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EAO Konsensus Konferansından klinik uygulamalar için püf noktalar
Giriş

Giriş

Avrupa’nın lider implant diş hekimliği birliği olan Avrupa Osseointegrasyon Birliği (EAO), 
her üç yılda bir uzmanların diş hekimliği uygulama alanları ile ilgili müzakere ederek görüş 
birliğine (konsensus) vardığı bir Konsensus Konferansı düzenlemektedir. Bu konferanslar, 
bulguları ticari etkilerden korumak için Birlik (EAO) tarafından finanse edilir.

2018 yılı Konsensus Konferansı, Şubat ayında İsviçre’de dünyanın her yerinden 
60 önemli bilim adamının katılımı ile gerçekleştirilmiş ve bu konferansta aşağıdaki başlıklar, 
bir ok alt başlıklara indirgenerek tartışılmıştır:

> İlaçlar ve hastalıklar
> Biyolojik parametreler
> Rekonstrüksiyonlar
> Biyomekanik yönler

EAO’nun yıllık kongrelerinin raporlarını hazırlayan bir grup bilim adamı da çalışma 
oturumlarında gözlemci olarak görev almış ve müzakerelerin özetini yapmışlardır. Bu özet, 
"Klinik uygulamalar için püf noktalar" adıyla rapor haline getirilmiş ve Lino Esteve, 
Alberto Salgado, Guillem Esteve, Luis Miguel Sánchez ve Javier Amigó tarafından EAO adına 
hazırlanmıştır. Bu çalışma implant diş hekimliği alanındaki tüm klinisyenlerin bilgilere kolayca 
ulaşabileceği bir şekilde hazırlanmış ve COIR’de (Clinical Oral Implants Research) 
5. resmi Konsensus Konferansı Raporu halinde yayınlanmıştır.

Daha fazla bilgi için http://www.eao.org adresini ziyaret ediniz.
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İlaçlar ve hastalıklar

Platelet konsantrasyonları
Klinisyen soruları

İmplant tedavisinde platelet konsantrasyonlarının 
(PK) kullanılmasını destekleyen mevcut kanıtlar 
nelerdir? PK kullanılması yararlı mıdır ?

Mevcut çalışmalarda PK kullanımının tavsiye 
edilmesini destekleyen sınırlı kanıtlar bulunmaktadır.  
Bununla beraber PK kullanımı ile ilgili negatif bir 
yan etki bildirilmemiştir.

Tüm PK aynı etkiye mi sahip veya farklı şekillerde mi 
tavsiye edilmeli?

PK için birçok farklı sınıflama bulunmaktadır. Plateletten 
zengin plazma (PRP), büyüme faktörlerinden zengin 
plazma (PRGF) ve plateletten zengin fibrin (PRF) 
arasında ayrım yapılmalıdır, çünkü bunlar test 
edildiğinde farklı sonuçları olduğu bulunmuştur. 
Ek olarak, verilebilecek tavsiyeler spesifik klinik 
endikasyonlara göre değişmektedir.

PK implant başarı oranlarını artırır mı?
PRP veya PRGF’nin implant yerleştirme sonrasında 
implant stabilitesini artırmak veya marjinal kemik 
kaybını (MBL) azaltmak açısından pozitif bir etkisi 
gösterilememiştir. PRF’nin daha yüksek ISQ değerleri 
veya daha düşük marjinal kemik kaybına neden olup 
olmadığı ile ilgili rastgele klinik çalışmalarda muhakeme 
edilmiştir, fakat bu konularda klinik tavsiye açısından 
mevcut çalışmalarda ulaşılan kanıtlar yetersizdir.

PK’nın alveoler kret korumalarındaki (AKK) sonuçlar 
açısından faydası olur mu?

Ne bağımsız olarak ne greft materyaller ile birlikte 
kullanıldıklarında PRP ve PRGF’nin AKK prosedürlerinde 
herhangi bir faydası gösterilememiştir. Fakat PRF’nin 
çekim sonrası kemik rezorbsiyonunu sınırladığı 
gösterilmiştir ve bu nedenle tavsiye edilebilir.

PK alveoler kret ogmentasyon prosedürlerinin 
sonuçları açısından faydalı olur mu?

PRP’nin ogmentasyon prosedürlerinin klinik sonuçları 
açısından gelişim sağladığı gösterilmiştir ve bu açıdan 
tavsiye edilebilir. Fakat PRGF ve PRF bu endikasyon 
için değerlendirilmemiştir.

PK sinüs lifting prosedürlerinde otojen kemik ve/veya 
kemik greftleri ile birlikte kullanıldığında faydalı mı?

PK varyasyonlarının hiçbiri konvansiyonel sinüs 
lifting tekniklerine göre üstünlük sağlamamıştır; bu 
nedenle tavsiye edilmez.

PK için verilebilecek başka tavsiyeler var mıdır?
Peri-implantitis tedavisinde açık flap debridmanlarında 
PRF kullanımının sonuçları iyileştirebildiği gösterilmiştir, 
fakat bu kanıtı destekleyen veriler çok kısıtlıdır ve klinik 
bir tavsiyeyi desteklemez.

