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ORAL CERRAHİ 

UYGULAMALARINDA KULLANILAN 

GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ



• Dişhekimliğinde kullanılan görüntüleme yöntemleri:

1) Periapikal Radyografi

2) Panoramik Radyografi

3) Okluzal Radyagrofi

4) Sefalometrik Radyografi

5)Manyetik Rezonans Görüntüleme

6) Ultrasonografi (USG)

7) Konvansiyonel Tomografi

8) Bilgisayarlı Tomografi (BT)

9) Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT)



• 1895: Roentgen tarafından X-ışınlarının 
bulunması 

• 1960’larda panoramik radyografinin tanıtılması ile 
dental görüntüleme diş hekimliğinde klinik 
değerlendirme ve diagnozda, anamnez ve fiziksel 
muayene kadar önem kazanmıştır.

• İlerleyen dönemlerde sırayla; 
– Dijital görüntüleme,  

– Bilgisayarlı tomografi (BT), 

– Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), 

– Pozitron emisyon tomografi (PET) , 

– Cone beam bilgisayarlı tomografi (CBCT)

Maksillofasiyal bölgenin üç boyutlu görüntülenmesi



Birimi; Gray (Gy) = 1 Joule/kg =1Sv(Sievert),Eski birim rem = 0.01 Sv

1/1,000,000 micro (µ) µSv ,

1/1000 milli (m) mSv

Vücutta toplanan enerjinin ifadesidir.

Düşük doz düzeylerinde radyasyonun tipine ve enerjisine göre 

biyolojik hasarlarını da içeren bir kavramdır Sievert (Sv) = 1 Joule/kg 

Radyasyon korunmasında kullanılan bir birimdir.

Etkin Doz:

Doku veya organların aldığı dozun tüm vucut için yüklediği riski ifade 

etmek için kullanılan bir kavramdır.Birimi Sievert'tir.

Dünya Genelinde Doğal Radyasyon Kaynakları nedeniyle alınan yıllık 

etkin doz 2.4 mSv'dir. 

Tıp alanında çalışan radyasyon görevlilerinin aldıkları dozun yıllık 

ortalaması 1 - 5 mSv civarındadır. 

Çernobil nedeniyle Türk Halkının aldığı kişisel doz ortalaması 0.5 

mSv'dir.



Periapikal Radyografi
• Periapikal radyografi, çenelerin kısıtlı bir bölümünün düzlemsel görüntüsünü 

veren,Paralel  ve açıortay bir tekniktir. 

• 1-6 uSv  Serigrafi: 43-63 uSv (1 Sv=100 rem=1000 mSv  1 mSv =1000 uSv)

Avantajları

• Panoramik radyografi görüntülerinden daha detaylı görüntüleme

• Kolay ulasılabilirlik ve düsük maliyet 

• Düsük radyasyon dozu

• Paralel teknik   distorsiyon (-)

Dezavantajları

• Çenelerin sınırlı bir bölümünün görülebilmesi

• Kesit bilgi içermemesi



Panoramik Radyografi
Mandibular ve maksillar dental arkları ve çevre dokuların görüntüsünü 

elde etmeye yarayan bir tekniktir.X-ışını kaynağı ve dedektörün cisim

etrafında resiprokal hareketi temeline dayanır.

30 uSv

Avantajları

• Minimum radyasyon dozu ile maksilla ve mandibuladaki anatomik 
oluşumların tek bir film üzerinde izlenebilmesi

• Kolay ulasılabilirlik

• Düsük maliyet



Panoramik Radyografi
Dezavantajları

• Görüntü distorsiyonu (özellikle anteriorda)

• Süperpozisyon

• Periapikal radyografilere göre düşük çözünürlük

• Çene kemiklerinin bukko-lingual genisligi hakkında herhangi bir bilgi 
vermemesi



Oklüzal Radyografi

7.7 x 5.8 cm büyüklüğündeki filmin okluzal

düzleme yerleştirilmesiyle elde edilen, dental

arkların göreceli olarak geniş bir kısmını

görüntülemeye yarayan tekniktir.

2-7 uSv

Avantajları

• Özellikle dissiz mandibulada bukko-lingual
genislik ve konturlarla ilgili bilgi edinilmesinde

• Maksilla ve mandibuladaki çesitli patolojilerin
belirlenmesinde teshise yardımcı

Dezavantajları

• Düzensiz dıs konturlar  bukko-lingual
genislik ?

• Kemigin dikey boyutu (-)

Kemik boyutlarının belirlenmesinde güvenilirlilik ?

http://dmfr.birjournals.org/content/vol33/issue3/images/large/106954f3.jpeg


Sefalometrik Radyografi
• Sefalometrik radyografi sayesinde, çenelerin, lateral, postero-

anterior ve oblik görünümleri en az distorsiyonla elde edilebilir.

