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ÖNSÖZ 

Dental implantoloji, 1939 yılında başlamış, o zamandan günümüze kadar tasarım, 

yöntem, materyaller ve teknikler ile hızlı bir gelişim göstermiştir.  

İmplant destekli sabit protezlerin klinik başarılarının önemli bir kısmını 

restorasyonun yerinden çıkmadan uzun süreli kullanılabilmesi oluşturmaktadır.  

Simanla yapıştırılan implant destekli sabit restorasyonların tutuculuğunda; 

desteklerin yüzey yapısının özellikleri, yüzey alanının genişliği ve yapıştırmak için 

kullanılan simanın tipi simante sistem implant destekli sabit protezlerin tutuculuğu 

dikkate alınmalıdır. 

Özellikle arklar arası mesafenin yetersiz olduğu durumlarda, simanın tutuculuğunu 

artırmaya yönelik bazı ilave işlemler gerekebilmektedir. Doktora tezimizde, implant 

destekli kronlarda, kısa abutmentların varlığında, abutment üzerine uygulanan yüzey 

işlemlerinin etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.  
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1. GİRİŞ 

Diş kayıpları hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir ve 

yaşam kalitesi son yıllarda diş hekimliğinde protez planlanmasında belirleyici bir rol 

almıştır. Estetik, stabilite ve konfor açısından konvansiyonel protezlerle 

karşılaştırıldığında, implant destekli protetik restorasyonlarda hasta memnuniyetinin 

arttığı açıkça görülmektedir.  

İmplantın başarısını etkileyen oldukça fazla faktör vardır. Protetik 

uygulamalarda, sabit protezlerin başarısı, restorasyonun retansiyonuna bağlıdır. 

Retansiyon kaybı, implant destekli simante sabit restorasyonlarda sık karşılaşılan 

komplikasyonlardan biridir. Retansiyon kaybı, oklüzal mesafenin yeterli olmadığı 

vakalarda, abutment şeklinin yeterli retansiyona izin vermediği durumlarda abutment 

boyunun çok kısa olması sonucu ortaya çıkmaktadır (Ünver ve ark., 2012).  

Diş çekimi sonrasında fonsiyonu idame ettirebilmek için yapılan implant 

destekli kronlarda, titanyum ve yapıştırma ajanları arasındaki adezyonu 

kuvvetlendirebilmek için, farklı yüzey modifikasyon yöntemleri önerilmektedir 

(Özcan ve Valandro, 2012). İmplant destekli kron ve abutment arasındaki bağlantıyı 

güçlendirmek için, kumlama, asitleme, lazerle  pürüzlendirme gibi birçok yüzey 

işlemi mevcuttur (Kunt ve ark., 2010).. 

1.1. Diş ve Çevre Doku Kayıplarının Nedenleri 

Diş kayıpları; tek bir diş kaybından total dişsizliğe kadar çok çeşitli seviyelerde 

olabilir. Diş eksikliği olan bireyler, fonksiyon yetersizliğinden ziyade, bu eksikliğin 

yaşam kalitesi üzerinde sosyal ve psikolojik etkileri olduğunu  bildirmektedirler 

(Andersson ve ark., 2004).  

Diş çekimi endikasyonları arasında; konservatif ve restoratif olarak tedavi 

yapılamayacak dişler, devital veya kanal tedavisinin endike olmadığı akut veya 

kronik pulpitisli dişler,  dişlerin kemik desteklerini aşırı ölçüde kaybettiği periodontal 

hastalıklı dişler, apikal rezeksiyona cevap vermeyen dişler, travmatizma sonucu 
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konservatif, protetik ve cerrahi tedavileri mümkün olmayan dişler yer almaktadır 

(Türker ve Yücetaş,  2004). 

Ağız sağlığının klinik durumu, kişisel özellikler, ağız ve dişlerin bakımı ile, 

demografik ve sosyoekonomik özellikler gibi birçok faktörün diş kaybı ile ilgisi 

olduğu belirtilmektedir (Batista ve ark., 2014). 

1.2. Diş Kaybının Neden Olduğu Sorunlar 

Diş kayıpları, dental okluzyon sorunlarına neden olur. Hastalar; yetersiz 

çiğneme etkinliği ve konuşma bozukluklarından rahatsız olmaları sebebiyle tedavi 

ihtiyacı hissederler. Ayrıca, okluzal düzlemdeki hatalar, süpererüpsiyon, dikey boyut 

kaybı ve dişsiz boşluklardaki kemik morfolojisi protetik düzensizliklere sebep 

olabilir (Ergun ve ark., 2012). Diş kaybı varlığında, oral fonksiyonların devam 

edebilmesi için tüm ağız içi sistemin yeniden düzenlenmesi gereklidir (Okeson, 

1995).  

Diş kaybı bildirilen hastalarla yapılan görüşmelerde, farklı yaş grupları, etnik 

kökenler ve sosyal altyapıya sahip bireylerin hep ortak sorunu olduğu ve bu sorunun 

hayat kalitelerinin düşmesi şeklinde dile getirildiği bildirilmiştir. 

1.3. Kaybedilen Diş ve Çevre Dokuların İdamesinde Konvansiyonel Protetik 

Yaklaşımlar 

Protezin türü ne olursa olsun, protetik tedavinin fonksiyonel, estetik, fonetik ve 

psikolojik amaçları vardır.  Konvansiyonel tedavi seçenekleri total diş kayıpları ve 

kısmi diş kayıpları olarak iki ayrı grupta incelenmektedir. 

1.3.1. Total Diş Kayıplarında Konvansiyonel Tedavi Seçenekleri 

Total protezler alt ve üst çenedeki bütün dişlerin ve ilişkili yapıların yerini 

tutan protez türüdür (Ulusoy ve Aydın, 2005). Protezler, çiğneme basıncını, kaide 
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plağı aracılığı ve mukoza yoluyla çene kemiğine iletir. Tam protezler, tüm dişleri ve 

bunlarla ilgili yapıları içeren, tamamen mukoza ve altındaki kemik tarafından 

desteklenen, ağız içinde çeşitli yollarla tutuculuk sağlayan ve takılıp çıkartılabilen 

aygıtlar olarak tanımlanır. Tam protezlerin en büyük özelliği sadece dişleri değil, 

yumuşak dokuları da telafi etmesidir (Çalıkkocaoğlu, 2010). 

1.3.2. Kısmi Diş Kayıplarında Konvansiyonel Tedavi Seçenekleri 

Bir veya birden çok diş kaybı halinde hem bunları ve hem de ilişkili kısımları 

restore eden, doğal dişler ve mukozadan destek alan sabit veya hareketli aygıtlara 

bölümlü (parsiyel) protezler adı verilir (Ulusoy ve Aydın, 2005). Bölümlü protezler, 

dişlerin eksikliğinden kaynaklanan boşlukları restore etmesinin yanısıra, fonksiyonun 

düzenlenmesini de sağlar (Jepson, 2010). Bölümlü protezler, sabit bölümlü protezler 

ve hareketli bölümlü protezler olarak iki gruba ayrılabilir. 

1.3.2.1. Sabit Bölümlü Protezler 

Sabit protezler, diş dokusu ve diş eksikliklerinin giderilmesi için proteze asıl 

desteği sağlayan doğal diş, kök veya implantlara yapıştırılan bölümlü protez türüdür 

(Ersoy, 2015). 

Bir dişin eksilmesi durumunda, bulunduğu arkın yapısal bütünlüğü bozulur. 

Dişsiz boşluğun yanındaki veya karşısındaki dişler, eksilen diş boşluğuna doğru 

hareket etme eğiliminde olurlar. Bu hareket, özellikle boşluğun distalindeki dişlerde 

gövdesel bir yer değiştirmeye neden olabileceği gibi, genellikle devrilme şeklinde 

ortaya çıkar. Boşluğun karşısındaki dişler ise genel olarak boşluğa doğru uzama 

eğilimi gösterirler (Shillingburg, 2010).  
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1.3.2.2. Hareketli Bölümlü Protezler 

 Ağıza yerleştirilip çıkartılabilen bölümlü protez olup, kaidesi tamamen 

akrilikten hazırlanan ‘bölümlü klasik protez’ ve metal-akrilik kombinasyonu kaide 

ile döküm alaşımından metal alt yapı içeren ‘bölümlü iskelet protez’ olmak üzere iki 

türlüdür.  

1.4. İmplant 

Dental implant sabit ya da hareketli protezlere retansiyon ve desteklik 

sağlamak amacıyla, ağız mukozası veya periostun altına, çene kemiklerinin  içine  

veya üzerine yerleştirilerek sabit, bölümlü veya tam protezlere desteklik yapan 

alloplastik maddelerden oluşan protetik apareylere denir (Yavuzyılmaz, 2003; 

Geçkili ve ark., 2010; Uysal ve Akova, 2002).  

Ulusoy ve Aydın (2005), metal veya seramik, doku tarafından kabul edilebilir 

bir materyalin doğrudan çene kemiği içerisine cerrahi olarak veya yine kabul 

edilebilir metal bir implantın, periodonsiyumunun kaldırılması sonrası doğrudan 

kemik üzerine yerleştirilmesi işlemini dental implantoloji, bu iş için kullanılan 

materyali de dental implant olarak tanımlamışlardır. 

1.4.1. Dental İmplantların Tarihçesi 

 Dental implantlar, geçen yüzyılın sonlarına ve bu yüzyılın başlarına kadar, 

daha çok transplantasyon ve reimplantasyon denemeleri şeklinde uygulanmıştır. 

Dental implantlara yönelik en eski bilgilere Çin İmparatorluklarının sahip olduğu 

bilinmektedir. Literatür incelendiğinde M.Ö. 3216 yılında Chin Nong ve M.Ö. 2637 

yılında Hong-Ang-Tu akapunktur, altın ve gümüş iğneler, diş plantasyonları ve 

reimplantasyon uygulamalarından bahsetmektedirler (Branemark ve ark., 1977).  

Dental implantların tarihi yaklaşık 2000 yıl önce Amerika’daki uygarlıklara 

dayanır. Arkeolojik bulgular bu uygarlıkların kaybedilmiş dişlerin yerine taş, 
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istiridye kabuğu, kemikler ve altını kullandıklarını göstermektedir (Seth ve ark., 

2013; Gaviria ve ark., 2014).  

Modern dental implantoloji 1939 yılında başlamış ve o zamandan günümüze 

kadar geçen sürede klinik tecrübe ve uygulama alanları, yeni materyaller, dizayn, 

yöntem ve teknikler ile hızla gelişmiştir (Ataoğlu, 2005). 

Modern implantın tarihi ise; 2. Dünya Savaşı sırasında Dr.Norman Gold’un 

vücudun diğer eksik kısımları için kullanılan metal materyallerin dental restorasyon 

amaçlı olarak da kullanılabilineceğini beyan etmesiyle başlamıştır. Daha sonra 

1948’de ise,  Dr.Aaron Gershkoff ilk başarılı sub-periostal implantı üretmiştir. Bu 

başarı implant diş hekimliğine temel oluşturmuştur (Lee ve ark., 2005). 

Dental implantolojideki en önemli gelişmelerden biri de 1957’de Per-Ingvar 

Branemark isimli İsveçli bir ortopedi cerrahının kemik iyileşmesi ve rejenerasyonu 

üzerinde çalışmaya başlamasıdır. Osseointegrasyon terimi, Branemark tarafından 

yaşayan kemiğin bir implantın yüzeyi ile doğrudan teması olarak tanımlanmıştır 

(Misch, 2011). Branemark, hayvanlar ve insanlar üzerinde birçok deney 

gerçekleştirmiştir. 1965 yılında ilk titanyum dental implantları 34 yaşında bir 

hastanın mandibulasına 4 adet olmak üzere uygulamıştır. Birkaç ay sonra implantları 

protetik yapıya temel oluşturacak şekilde kullanmıştır (Sullivan, 2001). Dental 

implantlar hastanın ömrünün sonuna kadar yaklaşık 40 yıldan fazla bir süre hastaya 

hizmet vermiştir (Searson,  2005). 

1.4.2. İmplant Tasarımı ve Materyalleri 

İmplant teknolojisinin gelişmesi ile birlikte, birçok tasarım parametresi 

değerlendirilmiş ve test edilmiştir. İmplant ve tasarım gereksinimleri, biomateryaller, 

biyomekanik ilişkiler, implant geometrisi, hastanın medikal durumu ve kemik 

kalitesi ile ilgili tanımlamaların belirlenmiş olmasına karşın; tüm bu değişkenlerin 

uzun dönemdeki başarısı konusunda değerlendirmelerin yapılması halen gereklidir. 

İmplant materyalleri, tasarım parametreleri, yüzey teknolojileri ve analiz 

tekniklerinin geliştirilmesi gereklilik arzetmektedir (Gaviria ve ark., 2014). 
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Günümüzde implantların yapımında titanyum ve titanyum alaşımları en sık 

kullanılan materyallerdir. Titanyumun kemik ile olan biyolojik uyumu üzerine birçok 

araştırma yapılmış ve güvenilirliği ispatlanmıştır (Duymuş ve Güngör, 2012; Craig 

ve Powers, 2002).  

İmplantların üretiminde kullanılan materyaller incelendiğinde, literatürdeki ilk 

implant materyalinin Maya uygarlığı döneminde deniz hayvanlarının kabuğunun 

yapısında büyük oranda bulunan hidroksilapatit olduğu görülmektedir. Modern 

implantolojide bugüne kadar kullanılmış ve halen kullanılmakta olan materyaller 

olarak karbon, pirolitik karbon, vitröz karbon, seramik gibi materyaller sayılabilir. 

Fakat bugün ideale en yakın alloplastik materyalin metal orjinli olduğu kabul 

edilmektedir (Duymuş ve Güngör, 2012).  

Titanyum olağanüstü biyouyumlu metal olarak, alerjik reaksiyonlara neden 

olmaz (Kedici ve ark, 1998). Diğer yandan titanyumun elastik modülü diğer implant 

materyallerine göre, kemiğin elastiklik modülüne daha yakındır, dolayısıyla kemik-

implant yüzeyinde kuvvet dağılımı daha düzenli olur (Davies, 1998). 

Vücut içinde kullanılacak implant malzemeleri, vücudun doğal bir elemanının 

yerini alacağı için biyouyumlu olmalıdır. Biyomedikal uygulamalarda en önemli 

konu, implantların biyouyumluluklarının yüksek olması, vücut içerisinde mükemmel 

bir korozyon direncine sahip olması ve kemikle hızlı bir şekilde bütünleşerek 

(osseointegrasyon) kalıcı bir bağlanma sağlanabilmesidir (Havıtçıoğlu, 2011). 

Günümüzde implant uygulamalarında genellikle Ti-6Al-4V (titanyum 6-

alüminyum 4-vanadyum) alaşımı kullanılmaktadır. 

Biyouyumluluk, inorganik bir materyalin spesifik bir uygulamada uygun bir 

konak yanıtı oluşturma yeteneği, başka bir deyişle biyolojik çevre ile uyum içinde 

olma kapasitesidir. İnorganik materyali oluşturan moleküllerin yapısı, tabiattaki 

organik yapının temelini oluşturan karbon molekülünün yapısına ne kadar yakınsa, o 

materyalin vücut tarafından kabul edilebilirliği o kadar yüksektir. Daha açık bir ifade 

ile, karbona benzer elektronik yapı göstermesi, yani atomunda elektron düzeni ve 

özelliklerinin karbona yakın olması, o materyalin vücut tarafından kabulünü 

kolaylaştırmaktadır (Tunalı, 1996; Duymuş ve Güngör, 2012).  

Korozyon, hem protezlerin bozulması hem de protezlerden potansiyel olarak 

toksik veya alerjik parçaların salınması anlamında ciddi problemler oluşturmaktadır. 
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Biyolojik ortamda yapılan korozyon çalışmaları, titanyumun mükemmel korozyon 

direncini teyit etmiştir. Titanyum ve alaşımlarının biyolojik uyumlulukları implant 

uygulamaları ile ispatlanmıştır (Kedici ve ark, 1998). 

1.4.3. İmplant Endikasyonları 

Son yıllarda ortaya çıkan verilere göre, yetişkinlerin kaza, dişeti hastalığı, diş 

çürüğü ve başarısız kanal tedavileri nedeniyle en az bir daimi dişinin kaybına 

uğradığı ve kaybedilen dişlerin yerine konmasında destek sağlayacak olan implant 

kullanımının da oldukça yaygın hale gelmeye başladığı belirtilmiştir. Ayrıca, bir 

yılda kullanılan dental implant sayısı kalça ve diz eklemlerinde kullanılan implant 

sayısına yaklaşmıştır (Gupta ve ark., 2010; Elias, 2014; Mijiritsky ve ark., 2013).  

Kaybedilen dişlerin sayısı ve dişsiz sahaların uzunluğu, özellikle de dişsiz 

sonlanan kısmi dişsizlik durumları özel olarak önem taşır, çünkü bu hastalarda 

dişsizlik genellikle hareketli bölümlü protezler ile giderilmektedir. Yani bu 

durumdaki hastalar implant uygulamalarına adaydır. 

hareketli bölümlü protezlerin En sık kaybedilen dişler azı dişleridir. Yaşam 

kalitesi son yıllarda diş hekimliğinde protez planlanmasında belirleyici bir rol 

almıştır. Estetik, stabilite ve konfor açısından konvansiyonel protezlerle 

karşılaştırıldığında, implant destekli protetik restorasyonlarda hasta memnuniyetinin 

arttığı açıkça görülmektedir. İmplant destekli protezlerin daha kolay kabul 

edilebilirliği, hastaların protezi bir parçaları gibi görmelerini sağlamaktadır ve yaşam 

kalitelerini arttırmaktadır (Ersu ve ark., 2007, Misch,2011). 

İmplant destekli tek kron restorasyonlarının ve sabit protezlerin amacı kısmi 

diş eksikliğini gidermektir (Heydecke ve ark, 2012; Zitzmann ve ark, 2007). Eğer 

birey sadece 1-4 diş eksikliğine sahipse, genellikle konvansiyonel sabit protezleri ya 

da implant destekli protezleri tercih etmektedir. İmplant uygulamaları sayesinde, 

özellikle tek diş eksikliği durumunda komşu dişlerin preparasyonuna gerek kalmadan 

diş eksikliği giderilmektedir (Heydecke ve ark., 2012). 
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İmplant destekli protetik restorasyonlar, günümüz diş hekimliğinde tek diş 

eksikliğinden tam dişsizlik olgularına kadar oldukça geniş bir uygulama alanı 

bulmuştur (Weigl, 2002). 

1.5. Kaybedilen Diş ve Çevre Dokuların İdamesinde İmplant Destekli Protetik  

Yaklaşımlar 

Diş hekimi; dişsiz bölgeler ve kalan dişlerin durumu, temel protetik prensipler, 

hastanın ekonomik gücü ve diğer kriterleri göz önüne alarak sabit ya da hareketli 

protezler yapılmasına karar vermektedir. Hastaların büyük bir kısmı kullanım 

kolaylığı başta olmak üzere, doğal görünümü ve psikolojik destek gibi pek çok faktör 

nedeniyle sabit protezleri tercih etmektedir. Bu nedenle eksik dişlerin tedavisinde 

implant desteklerin kullanımı tercih edilen bir tedavi seçeneği olmuştur (Hobo, 1996; 

Misch, 2005). 

Modern diş hekimliğinin amacı, diş çürüklerinin ortadan kaldırılması ile veya 

diş eksikliklerinin giderilmesi yolu ile, hastaların normal yüz biçimlerini, çiğneme 

işlevlerini, estetiğini, rahatlıklarını, konuşma özelliklerini ve sağlıklarını yeniden 

kazandırmaktır. İmplant diş hekimliğini bu alanda benzersiz kılan, stomatognatik 

sistemin atrofileri, hastalıkları veya yaralanmaları tarafından engellenmeden bu 

amaçları gerçekleştirme olanağı sunmasıdır (Misch, 2011). 

Dental implantlar ve implant destekli protezlerin, konvansiyonel protezlere 

göre hayat kalitesini artırmada etkin olduğu sonucuna varılmıştır. Özellikle yaşı daha 

genç olan bireyler implant destekli protezleri tercih etmede daha üst sıralardadırlar 

çünkü, mevcut ağız koşullarına alışmaları, uzun süredir dişsiz bireylere göre çok 

daha zor olmaktadır (Visscher ve ark., 2014). 

İmplant destekli protezler, estetik, fonksiyon ve fonasyonel başarıyı etkileyen, 

implant ve desteğin uygun yerleştirilmesi, komşu dişle veya yerleştirildiği dişsiz 

bölgeyle ilişkisinin en iyi şekilde sağlanmasından sonra geleneksel protetik kurallar 

ve yöntemlerle şekillendirilmelidir (Ersoy, 2015).  
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1.5.1. İmplant Destekli Protezlerin Avantajları 

Kemik, yoğunluğu ve biçimini koruyabilmek için stimülasyona gerek 

duymaktadır. Diş alveoler kemiğin gelişmesi için şarttır ve stimülasyon bu kemiğin 

hacminin ve yoğunluğunun korunabilmesi için gereklidir. Hareketli bir protez kemiği 

stimüle etmez ve korumaz, bundan daha çok kemik kaybını hızlandırır.  

