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I.Projenin Adı:        

        

İmplant Destekli Mandibular Overdenture’da İmplant Sayı Ve Eğiminin Protez 

Tutuculuğuna Etkisinin Değerlendirilmesi 

 
Dişsiz hastalar için implant destekli overdenture uygulamaları gelişmiş retansiyon ve 

stabilite, fonksiyon ve kabul edilebilir seviyede rahatlık sunmaktadır. Klinik olarak 

rahatlık, protez tasarımı, tutucu elemanların kullanılması, restoratif komponentlerin 

uyumu, implantların oryantasyonu ve lokasyonu gibi faktörlere bağlı olarak elde 

edilir. İmplant tutuculu overdenture’larda kullanılan tutucu tipi protezin retansiyon 

ve stabilitesini dolayısıyla fonksiyonunu etkiler.  

 

Çalışmanın amacı; retantif, stabil, dolayısıyla fonksiyonu iyi olan bir protez 

elde etmek için ne tür hassas tutucu kullanmak gerektiğini değerlendirmektir. 4 farklı 

model üzerinde hazırlanan protezlere universal test cihazında çekme işlemi 

uygulanarak retansiyon değerlendirilmiştir. 

 

 Sonuç olarak implant sayısının artışının her 3 tutucu tipinde de retansiyon 

artışına sebep olduğu, implantların açılandırılmasının locator tutucu ve bar 

tutucularda retansiyonu artırdığı aptanmıştır. Locator tutucular en yüksek retansiyon 

değerlerine sahiptirler. Hastaların retansiyon ihtiyacına göre farklı değerlerde 

tutucular ortaya konmuştur. Tekli tutucuların bar tutuculara göre avantajları 

düşünüldüğü zaman ve locator tutucunun yüksek retansiyon değerleri göz önüne 

alındığında, locator tutucunun bar tutuculara alternatif olarak düşünülmesi gerektiği 

sonucu ortaya çıkmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

SUMMARY 
 

Evaluation of effects on retention of implant supported mandibular 

overdentures in terms of number and inclined of implants 

 

Application of implant supported overdenture presents advanced retention and 

stabilization, function and acceptible level of comfort for edentulous patients. 

Clinically, facility is obtained depending on factors such as prosthesis design, using 

retentive elements, harmony with restorative components, orientation and location of 

the implants. The attachment type used in the implant retained overdentures affects 

retention and stabilization of denture, and thus affects the function by implication. 

 

The aim of this study is to put forward  what kind of precision attachment 

should be used to have a retentive, stabile and funtional prosthesis. The retention was 

evaluated by applying axial drawing process on prepared prosthesis with the 

universal test machine that 2 and 3 of the implant is placed in 4 different models with 

different angles. 

 

Consequently, the number of implants affected retention in all three types of 

the attachments and angulation of the implants increased retention at locator and bar 

attachments. Locator attachments showed the highest retention value. When 

advantages of single attachments are considered, the locator attachment can be 

contemplated as alternative to bar attachment. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



II. Amaç ve Kapsam  

 

Projenin Amacı: 
 

1. İmplantların açılı yerleştirildiği vakalarda retantif, stabil, dolayısıyla 

fonksiyonu iyi olan bir protez elde etmek için ne tür hassas tutucu 

kullanmak gerektiğini değerlendirmektir. 

2. İmplant sayısının değişmesinin retansiyonu ne ölçüde etkileyeceği 

incelenecektir. 

3. Kantilever tarzında yapılan ilave tutucular ile retansiyonun ne kadar 

değişeceği incelenecektir. 

 

 
Projenin Kapsamı: 

 

Alt tam dişsiz modellerde 2 ve 3 implant destek olarak kullanılacaktır, implantlar düz 

ve açılı olarak yerleştirilecektir. 5 farklı protez tipi 4 farklı modelde 

değerlendirilecektir. 2 implant destekli overdenture uygulamaları standart tedavi 

modeli olarak belirlenmiştir. Kullanmış olduğumuz modeller en yaygın kullanılan 

implant sayısını içermektedir.  

 

III. Materyal ve Yöntem  

 

Mum Modellerin Hazırlanması 

 

Alt total dissiz hastadan alınan ölçüden elde edilen modelin tabanı mumla 

uzatılmıştır. Elastomerik ölçü maddesiyle (Speedex, Coltene/Whaledent, Alstatten, 

Switzerland) ölçüsü alınarak alçıdan tüm model elde edilmiştir. Oluşturulan alçı 

modelin elastomerik ölçü maddesi ile negatifi elde edilmiş ve eritilen pembe modelaj 

mumu (Poliwax, Bilkim Kimya, İzmir, Türkiye) negatife dökülmüştür. Böylece alçı 

modelin mum duplikatları elde edilmiştir. 