• 45-48 uSv

– Ortodontik tedavi öncesi, çenelerin dişsel ve iskeletsel 
ilişkilerinin ve asimetrik deformitelerin değerlendirilmesinde,

– İmplant tedavi planlamasında kemik kalitesinin belirlenmesinde

– Paranasal sinüslerin incelemesinde yararlı bir diagnostik 
yardımcıdır.

• Düşük maliyet

• Düşük radyasyon dozu

• Minimum distorsiyon
AVANTAJ

• Çogu hastane, muayenehane ve 
fakültelerde bulunmaması

• Elde edilen kesit anatomik bilginin 
sınırlı olması

DEZAVANTAJ



Manyetik Rezonans Görüntüleme

• Manyetik Rezonans Görüntüleme yöntemi; iyonize radyasyon 
yerine elektromanyetik alan ve radyofrekans dalgaları 
kullanılan ve birçok planda ince kesitler halinde görüntüler üreten 
bir yöntemdir.

• MR esas olarak yumuşak doku görüntülemesinde 
kullanılmaktadır, Kemik dokusu hakkında bazı bilgileri verse de, 
kemik hakkındaki detaylı çalışmalar için CT kullanılmaktadır.



Manyetik Rezonans Görüntüleme

• Eklem değerlendirmesi

• Artiküler diskin yeri, morfolojisi, fonksiyonu

• İnternal düzensiliğin tanısı

• Sinovit, erozyon

• Maksillofasiyal tümörlerin  yumuşak doku 
invazyonlarının değerlendirilmesi

• Odontojenik kistlerin tümörlerden ayırt edilmesinde 
BT’ye üstünlük



Manyetik Rezonans Görüntüleme

Avantajları

• Yumuşak dokunun 
her düzlemde 
görüntülenmesi

• İyonize radyasyon 
kullanılmaması

Dezavantajları

• Maliyet

• Özel yetişmiş 
elaman ve radyolog 
ihtiyacı

Kontraendikasyonları

• Kalp pili

• Doku ve organlarda 
ferromanyetik metal 
obje bulunan 
hastalar (Anevrizma 
klipsi vs.)

• Klostrofobik hastalar

• Uzun süre 
hareketsiz 
kalamayan hastalar



Manyetik Rezonans Görüntüleme

• Oral kavite skuamoz hücreli karsinomun kemik 
iliği invazyonunun değerlendirilmesinde 
PET/CT’nin MRG’den daha spesifik fakat daha 
az sensitif olduğu bulunmuştur.

• PET/CT’nin  tanıda MRG’ye tamamlayıcı 
olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

BT MRG

Abd El-Hafez YG, Chen CC, Ng SH, Lin CY, Wang HM, Chan SC, Chen IH, Huan SF, Kang CJ, Lee LY, Lin CH, Liao CT, 
Yen TC. Comparison of PET/CT and MRI for the detection of bone marrow invasion in patients with squamous cell 
carcinoma of the oral cavity. Oral Oncol. 2011 Apr;47(4):288-95.



MRG  X IMPLANT

• Dental implantlar ferromanyetik olmayan bir materyal olan 
titanyumdan yapılmıştır ve sadece eser miktarda ferromanyetik 
metal içerirler. 

• Costa ve ark. nın metal dental materyallerin MRG’de oluşturduğu 
artifaktları araştırdıkları çalışmada,  bu artifaktların % 18’ine dental 
implantların neden olduğu gözlenmiştir.  Bu oran ortodontik 
braketlerin neden olduğu artifakt oranından (%78) düşük, metal 
kronlardan (%4) ise yüksektir.

Andre L. F. Costa, Simone Appenzeller, Clarissa-Lin Yasuda, Fabrício R. Pereira, Verônica A. Zanardi,

Fernando Cendes. Artifacts in brain magnetic resonance imaging due to metallic dental objects. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 
2009 Jun 1;14 (6):E278-82.



Ultrasonografi
• Ultrasonografi yönteminde dokular hakkında bilgi edinmek için ses 

dalgalarının yansımasından faydalanılır. 

• Avantajları
– non-invaziv

– radyasyon (-)

– göreceli ucuz

– dokuları eş zamanlı olarak değerlendirmesi.

• Ultrasonografinin baş boyun bölgesinde kullanım alanları sınırlıdır:
– Tükürük bezi hastalıkları, parotis tümörleri

– Enflamatuar ve otoimmün durumlar

– Lenf nodlarının değerlendirilmesi (metastatik, reaktif vs.)

– Eklemde enflamasyon bulgularının değerlendirilmesi



Ultrasonografi

• 2011 yılında yapılan çalışmada intraoral 
uygulamalar için dizayn edilen 
ultrasonografi ile intraoral dokuların net 
bir şekilde tespit edildiği ve 
ultrasonografinin konvansiyonel 
yöntemlerle elde edilemeyen morfolojik 
bilgiye ulaşma konusunda başarılı 
olduğu sonucuna varılmıştır.

