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ÖZET 

Ertürk T. Anterior dişlerin mikroimplant desteği ile intrüze edilerek retrakte edilmesi 
sırasında meydana gelen değişikliklerin sonlu elemanlar analizi ile incelenmesi.  
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti ABD. Doktora Tezi. 
İstanbul. 2008. 

Anterior dişlerin aynı anda intrüzyonu ve retraksiyonu, destek alınan dişlerde yan 
etkilere yol açması ve yüksek ankraj gereksinimi nedeniyle mekanik olarak 
gerçekleştirilmesi güç bir diş hareketidir. Teorik olarak sınırsız ankraj sağlayabildikleri 
için son yıllarda ortodontide geniş kullanım alanları bulmuş olan mikroimplantlar bu tür 
mekaniklerin başarıyla uygulanmasına yardımcı olmaktadır. Mikroimplantların 
kullanımı ortodontide bilinenlerden farklı yeni mekanik sistemlerin tanımlanmasını 
gerektirmiştir. Araştırmamızda, farklı ortodontik mekaniklere dayanan ve kuvvet 
uygulama yerleri, mikroimplant yerleşim yerleri ve kuvvet miktarları farklı üç ayrı “en 
masse” anterior intrüzyon ve retraksiyon sisteminin üç boyutlu modeli bilgisayarda 
oluşturulmuş ve sonlu elemanlar analizi ile incelenmiştir. Sonlu elemanlar analizi ile 
periodontal ligamentteki gerilmeler ve dişlerin birincil yer değiştirmeleri elde edilmiştir.  
Analizler sonucunda bölümlü ark mekaniklerine dayanan birinci modelde intrüzyon ve 
retraksiyon daha etkin bir şekilde gerçekleşirken, sürekli ark mekaniklerine dayanan 
ikinci modelde ark teli ve braketler arasındaki sürtünme retraksiyon kuvvetinin 
etkinliğini azaltmış, orta kesiciler arasından uygulanan intrüzyon kuvveti ise anterior 
dişlerde labial tippinge yol açmıştır. Kuvvetlerin palatinalden uygulandığı üçüncü 
modelde ise özellikle orta kesicilerde yüksek gerilme değerleri elde edilirken, anterior 
dişlerde belirgin palatinal tipping izlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, incelenen 
mekanik sistemlerin klinik uygulamalar için nasıl kullanılması gerektiğine dair 
yorumlar yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: ortodonti, diş hareketleri, sonlu elemanlar analizi, implantlar 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir. Proje No: T-891/02062006  
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ABSTRACT 

Ertürk T. Finite element analysis of changes during simultaneous intrusion and 
retraction of anterior teeth with microimplant support. İstanbul University, Institute of 
Health Sciences, Dept. Of Orthodontics. Thesis. İstanbul. 2008. 

Simultaneous “en masse” intrusion and retraction of anterior teeth demands relatively 
high anchorage support due to high potential of causing undesirable tooth movements. 
Microimplants has been very popular recently for their successful utilization in high 
anchorage cases. Providing an absolute anchorage, these structures called for a need to 
redefine conventional orthodontic mechanics. In present study, three 3-d models based 
on three different orthodontic mechanics which also differ in points of force application, 
amount of forces and microimplant sites have been constructed in computer 
environment and analysed by finite element analysis. Stress in the periodontal 
membranes and initial tooth displacements have been obtained during analyses. The 
first model was based on segmental arch mechanics, and was proved to be more 
efficient for simultaneous intrusion and retraction. In the analysis of the second model, 
which was based on continuous arch mechanics, frictional resistance between archwire 
and brackets diminished retraction forces and the application of force from a 
microimplant placed labially between two central incisors seemed to cause labial 
tipping of anterior teeth. The third model, employing palatal side application of a single 
force, showed relatively high stress at root tips of central incisors and prominent palatal 
tipping of anterior teeth. At the end of the study, conclusions have been drawn 
regarding the possible utilization of the analysed systems in the clinical setting. 

Key Words: orthodontics, tooth movement, finite element analysis, implants 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Overjet ve overbite, normal kapanış ilişkisinin en önemli bileşenlerindendir. 

Overbite, üst dişlerin alt dişleri dik yönde örtmesi, [1,2] overjet ise üst dişlerin alt 

dişleri ön-arka yönde örtmesidir.[2] 

Normal overjet ve overbite ilişkisinden sapmalar değişik problemlere yol 

açabilmektedir. Örneğin overbite’ın aşırı artmış olduğu durumlarda alt kesicilerin 

palatinal mukozaya teması söz konusu ise bu bölgede dişeti çekilmeleri ve kemik kaybı 

meydana gelebilmektedir.[3,4] Overjet ve overbite’ın birlikte artmış olması ise birçok 

vakada rastlanan bir durumdur. Yer darlığına bağlı anterior çapraşıklık vakalarında 

overjet ve overbite birlikte artmış durumda olabilir. Kesici dişlerin protrüzyonu ve/veya 

yer fazlalığına bağlı kesiciler arası diastemalar olan dişsel Sınıf I vakalar ya da derin 

kapanışlı Sınıf II Bölüm 1 vakaları da bu duruma örnek olarak verilebilir. [5] 

Artmış overbite veya bir başka deyişle derin kapanışın düzeltilmesi için 

posterior dişlerin ekstrüzyonu ya da anterior dişlerin intrüzyonu gereklidir. Seçilecek 

tedavi yöntemi, tedavi başarısını ve sonuçlarını etkileyeceğinden, her vakanın kendine 

has özelliklerine göre belirlenmelidir. Örneğin büyüme gelişimi devam eden ve kısa yüz 

yüksekliğine sahip bireylerde posterior dişlerin ekstrüzyonu uygun tedavi seçeneği iken, 

özellikle erişkin hastalarda veya dikey yönde yüz boyutlarının artmasının istenmediği 

vakalarda anterior dişlerin intrüzyonu tercih edilmelidir.[6] 

Yer darlığı nedeniyle veya iskeletsel Sınıf II anomalinin ortodontik kamuflajını 

amacıyla diş çekimi yapılarak tedavi edilen vakalarda sıralama ve seviyelemeyi takiben; 

veya yukarıda bahsedilen tipte Sınıf I polidiastema vakalarında diastemaların 

kapatılmasını takiben, ön (anterior) ve arka (posterior) grup dişler arasında geriye kalan 

boşlukların kapatılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.[2] Boşlukların kapatılması, 

anterior ve posterior grubun, tedavi planlamasının gerektirdiği oranlarda birbirlerine 

doğru hareketi ile gerçekleştirilmektedir. Boşlukların kapatılması sırasında anterior grup 

dişlerin distal yönlü hareketi anterior retraksiyon olarak tanımlanır.[2,7]  

Diş hareketlerine karşı olan direnç ankraj olarak tanımlanır. Ortodontik kuvvetin 

destek aldığı ve harekete karşı direnci yüksek olan bölge, ankraj bölgesidir.[1,3,8]  

Ortodontik kuvvet uygulanırken ankraj bölgesi olarak dişlerden destek alındığında, bu 
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destek (ankraj) dişlerde istenmeyen bazı kuvvetler ve bu kuvvetlere bağlı momentler 

oluşmaktadır. [2,8] 

Ankraj dişlerde oluşan yukarıda bahsedilen bu tarz yan etkilerin  engellenmesi 

için son yıllarda çene kemiğine geçici olarak yerleştirilen vidalardan (implant) destek 

alınmaya başlanmıştır. Mini-vida, mini ya da mikroimplant diye tanımlanan bu 

titanyum alaşımı vidalar konvansiyonel yöntemlerle ankraj kaybına neden olan ve 

zaman gerektiren diş hareketlerinin kolaylıkla gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. [9] 

Derin kapanış gösteren vakalarda anterior dişlerin retraksiyonunun tam olarak 

yapılabilmesi için öncelikle vertikal düzlemde seviyelemenin tamamlanmış olması veya 

overbite’ın azaltılması gerekmektedir.[10] Tedavi planı overbite’ın azaltılmasının 

anterior dişlerin intrüzyonu yoluyla yapılmasını öngörüyorsa, öncelikle anterior dişlerin 

intrüzyonunun tamamlandıktan sonra retraksiyonun yapılması şeklinde bir yaklaşımın 

yerine, anterior dişlerin direnç merkezinden geçecek ve istenen yönde kuvvet 

uygulayabilecek şekilde tasarlanmış tedavi mekanikleri ile intrüzyon ve retraksiyonun 

aynı anda yapılması mümkündür.[5] 

Anterior dişlerin intrüzyonu ve retraksiyonu sırasında, özellikle kanin dişler 

kanin distalizasyonu yoluyla posterior grup dişlere dahil edilmeyip anterior diş grubu ile 

birlikte intrüze edilerek retrakte ediliyorsa (en-masse retraksiyon), yüksek ankraj 

ihtiyacı doğmakta ve posterior grup dişlerde tipping ve ekstrüzyon gibi istenmeyen yan 

etkiler ortaya çıkmaktadır.[11,12] Bu nedenle bu çalışmada, bu gibi yan etkilerin 

engellenmesi için anterior diş intrüzyonu ve retraksiyonu sırasında mikroimplantların 

kullanılabilirliği ve olası kullanım metodları incelenecektir. 

Sonlu elemanlar analizi, son yıllarda ortodonti ile ilgili bilimsel çalışmalarda 

popülerlik kazanmış bir yöntem olup, çeşitli kuvvetlerin diş ve çevre dokularda yarattığı 

etkilerin öngörüsünde kullanılmaktadır.[13] Sonlu elemanlar analizi yönteminde, 

cisimlerin şekilleri ve fiziksel özellikleri bilgisayarda üç boyutlu olarak oluşturularak 

bir model oluşturulur. Bunu takiben, bu modelin farklı bileşenleri arasındaki 

etkileşimler gerilim, gerinim ve deformasyon yönlerinden matematiksel olarak 

hesaplanır ve gösterilir.[13] Aynı klinik durumda kullanılabilecek farklı tip ortodontik 

tedavi mekaniklerinin tasarlanmasında ve etkilerinin gösterilerek karşılaştırılmasında 

sonlu elemanlar analizi yönteminin oldukça uygun olduğu düşünülmektedir.  
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Bu araştırmanın amacı anterior dişlerin farklı mikroimplant uygulamalarını 

içeren farklı tip mekanik sistemler yoluyla intrüze edilerek retrakte edilmesi amacıyla 

uygulanan kuvvetlerin periodontal ligamentteki dağılım ve gerilimleri ve dişlerdeki 

birincil yer değiştirme miktarlarının sonlu elemanlar analizi ile üç boyutlu olarak analiz 

edilerek en uygun sistemin önerilmeye çalışılması ve gelecekteki klinik uygulamalara 

ışık tutulmasıdır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Ortodontik Diş Hareketi 
Ortodontik diş hareketi, dişe yeterli ve uzun süreli kuvvet uygulandığında dişin 

etrafını çeviren kemik soketin remodelinginin gerçekleşmesi ile dişin hareket 

etmesidir.[2,14] 

Dişlerin kökleri ve alveol kemik soketi arasında yaklaşık 0.25 mm kalınlığında 

periodontal ligament yer alır. Periodontal ligament; kök sement dokusu ile kemik soket 

duvarı arasında uzanan kollajen fibrillerden, çoğunluğunu mezenkimal hücrelerin 

oluşturduğu hücresel elemanlardan, kapillerler ile sinir fibrillerinden ve doku sıvısından 

meydana gelen bir dokudur. Bu doku çiğneme kuvvetleri sırasında dişe etkiyen 

basınçları absorbe edici özellik gösterir.[2,14] 

Bir dişe sürekli bir kuvvetin uygulanması sonucunda diş, alveol soketinin 

duvarına doğru yer değiştirir. Bu ilk yerdeğiştirme sonucu diş hareketinin başlama 

süreci iki şekilde açıklanmaktadır. Bunlardan bioelektrik teorisi, uygulanan kuvvet 

nedeniyle alveol kemiğindeki eğilme-bükülmeler ile birlikte doku sıvılarındaki 

iyonların hareketi ile bir elektrik sinyali oluşacağını ve bu sinyalin kemik remodelingini 

başlatacağını öngörmektedir. Basınç-gerilme teorisi ise uygulanan kuvvet yönünde diş 

kökünün ilk yer değiştirmesi sonucu periodontal ligamentteki damarların sıkışması ile 

kan akımının azalması ve tersi tarafta gerilme sonucu kan akımındaki artış sonucu 

çeşitli kimyasal mesajcıların (prostaglandinler, sitokinler vb.) salınmasıyla birlikte 

hücresel değişikliklerin başlayacağını öngörmektedir. [2,14] 

Kuvvetin uygulandığı ilk anda dişin kuvvet yönünde alveol soketin duvarına 

doğru hareket ettiği alanlarda periodontal ligamentte sıkışma, soketten uzaklaştığı 

alanlarda ise gerilme meydana gelir. Gerilme alanlarına komşu alveol kemik yüzeyinde 

osteoblastların sayısı artar ve kemik oluşumu gerçekleşir. Sıkışma alanlarında ise 

periodontal ligamentteki dokularda oluşan iskemi sonucu steril nekroz gelişir. Bu 

oluşuma hyalinizasyon adı verilir. Bir süre sonra hyalinizasyon bölgesine komşu kemik 

yüzeyinin altından kemik rezorpsiyonu gerçekleşir (indirekt kemik rezorpsiyonu) ve 

bunu takiben hyalinizasyon alanları ortadan kaldırılır. Bunun sonucunda artık 

periodontal aralık genişlemiş durumdadır ve uygulanan kuvvetin şiddeti belli bir sınırı 

aşmadığı müddetçe diş hareketi alveol kemik duvarının yüzeyinin rezorpsiyonu ile 
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(direkt rezorpsiyon) ve minimum oranda hyalinize alanların oluşumu ile devam eder. 

Direkt rezorpsiyon ile gerçekleşen diş hareketi daha hızlıdır, bu nedenle diş 

hareketlerinin daha ziyade direkt rezorpsiyon yolu ile gerçekleşebilmesi için optimal 

şiddette kuvvetlerin kullanımı büyük önem taşımaktadır. [14] 

Optimal şiddette kuvvetler kök rezorpsiyonu veya alveoler kemik kaybı gibi, 

çevre dokularda oluşabilecek zararlara yol açmadan ve hastada fiziksel rahatsızlığa 

neden olmadan en hızlı diş hareketini oluşturabilen kuvvetlerdir. Histolojik anlamda 

optimal kuvvet, kök boyunca periodontal ligamentte dokunun vitalitesini koruyarak 

maksimum hücresel cevabı oluşturan kuvvettir.[14,15] Birçok araştırıcı, klinik 

tecrübelerine ve hayvan veya insan deneylerine dayanarak farklı diş hareketleri için 

optimal kuvvet değerleri bildirmektedirler.[2,11,16-18]  

Dişlere kuron seviyesinden uygulanan kuvvetler dişi destekleyen dokularda, 

özellikle periodontal ligamentte dağılır. Kuvvetin uygulanması sonucu oluşan gerilme 

de periodontal ligament boyunca dağılır. Diş hareketini başlatan etken periodontal 

ligamentteki gerilme ve gerinimlerdir. Bu nedenle periodontal ligamentin yüzey alanı ve 

kök morfolojisi meydana gelen gerilmeleri etkiler. Ren ve ark., periodontal ligamentteki 

gerilme değerlerinin ölçülmesinin pratikte hemen hemen imkansız olduğunu 

bildirmişler ve bu nedenle de diş hareketi için eşik değeri veya optimum kuvvet 

miktarını deneysel olarak tesbit etmenin güç olduğu sonucuna varmışlardır.[18] 

Ortodontik diş hareketi amacıyla uygulanan daha şiddetli kuvvetlerin daha fazla 

kök rezorpsiyonu riski taşıdığı bildirilmiştir.[19] Optimal şiddette kuvvet kullanımı bu 

açıdan da büyük önem taşır. 

2.2. Ortodontik Diş Hareketlerine Bağlı Kök Rezorpsiyonu 
Ortodontik diş hareketine bağlı kök rezorpsiyonunun mekanizması tam olarak 

belirlenememiştir. Kök rezorpsiyonunun periodontal ligamentteki hyalinize alanların 

ortadan kaldırılması işlemi sırasında meydana gelen bir yan etki olduğu bildirilmiştir. 

Ortodontik hareket sırasında periodontal ligamentte oluşan hyalinize alanlara komşu 

bölgelerde aktive olan makrofaj benzeri hücreler hyalinize dokuyu ortadan kaldırırken 

aynı zamanda demineralizasyona karşı koruyucu anti-kollejenaz enzimler salgılayan 

sementoblast tabakasını ve sementoid dokuyu da ortadan kaldırmakta, mineralize 

sement dokusunu açığa çıkartmaktadır. Bu sement dokusu klastik hücrelerin atağına 
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açık hale gelmekte ve rezorpsiyona uğramaktadır. Rezorpsiyon sonucu meydana gelen 

lakünler sement tabakası ile sınırlı olabileceği gibi dentine kadar da uzanabilir. Nekrotik 

tabakanın tamamen uzaklaştırılması ve kuvvetin azalmasını takiben, rezorbe olan 

yüzeylerde bir tamir süreci başlar. Semente kadar uzanan rezorpsiyon yüzeyleri 

tamamen rejenere olabilirken dentine uzanan yüzeyler yine sement ile tamir edilir. 

Kuvvetin kaldırılmasını takiben rezorpsiyon lakünleri 5 hafta içerisinde %82 oranında 

tamir edilir. Ortodontik diş hareketleri sırasında oluşabilen bu tarz “yüzeysel kök 

rezorpsiyonları” herhangi belirgin bir klinik probleme yol açmaz. Ancak rezorpsiyon 

lakünleri kökün apikal bölgesinde yoğunlaştığında tamir süreci sırasında birbiri ile 

kesişen ve irregüler bir yüzey oluşturan lakünlerin kenarları dentinoklastlar tarafından 

düzeltilir ve yuvarlatılır. Bunun sonucunda kökün apikal bölümünde geri dönüşsüz 

olarak bir kısalma meydana gelebilir. Bu durum yüzeysel kök rezorpsiyonundan ayrı 

olarak değerlendirilmekte ve “apikal kök rezorpsiyonu” olarak adlandırılmaktadır. 

Rezorpsiyon miktarının artması ile birlikte bu kısalma ilgili dişte periodontal ataçman 

kaybına ve mobiliteye neden olabilmektedir.[2,14,20,21] 

Kök rezorpsiyonundan en çok etkilenen dişler üst kesici dişlerdir. Kök 

morfolojisi, hastanın yaşı, uygulanan kuvvetin şiddeti ile süresi gibi faktörlere de bağlı 

olan kök rezorpsiyonu riski, aynı zamanda yaptırılan diş hareketinin yönü ve tipine 

bağlı olarak da değişkenlik göstermektedir. Kök rezorpsiyonuna en fazla yol açan 

faktörün tedavi süresinin uzunluğu olduğu bildirilmiştir.[22] En fazla kök 

rezorpsiyonu gözlenen diş hareketlerinin başında ise intrüzyon gelmektedir. 

İntrüzyonun ardından ikinci sırada kök tork hareketi gelmektedir. Diş köklerinin labial 

ya da palatinal kemik korteksi ile teması da kök rezorpsiyonu riskini arttırmaktadır. 

[2,14,20,21,23,24] 

2.3. İntrüzyon 
İntrüzyon, dişin alveol kreti içinde, uzun ekseni doğrultusunda apikal yöndeki 

hareketidir.[2]  

İntrüzyon hareketini gerçekleştirmek üzere uygulanan kuvvetler diş kökünün 

uca doğru incelen konik morfolojisi nedeniyle dişin apeksinde ufak bir bölgede 

yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle dişin apeks bölgesinde yüksek gerilme alanları meydana 

gelmektedir. Bu yüksek gerilme nedeniyle dokunun rejenerasyon kapasitesi aşıldığında, 

diş kökünde rezorpsiyon meydana gelmektedir. Bu rezorpsiyon, mikroskobik düzeyde 
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olabileceği gibi, radyografik olarak tesbit edilebilecek ve kök boyunun kısalmasına 

neden olabilecek boyutlara da ulaşabilir.[21] Bu nedenle uygulanan kuvvetlerin 

optimal şiddette uygulanması çok önemlidir. 

İntrüzyonu gerçekleştirmek üzere uygulanan kuvvetler labial veya lingual kuron 

yüzeylerinden uygulanmaktadır. Bu kuvvetlerin uygulanma doğrultuları diş veya diş 

grubunun direnç merkezinden geçmediği takdirde devrilme meydana gelecektir.[10] 

2.4. Direnç Merkezi, Dönme Merkezi ve Moment 
Bir cismin tüm kütlesinin tek bir noktada yoğunlaşmış gibi davrandığı nokta kütle 

merkezi olarak varsayılmaktadır. Yerçekimi etkisi söz konusu olduğunda cismin 

moleküllerine etkiyen tüm yerçekimi kuvvetlerinin bileşkesinin uygulandığı noktadır ve 

ağırlık merkezi adını alır. Bir cisme bir kuvvet uygulandığında cismin hareket şekli, 

etkiyen kuvvetin doğrultusunun ve uygulama noktasının cismin kütle merkezine olan 

mesafesine bağlıdır. Cismin kütle merkezinden geçen bir kuvvet ya da kuvvetler 

bileşkesi ile cisim translasyon hareketi yapar. Eğer cismin hareketi bazı yapılar 

tarafından kısıtlanmışsa bu durumda cismin hareketi, cismin diğer yapılar ile ilişkisine 

bağlıdır ve kütle merkezi yerine direnç merkezinden bahsedilebilir. Dişlerin hareketine 

de kendilerini çevreleyen periodontal dokular ve içinde bulundukları alveol kemiği gibi 

yapılar direnç göstermektedir. Uygulanan kuvvetler diş veya diş grubunun direnç 

merkezinden geçtiği takdirde dişler translasyon hareketi yapacaklardır.[10,15,25,26] 

Dönme (rotasyon) merkezi, uygulanan kuvvetler sonucu dişin etrafında dönme 

hareketi yaptığı hayali noktadır. Tek köklü bir dişe braket hizasından uygulanacak bir 

kuvvet sonucu dişin direnç merkezinin biraz apikalinde bir dönme merkezi oluşacak ve 

diş bu nokta sabit kalacak şekilde bir tipping hareketi yapacaktır. Dişler translasyon 

hareketi yaparken dönme merkezi sonsuzda yer alır.[10,27] 

Uygulanan kuvvetin etki çizgisi direnç merkezinden geçmediği takdirde bu 

kuvvet, bir dönme etkisi meydana getirir. Moment, uygulanan bir kuvvetin bu dönme 

etkisini oluşturabilme potansiyelidir. Moment, kuvvetin şiddeti ile dişin direnç 

merkezinden bu kuvvetin etki çizgisine indirilen dik mesafenin çarpımıdır ve ortodonti 

literatüründe “g-mm” olarak ifade edilmektedir.[25]Kuvvetin şiddeti ve direnç 

merkezine olan dik uzaklığı momenti eşit derecede etkilediğinden, kuvvetin şiddetini iki 

katına çıkarıp mesafeyi yarıya düşürmek ve kuvvetin şiddetini yarıya düşürerek 
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mesafeyi iki katına çıkarmak aynı dönme etkisini yaratacaktır. Bu nedenle fizyolojik 

sınırlarda kuvvet uygulansa dahi kuvvetin uygulanma noktası iyi seçilmediği takdirde 

periodontal dokularda oluşacak gerilmeler yüksek kuvvet uygulanmasına eşdeğer 

neticeler yaratabilecektir.[10] 

Ortodonti literatüründe farklı dişlerin veya diş gruplarının ortodontik diş hareketi 

sırasındaki direnç merkezleri teorik olarak tanımlanmakta, klinik tecrübelere 

dayandırılmakta, laboratuvar deneyleri veya bilgisayar modellemeleri ile belirlenmeye 

çalışılmaktadır. 

Tek köklü dişlerde direnç merkezi dişin uzun ekseni üzerinde alveol kretinden diş 

kökü uzunluğunun %24-%35’i kadar bir mesafede yer alır.[10,28] Çok köklü dişlerde 

ise furkasyon noktasından 1-2 mm apikalde yer alır. Direnç merkezinin yeri alveol 

kemik kaybı veya kök rezorpsiyonu ile kök boyunun kısalması sonucu değişir.[25] 

Vanden Bulcke ve ark., anterior dişlerin intrüzyonu sırasındaki direnç merkezini 

bulmak üzere yaptıkları araştırmada anterior dişlerin direnç merkezinin birinci küçük 

azı dişlerin hemen distali hizasında olduğunu bildirmişlerdir.[26] Aynı araştırıcılar bir 

başka araştırmalarında[29] anterior 6 dişin retraksiyonu sırasındaki direnç merkezinin 

interproksimal kemik seviyesinden 7 mm apikalde olduğunu bildirmişlerdir. 

Matsui ve ark., fotoelastik materyalle yaptıkları araştırmada dört kesici dişin 

direnç merkezinin orta sagittal düzlemde ve orta kesicinin labial alveol kret tepesinden 

4 mm posteriorda ve 6 mm apikalde yer aldığını bildirmişlerdir.[30] 

2.5. Overbite ve Overjet 

Üst dişlerin alt dişleri vertikal yönde örtmesi overbite olarak tanımlanır.[1] 

Overbite kavramı ilk olarak Strang tarafından tanımlanmıştır.[31] İdeal okluzyonda, 

çeneler sentrik okluzyon durumunda iken üst kesiciler alt kesicileri, alt kesicilerin 

boylarının yaklaşık yarısı ile üçte biri arasında örter.[32,33] Bu miktar 

Neff[34]tarafından %20, Bolton [35]tarafından da %31 olarak bildirilmiştir. Üst 

dişlerin alt dişleri yatay yönde örtmesi ise overjet olarak isimlendirilir. Normal overjet 

ilişkisinde alt dişler üst dişlerin palatinal yüzeyine temas etmelidir. 
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2.6. Derin Kapanış 
Derin kapanış, overbite miktarının aşırı artması yani üst kesicilerin alt kesicileri 

aşırı miktarda örtmesidir.[2,3,36] Aşırı olarak nitelendirilebilecek miktar, yaşa ve 

yüz tipine göre değişkenlik gösterebilir. Kapanış durumunda iken alt kesicilerin 

palatinal mukozaya temas etmesi gibi, çevre destek dokulara zarar verme riski bulunan; 

çiğneme fonksiyonlarını bozan veya dişlerde anormal aşınmalara sebebiyet verebilecek 

durumlar söz konusu ise kesinlikle derin bir kapanışın varlığından söz edilebilir.[3] Bu 

gibi durumlarda derin kapanış tek başına da çözülmesi gereken bir sorundur. Derin 

kapanış aynı zamanda erişkinlerde ve çocuklarda değişik tip malokluzyonlara da eşlik 

edebilir ve mevcut malokluzyonun diğer bileşenlerin düzeltilmesini güçleştirebilir. 

