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V

ÖZET
Kanlı Dursun, C., Sinüs Ogmentasyonunda Kullanılan Saf Titanyum
Partikül Ve Sığır Kaynakli Greftin Histomorfometrik Olarak Ve Mikro
Bilgisayarlı Tomografi Yöntemiyle İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Periodontoloji Doktora Tezi, Periodontoloji,
Ankara, 2013Posterior maksilladaki kemik yetersizliği durumlarında sinus
ogmentasyonu için pek çok greft materyali kullanılmaktadır. Bu kontrollü
randomize klinik çalışmanın amacı, çift taraflı sinus yükseltme işlemi gereken
hastalarda tek başına sığır kaynaklı greft ve Pöröz Titanyum Greft (PTG) ile sığır
kaynaklı

greft

karışımın

mikro-Bilgisayarlı

Tomografi

(mikro-BT)

ve

histomorfometrik olarak incelemektir. Çalışmamızdaki çift taraflı sinus yükseltme
işlemi yapılan 15 hastanın tek tarafları sadece sığır kaynaklı greft, (kontrol
grubu) diğer tarafları PTG (%30) + sığır kaynaklı greft (%70) (test grubu)
kullanılarak ogmente edildi. Minimum 6 ay sonra implant alanlarından alınan 30
kemik biyopsisindeki greft hacimleri ve yeni oluşan kemik hacim miktar oranları
mikro-BT ve histomorfometrik olarak hesaplandı. Biyopsiler alındıktan hemen
sonra standart boyutlardaki implantlar yerleştirildi ve bu aşama ile implant
yerleşiminden 3 sonra ISQ değerleri kaydedildi. Gruplar arasında Rezidüel
Kemik Yüksekliği (RKY), Rezidüel Kemik Kalınlığı (RKK), implant boyutları ve
ISQ değerleri (başlangıç ve 3. ayda) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
gözlenmedi. Mikro-BT ölçüm sonuçlarına gore yeni oluşan kemik yüzdesi
sırasıyla test ve kontrol gruplarında % 57.05, % 52.67 olarak ölçüldü. İki boyutlu
histomorfometrik ölçümlere göre ise yeni oluşan kemik yüzdeleri test ve kontrol
grupları için sırasıyla % 56.5, % 52.67 olarak tespit edildi.Çalışmamızın
sonuçları PTG’ nin maksiller sinus ogmentasyon işlemi sırasında daimi rezorbe
olmayan, osreokondüktif bir material olarak tercih edilebileceğini göstermiştir.
PTG’ nin içinde kemik oluşumuna izin veren pöröz yapısı materyalin
osteokondüktif özelliğini artırarak, bu bölgede uzun dönem implant sağkalımı için
gerekli olan ogmente sinüs bölgesinin stabilizasyonuna katkıda bulunabilir.
Anahtar Kelimeler: Sinüs yükseltme, pöröz titanyum greft, dental implant,
mikro-BT, rezonans frekans analizi
Destekleyen Kurumlar: H.Ü.B.A.B. Tez Destekleme (011D1020103)

Vİ

ABSTRACT
Kanlı Dursun, C., Analysis Of Bovine Bone And Pure Titanium Graft
Particles In Sinus Augmentation Via Histomorphometric And Micro Ct
Analysis, Hacettepe University Health Sciences Institute PhD Thesis in
Periodontology, Ankara, 2014. Several grafting materials have been used in
sinus augmentation procedures for insufficient bone volume in the posterior
maxilla. The aim of this randomized controlled study was to compare the use of
porous titanium granules (PTG) in addition to bovine bone mineral bone versus
bovine bone mineral alone for bilateral maxillary sinus elevation procedures in
the same patient via micro computed tomography (CT) and histomorphometric
analysis. Eleven patients were included in the study and each patient was
treated with bilateral sinus augmentation procedure using bovine bone and
bovine bone (70%) + porous titanium (30%) granules. After min. 6 months 22
bone biopsies were retrieved from the implant sites for micro CT and
histomorphometric analysis and bone volume and vital bone percentages were
calculated. Immediate after core biopsy, implants having standard dimensions
were placed and implant stability quotient (ISQ) values were recorded at
baseline and 3 months follow-up. There were no significant differences between
groups according to residual bone height, residual bone width, implant
dimensions and ISQ values (baseline and 3 months). According to threedimensional micro-CT analysis the volume of newly formed bone was % 57.05,
%

52.67 for

test

and

control

groups

respectively.

Two dimensional

histomorphometric analysis showed mean new bone area as % 56.5, % 55.08
for test and control groups.. The present study showed that PTG may function
as an augmentation material for maxillary sinus where a permanent non
resorbable, osteoconduktive material is desired. The porous structure of PTG
which allows bone growth in and close contact to the material may favor
osteoconduction and may contribute the stable augmented sinus that is
necessary for long term implant survival.
Key Words: Sinus lifting, porous titanium graft, dental implant, micro-CT,
resonance frequency analysis
Supported by: HUBAB thesis grant 011D1020103)
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GİRİŞ
Modern diş hekimliği biliminin amacı, hastanın normal ağız fonksiyonunun,
estetiğinin, konuşmasının ve sağlığının devamlılığını sağlamaktır. Bu devamlılık
sağlanırken amaç, mümkün olduğunca en fazla sayıda dişi ağızda tutacak şekilde
tedaviler uygulamak yönündedir. Fakat bazı durumlarda ne kadar çaba
harcanırsa harcansın uygulanan tedavilerde amaçlanan sonuçlar elde edilemeyip
dişleri ve bununla birlikte çevre dokuları da kaybetmek kaçınılmaz olabilmektedir.
Bu gibi durumlarla karşılaşıldığında kaybedilmiş dokuyu ve dişleri yerine
koymakta çağdaş diş hekimliğinin görevleri arasındadır.

Kişilerin kaybettikleri dişlerinin yerine yapılabilecek çeşitli protezlerin amacı
kaybedilen fonksiyonu yerine koymaktır. Bu aşamada; kaybedilmiş diş sayısı,
biyomekanik kurallar, ilgili bölgedeki kemik miktarı, anatomik oluşumlar gibi
faktörler önem kazanmaktadır. İmplant destekli protezler, bu amaçları geleneksel
protezlere göre daha iyi bir şekilde yerine getirebilmekte ve hastalar tarafından
daha kabul edilebilir sonuçlar doğurmaktadır. Endosteal (kemik içi) dental
implantlar protetik amaçla cerrahi olarak kemik içine yerleştirilen alloplastik
maddelerdir. Daha basit bir tanımla; cerrahi olarak çene kemiği içine uygulanan,
biyouyumlu titanyumdan yapılmış yapay kök görevi gören malzemelerdir.

Son

20

yıl

içerisinde

dental

implantlar,

diş

eksikliği

olan

hastalara,

fonksiyonlarının geri kazandırılmasında bütün dünyada kabul gören bir tedavi
seçeneği haline gelmiştir. İmplant dişhekimliğindeki bu ilerleme, çene kemiği ile
direkt kemik- implant teması sağlayan kemik içi (endosteal) dental implantların
keşfine dayanmaktadır. Osseointegrasyon (kemikle kaynaşma) kavramı ilk defa
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Branemark tarafından ortaya atılmıştır. Branemark, kemik içi dental implantların,
gömülü (dişeti altında) bırakıldığı ve iyileşme sürecinde üzerlerine yük gelmediği
durumda kemiğe entegre olduğunu bildirmiştir. İmplant yüzeyinde direkt kemik
apozisyonunun mümkün olduğunu ve bunun stressiz bir iyileşme döneminden
sonra yüklenen implantlarda sürekli olduğunu göstermiştir.

Osseointegrasyon,

canlı kemik dokusu ile yük taşıyan implant yüzeyi arasındaki direkt yapısal ve
fonksiyonel bir bağlantı olarak tanımlanmaktadır.

Osseointegrasyon ve implantın yüklenecek aşamaya gelmesini sağlayacak en
önemli faktörlerden birisi implantın stabilitesidir. Ancak belirli bir stabilite değerinin
üzerinde olan implantların protetik olarak yüklenmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca
osseointegrasyon süreci içerisinde stabilitedeki değişimlerin değerlendirilmesi de
uzun dönem implant başarısında önem arzetmektedir. Bu amaçla son yıllarda
implant stabilitesinin tekrarlayan ölçümlerinde Rezonans Frekans Analiz (RFA)
yöntemi kullanılmaktadır. RFA metodu, implant gövdesine bağlanan bir küçük
transdüktör (smartpeg) yardımıyla, rezonans frekansının ölçülerek implant kemik
kaynaşmasının değerlendirilebildiği non-invaziv bir metoddur. RFA endüstriyel
materyallerin incelenmesinde, tıp alanında kemik yoğunluğunun, ortopedik
implantların

stabilitesinin

ve

kırıklardan

sonra

kemik

iyileşmesinin

değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.
Dental implant uygulamaları sırasında dikkat edilmesi gereken bir diğer hususta,
implantın yerleştirileceği alandaki kemiğin miktarı, kalitesi, yoğunluğu, anatomik
yapılarla olan ilişkisidir. Radyolojik ve klinik olarak bu durumlar ayrıntılı bir şekilde
değerlendirilip

tedaviye

öyle

başlanmalıdır.

Daha

önceleri

radyolojik

değerlendirme için yalnızca periapikal, panaromik ve sefalometrik radyograflar
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gibi 2 boyutlu ve yetersiz bir tanıya sebep olan teknikler mevcuttu. Konvansiyonel
radyografların limitasyonları nedeniyle her geçen gün daha da gelişen bilgisayarlı
tomografiler kullanılmaya başlandı. Özellikle herhangi bir bölgeye yerleştirilecek
implantın boyutunun önceden tespit edilmesi, kemik miktarının milimetrik olarak
hesaplanabilmesi, anatomik oluşumlara olan mesafelerin belirlenebilmesi ve
kemik yoğunluğu hakkında bilgi vermesi bu 3 boyutlu tanı yöntemi günlük
kullanıma girmiş ve diğer tanı yöntemlerine üstünlük sağlamıştır.

İmplantın yerleşeceği bölgedeki kemik ve onun yapısal özellikleri de ileriki
dönemde prognozu etkileyen önemli hususlar arasındadır. Özellikle maksiller
posterior alan trabeküler yapısı ve uzun dönem dişsizlik sonucu azalan rezidüel
kret miktarıyla maksiller sinuse yakınlığıyla implant cerrahisi sırasında bu alanı
zorlayıcı hususlarına katkıda bulunmaktadır. Bu bölgede kemik arttırmaya yönelik
ogmentasyon işlemleriyle ilgili pek çok hayvan deneyi ve insan histolojik
çalışmaları literatürde yer almaktadır. Bu amaçla yapılacak olan ogmentasyon
tekniği seçimi; rezidüel kret miktarına, alveolar kemik morfolojisine ve yapılması
planlanan protez için mevcut interokluzal mesafeye bağlıdır. Alveol kret
yüksekliğinin 4-5 mm ve daha az olduğu durumlarda ogmentasyon işlemi lateral
sinus tekniğiyle çift aşamalı olarak gerçekleştirilebilmektedir. Maksiller sinusun
lateral duvarına açılan bir pencere ile alana ulaşılır, sinüs membrane dikkatlice
eleve edilir ve altı kemik grefti ile ogmente edilir. Bu sayede maksiller posterior
alana daha geniş ve uzun implant yerleştirilmesine olanak sağlanır.
Ogmentasyon

işlemleri

sonrasında

işlem

alanındaki

değişimi,

greft

materyallerinin etkinliğini incelemek amacıyla kullanılan bilgisayarlı tomografi ile
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elde edilen kemik dansite değerleri ile birlikte gerçek anlamda kemik yoğunluğu,
yeni oluşan kemik ve ogmente edilen bölgelerdeki greft-kemik ilişkisi hakkında
kesin bilgi sahibi olduğumuz histomorfometrik değerlendirme arasında korelasyon
olup olmadığına dair yapılan çalışmalar sonucunda aralarında bir korelasyon
olacağına dair veriler elde edilmiştir. Bu amaçla ogmentasyon alanlarında,
yapılacak olan 2. cerrahiler sırasında alınacak olan kemik biyopsilerinin mikroBT
(mikro Bilgisayarlı Tomografi) ile yapılacak olan radyolojik ve histomorfometrik
olarak incelenip karşılaştırılması ile daha doğru sonuçlar elde edilebileceği
gösterilmiştir.

MikroBT incelemesi yenilikçi ve non-invaziv bir işlemdir. Bu işlem diş dokularına
ve doku örneklerine zarar gelmeden, incelemeyi mümkün kılar. Böylece aynı
örnekler farklı biyolojik ve mekanik testler için tekrar kullanılabilmektedir. Yüksek
çözünürlüklü mikroBT kubik voxel ve izotonik çözünürlük kullanarak 3 boyutlu
görüntü oluştururlar. Teknik olarak 1 µm’lik çözünürlükte görüntüleme elde
edilmesi mümkün olsa da, yüksek radyasyon düzeyleri nedeniyle canlı
organizmalara uygulanması mümkün değildir.