• Diğer  bir çalışmada periapikal lezyonu 
bulunan dişler konvansiyonel, dijital 
periapikal radyografi ve ultrasonografi ile 
değerlendirilmiş ve doğru tanı koyma 
oranı en yüksek olarak ultrasonda 
bulunmuştur.

1- Salmon B, Le Denmat D. Intraoral ultrasonography: development of a specific 
high-frequency probe and clinical pilot study. Clin Oral Investig. 2011 Mar 5. 

2- Raghav N, Reddy SS, Giridhar AG, Murthy S, Yashodha Devi BK, Santana N, 
Rakesh N, Kaushik A. Comparison of the efficacy of conventional radiography, 
digital radiography, and ultrasound in diagnosing periapical lesions. Oral Surg 
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2010 Sep;110(3):379-85. 

3- Dr. Yiğit Şirin’in arşivinden.



Tomografi

– X ışını ve filmin eş zamanlı hareketiyle, 

– istenilen düzlem dışındaki görüntülerin 

bulanıklaştırılarak istenilen düzlemdeki 

objelerin daha net bir şekilde 

görülmesini sağlayan

– ince bir kesitten oluşan görüntü elde 

etmeye yarayan bir yöntemdir. 

• 264 uSv (mandibula)

477 uSv (maksilla)



Tomografi

-BT’den düşük 
radyasyon dozu

-Düşük maliyet 

-Sadece
hastanelerde 

bulunması 

-Dişhekimliğinde 
sınırlı kullanım

ALARA (As Low As Reasonably Achievable) prensibine göre AAOMR (American 
Academy of Oral and Maxillofacial Radiology) , 

1-7 adet implant  geleneksel tomografiyi, 
8 veya daha fazla sayıda implant   CT



Bilgisayarlı Tomografi
• BT dokuların ince kesitler halinde birçok düzlemde görülmesini 

sağlayan bir tekniktir.

• 242-364 uSv (mandibula)

• 448-564 uSv (maksilla)

• X-ışını kaynağı ve dedektörler  iyonize radyasyon  verilerin 
rekonstrüksiyonu

• Kesit kalınlığı

– vücutta ve beyinde 10 mm, 

– baş-boyun bölgesinde ise 5 mm 

– üç boyutlu rekonstrüksiyon için 1-1.5 mm olarak seçilir.



Bilgisayarlı Tomografi

Avantajları

• Üç boyutlu görüntüleme   süperpozisyon (-)1)

• Radyasyon tutulumları çok az farklı olan objelerin 
rezolüsyonu  dokuların çok iyi ayırt edilmesi2)

• Dijital elde edilen verilerin işlemlerinde, 
depolamada, analizde, aktarmada, görüntülerin 
reformatlarının elde edilmesinde netlik ve kolaylık  

3)



Bilgisayarlı Tomografi

Avantajları

-Oral ve maksillofasiyal bölgede geniş 
kullanım alanı 

-3 boyutlu planlama

-3 boyutlu modeller

-Belli yapılar renklendirilerek 
lezyonların görüntülenmesi



Bilgisayarlı Tomografi

Dezavantajları

• Yüksek maliyet  ve geniş hacim 1)

• Metal cisimlerin artifakt olusturması2)

• Aksiyal planda bir çok kesitte ışınlama 
yapılmasına bağlı olarak  hastanın 
aldığı yüksek radyasyon dozu 

3)



Bilgisayarlı Tomografi

• Ferrin ve ark. 2011 

• Panoramik radyografi, konvansiyonel ve üç boyutlu BT(3Dent)

• Maksiller sinüs

• Panoramik radyografi   %46.5  yanlış-negatif ya da yanlış-pozitif

• Sinüs lift operasyonu planlanan hastalarda  BT

Laura Maestre-Ferrin,Celia Carrillo-Garcia DDS, Sónnica Galán-Gil, María Peñarrocha-Diago, Miguel Peñarrocha-Diago. Prevalence,
location, and size of maxillary sinus septa: panoramic radiograph versus computed tomography scan.   J Oral Maxillofac Surg. 2011 
Feb;69(2):507-11. 

PANAROMİK BT



Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi

• 1982  anjiografi  maksillofasiyal 
görüntüleme

• Ucuz X-ışını tüpleri, yüksek kalitede 
dedektör sistemleri ve gelişmiş kişisel 
bilgisayarlar  

• 2001; Newtom QR DVT 9000 

• Diğer sistemler; CB MercuRay, 3D 
Accuitomo – XYZ Slice View Tomograph,
i-CAT

• Eş zamanlı olarak dönen X-ışını kaynağı 
ve yüzey algılayıcısı

• 360˚’lik tek dönüş, belirli aralıklarda 
ışınlamalar  temel görüntüler

• Aksiyal, sagittal, koronal

• 66-86 uSv



Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi

Avantajları

• Hacim:  KIBT < BT

• Maliyet : KIBT < BT

• Işınlama süresi: KIBT <  BT

Işın kaynağının bir kez dönüşü  

<30 sn

• Radyasyon dozu: BT ‘den %51-%96 oranında 
düşük doz değerleri

• Rezolusyon: 0.125–0.4mm arasında izotropik 
yapıda voksel çözünürlülüğü

• Üç boyutlu görüntülerin sagittal, aksiyal ve 
koronal düzlemlerde kişisel bilgisayar ortamında 
düzenlenmesini ve izlenmesi

