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1. GĠRĠġ 

1.1 Ġmplantın Tanımı ve Tarihçesi 

Ġmplant sözcüğü Latince “in” içerisine, içerisinde ve “planto” ekme, dikme, 

yerleĢtirme anlamına gelen sözcüklerin birleĢiminden oluĢmuĢtur. Ġmplant genel 

olarak; “kaybolan fonksiyonun yeniden kazanılması amacı ile canlı dokular arasına 

yerleĢtirilen organik ya da inorganik madde” Ģeklinde tanımlanabilir (Block ve Kent 

1995). GeliĢen tıp uygulamalarıyla birlikte implantların kullanım alanları da 

geniĢlemiĢtir. Günümüzde diĢ hekimliğinde yaygın Ģekilde kullanılan implantlar, 

dental implant adını almaktadır. Ulusoy ve Aydın (2003) metal veya seramik, doku 

tarafından kabul edilebilir bir materyalin doğrudan çene kemiği içerisine cerrahi 

olarak veya yine kabul edilebilir metal bir materyalin, periodonsiyumun kaldırılması 

sonrası doğrudan kemik içerisine yerleĢtirilmesi iĢlemine dental implantoloji, bu iĢ 

için kullanılan materyale de dental implant demiĢlerdir. BaĢka bir tanıma göre; kalan 

kemik kreti içine veya yüzeyine cerrahi olarak yerleĢtirilen, üzerine protetik üst 

yapının yapılacağı, alloplastik materyale dental implant denir.  

Eksik diĢlerin, diĢe benzer bir yapıyla yerine konması her zaman istenmiĢ ve 

denenmiĢtir. Kök formundaki implantların tarihçesi binlerce yıl öncesine 

dayanmaktadır. 4000 yıl öncesinde bambu çubuklarının, sabit diĢ restorasyonlarında 

kullanımı, Eski Çin gibi medeniyetlerde görülmektedir. Ġki bin yıl önce, Mısırlılar 

benzer bir metot ile kıymetli metaller kullanmıĢlardır. Aynı zamanda, Avrupa'da 

bulunan bir kafatasında benzer Ģekilde kullanılan bir metal diĢe rastlanmıĢtır. 

Amerika'da yaĢayan Ġnkalıların deniz kabuklarını kemiğe yerleĢtirerek diĢ yerine 

kullandıkları belirlenmiĢtir. Bütün bunlara bakıldığında implant uygulaması tarih 

boyunca insanların düĢündüğü ve denediği bir tedavi modelidir.  

DiĢ hekimliğinde implant ilk olarak, Maggiolo tarafından 1809 yılında diĢ kök 

formunun oluĢturulması için kullanılmıĢtır. Haris 1887 yılında, kurĢunla kaplanmıĢ 

postlara uyumlandırılmıĢ porselenden yapılan diĢlerin kullanımını bildirmiĢtir. 

Birçok materyal test edilmiĢ ve 1900'lerin baĢında Lambotte, alimunyum, gümüĢ, 

pirinç, kırmızı bakır, magnezyum, altın ve nikelle kaplanmıĢ yumuĢak çelikten 

implantlar hazırlamıĢtır. Lambotte, bu metallerin birçoğunun vücuttaki elektrolitik 

aksiyon nedeniyle korozyona uğradığını bildirmiĢtir. Daha önceleri diĢ Ģeklindeki 

köklerden oldukça belirgin olarak farkılılık gösteren ilk kök formundaki dizayn 1909 
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yılında kullanılan iridoplatinden yapılan Greenfield lattice-caged (kafes) dizaynıdır 

(Resim 1.1.). Cerrahi iĢlemde kalibre edilmiĢ bir trefan frezle implant içerisinde 

kemik kalacak Ģekilde dizayn edilmiĢtir. Ġmplant kuronu internal bir ataĢman ile 

birkaç hafta sonra implanta bağlanmıĢtır. Bu implantın bir nebze baĢarılı olduğu 

bildirilmektedir. 

 

Resim 1.1. Greenfield kafes dizaynı implant 

Kobalt krom molibden alaĢımı oral implantolojiye 1938 yılında Strock 

tarafından üst sol kesici diĢin yerine implant yerleĢtirilerek sunulmuĢtur. Abutman 

postu ve bireysel kuron tamamen iyileĢme sonrasında ilave edilmiĢtir. Bu zamanlarda 

istenilen iyileĢme Ģekli ankiloz idi. Bu da klinik olarak rijit fiksasyon terimine denk 

gelmektedir. Rijit fiksasyon, klinik olarak gözlemlenen mobilitenin yokluğu olarak 

tanımlanan klinik bir terimdir. Strock tarafından ilk yerleĢtirilen implant 40 yıl sonra 

halen fonksiyon görmekteydi. 

Titanyuma kemiğin bağlandığı ilk olarak 1940 yılında Bothe ve ark 

tarafından bildirilmiĢtir. Branemark 1952 yılında kemik iliğinin mikroskopik 

dolaĢımsal iyileĢmesi üzerine geniĢ çaplı deneysel çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. Bu 

çalıĢmalar, dental implantların 1960'lı yılların baĢında uygulanmalarına yol açmıĢtır. 

ÇalıĢmalar ilk önce hayvanlarda yapılmıĢ ve 10 yıllık takip sonucunda önemli yan 

etkilere yol açmadığı bildirilmiĢtir. Daha sonra 1965 yılında insanlar üzerinde 

baĢlayan çalıĢmaların sonuçları 1977 yılında bildirilmiĢtir. Branemark ıĢık 

mikroskopu ile yaptığı incelemeler sonunda implant ile kemiğin direk temas halinde 

olduğunu saptamıĢtır. Bu duruma osseointegrasyon adını vermiĢtir.  

Günümüzde implantlar kullanılan materyallere göre ve fonksiyon ve 

lokalizasyonlarına göre sınıflandırılmaktadır 
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Kullanılan materyallere göre: Metaller, seramikler, polimerler ve karbon 

esaslı maddeler olmak üzere ayrılabilir. Metaller sınıfı içindeki titanyum 

biyouyumluluğu ve kemiğe osseointegrasyonu ile en çok tercih edilen materyaldir. 

Fonksiyon ve lokalizasyonlarına göre:  

 Subperiosteal implantlar 

 Ġntramukozal implantlar 

 Transosseoz implantlar 

 Endodontik implantlar 

 Endosseous implantlar 

Subperiosteal implantlar; periost altında, kemik üzerine yerleĢtirilir. Eğer 

Ģeklinde iskeletleri vardır. AĢırı rezorbe kretlerde uygulanır. 

Ġntramukozal implantlar; mantar veya düğme benzeri retansiyon elemanları 

Ģeklindeki titanyum yapılardır. Hareketli protezleri sabitleĢtirmek amacıyla, ince 

alveolar kemiğe sahip bireylerde kullanılırdı.  

Transosseos implantlar; aĢırı atrofik veya deforme mandibulada kullanılabilir. 

Mandibulanın simfiz bölgesindeki kretten girer ve mandibulanın alt sınırı perfore 

edilerek vidalanır. Ekstraoral cerrahi ve genel anestezi gerekebilir. 

Endodontik implantlar; kron-kök oranının değiĢtiği periodontal sorunlu 

diĢlerin fiksasyonu için uygulanır. Doğal diĢin pulpa boĢluğundan baĢlayarak, 

apeksten kemik içine uzanır, diĢi stabilize eder. 

Endosseos implantlar; Blade ve kök Ģeklindeki implantlar olmak üzere ikiye 

ayrılır. Günümüzde en sık kullanılan implant tipi endosseos sınıfının kök Ģeklindeki 

implantlarıdır. Ġmplant kemik içine yerleĢtirilerek sabitlenir. Yeterli kemik 

yüksekliği varsa uygulanır.  

Kök formundaki implantlar;  

 Hollow silindir 
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 Hollow vidalı 

 Silindir vidalı 

 Daralan vidalı implantlar Ģeklinde genel olarak sınıflanabilir. 

Günümüzde en sık olarak kullanılan implant materyali titanyum, implant tipi 

ise endoosseos kök Ģeklindeki implantlardır. 

1.2 Ġmplant Yüzey Özellikleri 

Ġmplant yüzeyleri iki farklı yöntemle hazırlanmaktadır: 

- Fiziksel ve Kimyasal Yöntemler 

- Morfololik Yöntemler 

1.2.1 Fiziksel ve Kimyasal Yöntemler 

Yüzey enerjisini değiĢtirmek, yüzey pasifizasyonu, yüzey kompozisyonu 

üzerindeki değiĢiklikler fizyokimyasal yöntemlerdir. 

1.2.2 Morfolojik Yöntemler 

Biyomateryal yüzeyinde yapılan pürüzlülük ve morfolojik değiĢikliklerin 

doku ve hücrelerin implanta olan cevabında etkili olabilecekleri düĢünülmektedir. 

Pürüzlü yüzeyler mekanik stabiliteyi arttırmaya yönelik planlanmıĢtır. Yapılan 

çalıĢmalarda cilalı ve pürüzlü yüzeyli implantlar kemiğe tutunma açısından 

karĢılaĢtırılmıĢ ve pürüzlü yüzeylerin kemik ile daha sıkı bir Ģekilde tutunduğu 

gösterilmiĢtir (Mustafa ve ark 2000). 

1.2.3 Ġmplant Yüzey ÇeĢitleri 

Ġmplant yüzeyleri 6 grupta değerlendirilebilir: 

* Titanyum plazma sprey kaplı yüzeyler (TPS) 

* KumlanmıĢ ve asitlenmiĢ yüzeyler 

* Hidroksiapatit kaplı yüzeyler 

* Titanyumdioksit (TiO2) grit-blasted yüzeyler 

* Electro-polished (okside edilmiĢ) yüzeyler 

* Makinayla hazırlanmıĢ (machined) yüzeyler 
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Titanyum plazma sprey kaplı implantlar 

Titanyum partiküllerinin yüksek ısıda kor haline getirildikten sonra neon veya 

argon gazları eĢliğinde yüksek hız ve ısıda saf titanyum yüzeye püskürtülmesi 

esasına dayanmaktadır. TPS kaplı ITI-Bonefit implantlarının plazma-sprey 

tabakasının 20-30 µm kalınlık ve 15 µm pürüzlülükte olduğu bildirilmiĢtir. 

KumlanmıĢ ve asitlenmiĢ yüzeyler 

TPS kaplamalara alternatif olarak, daha iyi bir yüzey elde etme çabaları 

sonucunda, metal kronlarda retansiyonu artırmak için uygulanan asitleme-kumlama 

tekniği ile titanyum implantların pürüzlendirilmesine baĢlanmıĢtır. Asitleme-

kumlama tekniği ile ilk olarak 1986 yılında New Ledermann Screw, daha sonralar 

1989‟da Frialit-2, 1998‟de SLA
®
 ve Osteotite

®
 piyasaya sürülmüĢtür. 

Yapılan bir hayvan çalıĢmasında cilalı titanyum implantları ve kumlanıp 

asitlendirilerek pürüzlendirilmiĢ implantları 2 aylık iyileĢme sürecinden sonra tork 

testine tabi tutulmuĢlardır. Sonuç olarak kumlanmıĢ ve pürüzlendirilmiĢ implantların 

tork değeri diğer grubun 4 katı olarak bulunmuĢtur (Klokkevold ve ark 1997). 

 

Hidroksiapatit kaplı yüzeyler 

Seramiklerin doku dostu olma özelliği metallerden daha yüksek, ancak 

biyomekanik özellikleri daha düĢüktür. Bu nedenle seramikler tek baĢlarına dental 

implant olarak kullanıldıklarında okluzal yükler altında kırılma problemleri ile 

karĢılaĢılmıĢtır. Hidroksiapatit ile kaplanan implant yüzeyinde kemik büyümesinin 

arttığı gösterilmiĢtir. Hidroksiapatitin osteokondüktif etkisinden yararlanarak, kemik 

kalitesi düĢük olan Tip 3 ve 4 kemiklerde implant ankrajının arttırılacağı 

belirtilmiĢtir (Gineste ve ark 1999). 

Titanyumdioksit (TiO2) grit-blasted yüzeyler 

Optimal yüzey pürüzlülüğü, implant yüzeyine titanyumdioksit 

püskürtülmesiyle elde edilmiĢtir. Tioblast
®
 ve Osseospeed

®
 implantları bu yüzeye 

sahiptir. Osseospeed
®
 implantlar ek olarak flor ile modifiye edilmiĢtir. 
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Electro-polished (okside edilmiĢ) yüzeyler 

Ti Unite® implantlarda kullanılmıĢtır. Titanyum elektrotlarla elektrokimyasal 

oksidasyon yapılmıĢtır. Böylece yüzey pürüzlü bir hale getirilip, mikroçukurlar 

oluĢturulmuĢtur. Fosforik asidin bazı tipleri elektrolit olarak kullanıldığı için implant 

yüzeyi fosfor iyonları içerir ki bu bioaktiviteyi azaltıcı etki yapar. Ġmplant yüzeyinde 

iki farklı yüzey kombine kullanılmıĢtır. Ġmplant yüzeyi boyunca oksit tabakası 

kalınlığı değiĢir, üst bölgelerde minimal pürüzlülük (0.5-1 μm) ve ince bir oksit 

tabaka bulunurken, apikal bölgede oksit tabaka (10 μm den fazla) ve pürüzlülük 

(2μm den fazla) artırılmıĢtır. 2001 yılında klinik olarak uygulanmaya baĢlanmıĢtır. 

AraĢtırmalar implant yüzey özelliklerinin kemiğin iyileĢme cevabı üzerinde 

rol oynadığını göstermektedir. Yüzey hazırlama yöntemleri arasında fizyo-kimyasal 

metotlardan çok, morfolojik yöntemlerin daha belirgin etkileri görülmüĢtür. Pürüzlü 

yüzeylerin bu cevabı olumlu olarak etkilediği ortaya konmuĢtur. Pürüzlü yüzey elde 

etmek için kullanılan yöntemler arasında asitleme/kumlama ile hidroksiapatit 

kaplama teknikleri diğerlerine göre daha baĢarılı sonuçlar göstermektedirler. 

1.3 Osseointegrasyon 

Kemik-implant iliĢkisinde iki temel teori ortaya atılmıĢtır. Bunlardan biri 

fibro-osseöz entegrasyondur. Ġmplant kemik iliĢkisi çalıĢmalarında ilk olarak kabul 

gören bu teori olmuĢtur. Fibro-osseöz entegrasyonda kemik ve implant yüzeyi 

arasında organize olmuĢ kollagen doku bulunmaktadır. Bu fibro-osseöz yapı 

periodontal membrana benzetilmiĢtir. Fakat oluĢan bu fibro-osseöz yapının, 

periodontal fibrillerden farklı olarak, implant yüzeyine paralel seyretmeleri sebebiyle 

kemik implant iliĢkisini zayıflattıkları gösterilmiĢtir. Fibro-osseöz entegrasyon 

günümüzde kesinlikle istenmemektedir ve baĢarısızlık nedeni olarak görülmektedir. 

Dental implant uygulamalarında kabul gören teori ise osseointegrasyon olarak 

adlandırılmaktadır. Branemark tarafından ortaya konan osseointegrasyon tanımı 

bugün tüm dünyada baĢarı ile uygulanan bir implant tekniği olmuĢtur. Branemark 

kemik onarım mekanizmalarında mikrosürkülasyon üzerinde çalıĢırken, bir titanyum 

bölmesinin direkt ve güçlü kemik ankrajını keĢfetmiĢtir. İn vivo hayvan modellerinde 

mikroskobik çalıĢmalar yapan Branemark ve ark (1977) kemik dokusunun arada bağ 

dokusu olmaksızın titanyuma direk bağlandığını görebilmiĢlerdir. Bu buluĢla, 

rekonstrüktif cerrahide, çeĢitli protezlerin canlı dokulara sürekli bir bağlantısı 
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sağlanmıĢtır (Rolant ve Langer 1992). Branemark ve ark (1977) implant ve kemiğin 

sıkıca temasta olması gerektiğini savunup osteointegrasyonu canlı kemik dokusu ile 

implant yüzeyi arasında fibröz bağ dokusu olmaksızın oluĢan ve ıĢık mikroskobu 

düzeyinde görülen direkt bağlantı olarak tanımlamıĢlardır. Branemark sisteminin 

Amerikan DiĢhekimliği Birliği tarafından 1986‟da kabulu ile dental çevreler 

tarafından bu tedavi Ģekli yaygınlaĢmıĢtır. 

Branemark osseointegrasyon terimini açıkladıktan sonra pek çok araĢtırmacı 

yeni tanımlar yapmıĢtır. Albrektsson ve ark (1981) göre osseointegrasyon; kemik ile 

yük taĢıyan implant dokusu arasındaki ıĢık mikroskobu düzeyindeki direkt 

bağlantıdır. Yapılan tanımlar genelde histolojiye dayalı olup osseointegrasyonun 

klinik yönünden pek bahsetmemektedir. Klinik olarak osseointegrasyon; kemikteki 

fonksiyonel yükleme esnasında, alloplastik materyallerin klinik olarak asemptomatik 

rijit fiksasyonun elde edilmesi ve devam ettirilmesi, Ģeklinde tanımlanmıĢtır 

(Albrektsson ve Johansson 2001).  

Osseointegrasyonun sağlanmasında 6 önemli faktör vardır. Bunlar; 

1. Ġmplant materyalinin doku uyumluluğu 

2. Ġmplant dizaynı 

3. Ġmplant yüzeyi 

4. Yük Ġletimi 

5. Cerrahi teknik 

6. Ġmplant yerleĢtirilecek kemiğin niteliği 

Ġmplant tedavisinde osseointegrasyonun sağlanması için temel prensipler; 

1. Ġmplant steril olmalı ve biouyumlu bir materyalden yapılmalı. 

2. Ġmplant tedavisi steril Ģartlarda yapılmalı, 

3. Ġmplant yerleĢtirme iĢlemi atravmatik, aĢırı ısı artıĢı olmadan 

tamamlanmalı, 

4. Ġmplantın primer stabilizasyonu iyi olmalı. 
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5. ĠyileĢme sırasında implantın üzerine herhangi yük gelmemelidir. 

Mandibulada 2-4 ay, maksillada ise 4-6 ay implant üzerine yük 

gelmemesi gerekmektedir (Carranza ve ark 2007). 

Ancak son yıllarda yapılan bazı çalıĢmalar, cerrahi ile eĢ zamanlı yapılan 

yüklemelerin, osseointegrasyonu etkilemediğini ve uzun dönemli takiplerde gecikmiĢ 

yükleme ile aralarında istatiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir 

(Turkyılmaz ve ark 2009). 

Ġmplant yüzeyi ile çevreleyen kemik arasında bir birleĢim olması tedavinin 

baĢarısı için Ģarttır (Meredith ve ark 1996). Bir implantın hem hekim hem de hasta 

için baĢarılı sayılabilmesi için çeĢitli kriterler vardır. 

