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ÖZET 

Toptan Köne, İ.  Lingual ve Labial Ortodontik Tedavide Çekim Boşluklarının 

Kapatılması Sırasında Oluşan Diş Hareketlerinin FEM Analizi ile İncelenmesi. İstanbul 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti ABD.Doktora Tezi. İstanbul.2009.  

 

Lingual ve labial ortodontik tedavi teknikleri arasında biomekanik farklılıklar 

bulunmaktadır. Aynı miktarlarda ve yönlerde uygulanan ortodontik kuvvetler, her iki 

teknikte farklı diş hareketleri oluşturabilmektedir. Bu çalışmada; oluşan biomekanik 

farklılıkları  belirlemek amacı ile labial ve lingual tedavide çekim boşluklarının 

kapatılması sırasında oluşan diş hareketleri karşılaştırılmıştır. Çalışmada üç boyutlu 

FEM analizi kullanılmış; üst ve alt çene tüm diş dizileri ile birlikte modellenmiştir. 

Lingual ve labial braketler, tüpler ve ark telleri modellenerek ideal konumlarda dişlerin 

üzerine yerleştirilmiştir. Birinci ve ikinci  küçük azı çekimli, üst ve alt çeneye ait, 

üzerinde lingual veya labial braketler bulunan toplam sekiz model elde edilmiş. Bu 

modellere çekim boşluklarını kapatmak için kuvvetler yüklenmiş ve analiz 

gerçekleştirilmiştir. Özellikle büyük azı dişlerinde belirgin rotasyonel hareketler 

görülmüştür. Lingual teknikte birinci büyük azılarda mesio bukkal yönde oluşan 

rotasyon, labial teknikte ise mesial  lingual yönde oluşan rotasyon belirgin olmuştur. 

Lingual teknikte büyük azılarda oluşan rotasyonun posterior bölgenin ankırajını 

arttırdığı ve lingual teknikte posterior bölgenin ankırajının labial teknikten daha fazla 

olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada  birinci ve ikinci küçük azı çekimli vakada 

oluşan klinik durumu ortaya koymak için üç boyutlu modeller hazırlanmıştır. Çekim 

boşluklarını kapatıcı kuvvetler uygulandığında ortaya çıkan sonuçlar zamanla 

değişebilen ilk hareket  anına ait sonuçlardır. Her iki teknik ile elde edilen diş 

hareketleri arasındaki farklılıkların dişlerin direnç merkezleri ile kuvvet uygulama 

bölgeleri arasındaki farklılıktan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Lingual Ortodontik tedavi, diş hareketi, çekim, biomekanik, FEM 

Analizi 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: T-829/02062006   
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ABSTRACT 

Toptan Köne İ. Evaluation of Tooth Movement During Extraction Space Closing  with 

Lingual and Labial Orthodontic Treatment Using FEM Analysis.  İstanbul University, 

Institute of Health Science, Department of Orthodontics. Istanbul. 2009. 

 

Lingual and labial orthodontic treatment  mechanics have some biomechanical 

differences. The same amount of  orthodontic force in same direction  composes   

different tooth movement in both techniques. The purpose of this study to determine 

biomechanical differences with comparing the tooth movement  occured during 

extraction space closing with labial and lingual orthodontic treatment using FEM. In 

this study both upper and lower jaw with all dentition were modelled, lingual and labial 

braces, tubes and arch wires were modelled and located in proper position. Totally eight 

FEM models prepared; first and second premolar extracted at upper and lower dentition 

with lingual or labial braces. Retraction forces had been loaded to each model for 

simulation of closing extraction spaces to run FEM analaysis. Especially in lingual 

technique mesio buccal rotation and in labial technique mesio lingual rotation of molars 

were prominant. Rotation of molars in lingual technique strengthen  the posterior 

anchorge and lingual anchorage apperar to be stronger than labial anchorage. In this 

study, three dimentional simulations of  clinical case using first and second premolar 

extraction mechanincs for both techniques. The results of FEM analysis only belong to 

instand movements. Different types of tooth movements occured both lingual and labial 

techniques because of relationship between centre of resistance and location of force 

applied. 

 

Key Words: Lingual Orthodontics, tooth movement, extraction, biomechanics, Finite 

Element Analysis 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Son yıllarda ortodonti pratiğinde erişkin hasta sayısı hızla artmaktadır [1].  