Biyouyumluluk açısından olumlu sonuçlar veren titanyum metalinin alaşımları, 

kemik içerisinde sıkı bir bağlantı oluşturur. İmplantın kemik içerisindeki yüzey alanı 

arttıkça bu bağlantı güçlenir ve hem cerrahi, hem protetik aşamalarda kolaylıklar 

sağlar. Özellikle üst yapıyı oluşturan ürün yelpazesinin genişliği cerrahi aşamada 

veya takip eden iyileşme sürecinde ortaya çıkabilecek olumsuzlukların da üstesinden 

gelebilmeyi mümkün kılar (Ayyıldız ve ark., 2010). 

İmplant destekli protezlerin avantajları arasında; kemiğin korunması, okluzal 

vertikal ilişkinin restorasyonu ve korunması, yüz estetiğinin korunması, konuşmanın 

düzeltilmesi, okluzyonun düzeltilmesi, oral propriosepsiyonun yeniden sağlanması, 

protez başarısının artması, çiğneme performansının iyileştirilmesi ve çiğneme kasları 

ile yüz ifadesinin korunması, protez hacminin azalması, hareketli protez yerine sabit 

protez olanağı, hareketli protezlerde retansiyon ve stabilitenin iyileştirilmesi, 

protezlerin ömrünün uzaması, komşu dişlerdeki değişiklik ihtiyacının ortadan 

kaldırılması ve psikolojik sağlığın iyileştirilmesi yer alır (Misch, 2005). 

İmplant kendisini çevreleyen kemiğe stres ve gerilim uygulayabilir. Kemiğin 

trabekül yapısı ve yoğunluğu implant yerleştirilince ve yüklenince artar. Kemik içi 

implantlar, fonksiyonlarını sürdürdüğü sürece kemik yüksekliği ve genişliğinin 

devamlılığını sağlarlar (Zarb ve ark., 1996). 

Yatay kuvvetler kemik kaybını hızlandırarak, protezin stabilitesini azaltır ve 

yumuşak dokunun irritasyonunu artırır. Bu sebeple implant destekli protezler ile bu 

tip yatay kuvvetlerin etkisinin azaltılması, lokal etkenleri düzeltmekte ve altındaki 

yumuşak ve sert dokunun korunmasına yardımcı olmaktadır (Misch, 2005). 

Kısmi dişsiz hastalarda, dişsiz boşlukların implantlarla restore edilmesi, komşu 

doğal dişlerin destek olarak kullanılmasını engellemekte, ilerleyen zamanlarda köprü 

restorasyonlarına bağlı oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmaktadır (Walton ve ark., 

1986).  
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Dikey kemik kaybı ilerledikçe, protezlerle işlev görmek, retansiyon ve 

stabilitelerini sağlamak güçleşir. İmplant destekli protezler ile dikey boyut doğal 

dişlerle olana benzer şekilde restore edilebilir. Fasial profil, geleneksel protezlerde 

olduğu gibi zamanla bozulmaya uğramadan, uzun süre aynı şekilde korunabilir.   

1.5.2. İmplant Destekli Hareketli Protezler 

İmplant destekli hareketli protezler topuz, bar, mıknatıs ya da teleskop 

tutucular ile birlikte uygulanan overdenture protezlerdir. 

1.5.3. İmplant Destekli Sabit Protezler 

Konvansiyonel sabit kron-köprü protezleri ile benzer tasarım ve uygulama 

özelliğinde olan implant destekli sabit protezler, tek diş eksikliğinde veya total dişsiz 

alanların rehabilitasyonunda uzun dönemdir başarıyla kullanılabilmektedir. 

1.6. İmplant Destekli Sabit Protezlerin Komponentleri ve Kademe Sistemi 

İmplant destekli sabit protezler, implantın platformuna yerleşen bir abutment 

ve abutmentı kapsayan bir kron veya köprüden meydana gelmektedir. İmplant 

kademe sistemi;  implant, abutment ve kron olmak üzere genellikle 3 komponentten 

oluşur. 

Abutmentlar genellikle implant platformuna bir vida ile tutunur ve restorasyon 

direkt abutment üzerine vida tutuculu sistem ile bağlanabilir iken, simante edilerek 

de bağlanabilir (3’lü kademe sistemi). Bunun yanında abutment ve kron tek parça 

olarak implant platformuna vidalanabilir (2’li Kademe Sistemi) ya da implant ve 

abutmentin tek parça olduğu durumlarda kron direkt olarak bu yapı üzerine 

vidalanabilir (2’li Kademe Sistemi). Ayrıca abutmentin, implantın içine kilitlenerek  

ya da sürtünmesel oturmasına izin veren yeni implant sistemleri de bulunmaktadır 

(Karunagaran ve ark., 2013). 
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İmplant destekli protezlerde, tutucu sistem olarak hangisinin kullanılacağı 

implantlar cerrahi olarak yerleştirilmeden önce mutlaka belirlenmelidir. Bağlantı tipi, 

paralellik, yüzey alanı, dişsiz boşluğun uzunluğu, estetik, okluzal ilişkiler ve 

parafonksiyonel alışkanlıklar değerlendirilerek karar verilmesi uygun olacaktır 

(Hebel ve Gajar, 1997; Chee ve ark., 1999). 

İmplantlar üzerindeki sabit restorasyonlar genellikle vidalı ya da simante 

sistemler ile kullanılırlar. Vida tutuculu kronlar, abutmentlara bir vida yardımıyla 

bağlanırlar. Siman tutuculu kronlarda ise; abutmentlar kesilmiş diş formu verilecek 

şekilde prepare edilir ve konvansiyonel sabit protezlerdeki gibi kronlar abutmentlar 

üzerine simante edilir.  

Özellikle üst çenede implant yerleşimi anatomik eksende yani alveolar 

yapının bukkulingual olarak merkezinde olmalıdır, ancak bu açılandırma protezin 

ideal ekseni için uygun olmayabilir, dolayısıyla vidayı klinik kronun santral fossa 

bölgesine yerleştirmek yeterli ve uygun olmayabilir. Simante sistemler daha iyi bir 

seçenek olacaktır, çünkü vidayı okluzalden bukkale kaydırmak gerektirdiğinde 

sonuçlar estetik olarak da memnun edici olmayacaktır ve günümüzde estetik birçok 

tedavide ön plana çıkmakta ve tercih nedenlerinden olmaktadır. Ayrıca okluzalde 

seramik yüzeyde bir bölgenin kompozit ile kapatılması da fonksiyon sırasında 

seramiğin dayanıklılığını azaltmaktadır.  

Birden çok sayıda implantın sabit restorasyonlar ile birleştirilmesi halinde de 

simante sistemlerin kullanılması daha uygun bir adaptasyon sağlayacaktır. Abutment 

ve kron arasındaki siman kalınlığının kontrolünün sağlanmasıyla, protez ve 

implantlar arasında oluşabilecek stres de azaltılmış olur. Son yıllarda, siman tutuculu 

sistem daha popüler hale gelmiştir (Cocchetto ve ark., 2010).  

İmplant destekli simante sabit protezlerin vida gevşemesi gibi sorunların 

olmaması ve farklı açılarda yerleştirilmiş implantlarda klinik  uygulama 

alternatiflerinin fazla olması nedeniyle avantajlıdır (Hebel ve ark., 1997). Bununla 

birlikte, implant destekli sabit protezlerin tutuculuğu, abutment geometrisi ve 

yapıştırma ajanları gibi faktörlerden etkilenebilirler (Carter ve ark., 1997; Mansour 

ve ark., 2002; Bernal ve ark., 2003; Bresciano ve ark., 2005).   



12 
 

Abutment yüksekliği yüzey alanını etkileyen,  önemli bir faktördür. Arklar 

arası mesafenin sınırlı olduğu durumlar, restorasyonların retansiyon ve dirençleri için 

risk oluşturur (Nejatidanesh ve ark., 2014). 

Simante edilen implant destekli sabit protezlerde restorasyon, abutment 

preparasyon tasarımı ve simantasyon tekniği ile doğal dişler üzerine yapıştırılan sabit 

protezlere benzerlik gösterir (Modi ve ark., 2014). 

Simante sistemler; daha uygun ve eşit stres dağılımı, gelişmiş aksiyel yükleme, 

üst yapı uyumunun daha iyi olması, vida gevşeme riskinin olmayışı ve estetik açıdan 

vidalı sistemlerden daha avantajlıdırlar (Maeyama ve ark., 2005; Pinelli ve ark., 

2013). 

İmplant destekli restorasyonlar vidalı ya da simante olabilirler. Bu iki sistemin 

birbirine üstünlüğünün olduğuna dair bir bilgi yok ise de, seramiğin fraktür 

direncinin yüksek olması, üretimin kolaylığı, estetik ve maliyetin düşüklüğü gibi 

nedenlerle implant destekli sabit protezlerde üst yapıda simante sistemler popüler 

hale gelmiştir (Gültekin ve ark., 2013).  

Konvansiyonel simante restorasyonların retantif özelliklerini ve dirençlerini 

etkileyen bazı faktörler vardır. Bu faktörler, abutmentı, kronu ya da yapıştırma 

ajanını etki altına alabilirler. Abutment; total oklüzal yaklaşım açısı, yüzey alanı ve 

yüksekliği, bitiş çizgisi ve pürüzlülük gibi faktörlerden etkilenebilir. Kron; abutment 

ile uyumu, kronun iç yüzeyinin yapısı, birkaç üniteyi birleştirmesi ve metal üst 

yapının direnç özelliklerinden etkilenebilir. Yapıştırma simanı ise; simanın tipi, iç 

yüzeydeki rölyef alanının kullanımı, siman akışkanlığındaki değişkenlikler, kron 

simante edilirkenki uyumu ve uygulanan kuvvetin süresinden etkilenir (Bernal ve 

ark., 2003).  

Simante implant destekli kronların en önemli dezavantajı; gerektiğinde 

çıkarılmasının zorluğudur. 

İmplant basamağının mukoza altında kaldığı durumlarda ise, vidalı sistemler 

önerilmektedir, çünkü simantasyon sırasında taşan simanların temizlenememe 

ihtimali, enflamasyona yatkınlığa sebep olmaktadır. 

Vida bağlantılı protezler gerektiğinde çıkarılabilme ve bakım kolaylığı gibi 

avantajlar sağlayabilmektedir.  Protez parçalarının değişmesi gerektiğinde, oral 
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hijyene katkı sağlamak amacıyla, implant çevresinin kontrol edilmesi gerektiğinde ya 

da porselen kırığı gibi kronun yenilenmesi gereken işlemlerde protez kolaylıkla 

yerinden çıkarılabilir (Farina ve ark., 2012).   

1.6.1. Abutmentların Sınıflandırılması 

Abutment, implant ve restorasyon arasında bulunan, implanta bir vida ya da 

daralarak kilitlenme şeklinde bağlanan bir komponenttir. Abutmentlar genellikle 

implanttan ayrı parçalardır ancak bazı durumlarda implantın bir parçası olabilirler. 

Abutmentlar implant destekli protezlere; tutuculuk, destek, stabilizasyon ve final 

restorasyon için optimum pozisyon sağlamaktadır.  

Abutmentlar esas olarak 2 grupta toplanabilir: 

1. Geçici Abutmentlar 

2. Daimi Abutmentlar 

Geçici Abutmentlar : Geçici abutmentlar genellikle fabrikasyon olarak üretici firma 

tarafından üretilir. Geçici abutmentler; ölçü abutmentları, iyileşme abutmentları ve 

metal veya plastik geçici abutmentlar olmak üzere 3’e ayrılırlar. Bunların çoğu 

özellikle estetik bölgede doku kontürünü oluşturmak için modifiye edilmişlerdir. Bu 

abutmentlar estetiği, fonetik sınırları ve restorasyonunun pozisyonunu belirlemek 

için kullanılırlar.  

 Ölçü abutmentları açık kaşık ve kapalı kaşık için kullanılan ölçü abutmentları 

olmak üzere iki gruba ayrılır.  

İyileşme abutmentları, implant cerrahisi sonrasında implant platformunun 

üzerini örtmek, implant içerisine kemik ve yumuşak doku büyümesini engelleyip, 

dişetinin epitelizasyonunu sağlamak amacıyla kullanılırlar.  

Metal veya Plastik Geçici Abutmentlar, geçici restorasyon aşamasında 

kullanılmakta ve daimi restorasyonun formu, rengi, yumuşak doku profili ve 

oklüzyonu hakkında yardımcı olmaktadırlar.  

Daimi Abutmentlar:  Final restorasyonu için kullanılırlar.  
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Standart Abutmentlar, diş hekimi ya da teknisyen tarafından modifiye 

edilebilen preparasyon süresini kısaltmak için kronun doğal konturlarına uygun 

olarak şekillendirilmiş abutmentlardır.  

Dökülebilir Kişiye Özel Abutment, genellikle, olağandışı açılanmalarda uygun 

protetik altyapı elde etmek amacıyla kullanılır. Ayrıca; arklararası mesafenin yetersiz 

olduğu durumlarda, interproksimal aralıkta hijyen sağlanmasında zorluk 

yaşanabilecek vakalarda, implantların splinte edilmeleri gereken vakalarda 

endikedirler. 

Bilgisayar Üretimi Abutmentlar, geleneksel yöntemler, ölçü materyali, alçı 

model elde edilmesi, mum modelaj ve alaşımların yüksek sıcaklıklarda dökülmesi 

gibi işlemlerin doğruluğuna bağımlıdır. CAD/CAM (Computer Aided Design / 

Computer Aided Manufacturing) sistemi ile, ölçünün dijital yöntemlerle alınarak, 

tarama işlemi yapıldıktan sonra metal alaşımları işleyerek geleneksel yöntemlerden 

daha güvenilir restorasyonlar elde edilmektedir.  

1.6.2. İmplant Destekli Kronların Sınıflandırılması 

1. Metal Destekli Porselen Kronlar 

2. Metal Desteksiz Porselen Kronlar 

Metal Destekli Porselen Kronlar: Başarılı klinik uygulamalarıyla Cr-Ni alaşımlar 

metal destekli kronlarda en yaygın olarak kullanılan materyallerdir (Bernal ve ark, 

2003). Isı direnci, korozyon ve paslanma direnci, yüksek biyouyumluluk, yüksek 

elastisite modülü ve alt yapının hafifliği ile Cr-Co alaşımlar da metal destekli 

kronlarda kullanılabilinen materyallerdir (Al Jabbari, 2014). Konvansiyonel döküm 

işlemlerinin rahatlığı, alerjik reaksiyonların sık görülmemesi nedeniyle, metal alt 

yapılı kron ve köprüler popüler hale gelmiştir.  

Metal Desteksiz Porselen Kronlar: Metal alt yapılı restorasyonlar yerine, tam 

porselen sistemleriyle oluşturulan estetik restorasyonlardır.   
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1.7. İmplant Destekli Protezlerde Başarısızlıklar 

 Protetik ve cerrahi protokoller gereği, implantın başarısını etkileyen oldukça 

fazla faktör vardır. Örneğin erken yükleme yapılmış implantlarda, sonradan ilave 

tork kuvveti uygulamak gerekli olabilir ve bunun uygulanmaması başarısızlıklara 

neden olabilir. Kemik hacmi yetersiz olduğunda, kullanılan implantlar kuvveti 

karşılayamayacak uzunlukta ve genişlikte ise genellikle cerrahi kaynaklı 

başarısızlıklar olarak adlandırılır.  

Eğer uygun protezler yapılmadıysa, overdenture proteze destek olan implant 

sayısı yetersiz ise ya da uygun olmayan tutucu parçalar kullanıldıysa, proteze destek 

olan abutmentlar çok kısa ise, protez tasarımına bağlı porselen kırıkları, vida 

gevşemeleri ve desimantasyon gibi sorunlar mevcutsa, protetik kaynaklı sorunlar 

olarak ele alınabilir (Chrcanovic ve ark., 2014).  

Protetik uygulamalarda, siman tutuculu protezlerin başarısı, restorasyonun 

retansiyonuna bağlıdır. Restorasyonun retansiyonu da, abutment ebatı, yüksekliği, 

yüzey alanı ve pürüzlülüğüne olduğu kadar, döküm materyali, iç yüzeylerin yapısı ve 

yapıştırma ajanının tipine de bağlıdır (Kunt ve ark., 2010; Sadig ve Harbi, 2007).  

Retansiyon kaybı, implant destekli simante sabit restorasyonlarda sık 

karşılaşılan komplikasyonlardan biridir. Retansiyon kaybı sonucunda oluşan 

desimantasyon, oklüzal mesafenin yeterli olmadığı vakalarda, abutment şeklinin 

yeterli retansiyon ve resiztansa izin vermediği durumlarda, abutment seçimindeki 

hatalara bağlı olarak ve boyunun çok kısa olması sonucu ortaya çıkmaktadır (Ünver 

ve ark., 2012).  

Kısa olan abutmentlarda siman uygulanacak olan yüzey alanının da yetersizliği 

nedeniyle, dikey yönde krona gelen kuvvetler karşısında yeterli gerilme direnci 

sağlanamamakta, kronun yerinden çıkması kolay hale gelmektedir.  

Kısa abutmentlar, retansiyon açısından negatif etki ortaya çıkarmaktadır. 4 mm 

aksiyel duvar yüksekliğine sahip abutmentların gösterdiği retansiyon değerleri, daha 

fazla yüksekliğe sahip diğer abutmentlara göre oldukça büyük farklar göstermekte, 

yüzey alanının ve yüksekliğin azalmasına bağlı olarak dik yönde uygulanan çok daha 

küçük kuvvetlerle implant destekli kronların yerlerinden çıkarılması mümkün 

olabilmektedir (Bernal ve ark., 2003). 
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Rotasyonel kuvvetler de retansiyonu negatif yönde etkileyebilmektedir. 

Özellikle tek diş implant restorasyonlarının, çok üyeli restorasyonlara göre daha fazla 

rotasyonel tork kuvvetlerine maruz kalması nedeniyle bu tip protezlerde 

desimantasyon oranı daha fazladır (Ünver ve ark., 2012). 

İmplant destekli sabit protezlerin klinik başarılarının önemli bir parametresi  

restorasyonun yerinden çıkmadan uzun süreli kullanılabilmeleridir. Simanla 

yapıştırılan implant destekli sabit protezlerin tutuculuğunda; abutmentların aksiyal 

duvar açıları, serviko-okluzal yükseklikleri, mesio-distal genişlikleri, bukko-lingual 

kalınlıkları ve desteklerin yüzey alanı etkilidir.  Desteklerin yüzey alanının genişliği, 

yüzey yapısının özellikleri, destek yüzeylerinin birbirine paralelliği ve yapıştırmak 

için kullanılan simanın tipi simante sistem implant destekli sabit protezlerin 

tutuculuğu ile yakından ilişkilidir.  

Özellikle arklararası mesafenin yetersiz olduğu durumlarda, okluzo-servikal 

mesafenin de az olmasına bağlı olarak, abutmentların yüzey alanı genişliği de 

azalacağından, simanın tutuculuğu da azalacaktır. Arklararası mesafenin yetersiz 

olduğu durumlarda, vida tutuculu restorasyonlar da tercih edilebilir. Vida tutuculu 

protezlerin ilave retansiyon gereksinimlerinin olmaması avanjları dahilindedir.. 

Ancak bu tür durumlarda simante restorasyonlar tercih edilecekse, kısa 

abutmentlarda simanın tutuculuğunu artırmaya yönelik bazı ilave işlemler 

gerekebilmektedir. 

Pürüzlendirilmiş destek yüzeyleri düzgün ve pürüzsüz olan destek yüzeylerine 

göre daha fazla tutuculuk göstermektedir. Destek yüzey alanının artırılması için 

yüzeyin pürüzlendirilmesi etkili bir yöntemdir. Bu durum aynı zamanda yüzey 

özelliklerinin de değiştiği anlamına gelmektedir. Desteklerin yüzeylerine uygulanan 

asitleme ve kumlama işlemleriyle yüzey pürüzlülüğü elde edilebilmektedir ve 

böylece restorasyonun tutuculuğuna katkı sağlanmış olmaktadır.  

İmplantlarla ilgili komplikasyonların büyük çoğunluğu mekanik nedenlerden 

kaynaklanmaktadır. İmplant-kemik birleşimi, protetik parçaların vidalarıyla 

birleşimi; implant destekli protezleri oluşturan parçaların zarar görmeleri ya da 

kırılmaları gibi sorunlara zemin hazırlayabilecek yapılardır. Protezlerin ve 

implantların tasarım özellikleriyle, kullanılan materyaller ve biyomekanik özellikler 

protezlerin prognozunda oldukça etkin bir rol oynarlar (Calderon ve ark, 2014; Carr, 
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1998). İmplant destekli protezlerde, başarısızlığa neden olan ya da onarıma 

gereksinim duyulan komplikasyonların çoğunluğu; vida kırıkları ve kaybı, metal ya 

da porselendeki fraktürlerden kaynaklanır (Kreissl ve ark., 2007; Jung ve ark., 2008; 

Bozini ve ark., 2011; Papaspyridakos ve ark., 2012). 

1.8. İmplant Destekli Sabit Protezlerde Siman Seçimi 

İmplant destekli simante kronlar için, daimi siman seçimi birinci derecede 

önemlidir (Carter ve ark., 1997).  