Çalışmamızın amacı, çift taraflı maksiller posterior dişsizliği bulunan ve implant
uygulaması öncesinde çift aşamalı sinus ogmentasyonu gereken hastaların bir
tarafına sığır kaynaklı kemik diğer tarafına PTG + sığır kaynaklı kemik
uygulandıktan sonra, 2. cerrahiler sırasında alınan silindir şekilli kemik
biyopsilerindeki; mevcut (rezidüel) kemik, oluşan yeni kemik, greft-kemik
ilişkisinin mikroBT aracılığıyla ve histomorfometrik olarak incelenmesi ve greft
etkinliklerinin karşılaştırılmasıdır.
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1. GENEL BİLGİLER

1.1.

Dental İmplant ve Osseointegrasyon
Günümüz

dişhekimliğinin

amacı,

hastanın

normal

konturunun,

fonksiyonunun, estetiğinin, konuşmasının ve ağız sağlığının devamlılığını
sağlamaktır. Bu devamlılığı sağlarken diş hekimlerinin amacı en fazla sayıda dişi
ağızda tutacak tedavileri uygulamak yönündedir. Fakat bazı durumlarda ne
kadar çaba harcanırsa harcansın uygulanan tedavilerde amaçlanan sonuçlar
elde edilemeyip dişleri ve bununla birlikte çevre dokuları da kaybetmek
kaçınılmaz olabilmektedir. Bu gibi durumlarla karşılaşıldığında kaybedilmiş
dokuyu ve dişleri yerine koymakta çağdaş diş hekimliğinin görevleri arasındadır.

Kemik içi dental implantlar (çene kemiğine cerrahi olarak yerleştirilen
titanyum vida) diş kaybı olan hastalarda çiğneme, konuşma, estetik görünüm
gibi ihtiyaçların giderilmesi için geleneksel hareketli protezler ve köprülere bir
alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Kişilerin kaybettikleri dişlerinin yerine
yapılabilecek çeşitli protezlerin amacı kaybedilen fonksiyonu yerine koymaktır.
Bu aşamada; kaybedilmiş diş sayısı, biyomekanik kurallar, ilgili bölgedeki kemik
miktarı, anatomik oluşumlar gibi faktörler önem kazanmaktadır. İmplant destekli
protezler, bu amaçları geleneksel protezlere göre daha iyi bir şekilde yerine
getirebilmekte (1, 2) ve hastalar tarafından daha kabul edilebilir sonuçlar
doğurmaktadır. Endosteal (kemik içi) implantlar protetik amaçla cerrahi olarak
kemik içine yerleştirilen alloplastik maddelerdir (3). Daha basit bir tanımla;
cerrahi olarak çene kemiği içine uygulanan, biyouyumlu titanyumdan yapılmış
yapay kök görevi gören malzemelerdir.
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Son 20 yıl içerisinde dental implantlar, diş eksikliği olan hastalara
fonksiyonlarının geri kazandırılmasında en sık kabul gören ve hekimler
tarafından tercih edilen bir tedavi seçeneği haline gelmiştir (4). İmplant
dişhekimliğindeki bu gelişme, çene kemiğinde direkt kemik- implant teması
bulunan kemik içi dental implantların keşfine dayanmaktadır. Osseointegrasyon
(kemikle birleşme) kavramı ilk defa Branemark tarafından ortaya atılmıştır.
Branemark, endosteal dental implantların, gömülü bırakıldığı ve iyileşme
sürecinde üzerlerine yük gelmediği durumda kemiğe entegre olduğunu
bildirmiştir (5). İmplant yüzeyinde direkt kemik apozisyonunun mümkün
olduğunu ve bunun stressiz bir iyileşme döneminden sonra yüklenen
implantlarda sürekli olduğunu göstermiştir (6). Osseointegrasyon, canlı kemik
dokusu ile yük taşıyan implant yüzeyi arasındaki direkt yapısal ve fonksiyonel bir
bağlantıdır (7). Branemark ve diğ.’ne göre osseointegrasyonun gerçekleşmesi
için belirli cerrahi ve protetik protokollere uyulması gerekmektedir

(6).

Branemark protokolüne göre başarılı bir osseointegrasyon için: titanyum gibi
biyouyumlu olan bir materyal kullanımı, iki aşamalı cerrahi uygulaması,
yüklemeden önce 3-6 ay yüklemesiz iyileşme dönemi, düşük devirli frezlerle
gerçekleştirilen atravmatik cerrahi önerilmiştir.

1.2.

Kemik Kalitesi ve Yoğunluğunun Önemi
Dişsiz bölgede mevcut olan kemiğin yoğunluğu ve kalitesi, tedavi planına,

implant dizaynına, cerrahi yaklaşım seçimine, iyileşme zamanı ve protetik
rekonstrüksiyon zamanı üzerine direk etkilidir (8). Başlangıç

fiksasyonu için

gerekli olan üç temel şart olan atravmatik kemik preperasyonu, biyouyumlu
implant yüzeyi ile canlı kemiğin yakınlığı ve iyileşme sırasında ara yüzde hareket
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olmaması durumlarının hepsi implant bölgesindeki kemik yoğunluğu ile yakından
ilişkilidir (9, 10). Kemik hacminin dışında, yoğunluğunun ve kalitesinin önemi, ve
implant diş hekimliği ile ilişkisi bilinmektedir ve son 25 yılda araştırıcılar
tarafından oldukça çalışılan bir konu haline gelmiştir. İlk olarak Linkow ve diğ.
1970 yılında çenelerdeki kemik yoğunluklarını 3 sınıfa ayırmıştır (11) ; Sınıf 1:
dental implant için ideal kemik yapısı sık ve eşit aralıklı trabeküllerden
oluşmaktadır, Sınıf 2: Bu kemik yapısında boşluk miktarı fazladır ve daha az
uniform (tek düze) bir yapı söz konusudur Sınıf 3: Kemik trabekülleri arasında
geniş boşluklar mevcuttur.

Lekholm ve Zarb ise çene kemiğinin anterior

bölgelerinde bulunan dört tip kemik kalitesini listelemiştir (12); kalite 1: Homojen
kompakt kemik, kalite 2: Dens trabeküler kemiği saran kalın kompakt kemik
tabakası, kalite 3: Kabul edilebilir direnci olan dens trabeküler kemiği saran ince
kortikal kemik tabakası, Kalite 4: Düşük yoğunlukta trabeküler kemiği saran ince
kortikal kemik tabakası. Farklı kemik kaliteleri hesaba katılmadan, bütün kemik
tiplerinin aynı implant dizaynı, standart cerrahi ve protetik protokollerle tedavi
edilmesi implant sağ kalım oranlarını kötü yönde etkileyebilmektedir (12). Daha
sonra Misch 1988 yılında kortikal ve trabeküler kemiğin makroskobik yapısını
göz önünde bulundurarak kemik yoğunluğunu 4 sınıfa ayırmıştır (13); D1 kemik,
yoğun kortikal kemikten oluşmaktadır. D2 kemik, kortikal kısmı “daha az yoğun
kortikal kemik ve kalın trabeküler kemik, D3 kemik, daha ince ve pöröz kortikal
ve ince trabeküler kemik, D4 kemik, ise kortikal kemik yok ve çok ince trabeküler
kemik şeklinde sınıflandırılmıştır.
1.3.

Kemik Kalitesini Belirleme
Osseointegrasyon

	
  

ve

yükleme

koşulunun

oluşmasında

en

önemli
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faktörlerden birisi implantın stabilitesidir (sıkılığıdır). Dişsizlik durumlarında
gerçekleştirilen dental implant tedavisinin başarısı, büyük oranda implant
yerleştirilmesi planlanan kemiğin miktarına ve yoğunluğuna bağlıdır (14-16).
İmplantın osseointegre olması sırasındaki en önemli kriterlerden biri implantın
primer (başlangıç) stabilitesidir. Yoğunluğu az olan kemikte dental implantın
ankrajını (tutunmasını) sağlamak oldukça zordur. Bu nedenle özellikle Tip 4
kemikteki başarı oranlarının diğer kemik yoğunluğu tiplerine göre düşük olduğu
rapor edilmiştir (17).

Ancak belirli bir stabilitenin üzerinde olan dental implantların protetik
yüklenmesi önerilmektedir. Yerleştirme tork değerleri, periotest ölçümleri,
rezonans frekans analizi (RFA) ve reverse tork değerleri primer implant
stabilitesinin

belirlenmesi

için

kullanılan

tekniklerdir

(18-23).

Ayrıca

osseointegrasyon süreci içerisinde stabilitedeki değişimlerin değerlendirilmesi de
kemik implant birleşiminin değerlendirilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu
amaçla son yıllarda implant stabilitesinin ölçülmesinde non invaziv (girişimsel
olmayan) olduğu için rezonans frekans analiz (RFA) yöntemi kullanılmaktadır.
RFA metodu, implant gövdesine bağlanan bir küçük transdüktör (smart-peg)
yardımıyla, rezonans frekansını ölçerek implant çevresindeki kemik oluşumunu
invivo olarak değerlendirebildiğimiz non-invaziv bir metoddur (21-26). RFA
endüstriyel materyallerin incelenmesinde, tıp alanında kemik yoğunluğunun,
ortopedik implantların stabilitesinin ve kırıklardan sonra kemik iyileşmesinin
değerlendirilmesinde kullanılmaktadır (27). RFA tekniği insanlar üzerinde klinik
olarak ilk kez Meredith ve diğ. tarafından bir grup hastada uygulanmıştır (21).
Tam dişsiz 9 hastanın maksillasına yerleştirilen implantların stabilizasyonları,
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yerleştirme anında ve 8 ay sonra abutment (implant üst parçası) yerleştirilmesi
sırasında ölçülmüş ve implant yerleştirme anındaki ortalama ISQ değerleri
ortalama 49, 8 ay sonraki ISQ değerleri ise ortalama 58 olarak belirtilmiştir.
Ölçümler sonucunda, kemik içerisindeki implant yüksekliği ile RFA değerleri
arasında bir anlamlı bir korelasyon olduğu rapor edilmiştir (28).
RFA’nın diş hekimliğinde kullanılmasıyla implant tedavisinin herhangi bir
aşamasında implantın stabilitesi non-invaziv bir şekilde ölçülmeye başlanmıştır
(21). İmplant stabilitesindeki değişiklikler zaman içerisinde kaydedilebilir ve
implant kaybedilmeden önce risk taşıyanlar tespit edilebilir (28). Bu teşhis
amaçlı kullanılan cihaz ile implantları yerleştirme anında (primer stabilizasyon),
iyileşme dönemi boyunca ve yüklendikten sonra takip etmek mümkündür. Aşırı
yüklenmeye bağlı olarak stabilizasyonunda azalma gösteren bir implant
erkenden fark edilip, başarısızlığa uğramadan kurtarılabilir. Sennerby ve
Meredith takip dönemi boyunca başarısız olan implantların başarılı olanlara
kıyasla primer stabilizasyonlarının daha düşük olduğunu rapor etmişlerdir (18).
Ayrıca, implantlar kaybedilmeden önce ISQ değerlerinde önemli bir azalma
olduğu ifade edilmiştir. Buna göre, RFA yöntemi ile implant yerleştirildiği anda
yetersiz ISQ değerine sahip ise, risk altında olduğu belirlenebilir ve başarısız
olmasını engellemek için daha uygun boyutlarda başka bir implant yerleştirilebilir
veya tedavi ertelenebilir. Bunun ötesinde, yüklenme sırasında ISQ değerinde
azalma gözlenen implantlarda aşırı yüklenme olduğu belirlenebilir ve gerekli
önlemler alınabilir.
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Kemik Kalite ve Hacminde Yetersizlik: Maksiller Sinüs Bölgesi
Kısmi veya tam dişsiz hastaların oral implantlar ile rehabilitasyonu son

yıllarda başarılı uzun dönem sonuçları ile beraber rutin bir tedavi modeli haline
gelmiştir (29,30). İmplant prosedürlerinin başarısı ve uzun dönem öngörülebilir
sonuçları direkt olarak implant yerleştirilmesi planlanan kemiğin kalitesi ve
kantitesine bağlıdır. Alveolar kretler implant yerleşimi için yeterli genişlik ve
yüksekliğe sahip olmadığı zaman (atrofi, dental travma, diş çekimleri,
periodontal hastalık, daha önce uygulanmış başarısız implant ,enfeksiyon vb
nedenlerle),

yetersizliği

ogmente

etmek

için

ek

cerrahi

prosedürler

gerekmektedir. Maksiller sinüs yükseltme prosedürü maksiller posterior
bölgelerde sinüs sarkmasına bağlı yetersiz kemik yüksekliği varlığında bu
bölgelere implant yerleşimi için uygulanan ve literatürde iyi tanımlanmış ve kabul
edilmiş bir yöntemdir.

