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ÖZET 

 

Bölükbaşı N. Anterior maksillada farklı lokalizasyonlarda uygulanan dental 
implantların çene kemiğindeki kuvvet dağılımına etkisinin sonlu elemanlar analizi 
yöntemi ile incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Oral 
İmplantoloji ABD. Doktora Tezi. İstanbul. 2008. 

 

 

Bu çalışmanın amacı, anterior maksillaya uygulanan dental implantların 
lokalizasyonlarının implantlar çevresinde oluşan stres, gerinim ve yer değiştirme 
değerlerine olan etkisini sonlu eleman analiz yöntemi ile araştırılmasıdır. Anterior 
maksillada kemiğin morfolojisi implantların düz abutmanlar ile restore edilmesine izin 
vermemektedir. Bu nedenle açılı abutman kullanılmasının sonuçlar üzerine etkisi de 
incelenmiştir. Maksillanın modeli bilgisayarlı tomografi görüntüsünden yararlanılarak 
hazırlanmıştır. Farklı implant lokalizasyonlarını içeren beş model hazırlanmıştır. 
Oluşturulan modellerdeki implant dağılımları şu şekildedir; birinci modelde iki kanin, 
ikinci modelde her iki kanin ve bir orta kesici, üçüncü modelde her iki kanin ve orta 
kesici, dördüncü modelde iki kanin ve bir yan kesici, beşinci modelde her iki kanin ve 
yan kesici dişler bölgelerine implantlar yerleştirilmi ştir. Matematiksel modellerin 
çözümlenmesi Abaqus programı kullanılarak yapılmıştır. Dikey yükleme de tüm 
kuronlara, yatay yüklemede ise kanin bölgesindeki implantlara kuronun üzerinden 100 
Newton’luk çiğneme kuvveti uygulanmıştır. Stres özellikle kortikal kemikte, gerinim 
ise trabeküler kemikte meydana gelmiştir. Abutman açısının 0 dereceden 15 dereceye 
çıkması gerilme, gerinim ve yer değiştirme değerlerinin dikey yüklemede artmasına, 
yatay yüklemede ise azalmasına neden olmuştur. En yüksek gerilme ve gerinim 
değerleri krestal kemikte ölçülmüştür. Beşinci model dikey yüklemede en yüksek, yatay 
yüklemede en az riske sahip modeldir.            

 

Anahtar Kelimeler :  dental implant, sonlu eleman analizi, stres, gerinim, yer değiştirme  
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ABSTRACT 

   

Bölükbaşı N. Finite element analysis of the effect of dental implant location on stress 
distribution in the anterior maxilla. İstanbul University, Institute of Health Science, 
Department of Oral Implantology. PhD Thesis. İstanbul. 2008. 

 

 

The purpose of this study was to analyze the effects of dental implant locations on 
stress, strain and displacement values in the anterior maxilla by finite element analysis. 
The morphology of existing bone in this area dictates that implants are placed at angles 
that are difficult to restore with the straight abutments. Therefore the effect of abutment 
angulations on results was also evaluated. Computed tomography was used to derive the 
geometry of maxillary bone model. Five models were created with different implants 
locations. The configurations of implants in these models were as follows; two canines 
in first model, two canines and one central incisor in second model,  two canines and 
two central incisors in third model,  two canines and one lateral incisor in fourth model 
and two canines and two lateral incisors in fifth model. The mathematical models were 
solved by Abaqus software. A load of 100 Newton was applied to each crown in 
vertical loading and 100 Newton was applied to canine sites in horizontal loading. 
Stress occurred predominantly in the cortical bone layers whereas strains occurred 
mostly in the cancellous bone. There was an increase in magnitude of stress, strain and 
displacement as the abutment angulations increased from 0 degree to 15 degree in 
vertical loading. In horizontal loading, the increase of abutment angulations caused less 
stress, strain and displacement value. Highest stress and strain values were calculated in 
crestal bone. The fifth model was found to be the most risky model in vertical loading 
and least risky model in horizontal loading.  

 

Key Words:  dental implant, finite element analysis, stress, strain, displacement 

 

 

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 

Dental implantlar kaybedilen doğal dişlerin yerine çiğneme fonksiyonlarını geri 

kazandırmak amacı ile uygulansalar da son yıllarda bireylerin beklentileri, estetik 

uygulamaların yapılmasını da zorunlu kılmaktadır. İmplant üstü protezlerde ve implant 

çevresi yumuşak dokularda doğal dişlerdekine benzer görünüm elde edilebilmesi ve 

osseointegrasyonun uzun dönemde korunması yeterli sayıda dental implantın uygun 

lokalizasyonlarda ve açılarda yerleştirilmesine bağlıdır. Parsiyel ve total dişsiz 

maksillada protezin estetiği ve fonksiyonunu etkileyen birçok faktörün bulunması, ideal 

tedavi planlamasını ve protetik tedaviyi güçleştirmektedir [1].   

 

Günümüzde total dişsiz maksillada hangi sayıda ve lokalizasyonlarda 

implantların yerleştirileceğine dair fikir birliği bulunmamaktadır. Misch [2] total dişsiz 

maksillanın; orta ve yan kesiciler, her iki kanin ve her iki azılar bölgeleri olmak üzere 

beş segmente ayrılarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirmiştir. Misch’in tanımladığı 

beş segmentten üçü anterior maksillada bulunmaktadır. Yazar, mandibulanın lateral ve 

protrusiv hareketleri sırasında implantlara iletilecek aşırı yükleri azaltmak için mümkün 

olduğunca fazla sayıda implant uygulanmasını önermiştir. Yapılan çeşitli biyomekanik 

çalışmalar da implant sayısının artmasının implantlara iletilen stresi azaltacağını 

göstermektedir [3-5].     

 

Maksillada ve özellikle de maksillanın anterior bölgesinde dişlerin kaybından 

sonra oluşan kemik yapısı dental implantların doğal dişlerdekine benzer pozisyonlarda 

yerleştirilmesini zorlaştırmaktadır. Premaksilla, diş çekiminden sonra genişliğinin ilk 

bir yılda %25’ini, ilk üç yılda ise %40 ile %60’ını kaybetmektedir. Ayrıca vestibüldeki 

kompak kemik diş çekimleri sırasında kırılabilmektedir. Oluşan anatomiye bağlı olarak 

implantlar daha palatinal ve süperior pozisyonlarda yerleştirilmektedir [6-8]. 

İmplantların daha palatinal ve süperior pozisyonlarda yerleştirilmesi konvansiyonel 

protetik başlıkların  (0° abutmanların) kullanılmasını güçleştirmektedir [9,10]. Bu 

nedenle günümüzde birçok firma açılı abutmanlar üretmektedir.  
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Dental implantların uzun dönem başarısında biyomekanik faktörlerin etkisi 

tartışılmazdır [11,12]. Oklüzal yükler implant üstü protezler aracılığı ile dental 

implantlar ve çevresindeki kemiğe iletilmektedir. İmplantlar üzerine iletilen yükler; 

yükün tipine, implantların boyutlarına, implantların yüzey özelliklerine, protez tipine, 

implantlar çevresindeki kemiğin yapısal özelliklerine ve implantların yerleşimine göre 

implant-kemik ara yüzünde gerilmelere neden olmaktadır. İmplant-kemik ara yüzünde 

kemiğin taşıma kapasitesini aşan aşırı yükler ise kemik remodelingini etkileyerek 

rezorpsiyona veya implantın kaybına neden olabilmektedir [13-15].  

 

İmplant ile kemiğin temas alanında kuvvet uygulanmasına bağlı değişimleri 

ölçmek için 1976 yılından itibaren ‘Sonlu Eleman Analizi’ İngilizce söylenişinin 

kısaltması ile FEM (Finite Element Analysis) oral implantolojide kullanılmaya 

başlanılmıştır [14,16]. Sonlu eleman analizi biyomekanik açıdan incelenmek istenen 

komplike bir geometriye sahip cismin, belirli sayıda elemanlara bölünerek analizlerin 

gerçekleştirilmesidir [14,15,17,18]. Sonlu elemanlar analizi ile kemik, implant ve 

implant-üstü yapıların klinik koşullara yakın olarak modellenebilmesi sayesinde, 

uygulanan yükler altında, implantlar ve çevresindeki kemikte oluşan gerilme, şekil 

değiştirme ve yer değiştirme miktarlarının ve lokalizasyonlarının tam olarak 

saptanabilmesi mümkün olabilmektedir [19,20,21,22,23].  

 

Çalışmamızın amacı; anterior maksillada farklı sayılarda ve lokalizasyonlarda 

dental implant uygulamasının ve bu implantların üzerine farklı açılara sahip abutmanlar 

kullanılmasının peri-implant kemikte oluşturacağı gerilme (stres), şekil değiştirme 

(gerinim) ve yer değiştirme (deplasman) miktarlarının ve bölgelerinin sonlu elemanlar 

analiz yöntemi ile araştırılmasıdır.   
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. Oklüzal Yüklerin Peri- İmplant Kemiğe Etkisi 

 

2.1.1. Mekanik Yüklemenin Kemik İyileşmesi Üzerine Etkisi 

 

Kemiğin dayanıklılığı, yüklemeden sonraki ilk bir yılda yoğunluğundaki ve 

mineral içeriğindeki değişikliğe bağlı olarak artmaktadır. Kemik 4. ayda %60 oranında 

mineralize olmaktadır. Tamamen mineralize olması ise 52 hafta sürmektedir [24,25]. 

Parsiyel olarak mineralize olmuş kemik tamamen mineralize olmuş kemiğe göre daha 

zayıftır. İmplant yuvasının hazırlanması sırasındaki travma, implantların çevresindeki 

kemikte rezorpsiyona neden olmaktadır. Periosteal ve/veya endosteal proliferasyon yani 

modelingi sağlamak için osteositler ve periosteal osteoblastik hücreler bölgede ilk 

olarak woven kemiği oluşturmaktadır [26-28]. Birkaç ay sonra woven kemik lamelar 

kemik ile yer değiştirmektedir. Mineral yoğunluğu woven kemiğe göre daha fazla olan 

lamelar kemik, oklüzal yüklere daha dayanıklıdır. Bu nedenle aynı büyüklükteki stres, 

iyileşme döneminin başında mikro çatlak veya rezorpsiyona neden olurken ilk yılın 

sonunda mineralizasyonun tamamlanması ile gerilme (stres)-şekil değiştirme (gerinim) 

arasındaki ilişki tamamen değişeceği için kemik adaptasyonunu sağlayabilmektedir. 

Adaptasyon sürecinde implant çevresindeki kemikteki stres ve şekil değiştirmeden 

korunmak için progresif yükleme tercih edilebilir [29]. Benzer şekilde yapılan hayvan 

çalışmaları [30,31] ve klinik çalışmalar [32-36] implanta gelen yükleri ve mikro 

hareketliliği azalttığı için immediat yüklemenin osseointegrasyonu desteklediğini 

göstermektedir [37,38].   

 

2.1.2. Dental İmplantlar ile Peri-İmplant Kemik Arasındaki Yük İletimi 

 

 Dental implantlar titanyum ve alaşımlarından yapılmaktadır. Titanyumun 

elastiklik modülü kortikal kemiğe göre 5–10 kat daha fazladır. Genel mühendislik 
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prensibine göre farklı elastiklik modülüne sahip iki materyal, arada başka bir materyal 

olmadan temasta olduğunda, her iki materyalden biri üzerine uygulanan yük sonucu her 

iki materyalin ilk temas ettiği bölgede stres yani gerilme oluşmaktadır [39,40]. 

Fotoelastik ve sonlu eleman gerilme analizleri ile yapılan çalışmalar stresin, dental 

implantlar ile kemiğin ilk temas ettiği bölge olan krestal bölgede yoğunlaşarak U veya 

V şeklinde dağılım gösterip şiddetini kaybettiğini göstermektedir [3,41,42] (Şekil 2-1, 

Şekil 2-2). 

 

Klinik olarak krestal bölgede görülen rezorpsiyon şekli sonlu eleman 

analizlerinde elde edilen verilerle benzerlik göstermektedir [41,42].  

 

Kemik baskı kuvvetlerine dayanıklı iken çekme kuvvetlerine direnci azdır. En az 

direnci ise makaslama kuvvetlerine karşı göstermektedir [43,44]. Bu nedenle dental 

implantların boyun bölgesindeki cilalı yüzey, makaslama kuvvetlerine maruz kaldığında 

aşırı yükleme oluşmakta ve rezorpsiyon görülebilmektedir [44]. Misch’in [44] 

geliştirdiği bu teori, farklı boyun dizaynlarına sahip dental implantların boyun 

bölgelerinde yükleme sonrası benzer rezorpsiyon şeklinin oluşmasını açıklamaktadır 

[45-50].  

 

Bilgisayarlı analizler [51] ve fotoelastik çalışmalar [52] implantların makro 

dizaynının ve yüzey özeliklerinin stres, dolayısı ile şekil değiştirme değerini etkilediğini 

göstermektedir. Klinik ve hayvan çalışmaları da bu çalışmaları doğrular niteliktedir [53-

56]. 

 

Watzak ve arkadaşları [53] vida şeklinde cilalı yüzeye sahip, vida şeklinde 

asitlenmiş-kumlanmış yüzeye sahip ve silindir şeklinde titanyum plazma sprey yüzeye 

sahip implantlarda kemik-implant temasını karşılaştırmışlardır. 18 aylık takip süresinin 

sonunda vida şeklindeki implantlarda daha yüksek oranda kemik-implant teması 

saptanmıştır.  
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Gotfredsen ve arkadaşları [54] titanyum plazma sprey ve cilalı yüzeye sahip 

implantlarda, lateral statik yükleme sonucunda oluşan kemik reaksiyonlarını 

karşılaştırmışlardır. Çalışmanın sonucunda titanyum plazma yüzeyli implantlarda, cilalı 

yüzeyli implantlara göre daha yüksek marjinal kemik seviyesi ölçülmüştür. Ayrıca peri-

implant kemiğin yoğunluğu ve kemik-implant teması da cilalı yüzeyli implantlarda 

titanyum plazma sprey ile pürüzlendirilmiş implantlara göre daha az bulunmuştur.  

 

Zechner ve arkadaşları [55] 4 yıllık takip süresine sahip klinik çalışmalarında, 

farklı yüzey özelliklerine sahip dental implantlarda marjinal kemik rezorpsiyonunu 

radyografik ölçümler ile değerlendirmişlerdir. Marjinal kemikteki rezorpsiyon, cilalı ve 

V şeklinde yiv dizaynlı implantlarda, asitlenmiş-kumlanmış ve kare şeklinde dizaynlı 

implantlara göre daha fazla bulunmuştur.  

 

Quirynen ve arkadaşları [56] standart ve self taping implantlar arasında marjinal 

kemik rezorpsiyonunu ve osseointegrasyon kaybını karşılaştırmışlardır. Self taping 

implantlarda cilalı yüzeye sahip implantlara göre daha yüksek başarı oranı bulunurken 

marjinal kemikteki rezorpsiyon açısından iki grup arasında fark bulunmamıştır. 
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Şekil 2-1: Dental implant üzerine vertikal yük uygulandığında oluşan gerilmenin üç 
boyutlu sonlu eleman analizi ile incelenmesi. V şeklindeki stres kret bölgesinde 
yoğunken implantın uzun ekseni boyunca ilerlerken azalmaktadır [57]. 

 

 

 

Şekil 2-2: Dental implanta tork kuvveti uygulandığında oluşan stres dağılımının 
fotoelastik analiz ile elde edilen görüntüsü. U şeklindeki stres kretin üst 
bölümünde yoğunken apikal bölgede azalmaktadır [58].  
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2.1.3. Kemiğin Mekanik Strese Yanıtı   

 

Osseointegrasyonun, dolayısı ile dental implantların uzun dönem başarısı 

implant çevresindeki kemiğe iletilen gerilmenin miktarına bağlıdır [59]. Yapılan 

çalışmalar yüklemeden bir yıl sonraki marjinal kemik kaybının genellikle çok az 

olduğunu göstermektedir [45,60-64]. Buna karşılık dental implantlar çevresinde aşırı 

kemik kaybını gösteren çalışmalarda bulunmaktadır [59,60,65-70]. Hatta oklüzal 

yüklerin uzun yıllar sonra bile marjinal kemiğin veya osseointegrasyonun kaybına 

neden olabildiği bildirilmi ştir [65,71-72]. Dental implantların mekanik veya biyolojik 

yük taşıma kapasitesini aşan oklüzal yükler ‘aşırı yük-overload’ olarak 

tanımlanmaktadır [65]. Oklüzal yüklerin yönünü ve miktarını klinik olarak hesaplamak 

çok güçtür. Hangi oklüzal yükte ne kadar yıkım olacağını gösteren indeksler de mevcut 

değildir. Bu da oklüzal yükler ile implant başarısı ilişkisini incelemeyi 

zorlaştırmaktadır.   

 

Maksilla ve mandibuladaki remodeling aktivitesi vücudun diğer kemiklerinde de 

olduğu gibi uygulanan kuvvetlere bağlıdır [59,73,74]. Kemik üzerine uygulanan kuvvet 

strese (gerilme) neden olmaktadır [75]. Birim alana uygulanan kuvvet şeklinde ifade 

edilen stres, uygulanan kuvvetle eşit şiddettedir ve zıt yönlüdür [76].  Strese neden olan 

kuvvet aynı zamanda şekil değiştirme de (strain, gerinim) meydana getirmektedir 

[77,78]. Şekil değiştirme, kemik üzerine kuvvet uygulandığında ortaya çıkan 

deformasyon miktarının ya da boyutsal değişimin kemiğin esas boyutuna oranıdır [79]. 

Şekil değiştirme bir kuvvet değil, sadece bir büyüklüktür. Kemikte şekil değiştirme 

düşük oranda meydana gelmektedir. Bu nedenle kemikte görülen şekil değiştirmenin 

tanımlanması için ‘mikrogerinim’ (microstrain) birimi kullanılmaktadır [76-78]. 1000 

mikrogerinim kemikte %0,1 deformasyona karşılık gelmektedir [80]. Şekil 

değiştirmenin miktarı kemiğe iletilen stres miktarına ve kemiğin özelliklerine göre 

değişmektedir [80]. 

 

 Literatürde kemiğin, dental implantlar veya ortopedik apareylere verdiği yanıtı 

araştıran birçok çalışma bulunmaktadır [43,81-84].  
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Hoshaw ve arkadaşları [43] köpek femurunda kemiğin uzun eksenine dik olacak 

şekilde yerleştirdikleri dental implantlar üzerine yük uyguladıklarında, 3-4 mm’lik bir 

alanda kemik hücrelerinin yeniden organize olarak yüklere dayanıklı hale geldiklerini 

gözlemlemişlerdir.   

     

Frost [73,85,86], mekanostat teorisi ile kemik hücrelerinin kemiğe uygulanan 

mekanik strese cevap verdiğini öne sürmüştür. Frost’un teorisine göre gerilme bir 

miktar arttığında kemikte ki yüklenme yeni kemik yapımı ile kompanse edilmektedir. 

Gerilme, eşik değerin altına düştüğünde rezorpsiyona, eşik değeri aştığında ise kemikte 

kırılmaya neden olmaktadır.  

 

Frost, genç erişkinde kortikal kemikte yüklemeye bağlı olarak oluşabilecek 

değişiklikleri beş aşamada sınıflamıştır (Şekil 2-3). Akut kullanılmama bölgesinde, 

kemikteki şekil değiştirme değeri 50–100 mikrogerinim’in altına düştüğü için kemikte 

kullanılmama atrofisine bağlı olarak rezorpsiyon görülmektedir. Adaptasyon 

bölgesinde, şekil değiştirme değeri 100–1500 mikrogerinim’dir. Bu değerin, vücudun 

diğer bölgelerinde de olduğu gibi, dental implantlar çevresindeki kemikte de meydana 

gelen rezorpsiyon ve apozisyon olaylarının dengede olabilmesi için gereken şekil 

değiştirme değeri olduğu düşünülmektedir [59]. Kemik histolojik olarak primer lamelar 

kemik yapısındadır. Bu şekil değiştirme değerleri ile her yıl trabeküler kemiğin %18’i, 

kortikal kemiğin ise %2-%5’inde remodeling sağlanmaktadır. Şekil değiştirme değeri 

1500–3000 mikrogerinim olduğunda orta derecede aşırı yükleme oluşmaktadır. Frost 

[59,73] bu gerinim değerinin kemikte mekanik yorgunluk hasarına neden olabileceğini 

ileri sürmektedir. Ancak remodeling ile bu hasar onarılabilmektedir. Remodeling 

sırasında, gelecekte kemikte oluşabilecek fonksiyonel şekil değiştirmeleri azaltmak için 

yeni kemik formasyonu da oluşabilmektedir. Orta derecede aşırı yüklemede, kemik 

histolojik olarak woven kemik yapısındadır. 3000 mikrogerinim üzerindeki değerler 

patolojik aşırı yükleme bölgesine girerek kemikte mikro çatlak oluşumuna neden 

olmaktadır.  Patolojik aşırı yükleme bölgesinde histolojik olarak sadece woven kemik 

bulunmaktadır. Bu gerinim değerinde dental implantlar çevresinde erken dönemdeki 

yüklemeye bağlı olarak kret bölgesinde rezorpsiyon oluşabilmektedir. Gerinim değeri 
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25.000 mikrogerinim’in üzerine çıktığında ise kemikte spontan kırıklar  meydana 

gelebilmektedir. 

 

 

 

 

Şekil 2-3: 1:akut kullanılmama, 2: adaptasyon, 3: orta derecede yüklenme,            
4: patolojik aşırı yükleme, 5: spontan kırık [87].    

 

 

 

Frost’un teorisinde önemli olan kemiğe uygulanan yük değil kemikte şekil 

değiştirmeye neden olan yükün miktarıdır. Şekil değiştirme miktarı mevcut kemiğin 

hacmine göre de değişmektedir [59]. Genç, erişkinlerde kortikal kemiğe uygulanan 1-2 

MPa (yaklaşık 0,1–0,2 kg/mm²) yük 50–100 mikrogerinim’e, 60 MPa yük 3000 

mikrogerinim’e, 120 MPa’lik yük ise 25.000 mikrogerinim’e neden olmaktadır. 25.000 

mikrogerinim’de kemikte ani kırılmalar oluşabilmektedir [59].  

 

Melsen ve Lang [88], çalışmalarında özel ürettikleri dental implantları 

maymunlara uygulamışlardır. 11 haftalık yükleme süresinin sonunda dental 

implantlarda kayıp gözlenmezken yüklemenin dental implantların çevresindeki kemik 
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remodelingini etkilediğini saptamışlardır. Şekil değiştirme miktarı 3400–6600 

mikrogerinim olduğunda kemik apozisyonu, 6700 mikrogerinim’i aştığında ise kemik 

rezorpsiyonu görülmüştür.     

 

Isidor [89,90], aşırı oklüzal yüklerin dental implantlar çevresindeki kemikte 

oluşturduğu değişimleri izlemek için yaptığı çalışmasında dört maymuna ikişer adet 

dental implant uygulamıştır. Osseointegrasyonun sağlanması için 6 ay beklendikten 

sonra implantlar üzerine sabit protezler yapılmıştır. İmplantlar karşıt arka yerleştirilen 

oklüzal splintler ile aşırı oklüzal yüklere maruz bırakılmıştır. 8 implanttan 6’sında 

oklüzal yükler uygulandıktan sonra klinik olarak mobilite gözlemlenmiştir. 6 implanttan 

2’si eksplante edilmiştir. 18 aylık yükleme süresinin sonunda geri kalan implantlarda 

histolojik değerlendirme yapılmıştır. 2 implant tamamen osseointegrasyonu 

kaybederken 2 implantta ise sadece apikal bölgede osseointegrasyon saptanmıştır (Şekil 

2-4).    

 

   

 

 

Şekil 2-4: (a) Fonksiyonda olmayan dental implanta ait histolojik kesit, (b) ve (c) ise aşırı 
yüklenen dental implantlara ait kesitlerdir.  Miner alize alan yeşil, yumuşak doku 
ise kırmızı olarak görülmektedir. (b) kesitinde implant çevresindeki kemikte 
uygulanan yüke bağlı olarak apozisyon oluşmuştur. (c) kesitinde ise uygulanan 
aşırı yüke bağlı olarak dental implant çevresinde fibröz doku oluşarak 
osseointegrasyon bozulmuştur. Kesitler Isidor’un [89,90] çalışmalarından 
alınmıştır.              
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Piattelli ve arkadaşlarının [91-93] maymunlar üzerinde yaptıkları çalışmalarda, 

fonksiyondaki implantlar çevresinde fonksiyonda olmayan implantlara göre daha yoğun 

yapıda kemik gözlenmiştir. Buna karşılık Berglundh ve arkadaşlarının [94] köpeklerde 

yaptıkları çalışmada ise fonksiyonu takiben 10. ayda dental implantlar çevresindeki 

kemik yoğunluğunun artmadığı, buna karşılık kemik-implant temasında artış olduğu 

saptanmıştır.        

 

Pattin ve arkadaşlarının [95] yaptıkları çalışma ise şekil değiştirme ile kemikteki 

rezorpsiyon miktarı arasında her zaman doğrusal bir ilişki olmadığını göstermektedir. 

Kemikte 2000 mikrogerinim’e neden olan stres iki katına çıktığında mikroskobik 

düzeydeki hasarın 400 kat arttığı gözlenmiştir. 

 

Bu çalışmaların sonuçlarına dayanarak dental implantlar çevresindeki kemiğin 

apozisyonunun, belirli bir eşik değerdeki mekanik strese verilen yanıta bağlı olduğu ve 

bu değerin alt ve üst sınırındaki gerilmelerin marjinal kemikte rezorpsiyona veya 

osseointegrasyonun kaybına neden olduğu söylenebilir.    

 

2.1.4. Oklüzal Yüklerin Progresif Marjinal Kemik Rezorpsiy onu Üzerine Etkisi 

 

Klinik [56]  ve deneysel [96-98] çalışmalar aşırı oklüzal yüklerin marjinal 

kemikteki rezorpsiyonu arttıracağını göstermektedir.  

 

Miyata ve arkadaşları [96-98] maymunlarda yaptıkları bir dizi çalışmada oklüzal 

yüklerin marjinal kemik rezorpsiyonuna etkisini araştırmışlardır. Çalışmalarında oklüzal 

temasta olmayan kuronlar ve 100 µm, 180 µm ve 250 µm yüksekliğe sahip kuronlar 4 

hafta süre ile fonksiyonda bırakıldıktan sonra peri-implant dokulardaki değişimler 

histolojik olarak değerlendirilmiştir. 100 µm yüksek olan kuronlar ile oklüzal kontakt 

bulunmayan grup karşılaştırıldığında benzer sonuçlar elde edilmiştir ve her iki grupta 

peri-implant dokularda inflamasyon bulunmamıştır [97]. Üst yapı 180 µm yüksek 

yapıldığında, marjinal kemikte V şeklinde rezorpsiyon görülmüştür. Üst yapının        
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250 µm yüksek olarak hazırlandığı grupta ise kontrol grubuna göre 2–3 kat daha fazla 

rezorpsiyon saptanmıştır [98].  

 

Duyck ve arkadaşları [99], statik veya dinamik olarak yüklenen implantlar ile 

yüklenmeyen gruptaki implantlarda marjinal kemik rezorpsiyonunu ve kemik-implant 

teması miktarını karşılaştırmışlardır. 10 adet Yeni Zelenda tavşanına 10 mm 

uzunluğundaki dental implantlar yerleştirilerek statik (44 Nmm momente neden olan 

29,4 N yük) veya dinamik (735 Nmm momente neden olan 2520 döngü içeren 1 Hz’lik, 

14,7 N yük) olarak yüklenmiştir. Kontrol grubundaki 1 implantta ise yükleme 

yapılmamıştır. 14 günlük yükleme süresinin sonunda histomorfometrik değerlendirme 

yapılmıştır. Yükleme yapılmayan ve statik olarak yüklenen gruplarda benzer sonuçlar 

elde edilmiştir. Her iki grupta implantların marjinal ve apikal bölgelerinde yoğun 

lamelar kemik saptanmıştır. Gruplar arasında kemik-implant teması açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Marjinal kemik rezorpsiyonu sadece 

dinamik olarak yüklenen grupta görülmüştür.     

 

Quirynen ve arkadaşları [56] implant üstü sabit ve hareketli protezler için 

hastanın parafonksiyonel alışkanlıklarından kaynaklanan aşırı oklüzal yüklerin marjinal 

kemik rezorpsiyonu veya implant kaybı için risk oluşturduğunu bildirmişlerdir.  

 

Naert ve arkadaşları [68] 91 hastadaki 589 dental implantı değerlendirdikleri 7 

yıllık klinik takip çalışmalarının sonuçlarında, marjinal kemik kaybının en önemli 

sebebi olarak oklüzal aşırı yüklere işaret etmişlerdir.  

 

Engel ve arkadaşları [100] 379 hastayı takip ettikleri çalışmalarının sonuçlarına 

dayanarak diğer araştırmacılardan farklı olarak progresif marjinal kemik kaybı ile 

oklüzal yükler arasında bir ilişki olmadığını bildirmişlerdir.  
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Manz [101] radyografik olarak ölçülebilen kemik kaybının implant cerrahisi 

sırasında gözlemlenen kemik kalitesine bağlı olduğunu bildirmiştir. Yoğun kemikte 

daha az rezorpsiyon ölçülmüştür.  

 

2.1.5. Oklüzal Yüklerin İmplant Kaybı Üzerine Etkisi 

 

Aşırı oklüzal yüklerin implant kaybı için büyük bir risk oluşturduğu birçok 

klinik [45,60,62,71] ve deneysel çalışma [89] ile gösterilmiştir. 

 

Quirynen ve arkadaşları [56] 69 hastaya uygulanan sabit protezleri 1 yıl süre ile 

takip etmişlerdir. Hastalardaki parafonksiyonel alışkanlıkların, anteriorda kontağın 

bulunmamasının ve her iki çenede sabit protezlerin olmasının aşırı oklüzal yüklere 

neden olduğunu ve bu yüklerin de dental implantların başarısını etkilediğini 

vurgulamışlardır.  

 

Parafonksiyonların implantların kaybına neden olabildiğini gösteren birçok 

çalışma bulunmaktadır [102-105]. Fugazzotto’nun [105] molarlar bölgesine uygulanan 

1472 dental implantı değerlendirdiği çalışmasında, başarı oranı parafonksiyonu bulunan 

bireylerde daha düşük bulunmuştur.  

 

Isidor maymunlar üzerinde yaptığı bir dizi çalışma ile oklüzal yüklerin implant 

kaybına neden olabileceğini klinik, histolojik ve radyografik olarak göstermiştir 

[89,90,106,107]. 4 maymunda lateral segmentlere ikişer adet dental implant üzerine 

sabit protezler uygulanmıştır. Protezler üzerinde aşırı yüklerin oluşması için karşıt arka 

metal splintler yerleştirilerek lateral yönde yük iletimi sağlanmıştır. Uygulanan 8 

implanttan 5’i 4,5 ile 15,5 ay arasında değişen süreçte kaybedilmiştir. 

 

Heitz-Meyfield ve arkadaşlarının [108] çalışmasında ise diğer çalışmalardan 

farklı sonuçlar elde edilmiştir. Araştırmacılar 6 köpeğe dörder adet dental implant 

uygulamıştır. Karşıt arka yapılan yüksek kuronlar ile sentrik oklüzyon konumunda aşırı 
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yükleme oluşturulmuştur. 8. ayın sonundaki klinik ve radyolojik değerlendirmelerde 

osseointegrasyon kaybı saptanmamıştır.  

  

2.2. Kemik- İmplant Ara Yüzüne Etki Eden Stresin Azaltılması 

 

Stres yani gerilme bir cismin birim alanına etki eden kuvvet miktarıdır ve 

aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanır [75]. 

 

   Gerilme (stres) (Mega Paskal) (MPa)  = Kuvvet (N) / Alan (mm2) 

 

Bu formüle göre kemik-implant ara yüzünde oluşan gerilmeleri azaltmak için 

kemik-implant temas alanını arttırmak ya da proteze dolayısı ile dental implanta gelen 

oklüzal kuvvetleri azaltmak gerekmektedir [3,109].  

 

2.2.1. Kemik- İmplant Temas Alanının Arttırılması 

 

Kemik-implant temas alanının miktarı, kemiğin yoğunluğuna ve implanta bağlı 

faktörlerin etkisi altındadır.  

 

2.2.1.1. Kemik Yoğunluğu  

 

Kemik yoğunluğunun implant başarısı üzerine etkisi uzun yıllardır 

incelenmektedir. Linkow ve Cherche [110] kemik yoğunluğunu üç grupta 

toplamışlardır: 

 

Sınıf I kemik yapısı: Kemik, eşit olarak dağılmış trabeküllerden oluşmaktadır.      

Sınıf II kemik yapısı: Daha az düzenli kemik yapısı ile büyük oranda kansellöz 

yapıdan oluşmaktadır.   
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Sınıf III kemik yapısı: Her iki trabekül kemik arasında kemik iliği ile dolu 

geniş bir alan bulunmaktadır. 

 

Araştırmacılar implant uygulamaları için Sınıf I kemiğin ideal olduğunu, Sınıf II 

kemikte oldukça başarılı sonuçlar alınabileceğini, Sınıf III kemikte ise implant 

kayıplarının görülebileceğini bildirmişlerdir [110].  

 

Lekholm ve Zarb [111] ise çene kemiklerinin anterior bölgelerinde dört farklı 

özellikte kemik yapısı saptamışlardır (Şekil 2-5): 

 

Kalite I:  Homojen kompakt kemik 

Kalite II:  Yoğun trabeküler kemik çevresinde kalın kompakt kemik  

Kalite III: Yoğun trabeküler kemik çevresinde ince kompakt kemik 

Kalite IV: Düşük yoğunluklu trabeküler kemik çevresinde ince kortikal kemik 

bulunmaktadır.  

 

 

 

 

     Şekil 2-5: Lekholm ve Zarb’ın sınıflaması [111]   
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Misch [112] kortikal ve trabeküler kemik özelliklerini göz önüne alarak yaptığı 

sınıflamada kemik kalitesini dört gruba ayırmıştır (Şekil 2-6): 

 

D1: Kemiğin hemen hemen tamamı yoğun kompakt kemikten oluşmaktadır. 

D2: Kemiğin dış yüzeyinde kalın kompakt kemik varken iç yüzeyinde kalın 

trabeküler kemik vardır. 

D3: Kemiğin dış yüzeyinde ince poröz kortikal kemik, iç yüzeyinde ise ince 

trabeküler kemik bulunmaktadır.  

D4: Kemiğin neredeyse tamamı trabeküler kemikten oluşmaktadır. Kortikal 

kemik ya çok az miktardadır ya da yoktur.    

 

Yapılan çalışmalar maksilla ve mandibulanın farklı bölgelerinde farklı 

yoğunluğa sahip kemiğin bulunduğunu göstermektedir [113-116].  