[36-38]  

2.6.1. Derin Kapanış İle İlişkili İskeletsel ve Dişsel Faktörler 
Derin kapanışın etyolojisinde iskeletsel ve/veya dişsel birçok faktör rol 

oynayabilir. Sınıf I vakalarda daha ziyade dişsel faktörler etkiliyken, Sinıf II vakalarda 

derin kapanışın oluşumundan çoğu zaman iskeletsel yapı da sorumludur.[3] 

Derin kapanışın etyolojisine yönelik ilk araştırmalardan biri Strang tarafından 

1933 yılında yapılmıştır[31,32] Araştırıcıya göre derin kapanışın oluşumunda alt 

kesicilerin, üst kesicilerin veya her ikisinin birden okluzal düzlemden daha okluzalde 

sürmeleri (supraokluzyon); posterior dişlerin infraokluzyonda bulunmaları; veya bu her 

iki durumun kombinasyonu dişsel faktörler olarak etkilidir. Araştırıcı, derin kapanışlı 

bireylerde alt yüz yüksekliğinin normal olması durumunda kesici supraokluzyonunun 

söz konusu olduğuna işaret ederken, artmış olması durumunda ise posterior 

infraokluzyonun etkili olduğunu bildirmektedir. Prakash ve ark ‘na göre derin kapanışın 

meydana gelişi alt molarların infraokluzyonuna, üst kesicilerin supraokluzyonuna ve bir 

miktar da üst azıların infraokluzyonuna bağlıdır.[39] Mitchell’a göre, Angle 

sınıflaması bakımından değerlendirildiğinde; Sınıf I malokluzyonlarda posterior 

infraokluzyon, Sınıf II bölüm 1 malokluzyonlarda anterior dişlerin özellikle de 

mandibuler dişlerin supraokluzyonu, Sınıf II Bölüm 2 malokluzyonlarda ise anterior 

dişlerin supraokluzyonu yanında posterior dişlerin de hafif infraokluzyonu söz 

konusudur. [40] 
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Derin kapanışlı bireylerde genellikle derin bir spee eğrisi 

gözlenmektedir.[36,41] Özellikle mandibuler diş kavsinin horizontal olarak üst diş 

kavsine göre uzunluğunun az olduğu durumlarda, gonial açının azalması ile mandibuler 

anterior dişlerin yukarıya hareketi spee eğrisinin derinleşmesine ve kapanışın 

derinleşmesine yol açar.[41] 

Derin kapanış, yüz tipinden bağımsız olarak uzun veya kısa yüz yapısına sahip 

hastalarda görülebilmektedir.[42] Ancak derin kapanışlı bireylerde genellikle alt yüz 

yüksekliği üst yüz yüksekliğine göre azalmış durumdadır.[42,43] 

Keserler arası ilişki bakımından değerlendirildiğinde, iki farklı derin kapanışlı 

olgu tipinden söz edilebilir. Genellikle keserler arası açının arttığı olgularda, overbite 

miktarında da artış gözlenmektedir.[44-46] Sınıf II Bölüm 2 tip malokluzyonlar buna 

örnek gösterilebilir. Keserler arası açının azaldığı ve overjetin artmış olduğu bazı 

vakalarda da overbite miktarında artış görülmektedir.[47] Örneğin Sınıf II Bölüm 1 

tipi malokluzyonlarda görülebileceği üzere overbite artmış olduğu halde keserler arası 

açı azalmış olabilir. 

2.6.2. Derin Kapanışın Tedavisi 
Derin kapanışın tedavisinde kullanılabilecek yöntemler üst kesicilerin 

intrüzyonu, alt kesicilerin intrüzyonu, alt posterior dişlerin ekstrüzyonu, üst posterior 

dişlerin ekstrüzyonudur.[36]  

Yüzün vertikal boyutları, alt ve üst çene arasındaki anteroposterior ilişki ve 

kalan büyüme miktarı derin kapanış tedavisinde belirleyici olan iskeletsel faktörlerdir. 

Alt yüz yüksekliği ve mandibuler düzlem açısı artmış bireylerde derin kapanış 

tedavisinde posterior dişlerin ekstrüzyonu mandibulanın aşağı-arkaya rotasyonuna yol 

açarak alt yüz yüksekliğini aşırı arttırdığı gibi, sagittal yöndeki iskeletsel anomalinin de 

düzeltilmesini zorlaştıracaktır.[6,11,48,49] Bu nedenle, vertikal boyutun korunması 

istenen vakalarda alt veya üst kesici intrüzyonu tek seçenektir. 

Nanda’ ya  göre posterior dişlerin ekstrüzyonu sonucu mandibulanın aşağı 

geriye rotasyon yapması ile kondil, farklı bir pozisyona gelmektedir.[6] Yazar, kondil 

ve TME’ deki remodelling ve/veya çiğneme kaslarının bu yeni duruma adaptasyon 

göstermesi sayesinde sonucun kalıcı olabileceğini, bu adaptasyon olmadığı takdirde 

ekstrüze edilen dişlerin eski pozisyonlarına geri dönebileceğini ve bu nedenle özellikle 



11 

erişkinlerde bu değişikliklerin stabilitesinin şüpheli olabileceği görüşündedir. Yazar, 

yüksek tonuslu çiğneme kaslarına sahip brakifasiyal yüz yapılı büyüme gelişimi devam 

eden bireylerde ise yapılan değişikliklerin yavaş meydana gelmesi ile nöromuskuler 

sistemin buna adaptasyonunun mümkün olabileceğini bildirmektedir. 

Dudaklar serbest bırakıldığında (istirahat pozisyonunda), dudaklar arası 

mesafenin 3-4 mm olması estetik olarak kabul edilebilecek bir miktardır. Posterior 

dişlerin ekstrüzyonu, mandibulanın aşağı arkaya rotasyon yapmasına sebep olarak, alt 

yüz yüksekliğini arttıracağından, dudaklar arası mesafenin artmasına neden olacaktır. 

Dudaklar arası mesafenin estetik nedenlerden ötürü artması istenmiyorsa bu yöntem 

kontrendikedir. Derin kapanışlı ve alt yüz yüksekliği normal ya da artmış, Sınıf II 

Bölüm 1 hastaları buna örnek olarak verilebilir. [6] 

İstirahat pozisyonunda, üst kesicilerin insizal kenarı ile üst dudak kenarı arası 

mesafe (incision-stomion mesafesi) dudak görünürlüğü olarak nitelendirilir. Dudak 

görünürlüğü, ilerleyen yaşla birlikte dudak kaslarının tonusunun azalmasına bağlı olarak 

değişmektedir. Örneğin 30 yaşına kadar bireylerde üst kesicilerin normal dudak 

görünürlüğü 3-3,5 mm iken, 30 ila 40 yaşlar arasında bu 1,5 mm’ye 

düşmektedir.[6,48] Alt veya üst kesici intrüzyonu planlanırken buna dikkat edilmesi 

estetik açıdan önemlidir. Zachrisson’a göre derin kapanışlı olguların çoğunda, estetik 

nedenlerden ötürü özellikle derin bir spee eğrisi de mevcutsa tercih edilebilecek en iyi 

tedavi seçeneği alt kesicilerin intrüzyonudur.[48]  

Gülümseme esnasında üst kesici dişlerin insizal kenarlarının oluşturduğu yaya, 

gülümseme çizgisi adı verilir.[50] Bu yayın alt dudağın kurvatürüne paralel olması 

idealdir.[6,48,50,51] Üst kesicilerin intrüzyonu, genellikle gülümseme çizgisinde bir 

miktar düzleşmeye yol açmaktadır.[51] Bu nedenle hastanın tedavi başındaki 

gülümseme çizgisi değerlendirmesi tedavi planlaması açısından önem taşımaktadır. 

Üst dudak kısalığı da kesicilerin pozisyonlarının ayarlanmasında dikkat edilecek 

ölçütlerden biridir.[6] Üst dudak kısalığı; dudaklar arası mesafenin, kesicilerin dudak 

görünürlüğünün ve gülme halinde veya istirahat pozisyonunda görünen dişeti miktarının 

artmasında (gummy smile) rol oynar. Bu gibi durumlarda tedavi seçeneği üst kesici 

intrüzyonu olmalıdır.[6] 
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2.6.3. Derin Kapanış Tedavisinde Uygulanan Yöntemler 

2.6.3.1. Sürekli Ark Mekanikleri 
Tüm dişlerdeki braketlere bağlı bir ark teli kullanılmasıdır. Ark telinin tüm 

dişlere bağlanması sonucu belirsiz bir kuvvet-moment sistemi ortaya çıkar ve her bir 

dişin hareketi diğer dişlerin hareketini etkiler. Tedavi seyri boyunca değişik özelliklerde 

ve boyutları gittikçe artan ark tellerinin kullanılması ile dişlerin ön-arka ve horizontal 

yöndeki sıralanmalarını takiben vertikal düzlemdeki seviyelenmeleri gerçekleştirilir. Bu 

seviyelenme sırasında spee eğrisi düzleştirilmiş olur. [2] 

Seviyelenme aşamasında bu tekniğin etkinliğinin arttırılması için üst çenede 

arttırılmış spee bükümlü ark teli ve alt çenede tersine spee bükümlü ark teli 

kullanılabilir. [2,6,52] Spee bükümlü ark tellerinin kullanımı sonucu oluşan başlıca 

diş hareketleri, küçük azılarda daha fazla olmak üzere posterior ekstrüzyondur. Bunun 

yanında kesici protrüzyonu ve az miktarda kesici intrüzyonu da 

gerçekleşmektedir.[2,6,52,53] Clifford ve ark. göre bu ark tellerinin kullanımı 

sonucu oluşan alt kesici protrüzyonu oldukça sınırlıdır ve örneğin 9 mm ‘lik bir spee 

eğrisinin düzeltilmesi sırasında alt orta kesici dişin sadece 0.78 mm öne hareketi söz 

konusu olmaktadır. Araştırıcılar, arkın dişlere bağlanmasını takiben, öncelikle arkın orta 

bölümünde (daha ziyade küçük azılar bölgesinde) ekstrüzyon meydana geldiğini 

bildirmektedir. Spee eğrisindeki bu düzleşme sırasında büyük azılarda distale tipping ve 

kesicilerde anterior tipping meydana gelmektedir. Bu tipping sonucu ark teli ile 

braketler arasındaki sürtünmenin artması, ön-arka yöndeki ark boyunun daha fazla 

artmasına müsaade etmemekte ve ortaya çıkan net hareket büyük azı dişlerindeki 

meziyal yönlü ve kesicilerdeki lingual yönlü kök hareketi olmaktadır. [54] Bu bulgular 

başka araştırıcılar tarafından da desteklenmiştir.[49,55,56] Sadowsky ve ark. ise 

anterior dişlerdeki bu protrüzyonun nedenini bu dişlere gelen intrüzyon kuvvetinin 

dişlerin direnç merkezinin labialinden uygulanması neticesinde bir moment oluşmasına 

bağlamaktadırlar.[52] Yazarlara göre, bu protrüzyon sonucu anterior dişlerin okluzal 

düzleme göre daha aşağıda konumlanması ile göreceli olarak bir intrüzyon etkisi 

oluşmaktadır. Proffit’e göre ise bu intrüzyon etkisi görecelidir ve bunu oluşturan etken 

daha ziyade posterior ekstrüzyondur.[2] Yazara göre, spee bükümlü arkların 

kullanımında oluşan başlıca diş hareketi kesici intrüzyonundan ziyade, özellikle küçük 

azılardaki ekstrüzyondur. Yazar, köşeli telden yapılan tersine spee bükümlü ark kesici 
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braketlerine bağlandığında yan etki olarak lingual kök torku uygulayacağını söylemekte 

ve bu nedenle alt çenede köşeli tersine spee bükümlü arkın kullanılmamasını salık 

vermektedir. McLaughlin ve ark. bu protrüzyon ve lingual kök hareketinin önlenmesi 

için, köşeli tersine speeli arklar kullanıldığında alt arkın kesici dişler bölgesine 10 ila 15 

derece labial kök torku uygulanmasını önermektedirler.[53] Nanda, spee bükümlü 

arkların aynı zamanda posterior dişlerin eksen eğimlerini de değiştireceğini ve hem bu 

etkinin hem de arkın kesici dişlerdeki protruziv etkisinin, tedavi sonu relaps riskini 

arttırdığını öne sürmektedir.[6] 

Sürekli ark mekanikleri çerçevesinde kullanılan bir diğer yöntem sürekli ark teli 

üzerinde yapılan basamak (üst çenede step-up ve alt çenede step-down) bükümleridir. 

Basamak bükümlü teller anterior dişlerde intrüzyon ve posterior dişlerde ekstrüzyona 

neden olmaktadır. Bu yöntemin en önemli dezavantajı basamak bükümlü tellerin 

braketlere yerleştirilmesi ile birlikte sadece vertikal yöndeki kuvvetlerin değil aynı 

zamanda bu kuvvetlere bağlı momentlerin de ortaya çıkmasıdır. Bu momentler üst 

çenede saat yönünde, alt çenede ise saatin ters yönünde oluşmaktadır. Bunun sonucunda 

kesici dişlere labial kök torku uygulanmış olmaktadır. Labial kök torkunun 

istenmeyeceği durumlarda bu arkların kullanımı kontrendikedir. Bu arklar aynı 

zamanda alt ve üst okluzal düzlemlerin eğimlerini değiştirip anteriorda birbirine 

yaklaşmasına neden olarak derin kapanış eğilimini arttırmaktadır. 

2.6.3.2. Isırma Plağı 
Üst çeneye uygulanan ve alt kesicilerin kesici kenarına temas eden hareketli 

akrilik plaklar posterior bölgede okluzal temasları kaldırarak posterior dişlerin 

ekstrüzyonu yoluyla kapanışın açılmasını sağlar. Bu şekilde aynı zamanda kesicilerin 

olası ekstrüzyonu da engellenmektedir. Ekstrüze olan posterior dişler yüzün vertikal 

boyutlarının arttırır ve mandibulanın geriye rotasyonunu sağlar. Bu yöntemin daha 

ziyade büyüme gelişimi devam eden brakifasiyal yüz tipine sahip hastalarda kullanımı 

uygundur.[52] Hareketli plaklar yerine üst kesici dişlerin palatinaline yapıştırılan 

değişik ataçmanlar veya kompozit rezin materyalleri de aynı şekilde etki 

göstermektedir.[53] 
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2.6.3.3. Utility Arklar 
Büyük azılardan başlayıp kanin ve küçükazı dişlerine bağlanmadan sadece 

kesici dişlere bağlanan ark telleridir. Proffit’e göre intrüze edici büküm verilmiş utility 

ark kesici diş braketlerine bağlandığında, intrüzyon kuvvetinin uygulanma yeri kesici 

dişlerin direnç merkezinin önünde olduğundan kesici dişlerde saat yönünde bir moment 

ve bu moment sonucu protrüzyon meydana gelmektedir.[2] Büyük azıda ise kesici 

dişlerin tam tersi yönde bir moment, bu moment ile oluşan distale tipping ve ekstrüzyon 

gözlemlenir. Kesici protrüzyonunu engellemek amacıyla ark teli büyük azı tüpünün 

distalinden kıvrıldığında (cinch-back yapıldığında) ise büyük azıda meziyal yönlü bir 

kuvvet ve bu dişi meziyale tipping yaptıran bir moment ortaya çıkmaktadır. Gene 

protrüzyonun engellenmesi amacıyla, bir başka yöntem olarak kesicilere labial kök 

torku verildiğinde ise kesicilerdeki intrüzyon ve büyük azılardaki istenmeyen 

ekstrüzyon kuvvetlerinin miktarları artmaktadır. Utility arklar mekanik anlamda “statik 

olarak belirsiz” sistemlerdir. Bir başka deyişle, uygulanan kuvvetin dışında da oluşan 

birçok farklı kuvvet ve moment nedeniyle, dişlere yansıyan sistemdeki net kuvvetlerin 

bilinmesi olanaksızdır. [2,5,10,12,52] 

2.6.3.4. Ağız Dışı Kuvvetler 
Ağız dışı kolları yukarı doğru açılandırılmış servikal tip headgear ile, büyük 

azılarda ekstrüzyon ve distal yönlü kök hareketi meydana gelmektedir. Eğer headgear 

ile birlikte ark teli de mevcutsa büyük azının bu hareketi ile okluzal düzlemde saatin 

ters yönünde rotasyon ve böylece anterior dişlerde intrüzyon meydana gelmektedir. 

Ayrıca büyük azılarda meydana gelen ekstrüzyon kapanışın açılmasına da katkıda 

bulunmaktadır. Ancak bu tip headgear yüzün dik yön boyutlarının kontrolünün gerektiği 

durumlarda kontrendikedir.[8] 

J-çengelleri aracılığı ile (J-hook headgear) direkt olarak anterior diş ya da diş 

grubuna ağız dışı kuvvet uygulanabilmektedir. J-hook headgear ile anterior dişlerin 

intrüzyonu ve çekimli vakalarda intrüzyon ve retraksiyonun aynı anda yapılabilmesi 

mümkündür.[8,53] Bu tip uygulama için j-çengelleri kanin dişin veya yan kesici dişin 

meziyalinden ark teli üzerine lehimlenmiş bir çengele uygulanır. Ağızdışı kuvvet 

hastanın başından destek almaktadır. Bu yönde uygulanan kuvvet, anterior dişlerin 

direnç merkezine distal ve gingival yönlü kuvvet uygulayarak anterior segmentin 

intrüzyon ve retraksiyonunu sağlamaktadır.[57,58] 
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2.6.3.5. Bölümlü Ark Mekanikleri 
Bölümlü ark tekniği Charles J. Burstone tarafından geliştirilmiştir. Burstone’a 

göre, bu mekanikler ile, uygulanan kuvvetlerin ve oluşan momentlerin önceden 

belirlenebilir olması nedeniyle diş hareketleri daha kontrollü olmakta ve aynı zamanda 

sabit ve optimal şiddette kuvvetler uygulanabilmektedir. [11,12,27,59] 

Bölümlü ark tekniğinin felsefesi, posterior grup dişleri bir bölüm, anterior grup 

dişleri diğer bir bölüm olarak bir arada tutarak tedavinin bu bölümler arasında 

yürütülmesine dayanır. Tedavide öncelikle posterior dişler arasında sıralama ve 

seviyeleme yapılarak bu dişler kalın ve rijit bir tel ile stabilize edilir ve sağ ve soldaki 

molar dişler transpalatal ark ile birbirine bağlanır. Bu şekilde sağ ve sol posterior 

dişlerden oluşan tek bir bölüm ortaya çıkmış olur. Burstone’a göre bu bölüm çok köklü 

büyük tek bir diş şeklinde düşünülmelidir. Posterior bölümün oluşturulmasını takiben 

anterior bölüm oluşturulur. Anterior dişlerin kendi aralarındaki sıralanma işlemi yapılır 

ve gene rijit bir tel ile (22-slot [0,022x0,028 inç] braketlerde tercihen 0,021x0,025 inç 

boyutlarında) stabilize edilir.  Çapraşıklığın fazla olduğu olgularda öncelikle kanin 

dişlerin kesici dişlerden ayrı olarak distalizasyonu yapılır ve ankraj gereksinimine göre 

anterior veya posterior bölüme dahil edilir. Bunu takip eden tedavi aşamaları bu 

bölümler arasında yürütülür. Örneğin anterior dişlerin intrüzyonu isteniyorsa, intrüzyon 

kuvveti büyük azıdaki yardımcı tüpe uygulanan bir kantilever ya da uygun şekilde 

büküm verilmiş sürekli bir arkın anterior bölüme bağlanması ile iletilir. 

[11,12,27,59] 

Bir çok araştırıcıya göre bölümlü ark tekniği ile yapılan intrüzyonun en önemli 

avantajı anterior ve posterior bölümlere uygulanan kuvvetlerin ve momentlerin önceden 

bilinebilir ve kontrol edilebilir olmasıdır.[2,52] Bunun yanında, kuvvetin uygulanma 

yerinde de değişiklik yapılarak kuvvetin doğrultusunun intrüze edilecek anterior diş 

grubunun direnç merkezinden veya direnç merkezinin  meziyalinden veya distalinden 

geçmesi sağlanabilir. Direnç merkezinden geçen kuvvet uygulanabilmesi ile dişlerin 

intrüze edilirken protrüze olmaları engellenebilir. 

Sınıf II Bölüm II olgularında olduğu gibi, eksen eğimi azalmış retrüziv kesiciler 

söz konusu ise, intrüzyon arkı anterior bölümün tam ortasına bağlanarak direnç 

merkezinin labialinden geçen bir kuvvet uygulanmış olur. Bu sayede, bir taraftan 

intrüzyon gerçekleşirken diğer taraftan da lingual kök ve labial kuron torku uygulanmış 
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olur. Sınıf II Bölüm I vakalarındaki eksen eğimi artmış protrüziv dişler söz konusu ise 

bu defa kuvvetin direnç merkezinin gerisinden uygulanması gerekir. Bunun için de 

sürekli intrüzyon arkı yerine üç parçalı (kantilever tipi) intrüzyon arkı uygulanması 

önerilmektedir. Sağ ve soldaki birbirinden bağımsız intrüzyon arkları, doğrultusu 

anterior dişlerin direnç merkezinden geçen bir kuvvet uygulayacak şekilde anterior 

bölümün ark teline bağlanır. Dişlerin uzun eksenleri boyunca gövdesel intrüzyonunu 

sağlamak amacıyla kuvvetin yönünü dişlerin uzun eksenine paralel olacak şekilde 

ayarlamak gerekir. Bu amaçla anterior bölüme distal yönlü bir kuvvet de uygulanır. Bu 

sayede gingival yönlü (intrüze edici) kuvvet ile distal yönlü kuvvetin bileşkesi dişlerin 

eksen eğimine paralel olmuş olur. Eğer kesici dişlerin artmış eksen eğiminin de 

düzeltilmesi ve linguale tippingi isteniyorsa momenti arttırmak için intrüzyon kuvveti 

daha da distalden uygulanmalıdır. Bu sayede kesici dişlerin hem intrüzyonu hem de 

retraksiyonu sağlanmış olur.[5,11,12,60] 

2.7. Ortodontik Tedavide Boşlukların Kapatılması ve Ankraj 
Proffit, edgewise tedavi tekniğini; sıralama ve seviyeleme, molar ilişkinin 

düzeltilmesi ve boşlukların kapatılması ve bitirme olarak üç aşamaya ayırmaktadır.[2] 

Boşlukların kapatılması aşamasında, anterior ve posterior grup dişler, tedavi 

planlamasının gerektirdiği oranlarda birbirlerine doğru hareket ettirilerek boşlukların 

kapatılması sağlanır. Anterior grup dişlerin distal yönlü hareketi anterior retraksiyon, 

posterior grup dişlerin meziyal yönlü hareketi ise posterior protraksiyon olarak 

tanımlanmaktadır. Boşluk kapatılması sırasındaki anterior retraksiyon ve posterior 

protraksiyon oranları bir çok yazar tarafından bir ankraj sınıflandırması kullanılarak 

açıklanmaktadır.[2,7,8,53,59] 

Terim olarak ankraj, diş hareketlerine karşı olan direnci ifade eder. Ortodontik 

kuvvetin destek aldığı ve/veya harekete karşı direnci yüksek olan bölge, ankraj 

bölgesidir.[1-3,8] 

Eğer çekim boşluğunun ¾’ü veya daha fazlası anterior retraksiyon ile 

kapatılacaksa bu durum Nanda[7] ve Burstone[59]’a göre Grup-A; Ülgen[8], 

Proffit[2] ve McLaughlin[53]’e göre ise maksimum ankraj olarak tanımlanmaktadır. 

Çekim boşluğu anterior ve posterior dişlerin hemen hemen eşit oranlarda birbirlerine 

doğru hareketi ile kapatılacaksa Grup-B veya moderate ankraj olarak tanımlanır. Çekim 

boşluğunun sadece ¼’ü veya daha azı anterior retraksiyon için kullanılacak ve geri 
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kalanı posterior dişlerin meziyale hareketi ile kapatılacaksa bu durum Grup-C veya 

minimum ankraj durumu olarak tanımlanmaktadır. 

Boşlukların kapatılması işlemi, kesici dişler ve kaninlerle birlikte yapıldığı 

takdirde buna “en masse retraksiyon” adı verilmektedir.[2] Eğer posterior ankraj 

herhangi bir yolla desteklenmiyorsa bu şekilde boşlukların moderate ankrajla 

kapatılması sağlanmış olur. 

Maksimum ankraj vakalarında posterior grup dişlerin ankrajının 

kuvvetlendirilmesi veya bu dişler üzerindeki meziyal yönlü kuvvetlerin mümkün 

olduğunca ortadan kaldırılması veya minimalize edilmesi gereklidir. Bu amaçla, 

seviyeleme sonrasında kanin dişlerin bağımsız olarak retrakte edilerek posterior gruba 

katılması ve boşlukların bu şekilde kapatılması posterior dişlerin ankrajını arttıracaktır. 

Ayrıca sağ ve soldaki posterior dişlerin birbirine rijit lingual arklar ile bağlanması, 

headgear vb. ağızdışı kuvvetler veya intermaksiller elastikler uygulanması da posterior 

ankrajı kuvvetlendirmek için uygulanabilecek yöntemlerdir. Son yıllarda mutlak ankraj 

ya da iskeletsel ankraj olarak tanımlanan ve kemik içine yerleştirilen gereçlerden 

faydalanılarak ankraj sağlanması gündeme gelmiştir. 

2.8. İskeletsel Ankraj (Mutlak Ankraj) 
Newton’un üçüncü kuralı, uygulanan her kuvvete karşı ters yönlü ve aynı 

büyüklükte bir kuvvet oluşacağını öngörür. Ortodontik kuvvet uygulanırken de ankraj 

bölgesi olarak dişlerden destek alındığında bu dişlerde uygulanan kuvvetin ters yönünde 

ve aynı şiddette kuvvetler oluşmaktadır. Ankraj dişlerde oluşan bu kuvvetler çoğu 

zaman ortodontik tedavi hedeflerine ulaşılmasını güçleştirmektedir. Ankrajı 

desteklemek amacıyla kullanılan intermaksiller elastikler ve ağızdışı ankraj apareylerin 

kullanımı ise hasta kooperasyonuna bağlı olduğundan, her zaman istenen sonuçlar elde 

edilemeyebilir. Özellikle erişkin ve genç erişkin hastalar estetik problem yarattığı için 

ve kullanım sırasında oluşan rahatsızlık nedeniyle ağızdışı apareyleri kullanmak 

istememektedirler.  Bunun yanında erişkin hastalarda çeşitli nedenlerle kaybedilmiş 

dişler nedeniyle ankraj diş seçiminde güçlükle karşılaşılmaktadır. Bu gibi nedenlerden 

ötürü ortodontik diş hareketlerinin gerçekleştirilmesinde kemiğe yerleştirilen 

gereçlerden faydalanılarak iskeletsel düzeyde ankraj sağlanması düşünülmüştür. 

Bunlara uygulanan kuvvetler sonucu bu gereçlerde herhangi bir hareket gözlenmediği 

için, uygulanan kuvvetlerin tamamı gerçekleştirilmek istenen diş hareketleri için 
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kullanılabilmektedir.[61] Bu nedenle bu gereçlerden sağlanan ankraj mutlak ankraj 

olarak da tanımlanmaktadır. [9] 

İskeletsel ankraj ile ilgili yapılan ilk araştırma Gainsforth ve Higley tarafından 

köpekler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırıcılar, köpek mandibulasına uyguladıkları 

bir vitalyum vidadan kuvvet uygulamışlar fakat yeterli stabilite sağlanamadığı için 

vidaların hepsi kaybedilmiştir. 1969’da Linkow protetik amaçla mandibulaya 

yerleştirdiği blade implantlardan Sınıf II elastik uygulayarak  maksiller dişlerin 

retraksiyonunu gerçekleştirmiştir. Gene 1969 yılında Branemark ve ark.’ nın 

implantların kemikle biyokimyasal bağlantısı olan osseointegrasyonu başarılı bir şekilde 

gerçekleştirmeleri sonucu bu alandaki araştırmalar hız kazanmıştır.[24,62] 

 İskeletsel ankraj, protetik amaçla yerleştirilmiş implantlardan sağlanabileceği 

gibi, sadece bu amaçla yerleştirilen implantlardan da sağlanabilir. Melsen[63] ve 

Cope[9] bu gereçleri sadece tedavi süresince kullanılacakları için “Geçici Ankraj 

Gereçleri” (Temporary Anchorage Devices) olarak tanımlamaktadır.  