İmplantın yerleşeceği bölgedeki kemik ve onun yapısal özellikleri de ileriki
dönemde prognozu etkileyen hususlar arasındadır. Özellikle maksiller posterior
alan geniş trabeküler yapısı ve uzun dönem dişsizlik sonucu azalan rezidüel kret
miktarıyla ve maksiller sinuse yakınlığıyla implant cerrahisi sırasında bu alanda
zorlayıcı hususlara katkıda bulunmaktadır (31). Bu bölgede kemik miktarını
arttırmaya yönelik ogmentasyon işlemleriyle ilgili pek çok hayvan deneyi ve
insan histoloji çalışmaları, vaka raporları literatürde sunulmuştur (32- 35). Bu
amaçla yapılacak olan ogmentasyon tekniği seçimi; rezidüel kret miktarına,
alveolar kemik morfolojisine ve yapılması planlanan protez için mevcut
interokluzal mesafeye bağlıdır (36). Alveol kret yüksekliğinin 4-5 mm ve daha az
olduğu durumlarda lateral sinus tekniğiyle ogmentasyon sonrası ikinci bir cerrahi
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ile

implant

yerleştirilmesi

gerçekleştirilebilmektedir

(37-39). Lateral

sinüs

yaklaşımında, maksiller sinusun lateral duvarına açılan bir pencere ile alana
ulaşılır, sinüs membranı dikkatlice kaldırılır ve altı kemik grefti ile doldurulur (40).
Bu

sayede

maksiller

posterior

alana

daha

geniş

ve

uzun

implant

yerleştirilmesine olanak sağlanır.
1.5.

Sinüs Yükseltme Teknikleri
Şu anda literatürde sinüs yükseltmesi için sıklıkla kullanılan 2 teknik

mevcuttur: lateral pencere tekniği ve sinüs intruzyon osteotom tekniği. Bu
teknikler kullanılırken uyulması gereken prensipler ve uygulama yöntemi
yanında uygulama sırasında yapılması gerekenler aşağıda özetlenmiştir:

1.5.1 Lateral Pencere Tekniği
Lateral pencere tekniği ilk defa Tatum tarafından modifiye Caldwell-Luc
yaklaşımı olarak tarif edilmiştir (41). Bu cerrahi teknik ağız içinden maksiller
sinüse

açılan

kemik

penceresi

elde

etmek

için

gerçekleştirilen

osteotomilerden sonra sinüs membranının perfore edilmeden yükseltilmesine
dayanır (41). Genelde bu tip bir cerrahi prosedürden önce profilaktik
antibiyotikler ve steroidler kullanılmaktadır (42). Cerrahi insizyonlardan önce
hastaların asepsi antisepsi gereği %0.12 klorheksidin gargara ile ağızlarını
çalkalamalarında fayda vardır. Cerrahi prosedür maksiler tüber bölgesinden
maksiler sinüsün anterioruna uzanan krestal insizyon ile başlar. Daha sonra
uygun görüş alanı için krestal insizyonun anterior ve posteriorunda vestibul
derinliğe doğru serbestleştirici vertikal insizyonlar atılır. Vertikal insizyonların
sinüs penceresi alanına gelmemesine dikkat edilmelidir. Daha sonra kemik
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osteotomilerine başlanır. Bunun için 2 – 3 mm çaplı rond frezler veya piezo
cerrahi kullanılabilmektedir. Bu esnada yapılan horizontal osteotominin sinüs
tabanına maksimum derecede yakın olmasına ve tabandan 2-3 mm den
daha fazla apikalde olmamasına dikkat edilmelidir. Osteotomi şeklinin ve
büyüklüğünün işlemden önce yapılan bilgisayarlı tomografi (BT) ile
belirlenmesi uygundur. Kemik osteotomileri gerçekleştirilirken yavaş ve
dikkatli

olunmalı

ve

Schneiderian

membranının

zarar

görmemesi

sağlanmalıdır. Eğer ağızda premolar dişler mevcut ise bu dişlerin zarar
görmemesi için osteotomi bu dişlerden en az 4 mm uzaktan başlamalıdır.
Osteotominin horizontal üst sınırı planlanan ogmentasyon yüksekliğine göre
belirlenir. Üst ve alt horizontal osteotomiler anterior ve posterior vertikal
osteotomiler ile birleştirilir. Vertikal osteotomiler lateral nasal duvara ve tüber
maksillanın

anterior

duvarına

paralel

olarak

yapılmaktadır.

Pencere

açıldıktan ve membran görüldükten sonra pencere kısmındaki membrana
yapışık kemik parçası alınabilir veya mediale döndürülerek membrana
yapışık

bırakılır.

Daha

sonra

köşelerden

membranın

kaldırılmasına

(elevasyonuna) başlanır. Membran elevasyonu, yırtılma riskine karşılık
kademeli ve yavaş şekilde yapılmalıdır. Bu esnada dental markette birçok tipi
bulunan sinüs elevatörleri kullanılır. Sinüs membranı üst horizontal
osteotominin daha yukarısına kadar kaldırılabilir. Bu şekilde kaldırmanın
nedeni greft materyali üzerinde aşırı basıncı önlenmesidir. Sinüs penceresi
açılması veya membran elevasyonu sırasında, membran perforasyonu
olabilmektedir.

Bu

gibi

durumlarla

karşılaşıldığında

perforasyonun

büyüklüğüne göre kollagen membran ile kapatılması düşünülmeli veya
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perforasyon büyük ise işlem durdurulmalı ve ertelenmelidir. Eğer işlem
durduruldu ise ikinci bir cerrahi için 4 – 6 ay beklenmelidir (42). Sinüs
membranının tüm yönlerden (anterior, posterior, medial) serbestleştirilmesi
önemlidir. Membran yükseltilmesi tamamlandıktan sonra oluşturulan boşluğa
greft materyali yerleştirilmektedir. Yerleştirilen greft materyali maksiler
sinüsün medial duvarı ile mutlaka temasta olmalıdır (42). Kemik grefti
yerleştirildikten sonra mukoperiosteal flap tekrar yerine yerleştirilir ve gerekli
dikişler atılır.
Eğer implant başlangıç stabilizasyonu için yeterli miktarda kemik
mevcutsa (>5 mm) sinüs membranının kaldırılmasından sonra greft
yerleştirilmeden önce, implant bölgeleri hazırlanır sonrasında implantlar
yerleştirilir ve greftleme yapılır (42). Sinüs yükseltmesi yapılan hastalara
postoperatif 2 hafta antibiyotik ve dekonjestan reçete edilir.

1.5.2 Sinüs Ogmentasyonunda Kullanılan Greft Materyalleri
Sinüs bölgesine yerleştirilen farklı greft materyalleri sonrası yerleştirilen
implantların prognozu ile ilgili birçok çalışma mevcuttur (43). Otojen greft
günümüzde de altın standart olma özelliğini korumaktadır (38). Fakat otojen
kemik kullanılması ikinci bir cerrahi saha açılmasını ve dolayısı ile morbidite
riskinin artmasına neden olması, otojen greftlerin dezavantajları olarak
karşımıza çıkmaktadadır (44). Ayrıca sinüs ogmentasyonu için gerekli miktarda
otojen kemik elde etmek genelde bir ağız dışı kaynağı gerektirmektedir (45).
Bununla beraber otojen kemik kullanılan vakalarda uzun dönemde greft
rezorbsiyonunun fazla olduğu ve bu rezorpsiyonun da uzun dönem implant
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başarısını olumsuz etkileyebildiği rapor edilmiştir (46). Daha sonraki yıllarda
sinüs ogmentasyonunda, hidroksi apatit (47),

demineralized dondurulmuş

kurutulmuş kemik (DFDBA) (48), anorganik deproteinize edilmiş sığır kaynaklı
kemik (49), zenogreftler ve bunların kombinasyonları ile başarılı sonuçlar rapor
edilmiştir

(50). Stern ve diğ. sinüs greftlemesi sırasında oluşabilecek greft

miktarı kaybı göz önünde bulundurularak % 20 daha fazla greft konması
gerektiğini savunmuşlar buna karşılık Woo ve diğ. alıcı sahanın fazla
doldurulmasının greft nekrozuna neden olabileceğini ve aşırı greftlemenin
başarısızlık ile sonuçlanabileceğini rapor etmişlerdir (51). Pöröz titanyum greft
(PTG) (Natix®,TIGRAN AB, Malmoc Sweden) (şekil.1.1) rezorbe olmayan bir
greft materyalidir ve trombositlere yapışma özelliğinin bulunduğu rapor edilmiştir
(52). Pıhtı örgüsü içinde bulunan trombositlerin içerdiği ve saldığı büyüme
faktörleri ile kemik oluşumunda görevli hücrelerin proliferasyonunu sağladığı ve
yeni kemik oluşumuna katkıda bulunduğu bilinmektedir (53). Yine birçok
çalışmada PTG’nin ogmentasyon materyali olarak başarılı osteokondüktif
özelliği bulunduğu rapor edilmiştir (54-56). Bystedt ve diğ. PTG’yi sinüs
ogmentasyonunda kullanmış ve başarılı sonuçlarını rapor etmişlerdir (57). Yine
Verket ve diğ. yaptıkları güncel bir çalışmada PTG sinüs ogmentasyonunda
kullanılmış ve Mikro Bilgisayarlı Tomografi (mikroBT) ve histolojik tekniklerle
materyalin osteokondüktif özelliği doğrulanmıştır (58).
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Şekil 1.1 Pöröz Titanyum Greft (PTG)

1.5.3. Kapalı Sinüs Yükseltme Tekniği
Maksiller sinüs altında 5-6 mm kemik mevcudiyeti olduğu zaman sinüs
intruzyon (kapalı sinüs) tekniği kullanılabilir. Bu yaklaşımla yaklaşık 4 – 8 mm
kemik kazancı olabildiği rapor edilmiştir (59). Bu teknik ilk defa 1994 yılında
Summers tarafından geliştirilmiş ve implant yuvaları hazırlanması sırasında
kretten özel aletler yardımıyla sinüs membranının yükseltilmesi hedeflenmiştir.
Bu teknik uygulanırken apikal yönde kemik kazancı yanında artan çapta
osteotomlar

kullanılarak

lateral

yönde

de

kemik

sıkıştırılabilmektedir.

Summers’in bu tekniği tanımladığı çalışmasında 46 hastaya toplam 143 implant
yerleştirilmiş ve 5 yıllık başarı oranı %96 olarak rapor edilmiştir (59). Bu teknik
uygulanırken krestal insizyon sonrası implant yuvası hazırlanması işlemi
sırasında yuvanın apikali ile sinüs membranı altındaki kortikal kemik arasında 1
mm bırakılır. Yuva hazırlama işlemi sonrası, sıralı osteotomlar yardımı ile
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planlanan implant boyu girilir ve bu şekilde apikaldeki kemik sıkıştırılır ve sinüs
yükseltilmesi sağlanır. İmplant yuvası hazırlandıktan sonra gerekli ise yuvanın
apikaline kemik grefti yerleştirilir. Driller ve osteotomlar yardımı ile kemik yuvası
hazırlığı tamamlandıktan sonra implant yerleştirilir. Komarnyckys and London 16
hasta dahil ettikleri çalışmalarında bu teknik ile 43 implant yerleştirmişler ve
başarı oranını % 95.3 olarak rapor etmişlerdir. Bu çalışmada takip süresi 9-47 ay
ve ortalama kemik kazancı 3.25 mm olarak rapor edilmiştir.

1.6.

Kemik Kalitesi Tayini: Mikro-BT ve Histomorfometri
Dental implant cerrahileri sırasında unutulmaması gereken bir diğer

hususta, implantın yerleştirileceği alandaki kemiğin miktarı, kalitesi, yoğunluğu,
anatomik yapılarla olan ilişkisidir. Radyolojik ve klinik olarak bu durumlar ayrıntılı
bir şekilde değerlendirilip tedaviye öyle başlanmalıdır. Daha önceleri radyolojik
değerlendirme için yalnızca periapikal, panaromik ve sefalometrik radyograflar
gibi 2 boyutlu ve yetersiz bir tanıya sebep olan teknikler mevcuttu. Bu
görüntüleme yöntemlerinin görüntüde oluşan distorsiyonlar, kemik kalitesi ve
yoğunluğu hakkında yeterli bilgi vermemesi, açılama sorunlarından ve
superpozisyonlardan dolayı anatomik oluşumlarla ilişkinin net bir şekilde
görülememesi

gibi

sınırlamaları

(limitasyonları)

vardır.

Konvansiyonel

radyografların bu sınırlamaları nedeniyle her geçen gün daha da gelişen BT’ler
kullanılmaya başlandı. Özellikle herhangi bir bölgeye yerleştirilecek implantın
boyutunun milimetrik olarak önceden tespit edilmesi, kemik miktarının milimetrik
olarak hesaplanabilmesi, anatomik oluşumlara olan mesafelerin belirlenebilmesi
ve kemik yoğunluğu hakkında bilgi vermesi özellikleri ile bu 3 boyutlu tanı
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yöntemi günlük kullanıma girmiş ve diğer tanı yöntemlerine üstünlük sağlamıştır.

