
eratinize dişeti, serbest ve yapışık dişetini içeren, serbest dişeti kenarından
mukogingival birleşime uzanan dişeti bölümüdür.1 Dişlerin pozisyonu ve lo-
kasyonu, frenulumun etkisi ve yaşa bağlı olarak keratinize dişeti genişliği 1-

9 mm arasında olabilmektedir.2 İmplant çevresinde ise keratinize dişeti yerine
sıklıkla ‘‘peri-implant keratinize mukoza’’ terimi kullanılmaktadır.3 Peri-implant
keratinize mukoza, keratinize epitelden oluşan ve implant çevresinde peri-implant
sulkusun dış duvarını oluĢturan yumuşak doku bölümüdür. İmplant tedavisinde
yumuşak doku iyileşmesi sırasında keratinize mukoza veya non-keratinize mukoza
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Keratinize Mukoza Genişliğinin
Peri-implant Dokulara Etkisinin

Klinik ve İleri Diagnostik Yöntemlerle
Değerlendirilmesi

ÖÖZZEETT  Peri-implant dokuların sağlığının korunmasında keratinize mukozanın gerekliliği ve miktarı
uzun süredir tartışılan ve henüz netlik kazanmayan bir konudur. Peri-implant keratinize mukoza
yetersizliğinin plak akümülasyonunu, mukozal inflamasyonu, klinik ataşman kaybını, yumuşak
doku çekilmesi ve peri-implant alveoler kemik kaybı riskini artırdığı destekleyen araştırmacılar ol-
masına rağmen bazı araştırmacılar implant sağ kalım oranının keratinize mukozaya bağlı olmadı-
ğını ve peri-implant keratinize mukoza yokluğunda peri-implant mukoza sağlığının korunabildiğini
savunmaktadır. Bu derlemenin amacı, peri-implant keratinize mukoza genişliğinin peri-implant
klinik ve immunolojik parametrelere etkisini güncel çalışmalar ışığında değerlendirmektir. Peri-im-
plant keratinize mukoza yetersizliğinin peri-implantitis için risk faktörü olduğunu destekleyen ka-
nıtlar sınırlı olmakla birlikte peri-implant keratinize mukozanın hasta konforunu artırması ve ağız
hijyen prosedürlerinin yapılmasını kolaylaştırması yönünde avantajları mevcuttur.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Keratinize mukoza; dental implant; peri-implant yumuşak dokular

AABBSS  TTRRAACCTT  The need and amount of keratinized mucosa for maintenance of peri-implant tissue
health has been discussed for a long time and remain a contraversial subject as well. Although au-
thors support that the insufficient width of peri-implant keratinized mucosa may increase plaque
accumulation, mucosal inflammation, clinical attachment loss, soft tissue recession and risk of peri-
implant alveolar bone loss, some authors suggest that the survival rate of the implant is not associ-
ated with peri-implant keratinized mucosa and peri-implant health could be maintained irrespective
of the lack of peri-implant keratinized mucosa. The aim of this review is to evaluate the effect of
peri-implant keratinized mucosa width on peri-implant clinical and immunological parameters in
consideration of current studies. While there is limited evidence to support that lack of peri-implant
keratinized mucosa is a risk factor for peri-implantitis, peri-implant keratinized mucosa has ad-
vantages to improve patient comfort and maintenance oral hygiene procedures.

KKeeyywwoorrddss::  Keratinized mucosa; dental implants; peri-implant soft tissues
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tarafından oluşturulan bir doku söz konusudur. İmplant
yüzeyine komşu olan bu dokunun hangi tipte oluşaca-
ğını alveol kreti bölgesindeki çiğneme mukozası belir-
ler. Mukogingival hattın pozisyonu ve alveol kretinin
rezorbe olma derecesi bu dokunun tipini değiştirebilir.
Rezorbe olmuş bir krette mukogingival hatla kemik te-
pesi arasındaki mesafenin de azalmasından dolayı kera-
tinize dokunun kaybı söz konusudur.4