Geçici iskeletsel ankraj gereçlerinin ankraj görevini sorunsuz olarak yerine 

getirmesi, bu gereçlerin kemik içindeki tutuculuklarına bağlıdır. Cope, geçici iskeletsel 

ankraj gereçlerini yerleştirildikleri kemik ile olan ilişkileri bakımından biyokimyasal 

bağlantılı olanlar ve mekanik bağlantılı olanlar olarak iki grupta incelemektedir. Birinci 

grupta, bunların kemiğe yerleştirilmesini takiben belli bir süre sonunda, yerleştirilen 

gereçlerin yüzeyi ile kemik arasında biyokimyasal olarak bir bağlantı, osseointegrasyon 

meydana gelmekte ve bu bağlantı sayesinde tutuculuk sağlanmaktadır. Retromolar ve 

palatinal bölgelere yerleştirlen uygun boyuttaki protetik implantlar ve palatinal 

onplantlar bu gruba dahildir. İkinci grup gereçlerin tutuculuğu ise tamamen mekanik 

olarak sağlanmaktadır. Bu gruptaki gereçler fiksasyon vidaları ve telleri, fiksasyon 

plakları (mini-plaklar) ve mini-vida implantlardır.[9] Cope tarafından mini-vida 

implant olarak tanımlanan gereçler birçok bilimsel kaynak ve üretici firma tarafından 

farklı isimlendirilmektedir. “Mikroimplant”, “mini-implant”, “mikro-vida”, “mini-vida” 

ve “mini-vida implant” terimleri fiziksel yapı olarak ve uygulama şekli bakımından 

benzer gereçleri tarif etmekte olup, bu araştırma kapsamında mikroimplant terimi tercih 

edilmiştir.  
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Geçici iskeletsel ankraj gereçleri kullanılarak yapılan ilk klinik araştırma 

Creekmore ve Eklund[64] tarafından 1983’te gerçekleştirilmiştir. Araştırıcılar anterior 

diş intrüzyonunu bir fiksasyon vidasından uyguladıkları kuvvetle gerçekleştirmişler ve 

bu uygulama boyunca vida stabil olarak kalmıştır. Bunu takiben 1994’te Roberts ve 

ark.[65] retromolar bölgeye yerleştirdikleri bir dental implant yardımıyla alt birinci  

büyük azı boşluğunu kapatmışlardır. 1995 yılında Block ve Hoffman[66] palatinal 

kemik yüzeyine yerleştirilen ve 10 mm çapında titanyum bir disk olan “onplant”i 

tanıtmışlar, bunu takiben 2002’de Janssens ve ark.[67] bu gereçten ankraj sağlayarak 

gömük üst birinci büyük azı dişlerini ekstrüze etmişlerdir. 1998 yılında Melsen ve 

ark.[68] zygomatik kemiğe uyguladıkları ve ağız içine uzattıkları tel ligatürlere 

bağlanan nikel titanyum coil springler yardımıyla anterior dişlerin intrüzyonu ve 

retraksiyonunu gerçekleştirmişlerdir. Umemori ve ark.[69]  alt bukkal kortikale 

uyguladıkları miniplaklar yardımıyla alt posterior dişlerin, Erverdi ve ark. [70] ise 

zygomatik kemiğe uyguladıkları miniplaklar yardımıyla üst posterior dişlerin 

intrüzyonunu gerçekleştirmişlerdir.  

2.8.1. Mikroimplantlar 
Ankraj amacıyla kullanılan dental implantlar veya miniplaklar, yerleştirilmeleri 

için gereken cerrahi işlemin büyüklüğü, boyutlarının büyük olmasından dolayı sadece 

belirli bölgelere uygulanabilmeleri, maliyetlerinin yüksek olması ve iyileşme sürelerinin 

uzun olması gibi bazı dezavantajlara sahiptir. Mevcut geçici ankraj gereçlerinin bu 

dezavantajları, farklı tasarımların araştırılmasına yol açmış ve ufak boyutları, kolay ve 

daha az travmatik şekilde uygulanmaları nedeniyle mikroimplantlar diğer yöntemlere 

göre üstünlük sağlamıştır.[71,72] 

1997’de Kanomi 1,2 mm çapındaki titanyum miniplak sabitleme vidaları 

yardımıyla alt dişlerin intrüzyonunu başarıyla gerçekleştirmiştir.[71] Kanomi, vidaları 

mukoperiosteal flap ve pilot yuva açarak direkt olarak kemiğe yerleştirmiştir. Costa ve 

ark.’nın ise 2 mm çapındaki mikroimplantları dişeti üzerinden özel bir tornavida 

yardımıyla uyguladıkları ve 16 implanttan 14’ ünün başarılı olduğu bildirilmiştir.[62] 

Birbirini takip eden bu iki uygulama mikroimplantların ankraj amaçlı kullanımı ile ilgili 

ilk başarılı araştırmalardır. Mikroimplantlar ile ilgili ilk kapsamlı hayvan çalışması 

2001’de Ohmae ve ark.’ nın köpeklerde yaptıkları araştırmadır.[72] Araştırıcılar 

mukoperiosteal flap açarak yerleştirdikleri 36 implant yardımıyla küçük azı dişlerini 
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başarılı bir şekilde intrüze ettiklerini ve araştırma sırasında implantların stabilitelerini 

koruduklarını ve implantlarda mobilite veya yerdeğiştirme görülmediğini 

bildirmişlerdir. Bu araştırmaları takiben mikroimplantlar ile ilgili birçok başarılı 

araştırma ve vaka raporu literatürde yer almıştır. 

2.8.1.1. Mikroimplant Ankrajı ile Anterior İntrüzyon ve Retraksiyon 
Mikroimplantların sağladığı çeşitli avantajlar sayesinde anterior retraksiyonun 

intrüzyon ile birlikte aynı anda yapılabilmesinin mümkün olduğu bildirilmiştir. 

Park ve ark. bimaksiller protrüzyonlu bir hastanın çekimli tedavisinde sağda ve 

solda üst ikinci küçük azı ve birinci büyük azı arasına yerleştirdikleri 1,2 mm çapındaki 

mikroimplantlardan ankraj sağlayarak üst anterior dişlerin gövdesel retraksiyonunu 

sağlamışlardır.Araştırıcılar, sağda ve solda alt birinci ve ikinci büyük azı dişleri arasına 

yerleştirdikleri bir başka mikroimplant ile alt anterior dişlerin retraksiyonunu sağlarken 

bir yandan da alt posterior dişleri intrüze etmişlerdir.[73] 

 Lee ve ark. palatinal yüzeyde sağda ve solda birinci ve ikinci büyük azı dişler 

arasına yerleştirdikleri iki adet 1,2 mm çapında mikroimplant ile üst anterior dişlerin 

retraksiyonunu gerçekleştirmişlerdir. [74] 

Bae ve ark. mikroimplantları sağda ve solda üst ikinci küçük azı ve birinci 

büyük azı arasına yerleştirmişler ve üst anterior dişlerin retraksiyonunu 0,017x0,025 SS 

kapatıcı looplu bir ark ile yaparken aynı zamanda bir 0,016x0,016 SS intrüzyon arkını 

kesiciler bölgesinde bu retraksiyon arkına bağlayarak anterior intrüzyonu da 

sağladıklarını bildirmişlerdir. Araştırıcılar retraksiyon arkının aktivasyonunu, loopları 

ligatür teli ile mikroimplantlara bağlayarak sağlamışlar ve intrüzyon arkının posterior 

dişler üzerindeki ekstrüziv etkisini engellemek için de birinci büyük azı tüpünü ligatürle 

mikroimplanta bağlamışlardır. [75] 

Carano ve ark. mikroimplant kullanımının bir avantajının da kuvvetlerin diş 

veya diş gruplarının direnç merkezine yakın seviyelerden verilebilmesinin de olduğunu 

bildirmişlerdir. Maksiller anterior retraksiyon için araştırıcılar mikroimplantların ikinci 

küçük azı ve birinci büyük azı arasına yerleştirilmesini önermektedir. Araştırıcılara 

göre, anterior retraksiyon sırasında aynı zamanda anterior intrüzyon da isteniyorsa 

mikroimplantlar daha gingival yönde, mukogingival birleşimin de gingivalinde 

konumlandırılmalıdır. Bu seviyeden uygulanacak distal yönlü kuvvet intrüziv bir etki de 
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gösterecektir. Araştırıcılar, anterior intrüzyon için mikroimplantların yan keser ve kanin 

dişler arasına yerleştirilmesini önermişlerdir. [76] 

Liou ve ark. zygomatik butress bölgesine yerleştirdikleri mikroimplantlardan 

destek alarak anterior retraksiyonu 0,016x0,022 SS ark üzerinde gerçekleştirirken, 

0,016x0,022 SS kantilever intrüzyon zemberekleri ile de anterior intrüzyonu 

sağladıklarını bildirmişlerdir.[77] 

Park ve ark. bir başka araştırmalarında 22-slot braketler ile 0,016x0,022 SS tel 

üzerinde gerçekleştirdikleri en masse retraksiyon ile anterior dişlerin 7 mm 

retraksiyonunu ve 2 mm intrüzyonunu sağladıklarını bildirmişlerdir. [78] 

Hong ve ark. lingual tedavide anterior retraksiyon sırasında gövdesel hareket 

oluşturulabilmesi ve tork kontrolü için anterior grup dişlerin direnç merkezine kadar 

uzanan, palatinal mukoza üzerinden seyreden ve ark  teline lehimlenen bir uzantı, 

(kuvvet kolu) kullanılmasını önermişlerdir. Araştırıcılar, palatinalde ikinci küçükazı ve 

birinci büyük azılar arasına yerleştirilen mikroimplantlardan bu kuvvet kollarına 

uygulanacak kuvvet ile anterior retraksiyonun oluşturulduğunu bildirmişlerdir. 

Araştırıcılar, bu kuvvet kollarının uzunluklarının ve mikroimplantların vertikal 

konumlarının ayarlanarak retraksiyon sırasında intrüziv veya ekstrüziv etki 

oluşturulabileceğini göstermişlerdir. [79] 

Park ve ark., 2005 yılında yayınlanmış araştırmalarında anterior grup dişlere 

vakumla oluşturulmuş sert plak uygulamış ve bu plak içine yerleştirdiği uzantılardan 

birinci büyük azı ve ikinci küçükazı arasındaki bukkal mikroimplantlara elastik rondel 

uygulamak suretiyle anterior dişleri retrakte ettiklerini bildirmişlerdir.[80] 

Ohnishi ve ark. derin kapanışa sahip erişkin bir hastada üst santral diş kökleri 

arasına uyguladıkları mikroimplanttan ark teline 20 gf’ lık bir kuvvet uygulayarak 3,5 

mm anterior intrüzyon sağlamışlardır. [81] 

Kim ve ark. ön iki santral diş arasına yerleştirdikleri implant ile önce üst iki 

santral dişi intrüze ederek lateral dişler seviyesine getirdikten sonra ön dört kesici dişi 

intrüze etmişlerdir. Araştırıcılar bu araştırmada kullandıkları kuvveti 

bildirmemişlerdir.[82]   
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2.9. Sonlu Elemanlar Analizi ve İlgili Kavramlar 

2.9.1. Kuvvet 
Cisimlerin hareket durumlarını ve/veya şekillerini değiştirebilen etkiye kuvvet 

denir. Kuvvet vektörel bir büyüklük olup, doğrultu, yön ve şiddet gibi vektörel 

özelliklere sahiptir.[83] Kuvvetin birimi SI sisteminde “newton” (N)’ dır. Ortodonti 

literatüründe kuvvetlerin miktarları genellikle “gram-force” (gf) cinsinden verilmekte 

ama çoğunlukla kütlenin birimini andıran şekilde “gram” (gr) olarak söylenmektedir.  

1 newton, 101.97 gram-force’a eşittir. 

2.9.2. Gerilme (Stress)  
Gerilme, bir cisme dışarıdan bir kuvvet uygulandığı zaman, uygulanan bu 

kuvvete karşı o cisim içinde birim alanda oluşan tepkidir. Uygulanan kuvvetin cismin 

yapısında dağılmasıdır. Bir yapının içindeki gerilme, birim yüzeydeki kuvvet olarak 

açıklanabilir.[83,84] 

Gerilme =  Kuvvet / Alan. 

Gerilme birimi Paskal (P veya N/m²)’ dır. Dişhekimliği konusundaki 

araştırmalarda, incelenen boyutların genelde milimetrik olması nedeniyle genellikle 

Megapaskal (Mpa veya N/mm2)  tercih edilmektedir.  

Kuvvet uygulanması ile cisimde temel olarak uzama, sıkışma ve makaslama 

olmak üzere üç tip gerilme oluşabilir. Kuvvetlerin etkilediği cisimlerde saf bir gerilme 

durumu oluşması güçtür.  Genellikle yük uygulanan cisimlerde üç tip gerilmenin bir 

arada bulunduğu bileşik gerilme durumları meydana gelmektedir. Bir cisimdeki gerilme 

üç boyutlu olarak incelendiğinde etkiledikleri yüzeye dik olan gerilmeler normal 

gerilmeler, etkiledikleri yüzeye teğetsel gerilmeler kayma gerilmeleri olarak 

nitelendirilir. Bütün düzlemlerde kayma gerilmelerinin sıfır olduğu ve tüm gerilmelerin 

sadece normal gerilmelerden oluştuğu gerilmeler asal gerilmeler adını alır. [83-85] 

2.9.3. Gerinim (Strain) 

Gerinim, bir cisme belirli bir kuvvet uygulandığında birim boyutta oluşan 

boyutsal şekil değişimidir. Cisme uygulanan yük gerilme oluşturduğunda, bu yük aynı 

zamanda gerinim de oluşturur. [84] Uygulanan kuvvetin etkisi ile meydana gelen 

boyutsal değişimin, başlangıç boyuna oranı olan gerinim şu denklem ile tanımlanır: 
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Gerinim (strain) = Boyuttaki değişim / Orjinal boyut. 

2.9.4. Von Misses Gerilmesi 
Von Mises gerilmesi, belirli bir kuvvet uygulanan cisimde oluşan gerilme 

dağılımının gösterilmesi için kullanılan, şekil değiştirme enerjisi prensiplerinden elde 

edilmiş bir kriterdir. Asal ve kayma gerilmelerinden hareketle gerilmenin şiddetinin 

genel bir şekilde ifade edilmesidir.[86,87] 

2.9.5. Şekil Değiştirme 
Cisimler yük uygulandığında iki farklı şekilde şekil değiştirme gösterebilirler. 

Elastik şekil değiştirme, yük ortadan kalktıktan sonra tekrar başlangıç durumuna 

dönebilen şekil değiştirmedir. Plastik şekil değiştirme ise, kuvvet ortadan kalktıktan 

sonra tekrar başlangıç durumuna dönemeyen şekil değiştirmedir.[8] 

2.9.6. Elastiklik - Viskoelastiklik 
Bir cisme uygulanan yük ortadan kalktıktan sonra cismin ilk baştaki 

geometrisine dönme özelliği o cismin elastiklik özelliğidir. Hooke Kanunu, belli sınırlar 

içerisinde cisimdeki gerilimin gerinim ile doğru orantılı olarak arttığını öngörür. Buna 

uygun davranan cisimler elastik olarak adlandırılır. Viskoelastik materyaller ise şekil 

değiştirirken hem elastik hem de yapışkan (visköz) özellik gösterirler Elastik 

materyallere elastik şekil değiştirme sınırları içerisinde yük uygulandığında gerinirler ve 

yük ortadan kalktığında gecikmeden eski şekillerini alırlar.(Şekil 2-1a) Viskoelastik 

materyaller ise.yapışkanlık (viskozite) özellikleri sayesinde zamana bağlı artan bir 

gerinim gösterirler, şekil değiştirme doğrusal değildir, gecikmeli gerçekleşir ve bu 

materyaller yük ortadan kaldırıldığında tekrar ilk baştaki şekillerini alırken gecikmeli 

davranırlar.(Şekil 2.1b)[85,88-90] 

  

Şekil 2-1 Elastik ve viskoelastik materyallerin gerilme-gerinim eğrileri 

a) Elastik şekil değiştirme   b) Viskoelastik şekil değiştirme    σ: Gerilme  ε: Gerinim 
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2.9.7. Elastiklik Modülü (Young Modülü) 
Cisimlerin şekil değiştirmeye karşı direncinin bir ölçüsüdür. Elastiklik sınırları 

içinde gerilme-gerinim eğrisinin eğimi yani gerilmenin gerinime oranı ile hesaplanır.  

E= Gerilme/Gerinim= σ/ ε 

Materyalin sertliğini belirleyen bir ölçüttür, materyalin sertliği arttıkça elastiklik 

modülü değeri de artar. Bu özellik mekanik özellikleri ile dolaylı bir ilişki içerisindedir. 

Doğrusal (lineer) elastik materyallerde sabit bir young modülü söz konusu iken doğrusal 

olmayan (non-lineer) elastik materyallerde uygulanan yüke bağlı değişkenlik 

gösterir.[2,28,91] 

2.9.8. Poisson Oranı 
Çekme veya basma kuvvetleri altında, cisimlerin elastik sınır içerisinde, 

enindeki birim boyut değişiminin, boyundaki birim boyut değişimine oranıdır. Örneğin 

bir cisme çekme kuvveti etki ettiğinde yükün geldiği yönde bir boy uzaması, yüke dik 

olan diğer boyutlarda ise bir boy kısalması olur. Basma kuvvetleri altında ise cismin 

boyu kısalırken eni kalınlaşır.[84,91] 

2.9.9. İzotropi ve Anizotropi 
İzotropi, bir cismin, farklı doğrultularda aynı elastik özellikleri göstermesidir. 

İzotrop cisimler farklı doğrultulardan uygulanan kuvvetlerle meydana gelen çekme, 

basma ve makaslama gerilmelerinde aynı sabit Young modülüne sahiptirler. Anizotrop 

cisimler ise farklı doğrultularda farklı Young modülü değerine sahiptir.[92,93] 

2.9.10. Homojen Cisim 
Elastik özelliklerin cisim içerisinde her noktada aynı olduğu cisimler homojen 

cisim olarak isimlendirilir.[85] 

2.9.11. Sonlu Elemanlar Analizi 

Sonlu elemanlar analizleri ilk defa 1956’da uçak endüstrisinde kullanılmaya 

başlanmış olup günümüzde mühendislik bilimlerinde sık olarak başvurulan analiz 

yöntemlerinden biridir. Sonlu elemanlar gerilme analiz yöntemi bugün uçak, inşaat, 

mekanik, petrol mühendisliği gibi pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Sonlu elemanlar gerilme analizinde; incelenmesi istenen cisim, bilgisayarda 

sonlu (belirli) sayıdaki  düzgün alt bölümlere, elemanlara ayrılarak temsil edilir. 
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Karmaşık geometrik yapılar bilgisayar ortamında, bir ağ yapıya (mesh) dönüştürülür. 

Bu yapıyı elemanlar (elements), bunlara bağlı düğüm noktaları (nodes) ve belirleyici 

sınır koşulları (boundary conditions) oluşturur. Cismin boyutuna ve geometrisine uygun 

olarak elemanlara bölünmüş haline matematiksel model denilmektedir. Esas modelin 

figüratif olarak bölünmesiyle ortaya çıkan bu elemanlar, modelin orijinal özelliklerini 

tümüyle gösterirler. Matematiksel modeli oluşturan elemanların birbirlerine temas ettiği 

yüzeylerde düğüm noktaları oluşur. Kuvvet dağılımının hassas olarak ölçülebilmesi için 

mümkün olduğunca çok sayıda eleman kullanmak önemlidir. Belirli bir başlangıç 

noktasına göre tüm düğümlerin x, y, z eksenleri üstündeki koordinatları saptanarak 

bilgisayara aktarılır. Ayrıca geometrik şekli oluşturan tüm elemanların materyal 

özelliklerini belirleyen, Poisson Oranı ve  elastiklik modülü (Young Modülü) değerleri 

bilgisayar programına tanıtılır. Fiziksel sistemin davranışı sonlu elemanların 

geometrileri ve malzeme özellikleriyle belirlenir. Oluşturulan matematik modelde, 

düğüm noktalarına dışardan en basit dış etken ve sınır şartlarının uygulanmasıyla 

meydana gelen değişiklik durumları için matrisler oluşmakta, bu matrisler bilgisayar 

yardımıyla çözülmektedir. Bu yolla her bir elemandaki ve dolayısıyla elemanların 

oluşturdukları cismin  tamamındaki gerilme, gerinim ve yer değiştirmeler elde edilmiş 

olur. Fiziksel sistemin davranışı sonlu elemanların geometrileri ve malzeme 

özellikleriyle belirlenir.[91,94,95] 

2.9.11.1. Sonlu Elemanlar Analizi Yönteminin Avantaj ve Dezavantajları 

• Düzgün geometri göstermeyen katılar ve farklı malzeme özelliklerine sahip 

yapılara uygulanıp gerçek yapıya çok yakın bir modelin hazırlanabilmesi, 

• Yapay bir materyal kullanılmaksızın, oluşturulacak yapının matematiksel 

özellikleriyle en iyi şekilde elde edilmesi, 

• Farklı yüzeyler arasındaki yapışma, sürtünme ve temasların gerçeğe yakın 

şekilde belirlenebilmesi, 

• Gerilmeler, gerinimler ve yer değiştirmelerin oldukça duyarlı bir şekilde elde 

edilebilmesi, 

• Oluşan geometri, sınır şartları, yükleme yön ve miktarı gibi özelliklerin 

istenildiği gibi değiştirilip, analizin gerektiği kadar tekrarlanabilmesidir.[91,96] 
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Bütün bu avantajlarının yanı sıra, bu yöntem ile yapılan araştırmanın 

doğruluğunda büyük önem taşıyan malzeme özellikleri, sistemin yüklenmesi gibi bazı 

kilit özelliklerin doğru verilmesinin tamamen araştırmacının sorumluluğunda olması 

sebebiyle çok detaylı bilgi aktarımı gerektirmesi, ciddi bir bilgi birikimi, teknoloji ve 

zamana ihtiyaç duyulması, gerçek şartların katı model üzerine uygulanmasının 

bilgisayar donanımı ve sonlu elemanlar paket programının kapasitesi ile sınırlı olması 

gibi dezavantajları da mevcuttur. Dezavantajlarına rağmen sonlu elemanlar yöntemi, 

deneysel olarak analizinin gerçekleştirilmesi çok güç veya olanaksız olan birçok yapının 

bilinmeyen davranışlarının belirlenmesi için çok önemli bir yöntemdir ve zamanla 

gelişen yazılım ve donanım olanakları ile önemi daha da artmaktadır. 

2.10. Ortodontide Sonlu Elemanlar Metodu ile Yapılmış Öncü Araştırmalar 
Ortodontide bilgisayarda gerilme analizleri ile yapılan araştırmalar 1971 yılında 

Davidian’ın üst orta kesici dişin teorik rotasyon merkezini bulmak için gerçekleştirdiği 

diş modeli ile başlamıştır. Yazar dişe uygulanan kuvvet sonucu periodonsiyumdaki 

mekanik cevabı incelemiş, rotasyon ve direnç merkezinin yerlerinin değişimini 

gözlemiştir. [97] 

1979’da Wright ve ark. üst orta kesici dişin ortodontik yüklemesi sonucu oluşan 

gerilme ve gerinimleri üç boyutlu olarak incelemişler ve sonuçları biyolojik kemik 

apozisyon-rezorpsiyon süreçleri ile karşılaştırmışlardır. [98] 

1981’de Yoshikawa ve ark. ortodontik paslanmaz çelik ark tellerinin elastiklik 

modüllerini sonlu elemanlar metodu ile incelemişlerdir. [99] 

1983’de Rubin ve ark. asimetrik geometriye ve homojen olmayan materyal 

yapısına sahip alt sağ büyük azı dişinin üç boyutlu matematik modelini hazırlayarak 

okluzal kuvvetler karşısında gerilmelerin dağılımını incelemişlerdir. [100] 

Feridun,[101] 1984 yılında üst çenede hızlı genişletme yapan üç farklı apareyin 

etkilerini incelediği araştırmasında iki boyutlu sonlu elemanlar yöntemini kullanmış, 

1998 yılında ise İşeri ve ark.[102] hızlı genişletmenin kraniyofasiyal yapılar 

üzerindeki etkilerini üç boyutlu olarak incelemişlerdir.  

Moss ve ark. kafa-yüz iskeletindeki boyut ve biçim değişikliklerini tanımlayıcı 

bir yöntem olarak iki boyutlu gerçekleştirdikleri sonlu elemanlar yöntemiyle fare 

kafatasındaki değişiklikleri incelemişlerdir. [103] 
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1985’de Miyakawa ve ark. ortodontik kuvvetlerin etkilerinin sonlu elemanlar 

analizi ile incelenmesindeki önemli prensipleri ortaya koymuşlar ve bu yöntemin benzer 

yöntemlere özellikle fotoelastik yönteme göre sistematik ve kantitatif olması nedeniyle 

üstün olduğunu bildirmişlerdir. [104] 

Tanne ve ark. 1987’de alt birinci küçük azı dişini 240 izoparametrik eleman ile 

bilgisayarda üç boyutlu olarak modellemişler, dişe bir noktadan kuvvet ve kuvvet çifti 

uygulayarak oluşan gerilmeleri diş kökü, alveol kemiği ve periodontal ligament’te 

ölçmüşlerdir. Aynı araştırıcılar bir sonraki yıldaki araştırmalarında[105] kraniyo-

fasiyal komplekse distal yönlü ortopedik kuvvet uygulanmasının etkilerini incelemek 

için 1776 elemandan oluşan üç boyutlu matematik model üzerinde sonlu elemanlar 

yöntemi ile gerilme analizi yapmışlar, nazo-maksiller kompleksin geriye ve aşağı yönde 

hareketi ile saat yönünde rotasyonunu tespit etmişlerdir. Bu sonucun, daha önce 

gerilimölçer, fotoelastik yöntem ve holografik yöntemler ile elde edilmiş başka 

araştırmaların sonuçları ile uyumlu olduğunu bildiren yazarlar sonlu elemanlar 

yönteminin üstünlüğünün ortodontik kuvvetin istenilen noktadan, istenilen yönde ve 

şiddette uygulanabilmesi olduğunu bildirmişlerdir. [106] 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırmamızda anterior dişlerin intrüze edilerek retrakte edilmesi için 

kullanılabilecek farklı tip mekanik sistemlerin etkilerinin bilgisayar ortamında 

incelenebilmesi amacıyla öncelikle dişlerin ve ortodontik apareylerin bilgisayarda 

sayısal modelleri oluşturulmuştur  

3.1. Geometrik Bilgisayar Modellerinin Oluşturulması 

3.1.1. Dişlerin Modellenmesi 
Üst üçüncü büyük azılar ve birinci küçük azılar hariç diğer tüm üst çene dişleri 

Wheeler’s diş atlasındaki[107] anatomik diş şekil ve boyutlarına sadık kalınarak el ile 

Rhinoceros 4.0 (McNeel Inc., Seattle, WA, ABD) üç boyutlu modelleme yazılımında 

modellenmiştir. Yazılımın ölçekli modellemeye olanak vermesi sayesinde dişler, 

yukarıda belirtilen kaynaktaki boyutlara sadık kalınarak modellenmiştir. Modelleme 

esnasında dişlerin mine, dentin, sement, pulpa gibi katmanları oluşturulmamıştır. 