1. Genel olarak, PK kullanımını 
destekleyen kanıtlar yetersizdir

2. PRP, PRGF ve PRF'nin klinik 
endikasyonlara bağlı olarak farklı 
etkileri olduğu kanıtlanmıştır

3. PRF alveoler kret koruması için 
kullanılabilir ancak PRP ve PRGF’nin 
bu endikasyon için ekstra bir faydası 
gösterilememiştir

4. Ogmentasyon prosedürlerinde 
PRP tavsiye edilebilir fakat bu konuda 
sınırlı kanıt mevcuttur

5. Hiçbir PK sinüs lifting 
prosedürlerinde tavsiye edilmez, zira 
konvansiyonel prosedürlere herhangi 
ek bir faydası kanıtlanamamıştır

Püf noktalar
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İlaçlar ve hastalıklar

Titanyum partikülleri:
bio-korozyon ve alerji
Klinisyen soruları

Zararlı doku reaksiyonlarının nedenini titanyuma 
yormaya dair artan bir eğilim var. Ayrıca bazı 
hastaların vücudu metali reddediyor. Titanyum 
alerjileri mevcut mu? Klinisyenler implant tedavisi 
öncesi alerji testi istemeli midir?

Her ne kadar kanıtlar zayıf olsa da titanyuma karşı 
hipersensitivite göz ardı edilemez. Mevcut şartlarda, 
bildirilen vaka sayısının sınırlı olması ve semptomların 
spesifikliğinin eksikliği nedeniyle tedbir amaçlı alerji 
testi rutin pratikte önerilemez. Ayrıca, alerji testleri ve 
lenfosit immunostimulasyonu tahlilleri tutarsız sonuçlar 
ve sıklıkla da yanlış pozitif sonuçlar vermektedir.

Tamam. Titanyum alerjisi minör bir problem olarak 
değerlendirilebilir fakat peri-implant dokularda titanyum 
partikülleri saptanmıştır. Bunlar nereden geliyor?

Her ne kadar titanyum diğer metallere oranla 
korozyona karşı daha dirençli olsa da mekanik aşınma 
ve çevresel kimyasal ajanlara bağlı korozyon mümkün 
olabilir. Mekanik aşınma, implant yerleştirilmesi 
sırasında ve implant ile protetik komponentler 
arasındaki mikro hareketlere bağlı olarak oluşabileceği 
gibi temizleme veya çiğneme gibi dış faktörlere bağlı 
da olabilir. Kimyasal korozyon, biyofilm ve doku 
enflamasyonları ile şiddetlenebilir. Bu faktörlerin 
birleşimi, "tribokorozyon" olarak adlandırılan süreçte 
implant yüzeyinden partiküller kopmasına yol açabilir.

Fakat titanyumun günlük hayatta her yerde mevcut 
olması ve birçok tüketim ürününde kullanılması 
nedeniyle titanyum partiküllerinin dental implant 
sahibi olsalar da olmasalar da insanların dokularında 
bulunabileceği göz önüne alınmalıdır.

Bu durumda titanyum partiküllerinin varlığı klinik 
olarak anlamsız mıdır?

Bu soruyu yanıtlamadan önce titanyum kalıntılarının in 
vitro çalışmalarda sitotoksik ve pro-enflamatuar etkileri 
olduğunun kanıtlandığına dikkat etmek gerekir. Yani 
Ti partikülleri sitokinlerin oluşumunu artırabilir ve bu 
nedenle kemik rezorbsiyonunu etkileyebilir.

Bunun implantlardabiyolojik komplikasyonlara sebep 
olması olası mıdır?

Peri-implant dokulardaki titanyum partikülleri ile ilgili yapılan 15 çalışmada doğrudan ilişki bulunamamıştır. Titanyum partiküllerinin 
varlığının gerçek klinik etkisi hâlâ belirsizliğini korumaktadır.

Titanyum partikülleri sitotoksik ise bu implant ömrünü/başarısını etkileyebilir mi ve biyolojik komplikasyonlara neden olabilir mi?
Ti partiküllerinin erken implant kayıplarında bir etkisi olmadığı ifade edilebilir. Ti partiküllerinin peri-implantitis oluşturma veya 
şiddetlendirme etkisi belirsizdir çünkü peri-implant dokuları temizlemek için kullanılan aşındırıcı yöntemler nedeniyle implant yüzeyinden 
ayrılan titanyum partiküllerin peri-implant dokuları kontaminasyonu oluşabilmektedir. Buna rağmen, bu tedaviler belirli bir ölçüde başarı 
sağlamaktadır. Sonuç olarak, klinisyenlerin titanyumdan farklı bir materyal seçmesini gerektirecek bir kanıt bulunamamıştır.