 

 

         

Şekil 2-6: Misch’in maksilla ve mandibula için geçerli olan kemik yoğunluğu sınıflaması 
[112] 

 

 

 

D1 tipi kemiğe üst çenede neredeyse hiçbir zaman rastlanmamaktadır. Alt 

çenede ise ön bölgede %6, arka bölgede %3 oranında görülmektedir. D2 tipi kemik alt 

çenede en çok karşımıza çıkan kemik tipidir. D2 kemiğe alt çene ön bölgede %66 
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oranında, arka bölgede ise %50 oranında rastlanmaktadır. D3 tipi kemik özellikle 

maksillada görülmektedir. Anterior maksilla %65 oranında D3 tipi kemikten 

oluşmaktadır. D4 tipi kemik ise özellikle posterior maksillada bulunmaktadır [113-116]  

(Tablo 2-1).    

 

 

 

Tablo 2-1: Misch’in yaptığı sınıflamaya göre kemik yoğunluğunun yüzde olarak bölgesel 
dağılımı (%) [113-116]. 

Kemik 

tipi 

Anterior 

maksilla 

Posterior 

maksilla 

Anterior 

mandibula 

Posterior 

mandibula 

D1 0 0 6 3 

D2 25 10 66 50 

D3 65 50 25 46 

D4 10 40 3 1 

 

 

 

        Sevimay ve arkadaşları [117] farklı kemik yoğunluklarında, dental 

implantlar çevresindeki kemikte oluşan stresi değerlendirmek için üç boyutlu sonlu 

eleman analizi çalışması yapmışlardır. Çalışmada mandibula, 4,1 mm çapında ve 10 

mm boyunda ITI implantları ve metal destekli implant üstü porselen kuronlar 

modellenmiştir. Kuronların bukkal tüberkül ve distal fossalarına 300 N’luk dikey 

kuvvet uygulanmıştır. Dört tip kemik yoğunluğunda da maksimum strese implantların 

boyun bölgelerinde rastlanılmıştır. D3 ve D4 tipteki kemikte stres değerleri D1 ve D2 

tipteki kemiktekilere göre daha yüksek bulunmuştur. Dental implantların boyun 

bölgesinde ki von Mises değerleri D1 kemikte 150 MPa, D2 kemikte 152 MPa, D3 

kemikte 163 MPa, D4 kemikte ise 180 MPa olarak ölçülmüştür.       
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 İmplant cerrahisi sırasında saptanan kemik kalitesi primer stabilizasyonun 

sağlanmasının yanı sıra yükleme sonrasında stresin kemik-implant ara yüzüne 

iletilmesinde etkili olmaktadır [117]. Biyomekanik prensiplere uygun olarak stres, 

kemik ile implantın ilk temas ettiği bölge olan krestal kemikte oluşmaktadır [118,119]. 

Diğer tüm faktörler eşit olduğunda implant-kemik temas alanının azaldığı durumlarda 

krestal bölgede oluşan stres miktarı artacaktır [117,118]. Kemik-implant teması kortikal 

kemikte trabeküler kemiğe göre daha fazladır [118]. Düşük yoğunluktaki kemiğe 

uygulanan implantlarda başarısızlık oranının arttığı klinik çalışmalar ile saptanmıştır 

[120-122].   

 

Düşük yoğunluktaki kemikte ara yüzde oluşacak stresi azaltmak için daha uzun 

boyda ve geniş çapta implant uygulaması, implant sayısının artırılması, daha geniş 

yüzey alanına sahip implantların seçilmesi tercih edilebilir [11,118,123]. 

   

2.2.1.2. İmplanta Bağlı Faktörler 

  

Kemik implant temas alanını arttırmanın en etkili yöntemi implant sayısının 

arttırılmasıdır [109]. Bidez ve Misch krestal kemikte oluşacak gerilme miktarının 3 

implant uygulanan vakalarda 2 implant uygulanan vakalara göre daha az olduğunu 

bildirmişlerdir [3,109].  

 

İmplant boyu arttıkça kemik-implant teması da artmaktadır. Ancak implant 

boyunun oklüzal yükleme sırasında krestal bölgede oluşacak gerilmeler üzerine etkisi 

azdır [124,125]. 

 

Himmlova ve arkadaşları [126], implant boyu ile dental implantlar çevresinde 

oluşan stresi değerlendirmek için üç boyutlu sonlu eleman analiz yöntemini 

kullanmışlardır. Mandibula modellenerek molar dişler bölgesine 3,6 mm çapında 8 mm, 

10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm ve 18 mm uzunluğundaki dental implantlar 

yerleştirilmi ştir. Dental implantlar üzerine ortalama çiğneme yükleri uygulanmıştır. 
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Aynı çaptaki implantlarda uzunluğun artması ile implant-kemik ara yüzüne iletilen 

stresin azaldığı bulunmuştur.  

 

Doğal dişlerin kaybından sonra oluşan rezorpsiyon nedeni ile dental implantların 

çapları yerine geçtikleri doğal dişlerin çaplarından genellikle daha dardır. Kemiğin 

elverdiği ölçüde geniş çaplı implant kullanımı kemik-implant temas alanını arttıracaktır. 

Yüzey alanı silindir şeklindeki implantlarda, implantların çapı 0,25 mm arttığında %5–

%10 oranında, 0,5 mm arttığında %10–15 oranında artmaktadır [127].  

 

2004 yılında yapılan bir üç boyutlu sonlu eleman analiz çalışmasında mandibula 

modellenerek molarlar bölgesine 12 mm uzunluğunda 2,9 mm, 3,6 mm, 4,2 mm, 5,0 

mm, 5,5 mm, 6,0 mm ve 6,5 mm çapında dental implantlar uygulanmıştır. Ortalama 

çiğneme kuvvetleri uygulandığında çap arttıkça kemik implant ara yüzünde stresin 

azaldığı gözlenmiştir. En büyük azalma implant çapının 3,6 mm’den 4,2 mm’e arttığı 

durumlarda saptanmıştır [126].  

 

Aynı çaptaki silindir düz yüzeyli bir implant yivli bir implanta göre %30 

oranında daha az yüzey alanına sahiptir [127]. İmplantların makro dizaynının yani 

yivlerinin sayısının ve derinliğinin arttırılması ile implant-kemik temas alanı 

arttırılabilmektedir. Albrekston ve arkadaşları [128] yaptıkları çalışmada, aynı boydaki 

implantların yiv sayılarının %50 oranında arttırılması ile yüzey alanının yaklaşık olarak 

%15 oranında arttırılabileceğini bildirmişlerdir.  

 

Cilalı implant yüzeylerine göre hidroksiapatit, plasma sprey veya asitlenmiş-

kumlanmış yüzeylerde implant-kemik teması alanı ve bu alanın yüklere dayanıklılığı 

artmaktadır [129-131]. Pürüzlü implant yüzeylerinde yük taşıma kapasitesinin %25 ile  

%30 oranında arttığı, bunun yanında makaslama kuvvetlerine dayanıklılığın da arttığı 

bildirilmi ştir [132].    
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2.2.2. İmplanta İletilen Oklüzal Yükleri Azaltmak 

 

İmplantlar üzerine doğal çiğneme kuvvetleri ve parafonksiyonlar ile oluşan 

oklüzal yükler iletilmektedir. 

 

2.2.2.1. Çiğneme Kuvvetleri 

 

Çiğneme kuvvetleri kişiden kişiye, özellikle dentisyon durumuna ve çiğneme 

kaslarının fonksiyonlarına bağlı olarak değişmektedir [6]. Yapılan çalışmalar, çiğneme 

kuvvetinin kesici dişler bölgesinden azı dişleri bölgesine doğru arttığını ve ısırma 

kuvveti değerlerinin 100–2440 N gibi geniş bir aralıkta değiştiğini göstermektedir 

[133,134].  

 

İmplant destekli sabit protez kullanan hastalarda çiğneme kuvveti doğal dişlere 

sahip hastalardakine eşit ya da yakın değerdedir [135].  

 

Maksimum çiğneme kuvvetini hesaplamak için pek çok çalışma yapılmıştır. 

Isırma kuvveti ölçen bir cihaz ile yapılan çalışmalarda azılar bölgesindeki maksimum 

ısırma kuvveti genç erkeklerde 800 N, genç kadınlarda 600 N olarak ölçülmüştür 

[136,137]. Maksimum ısırma kuvveti kesici dişler bölgesinde ise genç erkeklerde 290 

N, genç kadınlarda ise 240 N olarak ölçülmüştür [136,137].  Bakke ve arkadaşları [138] 

maksimum oklüzal kuvveti 500 N olarak bildirmiştir. Craig [139] maksimum çiğneme 

kuvvetini keser dişler bölgesinde 222 N, premolar dişler bölgesinde 453 N, molar dişler 

bölgesinde 880 N olarak ölçmüştür. Misch ortalama ısırma kuvvetini birinci büyük azı 

dişlerinde 150 N ile 250 N arasında değiştiğini belirtmiştir. Haraldson ve Carlsson 

[140], implant destekli sabit protezler ile rehabilite edilmiş bireylerde, ortalama 3,5 yıl 

fonksiyon süresini takiben yaptıkları değerlendirmede maksimum çiğneme kuvvetini 

144,4 N olarak ölçmüşlerdir. Haraldson ve Zarb [141] 10 yıllık klinik takip süresine 

sahip çalışmalarında, maksimum çiğneme kuvvetini 77,5 N ile 495,5 N arasında 

olduğunu tespit etmişlerdir. Tek diş eksiklerinin veya parsiyel dişsizliğin ITI implantları 
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kullanılarak tedavi edildiği bir grup hastada, maksimum çiğneme kuvveti birinci küçük 

azı dişleri bölgesinde yaklaşık 200 N, ikinci büyük azı dişleri bölgesinde ise yaklaşık 

300 N olarak bulunmuştur [142].  

 

2.2.2.2. Parafonksiyonlar   

 

Parafonksiyonlar doğal dişler veya dental implantlar üzerine iletilen çiğneme 

kuvvetlerinin miktarını veya süresini değiştirerek stomatognatik sisteme zarar 

verebilmektedir [143,144]. Erken dönemde peri-implant kemikte rezorpsiyonun 

oluşmasının veya osseointegrasyonun kaybının en önemli nedenlerinden biride 

parafonksiyonel alışkanlıklardır. Özellikle maksillada, ağzın diğer bölgelerine göre 

kemik yoğunluğunun daha az ve moment yüklerinin de daha fazla olması sebebi ile 

parafonksiyonel yüklerin zararlı etkileri artmaktadır [113]. Diş sıkma ve gıcırdatma 

dental implantların başarısızlığına neden olabilecek en önemli parafonksiyonlardır 

[145,146]. Diş sıkma ve gıcırdatmaya sahip bir hastada toplam kuvvet miktarı normalin 

4–7 katına çıkmaktadır [147]. Bu hastalarda gece plakları ile dental implantlara iletilen 

yükleri azaltılabilir veya implant sayısının ve boyutlarının arttırılması ile yüzey alanı 

arttırılabilir [147].  

 

2.3. Alveol Kretindeki Rezorpsiyonu Etkileyen Klinik Fak törler  

 

Alveol kretinde diş çekimlerini takiben başlayan rezorpsiyon ömür boyu süren, 

geri dönüşümü olmayan kronik bir süreçtir [148,151]. Diş çekimi ile alveoler kemikte 

meydana gelen değişimler şu şekilde özetlenebilir [152]:  

 

• Diş çekiminden hemen sonra kaviteyi sıkı fibrin ağları ile birlikte kan 

örtüsü doldurur. Polymorfonüklear hücreler ve fibroblastlar kan pıhtısına 

invaze olurlar.  

• 2–3 gün sonra granulasyon dokusu oluşmaya başlar. 
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• 4. günde yara kenarlarında epitelizasyon başlar. Osteoklastlar alveol 

kretinde rezorpsiyonu başlatır. 

• 7. günde osteoid doku oluşumu başlar. 

• 20.günde epitelizasyon tamamlanır, mineralizasyon ve woven kemik 

oluşumu başlar. 

• 40. günde alveol kretinin yüksekliği 1/3 oranında azalır. 

 

Bu mekanizma ile diş çekiminden hemen sonra üç boyutlu şekil değişimi 

gerçekleşmektedir. Rezorpsiyon hızı bireyden bireye veya aynı bireyde farklı 

dönemlerde değişiklik gösterebilmektedir [149]. 

          

Genel olarak rezorpsiyon ilk bir yılda, özellikle de ilk üç ayda oldukça hızlıdır 

[148,149]. Maksilladaki rezorpsiyon mandibulaya nazaran daha yavaş ilerlemektedir. 

Bunun nedeni maksillanın yüzey alanının mandibulaya göre daha geniş olmasıdır  

[148,149]. Maksillanın senelik rezorpsiyon miktarını Atwood ve Coy [153] ile Tallgren 

[154] 0,1 mm, Jackson ve Ralph [155] ise 0,5 mm olarak bildirmiştir. Alveol kretindeki 

rezorpsiyonu etkileyen klinik faktörler üç grupta toplanabilir [148,149]. 

 

 

1. Mekanik nedenler 

a) Fonksiyonel faktörler 

• Kemiğe etki eden kuvvetin büyüklüğü, sıklığı ve yönü 

• Parafonksiyonel alışkanlıklar 

b) Protetik faktörler 

• Protezin tipi ve uyumu 

• Protezin gün içindeki kullanım süresi 

• Maloklüzyon 
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• Protezin bulunmaması (inaktifliğe bağlı atrofi) 

c) Cerrahi faktörler 

• Diş çekimleri ve diğer lokal cerrahi işlemlere bağlı 

rezorpsiyonlar 

 

2. İnflamatuar nedenler 

a) Diş kaybından önce periodontal inflamasyon nedeni ile görülen 

alveol kemiği kaybı 

b) Osteomiyelit gibi lokal inflamasyonlar  

 

3. Metabolik nedenler  

a) Yaş 

b) Cinsiyet 

• Postmenapozal osteoporoz 

• Hamilelik 

c) Hormonal dengesizlik 

• Cushing sendromu 

• Akromegali 

• Hiperparatiroidizm 

• Hipertiroidizm 

d) Yardımcı faktörler 

• Mineral yetersizliği 

• Beslenme alışkanlıkları 

• C vitamini yetersizliği 

• Diabetes mellitus 

• Malabzorpsiyon 
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Diş kayıplarından sonraki hacimsel değişimler, ilk olarak mandibula üzerinde 

Atwood [150,153,156] tarafından incelenmiştir. Atwood kemikteki rezorpsiyonun altı 

farklı kret şekli ile sonuçlanabileceğini bildirmiştir. Fallschüssel [157] Atwood’un 

mandibuladaki rezorpsiyon şekillerini inceleyen çalışmasından yola çıkarak maksilla 

için bir sınıflama yapmıştır. Sınıflama; tamamen korunmuş kret, orta derecede geniş ve 

yüksek kret, dar ve yüksek kret, keskin ve yüksek kret, geniş ve kısa kret, aşırı atrofik 

kret olarak altı alt gruptan oluşmaktadır [157]. Bu döneme kadar yapılan tüm 

sınıflandırmalar çene kemiklerindeki rezorpsiyon şeklini tanımlamaya yönelikken ilk 

kez Weiss ve Judy [158] mandibuladaki rezorpsiyon şeklini subperiostal implant 

uygulamaları için sınıflandırmıştır. Lekholm ve Zarb [111] benzer bir sınıflamayı 

Brånemerk implantlarının uygulanması için yapmıştır. Rezorpsiyon şeklini en azdan en 

çoğa doğru altı gruba ayırmışlardır [111]. Misch ve Judy [159-161], Atwood’un 

rezorpsiyon sınıflamasını esas alarak maksilla ve mandibuladaki implant uygulamaları 

için 4 ana, 2 alt grup olarak altı farklı rezorpsiyon tipi ve bu sınıflamalara uygun cerrahi 

ve protetik işlemleri tanımlamışlardır (Şekil 2-7). Sınıflamada grupların ayrımı mevcut 

kemiğin genişliği, yüksekliği, uzunluğu, alveol kreti ile oklüzal düzlem arası açı ve 

kuron-implant açısına göre yapılmaktadır (Tablo 2-2). Misch ve Judy’nin sınıflaması 

dental implant uygulamalarında halen geçerliliğini korumaktadır.  

 

 

Şekil 2-7: Misch ve Judy’nin maksilla ve mandibuladaki rezorpsiyonun ilerleyişini 
gösteren sınıflaması [162].  
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Tablo 2-2: Misch ve Judy’nin dental implant uygulamalarında mevcut kemiğin 
özelliklerini gösteren sınıflaması [159-161] 

Divizyon Boyutlar 

A 

Kemiğin genişliği 5 mm’den fazladır. 

Kemiğin yüksekliği 10 mm-13 mm’dir. 

Dişsiz alanın uzunluğu 7 mm’den fazladır. 

Kemiğin açısı 30˚’den düşüktür. 

Kuron-implant oranı 1’den küçüktür. 

B 

Kemiğin genişliği 2,5 mm-5 mm’dir. 

Kemiğin yüksekliği 10 mm-13 mm’den fazladır. 

Dişsiz alanın uzunluğu 12 mm’den fazladır. 

Kemiğin açısı 20˚’den düşüktür. 

Kuron-implant oranı 1’den küçüktür. 

C 

C-w; (yetersiz kemik kalınlığı) kemik kalınlığı 2,5 mm’den azdır. 

C-h; (yetersiz kemik yüksekliği) kemik yüksekliği 10 mm’den azdır. 

Kemiğin açısı 30˚ veya üstüdür. 

Kuron-implant oranı 1 veya fazladır. 

D Alveol kemiği bazal kemiğe kadar rezorbe olmuştur. 
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2.4. Üst Çene Alveol Kavsinin Şekil ve Boyutları 

 

Literatürde dişli ve dişsiz alveol kavislerinin şekillerini ve boyutlarını inceleyen 

bir çok çalışma bulunmaktadır [163-166].  

 

Rudge [163] yaptığı literatür incelemelerinin sonuçlarına dayanarak diş kavsinin 

ve çene şeklinin gelişiminin iki farklı görüşle açıklanabileceğini bildirmiştir. İlk görüş; 

kavis şeklinin kassal gelişimden önce belirlendiği için kasların fonksiyonel 

aktivitesinden bağımsız olarak geliştiğidir. İkinci görüş ise diş kavsinin şeklinin dudak 

ve yanakların uyguladıkları kuvvet sonucu oluştuğu yönündedir. Bu iki görüşün yanında 

kavis şeklinin belirlenmesinde genetik ve çevresel faktörlerin de etkili olacağını 

vurgulamıştır.  

 

Diş çekiminden sonra alveol kretlerinin rezorpsiyonu Wolf kanununa uygun 

olarak sürekli değişim göstermektedir [167].  

 

Izard [166] diş kavislerini dar, orta ve geniş olarak üç gruba ayırmıştır. 

 

De Nevrese [164] insanlardaki morfolojik farklılıklara dayanarak üç tip alveol 

kavsi tanımlamıştır. 

 

Karbo-kalsik tip:  Diş kavisleri geniş ve elips şeklindedir. 

Fosfo-kalsik tip: Diş kavisleri hiperbol şeklindedir. 

Flüo-kalsik tip:  Diş kavisleri düzensiz ve değişkendir.  

 

Turfaner [168] diş kavislerinin şekillerinin genetik ve çevresel faktörlere bağlı 

olarak değişiklik gösterdiğini ve üst çenede diş kavislerinin genellikle hiperbol, elips ve 

U şeklinde olduğunu bildirmiştir.  
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Gilly ve arkadaşları [169] üst çene dişsiz alveol kretlerinin şekillerini alınsal 

düzlemde kare, düz damak, yuvarlak ve sivri kemer olarak dörde ayırmıştır.   

 

Craddock [170] diş kavislerini dikdörtgen, üçgen ve ovoid olarak üçe ayırmıştır. 

 

Dişsiz üst çene kavislerinin şekil ve boyutlarını inceleyen en kapsamlı 

çalışmalardan biri de Bilgin’in çalışmasıdır [171]. Bilgin, çalışmasında total dişsiz 400 

hastadan ölçü alarak modeller elde etmiştir. Dişsiz modeller çizim aygıtlarına belirli 

referans noktaları ve düzlemleri dikkate alınarak yerleştirilmi ştir. Daha sonra 

modellerin kret tepe çizgisi ve vestibül aksiyon sınırı saptanmıştır. Modellerin üç 

düzlemdeki duplikat çizimleri ve analizleri araştırıcı tarafından geliştirilen aygıt ile 

yapılmıştır. Kret tepe çizgileri değerlendirilerek U, elips ve hiperbol şeklinde 3 farklı 

alveol kreti şekli saptanmıştır. U şeklinde alveol kavsi şekline %62,25 oranında, elips 

şeklinde alveol kavsi şekline %25,50 oranında, hiperbol şeklinde alveol kavsi şekline 

%12,25 oranında rastlanmıştır. Vestibül aksiyon sınırlarına göre modellerin uzunluk ve 

genişlik değerleri ölçülmüştür. 

 

Bilgin’in çalışmasının verilerine dayanılarak elde edilen 400 adet üst çene 

modelinin uzunluk ve genişlik ölçümlerinin alveol kavsi şekillerine göre dağılımı Tablo 

2-3 ve Tablo 2-4’de gösterilmektedir.      

 

 

  Tablo 2-3: Bilgin’in çalışmasından elde edilen üst çeneye ait uzunluk ölçümlerinin tanım 
aralığı [171] 

 

 

                      

 

Gruplar Tanım aralığı (mm) 

En uzun 58 mm ve üzeri 

Uzun 53 mm – 57 mm 

Orta 49 mm – 52 mm 

Kısa 45 mm – 48 mm 

En kısa  44 mm ve aşağısı 
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 Tablo 2-4: Bilgin’in çalışmasından elde edilen üst çeneye ait genişlik ölçümlerinin tanım 
aralığı [171] 

                     

      

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Anterior Maksillada Dental İmplant Uygulamaları  

 

2.5.1. Anterior Maksillada Dental İmplant Uygulamalarında Cerrahi Öncesi 
Değerlendirme 

 

Anterior maksillada estetiğin başarılı bir şekilde sağlanması ve peri-implant 

dokuların sağlığının uzun dönem korunması dikkatli bir tedavi planlaması ile doğru 

cerrahi ve protetik tedavilerin uygulanmasına bağlıdır. Operasyon öncesi planlamada 

konvansiyonel protezler için tanımlanmış parametreler implant uygulanacak hastalar 

için de kullanılabilir [172].   

 

Ağız dışı muayenede dudak desteği incelenmelidir. Dudak desteği alveol kretleri 

ve dişlerin kronları ile sağlanmaktadır. Diş çekimlerinden sonra rezorpsiyon nedeni ile 

dudak desteği de sağlanamamaktadır. Özellikle premaksillada implant-üstü sabit 

protezlerin uygulanmasının planlandığı vakalarda dudak desteğini sağlamak için farklı 

protez dizaynları tercih edilebilir.  

Gruplar Tanım aralığı (mm) 

En geniş 71 mm ve üzeri 

Geniş 66 mm – 70 mm 

Orta 60 mm – 65 mm 

Dar 55 mm – 59 mm 

En dar 54 mm ve aşağısı 
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Konuşma veya gülme sırasında üst dudağın hareketi protezin estetiğini 

etkilemektedir. Ortalama bir gülme hattında ön kesici dişlerin %75 ile %100’ü 

görülmektedir. Yüksek gülme hattında anterior dişlerin kesici kenarları ve servikal 

bölgeleri görülmektedir. Düşük gülme hattında ise anterior dişleri %75’inden daha az 

miktarı görülmektedir [173]. Düşük gülme hattına sahip bireyler implant üstü 

protezlerin yapımı için daha avantajlıdır.  

 

 Yumuşak dokunun fenotipi yani şekil ve kalınlığı periodontal biyotip olarak 

tanımlanmaktadır. Periodontal biyotip kalın ve ince olarak ikiye ayrılmaktadır 

[174,175]. Araştırmacılar periodontal biyotip için düşünülen sınıflamanın peri-implant 

biyotipin sınıflandırılması içinde geçerli olduğunu göstermektedir [173,176]. Her iki 

biyotipin cerrahi işlemlere verdiği yanıt farklıdır. İnce biyotipte cerrahi travmaya bağlı 

olarak resesiyon riski bulunurken, kalın biyotip cerrahi işlemlere daha dayanıklıdır 

[176]. Ancak kalın biyotipte, insizyon izleri kalacağı için estetiğin önemli olduğu 

bölgelerde sorun oluşturabilmektedir [176].  

 

2.5.2. Anterior Maksilladaki Dental İmplant Uygulamalarında İmplantların İdeal 
Olarak Konumlandırılması 

 

Peri-implant sert ve yumuşak dokuların uzun dönem stabilitesi doğru implant 

seçilmesine ve seçilen implantın mezio-distal, ora-fasiyel, apiko-koronal yönde 

yerleşimine bağlıdır. 

  

Anterior maksillada Straumann (Institute Straumann, Waldenburg, İsviçre) 

sistemine ait standart vida, geniş çaplı ve narrow neck implantları önerilmektedir [177]. 

Bu implantların seçilmesinde yerine geçecekleri dişlerin mezio-distal boyutu önemlidir. 

Bahsedilen implantlar için gerekli olan mezio-distal mesafeler Tablo 2-5’de 

gösterilmiştir.  
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Tablo 2-5: Straumann sistemine ait implantların boyun bölgesinin çapı ile mezio-distal 
mesafe arasındaki ilişki 

İmplant tipi 
İmplantın boyun 

bölgesinin çapı 

Gerekli olan en az 

mesafe 
İdeal mesafe 

Standart boyunlu 

implant (4,8 mm) 
4,8 mm 7,0 mm 8,0 mm–9,0 mm 

Narrow neck 

implant (3,5 mm) 
3,5 mm 5,5 mm 6,0 mm–7,0 mm 

 

 

 

Doğal dişe komşu bölgede implant uygulamalarında implant ile doğal diş 

arasında en az 1,25 mm’lik mesafeye ihtiyaç vardır [178]. İki implant arası mesafe ise 

en az 3 mm olmalıdır. Yapılan bir çalışmada iki implant arası mesafenin 3 mm üzerine 

çıktığı durumlarda krestal kemik kaybının 0,45 mm; 3 mm’nin altına düştüğünde ise 

1,04 mm olduğu bulunmuştur [179].        

 

Ora-fasiyal yönde ideal konumlandırmada, mevcut kemiğin kalınlığı ve implant 

üstü protezin çıkış profili belirleyici faktörlerdir. İmplantların bukkal ve palatinal 

yönlerinde en az 1 mm’lik kemiğe ihtiyaç vardır. Bukkaldeki kemik kalınlığının 1,8 mm 

veya üzerinde olduğu durumlarda kemik rezorpsiyonu riski azalmakta, hatta kemik 

apozisyonu görülmektedir [180]. Bukkal kemikteki rezorpsiyonu önlemek için implant 

palatinale doğru 5° açı ile yerleştirilebilir [181]. Şayet implant aşırı palatinale doğru 

eğimli yerleştirilirse, açılanmayı düzeltmek için implant gerektiğinden daha apikalde 

konumlandırılmalıdır [181].  

 

İmplant boynunun apiko-koronal yerleşimi, estetik ve biyolojik prensipler 

arasında bir uzlaşma sağlayacak şekilde ‘mümkün olduğunca sığ, gerektiği kadar derin’ 

olmalıdır [181]. Son ITI konsensüs toplantısında implant boynunun planlanan 
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restorasyonun midfasiyal gingival kenarının yaklaşık 2 mm apikalinde yer alması 

gerektiğine karar verilmiştir [181]. İmplant boynu planlanan gingival kenarın 3 mm 

veya daha fazla apikalinde ise fasiyal kemikte rezorpsiyon ve bunu takiben dişeti 

çekilmesi olabilir. İmplant boynu supragingival yerleştirilirse metal kenarının 

gözükmesi nedeni ile çıkış profili kötü olacaktır. 

 

2.5.3. Anterior Maksilladaki Dental İmplant Uygulamalarında Cerrahi Prosedür 

 

Premaksillada tüm dişlerin eksik olduğu durumlarda cerrahi prosedür oldukça 

güçtür. İmplant boynunun üç boyutlu doğru yerleştirilmesi için uygun cerrahi plakların 

yapılması zorunludur [8].  Mukoza lokal anestezi altında, kret tepesinin 2 mm-3 mm 

palatinalinden başlayan bir insizyonla açılır. İnsizyon gerçekleştirildikten sonra flepler 

uygun doku elevatörleri ile kaldırılır. Daha sonra alveol kemiği analizi yapılır. Misch ve 

Judy sınıflaması [159-161] (Tablo 2-2) mevcut kemiğin analizinde ve cerrahi safhanın 

planlamasında kullanılabilir. 

 

Divizyon A kemikte yeterli kemik desteği vardır. Cerrahi plaklar final protezin 

kesici kenarını tanımlamaktadır.  

 

Divizyon B kemikte genişlik 4 mm-5 mm’dir. İdeal çapta implant uygulamaları 

için ogmentasyon işlemleri ile kemik hacmi arttırılabilir veya osteotomlar ile kemik 

ekspanse edilebilir. Anterior maksillada kemik yoğunluğu genellikle D3 yapıda olduğu 

için kemik ekspansiyonu işlemleri başarı ile sonuçlanmaktadır.  

 

Divizyon C-w kemikte, kemiğin genişliği 2,5 mm’den azdır. Bu nedenle onley 

greftleme yapmak gerekmektedir. Şayet yeterli kemik hacmi elde edilebilirse standart 

çaplı dental implantlar uygulanabilir.  

 

Divizyon C-h kemikte, kemik kalınlığı yeterli ancak yüksekliği az olduğu için 

kemik ogmentasyonu veya subnazal elevasyon ile kemik yüksekliği sağlanabilir. Bu 
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hastalarda alveol kemiği palatinale doğru aşırı şekilde rezorbe olduğundan implantlar 

palatinale doğru oldukça açılı yerleştirilirler. Buda protezin estetiğini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Bu nedenle sabit protezlerin uygulanacağı durumlarda onley greftler 

tercih edilmelidir.      

 

Divizyon D kemikte, sabit protezlerin yapılması oldukça güçtür. Ekstra oral 

kaynaklı greftler kullanıldıktan sonra implant uygulanması planlanabilir.  

 

İmplant yuvasının hazırlanması küçük çaplı rond frezler ile implantın yerinin 

tam olarak işaretlenmesi ile başlar. Kemikte oluşabilecek travmadan kaçınmak için 

implant yuvası kademeli olarak (2,2 mm, 2,8 mm, 3,5 mm frezler ile) hazırlanmalıdır. 

Anterior maksillada yivler için nadiren yuva hazırlanır. Uzun dişsiz boşluklarda papil 

oluşturmak güç olsa da estetik iyileşme başlıkları kullanılarak yumuşak dokunun 

iyileşmesi yönlendirilebilir. Peri-implant kemik defekti bulunan vakalarda kemik 

ogmentasyonu yapılabilir. Özellikle ince biyotipe sahip bireylerde yumuşak doku 

estetiğini arttırmak için yumuşak doku greftleri uygulanabilir. Flep, özellikle ileride 

papilin oluşması beklenen bölgede, atravmatik dikişler kullanılarak kapatılmalıdır.  

  

2.5.4. Anterior Maksilladaki Dental İmplant Uygulamalarında Biyomekanik 
Açıdan Risk Faktörleri  

 

Anterior maksillaya uygulanan implantların başarısını etkileyen pek çok faktör 

bulunmaktadır [182]. 

 

 Anterior maksillada diş kayıplarını takiben ideal konumlarda dental implant 

uygulanması her zaman mümkün olamamaktadır. Çoğu kez diş çekimleri sırasında 

vestibüldeki kompak kemik kırılmaktadır. Ayrıca alveol kretinin genişliği diş 

çekimlerinden sonra ki ilk bir yılda %25, ilk üç yılda ise %40-%60 oranında 

azalmaktadır [7,183]. Buna bağlı olarak alveol kreti daha süperior ve palatinal konumda 
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yer almaktadır. Dental implantlarında alveol kretinin trajesini takip etmesi sebebi ile 

implant üstü protezlerde fasiyel kantilever ve kron boyunda artma olmaktadır. 

 

 Mandibulanın protrusiv ve lateral hareketleri, dental implantların vestibülündeki 

kemikte ve boyun bölgesinde moment yüklerinin artmasına, implant veya abutmanda 

kırılmalara neden olabilmektedir.  

 

 Çekim sonrası rezorpsiyonlar nedeni ile uygulanan dental implantların çapları 

yerlerini aldıkları doğal dişlerin çaplarından daha dardır. Bu da alveol kretindeki stresi 

arttırmaktadır.  

 

Oblik sentrik kontaktlar nedeni ile implantlara uzun eksenleri dışında yükler 

iletilmektedir.  

 

Maksillanın bu bölgesindeki kemik yoğunluğu diğer bölgelere göre daha 

düşüktür [112,118]. Bölgede %65 sıklıkta D3 tipi kemiğe rastlanmaktadır [112,118]. 

Bölgedeki kemik yoğunluğunun düşük olması sebebi ile kemik-implant teması da 

azalmaktadır. 

 

Üst çene total dişsizlik vakalarında, dental implantlar ile sabit restorasyonlar 

uygulanacağı durumlarda, dental implantların uzun dönem başarısı için tek parça yerine 

üç parçalı (kanin-azı, kanin-kanin, kanin-azı) köprülerin yapılması tercih edilebilir. 
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2.6. Sonlu Eleman Analizi ve İlgili Kavramlar 

 

2.6.1. Kuvvet 

 

Cisimlerin hareket durumlarını ve/veya şekillerini değiştirebilen etkiye kuvvet 

denir. Kuvvet doğrultu, yön ve şiddet gibi vektörel özelliklere sahiptir [184]. Kuvvetin 

birimi SI sisteminde ‘Newton’ (N) olarak ifade edilmektedir. 

 

2.6.2. Gerilme (stres) 

 

Gerilme(stres) bir cisme kuvvet uygulanması sonucu uygulanan kuvvete karşı 

birim alanda meydana gelen tepki olarak tanımlanabilir [79].  

 

Dişhekimliği konusundaki araştırmalarda, incelenen boyutlar genelde ‘mm’ 

olarak tanımlandığı için gerilme birimi ‘megapaskal’ (MPa veya N/mm2) olarak tercih 

edilmektedir. Kuvvet uygulaması sonucu basınç (compressive stress), çekme (tensile 

stress) ve kayma (shear stress) olmak üzere üç tip gerilme oluşabilmektedir. Basınç 

gerilmesi aynı doğrultuda ve aynı yönde iki kuvvetin cismi etkilemesi ile oluşur. Çekme 

gerilmesi aynı doğrultuda, fakat ters yönde iki kuvvetin cismi etkilemesi ile oluşan 

gerilme tipidir. Kayma gerilmesi ise iki kuvvetin paralel olarak karşılıklı ve aynı yönde 

cismi etkilemesi ile oluşur ve cismin bir bölümünü öbür tarafa kaymaya zorlar.  Ancak 

yük uygulanan cisimlerde genellikle tek bir tip gerilme yerine üç tip gerilmenin bir 

arada bulunduğu bileşik gerilme hali meydana gelmektedir [79].  