 

 



 

 

 

İmplantların Mum Modellere Yerlestirilmesi 

İki implantlı modellerde implantların kanin bölgesine, aralarında doğal kaninlerde 

olduğu gibi 22 mm mesafe kalacak şekilde yerleştirilmesi (Sadig, 2009), üç implantlı 

modellerde ise distaldeki implantların yine 22 mm mesafeli olacak şekilde 

yerleştirilmesi 3. implantın ise tam ortalarına yerleştirilmesi planlanmıştır. Böylelikle 

3 implantlı modellerde implantlar arası mesafe 11 mm olarak düzenlenmiştir. Mum 

model üzerinde implantların yerleri işaretlenmiş ve paralelometre yardımıyla 

implantlar modele yerleştirilmiştir. Açılı yerleştirilecek implantlar 20° açılı 

abutmentların implantlara takılıp, paralelometre ucuna sabitlenmesi ile modele 

yerleştirilmiştir. İmplant-abutment birleşim hattı tam kret tepesinde bırakılmıştır. 

Çalışmamızda 3.7 mm çapında 13 mm boyunda implantlar kullanılmıştır. (Tapered 

Screw-vent, Zimmer Dental Inc., Calif.,USA).  ). Oluşturulan implantlı mum 

modellerin elastomerik ölçü maddesiyle (Speedex, Coltene/Whaledent, Alstatten, 

Switzerland) ölçüsü alınmıstır. Sıcak su dökülerek mum uzaklastırılmış, içinde 

sadece implantların kaldıgı negatif kalıp elde edilmiştir. Kalıp kuruması için 1 gün 

bekletilmistir. Çalısmamızda kullanılan fotoelastik rezin (PL-2, Measurements Group 

Inc., North Carolina) iki bilesenlidir ve katalizörü PLH-2‘dir. 1:1 oranında 

karıstırılarak kalıba dökülür, oda sıcaklıgında polimerize olmaktadır. 4 adet model 

oluşturulmuştur. Bunlar şu şekildedir; 

 

1. model: 2 implantın birbirine paralel olduğu model 

2. model: 2 implantın orta hattan 20° uzaklaşır şekilde yerleştirildiği model 

3. model: 3 implantın birbirine paralel olduğu model 

4. model: 3 implant,ortada bulunan implantın orta hatta paralel, distallerde 

bulunan implantların ise 20° orta hattan uzaklaşan şekilde yerleştirildiği model. 

 

Elde edilen implantlı mum modellerden elastomerik ölçü maddesi ile negatif 

kalıp elde edilerek alçı dökülmüştür. Kullanılacak hassas bağlantılar bir stud ataçman 

olan Locator, bar-klips ve freze cihazıyla millenmiş ve galvano ile tutuculuğun 



sağlandığı bardır. Düz implant içeren modeller için ayrıca bar distallerine ilave 

edilen ceka, bar distallerine ilave edilmiş locator tutucu da kullanılmıştır. Bu hassas 

bağlantılardan Locator implanta direkt vidalanmakta diğer bar tutucular ise 

laboratuarda döküm, frezelenme gibi işlemlerden sonra elde edilmektedir. Daha 

sonra barlı tutuculu planlamalar için iskelet dökümü yapılmıştır. Dökümlerden sonra 

protezlerin bitimi tamamlanmıştır. 

 

Çekme işlemi Instron cihazında gerçekleştirilmiştir ve veriler Nexygen 

programına kaydedilmiştir. Model İnstrona vidalı bir düzenek ile sabitlenmiştir. 

Hazırlanan protezlerin 1.büyükazı dişinin orta noktasına ve ön tarafta orta hatta 3 

adet halka yerleştirilmiştir. Bu 3 halka zincir ile birleştirilerek tek noktadan Instron 

cihazındaki konsolla bağlantısı sağlanmıştır. Herbir protez tasarımı için bütün 

modellerde 10 kez çekme yapılmıştır ve elde edilen sonuçlar excel tablosuna alınarak 

istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.  

 

İmplant Üstü Bar-klips, Bar-galvano, Bar-Ceka, Bar-locator Tutucuların, Ana 

Bağlayıcıların Hazırlanması ve Dökümü  

 

Modellerin serbest sonlu bölgelerinde 3 mm kalınlığında (Sadowsky ve Caputo, 

2000) basplak hazırlanmış ve modele mumla sabitlenmiştir. Protezler bitirildiğinde 

basplak kaldırılmış, bu boşluğa mukozayı taklit etmek için akıcı kıvamdaki 

elastomerik ölçü maddesi konulmuştur. Modeller üzerinde barların hazırlanmasında 

öncelikle shouldered abutmentlar implantlara yerleştirilmiş, üzerlerine dökülebilir 

plastik parçalar vidalanmıştır. Uzun kalan dökülebilir plastik parçalar üst taraftan 

kesilerek modifiye edilmiştir. Açılı implantlı modellerde açıları düzeltebilmek için 

dökülebilir plastik parçaların etrafında gereken yerlere mum ilave edilmiş, freze 

cihazıyla paralellik sağlanmıştır.  

 

Plastik prefabrik barlar, implantların arasındaki mesafeye uygun olarak 

kesilmiş, mumla dökülebilir plastik parçalara sabitlenmiştir. Bar ile kret arasında 2 

mm aralık bırakılmıştır. Uzantılı barların yapımında, ilave tutucular paralalometre 



yardımıyla barlara sabitlenmiştir. Bar yapı vidalar çıkartılarak modelden 

uzaklaştırılmış, manşete alınarak dökümü yapılmıştır. Dökümden sonra barın 

abutmentlar üzerine tam ve pasif oturup oturmadığı modelde kontrol edilmiş, uygun 

olmayan durum olduğunda pasif oturma, barların kesilip tekrar lehimlenmesiyle 

sağlanmıştır. 