1950’lerde dişler etrafında keratinize dişeti gerekli-
liği hakkında çalışmalar yapılmıştır. Bu yıllarda, yaygın
görüş olarak gingival sağlığın korunması ve ataşman kay-
bının önlenmesi için keratinize dokunun gerekli olduğu
kabul görmekteydi.1,5,6 Lang ve Löe, gingival sağlığın ko-
runmasında ‘‘yeterli’’ keratinize dişeti genişliğini 2 mm
olarak tanımlamışlardır.7 Diğer yandan, 1970’lerde Mi-
yasato ve ark. yaptıkları klinik çalışmada 1 mm’den az
keratinize doku varlığında gingival dokunun sağlığının
korunabileceğini bildirmişlerdir. Keratinize dokunun 1
veya daha az olduğu kişiler ile 2 mm veya daha fazla olan
kişiler arasında gingival inflamasyonun klinik bulguları
bakımından herhangi bir farklılık olmadığını ortaya
koymuşlardır.8 Devam eden çalışmalarda, Miyasato ve
ark.nın çalışmasını destekleyecek sonuçlar bildirilmiş-
tir.9-11 Konu ile ilgili 1994 yılında yayımlanan konsensus
raporunda, yeterli oral hijyen sağlanabilen vakalarda ke-
ratinize dişeti yokluğunda da periodontal stabilitenin ko-
runabileceği bildirilmiştir.12

Dental implantların doğal dişlerden farklı anatomi
ve yapıya sahip olması nedeni ile peri-implant dokuların
sağlığının idamesinde ‘‘doğal dişlerde periodontal sağlı-
ğın korunmasında keratinize dokunun gerekli olmadığı’’
görüş birliği tartışılmaktadır.13 Kollajen liflerin yönü ve
miktarı, kan desteğinin miktarı, fibroblast ve birleşim
epitelinin geçirgenliği implant ve doğal dişlerde farklılık
göstermektedir. Kollajen lifler implant yüzeyine paralel
uzanırken, doğal dişlerde ise perpendiküler yerleşimli
olup semente gömülüdürler (Sharpey lifleri). Peri-im-
plant mukoza ile karşılaştırıldığında dişeti daha fazla kan
damarı içermektedir. Peri-implant bağ dokusu daha az
sayıda fibroblast ve daha fazla kollajen lif içermektedir.
İmplantlar çevresindeki birleşim epiteli daha geçirgen-
dir.13,14 Aynı zamanda, peri-implantitis lezyonlarında pe-
riodontitis lezyonlarına göre doku yıkımının daha hızlı
olduğu bilinmektedir.15-17 Literatürde, doğal diş ve den-
tal implantların tüm bu farklılıkları sebebi ile dental im-
plantların uzun dönem başarısında risk oluşturabilecek
tüm etiyolojik faktörler üzerinde durulmaktadır.18,19

Peri-implant mukozanın sağlığının korunmasında risk
faktörü olarak keratinize mukozanın gerekliliği birçok

çalışmaya konu olmuş ve çoğu çalışma Lang ve Löe’nün
1972’deki çalışmalarını referans alarak dişler etrafında
yumuşak doku sağlığı için yeterli görülen 2 mm ve daha
fazla keratinize dişeti varlığını implantlar için değerlen-
dirmiştir.20

Keratinize mukozanın peri-implant sağlığın korun-
masında ve hastalığın ilerlemesini önlemekte önemli bir
klinik parametre olduğunu vurgulayan araştırmacılar ol-
makla birlikte,21,22 bazı yazarlar ‘‘yeterli’’ keratinize mu-
koza varlığı ile peri-implant dokuların sağlığı arasında
zayıf bir ilişki olduğunu, keratinize mukozanın olmadığı
durumlarda bile implant çevresinde yeterli biyofilm
kontrolü sağlayabilen hastalarda peri-implant mukoza-
nın sağlığının korunabileceği görüşünü ileri sürmekte-
dirler.19,23-26