İmplant destekli sabit simante restorasyonlarda siman seçimi yeterli retansiyon 

miktarına ulaşmada en önemli faktörlerden biridir. Ancak, uygun olmayan arklararası 

mesafe nedeniyle kısa abutmentların varlığında retansiyon da etkilenir (Covey ve 

ark., 2000; Sheets ve ark., 2008).  

İmplant destekli protezlerde kullanılan simanların büyük çoğunluğu, doğal 

dişlere yani mine ve dentin yüzeylere simante edilen kronların yapıştırılması için 

tasarlanmıştır. Abutmentlara kronların simantasyonunda ise iki metal yüzeyi 

arasındaki bağlantıyı sağlayabilecek özellikte yapıştırma simanlarına gereksinim 

duyulmaktadır (Dudley ve ark., 2008).  

İmplant dişhekimliğinde kullanılacak yapıştırma simanının seçiminde, 

abutment ve kron özellikleri, tipleri, karşılıklı yüzey özellikleri, istenilen retansiyon 

düzeyi ve tercih edilecek simanın özellikleri göz önünde bulundurularak karar 

verilmesi uygun olacaktır. Farklı siman tipleri, kronların farklı oranlarda 

retansiyonunu artırabilmektedir (Clayton ve ark., 1997; Carter ve ark., 1997; Alfaro 

ve ark., 2004).  

Rezin, cam iyonomer ve çinko oksit simanlar, geleneksel kron ve köprü 

restorasyonlarında sıklıkla kullanılan ve kolay tedarik edilebilen simanlardır ( Öztaş 

ve ark., 2014). Bu tip simanlar, implant destekli kronlarda da yapıştırma simanı 

olarak kullanılmaktadırlar ancak, gereklilikleri arttıkça özelliklerinin ve 

performanslarının da geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır (Dudley ve ark., 2008). 

Konvansiyonel sabit protezlerde, çinko fosfat siman adeziv özelliği 

olmamasına rağmen, günümüze kadar tercih edilen siman özelliğini kaybetmemiştir. 
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Mekanik özellikleri iyi olsa da, karıştırıldığı andaki asiditesinin fazla oluşu yaygın 

olarak kullanımını sınırlamaktadır. Ancak implant destekli sabit restorasyonlarda 

dentin yüzeyiyle bir bağlanma sözkonusu olmadığından, dentin kanallarında ozmotik 

hareket nedeniyle asiditenin rahatsız edici özelliği de bulunmamaktadır ve daha 

ziyade mekanik özellikleri dikkate alınmaktadır. Çinko fosfat siman, kron iç yüzeyi 

ve abutment yüzeyindeki düzensizlikler sayesinde mikromekanik kilitlenme ile 

tutuculuğu artırmaktadır. İmplant destekli sabit protezlerde sıklıkla tercih 

edilebilmektedir. 

Çinko fosfat siman diğer çok kullanılan yapıştırma ajanlarına oranla daha 

yüksek tutuculuk gösterdiğinden, implant destekli sabit restorasyonların daimi 

simantasyonunda kullanılırlar (Nejatinadesh ve ark., 2014)  

İmplant destekli sabit restorasyonlarda kullanılan başka bir geleneksel siman 

materyali de cam iyonomer simandır. Mine ve dentine kimyasal olarak bağlanma 

özelliği nedeniyle, ağız sıvılarının siman-diş ara yüzeyine infiltrasyon potansiyeli 

daha azdır.  

Geçici yapıştırma ajanları, geçici restoratif simanlar ya da daimi 

restorasyonların geçici simanları olarak kullanılmaktadırlar. Geçici cam iyonomer 

siman implant destekli sabit restorasyonlarda kullanıldığında, uygun retansiyonu 

sağlayabilmesi, antibakteriyel özellikleri ve biyouyumluluğu ile avantaj sağlar.  

Cam iyonomer simanlar, polikarboksilat simanlar gibi hem dentin hem de 

metale bağlanabilirler, ancak sertleşme süreçleri 24 saat veya daha fazla sürer. Su ile 

erken temas söz konusu olduğunda, matriksin çözünmesiyle simanda zayıflama 

ortaya çıkar. Bu durum da cam iyonomer simanın polikarboksilat simandan daha 

güçlü olmamasının nedenini açıklar.  

Rezin esaslı simanların mine ve dentine olan bağlantısındaki gelişmeler 

nedeniyle, rezin simanlar günümüzde yapıştırma ajanı olarak daha fazla ilgi 

çekmektedir. Sistem farklılıkları ve doldurucu oranlarına göre değişiklik gösterseler 

bile, geleneksel simanlara göre daha dirençlidirler. 

İmplant destekli sabit protezlerin simantasyonunda kullanılan simanların büyük 

çoğunluğu doğal dişlerde kullanılmak için üretilmiş olup, implant destekli protezler 

için de simanların geliştirilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. İmplant destekli 

protezler için, iki metal yüzeyini bağlayabilecek özellikte yapıştırma simanı olması 
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daha uygun olacaktır (Garg ve ark., 2014). Ayrıca her vakanın durumuna göre siman 

gereksinimi farklı olabileceğinden, siman seçimleri vakaya özel olarak yapılmalıdır 

(Dudley ve ark., 2008).  

Başarılı implant restorasyonları için, devamlılık arzeden yeniliklerin estetiğin 

geliştirilmesi ve restorasyon uygulamalarına katkı sağlaması gereklidir. Simante 

implant destekli protezlerde, önceleri kolay çıkarılabilmesinden ötürü, geçici 

yapıştırma simanları önerilmekteydi (Michalakis ve ark., 2000). Ancak, implant 

restorasyonlarının öngörülebilir başarısıyla, implant üreticileri artık, geçici 

simanlardan daimi rezin bazlı simanlara kadar oldukça geniş bir aralıkta siman 

önerilerinde bulunabilmektedirler. 

Yapıştırma simanlarına ek olarak, abutment geometrisi de simante 

restorasyonların retansiyonunu etkilemektedir. Ayrıca abutment açısının da 

restorasyonun retansiyonuna oldukça kritik bir etkisi olduğu unutulmamalıdır 

(Nejatinadesh ve ark., 2014).  

Simante implant destekli protezlerde, tutuculuk, abutmentların açısı, uzunluğu, 

genişliği, yüzey alanı, sonlanma şekli ve sayısı gibi birçok faktöre bağlıdır. İmplant 

destekli protez hastalarındaki siman başarısızlıklarının büyük bir çoğunluğu posterior 

bölgede, 3-4 mm boyutlarındaki kısa abutmentlardan kaynaklanmaktadır (Tarica ve 

ark., 2010). Materyal seçimi, siman aralığı, oklüzal kuvvetler, vida açıklıklarının 

kapatıldığı materyaller ve yapıştırma ajanının tipi de daimi restorasyonların 

tutuculuğunu etkileyen faktörlerdendir (Wolfart ve ark., 2006; Emms ve ark., 2007). 

Daimi restorasyonlar için, daimi ya da geçici simanlar kullanılabilirler. 

Özellikle yeni nesil geçici yapıştırma ajanları, daha önceki geçici simanlardan çok 

daha retantif, daimi yapıştırma simanlarından ise daha az retantif özellik 

göstermektedir (Oyague ve ark., 2009). 

Doğal dişler üzerindeki sabit protezler çinko fosfat ya da cam iyonomer gibi 

konvansiyonel simanlarla yapıştırıldıklarında çıkarılmalarına gereksinim pek olmaz. 

Bu yüzden, daimi simanlar kullanıldığında, destek dişlerde retansiyon kaybı pek 

rastlanan bir durum değildir. Simanlar abutment üzerine uygulandığında, koşullar ve 

komplikasyonlar titanyumda dentinden çok daha farklı olmaktadır. Bu nedenle, 

istenilen retansiyon düzeyi ve yerinden çıkarılması gereksinimi ile ilgili tercih 

yapılmalıdır.  
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İmplant dişhekimliği, iyi bir tedavi seçeneği olarak kabul edilmiştir ve siman 

seçimi de uygulayıcının tercihine, vakaya uygunluk durumuna ve üretici 

tavsiyelerine göre şekillendirilir (Gang ve ark., 2014). 

1.9. Abutment Üzerine Uygulanan Yüzey İşlemleri 

Titanyumun fiziksel ve mekanik özellikleri etkileyici olmasına karşın, 

titanyumun yapıştırma ajanlarıyla bağlantısında uygulanacak abutment yüzey 

işlemleri  metal destekli seramik restorasyonların ömrünü uzatmaktadır (Fonseca ve 

ark., 2012). 

Abutment ve kronlar üzerindeki yüzey işlemleri mikro ve makroretansiyon 

sonucu simante kronların tutuculuklarını artırıcı yönde etki göstermektedirler 

(Witwer ve ark., 1986). 

Simanın mekanik bağlantısı zayıf olduğunda yüzey topoğrafisi kron 

tutuculuğunda daha büyük bir etkiye sahiptir.  

Titanyum ve yapıştırma ajanları arasındaki adezyonu kuvvetlendirebilmek için, 

farklı yüzey modifikasyon yöntemleri önerilmektedir (Lin ve ark., 2011; Özcan ve 

Valandro, 2012). İmplant destekli kron ve abutment arasındaki bağlantıyı 

güçlendirmek için, kumlama, asitleme, lazerle  pürüzlendirme gibi birçok yüzey 

işlemi mevcuttur (Kunt ve ark., 2010). 

Asitle dağlama: Hidroklorik asit (HCl), sülfirik asit (H2SO4), nitrik asit (HNO3) ve 

hidroflorik asit (HF) gibi güçlü asitlerle titanyum yuzeylerin dağlanarak 

pürüzlendirilmesi çok fazla kullanılan bir pürüzlendirme metodudur. Asitleme ile 

implant yüzeyinde 0.5-2 μm çapında mikro çukurcuklar oluştuğu bildirilmektedir. 

Kron tutuculuğunun arttırılmasında, abutment yüzeyinin HCl (Hidroklorik asit) ya da 

HF (Hidroflorik asit) gibi asit solusyonlarıyla muamele edilerek, oksit tabakasının 

kalınlığının artırılması esasına dayanır. En büyük avantajı homojen bir yüzey 

pürüzlülüğü meydana getirmesidir (Elias, 2014; Searson, 2005; Geçkili ve ark., 

2010). Abutmentın asit solüsyonuna daldırılmasıyla titanyum yüzey erozyona 

uğratılarak pürüzlendirme işlemi yapılır (Wernnerberg ve Albrektsson, 1996). 
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Kumlama: Abutment yüzeyine  farklı  boyutlardaki partiküller ile yapılan kumlama 

işlemi yaygın olarak uygulanan bir yüzey pürüzlendirme işlemidir. Titanyum 

yüzeyinin pürüzlendirilmesi için uygulanan bu teknikte, abraziv seramik partiküllerin 

basınçlı hava ile yüksek hızda yüzeye uygulanması ile yüzeyin kumlanması esastır. 

Parçacıkların büyüklüklerine göre titanyum yüzeyinde değişik yüzey pürüzlülükleri 

elde edilebilmektedir. Genelde kullanılan seramik parçacıkları alümina (Al2O3), 

titanyum dioksit (TiO2) ve kalsiyum fosfattır (CaP). Al2O3, uygulanabilirliği kolay 

olan ve yüzeyde değişik oranlarda pürüzlülük yaratabilen bir materyal olmasına 

karşın bazı dezavantajları mevcuttur. İmplant yüzeyine gömüldüğü için, ultrasonik 

temizleme, asit pasifizasyonu ve sterilizasyondan sonra bile kalıntı bırakır. Kumlama 

süresince, alümina partikülleri hız ve basınçla metal yüzeyine çarptığından, 

oluşturduğu pürüzlülük ultrasonik yıkama ve asitle dağlama gibi yöntemlerle 

kaybolmamaktadır. Al2O3 asitte çözünmez ve titanyum yüzeyinden uzaklaştırılması 

çok zordur, bu nedenle titanyumun mükemmel korozyon direncinin düşmesine sebep 

olabildiği bildirilmektedir (Geçkili ve ark., 2010).  

Kumlama işlemi, ıslanabilirliği artırıp, yüzey alanını genişleterek, mekanik 

bağlantı gücünü artırır (Fonseca ve ark., 2012). 

Kumlama; metal yüzeylerdeki düzensizlikleri artırarak yüzey alanını genişletir 

ve debrisleri mekanik olarak uzaklaştırır (Zachrisson ve Büyükyılmaz, 1993; Nergiz 

ve ark., 2004).  

Kumlama işlemi; 30 µm, 50 µm, 125 µm ve 250 µm gren büyüklüklerinde 

uygulanabilmektedir. Ancak metal yüzeylerde 50 µm ve altındaki gren 

büyüklüklerinde yüzeyde simanın tutuculuğunu artırabilecek düzeyde bir 

pürüzlendirme gerçekleşememektedir. 125 µm ve 250 µm gren büyüklüklerinde 

uygulanan kumlama işleminde ise, metal yüzeyinde retansiyonu artırıcı yönde bir 

yüzey alanı genişletmesi gerçekleşmektedir. Ayrıca, titanyum oksit veya aüminyum 

oksit partiküllerinin püskürtülme uzaklığı 10-150 mm aralığında değişmekte olup, 

her yüzeye 5-10 saniyelik sürelerle uygulanabilmektedir (Fonseca ve ark., 2012; 

Havıtçıoğlu, 2011). 

Aşındırma teknikleri içerisinde retansiyona katkısı bakımından en uygun 

yöntem, alüminyum oksit partikülleriyle yapılan kumlama sonrasında adeziv 

uygulanmasıdır. Ancak bu ilave etkiye ihtiyaç duyulması, alüminyum oksit 
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partiküllerinin büyüklükleriyle yakından ilişkilidir. 250 µm alüminyum oksit ile 

yapılan kumlama 50 µm ile yapılana göre yüzey pürüzlülüğünde oldukça önemli bir 

mikromekanik bağlanmayı sağlamaktadır. Bu da, kumlama derecesinin 

belirlenmesinde oldukça büyük bir öneme sahiptir. 

Yüzeye uygulanan işlemin türü ve niteliğine göre işlem sonrası elde edilen 

pürüzlülük değerleri, geniş bir aralıkta değişmektedir. Özellikle kumlama işleminde 

kullanılan kumun tane boyutu, tane şekli ve püskürtme basıncı, asitle dağlamada asit 

bileşim ve sıcaklığı gibi temel parametreler, ortalama yüzey pürüzlülüğünü geniş bir 

aralıkta değiştirir (Ronold ve ark., 2003; Havıtçıoğlu, 2011). 

Kumlama işlemiyle elde edilmiş yüzeylerde alüminyum oksit tanecikleri darbe 

basıncı sonucunda meydana gelen keskin kenarlar ve çıkıntılar oluşturmaktadır. Hem 

kumlama hem de asitleme işleminin gerçekleştirildiği çift katlı abutment 

yüzeylerinde ise, kristalografik olarak gruplanmış daha yumuşak kenarlı ve daha az 

çıkıntılı yüzeyler bulunmaktadır (Günay ve ark., 2013). 

Laserle dağlama: Lazer, yüzeyde pürüzlülük oluşturmasının yanı sıra; 

sterilizasyon ve implant yüzeylerinin dezenfeksiyonu için de populer bir kullanıma 

sahiptir. Lazer uygulaması, titanyum yüzeyin ısısını artırdığından, bu ısı yüzeyin 

modifikasyonunu sağlamakta ve kontaminasyonu ortadan kaldırmaktadır (Park ve 

ark., 2005). 

Son 10 yıldaki teknolojik gelişmelerle birlikte, dişhekimliğinde lazerin 

kullanımı artmıştır. Lazerle dağlama yöntemi kumlamada meydana gelen 

kontaminasyon riskinin üstesinden gelebilmektedir, böylece titanyum yüzey 

pürüzlendirmelerine alternatif olarak kullanılabilinecek bir yöntem olarak 

değerlendirilir (Hussaini ve ark., 2005; Murray ve ark., 2005).  

Çok şiddetli, koherent ve tek renk ışık elde etmek için geliştirilmiş optik 

düzeneklere maser ve lazer denir. İlk kez C. H. Townes (1953) tarafından 

mikrodalga alanı bölgesinde geliştirilen ve Microwave Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation (Uyarılmış Işıma ile Mikrodalga Yükseltici) kelimelerinin ilk 

harflerinden yararlanarak kısaca maser adı verilen düzenekler daha sonra T. H. 

Maiman (1960) tarafından LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation) olarak adlandırılmıştır. Lazerler, fotonları uyumlu bir hüzme şeklinde 

oluşturan optik kaynaklardır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Foton
https://tr.wikipedia.org/wiki/Optik
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Albert Einstein tarafından İlk olarak 1917 yılında stimüle ışımanın varlığı öne 

sürülmüştür. 1960 yılında Theodore Maiman optik frekansta lazer hereketini 

gerçekleştirmiş ve yakut lazerinin varlığını ispatlamıştır. Bundan sonra lazer 

kullanımında oldukça önemli gelişmeler olmuştur. Lazer ışını bilimsel 

araştırmalarda, holografide, endüstriyel süreçlerde, mühendislik alanında, 

meteorolojide, tıpta, iletişimde, ve savunma donanımlarında kullanılmaktadır. 

Optik bakımından saydam, bir ucunda yarı yansıtıcı iki ayna, diğer ucunda tam 

yansıtıcı ayna bulunan bir tüp alındıktan sonra buna gaz, sıvı veya katı maddelerden 

birisi konulur. Kimyasal yolla elde edilen, elektrik akımı geçirilen ve dışarıdan ışık 

verilerek elde edilen enerji ortamdaki atomlara ulaşır. Bunların bazıları bu enerjiyi 

emerler ve fazla olan enerji, atomları kararsız hale getirir. Kendisine bir foton çarpan 

uyarılmış ve kararsız atom, fazla enerjiyi foton olarak açığa çıkartır. Fotonlar, buna 

benzer şekilde diğer fotonların dağılımını sağlar. Uçlara ulasan fotonlar, aynalardan 

yansıyarak geriye dönerler ve bu döngü devam eder. Kuvvetlenen ışık, yarı yansıtıcı 

aynadan dışarı çıkar ve bu lazer ışınıdır. 

Dalgalar lazerde birbirini kuvvetlendirici karakterdedirler, ancak normal ışıkta 

dalgalar, birbirini zayıflatıcı karakterdedirler. Lazer ışınları yüksek frekansa sahip 

olduklarından, güneş ışını özelliklerine sahiptir. Ancak lazer tek frekansa sahip 

olduğundan kayıpları azdır. 

Lazerin temeli atom veya molekül enerji düzeyleri arasındaki elektron geçişleri 

ile oluşan ışık fotonlarına dayanır. Başka bir adla elektromanyetik dalga paketçiği de 

denilen foton, güneş ışığı füzyon reaksiyonu sonucunda meydana gelir. Bu şekilde 

yayılan enerji ise, foton enerjisidir. Lazer ışını foton yayılmasından ibarettir. Lazerde 

foton üretimini kavrayabilmek için atomların değişik seviyelerinde ne gibi olaylar 

olduğunu bilmek gerekir. Bir atomun uyarılmış durumda bulunduğu kısa zaman 

aralığında, üzerine belli bir dalga boyunda foton düşürüldüğü zaman, atom aynı 

fazda foton yayar. Bu işlem art arda tekrarlanırsa, tamamen aynı fazda bir ışın demeti 

oluşturulur. En düşük enerji seviyesinde bulunan bir atoma dışarıdan bir foton 

verilirse, atom enerjisi kazanarak E1 enerji seviyesinden E2 enerji seviyesine 

uyarılmış olur. Bu atom kendi halinde bırakılırsa, uyarılmış bulunduğu E2 

enerjisinden bir foton vererek tekrar E1 enerji seviyesine döner.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
https://tr.wikipedia.org/wiki/Theodore_Maiman
https://tr.wikipedia.org/wiki/Holografi
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Uyarılarak enerji seviyesi E1’den E2’ye yükseltilen atom enerjisini geriye 

foton olarak yaymaya başlarken bir foton daha çarptırılırsa, atomu birbiri ile aynı 

özellikte iki foton terk eder. Bu şekilde atom kat kat enerji seviyelerine çıkarılırsa, bu 

seviyelerden düşerken de katlar halinde foton üretimi sağlanır. Bu işlem iki paralel 

ayna arasında aynı fazda olan fotonların toplanması şeklinde devam eder. Bu şekilde 

salınan fotonun yönü ve fazı geçişe etki eden fotonla aynı olacaktır. Bu ikinci geçiş 

biçimine uyarılmış ışıma (stimulated emmision) denir ve lazerin çalışmasının ana 

ilkesidir. 