3.1.2. Braketler ve Tüplerin Modellenmesi 
Braketler ve tüpler 0,022x0,028 inç boyutlarındaki slotlara ve Ormco firmasının 

(Ormco Corp., Orange, CA, ABD) ürettiği Roth braketleri için kullandığı, Tablo 3-1’de 

gösterilen tork, angulasyon ve rotasyon değerlerine sahip olacak şekilde el ile 

modellenmiş[108,109] ve dişlerin fasiyal yüzeyleri üzerine Andrews’ün fasiyal eksen 

prensibine uygun olacak şekilde braketin tabanının orta noktası dişin fasiyal yüzeyinin 

orta noktasına isabet edecek şekilde yerleştirilmiştir. [110] 

Tablo 3-1 Modellenen braketlerin tork, angulasyon ve rotasyon değerleri  

 Tork Angulasyon Rotasyon 

Orta Kesici +12º +5º 0º 

Yan Kesici +8º +9º 0º 

Kanin -2º +13º 4º 

2. Küçük Azı -7º 0º 2º 

1. Büyük Azı -14º 0º 14º 

2. Büyük Azı -14º 0º 14º 
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3.1.3. İmplantların Modellenmesi 
Dentos Inc. (Daegu, Korea) firmasından elde edilmiş mikroimplantların teknik 

çizimlerinden yola çıkılarak modellenmiştir. 

3.1.4. Analizi Yapılacak Modellerin Oluşturulması 
Araştırmamızda anatomik yapıları aynı, ortodontik mekanikleri farklı üç adet üst 

çene diş dizisi modeli oluşturulmuştur. Bu üç modelin yanısıra referans modeli olacak 

ve optimal kuvvet uygulanacak bir orta kesici diş modeli de oluşturulmuştur.  

Öncelikle tüm dişlerin ekseni, Tablo 3-1’de gösterilen tork, angulasyon ve 

rotasyon değerlerine getirilmiştir. Bunun ardından Ormco firmasından elde edilmiş 

0,022 x 0,028 inç boyutlarındaki “Ormco Tru-Arch, Upper – Medium” paslanmaz çelik 

ark teli, Next Engine (Next Engine Inc.) marka lazer tarayıcı ile taranmış ve tarama 

bilgisi Rhinoceros yazılımına aktarılmıştır. Bilgisayar ortamına aktarılmış olan bu ark 

formu referans alınarak dişlerin diş dizisi halinde sıralanması yapılmıştır. 

Araştırmamızın amacı anterior dişlerin intrüzyonunu ve aynı zamanda retraksiyonunu 

incelemek olduğundan, diş dizisinin oluşturulması sırasında birinci küçük azı dişlerine 

modelleme sırasında yer verilmeyerek bu dişlerin olması gereken yerler retraksiyona 

izin vermek üzere boş bırakılmıştır.  

Periodontal ligament, diş köklerinin etrafını üniform saracak ve 0.25 mm 

kalınlığında olacak şekilde modellenmiştir  

Temel bilgisayar modellerinin oluşturulmasını takiben, anterior dişlerin intrüze 

edilerek retrakte edilmesi için kullanılabilecek üç farklı tip mekanik sistem bilgisayar 

ortamında oluşturulmuştur. Karşılaştırılacak mekanik sistemler konu ile ilgili literatürler 

gözden geçirilerek planlanmıştır.  
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3.1.4.1. Referans Model 
Orta kesici dişin anatomik boyutlara uygun bir modeli olarak oluşturulmuştur. 

3.1.4.2. Birinci Model 

Bu modelde intrüzyon ve retraksiyonun, Burstone[11,27,59] tarafından 

önerilen bölümlü ark mekanikleri ile yapılması planlanmıştır. Modellenen 0,021x0,025 

inç boyutlu ark telleri birbirlerinden bağımsız olacak şekilde sağ ve sol iki posterior 

bölümdeki ve anterior bölümdeki braket ve tüplere yerleştirilmiştir. Birinci büyük 

azıların palatinalinde palatinal sheat’ler ve 0,9 mm çapındaki telden bir transpalatal ark 

(TPA) modellenerek, bu TPA palatinal sheat’lere yerleştirilerek sağ ve sol posterior 

bölümler birleştirilmiştir. (Şekil 3-1) 

Bu modelde iki adet m.implant sağda ve solda birinci büyük azı ve ikinci küçük 

azı dişler arasına yerleştirilmiştir. (Şekil 3-1)  

 
Şekil 3-1 Birinci modelin iki farklı yönden görüntüsü 
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3.1.4.3. İkinci Model 
Bu modelde intrüzyon ve retraksiyonun sürekli ark şeklinde ve Sung ve 

ark.[62] önerdiği mikroimplant mekanikleri ile yapılması planlanmıştır. Bu amaçla 

modellenen 0,019x0,025 boyutlu tek bir ark teli tüm dişlerin braket veya tüplerine 

yerleştirilmiştir. Ark teli lateral ve kanin dişler arasında kalan bölümünde kuvvetin 

uygulanacağı bir uzantı (post) yer alacak şekilde modellenmiştir. (Şekil 3-2) Sağ ve sol 

iki birinci büyük azı dişi birinci modelde olduğu gibi aynı özelliklerde bir transpalatal 

ark ile birleştirilmiştir. 

 
Şekil 3-2 İkinci modelin iki farklı yönden görünüşü 

Bu modelde sağ ve solda birinci büyük azı ve ikinci küçük azı dişler arasına 

birer mikroimplant ve orta kesici dişler arasına bir mikroimplant yerleştirilmiştir.  

 

3.1.4.4. Üçüncü Model 

Bu modelde intrüzyon ve retraksiyonun Chung ve ark.[111] tarafından 

geliştirilen C-Lingual Retractor sistemi yardımıyla yapılması planlanmıştır. Bu amaçla 

üst anterior dişlerin palatinaline mesh base’ler yardımıyla bağlanan 0,9 mm çapında ark 

şeklinde bir tel modellenmiştir. Bu arkın kanin dişlerin palatinalindeki base’lerinin orta 

noktasından başlayarak okluzal düzlemde 90 derecelik bir kıvrım verilerek, sagittal 

düzlemde kanin dişin eksen eğimine paralel olacak şekilde 7 mm uzunluğunda gingivale 

doğru uzanacak şekilde modellenmiştir. Bu gingival uzantının üst anterior dişlerin 

teorik direnç merkezinde [26,29] sonlanacağı varsayılmıştır. (Şekil 3-3 ve 3-4)  
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Şekil 3-3 Üçüncü modelin iki farklı yönden görünüşü 

 

Şekil 3-4 Üçüncü modelin yandan görünüşü 

Bu modelde median palatal hat üzerine birinci büyük azı dişi hizasında bir adet 

mikroimplant yerleştirilmiştir. 

 

3.2. Sonlu Elemanlar Analizi 
Geometrik modellerin oluşturulmasını takiben oluşturulan modeller bir sonlu 

elemanlar analizi yazılımı olan Algor programına (Algor Inc., Pittsburgh, PA, USA) 

aktarılmıştır. 
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3.2.1. Ağ Yapısı Oluşturulması 
Modeller mümkün olabildiğince 8 nodlu brick elemanlardan oluşturulmuştur. 

Modellerdeki yapıların merkezine yakın bölgelerde gerektiğinde 6 nodlu kama, 5 nodlu 

piramit ve 4 nodlu tetrahedral elemanlar da kullanılmıştır. Ancak modelin çoğunluğunu 

8-nodlu brick elemanlar oluşturacak şekilde ağ yapısı oluşturulmuştur. Bu modelleme 

tekniği sayesinde hesaplamayı kolaylaştırmak üzere mümkün olan en az sayıda eleman 

sayısı ile en yüksek kalitede ağ yapısı oluşturulmasına çalışılmıştır. Modellerin nod ve 

eleman sayıları aşağıda Tablo 3-2’ de verilmektedir. 

Tablo 3-2 Modellerde kullanılan eleman ve düğüm sayıları 

 Nod Sayısı Eleman Sayısı 

1. Model 116.985 344.219 

2. Model 94.274 294.750 

3. Model 91.775 271.420 

Optimal Model 7.213 25.972 

3.2.2. Malzeme Özelliklerinin Programa Tanıtılması 
Modellerde yer alan tüm yapılar homojen ve izotropik olarak kabul edildi ve 

Tablo 3-1’deki malzeme değerleri verilmiştir. Braket ve ark telleri için Algor 

programındaki paslanmaz çelik için mevcut değerler kullanılmış, periodontal ligament 

ve diş dokusu için Tanne[106] tarafından önerilen değerler kullanılmıştır. Periodontal 

ligament uniform ve izotropik lineer elastik yapıda kabul edilerek tek bir young modülü 

kullanılmıştır. 

Tablo 3-3 Malzeme Özellikleri 

Malzeme Young Modülü (N/mm2) Poisson Oranı 

Braket ve ark telleri (SS) 205.000 0,29 

Diş dokusu (dentin) 200.000 0,15 

Periodontal Ligament 0,667 0,49 
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3.2.3. Sabitleme Noktalarının Tanımlanması 
Modellerde yer alan dişlerin köklerini uniform bir şekilde saran ve periodontal 

ligamenti temsil eden yüzeylerin dış yüzeyleri sabitleme bölgesi olarak tanımlanmıştır. 

(Şekil 3-5) 

Birinci modeldeki birinci analiz hariç diğer analizlerde posterior ankrajın 

desteklenmesi amacıyla 2. küçük azı ve 1. büyük azı dişleri arasında kalan ark telinin 

mikroimplantlara ligatür ile bağlanacağı varsayılmıştır. Bu durumu analizlerde temsil 

etmek üzere birinci modelde, diğer sabitleme noktalarına ek olarak, aynı dişler 

arasındaki ark teline de Şekil 3-5’de gösterildiği üzere sabitleme uygulanmıştır. Birinci 

modeldeki birinci analizde ise bu sabitleme yapılmayarak posterior bölüm serbest 

bırakılmıştır. 

 
Şekil 3-5  Sabitleme bölgeleri  

(Kırmızı renk ile gösterilen üçgen şeklindeki yapılar sabitleme noktalarını göstermektedir.) 
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3.2.4. Referans Modelde Kuvvet Değerlerinin Verilmesi 
Bu modelde orta kesici diş modeline insizal kenar boyunun tam orta noktasından 

20 gf gingival yönlü, insizal kenara dik ve dişin uzun eksenine paralel olacak şekilde 

intrüzyon kuvveti uygulanmıştır. 

3.2.5. Birinci Modelde Kuvvet Değerlerinin Verilmesi 
Birinci Model’de intrüzyon kuvveti, sağda ve solda posteriorda birinci büyük 

azının yardımcı tüpünden anteriora doğru uzanan ve anterior bölümün ark teline 

bağlanan bir kantilever ark ile sağlanmıştır. Bu kantilever, anteriora doğru seyrederken 

1. büyük azı tüpünden 2 mm daha anteriorda 45 derecelik gingival yönlü bir bükümle 

gingivale dönerek seyrine devam etmektedir. Kantileverin anterior ucunda anterior 

bölümün ark teline bağlanmayı sağlayan kanca şeklinde bir büküm mevcuttur. Klinik 

şartlarda pasif halde iken böyle bir kantilever arkın anterior ucu vestibüler sulkus 

hizasında olmaktadır. Kantileverin anterior ucu anterior bölüm arkına doğru getirilip 

bağlandığında anterior dişlere gingival yönlü bir intrüzyon kuvveti uygulanmış 

olmaktadır. (Şekil 3-6) 

 

Şekil 3-6 Kantilever arkın uygulanışı ve intrüzyon kuvvetini oluşturması 

 



36 

Kantilever büyük azıdan uygulanacağı için bu kantileverin büyük azıya ve 

dolayısıyla posterior bölüme uygulayacağı kuvvet ve momentlerin de sisteme dahil 

edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle birinci modeldeki bütün analizlerde kantileverin 

bağlı olduğu birinci büyük azı tüpüne, uygulanan kuvvetin tepki kuvveti olarak miktarı 

intrüzyon kuvveti ile aynı fakat ters yönlü (okluzal yönlü) kuvvet uygulanmıştır. 

Kantilever zembereğin uygulayacağı kuvvet sonucu posterior bölümde oluşturacağı 

moment de sisteme eklenmiştir. 

Birinci modelde farklı kuvvet miktarları ve farklı uygulama yerleri kullanılarak 

altı adet analiz gerçekleştirilmiştir. 

3.2.5.1. Birinci Modeldeki Birinci Analiz 
Birinci modelde öncelikle anterior arkın kanin dişlerin distalinden gingivale 

kıvrılan uzantısından bu uzantıya dik şekilde  100 gf gingival yönlü (z-ekseninde) 

intrüzyon kuvveti ile bu kuvvetin yönünü anterior dişlerin eksenlerine paralel hale 

getirebilmek için anterior ark bölümünün kaninlerin distalinden gingivale doğru yaptığı 

kıvrımların en distal ucundan posterior mikroimplant doğrultusunda 20 gf kuvvet 

uygulanmıştır. (Şekil 3-7) 

 
Şekil 3-7 Birinci model birinci analiz 
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3.2.5.2. Birinci Modeldeki İkinci Analiz 
İkinci analizde intrüzyon kuvveti öne taşınmış ve kanin ve yan keser dişler arasındaki 

uygulanmıştır. Kuvvet miktarları birinci analizle aynıdır. (Şekil 3-8) 

 
Şekil 3-8 Birinci model ikinci analiz 

3.2.5.3. Birinci Modeldeki Üçüncü Analiz 
Bu analizde kanin ve yan keser dişler arasındaki ark teline intrüzyon kuvvetini 

oluşturmak üzere gingival yönlü (Z-ekseninde) 75 gf kuvvet uygulanırken retraksiyon 

kuvvetinin arttırılması amacıyla sağ ve sol mikroimplantlardan ark telinin kaninlerin 

distalinde yaptığı kıvrımların ucuna 75 gf distal yönlü kuvvet uygulanmıştır. (Şekil 3-9) 

  
Şekil 3-9 Birinci model üçüncü analiz 



38 

3.2.5.4. Birinci Modeldeki Dördüncü Analiz 
Üçüncü uygulamayı takiben distal yönlü kuvvet 50 gf kalmak suretiyle 

intrüzyon kuvveti 75 gf olarak uygulanmıştır. (Şekil 3-10) 

 
Şekil 3-10 Birinci model dördüncü analiz 

3.2.5.5. Birinci Modeldeki Beşinci Analiz 
Beşinci analizde distal yönlü kuvvet 75 gf ve intrüzyon kuvveti 100 gf olarak 

uygulanmıştır.(Şekil 3-11)  

 
Şekil 3-11 Birinci model beşinci analiz  
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3.2.5.6. Birinci Modeldeki Altıncı Analiz 
Altıncı ve son analizde intrüzyon kuvveti bu defa orta ve yan keser dişler 

arasındaki ark telinden ark teline dik ve 100 gf olarak uygulanmıştır. Distal yönlü 

kuvvet ise diğer analizlerdeki aynı noktadan yani anterior ark bölümünün gingivale 

kıvrım yapan kısmının en distal ucundan 100 gf olarak uygulanmıştır. (Şekil 3-12) 

Birinci modelde uygulanan altı adet analizdeki kuvvet uygulama yerleri ve 

miktarları Tablo 3-4’de verilmektedir. 

 
Şekil 3-12 Birinci model altıncı analiz 

 

Tablo 3-4 Birinci Modeldeki analizlerde uygulanan kuvvetler ve uygulama yerleri 

Analiz 

No 

İntrüzyon kuvveti  

uygulama yeri 

Distal Kuvvet 

(gf) 

İntrüzyon Kuvveti 

(gf) 

1 Kanin distali 20 100 

2 Kanin meziyali 20 100 

3 Kanin meziyali 75 75 

4 Kanin meziyali 50 75 

5 Kanin meziyali 75 100 

6 Yan keser meziyali 100 100 
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3.2.6. İkinci Modelde Kuvvet Değerlerinin Verilmesi 
Bu modelde sağ ve sol mikroimplantlardan kanin ve yan keser dişler arasında 

bulunan uzantı arasında distal yönlü kuvvet uygulanırken, intrüzyon amacıyla da orta 

kesiciler arasındaki mikroimplanttan kesiciler arasındaki ark teline gingival yönlü 

intrüzyon kuvveti uygulanmıştır. Bu modelde sürekli ark mekanikleri kullanıldığından 

retraksiyon sırasında ark telinin posterior braket ve tüpler içerisinde kayarak geriye 

doğru hareketi söz konusudur. Bu hareket sırasında bir sürtünme kuvveti söz konusu 

olduğundan bu sürtünme kuvveti her analiz öncesinde sisteme eklenmiştir. 

Bu modelde ilk önce 150 gf distal yönlü ve 50 gf intrüzyon kuvveti 

uygulanmıştır. (Şekil 3-13) Bu ilk analizde sürtünme kuvveti 2 N olarak uygulanmıştır. 

İkinci analizde 50 gf intrüzyon kuvveti aynı kalmak suretiyle distal yönlü kuvvet 150 gf 

ve sürtünme kuvveti 1 N olarak verilmiştir. (Şekil 3-14) Üçüncü ve son analizde ise 

intrüzyon kuvveti 100 gf, distal yönlü kuvvet 250 gf ve sürtünme kuvveti 1 N olarak 

verilmiştir. (Şekil 3-15) İkinci modelde gerçekleştirilen tüm analizlerde uygulanan 

kuvvetler Tablo 3-5’de verilmektedir. 

 

 
Şekil 3-13 İkinci modelde birinci analiz 
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Şekil 3-14 İkinci modelde ikinci analiz 

 

 

 

Şekil 3-15 İkinci modelde üçüncü analiz 

 

Tablo 3-5 İkinci Modeldeki analizlerde uygulanan kuvvetler 

Analiz 

No 

Sürtünme Kuvveti 

(N) 

Distal Kuvvet 

(gf) 

İntrüzyon Kuvveti 

(gf) 

1 2 150 50 

2 1 150 50 

3 1 250 100 
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3.2.7. Üçüncü Modelde Kuvvet Değerlerinin Verilmesi 
Bu modelde birinci büyük azılar hizasında palatinal orta hatta yer alan 

mikroimplantlardan anterior dişlerin palatinalinde yer alan metal konstrüksiyonun 

gingival uzantıları arasında distal yönlü sağda ve solda 75’er gf  kuvvet uygulandı. 

(Şekil 3-16 ve 3-17) 

 

Şekil 3-16 Üçüncü modelde uygulanan kuvvetlerin okluzalden görünüşü 

 

 

Şekil 3-17 Üçüncü modelde uygulanan kuvvetlerin yandan görünüşü. 
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4. BULGULAR 

Araştırmamızda, anterior dişlerin intrüzyonu ve retraksiyonu amacıyla 

uygulanan kuvvetler neticesinde periodontal ligamentte meydana gelen gerilmeler ile 

diş köklerinde ve kuronlarında meydana gelen transversal, ön-arka ve dik yöndeki yer 

değiştirmeler değerlendirilmiştir.  

Sonlu eleman analizleri sonucunda; dişlerin kök uçlarından, posterior dişlerin 

tüberkül tepelerinden, anterior dişlerin insizal kenarlarından ve palatinal, bukkal 

taraftaki kök yüzeyinin kole bölgesinden birer düğüm seçilerek bu düğümlere ait Von 

Mises gerilme değerleri ve x, y ve z eksenlerindeki yer değiştirme değerleri elde 

edilmiştir. Gerilme bulguları “N/mm2”, yer değiştirme bulguları “mm” (milimetre) 

cinsinden ifade edilmiştir. X ekseni transversal yönü, Y ekseni ön-arka yönü ve Z 

ekseni dikey yönü temsil etmektedir. Yer değiştirme bulgularının incelenmesi 

transversal yön, ön-arka yön ve dikey yön olmak üzere üç yönde yapılmıştır.(Tablo 4-1) 

Gerilme ve yerdeğiştirme miktarları aynı zamanda bir renk skalasına göre 

grafiksel olarak da gösterilmiştir. Buna göre, gerilme değerlerini gösteren şekillerde 

kırmızı renkle gösterilen alanlar maksimum gerilme gözlenen bölgeler olup, mavi ile 

gösterilen alanlar minimum gerilme değerlerini göstermektedir. Yer değiştirmeyi 

gösteren şekillerde ise kırmızı renkle gösterilen alanlar belirtilen yöndeki (x, y veya z) 

maksimum yer değiştirmeyi, mavi alanlar ise belirtilen yönün tersi yönündeki 

maksimum yer değiştirmeye işaret etmektedir. Yeşil veya sarı ile gösterilen alanlar ise 

belirtilen yöndeki minimum yer değiştirmeyi ifade etmektedir. (Tablo 4-1) 

Tablo 4-1 Analiz sonuçlarının grafik ile gösterilmesi ile ilgili açıklayıcı bilgiler 

Gerilmeler 
Kırmızı Maksimum gerilme 
Mavi Minimum gerilme 

Yer Değiştirmeler 
Kırmızı Belirtilen yöndeki maksimum yer değiştirme 
Yeşil / Sarı Belirtilen yöndeki minimum yer değiştirme 
Mavi Belirtilen yönün ters yönünde yer değiştirme 
X yönü Transversal yöndeki yer değiştirme 
Y yönü Ön-arka yönde yer değiştirme 
Z yönü Dikey yönde yer değiştirme 
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4.1. Referans Modele Ait Bulgular 
Diğer modeller ile kök ucu gerilme değerlerinin karşılaştırılacağı referans 

modele ait gerilmeler Şekil 4-1 ‘de verilmektedir. 

 

Şekil 4-1 Referans Model’e ait gerilmeler 

Referans modelde kök ucu gerilme değeri 8,7E-01 N/mm2 , kök üzerindeki en 

yüksek gerilme değeri 4,2E-02 N/mm2 , koledeki gerilme değeri ise 2,5E-02 N/mm2 

olarak ölçülmüştür. 

4.2. Birinci Modele Ait Bulgular 
Birinci modelde intrüzyon ve retraksiyonu gerçekleştirmek üzere bölümlü ark 

mekanikleri uygulanmıştır. Birinci büyük azı ve ikinci küçük azı arasında sağda ve 

solda birer mikroimplant mevcuttur ve distal yönlü kuvvet anterior bölüme bu 

mikroimplantlardan uygulanmıştır. İntrüzyon kuvvetini posterior bölüme bağlı 

kantilever bir zemberek oluşturmakta ve bu zembereğin posterior bölüme olan etkisi, 

birinci analiz hariç diğer analizlerde posterior bölümdeki ark telinin mikroimplantlara 

ligatürle bağlanması ile kontrol altında tutulmaktadır. (Şekil 3-6) 
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4.2.1. Birinci Modelde Birinci Analize Ait Bulgular 
Birinci modeldee uygulanan birinci analizde, intrüzyon amacıyla kaninlerin 

distalinden 100 gf dikey yönlü ve 20 gf distal yönlü kuvvet uygulanmıştır. Posterior 

bölüm bu analizde mikroimplantlara bağlanmayarak serbest tutulmuştur. (Şekil 3-7) 

4.2.1.1. Kök Gerilme Değerleri 
Birinci modelde yapılan birinci analiz sonucu elde edilen gerilmeler Şekil 4-2 ve 

Şekil 4-3’de verilmektedir. Birinci analiz sonucu anterior dişler arasında en fazla 

gerilme değeri iki orta kesici dişin kök ucunda gerçekleşmiştir. (0,22 N/mm2) 

 

 

Şekil 4-2 Birinci Model’de birinci analiz sonucu gerilmeler 
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Orta kesici dişlerdeki yüksek gerilme miktarları ile beraber kaninlerin distal kök 

yüzeyi boyunca da diğer bölgelere göre daha yüksek bir gerilme izlenmiştir. 

 

 

Şekil 4-3 Birinci Model’de birinci analiz sonucu gerilmeler (Palatinalden görünüş) 
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4.2.1.2.  Transversal Yönde Yer Değiştirmeler 
Birinci modelde yapılan birinci analiz sonucu elde edilen transversal yöndeki 

yer değiştirmeler Şekil 4-4 ve Şekil 4-5’de verilmektedir. En fazla kaninlerde olmak 

üzere (5,5E-004 mm) birbirine yakın değerlerde yan keser, kanin ve ikinci küçük azı 

dişlerinin sadece kök uçlarında labiale/bukkale hareket gözlemlenmektedir. 

 

Şekil 4-4 Birinci Model’de birinci analiz sonucu köklerdeki transversal yönde yer 
değiştirmeler 

 



48 

 

Transversal yönde anterior diş kuronlarında belirgin yer değişimi görülmezken, 

(~2E-006 mm) posterior diş kuronlarında az miktarda (~5E-004 mm) bukkale doğru yer 

değişimi görülmektedir.(Şekil 4-5) 

 

 

Şekil 4-5 Birinci Model’de birinci analiz sonucu kuronlardaki transversal yönde yer 
değiştirmeler 
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4.2.1.3. Ön-Arka Yöndeki Yer Değiştirmeler 
Birinci modelde yapılan birinci analiz sonucu elde edilen ön-arka yöndeki yer 

değiştirmeler Şekil 4-6 ve Şekil 4-7’de verilmektedir. Sonuçlar incelendiğinde tüm 

anterior dişlerin palatinale tipping yaptığı gözlemlenmektedir. Posterior diş köklerinde 

ise az miktarda (~6,5E-004 mm) meziyale doğru yer değişimi izlenmektedir. 

 

Şekil 4-6 Birinci Model’de birinci analiz sonucu köklerdeki ön-arka yönde yer 
değiştirmeler 
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Şekil 4-7’de kuronların palatinale yer değişimi izlenmektedir. Bunun yanında 

posterior bölüm dişlerin kuronlarında az miktarda (~7E-004 mm) meziyale doğru yer 

değiştirme izlenmektedir. 

 

Şekil 4-7 Birinci Model’de birinci analiz sonucu kuronlardaki ön-arka yöndeki yer 
değiştirmeler 
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4.2.1.4. Dik Yöndeki Yer Değiştirmeler 
Birinci modelde yapılan birinci analiz sonucu elde edilen dikey yöndeki yer 

değiştirmeler Şekil 4-8 ve Şekil 4-9’da verilmektedir. Sonuçlar incelendiğinde 

kaninlerde en belirgin şekilde olmak üzere tüm anterior dişlerde intrüzyon 

izlenmektedir. Bu intrüzyonun miktarı orta ve yan kesicide ~4E-003 mm ve kaninlerde 

6,7E-003 mm’ dir. Kaninlerin kök ucu ve distal kök yüzeyinde tesbit edilen bu yer 

değişimi tüm dişler arasında en fazla yer değişimidir. Posterior dişlerde ikinci küçük 

azıdan posterior dişlere doğru artan miktarda ekstrüzyon gözlenmektedir. Bu ekstrüzyon 

miktarları anterior dişlerdeki intrüzyon miktarlarından daha düşüktür. İkinci küçük 

azıda görülen ekstrüzyon miktarı orta keser ve yan keserin intrüzyon miktarına yakın 

olup kanindeki intrüzyon miktarından daha azdır.(İkinci küçük azı kök ucunda 3E-003 

mm).  