 

 Bar klips tutucularda ve distal uzantılı barlarda, 2 implantlı modellerde tek 

klips, 3 implantlı modellerde 2 klips kullanılmıştır. Klipsler standart olarak 5 mm 

uzunluğunda ve sarı klipslerdir. Galvano barlarda ise modellerdeki barların 

uzunlukları implant sayıları ve açılarından dolayı birbirinden farklıdır. Locator 

tutucularda ise vertikal yerleştirilmiş implantlarda şeffaf lastik, açılı yerleştirilmiş 

implantlarda ise yeşil lastik kullanılmıştır. 

 

 Bar yapımını takiben iskelet alt yapı modelajı ve bunların dökümü 

yapılmıştır.  

 

Protezlerin yapımı 

İskelet metal bar üzerine oturtulduktan sonra modelin alçıdan dublikatını elde etmek 

için akrilik kaşık yapılmıştır ve silikon ölçü maddesi ile ölçü alınmıştır. Ölçü 

içerisine alçı dökülüp model elde edilmiştir. Model üzerinde diş dizimi yapılmıştır.  

 

Diş dizimi yapılmış protezin mufla içinde elastomerik ölçü maddesiyle ölçüsü 

alınarak ve protezin negatifi elde edilmiştir. Bütün protezlerin bitiminde bu negatif 

kalıp şablon olarak kullanılmıştır. Dizilen dişler ve kaide kısmı modelden 

kaldırılarak, yine model üzerinde sadece metal parça bırakılmıştır. Andırkatlar 

mumla doldurulduktan sonra model laklanmıştır. Muflanın diğer parçasında model 

alçı içine sabitlenmistir. Daha sonra silikon kalıp içine otopolimerizan şeffaf akril 

konularak akrilin polimerizasyonu sağlanmıştır. Mufla açıldıktan sonra protez 

çıkartılmıştır. Silikonlu taraf korunmuş, model mufladan uzaklaştırılmıştır. Elde 

edilen protezin kontrolü yapıldıktan sonra tesviye ve polisajı tamamlanmıştır. 

Modelde mukozayı taklit etmek için serbest sonlu bölgeye yerleştirilen basplaklar 

kaldırılmıştır.  



 

Çekme İşlemi 

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma-Geliştirme laboratuarında 

bulunan Universal Test Cihazı (İnstron) ile çekme testleri yapılmıştır. Çekme işlemi 

için modeller cihaza sabitlenmiş, çekme işlemini yapabilmek içinde konsolla 

protezin bağlantısı bir zincirle sağlanmıştır.  

 

 Protezler üzerine sağ-sol 1. büyükazılar bölgesinde ve tam orta hatta olacak 

şeklide 3 adet çengel yerleştirilmiştir. Eşit uzunlukta zincirler bu 3 çengele 

bağlanmıştır ve 3 zincir diğer uç kısımlarından birleştirilmiştir ve birleşim 

noktasından sonra tek zincir şeklinde devam etmiş uç kısmından konsola 

sabitlenmiştir. 

 

Çekme işleminde her bir örnekte 50 mm/dak hızında, 10 adet çekme işlemi 

yapılmıştır.  Veriler bilgisayara kaydedilmiş ve bilgisayardan excel tablosunda 

alınarak istatistiksel değerlendirmeye alınmıştır. 

    

İstatistiksel analizler 

 

Verilerin bilgisayar ortamına aktarılmasından sonra yanlış veri girişlerine karşı 

verinin kontrolü yapıldı. İstatistiksel analizler için SPSS 15.0 (SPSS 

Inc.Chicago,IL.USA) paket programı kullanıldı. Verilerin sunumunda aritmetik 

ortalama±standart sapma gösterimi kullanıldı. Elde edilen tüm bulgular tablolar 

halinde sunuldu. Verilerin karşılaştırılmasında ‘iki yönlü varyans analizi’ (repeated 

ANOVA test) kullanıldı. Yanılma düzeyi olarak α=0,05 seçildi. Bu değere eşit ya da 

küçük P değerleri için ‘’ aradaki farklılığın istatistiksel değeri olarak; anlamlı 

(önemli) olduğu yorumu yapıldı. Post hoc test olarak LSD ve Tukey B uygulandı. Bu 

testler ile çoklu karşılaştırma yapıldı. 

 

 

 



IV. Analiz ve Bulgular  

 

Verilerin istatistiksel değerlendirilmesi sonucu her bir tutucu türü için elde edilen 

retansiyon kuvveti değeri aşağıdaki tablodaki gibidir. 