Lazer ışını dalgasının dalga boyu, aynalar arasındaki mesafe ile uyumlu 

haldedir. Aynı frekansta yani aynı dalga boyunda yapılan foton üretimine, uyarılmış 

yayılma işlemi denir. Milyonlarca atom için bu işlem yapılırsa aynı yöne doğru 

milyonlarca foton paralel ışınlar halinde bir noktadan yayılır. Bu ışınlar aynı fazda, 

aynı frekansta, aynı yönde olduklarından adeta birbirine yapışık haldedirler. Paralel 

aynalar arasında şiddeti bu şekilde çığ gibi artan ışınlar, ışık frekansına eş bir 

frekansta, darbeler halinde oldukça parlak ışık huzmesi olarak yayılır. Lazer 

ışınındaki enerjisinin büyümesi esası işte bu milyonlarca küçük enerji kaynaklarının 

çok dar bir huzme halinde aynı yönde hem yan yana hem de art arda birleşmesi 

neticesidir. Lazerin çalışması için enerji seviyesi düşen atomlarda, daha fazla 

sayıdaki atomların uyarılacak enerji seviyelerine yükseltilmesi gerekir. Bu durum ise 

normal olarak atomların enerji seviyesi dağılımının tersidir. Bu sebepten lazerin 

çalışması için gerekli durum, tersine çevrilmiş dağılım olarak isimlendirilir. Tersine 

çevrilmiş dağılımı ortaya çıkarmak için pompalama işlemi kullanılır. Optik 

pompalama ise yüksek frekanslı yoğun ışınların dağılımıyla yapılabilir (Laseral, 

2015). 

Lazerler, günlük yaşamda sıklıkla kullanılmaktadırlar. Örneğin, süper 

marketlerde ürün fiyatlarını, CD'lerden müziği, DVD'lerden de veri okumakta 

lazerlerden faydalanılmaktadır. 15 mW'ın üstündeki lazerler göze anında zarar 

verebilir. 100 mW'nin üstü ise kibrit yakabilir ve değişik yüzeylere yazı yazabilir. 

Aşağıda çeşitli lazer tiplerinin dalgaboyu ve frekans aralıkları görülmektedir (Çizelge 

1.1). 
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Çizelge 1.1. Çesitli lazer tiplerinin tayfları. 

Renk  Dalgaboyu aralığı Frekans aralığı 

Kırmızı ~ 625 to 740 nm ~ 480 to 405 THz 

Turuncu  ~ 590 to 625 nm ~ 510 to 480 THz 

Sarı ~ 565 to 590 nm ~ 530 to 510 THz 

Yeşil  ~ 525 to 565 nm ~ 580 to 530 THz 

Turkuaz  ~ 500 to 520 nm ~ 600 to 580 THz 

Mavi ~ 430 to 500 nm ~ 700 to 600 THz 

Mor ~ 380 to 430 nm ~ 790 to 700 THz 

 

İlk pratik lazer 1960 yılında pembe renkli yakut ile yapılmıştır. Atif bölgenin 

çeşitliliği çok artmıştır. Hatta pompalanmaya uygun her şeyden lazer olabileceği 

düşüncesi hakim oldu. Kullanılan aktif ortamın fiziksel doğasına bağlı olarak 

lazerleri, yalıtkan lazerler, yarı iletken lazerle, gaz ve boya lazerler olmak üzere dört 

gruba ayırabilir. 

 Katkılanmış Yalıtkan lazer: Burada aktif ortam bir katı içine gömülmüş 

safsızlık iyonlarından ibarettir. Normal olarak mevcut yapıdaki iyonlar yerine 

girerler. Mevcut örgü de önemlidir, çünkü ısısal iletim, ısısal genişleme lazerin 

oluşturacağı güç düzeyleri belirlemek için önemlidir. Bunun dışında mevcut yapı 

safsızlık iyonlarının enerjisini etkiler, öyle ki aynı iyon farklı örgülere katkılandığı 

zaman biraz farklı dalga boylarında lazer elde edilir. 

  Yakut Lazer: Tarihte ilk başarılı lazerdir. Lazer geçişi 694 nm arasındadır. 

Buna göre yakut üç düzeyli bir lazer sistemidir. Toplam iyonların sayısının 

yarısından fazlası E kare düzeyine pompalanır ve nüfus terslemesi oluşturulur. 

Pompalama, parıltı tüpüyle yapıldığı zaman hızlı bozunumlar geniş bandlardan 

geçer. Yüksek basınçlı civa ark lambası pompalama için sıkça kullanılır. 

 Alexandrite Lazer: Yakut ile aynı spektroskopiye sahiptir ve 1973 yılında 

680 nm dalgaboyunda lazer ışığı veren üç düzeyli lazer olarak yapılmıştır. Bununla 

birlikte, son zamanlara daha uzun dalgaboylu lazer elde edilmiş ve dört düzeyli lazer 

pompalama belirtgenleri göstermiştir. Bundan başka, lazer dalgaboyu 700-820 nm 

arasında değiştirilebilmiştir. Bu özellik ayarlanabilen lazerin ilk örneği olmuştur. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Renk
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Turuncu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sar%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ye%C5%9Fil
https://tr.wikipedia.org/wiki/Turkuaz
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mavi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mor
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yar%C4%B1_iletken
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 Nd:YAG Lazer: Nd iyonu örgüde yttrium iyonunun yerine geçer. Katılama, 

maksimum 0,015 eV düzeyindedir. Dört düzeyli bir lazerdir. 

 Yarı İletken Lazer: Katı maddelerden yapılmış olmasına rağmen yarı iletken 

lazer hem enerji hem de pompalama mekanizmaları bakımından yalıtkan katkılı 

lazerleri oldukça farklıdır. Yalıtkanlardaki atomların tek enerji düzeyleri gözlenirken 

yarı iletkenlerdeki elektonlar geniş bandlı enerji düzeylerini işgal eder. Her band 

yakın biçimde ilgili değil, fakat bütün olarak maddeye aittir. Katının, başlangıçta 

birbirinden iyice uzak atomları, birbirine yakın getirmek ve bir topluluk elde etmek 

olarak düşünülebilir. 

 He-Ne Lazer: Günümüzde de en yaygın atomik lazer He-Ne lazerdir. Bu 

lazer aktif ortamı 10 kısım helyum ve 1 kısım neondan oluşur. Bu karışım, birkaç 

milimetre çapında dar delikli ve 0,1–1 m uzunluğunda 10 torr basıncında bir borudur. 

Bir boşalma oluşturulur. Boşalma başladığında tüpün direnci azalır, akımı 

sınırlandırmak için güç kaynağına seri bir direnç ilave edilir. Lazer geçişleri neon 

enerji düzeyleri arasında olur. Dört temel lazer geçişi 3,39 μm, 1,15 μm, 632,8 nm, 

543,5 nm dalgaboylarına sahiptir. Her geçişin başlama veya sonlanma düzeyleri 

ortaktır. Buna göre geçişler birbirleriyle adeta yarışırlar, istenmeyen dalgaboylarına 

karşı dikkatli önlemler alınmalıdır. Yönü sabit olan lazer ışını çok düşük alıcılıdır. 

Lazer ışınının yönlülüğü düşük çaplı ışınlarda yüksek enerjiler oluşması, mesafeye 

göre ışın açısının az değişmesi, ışının ortamda az miktarda dağılması ve 

odaklanmanın istenilen bölgelerde kolay oluşması gibi önemli avantajlar sağlar. 

Lazerden gönderilen ışının yön açısı ɑ lazerin yapısındaki malzemenin cinsine 

bağlıdır. Bu açı lazer çeşitlerine göre değişim göstermektedir. Cisim üzerine 

odaklanan lazer ışınının çapı birkaç mikrometre kadardır (Köksal ve Köseoğlu, 

2011). 

Lazer uygulamalarında gerilme kuvvetinin artması, argon gazı kullanılarak 

oksijen difüzyonu sağlanmasıyla ilişkilendirilmektedir. Esneklik, gerilme 

dayanıklılığının artmasıyla ters orantılıdır. Titanyum döküm yüzeylerde, lazer 

uygulaması sayesinde, mekanik özellikler gelişim göstermektedir (Poulon-Quintin ve 

ark, 2012).  
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Diş hekimliği ile ilgili deneysel çalışmalarda birçok lazer sistemi kullanılmış 

olmakla birlikte, daha yeni olan fiber lazer sistemleri de, özellikleri nedeniyle bu 

alanda kullanılabilinecek düzeyde etkinliğe sahiptir. Fiber lazer sistemleri ışın 

kalitesi avantajı ile kullanıcıya çok hassas yüzeyler sağlamaktadır. Verimlilik 

açısından en ideal lazer çeşididir. Uygulanması halinde, düşük enerji tüketimi 

avantajını sunar. Çok fazla soğutma gerektirmeyen, soğutmanın hava ile yapıldığı 

kesintisiz olarak çalışabilen sistemlerdir. Uygulama değişkenleri istenilen çeşitliliği 

sağlayabilmektedir. Bu özellikleri nedeniyle kullanım kolaylığına sahiptir (Eken ve 

ark., 2013). 

Fiber lazer Sistemlerinin en önemli özelliklerinden bir diğeri atım genişliği, 

tekrar frekansı ve ortalama güç gibi önemli parametrelerin birbirinden bağımsız 

olarak değiştirilebilmesidir. Diğer lazerlerde bu parametreler birbirine bağlıdır ve 

ayrı ayrı ayarlanamamaktadır. Bu parametrelerin birbirinden bağımsız olarak 

değiştirilebilmesi beklentileri doğrultusunda en iyi sonucun seçilebilmesi açısından 

kullanıcıya çok büyük bir avantaj sağlamaktadır. Diğer lazer sistemlerinde ihtiyaç 

duyulan gaz gibi maddelerin tüketimi de söz konusu değildir, kullanıcıyı tüm ek 

maliyetlerden uzaklaştıran sistemlerdir. Diğer sistemlerde gerekli olan lazer 

aynalarının sık sık temizlenmesi ve yeniden ayarlanması, kristal, diyot gibi pahalı 

parçaların değiştirilmesi ve bakımı gibi bakım/onarım faaliyetleri, fiber lazer 

sistemlerinde söz konusu değildir.  

Asitle dağlama, kumlama ve lazerle dağlama yöntemlerinin dışında, 

abutmentlar üzerinde meydana getirilen çevresel oluklar da siman tutuculu döküm 

kronların retansiyonunu artırmaya yardımcı olabilmektedirler (Lewinstein ve ark., 

2011).  

Yüzey pürüzlülüğü, çevresel oluklar ve yapıştırma ajanı klinisyen tarafından 

kontrol edilebilen faktörlerdir. Yüzey pürüzlülüğü; mikroretansiyon köprüleri ve 

çevresel olukların neticesinde, retansiyonu artırıcı etki yapmaktadır (Felton ve ark., 

1987; Juntavee ve ark., 1992; Ayad ve ark., 1997). Yüzey pürüzlendirmelerinin  kron 

retansiyonunu % 31 oranında artırdığı bilinmektedir (Ayad ve ark., 2009).   

Adeziv rezin simanlarla birlikte, alüminyum oksit partikülleriyle kumlama 

yapıldığında hem kimyasal hem de mikromekanik retansiyon sağlanmaktadır. 

Simantasyon sırasında bonding ve rezin siman arasında asit-baz reaksiyonu 
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sonucunda güçlü bağlar oluşur. Mikromekanik retansiyon genellikle kumlama ile 

sağlanmakta, bu işlemle yüzey temizlenmekte ve yüzey alanı artmaktadır (Fonseca 

ve ark., 2012). 

Kumlama ile yapılan abrazyonun bağlanma direncine olan katkısı, asitleme 

işleminin katkısından daha fazladır. Ayrıca, alümina partiküllerinin, titanyum 

abutment yüzeyi ile metal destekli kronun iç yüzeyi arasındaki mekanik bağlantıyı 

zayıflatabilecek olan kontaminasyon riski de mevcuttur (Ayad ve ark., 2009).  

Çalışmamızın amacı; implant destekli kronlarda, kısa abutmentların varlığında 

ortaya çıkan desimantasyonu engellemek ve kron tutuculuğunu artırmak için yapılan; 

asitleme, kumlama, freze işlemiyle çukurcuklar oluşturma ve lazerle pürüzlendirme 

işlemlerinin etkilerinin karşılaştırılmasıdır.  

İmplant destekli sabit protezlerde, vidalı ve simante sistemlerin birbirine 

üstünlüğü kanıtlanamamış olmakla birlikte, porselen fraktür riskini azaltması ve 

estetik gibi nedenlerle simante sistemler daha çok tercih edilmektedir. Simante 

implant destekli kronlarda en sık karşılaşılan sorunlardan biri kısa abutmenların 

varlığında siman tutuculuk dirençlerinin yetersizliği nedeniyle oluşan 

desimantasyonlardır.  

Desimantasyon, protetik kaynaklı sorunlar arasında en sık rastlanılan 

problemlerden biridir ve implant destekli sabit protezlerde tutuculuğun yeterli 

olmadığı durumlarda meydana gelmektedir. Genellikle sabit proteze destek olan 

abutmentın tasarımı, preparasyonu, açılanması, yüzey özellikleri ve arklar arası 

mesafenin durumuna göre tutuculuk etkilenebilmektedir. Arklararası mesafenin 

yetersiz olduğu durumlarda kısa abutmentların kullanımında; abutmentın yüzey 

özelliklerinin önemi daha da artmakta, abutment tasarımının geometrik özelliklerinin 

sağladığı etkinin yanısıra ilave tutuculuk gereksinimi de ortaya çıkmaktadır  (Dudley 

ve ark., 2008; Nernal ve ark., 2003). 

 Çalışmamızın amacı; kron tutuculuğunun yetersiz olduğu kısa abutmentlarda, 

tutuculuğu artırmak için abutment üzerine uygulanabilinecek işlemlerin tutuculuğa 

etkisini karşılaştırabilmek ve hangi sistemin efektif olarak katkı sağladığını 

belirlemektir. 

İmplant destekli sabit protezlerde kron tutuculuğunu artırmak için abutment 

üzerine yapılan yüzey işlemleri arasında; asitle dağlama, abutment üzerinde küresel 
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çukurcuklar oluşturma, kumlama ve lazerle pürüzlendirme işlemleri 

uygulanabilmektedir. Literatürde asitle dağlama ve kumlama gibi geleneksel 

yöntemlerle ilgili çalışmalar oldukça fazla sayıda bulunmakta, ancak yüzeyde küresel 

çukurcuklar meydana getirilerek ve lazerle dağlama yöntemi uygulanarak yapılan 

çalışmalar pek fazla yer almamaktadır. Ayrıca, bu yüzey işlemlerinin birbirine 

üstünlükleri ya da farklılıklarına dair bilgiler de yetersiz düzeydedir. Bu işlemlerin 

implant destekli kronlarda kısaltılmış abutment varlığında, tutuculuğa olan 

katkılarının karşılaştırılması çalışmamızın amacını oluşturmaktadır. 
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2.GEREÇ ve YÖNTEM 

2.1. Örneklerin Hazırlanması 

Bu çalışmada, 55 adet 1 mm basamak genişliği olan titanyum (Grade 5) 

implant abutmentları ve analogları (WIS, Merate, İtalya) kullanılmıştır.  

Tüm abutmentlar;  metal, plastik ve ahşap gibi malzemeleri farklı eksenler 

dâhilinde hassas bir şekilde işleyen CNC (Computer Numerical Control) cihazlar 

kullanılarak, 4,0 mm çapında ve 4,0 mm yükseklikte olacak şekilde standart biçimde 

prepare edilmiştir (Şekil 2.1). Abutmentların her biri, implant analoglarına 

yerleştirildikten sonra, paralelometre yardımıyla 11 mm çapında, 20 mm 

yüksekliğinde, silikon index ile standart şekilde hazırlanan otopolimerizan akrilik 

silindirik blok şeklindeki kalıplar içerisine dökülerek örnekler hazırlanmıştır (Şekil 

2.2). Örnekler “Dental Estetik Laboratuvarları”nda hazırlanmıştır. 

 

Şekil 2.1. 4,0 mm çapında ve 4,0 mm yüksekliğinde prepare edilmiş abutment 

 
 

 

Şekil 2.2. Silikon indeks içerisinde akrilik silindirik blokların oluşturulması 
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Akrilik bloklara gömülü analoglar ve ve her bir implant analoğuna 

yerleştirilmiş abutmentlardan oluşan örnekler, üretici firma önerisine uygun olarak 

35 Ncm tork kuvveti uygulanarak sabitlenmiştir. Daha sonra örnekler harfler ve 

rakamlar kullanılarak gruplara ayrılmıştır (Şekil 2.3).  

 

 

Şekil 2.3. Örneklerin harf ve rakamlarla gruplandırılması 

2.2. Örneklerin Gruplandırılması ve Kron Tutuculuğunu Artırmak İçin 

Yapılan Yüzey İşlemleri 

 Örnekler beş grupta toplanmıştır ve düzenlenmesi aşağıdaki şekildedir; 

1.Grup: Kontrol Grubu; abutmentlara herhangi bir yüzey işlemi 

uygulanmamıştır. 

2.Grup: Asit Grubu;  abutmentlar HCl (Hidroklorik asit) ve H2SO4 (sülfirik 

asit)  ile yüzey pürüzlendirme işlemine tabi tutulmuştur. 

3.Grup: Freze Grubu;  abutmentların yüzeyinde mesial ve distalde 

basamaktan 1 mm yukarıda olacak şekilde, 0,5 mm derinliğinde küresel çukurcuklar 

oluşturulmuştur.  

4.Grup: Kumlama Grubu; abutmentlara 250 µm büyüklüğünde Al2O3 

(Alüminyum Oksit) parçacıklarıyla 0,4 MPa basınç altında kumlama işlemi 

uygulanmıştır. 

5.Grup: Lazer Grubu; abutmentlar 1064 nm dalgaboyunda lazer işlemine tabi 

tutulmuştur.  
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2.2.1. İmplant Destekli Kronların Yapımı 

 55 adet analog ve abutmentları 5 gruba ayrılmıştır. Her grup 11 adet örnek 

içermektedir. Örneklere yüzey işlemleri uygulanmadan önce, çekme testinde 

kullanacağımız kronların standart olabilmesi için, CAD/CAM teknolojisi 

kullanılmıştır.  Abutmentlar üzerinden tarama gerçekleştirildikten sonra abutment ve 

kron iç yüzeyi arasındaki mesafe bilgisayar destekli sistem tarafından tespit edilerek, 

0,03 mm siman aralığı bırakılmıştır.  Çekme testinde krona oklüzalden uygulanacak 

kuvvetin yerini tespit edebilmek için bir kulp da ilave edilecek şekilde tasarlanmış 

(Şekil 2.4) ve 55 adet olacak şekilde Cr-Co alaşımından (inCoris CC, Sirona) üretimi 

gerçekleştirilmiştir (Cerec, in Lab MC XL, Sirona) (Şekil 2.5). Ardından sinterleme 

işlemine tabi tutulmuşlardır (inFire HTC Speed, Sirona). Üretim sonrasında freze 

cihazıyla kulp kısımlarına standart şekilde 2.5 mm çapında delikler açılmıştır (Bego, 

Paraskop M, Bremen, Almanya). 

 

 
    

                                    

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.4. CAD/CAM Sistemiyle Cr-Co materyalinden üretilen kron 
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Şekil 2.5. CAD/CAM teknolojisiyle kronların üretimi 

2.2.2. Örneklere Yüzey İşlemleri Uygulanması 

1.Grup yani kontrol gruptaki abutmentlara herhangi bir yüzey işlemi 

uygulanmamıştır. Abutment vidalarının boşluğuna pamuk peletler yerleştirilmiş ve 

geçici dolgu maddesi (Cavit, 3M ESPE, St. Paul, MN, USA)  ile yüzeyi kapatılarak 

simantasyona hazır hale getirilmiştir (Şekil 2.6).  

 

              

Şekil 2.6. Kontrol Grubu'nda hiçbir yüzey işlemi yapılmayan abutment 
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2. Grup; yani asitle pürüzlendirme yapılan gruptaki abutmentlar, implant 

üretici firma laboratuarında (Poyraz Dental, Ankara, Türkiye) ve üretici firma 

tavsiyesine uygun şekilde ve derişimde HCl ve H2SO4 asitleri kullanılarak 60 dakika 

süreyle abutment basamak seviyesinden koronale kadar pürüzlendirmeye tabi 

tutulmuşlardır (Şekil 2.7-8).  

 

   

Şekil 2.7. Asit işlemi uygulanan banyo sistemleri 

 

                  

Şekil 2.8. Asitleme işlemi uygulanmış abutment 
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3.Grup; freze işlemiyle abutment yüzeyine küresel çukurcuklar oluşturulan 

grupta, abutmentın mesial ve distalinde yer alacak şekilde, basamak seviyesinin 1 

mm yukarısında,  silindirik yüzeyin karşılıklı iki noktasına, tüm gruptaki örneklerde 

standart şekilde, 1 mm çapında ve 0.5 mm derinliğinde çukurcuklar açılmıştır (Şekil 

2.9-10).  Çukurcukların açılmasında 1 mm çapında frezler kullaılmış, freze cihazının 

ve abutmentın aksına paralel gelecek şekilde dik yönde yerleştirilerek, 0,5 mm'lik 

kısmının yüzeyde girinti oluşturacağı şekilde cihaz ayarları yapılmıştır (BEGO, 

Paraskop M, Bremen, Almanya). Freze işlemleri “Dental Estetik Laboratuvarları”nda 

gerçekleştirilmiştir. 

 

   

Şekil 2.9. Abutment yüzeyinde küresel çukurcukların oluşturulması 

 

Şekil 2.10. Yüzeyinde küresel çukurcuklar oluşturulmuş abutment 
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4.Grup; kumlama işlemi ile pürüzlendirilecek abutmentlar, her bir yüzeylerine 

5’er sn süreyle işlem uygulanacak şekilde manuel olarak; 10 cm uzaklıktan, 250 µm 

büyüklüğünde Al2O3 (Alüminyum Oksit) parçacıklarıyla 0,4 MPa basınç altında 

yüzey pürüzlendirme işlemi uygulanmıştır(Sel-wax, Türkiye) (Şekil 2.11-12). 