1. Her ne kadar kanıtlar zayıf olsa 
da titanyuma karşı hipersensitivite göz 
ardı edilemez

2. Alerji testleri rutin olarak 
önerilmez çünkü yanlış pozitif sonuç 
vermeye müsaittir

3. “Tribokorozyon” sonucu 
peri-implant dokularda titanyum 
partikülleri bulunabilir, fakat eğer var 
ise klinik etkisi belirsizdir

4. Titanyum partiküllerinin 
peri-implantitise neden olduğunu 
kanıtlayacak bir delil gösterilememiştir

Püf noktalar
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Antirezorptif
ilaçlar ve implant tedavisi
Klinisyen soruları

Dünyada osteoporozu tedavi etmek için giderek daha 
fazla bifosfonat ya da denosumab gibi antirezorptif 
ilaçlar (ARİ) düşük dozda reçete edilmeye başlanmıştır. 
ARİ ile tedavi edilen hastalar sıklıkla implant tedavisi 
için kliniklere başvurmaktadır. Bu durumdaki riskler 
nelerdir?

Düşük doz oral bifosfonatlar kullanan hastalar, her ne 
kadar risk faktörü düşük olsa da, MRONJ (ilaca bağlı 
olarak çene kemiklerinde görülen osteonekroz) riski 
altındadır.

ARİ alımının süresi MRONJ oluşumunda etkili midir?
Evet. Düşük doz ARİ (bifosfonat ve denosumab) 
alan tüm hastalarda alım süresine bağlı MRONJ 
oluşumu artar. MRONJ hastalarının %71’inde ilaca 
başlamalarının ardından 36 aydan uzun bir süre 
sonra reaksiyon oluşmuştur.

Yayımlanmış bazı klinik kılavuzlarda "ilaç tatili" 
önerilmektedir. ARİ alımına ara vermek MRONJ riskini 
veya sıklığını etkiler mi?

Bu konuda kanıt yoktur, bu nedenle bu önerme 
belirsizliğini korumaktadır.

Bu hastalarda erken veya geç implant kayıplarında 
risk artar mı?

Düşük doz ARİ kullanan hastalarda kontrol grubuna 
göre artmış bir implant kayıp oranı bildirilmemiştir. 
Ayrıca düşük doz ARİ kullanan hastalarda implantların 
ömründe kısalma bulunmamıştır. Düşük doz supkutan 
veya intravenöz ARİ uygulamalarının olası etkileri belirsiz 
olmakla birlikte karşılaştırılabilir. İmplant yerleştirilmesi 
sırasında uygulanan kemik greftleme işlemlerinin 
güvenliği açısından çok az veri bulunmaktadır, bu 
nedenle bu konuda bir karara varılamaz.

Mevcut literatürü inceledikten sonra ne yapmalıyım?
Düşük doz ARİ kullanımı implant uygulamaları için 
bir kontraendikasyon olmamakla birlikte, kemik 
greftleme uygulamalarında kullanımını destekleyen 
yeterli veri bulunmamaktadır.

Bu hastalarda bağımsız risk faktörleri değerlendirmesi 
(örneğin lokal faktörler, sigara içmek, sistemik hastalıklar, 
kullanılan ilaçlar, ARİ kullanım süresi) ve profilaktik 
antibiyotik kullanımı ile postoperatif antiseptik kullanımı 
(örneğin klorheksidin) önerilmektedir. İlaç tatili, hastanın 
tedavisini yönlendiren doktoru ile konsültasyona 
bağlı olarak önerilebilir.

Yüksek doz ARİ kullanan hastalarda implant tedavisi 
ve/veya kemik greftleme işlemleri önerilmemektedir.

1. Düşük doz ARİ (bifosfonatlar ve 
denosumab) kullanan hastalar, her ne 
kadar risk faktörü düşük olsa da, MRONJ 
(ilaca bağlı olarak çene kemiklerinde 
görülen osteonekroz) riski altındadır

2. MRONJ riski ilaç alım süresi artışına 
bağlı olarak artmaktadır. Riski azaltmak 
amaçlı ilaç tatilinin etkisi belirsizdir

3. ARİ kullanımı erken veya geç 
implant kayıplarının artması ile 
ilişkilendirilemez

4. Düşük doz ARİ, implant tedavisi için 
bir kontraendikasyon sayılamaz. Kemik 
greftleme ile ilgili veri bulunmamaktadır

5. Yüksek doz ARİ kullanan hastalarda 
implant tedavisi ve/veya kemik 
greftleme işlemleri önerilmemektedir

Püf noktalar
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Biyolojik parametreler

Abutment materyali ve
peri-implant dokular
Klinisyen soruları

İmplant abutment olarak titanyuma ek olarak 
zirkonya, alümina, lityum disilikat ve titanyum nitrit 
de kullanılmaktadır. Bütün bu materyaller klinik 
uygulamada benzer görev mi yapar?

954 hastayı (1.266 implant) kapsayan 29 çalışmayı 
içeren meta analizinde bu abutment materyalleri 
arasında marjinal kemik kaybı (MBL), implant ömrü ve 
komplikasyon oluşum sıklığı açısından istatistiksel bir 
fark gösterilememiştir. Ortalama izleme süresi 30 aydır 
(6-86,4 ay aralığında).

Her ne kadar dokümente klinik performansları benzer 
görünse de abutment materyalleri arasında peri-
implant doku reaksiyonları açısından farklılık var mı?