• Multiplanar düzlem görüntüsü: İzotropik yapıda 
hacimsel veri tabanı dikey olmayan 
düzlemlerde ve oblik oryantasyonlarda 
görüntüleme  (oblik, panoramik ve cross 
sectional kesitler)











Hastaya implant uygulamasına 

karar verildikten sonra, hasta

Tomografi merkezinden aksiyal 

kesitler elde edilir. 



Elde edilen kesitler implant 3D yazılımında hastanın hem 

panoramik görüntüsü, hem sagittal kesitleri hem de 3 boyutlu 

modeli görüntülenir.



Aksiyal kesitlerden oluşturulan panoramik film 

üzerinde klasik yöntemle planlama yapılır. 



Herhangi bir görüntüde yapılan değişiklik, diğer 

görüntülerde aynı anda gözlemlenir.



En doğru planlamanın sagittal kesitler üzerinde 

implant boyunun ve çapının isteğe göre ayarlanması ve

komşuluklar gözlemlenir.



3 boyutlu görüntü ekranında hastanın çene kemiği 

gözlemlenir. İmplantların paralelliğine çok daha doğru 

şekilde karar verilebilir. 



Gerekirse 3 boyutlu modele şeffaflık verilerek
mandibular kanal ya da sinüs boşluğunun implantlarla
ilişkisi ve sagittal kesit ilişkileri de daha net şekilde
gözlemlenebilir.



3 boyutlu sagittal kesitin ya da implantların daha iyi 

gözlemlenebilmesi İçin 3 boyutlu model kapatılır ve 

implantların paraleliğine bakılır.



İstenirse implant etrafındaki kemik yoğunluğu 

ölçülebilir. 



Planlama aşaması bu noktada sona erer. 

Yapılan planlamanın operasyona birebir 

aktarılabilmesi için implant kılavuzlarının üretilir.



Planlama yapıldıktan sonra hastanın çene kemiği

modeli ve stenti üretilir. Bu set içinde her bir frez çapı için 

ayrı stent hazırlanır. 

Stent malzemesi olarak, şeffaf kısımlarda bioakrilik, 

tüplerde ise paslanmaz çelik kullanılır.



Operasyon sırasında önce flap kaldırılır. 



Flap kaldırıldıktan sonra stent çene kemiğine oturtulur. 

Stent ve kemik uyumu kontrol edilir.



Stentten frezlerle girilerek operasyon tamamlanır.



Hekimin arzu etmesi durumunda, hasta planlama 

başında tomografiye girerken radyoopak bir protez 

kullanır. 

Bu sayede protez diş dizimi de planlamada 3 boyutlu 

olarak bize yardımcı olur. Hekim planlama yaparken, 

protezi de aynı anda dikkate almış olur. 



Mukoza Destekli Kılavuzların kullanıldığı bir operasyonda, 

frez işleminin bitmesinden sonra çekilen fotoğraf 

görülmekte. 



Mukoza destekli implant operasyonu için ilk yapılması 
gereken, hastanın kapanış ölçüsü ile bir radyoopak 

tarama protezi üretmektir. Bu protez sayesinde tomografi 
çekilirken hastanın mukoza bilgisi de elde edilmiş olur. 



Elde edilen aksiyal kesitlerin kullanılması ile 

Implant3D yazılımında planlama yapılır.



Implant3D yazılımı sayesinde cene kemikleri en 

uygun şekilde değerlendirilerek planlama yapılır.

Operasyona başlamadan çok önce, hekimin elinde 

mukoza ve kemik ile ilgili detaylı bilgiler bulunur. 



Planlama sonrasında, implantların paralelliği, 

perforasyonlar önlenir.

Planlamanın her aşamasında, kemik kalitesi, mukoza 

ve mandibular kanal ilişkileri görülür.



Detaylı ve güvenilir planlama sayesinde;

• Operasyondan önce operasyon bütçesi büyük bir 

hassasiyetle çıkartılır. 

• Operasyon sırasında ilave implant yerleştirilmesine  

gerek kalmaz.

• Planlanan implantın yerleştirilmemesi riski ortadan kalkar 

• İmplant sağlayıcısından, sadece gerekli olan sayıda 

implant talep edilir.