Kumlama işlemleri “Dental Estetik Laborauvarları”nda gerçekleştirilmiştir.    

  

 

Şekil 2.11. Kumlama işlemi cihazı 

 

 

Şekil 2.12. Yüzeyine kumlama işlemi uygulanmış abutment 
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5.Grup; abutment yüzeylerine fiber lazer uygulaması yapılacak olan grup 

olarak belirlenmiştir ve örnek bir divüzöre sabitlenerek dönmesi sağlanacak şekilde 

100 m/sn hızla, 20 W güç kullanılarak, 70 kHz frekansla, 0.06 mm x 2 tarama sıklığı 

ve 45˚ – 135˚ açılandırmasıyla, toplamda 1 dk 34 sn süreyle tüm yüzeye fiber lazer 

uygulaması yapılmıştır (FiberLAST, Ankara, Türkiye) (Şekil 2.13,14,15 ve 16). 

Fiber lazer işlemleri Fiberlast Teknolojileri, ODTU-TEKNOKENT’te 

gerçekleştirilmiştir. 

 

 

Şekil 2.13. Fiber Lazer uygulaması 

 

 

Şekil 2.14. Fiber Lazer uygulaması 
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Şekil 2.15. Fiber Lazer uygulaması 

 

 

Şekil 2.16. Fiber Lazer uygulanmış abutment yüzeyi 
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2.3. Simantasyon 

Tüm yüzey düzenlemeleri yapıldıktan sonra, abutment vidalarının boşluğuna 

pamuk peletler yerleştirilerek geçici dolgu maddesi (Cavit, 3M ESPE, St. Paul, MN, 

USA) ile her bir abutmentın oklüzal yüzeyi kapatılmıştır.  

Tüm örnekler, ADA (American Dental Association) protokollerine uygun 

olarak 10 dk süreyle 5 kg (50 N) ağırlık uygulanarak, üretici firma tavsiyesine uygun 

şekilde çinko fosfat siman (Spofa Dental, Chech Republic) ile simante edilmiştir. 

Siman tam sertleşmeden önce, taşan kısımları keskin bir spatül yardımıyla 

uzaklaştırılmıştır (Şekil 2.17). 

 

 

Şekil 2.17. Kronların ağırlık uygulanarak simante edilmesi 
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2.4. Örneklere Isısal Döngü İşlemi uygulanması 

Simantasyon sonrasında örnekler 24 saat bekletildikten sonra 5˚C ve 55˚C 

sıcaklıklarında, ısısal döngü cihazında 20 sn batırma süresiyle 1000 devirlik ısısal 

döngü işlemine tabi tutulmuştur (Şekil 2.18-19). Isısal döngü işlemleri “Kırıkkale 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi”nde gerçekleştirilmiştir. 

 

 

Şekil 2.18. Örneklere ısısal döngü işlemi uygulanması 

 

 

Şekil 2.19. Örneklere ısısal döngü işlemi uygulanması 
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2.5. Çekme Testi Uygulanması 

Isısal döngü işlemi sonrasında tüm kronlara çekme testi uygulandı. Abutment ve 

kron ayrılıncaya kadar universal test cihazı (Lloyd, Leicester, England) kullanılarak 

dikey yönde 0,5 mm/dk çekme hızı uygulanmıştır (Şekil 2.20-21). Çekme testine dair 

veriler toplanmış ve Newton cinsinden kaydedilmiştir. Çekme testleri “Ankara 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 

Laboratuvarı”nda gerçekleştirilmiştir. 

 

 

Şekil 2.20. Örneklere çekme testi uygulanması 

 

Şekil 2.21. Örneklere çekme testi uygulanması 
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2.6. İstatistiksel Analiz 

Verilerin analizi "SPSS, Windows 11.5" paket programında yapılmıştır. 

Sürekli değişkenlerin dağılımının normal dağılıma uygun dağılıp dağılmadığı 

Kolmogorov Smirnov testiyle varyansların homojenliği ise Levene testiyle 

araştırılmıştır.  

Tanımlayıcı istatistikler medyan (çeyrekler arası genişlik) şeklinde 

gösterilmiştir. Gruplar arasında medyan değerler yönünden farkın önemliliği Kruskal 

Wallis testiyle incelenmiştir.  

Kruskal Wallis test istatistiği sonuçlarının önemli bulunması halinde 

Conover’in parametrik olmayan çoklu karşılaştırma testi kullanılarak farka neden 

olan durum(lar) tespit edilmiştir. p<0,05 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı 

kabul edilmiştir.  

İstatistiksel analiz, “Cosmos Biyoistatistik Danışmanlık, Eğitim ve Araştırma 

Hizmetleri”nde gerçekleştirilmiştir.  
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3. BULGULAR 
 

 

 

Çalışmada standart yüzeye sahip, asitle pürüzlendirme işlemi yapılmış, freze 

işlemi ile yüzeyde küresel çukurcuklar oluşturulan, kumlama işlemi ile 

pürüzlendirilmiş ve lazer ile yüzey pürüzlendirilmesi yapılmış abutmentlar için aynı 

standartta kronlar üretilmiş ve simantasyonları sonrasında çekme testi uygulanmıştır. 

Abutmentlar üzerine simante edilen kronların yerinden çıkarılabilmesini sağlayan 

değerler kaydedilmiştir.  

Kontrol grubundaki örnekler ile kıyaslanan diğer dört gruptan, kumlama ve 

lazer işlemleri ile pürüzlendirilen grupların gösterdiği test değerlerinin diğer gruplara 

göre belirgin şekilde farklı olduğu görülmüştür. Lazer ile pürüzlendirme yapılmış 

olan grup ile, kumlama ile pürüzlendirme yapılmış grubun gösterdiği değerleri 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

Söz konusu farka neden olan durum(lar) incelendiğinde kontrol grubuna göre 

sırasıyla; asit, freze, kumlama ve lazer gruplarının medyan kuvvet düzeyi istatistiksel 

olarak anlamlı ve daha yüksektir (p=0,047; p<0,001; p<0,001 ve p<0,001).  

Asit ile freze işlemiyle küresel çukurcuklar oluşturulan grup arasında medyan 

kuvvet düzeyleri yönünden istatistiksel anlamlı farklılık görülmezken (p=0,064) asit 

grubuna göre kumlama ve lazer gruplarının medyan kuvvet düzeyi istatistiksel 

anlamlı olarak daha yüksektir (p<0,001 ve p<0,001).  

Freze işlemiyle küresel çukurcuklar oluşturulan gruba göre de kumlama ve 

lazer gruplarının medyan kuvvet düzeyi istatistiksel olarak anlamlı ve daha yüksektir 

(p=0,047 ve p<0,001).  

Ayrıca kumlama grubuna göre lazer grubunun medyan kuvvet düzeyi 

istatistiksel olarak anlamlı ve daha yüksektir (p=0,052).  
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Çizelge 3.1. Gruplara göre kuvvet düzeyleri 

 

Gruplar Mean 

Standard 

Deviation Median Minimum Maximum 

Kontrol
 

167,00 3,50 166,98 159,32 171,34 

Asit
 

275,30 6,18 274,34 267,62 287,95 

Freze
 

297,00 14,33 294,57 280,33 330,08 

Kumlama
 

671,26 11,86 673,49 656,27 693,26 

Lazer
 

812,46 22,01 803,00 782,46 844,90 
 

 

Çizelge 3.2. Gruplara ait maksimum çekme testi değerleri 

Gruplar n Maximum load (N) 

Kontrol
 

11 167,0±3,50
A 

Asit
 

11 275,3±6,18
B 

Freze
 

11 297,0±14,33
B 

Kumlama
 

11 671,3±11,86
C 

Lazer
 

11 812,5±22,01
D 

p-değeri †
 

 <0,001
 

† Kruskal Wallis testi, Farklı büyük harflerle gösterilen gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık saptanmıştır (p<0,05).  
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Şekil 3.1. Örnek Gruplarının Ortalama Değerlerinin Dağılımı 

 

Her bir kutunun ortasındaki yatay çizgi ortanca değeri(50.yüzdelik) gösterirken 

kutuların alt ve üst kenarları sırasıyla; 25. ve 75. yüzdelik değerleri ifade etmektedir. 

Kutuların alt ve üst kısımlarında uzayarak giden çubuklarla sırasıyla; minimum ve 

maksimum değerler gösterilmiştir. Daire sembolü, uzak değerlere sahip denekleri, 

yıldız sembolü ise aşırı değerlere sahip denekleri göstermektedir (Şekil 3.1).  

 

 

Çizelge 3.3. Kontrol Grubuna ait çekme testi değerleri 

 

Kontrol 

Grubu 
Maximum Load 

(N) 

Deflection at 

Maximum Load 

(mm) 

Work to 

Maximum Load 

(J) 

Work to Break 

(J) 

1 164,37 0,51 0,04 0,04 

2 171,34 

 

 

0,55 0,05 0,06 

3 166,98 0,53 0,56 0,05 

4 166,95 0,41 0,02 0,03 

5 169,98 0,39 0,03 0,03 

6 170,53 0,51 0,05 0,05 

7 166,57 0,48 0,04 0,06 

8 168,52 0,62 0,05 0,05 

9 168,79 0,57 0,03 0,03 

10 163,71 0,65 0,07 0,07 

11 159,32 0,41 0,02 0,04 

 

 

803,00 N 

673,49 N 

294,57 N 
274,34 N 

166,98 N 
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Load (N)

-0

50

100

150

Time (Seconds)
-0 30 60 90 120 150

Break
Greatest Slope

Preload

General Purpose Pull to Break Setup

Preload:

Speed:

Gauge Length:

Area:

Break:

1.00 N

0.500 mm/min

Not Applicable

Not Applicable

Load drops quickly

Sample Information

 
Şekil 3.2. Kontrol Grubunun ortalama değerine en yakın örneğe ait çekme testi 

grafiği 

 

 

 

Çizelge 3.4. Asit Grubuna ait çekme testi değerleri 

 

Asit Grubu 
Maximum Load 

(N) 

Deflection at 

Maximum Load 

(mm) 

Work to 

Maximum Load 

(J) 

Work to Break 

(J) 

1 274,34 0,43 0,07 0,07 

2 271,61 0,41 0,04 0,06 

3 287,95 0,50 0,06 0,06 

4 274,34 0,38 0,04 0,05 

5 278,07 0,50 0,07 0,05 

6 273,41 0,38 0,04 0,04 

7 276,43 0,44 0,06 0,06 

8 284,06 0,47 0,06 0,07 

9 267,62 0,39 0,05 0,05 

10 268,41 0,40 0,05 0,05 

11 272,04 0,43 0,06 0,06 

 

 

 

166,977 N 
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Load (N)

-00

100

200

300

400

Time (Seconds)
60 90 120 150 180 210 240

Break

Greatest Slope

General Purpose Pull to Break Setup

Preload:

Speed:

Gauge Length:

Area:

Break:

1.00 N

0.500 mm/min

Not Applicable

Not Applicable

Load drops quickly

Sample Information

 

Şekil 3.3. Asit Grubunun ortalama değerlerine en yakın örneğe ait çekme testi 

grafiği 

 

 

 

Çizelge 3.5. Freze Grubuna ait çekme testi değerleri 

Freze Grubu 
Maximum Load 

(N) 

Deflection at 

Maximum Load 

(mm) 

Work to 

Maximum Load 

(J) 

Work to Break 

(J) 

1 296,78 0,43 0,05 0,09 

2 294,57 0,51 0,05 0,10 

3 292,19 0,64 0,04 0,11 

4 330,08 0,53 0,08 0,08 

5 286,45 0,55 0,04 0,09 

6 287,99 0,69 0,05 0,08 

7 317,13 0,64 0,06 0,10 

8 296,71 0,42 0,05 0,12 

9 294,83 0,46 0,06 0,09 

10 280,33 0,68 0,04 0,10 

11 289,87 0,64 0,07 0,11 

 

 

274,337 N 
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Load (N)

-00

100

200

Time (Seconds)
60 90 120 150 180 210 240

Break

Greatest Slope

Preload

General Purpose Pull to Break Setup

Preload:

Speed:

Gauge Length:

Area:

Break:

1.00 N

0.500 mm/min

Not Applicable

Not Applicable

Load drops quickly

Sample Information

 

Şekil 3.4. Freze Grubunun ortalama değerlerine en yakın örneğe ait çekme testi 

grafiği 

 

 

Çizelge 3.6. Kumlama Grubuna ait çekme testi değerleri 

Kumlama 

Grubu 

Maximum Load 

(N) 

Deflection at 

Maximum Load 

(mm) 

Work to 

Maximum Load 

(J) 

Work to Break 

(J) 

1 693,26 1,10 0,45 0,55 

2 659,95 1,19 0,42 0,42 

3 673,49 1,07 0,34 0,35 

4 682,77 1,27 0,46 0,47 

5 660,42 0,83 0,38 0,38 

6 676,98 0,89 0,33 0,33 

7 661,55 0,99 0,40 0,40 

8 663,16 0,90 0,36 0,46 

9 656,27 0,98 0,39 0,49 

10 681,94 1,17 0,40 0,39 

11 674,08 

 

1,27 0,47 0,47 

 

 

 

 

 

294,572 N 
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Load (N)

-00

100

200

300

400

500

600

700

Time (Seconds)
-0 30 60 90 120

Break

Greatest Slope

Preload

General Purpose Pull to Break Setup

Preload:

Speed:

Gauge Length:

Area:

Break:

1.00 N

0.500 mm/min

Not Applicable

Not Applicable

Load drops quickly

Sample Information

 

Şekil 3.5. Kumlama Grubunun ortalama değerlerine en yakın örneğe ait çekme 

testi grafiği 

 

 

Çizelge 3.7. Lazer Grubuna ait çekme testi değerleri 

Lazer Grubu 

Maximum Load 

(N) 

Deflection at 

Maximum Load 

(mm) 

Work to 

Maximum Load 

(J) 

Work to Break 

(J) 

1 824,67 1,13 0,46 0,26 

2 796,72 0,93 0,36 0,36 

3 795,93 1,01 0,43 0,43 

4 828,29 1,19 0,51 0,52 

5 844,90 1,50 0,56 0,56 

6 792,56 0,89 0,31 0,31 

7 802,99 1,10 0,47 0,47 

8 840,96 1,20 0,43 0,23 

9 782,46 1,02 0,39 0,39 

10 832,12 1,33 0,40 0,41 

11 795,50 1,23 0,39 0,39 

 

 

673,488 N 
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Load (N)

-00

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Time (Seconds)
-0 30 60 90 120 150

Break

Greatest Slope

Preload

General Purpose Pull to Break Setup

Preload:

Speed:

Gauge Length:

Area:

Break:

1.00 N

0.500 mm/min

Not Applicable

Not Applicable

Load drops quickly

Sample Information

 

Şekil 3.6. Lazer Grubunun ortalama değerlerine en yakın örneğe ait çekme testi 

grafiği 

 

 

Çizelge 3.8. Çoklu karşılaştırma testine ilişkin sonuçlar 
 

Çoklu karşılaştırmalar p-değeri  

Kontrol vs Asit
 

0,047 

Kontrol vs Freze
 

<0,001 

Kontrol vs Kumlama
 

<0,001 

Kontrol vs Lazer
 

<0,001 

Asit vs Freze
 

0,064 

Asit vs Kumlama
 

<0,001 

Asit vs Lazer
 

<0,001 

Freze vs Kumlama
 

0,047 

Freze vs Lazer
 

<0,001 

Kumlama vs Lazer 0,052 

 

 

 Çoklu karşılaştıma testi, gruplar arasında kuvvet düzeyleri yönünden farka 

neden olan durumları tespit etmek amacıyla yapılan Conover'in parametrik olmayan 

çoklu karşılaştırma testine ilişkin sonuçları içermektedir.  

 

 

802,999 N 
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Çizelge 3.9.  Grupların birbirine göre istatistiksel farkları 

 Kontrol 

Grubu 

Asit 

Grubu 

Freze 

Grubu 

Kumlama 

Grubu 

Lazer 

Grubu 

Kontrol 

Grubu 
 + + + + 

Asit 

Grubu 
+  - + + 

Freze 

Grubu 
+ -  + + 

Kumlama 

Grubu 
+ + +  + 

Lazer 

Grubu 
+ + + +  

 

Kontrol Grubu ile asit grubu, kontrol grubu ile freze grubu, kontrol grubu ile 

kumlama grubu, kumlama grubu ile lazer grubu arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlıdır.   

Asit grubu ile kumlama grubu, asit grubuyla lazer grubu, freze grubuyla 

kumlama grubu, freze grubu ile lazer grubu, kumlama grubuyla lazer grubu 

arasındaki farklar yine istatistiksel olarak anlamlıdır. 

 Ancak, asit grubu ile freze grubu arasındaki fark, istatistiksel olarak anlamlı değildir. 
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4.TARTIŞMA 

 

İmplant destekli sabit restorasyonlar, kaybedilen dişlerin idamesinde 

uygulanan bir tedavi olarak ortaya çıkmıştır (Gervais ve Wilson, 2007; Garg ve ark., 

2014). Geçtiğimiz 20 yıl içinde, implant endikasyonları oldukça artmış, kısmi 

dişsizlikler için hastaların büyük bir çoğunluğu dental implantları tercih etmeye 

başlamışlardır (Kunt ve ark., 2010). 

İmplant destekli protezlerin yerinden çıkarılmaları gerektiğinde 

uygulanabilirliğinin kolaylığı açısından vida bağlantılı sistemler kolaylık 

sağlamaktadır (Farina ve ark., 2012). Ancak teknoloji gelişip ilerledikçe implant 

kullanımı ve ömrü de artmaktadır.  İmplant destekli sabit simante protezler 

konvansiyonel sabit protezlerin sahip olduğu teknik özellikleri nedeniyle oldukça 

popüler hale gelmiştir ve sonuç olarak; estetik ve okluzal düzlemdeki bütünlük gibi 

özelliklerinden ötürü simante sistemler daha çok tercih edilir hale gelmişlerdir 

(Bernal ve ark, 2003). 

 Simante implant destekli sabit protezlerde vida boşluğu bulunduğunda en 

büyük dezavantaj, kronun kırılma direncinin etkilenebilme riskidir (da Rocha ve ark., 

2013). Cicciu ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, vidalı ve simante sistemler 

karşılaştırılmış, simante sistemlerin daha dayanıklı ve fraktür direncinin daha yüksek 

olduğu bildirilmiştir. Simante sistemler, vidalı sistemlere göre, oklüzal yüzeyde daha 

homojen bir yük dağılımı sergilemektedir (Cicciu ve ark., 2014; Cicciu ve ark., 

2009).  

 İmplant destekli protezlerde en çok karşılaşılan sorunlardan biri simante sabit 

restorasyonlarda kron tutuculuğunun yeterli olmamasıdır. Kronun retansiyonu birçok 

faktöre bağlıdır. Preparasyon açısı, serviko-oklüzal duvarın yüksekliği, preparasyon 

ve kronun bitiş çizgisinin yüzeyi gibi bazı kriterler söz konusudur. Ayrıca kullanılan 

siman tipi, abutment vida boşluğunun doldurulması, abutment geometrisi ve yüzey 

özellikleri de önem taşımaktadır (Ongthiemsak ve ark., 2005). Aksiyel duvarların 

açısı, abutment boyu,  yüzey alanı, yüzey pürüzülülüğü, ve simantasyon tekniği de 

yapıştırma ajanının tutuculuğunu etkilemektedir (Squier ve ark., 2001; Pinelli ve 

ark., 2013). 
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İmplant destekli sabit restorasyonlarda, kullanılacak simanın tipi ve 

simantasyon tekniği ile ilgili standart öneriler bulunmamaktadır. Buna ek olarak, 

farklı tasarımlar, materyaller, yüzey düzenlemeleri ve iyileştirmeleri ile laboratuar 

teknisyenlerinin uygulamalarıyla ilgili olarak da simanın tutuculuğu 

değişebilmektedir (Tarica ve ark., 2010). 

İmplant sistemindeki verilerin farklılığına bağlı olarak, konvansiyonel 

yapıştırma simanıyla abutment üzerine simante edilen metal kronun retansiyonunun 

yeterli olduğunu savunan araştırmaların sayısı da oldukça fazladır. Ramp ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada, yüzey pürüzlülüğü, açı, yüzey özellikleri ve yüzey 

alanının retansiyonu etkilediği sonucuna varılmıştır (Ramp ve ark., 1999). Diğer 

araştırmalarda da abutment yüksekliği ve kullanılan siman tipinin tutuculuğu önemli 

ölçüde etkilediği bildirilmiştir.  