 

 

       

 
Tutucu türü 

Çekme 
sayısı 

 

Kuvvet (N) 
 
S 

 1 3-açılı implantlı bar klips 10 28,514111 0,92 

2 2-açılı implantlı bar klips 10 21,966873 2,09 

3 2-düz implantlı bar klips 10 23,325738 2,36 

4 3-düz implantlı bar klips 10 26,577331 0,77 

5 2-açılı implantlı galvano 10 34,911841 1,60 

6 3-açılı implantlı galvano 10 37,548050 1,50 

7 3-düz implantlı galvano 10 28,706680 1,21 

8 2-düz implantlı galvano 10 25,551628 0,39 

9 2-açılı implantlı locator 10 49,607812 2,26 

10 2-düz implantlı locator 10 42,194458 3,41 

11 3-açılı implantlı locator 10 62,056293 5,11 

12 3-düz implantlı locator 10 54,317551 3,47 

13 2-düz implantlı bar ceka 10 48,737771 1,45 

14 3-düz implantlı bar ceka 10 52,740615 2,28 

15 2-düz implantlı bar locator 10 45,714112 1,22 

16 3-düz implantlı bar locator 10 47,467270 2,86 
 



 

 

 İstatistiksel değerlendirme sonucu tutucu türleri arasında retansiyon 

açısından anlamlı faklılıklar belirlenmiştir. (F=396,036; p<0,001). Tablodan 

görüldüğü gibi en yüksek retansiyon kuvveti gösteren tutucu 3-açılı implantlı modele 

uygulanan locator tutucudur ve bu değer 62,05 N ‘ dur (S=5,11). En düşük 

retansiyon gösteren protez türü ise; 2-açılı implantlı bar klipstir ve değeri 21,97 N 

‘dur (S=2,09). 2-düz implantlı bar klips ise 23,32 N’ luk retansiyon kuvveti 

göstermiş ve bu değer istatistiksel olarak en düşük retansiyon gösteren 2-açılı 

implantlı bar klips ile bir anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

 

 

Modellere göre değerlendirme yapıldığında;  

 

 

2-düz implantlı model 

 

Newton 

2-düz implantlı bar klips   23,32573 

2-düz implantlı galvano 25,55162 

2-düz implantlı locator 42,19445 

2-düz implantlı bar ceka 48,73777 

2-düz implantlı bar locator 45,71411 

 

 

 

Tablodan görüldüğü gibi 2 implantlı düz modelde distal uzantılı tasarımlar en 

yüksek retansiyon kuvveti göstermektedir. En düşük retansiyon değeri bar-klips 

tutucudadır. Tutucu türleri arasındaki farklar istatistiksel olarak da anlamlıdır. Bar 

ceka ile bar locator arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır ve bar-

ceka tutucuda retansiyon daha yüksek çıkmıştır. En düşük retansiyon ise bar klipste 

gözlenmiştir. Loctor tutucu uzantılı barlar dışındaki diğer barlardan yüksek 

retansiyon değerine sahiptir.  



 

 

2-açılı implantlı model  

 

Newton 

2-açılı implantlı bar klips 21,966873 

2-açılı implantlı galvano 34, 911841 

2-açılı implantlı locator 49,607812 

 

2 implantlı açılı modelde locator tutucu en yüksek retansiyonu 

göstermiştir. En düşük retansiyonu bar klips göstermiştir. Bar klipste ölçülen 

değer ayrıca çalışmadaki tüm tutucu gruplar içerisinde en düşük retansiyon 

miktarıdır. 

 

 

3-düz implantlı model 

 

Newton 

3-düz implantlı bar klips 26,488863 

3-düz implantlı galvano 28,706681 

3-düz implantlı locator 54,317552 

3-düz implantlı bar ceka 52,740616 

3-düz implantlı bar locator 44,467270 

 

3-düz implantlı modelde locator tutucu en yüksek retansiyon kuvvetini 

göstermiştir. En düşük retansiyon bar klipste görülmüştür. Uzantı tarzında kullanılan 

locator ve ceka tutucunun retansiyonu anlamlı ölçüde artırdığı görülmketedir. 

 

 

3- açılı implantlı model 

 

Newton 

3-açılı implantlı açılı bar klips 28,514111 

3-açılı implantlı  galvano 37,548051 

3-açılı implantlı  locator 62,056294 

 



3 implantlı açılı modelde locator tutucu en yüksek retansiyonu göstermiştir. 

Ölçülen bu değer çalışmadaki tüm protez türleri arasında en yüksek retansiyon 

değeridir. En düşük retansiyonu ise bar klips göstermiştir. 

 

Çalışmamızda mandibular tam dişsiz model dublike edilmiştir. Bu model 

üzerine protezler yapılarak aksiyel yönde kuvvetler uygulanarak retansiyon değerleri 

ölçülmüştür. Literatürde benzer şekilde çalışmalar olduğu gibi (Sadig, 2009; Wolf ve 

ark., 2009; Chung ve ark., 2004; Williams ve ark., 2001) protez yapılmadan, sadece 

tutucuların değerlendirildiği çalışmalar da vardır (Evtimovska ve ark., 2009; Al-

Ghafli ve ark., 2009; Botega ve ark., 2004).  