 

2.6.3. Mohr Dairesi 

 

Bir cisim üzerine kuvvet uygulaması sonucu birleşik gerilme meydana 

geldiğinde, kesitler değiştikçe görülen gerilmeleri grafik olarak göstermek için 

kullanılan sistem Mohr dairesi olarak adlandırılmaktadır [79].   
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2.6.4. Şekil Değiştirme (Gerinim, Strain) 

 

Bir cisme belirli bir kuvvet uygulandığında birim boyutta oluşan boyutsal 

değişime şekil değiştirme denmektedir. Gerilme oluşturan kuvvet aynı zamanda şekil 

değiştirme de meydana getirmektedir. Şekil değiştirme bir kuvvet değil sadece 

büyüklüktür [79,185].  

 

2.6.5. Hooke Kanunu 

 

Bir cisme kuvvet uygulanması sonucu meydana gelen şekil değiştirme, kuvvetin 

kalkması ile ortadan kalkıyorsa bu tipteki şekil değiştirmeye elastik şekil değiştirme 

denir. Şayet kuvvet ortadan kalktığında bir miktar şekil değişimi cisimde kalıyorsa buna 

elasto-plastik şekil değiştirme denir. Plastik şekil değiştirmede ise şekil değiştirme 

kalıcıdır. Elastik cisimler için belirli yük sınırları dâhilinde gerilme-şekil değiştirme 

ili şkisini kabul eden kanun Hooke kanunu olarak adlandırılmaktadır [79]. 

 

2.6.6. Elastiklik Modülü (Young Modülü) 

 

Elastiklik modülü elastikiyet sınırları içerisinde materyalin dayanıklılığını, yani 

gerilme ile şekil değiştirme arasındaki oranı gösteren bir katsayıdır. Elastiklik modülü 

farklı materyaller için farklı değerler almaktadır. Elastiklik modülü değeri arttıkça 

cismin uzamaya karşı gösterdiği direnç de artacaktır [79]. 

 

2.6.7. Poisson Oranı 

 

Poisson oranı kuvvet uygulanan materyalin enindeki birim uzamanın boyundaki 

birim uzamaya olan oranıdır [79].  
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2.6.8. Ortotropik, İzotropik ve Transversal İzotropik Malzemeler 

 

Üç asal eksen yönünde farklı özellik gösteren malzemelere ortotropik, benzer 

özellikler gösteren malzemelere izotropik denir. Üç asal eksen üzerinden ikisi üzerinde 

benzer davranış gösteren malzemelere transvers izotropik adı verilir [79]. 

 

2.6.9. Kırılma Hipotezleri 

 

  İncelenen cismin veya malzemenin hangi durumlarda kırılacağının bilinmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle incelenen cisimler üzerinde çeşitli deneyler yapılmaktadır. 

Cisme tek eksenli basınç veya tek eksenli çekme deneyi yapmak oldukça kolay olmakta, 

kırılma yükleri belirlenebilmektedir. Ancak cisimlerin iki veya üç boyutlu olarak 

incelenmesi durumunda deney tekniği zorlaşmaktadır. Bu gibi durumlarda kırılma 

yükleri çok sayıda deneyler yapılarak istatistiksel olarak belirlenebilmektedir. Bu 

zorluklar nedeni ile araştırıcılar iki ve üç eksenli gerilme hali için bazı hipotezler ortaya 

atmışlardır. Bu hipotezlere ‘Kırılma Hipotezleri’ denir. Bu hipotezlerin doğruluğu 

çeşitli deneyler ve kuramsal çalışmalarla ispatlanmıştır. Ancak her türlü malzeme ve 

cisim için tek bir kırılma teoremi vermek mümkün değildir. Bu nedenle, malzeme 

türüne ve zorlama tipine uygun olan kırılma hipotezi seçilmelidir. Kırılma hipotezleri üç 

ana grupta toplanabilir:  

 

a) Gerilme Hipotezleri 

• Maksimum Normal Gerilme Hipotezi 

• Maksimum Kayma Gerilme Hipotezi 

• Mohr-Coulomb Kayma Gerilmesi Hipotezi 

• Drucker – Prager Kriteri 

 

b) Şekil Değiştirme Hipotezleri 

 

c) Enerji Hipotezleri 

• von Mises Kriteri 
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Gerilme hipotezlerinde kırılmanın nedeninin sınır değeri aşan gerilme değerleri 

olduğu kabul edilmektedir.  

 

 Şekil değiştirme hipotezlerinde kırılmanın, maksimum birim uzama veya 

maksimum açı değişiminin belirli bir sınıra ulaştığında meydana geldiği kabul edilir.  

 

Enerji hipotezlerinde ise, cisimde ki şekil değiştirme enerjisinin belirli bir sınır 

değeri aştığında kırılmanın başladığı kabul edilir [79].  

 

2.6.10. Sonlu Eleman Analizi Yöntemi 

 

Sonlu eleman analizi, biyomekanik açıdan incelenmek istenen cismin belirli 

sayıda elemanlara bölünerek analizlerin gerçekleştirilmesidir [17,18]. İlk kez 1956 

yılında uçak endüstrisinde kullanılmaya başlanılmıştır. Günümüzde tıp ve 

mühendisliğin birçok dalında kullanılmaktadır.   

 

Sonlu elemanlar metodunda karmaşık sistem, idealize edilmiş bir ağ (mesh) ile 

tanımlanır. Ağı oluşturan çizgilerin kesim noktaları “düğüm noktaları” olarak 

adlandırılır. Bu ağı belirleyen çizgilerin arasında oluşan, iki veya üç boyutlu eleman 

sonlu elemandır. Cismin boyutuna ve geometrisine uygun olarak elemanlara bölünmüş 

haline matematiksel model denilmektedir.  

 

Sonlu eleman analizini uygulama aşamaları şu şekildedir [14,22,79,186,187]: 

 

• İncelenecek cismin geometrisinin oluşturulması 

• Matematiksel modellerin oluşturulması 

• Malzeme özelliklerinin tanımlanması 

• Modelin sınır şartlarının ve uygulanacak yüklerin belirlenmesi 

• Yapılacak olan analiz tipinin seçilmesidir.   

 

Sonlu eleman analizinde gerçeğe yakın sonuçlar elde edilmesinde en önemli 

etkenlerden biri, incelenecek cismin geometrisine oldukça yakın model hazırlama 
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işlemidir [188]. Konumuzla ilgili olarak çene kemikleri, dental implantlar ve protetik 

üst yapıların modellemesinde üç yöntemden yararlanılabilinir [22,186,187]: 

 

• Modellenmesi istenen cismin yüzey tarayıcıları ile taranıp bilgisayar 

ortamına aktarılması, 

• Bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans görüntüleme tekniklerinden 

yararlanılması, 

• Üç boyutlu modelleme programları kullanılarak cismin çizilmesi. 

 

Matematiksel modellerin doğruluğu, seçilen eleman tipine, eleman sayısına ve 

eleman davranışıyla ilgili yapılan kabullere bağlıdır. Eleman sayısının artması 

bilinmeyenlerin sayısının artmasına neden olurken sonuçların doğruluğunu 

arttırmaktadır [15].  

 

Eleman tipi ve sayısı seçildikten sonra analizlerin yapılabilmesi için incelenecek 

cismin malzeme özelliklerine uygun elastiklik modülü (Young modülü) ve Poisson 

oranı değerleri bilgisayar programına tanıtılır. 

 

Modelin sınır şartları diğer bir deyişle mesnet şartları, uygulanan dış yüklerin 

cisim tarafından taşınmasını sağlamaktadır. Bir problemde sisteme tekil, yayılı veya 

kütle kuvvetler etki edebilmektedir. Tekil kuvvetler seçilen eleman ve düğüme 

belirlenen açı ile uygulanan kuvvetlerdir. Yayılı kuvvetler bir kenarda ya da bir alanda 

etkili olurlar. Kütle kuvvetleri ise eleman hacmi için geçerli olan merkezkaç kuvveti ve 

ağırlık kuvveti gibi kuvvetlerdir. 

 

Sonlu eleman analizi çeşitli bilgisayar programları ile yapılmaktadır. Bu 

programlar ile gerilme, şekil değiştirme ve yer değiştirme miktarları sayısal değer 

olarak görülebilmektedir. Ayrıca elde edilen verilerin kolayca anlaşılıp 

yorumlanabilmesi için renkli görüntülerin alınması da mümkün olmaktadır. İstenilen 

bölgelerden alınan kesitlerde her renk bir değer aralığını göstermektedir.  Renk aralığına 

denk gelen değerler ise görüntülerde yer alan bir skala ile gösterilmektedir.  
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2.7. Oral İmplantolojide Sonlu Elemanlar Metodu ile Yapılmış Çalışmalar 

 

Sonlu elamanlar analizi, dental implantlar üzerine iletilen çiğneme yükleri ile 

dental implantlar ve çevresindeki kemikte oluşan değişikleri araştırmak için son otuz 

yıldır kullanılmaktadır.  

 

Oral implantolojide sonlu elaman analizini ilk kez Weinstein ve arkadaşları [16] 

1976 yılında kullanmıştır.  

 

Atmaram ve Mohammed [188,189] tek diş implantlarında implant uzunluğu ve 

geometrisinin stres dağılımına etkisini araştırmışlardır. Stres dağılımında implant 

geometrisinin etkili olduğunu bildirmişlerdir.   

 

Siegele ve Soltesz [123] farklı dizayna sahip implantlarda (vida, silindir, konik, 

hollow silindir) çiğneme kuvvetleri etkisi ile çene kemiğinde oluşan stresi 

değerlendirmişlerdir. Stresin dağılmasında, implantın yüzey özelliklerinin etkili 

olduğunu bildirmişlerdir. İmplant çevresindeki kemikte konik şeklindeki implantlarda, 

silindir ve vida şeklindeki implantlara göre daha fazla gerilme değeri ölçülmüştür.  

 

Meijer ve arkadaşları [191] implant uzunluğunun ve mandibula yüksekliğinin 

stres dağılımına etkisini incelemişlerdir. İmplant uzunluğunun stres dağılımında çok 

fazla etkili olmadığını, buna karşılık mandibula yüksekliği azaldığında implantlar 

çevresindeki gerilmelerin arttığını gözlemlemişlerdir.     

 

Kregzde [192] ideal implant yerleşimi ve açısını değerlendirmek için üç boyutlu 

sonlu eleman analizi yöntemini kullanmıştır. İmplant açısının ve yerleşiminin implant 

üstü protezlerin uzun dönem başarısında etkili olduğu, bu nedenle dikkatli planlama 

yapılması gerektiğini bildirmişlerdir.  
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Clelland ve arkadaşları [193] maksillanın tomografi görüntüsünü alarak anterior 

maksillayı modellemişlerdir. Farklı kemik tiplerinde implant çevresindeki kemikteki 

gerilme ve şekil değiştirme değerlerini sonlu eleman analizi ile incelemişlerdir. Krestal 

bölgedeki kortikal kemik kalınlığının gerilme ve şekil değiştirme değerlerini etkilediğini 

tespit etmişlerdir. Kalın kortikal kemikte ki gerilme değeri ince kortikal kemiğe göre 

%50 daha az bulunmuştur. Tamamen trabeküler kemikten oluşan modelde, şekil 

değiştirme özellikle apikal bölgede yoğunlaşırken modele kortikal kemik tabakası 

eklendiğinde krestal bölgedeki gerilmenin arttığı, apikal bölgedeki şekil değiştirmenin 

ise azaldığı saptanmıştır.        

 

Van Zyl ve arkadaşları [194] mandibulaya uygulanan altı implant destekli 

kantileverli sabit implant üstü protezlerde oluşabilecek stresi araştırmışlardır. Stresin 

özellikle bukkal ve lingual bölgelerde yoğunlaştığını bildirmişlerdir.   

 

 Lai ve arkadaşları [195] implant uzunluğunun peri-implant kemikte oluşturacağı 

stresi ölçmek için üç boyutlu sonlu eleman analizini kullanmışlardır. Yük uygulanması 

sonucu stresin özellikle kuronel bölgede yoğunlaştığı ve implantın uzunluğunun iki kat 

arttığı durumda gerilmenin ancak %10 oranında azaldığı sonucunu bulmuşlardır.    

 

Steqaroiu ve arkadaşları [196] parsiyel dişsizliğin tedavisinde farklı dizaynlara 

sahip (iki implant destekli kantileverli üç üye protez, iki implant destekli üç üyeli 

protez, üç implant destekli üç üyeli protez) implant üstü sabit protezlerde implant 

çevresinde oluşan stresi değerlendirmişlerdir. En fazla gerilme değeri iki implant 

destekli kantileverli protezde elde edilmiştir. İki implant destekli üç üyeli köprüde ilk 

modele göre daha az gerilme değeri ölçülmüştür. En az gerilme değeri ise üçü implant 

destekli üç üyeli protezde gözlenmiştir. 

 

Holmgren ve arkadaşları [120] implant çapı ve dizaynının stres dağılımı üzerine 

olan etkisini araştırmışlardır. Kemik hacminin elverdiği ölçüde geniş çaplı implant 

seçilmesinin peri-implant kemikte oluşan stresi azaltacağını bildirmişlerdir. Yivli 

implantların düz implantlara göre daha az gerilmeye neden olduklarını saptamışlardır.     
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İplikçioğlu ve Akça [197] üç üyeli implant üstü sabit protezlerde implantların 

çapı, uzunluğu ve sayısının stres dağılımı üzerine olan etkilerini incelemişlerdir. 

İmplant uzunluğunun implantın boyun bölgesindeki stres üzerine etkisinin az olduğunu, 

buna karşılık çapın artmasının boyun bölgesindeki stresi azaltabileceğini bildirmişlerdir.  

Dar çaplı üç implant ile geniş çaplı iki implant kullanıldığında benzer gerilme 

dağılımları elde etmişlerdir. 

 

Van Oosterwyck ve arkadaşları [198] dar alveol kretlerinde dental implant 

uygulamalarında, implantlar çevresinde dehisens defekti oluşan (bukkal dehisens veya 

bukkal ve lingual dehisens) ve dehisens defekti oluşmayan implantlar çevresinde oluşan 

şekil değiştirme değerlerini karşılaştırmışlardır. Dehisens defekti olması durumunda 

implantların mezial ve distal yüzeylerinde ölçülen şekil değiştirme miktarının 

artacağını, implantların vestibül ve lingual yüzeylerinde ise değişiklik olmayacağını 

bildirmişlerdir.  

 

 Watanabe ve arkadaşları [194] implantların yerleştirme açısının ve yükleme 

pozisyonunun stres dağılımına etkisini incelemişlerdir. İmplant ve yükleme açısının 

arttığı durumlarda peri-implant kemikte stresin arttığını saptamışlardır. 

 

Bozkaya ve arkadaşları [19] farklı yiv dizaynlarına sahip beş implant 

markasında (Astra, ITI, Ankylos, Bicon ve Nobel Biocare) kortikal kemikte oluşan 

gerilme değerlerini karşılaştırmışlardır. Dikey, yatay ve oklüzal yükleme sonucu en 

fazla gerilme değeri ITI implantlarında saptanmıştır.  

 

Kitagawa ve arkadaşları [200] kortikal kemik kalınlığının stres dağılımı üzerine 

olan etkilerini değerlendirmişlerdir. Kortikal kemik kalınlığındaki artışın peri-implant 

kemikte oluşabilecek stresi azalttığını bildirmişleridir. 

 

Sevimay ve arkadaşları [201] farklı oklüzal materyallerin kullanıldığı implant 

üstü protezlerde implantlar ve üst yapılar üzerinde oluşan gerilmeyi hesaplamışlardır. 
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Empress 2 porselen üst yapı kullanıldığında, metal destekli porselen ve In Ceram 

porselen üst yapılara göre daha fazla stres oluştuğunu gözlemlemişlerdir.   

 

Tosun [22] serbest sonlanan alt çenelerde implant-implant destekli ve implant-

diş destekli köprü protezi uygulamalarından hangisinin biyomekanik açıdan daha uygun 

olduğunu araştırmıştır. Çalışmasında iki model hazırlamıştır. Birinci modelde 

mandibulada birinci küçük azı dişi ve birinci büyük azı bölgesine yerleştirilen dental 

implant destekli üç üyeli köprü, ikinci modelde birinci küçük azı ve birinci büyük azı 

dişleri bölgelerine yerleştirilen iki dental implant destekli üç üyeli köprü hazırlanmıştır. 

Dikey ve yatay yöndeki yükleme sonucu implant destekli köprü protezinde daha dengeli 

gerilmelerin meydana geldiği, diş-implant destekli durumlarda ise gerilmelerin büyük 

kısmının implantın etrafında yoğunlaştığı saptanmıştır.    

 

Sağat [187]  üst çene total dişsizlik vakaları için implant destekli sabit protez 

uygulamalarında farklı alveol ark formları ve implant pozisyonlarının implantlar 

çevresindeki stres dağılımına etkisini araştırmıştır. Çalışmada beş farklı alveol kavsi ve 

beş farklı implant dizilimi değerlendirilmiştir. Alveol kavsi formunun ve boyutlarının, 

implant dizilimlerinin ve açılarının değişmesinin stres dağılımına doğrudan etkili 

olduğunu bildirmiştir.  

 

Çankaya [186] mandibulada total dişsizlik vakalarında tüm ark köprülerde alt 

çene şeklinin ve boyutlarının kortikal kemikte oluşan gerilmeleri ne şekilde 

etkileyeceğini sonlu eleman gerilme analizi metoduyla incelemiştir. Anterior ve 

posterior bölgelerden 100 N’luk dikey kuvvet uygulaması sonucu anterior yüklemelerde 

posterior yüklemelere nazaran çok daha düşük gerilme değerleri ortaya çıkmıştır. 

Kantileversiz planlamalarda 6 yerine 8 implant kullanılması posterior yüklemeler 

açısından bir avantaj yaratmamıştır.        
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji 

Anabilim Dalı ve Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği 

Bölümü Yapı Anabilim Dalı’nda gerçekleştirilmi ştir.  

 

Çalışmamızın amacı, anterior maksillada sabit protezlere destek olmak için 

farklı lokalizasyonlarda yerleştirilen dental implantların maksillada oluşturdukları 

gerilme (stres), şekil değiştirme (gerinim) ve yer değiştirme (deplasman) miktarlarının 

ve dağılımlarının araştırılmasıdır.  

 

Bu amaç ile ilk olarak belirlenen alveol kavsi boyutlarına uygun olarak maksilla, 

daha sonra dental implantlar ve üst yapıları modellenmiştir. Analiz yöntemi olarak üç 

boyutlu sonlu elemanlar metodu kullanılmıştır.  

   

3.1. Geometrik Modellerin Oluşturulması 

 

3.1.1. Maksillanın Modellenmesi 

 

Üst çenenin geometrik modelinin oluşturulması için İstanbul Üniversitesi 

Dişhekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji Anabilim Dalı Kliniği’ne başvuran bir 

hastadan klinik işlemleri sırasında alınan 1 mm kesitli multislice bilgisayarlı tomografi 

görüntülerinden yararlanılmıştır (Şekil 3-1). Çalışmamızda kullanacağımız çene 

modelini oluşturmak için tomografi görüntüsünden her eksende çok sayıda kesit 

alınmıştır. Kesitler istediğimiz modele ait sayısal değerler ile örtüşecek şekilde 3D 

Studio Max (Autodesk, Inc.) programı ile tekrar çizilmiştir.     



 44

  

Şekil 3-1: Tam dişsiz hastanın üst çenesine ait farklı yönlerden alınmış tomografi 
görüntüsü  

 

 

 

Çalışmada kullanılan ark formu ve gerçek ölçümleri Bilgin’in [171] kullandığı 

milimetrik kâğıtlardaki çizimlerden alınmıştır. Bilgin, çalışmasında Türk ırkında U, 

elips ve hiperbol şeklinde üç farklı ark formu bulunduğunu bildirmiştir. Üç farklı alveol 

kavsinden en sık rastlanılanı olan U şeklinde orta genişlikte ve orta uzunluktaki alveol 

kavsi şekli çalışmamızda kullanılmak üzere seçilmiştir. Alveol kretinin genişlik ve 

uzunluk değerleri olarak ise Bilgin’in [171] çalışmasında bildirdiği tanım aralıklarının 

orta değerleri seçilmiştir. Modellerin hazırlanması sırasında kullanılan alveol kreti 

boyutları Tablo 3-1’de verilmiştir. Modelleme sırasında alveol kreti genişliği 6 mm, 

yüksekliği 25 mm olarak alınmıştır. 6 mm’lik kret genişliği çizimi yapılırken Bilgin’in 

[171] çalışmasından yola çıkarak kret tepesinden geçen çizginin içine ve dışına üçer 

milimetrelik mesafe bırakılmıştır.  
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Tablo 3-1: Çalışmada kullanılan U şeklinde orta uzunluk ve orta genişliğe sahip alveol 
kavsine ait boyutlar [171] 

Grup Adı Uzunluk Genişlik 
Alveol Kavsi Uzunluğu 

(Kretin Orta Noktasında) 
Dağılım 

U Şeklinde  

Orta Uzunluk Orta Geni şlik  
50,5 mm 62,5 mm 130,68 mm %15,25 

 

 

 

 

Tomografi görüntüsünden çene modelinin oluşturulması sırasındaki işlemler 

Şekil 3-2’ de şematik olarak verilmiştir.    

 

Oluşturulan çene modeli bilgisayar tarafından ‘shell’ yani sadece ‘kabuk’ 

biçiminde tanınmaktadır. Gerçek çene modelini bilgisayara tanıtmak için elde edilen 

model ‘solid’ yani ‘katı’ bir elemana çevrilmesi gerekmektedir. Bu işlem için 

Rhineceros 4.0 (Robert McNeel & Associates, WA, ABD) programı kullanılmıştır. Üç 

boyutlu modeller bilgisayar tarafından solid olarak tanınan bir format olan IGES 

formatına çevrilmiştir. Elde edilen modellerin örnek görüntüsü Şekil 3-3’de verilmiştir. 

Sonraki aşamada veriler sonlu eleman analizinin yapılacağı Abaqus (Versiyon 6.6-3, 

Simulia, ABD) programına aktarılmıştır.        
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Şekil 3-2: Tomogrofi görüntüsünden çene modelinin oluşturulması sırasında alınan 
kesitlerin şematik görüntüsü 
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Şekil 3-3: Rhinoceros 4.0 (Robert McNeel & Associates, WA, ABD) programı ile 
elde edilen çene modelinin vestibül ve oklüzal yüzeyden görünümü 

 

 

3.1.2. Dental İmplantların ve Abutmanların Boyutlarının Belirlenme si ve 
Modellenmesi 

 

Çene kemiğine yerleştirilecek olan dental implantların boyutları, implantların 

yerleştirileceği bölgedeki kemiğin kalınlığına ve yüksekliğine bağlıdır. Anterior 

maksilladaki rezorpsiyon paterni ve klinik gözlemlerimizden yola çıkarak orta kesici ve 

kanin dişler için 4,1 mm çapında ve 12 mm uzunluğunda ( kod no: 043.053), yan kesici 

dişleri için ise 3,3 mm çapında ve 12 mm uzunluğunda (kod no: 043.153) Straumann  

(Istitute Straumann AG, Waldenburg, İsviçre) dental implantları tercih edilmiştir. 

 

İmplantların üzerilerine uygulanacak abutman olarak 5,5 mm boyunda 0º (kod 

no: 048.605 ) (Istitute Straumann AG, Waldenburg, İsviçre) ve 15º (kod no: 048.610) 

(Istitute Straumann AG, Waldenburg, İsviçre) açıya sahip synOcta simante edilebilir 

abutmanlar seçilmiştir.    

 

Dental implantlar yivsiz olarak silindirik yapıda modellenmiştir. İmplantlar ve 

abutmanlar orijinal boyutlarına uygun olarak 3D Studio Max (Autodesk, Inc.) 

programında çizilmiştir. 
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3.1.3. İmplantların Çene Modelleri Üzerine Yerleştirilmesi    

 

Anterior maksillada implantların yerleştirilmesi sırasında en önemli konulardan 

biri de dental implantların alveol kavsi içindeki açılanmasıdır. Çalışmamızda 

implantların frontal düzlemde alveol kemiği ile yaptıkları açı; kanin bölgesinde 10°,  

yan kesiciler bölgesinde 20° ve orta kesiciler bölgesinde 30°  olacak şekilde 

planlanmıştır. 

 

Dental implantların ark üzerinde mezio-distal olarak konumlandırılmasında ve 

implantlar arası mesafelerin belirlenmesinde doğru orantı formülünden yararlanılmıştır 

(Şekil 3-4) [186,187].  

 

 

   

 

 

 

 

Şekil 3-4: Dental implantları alveol kavsi üzerinde konumlandırırken ve implant üstü 
kronların çaplarını hesaplarken kullanılan formül 

 

 

Doğal dentisyonda ki kuronlara ait mezio-distal çap değerleri Wheeler’ın [202] 

çalışmasından alınmıştır (Tablo 3-2). Doğal dentisyonda ortalama alveol kavsi uzunluğu 

kuronların mezio-distal çaplarının toplanması ile elde edilmektedir. Wheeler’ın 

çalışmasındaki veriler kullanılarak maksillada ki dişlerin ortalama mezio-distal çapları 

toplandığında ortalama alveol kavsi uzunluğu 128 mm olarak hesaplanmıştır (Tablo 

3-2). U şeklindeki modelimizde, doğru orantı formülü ile hesaplanan ön kesici, yan 

kesici ve kanin dişlerine ait mezio-distal genişlikler Tablo 3-3’de gösterilmiştir. 

 

Oluşturulan çene 
modellerinde kuronlara 

ait mezio-distal çap 

 

Oluşturulan çene 
modellerinde alveol kavsi 

uzunluğu 

Doğal dentisyonda ortalama alveol 
kavsi uzunluğu 

Doğal dentisyonda 
kuronlara ait 

ortalama mezio-distal 
çap = 

x 
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Tablo 3-2: Wheeler’ın çalışmasında belirtilen maksilladaki dişlerin çeşitli yönlerde ki 
ortalama boyutlarına ait değerler [202] 

Maksilladaki 

doğal dişler 

Kuron 
boyu 
(mm) 

Kök 

boyu 
(mm) 

Mine-sement 
sınırında 

mezio-distal 
çap (mm) 

Kuronun 
mezio-distal 
çapı (mm) 

Mine-sement 
sınırında bukko-
lingual çap (mm) 

Kuronun  
bukko-lingual çapı 

(mm) 

Ön kesici 10,5 13,0 7,0 8,5 6,0 7,0 

Yan kesici 9,0 13,0 5,0 6,5 5,0 6,0 

Kanin 10,0 17,0 5,5 7,5 7,0 8,0 

1. Küçük azı 8,5 14,0 5,0 7,0 8,0 9,0 

2. Küçük azı 8,5 14,0 5,0 7,0 8,0 9,0 

1. Büyük azı 7,5 12,0 - 13,0 8,0 10,0 10,0 11,0 

2. Büyük azı 7,0 11,0 - 12,0 7,0 9,0 10,0 11,0 

3. Büyük azı 6,5 11,0 6,5 8,5 9,5 10,0 

 

 

 

 

Tablo 3-3: Çalışmada kullandığımız U şeklindeki modelde yerleştirilecek kuronlara ait 
mezio-distal çaplar 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 Ön Kesici Yan Kesici Kanin Di şi 

U şeklindeki modelde 

kuronlara ait mezio-distal çap   
8,67 mm 6,63 mm 7,65 mm 



 50

Oluşturulan çene modeli üzerinde klinikte en sık tercih edilen uygulamalardan 

yola çıkarak 5 farklı implant dağılımını gösteren modeller oluşturulmuştur. Modeller 

üzerinde implantların uygulandığı bölgeler Tablo 3-4’de gösterilmiştir. İlk oluşturulan 

modellerde Şekil 3-3’de görüldüğü gibi implant yuvaları bulunmamaktadır. İmplant 

yuvaları, Tablo 3-3’de belirtilen dişlerin mezio-distal boyutları dikkate alınarak 

implantlar arasında en az 3 mm ve implantların vestibül ve palatinal bölgelerinde en az 

1 mm mesafe bırakılarak alveol kreti üzerinde hazırlanmıştır (Şekil 3-5). İmplant 

yuvaları 3D Studio Max (Autodesk, Inc) programı ile açılmıştır. Rhinoceros (Robert 

McNeel & Associates, WA, ABD) ile kabuktan katı objeye çevrilip IGES formatında 

Abaqus (Versiyon 6.6-3, Simulia, ABD) programına aktarılmıştır (Şekil 3-6). 
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Tablo 3-4: U şeklindeki çene modeli üzerinde implantların bulunduğu lokalizasyonlar       
(1: Ön kesici diş bölgesi, 2: Yan kesici diş bölgesi, 3: Kanin dişi bölgesi) 

 Çene Modelleri İmplantların lokalizasyonu 

1. Model  3--------------3 

2. Model 3-----1--------3 

3. Model  3-----1-1-----3 

4. Model 3-2------------3 

5. Model 3-2----------2-3 

 

 

 

 

 

Şekil 3-5: İmplantlar arasındaki mesafe 
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Şekil 3-6:  Modeller üzerinde implant yerlerinin dağılımı; M1: implantların her iki kanin 
dişleri bölgelerine yerleştirildi ği birinci modeli, M2: implantların her iki kanin di şi ve bir 
ön kesici diş bölgelerine yerleştirildi ği ikinci modeli, M3: implantların her iki kanin ve 
orta kesici dişler bölgelerine yerleştirildi ği üçüncü modeli, M4: implantların her iki kanin 
ve bir yan kesici diş bölgelerine yerleştirildi ği dördüncü modeli, M5: implantların her iki 
kanin dişi ve yan kesici diş bölgelerine yerleştirildi ği beşinci modeli göstermektedir.      

 

 

 

 

 

M1 

M2 M3 

M4 
M5 
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3.1.4. İmplant Üstü Protezlerin Modellenmesi 

 

Çalışmamızda implant üstü protez tipi olarak metal destekli porselen 

restorasyonlar seçilmiştir.  

 

İmplant üstü protezlerin modellenmesi sırasında alt yapı olarak krom-kobalt 

alaşımı (Wiron 99; Bego, Bremen, Almanya) [117,203,204], üst yapı olarak ise 

feldspatik porselen (Ceramco II; Dentsply, Burlington, ABD) [117,205,206] 

kullanılmıştır. Metal kalınlığı 0,8 mm, porselen kalınlığı kuron boyutları dikkate 

alınarak en az 2 mm olarak hazırlanmıştır [117]. 

 

Kuron şekilleri Abaqus (Versiyon 6.6-3 Simulia, ABD) programı içerisinde, 

çene kavsi ile uyumlu diş boyutlarına bağlı kalınarak, solid olarak çizilmiştir. Düz veya 

açılı abutman kullanılmasına bağlı olarak, abutman açıları ile uyumlu iki farklı dizaynda 

kuron şekli hazırlanmıştır. Dişlerin kuron boyları, kole bölgesindeki mezio-distal ve 

bukko-palatinal çapları, kuronların mezio-distal ve bukko-palatinal çapları Wheeler 

tarafından tanımlanmış, Tablo 3-2’de belirtilen değerlere uygun olarak çizilmiştir.  

 

3.2. Matematik Modellerin Olu şturulması 

 

 Matematiksel model oluşturma işleminde, modelin yüzeyi basit küçük parçalara 

yani meshlere bölünmüştür. Dağılımın doğru elde edilmesi için 10 düğüm noktalı 

tetrahedral elemanlar (C3D10M) kullanılmıştır. Düğümler önce köşe noktalardan daha 

sonra orta düğüm noktalarından numaralandırılmıştır (Şekil 3-7). İlk meshlemeden 

sonra (mesh generation) riskli bölgelerdeki elemanlar denetlenmiştir. Çene modelinde, 

implant yuvalarının yan yüzeylerinde ve damakta, yüzey açılarının daha dik ve dar 

olduğu bölgeler riskli bölgeler olarak bulunmuştur. Riskli bölgeler çizgisel 

elemanlardan arındırılarak düzenli hale getirilmiştir (mesh simplification) (Şekil 3-8). 

Şekil 3-8’de görüldüğü gibi birinci çizimdeki normal meshlemeye göre ikinci çizimde 

eleman köşe uzunlukları daha düzgün hale getirilmiştir.    
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Şekil 3-7: 10 düğüm noktalı tetrahedral eleman (C3D10M) 

 

 

 

 

   

       Şekil 3-8: Riskli bölgelerde yüzeylerin düzenlenmesi 

    

 

 

Çalışmanın gerçekçi sonuçlar vermesi için programın elverdiği ölçüde, mümkün 

olduğunca fazla eleman sayısı seçilmiştir ve elemanlar tüm modele eşit olarak 

dağıtılmıştır. Çalışmamızda çene modelleri, dental implantlar ve üst yapıları içeren 

matematiksel modellerin hazırlanması sırasında kullandığımız eleman sayıları 

1.122.521 ile 1.334.686 arasında, düğüm sayıları 213.198 ile 279.639 arasında 

değişmektedir. Hazırlanan beş modeldeki eleman ve düğüm sayıları Tablo 3-5’de 

1 2 
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verilmiştir. Her iki kanin dişleri bölgesine implant yuvalarının açılmış olduğu 

meshlenmiş örnek model Şekil 3-9’de gösterilmiştir.  

 

 

Tablo 3-5: Hazırlanan modellerdeki eleman ve düğüm sayıları 

Gruplar Eleman sayısı Düğüm sayısı 

1. Model  1.138.290 213.198 

2. Model  1.122.521 256.264 

3. Model  1.334.686 279.639 

4. Model  1.192.503 252.696 

5. Model 1.302.678 273.572 

 

 

 

 

Şekil 3-9: Her iki kanin di şleri bölgesine implant yuvalarının hazırlanmış olduğu 
meshlenmiş model  
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3.3. Malzeme Özelliklerinin Tanımlanması 

 

Hazırladığımız modelde gerçek bir tomografi görüntüsünden yola çıkılarak 

idealize edilmiş genel bir model oluşturulmuştur. Ayrıca dental implantlar ve üst 

yapıları modellenmiştir. Oluşturulan modelin maksillaya ait olduğunu, dental implant ve 

üst yapılarının hangi materyalden yapıldığını bilgisayara tanıtmak gerekmektedir. Bu 

işlemler için ise deneyler sonucu elde edilmiş, materyallere ait elastiklik modülü ve 

Poisson oranlarının programa aktarılmalıdır. Modeldeki farklı malzemeler için 

kullanılan materyallerin özelliklerine uygun elastiklik modülü ve Poisson oranlarının 

verilmesi ile program, uygulanan yüklere karşı gerilme, şekil değiştirme ve yer 

değiştirme miktarlarını ve dağılımını gösterecektir.  

 

Kortikal kemik, trabeküler kemik, titanyum parçalar (dental implantlar ve 

abutmanlar), krom-kobalt esaslı metal alt yapı, feldspatik esaslı porselen üst yapı için  

Tablo 3-6’de gösterilen elastiklik modülü ve Poisson oranı değerleri kullanılmıştır. 6 

mm’lik alveol kavsinin dış yüzeyine 1 mm’lik kortikal tabakası ilave edilmiştir. 

Trabeküler kemiğe D3 kemiğin özelliklerine uygun materyal özellikleri verilmiştir.    