1.3.1 Dental Ġmplantlarda BaĢarı Kriterleri: 

Dental implantlar için baĢarı kriterleri birçok araĢtırmacı tarafından tarif 

edilmiĢtir. Bunların ilklerinden birini 1979‟da Schnitman ve Shulman yapmıĢtır. 

1- Bir milimetreden az mobilite olmalı, 

2- Radyolojik değerlendirmede radyolüsensi olmamalı, 

3- Kemik kaybı implantın üçte birini geçmemeli, 

4- Vakaların %75‟inde 5 yıl için fonksiyonel hizmet sağlamalı, 

5- Sürekli ve/veya geri dönüĢümsüz ağrı, enfeksiyon, nöropati, parestezi gibi 

durumlar olmamalı (Cochran 1999). 

Günümüzde osseointegre implantar için en çok kabul gören baĢarı 

kriterlerinden biri Albrektsson ve Zarb‟ın 1986‟da açıkladığı kriterlerdir.  

1- Klinik olarak test edildiğinde implantta herhangi bir hareket olmamalıdır, 

2- Ġmplantlarda ağrı, hassasiyet, rahatsızlık veya enfeksiyon olmamalıdır, 

3- Radyografik görüntüde implantların çevresinde herhangi bir radyolusensi 

olmamalıdır, 
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4- Bir yıllık fonksiyonu takiben her yıl ortalama vertikal kemik kaybı 

0.2mm‟den fazla olmamalıdır, 

5- Hastaların beĢ yıllık takip sonuçlarında basarı oranı en az % 85, 10 yıllık 

takip sonrası basarı oranı ise en az % 80 olmalıdır (Albrektsson ve ark 1986). 

Daha sonra 1989 yılında Smith ve Zarb bu kriterlere bir madde daha 

eklemiĢlerdir; 

6-Ġmplant üst yapısının hem fonksiyon hem de estetik açıdan hasta ve doktor 

için baĢarılı sonuç elde edilmesine imkan vermesi. 

Bunların dıĢında Cochran (1999) literatürda geçen farklı baĢarı kriterlerinden 

bahsetmiĢtir. Bu kriterler; 

 Ġmplant ağızda kalmalı, 

 Devam eden marjinal kemik kaybı olmamalı, 

 Marjinal kemik kaybı minimal olmalı, 

 Sürekli yumuĢak doku komplikasyonları olmamalı, 

 Doku kayıpları cerrahi olarak geri getirilebilmeli, 

 Sondlama cep derinliği 4-5 mm‟yi geçmemeli, kemik kaybı 4 mm‟den 

az olmalı, 

 Ġmplantın kırılması gibi mekanik baĢarısızlıklar olmamalı, 

 Kemik kaybı apikal üçlüye ulaĢmamalı, 

 Standart olmayan radyografiler implant kemik kaybını %50 den az 

göstermeli. 

1.4 Peri-implantitis: 

Peri-implantitis, fonksiyon gören osteointegre implantların etrafındaki destek 

kemiğin kaybı ile sonuçlanan, implant etrafındaki dokuların etkilendiği enflamatuvar 

bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Peri-implant mukositis ise fonksiyon gören 

implantların etrafındaki yumuĢak dokuların geri dönüĢebilen enflamasyonu olarak 

tanımlanmaktadır (Chen ve Darby 2003).  

Peri-implant hastalıkların etiyopatogenezinde birçok faktör rol oynar ki 

bunlardan biri konak-parazit iliĢkisidir. Pontoriero ve ark (1994) deneysel gingivitis 
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oluĢturma protokolünü implantlar üzerine uygulamıĢlardır. Bunun sonucunda 

sondlama cep derinliğinde, gingival ve plak indeksinde artıĢ gözlemlemiĢlerdir. Bu 

çalıĢmada implant üzerinde plak formasyonu olduğu ve implantlar üzerindeki plak 

formasyonunun doğal diĢlerdekine benzer olduğu rapor edilmiĢtir. BaĢarılı ve 

baĢarısız implantlardaki yapılan çalıĢmalarda mikrofloranın farklı olduğu 

gösterilmiĢtir. BaĢarılı implantlarda genel olarak gram (+) koklara rastlanırken diğer 

grupta gram (-) anaerobik koklara rastlanmıĢtır. Fusobakteriler, spiroketler ve 

Prevotella intermedia gibi bakterilerin hastalıklı bölgede sık rastlandığı rapor 

edilmiĢtir (Mombelli ve Lang 1998). Uzun süreli çalıĢmalar, peri-implant 

mikrofloranın implant yerleĢtirildikten çok kısa bir süre içinde oluĢtuğunu 

göstermektedir. Ayrıca baĢarılı implantların mikrobiyal kompozisyonunda bakteri 

miktarı ve türü açısından herhangi bir değiĢiklik gözlenmemektedir (Bower ve ark 

1989). ÇeĢitli çalıĢmalardan elde edilen bilgiler periodontal patojenlerin ağızda kalan 

diĢlerden implantlara geçebileceği yönündedir (Mombelli ve ark 1995).  

Peri-implant mukositisin görülme sıklığı çeĢitli çalıĢmalarda % 8-44 arasında, 

peri-implantitis ise % 1-19 arasında rapor edilmiĢtir (Roos-Jansaker ve ark 2003). 

Son zamanlarda yapılan uzun süreli çalıĢmalar, implant destek kemiğinin kaybında 

peri-implantitisin yüksek oranda etkin olduğunu göstermiĢtir. Fransson ve ark (2005) 

en az 5 yıl fonksiyon gören implantları olan hastalarda yaptığı çalıĢmada hastaların 

%28‟inin bir veya daha fazla implantında agresif kemik kaybına rastlanmıĢtır.  

Köpek ve maymunlara ligatür bağlanarak yapılan deneysel peri-implantitis 

çalıĢmalarında klinik parametrelerin periodontitise benzer Ģekilde Ģekilde arttığı 

belirlenmiĢtir. Ayrıca peri-implantitis ve periodontitis oluĢum sürecindeki histolojik 

ve mikrobiyal değiĢiklikler incelendiğinde birbirine çok benzer olduğu gösterilmiĢtir. 

Lindhe ve ark (1992) yaptıkları hayvan çalıĢmasında periodontitisten farklı olarak 

peri-implantitis lezyonlarının direk kemik içinde oluĢtuğunu belirtmiĢlerdir. Bunun 

sebebini, periodontitis lezyonlarındaki periodontal fibrillerin subgingival çevre ve 

kemik arasında bir duvar oluĢturmasına bağlamıĢlardır. 

Ericsson ve ark (1996) yaptıkları köpek çalıĢmasında, lokal debritman ile 

birlikte kombine amoksisilin ve metranidozol tedavisinin sonuç verdiğini 

bildirmiĢlerdir. Yapılan çalıĢmaların artmasıyla, sistemik ve lokal antimikrobiyal 

ajanlar peri-implantitis tedavisinde kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Tedavide amaçlanan 
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peri-implantal cepte mekanik temizlik ve antimikrobiyal ajan kullanımıyla anaerobik 

bakterilerin sayısını azaltarak, klinik Ģartların iyileĢtirilmesidir (Mombelli ve Lang 

1998). Bu çalıĢmalardan anlaĢıldığı üzere peri-implantitis ve periodontitis hastalığın 

oluĢması, ilerlemesi ve tedavisi açısından büyük benzerlik göstermektedir. 

Konak-parazit iliĢkisi peri-implant hastalıkların etiyopatogenezinde önemli 

rol oynamasına rağmen baĢka etkenler de vardır. Bunlar; hasta ile iliĢkili faktörler 

(sigara içme, sistemik hastalıklar, mevcut dentisyonunda periodontal hastalık 

bulunup bulunmaması, plak kontrolü), implant yerleĢtirilen bölgedeki keratinize 

mukoza, kemik ve yumuĢak dokuların sağlığı, miktarı ve kalitesi, seçilen implant 

sistemi ve tipi, implanta ve çevre dokularına gelen kuvvetler, implant yerleĢtirilmesi 

esnasında karĢılaĢılan durumlar ve cerrahi ve protetik tedavileri yürüten hekimin 

becerisidir (Hammerle ve Glauser 2004).  

Peri-implant klinik bulgular (mobilite, sondalamada kanama, plak indeksi, 

sondalama cep derinliği ve ataĢman seviyesi ölçümleri), radyografik bulgular ve 

biyokimyasal testler dental implantların fonksiyonunun devamında faydalı teĢhis 

metotlardır. 

Uzun dönem implant çalıĢmalarına bakıldığında %84,6 ila %100 arasında 

baĢarı oranları rapor edilmektedir (Schwartz-Arad ve ark 2005). Ġmplant 

uygulamaları yaygınlaĢtıkça ve yerleĢtirilen implant sayısı arttıkça peri-implantitis 

vaka sayısı da artmaktadır. Klinik olarak sağlıklı bir implantın yılda en az iki kere 

düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Düzenli kontrol seansları ile erken 

patolojik değiĢiklikler saptanabilmekte ve peri-implant yumuĢak doku enflamasyonu 

önlenebilmektedir. 

Ġmplant sonrası görülen kemik kaybının sadece peri-implantitis kaynaklı 

olmadığı, erken marjinal kemik kaybı olarak tanımlanan ve etyolojisi tam olarak 

açıklanamayan bir kemik kaybı olgusunun varlığından bahsedilmektedir. Erken 

marjinal kemik kaybı genellikle fizyolojik kabul edilirken, peri-implantitiste oluĢan 

kemik kaybı patolojiktir. Erken marjinal kemik kaybının etyolojisi araĢtırılarak 

kemik kaybının azaltılması veya tamamen durdurulması planlanmaktadır. 
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1.5 Erken Marjinal Kemik Kaybı: 

Erken marjinal kemik kaybı, baĢarılı bir Ģekilde osseointegre olmuĢ 

implantların krestal bölgesinde tanımlanmakta ve implantın tamamen kaybından 

marjinal kemik kaybına kadar değiĢiklik göstermektedir. Erken marjinal kemik kaybı 

miktar açısından değiĢiklik göstermekte ve ilk yıldan sonra önemli ölçüde 

azalmaktadır. Marjinal kemik kaybını ilk olarak Adell ve ark (1981) ortaya 

koymuĢlardır. Yaptıkları çalıĢmada implantın yüklendiği ilk yıl içerisinde kemik 

kaybı olduğunu ve bu süreçte görülen ortalama kemik kaybının 1,5 mm olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Takip eden senelerde yıllık ortalama 0,1 mm kemik kaybından 

bahsetmektedirler. Bu çalıĢmada marjinal kemik kaybını değerlendirirken kemik 

kretini değil implantın ilk yivini referans aldıkları için ilk yılda olan kemik kaybı 

oldukça yüksek çıkmıĢtır. Albrektsson ve ark (1986) „nın ortaya koyduğu implant 

baĢarı kriterleri günümüzde halen birçok çevre tarafından kabul görmektedir. Bu 

kriterler arasında marjinal kemik kaybına da değinmiĢlerdir. Buna göre; implant 

yüklendikten ilk bir yıl içinde 1mm marjinal kemik kaybı ve takip eden yıllarda 0,2 

mm‟lik kemik kaybı normal kabul edilmiĢtir. 

1.5.1 Erken Marjinal Kemik Kaybı Modelleri: 

Schwartz-Arad ve ark (2005) marjinal kemik kaybı üzerine yaptıkları 

araĢtırmada 4 farklı erken marjinal kemik kaybı modeli açıklamıĢlardır (Grafik 1.1). 

Model-1: Bu model daha öncede bahsettiğimiz gibi Albrektsson ve ark (1986) 

ortaya koyduğu baĢarı kriterlerinden biridir. Fonksiyonu takiben bir yıl sonunda 

1mm, takip eden süreçte yılda ortalama 0,2 mm‟lik kemik kaybı normal kabul 

edilmiĢtir. Bu kriter günümüzde altın standart olarak sık sık referans edilmektedir. 

Model-2: Bir baĢka marjinal kemik yıkım modeli de hidroksiapatit kaplı 

implantlarda gösterilmiĢtir. Ġlk birkaç yıl (4 ila 10 yıl) boyunca düĢük oranda kemik 

yıkımı daha sonraki süreçte kemik yıkımında dikkate değer bir artıĢ gözlenmiĢtir. Bu 

kemik yıkımındaki artıĢı bazı araĢtırmacılar okluzyondaki ve hastanın sağlık 

durumundaki değiĢimlere bağlamıĢlardır. 

Model-3: Ġlk yıl boyunca ilerleyen düzenli çizgisel kemik kaybı ve sonraki 

yıllarda hemen hemen sabit kalan marjinal kemik seviyesini içermektedir. 



 

13 

Albrektsson modeline benzer bir modeldir, fakat daha uzun çizgisel resorpsiyon 

dönemi abutment bağlandıktan sonra gösterilmiĢtir. 

Model-4: Ġmplantın marjinal kemiğinde baĢlayan ve düzenli olarak ilerleyen 

kemik yıkım modelidir. Marjinal kemik kaybı hemen veya kısa bir süre içinde baĢlar. 

Birçok baĢarısız implant bu modelle kaybedilmektedir. Kemik kaybı kimi zaman 

semptomatik olabilir.  

 

Grafik 1.2. Marjinal kemik kayıp modelleri (Schwartz-Arad ve ark 2005) 

1.5.2 Erken Marjinal Kemik Kaybı Etiyolojisi 

Erken marjinal kemik kaybının etiyolojisi ile alakalı olarak altı faktörden 

bahsedilmektedir. Bunlar; cerrahi travma, aĢırı okluzal kuvvetler, peri-implantitis, 

mikro aralık oluĢumu, biyolojik geniĢliğin oluĢumu, implant kret modulüdür. (Oh ve 

ark 2002) 

Cerrahi travma 

Erken implant kaybının etyolojisinde en çok üzerinde durulan konudur. 

Cerrahi travmadan sonra, implant etrafında sıklıkla fibröz bağ dokusu veya uzun 

birleĢim epiteli oluĢmaktadır. Ġmplant yuvasının açılması esnasında ısı artıĢı, 
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periosteal flep elevasyonu ve implant yerleĢtirilirken kret bölgesine aĢırı basınç 

uygulanması, marjinal kemik kaybına katkıda bulunmaktadır. 

AĢırı okluzal kuvvetler 

Ġmplant kaybındaki büyük etkenlerden olan aĢırı okluzal kuvvetlerin sıklıkla 

marjinal kemik kaybıyla ve osseointegrasyonun bozulmasıyla sonuçlanacağı 

bildirilmektedir. Doğal diĢler sahip oldukları periodontal ligament sayesinde 

mekanik kuvvetleri absorbe etme ve algılama özelliğine sahiptirler. Bu özellik diĢleri 

ve periodontal dokuları korumaktadır. Ġmplantlarda ise kuvvetler direk olarak kemiğe 

iletilmektedir. Ġmplant etrafındaki krestal kemik kaldıraç hareketleri için bir destek 

noktası olduğundan mekanik kuvvetlere daha hassastır. Erken marjinal kemik kaybı, 

fonksiyondaki implantların erken dönemlerinde olgunlaĢmamıĢ kemik-implant 

arayüzüne aĢırı stres geldiğinde oluĢabilmektedir. 

Peri-implantitis 

AĢırı okluzal kuvvetlerle birlikte uzun dönemdeki implant kaybının iki 

önemli sebebinden biridir. Erken dönem marjinal kemik kaybına bakıldığında, 

anaerobik bakterilerin sayılarını arttıracak uygun ortamlar erken kemik kaybına 

sebebiyet verebilir ve takip eden yıllarda kemik kaybı artarak devam edebilir. Ancak 

implantların çoğunda protez yüklenmesinden bir yıl sonra marjinal kemik kaybında 

önemli ölçüde azalma görülmektedir. Sonuç olarak peri-implantitisin erken marjinal 

kemik kaybının ana sebebi olmadığı düĢünülmektedir. 

Mikro aralık oluĢumu 

Ġmplant cerrahisinde tek aĢamalı ve çift aĢamalı sistemler olmak üzere iki 

temel yaklaĢım vardır. Genellikle iki aĢamalı sistemlerde abutment bağlandıktan 

sonra implantla abutment arasında kret seviyesinde veya altında mikro aralık 

oluĢmaktadır. Tek aĢamalı sistemlerde implant alveoler kret seviyesinden yukarıda 

olduğu için kemik seviyesinde mikro aralık bulunmamaktadır. Bu aralıklarda zararlı 

mikrobiyal türler izole edilmiĢtir ve bunların kemik kaybında rol oynayabileceği 

düĢünülmektedir. Tek aĢamalı sistemlerde kemik seviyesinde mikro aralık 

olmamasına rağmen marjinal kemik kaybı rapor edilmiĢtir (Weber ve ark 1992). Bu 

kayıp çift aĢamalılarla karĢılaĢtırıldığında ya aynı ya da biraz daha az bulunmuĢtur. 



 

15 

Fakat 8 yıla kadar takip edilip hiç kemik kaybına rastlanmamıĢ çalıĢmalar da vardır 

(Buser ve ark 1999). Mikro aralık kemik seviyesinde veya altında ise erken kemik 

kaybına sebebiyet verebilir. Ancak mikro aralıklığın tek baĢına erken marjinal kemik 

kaybına sebebiyet verebileceği tartıĢmalıdır.  

Biyolojik geniĢliğin oluĢumu 

Doğal diĢlerde dentogingival bağlantılar 3 parçadan oluĢur: sulkus, epitelyal 

ataĢman ve bağ dokusu ataĢmanı. Bu yapılar biraz farklılık gösterse de implant 

çevresinde de mevcuttur. Epitelyal ataĢman miktarı ile bağ dokusu ataĢmanının 

miktarı biyolojik geniĢliği verir. Ġmplant yerleĢtirildikten sonra biyolojik geniĢlik 

oluĢum süreci baĢlar. Bu sürecin erken kemik kaybına neden olduğu söylenebilir 

ancak erken marjinal kemik kaybını sadece biyolojik geniĢlik oluĢum sürecine 

bağlamak yanlıĢ olabilir. Kemik kaybının miktarı ve biyolojik geniĢliğin lokasyonu; 

implant etrafındaki yumuĢak doku kalınlığına, tek aĢamalı implantlarda pürüzlü ve 

polisajlı yüzeylerin birleĢim yerine ve çift aĢamalı implantlarda mikro aralığın yeri 

gibi etkenlere bağlı olabilir.  

Ġmplant kret modulü 

Kret modülü implant gövdesinin alveoler kret bölgesine yakın olan kısmına 

verilen isimdir ve implant yüklendikten sonra krestal stresin karĢılaĢıldığı alandır. 

Kret modülünün yiv yapıları, implant abutment bağlantı Ģekilleri, polisajlı-pürüzlü 

yüzey miktarları ve platform Ģekilleri değiĢtirilerek erken kemik kaybı önlenmeye 

çalıĢılmaktadır. 