İmplant Destekli  Obturatör 

Protezler Vaka Sunumu 
Prof .Dr.Mehmet Yaltırık

Doç.Dr Bilge Gökçen Röhling 

İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi



• 52 yaşında , erkek hasta

• Squamaz hüc.karsinom (1972)

• Sol hemimaksillektomi
• RT ve KT (-)



• Mevcut dişlerin periodontal durumu: Oldukça kötü (7 mm cep,)

• Dişlerde DDÇ, vitalite kontrolü (-)

• Şikayeti: Fonksiyonda yetersiz stabilite ve retansiyon, 

konuşma zorluğu  

• Patolojik oluşum: -

• Dentoalveolar ilişki: Normal

• Ağız açıklığında kısıtlılık: -

• Planlama: İmplant destekli obturatör protez

• Radyolojik inceleme























Prof.Dr .Mehmet Yaltırık

myaltrk@yahoo.com

3 Boyutlu Planlama 
Konik Işınlı Bilgisayarlı 

Tomografi
Dental Volimetrik Tomografi



.    

Günümüzde yaygın olarak kullanılan periapikal, panoramik ve 
sefalometrik radyografiler; geleneksel bilgisayarlı tomografiler yalnızca iki 

boyutlu görüntü analizine olanak sağlamaktadırlar. 

İncelenen yapıların üç boyutlu anomalileri ve lezyonları  iki boyuta 
indirgenmelerine bağlı olarak sınırlı kalmaktadır. 



ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) / DENTAL VOLUMETRİK 

TOMOGRAFİ (DVT)/KONİK IŞINLI BT

• Bilgisayarlı tomografi vücudun istenilen bölgesinin kesit şeklinde bir

bölümünden geçen x ışınlarının absorbe edilebilme değeri ölçülerek

bilgisayar yardımı ile görüntü oluşturulmasıdır.

• Diş hekimliğinde tanı ve tedavi planlamasındaki kullanımı maliyetinin yüksek

olması,

• Tarama ve görüntü işleme sırasında geçen sürenin uzun olması,

• Dental yapıların görüntülenmesi ya da küçük apikal ve alveoler lezyonların

saptanması için uzaysal çözünürlük eksikliğinin olması,

• Yüksek radyasyon nedenleri ile sınırlı kalmıştır.



Tek bir bölgenin görüntüsünü oluşturmak için çok sayıda kesitsel tarama

yapıp bunları birleştiren geleneksel BT’ lerden farklı olarak konik ışınlı

BT’ lerde radyasyon kaynağının görüntülenecek olan bölgenin

etrafında tur dönüşü ile işlem tamamlanmış olur.

Genel olarak görüntü kaynağı ve yapısı diğer tomografi sistemlerinden farklı

olan bu yöntem konik ışınlı volumetrik tomografi olarak da

adlandırılmaktadır.



DVT  BT

TİROİD                            80 mR                                               4151 mR      

SPİNA                              90 mR                                               7800 mR     

KAFA KUBBESİ                  00 mR                                                 578 mR          

MANDİBULA  140 mR                                               8580 mR

GÖZ                                 40 mR                                               5932 mR

SELLA                               45 mR                                               6190 mR

SUBMANDİBULA               135 mR                                               8175 mR

Işınlama Birimi Birim : Röntgen ( R ) 

Röntgen: Normal hava şartlarında havanın 1 kg’ında 2.58x10-4 C’ luk elektrik yükü değerinde pozitif 

ve negatif iyonlar oluşturan x ve gama ışını miktarıdır. 

1 R = 2.58x10-4 C / kg                     1 C/kg = 3.88x103 R



Dental Volumetrik Tomografi Tekniği ve Çalışma Prensibi

Konik ışın tekniğinde,

X- ışını kaynağı hastanın başının çevresinde senkronize bir biçimde
dönerken 360 derecelik tarama yapılır.

Belirli derece aralıklarında görüntüler elde edilir.

Bu görüntülerin her biri lateral sefalometrik radyografi görüntülerine
benzemektedir.

Dönme hareketinin tüm aşamalarını göz önünde bulundurarak
yazılım programları ile bu görüntü üç boyutlu hacimsel verilere
dönüşür.



Dental Volumetrik Tomografi Cihazları

Son yıllarda geliştirilen bilgisayarların sayesinde çeşitli cihazlar 

piyasaya sürülebilmiştir.

İlk olarak  Newtom QR DVT 9000 (Quantitative Radiology s.r.l., 

Verona, Italya) piyasaya Nisan 2001 yılında çıkmıştır.

Diğer  sistemler ise şunlardır; CB MercuRay (Hitachi Medical Corp., 

Kashiwa-shi, Chiba-ken, Japonya), 

3D Accuitomo- XYZ Slice View Tomography (J.Morita Mfg Corp., 

Kyoto, Japonya) 

İ- CAT (Xoran Techonologies, Ann Arbor, Mich., and Imaging 

Sciences International, Hatfield, PA). Bu ünitler x ışın dedeksiyon 

sistemlerine göre sınıflandırılabilirler.