 

Çalışmada Abaqus (Versiyon 6.6-3, Simulia, ABD) programında kullanılan 

birimler aşağıdaki tablodan (Tablo 3-7) seçilmiştir. Tüm birimler SI (mm) olarak 

alınmıştır 
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Tablo 3-6: Çalışmada kullanılan materyallerin elastiklik modülü ve Poisson oranları 

Materyal 
Elastik Modülü 

(GPa) 

Poisson 

Oranı 
Kaynaklar 

Titanyum implant ve 

abutman 
110 0,35 117,126,197,207 

Kortikal kemik 13.7 0,3 
117,126,197,208, 

209,210 

Trabeküler Kemik (D3) 1.37 0,3 117,208,209 

Krom-kobalt ala şımı 218 0,33 117,203,208 

Feldspatik porselen 82,8 0,35 117,206 

 

 

 

   Tablo 3-7: Abaqus (Versiyon 6.6-3, Simulia, ABD) programında kullanılan birimler 

 SI SI (mm) US Unit (ft) US Unit (inch) 

Uzunluk m mm ft in 

Kuvvet N N Ibf Ibf 

Hacim kg ton (103kg) slug Ibf s2/in 

Süre s s s s 

Gerilme Pa(N/m2) MPa (N/mm2) Ibf/ft 2 psi (Ibf/in2) 

Enerji J mJ (10-3 J) ft Ibf in Ibf 

Yoğunluk  kg/m2 ton/mm2 slug/ft Ibf s2/in4 
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3.4. Sistemin Birleştirilmesi 

 

Sonlu eleman analizi yönteminde sonuçların doğru olarak alınabilmesi için 

çalışma sistemlerinin programa tanımlanması gerekmektedir. Çalışma sistemleri, bu 

çalışmada çene kemiği, dental implantlar ve üst yapılardır. 

 

Çalışmamızda, kortikal kemik ile trabeküler kemiğin kendi iç özelliklerine 

uygun olarak yük aktarımı yaptıkları ve birlikte çalıştıkları kabul edilmiştir. 

 

Dental implantlar ile çene kemiği, dental implantlar ile abutmanlar ve 

abutmanlar ile implant üstü protezler arasındaki bağlantı, basıncı kesintisiz olarak 

iletecek şekilde sağlanmıştır. Dental implantların çene kemiğine %100 osseointegre 

olduğu varsayılmıştır.  

 

Metal destekli porselen implant-üstü protezlerin abutmanlara simante olduğu 

varsayıldığı için bu bölgelerde kontak yüzeyi olarak tanımlanmıştır. Siman boşluğu 

dikkate alınmamıştır.  

 

Sonuç olarak kontak yüzeyi sayısı 1. modelde 13, 2. ve 4. modellerde 17,  3. ve 

5. modellerde 21 adet olarak bulunmuştur.     

 

Sistemin birleştirilmesine çene modelinin eksen takımları üzerinde 

yerleştirilmesi ile başlanmıştır. Seçilen eksen takımı üzerine, oluşturulan çene modeli 

referans alınarak diğer parçaların eksen takımları seçilmiştir. Böylece implantlar ve üst 

yapılar sıfır hata ile yerleştirilmi ştir. Bir sonraki aşamada 3,3 mm veya 4,1 mm 

çaplarındaki implantlar seçilerek yerlerine atanmışlardır. Son aşamada ise implant üstü 

sabit protezler dental implantlar üzerine yerleştirilip çene kemiğine göre açılarının 

gerçekçi olması sağlanmıştır.  
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3.5. Sonlu Elemanlar Analizi Programında Modellere Uygulanan Etken ve Sınır 
Şartlar 

 

Birleştirilmi ş olan model üç boyutlu uzayda serbesttir. Boşlukta duran bu 

modelin analizlerini yapabilmek için uygun noktalardan bağlanması ve sınırlarının 

tanımlanması gerekmektedir. Bu sayede problemin tanımlanan bölgenin sınırları 

içerisinde çözümlenmesi sağlanmaktadır.    

 

  Çalışmamızda sonuçların mümkün olduğunca gerçekçi olması için maksillanın 

tamamı modellenmiştir. Sınır koşulları belirlenirken maksilla üst ve arka kısımlarından 

ankastre bir şekilde mesnetleşmiştir (Şekil 3-10).  

 

 

 

Şekil 3-10: Maksillanın üst ve arka yüzeylerinden mesnetlenmiş görüntüsü  
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Her bir modelde çiğneme sırasındaki temasları taklit edecek şekilde iki yükleme 

bölgesi seçilmiştir. Alansal yükleme tercih edilmiş ve çiğneme yükleri implant üstü 

protezler üzerine eşit olarak dağıtılmıştır.  

 

Dikey yüklemede tüm kuronların singulum bölgelerinden 45° açıyla, yatay 

yüklemede ise hareketin olduğu yöndeki kanin dişinin palatinal yüzeyinde 2 mm’lik 

overbite mesafesi bırakılarak 90° açı ile kuvvet uygulanmıştır (Şekil 3-11, Şekil 3-12, 

Şekil 3-13). Önceki çalışmalardan yola çıkarak çiğneme kuvveti 100 N alınmıştır 

[186,187,211].     

 

3.6. Sonlu Elemanlar Analizi Programında Analiz Sonuçlarının Alınması     

 

Sonlu elemanlar analizi çalışmalarında elde edilen değerler varyansı olmayan 

matematiksel hesaplamalar sonucunda ortaya çıktığı için bu değerlerin istatistiksel 

analizi yapılmamaktadır. 

 

Çalışmamızda yükleme sonrası kortikal ve trabeküler kemikte meydana gerilme, 

şekil değiştirme ve yer değiştirme miktarları hesaplanmıştır. Sonuçları değerlendirme 

işlemi dağılım skalaları ile yapılmıştır. Gerilme ve yer değiştirme değerlendirmeleri 

sonuçlarında; skalalarda ki kırmızı renk en fazla değeri, mavi renk ise en düşük değeri 

göstermektedir. Şekil değiştirme incelemelerinde ise skaladaki en düşük değeri kırmızı, 

en yüksek değeri ise mavi renk temsil etmektedir.           
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Şekil 3-11: Yüklerin uygulandığı bölgeler: Pembe alan dikey yönde yüklemeyi, yeşil alan 
yatay yöndeki yüklemeyi göstermektedir.   

 

 

Şekil 3-12: Dikey yönde yükleme (Pembe alan) 

 

 

Şekil 3-13: Yatay yönde yükleme (Yeşil alan) 
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4. BULGULAR 

 

Çalışmamızda, anterior maksillada farklı dağılımlarda yerleştirilen dental 

implantlar üzerine düz veya açılı abutman kullanılarak implant üstü sabit protezler 

hazırlanmıştır. İmplant üstü sabit protezler üzerine 100 N’luk dikey ve yatay kuvvetler 

uygulanmıştır. Yükleme sonucu oluşan gerilme, şekil değiştirme (gerinim) ve yer 

değiştirme (deplasman) miktarları ve dağılımları değerlendirilmiştir.  

 

Gerilme, şekil değiştirme ve yer değiştirmeye ait sonuçlar renklendirilmiş 

görüntüler olarak kayıt edilmiştir. Bu görüntülerde her renk bir değer aralığını 

tanımlamaktadır. Değer aralıkları görüntülerin yan tarafında bulunan skala ile 

gösterilmektedir.  

 

Çalışmamızda, farklı modeller arasında gerilme ve şekil değiştirme miktarlarını 

kıyaslamak için referans noktaları belirlenerek bu noktalardaki maksimum değerler 

karşılaştırılmıştır. Referans noktaları kortikal kemikte implantın boyun bölgesi ile 

maksillanın vestibül ve palatinal yüzeyleridir. Trabeküler kemikte ise implantın boyun 

bölgesi, implant-kemik ara yüzünün orta noktası ve implantın apikal bölgesidir (Şekil 

4-1). Modellerdeki maksimum değerlerin saptanabilmesi için çok sayıda kesit 

alınmıştır. Şekillerde, referans noktalarındaki maksimum değerlerin görülebileceği 

kesitler ve skalaları gösterilmiştir. Deplasman değerlerini karşılaştırmak için ise her 

modeldeki maksimum yer değiştirme değerleri saptanmıştır. Farklı implant 

lokalizasyonları ve abutmanların kullanılması sonucu elde edilen verilerin kolay 

değerlendirilebilmesi için tablolar hazırlanmıştır (Tablo 4-1, Tablo 4-2, Tablo 4-3, 

Tablo 4-4, Tablo 4-5, Tablo 4-6, Tablo 4-7, Tablo 4-8, Tablo 4-9, Tablo 4-10, Tablo 

4-11, Tablo 4-12, Tablo 4-13, Tablo 4-14, Tablo 4-15, Tablo 4-16, Tablo 4-17, Tablo 

4-18, Tablo 4-19, Tablo 4-20, Tablo 4-21).  
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               Şekil 4-1: Çalışmadaki bulguların değerlendirilmesi sırasında yararlanılacak akış 
şeması  

Dikey veya Yatay Yönde Yükleme 
Sonucu Elde Edilen Bulgular 

 

Düz veya Açılı Abutman 
Kullanıldığında Elde Edilen Bulgular 

Gerilme  
Değerlerine Ait Bulgular 
 

• Kortikal kemikte 
implantın boyun 
bölgesindeki 
gerilme değerleri 

• Kortikal kemikte 
maksillanın vestibül 
ve palatinal 
yüzeylerindeki 
maksimum gerilme 
değerleri 

• Trabeküler kemikte 
implantın boyun 
bölgesindeki 
gerilme değerleri 

• Trabeküler kemikte 
implant-kemik ara 
yüzünde orta 
noktadaki gerilme 
değerleri 

• Trabeküler kemikte 
implantın apikal 
bölgesindeki 
gerilme değerleri 

 

Şekil Değiştirme 
Değerlerine Ait Bulgular 

 
• Kortikal kemikte 

implantın boyun 
bölgesindeki şekil 
değiştirme 
miktarları 

• Kortikal kemikte 
maksillanın vestibül 
ve palatinal 
yüzeylerindeki 
maksimum şekil 
değiştirme 
miktarları 

• Trabeküler kemikte 
implantın boyun 
bölgesindeki şekil 
değiştirme 
miktarları 

• Trabeküler kemikte 
implant-kemik ara 
yüzünde orta 
noktadaki şekil 
değiştirme 
miktarları 

• Trabeküler kemikte 
implantın apikal 
bölgesindeki şekil 
değiştirme 
miktarları 

 

Yer Değiştirme 
Değerlerine Ait Bulgular 

 
Her modeldeki maksimum 
yer değiştirme miktarları  
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4.1. Birinci Modele Ait Bulgular 

 

Birinci modelde dental implantlar her iki kanin dişi bölgesine yerleştirilmi ştir. 

Dental implantlar simetrik bölgelere yerleştirildikleri için yatay ve dikey yöndeki 

yüklemelerde her iki implant çevresinde de benzer sonuçlar elde edilmiştir.  

 

4.1.1. Dikey Yönde Yükleme Sonucu Elde Edilen Bulgular 

 

4.1.1.1. Düz Abutman Kullanıldı ğında Elde Edilen Bulgular 

 

• Gerilme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Dikey kuvvet uygulanması sonucu kortikal kemikteki maksimum gerilme değeri 

implantların boyun bölgesinde 32,6 MPa olarak saptanmıştır. Maksillanın dış yüzeyinde 

maksimum gerilme değeri palatinal yüzeyde 16,5 MPa olarak bulunmuştur (Şekil 4-2).   

 

Trabeküler kemikte maksimum gerilme değeri implantın boyun bölgesinde 4,2 

MPa, apikalinde ise 3,1 MPa’dir. İmplant-kemik ara yüzünde gerilme özellikle vestibül 

yüzeyde meydana gelmiştir. Ara yüzeyde orta bölgede maksimum gerilme değeri 2,3 

MPa’dir (Şekil 4-3).  
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Şekil 4-2: Birinci modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (kanin) 

 

       

Şekil 4-3: Birinci modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile trabeküler 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (kanin) 

 

 

 

• Şekil Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Kortikal kemikteki maksimum şekil değiştirme implantların boyun bölgesinde 

1385 mikrogerinim değerinde elde edilmiştir. Maksillanın dış yüzeyinde ki kortikal 

kemikte şekil değiştirme özellikle vestibül yüzeyde meydana gelmiştir. Vestibül 

yüzeyde ki maksimum değer 971 mikrogerinim’dir.  
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Trabeküler kemikte maksimum gerinim implantın boyun bölgesinde 

ölçülmüştür. Bu bölgedeki değer 2602 mikrogerinim’dir. İmplant-kemik ara yüzünde ve 

implantın apikalinde sırası ile 1489 mikrogerinim ve 2561 mikrogerinim değerleri 

bulunmuştur. Trabeküler kemikte şekil değiştirme özellikle implant yuvasının vestibül 

duvarında gözlenmiştir  (Şekil 4-4).       

 

 

 

 

 Şekil 4-4: Birinci modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal ve 
trabeküler kemikte meydana gelen şekil değiştirme dağılımı (kanin) 

 

 

 

• Yer Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Dikey kuvvet uygulanması sonucu maksimum deplasman değeri 0,08348 mm 

olarak elde edilmiştir. Deplasman değeri orta hattan arka bölgelere gidildikçe 

azalmaktadır. Yer değiştirmenin yönü palatinalden vestibüle doğrudur (Şekil 4-5, Şekil 

4-6, Şekil 4-7).  
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     Şekil 4-5: Birinci modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (vestibülden görünüm) 

 

 

Şekil 4-6: Birinci modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (lateralden görünüm) 

 

 

Şekil 4-7: Birinci modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (oklüzalden görünüm) 
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4.1.1.2. Açılı Abutman Kullanıldı ğında Elde Edilen Bulgular 

 

• Gerilme Değerlerine Ait Bulgular 

 

15°’lik abutman kullanıldığında kortikal kemikte, implantın boyun bölgesinde ki 

maksimum gerilme değeri 38,4 MPa olarak saptanmıştır. Maksillanın dış yüzeyinde 

maksimum gerilme değeri palatinal yüzeyde 18,5 MPa olarak bulunmuştur (Şekil 4-8).   

 

Trabeküler kemikte, implantın boyun bölgesinde maksimum gerilme değeri 5,7 

MPa’dir. İmplant-kemik ara yüzünde gerilme özellikle implant yuvasının vestibül 

yüzeyindedir.  İmplant-kemik ara yüzünde orta bölgede maksimum gerilme değeri 2,4 

MPa olarak gözlenmiştir. Apikal bölgede ise maksimum gerilme değeri 3,3 MPa’dir 

(Şekil 4-9). 

 

• Şekil Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Kortikal kemikteki maksimum şekil değiştirme değeri implantların boyun 

bölgesinde, palatinal yüzeyde 1630 mikrogerinim olarak ölçülmüştür. Maksillanın 

vestibül yüzeyinde maksimum şekil değiştirme değeri 1037 mikrogerinim’dir (Şekil 

4-10).  

 

Trabeküler kemikte maksimum şekil değiştirme değeri 3415 mikrogerinim 

olarak implantın boyun bölgesinde saptanmıştır. İmplant-kemik ara yüzünde orta 

bölgede maksimum değer 1538 mikrogerinim’dir ve gerinim özellikle implantların 

vestibül yüzeyinde meydana gelmiştir. Apikaldeki maksimum şekil değiştirme değeri 

ise 2684 mikrogerinim’dir (Şekil 4-10).      
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Şekil 4-8: Birinci modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (kanin) 

 

           

         Şekil 4-9: Birinci modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile 
trabeküler kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (kanin) 

 

 

Şekil 4-10: Birinci modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal ve 
trabeküler kemikte ki şekil değiştirme dağılımı (kanin) 
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• Yer Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Açılı abutman kullanılan modelde, maksimum deplasman değeri orta hatta 

0,09109 mm olarak ölçülmüştür. Yer değiştirmenin yönü palatinalden vestibüle 

doğrudur. Deplasman değeri orta hattan arka bölgelere gidildikçe azalmaktadır. (Şekil 

4-11, Şekil 4-12, Şekil 4-13). 

 

 

 

 

 

Şekil 4-11: Birinci modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile oluşan 
yer değiştirmenin dağılımı (vestibülden görünüm) 

 

 

Şekil 4-12: Birinci modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile oluşan 
yer değiştirmenin dağılımı (lateralden görünüm) 
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Şekil 4-13: Birinci modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile oluşan 
yer değiştirmenin dağılımı (oklüzalden görünüm) 

 

 

 

4.1.2. Yatay Yükleme Sonucu Elde Edilen Bulgular 

 

4.1.2.1. Düz Abutman Kullanıldı ğında Elde Edilen Bulgular 

 

• Gerilme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Bir taraftaki kanin dişine yatay yönde 100 N’luk kuvvet uygulanması sonucu 

maksimum gerilme değeri olan 44,2 MPa, implantın boyun bölgesinde ki kortikal 

kemikte meydana gelmiştir.  İmplantın çevresinde, vestibül ve palatinal yüzeylerde 

maksimum gerilme değeri 10,3 MPa’dir (Şekil 4-14). 

 

Trabeküler kemikte implantın boyun bölgesinde maksimum gerilme 8,9 MPa 

değerinde palatinal yüzeyde saptanmıştır. İmplant-kemik ara yüzünde orta noktada 

maksimum gerilme değeri 3,4 MPa’dir. Gerilme özellikle palatinal yüzeyde 

yoğunlaşmaktadır. İmplantın apikalinde ki maksimum değer ise 3,5 MPa’dir (Şekil 

4-15).  
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• Şekil Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Kortikal kemikteki maksimum şekil değiştirme değeri 2135 mikrogerinim olarak 

implantın boyun bölgesinde gözlenmiştir. Vestibül ve palatinal yüzeylerde maksimum 

şekil değiştirme değeri 560 mikrogerinim olarak bulunmuştur (Şekil 4-16). 

 

Trabeküler kemikte de benzer şekilde maksimum gerinim implantın boyun 

bölgesinde oluşmuştur. Maksimum değer 6340 mikrogerinim’dir. İmplant-kemik ara 

yüzünde orta bölgede ve apikalde ki maksimum şekil değiştirme değerleri sırası ile 

2050 mikrogerinim ve 2510 mikrogerinim’dir (Şekil 4-16).  

 

• Yer Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Kanin dişi bölgesindeki implanta yatay yönde kuvvet uygulandığında, kuvvetin 

uygulandığı yön doğrultusunda, palatinalden vestibüle doğru maksimum 0,02697 

mm’lik yer değiştirme olduğu görülmüştür (Şekil 4-17, Şekil 4-18).      
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Şekil 4-14:  Birinci modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı 

 

 

Şekil 4-15: Birinci modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile trabeküler 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı 

 

 

Şekil 4-16: Birinci modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile kortikal ve 
trabeküler kemikte ki şekil değiştirme dağılımı 
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Şekil 4-17: Birinci modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (vestibülden görünüm) 

 

 

Şekil 4-18: Birinci modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (oklüzalden görünüm) 
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4.1.2.2. Açılı Abutman Kullanıldı ğında Elde Edilen Bulgular 

 

• Gerilme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme sonucu maksimum gerilme 41,4 

MPa olarak implantın boyun bölgesindeki kortikal kemikte ölçülmüştür. Maksillanın 

palatinal yüzeyinde maksimum gerilme değeri 10,0 MPa’dir (Şekil 4-19). 

 

Trabeküler kemikte maksimum gerilme değeri olan 8,4 MPa implantın boyun 

bölgesinde saptanmıştır. İmplant-kemik ara yüzünde maksimum gerilme palatinal 

yüzeyde izlenmiştir. Ara yüzde orta bölgedeki maksimum değer 3,1 MPa’dir. Apikal 

bölgedeki maksimum gerilme değeri 2,7 MPa’dir (Şekil 4-20).  

 

• Şekil Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Yatay kuvvet uygulaması sonucu kortikal kemikteki maksimum şekil değiştirme 

1936 mikrogerinim olarak implantın boyun bölgesinde oluşmuştur. İmplantların 

vestibül ve palatinal yüzeylerinde kortikal kemikte ki maksimum değer 480 

mikrogerinim’dir (Şekil 4-21).  

 

Trabeküler kemikte en yüksek değer implantın boyun bölgesinde 6000 

mikrogerinim olarak gözlenmiştir. İmplant-kemik ara yüzünde ve implantın apikalinde 

maksimum şekil değiştirme 2000 mikrogerinim’dir (Şekil 4-21).   
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Şekil 4-19: Birinci modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı 

 

 

Şekil 4-20: Birinci modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile trabeküler 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı  

 

 

Şekil 4-21: Birinci modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile kortikal ve 
trabeküler kemikte meydana gelen şekil değiştirme dağılımı 
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• Yer Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Yatay yönde yükleme yapıldığında, kuvvetin uygulandığı yön doğrultusunda 

palatinalden vestibüle doğru maksimum 0,02493 mm’lik bir yer değiştirme olduğu 

görülmüştür (Şekil 4-22, Şekil 4-23). 

 

 

 

 

Şekil 4-22: Birinci modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (vestibülden görünüm) 

 

 

Şekil 4-23: Birinci modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (oklüzalden görünüm) 

 

 



 78

4.2. İkinci Modele Ait Bulgular 

 

İkinci modelde dental implantlar her iki kanin ve sağ orta kesici diş bölgelerine 

yerleştirilmi ştir. Dikey yüklemede her üç bölgeye yerleştirilen implantlarda ölçümler 

yapılmıştır. Yatay yöndeki yüklemelerde sağ ve sol segmentteki kanin dişleri 

bölgelerindeki implantlara ayrı kuvvet uygulanarak değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

4.2.1. Dikey Yönde Yükleme Sonucu Elde Edilen Bulgular 

 

4.2.1.1. Düz Abutman Kullanıldı ğında Elde Edilen Bulgular 

 

• Gerilme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Dikey yönde kuvvet uygulanması sonucu sağ kanin dişi bölgesindeki implantta, 

kortikal kemikte maksimum gerilme değerleri; boyun bölgesinde 32,8 MPa, maksillanın 

dış yüzeyinde, palatinal yüzeyde 15,3 MPa olarak bulunmuştur (Şekil 4-24). Trabeküler 

kemikte maksimum gerilme değeri implantın boyun bölgesinde 4,5 MPa’dir. İmplant-

kemik ara yüzünde gerilme özellikle vestibül yüzeyde meydana gelmiştir. Orta bölgede 

maksimum gerilme değeri 1,8 MPa’dir. Apikal bölgedeki maksimum gerilme değeri ise 

2,8 MPa’dir (Şekil 4-25).  

 

Sağ orta kesici diş bölgesindeki implanta dikey kuvvet uygulanması sonucu 

kortikal kemikte boyun bölgesindeki maksimum gerilme değeri 23,8 MPa olarak 

gözlenmiştir.  Maksillanın dış yüzeyinde maksimum gerilme değeri vestibül yüzeyde 

13,5 MPa olarak bulunmuştur (Şekil 4-26). Trabeküler kemikte maksimum gerilme 

implantın boyun bölgesinde 4,2 MPa, implant-kemik ara yüzünde orta bölgede 2,5 MPa, 

implantın apikalinde ise 4,4 MPa değerlerinde elde edilmiştir. İmplant-kemik ara 

yüzünde maksimum gerilme implantın vestibül yüzeyinde meydana gelmiştir  (Şekil 

4-27). 
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Sol kanin dişi bölgesindeki implanta dikey kuvvet uygulanması sonucu, kortikal 

kemikte ki maksimum gerilme boyun bölgesinde 32,0 MPa, maksillanın dış yüzeyinde 

palatinalde 13,2 MPa değerlerinde bulunmuştur (Şekil 4-28). Trabeküler kemikte 

maksimum gerilme değerleri boyun bölgesinde 4,8 MPa, implant-kemik ara yüzünde 

orta bölgede 1,7 MPa ve implantın apikalinde 2,7 MPa değerlerinde elde edilmiştir. 

İmplant-kemik ara yüzünde gerilme özellikle vestibül yüzeyde gözlenmiştir (Şekil 

4-29). 

   

 

 

       Şekil 4-24: İkinci modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sağ kanin) 

 

 

    Şekil 4-25: İkinci modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile trabeküler 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sağ kanin) 
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       Şekil 4-26: İkinci modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sağ orta kesici) 

 

 

   Şekil 4-27: İkinci modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile trabeküler 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sağ orta kesici) 

 

 

       Şekil 4-28: İkinci modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sol kanin) 
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    Şekil 4-29: İkinci modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile trabeküler 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sol kanin) 

 

 

• Şekil Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Dikey yükleme ile sağ kanin dişi bölgesindeki implantta kortikal kemikte ki 

maksimum gerinim implantın boyun bölgesinde 1502 mikrogerinim, vestibül yüzeyde 

921 mikrogerinim değerlerindedir. Trabeküler kemikte maksimum şekil değiştirme 

implantın boyun bölgesinde saptanmıştır. Bu bölgedeki maksimum değer 2907 

mikrogerinim’dir. İmplant-kemik ara yüzünde gerinim özellikle vestibül yüzeyde 

meydana gelmiştir. Orta bölgede ki maksimum değer 1235 mikrogerinim’dir. İmplantın 

apikal bölgesinde maksimum gerinim 2285 mikrogerinim değerindedir (Şekil 4-30).   

 

Sağ orta kesici diş bölgesine yerleştirilen implantta maksimum şekil değiştirme 

değerleri kortikal kemikte boyun bölgesinde 1149 mikrogerinim, maksillanın vestibül 

duvarında 1259 mikrogerinim’dir. Trabeküler kemikte maksimum değer boyun 

bölgesinde elde edilmiştir. İmplant-kemik ara yüzünde şekil değiştirme özellikle 

vestibül yüzeydedir. Boyun bölgesinde, ara yüzde orta bölgede ve apikaldeki 

maksimum gerinim değerleri sırası ile 3164 mikrogerinim, 2258 mikrogerinim ve 2946 

mikrogerinim’dir (Şekil 4-31). 
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Sol kanin bölgesindeki implantta, kortikal kemikte maksimum gerinim 

miktarları kole bölgesinde 1470 mikrogerinim ve maksillanın vestibül yüzeyinde 971 

mikrogerinim’dir. Şekil değiştirme değerleri trabeküler kemikte boyun bölgesinde, 

implant-kemik ara yüzünde ve apikalde sırası ile 2530 mikrogerinim, 1232 

mikrogerinim ve 2003 mikrogerinim olarak elde edilmiştir. Şekil değiştirme ara yüzde 

özellikle vestibül yüzeyde gözlenmiştir (Şekil 4-32).       

 

 

 

Şekil 4-30: İkinci modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal ve 
trabeküler kemikte ki şekil değiştirme dağılımı (sağ kanin) 

 

 

Şekil 4-31: İkinci modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal ve 
trabeküler kemikte ki şekil değiştirme dağılımı (sağ orta kesici) 
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Şekil 4-32: İkinci modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal ve 
trabeküler kemikte ki şekil değiştirme dağılımı (sol kanin) 

 

    

 

 

• Yer Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Maksimum deplasman 0,08337 mm değerinde orta hattın sol yanında 

ölçülmüştür. Deplasman miktarı çene modeli üzerinde arka bölgelere gidildikçe 

azalmaktadır. Yer değiştirmenin yönü palatinalden vestibüle doğrudur (Şekil 4-33, Şekil 

4-34, Şekil 4-35).  
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Şekil 4-33: İkinci modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (vestibülden görünüm) 

 

 

Şekil 4-34: İkinci modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (lateralden görünüm) 

 

       

Şekil 4-35: İkinci modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (oklüzalden görünüm) 
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4.2.1.2. Açılı Abutman Kullanıldı ğında Elde Edilen Bulgular 

 

• Gerilme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Sağ kanin dişi bölgesindeki implanta dikey kuvvet uygulanması sonucu, kortikal 

kemikte maksimum gerilme boyun bölgesinde 39,4 MPa, maksillanın dış yüzeyinde 

palatinalde 18,3 MPa değerlerinde bulunmuştur (Şekil 4-36). Trabeküler kemikte 

maksimum gerilme değeri implantın boyun bölgesinde 4,9 MPa’dir. İmplant-kemik ara 

yüzünde gerilme özellikle vestibül yüzeyde meydana gelmiştir. Orta bölgede 

maksimum gerilme değeri 2,4 MPa’dir. Apikal bölgedeki maksimum gerilme değeri ise 

3,8 MPa’dir (Şekil 4-37).  

 

Sağ orta kesici diş bölgesindeki implantta, kortikal kemikte boyun bölgesindeki 

maksimum gerilme değeri 25,3 MPa olarak gözlenmiştir.  Maksillanın dış yüzeyinde 

maksimum gerilme değeri vestibülde 16,2 MPa olarak bulunmuştur (Şekil 4-38). 

Trabeküler kemikte maksimum gerilme değerleri implantın boyun bölgesinde, implant-

kemik ara yüzünde ve implantın apikalinde sırası ile 7,0 MPa, 2,6 MPa ve 4,8 MPa 

değerlerinde elde edilmiştir. İmplant-kemik ara yüzünde maksimum gerilme implantın 

vestibül yüzeyinde meydana gelmiştir  (Şekil 4-39). 

 

Sol kanin dişi bölgesindeki implanta dikey kuvvet uygulanması sonucu, kortikal 

kemikte ki maksimum gerilme değerleri boyun bölgesinde 38,0 MPa, maksillanın 

palatinal dış yüzeyinde 16,0 MPa olarak bulunmuştur (Şekil 4-40). Trabeküler kemikte 

maksimum gerilme değerleri boyun bölgesinde 7,0 MPa, implant-kemik ara yüzünde 

orta bölgede 2,0 MPa ve implantın apikalinde 3,2 MPa değerlerinde elde edilmiştir. 

İmplant-kemik ara yüzünde gerilme özellikle vestibül yüzeyde gözlenmiştir (Şekil 

4-41). 
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        Şekil 4-36: İkinci modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sağ kanin) 

 

 

Şekil 4-37: İkinci modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile trabeküler 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sağ kanin) 

 

            

          Şekil 4-38: İkinci modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sağ orta kesici) 
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Şekil 4-39: İkinci modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile trabeküler 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sağ orta kesici) 

 

         

       Şekil 4-40: İkinci modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sol kanin) 

 

         

Şekil 4-41: İkinci modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile trabeküler 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sol kanin) 



 88

• Şekil Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

     

Açılı abutman kullanılması ile sağ kanin dişi bölgesindeki implantta, kortikal 

kemikte maksimum şekil değiştirme değerleri implantın boyun bölgesinde 1784 

mikrogerinim ve maksillanın dış yüzeyinde 1240 mikrogerinim olarak bulunmuştur. 

Trabeküler kemikte en fazla şekil değiştirme boyun bölgesinde saptanmıştır. Boyun 

bölgesinde maksimum değer 3560 mikrogerinim’dir. İmplant-kemik ara yüzünde orta 

bölgede maksimum şekil değiştirme 1435 mikrogerinim’dir. Şekil değiştirme özellikle 

vestibül duvarda meydana gelmiştir. İmplantın apikalinde ise gerinim değeri 2700 

mikrogerinim’e çıkmaktadır (Şekil 4-42).  

 

Sağ orta kesici diş bölgesindeki implantta, maksimum gerinim değerleri kortikal 

kemikte boyun bölgesinde 1403 mikrogerinim, maksillanın vestibül yüzeyinde 1344 

mikrogerinim’dir. Trabeküler kemikte implant-kemik ara yüzünde maksimum değer 

2600 mikrogerinim’dir. Ara yüzde gerinim daha çok vestibül bölgededir. İmplantın 

boyun bölgesinde ve apikalinde oldukça yakın değerler elde edilmiştir. Bu bölgelerdeki 

maksimum değerler sırası ile 3517 mikrogerinim ve 3582 mikrogerinim’dir (Şekil 

4-43).     

 

Sol segmentteki implantta kortikal kemikte en fazla şekil değiştirme kole 

bölgesinde saptanmıştır. Kole bölgesinde maksimum gerinim 1649 mikrogerinim ve 

maksillanın dış yüzeyinde ise 1000 mikrogerinim’dir. Trabeküler kemikte maksimum 

şekil değiştirme değerleri implantın boyun bölgesinde 3300 mikrogerinim, implant-

kemik ara yüzünde orta bölgede 1524 mikrogerinim, implantın apikal bölgesinde ise 

2373 mikrogerinim olarak elde edilmiştir. Şekil değiştirme ara yüzde özellikle vestibül 

yüzeyde gözlenmiştir (Şekil 4-44).   
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Şekil 4-42: İkinci modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal ve 
trabeküler kemikte ki şekil değiştirme dağılımı (sağ kanin) 

 

 

Şekil 4-43: İkinci modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal ve 
trabeküler kemikte ki şekil değiştirme dağılımı (sağ orta kesici) 

 

          

Şekil 4-44: İkinci modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal ve 
trabeküler kemikte ki şekil değiştirme dağılımı (sol kanin) 
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• Yer Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Maksimum deplasman 0,08749 mm değerinde orta hattın sol yanında 

ölçülmüştür. Deplasman miktarı çene modeli üzerinde arka bölgelere gidildikçe 

azalmaktadır. Yer değiştirmenin yönü palatinalden vestibüle doğrudur (Şekil 4-45, Şekil 

4-46, Şekil 4-47). 

 

 

 

         

Şekil 4-45: İkinci modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (vestibülden görünüm) 

 

       

Şekil 4-46: İkinci modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (lateralden görünüm) 
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Şekil 4-47: İkinci modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (oklüzalden görünüm)   

 

 

 

 

4.2.2. Yatay Yükleme Sonucu Elde Edilen Bulgular 

 

4.2.2.1. Düz Abutman Kullanıldı ğında Elde Edilen Bulgular 

 

• Gerilme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Sağ kanin bölgesinden yatay kuvvet uygulanması ile kortikal kemikte implantın 

boyun bölgesinde maksimum gerilme değeri 43,1 MPa olarak saptanmıştır. Maksillanın 

dış yüzeyinde maksimum gerilme 11,3 MPa değeri ile palatinal yüzeyde ölçülmüştür 

(Şekil 4-48). Trabeküler kemikte maksimum gerilme implantın boyun bölgesinde ve 

palatinal duvarda 9,5 MPa, implant-kemik ara yüzünde orta alanda 3,0 MPa ve 

implantın apikalinde 3,1 MPa’dir. İmplant-kemik ara yüzünde gerilme vestibülde 

yoğunlaşmaktadır (Şekil 4-49).  
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Sol segmentte kanin bölgesinden yatay kuvvet uygulanması sonucu kortikal 

kemikte maksimum gerilme değeri olan 43,1 MPa, implantın boyun bölgesinde 

saptanmıştır. Maksillanın dış yüzeyinde maksimum gerilme değeri palatinalde 11,0 

MPa’dir (Şekil 4-50). Trabeküler kemikte maksimum gerilme değerleri; implantın 

boyun bölgesinde, palatinal duvarda 7,8 MPa, implant-kemik ara yüzünde 3,2 MPa ve 

implantın apikalinde 3,3 MPa olarak ölçülmüştür.  İmplant-kemik ara yüzünde gerilme 

özellikle vestibül bölgede gözlenmiştir (Şekil 4-51). 

 

• Şekil Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Sağ kanin bölgesinden yatay kuvvet uygulaması ile kortikal kemikte maksimum 

şekil değiştirme değeri implantın boyun bölgesinde 2335 mikrogerinim olarak elde 

edilmiştir. Maksillanın dış yüzeyinde maksimum değer 685 mikrogerinim’dir. 