1.6 Peri-implant Oluğu Sıvısı ve DiĢeti Oluğu Sıvısı 

DiĢeti oluğu sıvısı (DOS) üzerine yapılan çalıĢmalar yarım yüzyılı aĢan 

süredir devam etmektedir. Sulkusun anatomisi ve periodontitisin oluĢumu sırasındaki 

geçiĢ sürecini araĢtıran çalıĢmalar, 1950‟lerin baĢında yapılan öncü çalıĢmalar 

olmuĢtur. Bundan sonraki çalıĢmalar DOS‟un kompozisyonu ve oluĢumu ile ilgili 

olmuĢtur. DOS, farklı hastalık tiplerindeki salınımı ve içerdiği bileĢenlerle son 

yıllarda periodontal hastalık geliĢimi ile ilgili önemli bilgiler veren bir sıvı olup aynı 

zamanda konak savunma mekanizmasının basamağını da oluĢturmaktadır. Enzimler 

baĢta olmak üzere DOS‟taki proteinlerin varlığı ve fonksiyonları araĢtırma konusu 
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olmuĢtur. Hasar görmüĢ periodontal dokulardan açığa çıkan enzimlerin periodontal 

teĢhiste güçlü potansiyelleri olduğu anlaĢılmıĢtır ve araĢtırmalar devam etmektedir. 

DOS‟taki kollajenaz ve elastazın daha çok nötrofillerden köken aldığı ve 

aktivitelerinin diĢetindeki enflamasyon ve cep derinliğiyle iliĢkili olduğu 

saptanmıĢtır (Uitto 2003). Nötrofillerin göçü, nötrofillerin DOS‟taki ve diĢeti 

dokusundaki fonksiyonları Attström ve Egelberg (1970) tarafından aydınlatılmıĢtır. 

Cimasoni, DOS ile ilgili monografisinin ilk baskısını 1974‟te yayınlamıĢtır. Bu 

kapsamlı derleme DOS çalıĢmalarına önemli katkılarda bulunmuĢtur ve milenyumun 

sonuna doğru DOS üzerine yapılan çalıĢmalar çarpıcı biçimde artmıĢtır. 

Amerika‟daki “Ulusal Kütüphane” nin 2003 yılında yapmıĢ olduğu Pub-Med 

araĢtırmasında tıp bilimini ilgilendiren 1656 farklı DOS çalıĢmasına rastlanmıĢtır 

(Uitto 2003). 

Bağlantı epiteli eĢsiz bir dokudur. Keratinize olmayan bir epitelin sert dokuya 

yaptığı bu bağlantının, vücutta baĢka örneği yoktur. Bu durumda, birleĢim epiteli 

periodonsiyumu koruyan bir set oluĢturmuĢ olur. DOS, bağlantı epitelinin yapısının 

korunmasında ve periodonsiyumun antimikrobiyal savumasında çok önemli bir rol 

oynar (Delima ve Van Dyke 2003). 

DOS serumdan, lökositlerden, periodonsiyumun yapısal hücrelerinden ve 

ağızdaki bakterilerden köken alan maddelerden oluĢan kompleks bir sıvıdır. 

Ġçeriğindeki bu maddeler periodontal hastalığın ve tedaviden sonraki iyileĢmenin 

belirlenmesine hizmet eder. Porphyromonas gingivalis ve Trepenoma denticola gibi 

bazı Ģüpheli periodontopatojenler geniĢ spektrumlu nötral proteinazlar üretirler. Bu 

proteinazlar periodontitis hastalarının plak ve DOS örneklerinde saptanabilir (Uitto 

2003). 

DOS‟taki konak kökenli maddeler antikorları, sitokinleri, enzimleri ve doku 

yıkım ürünlerini içermektedir. DOS‟taki antikorlar hem yerel hem de sistemik olarak 

sentezlenen molekülleri kapsar. DOS içerisinde yer alan kollajen telopeptid parçaları 

ve osteokalsin gibi kemik-özel belirleyiciler (marker) periodontal kemik yıkımını 

yansıtırlar (Ebersole 2003).  

Peri-implant oluğu sıvısı (PĠOS) implant ve çevre yumuĢak dokular 

arasındaki oluktan toplanabilir. Yapılan araĢtırmalarda DOS‟un ve PĠOS‟un hacmi 
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ve enflamasyon belirtileri bakımından değerlendirildiğinde implantlar ve doğal diĢler 

arasında fark bulunamamıĢtır (Apse ve ark 1989). Histolojik olarak peri-implant 

dokular incelendiğinde doğal diĢlerlerle benzer olduğu gözlenmiĢtir (Tonetti ve ark 

1993). Akut faz proteinleri, immünglobulinler, interlökin (IL)-1β, prostaglandin E2 

(PGE2) gibi birçok doku yapım ve yıkım belirteçleri PĠOS‟ta araĢtırılmıĢtır. PĠOS, 

kronik enflamasyonun ve kemik rezorbsiyonun klinik parametreleriyle birlikte, peri-

implant çevrenin anlık biyokimyasal durumunu vererek, hastalığın teĢhisi ve seyri 

hakkında bilgi verebilir.  

Reseptör aktivator nükleer kappa B ligand (RANKL) ve osteoprotegerin 

(OPG) kemik yapım ve yıkımında etkin belirteçler olmakla birlikte DOS ve PĠOS‟da 

bulunmaktadır (Arıkan ve ark 2008). Bu belirteçlerin seviyeleri olası bir 

periodontal/peri-implantal hastalıkların seyrini etkileyebilir.  

1.7 Kemik Kaybında Reseptör Aktivator Nükleer Kappa B (RANK), RANKL 

ve OPG 

Kemik kütlesi, iskeletin bütünlüğünü ve hareket yeteneğini sağlaması; kaslar 

için destek ve mineral iyonları için de depo oluĢturması; periodontal açıdan diĢlere 

destek sağlaması bakımından önemlidir. Kemik dokusu, eski dokunun osteoklastlar 

tarafından yıkılıp, yerine osteoblastlar tarafından yenisinin oluĢturulması ile hayat 

boyu yenilenir. Bu yeniden yapılanma, kemik yapımı ve yıkımı ile hücreler 

arasındaki değiĢik bağlantılar tarafından sağlanır. Bundan dolayı, hücreler arası 

sinyal yollarının ve protein mediyatörlerin yapısı önemlidir. Kemik rezorbsiyonu ve 

bu proteinler arasındaki bağlantıların anlaĢılması, çeĢitli kemik hastalıklarının 

tedavilerinde ve yeni terapötik ajanların belirlenmesinde etkili olabilir (Kostenuik ve 

Shalhoub 2001, Boyce ve Xing 2007). 

Simonet ve ark (1997) olası terapötik kullanımlar için çeĢitli tümör nekroz 

faktör (TNF) reseptörleriyle iliĢkili, farelerle çalıĢırlarken ilgili tamamlayıcı DNA‟yı 

yüksek miktarda ekprese eden farelerin kemiklerinde osteoklastların olmamasına 

bağlı olarak osteopetroz geliĢmiĢtir. Bu proteini kodlayan gene osteoprotegerin 

(OPG) “kemik koruyucu” ismi verilmiĢtir (Simonet ve ark 1997). OPG osteoklastik 

kemik rezorbsiyonunu sınırlandırarak iskeleti kemik rezorbsiyonundan korumaktadır. 

Daha sonra bu konudaki çalıĢmalar hızlanarak fizyolojik ve patolojik kemik 

rezorbsiyonunu kontrol eden iki farklı protein daha keĢfedilmiĢtir. Bunlardan, 



 

18 

reseptör aktivator nükleer kappa B (RANK) osteoklastlarda bulunan ve RANK 

ligand (RANKL) ile uyarılarak kemik yıkımına neden olan reseptördür (Lacey ve ark 

1998, Yasuda ve ark 1998). 

1.7.1 RANK 

Hücre dıĢı kısmı 28 amino asitlik sinyal peptid olan RANK, 21 amino asitlik 

kısa transmembran ve geniĢ sitoplazmik kısımları ile toplam 616 amino asitlik bir 

transmembran proteinidir. Preosteoklastlara RANKL‟ın bağlanmasını sağlayan tek 

reseptördür. Osteoklastogenez ve kalsiyum metabolizmasını kontrol eden bu 

reseptörün; makrofaj ve monositik hücreler, T ve B lenfositleri, fibroblastlar, 

dendritik hücreler, öncül ve olgun osteoklastların yüzeyinde bulunduğu belirlenmiĢtir 

(Hsu ve ark 1999, Wada ve ark 2006). RANK proteini meme bezleri ayrıca kemik 

metastazı yapabilme potansiyeli yüksek meme ve prostat kanser hücreleri tarafından 

eksprese edilebilir (Chen ve ark 2006). Ġnsanlarda, günümüze kadar RANKL geninde 

konjenital hastalığa sebep olan ve RANK delesyonu veya inhibisyonuna yol açan 

mutasyonlar belirlenememiĢtir (Blair ve ark 2007). Fakat RANK‟ın aktivasyonu 

veya OPG‟nin inhibisyonu yolu ile RANK sinyalinin artması çeĢitli mutasyonlara 

sebep olabilir. RANK ve OPG genindeki mutasyonlarda ailesel ekspansil osteolizde 

ve ailesel Paget hastalığında saptanmıĢtır. RANK‟ın ekson 1‟deki mutasyonları 

aktive etmesiyle RANK ile yönlendirilen nükleer faktör (NF)-κB sinyallemesi artar 

ve osteoklast aktivitesinin artıĢıyla sonuçlanır. Bu artıĢ ailesel Paget hastalığına sahip 

bazı bireylerdeki osteolizden sorumludur (Hughes ve ark 2000). RANK‟ın tümör 

hücrelerinin çoğalmasındaki potansiyel rolü araĢtırılmaktadır ve eğer ispatlanırsa 

RANK gelecekte tümör tedavilerinin baĢlıca hedefleri arasında olacaktır (Kim ve ark 

2006). 

1.7.2 RANKL 

Kemik kütlesi osteoblastlar ve osteoklastların kombine etkileriyle 

belirlenmektedir ve osteoklastlardaki iki temel sinyalleme yoluyla düzenlenir: 

RANKL/RANK ve Wn/β-katetin (Boyce ve Xing 2007). 



 

19 

RANKL, osteoprotegerin ligand (OPGL), osteoklast farklılaĢma faktörü 

(ODF), TNF iliĢkili aktivasyon ile indüklenen sitokin (TRANCE) ve TNF üst ailesi 

11 (TNFSF11) olarak da isimlendirilmektedir (Wong ve ark 1997). 

Normal ve patolojik durumlarda kemik rezorbsiyonunun anahtar mediyatörü 

olan RANKL, TNF ligand ailesinin bir üyesidir. Membrana bağlı 40-45 kDa‟luk 

hücresel ve 31 kDa‟luk  çözünür iki formdan oluĢmuĢ 317 amino asitlik bir peptiddir 

(Lacey ve ark 1998). Lenf nodları, timus ve akciğerde daha fazla olmak üzere dalak, 

kemik iliği gibi dokularda ayrıca osteoblast, T ve stromal hücrelerde de sentezlenir. 

RANKL kalsiferol (Vit. D), hormonlar (paratiroid hormon ve bu hormonla iliĢkili 

protein), çeĢitli sitokinler (IL-1β, IL-6, IL-11, PGE2 ve TNFα gibi), 

lipopolisakkaritler, bakteriyal ve viral ürünler, çeĢitli büyüme faktörleri [Transforme 

edici büyüme faktörü (TGF)-β1, fibroblast büyüme faktörü (FGF)-2, insulin benzeri 

büyüme faktörü (IGF)-1] ve glukokortikoidler gibi pek çok faktör tarafından 

düzenlenir. Osteoblast ve stromal hücrelerde RANKL sentezlenmesi, osteoklast 

oluĢumu ve aktivasyonunu indükleyen pek çok faktör ile uyarılır (Boyce ve Xing 

2007, Blair ve ark 2007). 

RANKL‟ın kemikteki ana görevi osteoklast oluĢumu ve apoptozis 

inhibisyonu sağlayarak kemik kaybı ve rezorbsiyonunu artırmaktır. Osteoblastlar 

yanında T hücrelerinden de artmıĢ miktarda RANKL salgılanması artrit ve diğer 

enflamatuar hastalıklara bağlı kemik kaybında da RANKL‟ın rol oynayabileceğini 

düĢündürmektedir (Takayanagi 2005). TNF aynı zamanda sistemik olarak dolaĢan 

osteoklast öncülerinin sayıca artmasına ve kemik iliğini terk edip periferal kana ve 

oradan enflame eklemlere geçiĢine destek vererek eklemde doku yıkımına aracılık 

eder. Eklemlere geçiĢi takiben RANKL, IL–1 ile birlikte osteoklast öncülerinin bir 

araya gelmelerine ve osteoklastlara dönüĢmelerine yardımcı olur (Nagasawa ve ark 

2007). 

RANKL‟ın osteoporotik etkisi yanında immün sistem üzerinde de önemli 

etkileri vardır. Farelerde yapılan çalıĢmalar RANKL‟ın aynı zamanda hamilelik 

sırasında meme bezine ait epitel hücreleri tarafından da eksprese edildiklerini ortaya 

koymuĢtur. RANKL meme bezi epitel hücrelerinin laktasyonel hiperplazisinde ve süt 

üretiminde de aktif rol oynamaktadır (Fata ve ark 2000). Bazı malign tümör 

hücrelerinden RANKL‟ın yanında RANK da sentezlenmesi tümörlü hücre 
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proliferasyonunun uyarılmasında rol oynayabileceklerini düĢündürmektedir (Kim ve 

ark 2006), fakat otokrin mekanizmayla mı, yoksa aktive olmuĢ T hücreleri gibi 

yardımcı hücrelerle parakrin biçimde mi hücre çoğalmasına katıldıkları 

bilinmemektedir. Bununla beraber, T hücreleri tarafından üretilen RANKL interferon 

(IFN)-β ekspresyonunu tetikler (Takayanagi ve ark 2002). TNF reseptörüyle iliĢkili 

faktör (TRAF)6‟yı yıkıma uğratan bu mekanizma T hücreleri tarafından üretilen 

IFN-γ ile arttırılabilir. TRAF6, RANK‟a katılan ve RANK sinyallemesinde rol alan 

çok önemli bir adaptör proteindir (Takayanagi ve ark 2000). 

Kemik metastazlarının patogenezinde RANKL birkaç noktada etkilidir; 

RANKL seviyelerindeki artmaya bağlı geliĢen artmıĢ kemik yıkımı tümör 

hücrelerinin bölünme ve yaĢam sürelerini hızlandıran büyüme faktörlerinin 

salgılanmasına sebep olmaktadır. Ayrıca, RANKL‟ın kemiğe metastaz yapan belirli 

kanser hücreleri için kemoatraktan olduğu ve kemik metastazlarında 

vaskülarizasyonu uyardığı düĢünülmektedir (Jones ve ark 2006). 

1.7.3 OPG 

Ġki farklı bilim adamı grubu tarafından keĢfedilen OPG (Simonet ve ark 1997, 

Tsuda ve ark 1997), baĢlangıçta 401 amino asit olarak sentezlenen bir polipeptiddir. 

21 amino asitlik propeptid kısmı ayrıldıktan sonra 380 amino asitlik olgun protein 

oluĢur. Hücre dıĢına 60 kDa‟luk monomerik ve 120 kDa‟luk disülfit bağı içeren 

homodimerik, çözünür bir glikoprotein olarak salgılanır. OPG, tümör nekroz faktörü 

reseptörleri (TNFR) süper ailesinin bir üyesi olup TNFR süper ailesinin diğer 

reseptörlerinden farklı olarak transmembran ve sitoplazmik kısımlar içermez. 

OPG RANKL‟ı bağlayan çözünür bir tuzak reseptördür. Aynı zamanda 

osteoklastogenezi inhibe edici faktör (OCIF) olarak da bilinen OPG, osteoblastlardan 

baĢka hematopoetik ve immün hücrelerde ayrıca kardiyovasküler sistem (kalp, arter 

ve venler), böbrek, karaciğer, dalak, beyin, akciğer ve kemik iliği gibi pek çok 

dokuda sentezlenmektedir (Khosla 2001, Boyce ve ark 2007). Salgılanması pek çok 

sitokin, peptid, hormon ve ilaç tarafından düzenlenir. TGF-α, TGF-β, IL-1α, IL-18, 

kemik morfojenetik proteinleri ve OPG mRNA seviyelerini artıran 17β-östradiol 

bunlardan birkaçıdır (Hofbauer ve ark 2001, Brandstrom ve ark 2001). Kemik 

yıkımını arttırdığı bilinen glukokortikoidler, osteoporoz ve vasküler hastalık 
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oluĢturma eğilimi olan siklosporin A, paratiroid hormon (PTH), PGE2 ve FGF-2 ise 

OPG sentezini inhibe ederler (Hofbauer ve ark 2001, Brandstrom ve ark 2001). 

OPG‟nin sentezi aynı zamanda osteoblastlarda osteoblastik kemik oluĢumunu da 

düzenleyen Wnt/β-katenin sinyali ile de düzenlenmektedir (Boyce ve ark 2005). 

OPG osteoklastların yaptığı kemik yıkımını inhibe ederek hipokalsemik ve 

antirezorptif etki gösterir. OPG, RANKL‟a bağlanarak RANK‟a bağlanmasını 

engeller. Sonuç olarak osteoklast farklılaĢması ve aktivasyonu inhibe olur ve 

RANKL kemik rezorbsiyonu oluĢturamaz. OPG ekspresyonu RANKL 

ekspresyonunu tetikleyen pek çok faktör tarafından düzenlenmektedir. ÇeliĢkili 

sonuçlar olmasına rağmen genellikle RANKL‟ın artıĢı OPG‟nin azalmasıyla 

iliĢkilidir veya OPG‟nin daha az uyarılmasına bağlıdır. Sonuç olarak RANKL/OPG 

oranı arttıkça osteoklastogenez de artmaktadır. Birçok çalıĢma RANKL/OPG 

oranının kemik kütlesinin esas belirleyicisi olduğunu desteklemektedir (Hofbauer ve 

Schoppet 2004). 

Otozomal resesif geçiĢli iki juvenil Paget hastasında, OPG genlerinde 100 

kilobaz uzunluğunda homozigot silinmeler görülmüĢtür. Bu hastalarda kemik 

yıkımının artması, osteopeni ve kırıklar bulunması OPG‟nin insanlarda da kemik 

koruyucu rolü olduğunu göstermektedir (Whyte ve ark 2002). OPG‟nin üçüncü 

eksonunda inaktive edici silinmelerin belirlendiği otozomal resesif geçiĢli bir kemik 

hastalığı olan idiopatik hipofosfatazyada görülen uzun kemiklerde deformiteler, 

kifozis ve artmıĢ kemik turnover‟ı üç kardeĢte gösterilmiĢtir. OPG‟nin kemik 

koruyucu rolü olduğunu gösteren diğer örneği oluĢturmaktadır (Cundy ve ark 2002). 

Yapılan çeĢitli hayvan çalıĢmalırında OPG sentezi yapamayan genetiği 

değiĢtirilmiĢ fareler kullanılmıĢtır (Kearns ve ark 2008, Bucay ve ark 1998). 