PERİ-İMPLANT KERATİNİZE MUKOZANIN
PERİODONTAL KLİNİK VE İMMÜNOLOJİK
PARAMETRELERE ETKİSİ

PLAK İNDEKSİ VE GİNGİVAL İNDEKS

Keratinize mukoza varlığının peri-implant dokulardaki
inflamasyona etkisinin değerlendirilmesi plak indeks
(Pİ), gingival indeks (Gİ) skorları ve sondlamada kanama
değerleri aracılığıyla yapılmıştır. Literatürde, 2 mm’den
daha az keratinize mukozaya sahip implantlarda, 2 mm
veya daha fazla keratinize mukoza olanlara göre anlamlı
olarak daha fazla plak birikimi ve mukozal inflamasyon
görüldüğünü destekleyen çok sayıda çalışma bulunmak-
tadır.21,22,27-29 Wennström ve ark. 2012’de yayınladıkları
derlemelerinde değerlendirilen 10 çalışmada implantla-
rın sadece bukkalinde skorlandırma yapılmışken, bu ça-
lışmaların dördünde yetersiz keratinize mukoza (<2 mm)
olan bölgelerde daha yüksek plak değerleri tespit edil-
miş; altı çalışmada ise yetersiz ve yeterli keratinize mu-
koza (≥2 mm) olan bölgeler arasında önemli bir fark
tespit edilmemiştir.4,21,22,23,27,30-34 Lingual bölge peri-im-
plant mukozayı değerlendiren dört çalışma içinde ise; bir
çalışmada yetersiz mukoza mevcudiyeti yüksek plak in-
deksleriyle sonuçlanmışken; herhangi bir fark tespit et-
meyen üç çalışma olmuştur.4,32,33,35 Gobbato ve ark.
2000-2012 yılları arasında yayınlanan ve keratinize mu-
kozanın peri-implant sağlığa olan etkilerini değerlendi-
ren çalışmaları inceledikleri sistematik derlemelerinde,
implantlar etrafında 2 mm’den daha az keratinize doku
varlığında Pİ, Gİ ve modifiye Pİ skorlarının, keratinize
mukoza genişliği 2 mm veya daha fazla olan implantlara
göre anlamlı şekilde fazla olduğu ortaya koyulmuştur.
Rocuzzo ve ark., yeterli derecede oral hijyen sağlayabi-



len hastalarda dahi keratinize mukoza eksikliğinde Pİ
skorlarının yüksek olduğunu bildirmişlerdir.36 Brito ve
ark. yayınladıkları sistematik derlemede keratinize mu-
koza varlığının, peri-implant dokuların sağlığı ile pozi-
tif ilişkili olduğunu, yeterli keratinize mukoza varlığının
plak birikimi, mukozal inflamasyonu ve mukozal çekil-
meyi azalttığını ve daha iyi peri-implant doku sağlığı için
gerekli olabileceğini ortaya koymuşlardır.37

Diğer taraftan bazı çalışmalarda keratinize mukoza
ve peri-implant mukozanın sağlığı arasında anlamlı bir
ilişki bildirilmemiştir. Bu çalışmalar, keratinize mukoza
genişliğinin Pİ ve Gİ değerleri üzerine etkisinin olmadı-
ğını vurgulamışlardır.4,23-25 Wennström ve ark., 39 has-
tada 171 implantı 5-10 sene boyunca takip ederek
değerlendirdikleri çalışmalarında keratinize mukozanın
yeterli ve yetersiz olduğu bölgeler arasında klinik para-
metrelerde önemli bir farklılık görülmediğini ve kerati-
nize mukoza varlığı ya da yetersizliğinin implant
çevresindeki yumuşak doku sağlığını riske atmadığını
bildirmişlerdir.24 Esper ve ark., 202 implantı 12 ay bo-
yunca takip ettikleri çalışmalarında implantlar çevre-
sinde keratinize mukozanın 2 mm’den az olup
olmamasına göre implantları iki gruba ayırmışlar ve
gruplar arasında Pİ ve Gİ değerleri bakımından herhangi
bir fark bulmamışlardır.34 Pİ ve Gİ değerleri bakımından
farklı çalışmalarda farklı sonuçlar bulunmasının neden-
leri arasında implantların lokasyonu, pozisyonu ve yüzey
özelliklerindeki farklılıklar, çeşitli dizaynlarda protetik
üst yapıların kullanılması, sigara ve farklı kişisel hijyen
alışkanlıkları sayılabilir. Ayrıca yapılan çalışmalarda has-
taya bağlı faktörler değerlendirilmemiştir. Bu konuda
standardizasyonun sağlanabildiği ileri çalışmalar yapıl-
ması gerekmektedir.