Dental Volumetrik Tomografinin Görüntüleme Hedefleri

Patolojik Tanı

Maksillofasial bölgelerdeki patolojilerin tanısı, tedavi planlaması ve

tedavi sırası için önemlidir. Çenelerdeki gömülü dişler, kistler,

tümörler, maksiller sinüsler, mandibuler sinir ve TME’ ler gibi

Kemik Kalitesi

Kemik yoğunluğunun yük kapasitesi ile doğrudan ilişkili olduğu ve

implantın başarısızlığının düşük kemik yoğunluğuna bağlı olduğu

varsayılmaktadır.

Anatomi

Mandibular kanal, maksiller sinüs, nasal fossa, mental foramen,

insisiv kanal ve komşu dişleri içermektedir.



ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNİN AVANTAJLARI

- X- ışını demetinde sınırlama: X- ışını demetinin yalnızca incelenecek olan

bölgeye doğrultulması ile ışınlanan alanın boyutu da az olmakta ve böylece

alınan radyasyon dozu minimum düzeyde kalmaktadır.

- Görüntünün doğruluğu: Hacimsel veri seti voksel- volum element olarak

bilinen ve her biri farklı derecelerde x ışını emilimine sahip küçük kübik

yapıları kapsamaktadır. Bu voksellerin boyutları görüntünün çözünürlüğünü

belirler.

- Hızlı Tarama Süresi: Konik ışınlı BT’ de ham görüntünün tümü tek bir dönüş

ile elde edildiğinden tarama 10- 70 sn. gibi kısa bir sürede tamamlanır.

- Maksillofasiyal görüntülemeye özgü görüntü modelleri: Medikal

bilgisayarlı tomografi verilerine ulaşım ve işlem yapma BT çalışma

istasyonları dışında olası değildir.

- Azalmış görüntü artefaktı: Üretici firmaların geliştirdikleri artefakt azaltıcı

ya da düzeltici yazılımsal algoritmalar ile metallerin oluşturduğu görüntü

artefaktları önemli derecede azalmıştır



ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNİN SINIRLAMALARI

- Yumuşak doku tiplerinin tanımlanması ve belirlenmesi: Benzer doku 

tipleri (örneğin kaslar) benzer yoğunluk değerleri ile tanımlanmaktadır. Bu 

nedenle birbirine yakın kas gruplarının birbirinden ayrılması oldukça güç 

olmaktadır. Masseter kası gibi yüzeyel kaslar izlenebilirken, daha derin 

kasların izlenmesi oldukça güç olmaktadır.

- Radyasyon dozu: Röntgende olduğu gibi, BT incelemelerinde de başlıca 

risk iyonize ışık kullanılmasıdır.



ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNİN KLİNİKTE KULLANIM 

ALANLARI

Endodontik Uygulamalar

Bu görüntülemelerin en büyük avantajı da geleneksel radyografiler

ile karşılaştırıldığında yapılan ölçümlerin üç boyutlu geometrik

doğruluğunun olması olarak ifade edilmektedir.

Bu şekilde endodontik lezyonun erken dönemde teşhis ve tedavisinin

yapılması ile endodontik tedavide başarı yüzdesi daha geç planlanan

bir tedaviye göre oldukça artmaktadır.

DVT’ nin endodontik uygulamalardaki en önemli alanlarından biri

tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde yarattığı farklılıklar

olacaktır.



Ortodontik Uygulamalar

Üç boyutlu görüntüleme teknolojisi ile bir dakikadan kısa bir sürede gerekli 

tüm radyografik görüntülerin elde edilmesi mümkün olmaktadır.

- Alveol kemiğinin değerlendirilmesi: Alveol kemiği yalnızca dişin distal ya 

da mesial tarafından değil tüm açılardan incelenebilmektedir.

- Dişlerin eğimleri : Dişlerin aksiyal eğimlerinin üç boyutlu değerlendirilmesi 

modellerden elde edilen bilgiye ek bilgi sağlamaktadır.

- Gömük diş pozisyonları: Gömük dişlerin gerçek pozisyonları ve bitişik 

oldukları kökler ve diğer anatomik yapılar ile ilişkileri saptanıp cerrahi ya da 

ortodontik hareket planlaması yapılabilmektedir.

- Yumuşak doku ilişkileri: Dudak uzunluğu lateral radyografilerle 

ölçülebilmekte iken ağız genişliği ölçülememektedir. Üç boyutlu veri kaydı 

ağız köşelerinin dentisyonla ilişkilerini değerlendirme olanağı 

sağlayabilmektedir. 

- Solunum yolu analizleri: Konik ışınlı BT teknolojisi solunum yolunun üç 

boyutlu ve hacimsel incelenmesine izin vererek büyük bir ilerleme 

sağlamıştır. Ağız solunumu yapanlarda, adenoid hipertrofisi ya da uyku 

apnesi olanlarda solunum yolunun hacimsel ölçümleri yapılabilmektedir.



Çene-yüz Cerrahisi Uygulamaları

Ortodontistler ya da maksillofasiyal cerrahlar maksillofasiyal deformitelerin 
standart incelenmesinde standart olarak oklüzal analizler ve klinik fotoğraflar 
ile birlikte lateral ve antero-posterior sefalogramları kullanmaktadırlar.