 Döküm kronlar gibi pürüzlü ve parlak metalik yüzeyler farklı tutuculuklara 

sahip olabilir ancak bu konuda abutmentlarla ilgili çalışmalar çok az sayıdadır (Oilo, 

1978). Abutmentlarla ilgili çalışmalar genellikle standart abutmentlar üzerine 

simante edilen yapıştırma simanının  tipi ve abutment geometrisinin kronların 

tutuculuğuna olan etkisi hakkındadır (Pan ve Lin, 2005; Covey ve ark., 2000; Alfaro 

ve ark., 2004; Akça ve ark., 2002). Abutmentlarda asitle dağlama, kumlama ile 

pürüzlendirme, çevresel olukların yapıştırma ajanıyla bir kilitlenme sağlayarak 

mekanik tutuculuğu artırdığını gösteren çalışmalar daha sıklıkla görülmekle birlikte, 

yüzeyde küresel çukurcuklar oluşturma ve lazer uygulayarak pürüzlendirme gibi 

işlemlerle ilgili sınırlı ve yetersiz sayıda çalışma mevcut olup, fiber lazer kullanımına 

yönelik çalışma bulunmamaktadır.  

Üç farklı yapıştırma simanının karşılaştırıldığı bir çalışmada, abutment 

boyunun 4 mm’den 6 mm’ye çıkmasıyla, kumlama yapılmış yüzeylerde, daimi 

simanlar için bağlantı gücündeki artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Yüzey 

pürüzlülüğü artırılan 4 mm boyundaki abutmentlarda istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde retansiyon artışı gözlenmiştir. Metal alaşımlı kron restorasyonlarında, 

abutment yüksekliğinin retansiyona etkisi, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Ancak abutment yüksekliğinin etkisi geçici simanlarda istatistiksel anlam taşıyan bir 

fark yaratmamıştır (Hamad ve ark.,2011). 
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Abutmentların yüksekliğinin artırılması, örneklerde retansiyon açısından 

pozitif etki yaratmaktadır. Bernal ve arkadaşlarının (2003) yaptıkları çalışmada, 8 

mm okluzoservikal boyuta sahip olan abutmentlarla oluşturulmuş örnekler, 4 mm 

aksiyel duvar yüksekliğine sahip olan diğer gruptan daha fazla retansiyon 

göstermişlerdir. 

Covey ve arkadaşları (2000) yaptıkları çalışmada standart abutmentlar ve 

mesio-distal boyutu geniş abutmentlar kullanarak tutuculuk değerlerini 

karşılaştırmışlar ve mesio-distal yönde geniş olan abutmentların standart 

abutmentlardan daha fazla retantif özellikte olduğunu bildirmişlerdir.  Abutment 

ebatlarının retantif özelliğin artırılmasında fark yaratacak bir faktör olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

Abutment yüksekliğinin kısa olduğu durumlarda, yüzey alanının da 

yetersizliği sebebiyle, dik yönde gelen kuvvetlere karşı oluşan gerilme direnci yeterli 

seviyeye ulaşmamakta, kronların yerinden uzaklaşması daha kolay hale gelmektedir. 

 4 mm aksiyel duvar yüksekliğine sahip abutmentların gösterdikleri retansiyon 

değerleri, 4 mm'nin üstündeki yüksekliğe sahip abutmentlara göre oldukça büyük 

farklılıklara sahiptir. Kısa abutmentlarda, yüzey alanı ve yüksekliğin azalmasına 

bağlı olarak çok daha küçük kuvvetlerle implant destekli kronların yerlerinden 

çıkarılması mümkün olabilmektedir (Bernal ve ark., 2003). 

Bizim çalışmamızda da kısa abutmentlarla uygulanacak protetik 

restorasyonun tutuculuğunun artırılmasına yönelik yüzey işlemleri uygulanarak, 

tutuculuğa etkilerinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 4 mm yüksekliğindeki kısa 

abutmentlar üzerinde tutuculuğu artırıcı işlemler uygulanmıştır. Abutment üzerinde 

asitleme, kumlama, freze işlemiyle küresel çukurcuklar oluşturma ve lazer 

kullanılarak pürüzlendirme yöntemleriyle yüzey işlemleri gerçekleştirilerek 

retansiyon değerlerinin arttırılması hedeflenmiştir.  

Siman tutuculuklarının karşılaştırıldığı bir çalışmada, 4.2 mm çapındaki 10 

adet implant analoğu ve abutmentı kullanılarak paralelometre yardımıyla 

otopolimerizan akrilik bloklar içerisine gömülmüştür. Bir titanyum abutment her bir 

implant analoğuna yerleştirilmiş ve 35 Ncm tork kuvveti uygulanmıştır (Garg ve ark, 

2014).  
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Kokubo ve arkadaşlarının (2010) yaptığı çalışmada ise yine abutmentlara 35 

Ncm tork kuvveti uygulanmıştır. Bizim çalışmamızda da, benzer şekilde her bir 

titanyum abutment implant analoglarına yerleştirilerek üretici firma önerisine uygun 

olarak 35 Ncm tork kuvveti uygulanmıştır. 

 Witwer ve arkadaşlarının çalışmasında, parlak dentin yüzeylerinin daha iyi 

retansiyon gösterdiği sonucuna varılmıştır (Witwer ve ark, 1986) ancak diğer 

çalışmalar pürüzlü yüzeylerin retansiyonu artırdığını belirtmişlerdir (Ayad ve ark, 

1997; Tuntiprawon, 1999). Mansour ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise, solid 

abutmentlar üzerinde 6 farklı siman türünün tutuculuk özelliği test edilmiştir, ancak 

simanların tutuculuk derecelendirmelerinin, dentin üzerinde kullanıldığından farklı 

sıralamada olması, abutment yüzey pürüzülülüğünün siman tutuculuk kapasitelerini 

etkilediği sonucuna varılmıştır (Mansour ve ark, 2002). Kullanılan simanların 

mekanik tutuculuğunun daha az olduğu durumlarda, yüzey topoğrafisinin kron 

tutuculuğuna etkisi daha fazladır (Kim ve ark, 2006). Abutment ve kronların yüzey 

modifikasyonları, mikro ve makromekanik retansiyonun sonucu olarak  simante 

kronların tutuculuğunu artırmaktadırlar.  

Abutmentlar üzerinde yüzey pürüzlendirme yöntemlerinden biri asit 

uygulayarak yüzeyde değişiklik meydana getirmektir. Bu işlem için farklı tipte asit 

çözeltileri kullanılmaktadır.  Günay ve arkadaşlarının (2013) yaptığı çalışmada, 

yüzey pürüzlendirilmesi yapılan implantlar hidroflorik asit ve nitrik asit duşlarında 

bekletilmiştir.   

Kim ve Cho yaptıkları çalışmada (2009), titanyum çubuk yüzeylerine asitle 

pürüzlendirme  işlemi uygulamış, %10 luk 30 dk süreyle HCl asit uygulamıştır.  

Titanyum-rezin siman adezyonunda yüzey düzenlemede kimyasal asit 

solusyonunun etkisinin değerlendirilmesi amaçlı yapılan bir çalışmada, 15, 30, 60 

dakika deneysel asit solusyonu uygulanan gruplar diskler halinde örneklerle 

düzenlenmiştir. Deneysel asit solüsyonu ise, metanol, %37’lik HCl, ferik klorid 

içermekte olup, 70˚C sıcaklıktaki su banyosunda daha önceden yapılmış 

çalışmalardaki protokole uygun şekilde uygulanmıştır (Elsaka ve ark, 2013).  

Bizim çalışmamızda ise, hidroklorik asit ve sülfirik asit 60 dakika süreyle 

abutment yüzeylerine uygulanmıştır. 
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İmplant destekli sabit protezlerde, interoklüzal mesafenin az olduğu 

durumlarda, abutment boyları oldukça kısadır ve çevresel olukların oluşturulması 

klinik olarak retansiyonun artırılmasında etkili olabilir (Lewinstein ve ark., 2010). 

Öztaş ve arkadaşlarının (1999) kron tutuculuğunu artırmak için paslanmaz 

çelik kronlar üzerinde yaptıkları bir çalışmada, kontrol grubuna herhangi bir işlem 

uygulanmazken, kronların bir kısmına 0.5 mm derinliğinde birer adet çukur açılmış, 

bir kısmına 0.8 mm derinliğinde birer adet çukur açılmış, daha sonra bu gruplardaki 

çukur sayıları dörde çıkarılarak iki grup daha oluşturulmuştur. Çukurlar gingival 

marjinden 1 mm yukarıda olacak şekilde tasarlanmıştır. 

Öztaş ve arkadaşlarının (2011) kısa abutmentlarda kron tutuculuğunu 

artırmak için abutment üzerinde yüzey modifikasyonu yaptıkları çalışmada, abutment 

yüzeyinde 0.5 mm derinliğinde 1 ve 2 küresel çukurcuk oluşturulmuş, mesial ve 

distal yüzünde olacak şekilde 2 küresel çukurcuk oluşturulan örneklerde retantif 

özelliğin arttığı gözlenmiştir.  

Bizim çalışmamızda da, abutment yüzeyinde basamaktan 1 mm yukarıda ve 

kronun mesial ve distal olmak üzere iki yanında, freze işlemiyle oluşturduğumuz 1 

mm çapında ve 0.5 mm derinliğinde küresel çukurcuklar bulunmaktadır.  

 

 Kumlama en basit ve en ucuz yüzey pürüzlendirme işlemidir.  Islanabilirliği 

artırıp, yüzey alanını genişleterek, mekanik bağlantı gücünü artırır (Fonseca ve ark., 

2012). Ancak daha önceki çalışmalarda kumlama işleminin titanyum yüzeyini 

kontamine ettiği ve korozyon direnci ile biyouyumluluğunu etkilediği de 

bildirilmiştir.  

Aşındırma teknikleri içerisinde retansiyona katkısı bakımından en uygun 

yöntem, alüminyum oksit partikülleriyle yapılan kumlama sonrasında adeziv 

uygulanmasıdır. Ancak bu ilave etkiye ihtiyaç duyulması, alüminyum oksit 

partiküllerinin büyüklükleriyle yakından ilişkilidir. 250 µm alüminyum oksit ile 

yapılan kumlama 50 µm ile yapılana göre yüzey pürüzlülüğünde oldukça önemli bir 

mikromekanik bağlanmayı sağlamaktadır. Bu da, kumlama derecesinin 

belirlenmesinde oldukça büyük bir öneme sahiptir. İlave yüzey düzenlemelerinin 

ideali, kumlama işleminin tekniğine göre değişmektedir. Mikromekanik bağlanmada 

partikül büyüklüğü karar vermede etkin faktördür (Fonseca ve ark., 2012). 
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Alüminyum oksit parçalarının büyüklükleri otörlere göre farklılık gösterir. 

Kunt ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, 50 µm çaptaki alümina parçacıkları (50 

psi) basınç altında ve 10 mm uzaklıktan uygulanmıştır (Kunt ve ark., 2010). 

Başka bir çalışmada, titanyum diskler üzerinde farklı kumlama grupları 

oluşturulmuştur. Bunlar; 50 µm, 120 µm, 250 µm Al₂O₃ ile kumlama yapılan gruplar 

olup, 0.48 MPa basınç altında, 10 mm uzaklıktan 10 sn süreyle kumlama işlemi 

uygulanmıştır (Fonseca ve ark., 2012).  

  Campos ve arkadaşlarının (2010) çalışmasında standart solid abutmentlar 80 

µm alüminyum oksit partikülleriyle kumlama işlemine tabi tutulmuştur. 

Kim ve Cho yaptıkları çalışmada (2009), titanyum çubuklar üzerine kumlama 

ile pürüzlendirme yaptıkları grupta,  250 µm alüminyum oksitle 2 bar basınç altında, 

15 mm uzaklıktan ve 20 sn süreyle işlemi uygulamıştır.  

Nejatinadesh ve arkadaşlarının (2014) yaptığı başka bir çalışmada ise, 3 mm 

kısa abutmentlar kullanılarak, 110 µm alüminyum oksit 300 kPa basınç altında ve 

her yüzeye 10 mm mesafeden 10' ar saniye olacak şekilde kumlama işlemi 

uygulanmış ve kumlama işlemi uygulanan grupta yüksek retansiyon değerleri 

gözlenmiştir. 

Titanyum-rezin siman adezyonunun değerlendirildiği bir çalışmada ise,  

yüzey düzenlemede 110 µm lik alüminyum oksit ile 0.2 MPa basınç altında 20 sn 

süreyle ve örnek yüzeyinden 15 mm uzaklıkta olacak şekilde kumlama işlemi 

uygulanmış ve kumlamanın tüm örnek gruplarında retansiyonu artırıcı etkisi olduğu 

bildirilmiştir (Elsaka ve ark., 2013).  

Günay ve arkadaşlarının (2013) yaptığı çalışmada, kumlama ile yüzey 

modifikasyonu yaklaşık 7-220 µm yarıçapında yuvarlak ve keskin köşeli 

geometrilerden oluşan titanyum oksit parçaları 4 Pa basınçta yüzey üzerine 

püskürtülerek gerçekleştirilmiş, kumlama işlemi sonrası gerilme dirençlerinin arttığı 

gözlenmiştir.  

Bizim çalışmamızla 250 µm yarıçapında yuvarlak ve keskin köşeli 

geometrilerden oluşan titanyum oksit parçaları, 4 Pa basınçta yüzey üzerine 

püskürtülerek gerçekleştirilmesi bakımından benzerlik göstermektedir. 

Lazerle pürüzlendirme işlemi, diğer yüzey işlemleriyle kıyaslandığında, daha 

uygun düzeyde yüzey pürüzlülüğü oluşturan yeni bir yüzey işlemidir. Cho ve Jung 
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da, lazerle dağlama işleminin titanyum yüzey pürüzlülüğü için uygun bir uygulama 

olduğunu göstermişlerdir. Wagner ise, lazer uygulamasının, optimal yüzey 

pürüzlülüğü sağlayan, kontaminasyona izin vermeden titanyum yüzey 

modifikasyonunu oluşturabildiğini bildirmiştir. Gaggl ile Cho ve Jung da lazer 

uygulamasının kontaminasyon oluşturmadan yüzey pürüzlendirmesi yapabildiğini 

belirtmişlerdir (Kim ve Cho,2009). 

 Lazer, yüzeyde pürüzlülük oluşturmasının yanı sıra; sterilizasyon ve implant 

yüzeylerinin dezenfeksiyonu için de populer bir kullanıma sahiptir ( Park ve ark, 

2005). 

Kim ve Cho yaptıkları çalışmada (2009), titanyum çubuklar üzerine 7W, 120 

mJ ve 50 Hz frekansta Nd/YAG lazer uygulamışlardır. Lazer uygulanan yüzeylerde 

tutuculuğun arttığı gözlenmiştir. 

Lazer kullanılarak yapılan başka bir çalışmada, diskler halinde titanyum 

örneklere Nd:YAG laser  uygulanmıştır. Uygulanma uzaklığı 1.4 mm, uygulanma 

süresi 10 m/s ve voltajı 240 ve 300V olarak belirlenmiştir (Poulon-Quintin ve ark., 

2012).  Lazer uygulanan örneklerde retantif özelliğin arttığı bildirilmiştir.  

Peto ve arkadaşlarının (2002) çalışmasında ise alüminyum oksit ile kumlama 

yapılmış örneklere, Nd: glass lazer ile 1064 nm dalgaboyunda 0,5-3 J enerji 

uygulanmıştır. Bu lazer uygulaması titanyum yüzeyin ısısını artırdığından, bu ısı 

yüzeyin modifikasyonunu sağlamakta ve kontaminasyonu ortadan kaldırmaktadır. 

Yüzeye 1064 nm dalgaboyunda lazer uygulanması bakımından bizim çalışmamızla 

benzerlik göstermektedir. Ancak bizim çalışmamızda uygulanan lazer tipi 

fiberlazerdir. 

 Abutment yüzey özelliklerinin yanısıra, abutment vida boşluğunun doldurulma 

durumu da tutuculuğu etkileyen faktörlerdendir. 

Daha önceki çalışmalarda, abutment vida boşluğunun çeşitli simanlarla 

doldurularak kapatıldığı ya da kapatılmadan bırakıldığı örnekler mevcuttur (Kent ve 

ark., 1997; Chu ve ark., 2005). Straumann’ın (2006) tavsiyesine göre, kron 

simantasyonundan önce abutment vida boşlukları mum ya da guta-perka gibi 

materyallerle doldurulmalıdır. Abutment vida boşluğu, kompozit rezin gibi başka 

materyallerle de doldurulabilmektedir. Bu boşluk rijit bir materyalle kapatılırsa, 

abutment vidası kavitesi korunur, içerisine siman kaçması engellenir, abutment ile 
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kron arasında daha sert ve sağlam bir yapı oluşturacağından, basınç karşısında 

dayanıklılığı artar, mikromekanik düzensizlikler tolere edilir. Ayrıca kompozit rezin 

kullanıldığında, abutment ile kron arasında kimyasal bir bağlanma ihtimali de 

olabileceği yönünde görüşler de mevcuttur. 

Emms ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, TempBond geçici yapıştırma 

simanı uygulandığında abutment vida boşluklarının kısmi olarak doldurulmasının 

tamamen siman ile doldurulmasından daha retantif olduğu belirtilmiştir. Otörler bu 

durumu şöyle açıklamışlardır; abutment vida boşluğu tam doldurulmadığında, boş 

kalan kısmın aksiyel duvarları da retansiyona katkıda bulunacağından, yüzey alanı da 

artarak tutuculuk artmaktadır (Tarica ve ark., 2010). 

Cocchetto ve arkadaşlarının (2010) yaptığı çalışmada, abutmentlar üzerindeki 

vida açıklıkları pamuk pelletlerle ve üzerine kompozit materyalle kapatıldıktan sonra 

simante edilmiştir.  

Bizim çalışmamızda ise, simantasyon öncesinde,  vida açıklıkları pamuk 

peletlerle doldurulduktan sonra, geçici dolgu materyaliyle (Cavit, 3M ESPE, St. Paul, 

MN) kapatılmıştır. 

 Kunt ve arkadaşlarının abutment üzerinde yüzey işlemlerinin siman 

tutuculuğuna etkisini karşılaştırdıkları çalışmada, standart olarak hazırlanması 

gereken metal kronlar konvansiyonel yöntemle döküm yapılarak üretilmiştir (Wiron 

99; BEGO, Bremen, Almanya). 

Literatürde çekme testlerinde kullanılan kronlar genellikle belli alaşımlardan 

konvansiyonel döküm teknikleriyle elde edilmiştir. Ancak firmanın prefabrike plastik 

kopingleri kullanılabilseydi standardizasyonun sağlanabilmesi, metal kalınlığının 

optimize edilebilmesi için daha uygun olabileceği sonucuna varılmıştır. Çalışmaların 

çoğunda, firmadan bu destek sağlanamadığından tecrübeli bir teknisyenden tüm 

örnekleri üretmesi istenmiş, el yapımı hatalar azaltılmaya çalışılmıştır (Hamad ve 

ark., 2011).  

Lewinstein ve arkadaşlarının çalışmasında (2010) abutmentlar üzerine 

simante edilecek olan kronlar, prefabrike plastik kopinglerin oklüzal yüzeylerine 

mumdan bir halkanın birleştirilmesiyle NiCr alaşımı ile döküm yapılarak elde 

edilmiştir. 
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Dudley ve arkadaşları (2008) yaptıkları çalışmada kullanacakları kronların 

dökümleri için implant firmasına ait plastik kopingler kullanmış ve vakumlu döküm 

cihazı yardımıyla kronları hazırlamışlardır. 

Başka bir çalışmada silikon (elastomerik ölçü materyali) ile oluşturulan 

model ile 50 adet döküm (Ni-Cr alaşımından) standart kron elde edilmiştir (Garg ve 

ark., 2014). 

Bizim çalışmamızda implant destekli kronlarda standardizasyonun 

sağlanabilmesi için CAD/CAM sistemi kullanılmış, abutmentlar üzerinden tarama 

gerçekleştirildikten sonra Cr-Co alaşımından oluşan kronların üretimi yapılmıştır. 

İmplant destekli kronlarda kullanılan siman da tutuculuk açısından önem 

taşır.  Daimi simanların tutuculuğu, geçici simanlara göre 2.5-4.7 kat daha fazladır. 

Bazı implant çalışmalarında, rezin ve cam iyonomer bazlı simanlar en yüksek 

derecede retansiyon gösterirken, diğer çalışmalarda çinko fosfat simanın tutuculuğu 

artırdığı bildirilmiştir (Bernal ve ark, 2003; Pan ve ark, 2006). Bu sonuçlara göre 

klinisyen protezin çıkarılması ihtimalini düşünerek kullanacağı yapıştırma simanına 

karar vermelidir. Çünkü klinikteki kullanımına göre daha zayıf tutuculuk direncine 

sahip bir simanın da kullanılması gerekebilir (Bernal ve ark., 2003).  

 Lewinstein ve arkadaşlarının (2010) yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre, 

abutmentlar üzerine çinko fosfat simanla yapıştırılan döküm kronların tutuculuğu 

çinko oksit ojenol geçici yapıştırma simanıyla yapıştırılanlardan 2 kat daha fazladır. 

Simanların incelendiği bir çalışmada, cam iyonomer siman ve TempBond 

siman, çinkofosfat zimandan daha zayıf retansiyon değerleri göstermiştir. Benzer 

şekilde, başka bir çalışmada yine çinko fosfat siman, rezin siman ve cam iyonomer 

simandan daha fazla bağlanma göstermiştir. Bunların sonucu olarak, ilgili 

çalışmaların çoğunluğu, çıkarılması zor olmasına karşın, çinko fosfat simanı 

önermektedir (Pan ve ark., 2014). 