Trabeküler kemikte maksimum değer kole bölgesinde elde edilmiştir. Bu bölgedeki 

gerinim değeri 6276 mikrogerinim’dir. İmplant-kemik ara yüzünde orta bölgede 

maksimum değer 2080 mikrogerinim ve apikal bölgede 2376 mikrogerinim’dir (Şekil 

4-52).  

 

Sol kanin bölgesinden yatay kuvvet uygulanması ile maksimum şekil değiştirme 

değerleri kortikal kemikte boyun bölgesinde 2194 mikrogerinim, maksillanın dış 

yüzeyinde 568 mikrogerinim’dir. Trabeküler kemikte; implantın boyun bölgesindeki, 

ara yüzde orta bölgedeki ve apikaldeki maksimum değerler sırası ile 5661 

mikrogerinim, 1941 mikrogerinim ve 2168 mikrogerinim’dir (Şekil 4-53).      
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Şekil 4-48: İkinci modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sağ kanin) 

 

           

Şekil 4-49: İkinci modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile trabeküler 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sağ kanin) 

 

 

Şekil 4-50: İkinci modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sol kanin) 
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Şekil 4-51: İkinci modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile trabeküler 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sol kanin) 

  

 

Şekil 4-52: İkinci modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile kortikal ve 
trabeküler kemikte ki şekil değiştirme dağılımı (sağ kanin) 

 

 

Şekil 4-53:  İkinci modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile kortikal ve 
trabeküler kemikte ki şekil değiştirme dağılımı (sol kanin) 
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• Yer Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Deplasman değerleri sağ kanin dişi bölgesindeki implanta yatay yönde yükleme 

yapıldığında 0,02732 mm, sol kanin dişi bölgesinden yükleme yapıldığında ise 0,02728 

mm olarak gözlenmiştir.  Maksimum yer değiştirme her iki model de kuvvetin 

uygulandığı bölgelerde yoğunlaşmaktadır. Yer değiştirmelerin yönü palatinalden 

vestibüle doğrudur (Şekil 4-54, Şekil 4-55, Şekil 4-56, Şekil 4-57).    

 

 

 

 

Şekil 4-54: İkinci modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (vestibülden görünüm)(sağ kanin) 

 

     

Şekil 4-55: İkinci modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (oklüzalden görünüm) (sağ kanin) 
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Şekil 4-56: İkinci modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (vestibülden görünüm) (sol kanin) 

 

 

Şekil 4-57: İkinci modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (oklüzalden görünüm)(sol kanin) 
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4.2.2.2. Açılı Abutman Kullanıldı ğında Elde Edilen Bulgular 

 

• Gerilme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Sağ kanin dişi bölgesine yerleştirilen implantta kortikal kemikte maksimum 

gerilme değeri boyun bölgesinde 37,1 MPa, maksillanın palatinal yüzeyinde 11,4 

MPa’dir (Şekil 4-58). Trabeküler kemikte boyun bölgesinde, implant-kemik ara 

yüzünde ve implantın apikalinde ki maksimum değerler sırası ile 7,4 MPa, 2,4 MPa ve 

2,3 MPa’dir (Şekil 4-59). 

 

Açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile sol kaninde kortikal kemikteki 

maksimum gerilme değerleri boyun bölgesinde 40,7 MPa, maksillanın palatinal 

yüzeyinde 12,1 MPa’dir (Şekil 4-60). Trabeküler kemikte maksimum gerilme implantın 

boyun bölgesinde 8,3 MPa, implant-kemik ara yüzünde 2,6 MPa ve implantın apeksinde 

ise 3,0 MPa olarak bulunmuştur (Şekil 4-61).   

 

 

 

 

Şekil 4-58: İkinci modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sağ kanin) 
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Şekil 4-59: İkinci modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile trabeküler 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sağ kanin) 

 

 

Şekil 4-60: İkinci modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile 
kortikal kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sol kanin) 

 

 

Şekil 4-61: İkinci modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile trabeküler 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sol kanin) 
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• Şekil Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Sağ kanin bölgesinden yatay yükleme ile kortikal kemikte maksimum gerinim; 

boyun bölgesinde 1904 mikrogerinim, maksillanın dış yüzeyinde 587 mikrogerinim’dir. 

Trabeküler kemikte en fazla gerinim değeri boyun bölgesinde saptanmıştır. Boyun 

bölgesindeki maksimum şekil değiştirme değeri 4700 mikrogerinim’dir. İmplant-kemik 

ara yüzünde orta bölgede ve apikaldeki maksimum değerler sırası ile 1420 

mikrogerinim ve 1680 mikrogerinim’dir (Şekil 4-62).  

 

Sol kanin bölgesinden yatay yönde yükleme yapıldığında kortikal kemikte ki 

maksimum gerinim değerleri implantın boyun bölgesinde 2011 mikrogerinim ve dış 

yüzeyde 549 mikrogerinim olarak bulunmuştur. Trabeküler kemikte maksimum değer 

boyun bölgesinde gözlenmiştir. Boyun bölgesinde, implant-kemik ara yüzünde ve 

apikaldeki gerinim değerleri sırası ile 5200 mikrogerinim, 1780 mikrogerinim ve 2155 

mikrogerinim olarak saptanmıştır (Şekil 4-63).   

 

• Yer Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Deplasman değerleri sağ kanin dişi bölgesindeki implanta yatay yönde yükleme 

yapıldığında 0,02274 mm, sol kanin dişi bölgesinden yükleme yapıldığında ise 0,02239 

mm olarak gözlenmiştir. Yer değiştirmenin yönü kuvvetin uygulandığı bölgeye bağlı 

olarak palatinalden vestibüle doğrudur (Şekil 4-64, Şekil 4-65, Şekil 4-66, Şekil 4-67). 
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Şekil 4-62: İkinci modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile kortikal ve 
trabeküler kemikte ki şekil değiştirme dağılımı (sağ kanin) 

 

         

Şekil 4-63: İkinci modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile kortikal ve 
trabeküler kemikte ki şekil değiştirme dağılımı (sol kanin) 

 

   

Şekil 4-64: İkinci modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (vestibülden görünüm) (sağ kanin) 
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Şekil 4-65: İkinci modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (oklüzalden görünüm) (sağ kanin) 

 

          

Şekil 4-66: İkinci modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (vestibülden görünüm) (sol kanin) 

             

             

Şekil 4-67: İkinci modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (oklüzalden görünüm) (sol kanin) 
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4.3. Üçüncü Modele Ait Bulgular 

 

Bu modelde dental implantlar sağ ve sol segmentte ki kanin ve orta kesici dişler 

bölgelerine yerleştirilmi ştir. Dental implantlar simetrik bölgelere uygulandıkları için her 

iki kanin ve orta kesici bölgesinde benzer dağılımlar elde edilmiştir. 

  

4.3.1. Dikey Yönde Yükleme Sonucu Elde Edilen Bulgular 

 

4.3.1.1. Düz Abutman Kullanıldı ğında Elde Edilen Bulgular 

 

• Gerilme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Kanin dişleri bölgelerindeki implantlarda dikey yönde kuvvet uygulanması ile 

kortikal kemikte maksimum gerilme boyun bölgesinde 31,1 MPa, maksillanın dış 

yüzeyinde 14,4 MPa değerlerinde bulunmuştur (Şekil 4-68). Trabeküler kemikte 

maksimum gerilme değeri implantların boyun bölgesinde 4,6 MPa’dir. İmplant-kemik 

ara yüzünde gerilme özellikle vestibül yüzeyde meydana gelmiştir. Orta bölgede 

maksimum gerilme değeri 1,8 MPa’dir. Apikal bölgedeki maksimum gerilme değeri ise 

3,6 MPa’dir (Şekil 4-69).  

 

Orta kesici dişler bölgelerindeki implantlarda kortikal kemikte boyun 

bölgesindeki maksimum gerilme değeri 21,4 MPa olarak gözlenmiştir.  Maksillanın dış 

yüzeyinde maksimum gerilme değeri vestibülde 12,5 MPa olarak bulunmuştur (Şekil 

4-70). Trabeküler kemikte maksimum gerilme değerleri implantın boyun bölgesinde, 

implant-kemik ara yüzünde ve implantın apikalinde sırası ile 5,7 MPa, 3,5 MPa ve 4,6 

MPa değerlerinde elde edilmiştir. İmplant-kemik ara yüzünde gerilme özellikle 

implantın vestibül yüzeyinde meydana gelmiştir  (Şekil 4-71). 
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Şekil 4-68: Üçüncü modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (kanin) 

 

 

Şekil 4-69: Üçüncü modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile trabeküler 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (kanin) 

 

 

Şekil 4-70: Üçüncü modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (orta kesici) 
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Şekil 4-71: Üçüncü modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile trabeküler 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (orta kesici) 

 

 

• Şekil Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Dikey yükleme ile kanin dişleri bölgelerine yerleştirilen implantlarda kortikal 

kemikte maksimum şekil değiştirme miktarları; boyun bölgesinde 1340 mikrogerinim, 

maksillanın vestibül yüzeyinde 912 mikrogerinim olarak elde edilmiştir. Trabeküler 

kemikte en fazla gerinim boyun bölgesinde saptanmıştır. İmplant-kemik ara yüzünde 

şekil değiştirme özellikle vestibül yüzeyde etkili olmuştur. İmplantların boyun 

bölgesinde, ara yüzeyde ve apikalde sırası ile 2970 mikrogerinim, 1241 mikrogerinim 

ve 2135 mikrogerinim değerleri saptanmıştır (Şekil 4-72). 

 

Maksimum şekil değiştirme değerleri orta kesici dişler bölgelerindeki 

implantlarda kortikal kemikte boyun bölgesinde 1031 mikrogerinim ve vestibül yüzeyde 

961 mikrogerinim’dir. Trabeküler kemikte boyun bölgesinde ve apikalde ki maksimum 

değerler birbirine oldukça yakındır. Ara yüzeyde gerinim özellikle vestibülde meydana 

gelmiştir. Trabeküler kemikte maksimum şekil değiştirme değerleri implantların boyun 

bölgesinde 3276 mikrogerinim, ara yüzeyde 2305 mikrogerinim ve apikalde 2752 

mikrogerinim’dir (Şekil 4-73).      
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Şekil 4-72: Üçüncü modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal ve 
trabeküler kemikte oluşan şekil değiştirme dağılımı (kanin) 

 

      

Şekil 4-73: Üçüncü modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal ve 
trabeküler kemikte oluşan şekil değiştirme dağılımı (orta kesici) 

 

 

 

 

• Yer Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Maksimum yer değiştirme 0,07165 mm değerinde orta hat üzerinde ölçülmüştür. 

Deplasman miktarı arka bölgelere gidildikçe azalmaktadır. Yer değiştirmenin yönü 

palatinalden vestibüle doğrudur (Şekil 4-74, Şekil 4-75, Şekil 4-76). 
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Şekil 4-74: Üçüncü modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (vestibülden görünüm) 

 

 

Şekil 4-75: Üçüncü modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (lateralden görünüm) 

 

 

Şekil 4-76: Üçüncü modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (oklüzalden görünüm) 
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4.3.1.2. Açılı Abutman Kullanıldı ğında Elde Edilen Bulgular 

 

• Gerilme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Dikey yönde kuvvet uygulanması ile kanin diş bölgelerindeki implantlarda 

kortikal kemikte boyun bölgesindeki maksimum gerilme değeri 36,3 MPa olarak 

gözlenmiştir.  Maksillanın dış yüzeyinde maksimum gerilme değeri 16,5 MPa olarak 

bulunmuştur (Şekil 4-77). Trabeküler kemikte maksimum gerilme implantın boyun 

bölgesinde 5,6 MPa, implant-kemik ara yüzünde orta bölgede 2,1 MPa, implantın 

apikalinde ise 3,7 MPa değerlerinde elde edilmiştir. İmplant-kemik ara yüzünde 

maksimum gerilme implantın vestibül yüzeyinde meydana gelmiştir  (Şekil 4-78). 

 

Orta kesici dişler bölgelerindeki implantlarda, kortikal kemikte ki maksimum 

gerilme boyun bölgesinde 25,2 MPa, maksillanın dış yüzeyinde vestibülde 13,4 MPa 

değerlerinde bulunmuştur (Şekil 4-79). Trabeküler kemikte maksimum gerilme 

değerleri boyun bölgesinde 6,7 MPa, implant-kemik ara yüzünde orta bölgede 3,8 MPa 

ve implantın apikalinde 4,9 değerlerinde elde edilmiştir. İmplant-kemik ara yüzünde 

gerilme özellikle vestibül yüzeyde gözlenmiştir (Şekil 4-80). 

 

 

 

Şekil 4-77: Üçüncü modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (kanin) 
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Şekil 4-78: Üçüncü modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile trabeküler 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (kanin) 

 

 

Şekil 4-79: Üçüncü modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (orta kesici) 

 

 

Şekil 4-80: Üçüncü modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile trabeküler 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (orta kesici) 



 109

• Şekil Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Kanin dişleri bölgelerine yerleştirilen dental implantlarda, boyun bölgesinde en 

fazla şekil değiştirme kortikal kemikte 1556 mikrogerinim, trabeküler kemikte ise 3518 

mikrogerinim olarak bulunuştur. Maksillanın dış yüzeyinde maksimum şekil değiştirme 

950 mikrogerinim’dir. İmplant-kemik ara yüzünde maksimum şekil değiştirme değeri 

1585 mikrogerinim olarak bulunmuştur. Şekil değiştirme implant yuvasında özellikle 

vestibül duvarda etkili olmuştur. İmplantların apikalinde ölçülen maksimum değer ise 

2233 mikrogerinim’dir (Şekil 4-81). 

 

Orta kesici dişler bölgelerindeki implantların boyun bölgesinde en fazla şekil 

değiştirme değeri kortikal kemikte 1190 mikrogerinim, trabeküler kemikte 3812 

mikrogerinim olarak saptanmıştır. Maksillanın dış yüzeyinde, vestibül kemikte şekil 

değiştirme değeri 1000 mikrogerinim’dir. İmplant-kemik ara yüzünde maksimum şekil 

değiştirme değeri 2350 mikrogerinim ve implantların apikalinde ise 3284 mikrogerinim 

olarak elde edilmiştir. Şekil değiştirme implant-kemik ara yüzünde özellikle vestibül 

duvarda gözlenmiştir (Şekil 4-82).   

 

 

 

 

Şekil 4-81: Üçüncü modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal ve 
trabeküler kemikte oluşan şekil değiştirme dağılımı (kanin) 
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Şekil 4-82: Üçüncü modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal ve 
trabeküler kemikte oluşan şekil değiştirme dağılımı (orta kesici) 

 

 

 

 

• Yer Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Maksimum deplasman 0,07819 mm değerinde orta hat üzerinde saptanmıştır. 

Deplasman miktarı maksillanın arka bölgelerine gidildikçe azalmaktadır. Yer 

değiştirmenin yönü palatinalden vestibüle doğrudur (Şekil 4-83, Şekil 4-84, Şekil 4-85).  
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Şekil 4-83: Üçüncü modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (vestibülden görünüm) 

 

 

Şekil 4-84: Üçüncü modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (lateralden görünüm) 

 

 

Şekil 4-85: Üçüncü modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (oklüzalden görünüm) 
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4.3.2. Yatay Yükleme Sonucu Elde Edilen Bulgular 

 

4.3.2.1. Düz Abutman Kullanıldı ğında Elde Edilen Bulgular 

 

• Gerilme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Düz abutman kullanıldığında yatay yükleme sonucu kortikal kemikte ki 

maksimum gerilme değeri palatinal yüzeyde 42,6 MPa olarak bulunmuştur (Şekil 4-86). 

Maksillanın dış yüzeyindeki kortikal kemikte ise gerilme 10,9 MPa’dir.  

 

Trabeküler kemikte maksimum gerilme değerleri; implantın boyun bölgesinde 

8,9 MPa, implant-kemik ara yüzünde ise 2,5 MPa ve apeksinde 2,9 MPa’dir (Şekil 

4-87). 

 

• Şekil Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Şekil değiştirmenin kortikal kemikte ki maksimum değeri implantın boyun 

bölgesinde 2112 mikrogerinim olarak bulunmuştur. Vestibül ve palatinal yüzeylerde 

şekil değiştirme en fazla 594 mikrogerinim’dir.  

 

Trabeküler kemikte gerinim değerleri implantın boyun bölgesinde 6554 

mikrogerinim, implant-kemik ara yüzünde orta bölgede 2024 mikrogerinim ve apikalde 

1978 mikrogerinim olarak hesaplanmıştır (Şekil 4-88).  
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Şekil 4-86: Üçüncü modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (kanin) 

 

 

Şekil 4-87: Üçüncü modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile trabeküler 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (kanin) 

 

 

Şekil 4-88: Üçüncü modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile kortikal ve 
trabeküler kemikte oluşan şekil değiştirme dağılımı (kanin) 
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• Yer Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Yatay yükleme sonucu maksimum deplasman miktarı 0,02684 mm olarak 

ölçülmüştür. Yer değiştirmenin yönü kuvvetin uygulandığı yere bağlı olarak 

palatinalden vestibüle doğru olmaktadır (Şekil 4-89, Şekil 4-90). 

 

 

 

        

Şekil 4-89: Üçüncü modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (vestibülden görünüm) 

 

 

Şekil 4-90: Üçüncü modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (oklüzalden görünüm) 

 

 



 115

4.3.2.2. Açılı Abutman Kullanıldı ğında Elde Edilen Bulgular 

 

• Gerilme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Açılı abutman kullanılması ile 41,2 MPa’lik maksimum gerilme değeri 

implantın boyun bölgesindeki kortikal kemikte saptanmıştır. Vestibül ve palatinal 

yüzeylerde maksimum gerilme değeri 10,1 MPa’dir (Şekil 4-91). Trabeküler kemikte 

implantın boyun bölgesinde maksimum gerilme değeri 8,6 MPa’dir. İmplant-kemik ara 

yüzünde ve implantın apikalinde ise maksimum gerilme değerleri sırası ile 2,3 MPa ve 

2,7 MPa olarak bulunmuştur (Şekil 4-92).    

 

• Şekil Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Kortikal kemikteki maksimum şekil değiştirme implantın boyun bölgesinde 

2208 mikrogerinim olarak ölçülmüştür. Vestibül ve palatinal yüzeylerde maksimum 

şekil değiştirme değeri 626 mikrogerinim’dir. Gerinim miktarları trabeküler kemikte 

implantın boyun bölgesinde 7137 mikrogerinim, implant-kemik ara yüzünde 2050 

mikrogerinim ve apikalde 2010 mikrogerinim’dir (Şekil 4-93).     
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Şekil 4-91: Üçüncü modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (kanin) 

 

 

Şekil 4-92: Üçüncü modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile trabeküler 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (kanin) 

 

 

Şekil 4-93: Üçüncü modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile kortikal ve 
trabeküler kemikte oluşan şekil değiştirme dağılımı (kanin) 
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• Yer Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Maksimum yer değiştirme değeri 0,02565 mm’dir. Yer değiştirmenin yönü 

palatinalden vestibüle doğrudur ve kuvvetin uygulandığı segmentte yoğunlaşmaktadır 

(Şekil 4-94, Şekil 4-95). 

 

 

 

 

Şekil 4-94: Üçüncü modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (vestibülden görünüm) 

 

 

Şekil 4-95: Üçüncü modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (oklüzalden görünüm) 
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4.4. Dördüncü Modele Ait Bulgular 

 

Bu modelde dental implantlar her iki kanin dişi ve bir yan kesici diş bölgelerine 

yerleştirilmi ştir. 

 

4.4.1. Dikey Yönde Yükleme Sonucu Elde Edilen Bulgular 

 

4.4.1.1. Düz Abutman Kullanıldı ğında Elde Edilen Bulgular 

 

• Gerilme Değerlerine Ait Bulgular 

 

 Dikey yönde kuvvet uygulanması sonucu sağ kanin dişi bölgesindeki implantta, 

kortikal kemikte maksimum gerilme değerleri boyun bölgesinde 33,6 MPa ve 

maksillanın dış yüzeyinde 15,9 MPa olarak bulunmuştur (Şekil 4-96). Trabeküler 

kemikte maksimum gerilme değeri implantın boyun bölgesinde 5,3 MPa’dir. İmplant-

kemik ara yüzünde gerilme özellikle vestibül yüzeyde meydana gelmiştir. Orta bölgede 

maksimum gerilme değeri 2,1 MPa’dir. Apikal bölgedeki maksimum gerilme değeri ise 

3,3 MPa’dir (Şekil 4-97).  

 

Sağ yan kesici diş bölgesindeki implantta kortikal kemikte boyun bölgesindeki 

maksimum gerilme değeri 38,0 MPa olarak gözlenmiştir.  Maksillanın dış yüzeyinde 

maksimum gerilme 13,8 MPa değerinde bulunmuştur (Şekil 4-98). Trabeküler kemikte 

maksimum gerilme implantın boyun bölgesinde 4,8 MPa, implant-kemik ara yüzünde 

orta bölgede 2,6 MPa, implantın apikalinde ise 3,7 MPa değerlerinde elde edilmiştir. 

İmplant-kemik ara yüzünde maksimum gerilme implantın vestibül yüzeyinde meydana 

gelmiştir  (Şekil 4-99). 

 

Sol kanin dişi bölgesindeki implantta, kortikal kemikte ki maksimum gerilme 

boyun bölgesinde 31,9 MPa, maksillanın dış yüzeyinde palatinalde 15,5 MPa 
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değerlerinde bulunmuştur (Şekil 4-100). Trabeküler kemikte maksimum gerilme 

değerleri boyun bölgesinde 5,2 MPa, implant-kemik ara yüzünde orta bölgede 2,0 MPa 

ve implantın apikalinde 3,0 değerlerinde elde edilmiştir. İmplant-kemik ara yüzünde 

gerilme özellikle vestibül yüzeyde gözlenmiştir (Şekil 4-101). 

 

 

 

 

Şekil 4-96: Dördüncü modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sağ kanin) 

 

 

Şekil 4-97: Dördüncü modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile trabeküler 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sağ kanin) 
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Şekil 4-98: Dördüncü modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sağ yan kesici) 

 

 

Şekil 4-99: Dördüncü modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile trabeküler 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sağ yan kesici) 

 

 

Şekil 4-100: Dördüncü modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sol kanin) 
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Şekil 4-101: Dördüncü modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile trabeküler 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sol kanin) 

 

 

 

• Şekil Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Dikey yükleme ile sağ kanin dişi bölgesindeki implantta kortikal kemikte ki 

maksimum gerinim değerleri implantın boyun bölgesinde 1508 mikrogerinim, vestibül 

yüzeyde 937 mikrogerinim değerlerindedir. Trabeküler kemikte maksimum şekil 

değiştirme implantın boyun bölgesinde saptanmıştır. Bu bölgedeki maksimum değer 

3312 mikrogerinim’dir. İmplant-kemik ara yüzünde gerinim özellikle vestibül yüzeyde 

meydana gelmiştir. Orta bölgede ki maksimum değer 1801 mikrogerinim’dir. İmplantın 

apikal bölgesinde maksimum şekil değiştirme 2670 mikrogerinim değerindedir (Şekil 

4-102).   

 

Sağ yan kesici diş bölgesine yerleştirilen implantta maksimum şekil değiştirme 

değerleri kortikal kemikte boyun bölgesinde 1839 mikrogerinim, maksillanın vestibül 

duvarında 1007 mikrogerinim’dir. Trabeküler kemikte maksimum değer boyun 

bölgesinde elde edilmiştir. İmplant-kemik ara yüzünde şekil değiştirme özellikle 

vestibül yüzeydedir. Boyun bölgesinde, ara yüzde orta bölgede ve apikaldeki 
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maksimum gerinim değerleri sırası ile 3490 mikrogerinim, 2249 mikrogerinim ve 2606 

mikrogerinim değerlerindedir (Şekil 4-103). 

 

Sol kanin bölgesindeki implantta, kortikal kemikte maksimum gerinim 

miktarları kole bölgesinde 1618 mikrogerinim ve maksillanın vestibül yüzeyinde 900 

mikrogerinim’dir. Şekil değiştirme değerleri trabeküler kemikte boyun bölgesinde, 

implant-kemik ara yüzünde ve apikalde sırası ile 3052 mikrogerinim, 1617 

mikrogerinim ve 2510 mikrogerinim olarak elde edilmiştir. Şekil değiştirme ara yüzde 

özellikle vestibül yüzeyde gözlenmiştir (Şekil 4-104).       

 

• Yer Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Yer değiştirmenin yönü palatinalden vestibüle doğrudur. Sağ ve sol kaninler 

bölgelerinde benzer dağılımlar gözlenmiştir. Yan kesicinin mezialinden itibaren 

deplasman değerleri artmaya başlamıştır. Maksimum deplasman değeri olan 0,08015 

mm orta hat üzerinde ölçülmüştür. (Şekil 4-105, Şekil 4-106, Şekil 4-107).  
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Şekil 4-102: Dördüncü modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal 
ve trabeküler kemikte oluşan şekil değiştirme dağılımı (sağ kanin) 

 

 

Şekil 4-103: Dördüncü modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal 
ve trabeküler kemikte oluşan şekil değiştirme dağılımı (sağ yan kesici) 

 

 

Şekil 4-104: Dördüncü modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal 
ve trabeküler kemikte oluşan şekil değiştirme dağılımı (sol kanin) 
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Şekil 4-105: Dördüncü modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (vestibülden görünüm) 

 

 

Şekil 4-106: Dördüncü modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (lateralden görünüm) 

 

 

Şekil 4-107: Dördüncü modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (oklüzalden görünüm) 
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4.4.1.2. Açılı Abutman Kullanıldı ğında Elde Edilen Bulgular 

 

• Gerilme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Dikey kuvvet uygulanması sonucu sağ kanin dişi bölgesindeki implantta, 

kortikal kemikte maksimum gerilme; boyun bölgesinde 37,7 MPa, maksillanın palatinal 

yüzeyinde 17,8 MPa değerlerinde bulunmuştur (Şekil 4-108). Trabeküler kemikte 

maksimum gerilme değeri implantın boyun bölgesinde 6,1 MPa’dir. İmplant-kemik ara 

yüzünde orta alanda gerilme değeri 2,4 MPa’dir ve gerilme özellikle vestibül yüzeyde 

meydana gelmiştir. Apikal bölgedeki maksimum gerilme ise 4,5 MPa’dir (Şekil 4-109).  

 

Sağ yan kesici diş bölgesindeki implantta, kortikal kemikte boyun bölgesindeki 

maksimum gerilme değeri 46,1 MPa olarak gözlenmiştir.  Maksillanın dış yüzeyinde 

maksimum gerilme değeri 14,0 MPa olarak bulunmuştur (Şekil 4-110). Trabeküler 

kemikte maksimum gerilme değerleri implantın boyun bölgesinde, implant-kemik ara 

yüzünde ve implantın apikalinde sırası ile 8,3 MPa, 2,8 MPa ve 4,3 MPa değerlerinde 

elde edilmiştir. İmplant-kemik ara yüzünde maksimum gerilme implantın vestibül 

yüzeyinde meydana gelmiştir  (Şekil 4-111). 

 

Sol kanin dişi bölgesindeki implanta dikey kuvvet uygulanması sonucu, kortikal 

kemikte maksimum gerilme miktarları boyun bölgesinde 37,0 MPa, maksillanın dış 

yüzeyinde 17,7 MPa olarak bulunmuştur (Şekil 4-112). Trabeküler kemikte maksimum 

gerilme değerleri boyun bölgesinde 5,7 MPa, implant-kemik ara yüzünde orta bölgede 

2,3 MPa ve implantın apikalinde 3,9 MPa değerlerinde elde edilmiştir. İmplant-kemik 

ara yüzünde gerilme özellikle vestibül yüzeyde gözlenmiştir (Şekil 4-113). 
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Şekil 4-108: Dördüncü modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sağ kanin) 

 

 

Şekil 4-109: Dördüncü modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile 
trabeküler kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sağ kanin) 

 

 

Şekil 4-110: Dördüncü modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sağ yan kesici) 
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Şekil 4-111: Dördüncü modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile 
trabeküler kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sağ yan kesici) 

 

 

Şekil 4-112: Dördüncü modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sol kanin) 

 

          

Şekil 4-113: Dördüncü modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile 
trabeküler kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sol kanin) 
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• Şekil Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Dikey yükleme ile sağ kanin dişi bölgesindeki implantta kortikal kemikte ki 

maksimum gerinim değerleri implantın boyun bölgesinde 1840 mikrogerinim, vestibül 

yüzeyde 976 mikrogerinim olarak ölçülmüştür. Trabeküler kemikte maksimum şekil 

değiştirme 3938 mikrogerinim değeri ile implantın boyun bölgesinde saptanmıştır. 

İmplant-kemik ara yüzünde gerinim özellikle vestibül yüzeyde meydana gelmiştir. Ara 

yüzde orta bölgede ki maksimum değer 2524 mikrogerinim’dir. İmplantın apikal 

bölgesinde maksimum gerinim 3147 mikrogerinim değerindedir (Şekil 4-114).   

 

Sağ yan kesici diş bölgesine yerleştirilen implantta maksimum şekil değiştirme 

değerleri kortikal kemikte boyun bölgesinde 2180 mikrogerinim, maksillanın vestibül 

duvarında 1124 mikrogerinim’dir. Trabeküler kemikte maksimum değer boyun 

bölgesinde elde edilmiştir. İmplant-kemik ara yüzünde şekil değiştirme özellikle 

vestibül yüzeydedir. Boyun bölgesinde, ara yüzde orta bölgede ve apikaldeki 

maksimum gerinim değerleri sırası ile 4901 mikrogerinim, 2411 mikrogerinim ve 3283 

mikrogerinim değerlerindedir (Şekil 4-115). 

 

Sol kanin bölgesindeki implantta, kortikal kemikte maksimum gerinim 

miktarları kole bölgesinde 1710 mikrogerinim ve maksillanın vestibül yüzeyinde ise 

962 mikrogerinim’dir. Şekil değiştirme değerleri trabeküler kemikte boyun bölgesinde, 

implant-kemik ara yüzünde ve apikalde sırası ile 3230 mikrogerinim, 1780 

mikrogerinim ve 2660 mikrogerinim olarak elde edilmiştir. Şekil değiştirme ara yüzde 

özellikle vestibül yüzeyde gözlenmiştir (Şekil 4-116).       
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Şekil 4-114: Dördüncü modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal 
ve trabeküler kemikte oluşan şekil değiştirme dağılımı (sağ kanin) 

 

            

Şekil 4-115: Dördüncü modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal 
ve trabeküler kemikte oluşan şekil değiştirme dağılımı (sağ yan kesici) 

 

 

Şekil 4-116: Dördüncü modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal 
ve trabeküler kemikte oluşan şekil değiştirme dağılımı (sol kanin) 



 130

• Yer Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Maksimum deplasman değeri 0,08281 mm’dir. Yer değiştirmenin yönü 

palatinalden vestibüle doğrudur. Deplasman sağ yan kesici bölgesinde artmaya başlayıp 

orta hatta yoğunlaşmaktadır. Maksillanın arka bölgelerine gidildikçe azalmaktadır 

(Şekil 4-117, Şekil 4-118, Şekil 4-119). 
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Şekil 4-117: Dördüncü modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile oluşan 
yer değiştirmenin dağılımı (vestibülden görünüm) 

 

 

Şekil 4-118: Dördüncü modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile oluşan 
yer değiştirmenin dağılımı (lateralden görünüm) 

 

 

Şekil 4-119: Dördüncü modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile oluşan 
yer değiştirmenin dağılımı (oklüzalden görünüm) 
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4.4.2. Yatay Yönde Yükleme Sonucu Elde Edilen Bulgular 

 

4.4.2.1. Düz Abutman Kullanıldı ğında Elde Edilen Bulgular 

 

• Gerilme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Sağ kanin dişi bölgesindeki implanta yatay kuvvet uygulanması ile kortikal 

kemikte implantın boyun bölgesinde maksimum gerilme değeri 42,6 MPa olarak 

saptanmıştır. Vestibül yüzeyde gerilme değeri 10,9 MPa’dir (Şekil 4-120). Trabeküler 

kemikte maksimum gerilme implantın boyun bölgesinde 9,2 MPa, implant-kemik ara 

yüzünde 2,7 MPa ve implantın apikalinde 2,8 MPa’dir (Şekil 4-121).     

 

Sol segmentte kanin bölgesinden yatay kuvvet uygulanması sonucu kortikal 

kemikte maksimum gerilme değeri olan 41,6 MPa, implantın boyun bölgesinde 

saptanmıştır. Maksillanın dış yüzeyinde gerilme değeri 10,9 MPa’dir (Şekil 4-122). 

Trabeküler kemikte maksimum gerilme değerleri; implantın boyun bölgesinde 9,8 MPa, 

implant-kemik ara yüzünde 2,4 MPa ve implantın apikalinde 2,7 MPa olarak 

ölçülmüştür (Şekil 4-123). 

 

 

  

Şekil 4-120: Dördüncü modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sağ kanin) 
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Şekil 4-121: Dördüncü modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile trabeküler 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sağ kanin) 

 

     

Şekil 4-122: Dördüncü modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sol kanin) 

 

 

Şekil 4-123: Dördüncü modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile trabeküler 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sol kanin) 
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• Şekil Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Sağ kanin bölgesinde, kortikal kemikte maksimum şekil değiştirme değeri 2266 

mikrogerinim’dir. Vestibül ve palatinal yüzeylerde maksimum değerler ise 580 

mikrogerinim’dir. Trabeküler kemikte maksimum şekil değiştirme değerleri, implantın 

boyun bölgesinde 6269 mikrogerinim, implant-kemik ara yüzünde orta bölgede 1934 

mikrogerinim ve implantın apikalinde 2068 mikrogerinim’dir (Şekil 4-124).   

 

Sol kanin bölgesinde kortikal kemikteki maksimum şekil değiştirme, implantın 

boyun bölgesinde 2090 mikrogerinim, maksillanın dış yüzeyinde 563 mikrogerinim’dir. 

Trabeküler kemikte şekil değiştirme değerleri implantın boyun bölgesinde 6000 

mikrogerinim, implant-kemik ara yüzünde orta bölgede 1450 mikrogerinim ve 

implantın apikalinde 1871 mikrogerinim’dir (Şekil 4-125).  

 

 

 

 

Şekil 4-124: Dördüncü modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile kortikal 
ve trabeküler kemikte oluşan şekil değiştirme dağılımı (sağ kanin) 
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Şekil 4-125: Dördüncü modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile kortikal 
ve trabeküler kemikte oluşan şekil değiştirme dağılımı (sol kanin) 

 

 

 

• Yer Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Yatay yönde kuvvet uygulanması sonucu maksimum deplasman değerleri sağ 

kanin bölgesinden yükleme yapıldığında 0,02602 mm, sol kanin bölgesinden yükleme 

yapıldığında 002671 mm değerlerinde bulunmuştur. Yer değiştirme her iki model de 

kuvvetin uygulandığı bölgelerde yoğunlaşmaktadır (Şekil 4-126, Şekil 4-127, Şekil 

4-128).    