OPGsentezi yapamayan farelerde Ģiddetli osteoporoz, OPG seviyesinin normalin 

üstünde olduğu farelerde ise osteopetrozis gözlenmiĢtir (Kearns ve ark 2008). Bir 

baĢka hayvan çalıĢmasında farelerde renal ve aortik kalsifikasyonlar görülmüĢtür, 

OPG‟nin aynı zamanda büyük kan damarlarını kalsifikasyondan koruduğu 

söylenebilir (Bucay ve ark 1998).  

OPG ve RANKL‟ın sistemik hastalıklardaki rolü çeliĢkilidir. Kardiyovasküler 

hastalıklarda, kronik böbrek yetmezliklerinde ve diyabetli hastalarda serum OPG 
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düzeylerini yüksek bulan çalıĢmalar vardır (Collin-Osdoby 2004, Matsubara ve ark 

2009, Vik ve ark 2011). Rogers ve Eastell (2005) bu tip hastaların serumlarındaki 

OPG, plazma proteinlerine bağlandığı için aktivitesini yitirmiĢ olabileceğini 

belirtmiĢlerdir. OPG ve RANKL iliĢkisinin ve hastalıklardaki rolünün tam olarak 

anlaĢılabilmesi için daha fazla çalıĢma yapılması gerekmektedir. 

1.7.4 Fizyolojik Kemik Döngüsünde OPG, RANKL, RANK  

Kemik döngüsünde yer alan hücrelerin büyük çoğunluğu osteoklast ve 

osteoblastlardan oluĢmaktadır. Bu hücrelerin aktivasyonu ve apoptozisi arasındaki 

denge kemik kitlesinin devamlılığını sağlamakta anahtar role sahiptir. Fizyolojik 

koĢullar altında, kemik periyodik olarak osteoklastlar tarafından rezorbe edilirken 

osteoblastlar tarafından tekrar oluĢturulur. Yeni kemik oluĢumu dört aĢamada 

gerçekleĢir; osteoklast aktivasyonu, kemik rezorbsiyonu, osteoklast inhibisyonu ve 

osteoblast aktivasyonu, sonuç olarak yeni kemik oluĢur. Bu nedenle her Ģey 

osteoklastogenez ile baĢlamaktadır. Osteoklastlar hematopoietik hücrelerden köken 

almaktadır ve kemik yıkımı için farklılaĢmaktadırlar (Boyle ve ark 2003). Osteoklast 

öncülleri çok çekirdekli hücrelere dönüĢürler ve sitokin, hormon, büyüme faktörü 

gibi farklı etkenler tarafından uyarılarak kemik yüzeyine tutunurlar. Böylece aktive 

osteoklastlara farklılaĢmıĢ olurlar (ġekil 1.3). Osteoklastlar bir kez aktive olunca, 

lakuna oluĢturarak kemik yüzeyini yıkmaya baĢlarlar. Rezorbsiyon 

gerçekleĢtirildiğinde döngünün üçüncü aĢaması olan osteoklast apoptozisi gerçekleĢir 

ve bu olay olgunlaĢan preosteoblastları yeni kemik oluĢumunu ve minerilazisyonu 

sağlamak üzere uyarır. Kemik oluĢumu gerçekleĢtirildiğinde osteoblastlar apoptozise 

uğrayarak ya osteositlere ya da kemik yüzeyi boyunca uzanan hücrelere dönüĢürler 

(Trouvin ve Goeb 2010) . 

YaĢlanma boyunca, kemik döngüsünün yıkım lehine dengesi bozulur. 

YaĢlılarda otonomi kaybı ve artmıĢ mortalite kaynağı olan osteoporoz; kemik 

kütlesini azaltması ile kalça, vertebra ve ön kol kırıklarına yol açar. Osteoporoz bu 

kırıklar ile karakterize kronik kemik hastalığı olarak tanımlanır (Compston 2010). 

Osteoklastogenez için gereken osteoklast aktivasyonu iki molekül ile 

gerçekleĢtirilir. Bunlar makrofaj koloni stimüle edici faktör (M-CSF) ve RANKL‟dır. 

Her ikisi de osteoklast farklılanmasını sağlayacak gen transkripsiyonunu aktive 
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etmek için gereklidir (Lacey ve ark 1998). TNF ligand ailesinin diğer bir yeni üyesi 

olan RANKL, osteoblast kökenli hücreler ve aktive T hücreleri tarafından üretilir. 

Fizyolojik kemik kaybında osteoblastlar, patolojik kemik kaybında ise T 

hücrelerinde üretilen RANKL ön plana çıkmaktadır. Osteoblast kaynaklı RANKL 

membrana bağlı olarak bulunurken, T hücrelerinde ise daha çok çözünür RANKL 

(sRANKL) bulunmaktadır. M-CSF ve RANKL tamamlayıcı aktiviteye sahiptir. M-

CSF osteoklast öncüllerinin sayısını arttırırken, RANKL, osteoklast öncülleri ve 

olgun osteoklastlar üzerinde eksprese edilen RANK reseptörüne bağlanıp osteoklast 

apoptozisini inhibe eder, farklılaĢmasını ve aktivasyonu arttırır (ġekil1.3),(Schoppet 

ve ark 2002, Trouvin ve Goeb 2010 ). 

 

ġekil 1.3. Osteoklastogenezis 

Kemik yapımı veya yıkımı üç moleküle bağlıdır. RANKL reseptörü olan 

RANK‟a bağlanarak osteoklast farklılaĢmasını, aktivasyonunu ve yaĢamasını 

uyarırken; OPG RANKL için tuzak reseptör rolü oynayıp osteoklast aktivasyonu ve 

kemik resorpsiyonunu inhibe eder. (Liu ve ark 2010) RANKL, RANK ve OPG 

arasındaki denge, kemik yapım ve yıkımını belirleyen en önemli faktörlerdir. 
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Sitokin, hormon, büyüme faktörleri (GF) gibi çok çeĢitli faktörlerin etkisi 

altında osteoklast prekorserları çok çekirdekli hücrelere dönüĢür. M-CSF ve RANKL 

varlığında çok çekirdekli hücreler aktive osteoklastlara farklılaĢır. Bir kere 

aktiflenirse, lakuna oluĢturarak osteoklast kemik yüzeyini yıkmaya baĢlar. OPG, 

RANKL‟ın tuzak reseptörü, RANKL‟ın sürekli RANK‟a bağlanmasını engeller, bu 

nedenle osteoklast apoptozisine yol açar. Bu aĢamadan sonra yeni kemik yapımı için 

preosteoblastlar osteoblasta dönüĢerek kemik yapımını baĢlatır. 

OPG/RANKL yolağı ekspresyonu 

OPG/RANKL yolağında etkileĢen birçok faktör (hormonlar, sitokinler, 

büyüme faktörleri ve vitaminler) vardır. Bu düzenleyici faktörlerin baĢında gelen 

östrojen, kemik döngüsünde yer alan en önemli hormonlardandır. Östrojen ve onun 

yolaktaki etkileĢimleriyle ilgili farklı çalıĢmalar birbiriyle çeliĢmez. Çünkü östrojenin 

OPG salınımını uyardığı (Bord ve ark 2003) ayrıca RANKL ekspresyonunu 

baskılayabildiği gösterilmiĢtir (Eghbali ve ark 2003, Trouvin ve Goeb 2010). 

Androjenlerin OPG üzerindeki etkileriyle ilgili çalıĢmalar çeliĢkili sonuçlar 

vermiĢtir. Androjenler deney farelerinde OPG ekspresyonunu arttırırken (Chen ve 

ark 2004), insan osteoblastik hücrelerinde, serum protein seviyeleri ve OPG mRNA 

düzeylerinin 5-alfa-dihidrotestesteron tarafından belirgin bir Ģekilde azaltıldığı 

gösterilmiĢtir (Hofbauer ve ark 2002). RANKL ekspresyonu her 2 çalıĢmada da 

androjenler tarafından etkilenmemiĢtir (Chen ve ark 2004, Hofbauer ve ark 2002). 

Aksine, Proell ve arkadaĢları 2009 yılında testisi çıkarılmıĢ farelerde kemik iliği 

sıvısında serbest serum RANKL seviyesinin kontrol grubuna göre 3 kat daha fazla 

olduğunu belirtmiĢlerdir. Daha sonra test grubuna testesteron tedavisi uygulanmıĢtır 

ve RANKL seviyesi kontrol grubuyla aynı seviyeye gelmiĢtir (Proell ve ark 2009). 

Bu çalıĢmanın sonuçlarına paralel olarak baĢka bir çalıĢmada kemik iliği hücre 

ekstresindeki RANKL seviyesi ve testisleri çıkarılmıĢ farelerin testosteron seviyeleri 

arasında negatif korelasyon olduğu bulunmuĢtur (Li ve ark 2009). 

Hiperparatiroidli hastalarda gözlendiği gibi PTH kemik stimulasyonunda 

etkili rezorbsiyonu artıran bir hormondur. PTH ile kültüre edilmiĢ fare 

osteoblastlarında ve kemik iliği hücrelerinde OPG mRNA‟sının seviyesi düĢerken 

RANKL‟ın arttığı gözlenmiĢtir (Lee ve Lorenzo 1999). Aynı sonuçlar paratiroid 
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bezleri alınmıĢ hastalarda sürekli PTH infüzyonuyla da tespit edildi. RANKL 

artarken doza bağlı olarak OPG‟nin azaldığı gösterilmiĢtir ( Ma ve ark 2001). PTH 

genellikle kemik rezorbsiyonunu aktive eder fakat belirli aralıklarla PTH uygulaması 

kemik oluĢumuna yol açmaktadır. Ligatür bağlanarak periodontitis modeli 

oluĢturulan sıçanlara, belirli aralıklarla PTH uygulanmıĢ ve PTH‟ın periodontitisle 

iliĢkili kemik kaybını önlediği gözlenmiĢtir (Barros ve ark 2003). Paratiroid bezleri 

çıkarılmıĢ sıçanlara aralıklı PTH uygulaması alveoler kemik kaybını azaltmıĢtır 

(Marques ve ark 2004). Seck ve ark (2001) meme kanseri için ameliyat olan 

kadınların kemik dokusundaki OPG ve RANKL ekspresyonunu araĢtırırken çeliĢkili 

sonuçlar bulmuĢlardır ve menapozun OPG ve RANKL ekspresyonunun da herhangi 

bir değiĢiklik göstermediği kanaatine varmıĢlardır. Bununla birlikte, PTH‟ın yüksek 

seviyeleri hem OPG hem de RANKL‟ın mRNA transkripsiyonunun düĢük 

seviyesiyle korelasyon göstermiĢtir. Her yaĢ grubundan kadınları içeren kohort bir 

çalıĢmada serum OPG‟sinin PTH ile negatif korelasyon gösterdiği rapor edilmiĢtir 

(Kudlacek ve ark 2003 ,Trouvin ve Goeb 2010) 

PTH reseptörünün osteoklastogenezdeki rolünün anlaĢılabilmesi için PTH‟a 

bağımlı osteoklastogenezi destekleyecek osteoblast kökenli hücreler belirlenmiĢtir. 

PTH reseptöründen yoksun farelerden elde edilen osteoklast öncüleriyle osteoblast 

kökenli hücrelerle birlikte kültür edildiklerinde PTH‟a cevap olarak osteoklastlar 

oluĢmuĢtur. Bu sonuç PTH reseptörlerinin osteoklastlarda değil osteoblastlarda 

bulunduklarını göstermektedir. PTH stromal ve osteoblastik hücreler üzerinde 

bulunan kendi reseptörüne bağlanarak ve RANKL üretimini arttırarak, OPG 

üretimine engel olarak osteoklast oluĢumunu uyarmaktadır (Huang ve ark 2004). 

Kemik döngüsünde rezorbsiyonu azaltan veya arttıran birçok sitokin vardır. 

IL-1; RANKL ve RANK‟ı stimüle ederek kemik rezorbsiyonunu arttıran bir 

sitokindir. IL-1‟in OPG‟ye olan etkisi üzerine olan sonuçlar çeliĢkilidir. IL-7, IL-17 

ve TNF-alfa, RANKL seviyesini arttırarak rezorbsiyonu arttırırken (Ponchel ve ark 

2011); IL-4, IL-13 ve IFN-γ  osteoklastogenezi inhibe ettiği için antirezorbtif ajan 

sayılmaktadır (Kearns ve ark 2008). 

Büyüme faktörleri (GF) OPG/RANKL yolağının baĢka bir düzenleyicileridir. 

IGF-1 kemik döngüsü için önemli bir GF olarak bilinir, çünkü yaĢla birlikte kemiğin 

IGF-1‟e verdiği cevap yeteneği azalır (Cao ve ark 2007). Zhao ve arkadaĢları sağlıklı 
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Çinli kadınlarda IGF-1 ve OPG/RANKL yolağı arasındaki iliĢkiyi değerlendirdiler. 

ÇalıĢmanın sonucunda hem IGF-1 OPG arasında hem de IGF-1 OPG/RANKL oranı 

arasında negatif korelasyon görülürken, IGF-1, RANKL ile pozitif korelasyon 

göstermiĢtir. Yazarlara göre IGF-1‟in kemik üzerinde etkisi OPG/RANKL yolağı 

aracılığıyla olabilir (Zhao ve ark 2008). Bu çalıĢmada çeĢitli limitasyonlar vardır; 

toplanan örnekler kemik çevresinden değilde serumdan elde edilmiĢtir, ikinci olarak 

RANKL‟ı belirlemede kullanılan yöntem çok duyarlı değildir.  

Yapılan bir hayvan çalıĢmasında, yavru farelerdeki IGF-1‟in M-CSF ve 

RANKL ekspresyonunu uyardığı fakat bu etkiyi yaĢlı hayvanlarda yapamadığı bu 

yüzden bu düzenleyici GF‟nin rolünün yaĢla birlikte yitirildiği görüldü. 

AraĢtırmacılar, IGF-1‟i kemik döngüsündeki bütün değiĢikliklerden sorumlu 

tutmazken, reseptör aktivasyonunu bozması nedeniyle IGF-1‟in değiĢken rolü 

olduğunu saptamıĢlardır (Cao ve ark 2007). 

Diğer bir GF, pigment epiteli kaynaklı büyüme faktörü (PEDF)‟dür. PEDF 

angiogenezi inhibe eden güçlü bir etkendir. Kemikte PEDF ekspresyonu 

gösterilmekle birlikte osteoblastik hücrelerin farklılaĢması üzerine pozitif etkisi 

olduğu da belirlenmiĢtir. Akiyama ve ark (2010) tarafından kemik döngüsü, 

özelliklede osteoklast fonksiyonu ve PEDF arasındaki iliĢkide PEDF‟nin 

osteoblastlarda ve osteoklast öncü hücrelerinde OPG ekspresyonunu uyarırken, 

RANKL ekspresyonunu baskıladığı ortaya konulmuĢtur. Ayrıca PEDF‟nin osteoklast 

farlılaĢmasını inhibe ettiği gösterilmiĢ ve PEDF‟nin OPG ekspresyonunu arttırarak 

bir kemik rezorbsiyon inhibitörü olabileceği belirtilmiĢtir (Trouvin ve Goeb 2010).  

OPG/RANKL yolağında genetik varyasyon ve mutasyonlar saptanmıĢ ve 

oluĢan polimorfizmlerin kemik kütle yoğunluğuna (BMD) etkileri araĢtırılmıĢtır. 

Hem oldukça yüksek kalça BMD‟si hem de çok düĢük kalça BMD‟si olan bireylerde 

RANKL genindeki polimorfizmlerin araĢtırıldığı bir çalıĢmada; RANKL 

(TNFRSF11 A) geninde rs9594782 polimorfizmi, TC/CC genotipi bulunan erkekler, 

çok düĢük kalça ve vücut BMD‟si bakımından yüksek derecede risk taĢıdığı rapor 

edilmiĢtir. Aynı kohort çalıĢmada; OPG geninin (TNFRSF11B) promotör bölgesinde 

A163G polimorfizmi olan GG genotipli bireylerin düĢük kalça BMD‟si açısından az 

risk taĢıdıkları saptanmıĢtır (Hsu ve ark 2006). Bir diğer araĢtırmada, Roshandel ve 

ark (2010) OPG, RANKL ve RANK genlerinde birçok tek nükleotid polimorfizmi 
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tanımlamıĢlardır. Ayrıca bu polimorfizmlerin BMD ve kemik döngüsü markerları ile 

iliĢkili olduğunu bildirmiĢlerdir. 

1.7.5 Patolojik Kemik Kaybında OPG ve RANKL 

Patolojik kemik kaybında aktif T lenfositleri yüksek miktarda sRANKL 

üreterek kemik rezorbsiyonunu kontrol etmeye çalıĢmaktadırlar. Fizyolojik kemik 

kaybında genel olarak osteoblastlar sorumluyken patolojikte ise temel hücre T 

lenfositleridir. RANKL osteoblastlarda membrana bağlı bir proteindir, fakat T 

hücresi üzerinden membrana bağlı RANKL ekspresyonu sınırlıdır ve T hücreler 

tarafından üretilen RANKL proteinin büyük çoğunluğu çözünür formda aktiftir 

(Kanamaru ve ark 2004). Romatoid artrit hastalarından elde edilen T lenfositlerinde 

RANKL mRNA‟sı saptanmıĢtır (Horwood ve ark 1999). Artritli farelerde meydana 

gelen yıkımda T hücrelerinin ürettiği sRANKL artmıĢ sayıda rastlanmıĢtır. Daha 

sonra ortama OPG eklenmiĢ ve kemik yıkımı azalmıĢtır (Kong ve ark 1999). 

BağıĢıklık mekanizması çökertilmiĢ farelere dıĢarıdan T lenfositleri verilerek oral 

yoldan Aggregatibacter actinomycetemcomitans ile enfekte edilmiĢlerdir. 

Periodontitis hastalarından transfer edilen bu T lenfositlerinin Ģiddetli kemik 

yıkımına yol açtığı ve bu yıkım da OPG ile baskılandığı rapor edilmiĢtir. OluĢan ileri 

derecedeki yıkımdan T lenfositlerinden eksprese olan RANKL‟ın sorumlu olduğu 

düĢünülmüĢtür (Kanamura ve ark 2004, Nagasawa ve ark 2002). Ġltihabi hücreler 

tarafından eksprese edilen RANKL‟ın periodontitiste önemli olduğuna dair daha ileri 

kanıtlar T hücrelerinin, Aggregatibacter actinomycetemcomitans ile stimülasyonunun 

RANKL ekspresyonunu indüklediğinin gösterilmesiyle elde edilmistir (Teng ve ark 

2000). Bir diğer periodontopatojen olan Porphyromonas gingivalis de lenfositlerde 

RANKL ekspresyonunu indükleyebilmektedir ve dalak hücre kültürlerinde artmıĢ 

osteoklast formasyonu ile iliĢkili bulunmuĢtur (Jiang ve ark 2002). 