Kontrollü klinik çalışmalarda ortalama sondalama 
derinliği, sondalamada kanama veya plak birikiminde 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. 
Fakat titanyum ve zirkonyanın karşılaştırıldığı ayrı bir 
çalışmada titanyumda belirgin derecede yüksek oranda 
sondalamada kanama bildirilmiştir. Benzer olarak, 
titanyum abutmentler etrafında zirkonyaya göre plak 
birikimine daha fazla yatkınlık bulunmuştur (p=0,068).

Test edilen tüm materyaller benzer klinik ve biyolojik 
tepkiler gösteriyor gibi. Bunun hasta tatmini ve estetik 
açısından etkileri nelerdir?

İmplant destekli protezlerde hasta tatmini genel olarak 
yüksektir ve abutment materyalleri arasındaki farka 
yorulamaz. Ayrıca estetik indeksi değerleri açısından 
yapılan meta analizinde abutment materyalleri arasında 
bir fark bulunamamıştır. Fakat bu sistematik incelemede 
yer almayan diğer çalışmalarda, seramik abutmentlerin 
doğal yumuşak doku rengini taklit etmede önemli 
ölçüde daha iyi sonuçlar verdiği rapor edilmiştir.

Sonuç olarak kullanılabilecek en uygun abutment 
materyali nedir?

Titanyum genel klinik pratikte abutment materyali 
olarak tercih edilmeye devam edilmelidir. Fakat diğer 
materyaller (özellikle zirkonya ve alümina) eşit oranda iyi 
sonuçlar vermektedir ve klinik kullanım için uygundur. 
Bilhassa zirkonya plak birikimi ve sondalamada kanama 
açısından daha iyi sonuçlar vermektedir.

1. Titanyum, birçok klinik 
endikasyon için tercih edilen 
abutment materyalidir

2. Titanyum ve diğer materyaller 
arasında implant ömrü, marjinal kemik 
kaybı veya komplikasyon oluşum sıklığı 
açısından görünür bir fark yoktur

3. Zirkonya abutmentlar daha az 
plak akümülasyonu ve sondalamada 
kanama ile ilişkilidir

4. Bazı çalışmalarda, seramik 
abutmentlerin titanyum 
abutmentlere göre dokuların 
estetik görünümü açısından daha 
üstün olduğu bulunmuştur

Püf noktalar
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Diagnostik parametreler
ve peri-implantitis
Klinisyen soruları

Peri-implantitis uzun dönem implant ömrünün ve başarı 
oranlarının öngörülebilirliğini etkilemektedir. Uygun 
tedavi kılavuzları yetersizdir ve hastalığın tam yaygınlığı 
bilinmemektedir. Peri-implantitis vakaları görülme 
sıklığı ile ilgili mevcut çalışmalarda nasıl tanımlanıyor?

Peri-implantitis ile ilgili vaka tanımlamaları genellikle 
sondalamada kanama, kanama skorları veya 
marjinal kemik kaybı eşik değerleri (1 mm'den 
küçük ve 3 mm'den büyük aralık değişkenlerinde) 
gibi peri-implant doku enflamasyonlarının birleşik 
ölçümlerinden meydana gelir. Fakat peri-implant doku 
enflamasyonlarını değerlendiren ve bu incelemede 
yer alan 41 çalışma içinde bildirilen vaka tanımları 
arasında birçok tutarsızlık bulunmuştur. 15 çalışmada 
vaka tanımları yetersizdir ve kalan 26 çalışmada 15 
farklı kriter uygulanmıştır.

Tanısal parametreler peri-implantitisingerçek görülme 
sıklığını ölçmede yine de yeterli mi?

Her üç tanısal parametrenin (marjinal kemik kaybı, 
sondalamada kanama ve plak birikimi) ortalama 
değerleri ölçüldüğünde, değerlerin bildirilen peri-
implantitis görülme sıklığı ile uyumlu olmadığı 
görülmüştür. Bu nedenle ortalama değerler 
hastalığın görülme sıklığını değerlendirmede yeterli 
parametreler değildir. Ortalama değerlerden ziyade 
hastalıklı alanların yayılım sıklığı en uygun sonuç 
ölçümü olarak değerlendirilmelidir.

Klinik uygulamada peri-implantitis nasıl teşhis edilmelidir?
Teşhis tek bir parametreye bağlı olmamalıdır; birçok 
klinik ve radyografik parametre göz önüne alınmalıdır. 
Bu parametrelerin referans alınabilmesi için referans 
değerlerinin sağlanması gereklidir ve bu değerlerin 
tercihen kemik adaptasyon aşamasının ardından 
ve peri-implant dokular tamamen iyileştikten sonra 
ölçülmesi tercih edilmelidir. Bazal parametreler, peri-
implant dokulardaki belirgin değişikliklerin tespiti için 
kullanılmalı ve peri-implantitisin teşhisindeesas olarak 
kullanılmalıdır. Başlangıç değerlerinin eksikliğinde genel 
olarak kabul edilen belirli eşik değerleri kullanılabilir 
(örneğin radyografik kemik seviyesinin implantın kemik 
içindeki koronal kısmından 3 mm aşağıda ise).