 

 

      

Şekil 4-126: Dördüncü modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (vestibülden görünüm) (sağ kanin) 
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Şekil 4-127: Dördüncü modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (oklüzalden görünüm) (sağ kanin) 

 

   

Şekil 4-128: Dördüncü modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (vestibülden görünüm) (sol kanin) 

 

 

Şekil 4-129: Dördüncü modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (oklüzalden görünüm) (sol kanin) 
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4.4.2.2. Açılı Abutman Kullanıldı ğında Elde Edilen Bulgular 

 

• Gerilme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Sağ kanin bölgesinden yatay kuvvet uygulanması ile kortikal kemikte 

maksimum gerilme değerleri implantın boyun bölgesinde 39,2 MPa ve maksillanın dış 

yüzeyinde 11,4 MPa’dir (Şekil 4-130). Trabeküler kemikte maksimum gerilme 

implantın boyun bölgesinde 9,2 MPa, implant-kemik ara yüzünde 2,0 MPa ve implantın 

apikalinde 2,5 MPa’dir (Şekil 4-131).     

 

Sol kanin bölgesinden yatay kuvvet uygulanması sonucu kortikal kemikte 

maksimum gerilme değeri olan 37,5 MPa, implantın boyun bölgesinde saptanmıştır. 

Vestibül ve palatinal yüzeylerde kortikal kemikteki maksimum gerilme değeri 11,9 

MPa’dir (Şekil 4-132). Trabeküler kemikte maksimum gerilme değerleri; implantın 

boyun bölgesinde 7,6 MPa, implant-kemik ara yüzünde 1,9 MPa ve implantın 

apikalinde 2,7 MPa olarak ölçülmüştür (Şekil 4-133). 

 

• Şekil Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Sağ kanin bölgesinde yatay yükleme sonucu, kortikal kemikte maksimum şekil 

değiştirme değeri 2085 mikrogerinim olarak ölçülmüştür. Maksillanın dış yüzeyinde 

şekil değiştirme değeri 640 mikrogerinim’dir. Trabeküler kemikte maksimum şekil 

değiştirme değerleri implantın boyun bölgesinde 4613 mikrogerinim, implant-kemik ara 

yüzünde 1495 mikrogerinim ve implantın apikalinde 2200 mikrogerinim’dir (Şekil 

4-134).   

 

Sol kanin bölgesinde kortikal kemikteki maksimum şekil değiştirme, implantın 

boyun bölgesinde 2009 mikrogerinim değerindedir. Dış yüzeyde maksimum değer 625 

mikrogerinim’dir. Trabeküler kemikte şekil değiştirme değerleri; implantın boyun 
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bölgesinde 4955 mikrogerinim, implant-kemik ara yüzünde 1346 mikrogerinim ve 

implantın apikalinde 2153 mikrogerinim’dir (Şekil 4-135).  

 

 

 

 

  

Şekil 4-130: Dördüncü modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sağ kanin) 

 

 

Şekil 4-131: Dördüncü modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile 
trabeküler kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sağ kanin) 
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Şekil 4-132: Dördüncü modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sol kanin) 

 

               

     Şekil 4-133: Dördüncü modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile 
trabeküler kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (sol kanin) 

 

 

Şekil 4-134: Dördüncü modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile kortikal 
ve trabeküler kemikte oluşan şekil değiştirme dağılımı (sağ kanin) 
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Şekil 4-135: Dördüncü modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile kortikal 
ve trabeküler kemikte oluşan şekil değiştirme dağılımı (sol kanin) 

 

 

 

• Yer Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Yatay yönde kuvvet uygulanması sonucu maksimum deplasman değerleri sağ 

kanin bölgesinden yükleme yapıldığında 0,02602 mm, sol kanin bölgesinden yükleme 

yapıldığında 002671 mm değerlerinde bulunmuştur. Yer değiştirme her iki model de 

kuvvetin uygulandığı bölgelerde yoğunlaşmaktadır (Şekil 4-136, Şekil 4-137, Şekil 

4-138, Şekil 4-139). 

 

   

   

Şekil 4-136: Dördüncü modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile oluşan 
yer değiştirmenin dağılımı (vestibülden görünüm) (sağ kanin) 
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Şekil 4-137: Dördüncü modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile oluşan 
yer değiştirmenin dağılımı (oklüzalden görünüm) (sağ kanin) 

 

 

Şekil 4-138: Dördüncü modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile oluşan 
yer değiştirmenin dağılımı (vestibülden görünüm) (sol kanin) 

 

 

Şekil 4-139: Dördüncü modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile oluşan 
yer değiştirmenin dağılımı (oklüzalden görünüm) (sol kanin) 
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4.5. Beşinci Modele Ait Bulgular 

 

Bu modelde dental implantlar her iki kanin dişi ve yan kesici diş bölgelerine 

yerleştirilmi ştir. Dental implantlar simetrik bölgelere uygulandıkları için sağ ve sol 

segmentlerde benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

 

4.5.1. Dikey Yönde Yükleme Sonucu Elde Edilen Bulgular 

 

4.5.1.1. Düz Abutman Kullanıldı ğında Elde Edilen Bulgular 

 

• Gerilme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Kanin dişleri bölgelerindeki implantlarda dikey yönde kuvvet uygulanması 

sonucu kortikal kemikte maksimum gerilme boyun bölgesinde 31,0 MPa, maksillanın 

dış yüzeyinde 14,4 MPa değerlerinde bulunmuştur (Şekil 4-140). Trabeküler kemikte 

maksimum gerilme değerleri implantın boyun bölgesinde 4,6 MPa, implant-kemik ara 

yüzünde orta bölgede 1,9 MPa, apikalde 3,8 MPa’dir. İmplant-kemik ara yüzünde 

gerilme özellikle vestibül yüzeyde meydana gelmiştir (Şekil 4-141).  

 

Yan kesici dişler bölgelerindeki implantlarda kortikal kemikte boyun 

bölgesindeki maksimum gerilme değeri 37,1 MPa olarak gözlenmiştir.  Maksillanın dış 

yüzeyinde maksimum gerilme değeri vestibül yüzeyde 11,5 MPa olarak bulunmuştur 

(Şekil 4-142). Trabeküler kemikte maksimum gerilme değerleri implantın boyun 

bölgesinde, implant-kemik ara yüzünde ve implantın apikalinde sırası ile 6,2 MPa, 2,4 

MPa ve 5,2 MPa değerlerinde elde edilmiştir. İmplant-kemik ara yüzünde maksimum 

gerilme implantın vestibül yüzeyinde meydana gelmiştir  (Şekil 4-143). 
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Şekil 4-140: Beşinci modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (kanin) 

 

 

Şekil 4-141: Beşinci modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile trabeküler 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (kanin) 

 

 

Şekil 4-142: Beşinci modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (yan kesici) 
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Şekil 4-143: Beşinci modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile trabeküler 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (yan kesici) 

 

 

• Şekil Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Dikey yükleme ile kanin dişleri bölgelerine yerleştirilen implantlarda kortikal 

kemikte maksimum şekil değiştirme miktarları; boyun bölgesinde 1414 mikrogerinim, 

maksillanın vestibül yüzeyinde 917 mikrogerinim olarak elde edilmiştir. Trabeküler 

kemikte en fazla gerinim boyun bölgesinde saptanmıştır. İmplant-kemik ara yüzünde 

şekil değiştirme özellikle vestibül yüzeyde etkili olmuştur. İmplantların boyun 

bölgesinde, ara yüzeyde ve apikalde sırası ile 3172 mikrogerinim, 1525 mikrogerinim 

ve 2776 mikrogerinim değerleri saptanmıştır (Şekil 4-144). 

 

Maksimum gerinim miktarları, yan kesici dişler bölgelerindeki implantlarda 

kortikal kemikte boyun bölgesinde 1706 mikrogerinim ve vestibül yüzeyde 960 

mikrogerinim’dir. Trabeküler kemikte en yüksek gerinim değeri boyun bölgesinde 

saptanmıştır.  Maksimum şekil değiştirme değerleri implantların boyun bölgesinde 4674 

mikrogerinim, ara yüzeyde 1603 mikrogerinim ve apikalde 3395 mikrogerinim olarak 

ölçülmüştür (Şekil 4-145).      

 



 145

 

Şekil 4-144: Beşinci modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal ve 
trabeküler kemikte oluşan şekil değiştirme dağılımı (kanin) 

 

 

Şekil 4-145: Beşinci modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal ve 
trabeküler kemikte oluşan şekil değiştirme dağılımı (yan kesici) 

 

 

 

• Yer Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Maksimum yer değiştirme miktarı 0,08066 mm’dir. Yer değiştirmenin yönü  

palatinalden vestibüle doğrudur. Yer değiştirme orta hat üzerinde yoğunlaşırken 

maksillanın arka bölgelerine gidildikçe azalmaktadır (Şekil 4-146, Şekil 4-147, Şekil 

4-148). 
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Şekil 4-146: Beşinci modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (vestibülden görünüm) 

 

 

Şekil 4-147: Beşinci modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (lateralden görünüm) 

 

 

Şekil 4-148: Beşinci modelde düz abutman kullanıldığında dikey yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (oklüzalden görünüm) 
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4.5.1.2. Açılı Abutman Kullanıldı ğında Elde Edilen Bulgular 

 

• Gerilme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Açılı abutman kullanıldığı durumda dikey yönde kuvvet uygulanması ile kanin 

dişleri bölgelerindeki implantlarda kortikal kemikteki maksimum gerilme değerleri 

boyun bölgesinde 35,5 MPa olarak gözlenmiştir.  Maksillanın dış yüzeyinde maksimum 

gerilme değeri 17,3 MPa olarak bulunmuştur (Şekil 4-149). Trabeküler kemikte 

maksimum gerilme implantların boyun bölgesinde 5,8 MPa, implant-kemik ara yüzünde 

orta bölgede 2,1 MPa, implantın apikalinde ise 4,0 MPa değerlerinde elde edilmiştir 

(Şekil 4-150). 

 

Yan kesici dişler bölgelerindeki implantlarda, kortikal kemikte ki maksimum 

gerilme boyun bölgesinde 42,4 MPa, maksillanın dış yüzeyinde vestibülde 13,6 MPa 

değerlerinde bulunmuştur (Şekil 4-151). Trabeküler kemikte maksimum gerilme 

değerleri boyun bölgesinde 10,8 MPa, implant-kemik ara yüzünde orta bölgede 2,8 MPa 

ve implantın apikalinde 5,3 MPa değerlerinde elde edilmiştir. İmplant-kemik ara 

yüzünde gerilme özellikle vestibül yüzeyde gözlenmiştir (Şekil 4-152). 

 

 

 

         Şekil 4-149: Beşinci modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile 
kortikal kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (kanin) 
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           Şekil 4-150: Beşinci modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile 
trabeküler kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (kanin) 

 

 

         Şekil 4-151: Beşinci modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile 
kortikal kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (yan kesici) 

 

 

         Şekil 4-152: Beşinci modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile 
trabeküler kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (yan kesici) 
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• Şekil Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Kanin dişleri bölgelerine yerleştirilen dental implantlarda boyun bölgesinde en 

fazla şekil değiştirme kortikal kemikte 1436 mikrogerinim, trabeküler kemikte ise 3605 

mikrogerinim olarak bulunuştur. Maksillanın dış yüzeyinde maksimum şekil değiştirme 

miktarı 922 mikrogerinim’dir. İmplant-kemik ara yüzünde maksimum değer 1645 

mikrogerinim olarak bulunmuştur. Gerinim implant yuvasında özellikle vestibül 

duvarda etkili olmuştur. İmplantların apikalinde ölçülen maksimum değer ise 2872 

mikrogerinim’dir (Şekil 4-153). 

 

Yan kesici dişler bölgelerindeki implantların boyun bölgesinde en fazla şekil 

değiştirme değeri kortikal kemikte 2030 mikrogerinim, trabeküler kemikte 4965 

mikrogerinim olarak saptanmıştır. Maksillanın dış yüzeyinde, vestibül kemikte şekil 

değiştirme değeri 1103 mikrogerinim’dir. İmplant-kemik ara yüzünde maksimum şekil 

değiştirme değeri 1743 mikrogerinim ve implantların apikalinde ise 3614 mikrogerinim 

olarak elde edilmiştir. Şekil değiştirme implant-kemik ara yüzünde özellikle vestibül 

duvarda gözlenmiştir (Şekil 4-154).   

 

 

 

 

Şekil 4-153: Beşinci modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal ve 
trabeküler kemikte oluşan şekil değiştirme dağılımı (kanin) 

 



 150

 

Şekil 4-154: Beşinci modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile kortikal ve 
trabeküler kemikte oluşan şekil değiştirme dağılımı (yan kesici) 

 

 

 

 

 

• Yer Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Maksimum deplasman değeri 0,08497 mm’dir. Deplasmanın yönü palatinalden 

vestibüle doğrudur ve maksilla üzerinde anteriordan posteriora doğru gidildikçe 

azalmaktadır (Şekil 4-155, Şekil 4-156, Şekil 4-157).   
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Şekil 4-155: Beşinci modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (vestibülden görünüm) 

 

 

    Şekil 4-156: Beşinci modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (lateralden görünüm) 

 

 

     Şekil 4-157: Beşinci modelde açılı abutman kullanıldığında dikey yükleme ile oluşan 
yer değiştirmenin dağılımı (oklüzalden görünüm) 
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4.5.2. Yatay Yükleme Sonucu Elde Edilen Bulgular 

 

4.5.2.1. Düz Abutman Kullanıldı ğında Elde Edilen Bulgular 

 

• Gerilme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Beşinci modelde düz abutman kullanılması durumunda yatay yükleme ile 

implantın boyun bölgesindeki kortikal kemikte maksimum gerilme değeri 30,7 MPa 

olarak bulunmuştur. Maksillanın dış yüzeyinde maksimum gerilme değeri 12,1 MPa’dir 

(Şekil 4-158). 

 

Trabeküler kemikte maksimum gerilme değerleri implantın boyun bölgesinde 

4,5 MPa, implant-kemik ara yüzünde orta alanda 2,2 MPa ve implantın apikalinde 3,3 

MPa olarak bulunmuştur (Şekil 4-159).      

 

 

 

 

      Şekil 4-158: Beşinci modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (kanin) 
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     Şekil 4-159: Beşinci modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile trabeküler 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (kanin) 

 

 

• Şekil Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Kortikal kemikteki maksimum şekil değiştirme implantın boyun bölgesinde 

2111 mikrogerinim olarak ölçülmüştür. Vestibül ve palatinal yüzeylerde maksimum 

şekil değiştirme değeri 531 mikrogerinim’dir. Gerinim miktarları trabeküler kemikte 

implantın boyun bölgesinde 3840 mikrogerinim, implant-kemik ara yüzünde 1340 

mikrogerinim ve apikalde 2219 mikrogerinim’dir (Şekil 4-160).     

 

 

 

Şekil 4-160: Beşinci modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile kortikal ve 
trabeküler kemikte oluşan şekil değiştirme dağılımı (kanin) 
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• Yer Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Yatay yükleme sonucu maksimum deplasman miktarı 0,02766 mm olarak 

kuvveti uygulandığı yön doğrultusunda oluşmaktadır. Yer değiştirmenin yönü 

palatinalden vestibüle doğrudur (Şekil 4-161, Şekil 4-162).  

  

 

  

Şekil 4-161: Beşinci modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (vestibülden görünüm) 

 

 

Şekil 4-162: Beşinci modelde düz abutman kullanıldığında yatay yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (oklüzalden görünüm) 
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4.5.2.2. Açılı Abutman Kullanıldı ğında Elde Edilen Bulgular 

 

• Gerilme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Yatay yükleme sonucu kanin bölgesindeki implantlarda, kortikal kemikte ki 

maksimum gerilme değeri 29,1 MPa olarak bulunmuştur (Şekil 4-163) . Maksillanın dış 

yüzeyindeki kortikal kemikte ise gerilme 11,6 MPa’dir. Trabeküler kemikte maksimum 

gerilme değerleri; implantın boyun bölgesinde 4,4 MPa, implant-kemik ara yüzünde 1,7 

MPa ve apikalde 2,6 MPa’dir (Şekil 4-164). 

 

      

     Şekil 4-163: Beşinci modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile kortikal 
kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (kanin) 

 

     

     Şekil 4-164: Beşinci modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile 
trabeküler kemikte meydana gelen gerilme dağılımı (kanin) 



 156

• Şekil Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Şekil değiştirmenin kortikal kemikte ki maksimum değeri implantın boyun 

bölgesinde 1903 mikrogerinim olarak bulunmuştur. Vestibül ve palatinal yüzeylerde 

şekil değiştirme en fazla 517 mikrogerinim’dir. Trabeküler kemikte gerinim değerleri 

implantın boyun bölgesinde 3125 mikrogerinim, implant-kemik ara yüzünde orta 

bölgede 1286 mikrogerinim ve apikalde 1570 mikrogerinim olarak hesaplanmıştır 

(Şekil 4-165).  

 

 

 

 

      Şekil 4-165: Beşinci modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile kortikal 
ve trabeküler kemikte oluşan şekil değiştirme dağılımı (kanin) 

 

 

• Yer Değiştirme Değerlerine Ait Bulgular 

 

Maksimum yer değiştirme değeri 0,02402 mm’dir. Yer değiştirmenin yönü 

palatinalden vestibüle doğrudur. Maksimum yer değiştirme kanin bölgesindeyken 

maksillanın anterior ve posterior bölgelerine doğru gidildikçe azalmaktadır (Şekil 

4-166, Şekil 4-167). 
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Şekil 4-166: Beşinci modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (vestibülden görünüm) 

 

 

Şekil 4-167: Beşinci modelde açılı abutman kullanıldığında yatay yükleme ile oluşan yer 
değiştirmenin dağılımı (oklüzalden görünüm) 
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Tablo 4-1: Modellerde dikey yükleme sonucu kortikal kemikte implantların boyun 
bölgesinde ölçülen maksimum gerilme değerleri (MPa)  

 SAĞ 

KAN İN 

SAĞ 

LATERAL  

SAĞ 

SANTRAL  

SOL 

SANTRAL  

SOL 

LATERAL  

SOL 

KAN İN 

 Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı 

1.MODEL 32,6 38,4         32,6 38,4 

2.MODEL 32,8 39,4   23,8 25,3     32,0 38,0 

3.MODEL 31,1 36,3   21,4 25,2 21,4 25,2   31,1 36,3 

4.MODEL 33,6 37,7 38,0 46,1       31,9 37,0 

5.MODEL 31,0 35,5 37,1 42,4     37,1 42,4 31,0 35,5 

 

 

 

Tablo 4-2: Modellerde dikey yükleme sonucu kortikal kemikte vestibül ve palatinal 
yüzeylerde ölçülen maksimum gerilme değerleri (MPa) 

 SAĞ 

KAN İN 

SAĞ 

LATERAL  

SAĞ 

SANTRAL  

SOL 

SANTRAL  

SOL 

LATERAL  

SOL 

KAN İN 

 Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı 

1.MODEL 16,5 18,5         16,5 18,5 

2.MODEL 15,3 18,3   13,5 16,2     13,2 16,0 

3.MODEL 14,4 16,5   12,5 13,4 12,5 13,4   14,4 16,5 

4.MODEL 15,9 17,8 13,8 14,0       15,5 17,7 

5.MODEL 14,4 17,3 11,5 13,6     11,5 13,6 14,4 17,3 
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Tablo 4-3: Modellerde dikey yükleme sonucu trabeküler kemikte implantların boyun 
bölgesinde ölçülen maksimum gerilme değerleri (MPa) 

 SAĞ 

KAN İN 

SAĞ 

LATERAL  

SAĞ 

SANTRAL  

SOL 

SANTRAL  

SOL 

LATERAL  

SOL 

KAN İN 

 Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı 

1.MODEL 4,2 5,7         4,2 5,7 

2.MODEL 4,5 4,9   4,2 7,0     4,8 7,0 

3.MODEL 4,6 5,6   5,7 6,7 5,7 6,7   4,6 5,6 

4.MODEL 5,3 6,1 4,8 8,3       5,2 5,7 

5.MODEL 4,6 5,8 6,2 10,8     6,2 10,8 4,6 5,8 

 

 

 

Tablo 4-4: Modellerde dikey yükleme sonucu trabeküler kemikte implant-kemik ara 
yüzünde orta bölgede ölçülen maksimum gerilme değerleri (MPa)  

 SAĞ 

KAN İN 

SAĞ 

LATERAL  

SAĞ 

SANTRAL  

SOL 

SANTRAL  

SOL 

LATERAL  

SOL 

KAN İN 

 Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı 

1.MODEL 2,3 2,4         2,3 2,4 

2.MODEL 1,8 2,4   2,5 2,6     1,7 2,0 

3.MODEL 1,8 2,1   3,5 3,8 3,5 3,8   1,8 2,1 

4.MODEL 2,1 2,4 2,6 2,8       2,0 2,3 

5.MODEL 1,9 2,1 2,4 2,8     2,4 2,8 1,9 2,1 
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Tablo 4-5: Modellerde dikey yükleme sonucu trabeküler kemikte implantların apikalinde 
ölçülen maksimum gerilme değerleri (MPa)   

 SAĞ 

KAN İN 

SAĞ 

LATERAL  

SAĞ 

SANTRAL  

SOL 

SANTRAL  

SOL 

LATERAL  

SOL 

KAN İN 

 Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı 

1.MODEL 3,1 3,3         3,1 3,3 

2.MODEL 2,8 3,8   4,4 4,8     2,7 3,2 

3.MODEL 3,6 3,7   4,6 4,9 4,6 4,9   3,6 3,7 

4.MODEL 3,3 4,5 3,7 4,3       3,0 3,9 

5.MODEL 3,8 4,0 5,2 5,3     5,2 5,3 3,8 4,0 

 

 

 

Tablo 4-6: Modellerde dikey yükleme sonucu kortikal kemikte implantların boyun 
bölgesinde ölçülen maksimum şekil değiştirme miktarları (mikrogerinim)   

 SAĞ 

KAN İN 

SAĞ 

LATERAL 

SAĞ 

SANTRAL 

SOL 

SANTRAL 

SOL 

LATERAL 

SOL 

KAN İN 

 Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı 

1.MODEL 1385 1630         1385 1630 

2.MODEL 1502 1784   1149 1403     1470 1649 

3.MODEL 1340 1556   1031 1190 1031 1190   1340 1556 

4.MODEL 1508 1840 1839 2180       1618 1710 

5.MODEL 1414 1436 1706 2030     1706 2030 1414 1436 
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Tablo 4-7: Modellerde dikey yükleme sonucu kortikal kemikte vestibül ve palatinal 
yüzeylerde ölçülen maksimum şekil değiştirme miktarları (mikrogerinim)  

 SAĞ 

KAN İN 

SAĞ 

LATERAL 

SAĞ 

SANTRAL 

SOL 

SANTRAL  

SOL 

LATERAL  

SOL 

KAN İN 

 Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı 

1.MODEL 971 1037         971 1037 

2.MODEL 921 1240   1259 1344     971 1000 

3.MODEL 912 950   961 1000 961 1000   912 950 

4.MODEL 937 976 1007 1124       900 962 

5.MODEL 917 922 960 1103     960 1103 917 922 

 

 

 

Tablo 4-8: Modellerde dikey yükleme sonucu trabeküler kemikte implantların boyun 
bölgesinde ölçülen maksimum şekil değiştirme miktarları (mikrogerinim) 

 SAĞ 

KAN İN 

SAĞ 

LATERAL 

SAĞ 

SANTRAL 

SOL 

SANTRAL 

SOL 

LATERAL 

SOL 

KAN İN 

 Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı 

1.MODEL 2602 3415         2602 3415 

2.MODEL 2907 3560   3164 3517     2530 3300 

3.MODEL 2970 3518   3276 3812 3276 3812   2970 3518 

4.MODEL 3312 3938 3490 4901       3052 3230 

5.MODEL 3172 3605 4674 4965     4674 4965 3172 3605 
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Tablo 4-9: Modellerde dikey yükleme sonucu trabeküler kemikte implant-kemik ara 
yüzünde orta bölgede ölçülen maksimum şekil değiştirme miktarları 
(mikrogerinim)   

 SAĞ 

KAN İN 

SAĞ 

LATERAL 

SAĞ 

SANTRAL 

SOL 

SANTRAL 

SOL 

LATERAL 

SOL 

KAN İN 

 Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı 

1.MODEL 1489 1538         1489 1538 

2.MODEL 1235 1435   2258 2600     1232 1524 

3.MODEL 1241 1585   2305 2350 2305 2350   1241 1585 

4.MODEL 1801 2524 2249 2411       1617 1780 

5.MODEL 1525 1645 1603 1743     1603 1743 1525 1645 

 

 

 

Tablo 4-10: Modellerde dikey yükleme sonucu implantların apikalinde ölçülen maksimum 
şekil değiştirme miktarları (mikrogerinim) 

 SAĞ 

KAN İN 

SAĞ 

LATERAL 

SAĞ 

SANTRAL 

SOL 

SANTRAL 

SOL 

LATERAL 

SOL 

KAN İN 

 Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı Düz Açılı 

1.MODEL 2561 2684         2561 2684 

2.MODEL 2285 2700   2946 3582     2003 2373 

3.MODEL 2135 2233   2752 3284 2752 3284   2135 2233 

4.MODEL 2670 3147 2606 3283       2510 2660 

5.MODEL 2776 2872 3395 3614     3395 3614 2776 2872 
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Tablo 4-11: Modellerde yatay yükleme sonucu kortikal kemikte implantların boyun 
bölgesinde ölçülen maksimum gerilme değerleri (MPa)  

 DÜZ AÇILI 

 SAĞ  

KAN İN 

SOL 

 KAN İN 

SAĞ  

KAN İN 

SOL  

KAN İN 

1.MODEL 44,2 44,2 41,4 41,4 

2.MODEL 43,1 43,1 37,1 40,7 

3.MODEL 42,6 42,6 41,2 41,2 

4.MODEL 42,6 41,6 39,2 37,5 

5.MODEL 30,7 30,7 29,1 29,1 

 

 

 

Tablo 4-12: Modellerde yatay yükleme sonucu kortikal kemikte implantların vestibül ve 
palatinal yüzeylerinde ölçülen maksimum gerilme değerleri (MPa) 

 DÜZ AÇILI 

 SAĞ  

KAN İN 

SOL 

 KAN İN 

SAĞ  

KAN İN 

SOL  

KAN İN 

1.MODEL 10,3 10,3 10,0 10,0 

2.MODEL 11,3 11,0 11,4 12,1 

3.MODEL 10,9 10,9 10,1 10,1 

4.MODEL 10,9 10,9 11,4 11,9 

5.MODEL 12,1 12,1 11,6 11,6 
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Tablo 4-13: Modellerde yatay yükleme sonucu trabeküler kemikte implantların boyun 
bölgesinde ölçülen maksimum gerilme değerleri (MPa)  

 DÜZ AÇILI 

 SAĞ  

KAN İN 

SOL 

 KAN İN 

SAĞ  

KAN İN 

SOL  

KAN İN 

1.MODEL 8,9 8,9 8,4 8,4 

2.MODEL 9,5 7,8 7,4 8,3 

3.MODEL 8,9 8,9 8,6 8,6 

4.MODEL 9,2 9,8 9,2 7,6 

5.MODEL 4,5 4,5 4,4 4,4 

 

 

 

Tablo 4-14: Modellerde yatay yükleme sonucu trabeküler kemikte implant-kemik ara 
yüzünde ölçülen maksimum gerilme değerleri (MPa) 

 DÜZ AÇILI 

 SAĞ  

KAN İN 

SOL 

 KAN İN 

SAĞ  

KAN İN 

SOL  

KAN İN 

1.MODEL 3,4 3,4 3,1 3,1 

2.MODEL 3,0 3,2 2,4 2,6 

3.MODEL 2,5 2,5 2,3 2,3 

4.MODEL 2,7 2,4 2,0 1,9 

5.MODEL 2,2 2,2 1,7 1,7 



 165

Tablo 4-15: Modellerde yatay yükleme sonucu trabeküler kemikte implantların apikalinde 
ölçülen maksimum gerilme değerleri (MPa) 

 DÜZ AÇILI 

 SAĞ  

KAN İN 

SOL 

 KAN İN 

SAĞ  

KAN İN 

SOL  

KAN İN 

1.MODEL 3,5 3,5 2,7 2,7 

2.MODEL 3,1 3,3 2,3 3,0 

3.MODEL 2,9 2,9 2,7 2,7 

4.MODEL 2,8 2,7 2,5 2,7 

5.MODEL 3,3 3,3 2,6 2,6 

 

 

 

Tablo 4-16: Modellerde yatay yükleme sonucu kortikal kemikte implantların boyun 
bölgesinde ölçülen maksimum şekil değiştirme miktarları (mikrogerinim) 

 DÜZ AÇILI 

 SAĞ  

KAN İN 

SOL 

 KAN İN 

SAĞ  

KAN İN 

SOL  

KAN İN 

1.MODEL 2135 2135 1936 1936 

2.MODEL 2235 2194 1904 2011 

3.MODEL 2112 2112 2208 2208 

4.MODEL 2266 2090 2085 2009 

5.MODEL 2111 2111 1903 1903 
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Tablo 4-17: Modellerde yatay yükleme sonucu kortikal kemikte implantların vestibül ve 
palatinal yüzeylerinde ölçülen maksimum şekil değiştirme miktarları 
(mikrogerinim) 

 DÜZ AÇILI 

 SAĞ  

KAN İN 

SOL 

 KAN İN 

SAĞ  

KAN İN 

SOL  

KAN İN 

1.MODEL 560 560 480 480 

2.MODEL 685 568 587 549 

3.MODEL 594 594 626 626 

4.MODEL 580 563 640 625 

5.MODEL 531 531 517 517 

 

 

 

Tablo 4-18: Modellerde yatay yükleme sonucu trabeküler kemikte implantların boyun 
bölgesinde ölçülen maksimum şekil değiştirme miktarları (mikrogerinim) 

 DÜZ AÇILI 

 SAĞ  

KAN İN 

SOL 

 KAN İN 

SAĞ  

KAN İN 

SOL  

KAN İN 

1.MODEL 6340 6340 6000 6000 

2.MODEL 6276 5661 4700 5200 

3.MODEL 6554 6554 7137 7137 

4.MODEL 6269 6000 4613 4955 

5.MODEL 3840 3840 3125 3125 
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Tablo 4-19: Modellerde yatay yükleme sonucu trabeküler kemikte implant-kemik ara 
yüzünde ölçülen maksimum şekil değiştirme miktarları (mikrogerinim) 

 DÜZ AÇILI 

 SAĞ  

KAN İN 

SOL 

 KAN İN 

SAĞ  

KAN İN 

SOL  

KAN İN 

1.MODEL 2050 2050 2000 2000 

2.MODEL 2080 1941 1420 1780 

3.MODEL 2024 2024 2050 2050 

4.MODEL 1934 1450 1495 1346 

5.MODEL 1340 1340 1286 1286 

 

 

 

Tablo 4-20: Modellerde yatay yükleme sonucu trabeküler kemikte implantların apikalinde 
ölçülen maksimum şekil değiştirme miktarları (mikrogerinim) 

 DÜZ AÇILI 

 SAĞ  

KAN İN 

SOL 

 KAN İN 

SAĞ  

KAN İN 

SOL  

KAN İN 

1.MODEL 2510 2510 2000 2000 

2.MODEL 2376 2168 1680 2155 

3.MODEL 1978 1978 2010 2010 

4.MODEL 2068 1871 2200 2153 

5.MODEL 2219 2219 1570 1570 
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Tablo 4-21: Tüm modellerde dikey ve yatay yükleme sonucu oluşan yer değiştirme 
miktarları (mm)  

 DİKEY YATAY 

 Düz Açılı Düz Açılı 

1.MODEL 0,08348 0,09109 0,02697 0,02493 

2.MODEL 0,08337 0,08749 Sağ Kanin: 0,02732 

Sol Kanin: 0,02728 

Sağ Kanin: 0,02274 

Sol Kanin: 0,02239 

3.MODEL 0,07165 0,07819 0,02684 0,02565 

4.MODEL 0,08015 0,08281 Sağ Kanin: 0,02602 

Sol Kanin: 0,02671 

Sağ Kanin: 0,02288 

Sol Kanin: 0,02432 

5.MODEL 0,08066 0,08497 0,02766 0,02402 
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5. TARTI ŞMA 

 

Dental implantlar son yirmi yıldır diş eksikliklerinin tedavisinde başarı ile 

kullanılmaktadır [212,213]. Ancak yapılan çalışmalar dental implantların uzun dönemde 

%100 başarılı olamadığını göstermektedir [214]. Klinik [45,56,215] ve deneysel 

[43,106] çalışmalar implant çevresindeki kemiğe iletilen yüklerin kemik rezorpsiyonuna 

ve implantların kaybına yol açabileceğini bildirmektedir. Ağız içinde oluşan 

fonksiyonel ve parafonksiyonel kuvvetler, implantların üst yapıları vasıtası ile 

implantlara, buradan da çene kemiğine iletilmektedir. Bu kuvvetler implant-kemik 

temas alanında gerilmeye ve şekil değiştirmeye neden olarak implantlar çevresindeki 

kemikte remodelingi etkileyebilmektedir [13].  

 

Malzeme özellikleri bilinen herhangi bir yapıda yük, basınç veya ısı gibi dış 

etkenlerin uygulanması sonucunda, malzemede oluşabilecek değişiklikleri 

değerlendirmek için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır [14,15,186,187,211,216]. Bu 

yöntemler; kırılgan vernik metodu, gerinim ölçme (strain gauge) metodu, fotoelastik 

gerilme analizi metodu, lazer ışını ile analiz metodu (holografik interferometre), 

radyotelemetri ile analiz metodu ve sonlu eleman analizi metodudur. Kırılgan vernik 

metodunda incelenecek cismin üzerine homojen şekilde vernik püskürtülür. Cisme 

kuvvet uygulandığında vernik üzerinde uygulanan kuvvete dik yönde ve uygulama 

noktasından uzaklaştıkça azalan birtakım çatlaklar oluşur. Çatlakların sık oluştuğu 

bölgeler kuvvetin etkisine en çok maruz kalan bölgeler olarak değerlendirilir 

[25,217,218]. Gerinim ölçme (strain gauge) metodunda yük uygulanan yapılarda oluşan 

doğrusal şekil değişiklikleri saptanabilir. İncelenecek bölgelere şekil değiştirmeye 

(gerinim) duyarlı uçlar (gerinim ölçer) yerleştirilerek kuvvet uygulanır [219]. 

Fotoelastik gerilme analizi metodunda incelenmek istenen yapının benzeri, özel bir 

reçineden hazırlanmaktadır. Hazırlanan modele yük uygulanıp polarize ışık altında 

incelendiğinde yükün dağılma alanları izlenebilmektedir [219,220]. Lazer ışını 

kullanılarak yapılan analizde (holografik interferometre) hologram plağı kullanılarak 

başlangıç konumunda cisim kaydedilir. Cisme ısı veya mekanik deformasyon 

uygulandıktan sonra yeni şeklin çekimi, aynı hologram plakasına yapılır. Her iki çekim 
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arasındaki fark kayıt edilir [217]. Radyotelemetri ile analiz metodunda 

değerlendirilecek cisme gerinim ölçer (strain gauge) yerleştirilir. Gerinim ölçerde 

oluşan direnç farklılıkları voltajda değişmelere neden olur. Voltaj değişiklikleri de 

radyotelemetrenin frekansını etkileyip sonuçları oluşturmaktadır [217]. Sonlu elemanlar 

analizinde; incelenmesi istenen karmaşık yapıdaki cisim bilgisayar üzerinde hesap 

yapılabilmesi daha kolay olan küçük geometrik şekillere yani elemanlara dönüştürülür. 