Asimetrik maksillofasiyal deformitelerde anormal tarafın yüzün diğer kısmına 
doğru superpoze olması nedeniyle yetersiz kalmakta ve bu durumda üç 
boyutlu BT incelemelerinin tercih edilmelidir. 



Temporamandibular Eklem İncelemeleri

Üç boyutlu bilgisayarlı tomografiler ile temporamandibular eklemin 
morfolojisi ve konumu değerlendirilebilir.

Özellikle TME ankilozlarının teşhisinde panoramik radyografiler yetersiz 
kalmakta ve bilgisayarlı tomografiler ile inceleme yapmak zorunlu hale 
gelmektedir. 

İmplant Öncesi Planlama

İmplant cerrahisinde, implantın yerleştirileceği bölgedeki anatomik yapıların 
doğru şekilde ortaya koyulması operasyon sonrası komplikasyon gelişiminin 
engellenmesi açısından önemlidir.

Görüntüleme teknikleri ile implantın yerleştirileceği kemiğin yüksekliği, 
genişliği ve kalitesi belirlenebilir, implant bölgesindeki gömük dişler ya da 

kırık kök parçaları saptanabilir.



ORAL İMPLANTOLOJİ ALANINDA, GÖRÜNTÜLEME  SEÇENEKLERİ VE 

PLANLAMA

• Hastaya implant uygulamasına karar verildikten sonra, hastanın tomografi 

merkezinden aksiyal kesitleri elde edilir.

• Elde edilen kesitler implant 3D yazılımında hastanın hem panoramik 

görüntüsü, hem sagittal kesitleri hem de üç boyutlu modeli görüntülenir.

• Aksiyal kesitlerden oluşturulan panoramik film üzerinde klasik yöntemle 

planlama yapılır.

• Herhangi bir görüntüde yapılan değişiklik, diğer görüntülerde aynı anda 

gözlemlenir.

• En doğru planlamanın sagittal kesitler üzerinde implant boyunun ve çapının 

isteğe göre ayarlanması ve komşuluklar gözlemlenir.

• Üç boyutlu görüntü ekranında hastanın çene kemiği birebir gözlemlenir. 

İmplantların paralelliğine çok daha doğru şekilde karar verilebilir.

• Gerekirse üç boyutlu modele şeffaflık verilerek mandibular kanal ya da 

sinüs boşluğunun implantlarla ilişkisi ve sagittal kesit ilişkileri de daha net 

şekilde gözlemlenebilir. 





- Üç boyutlu sagittal kesitin ya da implantların daha iyi gözlemlenebilmesi için 

üç boyutlu model kapatılır ve implantların paralelliğine bakılır.

- İstenirse implant etrafındaki kemik yoğunluğu ölçülebilir. 



• Planlama aşaması bu noktada sona erer. Bundan sonra yapılan 

planlamanın operasyona birebir aktarılabilmesi için implant kılavuzlarının 

üretilmesine gelir.

• Planlama yapıldıktan sonra hastanın çene kemiği modeli ve stenti üretilir. 

Bu set içinde her bir frez çapı için ayrı stent bulunur. 

• Operasyon sırasında önce flap kaldırılır.

• Flap kaldırıldıktan sonra stent çene kemiğine oturtulur. Stent ve kemik 

uyumu kontrol edilir.



Stentten frezlerle girilerek operasyon tamamlanır.

Mukoza destekli kılavuzlar sayesinde, insizyona gerek kalmamakta, bu 

sayede kanama ve travma oldukça azalmaktadır.



Detaylı ve güvenilir planlama sayesinde;

- Operasyondan önce operasyon bütçesi büyük bir hassasiyetle 

çıkartılır. 

- Operasyon sırasında ilave implant yerleştirilmesine gerek kalmaz.

- Planlanan implantın yerleştirilmemesi riski ortadan kalkar 

- İmplant sağlayıcısından, sadece gerekli olan sayıda implant talep 

edilir. 



.

Bilgisayar Destekli Görüntüleme ve Planlama Basamakları ;

1. Basamak -- Teşhis, plan (+ BT- protez)- klinisyen

2. Basamak -- BT- Scanning (Tarama protezi ile çekim)- radyolog

3. Basamak -- Dönüşüm  klinisyen

4. Basamak -- İmplant Planlamasi ve diğer tedaviler- klinisyen

5. Basamak -- SurgiGuidelar ile cerrahi klinisyen



BİLGİSAYAR DESTEKLİ AĞIZ, ÇENE VE YÜZ CERRAHİSİ –

TEKNOLOJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İNCELENMESİ

Bilgisayar destekli ameliyatın avantajı, önceden bilgisayarda mevcut 

olan hasta modelinin kıyaslanabilirliği. 

Teşhis sırasında, ameliyat öncesinde edinilmesi gereken görüntü 

bilgisi cerrahlar için her zaman mevcut halde bulunmalıdır. 