 Periodontitisli ve peri-implantitisli hastalarda yapılan klinik çalıĢmalarda 

OPG/sRANKL oranı dikkate alınmıĢtır. Hastalıklı bölgeler ile kontrol bölgeleri 

kıyaslandığında OPG/sRANKL oranının kontrol grubuna göre daha küçük olduğu 

gözlenmiĢtir (Bostancı ve ark 2007, Arıkan ve ark 2008, Duarte ve ark 2009a, Duarte 

ve ark 2009b).   
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T hücresinin aracılık ettiği osteoklast oluĢumunun moleküler 

mekanizmasında RANKL ve IFN-γ karĢılıklı etkileĢir. IFN-γ yoluyla üretilen T 

hücreleri RANKL/RANK sinyallemesini engelleyerek osteoklastogenezisi baskılar 

(Takayanagi ve ark 2000). 

B lenfositler de ya RANKL eksprese ederek veya bizzat kendisi osteoklast ata 

hücresi olarak osteoklast formasyonuna katılabilirler. B hücreleri tarafından asırı 

RANKL ekspresyonu multipl miyeloma hastalarındaki kemik kaybında önemli bir 

rol oynayabilir (Lerner 2004). 

Periodontitis lezyonlarında lenfositler, makrofajlar ve nötrofiller diĢeti bağ 

dokusunda birikirler ve stromal hücrelerle iliĢkiye girerler. Bu durum peri-implant 

lezyonlarında da aynı olmakla birlikte hücre içeriğinde küçük bir farklılık vardır; 

plazma hücreleri ve lenfositler iki lezyonda da baskın hücre grubunu oluĢturuken, 

implant lezyonlarında nötrofil granülositleri ve makrofajlar daha fazladır (Berglundh 

ve ark 2011). Stromal hücreler (osteoblastlar, periodontal ligament fibroblastları, 

diĢeti fibroblastları) ile enflamatuvar infiltratların (T ve B lenfositleri, makrofajlar) 

arasındaki iliĢkiyi anlamak çok önemlidir. Makrofajlar ve T lenfositleri IL-1, IL-6, 

TNF-α, PGE2 gibi enflamatuvar mediyatörler üreterek osteoblastlardan RANKL 

üretimini tetiklerler ve indirekt olarak kemik yıkımı meydana getirirler. T lenfositleri 

aynı zamanda RANKL‟ı direkt üreterek osteoklast farklılaĢmasına öncülük eder. 

Alveoler kemik rezorbsiyonu periodontal lezyonlardaki enflamatuvar infiltrat 

tarafından direkt veya indirekt biçimde gerçekleĢebilir (Taubman ve Kawai 2001, 

Taubman ve ark 2007). Bu durum peri-implant lezyonlarındada geçerli olmakla 

beraber daha Ģiddetli görülmektedir. Çünkü, implant lezyonlarında enflamatuvar 

hücre infiltratı kemiğe kadar uzanmaktadır. Ayrıca etkenler ortadan kalktığında 

periodontal lezyondaki enflamatuvar infiltrat kapsüle edilebilirken, bu durum peri-

implantal lezyonlar için geçerli değildir (Berglundh ve ark 2011).  

Ġmplantlar artık günümüzde sıklıkla uygulanan baĢarısı kanıtlanmıĢ 

konvansiyonel bir tedavi yöntemidir. Giderek artan implant sayısı beraberinde daha 

çok ve ayrıntılı araĢtırma ihtiyacını doğurmaktadır. Daha önceki baĢlıklarda; 

implantlarda oluĢabilen erken marjinal kemik kaybından, RANKL ve OPG‟nin 

periodontal dokular üzerine olan etkilerinden detaylı olarak değinilmiĢti. Bu 
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çalıĢmada herhangi bir sistemik rahatsızlığı ve periodontitis hikayesi olmayan 

bireylerdeki implantlar yükleme sonrası bir yıl takip edilerek;  

a) kemik kaybı oluĢup oluĢmadığını değerlendirmek, 

b) olası kemik kaybının etyolojisinin incelenmesi, 

c) kemik kaybı ve klinik parametreler ile OPG
PĠOS

/sRANKL
PĠOS

 arasındaki 

iliĢkinin belirlenmesi, 

d) olası kemik kaybının fizyolojik mi,  patolojik mi veya herikisi birden mi  

olduğunu belirlemek, amaçlanmıĢtır. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1 ÇalıĢma Grubu: 

AraĢtırmaya, Selçuk Üniversitesi DiĢhekimliği Fakültesi Periodontoloji 

Anabilim Dalı Kliniği‟ne Nisan 2007 ile Mart 2008 tarihleri arasında müracaat eden, 

parsiyel veya total diĢ eksikliği bulunan , yaĢları 17 ile 60 arasında değiĢen 11‟i 

kadın, 9‟u erkek toplam 20 gönüllü hasta dahil edildi. Hasta takip döneminde 3 hasta 

randevularına gelmeyerek çalıĢma dıĢı kaldı. Onyedi hastada en az 1 ve en fazla 5 

implant olmak üzere toplam 43 implant kullanıldı. Ġmplantlar 3.3 ve 4.1mm çapında 

6, 8, 10, 12mm uzunluğunda Straumann ITI standart olarak kullanılmıĢtır. Hastalara 

araĢtırmanın amacı, içeriği anlatıldı ve çalıĢmaya gönüllü olarak katıldıklarına dair 

araĢtırmanın detaylarını içeren bilgilendirilmiĢ onay formu imzalatıldı. ÇalıĢmaya 

baĢlamadan önce Selçuk Üniversitesi DiĢhekimliği Fakültesi Etik Kurulu‟na baĢvuru 

yapıldı ve onay alındı (Etik kurul rapor no: 2009/4-1).  

DiĢ eksikliği olan hastalarda araĢtırmaya katılma kriterleri Ģunlardı; a) 

herhangi bir sistemik probleminin bulunmaması, b) bayanlar için hamilelik ve 

laktasyon döneminde olmamak, c) sigara içmemek, d) periodontitis ve hikayesi 

olmaması. 

Cerrahi aĢamaya geçmeden önce ihtiyacı olan hastalara gerekli periodontal 

tedavi protokolü uygulandı. Cerrahi aĢamada implantlar firmanın tavsiye ettiği 

bölgeye kadar pürüzlü yüzey açıkta kalmayacak Ģekilde yerleĢtirilerek  

osseointegrasyon süreci beklendi. Süreç tamamlandığında implantlar yüklemeden 

hemen önce PĠOS örneklemeleri ve klinik ölçümleri yapıldı. Bu aĢamadan sonra 

implantların üst yapısına baĢlanırken yüklemenin olduğu günden itibaren 3,6 ve 12. 

aylarda PĠOS örneklemeleri ve klinik ölçümler tekrarlanırken 3, 6 ve 12. aylarda 

panoramik radyograflar alındı. Seanslarda oral hijyeni iyi olmayan hastalara 

örneklemeler yapıldıktan sonra gerekli tedaviler yapılarak, oral hijyen eğitimi 

tekrarlandı (ġekil 2.1.).  
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Tablo 2.1. Klinik uygulamalar ve zaman aralıkları 

2.2 Doğal DiĢler Ġçin Klinik Değerlendirme: 

 Klinik değerlendirme doğal diĢler ve implantlar için ayrı indeksler 

kullanılarak yapılmıĢtır. Hastaların baĢlangıç periodontal durumlarını belirlemek 

amacıyla klinik olarak, Sondlama Cep Derinliği (SCD), Plak Ġndeksi (PĠ), Gingival 

Ġndeks (GĠ) ve Klinik AtaĢman Seviyesi (KAS) ölçümleri yapıldı. 

2.2.1 Sondlama Cep Derinliği 

Williams periodontal sondu

 yardımıyla diĢeti kenarı ile sulkus/cep tabanı 

arası mesafe, vestibül ve palatinalde, mezial, orta ve distal olmak üzere, diĢin altı 

noktasından ölçüldü. Ölçüm esnasında sondun, diĢin uzun aksına paralel olmasına ve 

aĢırı kuvvet uygulanmamasına dikkat edildi. Değerler toplanıp 6‟ya bölünerek her 

hastaya ait ortalama SCD miktarı hesaplandı.  

2.2.2 Plak Ġndeksi (Silness ve Löe 1964) 

Plak indeksi ölçümü için değerler her diĢin mezial, distal, vestibül ve 

palatinal olmak üzere dört yüzeyinden elde edildi. Değerler toplanıp dörde bölünerek 

her bir diĢe ait PĠ skoru saptandı. Skorlama Ģu Ģekilde yapıldı; 
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0: DiĢ yüzeyinin diĢeti bölgesinde hiç bakteri plağı yok. 

1: Göz ile diĢin yüzeyinde bakteri plağı görülmemekte fakat sondlama 

iĢleminden sonra sondun ucunda bakteri plağı izlenmektedir. 

2: DiĢeti bölgesi ince ve orta düzeyde bakteri plağı ile kaplıdır ve bu birikinti 

göz ile seçilebilmektedir. 

3: Fazla miktarda yumuĢak birikinti vardır, bunun kalınlığı diĢeti oluğunu 

tamamen doldurmuĢtur ve interdental bölge yumuĢak birikinti ile doludur. 

2.2.3 Gingival Ġndeks (Löe ve Silness 1963) 

Bütün diĢlerin vestibul, lingual, mezial ve distal yüzeylerine bakıldı. Değerler 

toplanıp dörde bölünerek her bir diĢe ait GĠ skoru saptandı. 

0: Sağlıklı diĢeti. 

1: Hafif enflamasyon, hafif renk değiĢikliği ve ödem var ama sondlama 

iĢleminden sonra kanama yok. 

2: Orta dereceli enflamasyon, ödem, kırmızılık ve parlaklık, sondlamada 

kanama var. 

3: ġiddetli enflamasyon ve kızarıklık, ödem, ülserasyon ve spontan kanamaya 

eğilim var. 

2.2.4 Klinik AtaĢman Seviyesi 

Williams periodontal sond kullanılarak mine-sement sınırından sulkus/cep 

tabanına olan mesafe, vestibul ve palatinalde, mezial, orta ve distal olmak üzere, 

diĢin altı noktasından milimetrik olarak ölçüldü. Değerler toplanıp 6‟ya bölünerek 

her hastaya ait ortalama KAS hesaplandı.  
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2.3 Ġmplantlar Ġçin Klinik Değerlendirme 

Ġmplantlar klinik olarak, Sondlama Cep Derinliği (SCD), modifiye Plak 

Ġndeksi (mPĠ), modifiye Gingival Ġndeks (mGĠ), modifiye Sulkus Kanama Ġndeksi 

(mSKĠ) , Keratinize Doku Miktarı (KDM), YapıĢık Doku Miktarı (YDM) ve Doku 

Kalınlığı (DK) ile değerlendirildi. 

2.3.1 Sondlama Cep Derinliği 

Plastik Williams periodontal sondu

 yardımıyla implant mukozası kenarı ile 

sulkus/cep tabanı arası mesafe, vestibül ve palatinalde, mezial, orta ve distal olmak 

üzere, implantın altı noktasından ölçüldü. Ölçüm esnasında sondun, implantın uzun 

aksına paralel olmasına ve aĢırı kuvvet uygulanmamasına dikkat edildi. Değerler 

toplanıp 6‟ya bölünerek her implanta ait ortalama SCD miktarı hesaplandı. 

2.3.2 Modifiye Plak Ġndeksi (Mombelli ve ark 1987) 

Ġmplantlarda yüzey temizliğini belirlemek üzere kullanılan bu indeks, 

aĢağıdaki kriterler gözönüne alınarak implantların mezial, distal, bukkal ve palatinal 

olmak üzere dört bölgeden elde edildi. Değerler toplanıp dörde bölünerek her bir 

implanta ait mPĠ skoru saptandı. Skorlama Ģu Ģekilde yapıldı; 

0: Plak yok. 

l: Ġmplant sulkusunda sond ucu ile tespit edilebilen plak varlığı. Bu bölgede 

pürüzlendirilmiĢ implant yüzeyi varsa en az "l" değeri verilir. 

2: Gözle görülebilir plak varlığı. 

3: Ġmplant yüzeyinde yumuĢak eklenti varlığı. 
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2.3.3 Modifiye Gingival Ġndeks (Löe ve Silness 1963):  

Ġmplantların çevre yumuĢak dokusundaki enflamasyon derecesini belirlemek 

amacıyla mezial, distal, bukkal ve palatinal olmak üzere dört bölgeden mGĠ skoru 

elde edildi. Değerler toplanıp dörde bölünerek her bir implanta ait mGĠ skoru 

saptandı. Skorlama Ģu Ģekilde yapıldı; 

0: Enflamasyon yok. 

l: Hafif derecede enflamasyon. Mukoza renginde çok az kızarıklık ve hafif 

ödem var. Sondlamada kanama yok. 

2: Orta derecede enflamasyon. Mukozada kızarıklık, ödem ve parlaklık 

mevcut. 

3: ġiddetli mukoza enflamasyonu ve spontan kanamaya eğilim, belirgin 

kızarıklık ve ödem. 

2.3.4 Modifiye Sulkus Kanama Ġndeksi (Mombelli ve ark 1987): 

Ġmplantların çevre yumuĢak dokusundaki enflamasyon derecesini belirlemek 

amacıyla aĢağıdaki indeks kriterleri kullanılmıĢtır. 

0: Periodontal sond implanta komĢu mukoza kenarı boyunca gezdirilince 

kanama yok. 

1: Mukoza kenarında izole, kanama odakları varlığı. 

2: Mukoza kenarı boyunca kanın kırmızı bir hat oluĢturması. 

3: Mukozada yoğun kanama varlığı. 

2.3.5 Keratinize  ve YapıĢık Doku Miktarı: 

Ġmplant mukozası kenarından mukogingival birleĢime kadar vestibül bölgede, 

mezial, orta ve distal olmak üzere plastik Williams periodontal sondu

 yardımıyla 
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ölçüm yapılarak keratinize doku miktarı belirlenmiĢtir. Bu belirlenen değerlerden 

sondlama cep derinliği değerleri çıkarılarak yapıĢık  doku miktarı değerleri elde 

edilmiĢtir.  

2.3.6 Kret Bölgesindeki Doku Kalınlığını Belirleme: 

Ġmplant yapılacak bölgenin doku kalınlığını belirlerken anestezi yapılarak  

periodontal sond implantın yerleĢtirileceği açıyla kemiğe kadar  ilerletilerek ölçüm 

yapılır. Skorlar A, B, C ve D olarak kaydedildi. 

A: Doku kalınlığı < 1mm  

B: 1≤ Doku kalınlığı <2 mm arası  

C: 2≤ Doku kalınlığı <3 mm arası  

D: Doku kalınlığı ≥ 3 mm‟den büyük ve eĢit 

2.4 Peri-implant Oluğu Sıvısı Örneklemesi  

PĠOS örneklemeleri osseointegrasyon süreci tamamlandığında yükleme 

yapılmadan önce ve yükleme yapıldıktan sonra 3, 6 ve 12. aylarda tekrarlandı.   

Toplama iĢleminde kağıt Ģeritler

 kullanıldı ve her bir implantın meziobukkal, 

distobukkal, distopalatinal ve meziopalatinal bölgelerinden yapıldı. Örnekleme 

yapılmadan önce örneklemenin yapılacağı implant pamuk rulo tamponlarla izole 

edildi ve basınçlı hava ile kurutuldu. Plak indeksi alındıktan sonra eğer varsa 

supragingival plak implant mukozasına değmeden plastik bir küret yardımı ile 

uzaklaĢtırıldı. PĠOS örneği alındıktan sonra diğer klinik indeksler tamamlandı. Kağıt 

Ģeritlerin kan ve salya ile kontamine olmamasına dikkat edildi. Kan ve salya bulaĢan 

kağıt Ģeritler çalıĢmaya dahil edilmedi. Eğer ilgili sulkusta kanama olduysa 

örnekleme iĢlemi orada sonlandırılarak 3 gün sonra tekrarlandı. ġeritler diĢeti cebi 

içine hafif bir direnç hissedilinceye kadar yerleĢtirilirken mekanik travma 

oluĢturulmamasına dikkat edildi. Standardizasyonu sağlayabilmek için Ģeritler, 

implant oluğunda 30 saniye bekletildikten sonra her bir Ģeritin DOS hacmi µl 
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cinsinden elektronik cihaz


 ile ölçüldü. Her bir implanttan toplanan Ģeritler, 400µl 

fosfatla tamponlanmıĢ salin içeren (PBS) bir Eppendorf tüpüne konuldu ve kapak 

etrafları parafin bant ile sarıldı. Önce -20ºC‟de daha sonra analiz gününe kadar -

80ºC‟de saklandı. 

2.5 Radyografik Değerlendirme 

Hastalardan yüklemeden önce, 3, 6 ve 12. aylarda panoramik radyograflar 

alındı. Bu zamanlardaki kemik kaybı miktarı (KKM) belirlendi. KKM‟i 

belirlerken çeĢitli verilerden yararlanıldı. Bunlar; ölçülen kemik kaybı miktarı 

(ÖKKM), ölçülen implant boyu (ÖĠB) ve bilinen implant boyudur (BĠB) 

(ġekil 2.1).  

 

ġekil 2.1. Panoramik radyograflarda kemik kaybı miktarı hesaplanması için Ģekilde belirtilen hatlarda 

ölçüm yapıldı. Kemik kreti ile implantın boynu arası mesafe (A,B), ÖĠB implant boynu ile apeks arası 

mesafe (C) olarak değerlendirildi (Manz 2000). ÖKKM: (A+B)/2, ÖĠB:C 

ÖKKM: Radyografda mezial ve distal  kemik kayıp miktarları ölçüleri 

toplanarak ikiye bölünür.(A+B)/2 
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BĠB: Ġmplantların boyutu cerrahi aĢama kaydedildiğinden gerçek boyutlar 

bilinmektedir.  

ÖĠB: Radyografda implantın boynu ile apeksi arasındaki mesafedir ölçülerek 

hesaplanır.(C) 

KKM: (A+B)*BĠB/2C veya ÖKKM*BĠB/ÖĠB Ģeklinde de yazılabilir.Yani 

ÖKKM seviyesi, BĠB‟in ÖĠB ile bölünmesiyle çarpılınca gerçek kemik kaybı miktarı 

bulunmuĢ olur. 

2.6 Peri-implant Oluğu Sıvısı Örneklerinin Analizi 

Analizler Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim 

Dalı‟ında “Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay” (ELISA) yöntemi ile ticari 

kitler kullanılarak gerçekleĢtirildi.  

2.6.1 Total RANKL
PĠOS

 Miktarının Belirlenmesi 

Peri-implant oluğu sıvısındaki RANKL düzeyleri ticari ampli-sRANKL 

ELISA


 kiti kullanılarak belirlendi. Analizde kullanılan çözeltiler, kitte bildirilen 

prosedüre uygun olarak hazırlandı. Standartların hazırlanması amacıyla kit 

içerisindeki stok standartlar kontrol üreticinin direktiflerine uygun olarak 

sulandırıldı. Kuyucuklardan hangilerine standartların, kontrolün ve DOS örneklerinin 

ekleneceği, hangisinin blank olarak bırakılacağı protokol kağıdı üzerinde iĢaretlendi. 