Ogmentasyon işlemleri sonrasında işlem alanındaki değişimi incelemek
amacıyla kullanılan BT ile elde edilen kemik densite değerleri ile birlikte gerçek
anlamda kemik yoğunluğu, yeni oluşan kemik ve ogmente edilen bölgelerdeki
greft-kemik ilişkisi hakkında, implant yerleşimi öncesi değerlendirme yapmak
mümkün olabilmektedir. İmplant cerrahileri sonrası bölgeden alınan kemik
biyopsi

örneklerinin

histomorfometrik

değerlendirmesi

ile

radyolojik

değerlendirmeler arasında korelasyon olup olmadığına dair yapılan çalışmalar
sonucunda aralarında iki veri arasında bir korelasyon olabileceği rapor edilmiştir
(60). Fakat bu aşamada sadece implant öncesi Dental Volumetrik Tomografi
(DVT) ile elde edilen değerlerin ne kadar gerçekçi olduğu ve ne kadar dikkate
alınması gerektiği ile ilgili net bir sonuca varılamamıştır. Bu amaçla
ogmentasyon alanlarında, yapılacak olan 2. cerrahiler sırasında alınacak olan
kemik biyopsilerinin mikroBT ile yapılacak olan radyolojik ve histomorfometrik
olarak incelenip korele edilmesi daha doğru sonuçlar verebileceğini gösteren
çalışmalar mevcuttur (58, 61).

Histomorfometrik teknikler dental implantolojide kullanıldığında, kemik
implant kontağı, implantın çevre sert ve yumuşak dokularla ilişkisi, potansiyel
implant bölgelerindeki kemiğin incelenmesi ve ogmentasyon bölgelerindeki greft
materyallerinin

iyileşme

mekanizmaları

hakkında

çok

kıymetli

bilgiler

vermektedir. Histomorfometrik teknikler ile kıymetli bilgiler elde edilmesine
karşın, maliyetinin yüksek olması, örneğin tekrar inceleme şansının olmaması ve
inceleme işlemlerinin zorluğu ve uzunluğu bu tekniğin dezavantajları olarak

	
  

	
  

18	
  

sayılmaktadır (62). Ayrıca kemik iyileşme mekanizmaları incelemesinde,
histomorfolojik incelemeler değerli bilgiler sağlasa da, bu teknik netice itibariyle 3
boyutlu bir materyalin 2 boyuta indirgenerek incelendiği bir yöntemdir (62,63).
Kemikte ve greft materyali içinde ise rezorbsiyon veya apozisyon evreleri
birbirini takip ederek 3 boyutta ve non uniform şekilde olmaktadır (64). Bu
yüzden kemikte veya greft materyalinde gerçekleşen remodelasyon fazlarının ve
morfolojik değişikliklerin 3 boyutlu incelenmesi, greft kemik integrasyonu ve
daha sonraki implant aşamalarındaki iyileşme mekanizmalarının daha iyi
anlaşılmasını sağlamaktadır (64).

MikroBT incelemesi bu anlamda yenilikçi ve girişimsel olmayan bir işlemdir.
Bu işlem diş dokularına ve doku örneklerine zarar gelmeden, incelemeyi
mümkün kılmaktadır. Böylece aynı örnekler farklı biyolojik ve mekanik testler için
tekrar tekrar kullanılabilmektedir (65, 66). Mikro-BT incelemelerinde, yüksek
çözünürlüklü mikroBT ışınları kubik voxel ve izotonik çözünürlük kullanarak 3
boyutlu görüntü oluştururlar. Teknik olarak 1 µm’lik çözünürlükte görüntüleme
elde edilmesi mümkün olsa da net görüntü elde etmenin yanında, yüksek
radyasyon nedeniyle canlı organizmalara uygulanması mümkün değildir (67,
68). Üç boyutlu görüntüleme tekniklerindeki bu ilerlemeler, trabeküler ve kortikal
kemiğin mikroyapısının, greft kemik integrasyonunun ve dolayısı ile ogmente
edilen bir kemiğin biyolojik ve mekanik özelliklerinin daha iyi anlaşılmasına
yardımcı olabilmektedir (63, 69).
Bu çalışmanın amacı, çift taraflı maksiller posterior dişsizliği bulunan ve implant
uygulaması öncesinde çift aşamalı sinus ogmentasyonu gereken hastaların bir
tarafına sığır kaynaklı kemik diğer tarafına PTG + sığır kaynaklı kemik
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uygulandıktan sonra, 2. cerrahiler sırasında alınan silindir şekilli kemik
biyopsilerindeki; mevcut (rezidüel) kemik, oluşan yeni kemik, greft-kemik
ilişkisinin mikroBT aracılığıyla ve histomorfometrik olarak incelenmesi ve greft
etkinliklerinin karşılaştırılmasıdır.
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GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmamıza Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji

Anabilim Dalı’na diş eksikliği ve/veya periodontal tedavi için başvuran, herhangi
bir ilaç tedavisi görmeyen, gebelik şüphesi ve hamileliği bulunmayan, metabolik
kemik hastalığı, alerjik bir problemi olmayan üst çenesinde çift taraflı dişsizliği ve
çift aşamalı sinüs yükseltme gerekliliği (kret yüksekliği <4mm) bulunan hastalar
dahil edildi (42). Sinüs yükseltme işlemi öncesinde tüm hastalara başlangıç
periodontal tedavisi olan detertraj polisaj işlemi ve oral hijyen motivasyonu
uygulandı. İleri tedavi gereken hastalara subgingival küretaj ve ileri periodontal
cerrahi işlemleri yapıldı. Periodontal tedaviler tamamlandıktan sonra dişsiz
alanların restorasyonları için Hacettepe Üniversitesi Protetik Diş Tedavisi
Anabilim Dalı ile konsultasyonlar gerçekleştirildi. Hastalara, geleneksel protetik
yöntemler ve implant destekli protetik yöntemler olmak üzere iki farklı tedavi
alternatifleri sunuldu ve hastaların da tercihleri doğrultusunda çalışma
protokolüne dahil edildi. Dental implant uygulamasını seçen bireylere sinüs
yükseltme işlemi, implant cerrahileri ve protetik yöntemlerle ilgili ayrıntılı bilgi
verildi. Uygulanacak olan cerrahi tedaviler, teşhis ve ameliyat metodları ile ilgili
olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulundan (karar no: HEK
11/70-2) alınan izin doğrultusunda her bireyden yazılı aydınlatılmış onam formu
alınarak sinüs yükseltme ve dental implant cerrahisi işlemleri yapıldı.
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2.1. Cerrahi Öncesi Değerlendirme
Tedavi öncesi bu aşamada, hastalara uygun bir tedavi planlaması için
panaromik radyograflar ve dişsiz alanları içeren aksiyal, frontal, transvers yönde
kesitlere sahip Dental Volumetrik Tomografiler (DVT) alındı (Şekil 2.1.a, Şekil
2.1.b). Aksiyal yönde 1’er mm aralıkla alınan kesitlerden yapılan incelemeler
sonrasında, implant yerleştirilmesi planlanan alanlardaki kemiğin; bukkopalatinal
boyutu (Rezidüel Kemik Kalınlığı-RKK), sinüs kavitesine olan mesafesi
(Rezidüel

Kemik

Yüksekliği-RKY

<4

mm),

sinüs

içerisinde

pataoloji

varlığı/yokluğu değerlendirildi. Maksiller sinüsünde patoloji mevcudiyeti olan
hastalar Hacettepe Üniversitesi Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı’na konsulte
edildi, gerekli tedaviler uygulandı ve çalışmaya dahil edilmedi.
Şekil 2.1.a: Sağ sinüs bölgesinin DVT görüntüsü
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Şekil 2.1.b: Sol sinüs bölgesinin DVT görüntüsü

2.2. Cerrahi Sırasında Değerlendirme
Yapılan DVT incelemelerinden sonra sinüs yükseltme işlemi için herhangi bir
lokal patolojisi bulunmayan hastalar cerrahi aşamasına alındı (Şekil 2.2, Şekil
2.3). Cerrahi protokollerin tüm aşamaları Periodontoloji Anabilim Dalının
ameliyathanesinde gereken sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarına uygun
olarak 2 hekim (cerrahi işlemini uygulayan ve asiste eden yardımcı) tarafından
gerçekleştirildi.

2.2.1. Sinüs Yükseltme İşlemi İçin Uygulanan Cerrahi Prosedür
Tüm sinüs yükseltme cerrahileri Tatum ve diğ. tarafından 1986 yılında
tanımlanan açık sinüs yükseltme tekniği ile yapıldı. İlgili alanda Ultracain® D-S
Forte ampul ile bölgesel anestezi sağlandıktan sonra 15 numaralı bistüri ile
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horizontal ve ve vertical insizyonlar yapılarak tam kalınlık flap kaldırıldı. (Şekil
2.4, Şekil 2.5)

Şekil 2.2: Operasyon öncesi dokuların klinik görünümü

Şekil 2.3: Operasyon öncesi panaromik radyograf görüntüsü

Cerrahi alanda net görüş elde edildikten sonra sinüsün lateral duvarında
2mm çaplı çelik rond frez ve cerrahi piyasemen ile serum fizyolojik soğutması
altında oval şekilli pencere hazırlandı (Şekil 2.4) (30). Sinüs membranı sinüs
elevatörleri (Şekil 2.5) yardımı ile dikkatli bir şekilde kaldırıldıktan sonra
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randomize olarak her hastanın bir tarafı sadece sığır kaynaklı greft materyali
(OsteoBiol® Apatos 1000-2000µ), diğer tarafı sığır kaynaklı greft (1 gr) + PTG
(Tigran™) (1 gr) ile dolduruldu (Şekil 2.6, Şekil 2.7). Osteotomi pencerelerinin
kapatılması için standart olarak greft alanını tamamen kapatacak ve pencere
sınırlarını 2’şer mm aşacak şekilde kollojen membran (OsteoBiol® Evaluation
Fine 20x20x0.4mm) kullanıldı (Şekil 2.8). Flepler; horizontal kısmı 3.0, vertikal
kısımları 5.0 ipek dikişler ile dikilerek kapatıldı. Operasyon günü işlemden 1 saat
önce başlamaları için tüm hastalara 1g Amoxisilin klavulanat (2x1) reçete edildi
ve bir hafta boyunca devam etmeleri istendi. Analjezik olarak da bir hafta
boyunca Non-Steroid Anti İnflamatuar ilaç (2x1) ilaç rejimi uygulandı. Yine tüm
hastalara ilk 24 saat sinüs yükseltme yapılan tarafta yanaktan soğuk kompres
uygulama tarif edildi ve uygulamaları istendi. Cerrahi işlemi takiben 10 gün
sonra hastaların ikinci sinüs bölgelerinin operasyon randevuları verildi. Aynı
prosedür ile lokal anestezi, insizyon, flap kaldırma, greftleme ve dikiş işlemleri
uygulandı.

Aynı şekilde antibiyotik ve analjezik reçete edildi yine 10 gün

sonrasında dikişleri almak için randevu verildi. Dikişlerin alındığı seans bölgeler
kontrol edildi, herhangi bir enfeksiyon bulgusu olmadığından emin olundu. Çift
taraflı olarak gerçekleştirilen operasyonlardan hemen sonra greft alanını
incelemek için panaromik radyograflar alındı (Şekil 2.9).
Tüm hastalar operasyon sonrasında 1. ve 3. ayda çağırılarak klinik
muayeneler ile ve 3. ayda panoramik radyograflar ile kontrol edildi. Sinüs
yükseltme operasyonlarından 6 ay sonra implant cerrahileri ve biyopsi işlemleri
için

randevular

verildi.