Sondlamada kanama (SK), periodontal hastalığın
aktivitesinin belirlenmesinde önemli bir klinik para-
metredir. Peri-implant keratinize mukoza yetersizliği
olan implantlarda SK skorlarının yüksek olduğunu or-
taya koyan çalışmalar olmak ile beraber, SK ile kerati-
nize mukoza arasında herhangi bir ilişki bildirmeyen
çalışmalar da bulunmaktadır.38-42 Wennström ve ark. ya-
yınladıkları sistematik derlemede incelenen 10 çalış-
mada implantların bukkalindeki kanama değerlerini
değerlendirmiş ve bu çalışmaların beşinde 2 mm’den
daha az keratinize mukozaya sahip olan implantlarda 2
mm ve daha fazla keratinize mukoza genişliği olanlara
göre bu değerler anlamlı derecede yüksek bulunmuş-
tur.21,22,29,31,30,43 Diğer çalışmalarda ise, iki grup arasında
anlamlı fark bulunamamıştır.4,24,27,32,44 Lingual bölgedeki
peri-implant mukozayı değerlendiren üç çalışmadan sa-

dece birinde 2 mm’den az keratinize mukoza olan böl-
gelerde daha fazla kanama değerleri tespit etmiştir.33

Bu bulgular değerlendirirken standardize sondlama
basınçlarının uygulanmamış olması ve örtücü mukoza
veya minimal keratinize doku bulunan bölgelerin daha
kalın ve sıkıca yapışık keratinize doku olan bölgelere
göre sondlamaya direncinin daha az olması da göz
önünde bulundurulmalıdır. İyi oral hijyen uygulamala-
rıyla beraber peri-implant yumuşak doku sağlığı, kerati-
nize mukoza varlığı veya yokluğundan bağımsız olarak
idame ettirilebilir. Ayrıca doku tipine bakılmaksızın plak
skorları ve sondlamada kanama arasında anlamlı dere-
cede pozitif korelasyon rapor edilmiştir. Bu faktörler
sondlamada kanamanın değerlendirilmesini etkilemek-
tedir.

PERİ-İMPLANT CEP DERİNLİĞİ

Literatürde peri-implant cep derinliği ve keratinize mu-
koza arasında anlamlı bir ilişki bildirilmeyen çalışmalar
olmasına rağmen implant çevresinde 2 mm’den daha
fazla keratinize mukoza varlığında daha fazla cep derin-
liği bulunduğu bildirilen çalışmalar da mevcut-
tur.21,23,27,28,34,41,45 Ladwein ve ark., 211 hastaya ait 967
implantı değerlendirdikleri çalışmalarının 8. yıl kontrol
sonuçlarında implant çevresinde keratinize mukozanın
eksikliği ve cep derinliği arasında anlamlı fark görme-
mişlerdir.40 Diğer yandan, Zigdon ve Machtei 63 im-
plantı ortalama 35 ay takip ettikleri çalışmalarında,
implant çevresinde 1 mm’den daha fazla keratinize mu-
koza varlığında, 1 mm ve daha az keratinize mukoza var-
lığına göre daha yüksek cep derinliği ortaya
koymuşlardır.29 Bu durum, peri-implant keratinize mu-
koza yetersizliğinde yumuşak doku çekilme olasılığının
artması ve sonucunda daha az cep formasyonu oluşması
ile açıklanabilir.

YUMUŞAK DOKU ÇEKİLMESİ

İmplant çevresi keratinize dokunun 2 mm’den az oldu-
ğunda yumuşak doku çekilme riskinin artığını gösteren
çalışmaların yanı sıra, Bengazi ve ark. 163 implantı 2
sene takip ettikleri çalışmalarında yumuşak doku çekil-
mesi üzerinde peri-implant keratinize mukozanın etkisi
olmadığını rapor etmişlerdir.22,29,35,46 Schrott ve ark., ke-
ratinize mukozanın peri-implant yumuşak doku üzerine
etkisini 58 hasta ve 307 implant üzerinde değerlendir-
mişlerdir.33 Çalışmaya katılan hastalar iyi oral hijyene
sahip ve düzenli implant idame tedavisi altındadır. Yü-
rütülen çalışmada, implantların yerleşiminden 5 sene
sonra implantlarda yetersiz keratinize mukozanın yu-
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muşak doku çekilme riskini, lingual plak akümülasyo-
nunu ve sondlamada kanamayı artırdığı sonucuna varıl-
mıştır. Lin ve ark., 1965-2012 yılları arasında
yayınlanmış kesitsel ve uzun dönem çalışmalar arasında
en az 6 aylık takibi olan 11 çalışmayı dahil ettikleri sis-
tematik derlemelerinde, yetersiz keratinize mukozanın
yumuşak doku çekilmesi ve ataşman kaybıyla ilişkili ol-
duğunu saptamışlardır.13 Bu çalışmaların çoğunda yu-
muşak doku çekilmesi yara iyileşmesi ve yeniden
şekillenme süreçlerine bağlı olarak 6 ay ile 12 aylık süreç
içerisinde gözlenmektedir.