 Çinko fosfat siman, yüksek tutuculuk direncine sahip olması sayesinde, 

implant destekli sabit protezlerde simantasyon için endikedir ve daimi siman olarak 

kullanılmaktadır (Carter ve ark., 1997; Covey ve ark., 2000).  

Mekanik özellikleri oldukça iyi olan çinko fosfat simanın, abutment ve 

kronun yüzey düzensizlikleri sayesinde mekanik bir kilitlenme de sağladığı 

bildirilmiştir (Hamad ve ark.,2011). 
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4 mm boyundaki kısaltılmış abutmentlara yüzey modifikasyonları yapılarak 

tutuculuğun değerlendirildiği bir çalışmada; çinko fosfat siman, cam iyonomer siman 

ve çinko oksit ojenol siman sıralamasıyla çoktan aza doğru retansiyon 

göstermişlerdir. Abutment boyunun 4 mm’den 6 mm’ye çıkmasıyla, bağlantı 

gücündeki artış daimi simanlar için istatistiksel olarak anlamlı olarak bulunmuştur. 

Ayrıca, yüzey pürüzlülüğü artırılan 4 mm boyundaki abutmentlarda istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde retansiyon artışı gözlenmiştir (Hamad ve ark., 2011). 

Çinko fosfat siman ve cam iyonomer simanın rezin simanlarla 

kıyaslandığında ağız ortamında daha çok çözünme sorunları olduğu belirtilmesine 

rağmen, birçok çalışmada çinko fosfat simanın daha fazla gerilme direnci gösterdiği 

gözlenmiştir (Pan ve ark., 2014). 

 Öztaş ve arkadaşlarının (2014) yaptığı bir çalışmada cam iyonomer siman, 

çinko fosfat siman ve rezin siman kullanılarak, kısaltılmış abutmentlar (4 mm) 

üzerine metal kronlar simante edilmiştir, karşılaştırma amaçlanmıştır. Çalışmanın 

sonuçları, çinko fosfat simanın diğerlerinden çok daha fazla gerilme direnci 

oluşturduğunu ortaya çıkarmıştır. Çinko fosfat simanla yapıştırılan örneklerdeki 

gerilme direncinin diğer gruplarla olan farkı istatistiksel olarak anlamlıdır. 

 Çalışmamızda da bu bilgiler ışığında çinko fosfat siman tercih edilmiştir. 

Ayrıca, konvansiyonel sabit restorasyonlarda kullanılması halinde asiditesinin 

yüksek oluşu nedeniyle hassasiyete yol açan çinko fosfat siman, implant destekli 

restorasyonlarda iki metal arasında yer aldığından bu tür problemler söz konusu 

değildir ve tamamen mekanik özelliklerinden yararlanılarak tutuculuk sağlanır. 

Kullanılacak siman seçiminde, taşkın simanın uzaklaştırılabilmesi de önemli 

bir kriterdir. Kumlama yapılarak pürüzlendirilmiş abutment yüzeylerinin 

mikromekanik retansiyonu, diğer parlak abutment yüzeylerine göre oldukça fazladır. 

Abutment yüzeyine tutunan simanın, yüzeye zarar vermeden temizlenmesi klinisyen 

açısından oldukça zordur. Panavia-F rezin siman, kronlardan uzaklaştırmada en fazla 

direnç gösteren siman olmuştur, ki bu durum da taşan simanların uzaklaştırılmasında 

dikkate alınması gereken bir konudur (Dudley ve ark., 2008).  

Agar ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada; cam iyonomer, rezin ve çinko 

fosfat siman kullanılmış, sungingival marjinlerin simülasyonuyla yapılan çalışmada, 

taşan siman özellikle rezin siman olduğunda artıkların uzaklaştırılmasının çok zor 
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olduğu dile getirilmiştir (Agar ve ark., 1997). Bu kalan siman artıklarının periodontal 

cerrahi ile uzaklaştırılması gerekebilmekte olduğu savunulmuştur (Pauletto ve ark., 

1999). Bizim çalışmamızda kullanılan çinko fosfat simanın artıklarının 

uzaklaştırılmasının zorluğu söz konusu olmamakla birlikte, uzaklaştırılma zamanı 

önem taşımakta, siman tam olarak sertleşmeden önce artıkların uzaklaştırılması 

gerekmekte, kron içerisinde kalan simandan kopmaların oluşmaması sağlanmalıdır. 

Simantasyon sonrasında simanın uzaklaştırılma şekli ve zamanının yanısıra, 

simantasyon esnasında kuvvetin uygulanma yönü ve şekli de önem taşır. Dudley ve 

arkadaşlarının (2008) yaptıkları çalışmada sıklıkla kullanılan üç adet yapıştırma 

simanı her birinin üretici firma tavsiyelerine uygun şekilde karıştırma zamanları ve 

koşulları dikkate alınarak kronların simantasyonunda kullanılmıştır. Yapıştırma 

işleminin hemen ardından 10 sn süreyle parmak basıncı, sonrasında 5 dk süreyle de 5 

kg kuvvet aksiyel yönde uygulanmıştır. 

Dört farklı simanın tutuculuklarının karşılaştırıldığı bir çalışmada, kronlar 

abutmentlar üzerine simante edilirken 10 kg’lık yük 10 dakika süreyle uygulanmıştır 

(Bernal ve ark., 2003).  Li ve arkadaşlarının (2010) yaptığı çalışmanın simantasyon 

aşamasında da, siman sertleşinceye kadar parmak basıncı altında tutulmuş, ardından 

98 N luk kuvvet 10 dk süreyle uygulanmıştır.  

Wolfart ve arkadaşlarının (2006) yaptığı çalışmada ise, simanın 

uygulanmasından sonra ise 10 dk süreyle 5 kg kuvvet uygulanmıştır. Kokubo ve 

arkadaşlarının (2010) yaptığı çalışmada ise, tüm kopingler abutmentlar üzerine 

yerleştirilmiş ve 10 dk süreyle 10 kg kuvvet uygulanmıştır. Başka bir çalışmada, 

döküm kronlar abutmentlar üzerine, üretici firmanın önerileri doğrultusunda çinko 

fosfat siman ile simante edilmiştir. Siman sertleşinceye kadar 10 dk süreyle 10 kg’lık 

kuvvet aksiyel yönde kronlar üzerine uygulanmıştır (Campos ve ark., 2010). 

Lewinstein ve arkadaşlarının (2003) yaptıkları bir çalışmada, simanın 

karıştırılmaya başlanmasından 30 sn sonra her kron abutment üzerine yerleştirilmiş 

ve 10 dk boyunca 50 N statik yük uygulanmıştır. Simanın sertleşmesinden sonra 

plastik bir küret yardımıyla taşan simanlar uzaklaştırılmıştır. 

Kumlama işleminin tutuculuğa etkisinin araştırıldığı başka bir çalışmada, 

kronlar abutmentlar üzerine yerleştirilmiş ve 10 sn süreyle parmak basıncı 
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uygulanmıştır. Daha sonra ADA protokollerine uygun şekilde, 10 dk süreyle 5 kg’lık 

yük uygulanmıştır (Garg ve ark., 2014). 

Pinelli ve arkadaşlarının (2013) çalışmasında ise, çinko fosfat siman, 90 sn 

boyunca inkremantal teknikle ve spatula yardımıyla karıştırılmıştır. 

Standardizasyonun sağlanabilmesi için, 1.4 g/0.4 mL oranında üretici tavsiyesine 

uygun şekilde, 1.4 g toz ve 1.54 g likit içeren karışımlar şeklinde simanlar kron iç 

yüzeylerine fırça yardımıyla uygulanmış ve 10 sn süreyle parmak basıncı 

uygulanmıştır.  Daha sonra ADA protokollerine göre 49 N ve 10 dk süreyle kuvvet 

uygulanmıştır (Pinelli ve ark.,2013).  

Bizim çalışmamızda ise yine üretici firma tavsiyesine uygun şekilde ve 

oranlarda çinko fosfat siman kronların simantasyonunda kullanılmıştır. Simanın 

sertleşmesinde yukarıdaki çalışmadakine benzer şekilde yani ADA protokollerine 

uygun olarak 10 dk süreyle 5 kg (50 N) yük uygulanmıştır. Ayrıca yine bu 

çalışmadaki gibi yapıştırma simanı olarak daha önceki çalışmalardan alınan sonuçlar 

çerçevesinde, çinko fosfat siman tercih edilmiştir (Öztaş ve ark., 2014).  

Simantasyon işlemleri sonrasında da örneklerin bekletildiği ortamlar ile ısısal 

döngü ve çiğneme simülatörü gibi işlemlerin uygulanabilmesi de farklılık 

göstermektedir. 

Bernal ve arkadaşlarının (2003) yaptıkları çalışmada, dört farklı simanın 

tutuculuklarının  karşılaştırılması amaçlanmış, simantasyon sonrasında çekme testi 

öncesi 1 saat süreyle örnekler nemli ortamda 37˚C’de bekletilmiştir. Başka bir 

çalışmada, titanyum diskler üzerinde 5 farklı kumlama grubu oluşturulmuştur. 

Örnekler, tüm simantasyon işlemleri bittikten sonra, 37˚C’de 24 saat süreyle distile 

suda bekletilmişlerdir (Fonseca ve ark., 2012). 

Da Rocha ve arkadaşlarının (2013) çalışmasında da simantasyon sonrası, tüm 

örnekler 37˚C’de 24 saat süreyle distile suda bekletilmişlerdir. Wolfart ve 

arkadaşlarının (2006) yaptığı çalışmada ise simanın uygulanmasından sonra tüm 

örnekler fizyolojik salin solusyonu içerisinde 24 saat boyunca 37˚C’ de 

bekletilmiştir. Kumlama işlemine tabi tutulan örneklerle standart abutmentların 

tutuculuğunun karşılaştırıldığı başka bir çalışmada simantasyon sonrasında örnekler 

37˚C ‘de 24 saat boyunca distile su içerisinde bekletilmiştir (Kokubo ve ark, 2010).  
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Li ve arkadaşlarının(2010) yaptığı çalışmanın simantasyon sonrasında 

örneklere 5˚C - 55˚C ısı derecelerinde 60’ar sn kalacak şekilde, 10 sn’lik döngüler 

halinde 2000 döngülük ısısal döngü işlemi uygulanmış, sonrasında örnekler çekme 

testine tabi tutulmuştur. Titanyum diskler üzerinde 5 farklı kumlama grubu 

oluşturulduğu başka bir çalışmada, örnekler, tüm simantasyon işlemleri bittikten 

sonra, 5°C - 55° C 'lik sıcaklıklarda, 30'ar  saniyelik 5000 döngülük  ısısal döngü 

işlemine tabi tutulmuşlardır (Fonseca ve ark., 2012). 

Kokubo ve arkadaşlarının (2010) yaptığı çalışmada örneklere 4˚C - 60˚C 

aralığında 2000 döngülük ısısal döngü işlemi uygulanmıştır. Lewinstein ve 

arkadaşlarının (2003) yaptıkları bir çalışmada, simanın sertleşmesinden sonra 

örnekler ısısal döngü cihazında 500 devir/ 10 sn, 5˚ ve 55˚ sıcaklıklarda olmak üzere 

ısısal döngü işlemine tabi tutulmuştur. 

Pan ve arkadaşlarının  (2014) çalışmalarında, simantasyon sonrası 5˚C-55˚C 

‘de 1000 termal döngüyle ısısal döngü işlemi, 100000 döngü ile de çiğneme 

simülatörü uygulanmıştır. Dudley ve arkadaşlarının (2008) yaptıkları çalışmada ise 

örnekler 5˚C ile 55˚C ısı döngüsünde  20 sn/500 devir ile ısısal döngü işlemine tabi 

tutulmuşlardır. Ayrıca çiğneme simülatörüyle de 1 yıla denk gelen 10000 döngülük 

kuvvet yüklemesi yapılmıştır.  Bizim çalışmamızda da 5˚C-55˚C 'de 20 sn/1000 

termal döngüyle ısısal döngü işlemi olması bu çalışmayla benzerlik göstermektedir. 

Ancak çiğneme simülatörü uygulanmamış olmasıyla diğer çalışmalardan 

ayrılmaktadır. 

Gerilme direnci ölçümü yapılırken uygulanan çekme testi değerleri de 

farklılık gösterebilmektedir. Bernal ve arkadaşlarının (2003) yaptıkları çalışmada, 

simantasyon sonrasında, kron ve abutment ayrılıncaya kadar universal test cihazında 

dikey yönde 5mm/dk hızla kuvvet uygulanarak çekme testi gerçekleştirilmiş ve 

değerler kaydedilmiştir.  

Da Rocha ve arkadaşlarının (2013) çalışmasında simantasyon sonrası, tüm 

örnekler distile suda bekletildikten sonra 0,5 mm/dk hızla metal kopinglere vertikal 

yönde kuvvet uygulanarak abutmentlardan ayrılma-kopma işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Çekme kuvvetleri Newton cinsinden kaydedilmiştir (da Rocha ve ark., 2013).  
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Kokubo ve arkadaşlarının (2010) yaptığı çalışmada ise, 0,75 mm/dk hızla 

universal test cihazında çekme testi uygulanmış ve simanı kırmaya kronu ayırmaya 

yarayan en yüksek kuvvet kaydedilmiştir.  

Garg ve arkadaşlarının (2014) simanları kıyasladıkları bir çalışmada siman 

sertleştikten sonra örnekler kron ve abutment ayrılıncaya kadar universal test 

cihazında 0.5 mm/dk hızla çekme testine tabi tutulmuştur ve elde edilen değerler 

Newton cinsinden kaydedilmiştir. 

Bizim çalışmamızda da, ısısal döngü işlemi sonrasında kron ve abutment 

ayrılıncaya kadar universal test cihazında dikey yönde 0,5mm/dk hızla aksiyel yönde 

kuvvet uygulanarak çekme testi gerçekleştirilmiş ve değerler kaydedilmiştir.  

Yüzey düzenlemede kimyasal asit solusyonunun etkisinin değerlendirilmesi 

amaçlı yapılan bir çalışmada 15, 30, 60 dakika deneysel asit solusyonu uygulanan 

gruplar şeklinde diskler halinde örneklerle düzenlenmiştir. Örneklerin bir kısmına 

10000 döngülük ısısal döngü işlemi uygulanmış ve 24 saat distile suda bekletildikten 

sonra gerilim direnci değerlendirilmiştir. Gerilme direncinin, siman tipi, yüzey 

işlemleri ve ısısal döngü işlemlerine bağlı olarak istatistiksel anlamda farklı olacak 

şekilde etkilenebildiği sonucuna varılmıştır (Elsaka ve ark., 2013). 

İmplant destekli sabit protezlerde, interoklüzal mesafenin az olduğu 

durumlarda, abutment boyları oldukça kısadır ve çevresel olukların oluşturulması 

klinik olarak retansiyonun artırılmasında etkili olabilir (Lewinstein ve ark., 2010). 

Abutment üzerinde çevresel oluklar oluışturularak yüzey modifikasyonu yapılan bir 

çalışmada, ilk ve bir adet çevresel oluğun retansiyona katkısı çinko fosfat siman 

kullanıldığında kontrol grubuna göre % 60 oranında artarken, bu oran çinko oksit 

ojenol siman kullanılan örneklerin retantif özelliğindeki artışın katkısının yaklaşık üç 

katı olduğu bildirilmiştir. Abutmentlarda yüzey modifikasyonun, çevresel oluklar 

oluşturularak sağlanması; hem çinko oksit ojenol siman hem de çinko fosfat siman 

kullanıldığında retansiyonu artırıcı yönde etki etmiştir (Lewinstein ve ark., 2010). 

Lewinstein ve arkadaşlarının çalışmasıyla birlikte, oluşturulan çevresel olukların 

retansiyona etkisi olmadığı fikri reddedilmiştir. Çalışmanın sonuçları simante 

kronlarda çevresel olukların retansiyonu artırıcı yönde etki yaptığını göstermiştir. 

Böylece, çevresel oluklar kronun yerinden çıkarılabilirliğini engellemediğinden, 
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retansiyonun kontrollü olarak artmasını da sağlayabilmektedirler (Lewinstein ve 

ark.,2010).  

Öztaş ve arkadaşlarının (2011) kısa abutmentlarda kron tutuculuğunu 

artırmak için abutment üzerinde yüzey modifikasyonu yaptıkları çalışmada, abutment 

yüzeyinde 0.5 mm derinliğinde 1 ve 2 küresel çukurcuk oluşturulmuş, mesial ve 

distal yüzünde olacak şekilde 2 küresel çukurcuğun oluşturulduğu grupta gerilme 

direnci değerleri diğer gruplardan oldukça fazla çıkmıştır ve diğer gruplarla 

aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı bulunduğu bildirilmiştir. 

Bizim çalışmamızda da, abutment yüzeyinde basamaktan 1 mm yukarıda ve 

kronun mesial ve distal olmak üzere iki yanında, freze işlemiyle oluşturduğumuz 1 

mm çapında ve 0.5 mm derinliğinde küresel çukurcuklar yapıştırma simanı olarak 

kullandığımız çinko fosfat simanın tutuculuğunu artırıcı yönde etki yapmış, kontrol 

grubundaki gerilme direnci ortalama 166 Ncm iken, freze işlemiyle yüzey 

modifikasyonu yapılan grupta ortalama gerilme direnci değeri 294 Ncm’ye 

ulaşmıştır. 

 Sadig ve Al Harbi’nin yaptığı (2007) çalışmada, kısa abutmentlarda, en yüksek 

retansiyon değerleri hem abutment hem de dökümlerin iç yüzeyine uygulanan 

kumlama işlemleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Yüzey işlemleri öncesi Siloc Bond 

uygulanmış ve Panavia ile simante edilmişlerdir, ya da yine yüzey işlemleri öncesi 

alloy primer uygulanmış ve panavia ile simante edilmişlerdir. Kunt’un çalışmasında 

ise, uygulanabilme güçlüğü ve ilave ekipman nedeniyle kimyasal uygulamalara yer 

verilmemiş, uygulanması kolay olduğundan kumlama işlemi tercih edilmiştir. 

Abutment ve kron arasındaki bağlanma dayanıklılığını artırmada kumlamanın 

oldukça etkin bir yöntem olduğu belirtilmiştir. 

 Felton ve arkadaşlarının (1987) yaptığı çalışmada ise, yüzey pürüzlülüğünün 

retansiyona etkisinin %30 civarında olduğuna dikkat çekmişlerdir. Sadig ve Al 

Harbi’nin çalışmasında olduğu gibi, sonuçlar kumlamanın retansiyonu önemli  

derecede artırdığı yönündedir. Abutmentlar ve kronlar kumlama işlemine tabi 

tutulmuş ve bağlanma dayanıklılığı değerleri istatistiksel olarak farklı bulunmuştur. 

Çinko fosfat siman, cam iyonomer siman ve adeziv rezin siman 

kullanıldığında, abutmentlar üzerine uygulanan kumlama işlemi retansiyonu 

artırmakta, ancak öjenolsüz çinko oksit ve polikarboksilat siman kullanıldığında 
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retansiyonu etkilememektedir. Çinko fosfat, cam iyonomer ve rezin siman 

kullanıldığında retansiyon artmıştır, çünkü yüzey alanının da arttığı düşünülmektedir. 

Abutmentlarda kumlama işlemi geçici simanlar için önerilmemektedir (Wolfart ve 

ark., 2006).  

 Standart üretilmiş, kumlama yapılmış ve çevresel oluklar oluşturulmuş implant 

abutmentlarının bağlantılarının kıyaslanarak, yüzey topoğrafisinin bağlanma 

dayanıklılığına etkisini araştırmak üzere yapılan bir çalışmada, kronların 

tutuculuğunun, yüzey topoğrafisinden etkilendiği bildirilmiştir. Kumlanmış ve 

çevresel oluklar oluşturulmuş olan örnek gruplarının, standart abutmentlara oranla, 

döküm kronlarla siman bağlantısını artırıcı yönde etkilendiği belirgin olarak ortaya 

konmuştur. Kumlama yapılmış ve oluklar oluşturulmuş grup, standart abutmentların 

oluşturduğu gruba göre, 2.4 kat daha fazla retansiyon göstermiştir. Bu sonuçlara 

göre; kumlama ve oluk oluşturma yöntemleri kronların tutuculuğunu artırmak için 

abutment yüzey işlemleri olarak uygulanabilir yöntemlerdir diye önerilmektedir (de 

Campos ve ark., 2010). 

 Campos ve arkadaşlarının (2010) çalışmasında standart solid abutment, 80 µm 

alüminyum oksit partikülleriyle kumlama yapılmış olan ve çevresel oluklar açılmış 

olan abutmentları içeren üç deney grubundan, kumlama ve çevresel oluklar açılmış 

olan örnek grupları standart abutmentları içeren gruptan belirgin şekilde daha tutucu 

olarak ortaya çıkmıştır.  Ancak oluklu grup ile kumlama grubu arasında istatistiksel 

fark bulunamamıştır.  

Kokubo ve arkadaşlarının (2010) yaptığı çalışmada ise, gruptan ikisi 

kumlama işlemine tabi tutulmuş ve kumlama yapılan grupta tutuculuğun arttığı 

gözlenmiştir. Her abutment 50 µm tanecik büyüklüğündeki Al₂O₃ ile kumlama 

işlemine tabi tutulmuştur.  Kumlama yapılmadan simante edilen örneklerde, gerilme 

kuvvetinin oldukça düşük olduğu tespit edilmiş, ısısal döngü işlemi ve kumlama 

işlemi sonrasında simante edilenlerde retansiyonun oldukça yüksek olduğu 

bildirilmiştir. 