Klinisyenlerin sağlıklı ve hastalıklı peri-implant yumuşak 
dokuları birbirinden ayırt edebilmesi ve marjinal kemik 
seviyelerindeki değişiklikleri değerlendirebilmeleri için 
daha hassas ve spesifik yeni tanı araçları gerekmektedir.

1. Peri-implantitis için homojen 
ve uluslararası kabul görmüş vaka 
tanımı gerekmektedir

2. Bazal parametreler olarak 
kullanılması için referans değerlerin 
final protez yerleştirildikten birkaç ay 
sonra kayıt edilmesi gerekmektedir

3. Peri-implantitis tek bir ölçüm 
ile teşhis edilmemeli; plak birikimi, 
sondalamada kanama ve marjinal 
kemik kaybı gibi klinik ve radyografik 
parametrelerin kombinasyonu 
ile teşhis edilmelidir

Püf noktalar
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Konvansiyonel/
dijital iş akışları
Klinisyen soruları

Ofisimde dijital iş akışına geçmek bana ne fayda sağlayacak?
Bunu açıklamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır ancak mevcut kanıtlar dijital iş akışı ile ölçü yaratmanın daha çabuk 
olduğunu ileri sürmektedir.

Peki laboratuvar protezleri dijital iş akışı kullanılarak daha hızlı ve daha ucuz üretilebilir mi?
Posterior tek diş implant kron vakalarında evet. Zaman açısından: model üretmeden laboratuvar prosedürleri prefabrike abutment 
ve monolitik tasarım kadar hızlıdır. Maliyet açısından: ülkeye göre değişmektedir (işçilik maliyeti, merkezcilik, malzeme amortismanı).

1. Tedavinin herhangi 
bir aşamasında dijital veya 
konvansiyonel prosedürlerin 
kullanımı klinisyenin 
tercihine bağlıdır

2. Klinik ve laboratuvar 
ortamında dijital prosedürlerin 
kullanımı bazı durumlarda daha 
hızlı ve ucuz olabilir ama pratikte 
tavsiyede bulunabilmek için henüz 
yeterli veri yoktur

Püf noktalar

Konsensus görüşü

Dijital iş akışının içerdiği tüm faktörleri değerlendirmek için 
mevcut veriler yetersizdir. Dijital ve konvansiyonel prosedürlerin 
kombine kullanıldığı "hibrit bir fazın" ortasında bulunmaktayız. 
Hangi yöntemin kullanılacağı büyük oranda klinisyenin kişisel 
tercihlerine bağlıdır ve mevcut konsensusa göre bir önerme 
yapılamaz. Dijital iş akışlarının değerlendirilebilmesi için farklı 
sistemler kullanılarak, değişik operatör şartlarında ve hastaya 
bağlı sonuç ölçümleri, zaman verimliliği, maliyet etkisi ve klinik 
sonuçlar uyguncu kaydedilerek ileri çapraz çalışmalar yapılmalıdır.



EAO Konsensus Konferansından klinik uygulamalar için püf noktalar
Rekonstrüksiyonlar 

Tam seramik tek 
diş implant kronlar
Klinisyen soruları

Tek diş implant kronlarında metalden kaçınabilir miyim? Tek diş implantlarda tüm tam seramik kronlar güvenilir midir?
Evet. Tüm tam seramik kronlar (alümina, zirkonya, lityum disilikat kaplamalı veya lösit ile güçlendirilmiş ve lityum disilikat üzerine 
monolitik kronlar) tek diş implantların simante veya vidalı kronlarının restorasyonunda, hem anterior hem de posteriorda doğru 
bir seçenek olarak göz önüne alınabilir.

Konsensus görüşü

Farklı alt yapılarla ve seramik kaplamayla yapılan 2.200 
krondan elde edilen veriler istatistiksel analiz için bir araya 
getirilmiştir. Kronlar için, genel olarak tek diş implant 
restorasyonları için bildirilen sonuçlar ile paralel olarak, 
%95'den daha fazla olmak üzere yüksek oranda bir 5 yıllık 
kullanım ömrü bildirilmiştir. 5 yıl sonrasında atmalar 
oluşmuştur: alümina kaplamalı kronlarda %1,8; cam seramik 
kaplamalı kronlarda %2,8; monolitik lityum disilikatlarda %6 
ve zirkonya kaplamalı kronlarda %11,3.

Tüm tam seramik kronların uzun dönem sonuçları büyük oranda 
üretim prosesine ve klinik kullanıma bağlıdır. Hastaların başlangıçta 
potansiyel teknik komplikasyonlarla ilgili uyarılması önerilir.

Ancak, literatürde rezin bazlı hibrit seramik kronlarda, alümina 
ve zirkonya kaplamalı kronlara göre, belirgin oranda daha 
fazla çekirdek kırıkları görüldüğü ve ortalama 5 yıllık kullanım 
ömrünün hibrit seramik kronlarda %67'ye kadar düştüğü 
bildirilmiştir. Bu tür kronlar klinik kullanım için önerilmez. 
Mevcut durumda uzun süreli verilerin yetersizliği nedeniyle 
zirkonya kronlarla ilgili bir konsensus beyan edilemez.

