ay tasarým :::: CBCT ::: Dental Volumetrik Tomografi ::: Ýmplant Kýlavuzu ::: Biyomodel Üretimi

Kemik Destekli Ýmplant Kýlavuzu 2
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ÝMPLANT

PLANLAMSINDA 3 BOYUTLU BÝLGÝSAYARLI TOMOGRAFÝ (VAKA RAPORU )
GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde
dental implant sistemlerindeki geliþmeler ve
yenilikler sayesinde baþarýlý
sonuÃ§lar elde edilebilmek mÃ¼mkÃ¼n olmaktadýr. Ancak
dental implantlarýn
baþarýsý sadece materyalin Ã¶zelliklerinin geliþmesine baðlanamaz.
Mevcut
kemik topografisine ve yapýlacak olan protetik rehabilitasyona gÃ¶re iyi bir
planlama ve bu plana uygun cerrahi iþlem baþarýnýn en Ã¶nemli faktÃ¶rleridir.
(1,2)
konvansiyonel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme yÃ¶ntemleri ile birÃ§ok anatomik varyasyon gÃ¶zden
kaÃ§abildiði gibi, kimi zaman implantýn kaybý ile sonuÃ§lanan komplikasyonlar
ortaya
Ã§ýkarabilmektedir. BugÃ¼n bilgisayar destekli implant planlamasý
gerek planlamada,
gerekse cerrahi aþamasýnda devrim niteliðinde bir geliþme
saðlamýþtýr.(3) Ancak bilgisayarl
tomografi (BT) sayesinde 3 boyutlu (3B)
kemik yapýsý hakkýnda bire bir bilgi edinilir
ve uygun bir yazýlým
sayesinde ise implant planlamasý ideal olarak yapýlabilir.

Kaynak: Bu makale Ýmplantr Dergisiâ€™nin Aðustos
2005 tarihili sayýsýndan alýnmýþtýr. Makal
orijinal halini gÃ¶rmek iÃ§in www.aytasarim.com/csener.pdf
adresine týklayabilirsiniz.

3B gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ tabanlý bilgisayar programlarý
planlama konusunda bize bir aþama daha
atlatmýþtýr. Bu programlar sayesinde
elde edilen modeller Ã¼zerinden hazýrlanan
splintler ile en uygun pozisyonda
implant yerleþtirilmesi mÃ¼mkÃ¼n olduðu gibi daha
ameliyat yapýlmadan protezi
dahi hazýrlamak sÃ¶z konusu olmaktadýr(4).Ã–zellikle fullmouth implant
uygulamarýnda cerrahý en Ã§ok zorlayan paralelliði saðlama gÃ¼Ã§lÃ¼ðÃ¼;
daha
sonra protetik aþamalarda karþýmýza sorunlar Ã§ýkartmaktadýr.Ayrýca , kimi
zaman
da aÃ§ýlýp Ã¼st yapý kullanýmýný gerektirdiðinden ek maliyet ortaya
Ã§ýkartmaktadýr.Bu
makelede 3B bilgisayarlý tomografi ile elde edilen
gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Ã¼zerinde bilgisayar
destekli edante maksillada sabit proteze
yÃ¶nelik implant planlamasý
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gÃ¶sterilmektedir.
Olgu:

Ýleri
derecede periodontal yýkým nedeni ile maksiler total diþ Ã§ekimi endikasyonu
olan 55 yaþýndaki bayan hastanýn diþ Ã§ekimleri yapýldýktan sonra yapýlan
klinik ve
radyolojik muayene sonucunda Ã¼st Ã§ene alveolar kemikte ileri
derecede kemik
rezorbsiyonu tespit edildi (Resim1).

Resim 1

TÃ¼m diþleri
Ã§ekilen hastanýn isteði Ã¼zerine implant destekli sabit protez planlandý.
Alýnýn panaromik radyografi ýþýðýnda b-trikalsiyum fosfat graft (CERASORB)
kullanýlarak
bilateral maksiller sinÃ¼s lifting iþlemi
gerÃ§ekleþtirildi(Resim2).

Resim 2

Sekiz aylýk
iyileþme periyodundan sonra dental implant planlamasý iÃ§in hastadan BT
Ã§ekildikten sonra elde edilen veriler Ã¼zerinde 3B gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ tabanlý
bilgisayar
programý â€˜â€™Implant 3Dâ€™â€™ yazýlýmý ile Ã§alýþýlarak; mevcut kemik
topografisi,kalýnlý
yoðunluðu gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde tutularak uygun
boyutlarda implantlar seÃ§ildi.Bilgisayar
ortamýnda implantlarýn en uygun
konumlarý belirlendi ve program yardýmýyla aÃ§ýlarý ve
paralellikleri
saðlandý(Resim 3a,3b).