Plate üzerindeki tüm kuyucuklara blank hariç 100μl standart, kontrol ve DOS 

örnekleri eklendi. Daha sonra blank hariç tüm kuyucuklara 100μl “biotinylated anti-

sRANKL antikor” solüsyonu eklendi ve mikrotitrasyon plağının üzeri kapatılarak 18-

24 saat oda ısısında (18-26°C) otomatik plate çalkalayıcı üzerinde inkübe edildi. 

Kuyucuklardaki solüsyonlar uzaklaĢtırıldıktan sonra hazırlanan yıkama solüsyonu ile 

5 defa yıkandı. Ardından blank hariç tüm kuyucuklara “Streptavidin-alkaline 

phosphatase” solüsyonundan 200μl eklendi ve plağın üzeri kapatılarak oda ısısında 

(18-26°C) 1 saat inkübe edildi. Ġnkübasyon süresi sonunda kuyucuklar yıkama 

solüsyonu ile 5 kez yıkandı ve her bir kuyucuğa 100μl amplifĠer A daha sonra 100μl 
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amplifĠer B solüsyonundan eklendi ve  oda ısısında (18-26°C) 30 dakika inkübe 

edildi. Ġnkübasyon süresi sonunda her bir kuyucuğa 50μl stop solüsyonu eklenerek 

reaksiyon durduruldu. Mikrotitrasyon plağı 620 nm referansla 490nm'de optik 

okuyucuda okunarak abzorbans ölçümleri yapıldı. Standart değerlerin optik okuma 

sonunda elde edilen verilerine göre standart eğri oluĢturuldu. Örneklere ait 

sulandırılmıĢ sRANKL konsantrasyonu pmol/l biriminde bulundu. Elde edilen pmol/l 

birimindeki veriler 50‟ye bölünerek pg/μl birimine çevrildi. Okunan PĠOS sRANKL 

degerleri (pg/μl) sulandırma miktarı (400 μl) ile çarpıldı ve dörde bölünerek 30 

saniyede toplanan PĠOS sRANKL total miktarı (pg/30s) belirlendi. Birim hacimdeki 

(pg/μl) konsantrasyonları hesaplanırken okunan sRANKL degerleri (pg/ μl) 400 μl 

sulandırma miktarı ile çarpıldı ve PĠOS(μl) hacmine bölündü. 

2.6.2 Osteoprotegerin
PĠOS 

Miktarının Belirlenmesi 

Peri-implant oluğu sıvısındaki OPG düzeyleri ticari Osteoprotegerin ELISA 

kit


 kullanılarak belirlendi. Analizde kullanılan çözeltiler, kitte bildirilen prosedüre 

uygun olarak hazırlandı. Standartların hazırlanması amacıyla kit içerisindeki stok 

standart, üreticinin direktiflerine uygun olarak sulandırıldı. Kuyucuklardan 

hangilerine standartların ve PĠOS örneklerinin ekleneceği, hangisinin blank olarak 

bırakılacağı protokol kağıdı üzerinde iĢaretlendi. Plak üzerindeki tüm kuyucuklara 

100μl “Assay buffer” solüsyonu eklenirken Blank‟a 100μl daha ilave edildi.  Blank 

hariç tüm kuyucuklara 50μl standart ve PĠOS örnekleri eklendi. Daha sonra blank 

hariç tüm kuyucuklara 50μl “polyclonal biotinylated anti-OPG” solüsyonu eklendi ve 

mikrotitrasyon plağının üzeri kapatılarak 18-24 saat 4°C'de inkübe edildi. 

Kuyucuklardaki solüsyonlar uzaklaĢtırıldıktan sonra hazırlanan yıkama solüsyonu ile 

5 defa yıkandı ve kurutuldu. Yıkama solüsyonları uzaklaĢtırılıp kurutulmuĢ olan tüm 

kuyucuklara hazırlanan “Streptavidin-HRPO conjugate” solüsyonundan 200μl 

eklendi ve plağın üzeri kapatılarak 18-26°C'de 1 saat inkübe edildi. Ġnkübasyon 

süresi sonunda kuyucuklar yıkama solüsyonu ile 5 kez yıkandı ve kurutuldu. Her bir 

kuyucuğa 200μl tetrametilbenzidin (TMB) substrat solüsyonu eklendi ve plak 

karanlık bir ortamda plağın üzeri kapatılmadan 20 dakika süre ile oda sıcaklığında 
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inkübe edildi. Ġnkübasyon süresi sonunda her bir kuyucuğa 50μl stop solüsyonu 

eklenerek reaksiyon durduruldu. Mikrotitrasyon plağı 450nm'lik plak optik 

okuyucusunda okunarak abzorbans ölçümleri yapıldı. Standart değerlerin optik 

okuma sonunda elde edilen verilerine göre standart eğri oluĢturuldu. Örneklere ait 

sulandırılmıĢ OPG konsantrasyonu pmol/l biriminde bulundu. Elde edilen pmol/l 

birimindeki veriler 50‟ye bölünerek pg/μl birimine çevrildi. Okunan PĠOS OPG 

degerleri (pg/μl) sulandırma miktarı (400 μl) ile çarpıldı ve dörde bölünerek 30 

saniyede toplanan PĠOS OPG total miktarı (pg/30s) belirlendi. Birim hacimdeki 

(pg/μl) konsantrasyonları hesaplanırken okunan sRANKL degerleri (pg/ μl) 400 μl 

sulandırma miktarı ile çarpıldı ve PĠOS(μl) hacmine bölündü. 

2.7 Verilerin Ġstatistiksel Analizi  

Veriler, bilgisayar ortamında istatistik paket programı


 kullanılarak 

değerlendirilmiĢtir. Klinik periodontal parametrelerin ve PĠOS verilerinin normal 

dağılım gösterip göstermedikleri Shapiro-Wilks normalite testi ve Levene‟nin 

varyans homojenite testi kullanılarak tespit edildi. Normal dağılım gösteren klinik 

periodontal ve radyografik parametrelerin istatistiksel analizinde parametrik 

testlerden yararlanıldı. Tekrarlayan ölçümler arasındaki farkların 

değerlendirilmesinde Bonferroni düzeltmeli bağımlı gruplar için “t” testi (paired-

sample “t” test) kullanıldı. Osteoprotegerin ve RANKL düzeyleri normal dağılım 

göstermedikleri için bu verilerin istatistiksel analizinde non-parametrik testler 

kullanıldı. Tekrarlayan ölçümler arasındaki farkların değerlendirilmesinde ilk önce 

Friedman testi yapıldı fark bulunması halinde, Bonferroni düzeltmeli Willcoxon 

iĢaretli sıra testi (Wilcoxon signet rank test) kullanıldı. Kovaryans analizi yapıldıktan 

sonra klinik periodontal indeksler, radyografik ölçümler ve PĠOS‟daki RANKL ve 

OPG düzeyleri arasındaki iliĢkiyi belirlemek için pearson sıra korelasyon analizi 

kullanıldı. 
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3. BULGULAR 

3.1 ÇalıĢma Öncesi Klinik Bulgular Ve Hasta Bilgileri 

ÇalıĢmaya 20 gönüllü hastayla baĢlandı, fakat üç hasta protetik yükleme 

sonrası takip döneminde randevularına gelmeyerek çalıĢma dıĢı kaldı. Böylece 11‟i 

kadın 6‟sı erkek toplam 17 hastada 43 tek aĢamalı implantla ( Tablo 3.1.) araĢtırma 

tamamlandı. Hastaların yaĢ ortalaması 41.94±11.63‟tür. ÇalıĢmaya dahil edilen 

hastaların 2‟si total diĢsizliği olan hastalardı. Diğer hastalardan çalıĢmaya 

baĢlamadan önce doğal diĢlerden klinik indeksler alınarak periodontal olarak sağlıklı 

oldukları belirlendi (Tablo 3.2.). ÇalıĢma baĢlangıcından sonraki takip seanslarında 

hastalara gerekli ise diĢ yüzey temizliği ve oral hijyen eğitimi tekrarı yapılmıĢtır. 

Tablo 3.1. Ġmplant Boyları ve Çaplarının Dağılımı 

Boyu (mm) Çap (mm) Sayı 

6 
3,3 0 

4,1 1 

8 
3,3 1 

4,1 2 

10 
3,3 12 

4,1 9 

12 
3,3 10 

4,1 4 

14 
3,3 2 

4,1 2 

 

 

Tablo 3.2. Hastaların Cinsiyeti, YaĢ Aralığı ve Tedavi Öncesi Klinik Ġndeksleri 

Cinsiyet 
Kadın 

(11) 

Erkek 

(6) 

YaĢ aralığı 
17-60  

(41.94±11.63) 

 Ort±Ss 

PĠ 1.24±0.41 

GĠ 1.13±0.36 

SCD (mm) 1.45±0.55 

KAS (mm) 2.43±0.63 



 

41 

 

3.2 Ġmplantların Takip Sürecinde Klinik, Radyografik Ve Biyokimyasal 

Parametrelerin DeğiĢimi 

 Osseointegrasyon süreci tamamlandıktan sonra tekrarlayan ölçümlerde daha 

önce belirtildiği gibi implantlardan modifiye plak indeksi (mPĠ), modifiye gingival 

indeks (mGĠ), sondlama cep derinliği (SCD), keratinize doku miktarı (KDM), 

yapıĢık doku miktarı (YDM), gerçek kemik kaybı miktarı (KKM), peri-implant 

oluğu sıvısı (PĠOS), RANKL
PĠOS

 düzeyleri, OPG
PĠOS

 düzeyleri ve RANKL/OPG
PĠOS

 

oranı gibi parametrelerin değiĢimine belirli zaman aralıklarında tekrarlayan 

ölçümlerle bakıldı.  

Tablo 3.3. Takip Süresi Boyunca Klinik ve  Radyografik Parametrelerin DeğiĢimleri 

 
YÖ      

(Ort±Ss) 

3. Ay  

(Ort±Ss) 

6. Ay  

(Ort±Ss) 

12. Ay  

(Ort±Ss) 
p değerleri 

mPĠ 1.12±0,32 1.30±0.59 1.37±0.48
a
 1.44±0.54

a
 0,003 

mGĠ 1.07±0.25 1.19±0.39 1.16±0.37 1.09±0.47 0,349 

SCD 

(mm) 
1.48±0.38 1.54±0.45 1.66±0.46

a
 1.63±0.48

a
 0,004 

KDM 

(mm) 
2.74±1.17 2.73±1.14 2.76±1.17 2.75±1.16 0,807 

YDM 

(mm) 
1.74±0.92 1.72±0.88 1.72±0.90 1.67±0.89 0,714 

KKM 
(mm) 

0,46±0.42 0.69±0.53
a
 0.75±0.53

ab
 0.80±0.54

abc
 0,000 

PĠOS 
(μl) 

0.17±0.14 0.43±0.32
a
 0.41±0.28

a
 0.35±0.28

a
 0,000 

Bağımlı gruplar için  “t” testi, istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) 

a:YÖ‟ye göre, b: 3. aya göre, c: 6. aya göre farklı 

YÖ: Yükleme öncesi, Ort: Ortalama, Ss: Standart Sapma  

   

 PĠ‟de 6 ve 12. aylar göz önüne alındığında YÖ‟ye göre anlamlı bir artıĢ 

olduğu belirlenmiĢtir (p<0.05). SCD‟de 6 ve 12. aylar göz önüne alındığında YÖ‟ye 

göre istatistiksel olarak anlamlı bir artıĢ olduğu belirlendi (p<0.05). KKM‟ye 
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bakıldığında zamanla artıĢ gösteren bir tablo oluĢturmuĢtur. KKM ölçümlerinde tüm  

zaman aralıkları birbiri ile karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulundu (p<0.05). PĠOS miktarında yükleme sonrasındaki tekrarlayan ölçümlerde 

artıĢ gözlendi ve bu artıĢın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p<0.05). 

Tablo 3.4: OPG ve sRANKL'ın Takip Süresince Total Miktar ve Konsantrasyonlarının DeğiĢimi 

 
Y.Ö. Med       

(Min-Maks) 
3. Ay Med    

(Min-Maks) 
6. Ay Med 

(Min-Maks) 
12. Ay Med    

(Min-Maks) 
p değerleri 

sRANKL   
(pg/μl) 

4.47          

(0.84-69.30) 

2.24
a
             

(0.20-24.10)
 

2.75         

(0.52-78.47) 

3.06           

(0.68-28.01) 
0.022 

OPG   
(pg/μl) 

16.30       

(3.38-365.37) 

6.95        

(0.72-72.43) 

9.01         

(2.06-237.92) 

10.10          

(0.77-96.88) 
0.077 

sRANKL   
(pg/30s) 

0.19          

(0.06-0.48) 

0.19       

(0.07-0.57) 

0.26        

(0.09-0.48) 

0.22           

(0.09-0.50) 
0.158 

OPG      
(pg/30s) 

0.60         

(0.10-2.74) 

0.60        

(0.11-2.82) 

0.65        

(0.19-2.80) 

0.69
a
           

(0.16-2.82)
 0.037 

OPG 

sRANKL 

2.67         

(0.53-21.4) 

2.97        

(0.62-16.32) 

2.91        

(0.64-20.06) 

3.11           

(0.64-14.13) 
0.085 

Willcoxon işaretli sıra testi, istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05)  

a:YÖ’ye göre farklı  

Med: Median, Min-Maks: Minimum-Maksimum 

 

 sRANKL konsantrasyonuna bakıldığında YÖ ve 3. ay arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). OPG total miktarının tekrarlayan ölçümler 

sonucunda YÖ ve 12. ay arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görüldü (p<0.05). 

OPG konsantrasyonu,  sRANKL total miktarı ve OPG/sRANKL oranında zaman 

içerisinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi (p>0.05). 

3.3 Kemik Kaybı Miktarı Ġle Doku Kalınlığı Arasındaki ĠliĢkinin 

Değerlendirilmesi 

Ġmplantlar DK‟ya göre sınıflandırarak KKM‟ye olan etkisine bakıldı (Tablo 

3.5). 
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Tablo 3.5: KKM‟nin Takip Süresince DeğiĢimi ve DK ile ĠliĢkisi 

KKM(mm)       

Ort±Ss 
Doku Kalınlığı (DK) 

    

 
 A               

(DK<1mm) 

n:10 

    B               

(1≤DK<2mm) 

n:11 

C                    
(2≤DK<3mm) 

n:15 

  D               

(≥3mm) 

n:7 

r p değeri 

YÖ 0.93±0.22 0.70±0.35 0.16±0.15
ab

 0.06±0.11
ab

 -0.814 0.000 

3.ay 1.17±0.40 1.07±0.45 0.34±0.19
ab

 0.15±0.13
ab

 -0.760 0.000 

6.ay 1.25±0.39 1.14±0.43 0.40±0.16
ab

 0.19±0.17
ab

 -0.783 0.000 

12.ay 1.26±0.39 1.24±0.42 0.45±0.17
ab

 0.21±0.18
ab

 -0.772 0.000 

Pearson sıra korelasyon analizi (p<0.05)(r<0.50 belirgin, r:0.50-0.75 orta derecede, r>0.75 kuvvetli 

ilişki) 

Bağımlı gruplar için  “t” testi, istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) 

a: A’ya göre, b: B’ye göre farklı  

 

Doku kalınlık miktarlarıyla KKM arasında tüm ölçüm aralıklarında 

istatistiksel olarak kuvvetli iliĢki bulundu (p<0.05).  Zamana bağlı tüm tekrarlayan 

ölçümlerde doku kalınlığı arttıkça KKM‟nin azaldığı gözlendi (r>0.75). Doku 

kalınlığı C (2-3mm) olan implantların KDM‟si ile doku kalınlığı A (0-1mm) ve B (1-

2mm) olan implantların KKM‟si karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olduğu belirlendi(p<0.05). Ayrıca doku kalınlığı D (>3mm) olan implantların 

KDM‟si ile doku kalınlığı A (0-1mm) ve B (1-2mm) olan implantların KKM‟si 

karĢılaĢtırıldığında da istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiĢtir (p<0.05). 

Doku kalınlıkları C ve D olan implantlar arasında KKM‟de azalma gözlensede 

istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiĢtir (p>0.05). Aynı Ģekilde doku 

kalınlıkları A ve B olan implantlar arasında KKM açısından azalma gözlensede 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıĢtır (p>0.05). 

3.4 Kemik Kaybı Miktarı Ġle Keratinize Mukoza Miktarı Arasındaki ĠliĢkinin 

Değerlendirilmesi 

 KKM ile KDM arasındaki iliĢki tekrarlayan ölçüm aralıklarında ayrı ayrı 

bakıldı (Tablo 3.6.). 



 

44 

 
Tablo 3.6: KKM‟nin ve KDM'nin Takip Süresince DeğiĢimi ve Aralarındaki Korelasyon 

 KKM KDM r p değeri 

YÖ 0.46±0.42 2.74±1.17 -0.389 0.01 

3.ay 0.69±0.53 2.73±1.14 -0.323 0.035 

6.ay 0.75±0.53 2.76±1.17 -0.356 0.019 

12.ay 0.80±0.54 2.75±1.16 -0.417 0.005 

Pearson sıra korelasyon analizi (p<0.05)(r<0.50 belirgin, r:0.50-0.75 orta derecede, r>0.75 kuvvetli 

ilişki) 

 KDM ile KKM arasında tüm ölçüm aralıklarında istatistiksel olarak anlamlı 

iliĢki bulundu (p<0.05). Zamana bağlı tüm tekrarlayan ölçümlerde KDM artıkça 

KKM‟nin azaldığı istatistiksel olarak belirgin Ģekilde gösterildi (r<0.50). 

 

3.5 OPG ve sRANKL Konsantrasyonları Arasındaki ĠliĢkinin 

Değerlendirilmesi  

 Kemik oluĢumunda ve yıkımında rol alan bu iki sitokinin tüm ölçüm 

zamanlarındaki  konsantrasyonları arasındaki iliĢkiye bakıldı (Tablo 3.7). 

Tablo 3.7: OPG ve sRANKL Konsantrasyonlarının Takip Süresince DeğiĢimi ve Aralarındaki ĠliĢki 

 OPG (pg/μl) sRANKL(pg/μl) r p değeri 

YÖ 34.84±62.94 10.99±15.21 0.665 0.000 

3.ay 13.92±16.01 4.10±4.76 0.598 0.000 

6.ay 24.47±47.00 7.50±14.25 0.841 0.000 

12.ay 19.30±21.65 5.44±6.31 0.758 0.000 

Pearson sıra korelasyon analizi (p<0.05)(r<0.50 belirgin, r:0.50-0.75 orta derecede, r>0.75 kuvvetli 

ilişki) 
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 OPG ve sRANKL  konsantrasyonları değerlendirildiğinde tekrarlayan tüm 

ölçüm aralıklarında istatistiksel olarak anlamlı iliĢki bulundu (p<0.05). Buna göre 

OPG ve sRANKL konsantrasyonlarından biri arttıkça diğerininde arttığı 

belirlenmiĢtir. YÖ ve 3. ayda orta derecede iliĢki varken, 6 ve 12. aylarda kuvvetli 

iliĢki vardır. 
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4. TARTIġMA  

ÇalıĢmamızın sonucunda ,implant etrafındaki erken dönem kemik kaybıyla 

doku kalınlığı arasında ileri derecede anlamlı iliĢki bulunmuĢtur (p:0.000). 