1. Tek diş implant kronlarda 
tüm tam seramik kronların tüm 
endikasyonlarda güvenlilir bir şekilde 
görev yapacağı beklenebilir

2. Rezin bazlı hibrit seramik kronlar, 
5 yıllık takiplerde yüksek kırılma 
oranları nedeniyle önerilmez

3. Uzun dönem verilerinin yetersizliği 
nedeniyle monolitik zirkonya kronlarla 
ilgili bir beyanda bulunulamaz

Püf noktalar
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Konsensus görüşü

Yüksek oranda ufak parça atıklarının bildirilmesi nedeniyle bu 
rekontrüksiyonların prognozu tartışmalıdır. Hastalar potansiyel 
teknik komplikasyonlar konusunda önceden bilgilendirilmelidir. 
Parsiyel monolitik zirkonya rekontrüksiyonlar seramik 
atıklarını önlemede geliştirilebilir alternatifler gibi görünse de 
günümüzde bunu destekleyecek veriler yetersizdir.

1. Zirkonya kaplamalı parsiyel ve 
tam ark protezler, yüksek oranda 
seramik atıkları ile ilişkilendirilmeleri 
nedeniyle önerilemez

2. Monolitik zirkonya 
rekontrüksiyonları ile ilgili sınırlı 
veri bulunmaktadır

Püf noktalar

Tam seramik parsiyel ve
tam ark protezler
Klinisyen soruları

İmplant protezlerinde parsiyel ve tam ark zirkonya alt yapılar sıklıkla kullanılmaktadır. Mevcut kanıtlar hangi dereceye 
kadar bu tür rekonstrüksiyonları desteklemektedir?

Zirkonya kaplamalı implant destekli protezler %98 gibi yüksek bir oranda kısa dönem kullanım ömrü göstermektedirler. Ancak ne 
yazık ki yüksek oranda ufak parça atıkları rapor edilmiştir: %22,8 oranda parsiyel arklarda ve %34,8 oranda tam arklarda.
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Konsensus görüşü

İncelemedeki farklı kısıtlamalara rağmen, 60 çalışmadaki 
5 yıllık kullanım ömrü ortalama %96,5 olarak tahmin 
edilen 6.000 abutment ile meta analizi gerçekleştirilmiştir. 
Kayıplar ve komplikasyonlar ile ilgili tek diş veya parsiyel 
restorasyonlarda ve simante/vidalı veya eksternal/internal 
bağlantılarda istatistiksel bir anlamlılık bulunamamıştır. 
Özellikle posterior bölgede kullanılan seramik abutment-
lerle ilgili kanıtlar hâlâ sınırlıdır.

Her ne kadar sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı değilse 
de eksternal bağlantılarda vida gevşemesi ve seramik 
abutment kırıkları daha sık görülmüştür.

Seramik ve monolitik rekonstrüksiyonlarla ilgili daha 
fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Çalışmalarda daha güvenilir 
araştırma parametreleri kullanılmalı ve kullanılan materyaller, 
bağlantılar ve restorasyonun retansiyon şekli ile ilgili yeterli 
istatistiksel anlam arz etmelidir. Klinik uygulama için geçerli 
sonuçlar elde edilmesi için uygun dokümantasyonun 
kullanılması şiddetle tavsiye edilir.

1. Tek diş implant kronlarda tüm 
abutment materyalleri, bağlantılar 
ve retansiyon şekilleri benzer klinik 
sonuçlara sahiptir

2. Sabit parsiyel protezlerde 
zirkonya abutmentlar kanıtların 
yetersizliği nedeniyle hâlâ 
önerilmemektedir

Püf noktalar

Abutment ve
bağlantıları
Klinisyen soruları

Tek diş implant kronları için en iyi abutment materyali hangisidir?
Tüm abutmentler (metalik veya seramik, internal veya eksternal bağlantılı, anterior veya posterior vakalar, simante veya vidalı) benzer 
klinik sonuçlara sahiptir.

Peki sabit parsiyel protez için hangi abutment materyalini kullanmalıyım?
Zirkonya abutmentler için parsiyel sabit protezler açısından uzun dönem veriler yetersizdir. Bu nedenle sadece metalik abutmentler 
tavsiye edilebilir. Metalik abutmentler hem internal veya eksternal bağlantılarda hem de simante veya vidalı restorasyonlarda uygundur.
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Konsensus görüşü

Çeşitli boyutlardaki kron boyu-implant boyu oranlarının 
implant ömrünü veya komplikasyon oranlarını etkileyip 
etkilemediği bilinmemektedir. Distal uzantılı protezler ile iki 
dental ünite arasındaki bu tür protezlerin performanslarının 
karşılaştırıldığı bir veri de bulunmamaktadır. Her ne kadar 
kron boylarının elverişliliği ile ilgili net kanıtlar olsa da 
(implant uzunluğunun iki katına kadar) bu kron boyu-implant 
boyu oranları ile ogmentasyon yapılmış kemikteki daha uzun 
implantlar ve normal boyutlardaki protezlerin karşılaştırıldığı 
rastgele uzun dönem çalışmalarına ihtiyaç vardır.