 

Çekme işleminde protezler 3 noktadan sabitlenerek vertikal yönlü çekme 

sağlanmıştır. Ağızda uygulanan çıkarma hızına yakın bir değer olduğu kabul 

edildiğinden çekme işlemleri 50 mm/dak hızında yapılmıştır, (Alsabeeha ve ark., 

2010) . Çekme hızının 2mm/dak, 3 mm/dak olarak uygulandığı  farklı çalışmalar da 

vardır (Gulizio ve ark., 2005; Svetlize ve Bodereau, 2004).   

 

İn vitro çalışmaların bazı eksik yanları bulunmaktadır. Klinik şartlarda 

çiğneme ve parafonksiyonel hareketler sonucunda oluşan horizontal ve oblik 

kuvvetler in vitro çalışmalarda yansıtılamamaktadır. Bunun yanında oral çevre, 

tükürük kompozisyonu ve sıcaklık gibi faktörler sonuçları etkileyecektir, bu 

faktörlerin labaratuar çalışmalarının eksiklikleri olduğu belirtilmiştir (Botega ve ark., 

2004). 

 

Evtimovska ve ark. (2009) da oral kavitenin in vitro şartlarda 

oluşturulamadığını belirtmiştir. Tükürük eksikliğinin ve okluzal yüklerin tutucuların 

aşınmasını etkileyebileceği, yumuşak dokuların reziliensinin uygulanan yükleri 

artırabileceği ve bunun sonucunda da retansiyon değerinin etkilenebileceği 

belirtilmiştir. Yine benzer şekilde Varghese ve ark. (2007) protez temizliğinde 

kullanılan sodyum hipokloritin hader klipslerinin tutuculuğunu etkilediğini 

bildirmişlerdir. Belirtilen bu durumlar in vitro çalışmaların eksiklikleri ya da 

sınırlılığı olarak kabul edilebilir. 



 

Setz ve ark. (1998) İn vitro koşullarda tutucuların çoğunun az miktarda 

aşınma gösterdiğini bu nedenle in vitro yapılan yorgunluk çalışmalarının klinik 

sonuçları yansıtmadığını belirtmişlerdir.  Daha gerçekçi kuvvet uygulayabilecek 

cihazların gelişmesine gereksinim duyulduğu, klinik kullanımda gözlenen retansiyon 

kaybının in vitro cihazlarda gözlenemediğini vurgulamışlardır. 

 

İn vitro bir çalışma olması da literatürde belirtilen sınırlamaları getirmiştir.  

 

İmplant destekli overdenture uygulamalarında kullanılan tutucu sistemlerin 

başlangıç retansiyonlarını belirlemek için pek çok çalışma mevcuttur (Chung ve 

ark.,2004; Gulizio ve ark., 2005; Petropoulos ve ark.,1997; Svetlize ve Bodereau, 

2004). Fakat bu araştırmaların çoğunda birbirine benzeyen tutucu çiftleri, kuru ortam 

şartlarında karşılaştırılmıştır (Alsabeeha ve ark.,2010). 

 

Ayrıca tutucu sistemlere uygulanan fonksiyonel kuvvetlerin retansiyon 

kuvvetine etkisini inceleyen, kısa ve uzun dönemli, birçok çalışma yapılmıştır. 

Çalışmalar da hem tekli tutucu sistemler hem de kombine tutucular 

değerlendirilmiştir (Besimo ve ark,1996; Besimo ve Guarneri,2003; Fromentin ve 

ark.,1999; Gamborena ve ark.,1997; Botega ve ark., 2004; Doukas ve ark.,2008; 

Rutkunas ve ark., 2007; Setz ve ark., 1998).  

 

Çalışmamız ise; kuru ortam şartlarında yapılmıştır. Birbirinden farklı tutucu 

türleri karşılaştırılmış, tekli tutucu olarak locator tutucu ve bar tutucularda ise bar-

klips ve bar-galvano tutucu, uzantılı bar olarak bar- locator, bar-ceka tutucu 

karılaştırılmıştır. Liretatürde bar-galvano tutucu ile ilgili herhangi bir çalışma yer 

almamaktadır. 

 

Magnetik tutucular hariç locator ve ball tutucu tarzındaki tutucularda implant 

sayısı ve dağılımı overdenture’ın stabilizasyon ve retansiyonunu etkiler (Sadig, 

2009). 

 



Fakat implant sayısının hasta memnuniyetini değiştirmediğini belirten 

çalışmalar da vardır. İmplant sayısının artırılması ile ilgili hasta memnuniyetini 

değerlendiren bir çalışmada; 2 ve 4 implantlı bar ve ball tutucular karşılaştırılmıştır. 

Hasta memnuniyeti aynı seviyede çıkmıştır (Wismeijer,1997). 

 

Hem biyolojik hem de protetik açıdan değerlendirmek gerekirse 2 ya da 4 

implantın, overdenture’larda etkisi farklı değildir. Protezin retansiyonu, 

stabilizasyonu, okluzal dengesi destek implantın sayısıyla değil boyutuyla ilgilidir 

(Mericske-Stern, 1990). 

 

İmplant sayısı ve tutucu tipi, implant destekli overdenture’ın retansiyon ve 

stabilizasyonunu etkiler (Sadig, 2009). 