 

Şekil 4-8 Birinci Model’de birinci analiz sonucu kök uçlarındaki dik yöndeki yer 
değiştirmeler 
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Dik yönde kuronlardaki yer değişimi incelendiğinde gene en fazla yer değişimi 

intrüzyon yönünde olmak üzere kaninde görülmektedir.(5,1E-003) Posterior diş 

kuronlarında ise posteriora gittikçe azalan miktarda ekstrüzyon görülmektedir. (Şekil 4-

9) 

 

 

Şekil 4-9 Birinci Model’de birinci analiz sonucu kuronlardaki dik yöndeki yer 
değiştirmeler 
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Şekil 4-10 Birinci analiz öncesi ve sonrası diş konumlarının çakıştırılması 
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4.2.2. Birinci Modelde İkinci Analize Ait Bulgular 
Bu analizde intrüzyon kuvveti gene 100 gf ve distal yönlü kuvvet 20 gf olarak 

uygulanmış fakat intrüzyon kuvveti bu kez kaninlerin meziyalinden kanin ve lateral 

dişlerin arasında kalan ark teline uygulanmıştır. Bunu yanında posterior bölümdeki ark 

teli ikinci küçük azı ve birinci büyük azı arasından mikroimplantlara bağlanarak 

sabitlenmiştir. (Şekil 3-7) 

4.2.2.1. Kök Gerilme Değerleri 
Birinci modelde yapılan ikinci analiz sonucu elde edilen gerilmeler Şekil 4-11 

ve Şekil 4-12’de verilmektedir. İkinci analiz sonucu anterior dişler arasında en fazla 

gerilme değeri iki orta kesici dişin kök ucunda gerçekleşmiştir. (0,31 N/mm2) Posterior 

bölümdeki gerilmeler anterior bölüm ile karşılaştırıldığında göz ardı edilebilecek kadar 

azdır. (ortalama ~5E-009 N/mm2) 

 

Şekil 4-11 Birinci Model’de ikinci analiz sonucu kök ucu gerilmeler 
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Şekil 4-12 Birinci Model’de ikinci analiz sonucu kök ucu gerilmeler (Palatinalden 
görünüş) 
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4.2.2.2. Transversal Yöndeki Yer Değiştirme Değerleri 
Birinci modelde yapılan ikinci analiz sonucu elde edilen transversal yöndeki yer 

değiştirmeler Şekil 4-13 ve Şekil 4-14’de verilmektedir.Analiz sonuçları incelendiğinde 

kanin ve yan kesici diş köklerinde distale yer değiştirme, orta kesici dişte ise meziyal 

yönlü yer değiştirme izlenmektedir. Posterior bölüm dişlerin yer değiştirmeleri göz ardı 

edilebilecek kadar azdır.( ~3E-0010 mm) 

 

Şekil 4-13  Birinci Model’de ikinci analiz sonucu transversal yöndeki kök ucu yer 
değiştirmeler i 
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Şekil 4-14  Birinci Model’de ikinci analiz sonucu transversal yöndeki kuron yer 
değiştirmeleri 
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4.2.2.3. Ön-Arka Yöndeki Yer Değiştirmeler 
Birinci modelde yapılan ikinci analiz sonucu elde edilen ön-arka yöndeki yer 

değiştirmeler Şekil 4-15 ve Şekil 4-16’da verilmektedir. Bu sonuçlar incelendiğinde tüm 

anterior dişlerin köklerinin palatinale doğru yer değiştirme gösterdiği ve en çok yer 

değiştirme oranının kanin dişin kök ucunda olduğu görülmektedir. (1,1E-003 mm) 

 

Şekil 4-15 Birinci Model’de ikinci analiz sonucu ön-arka yöndeki kuron yer değiştirmeleri 
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Anterior dişlerin kuronları ise labiale doğru yer değiştirme göstermektedir. Bu 

sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde anterior dişlerin labiale tipping hareketi yaptığı 

anlaşılmaktadır. (Şekil 4-16) 

 

 

Şekil 4-16 Birinci Model’de ikinci analiz sonucu ön-arka yöndeki kuron yer değiştirmeleri 
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4.2.2.4. Dik Yöndeki Yer Değiştirmeler 
Birinci modelde yapılan ikinci analiz sonucu elde edilen dik yöndeki yer 

değiştirmeler Şekil 4-17 ve Şekil 4-18’de verilmektedir. Sonuçlar incelendiğinde tüm 

anterior dişlerde intrüzyon gözlemlenmektedir. En fazla intrüzyon orta kesici dişte 

gerçekleşmiştir. (kök ucunda 3,3E-003 mm) 

 

Şekil 4-17 Birinci Model’de ikinci analiz sonucu dik yöndeki kök ucu yer değiştirmeleri  
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Anterior diş kuronlarındaki yer değiştirmeler incelendiğinde gene en fazla 

intrüzyonun orta kesici dişte gerçekleştiği gözlenmektedir. (3,5E-003 mm) (Şekil 4-18) 

 

 

Şekil 4-18 Birinci Model’de ikinci analiz sonucu dik yöndeki kuron yer değiştirmeleri 
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Şekil 4-19 İkinci analiz öncesi ve sonrası diş konumlarının çakıştırılması 
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4.2.3. Birinci Modelde Üçüncü Analize Ait Bulgular 
Bu analizde intrüzyon kuvveti yine kanin ve yan keser arasından uygulanmıştır 

fakat kuvvet miktarı 75 gf’dır. Distal yönlü kuvvet ise 75 gf’dır. (Şekil 3-8) 

4.2.3.1. Kök Gerilme Değerleri 
Birinci modelde yapılan üçüncü analiz sonucu elde edilen gerilmeler Şekil 4-20 

ve Şekil 4-21’de verilmektedir. Sonuçlar incelendiğinde en fazla gerilme değerinin orta 

kesici dişlerin kök uçlarında olduğu gözlenmektedir. (0,35 N/mm2) Bunun yanında 

kanin ve yan kesici dişlerin distal kök yüzeylerinde diğer alanlara göre daha yüksek 

gerilme düzeyleri izlenmektedir. 

 

 

Şekil 4-20  Birinci Model’de üçüncü analiz sonucu kök ucu gerilmeler 
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Şekil 4-21  Birinci Model’de üçüncü analiz sonucu kök ucu gerilmeler (Palatinalden 
görünüş) 
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4.2.3.2. Transversal Yönde Yer Değiştirmeler 
Birinci modelde yapılan üçüncü analiz sonucu elde edilen transversal yöndeki 

yer değiştirmeler Şekil 4-22 ve Şekil 4-23’de verilmektedir. Sonuçlar incelendiğinde 

kanin ve yan kesici dişlerin köklerinde distal yönde yer değiştirme görülmektedir.Yer 

değiştirme en fazla kanin dişin kök ucunda bukkal yönde görülmektedir. (Şekil 4-22) 

 

 

Şekil 4-22 Birinci Model’de üçüncü analiz sonucu transversal yönde köklerdeki yer 
değiştirmeler 
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Şekil 4-23 Birinci Model’de üçüncü analiz sonucu transversal yönde kuronlardaki yer 
değiştirmeler 
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4.2.3.3. Ön-Arka Yöndeki Yer Değiştirmeler 
Birinci modelde yapılan üçüncü analiz sonucu elde edilen ön-arka yöndeki yer 

değiştirmeler Şekil 4-24 ve Şekil 4-25’de verilmektedir. Sonuçlar incelendiğinde tüm 

anterior dişlerde palatinal yönlü kuron yer değiştirmesi ve labial yönlü kök yer 

değiştirmesi sonucu palatinale tipping gözlemlenmektedir. 

 

Şekil 4-24  Birinci Model’de üçüncü analiz sonucu ön-arka yönde köklerdeki yer 
değiştirmeler 
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Şekil 4-25  Birinci Model’de üçüncü analiz sonucu ön-arka yönde kuronlardaki yer 
değiştirmeler 
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4.2.3.4. Dik Yöndeki Yer Değiştirmeler 
Birinci modelde yapılan üçüncü analiz sonucu elde edilen dik yöndeki yer 

değiştirmeler Şekil 4-26 ve Şekil 4-27’de verilmektedir. Sonuçlar incelendiğinde en 

fazla kanin dişlerde olmak üzere tüm anterior dişlerde gingival yönlü yer değiştirme 

yani intrüzyon gözlemlenmektedir. En fazla yer değiştirme değeri 5,8E-003 mm ile 

kanin dişin kök ucunda kaydedilmiştir. 

 

 

Şekil 4-26 Birinci Model’de üçüncü analiz sonucu dik yönde köklerdeki yer değiştirmeler 
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Şekil 4-27 Birinci Model’de üçüncü analiz sonucu dik yönde kuronlarda yer değiştirmeler 
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Şekil 4-28 Üçüncü analiz öncesi ve sonrası diş konumlarının çakıştırılması 

 



72 

4.2.4. Birinci Modelde Dördüncü Analize Ait Bulgular 
Bu analizde intrüzyon kuvveti kanin ve yan keser dişler arasından 75 gf ve distal 

yönlü kuvvet 50 gf olarak uygulanmıştır. (Şekil 3-9) 

4.2.4.1. Kök Gerilme Değerleri 
Birinci modelde yapılan dördüncü analiz sonucu elde edilen gerilmeler Şekil 4-

29 ve Şekil 4-30’da verilmektedir. Gerilme değerleri incelendiğinde en fazla gerilmenin 

orta kesici dişlerin kök ucunda kaydedildiği gözlemlenmektedir. (0,42 N/mm2) 

 

 

Şekil 4-29 Birinci Model’de dördüncüanaliz sonucu köklerdeki gerilmeler 
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Şekil 4-30 Birinci Model’de dördüncü analiz sonucu köklerdeki gerilmeler (Palatinalden 
görünüş) 
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4.2.4.2. Transversal Yöndeki Yer Değiştirmeler 
Birinci modelde yapılan dördüncü analiz sonucu elde edilen transversal yöndeki 

yer değiştirmeler Şekil 4-31 ve Şekil 4-32’de verilmektedir. Sonuçlar incelendiğinde 

kanin ve yan kesici dişlerin köklerinde distal yönde yer değiştirme görülmektedir.Yer 

değiştirme en fazla kanin dişin kök ucunda görülmektedir. (3,4E-003 mm) 

 

 

Şekil 4-31 Birinci Model’de dördüncü analiz sonucu transversal yönde köklerdeki yer 
değiştirmeler 
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Şekil 4-32 Birinci Model’de dördüncü analiz sonucu transversal yönde kuronlardaki yer 
değiştirmeler 
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4.2.4.3. Ön-Arka Yöndeki Yer Değiştirmeler 
Birinci modelde yapılan dördüncü analiz sonucu elde edilen ön-arka yöndeki yer 

değiştirmeler Şekil 4-33 ve Şekil 4-34’de verilmektedir. Sonuçlar incelendiğinde tüm 

anterior dişlerde palatinal yönlü kuron ve gene palatinal yönlü fakat çok daha az 

miktarda kök yer değiştirmesi gözlemlenmektedir. 

 

 

Şekil 4-33 Birinci Model’de dördüncü analiz sonucu ön-arka yönde köklerdeki yer 
değiştirmeler 
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Şekil 4-34 Birinci Model’de dördüncü analiz sonucu ön-arka yönde kuronlardaki yer 
değiştirmeler 
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4.2.4.4. Dik Yöndeki Yer Değiştirmeler 
Birinci modelde yapılan dördüncü analiz sonucu elde edilen dik yöndeki yer 

değiştirmeler Şekil 4-35 ve Şekil 4-36’da verilmektedir. Sonuçlar incelendiğinde en 

fazla kanin dişlerde olmak üzere tüm anterior dişlerde gingival yönlü yer değiştirme 

yani intrüzyon gözlemlenmektedir. En fazla yer değiştirme değeri 5,2E-003 mm ile 

kanin dişin kök ucunda kaydedilmiştir. 

 

 

Şekil 4-35 Birinci Model’de dördüncü analiz sonucu dik yönde köklerdeki yer 
değiştirmeler 
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Şekil 4-36 Birinci Model’de dördüncü analiz sonucu dik yönde kuronlardaki yer 
değiştirmeler 
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Şekil 4-37 Dördüncü analiz öncesi ve sonrası diş konumlarının çakıştırılması 
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4.2.5. Birinci Modelde Beşinci Analize Ait Bulgular 
Bu analizde intrüzyon kuvveti kanin ve yan kesici dişler arasından 100 gf olarak 

uygulanmış, distal yönlü kuvvet ise gene 50 gf olarak uygulanmıştır. (Şekil 3-10) 

4.2.5.1. Kök Gerilme Değerleri 
Birinci modelde yapılan beşinci analiz sonucu elde edilen gerilmeler Şekil 4-38 

ve Şekil 4-39’da verilmektedir. Gerilme değerleri incelendiğinde en fazla gerilmenin 

orta kesici dişlerin kök ucunda kaydedildiği gözlemlenmektedir. (0,45 N/mm2). Kanin 

dişlerin distal kök yüzeylerinde orta düzeyli gerilme alanları izlenmektedir. 

 

 

Şekil 4-38 Birinci Model’de beşinci analiz sonucu köklerdeki gerilmeler 
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Palatinal yönden bakıldığında da orta kesici dişlerdeki yüksek gerilim 

miktarlarının yanında, kanin ve yan kesici dişlerin yan kök yüzeylerinde de orta 

düzeyde gerilmeler izlenmektedir. 

 

 

Şekil 4-39 Birinci Model’de beşinci analiz sonucu köklerdeki gerilmeler (Palatinalden 
görünüş) 
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4.2.5.2. Transversal Yöndeki Yer Değiştirmeler 
Birinci modelde yapılan beşinci analiz sonucu elde edilen transversal yöndeki 

yer değiştirmeler Şekil 4-40 ve Şekil 4-41’de verilmektedir. Sonuçlar incelendiğinde 

kanin ve yan kesici dişlerin köklerinde distal yönde, orta kesici diş kökünde meziyal 

yönde yer değiştirme görülmektedir.Yer değiştirme en fazla kanin dişin kök ucunda 

görülmektedir. (4,5E-004 mm) 

 

 

Şekil 4-40 Birinci Model’de beşinci analiz sonucu transversal yönde köklerdeki yer 
değiştirmeler 
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Şekil 4-41 Birinci Model’de beşinci analiz sonucu transversal yönde kuronlardaki yer 
değiştirmeler 
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4.2.5.3. Ön-Arka Yöndeki Yer Değiştirmeler 
Birinci modelde yapılan beşinci analiz sonucu elde edilen ön-arka yöndeki yer 

değiştirmeler Şekil 4-42 ve Şekil 4-43’de verilmektedir. Sonuçlar incelendiğinde tüm 

anterior dişlerin kuronlarında ve kök yüzeylerinin gingival yarısında palatinal yönlü yer 

değiştirme gözlenmekte, apikal yarısında ise belirgin bir yerdeğiştirme 

gözlenmemektedir. 

 

 

Şekil 4-42 Birinci Model’de beşinci analiz sonucu ön-arka yönde köklerdeki yer 
değiştirmeler 
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Şekil 4-43 Birinci Model’de beşinci analiz sonucu ön-arka yönde kuronlardaki yer 
değiştirmeler 
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4.2.5.4. Dik Yöndeki Yer Değiştirmeler 
Birinci modelde yapılan beşinci analiz sonucu elde edilen dik yöndeki yer 

değiştirmeler Şekil 4-44 ve Şekil 4-45’de verilmektedir. Sonuçlar incelendiğinde en 

fazla kanin dişlerde olmak üzere tüm anterior dişlerde gingival yönlü yer değiştirme 

yani intrüzyon gözlemlenmektedir. En fazla yer değiştirme değeri 6,5E-003 mm ile 

kanin dişin kök ucunda kaydedilmiştir. 

 

 

Şekil 4-44 Birinci Model’de beşinci analiz sonucu dik yönde köklerdeki yer değiştirmeler 
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Şekil 4-45 Birinci Model’de beşinci analiz sonucu dik yönde kuronlarda yer değiştirmeler 
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Şekil 4-46 Beşinci analiz öncesi ve sonrası diş konumlarının çakıştırılması 
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4.2.6. Birinci Modelde Altıncı Analize Ait Bulgular 
Bu analizde intrüzyon kuvveti orta ve yan kesici dişler arasından 100 gf olarak 

uygulanmış, distal yönlü kuvvet ise 100 gf olarak uygulanmıştır. (Şekil 3-11) 

4.2.6.1. Kök Gerilme Değerleri 
Birinci modelde yapılan altıncı analiz sonucu elde edilen gerilmeler Şekil 4-47 

ve Şekil 4-48’de verilmektedir. Gerilme değerleri incelendiğinde en fazla gerilmenin 

orta kesici dişlerin kök ucunda kaydedildiği gözlemlenmektedir. (0,54 N/mm2). Kanin 

dişlerin köklerinin distal yüzeylerinde orta düzeyli gerilme alanları izlenmektedir. 

 

Şekil 4-47 Birinci Model’de altıncı analiz sonucu köklerdeki gerilmeler 
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Şekil 4-48 Birinci Model’de altıncı analiz sonucu köklerdeki gerilmeler (Palatinalden 
görünüş) 
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4.2.6.2. Transversal Yöndeki Yer Değiştirmeler 
Birinci modelde yapılan altıncı analiz sonucu elde edilen transversal yöndeki yer 

değiştirmeler Şekil 4-49 ve Şekil 4-50’de verilmektedir. Sonuçlar incelendiğinde kanin 

ve yan kesici dişlerin köklerinde distal yönde, orta kesici kökünde meziyal yönde yer 

değiştirme görülmektedir. Yer değiştirme en fazla kanin dişin kök ucunda 

görülmektedir. (4,6E-004 mm) 

 

 

Şekil 4-49 Birinci Model’de altıncı analiz sonucu transversal yönde köklerdeki yer 
değiştirmeler 

 

 



93 

 

Transversal yönde altıncı analiz sonucunda kuronlarda belirgin yer değişimi 

gözlenmemektedir. 

 

 

Şekil 4-50 Birinci Model’de altıncı analiz sonucu transversal yönde kuronlardaki yer 
değiştirmeler 
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4.2.6.3. Ön-Arka Yöndeki Yer Değiştirmeler 
Birinci modelde yapılan beşinci analiz sonucu elde edilen ön-arka yöndeki yer 

değiştirmeler Şekil 4-51 ve Şekil 4-52’de verilmektedir. Sonuçlar incelendiğinde tüm 

kök yüzeyinin ¾’ü boyunca etkili olan palatinal yer değiştirme gözlemlenmektedir. 

 

 

Şekil 4-51 Birinci Model’de altıncı analiz sonucu ön-arka yönde köklerdeki yer 
değiştirmeler 
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Kuronlarda ise ön-arka yönde belirgin bir yer değiştirme gözlenmemiştir. 

 

Şekil 4-52 Birinci Model’de altıncı analiz sonucu ön-arka yönde kuronlardaki yer 
değiştirmeler 
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4.2.6.4. Dik Yöndeki Yer Değiştirmeler 
Birinci modelde yapılan altıncı analiz sonucu elde edilen dik yöndeki yer 

değiştirmeler Şekil 4-53 ve Şekil 4-54’de verilmektedir. Sonuçlar incelendiğinde en 

fazla kanin dişlerde olmak üzere tüm anterior dişlerde gingival yönlü yer değiştirme 

yani intrüzyon gözlemlenmektedir. En fazla yer değiştirme değeri 6,5E-003 mm ile 

kanin dişin kök ucunda kaydedilmiştir. 

 

 

Şekil 4-53 Birinci Model’de altıncı analiz sonucu dik yönde köklerdeki yer değiştirmeler 
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Şekil 4-54 Birinci Model’de altıncı analiz sonucu dik yönde kuronlarda yer değiştirmeler 

 



98 

 

 

 

 

 

Şekil 4-55 Altıncı analiz öncesi ve sonrası diş konumlarının çakıştırılması 
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4.3. İkinci Modele Ait Bulgular 
İkinci modelde anterior intrüzyon ve retraksiyon sürekli ark mekanikleri ile 

gerçekleştirilmiştir. Tek bir ark teli tüm dişleri birleştirmektedir. İntrüzyon kuvveti orta kesici 

dişler arasında bulunan bir mikroimplanttan ark teline direkt olarak uygulanmakta, 

retraksiyon amaçlı distal yönlü kuvvet ise ikinci küçük azı ve birinci büyük azı dişleri 

arasında bulunan mikroimplanttan kanin ve yan kesici dişler arasında ark teli üzerindeki 

uzantıya (post) uygulanmaktadır. (Şekil 3-2) 

 

4.3.1. İkinci Modelde Birinci Analize Ait Bulgular 
İkinci modeldeki birinci analizde orta kesici dişler arasından 50 gf intrüzyon kuvveti 

uygulanırken, kanin ve yan kesici dişler arasında yer alan ark teli uzantısından ise 150 gf 

distal yönlü kuvvet uygulanmaktadır. Bu analizde molar tüpünde ark telinin kayması sırasında 

oluşacak sürtünme kuvvetini temsil etmek üzere 2N (203,94 gf) sürtünme kuvveti 

uygulanmıştır. (Şekil 3-13) 
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4.3.1.1. Kök Gerilme Değerleri 
İkinci modeldeki birinci analize ait gerilmeler Şekil 4-56 ve 4-57’ de verilmektedir. 

Gerilme değerleri incelendiğinde en fazla gerilmenin yan kesici dişin kök ucu ve distal yüzeyi 

boyunca gerçekleştiği gözlemlenmektedir. 

 

 

Şekil 4-56 İkinci Model’deki birinci analizde köklerdeki gerilmeler 
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Şekil 4-57 İkinci Model’deki birinci analizde köklerdeki gerilmeler (Palatinalden görünüş) 
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4.3.1.2. Transversal Yöndeki Yer Değiştirme Değerleri 
İkinci modelde birinci analiz sonucu transversal yöndeki yer değiştirmeler Şekil 4-58 

ve Şekil 4-59’da gösterilmektedir. Yer değiştirme değerleri incelendiğinde en fazla yer 

değiştirme değeri yan kesici dişte izlenmektedir. (1,7E-004 mm) Tüm anterior dişlerin 

köklerinde distale doğru yer değiştirme söz konusudur. Posterior diş köklerinde ise daha az 

miktarda ve bukkal yönlü yer değişimi izlenmektedir. 

 

Şekil 4-58 İkinci Model’de birinci analiz sonucu köklerdeki transversal yönde yer değiştirmeler 
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Kuron yer değiştirmeleri incelendiğinde tüm dişlerin kuronlarında transversal yönde 

belirgin bir yerdeğişimi gözlenmemektedir. 

 

 

Şekil 4-59 İkinci Model’de birinci analiz sonucu kuronlardaki transversal yönde yer 
değiştirmeler 
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4.3.1.3. Ön-Arka Yöndeki Yer Değiştirme Değerleri 
İkinci modeldeki birinci analizdeki ön-arka yöndeki yer değiştirmeler Şekil 4-60 ve 

Şekil 4-61’de gösterilmektedir. Sonuçlar incelendiğinde tüm anterior dişlerin kuronlarında 

labiale ve köklerinde palatinale doğru yer değiştirme gözlenmektedir. Bu, anterior dişlerde 

labiale tipping’e işaret etmektedir. En fazla yer değiştirme 1,2E-003 mm ile kanin dişlerin kök 

uçlarında kaydedilmiştir. Tüm posterior dişlerin köklerinde ise distale doğru bir yer 

değiştirme izlenmektedir. 

 

 

Şekil 4-60 İkinci Model’de birinci analiz sonucu köklerdeki ön-arka yönde yer değiştirmeler 
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Ark üzerindeki tüm dişlerin kuronlarında meziyal yönlü yer değiştirme söz konusudur 

ve bu yer değiştirme miktarları birbirlerine yakındır. (ortalama 6E-004 mm) 

 

 

Şekil 4-61 İkinci Model’de birinci analiz sonucu kuronlardaki ön-arka yönde yer değiştirmeler 
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4.3.1.4. Dik Yöndeki Yer Değiştirme Değerleri 
İkinci modeldeki birinci analiz sonucu dik yöndeki yer değiştirmeler Şekil 4-62 ve 

Şekil 4-63’de gösterilmektedir. Yer değiştirme değerleri incelendiğinde orta kesici dişlerde en 

fazla miktarda olmak üzere (2,7E-003 mm) tüm anterior dişlerde intrüzyon 

gözlemlenmektedir. Bukkal dişlerde ise ikinci küçük azıdan başlayarak distale doğru giderek 

azalan, daha ziyade ikinci küçük azıda etkili olan bir intrüzyon gözlemlenmektedir. En fazla 

yer değiştirme miktarı orta kesici dişte ve özellikle bu dişin labial kole bölgesinde 

gerçekleşmiştir. (3,1E-003 mm) 

 

 

Şekil 4-62 İkinci Model’de birinci analiz sonucu köklerde dik yöndeki yer değiştirmeler 
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Kuron yer değiştirmeleri incelendiğinde en fazla yer değiştirme gene orta kesici dişte 

gerçekleşmiş ve tüm anterior dişlerde intrüzyon hareketi gözlemlenmiştir. Posterior diş 

kuronlarında gene ikinci küçük azıdan başlayarak posteriora doğru azalan miktarda intrüzyon 

gözlenmektedir. 

 

 

Şekil 4-63 İkinci Model’de birinci analiz sonucu kuronlardaki dik yönde yer değiştirmeler 
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Şekil 4-64 İkinci Modeldeki birinci analiz öncesi ve sonrası diş konumlarının çakıştırılması 
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4.3.2. İkinci Modelde İkinci Analize Ait Bulgular 
İkinci modeldeki ikinci analizde orta kesici dişler arasından 50 gf intrüzyon kuvveti 

uygulanırken, kanin ve yan kesici dişler arasında yer alan ark teli uzantısından ise 150 gf 

distal yönlü kuvvet uygulanmaktadır. Bu analizde birinci büyük azı tüpünde sürtünme kuvveti  

1N (101,97 gf)’a düşürülerek uygulanmıştır. (Şekil 3-14) 

4.3.2.1. Kök Gerilme Değerleri 
İkinci modeldeki ikinci analize ait gerilmeler Şekil 4-65 ve 4-66’ da verilmektedir. 

Gerilme değerleri incelendiğinde en fazla gerilmenin yan kesici diş ve kaninin kole 

seviyesinde gerçekleştiği gözlemlenmektedir. 