KEMİK YIKIMI VE İMPLANT KAYBI

Radyografik kemik kaybı implant tedavisinde pek çok
araştırmaya konu olmuştur. Keratinize mukoza eksikli-
ğinin implantlar etrafında kemik kaybı ilişkili bulan ça-
lışmalar olmakla beraber, ilişkili bulmayan çalışmalar da
mevcuttur.23,27,31,47-49 Bouri ve ark., 200 implant üzerinde
yaptıkları çalışmada, 2 mm’den daha az keratinize mu-
koza varlığı olan implant grubunda 12. ay kontrollerinde
daha fazla kemik kaybı görmüşlerdir.21 Aynı şekilde,
Kim ve ark. implant çevresinde keratinize mukoza 2
mm’den az olduğunda kemik kaybı riskinin artığını bil-
dirmişlerdir.23 Diğer yandan, Chung ve ark., 339 im-
plantın uzun dönem başarısının keratinize mukoza ile
ilişkisini değerlendirdikleri çalışmalarında implant çev-
resinde 2 mm’den daha az keratinize mukozanın alveo-
ler kemik seviyesinde etkisi olmadığını bildirmişlerdir.27

Adibrad ve ark. implant çevresinde keratinize dokunun
2 mm’den az olması ile marjinal kemik kaybı arasında
anlamlı ilişki olmadığını belirtmişlerdir.22 Bu çalışmala-
rın çoğunda kemik seviyesinin başlangıç değerleri kay-
dedilmediği için yeterli çıkarım yapılamamaktadır.
Ayrıca, implant çevresindeki marjinal kemik kaybı has-
tanın sigara alışkanlığı, implantın dizaynı, çevreleyen
yumuşak ve sert dokunun miktarı, cerrahi prosedür, ok-
lüzal yükleme ve hastanın plak kontrolü gibi bir çok fak-
tör tarafından etkilendiği için keratinize mukozanın
peri-implant kemik üzerine etkisinde kesin bir sonuç çı-
karmak zor olabilmektedir.50

Peri-implant keratinize mukozanın implantların
ağızda kalma oranı üzerine etkisini değerlendiren sınırlı
sayıda çalışma mevcut olmakla beraber, Block ve ark.
implantları çevreleyen dokunun implant kaybıyla ilişki-
sini değerlendirmiştir.51 Keratinize mukozaya sahip ol-
gularda implant kaybı örtücü mukoza olanlara göre
anlamlı derecede daha az gözlenmiştir. Baqain ve ark.
çalışmalarında, peri-implant keratinize mukozanın ye-
tersiz olduğu (≤ 2 mm) 111 implantın 9’unun, keratinize

mukoza genişliğinin 2 mm’den daha fazla olan 288 im-
plantın ise 6’sının kaybedildiğini belirtmişlerdir.52 Fakat
bu sonuçlarda implant kaybının; rezorbe olmuş kretlerin
varlığı, kısa implant kullanımı, greftlenen bölgeler, hij-
yenik olmayan üst yapı kullanımı, kötü oral hijyen gibi
birçok faktörden etkilenebileceği unutulmamalıdır.

İMMUNOLOJİK DEĞERLENDİRME

Periodontal hastalıkta, doku hasarına yol açan sitokin-
lerin üretilmesi, ataşman ve kemik kaybı ile sonuçlanan
bir dizi olayı başlatır. Peri-implant oluk sıvısında tümör
nekroz faktör-α (TNF-α), interlökin-1 (IL-1), prostog-
landin E2 (PGE2) gibi pro-inflamatuar mediatörlerin art-
ması peri-implantitis ile ilişkili bulunmuştur.53,54 Zigdon
ve ark. keratinize mukozanın implant çevresindeki kli-
nik ve immunolojik etkilerini değerlendirdikleri çalış-
malarında, peri-implant keratinize mukoza varlığı ile
peri-implant oluk sıvısı ve PGE2 seviyeleri arasında ne-
gatif korelasyon bulunmuştur.29 Bu çalışma ile keratinize
mukoza eksikliğinin inflamatuar medyatörleri ve peri-
implant dokularda inflamasyonu artırdığını ortaya ko-
nulmuştur.