Yükselen estetik beklentiler hastaları daha az görünen tedavi tekniklerine 

yöneltmektedir. Tedavi için kullanılan ortodontik malzemelerin, dişlerin lingual ve 

palatinal yüzeylerinde yer aldığı lingual ortodontik tedavi tekniği klinik uygulamalarda 

daha sık yer almaya başlamıştır. Daha çok erişkinler tarafından estetik kaygılar nedeni 

ile tercih edilen lingual ortodontik tedavi tekniğinin; uygulama şekli, biomekanik 

özellikleri ve tedavi seyri açısından  labial ortodontik tedaviden bir çok  farklı yönü  

bulunmaktadır [2]. 

Ortodontik tedavi amacı ile sürekli diş çekimi labial ve lingual tedavilerde 

sıklıkla gündeme gelmektedir. Çekim seçeneği olarak genellikle birinci veya ikinci 

premolar dişleri tercih edilmektedir. Ancak lingual ortodontik tedavilerde ortaya çıkan 

estetik beklentilerden dolayı çekim boşluklanın  kanin distalizasyonu ile ön bölgeye 

taşınması yerine kaninlerin sadece ön bölgedeki çapraşıklık çözülene kadar 

distalizasyonu, devamında kesicilerle birlikte retraksiyonu yapılmaktadır. Kaninlerin 

kesicilerle birlikte retraksiyonu (en masse retraksiyon),  labial ortodontik tedavide de 

sıkça uygulanan bir yöntemdir [3]. 

Labial ve lingual ortodontik tedavilerde çekim boşluklarının kapatılması için 

benzer mekanikler uygulamak mümkündür. Ancak ön ve arka grup dişlerin direnç 

merkezleri ile ortodontik kuvvetlerin uygulama bölgeleri arasındaki farklı konum 

ilişkisi  nedeni ile  üst ve alt diş dizilerinde, benzer kuvvetlerin  etkisi ile sagittal, 

vertikal ve horizontal düzlemlerde ortaya çıkan diş hareketlerinin farklı biomekanik 

özellikler  taşıdığı görülmüştür [3]. 

Dişler ve destek yapılar üzerinde ortodontik kuvvetlerin etkilerini belirlemek 

amacı ile geçmişte farklı metodlar kullanılarak  bir çok  çalışma yapılmıştır. Bu 

metodlardan en sık kullanılanları ;  foto-elastiklik gerilme analizi, hayvan çalışmaları, 

şekil değiştirme ölçerler, laser holografi ve sonlu eleman analizdir [4]. 
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Sonlu elemanlar analizi, dişlerin yapısal davranışlarını ve dentoalveoler 

komplekste oluşan  reaksiyonları in-vitro olarak incelemek için kullanılan  etkin bir 

analiz yöntemidir. Sonlu elemanlar analizi, düzensiz geometriye sahip ve heterojen 

materyal özellikleri gösteren  yapılara kolayca uygulanabilmekte, diğer metodlardan 

farklı olarak; her katmanda oluşan gerilmeleri komşu yapılar ile olan etkileşimlerden 

bağımsız olarak ölçebilmektedir [5-8]. 

Bu çalışmanın amacı farklı çekim alternatiflerinde, retraksiyon kuvvetlerinin 

etkisi ile hem ön grup dişlerde, hemde ankıraj bölgesinde yer alan arka  grup dişlerde 

oluşan kuron ve kök hareketlerinin her iki teknikte karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. 

Sonlu elemanlar analizinin diğer bir çok metoda olan üstünlüğü göz önünde 

bulundurularak oluşturulacak modellerin bilgisayar ortamında 3 boyutlu sonlu 

elemanlar analizi  ile incelenmesine karar verilmiştir.  
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Lingual Ortodontinin Gelişimi 

 

Lingual teknik ile ilgili çalışmalar 1970’lerde başlamıştır. Miura ve ark. 1971’de 

sundukları asit etching bonding sistemi ile ilk defa tüm ortodontik aygıtların dışarıdan 

görünmeyecek şekide dişlerin palatal veya lingual yüzeylerine yerleştirilmesine imkan 

tanınmıştır [9]. 

Fujita ,özel bir lingual braket sistemi geliştirmek için çalışmaya başlamış ve bu 

metodu kullandığı bir kaç vaka raporunu 1979’da sunmuştur [10,11]. Kurz ve 

arkadaşları Ormco Company ile işbirliği yaparak , lingual uygulamalar için özel bir 

braket geliştirmiştir ve 1980’de bu yeni braketleri yaklaşık 80 hastada test etmişlerdir 

[12-19].  1981’de önde gelen 6 amerikalı ortodontist lingual ortodontinin ilerlemesini 

sağlamak amacı ile ‘Lingual Task Force’ isimli bir grup oluşturmuşlardır [20].  Tüm 

dünyada kurslar düzenlenmiş ve bir çok üniversite lingual ortodontiyi mezuniyet sonrası 

ortodonti programlarına dahil etmişlerdir.  