 

Şekil 4-65 İkinci Model’deki ikinci analizde kök yüzeylerindeki gerilmeler 
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Şekil 4-66 İkinci Model’deki ikinci analizde kök yüzeylerindeki gerilmeler (Palatinalden 
görünüş) 
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4.3.2.2. Transversal Yöndeki Yer Değiştirme Değerleri 
İkinci modelde ikinci analiz sonucu transversal yöndeki yer değiştirmeler Şekil 4-67 

ve Şekil 4-68’de gösterilmektedir. Yer değiştirme değerleri incelendiğinde en fazla yer 

değiştirme yan kesici ve kaninde izlenmektedir. (5,1E-006 ve 5,3E-006 mm) Bu dişlerin 

köklerinde distal yönlü yerdeğiştirme söz konusudur. İkinci küçük azının kökünde ise daha az 

miktarda olmak üzere bukkal yerdeğiştirme gözlenmektedir.  

 

 

Şekil 4-67 İkinci Model’de ikinci analiz sonucu köklerdeki transversal yönde yer değiştirmeler 
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Kuronlardaki yerdeğiştirmeler incelendiğinde anterior diş kuronlarında orta kesiciden 

kanine doğru artan oranda meziyale doğru yerdeğiştirme olduğu gözlenmektedir. 

 

 

Şekil 4-68 İkinci Model’de ikinci analiz sonucu kuronlardaki transversal yönde yer 
değiştirmeler 
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4.3.2.3. Ön-Arka Yöndeki Yer Değiştirme Değerleri 
İkinci modeldeki ikinci analiz sonucu ön-arka yöndeki yer değiştirmeler Şekil 4-69 ve 

Şekil 4-70’de gösterilmektedir. Sonuçlar incelendiğinde tüm anterior dişlerin kuronlarında 

labiale ve köklerinde palatinale doğru yer değiştirme gözlenmektedir. Bu yer değiştirme orta 

kesici dişten kanine doğru azalacak şekildedir. Posterior dişlerin köklerinde kayda değer bir 

düzeyde olmamakla birlikte meziyale doğru yerdeğişimi gözlenmektedir. 

 

Şekil 4-69 İkinci Model’de ikinci analiz sonucu köklerdeki ön-arka yönde yer değiştirmeler 
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Şekil 4-70 İkinci Model’de ikinci analiz sonucu kuronlardaki ön-arka yönde yer değiştirmeler 
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4.3.2.4. Dik Yöndeki Yer Değiştirme Değerleri 
İkinci modeldeki ikinci analiz sonucu dik yöndeki yer değiştirmeler Şekil 4-71 ve 

Şekil 4-72’de gösterilmektedir. Yer değiştirme değerleri incelendiğinde orta ve yan keser 

dişlerde (1,6E-005 ve 1,3E-005 mm) intrüzyon izlenmektedir. En fazla yer değiştirme miktarı 

orta kesici dişin labial kole bölgesinde gerçekleşmiştir. Kaninlerde ise çok daha az miktarda 

intrüzyon gerçekleşmiştir. (6,4E-006 mm). Özellikle kaninlerin distal yüzeyleri en az 

yerdeğiştirme gösteren yani intrüzyona uğrayan bölgelerdendir. Posterior dişlerde ise belirgin 

bir yerdeğiştirme mevcut değildir. 

 

Şekil 4-71 İkinci Model’de ikinci analiz sonucu köklerdeki dik yönde yer değiştirmeler 
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Şekil 4-72 İkinci Model’de ikinci analiz sonucu kuronlardaki dik yönde yer değiştirmeler 
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Şekil 4-73 İkinci Modeldeki ikinci analiz öncesi ve sonrası diş konumlarının çakıştırılması 
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4.3.3. İkinci Modelde Üçüncü Analize Ait Bulgular 
İkinci modeldeki üçüncü analizde orta kesici dişler arasından 100 gf intrüzyon kuvveti 

uygulanırken, kanin ve yan kesici dişler arasında yer alan ark teli uzantısından ise 250 gf 

distal yönlü kuvvet uygulanmaktadır. Bu analizde birinci büyük azı tüpünde sürtünme kuvveti  

1N olarak uygulanmıştır. (Şekil 3-15) 

4.3.3.1. Kök Gerilme Değerleri 
İkinci modeldeki ikinci analize ait gerilmeler Şekil 4-74 ve 4-75’ de verilmektedir. 

Gerilme değerleri incelendiğinde maksimum gerilmelerin yan kesici ve kaninin kole 

seviyelerinde meziyal ve distal yüzeylerde gerçekleştiği gözlemlenmektedir. 

 

Şekil 4-74 İkinci Model’deki üçüncü analizde kök yüzeylerindeki gerilmeler 
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Şekil 4-75 İkinci Model’deki üçüncü analizde kök yüzeylerindeki gerilmeler (Palatinalden 
görünüş) 
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4.3.3.2. Transversal Yöndeki Yer Değiştirme Değerleri 
İkinci modelde üçüncü analiz sonucu transversal yöndeki yer değiştirmeler Şekil 4-76 

ve Şekil 4-77’de gösterilmektedir. Yer değiştirme değerleri incelendiğinde en fazla yer 

değiştirme yan keser ve kaninde izlenmektedir. (9,1E-006 ve 9,3E-006 mm) Bu dişlerin 

köklerinde distal yönlü yerdeğiştirme söz konusudur. İkinci küçük azının kökünde ise daha az 

miktarda olmak üzere bukkal yerdeğiştirme gözlenmektedir.  

 

 

Şekil 4-76 İkinci Model’de üçüncü analiz sonucu köklerdeki transversal yönde yer değiştirmeler 
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Şekil 4-77 İkinci Model’de üçüncü analiz sonucu kuronlardaki transversal yönde yer 
değiştirmeler 
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4.3.3.3. Ön-Arka Yöndeki Yer Değiştirme Değerleri 
İkinci modeldeki üçüncü analizdeki ön-arka yöndeki yer değiştirmeler Şekil 4-78 ve 

Şekil 4-79’da gösterilmektedir. Bu analizin sonuçları ikinci analizdeki sonuçlarla benzerlik 

göstermektedir. Anterior dişlerin kuronlarında labiale ve köklerinde palatinale doğru yer 

değiştirme gözlenmektedir. Bu yer değiştirme orta kesici dişten kanine doğru azalacak 

şekildedir. Posterior dişlerin köklerinde kayda değer bir düzeyde olmamakla birlikte meziyale 

doğru yerdeğişim gözlenmektedir. 

 

 

Şekil 4-78 İkinci Model’de üçüncü analiz sonucu köklerdeki ön-arka yönde yer değiştirmeler 
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Şekil 4-79 İkinci Model’de üçüncü analiz sonucu kuronlardaki ön-arka yönde yer değiştirmeler 
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4.3.3.4. Dik Yöndeki Yer Değiştirme Değerleri 
İkinci modeldeki üçüncü analiz sonucu dik yöndeki yer değiştirmeler Şekil 4-80 ve 

Şekil 4-81’de gösterilmektedir. Dik yöndeki yer değiştirme değerleri de ikinci analiz ile 

benzerlik göstermektedir. Değerler incelendiğinde orta ve yan keser dişlerde ikinci analize 

göre daha fazla miktarda (2,8E-005 ve 2,2E-005 mm) intrüzyon gözlenmektedir. En fazla yer 

değiştirme miktarı orta kesici dişin labial kole bölgesinde gerçekleşmiştir. Kaninlerde ise daha 

az miktarda intrüzyon gözlenmektedir. (1,1E-005 mm). Özellikle kaninlerin distal yüzeyleri 

en az yerdeğiştirme gösteren bölgelerdendir. Posterior dişlerde ise belirgin bir yerdeğiştirme 

mevcut değildir. 

 

Şekil 4-80 İkinci Model’de üçüncü analiz sonucu köklerdeki dik yönde yer değiştirmeler 
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Şekil 4-81 İkinci Model’de üçüncü analiz sonucu kuronlardaki dik yönde yer değiştirmeler 
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Şekil 4-82 İkinci Modeldeki üçüncü analiz öncesi ve sonrası diş konumlarının çakıştırılması 
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4.4. Üçüncü Modele Ait Bulgular 
Bu modelde birinci büyük azılar hizasında palatinal orta hatta yer alan 

mikroimplantlardan anterior dişlerin palatinalinde yer alan metal konstrüksiyonun gingival 

uzantıları arasında distal yönlü sağda ve solda 75’er gf  kuvvet uygulanmıştır. (Şekil 3-16, 3-

17) 

4.4.1. Kök Gerilme Değerleri 
Üçüncü modele ait gerilmeler Şekil 4-83 ve 4-84’ de verilmektedir. En yüksek gerilme 

değerleri iki orta kesici dişin kök ucunda elde edilmiş olup 0,60 N/mm2 olarak ölçülmüştür. 

 

Şekil 4-83 Üçüncü Model’de kök yüzeylerindeki gerilmeler 
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Şekil 4-84 Üçüncü Model’de kök yüzeylerindeki gerilmeler (Palatinalden görünüş) 
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4.4.2. Transversal Yöndeki Yer Değiştirmeler 
Üçüncü modeldeki transversal yöndeki yer değiştirmeler Şekil 4-85’de 

gösterilmektedir. Sonuçlar incelendiğinde kaninlerde daha fazla olmak üzere kanin ve yan 

keser dişlerin kök uçlarında distale tipping gözlenmektedir. 

 

Şekil 4-85 Üçüncü Model’de transversal yöndeki kök ve kuron yer değiştirmeleri 
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4.4.3. Ön-Arka Yöndeki Yer Değiştirmeler 
Üçüncü modeldeki ön-arka yöndeki yer değiştirmeler Şekil 4-86’da gösterilmektedir. 

Bu sonuçlara göre tüm anterior dişlerin kuronlarında belirgin palatinal yer değiştirme 

izlenmektedir. 

 

Şekil 4-86 Üçüncü Model’de ön-arka yöndeki kök ve kuron yer değiştirmeleri 
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4.4.4. Dik Yöndeki Yer Değiştirmeler 
Üçüncü modeldeki dik yöndeki yer değiştirmeler Şekil 4-87’de gösterilmektedir. 

Sonuçlar incelendiğinde en fazla intrüzyonun kaninlerde görüldüğü izlenmektedir.  

 

 

Şekil 4-87 Üçüncü Model’de dik yöndeki kök ve kuron yer değiştirmeleri 
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Şekil 4-88 Üçüncü modelde analiz öncesi ve sonrası diş konumlarının çakıştırılması 
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4.5. Modellerin Bulgularının Referans Modelin Bulguları ile Karşılaştırılması 
Araştırmamızda incelenen mekanikler kapsamında uygulanan kuvvetlerin miktarının 

fizyolojik sınırlarda olup olmadığının incelenmesi ve invivo ortama yönelik yorum 

yapılabilmesi amacıyla; tek bir orta kesici diş modeline optimal şiddette olduğu kabul edilen 

bir intrüzyon kuvveti uygulanmış ve bu kuvvetin yarattığı gerilme miktarı referans kabul 

edilerek incelen diğer modellerdeki orta kesici diş kök ucunda kaydedilen gerilme değerleri 

ile karşılaştırılmıştır. (Şekil 4-89) 
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Şekil 4-89 Tüm modellerde orta kesici diş kök ucu gerilme değerleri karşılaştırılması 
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5. TARTIŞMA 

5.1. Gereç ve Yöntemin Tartışılması 
Araştırmamızda mikroimplantları ankraj ünitesi olarak kullanarak anterior 

dişlerin intrüzyon ve retraksiyonunun dişler üzerindeki gerilme ve birincil yer 

değiştirme etkileri sonlu elemanlar analizi kullanılarak incelenmiştir. 

Derin kapanışın tedavisinde vakanın özelliklerine ve tedavi planının gereklerine 

göre bir çok farklı yöntem uygulanabilmektedir. Bunlardan biri de anterior dişlerin 

intrüzyonudur. Ortodontide intrüzyon diğer diş hareketi tiplerine göre daha zor elde 

edilen bir hareket olması nedeniyle yeterli ankraj kontrolüne ihtiyaç gösterir. Ayrıca  

kuvvetlerin, küçük bir alan olan dişin apeksinde yoğunlaşmasına bağlı olarak kök 

rezorpsiyonu riskinin artması nedeniyle doğru planlanması gerekir. 

Yer darlığı nedeniyle veya iskeletsel Sınıf II malokluzyonun ortodontik tedavi 

ile kamuflajı amacıyla diş çekimi yapılmış olan derin kapanışlı vakalarda anterior 

dişlerin retraksiyonu ile boşlukların tam olarak kapatılabilmesı için ve kesici dişlerin 

aksiyal eğimlerinin istenen duruma getirilebilmesi için öncelikle derin kapanışın 

düzeltilmesi gerekmektedir.[5,53] Bu gibi durumlarda derin kapanış tam olarak 

düzeltilmeden retraksiyon yapıldığında kapanış önce daha da derinleşir ve sonra üst 

kesicilerin singulumları alt kesicilerin labial yüzeylerine temas eder ve hareket durur. 

Kuvvet uygulanmaya devam edilirse, alt kesici kuronları linguale eğilerek çapraşıklık 

oluşur veya üst kesicilerin eksen eğimleri artar. [10] Bu nedenle bu gibi vakalarda 

önce derin kapanışın düzeltilip daha sonra boşluk kapatılması aşamasına geçilmesi 

gereklidir. Derin kapanışın düzeltilmesi amacıyla yapılacak anterior intrüzyonun ve 

boşluk kapatılması işleminin yani retraksiyonun aynı anda yapılması da teorik olarak 

mümkündür. Ancak bu iki işlemin bir arada gerçekleştirilmesi yüksek ankraj ihtiyacı 

göstermektedir.[10] 

Ortodontik tedavi sırasında hareketi istenen dişlere uygulanan kuvvetler sonucu 

bu kuvvetlerin tersi yönünde de tepki kuvvetleri oluşmakta ve bu tepki kuvvetleri destek 

alınan dişlerin istenmeyen hareketlerine yol açmaktadır. Bu tepki kuvvetlerine olan 

direnç ankraj olarak tanımlanmaktadır. Ankrajın kontrolü, tedavi hedeflerinin tam 

olarak gerçekleştirilmesinde başarıya ulaşılması açısından önem taşır.[9,24,112] 

Ağızdışı kuvvetler ve intermaksiller ankraj gibi ankrajın desteklenmesi için kullanılan 
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geleneksel yöntemlerin hasta kooperasyonuna bağlı olmaları gibi bir takım 

dezavantajları mevcuttur. Bu yöntemlerin alternatifi iskelet yapıya yerleştirilen 

gereçlerden destek alınmasıdır.[9,112] 

Araştırmamız kapsamında ele aldığımız intrüzyon ve retraksiyonun aynı anda 

yapıldığı durum, yüksek oranda ankraj kontrolüne ihtiyaç göstermektedir. Söz konusu 

diş hareketlerinin birlikte ve tüm anterior dişleri içerecek şekilde (en-masse) olarak 

gerçekleştirilmesi sonucu bu ankraj gereksinimi artmaktadır.[11,59] Bu yüksek 

ankrajın, yukarıda bahsedilen çeşitli dezavantajları nedeniyle geleneksel ankraj 

yöntemleri ile sağlanması oldukça güçtür.[24,112] Bu nedenle, araştırmamızda, 

incelenen diş hareketleri için gerekli ankrajın iskeletsel ankraj gereçleri tarafından 

sağlanması planlanmıştır. Ağız içinde çok sayıda yere uygulanabilmeleri, başarı 

oranlarının diğer iskeletsel ankraj gereçleri kadar yüksek olması, hastaya verdikleri 

rahatsızlığın diğer iskeletsel ankraj gereçlerine göre oldukça az olması ve klinik 

uygulama kolaylığı gibi özelliklerinden ötürü iskeletsel ankraj gereci olarak 

mikroimplantlar tercih edilmiştir. 

Mikroimplantlar, geçmişte yüksek ankraj istemi nedeniyle zor ve hatta imkansız 

olarak kabul edilen diş hareketlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan araçlar olarak kabul 

edilmektedir.[24,112] Mikroimplantların sağladığı ankraj kontrolü sayesinde 

intrüzyon ve retraksiyon gibi birbiri ardına gerçekleştirilen diş hareketlerinin aynı anda, 

tüm anterior dişleri içerecek şekilde yani en masse olarak, ankraj kontrolü sağlayarak ve 

ve geleneksel ankraj kontrol yöntemlerinin dezavantajları olmadan gerçekleştirilmesi 

mümkündür. [24,62] Ancak mikroimplant ankrajına dayanan bu mekaniklerin, hem 

kuvvetlerin optimal seviyede tutulması, hem de istenmeyen diş hareketlerinin 

oluşmaması için  uygun şekilde planlanması gereklidir. Mikroimplantlar ile birlikte 

uygulanan anterior en-masse intrüzyon ve retraksiyonun nasıl gerçekleştirileceğine dair 

literatürde az sayıda kaynak mevcuttur. [112] Bu nedenle araştırmamızda, anterior en-

masse retraksiyon ve intrüzyonun en uygun hangi yöntemle gerçekleştirilebileceği 

incelenmiştir. 

Araştırmamız kapsamında karşılaştırılan modellerdeki dişlerin eksen eğimleri 

Roth tarafından bildirilen tork, angulasyon ve rotasyon değerlerine uygun olarak 

oluşturulmuş ve tüm modellerde aynı diş pozisyonları kullanılmıştır.[108] Oluşturulan 

mekanik sistemlerin etkileri farklı kuvvet miktarları ve farklı uygulama noktaları 
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kullanılarak incelendiğinden, karşılaştırmaların daha sağlıklı yapılabilmesi için diş 

pozisyonları için bir standart belirlenmesi daha uygun görülmüştür. Araştırmamızın 

amacı belli bir tip malokluzyonun tedavisinin incelenmesinin hedeflenmesinden zaiyade 

belli bir diş hareketini gerçekleştirecek değişik tipte mekaniklerin etkilerini inceleyip 

karşılaştırmaktır. İncelen mekanikler farklı diş eksen eğimlerine sahip değişik tip 

malokluzyonlarda da kullanılabilir. Söz konusu mekanik sistemlerin etkilerinin 

bilinmesi, farklı tip malokluzyonlarda konulan tedavi hedeflerine en uygun mekanik 

sistemin seçilmesine yardımcı olacaktır. 

İntrüzyon veya retraksiyon yapılırken uygulanan kuvvetlerin dişlerin eksen 

eğimlerini değiştirebilmesi nedeniyle, bu amaçlarla uygulanacak ortodontik mekanik 

sistemin tedavi hedefleri doğrultusunda planlanmasına dikkat edilmelidir. Söz konusu 

bu diş hareketlerinin planlanan şekilde gerçekleştirilmesinde anterior dişlerin direnç 

merkezi büyük önem taşır. Kuvvetlerin bu direnç merkezine göre uygun mesafeden ve 

doğrultuda uygulanması, istenen diş hareketlerinin oluşması ve tedavi hedeflerinin 

gerçekleştirilmesi için gereklidir. [24]  

İntrüzyon sırasında anterior dişlerin direnç merkezinin önünden uygulanacak 

kuvvetler bu dişlerin protrüzyonuna neden olurken, direnç merkezinin arkasından 

uygulanacak kuvvetler retrüzyonuna neden olmaktadır. Örneğin tedavi başında eksen 

eğimleri artmış kesici dişler söz konusu ise direnç merkezinin önünden verilecek 

intrüzyon kuvveti bu dişlerin eksen eğimini daha da arttırarak istenmeyen sonuçlara yol 

açabilecektir. Retraksiyon sırasında ise genellikle uygulanan distal yönlü kuvvetin 

doğrultusu direnç merkezine uzaktır ve altından geçmektedir. Bunun sonucunda anterior 

dişler palatinale doğru tipping yaparlar. Dişlerin sagittal yöndeki eğimlerinin 

(inklinasyon) korunması ve köklerin de hareketi ile birlikte gövdesel olarak 

retraksiyonun sağlanabilmesi için retraksiyon sırasında anterior dişlere distal yönlü 

kuvvetin yanında bir de moment uygulanması gerekir. Bu moment, sürtünmeli sürekli 

ark mekaniklerinde anterior dişlere bağlanan ark teli bölümüne verilen palatinal kök 

torku bükümü ile, sürtünmesiz sistemlerde (ör. klasik edgewise mekaniklerinde) ve 

bölümlü ark mekaniklerinde ise loop bükümleri ile verilir. Bu sayede verilen kuvvet 

sonucu ilk olarak gerçekleşen palatinal kron tippingini takiben köklerin de palatinale 

hareketi sağlanarak gövdesel diş hareketi sağlanmış olur. 



137 

Araştırmamızda, intrüzyon ve retraksiyon gibi iki farklı hareketin aynı anda 

yapılmasının incelenmesi nedeniyle bu iki hareketi de aynı anda yaptırabilecek uygun 

kuvvet miktarlarının, uygulama noktalarının ve doğrultularının bulunmasına 

çalışılmıştır. Bu uygulanan kuvvetlerin birbirine oranı ve oluşturacağı bileşke kuvvetin 

büyüklüğü ve ve bu kuvvetlerin anterior grup dişlerin direnç merkezi ile olan ilişkisi, 

istenen diş hareketlerinin sağlanabilmesi için önem taşımaktadır. Bu nedenle 

araştırmamızda, farklı uygulama noktalarından ve farklı miktarlarda intrüzyon ve 

retraksiyon kuvvetleri uygulanarak istenen hareketlerin sağlanması için en uygun 

kuvvet miktarları, doğrultuları ve uygulama noktaları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 

amaçla farklı kuvvet uygulama noktaları ve miktarları kullanılarak birinci modelde altı, 

ikinci modelde ise üç ayrı analiz gerçekleştirilmiştir. Üçüncü modelde ise tek bir kuvvet 

uygulama noktası bulunduğundan ve ilk analiz sonucu referans modelin gerilme 

değerine ulaşıldığından bu modelde sadece tek bir analiz yeterli görülmüştür. 

Diş hareketlerinin optimal kuvvetler ile yapılması, hastalarda fiziksel rahatsızlık 

meydana getirmeden maksimum hücresel cevabın oluşturulması ve kök rezorpsiyonuna 

yol açılmaması için gereklidir. Özellikle intrüzyon sırasında dişin uzun eksenine dik 

uygulanan kuvvetlerin nisbeten küçük alana sahip dişin apeks bölgesinde yoğunlaşması 

nedeniyle kök rezorpsiyon riski daha çok artmaktadır.[21,23] İntrüzyon sırasında 

artmış olan bu riskin, retraksiyon kuvvetlerinin sisteme eklenmesiyle daha da artacağı 

varsayılmaktadır. Dolayısıyla intrüzyon ve retraksiyon mekaniklerinin uygulanmasında 

kullanılacak kuvvetlerin optimal şiddette kuvvetler olup olmadığının bilinmesi önem 

taşımaktadır. Bu nedenlerden hareketle, araştırmamızda analizi yapılan üç modeldeki 

kuvvetlerin periodontal ligamentte meydana getirdiği gerilmelerin optimal şiddette bir 

kuvvetin oluşturacağı gerilmeler ile karşılaştırılması yapılmıştır. Bu amaçla, bir orta 

kesici dişin modeli yapılarak, bu dişe dikey yönlü 20 gf. intrüzyon kuvveti uygulanmış 

ve analiz sonucu periodontal ligamentteki Von Mises gerilme değerleri kaydedilmiştir. 

Ren ve ark., periodontal ligamentteki gerilme değerlerinin invivo ortamda 

ölçümünün mümkün olmaması nedeniyle diş hareketi için bir eşik değeri veya optimum 

kuvvet olarak belli bir değer tesbit etmenin güç olduğu sonucuna varmışlardır. [17,18] 

Araştırmamızda, sonlu elemanlar analizi programında öncelikle bir üst kesici dişe 

optimum kuvvet uygulaması yapılarak bu kuvvetin modeldeki periodontal ligament 

üzerinde meydana getirdiği gerilme değerleri incelenmiştir. Ren ve ark.‘nın bildirdiği 
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üzere, her ne kadar invivo ortamda kuvvet uygulanması sonucu periodontal ligamentteki 

gerilme değerleri bilinemese de, araştırmamız kapsamında kullanılan sonlu elemanlar 

analizi programında elde edilen gerilme değeri, gene aynı program kullanılarak elde 

edilen gerilme değerlerinin büyüklüklerinin karşılaştırılması için kullanılmıştır.  

Çeşitli araştırıcılar optimal kuvvet değeri olarak kendi kişisel tecrübelerinden 

yararlanarak çeşitli değerler öne sürmüşlerdir. Proffit, intrüzyon için uygulanabilecek 

optimal kuvvet miktarını 10 ila 20 gf olarak bildirmektedir.[2] Burstone, iki üst orta 

kesici dişin intrüzyonu için diş başına 25 gf olacak şekilde orta hatta 50 gf. 

uygulanmasını, ön 6 dişin intrüzyonu için ise orta hatta 200 gf olacak şekilde kuvvet 

uygulanmasını önermektedir.[11] Ren ve ark. hayvan ve insanlarda yapılmış olan diş 

hareketi için optimum kuvvet miktarını araştıran 400’ün üzerindeki makaleyi sistematik 

olarak incelemişlerdir.[17] Bu çalışmada yer verilen araştırmalardan sadece Steigman 

ve ark.’nın araştırmasının kesici dişlerin intrüzyonu sırasında kullanılacak optimal 

kuvveti incelediği görülmektedir. Steigman ve ark.’nın araştırması sıçan kesici dişleri 

üzerinde yapılmıştır ve intrüzyon için optimal kuvvet değeri olarak 14 ila 23 gf 

bildirmektedirler.[16] Dellinger, maymun küçük azı dişine uygulanan intrüzyon 

kuvvetini incelediği araştırmasında optimal intrüzyon kuvvet değerini 50 cN (=50,98 gf) 

olarak bildirmiştir.[113] Bench ve ark., uygulanan kuvvet doğrultusunda etkilenen cm2 

başına 100-150 gf kuvvet uygulanması gerektiğini bildirmektedir. Araştrıcılara göre bir 

üst kesici dişin intrüzyonu sırasında kuvvetle karşı karşıya kalan yüzey alanı 0.40 

cm2’dir. Buna göre üst kesici dişin intrüzyonu için uygulanması gereken kuvvet  40 gf’ 

dır.[114] Araştırmamızda optimal intrüzyon kuvveti değeri olarak 20 gf seçilmiştir ve 

bu kuvvet değeri bir çok yazarın[2,11,16] bildirdiği optimum kuvvet değerlerine çok 

yakındır. 

Araştırmamızda, ağız içinde çok sayıda yere uygulanabilmeleri, başarı 

oranlarının diğer iskeletsel ankraj aygıtları kadar yüksek olması, hastaya verdikleri 

rahatsızlığın diğer iskeletsel ankraj aygıtlarına göre oldukça az olması ve klinik 

uygulama kolaylığı gibi özelliklerinden ötürü iskeletsel ankraj gereci olarak 

mikroimplantlar tercih edilmiştir. 

Araştırmamızda mikroimplantlar birinci modelde sağda ve solda bukkal alveol 

kemiğinde birinci büyük azı ve ikinci küçükazı kökleri arasına ve mine-sement 

sınırından 5 mm daha apikalde olacak şekilde yerleştirilmiştir. İkinci modelde buna ek 
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olarak anteriorda iki orta kesici dişin kökleri arasına bir adet mikroimplant 

yerleştirilmiş, üçüncü modelde ise sadece birinci büyük azılar hizasında palatinal orta 

sutur üzerine bir adet mikroimplant yerleştirilmiştir. 