Bütüne ait çözümü elde etmek için her bir sonlu elemana ait çözümler yapılarak alınan 

sonuçlar birleştirilmektedir [14,15,17,18,22,211].  

 

Kırılgan vernik metodunda sayısal değerler elde edilememesi, fotoelastik 

gerilme analizi metodunda incelenecek olan modellerin yapıldığı materyalin 

özelliklerinin gerçeğe uygun olmaması, gerinim ölçer metodunda sadece ölçüm yapacak 

olan uçların yapıştırıldığı bölgelerde ölçüm yapılabilmesi, lazer ışını ve radyotelemetri 

metotlarının uygulama güçlüğü gibi dezavantajlarının bulunması sonlu elemanlar 

analizi metodunu diğer metotlara üstün hale getirmektedir 

[20,22,186,187,197,217,221,222].  

 

Sonlu elemanlar metodunun avantajları [186,187,216,221,222] :  

 

1. Birkaç malzemenin birleştiği cisimlerde yüzeyler arasındaki temasların 

gerçeğe yakın şekilde belirlenebilmesi, 

2. Analitik ve deneysel metotlara göre daha hassas sonuçlar verebilmesi, 

3. Gerilme, şekil değiştirme ve yer değiştirme değerlerinin ve 

dağılımlarının oldukça duyarlı bir şekilde elde edilebilmesi, 

4. Düzgün geometri göstermeyen cisimlerin gerçek yapıya çok yakın 

modellerinin hazırlanabilmesi, 

5. Sınır şartlarının kolayca uygulanabilmesi, 

6. Analizin gerektiği kadar tekrarlanabilmesidir.  
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Yukarıda sıralanan avantajlarından dolayı araştırmamızda sonlu eleman analizi 

metodu tercih edilmiştir. 

 

Sonlu elemanlar metodu ile yapılan ilk çalışmalarda modeller iki boyutlu olarak 

hazırlanmaktaydı. Ancak sonlu eleman analizi konusundaki bilgilerin artması ile iki 

boyutlu sonlu eleman analizi metodunun normal gerilme dağılımını detaylı yansıtmadığı 

düşünülmeye başlanmıştır [223,224]. Ayrıca literatürde iki boyutlu yerine üç boyutlu 

sonlu elemanlar analizinin, kemikteki üçüncü boyutta oluşabilecek değişikliklerin 

dağılımını gerçeğe daha yakın olarak verebileceği bildirilmi ştir [17,225]. İsmail ve 

arkadaşları [223] iki ve üç boyutlu sonlu elemanlar analizini karşılaştırdıkları 

çalışmalarında, iki boyutlu analizin asal gerilme dağılımları incelemek istendiğinde 

yeterli olduğu, ancak normal gerilme dağılımlarında yeterli doğrulukta sonuçlara 

ulaşılamayacağını bildirmişlerdir. Meijer ve arkadaşları [226], mandibula üzerinde 

yaptıkları çalışmaların sonuçlarına dayanarak iki boyutlu sonlu eleman analizinde, 

modellerin hazırlanması ve hesaplanması açısından zaman kazanıldığı, fakat daha 

detaylı sonuçlar için üç boyutlu analizlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

Bu nedenlerle çalışmamızda dental implantların çevresindeki kemikte meydana gelen 

gerilme, şekil değiştirme ve yer değiştirme değerlerinin hesaplanması için üç boyutlu 

sonlu elemanlar analiz yöntemi tercih edilmiştir. 

 

Üç boyutlu sonlu eleman analizini kullandığımız çalışmamızda bilgisayar 

programı olarak Abaqus (Versiyon 6.6-3, Simulia, ABD) seçilmiştir. Abaqus programı 

oral implantolojide birçok çalışmada kullanılmıştır [10,126,193].    

 

Bilgisayar programları sadece verilen değerler üzerinden hareket ettiği için 

materyal tanımlamalarında ve hesaplamalarında birimlere dikkat edilmelidir. Çalışmada 

Abaqus (Versiyon 6.6-3, Simulia, ABD) programında kullanılan tüm birimler SI (mm) 

olarak alınmıştır. 
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Sonlu eleman analizi çalışmalarında ilk olarak üzerinde çalışılacak olan 

geometrik modelin hazırlanması gerekmektedir. Çene kemiği, dental implantlar ve 

protetik üst yapıların geometrisi üç farklı yöntem ile oluşturulabilir [217]: 

 

1. Modelin geometrisi özel programlar ile çizilebilir.  

2. Analiz edilecek cisim dijital olarak taranabilir. 

3. Bilgisayarlı tomografiden elde edilen veriler sonlu eleman analizi 

programına aktarılabilir.   

 

Son dönemde yapılan sonlu eleman analizi çalışmalarında çene kemiklerinin 

boyutlarına ve şekillerine yakın modeller hazırlanabilmesi için bilgisayarlı tomografi 

görüntüleri sıklıkla kullanılmaktadır [10,186,193,208,211]. Dental implantlar ve 

protetik üst yapıların modellenmesi ise çeşitli bilgisayar programları kullanılarak 

yapılmaktadır [117,186,208,211,227]. 

 

 Çalışmamızda maksillanın anatomisini tam olarak taklit edilebilmek için tam 

dişsiz maksillaya sahip bireyden elde edilen 1 mm kesitli bilgisayarlı tomografi 

görüntüsü kullanılmıştır. Tomogrofi görüntüsü üzerinde yapılacak çalışmalarda, 

hastanın çene kemiğindeki deformasyonlardan ötürü hatalı sonuçlar elde edilmesi riski 

bulunmaktadır. Ayrıca çalışmanın kişiye özel bir çene modeli yerine araştırmaların 

sonuçlarına uygun ideal bir çene modeli üzerinde yapılmasının klinik kullanıma daha 

uygun sonuçlar vereceği düşünülmüştür. Bu nedenle tomografi görüntüsü temel alınarak 

yeni bir üst çene modeli hazırlanmıştır. Üst çene modeli Bilgin’in [171] çalışmasındaki 

verilere uygun olarak 3D Studio Max (Autodesk, Inc) programıyla şekillendirilmiştir. 

Bilgin [171] çalışmasında kret tepe çizgilerini değerlendirerek U, elips ve hiperbol 

şeklinde 3 farklı alveol kreti saptamıştır. Vestibül aksiyon sınırlarına göre modellerin 

uzunluk ve genişlik değerleri ölçülmüştür. Bu çalışmada üç farklı alveol kavsinden en 

sık rastlanılanı olan U şeklinde orta genişlikte ve orta uzunluktaki kavis şekli 

seçilmiştir. Alveol kavsi uzunluğu 130,68 mm olarak alınmıştır. Çalışmamızda U 

şeklinde alveol kavsi şekli ve belirli boyutların seçilmesi ile elde ettiğimiz sonuçların 
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gelecekte yapılacak çalışmalarda, diğer alveol kavsi formlarında alınacak veriler ile 

karşılaştırılma yapılabilmesi şansı elde edilmiştir.        

 

Literatürde maksillanın bütününün modellenerek anterior maksilladaki ideal 

implant dağılımını araştıran çalışma bulunmamaktadır. Araştırma konumuza en yakın 

çalışma Sağat [187] tarafından yapılmıştır. Sağat boyutsal ve şekilsel olarak farklılık 

gösteren arklar üzerine yapılan protezlerde, implantlar arası mesafe farklı olduğu için 

peri-implant kemikte ölçülen gerilme değerlerinin de değişkenlik göstereceğini 

bildirmiştir. Çalışmasında, farklı alveol kavsi formlarına sahip tam dişsiz maksillalarda 

6 veya 8 implant destekli, sabit implant üstü protezlerde hangi implant yerleşiminin 

daha avantajlı olduğunu üç boyutlu sonlu elemanlar gerilme analizi ile araştırmıştır. 

Tüm alveol kavsi modellerinde gerilme değerleri açısından en elverişli implant 

yerleşimleri, kanin ve yan kesici dişler bölgelerine implantların uygulandığı gruplarda 

elde edilmiştir. Araştırmacı anterior bölgede özellikle orta kesici dişler bölgelerine 

implantların yerleştirildiği vakalarda implantların üst yapı ile sağlıklı ve estetik bir 

şekilde ilişkilendirilebilmesi için açılı abutmanların kullanılmasını önermiştir.  

 

Araştırmamızda implant sistemi olarak kliniğimizde sıklıkla kullanılan, 

literatürde uzun süreli takip çalışmaları bulunan Straumann (Institute Straumann AG, 

Waldenburg, İsviçre) implantları tercih edilmiştir. Alveol kavsi üzerine yerleştirilecek 

olan dental implantların boyutlarına klinik gözlemlerimizden ve firmanın önerilerinden 

yola çıkarak karar verilmiştir. Orta kesici ve kanin dişler bölgelerine yerleştirilecek 

dental implantlar için 4,1 mm çapında ve 12 mm uzunluğunda (Institute Straumann AG, 

Waldenburg, İsviçre) ( kod no: 043.053), yan kesici dişler bölgelerine yerleştirilecek 

implantlar için ise 3,3 mm çapında ve 12 mm uzunluğunda (Institute Straumann AG, 

Waldenburg, İsviçre) (kod no: 043.153) dental implantlar tercih edilmiştir.  

 

Dental implantların makro dizaynı yani yivlerinin sayı ve derinliği ile mikro 

dizaynı yani yüzey kaplamaları implant-kemik temasının artmasını sağlamaktadır 

[114,130-132,192]. Sonlu elemanlar analizi ile yapılan birçok çalışmada implantların 

yüzey özelliklerinin sonuçlar üzerinde pek fazla etkisi olmadığı düşünülerek implantlar 
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daha basit geometrik şekiller olarak modellenmiştir [10,126,193,207,208,228]. 

Çalışmamızda tüm maksillayı modellediğimiz için eleman ve düğüm sayısı oldukça 

yüksektir. İmplantların yivli olarak modellendiği durumda bilgisayarın analizleri doğru 

yapamayacağı düşünülerek geçmiş çalışmalara benzer şekilde, implantlar yüzey 

özellikleri göz ardı edilerek modellenmiştir. Dental implantlar firmadan alınan 

boyutlara uygun olarak 3D Studio Max (Autodesk, Inc) programında çizilmiştir.  

 

Çalışmamızın amacı anterior maksillada uygulanacak implant üstü köprü 

protezlerinde ideal implant lokalizasyonlarını araştırmaktır. Premaksillada protezlerin 

hazırlanması sırasında sıklıkla 15° açılı abutmanlar kullanılmaktadır. Literatürde açılı 

abutman kullanılması durumunda implant çevresindeki kemikte ölçülen gerilme ve 

gerinim değerlerinin değişeceği bildirilmi ştir [10,16]. İmplant lokalizasyonlarının 

seçilmesinde uygulanacak abutman çapının etkili olabileceği düşünüldüğü için 0° (kod 

no: 048.605 ) (Istitute Straumann AG, Waldenburg, İsviçre) ve 15° (kod no: 048.610) 

(Istitute Straumann AG, Waldenburg, İsviçre) açıya sahip abutmanlar modellenmiştir. 

Abutmanlar üretici firmadan sağlanan şekil ve boyutlara uygun olarak 3D Studio Max 

(Autodesk, Inc) programında çizilmiştir.  

 

Literatürde doğal dişlerin alveol kavsi üzerindeki açılanmaları incelendiğinde; 

açıların ön kesici dişler için 28º, yan kesici dişler için 26º, kanin dişleri için ise 16º 

olduğu saptanmıştır [229,230]. Diş kayıplarından sonra alveol kretinin genişliği ilk bir 

yılda %25, ilk üç yılda ise %40-%60 oranında azalmaktadır [7,183]. Vestibül yüzeyden 

palatinale doğru olan bu rezorpsiyonlar sonucu dental implantlar doğal dişlere göre daha 

açılı yerleştirilmektedir. Bu durum anterior maksilladaki implant uygulamalarını 

güçleştirmektedir [21,231]. Dental implantlar daha palatinal ve süperior pozisyonda 

yerleştirilmek zorunda kalınır. Çalışmamızda diş kayıplarından sonraki rezorpsiyonlar 

dikkate alınarak implantların frontal düzleme göre açısı; kaninler bölgesinde 10°,  yan 

kesiciler bölgesinde 20° ve orta kesiciler bölgesinde 30°  olacak şekilde planlanmıştır. 

 

Dental implantların ark üzerinde mezio-distal olarak konumlandırılması ve 

implantlar arası mesafelerin belirlenmesi, Wheeler’ın [202] çalışmasından alınan 
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boyutların doğru orantı formülü ile çalışmada kullanılan alveol kavsi boyutlarına 

uyarlanmasıyla gerçekleştirilmi ştir. Wheeler, maksillada ortalama alveol kavsi 

uzunluğunu 128 mm olarak bildirmiştir. Bilgin ise U şeklinde orta genişlik ve orta 

uzunluktaki maksillada alveol kavsi uzunluğunu 130,68 mm olarak ölçmüştür [171]. 

Wheeler’ın çalışmasındaki ortalama alveol kavsi uzunluğu modelimizde kullandığımız 

verilere oldukça yakındır. Ayrıca çalışmamızda sabit bir alveol kavsi uzunluğunun 

kullanılması ile gelecekte yapılacak benzer çalışmalar ile karşılaştırma yapılması 

şansıda elde edilmiştir.     

 

Dental implantların vestibül-palatinal ve mezial-distal yönde 

konumlandırılmasına ilişkin literatürde yeterli klinik ve radyolojik çalışma 

bulunmamaktadır. Kemikte oluşabilecek rezorpsiyonun önlenmesi için implantlar arası 

mesafenin minimum 3 mm olması gerektiği kabul edilmektedir [179]. Tarnow ve 

arkadaşları [179] yaptıkları çalışma ile krestal kemik kaybının iki implant arası 

mesafenin 3 mm üzerine çıktığı durumlarda 0,45 mm; 3 mm’nin altına düştüğünde ise 

1,04 mm olduğunu göstermişlerdir. İmplantın alveol kretinden çıkış profilinin düzgün 

olması ve peri-implant kemiğin yeterli beslenmesi için implantların vestibül ve palatinal 

yüzeylerinde en az 1 mm kemiğin bulunması gerektiği önerilmektedir. Spray ve 

arkadaşları [180] implantların vestibül yüzeylerinde 1,8 mm veya daha fazla kemik 

bulunduğunda rezorpsiyonun azalacağını, hatta kemik apozisyonu görüleceğini 

bildirmiştir. Bidez ve Misch krestal kemikte oluşacak gerilme miktarının 3 implant 

uygulanan vakalarda 2 implant uygulanan vakalara göre daha az olduğunu 

bildirmişlerdir [3,109]. Yukarıda sıralanan faktörler ve klinik uygulamalar dikkate 

alınarak çalışmamızda implantlar arasında en az 3 mm ve implantların vestibül ve 

palatinal bölgelerinde en az 1 mm mesafe bırakılarak 5 farklı implant lokalizasyonu 

içeren modellerimiz hazırlanmıştır. 

 

İmplant üstü protezlerin yapımında kullanılan materyallerin dental implantlara 

ve peri-implant kemiğe iletilen stres miktarını inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır 

[201,205,232-234]. Papavasiliou ve arkadaşları [234] ile Cibirka ve arkadaşları [205] 

oklüzal materyal olarak akrilik, altın ve metal destekli porselen kuronları seçtikleri 

çalışmalarında dental implantlara iletilen stresin oklüzal materyale bağlı olmadığını 
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bildirmişlerdir. Sevimay ve arkadaşlarının [201] yaptıkları çalışma ise implant üstü 

kuronlara ve peri-implant kemiğe iletilen stres bakımından, metal destekli porselen 

kuronların, akrilik, IPS Empress 2 ve In Ceram restorasyonlara göre daha avantajlı 

olduğunu göstermektedir. Sertgöz [233] yaptığı sonlu eleman gerilme analizi 

çalışmasının sonuçlarına dayanarak stres dağılımı açısından en ideal üst yapı 

malzemesinin krom-kobalt alaşımı destekli porselen üst yapının olduğunu belirtmiştir. 

Yapılan çalışmalar ve klinik de yaptığımız uygulamalar dikkate alınarak çalışmamızda 

implant üstü protez tipi olarak krom-kobalt alaşımı (Wiron 99; Bego, Bremen, 

Almanya) [117,203,204] destekli feldspatik porselen (Ceramco II; Dentsply, 

Burlington, ABD) [117,205,206] kullanılmıştır.  

 

Çalışmamızda implant üstü sabit protezin metal ve porselen bölümleri doğal diş 

formunda hazırlanmıştır. Kuronlar modellenirken boyutların gerçekçi olması için 

Wheeler’ın [202] çalışmasından faydalanılmıştır. Wheeler’ın çalışmasından elde edilen 

kuronların kole bölgesindeki ve ekvator hattı bölgesindeki mezio-distal ve bukko-

palatinal çapları, kuron yükseklikleri ve ortalama alveol kavsi uzunluğundan 

yararlanılarak çalışmamızda kullanılan alveol kavsi uzunluğuna ve abutman açılarına 

uygun olan kuron boyutları hesaplanmıştır. Metal kalınlığı 0,8 mm, porselen kalınlığı 

kuron boyutları dikkate alınarak en az 2 mm olarak hazırlanmıştır [117]. 

 

Sonlu eleman analizi ile geçmiş dönemde yapılan çalışmaları incelediğimizde 

modellemenin sadece implantların uygulanacağı bölge ile sınırlı olduğu görülmektedir 

[17,186,187,200,201,211,223-226,235]. Sınırlı alana sahip modellemede modellerin 

mesnetlendiği bölgelerde gerilme değerlerinde aşırı artış olmaktadır. Bu da sonuçların 

hatalı yorumlanmasına sebep olabilir [10]. Ayrıca modellerin mümkün olduğunca 

gerçeğe yakın hazırlanması daha doğru sonuçlar elde edilmesini sağlar. Bu nedenlerle 

çalışmamızda maksillanın tamamı modellenmiştir.  

 

Sonlu eleman analizi çalışmalarının güvenilirliği eleman ve düğüm sayısının 

fazlalığı ile doğru orantılıdır [186,187,208,227]. Eleman ve düğüm sayıları arttıkça 

analiz süresi uzamaktadır. Bu sebeple yapılan çalışmaların çoğunda eleman ve düğüm 

sayıları sınırlı tutulmakta veya eleman ve düğümler özellikle kuvvet uygulanan 
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bölgelere dağıtılarak diğer bölgelerde oldukça az sayıda bırakılmaktadır 

[17,186,187,200,201,211,223-226,235]. Maksillanın tamamını modellediğimiz bu 

çalışmada, modellerimizdeki eleman sayıları 1.122.521 ile 1.302.678 arasında, düğüm 

sayıları ise 213.198 ile 279.639 arasında değişmektedir. Bu eleman ve düğüm sayıları 

geçmişte yapılmış çalışmalardan daha fazladır.  

 

Modelin doğru bir şekilde çözümlenebilmesi için ideal mesh elemanı 

seçilmelidir. Sonlu elemanlar metodunda pek çok eleman tipi bulunduğundan doğru 

yapıdaki elemanı seçmek zordur. Hesaplamalar sırasında keskin uçlu, kenarları birbiri 

ile orantısız elemanlar istenmemektedir. Meshleme sırasında elemanların boylarının 

enlerine oranlarının 3’ün üstüne çıkmaması tercih edilir. Daha yüksek değerlerde 

sonuçların hatalı elde edilmesi riski yüksektir. Solid elemanların sonlu eleman yöntemi 

ile analizinde sekiz noktadan düğümlü (C3D8) lineer eleman, 20 noktadan düğümlü 

(C3D20) kuadratik eleman ve 10 noktadan düğümlü tetrahedral eleman (C3D10M) 

tipleri sıklıkla kullanılmaktadır. Çene modeli, dental implantlar veya implant-üstü 

protezler gibi oldukça sivri kenarlar, girintili ve çıkıntılı alanlar içeren modellerde 

üçgenimsi elemanlar seçilmesi daha doğrudur [117,236]. Bu nedenle çalışmamızda 10 

düğüm noktalı tetrahedral elemanlar (C3D10M) kullanılmıştır.  

 

Sonlu eleman analizinde değerler elemanların üst yüzeyindeki düğüm 

noktalarından veya elemanın tüm düğüm noktalarından okunabilir. Sadece yüzeydeki 

düğüm noktalarından değerler okunursa birbirine oldukça yakın sonuçlar elde edilir. 

Ayrıca çene kemiği, dental implantlar ve protetik üst yapı protezleri gibi karmaşık 

yapıya sahip modellerde sadece üst yüzeydeki değerleri okumak sonuçların yanlış 

yorumlanmasına neden olabilir. Bu nedenlerle çalışmamızda sonuçlar hesaplanırken 

tetrahedral yapıdaki elemanlarda üç boyuttaki etkin kuvvetleri değerlendirmek için bir 

eleman üzerinde ki tüm düğüm noktalarından ölçülen değerlerin ortalaması alınmıştır.      

 

Bir elemanın çözümünde kalıcı şekil değiştirmelere göre hesap yapmak oldukça 

güçtür. Bunun yerine sistemleri lineer elastik olarak ele alıp çözümleme yapmak, başka 

bir deyişle çözümü yapılacak sistemi idealleştirmek oldukça kolaylıklar sağlayacaktır. 
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Bu çalışmada da üst çene kemiği lineer elastik olarak ele alınmış ve tüm çözümler lineer 

duruma göre yapılmıştır. Ayrıca maksillanın homojen ve izotropik olduğu kabul 

edilmiştir. Ancak maksilla homojen yapıda değildir. Aynı şekilde çene kemiklerinin 

izotropik ve ortotropik olduğu konusunda değişik görüşler vardır [193,237,238]. Çene 

kemiğinin ortotropik olarak hazırlandığı bir çalışmada stresin %25 arttığı gösterilmiştir 

[193].  

 

Kortikal kemik, trabeküler kemik, titanyum parçalar (dental implantlar ve üst 

yapıları), krom-kobalt esaslı metal alt yapı, feldspatik esaslı porselene ait elastiklik 

modülü ve Poisson oranı için kabul edilmiş genel değerler bulunmamaktadır. 

Çalışmamızda kullanılan bu materyaller için geçmişte yapılan çalışmalarda sıklıkla 

kullanılan ve    Tablo 3-7’de belirtilen elastiklik modülü ve Poisson oranı değerleri 

kullanılmıştır. Siman boşluğu diğer sonlu eleman analizi çalışmalarında olduğu gibi 

ihmal edilmiştir [186,187,211].  

  

Maksillanın farklı bölgelerinde farklı kemik yoğunluğu bulunmaktadır [113-

116]. Maksillada sıklıkla rastlanılan kemik yoğunluğu tipi D3’tür [18]. Anterior 

maksillada vakaların %65’i, posterior maksillada ise %50’si D3 kemiğin özelliğini 

taşımaktadır [18,118]. Bu nedenle çalışmada tüm maksilla D3 tipi kemiğin özelliklerine 

uygun olarak modellenmiştir. Kortikal kemik kalınlığı 1 mm olarak kabul edilmiştir 

[117].  

 

Osseointegrasyon miktarı ile peri-implant kemikte oluşan stres miktarı 

orantılıdır [239]. Spivey ve arkadaşları [239] yaptıkları çalışmada, osseointegrasyonun 

%83,3 olduğu durumda peri-implant kemikte ölçülen gerilme miktarının 

osseointegrasyonun %100 olarak kabul edildiği duruma göre %5 arttığını 

bildirmişlerdir. Sonlu eleman analizi çalışmalarında osseointegrasyon miktarının ve 

bölgelerinin tam olarak modellenmesi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada 

diğer sonlu eleman analizi çalışmalarına benzer şekilde dental implantların çene 

kemiğine %100 osseointegre olduğu kabul edilmiştir 

[10,22,117,126,186,187,193,197,207,211]. 
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Maksimum ısırma kuvveti bireyden bireye ve ağzın farklı bölgelerinde kas 

kuvveti, cinsiyet, dişsizlik durumu ve parafonksiyonlara bağlı olarak değişmektedir. 

Oral implantolojide yapılan sonlu eleman analizi çalışmalarında 100 N’dan 2000 N’a 

kadar değişen farklı oklüzal kuvvetler uygulanmıştır 

[10,19,22,186,187,208,211,227,240]. Çalışmamızda geçmişte yapılmış çalışmalar 

referans alınarak dikey ve yatay yönde 100 N’luk ortalama çiğneme kuvveti seçilmiştir 

[186,187,211,227]. Literatürde anterior maksillada yapılan çok az sayıda ki çalışmada 

farklı yükleme bölgeleri tercih edilmiştir. Oklüzal yükleri Clelland ve arkadaşları 

[10,186] implantların uzun eksenleri doğrultusunda, Saab ve arkadaşları [240] singulum 

bölgesinden, Hsu ve arkadaşları [228] implantın uzun eksenine göre 0°, 30° ve 60° açı 

yapacak şekilde vermişlerdir. İmplantların uzun eksenleri doğrultusunda uygulanan 

kuvvetler alt ve üst kesici dişlerin baş başa kapanış yaptığı durumu temsil etmektedir. 

Çiğneme sırasında bu tarz kapanış alt-üst çene ilişkisinin bozulduğu az sayıda ki 

hastada gözlenmektedir. Ayrıca mandibulanın eksentrik konumunda ve posteriordaki 

dişlerin temas etmediği durumda ölçülen çiğneme kuvveti daha düşüktür [240]. Dikey 

yönde yüklerin kuronların singulum bölgelerinden bukkal ve apikal yönde verilmesi 

mandibüler kesici dişlerin maksiller kesici dişlerin palatinal yüzeylerinde en yakın 

konumunu yani sentrik oklüzyon konumunu yansıtmaktadır. Sentrik oklüzyon konumu 

anterior maksillada yapılan çalışmalarda dikey yönde yükleme yapılması için uygun 

alandır [240]. Bu nedenlerle araştırmamızda dikey yönde ki çiğneme kuvvetleri 

kuronların (tüm gövde ve dayanakların) singulum bölgelerinden 45° açıyla 

uygulanmıştır. Çiğneme sırasında mandibulanın lateral hareketlerinde kuronlara 

dolayısı ile dental implantlara dikey kuvvetlerin yanında yatay yönde kuvvetlerde etki 

etmektedir. Premaksillada yapılan geçmiş çalışmalarda yatay yönde olan kuvvet iletimi 

değerlendirilmemiştir [10,193,228,240]. Araştırmamızda kanin bölgesine yerleştirilen 

implantların palatinal yüzeylerinde, kuronların kesici kenarından 2 mm uzaktaki 

alanlara dik açı ile çiğneme kuvvetleri uygulanmıştır. Yatay yüklemede palatinal–

bukkal yönde kuvvet uygulanması, mandibulanın lateral hareketlerinin taklit edilmesini 

sağlamıştır. Mandibulanın lateral hareketlerinde çiğneme yükleri özellikle kaninler 

bölgesindeki implantları etkilediği için maksimum değerlerinde bu bölgede olması 

beklenmektedir. Bu nedenle çalışmamızda sadece kanin dişleri bölgesindeki implantlara 
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ait gerilme ve gerinim değerleri ölçülmüştür. Yer değiştirme miktarları ise dikey 

yüklemede olduğu gibi tüm çene için değerlendirilmiştir.    

 

Yüklemenin dental implant, abutman veya kuronlar üzerinden yapılması 

sonuçların hassasiyetini etkilemektedir. Çiğneme kuvvetlerinin kuronlar üzerinden 

verilmesi daha gerçekçi sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır [228]. Bu nedenle 

çalışmamızda yükler kuronlar üzerinden uygulanmıştır. 

 

Bir sisteme noktasal (tekil), alansal veya kütle kuvvetleri etki edebilmektedir. 

Tekil kuvvetler seçilen eleman veya düğüme belirlenen açı ile uygulanan kuvvetlerdir. 

İmplant üstü protezler üzerine tek bir noktadan yük uygulanması yükün uygulandığı 

alanda yüksek değerler elde edilmesine neden olur. Kütle kuvvetleri cismin ağırlık 

merkezinden uygulanan kuvvetlerdir. Çene modeli üzerinde bu tarz yükleme şekli 

mümkün değildir. Araştırmamızda klinik olarak oklüzal yüklerin iletilmesi dikkate 

alınarak alansal yükleme tercih edilmiştir. 

 

Sonlu eleman analizi ile yapılan çalışmalardaki en önemli dezavantaj çalışmanın 

sonuçlarının seçilen model için geçerli olmasıdır. Örneğin dental implantların boyutları 

kortikal kemik kalınlığı, trabeküler kemik yoğunluğu, osseointegrasyon miktarı gibi 

farklılık gösterebilen veriler için ön kabuller yapılmaktadır. Bu nedenle analiz sırasında 

programa girilen verilerde değişiklik olduğunda sonuçların etkileneceği 

unutulmamalıdır.  

 

Sonlu eleman analizi çalışmalarında amaçlanan yük uygulaması altında cismin 

bütünlüğünün ilk önce hangi noktada bozulacağının araştırılmasıdır [20,22]. İncelenen 

cismin hangi durumlarda bütünlüğünün bozulacağını araştırmak için kırılma hipotezleri 

geliştirilmi ştir. Kırılma hipotezleri üç grupta toplanabilir. Gerilme hipotezlerinde sınır 

değeri aşan gerilme değerleri, şekil değiştirme hipotezlerinde maksimum birim uzama, 

enerji hipotezlerinde ise sınır değeri aşan şekil değiştirme enerjisi kırılmanın nedeni 

olarak gösterilmektedir [79]. Bu çalışmada maksillanın bütünlüğünün bozulmasında 

şekil değiştirme enerjisinin etkili olduğu kabul edilerek diğer çalışmalarla benzer 
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şekilde von Mises eşdeğer gerilmesi tercih edilmiştir 

[10,19,20,22,117,120,123,126,186,187,189-201,235].  

 

Çalışmamızda kortikal kemikte; implantların boyun bölgesindeki, vestibül ve 

palatinal yüzeylerindeki, trabeküler kemikte; implantların boyun ve apikal 

bölgelerindeki ve implant-kemik ara yüzünde orta bölgedeki maksimum gerilme ve 

şekil değiştirme miktarları değerlendirilmiştir. Aynı model içerisinde farklı implantlar 

çevresindeki kemikte veya aynı implantın farklı bölgelerinde farklı gerilme ve şekil 

değiştirme miktarları ölçülebilir. Ancak kritik bölgeler maksimum gerilmelerin ve şekil 

değiştirmelerin ölçüldüğü alanlardır. Maksimum yer değiştirme değerleri ise tüm çene 

model için tek bir değer olarak verilmiştir.  

 

Çalışmamızın sonuçlarını içeren tablolarda, düz veya açılı abutman 

kullanılmasının, implant sayısının ve lokalizasyonunun oluşan gerilme, şekil değiştirme 

ve yer değiştirme değerlerine etkisi incelenebilmektedir. Çalışmada dikey yüklemede 

tüm kuronlara 100 N’luk çiğneme kuvveti uygulanmıştır. Bu sayede implantlar üzerine 

köprünün gövdelerinden iletilen yüklerinde etki etmesi sağlanmıştır. Sonuçlar 

değerlendirildiğinde seçilen yükleme şekline bağlı olarak modeller arasında gerilme 

değerleri açısından çok yüksek farklar bulunmamıştır.  

  

İmplantların her iki kanin dişleri bölgelerine yerleştirildiği birinci modelde dikey 

ve yatay yüklemeler ile maksimum gerilme ve şekil değiştirme dağılımları 

incelendiğinde dağılımın özellikle implantların boyun bölgelerinde yoğunlaştığı 

görülmektedir. Maksimum gerilme değeri kortikal kemikte implantın boyun bölgesinde 

elde edilirken, maksimum gerinim değerlerinin trabeküler kemikte implantın boyun 

bölgesinde oluştuğu saptanmıştır. Dikey yükleme yapıldığında gerilme ve şekil 

değiştirme değerleri incelendiğinde; açılı abutman kullanılmasının düz abutman 

kullanılmasına göre kortikal ve trabeküler kemikte ölçülen maksimum değerleri 

arttırdığı gözlenmiştir. Yatay yüklemede sadece fonksiyon gören kanin bölgesindeki 

implanta 100 N’luk çiğneme kuvveti uygulandığında ise açılı abutman kullanılmasının 

kortikal ve trabeküler kemikte ölçülen gerilme ve gerinim değerlerini azalttığı 
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bulunmuştur. Her iki implant simetrik bölgelere uygulandığı için maksimum yer 

değiştirme orta hat üzerinde oluşmuştur. Düz veya açılı abutman kullanılmasının yer 

değiştirme değerlerine etkisi incelendiğinde; dikey yüklemede açılı abutman 

kullanıldığında, yatay yüklemede ise düz abutman kullanıldığında daha yüksek değerler 

elde edilmiştir. Tüm çene modeli üzerinde gerilme, gerinim ve deplasmanın dağılımları 

incelendiğinde; dikey yüklemede ön bölgede burun tabanına ve arka bölgede birinci 

büyük azı dişleri bölgelerine kadar, yatay yüklemede ise ön bölgede orta hat ile arka 

bölgede ikinci büyük azı dişleri bölgelerine kadar dağılımın yayıldığı gözlenmektedir. 

 

İmplantların her iki kanin ve bir orta kesici diş bölgelerine yerleştirildiği ikinci 

modelde, dikey yüklemede her iki kanin bölgesindeki implantta da birbirine oldukça 

yakın gerilme ve gerinim değerleri elde edilmiştir. Orta kesici diş bölgesindeki 

implantta kortikal kemikte boyun bölgesinde gerilme değerleri kanin bölgesindeki 

implantlara göre daha düşük bulunurken trabeküler kemikte apikal bölge hariç tüm 

implantlarda birbirine yakın değerler elde edilmiştir. Apikal bölgede ön kesici diş 

bölgesindeki implantta daha yüksek değer ölçülmüştür. Tüm implantlarda maksimum 

gerilme değerleri kortikal kemikte ve maksimum gerinim değerleri trabeküler kemikte, 

implantların boyun bölgelerinde saptanmıştır. Gerinim değerleri kortikal kemikte kanin 

bölgesindeki implantlarda orta kesici diş bölgesindeki implanta göre daha yüksek 

bulunmuştur. Trabeküler kemikte ise tam tersi bir durum söz konusudur. Dikey 

yüklemede düz abutman kullanıldığında elde edilen gerilme, gerinim ve yer değiştirme 

değerleri açılı abutman kullanılmasına göre daha düşüktür. Yatay yüklemede dikey 

yüklemeye göre daha düşük yer değiştirme değerleri hesaplanmıştır. Aynı zamanda 

yatay yüklemede açılı abutman kullanılması deplasmanın azalmasına neden olmuştur. 