 

Protez dizaynı, tutucunun materyali ve tipi, implantın sayısı ve pozisyonu gibi 

faktörlerden ötürü tutucu seçimi zordur. İmplant sayısının az olduğu vakalarda doku 

reziliensinin artmasına bağlı olarak tutuculardaki aşınma artabilir (Al-Ghafli ve ark., 

2009). 

 

Çalışmamızdan çıkan sonuçlara göre tutucu sistemler için implant 

sayısının retansiyon seviyesiyle ilişkisi farklıdır. Bar-klips tutucularda implant 

sayısı 2 ‘den 3’e çıktığında; tutucudaki bar ve klips sayısı da arttığı için 

retansiyon artışının olması doğal bir sonuçtur.  Locator tutucuda da implant sayısı 

arttıkça tutuculuk artmıştır. Fakat bar-galvano tutucuda tutuculuk; barın 

uzunluğuna, yani birincil ve ikincil yapının temas yüzeyine bağlı olduğu için 

implant sayısı ile tutuculuk direk ilişkilendirilemez.  

 

Tutucu seçimi; retansiyon ihtiyacına, çene morfolojisine ve anatomisine, 

fonksiyon ve hastanın kontrollerindeki uyumluluğa bağlıdır (Sadowsky ve 

Caputo, 2000). Ek olarak implant açısı da tutucu seçiminde önemlidir 

(Evtimovska ve ark.,2009). 



 

Gulizio ve ark.(2005) ise implantlarda açılı yerleştirmenin retansiyona 

etkisini incelemişlerdir. 2 farklı firmanın ball tutucusunu 0°, 10°, 20°, 30° açılı 

implantlarda tutuculuk açısından incelemişlerdir. Ball tutuculardan birinin matrisi 

altın diğerinin ise titanyumdur. Her iki tutucu sistemde de açılanma derecesi 

arttıkça retansiyon kuvveti düşmüştür. Bu retansiyon kaybı altın matrisli ball 

tutucu da 30° daha belirgindir. İmplanttaki 30° lik bir açı retansiyonun %25 

azalmasına neden olacaktır. Fakat implantların 60° ‘lik açılanma ile yerleştirildiği 

başka bir çalışmada ise ball tutucunun hala yeterince retantif olduğu belirtilmiştir 

(Wiemeyer ve ark.,2001). 

 

İmplantın açılı olması uzun süreli kullanımda retansiyon kaybının 

miktarını da etkiler ve böylece retansiyonu olumsuz yönde etkilemiş olur. (Al-

Ghafli ve ark., 2009). 

 

İmplantın açısı 5° ‘den 20°’ ye arttığında, ball tutucunun patrisi (naylonu) 

çok hızlı aşınır. Bu durumda hekim hastasını kontrol seansları ve tutucu kontrolu 

konusunda bilgilendirmelidir (Al-Ghafli ve ark., 2009). 

 

Tutucuların optimum retansiyonunun vertikal yerleştirilmiş implantlar ile 

sağlanacağı belirtilmiştir (Gulizio ve ark., 2005). 

 

Çalışmamızda kullandığımız bar klips tutucularda implantın açılanması 

ile retansiyon seviyesi bakımından önemli bir ilişki bulunmamaktadır.  Bar 

galvano tutucularda ise açılanma ile barın uzunluğu arttığı için, yani temas 

yüzeyi arttığı için retansiyon artışı gözlenmiştir. Locator tutucularda da açılı 

implantlardan elde edilen retansiyon değerleri, vertikal yerleştirilmiş 

implantlardan elde edilen retansiyon değerlerinden fazladır.  

 

Hasta memnuniyeti, psikolojik profil ve hastanın emosyonel durumu; 



hastanın retansiyon ve stabilizasyon beklentisi ile ilgili olabilir (Williams ve 

ark.,2001). 

 

Tutucu sistemin ya da dizaynın başlangıç retansiyonu; protezin klinik 

durumu ve performansı, hasta tarafından kabul edilebilirliği için bir öngörüdür. 

(Al-Ghafli ve ark., 2009). 

 

Klinikte retansiyon kuvveti miktarı hastanın memnun olduğu değerdir.  

Bu yüzden retansiyon kuvvetleri protezin hareket etmesine engel olabilecek 

değerlerde olmalıdır (Sezt ve ark.,1998). Diğer taraftan bu retansiyon kuvvetleri 

belli bir seviyeyi ya da protezin takılıp çıkarılması esnasında periodontal 

dokularda yıkıcı etki yapacak değeri geçmemelidirler (Lehmann ve Arnim,1976). 

 

Klinisyenler genellikle overdenture için tutucuların seçimi yaparken 

ampirik olarak retansiyon değerine göre seçim yapmaktadırlar yani klinik 

deneyimlerine göre seçim yapmaktadırlar. Literatürde de belirtildiği gibi implant 

overdenture için yeterli retansiyon hastanın memnuniyet seviyesiyle ilişkilidir 

(Burns ve ark., 1995). 

 

Hareketli protezler için tedavi seçeneği implant destekli hareketli protezse 

ya da hasta atrofik krete sahipse hastanın en büyük kaygısı retansiyondur. 