Posterior bukkal bölgede kökler arasında en fazla kemik alanına sahip olması 

nedeniyle birinci büyük azı ve ikinci küçük azı kökleri arası bölge, bir çok yazar 

tarafından bukkal alveol kemiğinde mikroimplant yerleştirilmesi için en uygun 

bölgelerden biri olarak nitelendirilmektedir.[24,62,115] Bu bölgede yerleştirilecek 

mikroimplantlar için en uygun alan Poggio ve ark. göre alveol kreti tepesinden apikal 

yönde 5 - 8 mm, Ishii ve ark. göre ise 6 - 8 mm uzaklıktaki bölgedir. 8 – 10 mm’nin 

daha apikalinde kalan bölgeler maksiller sinuse anatomik yakınlık göstermesi nedeniyle 

mikroimplant yerleşimi için riskli olarak kabul edilmektedir.[24,115,116] 

Anterior intrüzyon amacıyla kuvvet uygulamak için orta kesici kökleri arasında 

kalan labial alveol kemik bölgesi de mikroimplant uygulamasına kökler arası mesafe ve 

kemik yoğunluğu bakımından uygun bir alan olarak bildirilmektedir.[24,62] 

Palatinal orta hat ve median palatinal sutur bölgesi çeşitli kaynaklar tarafından 

mikroimplant uygulamaları için uygun bir bölge olarak bildirilmiştir.[24] Median 

palatinal sutur bölgesi kortikal kemik yoğunluğu bu bölgeye yerleştirilecek 

mikroimplantların başarısını palatinadaki diğer bölgelere oranla arttırmaktadır. Bunun 

yanında bu alana yerleştirilecek implantlar diş hareketlerine de mani olmamaktadır. 

Ayrıca bu bölgede yer alan ince mukoperiosteal doku da mikroimplantların stabilitesine 

katkıda bulunmaktadır.[24] 

Araştırmamızda yer alan birinci ve ikinci modellerde birinci büyük azı dişleri 

birleştiren 0,9 mm çapında çelik telden bir transpalatal ark modellenmiştir. Burstone, 

bölümlü ark tekniğinin temellerini açıkladığı çalışmasında öncelikle posterior dişlerin 

bir bölüm haline getirilerek tek bir diş gibi davranmalarını sağlamak gerektiğini 

bildirmiştir.[27] Bunu sağlayabilmek için posterior dişlerin seviyelenmesini takiben bu 

dişlerin braketlerine uygulanabilecek en kalın tel uygulanır ve sağ ve soldaki posterior 

dişler birinci büyük azıları birleştiren bir transpalatal ark ile birbirine bağlanmış olur. 

Bu şekilde posterior ankraj kuvvetlendirilmiş olup uygulanan kuvvetler nedeniyle 

posterior bölüme etkiyen tepki kuvvetleri dişler arasında dağıtılarak olası yan etkilerin 

azaltılması sağlanmış olur. Araştırmamızda ele alınan birinci model, bölümlü ark 

mekaniklerine dayanmaktadır. Bu nedenle birinci büyük azı dişleri arasında 0,9 mm 
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çapında paslanmaz çelik telden bir transpalatal ark da yer almaktadır. Posterior dişlerin 

analize dahil edildiği birinci ve ikinci modeller arasında sağlıklı karşılaştırma 

yapabilmek amacıyla posterior bölümdeki yapının aynı olması gerektiğinden ikinci 

modelde de aynı özellikte bir transpalatal ark modellenmiştir. 

Araştırmamızda farklı mekanik sistemlerin karşılaştırılması sonlu elemanlar 

analizi yardımıyla yapılmıştır. Sonlu elemanlar analizi dışında gerilme değerlerinin 

incelenmesinde gerilim ölçer (strain gauge) ile analiz yöntemi, fotoelastik gerilme 

analiz yöntemi gibi değişik in-vitro yöntemler de çeşitli araştırmalarda 

kullanılmıştır.[54,105,117-119] 

Gerilim ölçerlerin diş hareketlerinin ölçümünde güvenilir olduğu bildirilmiştir. 

Ancak in-vivo analizlerde dokuların içinde oluşan gerilmelerin belirlenebilmesi için 

gerilim ölçerlerin doku içine yerleştirilmeleri gerekmektedir. İnvaziv bir yöntem olması 

bu yöntemin başlıca dezavantajıdır.[106,120] İn-vitro ortamda kullanılan gerilim 

ölçerlerin kullanıldığı analizlerde, oluşturulan çevre dokuların fiziksel özelliklerinin 

gerçek dokuların fiziksel özelliklerini tam olarak yansıtamaması bu yöntemin bir diğer 

dezavantajıdır.[120] 

Fotoelastik gerilme analizi yönteminde, gerilme değerlerinin inceleneceği 

yapının fotoelastik malzemeden bir modeli yapılmaktadır. Oluşturulan modelin 

karmaşık geometrileri temsil edecek kadar ayrıntılı yapılandırılamaması, karmaşık 

geometriye sahip yapıların analizinde gerçeğe yakın sonuçlar elde edilememesine neden 

olmaktadır. [106] 

 Diğer analizlerin bu dezavantajlarına rağmen, sonlu elemanlar analizi, karmaşık 

geometriye sahip yapıların bilgisayarda oluşturulan ayrıntılı modellerini kullanarak 

gerilme, gerinme ve yer değiştirmelerin hassas ve kantitatif olarak incelenmesini 

sağlayan matematiksel bir yöntemdir. Oluşturulan modelleri oluşturan parçaların her 

birine fiziksel özellikleri kazandırılarak analizlerin gerçeğe uygun bir şekilde 

yapılmasına olanak sağlanmaktadır. Bu avantajlarından ötürü araştırmamızda sonlu 

elemanlar analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmamızdaki sonlu elemanlar analizinde kullanılan modeller 90.000 ila 

120.000 noda ve 270 ila 350.000 eleman sayısına sahiptir. Bu nod ve eleman sayılarının 

sistemin davranışını anlamaya yetecek miktarda olduğu düşünülmektedir. 
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Birçok araştırıcı peridontal ligamentin mekanik özelliklerine ilişkin yaptıkları 

çalışmalarda bu yapıların anizotropik ve non-lineer viskoelastik özellikte olduğunu 

bildirmektedir.[87,92,93,121,122] Araştırmamızda incelenen modellerde yer alan 

periodontal ligament yapıları izotropik lineer elastik özellikte analiz programına 

tanıtılmıştır. Bunun araştırmamızın zayıf bir yönü olduğu kabul edilebilirse de, yukarıda 

bahsedilen araştırmaların tamamı tek bir diş ve onu çevreleyen dokuları içeren 

çalışmalardır. Araştırmamızda tüm bir diş dizisi incelenmektedir, dolayısıyla bu dişleri 

çevreleyen peridontal ligament alanlarının miktarı oldukça fazla hesaplama gücü 

gerektirmektedir. Bunun yanında farklı kuvvetler kullanılarak çok sayıda analizin 

gerçekleştirilmiş olması göz önüne alındığında, analizlerin bir kişisel bilgisayarın 

kapasitesini aşmaması için periodontal ligamentin materyal özellikleri yukarıda 

belirtildiği gibi verilmiştir. 

Araştırmamızda dişlerin çevre dokusu olarak sadece periodontal ligamente yer 

verilmiştir. Araştırmamız kapsamındaki analizlerde sadece kuvvetin uygulandığı ilk 

andaki etkiler incelendiğinden, bu ilk hareketin neredeyse tamamı periodontal ligament 

alanı içerisinde gerçekleşmektedir. Jones ve ark. klinik bir deneyle de destekledikleri 

araştırmalarında kuvvetlerin uygulanması sonucu oluşan gerilme ve gerinimlerin çok 

büyük bir oranda periodontal ligament dokusunda gerçekleştiğini bildirmişlerdir.[123] 

Bu nedenle uygulamanın ilk andaki sonucunu görmek için sadece peridontal ligament 

dokusu yeterli görülmüştür. Diş hareketlerinin daha geniş bir zaman aralığında 

incelenmesi düşünüldüğünde alveoler kemiğin de analiz kapsamına alınması kaçınılmaz 

olacaktır. 

Araştırmamız sonucunda elde edilen bulgular, oluşturulan bir mekanik sisteme 

uygulanan kuvvetler sonucu sadece ilk anda gerçekleşen gerilme ve yerdeğiştirmeleri 

içermektedir. Özellikle kişisel morfolojik farklılıklar, alveol kemiğinin yapısal 

farklılıkları ve bazı tip diş hareketlerinin diğerlerine göre daha kısa bir zaman içerisinde 

gerçekleşebilmesi uygulanan mekaniklerin etkilerinin klinik ortamda daha farklı 

gerçekleşmesini sağlayabilir. Buna bir örnek vermek gerekirse, tipping hareketi diğer 

diş hareketlerine göre daha kolaylıkla gerçekleşir. İntrüzyon gibi diğer diş hareketleri 

ise daha fazla kemik remodelingi gerektirdiği için daha uzun süre gerektirmektedir. Bu 

nedenle, uygulanan kuvvetler sonucu daha kolaylıkla ve kısa sürede gerçekleşen diş 

hareketleri nedeniyle dişlerin geleceği yeni konumda etkiyen kuvvetlerin etkisinin ilk 
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konumda olduğundan farklı olması beklenmelidir. Bu nedenle dişlerin hareketlerine 

bağlı olarak sürekli değişen bir sistemde önceden kestirilebilen sonuçlar elde etmek 

oldukça zordur. 

5.1.1. Birinci Modelin Yapısının Tartışılması 
Araştırmamızda birinci modelin bölümlü ark tekniğini temsil etmesi 

düşünülmüştür. Bu modelde intrüzyon kuvveti kantilever bir ark ile oluşturulmuştur. 

Özellikle derin kapanışın daha ziyade anterior dişlerin intrüzyonu ile düzeltilmesinin 

istendiği durumlarda, bölümlü ark tekniğinin minimum posterior ekstrüzyona neden 

olduğu bildirilmektedir.[38,49] 

Shroff ve ark iki ayrı araştırmalarında[5,60] bölümlü ark mekanikleri 

kullanılarak intrüzyon ve retraksiyonun aynı anda yapılabileceğini göstermişlerdir. Aynı 

şekilde Burstone, bölümlü ark mekanikleri ile intrüzyon ve retraksiyon yapılabileceğini 

bildirmektedir. [12] 

Bölümlü ark tekniğini ilk ortaya koyan araştırıcı olan Burstone, kaninlerin de 

dahil edildiği ön 6 dişin intrüzyonu için sağ ve sol 100’er gf olmak üzere orta hatta 200 

gf olacak şekilde kuvvet uygulanmasını önermektedir.[11] Yazar, bu kuvvet 

oranlarının klinik tecrübelere dayandığını belirtmektedir. Shroff ve ark.[5,60] 

uygulanan intrüzyon kuvvetinin yönünü anterior dişlerin direnç merkezine çevirmek ve 

retraksiyonu sağlamak amacıyla 20 gf’luk distal yönlü bir kuvvet uygulamaktadırlar. 

Yazarlar uygulanacak bu distal yönlü kuvvetin posterior ankrajı çok fazla etkilemeden 

retraksiyonu gerçekleştireceğini bidirmektedir. Araştırmamızda, kuvvetlerin ikinci 

küçük azı ve birinci büyük azı arasına yerleştirilen mikroimplantlardan uygulanması 

öngörüldüğünden bu kuvvetin büyüklüğü sadece anterior dişleri etkileyecektir. 

Mikroimplantların sağladığı bu mutlak ankraj sayesinde retraksiyon kuvvetinin 

posterior ankrajı etkilemeden arttırılması mümkün olduğundan, birinci model üzerinde 

yapılan diğer analizlerde değişik miktarlarda retraksiyon ve intrüzyon kuvvetleri 

kullanılarak en uygun kuvvet kombinasyonunun belirlenmesine çalışılmıştır. 

Posterior dişler üzerine etkiyen kuvvetler intrüzyon arkının ekstrüziv etkisi ve 

kuvvet kolu nedeniyle oluşturacağı momenttir. Söz konusu bu ekstrüziv tepki kuvveti 

ve moment birinci büyük azı ve ikinci küçükazı arasına yerleştirilmiş olan 

mikroimplanttan ikinci küçükazı dişine bağlanan bir tel ligatür ile kontrol altına 
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alınabilir.[24] Nitekim bu etkiyi göstermek üzere araştırmamızda birinci analiz 

öncelikle posterior dişler sabitlenmeden, birinci modeldeki diğer daha sonra ise ikinci 

küçük azı dişinin braketinin meziyalinde ark teli üzerinde bir noktadan sabitlenmiştir. 

Bu şekilde yapılan analiz sonucu posterior segmentte belirgin bir hareket 

gözlenmemiştir.  

5.1.2. Birinci Modelin Bulgularının Tartışılması 
İntrüzyon ve retraksiyonu gerçekleştirmek üzere bölümlü ark mekaniklerini 

kullanarak birinci model üzerinde altı adet analiz gerçekleştirilmiştir. Bu analizler Tablo 

3-4’de özetlenmektedir. Birinci modelde distal kuvvetin uygulama yeri sabittir ve ark 

telinin kanin distalinde yaptığı kıvrımın en uç noktasıdır. İntrüzyon kuvvetinin 

uygulama yeri analizler arasında değişkenlik göstermektedir. 

Kök gerilme değerleri incelendiğinde birinci modele ilişkin altı analizde de en 

yüksek gerilmenin orta kesici dişlerin kök ucunda meydana geldiği görülmektedir. Bu 

durum, sağda ve solda uygulanan intrüzyon kuvvetlerinin etkisinin anterior bölümün 

orta kısmında yoğunlaşması ile açıklanabilir. Orta kesici dişlerin köklerinde meydana 

gelen bu yüksek gerilme değerleri bu dişleri kök rezorpsiyonu açısından riskli duruma 

getirmektedir. Ancak bu dişlerdeki gerilme değerlerinin optimal kuvvet uygulanan 

referans modeldeki gerilme değerleri ile karşılaştırıldığında düşük kalmaktadır.(Şekil 4-

89) Bu nedenle bu gerilme değerlerine bakarak söz konusu dişlere fizyolojik sınırlarda 

kuvvetin etki ettiği söylenebilir. 

İntrüzyon kuvvetinin anterior bölümlü ark üzerindeki uygulama yeri anteriora 

yaklaştıkça orta kesici dişlerin köklerindeki gerilme şiddetinin ve alanının arttığı 

gözlenmektedir. Ayrıca intrüzyon kuvvetinin büyüklüğü arttıkça uygulama yerinden 

bağımsız olarak kesicilerdeki gerilme miktarı artmaktadır. 

Yan kesici ve kanin dişlerin kök yan yüzeylerinde de nisbeten yüksek gerilme 

alanları izlenmektedir. Bu alanların daha ziyade distal yönlü harekete bağlı gerçekleşen 

gerilmeler olup, bu dişlerde intrüzyona bağlı kök ucunda yoğunlaşan gerilmeler mevcut 

değildir. İntrüzyon kuvvetinin kaninin distalinden uygulandığı birinci analizde kanin 

kökü boyunca daha yüksek şiddette gerilme alanlarına rastlanmaktadır (Şekil 4-2, 4-3) 

Aynı şekilde intrüzyon kuvvetinin sırasıyla 75 gf ve 100 gf ve retraksiyon kuvvetinin 75 

gf verildiği üçüncü ve beşinci analizlerde de kanin kök yüzeyinde özellikle distal tarafta 

yüksek gerilme alanları göze çarpmaktadır. Bunun muhtemel sebeplerinden biri kanin 



144 

dişin hemen meziyalinden verilen intrüzyon kuvveti ve hemen distalinden verilen 

retraksiyon kuvvetlerinin bu bölgede yoğunlaşması olabilir. Ayrıca bu kuvvet 

oranlarının anterior bölüm dişleri palatinale devirici etki yapması nedeni ile bu bölgede 

gerilme değerlerinin yüksek elde edildiği söylenebilir.Bu analizlerdeki yerdeğiştirme 

bulguları da bu görüşü destekler niteliktedir. 

Birinci modeldeki analizler arasında yer değiştirme bulguları kök gerilme 

değerlerinden daha fazla değişkenlik göstermektedir, bu nedenle yerdeğiştirme bulguları 

her analiz için ayrı ayrı incelenerek birbirleriyle karşılaştırılmıştır. 

Birinci modeldeki birinci analizde intrüzyon kuvveti kaninin distalinden 100 gf 

olarak uygulanmıştır. Kuvvetin yönünü anterior dişlerin uzun eksenlerine paralel hale 

getirmek için de distal yönlü 20 gf kuvvet uygulanmıştır. (Şekil 3-7) Analiz sonucunda 

anterior dişlerin oldukça yüksek miktarda palatinal tipping yaptığı gözlenmektedir. 

(Şekil 4-6, 4-10) Bu nedenle bu dişlerin direnç merkezinin daha anteriorda, kanin ve 

yan kesici dişler arasında yer aldığı söylenebilir. Schroff ve ark. anterior 4 dişin 

intrüzyonu ve aynı anda da retraksiyonu için intrüzyon kuvvetinin bu dişlerin direnç 

merkezinin gerisinden uygulanmasını ve bu dikey kuvvetin yönünü dişlerin uzun 

eksenine paralel hale getirebilmek için düşük şiddette de bir distal kuvvet 

uygulanmasını önermektedir.[5,60] Araştırıcılar bu sayede anterior bölüm dişlerin 

saat yönlü rotasyonunun ve intrüzyonunun gerçekleşeceğini bildirmektedirler. Ancak 

araştırıcıların önerdiği mekanik sistemin anterior dişlerin kök hareketini ve dolayısıyla 

gövdesel diş hareketi gerektiren retraksiyonu nasıl gerçekleştireceği açık değildir. 

İntrüzyon kuvvetinin direnç merkezinin gerisinden uygulanması ile gövdesel hareketten 

ziyade anterior dişlerin kök ucu ekseninde belirgin bir palatinal tippingi beklenebilir.  

Bunun yanında uygulama doğrultusu direnç merkezinin altından geçen distal kuvvet 

saat yönlü rotasyonu ve dolayısıyla bu tippingi artırmaktadır. Nitekim araştırmamızdaki 

birinci modeldeki birinci analizde elde edilen sonuçlar bunu destekler niteliktedir. Bu 

tarz bir sistemin, ancak aşırı protrüzyon gösteren kesicilerin varlığında bu dişlerin eksen 

eğimlerinin elverişli bir konuma getirebilmesi amacıyla uygulanabileceği düşünülebilir. 

Tipping hareketi intrüzyona göre çok daha kolay ve hızlı gerçekleşen bir diş hareketidir. 

Dolayısıyla bu tip bir mekanik sistem klinikte sürekli kontrol altında tutulmalıdır. 

Dişlerin tippingi sonrası eksen eğimlerinin düzelmesi neticesinde daha ileri bir 

retraksiyon ve intrüzyon gerektiği takdirde bu tarz bir mekanik sistemle devam edilmesi 
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eksen eğimlerini azaltacağı için uygun düşmeyebilir. Bu analizde en fazla miktarda 

intrüzyon,  kanin dişte meydana gelmiştir. İntrüzyon kuvvetinin kanin dişe çok yakın 

verilmesi nedeniyle bu sonuç doğaldır. (Şekil 4-8, 4-9) Bu analizde diğer analizlerden 

farklı olarak posterior bölüm mikroimplantlar vasıtasıyla sabitlenmemiştir. Dolayısıyla 

posterior bölüm dişlerde özellikle ikinci küçük azı dişinden itibaren artan miktarda 

ekstrüzyon görülmüştür. Bu sonuç aynı zamanda posterior bölümün saat yönlü rotasyon 

yaptığını da göstermektedir. Bu sonuç, intrüzyon arkı kullanılan bölümlü ark 

mekanikleri ile ilgili araştırmalarda da bildirildiği üzere beklenen bir 

sonuçtur.[11,12,59,124] İntrüzyon arkı v-bükümlü bir teldir ve v-bükümlü tellerde 

bükümün yakın olduğu tarafta kuvvet diğer tarafa göre daha az ve moment daha fazla 

oluşmaktadır.[2,15] Dolayısıyla gingivale doğru olan bükümün yakın olduğu taraf 

olan posterior bölümde saat yönlü moment daha fazla oluşacaktır. Lee ve ark. bölümlü 

arklar ile anterior intrüzyon gerçekleştirildiğinde, posterior bölümdeki arkın posterior 

vestibul bölgeye yerleştirilen mikroimplantlara bağlanması halinde bu bölümdeki 

ekstrüzyon ve tip-back momentlerin engelleneceğini bildirmişlerdir.[24] 

Araştırmamızda incelenen birinci modeldeki diğer analizlerde bunu destekleyen 

sonuçlar alınmıştır. 

İkinci analizde ise anterior dişlerin palatinal tippingini azaltmak ve daha fazla 

retraksiyona izin verebilmek düüşüncesiyle intrüzyon kuvveti (100 gf) kanin ve yan 

kesici dişler arasına taşınmış ve birinci analizle karşılaştırma yapabilmek amacıyla 

distal yönlü kuvvet aynı tutulmuştur. (20 gf) (Şekil 3-8) Bu analizin bulguları 

incelendiğinde anterior dişlerin okluzal düzleme dik bir düzlem boyunca intrüze 

oldukları izlenmektedir. Bu intrüzyon sırasında eksen eğimlerinin hafifçe artmış olduğu 

çakıştırmalara ve kök uçlarındaki hafif distal yönlü hareketlere bakılarak söylenebilir. 

(Şekil 4-15, 4-16, 4-19) Bu analizde bileşke kuvvetin anterior bölümün direnç 

merkezine çok yakın ve bir miktar anteriorundan geçtiği sonucuna varılabilir. 

Dolayısıyla bu modeldeki direnç merkezinin yerinin yaklaşık olarak kanin ve yan keser 

dişler arasında ve dikey yönde kanin dişin orta üçlüsü hizasında olduğu sonucu 

çıkarılabilir. 

Üçüncü analizde retraksiyon kuvvetininin arttırılması istenmiş ve intrüzyon 

kuvveti 75 gf ve distal kuvvet 75 gf olarak verilmiştir.(Şekil 3-9) Birinci analizi takiben 

öne taşınmış olan intrüzyon kuvveti daha yüksek oranda bir retraksiyon kuvveti 
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verilebilmesine olanak tanımıştır. Buna mukabil intrüzyonun yanında retraksiyonun da 

gerçekleştiği izlenmektedir. Ancak anterior bölüm dişlerde palatinale doğru bir miktar 

tipping ve intrüzyon izlenmektedir.(Şekil 4-24, 4-25, 4-28) İntrüzyon ve retraksiyonun 

dengeli bir şekilde gerçekleştirilmesi için distal yönlü kuvvetin azaltılması yada 

intrüzyon kuvvetinin daha da anteriora taşınması düşünülebilir. Klinik uygulamalar 

açısından değerlendirildiğinde retraksiyon sırasında anterior dişlerin eksen eğimlerinin 

azalması istenmiyorsa intrüzyon ve retraksiyon kuvvetlerinin 1:1 oranının uygun 

olmayabileceği söylenebilir. 

Dördüncü analizde intrüzyon kuvveti 75 gf  ve palatinal tippingin azaltılması 

için distal yönlü kuvvet ise 50 gf olarak verilmiştir. (Şekil 3-10) Analiz sonucunda 

anterior dişlerin hemen hemen uniform bir şekilde uzun eksenleri boyunca palatinal 

yada labial yönde bir tippinge uğramadan intrüze oldukları ve analiz öncesi-sonrası 

çakıştırma incelendiğinde bu dişlerin eksen eğimlerinin aynen korunduğu dikkati 

çekmektedir. (Şekil 4-33, 4-34, 4-37) Anterior dişlerin kök uçlarında ön-arka yönlü 

hareket az miktarda olsa da distal yönlüdür. Bu analizde intrüzyonun baskın şekilde 

olmasına rağmen diğer analizlere göre intrüzyon ve retraksiyonun daha dengeli bir 

şekilde gerçekleştiği söylenebilir. Bu analizdeki kuvvet oranlarına bakarak anterior 

dişlerin eksen eğimlerinin korunması istenen vakalarda intrüzyon kuvveti direnç 

merkezi hizasından verildiği takdirde retraksiyon-intrüzyon kuvvet oranının 2:3 

şeklinde tutulmasının fayda sağlayacağı anlaşılmaktadır. 

Beşinci analizde intrüzyon kuvveti (100 gf) ve retraksiyon kuvveti (75 gf) olarak 

verilmiştir. (Şekil 3-11) Elde edilen sonuçlar incelendiğinde üçüncü analizde olduğu 

gibi anterior dişlerin intrüzyonu ile birlikte palatinal yönlü tippingi izlenmektedir, bu 

tippingin miktarı hemen hemen aynıdır ve diğer tüm bulgular üçüncü analiz bulguları 

ile benzerlik göstermektedir. (Şekil 4-42, 4-43, 4-46) Ancak bu analizde intrüzyon 

kuvvetinin daha fazla (100 gf) verilmesi nedeni ile intrüzyon daha fazla miktarda 

gerçekleşmiştir. (Şekil 4-44, 4-45, 4-46) 

Altıncı analizde, retraksiyon kuvvetinin artırılabilmesi için intrüzyon kuvvetinin 

uygulanma yeri daha anteriora yani yan keser ve orta keser dişler arasına taşınmıştır. Bu 

konumdan uygulanan intrüzyon kuvveti 100 gf ve distal yönlü kuvvet ise 100 gf dir. 

(Şekil 3-12) Bu analizin sonuçları incelendiğinde dördüncü analizde olduğu gibi 

intrüzyon ve retraksiyonun dengeli bir şekilde gerçekleştiği ve hareket sırasında belirgin 
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bir palatinal veya labial tipping meydana gelmediği izlenmektedir. (Şekil 4-51, 4-52, 4-

55) Tüm bulgular dördüncü analizde elde edilen bulgulara benzerlik göstermektedir. Bu 

analizde uygulanan kuvvet oranlarına bakılarak intrüzyon kuvvetinin doğrultusunun 

direnç merkezinin daha önünden uygulandığı durumlarda retraksiyon ve intrüzyon 

kuvvetlerinin oranının 1:1 şeklinde tutulmasının daha uygun olacağı söylenebilir. 

Retraksiyonun daha ziyade gövdesel diş hareketi ile  ve anterior dişlerde 

minimal palatinal tipping ile gerçekleştirilmesi için distal yönlü kuvvetin sagittal 

düzlemde ve dikey yönde anterior dişlerin direnç merkezine yakın bir seviyeden 

uygulanması daha uygun olacaktır. Bu, kuvvetin anteriorda uygulanacağı noktanın 

dikey olarak mikroimplantın yerleşim seviyesine yakın olması gerektiği anlamına 

gelmektedir. Klinik şartlarda bunu sağlamak için anterior bölümün ark telinden 

gingivale doğru  en az 8 mmlik bir uzantı yapılmalı ve kuvvet bu noktadan 

uygulanmalıdır. Ancak bu uzantının varlığı hastalarda rahatsızlığa ve yanak ve dudak 

irritasyonuna neden olabilir. 

5.2. İkinci Modelin Tartışılması 

5.2.1. İkinci Modelin Yapısının Tartışılması 
İkinci model sürekli ark mekanikleri prensiplerine dayanılarak oluşturulmuştur. 