OPG/sRANKL oranında ise tekrarlayan tüm ölçümlerde istatistiksel olarak herhangi 

fark gözlenmemiĢtir (p>0.05). Ayrıca OPG ve sRANKL arasında tüm ölçüm 

zamanlarında pozitif iliĢki görülmüĢtür. Elde edilen bu verilerinden yola çıkarak 

implantlarda subklinik enflamasyon olmadığına ve meydana gelen kemik kaybının 

biyolojik geniĢlik oluĢum sürecine bağlı fizyolojik kemik kaybı olduğu sonucuna 

varılabilir.  

Dental implantlar, büyüme ve geliĢmesini tamamlamıĢ, sistemik ve lokal 

kontrendikasyonu olmayan her yaĢ grubundaki kadın ve erkek bireylere güvenle 

uygulanabilmektedir (Adel ve ark 1981, Albrektsson ve Wennerberg 2005). Meijer 

ve arkadaĢlarının (2001) implantta baĢarı oranı ve klinik periodontal parametreleri 

değerlendirdikleri çalıĢmalarında, genç ve yaĢlı bireyler arasında marjinal kemik 

kaybı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığını belirtmiĢlerdir. 

Ayrıca ilerlemiĢ yaĢa rağmen dental implantların güvenli bir Ģekilde 

uygulanabileceğini öne sürmüĢlerdir. Fransson ve arkadaĢlarının (2008) kemik kaybı 

görülen implantların klinik özelliklerini inceledikleri çalıĢmalarında kemik kaybı ile 

yaĢ ve cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı bir bağlantı olmadığı 

bildirilmiĢtir. 

Köndell ve arkadaĢlarının (1988) 53 yaĢlı ve 36 genç hastaya uyguladıkları 

183 implant üzerinde yaptıkları çalıĢmalarında, yaĢın implant prognozuna etkisine 

bakmıĢlardır. Bir ile 6 yıl süreyle takibi yapılan çalıĢmada yaĢlı ve genç bireyler 

arasında bir farklılık olmadığı gösterilmiĢtir. Bryant ve Zarb (1998) 39 yaĢlı ve 43 

genç hastada yaptıkları karĢılaĢtırmalı çalıĢmada yaĢlı gruptaki baĢarı oranının % 92, 

genç grupta ise % 86.5 olduğunu ve aralarında anlamlı bir fark olmadığını 

bildirmiĢlerdir. Literatürdeki bu çalıĢmalar ıĢığında biz de, çalıĢma dizaynını 

oluĢtururken cinsiyet ve yaĢ yönünden herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiĢtir.  

Diyabet, lösemi, osteoporoz gibi birçok sistemik rahatsızlık periodontal 

hastalıkların görülme sıklığını arttırırken, DOS‟taki bileĢenlerin seviyesini 

değiĢtirmektedir ve iyileĢme sürecinde değiĢikliklere yol açabilirmektedir (Fenesy 
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1998, Natto ve Al-Zahrani 2010). Diyabet, doğal diĢlerde olduğu gibi implant 

baĢarısında da önemli bir prediktördür (Nevins ve ark 1998). Endoosseoz 

implantların çevresindeki kemik oluĢumunun kontrol altında olmayan diyabet 

tarafından engellendiği hayvan çalıĢmalarında gösterilmiĢtir (Van Steenberghe 1997, 

McCracken ve ark 2000) . Ratlarda histomorfometrik olarak aynı kalitede olan 

kemiklere implant yerleĢtirilip, bir kısmına deneysel diyabet oluĢturulduğu çalıĢmada 

(Nevins ve ark 1998), diyabetik grupta osteointegrasyon açısından ileri derecede fark 

belirlenmiĢtir (p<0.0001). Altıyüz altmıĢ üç hastada 2887 implantı içeren prospektif 

bir çalıĢmada Tip 2 diyabeti olan bireylerdeki baĢarı oranının daha düĢük olduğu ve 

antimikrobiyal tedavi uygulanan hastalarda implant baĢarısızlık oranının düĢtüğü 

gösterilmiĢtir (Morris ve ark 2000). Buna paralel olarak sağlıklı bireylerde 

mandibular simfiz bölgesine yerleĢtirilen implantların 15 yıllık baĢarı oranı % 99 

olmasına karĢın (Lindquist ve ark 1996), Tip 2 diyabetli hastalarda ise 5 yıllık takipte 

bu oran % 88 olarak bulunmuĢtur (Olson ve ark 2000). Osteoporozun, implantın 

osseointegrasyonuna olumsuz etkisi olduğu ve implant baĢarısızlığın arttırdığı ileri 

sürülmektedir (Marco ve ark 2005, Qi ve ark 2004, Fujimoto ve ark 1998,
 
Lugero ve 

ark 2000). Diyabet ve osseopöroz gibi bazı sistemik rahatsızlıklar implant baĢarı 

oranını azaltabileceği ve peri-imlanter sıvı içeriğindeki biyokimyasal analiz 

sonuçlarını etkileyebileceği düĢünülerek çalıĢmaya sistemik rahatsızlığı olan bireyler 

dahil edilmemiĢtir.  

Sigaranın periodontal sağlık ve yara iyileĢmesi üzerine zararlı etkileri çeĢitli 

çalıĢmalarda gösterilmiĢtir (Levin ve Levine 2010, Warnakulasuriya ve ark 2010, 

Underner ve ark 2009). Sigara kullanımının, plak akümülasyonunu, gingivitis ve 

periodontitis insidansını, diĢ kaybı oranlarını ve alveoler kemik rezorbsiyonu arttırıcı 

etkileri bilinmektedir (Sheiham 2000, Bergström ve ark, 2000, Scabbia ve ark 2001, 

Levin ve Levine 2010). Sigara kullanımı, aynı zamanda insan gingival 

fibroblastlarında sitotoksik etkiye (Poggi ve ark 2002) ve cerrahi iĢlem sonrasında 

yara iyileĢmesinde gecikmeye sebep olmaktadır (MacFarlane ve ark 1992). Yapılan 

çalıĢmalarda sigara kullanımının implant baĢarısında da etkili olduğu bulunmuĢtur 

(Lambert ve ark 2000, Haas ve ark 1996, Lindquist ve ark 1996, Esposito ve ark 

1998). Sigara kullanan hastalarda implant baĢarısızlık oranının yaklaĢık 2.5 kat daha 

fazla olduğunu gösterilmiĢtir (Baelum ve Elleggard 2004, Bain ve Moy 1993). 

Ayrıca sigara kullanımının diĢeti oluğu sıvısının miktarını arttırdığı bilinmektedir 
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(McLaughlin ve ark 1993). Bu bilgiler ıĢığında, sigaranın yapabileceği muhtemel 

etkiler göz önüne alarak sigara içen bireyler çalıĢmaya dahil edilmemiĢtir. 

Hamilelik ve laktasyon dönemindeki bayanlarda hormonal düzensizlikler 

meydana gelmektedir. OluĢan hormonal düzensizliklerin periodontal mikroflorayı 

değiĢtirerek periodontal sağlık açısından zararlı Porphyromonas gingivalis ve 

Prevotella intermedia gibi çeĢitli bakterilerin sayısının arttırdığı bildirilmiĢtir 

(Carrillo ve ark 2010). Ayrıca hamilelikte vasküler geçirgenliğin artmasına bağlı 

olarak diĢeti oluğu sıvısının akıĢını arttırdığı bilinmektedir (Liew ve ark 1991). Anne 

adayının immün sistemi hamilelik boyunca baskılanmaktadır. Hamile bayanda 

gerçekleĢen immünsüpresyon gingivitis ve diğer periodontal hastalıklar için 

duyarlılığı arttırmaktadır. Yukarıda bahsedilen durumlar göz önüne alındığında 

hamilelik ve laktasyon döneminde olan bayanlar çalıĢmaya dahil edilmemiĢtir. 

Periodontitis ve peri-implantitis lezyonlarının mikroflorası hemen hemen aynı 

olmasına rağmen lezyonlar histopatolojik açıdan farklılıklar içemektedir. Ayrıca 

insan biyopsi çalıĢmalarındaki lezyonlar izlendiğinde peri-implantitiste oluĢan 

lezyonlardaki enflamatuar hücre içeriğinin cep epitelinin daha apikalinde olup 

kemiğe kadar uzandığı bildirilmiĢtir. Ġmplantlarda enfeksiyon çok çabuk ilerlemesine 

rağmen iyileĢmede bir o kadar yavaĢtır (Berglundh ve ark 2011).  

Günümüzde ağızda kalan doğal diĢler etrafındaki periodontitis, implant 

uygulamaları sonrası peri-implantitis oluĢmasında bir risk faktörü olarak kabul 

edilmektedir (Al-Zahrani 2008, Koldsland ve ark 2011, Karoussis ve ark 2007, 

Quirynen ve ark 2007). Bununla birlikte geçmiĢte periodontitis hikayesi olan 

bireylerde peri-implantitis görülme oranının yüksek olduğu da belirtilmiĢtir 

(Koldsland ve ark 2011). Ağızdaki mevcut diĢlerin periodontal durumu 

yerleĢtirilecek implantları etkileyeceğinden periodontitis hikayesi olan bireyler 

çalıĢmaya dahil edilmezken, gingivitis gibi hafif periodontal hastalığı olan diğer 

hastalarda gerekli periodontal tedavi yapıldıktan ve oral hijyen eğitimleri verildikten 

sonra çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. Bununla birlikte çalıĢma süresince ağızda var olan 

doğal diĢler ve implantlar etrafında enfeksiyona bağlı kemik kaybı oluĢma riskini 

azaltmak için ihtiyaç varlığında hastaların periodontal tedavileri ve oral hijyen 

eğitimleri tekrarlanmıĢtır. OluĢan kemik kaybının patolojik olma riskini azaltmak 
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için hastaların çalıĢmadan önceki ve çalıĢma sürecindeki periodontal durumları 

dikkatlice incelenerek çalıĢmaya dahil edilmiĢlerdir. 

Ġmplant yüzey özelliklerinin osteointegrasyonda ve implant baĢarısını 

etkilediği bilinmektedir. Bu çalıĢmada da kullanılan SLA yüzeyli implantlar iri taneli 

Al2O3 ile kumlanılmasının ardından hidroflorik asit ile muamele edilmesiyle elde 

edilir. SLA yüzeyli implantların kemik hücresi formasyonunu ve protein üretimini 

arttırdığı (Cochran ve ark 1996) ve fonksiyonel testlerde yüksek tork değerlerine 

(Cochran ve ark 2002) sahip olduğu bildirilmiĢtir. ÇalıĢmamızda hasta ve implant 

sayımız yeterli olmadığından farklı yüzey yapılarındaki implantlar kullanılmayıp 

sadece aynı yüzey özelliğine sahip implantlar kullanılmıĢtır. Bununla birlikte 

çalıĢmanın standardizasyonu açısından  sonuçları etkileyeceğinden dolayı aynı 

markanın ve aynı tip implantlar kullanılmıĢtır .  

Ġmplant baĢarısının değerlendirilmesinde en önemli kriter olan marjinal 

kemik seviyesinin doğru olarak saptanması oldukça önemlidir (Randow ve ark 

1999). Marjinal kemik seviyesinin değerlendirilmesinde çeĢitli yöntemler 

kullanılmakla beraber en yaygın olanı radyografilerdir. Bu yöntemler içerisinde en 

doğru ölçümler, diğerlerine göre daha fazla oranda radyasyona sahip olan bilgisayarlı 

tomografi ile elde edilen görüntüler yapılmaktadır. Bu çalıĢmada bir yıl içerisinde 

her hastadan en az 4 defa radyografik değerlendirme yapıldığından, hastalar çok 

fazla radyasyona maruz kalacağı düĢünüldüğü için bu yöntem uygun görülmemiĢtir. 

Günümüzde geleneksel tomografilere göre çok daha düĢük radyasyon yayan dental 

bilgisayarlı tomografi cihazları diĢ hekimliği alanında kullanılmaktadır. Ayrıca bu 

tomografi ile sadece belli bir bölgeden de görüntü alınabilmektedir. Fakat bu cihaz 

mevcut koĢullar altında elde edilemediğinden kullanılamamıĢtır. Literatürde implant 

ile yapılan klinik çalıĢmalarda implant çevresindeki kemiği değerlendirmek için 

sıklıkla periapikal ve panoramik radyografiler (Leimola ve ark 1995, Romeo ve ark 

2002, Spiekermann ve ark 1995) kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada marjinal kemik 

seviyesinin belirlenmesinde panoramik radyografiler tercih edilmiĢtir. Panoramik 

radyografiler dijital ortamda elde edildikten sonra herhangi bir problem varlığında 

yenilenmiĢtir ve bilgisayar ortamında radyografiler üzerinden ölçümler yapılmıĢtır 

Ölçümlerin doğru olarak yapılabilmesi için, implant gerçek boyutu baz alınarak 

magnifikasyon oranı hesaplanmıĢtır. Kemik kaybı miktarını belirlemede standart 
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periapikal radyografilerde kullanılabilirdi fakat tedavi edilen hastaların bazılarının 

tam diĢsiz bazılarınında parsiyel diĢsiz oluĢu ısırma apareyinin seanslar arasındaki 

pozisyonunun değiĢmesine neden olacağından tercih edilmemiĢtir. Panoramik 

radyografiler marjinal kemik seviyesini belirlemede günümüzde halen sıklıkla 

kullanılmaktadır (Karabuda ve ark 2010, Geckili ve ark 2011). 

Dental implantların sağlığının idamesinde iyi ağız bakımının çok önemli 

olduğu ve plak indeksindeki artıĢın peri-implant kemik kaybını artırdığı 

savunulmaktadır (Quirynen ve ark 2002). Bunun neticesinde plak skorunun yüksek 

olduğu hastalarda erken dönemde implant kayıpları görülme olasılığının daha yüksek 

olduğunu belirtilmiĢtir (Van Steenberghe ve ark 1990). Ġmplant yerleĢtirilmesinden 

itibaren ilk yıl ağız hijyeninin çok iyi olduğunu ancak zaman içerisinde plak 

indeksinde belirgin bir artıĢ olduğunu saptanmıĢtır (Weber ve ark 2000). Bununla 

birlikte hastanın ağız hijyen performanslarının yanında 3 aylık periyotlarda hasta 

takip programına alınmasının uzun dönem implant baĢarısında çok etkili olduğu da 

öne sürmüĢlerdir (Hultin ve ark 2007). Literatürle uyumlu olarak bu çalıĢmada 

yükleme öncesine mPĠ skorlarına (1.12±0.32) kıyasla yükleme sonrası 6. ve 12. 

aylardaki skorlar (sırayla 1.37±0.48 ve 1.44±0.54) arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmuĢtur. mPĠ skorlarındaki artıĢa rağmen mGĠ ve KKM 

skorlarında artıĢın olmaması mPĠ skorlarındaki anlamlı farkın klinik olarak 

yansımasının çok önemli olmadığı fikrini güçlendirmektedir. Bununla birlikte 

yükleme öncesinde implantta herhangi bir üst yapı olmaksızın sadece kapama vidası 

olduğundan hijyen uygulamaları daha kolay yapılabilmektedir. mPĠ skorlarındaki 

artıĢ, üst yapılar yapıldıktan sonra hijyen nispeten zorlaĢmasına bağlı olabilir ve 6. ve 

12. aylardaki ölçümler arasında farkın olmaması ise bunu kanıtlar niteliktedir. Bu 

hususlar göz önünde bulundurulması gerekirken ayrıca istatistiksel farkın yükleme 

öncesine göre sadece 6. ve 12. aylarda anlamlı olması, hastanın ağız hijyen 

motivasyonundaki azalmaya bağlı olabilir. Ġstatistiksel olarak değerlendirildiğinde 

anlamlı fark olmasına karĢın farkın klinik olarak anlamlılığı tartıĢmalıdır. mPĠ 

arttığında mGĠ‟nin ve KKM‟ninde artması beklenirken herhangi bir korelasyon 

gözlenmemiĢtir. Çünkü mPĠ‟deki artıĢ miktarı klinik durumu değiĢtirecek kadar fazla 

değildir. 
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SCD değerleri istatistiksel olarak 6. (1.66±0.46 mm) ve 12. (1.63±0.48 mm) 

aylarda yükleme öncesine (1.48±0.38 mm) göre anlamlı fark göstermiĢtir. 6 ve 12. 

aylarda SCD değerinde ortalama 0.16mm artıĢ olmuĢtur. Bu artıĢ protez marjininin 

sulkusa girmesinden kaynaklanabileceği gibi ölçümdeki hatadan kaynaklıda olabilir. 

Periodontal sondla yapılan ölçümlerde 1 mm‟lik hata payı normal kabul edilmektedir 

ve çalıĢmamızdaki 6. ve 12. Aylardaki SCD artıĢ miktarı ortalama olarak 0.16 mm 

olduğu göz önüne alındığında bu artıĢın tesadüfi olabileceği sonucuna da varılabilir. 

Ayrıca SCD‟nin artıĢı ile KKM‟nin korelasyon göstermemesi bu farklılığın tesadüfi 

olma ihtimalini güçlendirmektedir. 

Çiğneme ve kuvvetli fırçalama gibi mekanik uyarılar DOS akıĢını 

artırmaktadır (Brill 1959). ÇalıĢmada PĠOS miktarı yükleme öncesi ile 3., 6. ve 12. 

aylar karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı artıĢ bulunmuĢtur. Bu artıĢ 

yükleme sonrasında meydana gelen çiğneme kuvvetlerinden kaynaklanabileceği gibi 

yükleme sonrasında protez marjinleri mekanik uyarı yapmıĢ olabilir. DOS akıĢı 

enflamasyon Ģiddetiylede orantılı olarak artmaktadır (Orban ve Stallard 1969). 

ÇalıĢmadaki PĠOS artıĢı literatüre göre enflamasyondan kaynaklıda olabilir. Fakat 

hastalarımızın klinik durumuna baktığımızda PĠOS artıĢın neden olacak enflamasyon 

belirtisi bulunmadığından artıĢın enflamasyona bağlı olmadığını düĢünmekteyiz..  