Bilgisayar destekli modern teknik kullanımı dolayısıyla cerrahların 

ameliyat riskinin ve ameliyat sonrası komplikasyon oranının 

azalmasına neden olur. 



Ameliyat öncesi







Ameliyat sonrası











SİNÜS TABANI YÜKSELTİLMESİ İÇİN GEREKLİ GRAFT HACMİNİN ÜÇ 

BOYUTLU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ YÖNTEMİYLE 

DEĞERLENDİRLMESİ

Greft alınacak bölgenin seçimi ogmentasyon işlemi için gerekli greft

miktarına bağlıdır.

Günümüzde 3D BT geliştirilmesi ile birlikte lokal verici bölgenin densite

değerleri ve alınabilecek greft miktarı hesaplanabilmektedir.

Operasyon öncesi sinüs ogmentasyonu için gerekli hacmin hesaplanması

buna bağlı olarak da verici sahanın ve alınacak greft miktarının ilerde

meydana gelecek rezorbsiyon oranı da dikkate alınarak belirlenmesi;

meydana gelecek komplikasyonları azaltacak, cerrahi müdahalenin

başarısını ve yerleştirilecek implantların uzun dönem başarısını arttıracaktır.



MAKSİLLA VE MANDİBULA DENTAL İMPLANTLARININ KEMİK 

İLİŞKİSİNİN  GÖRSELLEŞTİRİLMESİ

Kemik bilgisinin ölçümü direk

olarak BT taramasının hacimsel

gösterimiyle, renklere dayanan

saptamayla kullanılır.



Sonuç olarak :

Mevcut kemik tomografisine ve yapılacak
olan protetik rehabilitasyona göre iyi
bir planlama ve bu plana uygun cerrahi
işlem başarının en önemli faktörleridir.

Bilgisayarlı tomografi sayesinde üç boyutlu
kemik yapısı hakkında bire bir bilgi
edinilir ve uygun bir yazılım sayesinde
ise implant planlaması ideal olarak
yapılabilir.

Günümüzde görüntüleme sistemlerindeki
gelişmeler ve yenilikler sayesinde
başarılı sonuçlar eldedilmiştir .

Teşekkür Ederim.

myaltrk@yahoo.com



• Basariz planlama=Basarisizligi planlamaktir!



1

BDI Sureci ,

2

4
5

1. Basamak –

Teshis, plan 

(+ CT-protez)

Klinisyen

2. Basamak –

CT-Scanning 

(Tarama protezi 

ile cekim)

Radyolog

3. Basamak –

Donusum

Klinisyen

5. Basamak –

SurgiGuidelar ile 

Cerrahi

Klinisyen

4. Basamak –

Implant Planlamasi ve 

diger tedaviler

Klinisyen



Tarama Protezleri ile Bilgisayarli 

Tomografi







Dişsiz mandibulaya kac implant 

yerlestirilmeli sizce?











3 Boyutlu Navigasyon



Open to all implant companies:





Implant - Implant Implant - Sinir

Ek olarak: Restoratif bosluklar



D1 :  1250 HU

D2 : 850-1250 HU

D3 : 350-850 HU

D4 : 150-350 HU

D5 : < 150 HU

Genel Kural : 400 HOUNSFIELD UNITESI kemik tipini gosterir

D4..D3..D2..D1 => 0..400..800..1200

Hounsfield Degerleri ile Kemik 

Dansitesi

C. Misch, Contemporary Implant Dentistry, table 6-2 p.80



…Onlay ve Sinus lift simulasyonlari



Fenestrasyonlar



…Interaktif 3. Boyut



Virt 

teeth 

movie



Cerrahi Rehberler / Frez Rehberleri

Pozisyon kilavuzlari/ …



SurgiGuide Teknigi



Konvansiyonel SurgiGuidelar



TEDAVİ PLANLAMASI



TEDAVİ PLANLAMASI

Stereolitografik  model



TEDAVİ PLANLAMASI



TEDAVİ PLANLAMASI



TEDAVİ PLANLAMASI



TEDAVİ PLANLAMASI



TEDAVİ PLANLAMASI



TEDAVİ PLANLAMASI



TEDAVİ PLANLAMASI



TEDAVİ PLANLAMASI



TEDAVİ PLANLAMASI



TEDAVİ PLANLAMASI



TEDAVİ PLANLAMASI



TEDAVİ PLANLAMASI



Fiksasyon vidaları

TEDAVİ PLANLAMASI



Bir hekim 3 D Planlamayı neden 

kullanmalidir? 

– Arttirilmis Guvenlik!

– Daha iyi bir imaj

– Optimize edilebilen cerrahi ve prostodonti!

– Surprizlere yer yok

– Cok kisa surede cerrahi

– Iyi dokumente edilmis

– pre-operatif plan cerrahiye SurgiGuidelar ile

aktarilir

– Hasta kazanir!!!!




























