Sürekli ark mekanikleri, uygulama kolaylığı nedeniyle boşluk kapatılması sırasında 

sıklıkla başvurulan bir yöntemdir.[53] Bu yöntemde, bütün dişleri birleştiren tek bir 

ark mevcuttur ve genellikle yan kesici dişler ve kanin dişler arasından ark üzerine 

uygulanan distal yönlü kuvvet ile anterior dişlerin retraksiyonu sağlanmaktadır. Bu 

yöntemde anterior bölüme uygulanan retraksiyon kuvveti sonucu anterior dişler ark teli 

ile birlikte geriye doğru hareket ederken, ark teli posterior bölüm dişlerde bulunan 

braket ve tüpler içerisinde kayarak geriye doğru hareket eder. Bu hareket sırasında ark 

teli ile braket veya tüplerin slot iç yüzeyleri arasında oluşan sürtünme nedeniyle 

uygulanan distal yönlü kuvvetin ters yönünde bir sürtünme kuvveti meydana gelir. Bu 

kuvvet ark telinin braket ve tüpler içerisinde kaymasını güçleştirdiği gibi, bu ark teline 

bağlı olan anterior dişlerin geriye hareketini de güçleştirici bir direnç oluşturur. Bu 

direnç aynı zamanda posterior ankrajı da zayıflatır. [10,125] 

Literatürde ark telleri ve braketler arasındaki sürtünme ile ilgili bir çok araştırma 

yer almaktadır. Taylor ve ark.’nın araştırması posterior bölüm dişlerin braket ve 
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tüplerinde oluşan sürtünme değerlerini incelemektedir. [125] Araştırıcılar, invitro 

ortamda yaptıkları deneyde bir büyük azı tüpü ve bir küçük azı braketinden oluşan bir 

posterior bölümden 0,019x0,025 paslanmaz çelik tel geçirildiğinde meydana gelen 

toplam statik sürtünme kuvvetini 185 gf olarak ölçmüşlerdir. Araştırmamızda önce, 

posterior diş bölümündeki sürtünme kuvveti olarak 2 N (203,94 gf ) üst birinci büyük 

azı tüpüne meziyal yönlü olarak uygulanmış, sonraki analizlerde ise sürtünme kuvveti 1 

N (101.97 gf) olarak uygulanmıştır. 

Boşlukların kapatılması ve anterior retraksiyon amacıyla sürekli ark mekanikleri 

kullanıldığında anteriordan posteriora doğru ark üzerine uygulanan kuvvetler, kullanılan 

ark teli yeterince rijit olmadığında bu telde vertikal yönde deformasyona (vertical 

bowing) neden olmaktadır. Aynı zamanda kullanılan telin kesit boyutlarının braket ve 

tüpler içerisinde rahat hareketine izin verecek boyutlarda olması da gerekmektedir. 

Bunun yanında kullanılacak ark telinin aynı zamanda uygulanan retraksiyon kuvvetleri 

ile anterior dişlerdeki tork kaybını önleyecek şekilde anterior braketlerde mümkün 

olduğunca az miktarda “play”e sahip olması da gerekmektedir. Bu nedenle 

çalışmamızda incelenen ikinci modelde kullanılan sürekli ark mekaniklerinde ark teli 

olarak 0,019x0,025 inç kesitli paslanmaz çelik tel kullanılmıştır. McLauglin ve ark. göre 

0,019x0,025 paslanmaz çelik tele uygulanan distal yönlü kuvvetlerde bu telin vertikal 

deformasyonu ve anterior tork kaybı minimumdur.[53] 

Park ve ark. üç vaka üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmalarında sürekli ark 

mekaniklerini kullanarak anterior dişlerin mikroimplant desteği ile en-masse 

retraksiyonunu incelemişlerdir. Araştırıcılar sağda ve solda ikinci küçük azı ve birinci 

büyük azı dişleri arasına yerleştirdikleri mikroimplantlardan uyguladıkları 150 gf distal 

yönlü kuvvet ile 7 ila 13 mm retraksiyon gerçekleştirdiklerini bildirmektedirler. [78] 

Araştırıcıların uyguladıkları kuvvet anterior dişlerin direnç merkezinin altından 

geçmektedir. Bu nedenle anterior dişlerde palatinal tippinge neden olabileceği 

düşünülmektedir. Araştırmamızda ayrıca anterior intrüzyonu sağlamak amacıyla orta 

kesici dişler arasına yerleştirilen bir adet mikroimplanttan kuvvet uygulanmıştır. Sung 

ve ark.[62] sürekli ark mekanikleri kullanılarak retraksiyon yapıldığında intrüzyon da 

sağlanmak istenirse ön kesici dişler arasına yerleştirilen mikroimplantlardan ark üzerine 

elastikler yardımıyla intrüzyon kuvveti uygulanabileceğini bildirmişlerdir. Araştırıcılar, 

bu kuvvetin miktarını bildirmemişlerdir. 
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Araştırmamızda incelenen ikinci modelde orta kesici dişler arasında bulunan 

mikroimplanttan intrüzyon kuvveti uygulanırken yan kesici diş ve kanin dişler 

arasından ark üzerinden dik açıyla uzanan çıkıntılara distal yönlü kuvvet uygulanmıştır.  

5.2.2. İkinci Modelin Bulgularının Tartışılması 
İntrüzyon ve retraksiyonu gerçekleştirmek üzere sürekli ark mekaniklerini 

kullanmak suretiyle ikinci model üzerinde üç adet analiz gerçekleştirilmiştir. Bu 

analizler Tablo 3-5’de özetlenmektedir. Bu modeldeki tüm analizlerde kuvvet uygulama 

yerleri sabit olup, intrüzyon kuvveti orta keserler arasından ark teline, distal yönlü 

kuvvet ise kanin ve yan keser dişler arasındaki ark telinden gingivale uzanan çıkıntıya 

uygulanmıştır. Analizler arasında uygulanan kuvvetler ve ark teli ile posterior braket ve 

tüpler arasındaki sürtünme kuvveti değişkenlik göstermektedir. 

İkinci modeldeki birinci analizde anterior bölümdeki gerilme değerleri daha 

ziyade interproksimal bölgelerde yoğunlaşmakta ve orta kesici dişten posteriora doğru 

artmakta ve en fazla kanin dişte izlenmektedir. (Şekil 4-56, 4-57) Diğer analizlerde de 

aynı durum görülmektedir, ancak gerilmelerin şiddeti azalmıştır. Birinci analizde 

sürtünmenin etkisi nedeniyle posterior dişlerde özellikle ikinci küçük azının meziyal 

kole bölgesinde gerilmeler görülürken, diğer analizlerde posterior dişlerde çok az 

miktarda gerilmeler gerçekleşmiştir. (Şekil 4-65, 4-66, 4-74, 4-75) 

Kanin ve lateral dişlerin kole bölgelerinde gerilme değerinin yüksek olmasının 

nedeni retraksiyon kuvvetinin bu bölgeden uygulanması ile açıklanabilir. Gerilme 

değerleri referans modeldeki gerilmeler ile karşılaştırıldığında bunların referans 

modeldeki kök ucu değerlerine göre çok az miktarlarda olduğu görülmektedir. Üç analiz 

içerisinde en fazla gerilme değerleri birinci analizde meydana gelmiştir.  

İkinci modelde arkın anterior ve posterior dişler arasında devamlılık arzetmesi 

nedeniyle, kuvvetlerin direkt olarak posterior dişler yerine mikroimplantlardan 

uygulanmasına rağmen bu kuvvetlerin posterior dişler üzerinde de etkileri görülmüştür. 

Birinci analizde ikinci küçük azının ve birinci büyük azının posteriora doğru azalacak 

şekilde intrüze oldukları, ikinci büyük azının ise tam tersine ekstrüze olduğu 

izlenmektedir. Bu sonuç, uygulanan kuvvetler nedeniyle tüm diş arkının saat yönlü 

rotasyona uğradığını göstermektedir. Bunun muhtemel sebebi ark telinin posterior 

braket ve tüpleri içerisinde kaymasının distal yönlü kuvvetin etkisinin sürtünme 

nedeniyle engellenmiş olması ve böylece intrüzyon kuvvetinin baskın hale geçerek tüm 
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arkın rotasyonuna neden olmasıdır. Posterior bölümde 2N’luk bir sürtünme kuvveti 

varsayıldığında 150 gf’luk retraksiyon kuvvetinin yetersiz kalmış olması nedeniyle 

hakim olan kuvvetin orta kesiciler arasında bulunan  mikroimplanttan uygulanan 

intrüzyon kuvveti olmuş olduğu söylenebilir. Bu intrüzyon kuvveti anterior dişlerin 

kanin ve yan keser dişler arasında bulunduğu öngörülen direnç merkezinin labialinden 

ve oldukça uzağından geçmektedir. Bu nedenle bu kuvvetin anterior dişleri ve aynı 

zamanda sürtünme nedeniyle blok haline gelmiş olan tüm diş arkına rotasyon yaptırması 

beklenen bir sonuç olmuştur. 

Sürtünmenin yukarıda bahsedilen etkilerinin azaltılması amacıyla ikinci 

modeldeki ikinci analizde sürtünme kuvveti daha düşük (1N) olarak uygulanmıştır. 

İkinci analiz sonucunda ark telinin posterior braket ve tüpler içerisinde daha kolaylıkla 

kayması nedeniyle anterior dişlerin retraksiyon yönündeki hareketi daha kolay 

gerçekleşmiştir. Gene sürtünmenin azalmasına bağlı olarak ark telinin posterior braket 

ve tüpler içerisindeki kolaylaşan hareketi ile birlikte anterior kuvvetlerin posterior 

bölüm dişler üzerine olan etkisi de azalmış ve birinci analizde görülen tüm diş arkının 

tamamen rotasyonu gibi bir durum gözlenmemiştir. İkinci analizde posterior dişlerde 

minimal bir yer değiştirme gözlenmektedir. Kök gerilme değerleri incelendiğinde yan 

keser ve kanin dişlerin özellikle koleye yakın meziyal ve distal kök yüzeylerinde yüksek 

gerilme değerleri elde edildiği görülmektedir. Bunun dışında genelde tüm köklerde 

homojen bir dağılım olduğu gözlenmektedir. Bahsedilen bu yüksek gerilmeler, kuvvetin 

kanin ve yan keser dişler arasında  ark teli üzerinde bulunan çıkıntıdan uygulanmasına 

bağlı oluşmuştur. 

İkinci modeldeki üçüncü analizde retraksiyon ve intrüzyon kuvvetlerinin 

miktarları artırılarak bunun olası etkileri incelenmiştir. Retraksiyon kuvveti 250 gf 

olarak uygulanırken, intrüzyon kuvveti 100 gf olarak uygulanmıştır. Bu analiz 

sonucunda temelde bir önceki analiz ile benzer sonuçlar elde edilmiştir ancak intrüzyon 

ve retraksiyon miktarları artmıştır. Kuvvetin 250 gf’a arttırılmış olması sürtünme 

kuvvetinin daha kolay elimine edilmesi ile birlikte daha fazla retraksiyonu sağlamıştır. 

 Birinci analizde daha belirgin miktarda olmak üzere tüm analizlerde anterior 

dişlerde labiale tipping izlenmektedir. Bu durum, 250 gf gibi nisbeten yüksek bir 

retraksiyon kuvvetinin uygulandığı son analizde bile aynıdır. Bu nedenle, intrüzyon 

kuvvetinin uygulandığı orta kesicilerin arasındaki mikroimplantın yerinin direnç 
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merkezine göre çok fazla labialde kaldığı, dolayısıyla buradan uygulanan kuvvetlerinde 

fazla moment oluşturdukları söylenebilir. Bu durumu azaltmak için intrüzyon kuvveti 

yan keser ve kanin dişler arasına yerleştirilecek bir mikroimplanttan uygulanabilir veya 

retraksiyon kuvvetinin daha dikey doğrultudan anterior ark bölümüne uygulanması ters 

yönlü momenti arttıracağından bu labiale tipping yaptıran momenti dengeleyebilir. 

5.3. Üçüncü Modelin Tartışılması 

5.3.1. Üçüncü Modelin Yapısının Tartışılması 
Üçüncü modelde, gene bölümlü ark prensiplerine dayanarak anterior altı dişin 

bir blok haline getirilmesi ve kuvvetin palatinale yerleştirilen mikroimplantlardan 

uygulanması düşünülmüştür. Bu dişlerin bir blok haline getirilebilmesi ve kuvvetin 

aktarılabilmesi amacıyla Chung ve ark.[111] anterior dişlerin palatinaline yerleştirilen 

bir aparey geliştirmişlerdir. Chung ve ark. bu yapıyı “lingual retraktör” olarak 

adlandırmaktadırlar. Bu aparey her dişin palatinaline yapıştırılacak olan mesh’ lere 

lehimlenen, uygun şekilde bükülmüş 0,9 mm çapında paslanmaz çelik telden ibarettir. 

Bu telin uçları kuvvetin uygulanabilmesi amacyla kaninler hizasından palatinale ve 

gingivale doğru kuvvetin uygulanması istenen seviyeye kadar uzatılmaktadır. Yakın 

zamanda bu lingual retraktörlerin kullanımı ile ilgili başarılı sonuçları bildiren bazı vaka 

raporları yayınlanmıştır. [111,126-128] Anterior dişlerin blok haline getirilmesi için 

kullanılabilecek bir başka yöntem de basınçla oluşturulan akrilik splint kullanılmasıdır. 

Bu yöntemde de akrilik splint içerisine gene kaninler hizasına kuvvetin uygulanacağı 

kuvvet kolları yerleştirilebilir. Araştırmamızda anterior bölümün blok haline getirilmesi 

anterior dişlerin lingual yüzeylerine yapışık 0.9 mm paslanmaz çelik telin modellenmesi 

ile gerçekleştirilmiştir.  

Park ve ark. 2007 yılında yayınladıkları araştırmalarında[128] palatinal orta 

hatta iki adet implant yerleştirmişler ve tek taraflı 150 gr anterior retraksiyon kuvvetini 

palatinal yüzeye yerleştirdikleri rijit yapının kollarına uygulamışlardır. Araştırıcılar söz 

konusu yöntemle 6.1 mm retraksiyon sağladıklarını bildirmişlerdir. 

Kim ve ark.[126] da aynı apareyi kullandıkları fakat mikroimplantlar yerine 

transpalatal arktan kuvvet uyguladıkları klinik vaka raporlarında 6 mm retraksiyon 

sağladıklarını bildirmişlerdir. Araştırıcılar bu araştırmada kullandıkları kuvvet 

miktarlarından bahsetmemişlerdir. Aynı araştırıcılar bir diğer araştırmalarında[127], 
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kuvveti gene bir transpalatal arktan uygulamışlar, retraksiyon için tek taraflı olarak 300 

gr, intrüzyon için ise 60 gr kuvvet uygulamışlar ve sonuçta 4 mm retraksiyon 

sağladıklarını bildirmişlerdir. 

Araştırmamızda benzer yapıdaki bir modelde tek taraflı olarak 75 er gf kuvvet 

uygulanmıştır. Söz konusu kuvvetler lingual retraktörün palatinal uzantılarından, birinci 

büyük azılar hizasında median palatinal sutura yerleştirilmiş bir implanta doğru 

verilmektedir. Bu noktaya yerleştirilmiş olan implant, bu palatinal uzantılardan daha 

gingivaldedir. Bu nedenle verilen kuvvet anterior dişler üzerinde retraksiyon etkisinin 

yanında aynı zamanda intrüzyon etkisi de göstermektedir. 

5.3.2. Üçüncü Modelin Bulgularının tartışılması 
Bu modeldeki kök ucu gerilme değerleri incelendiğinde en fazla gerilmenin orta 

kesici dişte gerçekleştiği gözlenmektedir. (Şekil 4-83) Diğer modellerde olduğu gibi bu 

modelde de sağdan ve soldan uygulanan kuvvetlerin etkisinin orta hatta yoğunlaşması 

nedeniyle bu sonuç ortaya çıkmıştır. Orta kesici diş kök uçlarındaki bu gerilme miktarı 

diğer modellerdekinden daha yüksek olarak kaydedilmiştir. (0,6 N/mm2) Bu gerilme 

değeri referans modeldeki gerilme değerine (0,78 N/mm2) çok yakındır. Dolayısıyla bu 

modelde uygulanan kuvvetlerin (sağ ve solda 75er gf) optimal şiddette olduğu 

söylenebilir. Ancak bu gerilme değeri diğer modellerdeki analizlerle karşılaştırıldığında 

gene de oldukça yüksektir. Bundan daha yüksek miktarda kuvvetlerin kullanımının 

özellikle orta kesici diş köklerinde rezorpsiyon riskini arttıracağı düşünülmektedir. 

Yer değiştirme değerleri incelendiğinde anterior bölüm dişlerin kuronlarında 

belirgin bir intrüzyon ile birlikte belirgin bir palatinale tipping de izlenmektedir.(Şekil 

4-86, 4-88) Bu tipping, uygulanan kuvvetin etki çizigisinin anterior dişlerin direnç 

merkezinin altından geçmesi neticesinde bir moment oluşturması ile gerçekleşmiştir. 

Bunu engellemek için palatinal çıkıntıların direnç merkezine yani daha anteriora 

yaklaştırılması veya mikroimplantın daha distale taşınması bir çözüm olabilir. Palatinal 

uzantıların anteriora yaklaştırılması pratikte palatinal alveol kemiğin eğimi nedeniyle 

mümkün olmayabilir. Söz konusu palatinal uzantıların anterior dişlerin palatinalindeki 

kemiğin eğimini takip edecek şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Bunun yerine 

kuvvetin daha distalde yerleştirilecek bir mikroimplanttan (örneğin ikinci büyük azılar 

hizasından) uygulanması kuvvetin etki çizgisinin daha yatay bir doğrultuda olmasını ve 

direnç merkezine daha yakın geçmesini sağlayabilir. Araştırmamızda uygulandığı 
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şekliyle bu sistemin klinik şartlarda sadece aşırı protrüzyonlu dişlerin retraksiyonu ve 

intrüzyonu amacıyla ve kontrollü bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Bu modelde 

kullanılan mekanik sistem, palatinale tipping yaptırması nedeniyle anterior dişlerin 

eksen eğiminin değişmesinin istenmediği durumlarda kontrendikedir. 

Tüm dişlerdeki intrüzyon miktarı birbirine yakın olsa da en fazla intrüzyon 

kanin dişte gerçekleşmiştir. (Şekil 4-87) Bunda kuvvetin direkt olarak kanin dişler 

hizasından uygulanmış olması etkilidir. Klinikte bu modelde uygulanacak intrüzyon 

kuvveti bir bakıma palatinanın morfolojisine bağımlıdır. Bir başka deyişle sığ palatinal 

eğime sahip hastalarda orta hatta yerleştirilecek mikroimplant daha aşağıda 

konumlanacağından intrüzyon etkisi sınırlı olacaktır. 

Bu modelin bir diğer dezavantajı da palatinal yüzeye yerleştirilecek metal 

yapının oluşturulması için bir laboratuvar çalışması gerektirmesidir.  

5.4. Tüm Modellerin Bulgularının Karşılaştırılarak Tartışılması 
Birinci modelde uygulanan kuvvetler sonucu anterior dişler daha fazla 

intrüzyona uğrarken, ikinci modelde retraksiyon yönünde hareket daha fazla 

gerçekleşmiştir. Üçüncü modelde ise başlıca diş hareketi olarak intrüzyonun yanında 

önemli miktarda palatinal tipping de görülmüştür. Birinci modelde intrüzyon miktarları 

diğer modellere göre daha fazla olmuştur. Bunun başlıca nedeni bölümlü ark 

mekaniklerinin anterior dişlerin direnç merkezine çok yakın bir doğrultudan geçecek 

şekilde intrüzyon kuvveti uygulanabilmesine izin vermesidir. Birinci modelde 

kullanılan retraksiyon kuvveti (distal yönlü kuvvet) kanin dişin distalindeki ark teli 

kıvrımına uygulanmıştır. Bu nokta ikinci modeldeki kuvvetin uygulandığı nokta olan 

kanin ve yan keser dişler arasındaki çıkıntıya göre posterior mikroimplanta daha 

yakındır ve bu yakınlık nedeniyle mikroimplanttan uygulanan distal kuvvet okluzal 

düzleme göre daha dikey doğrultuda olduğundan bu kuvvetin dikey bileşeni intrüziv 

etki göstererek intrüzyonun şiddetini arttırmıştır. İkinci modelde ise retraksiyon kuvveti 

kanin ve yan keser dişler arasına uygulandığından, okluzal düzlemle yaptığı açının daha 

az olması nedeniyle bu kuvvetin dikey bileşeni birinci modeldekine oranla daha az ve 

yatay  bileşeni daha fazla olmuş, bu nedenle de anterior dişlerin retraksiyonuna daha 

fazla katkıda bulunmuştur. (Şekil 5-1) 
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Şekil 5-1 Birinci ve ikinci modelde distal yönlü kuvvetlerin dikey ve yatay bileşenleri 

(100 gf örnek kuvvet olarak kullanılmıştır.) (Kuvvet büyüklükleri birbirine göre ölçekli olarak  çizilmiştir.) 

 

Birinci modelde posteriorda sağda ve solda birer adet olmak üzere iki adet 

mikroimplant kullanılmıştır. İkinci modelde bunlara ilaveten orta kesiciler arasında da 

bir mikroimplant kullanılmıştır. Daha az sayıda mikroimplant kullanılabilmesi birinci 

modeli ikinci modele göre daha avantajlı kılmaktadır. Üçüncü modelde ise tek bir 

implant kullanılması ve bu implantın diş köklerine zarar vermeyecek nisbeten daha 

güvenli bir bölge olan median palatinal sutura yerleştirilmiş olması bu modelin diğer 

modellere göre avantajlı yönüdür. 

Birinci ve ikinci modellerde gerçekleştirilen farklı analizlerde farklı noktalardan 

farklı miktarlarda uygulanan kuvvetler sonucu meydana gelen diş yerdeğiştirmelerinin 

değerlendirilmesi ile anterior dişlerin direnç merkezinin tahmini yeri tesbit edilmeye 

çalışılmıştır. Şekil 5-2’de tüm analizlerde uygulanmış distal yönlü ve intrüzyon 

kuvvetlerin her analizdeki bileşke kuvveti ölçekli olarak çizilmiştir. Her bir analizdeki 

yer değiştirme bulguları o analize ait bileşke kuvvetin doğrultusu ile karşılaştırılarak, 

buna göre anterior direnç merkezinin yeri tespit edilmeye çalışılmıştır.(Şekil 5-2) Bu 

noktanın sagittal düzlemde ön-arka yönde kanin ve yan keser dişler arasında, dikey 

yönde ise kanin kökünün orta üçlüsü hizasında yer aldığı düşünülmektedir. 
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Şekil 5-2 Birinci ve İkinci Modellerdeki tüm analizlerde uygulanan distal ve dikey yönlü 
kuvvetlerin sagittal düzlemdeki bileşkeleri ve anterior dişlerin tahmini direnç 
merkezi 

NOT: Kuvvet büyüklükleri ölçekli olarak çizilmiştir ve rakamlar analiz  numaralarını temsil etmektedir. Siyah-beyaz 
daire direnç merkezinin tahmini yerini göstermektedir. 
 

 Tüm modeller arasında en yüksek kök gerilme değerleri üçüncü modelde elde 

edilmiştir. Bu modeli özellikle orta kesici dişlerin kök uçlarında gerçekleşen yüksek 

gerilme değerleri ile birinci modeldeki analizler izlemektedir. İkinci modelde ise diğer 

modellerle kıyaslandığında çok az miktarda gerilme değeri meydana gelmiş ve bu 

modelde diğer modellerin aksine orta kesici kök uçları yerine retraksiyon kuvvetinin 

uygulandığı yer olan yan keser ve kanin dişlerin yan yüzeylerinde meydana gelmiştir. 

Bu sonuç da ikinci modelde uygulanan kuvvetler nedeniyle intrüzyondan daha ziyade 

retraksiyonun baskın olduğu görüşünü desteklemektedir. 

 Posterior dişlerde birinci modeldeki birinci analizde posterior bölüm 

mikroimplantlar ile sabitlenme yapılmadığından ekstrüzyon ve saat yönlü rotasyon 

görülmüş ve ikinci modeldeki birinci analizde sürtünme kuvveti nedeniyle ark telinin 

posterior braket ve tüpler içerisinde hareketinin kısıtlanması nedeniyle saatin ters yönlü 

rotasyon ve intrüzyon meydana gelmiştir. Bu analizlerin haricinde posterior dişlerde 

belirgin bir hareket meydana gelmemiş olması mikroimplant uygulamaları ile posterior 

ankrajın başarılı bir şekilde korunduğuna işaret etmektedir. 
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6. SONUÇ 

Anterior intrüzyon ve retraksiyon araştırmamızdaki birinci modelde incelendiği 

üzere bölümlü ark mekanikleri ile gerçekleştirilmek istendiğinde, anterior dişlerin eksen 

eğimlerinin korunması isteniyorsa retraksiyon-intrüzyon kuvvet oranı intrüzyon kuvveti 

direnç merkezi hizasından verildiğinde 2:3, direnç merkezinin anteriorundan 

verildiğinde 1:1 şeklinde ayarlanmalıdır. Orta ve yan keser dişler arasından verilen 100 

gf intrüzyon kuvveti ve distal yönlü 100 gf kuvvetin bu sistem için uygun olduğu 

sonucuna varılabilir. Daha fazla retraksiyon etkisi için distal yönlü kuvvet anterior 

bölüme mümkün olduığunca paralel iletilmeli, mikroimplantın yerleştirildiği yüksekliğe 

yakın bir seviyeden arka bağlanmalıdır. 

İkinci modelde incelenen sürekli ark mekanikleri ile anterior intrüzyon ve 

retraksiyon gerçekleştirileceği durumlarda ark telinin posterior braket ve tüpler 

içerisindeki sürtünmesi sistemin önemli bir parçası olduğu ve tüm dişlerin hareketini 

değiştirebileceği göz önünde tutulmalıdır. Bu nedenle öncelikle uygulanan kuvvetler 

nedeniyle eğilmeye uğramayacak fakat sürtünmesi minimal olacak bir tel seçilmelidir. 

İncelenen ikinci modeldeki son analizde uygulanan 100 gf intrüzyon kuvveti ve 250 gf 

retraksiyon kuvveti anterior retraksiyonu gerçekleştirmeyi başarırken aynı zamanda da 

referans modeldeki gerilmelerle karşılaştırıldığında yüksek gerilme değerlerine yol 

açmadığından, uygun kuvvet miktarı olarak nitelendirilebilir. İntrüzyon kuvveti direnç 

merkezine göre uzaktan ve labialden uygulandığı için bu kuvvetin kanin ve yan keser 

diş arasındaki bir mikroimplanttan uygulanması veya distal yönlü kuvvetin anterior 

bölüme daha aşağıdan uygulanması labiale tippingi azaltacaktır. 

Üçüncü modelde anterior dişler belirgin bir palatinal tipping göstermiştir. Bu 

nedenle bu yöntemin kullanılması için vakaların uygun seçilmesi ve  yalnızca eksen 

eğimi artmış anterior dişlerin varlığında kullanılması gerekmektedir. Bu yöntemin 

avantajları, kuvvetin palatinal yüzeye yerleştirilen ataçmanlar yardımıyla uygulanması 

nedeniyle estetik olması ve ankraj ünitesi olarak sadece tek bir adet mikroimplant 

kullanılmasıdır. Bu modelde uygulanan 75 gf kuvvet diş köklerinde fizyolojik sınırı 

aşan bir gerilme meydana getirmemiştir. 
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