Retantif kuvvetler, maksiler ya da mandibuler protezler için çok önemli olmakla 

birlikte protezin günlük fonksiyonunda beklenen etkiyi yansıtır. Yapılan 

çalışmalarda hastalarda memnuniyet sağlamak için gerekli en düşük retansiyon 

kuvveti 8 N ve 20 N olarak belirtilmiştir. Bu rakam göreceli bir rakamdır ancak 

yine de tutucu seçiminde karar verirken referanstır (Sadig, 2009). 

 

Retantif kuvvetler hasta memnuniyetinde ve implantın uzun dönem 

başarısında etkili olabilmektedir. Günümüzde tutucu sistemler için universal 

olarak kabul edilen retansiyon kuvveti eşik değeri bulunması zordur. Fakat bazı 



araştırıcılar kaba bir değer olarak 2 implantlı overdenture’ lar için 20 N’ luk 

kuvveti yeterli kabul ederler (Setz ve ark., 1998). 

 

Sezt ve ark. (1998) yaptıkları çalışmada ball, bar ve magnet tutucuyu 

değerlendirmişlerdir. Bu çalışmada bar ve ball tutucu için farklı matris-patris 

materyalleri de kullanılarak toplam 15 tutucu karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak 3 

ile 85 N arasında retaniyon kuvvetleri ölçülmüştür.  En yüksek değer titanyum-

altın ball (Dal-Ro) tutucuda kaydedilmiştir.  İlk 1500 çekme süresince başlangıç 

retansiyonu artan tutucular olmuştur.  Bunlar; gold cap ball tutucu, dolder bar 

(titanyum matris-titanyum patris), dolder bar (titanyum matris, altın patris) ve 

paralel bar tutucudur. Tutucuların bir kısmı 1500 siklus sonrası kalan kısım ise 

15000 siklus sonrası başlangıç retansiyonunu kaybetmiştir. 

 

Walton ve Ruse (1995) bar tutucuyu metal ve plastik klips kullanarak 

retansiyon açısından değerlendirmişlerdir. Her iki sistemde 10-14 N arasında 

değer ölçülmüştür. 5500 çekmeden sonra %10 -20 retansiyon kaybı 

belirtmişlerdir. 

 

Leung ve Presikel (1991) 12 farklı stud tip tutucuyu retansiyon açısından 

karşılaştırmışlardır. Çıkan retansiyon kuvvetleri 3 -15 N arasındadır. Tutucuları 

çoğu (8 tanesi) 6-9 N arasında değer göstermiştir. 

 

  Petropoulos ve Smith (2002) yaptıkları çalışmada Ball tutucu (çap:3,5 

mm), ball tutucu (çap:2,25mm), ZAAG, Zest Anchor, ERA-turuncu lastik, ERA-

beyaz lastik tutucuları karşılaştırmışlardır. En yüksek retansiyon ZAAG tutucuda 

ölçülmüştür ve bu değer 37,2 N ‘dur. En düşük retansiyon ise 11,6 N ile Zest 

Anchor tutucuda çıkmıştır 

 

Çalışmamız sonuçlarına göre başlangıç retansiyon miktarları; 21,97 N ile 

62,05 N arasındadır. Çalışmalarda belirtilen miktara göre değerlendirmek 



gerekirse hastalar tarafından kabul edilebilir ve memnuniyet sağlayacak 

retansiyon değerleridir. 

 

Protezin retansiyon ve stabilizasyon derecesi tutucu tipi, dizaynı, implant 

konumu ve pozisyonuna bağlıdır. Klinik olarak kabul edilebilir derecede 

retansiyon belirlenirken, protezin fonksiyon boyunca olan hareketlerine ve 

hastanın takıp çıkarma yeteneğine bakılmalıdır. (Al-Ghafli ve ark., 2009). 

 

Miscelinakis ve ark. (2006) implantlararası mesafenin tutuculuğa etkisini 

incelemek için ball ve magnet tutucularda bir çalışma yapmışlardır. 

İmplantlararası mesafe 19, 23, 29 mm olarak belirtilmiştir. Magnet tutucular 

önceden yapılmış çalışmalarla uyumlu olarak daha düşük retansiyon değerleri 

göstermiştir. Her iki tutucu türünde en yüksek retansiyon implantlararası 29 mm 

olan modellerde ölçülmüştür. 

 

Çalışmamızda çıkan sonuçlara göre implantlarası mesafe artışı bar 

galvano tutucularda retansiyon artışına sebep olmaktadır. 

 

V. Sonuç ve Öneriler  

 

Bu çalışma implant destekli overdenture uygulamalarında protez ve implant arasında 

mekanik tutuculuğu sağlayan tutucu sistem seçiminde rehber olabilecek sonuçlar 

ortaya koymuştur. 

 

İmplant üstü protezler hastaların yüksek beklenti içinde oldukları tedavi 

türleridir. Tedavinin süreci, ekonomisi, hastanın geçmiş dental hikayesi, 

sosyokültürel konumu tedavi sonucunu ve memnuniyeti etkilemektedir. İmplant 

tutuculu overdenture için tutucu seçimi ve tedavi planında düşünülmesi gereken 

faktörler: maliyet, gerekli retansiyon miktarı, yumuşak dokudaki ağrı, mevcut kemik 

miktarı, beklenen oral hijyen seviyesi, hastanın sosyal statüsü, hastanın beklentileri, 

maksillomandibular ilişki, antagonist çenenin durumu, implantlar arası mesafedir. 