1. Kron boylarının implant 
uzunluğunun iki katına kadar olduğu 
durumlar, tek diş veya birbirine 
bağlanmış rekonstrüksiyonlarda 
biyolojik veya teknik komplikasyonlar 
ile ilişkilendirilmez

2. Uzun kron boylu kısa 
implantlar kompleks ogmentasyon 
prosedürlerine göre daha basit bir 
tedavi alternatifi olabilir

Püf noktalar

Kron-implant oranları ve
implant tedavisi sonuçları
Klinisyen soruları

İmplant kısa olduğunda ve inter-okluzal mesafe fazla olduğunda endişelenmeli miyim? Kısa implantların kullanıldığı 
vakalarda birbirine bağlamak fark yaratır mı?

Uygunsuz kron boyu-implant boyu oranı olduğu farz edilen birbirine bağlanmış implantlarda başarısızlık veya komplikasyon oranında 
artış bulunmamıştır. Tek diş implant restorasyonlarında kron boyu-implant boyu oranının 0,9 ile 2,2 arasında değiştiği durumlarda 
biyolojik veya teknik komplikasyonlarla herhangi bir ilişki bulunmamıştır. Dolayısıyla kronu uzun olan kısa implantlar daha kompleks 
ogmentasyon prosedürlerinden kaçınmak veya bu kompleks prosedürleri basitleştirmek için doğru bir tedavi olarak düşünülebilir.
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Eğimli yerleştirilen implantlar 
ve tedavi sonuçları
Klinisyen soruları

Anatomik sınırları tolere etmek için implantları eğimli 
yerleştirebilir miyim? Eğimli yerleştirilen implantlar 
sonuçları nasıl etkiler?

1.584 hastayı içeren 17 çalışmada elde edilen verilere 
göre, eğimli ve düz yerleştirilmiş implantlarda orta 
dönem ömür oranı ve marjinal kemik kaybı açısından 
anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır.

Bu eğimli ve düz yerleştirilen implantların benzer 
davrandığını mı gösteriyor?

Maalesef eğimli ve düz yerleştirilmiş implantlar 
üzerindeki benzer özellikteki restorasyonların 
karşılaştırıldığı ileriye yönelik bir çalışma yoktur. Aynı 
zamanda implantın yerleşim açısını bir risk faktörü 
olarak ölçen bir çalışma da yoktur. Bu nedenle eğimli 
yerleştirilen implantların peri-implant yumuşak 
dokularda veya protetik komplikasyonlarda herhangi 
bir etkisi olup olmadığı bilinmemektedir.

Fakat eğimli yerleştirilen implantlar yine de doğru bir 
tedavi seçeneği midir?

Evet fakat tek seçenek değildir. Her bağımsız 
vakada olası tedavi seçeneklerinin dikkatli bir 
şekilde değerlendirilmesi önerilir.

1. Eğimli ve düz yerleştirilen 
implantlarda orta dönem ömür ve 
marjinal kemik kaybı açısından 
benzer sonuçlar bildirilmiştir

2. Eğimli ve düz yerleştirilen 
implantların karşılaştırıldığı ileriye 
yönelik çalışmalara ihtiyaç vardır

Püf noktalar
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Konsensus görüşü

Tam ark kantileverli rekonstrüksiyonlarda 5-10 yıllık takip 
çalışmalarında yüksek oranda implant ve protez başarı 
oranı bulunmuştur (sırasıyla %97 ve %99). Fakat protez 
komplikasyon oranı %39 gibi oldukça yüksek bir orandadır 
ve özellikle rezin materyali kullanımında genellikle kaplama 
materyali kırıkları olarak görülür.

Bu durum hasta tatminini etkileyebileceği için klinik olarak 
anlamlıdır. Klinisyenler potansiyel problemlerin farkında olmalı 
ve tedavi başlangıcında hasta ile olası sorunları paylaşmalıdır.

Ancak kantileverli ve kantileversiz tam ark protezleri 
karşılaştıran bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle 
kantileverlerin teknik komplikasyonlar açısından özel 
bir risk faktörü olarak göz önüne alınıp alınmayacağı 
bilinmemektedir. Bu konuda kanıtlar hâlâ yetersizdir.

1. Tam ark rekonstrüksiyonlarda 
20 mm'ye kadar (2 ünite) uzun 
kantileverler her iki dişsiz 
çenede de uzun dönemde iyi bir 
performans sergiler

2. Tam ark implant destekli 
rekonstrüksiyonlarda yüksek 
oranda materyal atıkları görülür, 
fakat kantileverlerin bu teknik 
komplikasyonu artırıcı bir 
risk oluşturup oluşturmadığı 
bilinmemektedir

Püf noktalar

Tam ark restorasyonlarda 
kantileverler
Klinisyen soruları

Dişsiz hastaları tedavi ederken arka bölgeye implant yapmaktan kaçınabilir miyim? Kantileverler güvenilir tedavi 
alternatifleri midir?