Çift

aşamalı

sinüs

yükseltme

işlemi

yapılan

hastalarımızdan bir tanesinde tek tarafında (sol bölgede) sinüsü tamamen 2 ayrı
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boşluğa ayıran bir septum tespit edildi. Septum tam ortada kalacak şekilde 2
sinüs penceresi kaldırıldı. Bu septumun anterioru sığır kaynaklı greft, posterioru
sığır kaynaklı greft + PTG ile dolduruldu. Septum sayesinde greftler birbirine
hiçbir şekilde temas etmedi.
Şekil 2.4: Oval şekilli pencerenin kaldırılması ve sinüs membranının
yükseltilmesi

Şekil 2.5: Sinüs elevatörleri
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Şekil 2.6: Sinüs boşluğuna yerleştirilmek için hazırlanmış greft karışımI

Şekil 2.7: Sinüs boşluğunu greft ile doldurulması
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Şekil 2.8: Sinüs pencerelerinin kollojen membran ile kapatılması

Şekil 2.9: Sinüs yükseltme operasyoları sonrası panaromik radyograf
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2.2.2. Biyopsilerin Alınması ve implant Cerrahileri
Operasyon öncesinde ilgili alanlardan panaromik radyograflar alındı (Şekil
2.10). Lokal anesteziyi takiben 15 numaralı bistüri ile horizontal insizyonlar
kullanılarak periost elevatörleri yardımıyla tam kalınlık flapler kaldırılarak cerrahi
alanın direkt görüşü sağlandı (Şekil 2.11). Flep kaldırılmasını takiben iç çapı
2mm, dış çapı 2.4 mm olan trefin frezler yardımıyla planlanan implantın
bölgesinde, implant yerleşimi doğrultusunda ve derinliğinde serum fizyolojik
irrigasyonu altında kemiğe girişler yapıldı (Şekil 2.12). Trefin frez içerisinde
kalan kemik biyopsisi dikkatli bir şekilde çıkartılarak %’10 luk formaldehit
içerisine konuldu (Şekil 2.13). Cerrahi işlemin devamında ise uygun çaplı frez
yardımıyla implant yuvasının hazırlanması işlemine devam edildi. Hastaların
tümüne 4.1mm, 4.8mm çaplarında ve 10, 12 mm boylarında tek aşamalı
Swissplus (Zimmer Dental, Carlsbad, ABD) implantlar yerleştirildi. Tüm implant
yuvalarının hazırlanması ve implantların yerleştirilmesi Swissplus (Zimmer
Dental, Carlsbad, ABD) sisteminin setindeki orjinal frezler, raşetler, ara parçalar
yardımıyla yapıldı. Yuvalar hazırlandıktan sonra steril serum fizyolojik ile
yıkanarak alandaki kan pıhtısı ve kemik talaşları uzaklaştırıldı. İmplant yuvaları
hazırlandıktan sonra implantlar kutularından sterilitesi bozulmadan ve herhangi
bir yere temas ettirilmeden çıkarılarak üzerindeki üst yapı parçası ve standart
raşetler yardımıyla hekimin kendi kuvvetiyle dikkatlice yerleştirildi. Tüm
implantların dizaynına uygun olarak pürüzlü yüzeyleri tamamen kemik içine
gömüldü ve parlak yüzeyleri kemik dışında bırakıldı (Şekil 2.14).
İmplantlar yerleştirildikten sonra kemik içindeki stabilitelerini ölçmek için
Rezonans Frekans Analizi (RFA) yöntemi kullanıldı (21) (Şekil 2.15). Bu analiz,
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implantların protetik parçalarının oturduğu bölgeye transdüktör denilen ve
cihazın gönderdiği dalgaları kemiğe ileten, aynı şekilde kemikten gelen
dalgalarıda absorbe eden firmaya özel ara transdüktör parça (smart peg tip 1
referans no 100350) kullanılarak yapıldı (Şekil 2.16). Bu ara parçaya Ostell ISQ
adı verilen cihazdan elektromagnetik dalgalar gönderildi, kemikten gelen
dalgasal cevap cihazın ekranında sayısal bir değer olarak görülüp kaydedildi.
Elde edilen sayısal değerler ISQ birimi olarak bilgisayara aktarıldı.
ISQ değerlerinin kaydından sonra transdüktör parçası çıkartılıp yerine dişeti
iyileşme parçaları takılıp, dişeti düzeltmeleri yapıldıktan sonra 3.0 ipek dikiş ile
operasyon bölgeleri kapatıldı (Şekil 2.17). İşlem sonrası hastalara 1g Amoxisilin
klavulanat (2x1), Non-Steroid Anti İnflamatuar ilaç (2x1) rejimi uygulandı, % 0.12
Klorheksidin glukonat (2x1) ve buz uygulaması önerildi. Ameliyat sonrası dikkat
edilmesi gereken kurallar yazılı ve sözlü olarak anlatıldı. İmplant yerleşimlerini
kontrol etme amacıyla operasyon sonrasında panaromik radyograflar alındı
(Şekil 2.18).
Şekil 2.10: İmplant yerleştirme işleminden hemen önce, sinüs yükseltme
işleminden 6 ay sonraki panaromik radyograf
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Şekil 2.11: Sağ ve sol operasyon alanlarının implant öncesi klinik görünümü

Şekil 2.12: Trefin frez ile biyopsi alınması

Şekil 2.13: Trefin frez içerisinden biyopsilerin çıkarılması
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Şekil 2.14: Yerleştirilen implantların görünümü

Şekil 2.15: Ostell cihazı ve çalışma diagramı

Şekil 2.16: Ostell cihazı ile baçlangıç stabilitesinin ölçülmesi
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Şekil 2.17: Dişeti iyileştirme parçaları

Şekil 2.18: İmplant cerrahileri sonrası alınan panaromik radyograf

Hastalar 10 gün sonra dikişlerin alınması ve kontrol amacıyla tekrar görüldü.
Hiçbir hastada operasyon sonrasında erken dönem komplikasyon bulguları olan
şişme ve ağrı gibi şikayetler gözlenmedi. İmplantlar ve çevre dokularda herhangi
bir patolojiye ve iyileşme problemine rastlanmadı ve tüm hastalarda sorunsuz
iyileşme görüldü. Hastalara gerekli tavsiyeler ve dikkat edilmesi gereken
hususlar hatırlatıldıktan sonra 1 ve 3. ayda kontrole gelmeleri istendi. Bu
kontrollerde klinik muayene ve paralel teknikle alınan periapikal radyograflar ile
implantlar ve çevre dokuları değerlendirildi. Buna ek olarak 3. ay sonunda Ostell
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ISQ cihazı ile stabilite ölçümleri tekrarlandı. Birçok implant çalışmasında
gerçekleştirilmesine

rağmen,1.

ayda

yapılan

Ostell

ölçümün

kemik

remodellingini olumsuz etkilediğini gösteren çalışmalara dayanarak bu analiz
sadece operasyon sırasında ve 3. ayda yapıldı (70).
Üç ay sonunda hiçbir implantta protetik aşamaya geçmeyi engelleyecek
klinik, radyografik ya da stabilite değerleri açısından sorun ile karşılaşılmadı. Bu
süreci tamamlayan hastalar, restoratif işlemlerinin tamamlanması için Protetik
Diş Tedavisi Anabilim Dalına yönlendirildi (Şekil 2.19.a, Şekil 2.19.b).

Şekil 2.19.a: Protetik tedavi sonrası klinik görünüm (1. sene)

Şekil 2.19.b: Protetik tedavi sonrası panaromik radyograf (1. sene)
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2.3. Alınan kemik Biyopsilerinin İncelenmesi
Örneklerin taranmasından önce hidroksiapatit örnekler kullanılarak cihazın
x-ışını sertleşme eğrisinin hazırlanması ve mikro-BT’nin standardizasyonu;
0,25 gr/cm3 ve 0,75 gr/cm3 iki farklı mineral yoğunluğa sahip 2 mm çaplı iki
konik kalsiyumhidroksiapatit (HAP) kristalinden elde edilmiş hidroksiapatit
fantomları (Skyscan, Kontich, Belçika) Mikro-BT’nin kalibrasyonu ve x-ışının
sertleşme artifaktını önlemek amacıyla kullanıldı.
0,25 gr/cm3 ve 0,75 gr/cm3 her iki fantomda ayrı ayrı epoksi mum
kullanılarak cihazın tarayıcı bölmesine sabitlendi. HAP fantomları 0,5
alimunyum/bakır filtre kullanılarak 100 kvp (kiolovolt doruğu), 50 miliamper
(mA) ve 17.37 mikro metre piksel boyutla taranarak, çalışmada kullanılan
mikro-BT’ nin (Skyscan 1174,Skyscan, Kontich Belgium) (Şekil 2.20) ürettiği
düşük enerjili x-ışınlarının elimine etmek için kullanıldı. MikroBT’nin rotasyon
basamağı 0,5° ayarlanmış ve her bir örnek 360 derece rotasyonlu tarama
yapılacak şekilde toplamda 463 adet 2 boyutlu aksiyel projeksiyonları elde
edildi.

HAP

fantomlarının

bu

tarama

aşamasından

sonraki

rekonstrüksiyonları üreticinin sağladığı NRecon (NRecon versiyon 1.51,
Skyscan, Kontich, Belgium) yazılımı ile yapılmıştır. Rekonstriksiyon sırasında
ışık sertleşme oranı %40, halka artifact redüksiyonu 5, smooting 2, frame
avering 3 olarak ayarlandı. Fantomların rekonstrüksiyonu sonucu 8 bit gri
değer imajları elde edildi. Bu elde edilen 8 bit gri değerine sahip imajlar
çalışmamızda daha sonra kullanılması amacıyla attenation ve hounsfied unit
değerlerine çevirmek üzere üreticinin tarif ettiği gibi
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𝑑𝑒ğ𝑒𝑟  𝑓𝑎𝑘𝑡ö𝑟ü =

max −   𝑚𝑖𝑛
255

𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛   = 2𝜋[ 𝑔𝑟𝑖  ×𝑑𝑒ğ𝑒𝑟  𝑓𝑎𝑘𝑡ö𝑟ü +

𝑚𝑖𝑛

formülü kullanılarak değiştirildi (Şekil 2.21).

Elde edilen bu değerler mikro-BT’nin x ışını sertleşme artifaktını düzeltmek
için mikro-BT’nin yazılımına yerleştirildi. Bununla birlikte tarama sırasında
oluşabilecek halka artifaktını düzeltebilmek için her bir tarama öncesinde düz
alan düzeltme uygulandı. Bunun için görüntü elde etme işlemlerinde 10
olacak şekilde düz alan düzeltme uygulandı. Görüntüyü elde ettikten sonra
NRecon (NRecon versiyon 1.51, Skyscan, Kontich, Belgium) yazılımında
eğer görüntü üzerinde halka artifaktı mevcut ise fazladan düzeltme
uygulandı.
2.3.1 Örnek taranması, rekonstrüksiyonu ve işlenmesi
MicroBT analiz işlemi, sinüs yükseltme işlemi sonrasında iyileşmesi
tamamlanan alanlardan alınan ve ortalama çapı 2 mm uzunluğu 10 mm olan
silindir şeklindeki kemik biyopsi örneklerindeki; yeni kemik, sığır kaynaklı
greft, saf titanium greft hacim miktarları ile greftlerin çevresinde yeni oluşan
kemiğin greft materyalleriyle olan ilişkisini incelemek

amacıyla kullanıldı.

Üreticinin kendi hazırlamış olduğu aparat ve epoksi/mum üzerine hazırlanmış
bu kemik biyopsi örnekler Skyscan 1174 (Skyscan, Kontich Belgium) cihazı
ile taranmıştır (Şekil 2.22).
Sinyal gürültü oranını iyileştirmek için tarama işlemi sırasında 3 frame
ortalaması uygulandı. Rekonstrüksiyon HAP fantomlarında olduğu gibi
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NRecon yazılımı ile yapıldı. Parametreler HAP fantomların taranması ile aynı
olacak şekilde 100kvp, 50 mA ve 17.37 mikro metre piksel boyutta rotasyon
basamağı 0,5 olarak ayarlandı. Diğer parametrelerde
düzeltilmesi uygulanmış ve optimal

x-ışını sertleşme

kontrast ayarları (0–0.0006) olarak

ayarlanmış hem fantomlar hem de dişlerin rekonstrüksiyonu için kullanıldı
Daha sonra NRecon yazılımı kullanılarak taranmış her bir diş ayrı ayrı ikili
gruplar olacak şekilde rekonstrüksiyonu yapıldı. Toplamda her bir görüntü
grubu için 719 2 boyutlu aksiyel projeksiyon elde edildi. Daha sonra bu iki
boyutlu aksiyel projeksiyonlar üreticinin sağladığı yazılım CTan (verisyon
1,12,9,0, Skycan, Kontich Belgium) ile analiz edilmek için hazırlandı (Şekil
2.23) .
2.3.2 Her bir kemik biyopsi örneğinin mineral yoğunluğunun
kalibrasyonu
Kemik Biyopsi Örneğinin mineral yoğunluk kalibrasyonu için x-ışığı
sertleşmesinde kullandığımız 2mm çapında 0,25 gr/cm3 ve 0,75 gr/cm3 HAP
kristallerinden

oluşmuş

fantomlar

kullanılmıştır.