Doğal diĢlerdeki sulkus, epitelyal ataĢman ve bağ dokusu ataĢmanından 

oluĢan dentogingival bağlantılar, biraz farklılık gösterse de implant çevresinde de 

mevcuttur. Doğal diĢlerde biyolojik geniĢlik miktarı yaklaĢık 2 mm (Gargiulo ve ark 

1961, Vacek ve ark 1994) olmasına karĢın, implantlarda ise bu miktar biraz daha 

fazladır (Cochran ve ark 1997). Farklı implant sistemlerinde (Abrahamsson ve ark 

1996), farklı implant yüzeylerinde (Arvidson ve ark 1996), farklı mikroaralık 

konumunda (Hermann ve ark 2001), implantın yüklenmiĢ veya yüklenmemiĢ olduğu 

durumda (Cochran ve ark 1997), implantın tek aĢamalı veya çift aĢamalı olması 

durumunda (Weber ve ark 1996) biyolojik geniĢlik miktarının değiĢmediği 

gösterilmiĢtir. Biyolojik geniĢliğin oluĢumunun seyri, alveoler kret tepesindeki peri-

implanter doku kalınlık miktarına bağlıdır. Ġmplant çevresindeki doku kalınlığının 

ince olduğu durumlarda, biyolojik geniĢliğin sağlanması için implant kemik 

kretinden kemik kaybı olması muhtemeldir. Berdlung ve Lindhe (1996) implant 

sonrası biyolojik geniĢliğin oluĢumu üzerine yaptıkları köpek çalıĢmasında, test 
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bölgesinde alveoler kret tepesindeki doku kalınlığını 2 mm‟den daha az olacak 

Ģekilde inceltmiĢlerdir ve kontrol bölgesinde 2 mm‟den daha fazla olan bölgelere 

implantlar yerleĢtirerek 6 aylık histolojik sonuçları yayınlamıĢlardır. Biyolojik 

geniĢliğin oluĢumu aĢamasında doku kalınlığının daha ince olduğu bölgede daha 

fazla kemik kayıpları olduğunu saptamıĢlardır. Bu sonuçlarla uyumlu olarak 

çalıĢmamızda da alveoler kretteki doku kalınlığının daha fazla olduğu peri-implant 

bölgelerde,  kemik kaybının daha az olduğu saptanmıĢtır (p<0.000). Bir baĢka 

ifadeyle doku kalınlıkları C (2≤DK<3 mm) ve D (DK≥3mm) olan implantlarda doku 

kalınlıkları A (DK<1 mm) ve B‟ye (1≤DK<2 mm) göre istatistiksel olarak daha az 

kemik kaybı olduğu saptanırken (p<00.5), C-D ve A-B grupları arasında kemik kaybı 

açısından istatistiksel olarak fark gözlenmemiĢtir.  

Kemikteki yıkım veya yapım OPG-RANKL iliĢkisine bağlıdır. Dokuda 

RANKL ekspresyonu OPG ekspresyonuna oranla arttığında, RANKL osteoklasta 

farklılaĢabilen hücreler üzerinde yer alan RANK‟a bağlanır ve osteoklast oluĢumu ile 

dengeyi kemik rezorbsiyonu tarafına doğru bozar. OPG ekspresyonu RANKL 

ekspresyonuna oranla fazlaysa, OPG RANKL‟a bağlanır. RANK-RANKL 

bağlantısının engellenmesiyle osteoklast oluĢumu azalır ve osteoklastların apoptozisi 

hızlanır ve böylelikle kemik yıkımı inhibe edilmiĢ olur (Boyle ve ark 2003). Ġmplant 

yerleĢtirildikten sonra özellikle ince doku kalınlıkları olan bölgelerdeki marjinal 

kemik kaybının oluĢmasını sadece biyolojik geniĢlik oluĢum sürecine bağlamak 

yanlıĢ olabilir. Peri-implantitis, mikro aralık oluĢumu, cerrahi travma, implant kret 

modülü dizaynı, aĢırı okluzal yükleme gibi nedenlere bağlı olarak da kemik kaybı 

geliĢebilir. Erken kemik kaybını fizyolojik ve patolojik olarak ayıracak olursak; 

biyolojik geniĢlikte oluĢan kemik kaybı fizyolojik kemik kaybıyken diğer nedenlerle 

oluĢan kemik kayıplarına patolojik kemik kaybı denilebilir. Fizyolojik kemik 

remodelasyonunda rol alan RANKL‟ın asıl kaynağı osteoblastlardır, fakat lokal 

yıkımın söz konusu olduğu romatoid artrit, periodontitis gibi enflamatuvar 

hastalıklardaki sRANKL ekspresyonu ise lenfoid hücrelerden, aktive olmuĢ 

makrofajlardan ve özellikle de T ve B lenfositlerden köken almaktadır. (Crotti ve ark 

2002, 2004).  

Periodontal olarak sağlıklı bireylere kıyasla periodontitis hastalarının diĢeti 

dokusu ve DOS‟unda daha yüksek sRANKL düzeyleri ve benzer OPG seviyeleri 
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saptayan çalıĢmalara (Kawai ve ark 2006, Wara-aswapati ve ark 2007, Lu ve ark 

2006) karĢın, daha yüksek sRANKL düzeyleri ve OPG ekspresyonlarının daha düĢük 

olduğunu bildiren çalıĢmalar da (Crotti ve ark 2003, Mogi ve ark 2004, Bostanci ve 

ark 2007a) bulunmaktadır. Bununla birlikte Duarte ve ark (2009a) sağlıklı, 

mukositisli, hafif ve Ģiddetli peri-implantitisli implantlardan yumuĢak doku biyopsisi 

alarak inceleme yaptıklarında OPG/sRANKL oranının sağlıklı implantlarda yüksek 

olduğunu, Ģiddetli peri-implantitis vakalarında ise OPG/sRANKL oranında düĢüĢ 

görüldüğünü rapor etmiĢlerdir. Patolojik kemik kaybında OPG/sRANKL oranı 

küçülme eğiliminde olduğundan, çalıĢmamızda patolojik kemik kaybı olup 

olmadığını anlamak için tekrarlayan ölçüm aralıklarında OPG ve sRANKL‟ın 

PĠOS‟daki konsantrasyonlarına, total miktarlarına ve oranlarına bakılmıĢtır. OPG ve 

sRANKL arasında tekrarlayan bütün ölçüm aralıklarında pozitif korelasyon 

görülmüĢtür. OPG ve sRANKL arasında pozitif korelasyon olduğundan, 

OPG/sRANKL oranınında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemiĢtir (p:0.085). 

OPG/sRANKL oranının zamanla değiĢmemesi iki ihtimali akla getirir, ya 

implantlarda düzenli olarak patolojik kemik kaybı olmaktadır yada implantlarda 

patolojik kemik kaybı olmamaktadır. Ġlkinin doğru olduğu varsayılırsa tüm zaman 

aralıklarında aynı miktarda kemik kaybı olması beklenirdi fakat en fazla kemik 

kaybının yükleme öncesinde meydana geldiği istatistiksel olarak gösterilmiĢtir 

(p:0.000). Eğer patolojik kemik kaybı olduğu kabul edilirse, OPG/sRANKL oranının 

yükleme öncesi seansında azalması beklenirdi fakat öyle bir fark istatistiksel olarak 

saptanamamıĢ ve OPG/sRANKL oranı zaman içerisinde değiĢmemiĢtir. DeğiĢen 

KKM‟ye rağmen OPG/sRANKL oranı değiĢmemesi yükleme sonrası görülen kemik 

kaybının patolojik olmayıp fizyolojik olabileceğini desteklemektedir. Ayrıca sağlıklı 

implantlardaki OPG/sRANKL oranını yaklaĢık olarak 2.5 (Duarte ve ark 2009b) ve 

2.66 (Arıkan ve ark 2008) olarak bildiren çalıĢmalarla uyumlu olarak bu çalıĢmada 

da yaklaĢık olarak 2.90 bulunmuĢtur. Buradan hareketle implantların klinik/subklinik 

olarak sağlıklı olduğu ve oluĢan kemik kaybının patolojik olmadığı görüĢündeyiz.  

OPG total miktarında 12. ayda (p:0.037) ve sRANKL konsantrasyonunda ise 

3. ayda (p:0.022) istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmasına rağmen 

OPG/sRANKL oranı zaman içerisinde değiĢmediğinden  bu farklar dikkate değer 

bulunmamıĢtır. 



 

54 

ÇalıĢmaya dahil edilen implantların hepsi yiyecek artıklarına kaçıĢ alanı 

sağlayacak, implant mukozasına kasların yapacağı stresi önleyebilecek ve hastanın 

rahatlıkla hijyenini sağlayabileceği yapıĢık doku miktarına sahipti. KDM ile KKM 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ters korelasyon görülmüĢtür. Bu sonuç iki Ģekilde 

yorumlanabilir; a) keratinize doku miktarı arttığında, implant etrafındaki dokunun 

daha stabil hale gelerek enflamasyona daha dirençli hale gelebilir, b)doku kalınlığı 

arttıkça, keratinize doku miktarıda arttığından saptanan bu korelasyon kaynağı doku 

kalınlığı olabilir. Bütün implantların etrafında peri-implanter dokuların sağlığını 

idame edecek kadar yapıĢık mukoza olduğundan ve OPG-sRANKL seviyelerinde 

enflamasyonu iĢaret eden değiĢiklik gözlenmediğinden ilk yorum gözardı edilmiĢtir. 

Ġmplant yerleĢtirilmeden önce kret tepesindeki doku kalınlıkları ölçülerek oluĢacak 

peri-implantter dokuların kalınlığı hakkında yorum yapılabilir. Ġmplant bukkal 

bölgesinde, ölçülen doku kalınlığına yakın miktarda keratinize doku geniĢliğinin 

oluĢması muhtemeldir ve doku kalınlığının fazla olduğu bölgelerde keratize doku 

miktarının da fazla olması beklenmektedir. Bu nedenle KDM ve KKM arasındaki 

korelasyonun aslında doku kalınlığıyla alakalı olduğu düĢünmekteyiz. 

Bu çalıĢmadan edindiğimiz sonuçlar neticesinde doku kalınlığının kemik 

kaybı oluĢumunda önemli olabileceği anlaĢılmaktadır. Doku kalınlığı az ise biyolojik 

geniĢliğin oluĢması için yeterli alan kemik rezorbsiyonu ile sağlanacaktır. Bu kemik 

rezorbsiyonunun önüne geçilememektedir çünkü biyolojik geniĢliğin miktarı sabittir 

ve hiçbir etkenle değiĢmemektedir. Eğer bu kemik kaybı kaçınılmazsa “ne 

yapmalıyız?” sorusu akıllara gelmektedir. Ġmplantlar uygulanmadan önce yumuĢak 

dokular dikkatlice incelenip, biyolojik geniĢliğin oluĢacağı bölgedeki doku kalınlığı 

ölçülmelidir. ÇalıĢmamızın sınırları içerisinde, eğer bu doku kalınlığı miktarı 2-3 

mm arası veya 3 mm‟den büyük ise biyolojik geniĢliğe bağlı kemik kaybı minimum 

olması hatta olmaması beklenebilir. Doku kalınlığı 2 mm‟nin altındaysa biyolojik 

geniĢliğe bağlı kemik kaybı gerçekleĢmesi muhtemeldir. Bu durumda kemik kaybı 

kaçınılmaz olduğundan, implantı bir miktar kemik marjininden aĢağı gömmek 

pürüzlü yüzeyin açığa çıkmasını engelleyerek ileri zamanlarda yaĢanabilecek 

sorunları önleyebilir.  
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

1. Ġmplantlarda yükleme sonrası PĠOS miktarının anlamlı Ģekilde arttığı 

belirlendi. 

2. Ġmplantlarda tekrarlayan zaman aralıklarıyla yapılan radyografik 

ölçümlerde kemik kaybı miktarında anlamlı derecede artıĢ tesbit edildi. 

3. Yüklemeden önce ve yüklemeden sonraki 12 ay dikkate alındığında 

meydana gelen kemik kaybının büyük ölçüde yüklemeden önce oluĢtuğu 

belirlendi. 

4. OPG/sRANKL oranında tekrarlayan zaman aralıklarındaki 

ölçümlerde anlamlı fark tesbit edilmemiĢtir. OPG/sRANKL oranı zaman 

içerisinde değiĢmemiĢtir. 

5. OPG ve sRANKL konsantrasyonunun tekrarlayan zaman 

aralıklarındaki ölçümleri değerlendiridiğinde anlamlı iliĢki gözlendi. Buna göre 

OPG ve sRANKL birlikte artıĢ ve azalıĢ göstermektedirler.   

6. Kret tepesi doku kalınlığı ile kemik kaybı miktarı değerlendirildiğinde 

anlamlı iliĢki belirlendi. Buna göre doku kalınlığı azaldığında kemik kaybı 

miktarı artmaktadır. 

7. Keratinize doku miktarı ile kemik kaybı miktarı değerlendirildiğinde 

anlamlı iliĢki belirlendi. Buna göre keratinize mukoza miktarı azaldığında kemik 

kaybı miktarı artmaktadır. 

8. GerçekleĢen kemik kaybının, biyolojik geniĢlik oluĢum sürecine bağlı 

olarak fizyolojik kemik kaybı olduğu düĢünülmektedir.  

ÇalıĢmamızın sınırları içerisinde, OPG/sRANKL oranı zaman içerisinde 

değiĢmediğinden implantlarda patolojik bir kemik olmadığından bahsedilebilir. Bu 

ayrıca implantların subklinik açıdan sağlıklı olduğununda kanıtıdır. GerçekleĢen 

kemik kaybı fizyolojiktir ve bu kaybın doku kalınlığıyla iliĢkili olması akıllara 

biyolojik geniĢlik oluĢum sürecini getirir. Biyolojik geniĢlik oluĢumunda doku 

kalınlığı önemlidir eğer doku inceyse kendini sert dokudan tolere edeceğinden kemik 
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kaybı olasıdır. Bu sonuçlar ıĢığında biz doku kalınlığının az olduğu durumlarda 

implantın bir miktar gömülmesinin faydalı olabileceği kanaatindeyiz. Çünkü bu tür 

bir durumda kemik kaybı kaçınılmazdır ve sonucunda temizlenmesi çok zor olan 

pürüzlü implant yüzeyi açığa çıkabilir. Bu durumda açığa çıkacak yüzeyin pürüzlü 

değilde parlak yüzey olmasını tercih etmekteyiz. Ġmplant cerrahisi öncesi yumuĢak 

dokular iyice muayene edilip biyolojik geniĢlik göz önüne alınarak implantın 

konumu belirlenmelidir.  
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Bu çalıĢmanın amacı, implantlarda görülebilen erken kemik kaybının etyolojisini klinik, 

radyolojik ve biyokimyasal açıdan inceleyerek konu hakkında daha fazla bilgi edinmektir. 

Biyokimyasal olarak peri-implant oluğu sıvısında (PĠOS) osteoprotegerin (OPG) ve çözülebilir 

reseptör aktivatör nükleer kappa B ligandı (sRANKL) seviyelerine bakılarak erken kemik kaybıyla 

iliĢkisi değerlendirilmiĢtir. 

Sistemik olarak sağlıklı ve periodontitis hikayesi olmayan toplam 17 hastada 43 adet 

Straumann ITI standart implant kullanıldı. Hastalarda implant tedavisine geçilmeden önce gerekli 

periodontal tedavi yapılarak oral hijyen eğitimi verildi. Ġmplantlar protetik yükleme öncesi ve 

sonrasında klinik, radyolojik ve biyokimyasal olarak değerlendirildi. Yükleme sonrası tekrarlayan 

takipler 3, 6 ve 12. aylarda yapılırken seanslara geldiklerinde gerekli hastalara implant/diĢ yüzey 

temizliği ve oral hijyen eğitimi tekrarlandı. Ġmplantlar klinik olarak, sondlama cep derinliği (SCD), 

modifiye plak indeksi (mPĠ), modifiye gingival indeks (mGĠ), modifiye sulkus kanama indeksi 

(mSKĠ) , keratinize doku miktarı (KDM) ve yapıĢık doku miktarı (YDM)  ile değerlendirildi. Kemik 

kaybı miktarı (KKM) bilgisayar ortamındaki panoramik radyograflar ile değerlendirilmiĢtir. Peri-

implant oluğu sıvısındaki OPG ve sRANKL konsantrasyonları ticari ELISA kitleri kullanılarak 

ölçüldü. Ġstatistiksel kıyaslamalar için bağımlı gruplar için “t” testi, Wilcoxon iĢaretli sıra testi  ve 

pearson sıra korelasyon analizi kullanıldı. 

ÇalıĢmanın sonunda KKM ölçümlerinde tüm  zaman aralıkları birbiri ile karĢılaĢtırıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). PĠOS miktarında yükleme sonrasındaki tekrarlayan 

ölçümlerde artıĢ gözlendi ve bu artıĢın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p<0.05). 

OPG/sRANKL oranında zaman içerisindeki tekrarlayan ölçümlerde istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

görülmedi (p>0.05). Zamana bağlı tüm tekrarlayan ölçümlerde doku kalınlığı arttıkça KKM‟nin 

azaldığı gözlendi (p<0.05). 

Bu araĢtırmanın sınırları içerisinde sağlıklı implantlarda meydana gelen erken kemik kaybının 

patolojik kemik kaybından ziyade fizyolojik kemik kaybı olduğu  ve bunun biyolojik geniĢlik oluĢum 

sürecinde gerçekleĢtiği ileri sürülebilir. 

 

Anahtar kelimeler: OPG; sRANKL; dental implant; kemik kaybı; biyolojik geniĢlik. 
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7. SUMMARY 

Evaluation of  early term clinical, radiologic and biochemical alteration in peri-

implanter tissues after loading of dental implants. 

The aim of this study is to gather more information about the subject by clinically, 

radiologically and biochemically examining the  etiology of early bone loss that can be seen at 

implants. Biochemically the levels of osteoprotegerin (OPG) and soluble receptor activator of nuclear 

factor kappa-B ligand (sRANKL) at peri-implant sulcus fluid (PISF) are observed and  their 

relationship with early bone loss is evaluated. 

Forty-three Straumann ITI Standard implants were placed on 17 systemically healthy patients 

without history of periodontitis. Prior to implant treatment the necessary periodontal treatments and 

oral hygiene instruction were given to the patients. The implants were clinically, radiologically and  

biochemically tested before and after protetical loading. The subsequent visits post loading were 

performed at 3, 6  and 12. months and the implant/tooth surface care and oral hygiene instruction was 

repeated to the patients when they came for the visits if necessary. The implants were clinically 

assessed with probing pocket depth (SPD), modified plaque index (MPI), modified gingival index 

(MGI), modified sulcus bleeding index (SBI), keratinized tissue amount (KTA) and  attached tissue 

amount (ATA).  The bone loss amount (BLA) was evaluated with panoramic radiographs at 

computerized environment. The OPG and sRANKL concentrations  in peri-implant sulcus fluid were 

measured by using commercial  ELISA kits.  For statistical comparisons paired-sample “t” test, the 

Wilcoxon signet-rank test and Pearsons‟s correlation analysis were used. 

At the end of the study when all time intervals were compared to each other statistically 

significant differences were found in BLA measurements (p<0.05). Increase was observed on PISF 

amount at the subsequent measurements after loading and this increase was established as statistically 

significant (p<0.05).  At the subsequent measurements in time on OPG/sRANKL amount, no 

statistically significant difference was observed (p>0.05). In all subsequent measurements depending 

on time, the BLA was observed to decrease as the tissue thickness increase (p<0.05). 

In the limit of this study, it can be stated that the early bone loss at healthy implants is 

physiological bone loss rather than a pathological bone loss and appears at biologic width formation 

period. 

 

Key Words: OPG; sRANKL; dental implant; bone loss; biologic width. 
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