Resim 3 a

Resim 3 b

Planlama
sonucunda implantlarýn oklÃ¼zalden Ã¶n cepheden
paralellikleri incelenerek
gerekli aks dÃ¼zeltmeleri kemik Ã§erÃ§eve iÃ§erisinde
yapýldýktan sonra cerrahi
splintlerin yapýmýna geÃ§ildi. Splintler konvansiyonel
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metodlardan farklý
olarak kemik Ã¼zerine oturacak þekilde daha Ã¶nceden belirlenmiþ
olan frez
Ã§aplarýna gÃ¶re metal drill yuvalarýyla hazýrlandý(Resim 4,5,6,7).

Resim 4

Resim 5

Resim 6

Resim 7

Operasyon
i.v. bilinÃ§li sedasyon ve lokal anestezi ile yapýldý. Splintin uygun
þekilde yerleþtirilebilmesi iÃ§in iki tÃ¼ber arasýnda kret tepesinden yapýlan
insizyona
ek olarak orta hatta vestibÃ¼lde vertikal insizyon
yapýldý.(resim8,9)

Resim 8

Vestibuler
taraftaki flap kaldýrýlýrken palatinal tarafta da splintin oturtulabilmesi
iÃ§in bir miktar flap elevasyonu gerÃ§ekleþtirildi.(resim 9)

Resim 9
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Ýlk splint
uygulandýktan sonra tÃ¼m implant boþluklarý splint rehberliðinde kolaylýkla
hazýrlandý.(resim10)

Resim 10

Diðer iki
splinte sýrasýyla yerleþtirilerek implant yuvalarý belirlenmiþ olan
geniþliklere getirildi.(resim11)

Resim 11

Sekiz adet
implant mÃ¼mkÃ¼n olan en uygun geniþlik ve boyutta paralel olarak
yerleþtirildi.(resim12)

Resim 12

Ýnsizyon

hattý ipek sutur ile kapatýldý . (resim 13)

Resim 13
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TÃ¼m iþlem
komplikasyonsuz olarak bir saat yirmi dakikada tamamlandý. Operasyon
sonrasý kontrol amaÃ§lý alýnan panaromik radyografide implantlarýn Ã¼zerine
gelecek olan
yÃ¼klerin paralelliði gÃ¶rÃ¼lmektedir. (resim 14, 16)

Resim 14

Resim 15

Tartýþma:

BirÃ§ok
Ã§alýþmada preoperatif BT alýnmasýnýn tedavinin baþarýsýna etkileri
araþtýrýlmýþtýr(3,5,6, 7) . Bilgisayar destekli implantolojinin
konvansiyonel metotlara
gÃ¶re birÃ§ok avantajý ortaya konmuþtur. Bilgisayar
simÃ¼lasyonlarý sayesinde daha
gÃ¼venli bir cerrahi iþlem yapýlabilmesi ve
daha Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilir sonuÃ§lar elde
edilmesi mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ýmplantlar bilgisayarda
sanal olarak yerleþtirildiði iÃ§in
operasyon sÃ¼resinde ciddi oranda azalma
sÃ¶z konusu olmaktadýr(5,6). Ýmplantlar
Ã¼zerine gelecek olan yÃ¼klerin
dengeli daðýlýmý uygun aralýklarla paralel yerleþtirilmesi
ile
saðlanabi1ir(5). BugÃ¼ne kadar kullanýlan alÃ§ý model Ã¼zerine hazýrlanan
konvansiyonel splintlerde de drill yuvalarý mevcut olmasýna raðmen
akslarýnýn direkt
olarak splinte yansýtýlmasýna olanak yoktur. 3D
bilgisayarlý tomografi sayesinde
alveolar kret ka1ýnlýðý da net olarak
belirlenebildiði iÃ§in uygun implantlarýn seÃ§imi
kolaylaþmaktadýr(5,6, 7).
Ayný zamanda implant Ã§evresinde eþit miktarda kemik
mevcudiyetini saðlamak
mÃ¼mkÃ¼n olmaktadýr. 2 boyutluda tam olarak saptanamayan
anatomik oluþumlar
ve daha Ã¶nemlisi bunlarýn varyasyonlarý BT ile net olarak
belirlenmektedir(7
,8). Bilgisayar tabanlý 3 boyutlu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme sistemleri ve
Implant 3D gibi
implant planlama yazýlýmlarýnýn konvansiyonel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme ve planlama
tekniklerine gÃ¶re daha pahalý gibi gÃ¶rÃ¼nse de; aslýnda kýsa operasyon
sÃ¼resi ve
yanlýþ planlamaya baðlý implant baþarýsýzlýklarýnýn olmamasý
nedeni ile yÃ¼ksek baþarý oran
sayesinde daha dÃ¼þÃ¼k maliyetli ve gÃ¼venli
olduðu sÃ¶ylenebilir. Bu risk
faktÃ¶rlerinin hastaya aÃ§ýklanmasý ve
operasyonun gÃ¼venliðinin daha yÃ¼ksek olmasý
hastaya aÃ§ýklandýðýnda hasta
tarafýndan kolaylýkla kabul gÃ¶ren bu sistemlerin dental
implantolojide daha
yaygýn kullanýlmasý gerektiðini dÃ¼þÃ¼nmekteyiz.
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