Bu

fantomlar

x-ışığı

sertleşmesinde ve örnek taramasında kullandığımız parametrelerle aynı
olacak şekilde yeniden taranmıştır. NRecon kullanılarak rekonstrükte edilen 8
bit gri görüntüler CTan yazılımına aktarılmıştır. CTan yazılımında açılan bu 8
bit gri değerli görüntüler 0,25 gr/cm3 ve 0,75 gr/cm3 lük fantomlar ayrı ayrı
olacak şekilde değerlendirmeye alınmıştır. CTan yazılımında ilk başta konik
fantomların üst orta ve alt kısmından tam orta noktasına lokalize olacak
şekilde 3 farklı ROİ (region of interestler) seçilmiştir. Bu ROİ’lerin hepsi sabit
olacak şekilde her bir görüntüde ayarlanmıştır. Aşağı yukarı bu ROİ’ler
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1,5mm çapında olacak şekilde seçilmiştir. Daha sonra CTan yazılımı
kullanılarak

mineral yoğunluğu bilinen (0,25 gr/cm3 ve 0,75 gr/cm3 lük )

fantomların taranması sonucunda elde edilen gri renk değerleri ve yazılımda
otomatik olarak uygulanan lineer düzeltme ile kemik biyopsi örneklerinin
taranması sonucunda elde edilen orijinal 8 bit gri değerleri mineral yoğunluk
değerlerine dönüştürülmüştür (Şekil 2.24) .
2.3.3 Mikro-BT’de taranmış kemik biyopsilerinin hacimsel
segmentasyonu ve ölçümleri
NRecon yazılımında rekonstrükte edilmiş kemik biyopsi görüntülerinin, ileri
seviyede hacimsel analizleri ve derinlik ölçümlerinin yapılabilmesi için üreticinin
sağladığı CTan yazılımı kullanılmıştır. CTan programında her kemik biyopsi
örnekleri ayrı ayrı olacak şekilde analiz edilmiştir. Rekonstrüksiyonu takiben
kemik

biyopsi

örnekleri

üzerine

adaptif

interpolarization

(interpolarided)

uygulanarak kemik biyopsi örneklerinin aksiyal görüntüleri üzerine tüm örneği
içine alacak şeklide farklı ROİ’leri, mineral yoğunluk ve gri renk değerleri ölçümü
için belirlenmiştir (Şekil 2.25) . Normal kemik dokusunu greft materyalinden ve
graft sonucu oluşmuş yeni kemik kemik dokusundan ayırmak için uygun bir
threshold işlemi uygunlanmıştır. Bunun için NRecon ile elde edilen ve CTan
programına atılan görüntüler üzerinde; en düşük limit 110’dan 255’e kadar ve en
yüksek limit ise spektrumun en paralak noktası olacak şeklide her bir görüntü
için ayrı ayrı thresholding işlemi yapılmıştır (Şekil 2.26) . İşlem sonrasında Her
bir örnek için 3 boyutlu görüntüler hazırlanarak (Şekil 2.27)

greft materyali ve

yeni kemik hacimler ile HU ve grilik dereceleri hesaplanmıştır. Bu işlemler her bir

	
  

	
  

38	
  

örnek için teker teker 3’er defa yapılmıştır. Elde edilen sonuçların ortalama
değeri alınmıştır.

Şekil 2.20: Çalışmamızda kullanılan mikroBT cihazI

Şekil 2.21: HAP fantomlarla kalibrasyon yapılması
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Şekil 2.22: MikroBT taraması sonucu elde edilen ham verinin
kesit görüntüsü

Şekil 2.23: İki boyutlu aksiyel görüntülerin CTan (verisyon 1,12,9,0,
Skycan, Kontich Belgium) ile birleştirilmiş görüntüsü

PTG
G
	
  

K
K

Şekil 2.24: 8 bit gri değerleri mineral yoğunluk değerlerine dönüştürülmüş
görüntü
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Şekil 2.25: Farklı ROİ değerlerinin renklendirimiş görüntüsü

Şekil 2.26: Thresholding işlemi yapılmış görüntüler

Şekil 2.27: Üzerinde ölçüm yapılan 3 boyutlu görüntüler (Oklar yeni kemiği
göstermektedir)
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2.3.3. Histomorfometrik analizleri
Alınan silindir şeklindeki kemik biyopsilerinin mikro-BT tarama işlemleri
tamamlandıktan sonra, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral Patoloji
ünitesinde incelemeleri yapıldı. Örnekler, gerekli kesit alma ve boyama
işlemlerinin yapılabilmesi için önce deparafinize edildi sonrasında asit takip
prosedürüne

tabi

tutularak

incelemeye

hazır

hale

getirildi.

Kesitlerin,

Hematoksilen-Eozin (HE) ve vanGieson Trikrom (Trc) boyamaları yapıldıktan
sonra

Leica DM4000B (Leica Microsystems, Switzerland) marka ışık

mikroskobu ve mikroskoba entegre DC-500 kamera sistemi aracılığıyla
fotoğrafları elde edildi (Şekil 2.28). Çekilen her fotoğrafın histomorfometrik
analizi Leica QWin Plus (Leica Microsystems, Switzerland) görüntü analiz
programı aracılığıyla gerçekleştirildi. Her bir örnekten öncelikle x40 büyütmede
panaromik, ayrıntılı inceleme için ise x100 büyütmede ortalama 10’ar adet
fotoğraflar elde edildi. Her bir fotoğrafta konak kemik miktarı (KK) (mevcut olan
örneklerde), yeni kemik miktarı (YK), yumuşak doku (YD) ve greft materyali
alanları hesaplandı. Tüm bu ölçümler mikrometrekare cinsinden hesaplanarak
‘%’ olarak ifade edildi.
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Şekil 2.28: Kesitlerin incelenmesi sırasında kullanılan ışık mikroskobu ve
ona entegre kamera ile bilgisayar

2.4. İstatistiksel Değerlendirme:
Elde edilen bulguların istatistiksel analizi test ve kontrol grupları arasında
‘Wilcoxon Analizi’ ile karşılaştırıldı. Bu analizler Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı’nda SPSS 12.5 adlı bilgisayar programı
aracılığı ile gerçekleştirildi. Analizlerde p < 0.05 değeri anlamlı olarak kabul
edildi.
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3. BULGULAR
Çalışmamızın amacı çift taraflı iki aşamalı sinüs yükseltme endikasyonu olan
ve sinüs bölgelerinden alınan biyopsilerde mevcut kemik, oluşan yeni kemik,
greft-kemik ilişkisini mikro-BT aracılığıyla ve histomorfometrik olarak incelemekti.
Bu amaçla çalışmaya 15 hasta dahil edildi. Tüm hastalara çift taraflı ve çift
aşamalı maksiller sinüs yükseltme operasyonları yapıldı. Rastgele olarak (yazı
tura atılarak) hastaların bir tarafları kontrol diğer tarafları test grubu olarak
belirlendi. Elde edilen bulgular üç başlık altında toplandı:
1. Klinik değerler ile ilgili bulgular,
2. Mikro-BT değerleri ile ilgili bulgular.
3. Histomorfometrik değerler ile ilgili bulgular,
3.1. Klinik değerler ile ilgili bulgular
Cerrahiler öncesinde; rezidüel kemik yüksekliği (RKY), rezidüel kemik
kalınlığı (RKK), cerrahiler sırasında; implant çapı, implant boyu, ostell değerleri
(ostell-op) cerrahiler sonrasında ise; yine 3. ay ostell değerleri ve bekleme süresi
ölçümleri gerçekleştirildi (Tablo 3.1). Buna göre; kontrol grubuna ait klinik
değerlerin ortalamaları RKY ort. 3.09 ± 0.73 mm; RKK ort. 8.22 ± 2.16 mm;
bekleme süresi ort. 8.54 ± 1.86 ay; implant çapı ort. 4.35 ± 0.44; implant boyu
ort. 10.90 ± 1.04 mm; ISQ - başlangıç 72.29 ± 2.50; ISQ – 3. ay 74.02 ± 1.77
şeklinde ölçüldü. Test grubuna ait klinik değerlerin ortalamaları RKY ort. 3.31 ±
0.71 mm, RKK ort. 7.72 ± 2.00 mm, bekleme süresi ort. 8.63 ± 1.80 ay, implant
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çapı ort. 4.35 ± 0.44 mm, implant boyu ort. 10.90 ± 1.04 mm, ISQ - başlangıç
72.67±1.69, ISQ - 3. ay 74.80±1.49 olarak ölçüldü. Klinik değerler arasında
yapılan değerlendirmede iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmadı.
Tablo 3.1: Klinik Değerler Tablosu
A (sığır kay
KLİNİK DEĞERLER

T (Ti grft)

p değeri

grft)
rez kemik yük (RKY) (mm)

3.09±0.73

3.31±0.71

0.102

rez kemik kal (RKK) (mm)

8.22±2.16

7.72±2.00

0.292

bekleme süresi (ay)

8.54±1.86

8.63±1.80

0.564

imp çapı (mm)

4.35±0.44

4.35±0.44

1

imp boyu (mm)

10.90±1.04

10.90±1.04

1

ostell-başlangıç (ISQ)

72.29±2.50

72,67±1,69

0.766

ostell-3. Ay (ISQ)

74.02±1.77

74.80±1.49

0.091

3.2. Mikro-BT değerleri ile ilgili bulgular
Alınan biyopsi örneklerinin histomorfometrik inceleme amacıyla kesit işlemi
yapılmadan önce mikro-BT cihazında radyolojik incelemesi gerçekleştirildi. Bu
amaçla; rezidüel kemik, greft alanı ve background alanlarının Gray Scaler (GS)
ve Hounsfield Unit (HU) değerleri ölçümleri, tüm biyopsi alanının, ayrı ayrı greft
alanlarının ve yeni oluşan kemiğin hacim ölçümleri yapıldı (Tablo 3.2). Kontrol
grubuna ait mikro-BT bulguları: HU - rezidüel kemik 2071.17 ± 932.036, HU -
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greftlenmiş kısım 2234.09 ± 1288.32, HU - backgraund (-)385.24 ± 417.48, GS rezidüel kemik 64.64 ± 28.53, GS - greftlenmiş kısım 80.44 ± 33.11, GS background 1.33 ± 2.64, hacimler tüm biyopsi materyali 84.45 ± 23.75 µm3, sığır
kaynaklı greft 13.90 ± 9.75 µm3, PTG 0±0, yeni kemik 44.48 ± 19.92 µm3 olarak
hesaplandı. Test grubuna ait bulgular ise; HU - rezidüel kemik 1775.27 ±
1320.54, HU - greftlenmiş kısım 3559.25 ± 2246.67, HU-backgraund ()193.057±238.97, GS - rezidüel kemik 38.43 ± 24,63, GS - greftlenmiş kısım
63.88 ± 26.65, GS - background 0.03 ± 0.08, hacimler tüm biyopsi materyali
82.48 ± 17.73 µm3, sığır kaynaklı greft 7.70 ± 7.71 µm3, PTG 5.03 ± 6.59 µm3,
yeni kemik 47.06 ± 16.88µm3 olarak hesaplandı. Mikro-BT bulguları arasında
herhangi bir parametre açısından istatistiksel olarak herhangi bir fark görülmedi.
Mikro-BT bulguları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark sadece, HU-greft
alanı değerleri arasında (p=0.037) ve hacim PTG (p=0.003) (kontrol grubunda
PTG olmamasına bağlı) arasında gözlendi.
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Tablo 3.2: MikroBT Değerleri Tablosu
A (sığır kay
MİCROBT

T (Ti grft)

p değeri

grft)
HU-rezidüel k (µm3)

2071.17±932.06

1775.27±1320.54

0.225

HU-yeni kemik (µm3)

2234.09±1288.2

3559.25±2246.67

0.037*

HU-backgraund (-µm3)

385.24±417.48

193.057±238.97

0.075

GRAY- rezidüel kemik

64.64±28.53

38.43±24.63

0.128

GRAY- yeni kemik

80.44±33.11

63.88±26.65

0.182

GRAY-backgraund

1.33±2.64

0.03±0.08

0.091

84.45±23.75

82.48±17.73

0.61

13.90±9.75

7.70±7.71

hacim (tüm alan) ( µm3)
hacim sığır kayn grft ( µm3)

0.066
%16.45

hacim PTG ( µm3)

%9.33
5.03±6.59

0±0

0.003*
%6.09

hacim Yeni kemik ( µm3)

44.48±19.92

0.859
%52.67

	
  

47.06±16.88
%57.05
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3.3. Histomorfometrik değerler ile ilgili bulgular
GENEL TARİF
Ti Grubu: 12 örneğin 7 tanesinde trefine frez anatomisine uygun tek parça
olarak materyaller izlendi. 12 örnekten 5 tanesinde konak kemiğin devamında
greft materyalleri ve yeni kemik dokusu izlendi (Şekil 3.1).
Büyük oranda greft partiküllerini çevreleyen, yeni kemik, bunlardan daha az
oranda demineralize matrix yapısında iri partiküller halinde greft materyali izlendi.
Tüm bunlardan daha az oranda (% 0.764) genellikle fibrinoid bir matrix içerisinde
rastgele saçılmış olarak bulunan koyu siyah renkli partiküller dikkat çekti (Şekil
3.2).
Oluşan yeni kemik dokusunun greft partikülleri etrafında woven (woven
kemik: keçe kemik rastgele yığılmış kemik matriksidir. Bu da daha sert bir kemik
dokusu ile karşılaşmayı sunar) yapısında olduğu, diğer alanlarda ise lameller
yapıdadaki trabeküllerden oluştuğu dikkati çekti (Şekil 3.3).
Bir örnekte (11b) greft materyalinin iyice az olduğu, buna karşın lameller
yapıdaki yeni kemik alanlarının fazla olduğu görülmüş olsada diğer örneklerin
herbirinde greft materyalinin rezorbe olmadığı görüldü.
Greft materyalinin yoğun olduğu alanlarda bağ dokusu zemini farkedilememekle
birlikte 8 örnekte (Şekil 3.4) yeni kemik ve greft partikülleri arasını dolduran bağ
dokunun selüler kollojenize yapıda olduğu (Şekil 3.5) , diğer 3 örnekte ise ince
kollojen liflerden oluşan yağlı kemik iliği yapısında olduğu gözlendi (Şekil 3.6).
Hiçbir

örnekte

enfeksiyon

infiltrasyonu görülmedi.