Yatay yüklemede iki implantın bulunduğu sağ segmentte sol segmente göre daha 

yüksek yer değiştirme değeri elde edilmiştir.     

 

Üçüncü modelde implantlar her iki kanin ve orta kesici dişler bölgelerine 

yerleştirilmi ştir. İmplantlar simetrik bölgelere yerleştirildikleri için sağ ve sol segmentte 

ki kanin ve orta kesiciler bölgelerinde benzer sonuçlar elde edilmiştir. Tüm kuronlara 

100 N’luk dikey kuvvet uygulanması sonucu kortikal ve trabeküler kemikte maksimum 

gerilme değerleri implantın boyun bölgesinde ölçülmüştür. Orta kesici dişler 
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bölgelerindeki implantlarda kortikal kemikte boyun bölgesinde ölçülen gerilme ve 

gerinim miktarları kaninler bölgelerindeki implantlara göre daha düşüktür. Trabeküler 

kemikte ise gerilme ve gerinim değerleri orta kesiciler bölgesinde kaninler bölgesine 

göre daha yüksek bulunmuştur. Dikey yüklemede açılı abutman kullanılması 

durumunda düz abutman kullanılmasına göre daha yüksek gerilme, gerinim ve 

deplasman değerleri elde edilmiştir. Maksillanın tamamı incelendiğinde gerilme ve şekil 

değiştirmenin ön bölgede özellikle orta hat üzerinde yoğunlaştığı ve burun tabanına 

doğru yayılım gösterdiği, arka bölgede ise azılar bölgesine kadar etkili olduğu 

gözlenmiştir. Dikey yönde yük uygulandığında maksimum yer değiştirme orta hat 

üzerinde ve özellikle orta kesici dişler bölgesinde oluşmuştur. Yatay yüklemede düz ve 

açılı abutman kullanılmasının kortikal ve trabeküler kemikte oluşan gerilmeye etkisinin 

çok az olduğu gözlenmiştir. Yatay yüklemede kortikal ve trabeküler kemikte oluşan 

gerinim miktarı açılı abutman kullanıldığında daha yüksek bulunmuştur. Her iki 

abutman tipinde de en yüksek gerinim miktarı trabeküler kemikte implantların boyun 

bölgesinde hesaplanmıştır. Yatay yönde yükleme yapıldığında dikey yönde yapılan 

yüklemeye göre daha düşük deplasman değerleri ölçülmüştür. Yatay yüklemede, 

yüklemenin yönüne bağlı olarak yer değiştirmenin kuvvetin uygulandığı segmentte, 

önde orta kesici bölgesinden arkada azılar bölgesine kadar etkili olduğu gözlenmiştir.       

 

Dördüncü modelde dental implantlar her iki kanin bölgelerine ve sağ yan kesici 

diş bölgesine yerleştirilmi ştir. Dikey yönde yükleme yapıldığında, her iki kanin 

bölgesinde ölçülen gerilme değerleri birbirine oldukça yakındır. Kortikal kemikte 

implantın boyun bölgesinde ki gerilme değeri yan kesici bölgesinde daha yüksek 

bulunmuştur. Kortikal ve trabeküler kemikte maksimum gerilme ve gerinim değerleri 

implantların boyun bölgelerinde ölçülmüştür. Tüm implantlarda açılı abutman 

kullanılması ölçülen gerilme, gerinim ve yer değiştirme miktarlarını arttırmıştır. Dikey 

yönde yük uygulandığında maksimum yer değiştirme orta hat üzerinde oluşmuştur. 

Maksillanın tamamında gerilme, gerinim ve deplasman dağılımları incelendiğinde, 

dağılımın özellikle anterior bölgede yoğunlaştığı ve posterior bölgeye gidildikçe daha 

düşük değerlerin elde edildiği gözlenmiştir. Yatay yüklemede açılı abutman 

kullanılması ile düz abutman kullanılmasına göre daha düşük gerilme, gerinim ve 

deplasman değerleri ölçülmüştür. Kortikal ve trabeküler kemikte maksimum gerilme ve 
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şekil değiştirme değerleri implantların boyun bölgesinde gözlenmiştir. İki implantın 

bulunduğu sağ segmentte yapılan yüklemede tek implantın bulunduğu sol segmentten 

yapılan yüklemeye göre daha düşük gerinim değerleri elde edilmiştir.                  

 

İmplantların her iki kanin ve yan kesici dişler bölgelerine yerleştirildiği beşinci 

modelde implantlar simetrik bölgelere yerleştirildikleri için sağ ve sol segmentte ki 

kanin ve yan kesiciler bölgelerinde benzer sonuçlar elde edilmiştir. Dikey yüklemede, 

kortikal ve trabeküler kemikte, maksimum gerilme ve şekil değiştirme değerleri 

implantların kole bölgesinde görülmüştür. Gerilme ve gerinim değerleri yan kesici 

dişler bölgelerindeki implantlarda kanin dişleri bölgelerindeki implantlara göre daha 

yüksek bulunmuştur. Dikey yüklemede açılı abutman kullanılması ölçülen maksimum 

gerilme, şekil değiştirme ve yer değiştirme değerlerinin artmasına neden olmuştur. Tüm 

çene modeli incelendiğinde gerilmenin ve şekil değiştirmenin sağ segmente implantların 

uygulandığı bölgede yoğunlaştığı görülmektedir. Yatay yüklemede maksimum gerilme 

ve gerinim değerleri kortikal ve trabeküler kemikte implantın boyun bölgesindedir. 

Açılı abutman kullanıldığında oluşan gerilme, gerinim ve deplasman değerleri düz 

abutman kullanılmasına göre daha düşük bulunmuştur. 

 

 Sonlu eleman analizi çalışmalarında amaç yük uygulandıktan sonra cismin 

bütünlüğünün ilk olarak hangi noktada bozulacağının araştırılmasıdır. Çene kemiği 

üzerinde geçmiş dönemde yapılan çalışmaları incelediğimizde genellikle yük 

uygulanması ile oluşan maksimum gerilme değerlerinin ve dağılımlarının araştırıldığı 

görülmektedir [10,20,22,23,126,187,208,211]. Bu çalışmalarda maksimum gerilme 

değerlerinin ölçüldüğü alanlar rezorpsiyonun ilk başlayacağı yerler olarak 

tanımlanmıştır. Günümüzde maksilla için tanımlanmış, rezorpsiyonun başlangıcı olarak 

kabul edilebilecek bir gerilme değeri bulunmamaktadır. Ayrıca kemik dokusunun 

anizotropik özelliklerine ve uygulanan kuvvetin büyüklüğü ile etki süresine bağlı olarak 

implant-kemik ara yüzünde rezorpsiyonun başlayacağı eşik değerin kişiden kişiye 

değişiklik gösterebilecektir [241]. Bu nedenle çalışmamızda kortikal ve trabeküler 

kemik üzerinde belirlediğimiz toplam 5 referans bölgesinde maksimum gerilme 

değerleri hesaplanmıştır. Yapılan diğer çalışmalar ile benzer şekilde bizim 

çalışmamızda kullandığımız tüm modellerde ve yükleme şekillerinde maksimum 
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gerilme değerleri kortikal kemik üzerinde saptanmıştır. Trabeküler kemikte ölçülen 

gerilme miktarı ise kortikal kemiğe göre oldukça düşük bulunmuştur 

[10,20,22,23,126,187,208,211,234,240]. Ancak bu sonuç materyal özelliklerine bağlı 

olabilir [240]. Maksilla veya mandibula da kortikal kemiğin elastikiyet modülünün 

kansellöz kemiğe göre yüksek olması nedeni ile implantlar sadece kortikal kemik ile 

destekleniyormuş izlenimi vermektedir. Bu durumda tüm stresi kortikal kemiğin aldığı 

ve trabeküler kemikte kuvvet uygulanması sonucu oluşan gerilme dağılımının göz ardı 

edildiği söylenebilir [227,240]. Buna karşılık şekil değiştirme değerlerine baktığımızda, 

şekil değiştirmenin özellikle implantın kuronel 1/3’lük bölümünde, hem kortikal hem de 

trabeküler kemikte yoğunlaştığını görmekteyiz. Klinik olarak gözlemlediğimiz 

rezorpsiyon şekli ile bu bulgu örtüşmektedir [45,56,60,215].   

 

 Şekil değiştirme, kemik üzerine kuvvet uygulandığında ortaya çıkan 

deformasyon miktarının ya da boyutsal değişimin kemiğin esas boyutuna oranı olarak 

tanımlanmaktadır [79]. Frost [73,85,86] mekanostat teorisi ile kemik hücrelerinin 

kemiğe uygulanan mekanik strese cevap verdiğini öne sürmüştür. Araştırmacı, kemikte 

yüklemeye bağlı olarak oluşabilecek değişiklikleri beş aşamada sınıflamıştır.  Akut 

kullanılmama bölgesinde, kemikteki şekil değiştirme değeri 50–100 mikrogerinim’dir 

ve kemikte kullanılmama atrofisine bağlı olarak rezorpsiyon görülmektedir. Adaptasyon 

bölgesinde, şekil değiştirme değeri 100–1500 mikrogerinim’dir. Bu değer rezorpsiyon 

ve apozisyon olaylarının dengede olabilmesi için gereken şekil değiştirme değeridir. 

Gerinim değeri 1500–3000 mikrogerinim olduğunda orta derecede aşırı yükleme 

oluşmaktadır. Bu değerde, kemikte remodeling ile onarılabilecek düzeyde hasar 

oluşmaktadır. Ayrıca remodeling sırasında gelecekte kemikte oluşabilecek fonksiyonel 

şekil değiştirmeleri azaltmak için yeni kemik formasyonu da oluşabilmektedir. 3000 

mikrogerinim üzerindeki değerler patolojik aşırı yükleme bölgesine girerek kemikte 

mikro çatlak oluşumuna neden olmaktadır. 25.000 mikrogerinim ve üzerinde ise 

kemikte kendiliğinden kırıklar oluşabilmektedir. Frost’un bu hipotezi günümüzde 

geçerliliğini koruduğu için çalışmamızda, dikey ve yatay yüklemelerde açılı veya düz 

abutman kullanılması ile kortikal ve trabeküler kemik üzerindeki 5 referans noktasında 

elde ettiğimiz şekil değiştirme değerlerine ait bulgular ile hipotezdeki veriler 

karşılaştırabilinir. Dikey yüklemede kortikal kemikte ölçülen tüm değerler 3000 
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mikrogerinim’in altında bulunmuştur. Trabeküler kemikte en yüksek değerler boyun 

bölgesinde saptanmıştır. Özellikle açılı abutman kullanılması ile elde edilen veriler 

3000 mikrogerinim’in üzerindedir. Trabeküler kemikte implantların boyun bölgesinde 

en yüksek gerinim miktarı, implantların her iki kanin ve yan kesici dişler bölgelerine 

yerleştirildiği beşinci modelde, yan kesici dişler bölgelerindeki implantlarda 

ölçülmüştür. Apikal bölgede de yine en yüksek gerinim değerleri beşinci modelde yan 

kesici dişler bölgelerindeki implantlarda ölçülmüştür. Ayrıca ikinci ve üçüncü 

modellerde orta kesici dişler bölgelerindeki implantlarda açılı abutman kullanılması ile 

3000 mikrogerinim’in üzerinde değerler hesaplanmıştır. Dikey yüklemede şekil 

değiştirme miktarları karşılaştırılarak implantların boyun bölgelerindeki rezorpsiyon 

riski açısından sıralama yapıldığında, en riskli modelin beşinci model olduğu, bu modeli 

sırası ile dördüncü, üçüncü ve ikinci modellerin takip ettiği ve boyun bölgesinde en 

düşük gerinim değerinin birinci modelde ölçüldüğü saptanmıştır. Yatay yüklemede 

kortikal kemikte yine adaptasyon veya orta derecede yüklemeye ait değerler görülürken 

trabeküler kemikte kanin bölgesindeki implantların kolelerinde düz ve açılı abutman 

kullanılması ile oldukça yüksek gerinim miktarları saptanmıştır. En fazla gerinim değeri 

implantların her iki kanin ve orta kesici dişler bölgelerine yerleştirildiği üçüncü 

modelde, açılı abutman kullanılması ile elde edilmiştir. Yatay yüklemede dikey 

yüklemeye göre oldukça yüksek şekil değiştirme değerleri bulunmuştur.      

 

Maksillada kuvvet uygulanması ile oluşacak yer değiştirmenin yönü ve 

büyüklüğüne dair bilgi bulunmamaktadır. Çalışmamızda deplasman değerleri 

hesaplanarak gelecekte yapılacak çalışmalar ile verilerimizin karşılaştırılması 

amaçlanmıştır. Ayrıca elde ettiğimiz gerilme ve gerinim bulguları ile deplasman 

değerleri arasındaki ilişki incelenebilmiştir. Dikey yüklemede en fazla yer değiştirme 

birinci modelde, en az yer değiştirme ise üçüncü modelde olmuştur. Gerilme ve şekil 

değiştirme değerlerine benzer şekilde açılı abutman kullanılması yer değiştirme 

miktarını arttırmıştır. Tüm modellerde yer değiştirmenin yönü palatinalden vestibüle 

doğrudur. Yatay yüklemede yer değiştirme miktarları en fazla beşinci modelde düz 

abutman kullanılmasıyla, en az ise ikinci modelde sol kanin bölgesinden yükleme 

yapıldığında açılı abutman kullanılmasıyla elde edilmiştir. Yatay yönde yüklemede 
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gerilme ve şekil değiştirme değerlerine benzer şekilde açılı abutman kullanılmasıyla yer 

değiştirme miktarı artmıştır. 

      

Anterior maksillada sonlu elaman analizi ile yapılmış çok az sayıda çalışma 

bulunmaktadır.  

 

Clelland ve arkadaşları [193] 1993 yılında yaptıkları iki boyutlu sonlu eleman 

analizi çalışmasında, maksillada kortikal kemik kalınlığının ve izotropi veya transversal 

izotropi (ortotropi) durumunun gerilme ve şekil değiştirme dağılımına etkisini 

araştırmışlardır. Çalışmalarında bilgisayarlı tomografi görüntülerinden yararlanılarak 

anterior maksillanın tek segmenti modellenmiştir. Maksilladaki farklı kemik 

özelliklerini kıyaslamak için çene kemiği tamamen trabeküler, trabeküler kemik 

çevresinde 1,5 mm kortikal kemik, trabeküler kemik çevresinde 3 mm kortikal kemik ve 

trabeküler kemik çevresinde 3 mm transversal izotropik (ortotropik) kortikal kemik 

olarak modellenmiştir. Çalışmada 3,8 mm çapında ve 10 mm uzunluğunda, yivsiz Steri-

Oss (Steri-Oss, Anaheim, CA) implantların üzerine 178 N’luk çiğneme kuvveti 

uygulanmıştır.  Sonlu eleman analiz programı olarak ise Abaqus (Hibbit, Karlsson, and 

Sorenson, Providence, RI)  programı kullanılmıştır. Tamamen trabeküler kemikten 

hazırlanan modelde, maksimum gerilme ve gerinim değerlerinin implantın apeksinde 

olduğu bulunmuştur. Trabeküler kemik çevresinde 1,5 mm veya 3 mm kortikal kemiğin 

bulunduğu modellerde maksimum gerilme değerleri krestal bölgede ölçülmüştür. 

Kortikal kemiğin kalınlığının 1,5 mm’den 3 mm’ye artması ile kortikal kemikteki 

maksimum gerilme değerini %50 azalmıştır.  3 mm kalınlığında kortikal kemikte yatay 

yönde izotropi (ortotropi) olduğunda, izotropi olmayan gruba göre stres %25 

arttırmıştır. Araştırmacılar, sonlu eleman analizi çalışmalarında maksillanın 

modellenirken klinik olarak maksillada bulunan kemiğin özelliklerine uygun olarak dış 

yüzeyde ince kortikal kemik tabakasının tanımlanmasının daha doğru sonuçlar 

vereceğini bildirmişlerdir.     Kortikal kemik kalınlığını D3 kemiğin özelliklerine uygun 

olarak 1mm kalınlığında hazırladığımız çalışmamızda, araştırmacıların 1,5 mm kortikal 

kemik kalınlığında hazırladıkları modele benzer şekilde maksimum gerilme değerleri 

krestal bölgede ölçülmüştür. Araştırmacılar maksimum gerimim değerlerinin apikalde 

ölçüldüğünü ve ölçülen değerlerin kortikal kemik kalınlığı arttıkça azaldığını 
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bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda ise maksimum gerinim değerleri implantların 

boyun bölgesinde, trabeküler kemikte ölçülmüştür. Bu farkın nedeni Clelland ve 

arkadaşlarının çalışmasında implantın çene kemiğine dik olarak yerleştirilmesi ve 

çiğneme yüklerinin implantın uzun ekseni doğrultusunda verilmesi olabilir. Bizim 

çalışmamızda dental implantlar maksilladaki doğal dişlerin kaybından sonraki 

rezorpsiyonlar dikkate alınarak frontal düzlem ile kanin bölgesinde 10°, lateral 

bölgesinde 20° ve santral bölgesinde 30° açı yapacak şekilde yerleştirilmi ştir. Dikey 

yönde yüklemede çiğneme kuvvetleri kuronların singulum bölgelerinden uygulanmıştır.         

 

Clelland ve arkadaşları [10] bir diğer çalışmalarında anterior maksillaya 

yerleştirilen bir implantta açılı abutman kullanılmasının stres ve gerinim değerlerine 

olan etkisini incelemişlerdir. Maksillanın geometrisini oluşturmak ve kemik 

yoğunluğunu ölçmek için bilgisayarlı tomogrofi görüntülerinden yaralanılmıştır. 1,5 

mm kesitli bilgisayarlı tomografi görüntüleri alınarak maksillanın yarısının üç boyutlu 

modeli elde edilmiştir. Tomografiden elde edilen kemik yoğunluğu ölçümlerine 

dayanarak modelin fasiyel, lingual ve oklüzal yüzeyleri 1,5 mm kalınlığında kortikal 

tabaka ile modellenmiştir. Yivsiz olarak modellenmiş 3,8 mm çapında 10 mm 

uzunluğundaki Steri-Oss implantı (Steri-Oss/Denar, Anaheim, CA) horizontal düzlem 

ile 35° açı yapacak şekilde orta kesici diş bölgesine yerleştirilmi ştir. 0°, 15° ve 20° 

açıya sahip abutmanlar üzerine 178 N’luk çiğneme kuvveti abutmanların uzun ekseni 

doğrultusunda uygulanmıştır.  Sonlu eleman analizi yapmak için Abaqus (Hibbit, 

Karlsson, and Sorenson, Providence, RI)  programı kullanılmıştır. Maksillanın tamamı 

modellenmediği için oluşturulan modelin sınır bölgelerinde aşırı gerilme değerleri elde 

edilmiştir. Abutmanların açısı artıkça oluşan gerilme ve gerinim değerlerinin arttığı 

gözlenmiştir. Tüm abutmanlarda maksimum gerilme kortikal kemikte, maksimum 

gerinim ise implantın apeksinde trabeküler kemikte oluşmuştur. Maksimum şekil 

değiştirme değerlerinin implantın apikalinde olmasının nedeni apikal bölgedeki 

trabeküler kemiğin elastiklik modülünün, tomografi incelemesinden yola çıkarak iki 

farklı değerde tanımlanmasından, aynı zamanda bu değerlerin implant-kemik ara yüzü 

için kullanılan değerden daha düşük olmasından kaynaklanabilir. Bu çalışmada, 

abutman açısının 0°’den 15°’ye çıkmasının gerilme değerlerini değiştirmediği, açının 

15°’den 20°’ye çıktığında ise yaklaşık %10’luk bir artışın olduğu bulunmuştur. Gerinim 
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değerleri incelendiğinde, açıdaki her artışın gerinim miktarını yaklaşık %20 oranında 

arttırdığı bulunmuştur. Bizim çalışmamızda, dikey yönde yüklemede 15°’lik abutman 

kullanılması düz abutman kullanılmasına göre gerilme ve gerinim miktarlarını 

arttırmıştır. Maksimum artış gerilme değerlerinde %20 oranında, gerinim değerlerinde 

ise %35 oranında bulunmuştur. Her iki çalışmada açılı abutman kullanılması ile 

meydana gelen artış miktarının farklı olması yükleme şeklinin farklı olmasından veya 

bizim çalışmamızda en az iki implant destekli köprü protezlerinin uygulanmasından 

kaynaklanabilir. Clelland ve arkadaşlarının çalışmasında oklüzal yükler abutmanların 

uzun ekseni doğrultusunda verilmiştir. Ancak klinik olarak çiğneme veya ısırma 

hareketleri değerlendirildiğinde bu yükleme şeklinin gerçekçi olmadığı görülmektedir.   

 

Hsu ve arkadaşları [228] anterior maksillaya yerleştirilen bir implantta, 2 farklı 

tipteki kemikte 3 farklı yükleme şekli ile oluşan gerilme ve şekil değiştirme değerlerini 

araştırmışlardır. Maksilladan alınan tomografi görüntüsü kullanılarak premaksilla 

modeli hazırlanmıştır. Kortikal kemik kalınlığı 1 mm olarak alınmıştır. Trabeküler 

kemik düşük ve yüksek yoğunlukta olmak üzere iki şekilde tanımlanmıştır.  Bu 

çalışmada tanımlanan yüksek kalitedeki kemiğin materyal özelikleri bizim 

kullandığımız elastiklik modülü değerleri ile aynıdır. 3,75 mm çapında ve 13 mm 

uzunluğundaki silindir şeklinde yivsiz olarak modellenmiş implant sağ orta kesici diş 

bölgesine yerleştirilmi ştir. İmplantın çene kemiğine yerleştirilme açısı belirtilmemiştir. 

178 N’luk çiğneme kuvveti, implantın uzun ekseni ile 0°, 30° ve 60° açı yapacak 

şekilde kuronların palatinal yüzeylerinde 2 mm overbite mesafesi bırakılarak 

uygulanmıştır. Kortikal kemikte trabeküler kemiğe göre daha yüksek miktarda gerilme 

oluşmuştur. Stres, özellikle implant boynunun labialinde gözlenmiştir. Aksiyel olmayan 

yüklemede (30° ve 60° ile yükleme) aksiyel yüklemeye göre (0°); düşük kalitedeki 

kemikte yüksek kalitedeki kemiğe göre daha yüksek stres ve şekil değiştirme 

gözlenmiştir. Aksiyel yüklemeye göre yükleme açısındaki her 30º artışın gerilme 

değerlerini 3 veya 4 kat arttırdığı bulunmuştur. 60° açı ile yükleme şekli çalışmamızda 

yatay yönde yapılan yükleme şekline benzerlik göstermektedir. Çalışmamızın bulguları 

incelendiğinde yatay yükleme ile elde edilen değerlerin dikey yüklemeye göre daha 

yüksek olduğu görülmektedir.  
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Saab ve arkadaşları [240] anterior maksillada implant üstü sabit protezlerin 

hazırlanmasında kullanılan abutmanların açısının peri-implant kemikte oluşturdukları 

şekil değiştirme değerlerini araştırmışlardır. İki boyutlu olarak hazırladıkları 

çalışmalarında anterior maksillayı modellemişlerdir. Kortikal kemik kalınlığı 0,5 mm 

olarak alınmıştır. Trabeküler kemiğe tip 3 kemiğin materyal özellikleri verilmiştir. 4 

mm çapında ve 13 mm uzunluğunda ki dental implant (MicroThread 4,0 ST; Astra Tech 

Inc, Mölndal, İsveç) anterior nazal spin-posterior nazal spin çizgisi ile 113° açı yapacak 

şekilde yerleştirilmi ştir. 0° ve 20° açıya sahip abutmanlar üzerine singulum bölgesinden 

implantın uzun ekseni ile 130° açı yapacak şekilde 178 N’luk çiğneme kuvveti 

uygulanmıştır. Düz ve açılı abutman kullanıldığında maksimum şekil değiştirme 

değerleri implant-kemik ara yüzünde implantın palatinal yüzeyinde son yivin olduğu 

bölgede ölçülmüştür. Anterior maksillada yapılmış diğer çalışmalardan ve bizim 

çalışmamızdan farklı olarak düz abutman kullanıldığında açılı abutman kullanılmasına 

göre %15 daha fazla gerinim değeri saptanmıştır. Bu sonuç, çalışmanın iki boyutlu 

sonlu eleman analiz çalışması olması ve oklüzal yüklerin abutman üzerinden 

uygulanması nedenleri ile elde edilmiş olabilir.  

   

Anterior maksillada yapılan tüm çalışmalarda oklüzal yükler dikey yönde yani 

bukkal ve palatinal doğrultuda verilmiştir. Bu yükleme şeklinde elde ettiğimiz bulgular 

Clelland ve arkadaşları [10,193] ve Hsu ve arkadaşlarının [228] çalışmalarına 

sonuçlarına benzer özelliktedir. Bizim çalışmamızda da maksimum gerilme değerleri 

implantın boyun bölgesinde ölçülmüştür. Açılı abutman kullanılması düz abutman 

kullanılmasına göre gerilme ve gerinim değerlerini arttırmıştır. Ancak çiğneme 

fonksiyonu sırasında, mandibulanın lateral yöndeki hareketleri ile implantlar üzerine 

yatay yönde, palatinal-bukkal doğrultuda da yükler iletilmektedir. Çok sayıda diş 

eksikliğinde uygulanan dental implantlar ve implant üstü protezlerde, lateral 

hareketlerde özellikle kanin bölgesindeki implantlara çiğneme kuvvetleri etki 

etmektedir. Bu nedenle çalışmamızda diğer çalışmalardan farklı olarak kanin 

bölgesindeki implantlara yatay yönde çiğneme kuvveti uygulanmıştır. Yatay yüklemede 

maksimum gerilme ve gerinim değerleri implantların boyun bölgelerinde oluşmuştur. 

Açılı abutman kullanılması ise genel olarak gerilme ve şekil değiştirme değerlerini 

düşürmüştür. 



 191

 

Brosh ve arkadaşları [242] açılı abutman kullanılmasının dental implantlar 

çevresinde oluşturdukları stres ve şekil değiştirme miktarlarını araştırmak için gerinim 

ölçer ve fotoelastik analiz metotlarını kullanmışlardır. Araştırmacılar sonlu eleman 

analizi çalışmalarında implant-kemik temasının ve yükleme şeklinin tam olarak 

yansıtılamadığını düşündükleri için çalışmalarında gerinim ölçer ve fotoelastik 

metodunu kullanmışlardır. 13 mm uzunluğunda ve 4 mm genişliğinde silindirik 

implantlar (Calcitec, Carlsbad, Calif.) üzerine 0°, 15° ve 25° açıya sahip abutmanlar 

yerleştirilerek dikey yönde maksimum 350 N’luk oklüzal kuvvetler uygulanmıştır. 

Gerinim ölçerler ile yapılan analizlerde ölçülen şekil değiştirme miktarı; abutman açısı 

0°’den 15°’ye çıktığında %300, abutman açısı 0°’den 25°’ye çıktığında ise %430 

artmıştır. Fotoelastik gerilme analizi metodunda ise 15° ve 25° abutmanların 

kullanılması ile gerilme değerinde %11’lik bir artış olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmada 

kullanılan iki teknik ile açılı abutman kullanılmasının gerilme ve gerinim değerlerini 

arttırdığı bulunmuş olmasına karşın, düz veya açılı abutmanlar arasında ölçülen fark, 

bizim çalışmamızın ve geçmişte premaksillada yapılan sonlu eleman analizi 

çalışmalarının bulgularına göre oldukça yüksektir.  

 

Anterior maksillada implant üstü protezlerin hazırlanması sırasında açılı 

abutmanlar sıklıkla kullanılmaktadır. Literatürde açılı abutmanların kullanılması ile 

implant veya implant üstü protezin başarısı arasındaki ilişkiyi araştıran çok az sayıda 

klinik çalışma bulunmaktadır.  

 

Balshi ve arkadaşları [102] 3 yıllık klinik takip çalışmalarında implant üstü sabit 

protezlerin hazırlanmasında kullanılan 209 açılı abutman ile 212 düz abutmanın başarı 

oranlarını karşılaştırmışlardır. Protetik başarısızlık oranları açılı abutmanların 

kullanıldığı grupta %5,3, düz abutmanların kullanıldığı grupta %7,5 olarak 

bulunmuştur.  

 

Sethi ve arkadaşları [243] 5 yıllık prospektif çalışmalarında açılı abutmanlar ile 

restore edilen dental implantların klinik başarılarını araştırmışlardır. 467 hastaya 
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uygulanan 2261 dental implant çalışmaya dâhil edilmiştir. Dental implantların 0° ile 45° 

arasında değişen açılara sahip abutmanlar kullanılarak birbirlerine göre paralel olmaları 

sağlanmış ve simante implant üstü protezler hazırlanmıştır. Abutmanların %90,2’si 5° 

ile 30° arasında, %9,8’i ise 0°, 35°, 40° ve 45° açıya sahiptir. Hastalar yüklemeyi 

takiben birinci hafta, ile 6., 12., 18. ve 24. aylarda kontrollere çağrılarak klinik ve 

radyografik incelemeler yapılmıştır. 5 yıllık takip sürecinde 38 implanttın başarısız 

olduğu bulunmuştur. İmplantların sadece 5’i protetik yüklemeyi takiben kaybedilmiştir. 

Sethi ve arkadaşları [9] bir diğer klinik takip çalışmalarında, 616 hastaya uygulanan 

3101 dental implantta 0°’den 45°’ye kadar değişen açılarda abutmanları kullanarak sabit 

simante implant üstü protezler hazırlamışlardır. İmplantların %65,3’ü (2024) 

maksillaya, %34,7’si (1077) mandibulaya yerleştirilmi ştir. Klinik takip süresince 

toplam 58 implant kaybedilmiştir. Kaybedilen implantların 42’si maksillada (15’i 

anterior maksillada, 27’si posterior maksillada), 16’sı ise mandibuladadır (2’si anterior 

mandibulada, 14’ü posterior mandibulada). Araştırmacılar her iki çalışmanın 

sonuçlarına dayanarak abutmanların düz veya açılı olmasının ya da abutman açısının 

miktarının implantların veya implant üstü protezlerin başarısını etkilemediğini 

bildirmişlerdir. 
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SONUÇLAR 

 

Tüm kuronlara singulum bölgelerinden 100 N’luk dikey yönde çiğneme kuvveti 

uygulandığında; açılı abutman kullanılması düz abutman kullanılmasına göre gerilme 

(stres), şekil değiştirme (gerinim) ve yer değiştirme (deplasman)  değerlerinde artışa yol 

açmaktadır. 

 

Lateral hareketlerde, hareketin olduğu segmentteki kanin dişi bölgesindeki 

implantın kuronuna, singulum bölgesinden 100 N’luk çiğneme kuvveti uygulandığında; 

açılı abutman kullanılması düz abutman kullanılmasına göre gerilme (stres), şekil 

değiştirme (gerinim) ve yer değiştirme (deplasman)  değerlerinde azalmaya neden 

olmaktadır. 

 

Tüm modellerde ve yükleme şekillerinde maksimum gerilme (stres) değerleri 

kortikal kemikte oluşurken trabeküler kemiğe iletilen stresin çok düşük olduğu 

gözlenmiştir.  

 

Tüm modellerde ve yükleme şekillerinde maksimum şekil değiştirme (gerinim) 

implantın boyun bölgesinde trabeküler kemikte meydana gelmiştir.   

 

Tüm modellerde ve yükleme şekillerinde yer değiştirmenin (deplasman) yönü 

kuvvetin uygulandığı bölgeye bağlı olarak palatinalden vestibüle doğru oluşmuştur. 

 

Yer değiştirme (deplasman) miktarları gerilme (stres) ve şekil değiştirme 

(gerinim) değerlerindeki değişimlere paralellik göstermektedir.   

 

Çalışmamızın bulguları Frost’un mekanostat teorisindeki değerler ile 

karşılaştırıldığında en riskli modeller dikey yüklemede beşinci, yatay yüklemede ise 

üçüncü modellerdir. En riskli bölgeler; dikey yüklemede dördüncü ve beşinci 



 194

modellerde, açılı abutman kullanıldığında trabeküler kemikte boyun bölgesi, yatay 

yüklemede ise tüm modellerde trabeküler kemikte boyun bölgesidir.   

 

Analiz sonuçlarının doğru elde edilebilmesi incelenecek olan cismin modelinin 

mümkün olduğunca gerçeğe yakın yapılmasına bağlıdır. Bu nedenle maksilla üzerinde 

yapılacak çalışmalarda maksillanın tamamı modellenmelidir. 

 

    Maksillada için tanımlanmış, hangi çiğneme yükünde veya gerilme (stres), 

şekil değiştirme (gerinim) ve yer değiştirme (deplasman) miktarlarında rezorpsiyonun 

olacağını gösteren değerler bulunmamaktadır. Gelecekte, yapılacak deneysel çalışmalar 

ile bu değerler tanımlanabilir.    

 

Günümüzde gerilme (stres)-şekil değiştirme (gerinim)-kemik remodelingi 

arasındaki ilişkiyi en iyi tanımlayan hipotez Frost’a aittir. Bu nedenle yapılacak sonlu 

eleman analizi çalışmalarında gerilme (stres) değerlerinin yanında şekil değiştirme 

(gerinim) miktarlarının da hesaplanması faydalı olacaktır. 

 

Çene kemikleri üzerinde dental implantların mezio-distal, vestibül-palatinal ve 

apiko-kuronel yönde konumlandırılmasında alveol ark formu ve açısı ile arkın genişliği 

ve uzunluğu etkili olmaktadır. Bu nedenle yapılan çalışmalarda bu değerlerin 

belirtilmesi ile daha doğru sonuçlar alınabilecektir. Ayrıca benzer çalışmaların 

bulgularının karşılaştırılabilmesi mümkün olabilecektir.    

 

Bu çalışmada premaksillada farklı lokalizasyonlarda uygulanan dental 

implantlar çevresindeki kemikteki gerilme (stres) ve şekil değiştirme (gerinim) değerleri 

araştırılmıştır. Gelecekte yapılacak çalışmalarda implant lokalizasyonlarının ve 

sayılarının peri-implant kemik yanında tüm maksillada oluşturdukları etkilerin 

değerlendirilmesi ile daha gerçekçi sonuçlar elde edilebilir.  
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Sonlu eleman analizi çalışmalarında bazı ön kabuller yapılmaktadır. Bunlar; 

dental implantların çene kemiğine %100 osseointegre olduğu, çene kemiğinin lineer 

izotropik yapıda olduğu ve materyal özellikleri ile ilgili Poisson oranları ile elastiklik 

modülleridir. Gelecekte yapılacak çalışmalar ile bu değerlerin kesin olarak 

tanımlanması sonuçların hassasiyetini arttıracaktır.    

 

Bu çalışmanın bulguları farklı lokalizasyonlarda, Straumann implantları ve düz 

veya açılı abutmanlar kullanılarak hazırlanan metal destekli porselen protezlere 100 

N’luk dikey veya yatay kuvvet uygulaması ile ölçülen gerilme (stres), şekil değiştirme 

(gerinim) ve yer değiştirme (deplasman) değerlerini göstermektedir. İmplant dizaynının, 

abutman açısının, protez materyalinin veya çiğneme kuvvetinin değişmesinin sonuçları 

etkileyeceği unutulmamalıdır.     
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