İntermental veya sinüsler arası tam ark protezler tedaviyi basitleştirmek için iyi bir çözümdür. Bu yaklaşım her iki çenede de, hem 
geleneksel paralel implant hem de eğimli yerleştirilen iki distal implant vakalarında gayet güzel çalışır (kantileverlerin 20 mm'yi 
geçmediği ve iki okluzal üniteyi aşmadığı varsayılan durumlarda).
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Konsensus görüşü

Mesiyal veya distal kantileverli sabit protezlere sahip parsiyel 
dişsiz hastalarda hem implant hem protez ömrü çok üniteli 
köprüler için %98'e ulaşmıştır. Ancak orta dönemde sadece 
restorasyonların %73’ü komplikasyonsuz kalabilmiştir. 
Komplikasyonların çoğu atıklar veya porselen kırıkları gibi 
teknik problemlerdir. Alt yapı kırıkları oluşmamıştır ve 
implantların sadece %0,3’ünde implant kırığı oluşmuştur. 
Parsiyel protezlerde kantileverler önerilebilir ancak 
potansiyel komplikasyonlar dikkate alınmalıdır. Ayrıca 
klinisyen bu tavsiyenin taraflılık içerme olasılığı olan birkaç 
çalışmaya dayandığını dikkate almalıdır.

Parsiyel sabit protezlerde
kantileverler
Klinisyen soruları

Dişsiz hastalarda kantileverler güvenilir bir şekilde hizmet ediyor gibi görünüyor fakat parsiyel dişsiz hastalarda da 
kantileverli protezler kullanılabilir mi? İmplant destekli parsiyel rekostrüksiyonlarda kantilever kullanıldığında daha fazla 
komplikasyon oluşur mu?

Parsiyel sabit protezlerde kantileverlerin uygun bir seçenek olduğu ispatlanmıştır. Anatomik sınırlamalarda veya tedaviyi basitleştirmek 
için öngörülebilir başarıyla kullanılabilir.

Tamam. Parsiyel dişsiz hastalarda kantileverler ileri cerrahilerden kaçınmak veya estetik sebeplerle kompleks vakalarda uygun bir 
tedavi seçeneğidir. Fakat biyomekanik komplikasyonlar göz önüne alındığında güvenilir optimal kantilever uzunluğu ne olmalıdır?

Mevcut kanıtlar kantileverlerin 6 mm'ye kadar kısa/küçük olmasını ve en fazla iki okluzal ünite uzunluğunda olmasını öngörür. 
Ortalama kantilever uzunluğu 10 mm'dir.

Kantileverlerin çalıştığını kontrol ettikten sonra tek kronu ve tek kantilever köprüyü destekleyen tek diş implantlarda da 
güvenle kullanabilir miyim?

44 protez üzerine yapılmış sadece 2 retrospektif çalışma yapılmış ve 6-18 yıl takip edildiğinde %97 implant ömrü göstermiştir. Ancak 
veriler çok yetersizdir, bu nedenle bu dizayn rutin klinik kullanım için tavsiye edilemez.

1. Parsiyel rekonstrüksiyonlarda 
kantileverler (mesiyal veya distal ve 
iki üniteye veya 10 mm’ye kadar), 
tedaviyi basitleştirmek için uygun bir 
seçenektir, ancak daha fazla teknik 
komplikasyonlar teşkil eder

2. Tek diş implantlardaki 
kantileverlerle ilgili çok az veri 
vardır, bu nedenle rutin kullanım 
için önerilemez

Püf noktalar
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Doğal diş ve implant destekli 
restorasyonlar arasında 
zaman içinde görülen 
pozisyon değişiklikleri
Klinisyen soruları

Uzun dönemde implant destekli restorasyonlarda ne oluyor? Doğal dentisyonla ilişkisinde nasıl evriliyor?
İmplant destekli restorasyonların yarısında ortalama 5.7 yıl takipte (1-18 yıl aralığında) infrapozisyon veya proksimal kontak kaybı 
gözlenmiştir. Bu bulgular zamanla artmıştır. Kontak noktalarının kaybı daha çok mesiyal alanlarda/bölgelerde ve infrapozisyon 
daha çok kadınlarda saptanmıştır. İmplant yerleşimi sırasında hasta ne kadar yaşlı ise infrapozisyon o kadar az gözlenmiştir.

Konsensus görüşü

Pozisyon değişimleri genç hastalarda implant yerleşiminde 
ortaya çıkmaktadır. Ancak bu potansiyel komplikasyonun 
yetişkinlerde de olabileceği dikkate alınmalıdır. Her ne 
kadar bu klinik sonuçlar nadir olarak bildirilse de uzun 
dönemde implant restorasyonların ek bir müdahaleye 
ihtiyaç duyabileceği muhtemeldir.

1. Uzun dönemde, implant 
restorasyonları erişkin hastalarda da 
doğal dişlere ilişkin olarak pozisyonel 
değişikliklere (infrapozisyon ve kontak 
noktası kaybı) müsaittir

Püf noktalar
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