	
  

bulgusunu

destekleyecek

inflamatuar

hücre
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Sığır Grefti Grubu: 12 örnekten 7 tanesi trefine frezden tek parça çıkmış
şekilde izlendi. 9b, 11b, 12b, 13a, 14b örneklerinde konak kemik ve greft
alanlarının birlikteliği görüldü (Şekil 3.7).
Kesit yüzeyi değerlendirildiğinde 7 örnekte yeni kemik, 1 örnekte greft
partiküllerinin daha büyük alanlar halinde izlendi. Diğer 4 örnekte ise birbirlerine
nispeten eşit miktarda olduğu gözlendi.( %55.08)
Tüm örneklerde greft partikülleri görüldü. Çoğu örnekte (7 örnek) greft
partiküllerini çevreleyen woven (keçe) ve lameller kemik yapısında (Şekil 3.8)
Titanyum grubundaki yeni kemik yapısına benzer biçimde yeni kemik oluşumu
izlendi.
Genellikle partikül yapısındaki greft materyalinin yanı sıra (Şekil 3.9) fibrinoid
matrix yapısında alanlarda dikkati çekti. Bağ dokusu yapıları değerlendirildiğinde
3 örneğin (Şekil 3.10) greft materyali ve yeni kemik arasında kalan bağ dokusu
yapısının kollojenize bağ dokusu olduğu, diğer 9 örnekte ise ince kollojen liflerden
oluşan gevşek kollojenize bağ dokusu ve yağlı kemik iliği yapısında olduğu dikkati
çekti (Şekil 3.11).
Alınan biyopsi örneklerine yapılan histomorfometrik incelemede; yeni kemik,
greft partikülü, yumuşak doku, Ti partikül, yumuşak doku+greft partikülü, konak
kemik ve toplam alan ölçümleri yapıldı (Tablo 3.3). Kontrol grubuna ait
histomorfometri bulguları; yeni kemik 360309.98 ± 179055.94 µm2, sığır kayn
greft 82407.96 ± 67301.79 µm2, yumuşak doku 112674.51 ± 75318.44, µm2 Ti
partikül 0 ±0 µm2, yumuşak doku+greft 14281.68 ± 26394.48 µm2, konak kemik
82759.16 ± 73632.75 µm2, toplam alan 654075.28 ± 139826.52 µm2 olarak
ölçüldü. Test grubuna ait ölçümler ise; yeni kemik 393633.28 ± 168575.44 µm2,
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sığır kayn greft 94933.85 ± 61360.76 µm2, yumuşak doku 91834.91 ± 35267.70
µm2, Ti partikül 5324.46 ± 2633.81 µm2, yumuşak doku + greft 39653.05 ±
41852.39 µm2, konak kemik 73905.37 ± 93293.85 µm2, toplam alan 696659.04
± 126031.69 µm2 şeklinde ölçüldü. İki grup arasında incelenen parametreler
açısından herhangi bir fark görülmedi. Test ve kontrol grubu arasındaki
histomorfometrik değerler arasında yalnızca Ti partikül alanı açısından
istatistiksel olarak anlamlı fark gözlendi (p=0.003).
Tablo 3.3: Histomorfometri Değerleri Tablosu
HİSTOMORFOMETRİ

A (sığır kay grft)

T (Ti grft)

p değeri

360309.98±179055.94 393633.28±168575.44

2

yeni kemik ( µm )

0.594

2

%55.08

%56.5

82407.96±67301.79

94933.85±61360.76

%12.59

%13.62

112674.51±75318.44

91834.91±35267.70

%17.22

%13.18

Sığır kayn greft ( µm )

2

0.657

yumuşak doku( µm )

0.477
5324.46±2633.81

2

ti partikül( µm )

0±0

0.003*
%0.76

2

14281.68±26394.48

39653.05±41852.39

%2.18

%5.69

82759.16±73632.75

73905.37±93293.85

%12.65

%10.6

yum doku±greft( µm )

2

0.116

konak kemik( µm )
toplam alan( µm2)

	
  

0.735
654075.28±139826.52 696659.04±126031.69 0.248

1
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Şekil 3.1: HematoksilenEozinx4 (HEx4)

	
  

PTG

Yeni kemik+Greft materyali

	
  
Konak kemik

SG

FM

YK

Şekil 3.2: SG: Sığır kaynaklı Greft partikülü
YK: Yeni kemik
FM: Fibrinoid matriks (HEx20)

YK

G

	
  

Şekil 3.3: Woven+Lameller kemil (HEx20)
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Şekil 3.4: Greftin yoğun olduğu alanda bağ
dokusu farkedilememektedir

PTG

YK

B
D

Şekil 3.5: BD: Bağ Dokusu. Bu örnekte
gözlenen bağ dokukunun
selüler yapıda olduğu izlendi.

G
YK

Kİ

	
  

Şekil 3.6: Greft materyalini sarmış YK ve
İnce kollojen liflerden oluşan
Kİ (Kemik İliği)
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Şekil 3.7: TRC (Trikrom)x20
	
  
Yeni kemik+Greft
materyali
	
  
Konak kemik

Şekil 3.8: Lameller yapıdaki Woven kemik. (Farklı fotoğraf modlarında
çekilmiş aynı kesit) (HEx10

YK

YK

Kİ

Kİ
G

	
  

G
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Şekil 3.9: Greft partiküllerini çevreleyen YK ve BD (Bağ Dokusu)
(HE ve TRCx20)

BD

BD

G

YK

YK
G

	
  

BD

Şekil 3.10: Kollojenize yapıdaki BD
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4. TARTIŞMA
Günümüzde, tam ve parsiyel dişsiz hastaların rehabilitasyonunda dental
implantların kullanımı dişhekimliği kliniğinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
Bu tedavinin uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi için yeterli miktar ve kalitede
kemik doku gerekmektedir. Uygun koşullar elde edildiğinde kaybedilen
dokunun ve fonksiyonlarının geri kazanılması açısından dental implant tedavisi
oldukça kıymetli ve uzun dönem başarısı kanıtlanmış bir tedavi şeklidir.
Yapılan tedavilerin başarısı ve uzun dönem sonuçları için implantla direkt
temasta olacak kemiğin ve yapısının iyi incelenmesi gerekmektedir.
Özellikle maksillada posterior dişlerin kaybından sonra, krestal kemik
rezorbsiyonu ve

maksiller sinüs genişlemesi/havalanması sebebiyle kemik

miktarında azalma gözlenmektedir (71-74). Bu tür hastalardaki dişsiz posterior
maksilladaki yetersiz kemik miktarı ve düşük kemik kalitesi çoğu zaman
implant tedavisi için başarısızlık nedeni olmaktadır. Maksiller posterior bölgede
kemik yüksekliğini arttırmaya yönelik yapılan ve sonuçları öngörülebilir tedavi
yöntemi, maksiller sinus yükseltme işlemidir. Kemik miktarının arttırılması ve
klinik başarı için pek çok greft materyali bu amaçla implant yerleştirme
esnasında ya da öncesinde kullanılmaktadır (75, 76).
Herhangi bir ogmentasyon işleminin en önemli ve kritik basamağı greft
seçimi kısmıdır. Bu biyomateryal seçimi; kişinin özellikleri, defekt morfolojisi,
anatomik lokasyon ve materyalin kendi özellikleri göz önünde bulundurularak
seçilir. Sığır kaynaklı kemik grefti osteokondüktif özellikleri (77), yapısal
stabilitesi (46) ve uzun dönem klinik sonuçları (78) değerlendirildiğinde sinüs
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ogmentasyon prosedüründe uygun bir seçenek olarak görünse de optimal
kemik-implant kontağını yeterli bir biçimde sağlayamayacağına dair çalışmalar
da mevcuttur (79).
Çalışmamızda hastalar öncelikle implant ve ogmentasyon tedavisine
uygunluk açısından değerlendirildi. Sistemik açıdan tedavi prosedürünün
herhangi bir aşamasını etkileyecek bir durumunun olup olmadığı, alışkanlıkları
ayrıntılı biçimde sorgulandı. Yapılan tedavileri direkt etkileyecek bir unsur olan
sigara kullanımı bulunan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Tıbbi anamnez
sonrasında detaylı dental muayeneler yapıldı. Diş eksikliği olan bölgelerin
karşıt ark durumu, okluzyon, interark mesafe, komşu dişlerin durumları klinik
ve radyografik olarak değerlendirildi. Ağızda kalması planlanan dişlerin
restoratif tüm tedavileri tamamlandı. Dişsiz alandaki kemik miktarı, anatomik
oluşumlar, sinüs içi patolojiler gibi durumların incelenmesi için hastalardan 1
mm lik kesitli DVT ler alındı. Bu tomografiler yardımıyla ogmentasyon ve
implant alanı incelenerek yapılacak cerrahiler, implant sayısı ve yerleri
belirlendi. Tüm incelemeler tamamlandıktan sonra hastalar ilk cerrahi olan
sinüs yükseltme işlemine alındı.
Çalışmamızda sinüs greftleme işlemi sonrası alınan biyopsilerde oluşan
yeni kemik miktarı daha önce bu konu ile ilgili yapılan az sayıdaki greft
çalışmalarıyla benzerlik gösterdi (58). Yapılan histomorfometrik incelemede
özellikle rezidüel kemikten biraz uzak alanlarda zayıf bağ dokusu ve greft
partikülleri gözlendi. Bu durum bağ dokusunun kalsifiye ve mineralize olma
sürecinde

	
  

olduğu

ve

biraz

daha

zamana

ihtiyaç

olduğu

şeklinde
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yorumlanabilir.
Literatürde kemik ogmentasyonu ile ilgili çalışmalarda, kemik greftlemesi
yapılan hastalarda zamanla yeni kemik oluşumu gözlenmiştir. Handschel ve
diğ. nin yaptığı derlemede, yeni kemik oluşumu ile greftleme süresi arasında
bir anlamlı pozitif korelasyon görülmüştür (80). Lee ve diğ. nin yaptığı, sinüs
ogmentasyonu için lateral pencere tekniği ve sığır kaynaklı kemik grefti
kullanılan çalışmada 6 aylık süreçte yeni kemik oluşumunun %18.3 olduğu
rapor edilmiştir (81). Aynı hastaların 1 yıl sonraki takiplerinde alınan biyopsi
örneklerinde ortalama yeni kemik oluşumunun %26.6 olduğu rapor edilmiştir.
Kemik rekonstrüksiyon alanında greft rezorbsiyonunun önemi halen tartışmalı
bir konudur. Betatrikalsiyum fosfat (β-TCP) 12-18 ayda rezorbe olurken (82,
83) sığır kaynaklı greftin rezorbsiyonu neredeyse 1 yıldan (79) 11 yıla kadar
devam etmektedir (85). Bu bulgular göz önünde bulundurulduğunda, maxillar
sinüs

ogmentasyonunda

kalıcı

(permanent)

kemik

grefti

kullanımının

düşünülmesi akılcıdır. Sabetrasekh ve diğ., PTG’nin, bifazik kalsiyum fosfatın,
sığır kaynaklı greftin