Kim ve Cho yaptıkları çalışmada (2009),  titanyum çubuklarla oluşturdukları 

örneklerle, 250 µm alüminyum oksitle kumlama grubu ve Nd/YAG lazer uygulanma 

grubunu oluşturduğu çalışmada; kumlama ve lazer gruplarının retansiyonu yüksek 

çıkmış ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Lazerle dağlama yöntemi ile  
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kumlama grubu değerleri arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

sonucuna varılmıştır (Kim ve Cho,2009). Bizim çalışmamızda kumlama ve lazer 

grubu en yüksek retansiyon değerlerini oluşturmuşlar, ancak bu çalışmadakinin 

aksine, aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Titanyum diskler üzerinde 5 farklı kumlama grubunun oluşturulduğu bir 

çalışmada, 50 µm, 120 µm, 250 µm Al₂O₃ ile kumlama yapılan gruplar ile, 30 µm 

silika ile modifiye edilmiş Al₂O₃ (Cojet sand) ve ilk önce 50 µm kumlamanın 

ardından, 110 µm silika ile modifiye edilmiş Al₂O₃ (Rocatec Plus) grupları 

bulunmaktadır. Kumlama işlemi 0.48 MPa basınç altında, 10 mm uzaklıktan 10 sn 

süreyle uygulanmıştır. 50 µm kumlamanın ardından, 110 µm silika ile modifiye 

edilmiş Al₂O₃ (Rocatec Plus) grubu en yüksek retansiyonu göstermiş, hemen 

ardından da hiçbir ilave işlem ve adeziv uygulanmayan 250 µm alüminyum oksit ile 

kumlama yapılan grup yüksek retantif değerler göstermiştir (Fonseca ve ark., 2012). 

 Bizim çalışmamızda ise, 250 µm alüminyum oksit partikülleriyle kumlama 

yaptığımız örnek grubunun gerilme direnci değerleri ile diğer tüm grupların gerilme 

direnci değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Lazer kullanılarak yapılan  bir çalışmada, diskler halinde titanyum örneklerle 

Nd:YAG laser  uygulanmış, lazerle yapılan bu yüzey işlemi mekanik özellikleri 

geliştirici yönde etki göstermiştir. Argon gazı uygulanarak yapılan lazer 

uygulamasının gerilme kuvvetini artırması; oksijen difüzyonu ile 

açıklanabilmektedir. Genellikle gerilme dayanıklılığının artması, örneklerin 

esnekliğini azaltır. Titanyum döküm yüzeylerde, lazer uygulaması sayesinde, 

mekanik özellikler gelişim göstermiş, titanyum altyapıların protezlere bağlantısı daha 

güvenilir bir hale gelmiştir (Poulon-Quintin ve ark, 2012).  

Alınan SEM görüntülerinde kumlama işlemi sırasında saf titanyum yüzeye 

saplanıp kalan titanyum oksit taneciklerinin asitle dağlama işlemine rağmen, yüzeye 

tutunduğu gözlenmiştir (Günay ve ark, 2013). 

Lazer uygulaması Alüminyum ve Silisyum kontaminasyonunu (Alüminyumu 

tamamen kaldıramaz) oldukça radikal şekilde azaltmaktadır. Bu sonuçlar, lazerle 

yüzey düzenlemesinin yüzeyden kontaminasyonu önlemede oldukça etkin olduğunu 

göstermektedir. Al ve Si' un tamamen ortadan kaldırılabilmesi için daha uzun süre 

lazer uygulandığında başarılı olunabilir (Peto ve ark, 2002). 
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Isısal döngü işlemleriyle ilgili de farklı görüşler mevcuttur. Isısal döngü 

işleminin farklı simanların retansiyon değerinde istatistiksel fark yarattığı  ancak, 

etkisinin minimal olduğu ve sadece ağız içi ortamını taklit ettiği için avantajlı olduğu 

belirtilmiştir (Pan ve ark., 2014).  

GaRey ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, 1000 döngüden oluşan ısısal 

döngü işlemi uygulanmış fakat simanın tutuculuğunu artırmada minimal bir etkiye 

sahip olduğu bildirilmiştir (GaRey ve ark., 1994). Diğer taraftan, Michalakis ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada, ısısal döngü işleminin simanların retansiyonu 

üzerinde ciddi bir etkiye sahip olduğu belirtilmektedir (Michalakis ve ark.,2007). 

Bugüne kadar, ağız içi ortamın koşullarının tam olarak kaç döngü ile sağlanabileceği 

hakkında standart bir sayı belirlenememiştir ancak, her yıl için yaklaşık 10000 

döngünün gerekli olduğu görüşü savunulmaktadır (Gale ve ark., 1999).  

Dudley ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada (2008), tükrük akış oranı, tükrük 

kapasitesi, sıcaklık değişimleri gibi tüm oral faktörlerin simule edilemeyeceği ve ağız 

ortamı tam ortamının tam taklit edilemediği bildirilmiştir. Ayrıca çiğneme 

simülatöründe her ne kadar günlük, haftalık, aylık çiğneme süreleri tahmin edilmeye 

çalışılsa da, subjektif bir değerlendirme olacaktır ve kişiden kişiye, hatta aynı kişide 

gıdasına göre bile çiğneme fonksiyonu değişmektedir.  

Lewinstein ve arkadaşlarının (2010) yaptığı bir çalışmada, yalnızca iki farklı 

siman kullanılmıştır ve ısısal döngü işleminde ikinci bir döngü uygulanmamıştır. Bu 

uygulama uzun dönem ağız koşullarını temsil edememektedir. Bu nedenle, siman 

seçiminde yardımcı olabilmesi için; uzun dönem kullanımını simüle edecek şekilde 

ve diğer farklı simanlarla bu çevresel oluklara retansiyona katkısının 

değerlendirileceği başka çalışmalar da yapılmalıdır.  

 İntraoral ortamdaki çiğneme esnasındaki tekrarlayan stresler ve ısı 

değişimleri yapıştırma ajanlarını etkileyebilirler. İntraoral ortam koşullarını 

oluşturabilmek için ısısal döngü ve çiğneme simülatörü uygulamalarının gerekli 

olduğu da belirtilen görüşler arasındadır (Kaar ve ark., 2006). 

Çalışmamız, kronların CAD-CAM ile üretilmesinden ötürü standardizasyon 

sağlamaktadır. Ayrıca her abutmentın bir analoglarla birleştirilmesinde 35 Ncm tork 

kuvveti uygulanmıştır ve bu kuvvet üretici firma tavsiyesine uygun şekildedir.  
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Birçok çalışmada daimi simantasyonda en çok tercih edilen yapıştırma simanı 

yine üretici firma tavsiyesine uygun şekilde uygulanmıştır. Ayrıca daha önceki 

çalışmamızda test ettiğimiz simanlar arasında en yüksek gerilme dayanıklılığına 

sahip siman olduğu sonucundan dolayı bu çalışmadan bu siman kullanılmıştır. Yine 

abutment üzerinde oluşturduğumuz küresel çukurcuklar daha önceki çalışmamızda 

en yüksek retantif özelliği sergileyen örneklerimizde uyguladığımız yüzey 

pürüzlendirme yöntemidir. Bu çalışmaların ışığında implant destekli restorasyonların 

tutuculuğunu artırmak için uygulanabilecek yüzey işlemleri ile ilgili bilgi verilmiştir 

ve lazer uygulamasının efektif sonuçlar doğurabileceği, ayrıca kontaminasyon riskini 

azalttığı için önerilebileceği bildirilmektedir. 

 Kısa abutmentlarda lazerle pürüzlendirme uygulamalarıyla ilgili sınırlı sayıda 

araştırma yapılmıştır. Özellikle fiberlazer kullanımını içeren çalışma 

bulunmadığından, yaptığımız araştırmanın bu konudaki açığı kapatabilme imkanı 

olacaktır.  

Yüzey işlemlerinin uygulandığı abutment-kron örneklerine uygulanan çekme 

testleri sonucunda kontrol grubunun ortalama çekme testi değeri 166,98 N, asitle 

dağlama grubunun ortalama çekme testi değeri 274,34 N, freze ile küresel 

çukurcuklar oluşturulan grubun ortalama çekme testi değeri 294,57 N, kumlama 

grubunun ortalama çekme testi değeri 673,49 N ve lazerle pürüzlendirme yapılan 

grubun ortalama çekme testi değeri 803,00 N olarak bulunmuştur. Çalışmamızda en 

yüksek çekme testi değeri gösteren örnekler fiber lazer uygulanan örneklerdir. Tüm 

gruplarla arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı olup, yüzey kontaminasyonunu 

bir ölçüde engelleyebilmesi de avantajları arasında sayılabilir. 

 Fiber lazer sistemler üstün ışın kalitesi avantajı ile kullanıcıya çok hassas 

lazer markalama ve kesme olanağı sağlamaktadır. Verimlilik açısından en ideali lazer 

çeşidi olup, kullanıcıya uygulamalarında düşük enerji tüketimi avantajını sunar ve 

ciddi soğutma gerektirmeyen, soğutmanın hava ile yapıldığı kesintisiz olarak 

çalışabilen sistemlerdir. Bu özellikleri nedeniyle kullanım kolaylığı bakımından 

uygulama değişkenlerinin çeşitliliği nedeniyle abutment pürüzlendirmelerinde 

tutuculuğu artıran işlemler için tavsiye edilebilir.  
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5-SONUÇ VE ÖNERİLER 

İmplant destekli sabit protezler çağın gereksinimleriyle birlikte günümüzde 

rutin kullanılan protetik tedavi sistemleri arasına girmiştir.  

 

İmplant destekli sabit protezler simante ve vidalı sistemler olmak üzere iki 

farklı tutucu sistemle birlikte kullanılmaktadır. Bu sistemlerin birbirine üstünlükleri 

kanıtlanmamış olmakla birlikte, vida gevşemelerinin önlenmesi, okluzalde porselen 

fraktürü riskini azaltması ve estetik nedenlerden ötürü simante sistemler daha çok 

tercih edilmektedir. 

 

Simante implant destekli sabit protezlerin başarısızlıklarına sebep olan birçok 

faktör bulunmaktadır ancak desimantasyon en çok karşılaşılan protetik 

sorunlardandır. Desimantasyon nedenleri, uygun olmayan abutment preparasyonu, 

yetersiz arklararası mesafe, uygun olmayan açıdaki abutmentlar ve abutmentlar ile 

üzerine uygulanan kronların iç yüzeyinin özellikleriyle ilgili olabilmektedir. 

 

İmplant destekli sabit protezlerde kronların tutuculuğunu artırmak için 

uygulanan abutment yüzey işlemlerinin etkilerinin karşılaştırılması çalışmamızın 

amacını oluşturmaktadır. Yapılan in vitro deneyin koşulları çerçevesinde elde edilen 

sonuçlar şu şekildedir; 

 

  1- Literatürde, herhangi bir yüzey işlemi uygulanmamış örneklerden elde 

edilmiş minimum çekme testi değerleri 160 - 165 N aralığında olup, çalışmamızda 

yer alan kontrol grubu değerlerimizle benzerlik göstermektedir. Yüzey işlemlerinin 

uygulandığı abutment-kron örneklerine uygulanan çekme testleri sonucunda en 

düşük çekme testi değeri sergileyen gruptan en yükseğine kadar sıralama yapacak 

olursak, kontrol grubu, asitle dağlama grubu, freze ile küresel çukurcuklar 

oluşturulan grup, kumlama grubu ve lazerle pürüzlendirme yapılan gruptur. 

 

2- Kumlama yapılan grup ile lazer uygulanan grubun çekme testleri sonuç 

değerleri diğer gruplara göre oldukça yüksek olmakla birlikte; lazer işlemi uygulanan 
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örnek grubunda,  en yüksek çekme testi değerleri kaydedilmiştir ve diğer tüm 

gruplarla olan farkı istatistiksel olarak anlamlıdır. Lazerle pürüzlendirme işleminin 

kontaminasyon riskini azalttığı da çalışmalarla desteklendiğinden, tutuculuğun 

artırılması gereken durumlarda lazerle pürüzlendirme işleminin uygulanması uygun 

olacaktır. Ancak ulaşılabilirlik ve uygulama kolaylığı bakımından 250 µm Al₂O₃ 

tanecikleriyle kumlama işlemi de rutin kullanımda desimantasyon sorunu yaşayan 

hekimlere tutuculuğu artırmak için önerilebilir. 

 

3- Çalışmamızda örneklere simantasyon sonrasında ısısal döngü işlemi 

uygulanmıştır. Zaman içerisinde kullanımla birlikte oluşabilecek sonuçları 

değerlendirebilmek açısından ısısal döngü işlemine ek olarak çiğneme simülatörü de 

uygulanarak başka çalışmalar da yapılabilir. Ayrıca ısısal döngü ve çiğneme 

simülatörü gibi işlemlerle ağız koşulları belli bir ölçüde oluşturulabilse de, 

tamamiyle yansıtması mümkün olamayacağından, in vivo çalışmalar da yapılarak, 

takip süreciyle birlikte çalışmalar planlanabilir.   

 

4- Bu çalışma sadece fiber lazer kullanıldığında ortaya çıkan sonuçların diğer 

gruplarla farkını içermektedir. Diğer lazer tipleriyle yapılacak uygulamalarda ortaya 

çıkacak sonuçlar bilinmemektedir. Fiber lazer ve diğer lazer sistemleri kullanılarak 

bu sistemlerin sonuçlarının karşılaştırılabileceği çalışmalar da yapılabilir.  
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ÖZET 

İmplant Destekli Kronlarda Kron Tutuculuğunu Artırmak İçin Yapılan Yüzey 

İşlemlerinin Karşılaştırılması 

Eksik dişlerin tedavisinde implant desteklerin kullanımı tercih edilen bir 

tedavi seçeneği olmuştur. İmplant destekli sabit protezler vida bağlantılı ya da 

simante olmak üzere iki şekilde implantın bir komponenti olan abutmenta 

bağlanırlar. Bu iki sistemin birbirine üstünlükleri kanıtlanmamış olmakla birlikte, 

uygulama kolaylığı, maliyeti, oklüzalde fraktür riskinin az olması ve estetik 

nedenlerle, simante implant destekli sabit protezler daha sıklıkla tercih edilmektedir. 

Simante implant destekli sabit protezlerin başarısızlıklarında en çok 

karşılaşılan protetik sorun tutuculuğun yeterli olmamasıdır. Bunun nedenleri arasında 

uygun olmayan abutment preparasyonu, yetersiz arklararası mesafe, uygun olmayan 

açıdaki abutmentlar ve abutmentlar ile üzerine uygulanan kronların iç yüzeyinin 

özellikleri bulunmaktadır. Çalışmamızın amacı, implant destekli sabit protezlerde 

kronların tutuculuğunu artırmak için uygulanan abutment yüzey işlemlerinin 

karşılaştırılmasıdır. 

Çalışmamızda 55 adet implant analoğu ve abutment kullanılmıştır. Tüm 

abutmentlar 4 mm yükseklikte prepare edilmiş, ardından analoglarıyla birleştirilmiş 

ve üretici firma tavsiyesine uygun şekilde 35 Ncm tork kuvveti uygulanarak, 20 mm 

yüksekliğinde 11 mm çapında silindirik akrilik bloklar içerisine gömülmüştür. 

Kontrol grubu, asitle dağlama ile pürüzlendirilen grup, freze işlemiuygulanan grup, 

kumlama ile pürüzlendirme yapılan grup ve fiber lazer kullanılarak pürüzlendirme 

yapılan grup olmak üzere, 11’er örnek içeren 5 deney grubu oluşturulmuştur. Kontrol 

grubuna herhangi bir yüzey işlemi uygulanmamış olup, asitle dağlama grubuna HCl 

ve H₂SO4 uygulanmış, freze ile pürüzlendirme grubunda küresel çukurcuklar 

oluşturulmuş, kumlama grubunuda yüzeye 250 µm büyüklüğünde Al₂O₃ tanecikleri 

püskürtülerek pürüzlendirme yapılmış ve fiber lazer grubunda ise 20 W güç 

kullanılarak, 70 kHz frekansla yüzey pürüzlendirmesi yapılmıştır.  

Abutment vidalarının boşluğuna pamuk peletler yerleştirilmiş ve geçici dolgu 

maddesi ile her bir abutment’ın oklüzal yüzeyi kapatılmıştır. Tüm örnekler, kronlar 

abutmentlar üzerine tam olarak yerleştirildikten sonra 10 dk süreyle 5 kg ağırlık 

uygulanarak, üretici firma tavsiyesine uygun şekilde çinko fosfat siman ile simante 

edilmiş, taşan simanlar uzaklaştırılmıştır. Örnekler 24 saat bekletildikten sonra ısısal 

döngü cihazında 1000 devir/20 sn süreyle ısısal döngü işlemine tabi tutulmuştur. 

Isısal döngü işlemi sonrasında universal test cihazıyla dikey yönde 0.5 mm/dk kuvvet 

uygulanarak  tüm kronlara çekme testi uygulanmıştır. Çekme testi değerleri, kronu 

abutmenttan ayırabilen en düşük dikey yöndeki kuvvet olarak tanımlanmıştır. 

Yüzey işlemlerinin uygulandığı abutment-kron örneklerine uygulanan çekme 

testleri sonucunda kontrol grubununkiyle arasındaki fark tüm gruplar için istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuş, ancak lazer kullanılarak pürüzlendirme yapılan grubun 

gerilme dirençleri diğer tüm gruplardan fazla olarak belirlenmiştir. 

Kumlama yapılan grup ile lazer uygulanan grubun çekme testleri sonuçları 

diğer gruplara göre oldukça yüksek değerler göstermekle birlikte, aralarındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlıdır. İmplant destekli sabit protezlerde rutin olarak 
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uygulanabilen kumlama işlemiyle pürüzlendirme yerine, lazerle pürüzlendirme 

işlemi önerilebilir. Ayrıca lazerle pürüzlendirme işleminin kontaminasyon riskini 

azalttığı da çalışmalarla desteklendiğinden, kumlama işleminden daha avantajlı 

olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler : Abutment yüzey işlemleri,yüzey pürüzlendirme teknikleri, kron 

tutuculuğu 
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SUMMARY 

Comparison of the effects of surface treatments for increasing the retention of 

implant-supported crowns. 

In the treatment of missing teeth it has become a preferred treatment option 

that is the use of implant abutments. Implant-supported fixed prostheses have two 

ways to be connected to the abutment which is a component of the implant; that the 

screw connection or to be cemented. Although there is no decision that one of two 

systems is better than the other, cemented implant-supported fixed prostheses are 

more commonly preferred because of ease of application, cost, less risk of fracture in 

the occlusal and aesthetic reasons. 

The retentiveness is the most common problem for cemented- implant 

supported fixed prosthesis. Improper preparation of abutment, insufficient distance 

between the arches, unsuitabl e tapered abutments and the properties of the inner 

surface of crowns that applied on abutments are the reasons of the retentiveness. The 

aim of our study  is to compare the surface treatments that applied on abutments to 

improve the retention of crowns for cemented- implant supported fixed prosthesis. 

 55 implant analogs and abutments have been used in our study. All abutments 

are prepared 4 mm in height and combined with analogs. Then 35 Ncm torch applied 

properly about manufacturers’ recomendations. All analogs were embedded in 

cylindrical acrylic blocks that have 11 mm diamater and 20 mm heights. 5 

experimental groups were formed containing 11 samples; the control group, 

roughened group by acid etching, roughened group by milling, roughened group by 

sandblasting and roughened group by fiber laser etching. Any surface treatment was 

not applied to the control group. HCl and H₂SO4 are used for roughened group by 

acid etching. Spherical pits are formed in roughened group by milling. 250 µm 

Al₂O₃ particles sprayed to the surface for roughening the sanblasting group. In the 

fiber laser group, using the power of 20 W, 70 kHz frequency of the surface 

roughening is made. 

 Cotton pellets are placed in the space of the occlusal surface of the abutment 

screw, and each abutment is sealed with a temporary filling material. Crowns were 

placed on abutments and zinc phosphate cement mixed and applied according to the 

manufacturers’ recommendations, then a 5 kg weight was applied for 10 min. Excess 

cement was removed. After 24 hours, all samples were subjected to long aging 

process in the aging device 1000 rpm / 20 sec.  Each coping was pulled from the 

abutment along the path of insertion using a specially fabricated jig with a universal 

testing machine at a crosshead speed 0.5 mm/min. The retentive force was 

determined as the maximum force required for coping removal. 

As a result of tensile tests applied to the abutment-crown sample 

implementation, the difference between those of the control group were statistically 

significant for all groups. However the tensile strength of the group, made using laser 

etching is defined as more than any other groups. 

Sandblasting and laser groups results of tensile tests showed considerably 

higher values than the other groups, but the difference was statistically significant. 

Laser etching process can be recommended instead of sandblasting for roughening 
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the implant supported fixed prosthesis routinely. It can be said that, laser etching is 

more advantageous than sandblasting because of decreasing the risk of 

contamination. 

Key Words : Abutment surface treatment,  surface roughening techniques, retention of 

crown 
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