 

Hareketli protez kullanan hastalar için birincil önemli faktör protezin retantif 

ve stabil olmasıdır. Hastalar fonksiyon esnasında hareket etmeyen, kolay takılıp 

çıkarılabilen ve özelliklerini uzun süre muhafaza eden protezler istemektedir. 

Yapılan çalışmalar göz önüne alındığında 20 N luk retansiyon kuvveti hasta 

memnuniyeti için referans alınabilir.  

 

Çalışmamızdan çıkan sonuçlar değerlendirildiğinde; 

  

-Tüm gruplarda başlangıç retansiyonu hasta memnuninyeti açısından 

uygundur, fakat zaman içinde 2 implantlı modellerin bar klips tutucularının 

retansiyon değeri 20 N’ un altına inmektedir. 

 

- Bar tutucular için, mesafe ihtiyacı, yumuşak doku büyümeleri, teknik 

hassasiyet gibi faktörler düşünüldüğünde locator tutucular bar tutuculara iyi bir 

alternatif olabilir. 

 

-Uzantılı barların retansiyon değerleri hasta memnuniyetini karşılayacak 

özelliktedir. Ancak locator tutucularda barlardan daha yüksek retansiyon değerlerine 

sahiptir. 

 

-İmplantların açılı yerleştirildiği uygulamada yeşil lastikli locator tutucu 

yüksek retantif değere sahiptir ve çalışmamızda kombine olarak kullanılan locator 

lastikleri de yüksek tutuculuk özelliği göstermiştir. 

 

-Açılı yerleştirilmiş implantlarda; düz yerleştirilmiş implantlara oranla, bar-

klips tutucu dışında locator ve bar galvano tutucu daha retantif özellikte çıkmıştır. 

 

-Tutucu sistemler için implant sayısının retansiyon seviyesiyle ilişkisi 

farklıdır. Bar-klips ve locator tutucuda implant sayısı arttıkça retansiyon artmaktadır. 

Fakat bar-galvano tutucuda ise tutuculuk; barın uzunluğuna, yani birincil ve ikincil 



yapının temas yüzeyine bağlı olduğu için implant sayısı ile tutuculuk direk 

ilişkilendirilemez.  

 

-Bu çalışmanın sonuçları daha uzun süreli değerlendirmelere ihtiyaç 

olduğunu göstermiştir 
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VII. Ekler  

a) Mali Bilanço ve Açıklamalar 

AYRINTILI GİDER LİSTESİ   
 

SIRA NO 
MALZEME/ HİZMET/YOLLUK/ 
ADI 

MİKTAR
I 

ÖLÇÜ   
BİRİMİ 

TAHMİNİ BEDEL 

1 Tapered Screw-Vent 
İmplant Gövdesi 

10 
adet 
  

 4,320.00 TL 

2 Tapered Abutment 
Analog 

10 
adet 
 

 351.00 TL 

3 Tac 2 Abutment 
 

10 
adet  

 1,731.24 TL 

4 Plastic Castable Coping 
 

30 
adet 
 

 1,782.00 TL 

5 
 
 

Locator İmpression 
Coping 

10 
adet 

 282.96 TL  

6 Locator Replacement 
Male Standart 
Retention, White 

10 
adet 

 216.00 TL 

7 Locator Replacement 
Male Extra Light 
Retention, Blue 

10 
adet 

 216.00 TL 

8 Locator Male 
Processing Package 

10 
adet 

 707,40 TL 

9 Locator Extra Light 
Extendent Range 
Rep.Male, Red 

4 adet  216.00 TL  

10 Locator Extendent 
Range Rep.Male, Green 

4 adet  216.00 TL 

11 Locator Abutment 
Analogs 

10 
adet 

 707.40 TL 

12 Locator Abutments 
 

10 
adet  

 1,063.80 TL 

13 Hex Drive   1 adet  70.20 TL 

14 Bar  4 adet  367.42 TL 

15 Galvano teleskop 4 adet  4,698.00 TL 



 
 
 
 
 

 

                 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Klips 6 adet  306.29 TL 

17 Zincir 1 adet  18.79 TL 

18 Çelik kanca 
 

48 
adet 

 225.50 TL 

19 İskelet protez bitimi 
 

16 
adet 

 518.40 TL 

20 İskelet üst yapı dökümü 
 

12 
adet 

 345.60 TL 

21 Pembe mum Densply 
Modeling Wax 

1 kutu  64.80 TL 

22 Sert Alçı 4.5 kg  1 kutu  21.60 TL  

23 Ölçü maddesi + 
optosil+ xantopren + 
katalizör 

1 kutu  32.40 TL 

24  Hassas tutucunun barla 
birleşimi-protez bitimi-
iskelet dökümü  

4 adet  2,320.92 TL 
 

  TOPLAM   20,799.72 TL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