morfolojik ve mekanik özelliklerini karşılaştırdığı

çalışmalarında hiçbir greftin pörözite, basınç direnci ve bütünleyicilik açısında
birbirine üstünlüğünün olmadığını göstermişlerdir (86). Buna karşılık bazı
otorler, PTG’nin basınç işleminden sonra diğer greftlere göre önemli oranda
hacmini daha fazla koruduğunu gözlemişlerdir. PTG bu özelliği ile sinüs
ogmentasyonunda kullanıldığında uzun dönemde basınç direnci özelliği ile
sinüsteki negatif basınca karşılık hacmini koruyabilir ve uzun dönem sinüs
ogmentasyon ve implant başarısına pozitif yönde etki edebilir.
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Metalik PTG materyalinin esnekliğinin, seramik kemik greft materyallerinin
esnekliğinden daha fazla olduğu gösterilmiştir. Bu bulgu, yüklemeye maruz
kalan posterior maxilla gibi bölgelerde greft hacmini korunması ve yük
taşıması açısından klinik önem taşımaktadır (87). Buna ek olarak, maxiller
sinüs ogmentasyonunda kemik greft materyalinin rezorbsiyon süresinin uzun
olmasının, ogmente greft hacminin korunmasında bir avantaj sağlayacağı
düşünülmektedir (88, 89). Posterior maksillaya uygulanan sinüs yükseltme
işleminde uygulanan materyalin osteokonduktif özelliği ve dolayısı ile ogmente
greft hacminin uzun dönemde korunması, devam eden remodeling sürecinde
ve implant uygulaması sonrası kuvvet altında yeni kemik oluşumu için yeterli
süre sağlayabilir. Ayrıca test grubundaki yeni kemik HU değerinin kontrol
grubuna göre daha yüksek olması, maksiller sinüs gibi kemik yoğunluğu düşük
bir bölgede PTG’nin kemik yoğunluğunu sığır kaynaklı grefte oranla daha fazla
miktarda artırması olarak yorumlanabilir ve kemik yoğunluğunun bu bölgelerde
yükselmesi uzun dönem implant başarısına olumlu yönde katkıda bulunabilir.
Konuyla ilgili Verket ve diğ. lerinin yaptığı çalışma da diğer çalışmalarla
benzer nitelikte sonuçlar bulunmuştur (58). Yıldırım ve diğ. lerinin venöz kan
ile muamele edilmiş DSKG (Demineralize Sığır Kaynaklı Greft) kullandıkları
çalışmalarında iyileşmenin 7. ayında yeni kemik oluşumunu ortalama %14.7
(%4.1-%24.6) olarak rapor etmişlerdir (90). Bir başka çalışmada aynı
özellikteki hasta grubunda otojen kemik ile karıştırılmış DSKG’in aynı iyileşme
süresinde yeni kemik oluşum oranının % 18.9 olduğu gösterilmiştir (85).
Wallace ve diğ. ise 6-10 aylık iyileşme süresinde yeni kemik oluşumunu
%12.1-%17.6 olarak bulduklarını rapor etmişlerdir (91). Zerbo ve diğ. kemik
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grefti olarak β-TCP kullanıldığında 6 aylık süreçte yeni kemik oluşumu
yüzdesini %17 olarak rapor etmiştir (92).
Pek çok çalışmada greftlenen alanlarda, kemik formasyonu için bahsi
geçen iyileşme sürelerinden daha fazla zamana ihtiyaç olduğu gösterilmiştir.
John ve Wenz, DSKK ile yaptıkları sinüs ogmentasyon çalışmasında 5.5 aylık
iyileşme süresinde yeni kemik dolumunun %29.5 olduğunu göstermiştir (93).
Benzer şekilde Lindgren ve diğ. leri de yeni kemik oluşumu yüzdelerini 8. ayda
DSKK kullandığında ortalama %41.6, β-TCP kullandığında %41.1 olarak
bulmuşlardır (94).
Maxiller sinüs ogmentasyonu sonrası yeni kemik oluşumu oranı üzerine
yapılan çalışmalarda yeni kemik oluşum yüzdesinin çok geniş bir aralıkta
olabildiği önemli bir ayrıntıdır. Bu farklı sonuçlar pek çok nedene bağlı
olabilmektedir ve bu nedenler arasında greft materyallerinin yeni kemik
oluşturma potansiyellerinin farklılığı ve çalışmalar arasındaki yöntem farklılığı
yer alabilir. Bu metadolojik faktörlere örnek verecek olursak, lateral sinüs
penceresinin membran ile kapatılması avantaj sağlamasının yanı sıra daha iyi
iyileşme sağlamaktadır (91, 95, 96). Otojen kemik greftinin diğer greft
materyalleri ile birlikte kullanımı, kemik formasyonunu başlangıçta olumlu
etkilerken uzun dönemde ek bir avantaj getirmediği rapor edilmiştir (77, 78,
88). Cerrahi teknik ve implant uzunluğu, çapı ve yüzey özellikleri de kemik
formasyonunu yüzdesini etkileyebilecek faktörler olarak sayılmaktadır (91).
Çalışmamızda farklı materyaller karşılaştırılırken aynı hasta içinde çift taraflı
sinüs bölgelerinde karşılaştırma, aynı cerrahi teknik, zamanlama ve standart
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implant boyutlarının kullanılması ile gruplar arası veriler karşılaştırılırken bu
faktörlerin ogmentasyon alanındaki kemik iyileşmesi üzerine etkileri minimalize
edildi. İstatistiksel analizler sonucu elde edilen RKY ve RKY arasında fark
olmaması, kullanılan implant boyutları arasında fark olmaması, çalışmanın
randomize kontrollü dizaynı ile beraber histomorfolojik ve mikro-BT analizlerle
değerlendirilen örneklerin standardizasyonunu destekler niteliktedir.
Ortalama yeni kemik miktarı ve PTG en iyi biçimde 3 boyutlu mikro-BT
incelemesi ve 2 boyutlu histomorfometrik analizlerde değerlendirilir. Ancak
biyopsi örneklerinin yeni kemik oluşumu yüzdesi histomorfometrik olarak
incelendiğinde daha geniş aralıklı kesitlerin incelenebilmesi, mikro-BT
analizlerinde daha küçük aralıklı kesitler incelenebildiği için mikro-BT
incelemeleri ile daha doğru ve ayrıntılı sonuçlar elde edildiği rapor edilmiştir
(63,64).

Mikro-BT

ve

histomorfometri

arasındaki

bu

farklılık,

biyopsi

materyalleri ile histomorfometrik incelemede 2 boyutlu merkez analiz
yapılabilirken, mikro-BT analizlerinde daha geniş 3 boyutlu inceleme
yapılabilmesinden kaynaklanmaktadır.
Maxiller sinüs ogmentasyonunda dental implant yerleşiminde kalıcı
rezorbe olmayan materyale ihtiyaç duyulduğunda PTG kullanımı yeni kemik
oluşumu açısından etkili bir uygulamadır. Uzun dönem implant sağ kalımı
açısından PTG nin pöröz yapısından kaynaklanan osteokondüktif özelliği
ogmente sinüsün uzun dönemde kuvvet altında stabil kalmasını sağlar. Ancak
maksiller sinüs ogmentasyonunda PTG kullanımı ile ilgili uzun dönem
histolojisini ve sağ kalımını inceleyen çalışmalara ihtiyaç vardır.
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Dental implant tedavisinin uzun dönem başarısı için bir seri, tedavi
protokolü ve hasta ilişkili (kemik kalitesi, implant stabilitesi) faktör mevcuttur
97-99). Kemik kalitesini ve primer stabiliteyi belirlemek için invaziv olmayan
teknikler

bulunmaktadır.

Bu

teknikler

arasında

bizimde

çalışmamızda

kullandığımız cerrahi sırasında ve sonrasındaki iyileşme periodlarında
stabilitedeki değişimleri belirlemeye yönelik kullanılan RFA bulunmaktadır (99101). Türkyılmaz ve diğ. lerının 2006 yılında yaptıkları implantlarda HU,
yerleştirme torku ve ISQ değerlerinin kıyaslanmasıyla ilgili çalışmalarında HU
ve implant primer stabilitesi ölçüm değerleri arasında pozitif korelasyon rapor
edilmiştir (97).
Çalışmamızda Ostell cihazıyla cerrahi sırasında primer stabilite tespiti,
cerrahiden 3 ay sonra protez aşamasından hemen önce RFA ölçümleri yapılıp
değerler kaydedildi. İyileşmenin 1. ayında ölçüm yapılmadı. Bunun sebebi 1.
aya kadar geçen sürede implant çevresindeki iyileşme sırasında histolojik
düzeyde bir rezorbsiyon oluşmaktadır (70). Örgümsü kemikten lameller kemik
oluşumuna geçişi içeren bu fazda, primer kemik kontağında azalma
gözlenebilir (102) ve yapılan stabilite ölçümleri bu alandaki yeni kemik
oluşumunu olumsuz etkileyebilmektedir (70). Roberts, tavşanlar üzerinde
yaptığı deneysel çalışmada, iyileşmenin ilk safhalarında, kemik yoğunluğunda
azalma gözlemlemiştir (103). Osseokondüktif titanyum yüzeyinde gerçekleşen
kemik remodelasyonu sonucunda, sekonder stabilitenin kazanılması ile
stabilite değerlerinde artış gerçekleşebilir. Bu bağlamda PTG kullanılması ek
bir fayda getirebilir ve bu konuda farklı zaman dilimlerinde yeni kemik oluşum
miktarını ve büyüme dinamiğini gösteren yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Çalışmamızda çift taraflı posterior diş eksikliği bulunan ve implant
yerleşimi ve sinüs yükseltme işlemi gereken 15 hastanın rastgele bir
bölgesine sığır kaynaklı greft materyali diğer bölgesine sığır kaynaklı greft +
PTG uygulandı ve implant cerrahileri sırasında alınan kemik biyopsi örnekleri
histomorfometrik olarak ve mikro-BT yöntemleri ile incelenerek maksiler
sinüs bölgesindeki kemik iyileşme mekanizmaları ve greft materyali etkinliği
anlaşılmaya çalışıldı.
1- Literatürde maksiler sinüs yükseltme işlemi sonrası kemik formasyonu
ile ilgili çalışma sonuçları geniş bir aralıkta değişkenlik göstermektedir.
Bu değişkenliğin nedeni çalışmalar arasında metadolojik farklılıkların
bulunması, farklı materyallerin kemik oluşumu üzerine farklı etkileri
olması ve bireylerin iyileşme özellikleri üzerine birçok faktörün etkili
olmasıdır.
2- Çalışmamızın randomize – kontrollü dizayn olması ve aynı hasta
içinde farklı bölgelerin değerlendirilmesi,

çalışma sonuçlarının

güvenirliğini artırmak için planlandı.
3- Çalışmamızda tüm hastalara standart cerrahi prosedür ve aynı
hastada standart implant tipi ve boyutları kullanıldı ve gruplar arasında
implant boyutları ile ilgili bir fark gözlenmedi. Yine gruplar arasında
rezidüel kemik yüksekliği ve genişliği açısından istatistiksel olarak
herhangi bir fark görülmedi.
4- Çalışmamızda kontrol grubu olarak seçilen materyal, literatürde sinüs
yükseltme işlemlerinde sıkça kullanılan ve sonuçları ayrıntılı olarak
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rapor edilmiş bir zenogreft tipidir. Test grubunda kullanılan materyal
ise

literatürde

yeni

kullanılmaya

başlanmış

ve

uzun

dönem

osteokondüktif özelliği ile özellikle maksiller sinüs bölgesi gibi geniş
hacimli ogmentasyon gerektiren yerlerde uzun dönemde implant
başarı oranlarını yükseltebilecek özelliklere sahiptir.
5- Çalışmamızın klinik bulgularına göre gruplar arasında implant stabilite
değerleri arasında anlamlı bir fark görülmedi ve tüm vakalarda
implantlarda başarılı kemikle kaynama görüldü.
6- Histomorfometrik

incelemeler

kemik

iyileşme

mekanizmalarını

anlaşılması için standart olarak kullanılmasına rağmen histolojik
kesitler kemik biyopsi örneğinin merkezindeki kesiti iki boyutlu olarak
ifade eder. Mikro-BT analizler ise daha büyük bölgelerin üç boyutlu
olarak incelenmesini sağlar. Çalışmamızda örnekler iki yöntemle de
değerlendirilerek sonuçlar karşılaştırıldı.
7- Mikro-BT parametreleri açısından incelenen rezidüel kemik HU,
backgraund HU, rezidüel kemik GS, greft alanı GS, background GS,
tüm hacim ve yeni kemik hacmi açısından gruplar arasında herhangi
bir fark görülmedi. Yeni kemik HU ise test grubunda daha yüksek
bulundu. Histomorfometrik incelemeler sonucunda da hesaplanan yeni
kemik alanı, greft partikül alanı, yumuşak doku alanı, konak kemik
alanı ve toplam alan bakımından gruplar arasında herhangi bir fark
görülmedi.
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8- Çalışmamız sonucunda iki grupta da benzer oranda ve kalitede ve
literatürde kabul gören diğer kemik greft materyalleri ile benzer oranda
ve kalitede yeni kemik oluştuğu saptandı.
9- Çalışmamızda PTG’in içinde ve yakın kontağında yeni kemik oluşumu
saptanması materyalin osteokondüktif özelliğini doğrulamaktadır.
Maksiller sinüs bölgesi gibi implantla kontak halinde PTG gibi bir
materyalin uzun süre rezorbe olmadan durabilmesi ve kemik
yoğunluğunu artırıcı bir etkisi olması, bu materyalin kemik grefti olarak
kullanılma potansiyeli olabileceğini göstermektedir.
10- PTG’ nin içinde kemik oluşumuna izin veren pöröz yapısı materyalin
osteokondüktif özelliğini ve kemik yoğunluğunu artırarak, bu bölgede
uzun dönem implant sağkalımı için gerekli olan ogmente sinüs
bölgesinin stabilizasyonuna katkıda bulunabilir.
11- Bu konu ile ilgili yapılacak, daha uzun dönemde alınan kemik biyopsi
örneklerinin
incelendiği

histomorfometrik
ve

uzun

dönem

olarak

ve

implant

mikro-BT
başarı

yöntemi

ile

parametrelerinin

değerlendirildiği daha uzun takipli çalışmalar, ogmente edilen sinüsteki
kemik iyileşme mekanizmalarının ve kullanılan materyallerin bu
iyileşme mekanizmaları üzerine olan etkilerinin daha iyi anlaşılmasını
sağlayabilir.
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