Boynuegri ve ark. implant çevresindeki keratinize
mukozanın klinik ve biyokimyasal olarak etkilerini de-
ğerlendirdikleri çalışmalarında 36 implantı 12 ay bo-
yunca takip etmişlerdir.41 İmplant çevresinde 2 mm’den
daha az keratinize mukoza olan çalışma grubunda peri-
implant oluk sıvısı miktarı ve interlökin-1β (IL-1β) dü-
zeyinde anlamlı fark saptanmamış, TNF-α seviyesi 2 mm
veya daha fazla keratinize mukoza olan implant grubuna
göre daha fazla bulunmuştur. Yeterli peri-implant kera-
tinize mukozanın pro-inflamatuar mediatörler ile bir-
likte mukozal inflamasyonu azalttığını bildirmişlerdir.

Buyukozdemir Askın ve ark. keratinize dokunun
dental implantlar için gerekliliğini immunolojik, radyo-
grafik ve klinik parametreler yönlerinden değerlendir-
dikleri çalışmalarında peri-implant keratinize mukozayı
yetersiz (≤2 mm) ve yeterli (>2 mm) olarak gruplamışlar-
dır.55 Yetersiz keratinize doku genişliği olan implant gru-
bunda serbest dişeti grefti ile keratinize mukoza
genişliğinde artış sağlamışlar ve keratinize mukoza ge-
nişliğinin artması ile klinik ve immunolojik parametre-
lerde anlamlı bir şekilde iyileşme elde edilmiştir. Total
IL-1β seviyesi ve peri-implant oluk sıvısı miktarı anlamlı
şekilde azalmıştır. Peri-implant dokuların sağlığının be-
lirlenmesi, hastalığın aktivitesi ve prognozunun belirlen-
lenmesinde çeşitli teknikler kullanılabilir. Aktif
peri-implant doku yıkımının belirlenmesinde klinik pa-
rametrelerin yanı sıra IL-1, TNF-α ve PGE2 gibi pro-in-
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flamatuar parametreler ve peri-implant oluk sıvısı değer-
lendirilebilir. Böylece, inflamasyonun klinik bulguları or-
taya çıkmadan önce inflamatuar durumun saptanması
konservatif tedavi yaklaşımlarına olanak sağlayabilir.

SONUÇLAR

İmplant çevresinde yetersiz keratinize doku varlığının
plak birikimini, mukozal inflamasyonu, peri-implant mu-
kozada alveolar kemik kaybını, yumuşak doku çekilme-
sini ve ataşman kaybı riskini artırdığını destekleyen
çalışmalar mevcuttur. Aynı zamanda keratinize mukoza-
nın immunolojik parametreler üzerine olumlu etkisi bil-
dirilmiştir. İmplant çevresinde keratinize mukoza
gerekliliği ile ilgili fikir birliği olmamasına rağmen kera-
tinize mukozanın hasta konforu ve plak uzaklaştırma ko-

laylığı ile ilgili avantajları mevcuttur. İmplant çevresin-
deki keratinize mukoza ile ilgili yapılan çalışmalarda gin-
gival fenotip, periodontal hastalık geçmişi, implant
yüzeyinin farklılığı, implant cerrahisi, sigara, hastanın
ağız hijyeni gibi faktörlerin ayrı ayrı değerlendirileme-
mesi sonuçlarda çeşitlilik doğmasına neden olabilmekte-
dir. Bu konu ile yapılan çalışmalarda farklı tekniklerin
kullanılması, standardizasyon ve verilerin karşılaştırma-
larındaki güçlük nedeni ile yapılan meta-analiz çalışma-
ları sınırlı sayıdadır. Güncel çalışmaların limitleri
dahilinde, peri-implant doku sağlığının idamesi için im-
plantlar etrafında belirli bir keratinize doku miktarı ge-
rekliliğini ortaya koyacak yeterli kanıt bulunmamaktadır.
Keratinize mukozanın peri-implant sağlığına etkisini
daha iyi değerlendirmek için daha fazla prospektif ve
uzun dönem çalışmalara ihtiyaç vardır.
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