Fujita ve Kurz lingual yüzeylerdeki kullanım için  bir braket mekaniği 

geliştirmişlerdir [10,12-19].    Bu konuda birçok yayın yapılmasına rağmen dünyanın 

birçok yerinde lingual teknik, ortodontistler tarafından sınırlı sayıda kabul görmüştür 

[12, 15, 17-19, 20-27].    Bunun nedeni lingual tekniğin gelişim döneminde ortaya çıkan 

problemler, uygulama zorluğu ve hasta başında geçen zamanın artması olmuştur 

[17,24,28].    

            Laboratuar işlemleri ve materyaller ile ilgili teknolojik gelişmeler lingual 

tekniğe bir çok yenilik getirmiştir. [29].  Sosyal konumlarından dolayı estetik tedavi 

ihtiyacı olan erişkin hastalar, lingual teknik ile daha çok ilgilenmeye başlamış, hastanın 

profili ve dudak pozisyonu braketlerden etkilenmediği için tedavi süresince estetik 

görüntüyü korumak ve diş konumlarındaki düzelmeyi gözlemek mümkün olmuştur [11, 

30] 

Özellikle erişkin hastalar tarafından tercih edilen lingual aygıtların labial 

aygıtlara göre bazı avantajları bulunmaktadır.  
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1. Dışarıdan görünmediği için birçok erişkin hastanın estetik beklentilerini 

karşılamaktadır  

2. Dişlerin labial yüzeyleri, braketlerin etrafında biriken plakların  

oluşturduğu mine  dekalsifikasyonlarından, debonding ve adeziv uzaklaştırılması gibi 

uygulamaların yarattığı olumsuz etkilerden korunmuş olur. 

3. Dişlerin konumlarındaki düzelmeler çok daha rahat gözlemlenir. 

4. Lingual braketler dudakların konumunu etkilemediği için tedavinin profil 

üzerindeki etkileri daha iyi gözlemlenir [23]. 

 

2.2.  Lingual ve Labial Teknikler Arasındaki Biomekanik Farklar 

 

2.2.1. Direnç Merkezi, Dönme Merkezi ve Moment 

 

Direnç  merkezi dişe translasyon hareketi yaptıran kuvvet vektörünün dişin uzun 

eksenini kestiği noktadır, ‘ denge noktası’ olarak da  tanımlanabilir [31, 32].  Dişe bir 

kuvvet uygulandığında ortaya çıkan hareketin şekli, uygulanan kuvvetin doğrultusuna 

ve uygulama noktasının dişin direnç merkezine olan mesafesine bağlıdır. Dişin direnç 

merkezinden geçen bir kuvvet ya da kuvvetler bileşkesi dişe translasyon hareketi 

yaptırırken, uzağından geçen kuvvetler moment oluşturacak ve devrilme hareketine 

neden olacaktır. Dişlerin hareketine de kendilerini çevreleyen periodontal dokular ve 

içinde bulundukları alveol kemiği gibi yapılar direnç göstermektedir [31, 33, 34]. Bir 

dişin direnç merkezinin konumu; kök uzunluğuna, sayısına  ve morfolojisine, destek 

alveol kemiğinin seviyesine bağlıdır. Bundan dolayı konumu, periodontal hastalık,  kök 

rezorpsiyonu ve destek kemik kaybından etkilenir [32]. 

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

hareketi yaptığı hayali noktadır. Bu noktanın yeri, dişe uygulanan kuvetlere göre 

değişmektedir. Tek köklü bir dişe braket hizasından uygulanacak bir kuvvet sonucu 

dişin direnç merkezinin biraz apikalinde bir dönme merkezi oluşacak ve diş bu nokta 
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etrafında bir devrilme hareketi yapacaktır. Dişe translasyon hareketi yaptıran kuvvetler 

uygulandığında ise  dönme merkezi sonsuzda yer almaktadır.[31, 35]  

Etki çizgisi dişin direnç merkezinden geçmeyen  kuvvetler, dişin dönme merkezi 

etrafında bir dönme etkisi meydana getirir. Bu etkiye kuvvetin momenti denmektedir. 

Moment, kuvvetin şiddeti ile dişin direnç merkezinden bu kuvvetin etki çizgisine 

indirilen dik mesafenin çarpımıdır ve ortodonti literatüründe “g-mm” olarak ifade 

edilmektedir.[34] 

Tek köklü dişlerde direnç merkezi dişin uzun ekseni üzerinde alveol kretinden 

diş kökü uzunluğunun %24-%35’i kadar bir mesafede yer alır.[31, 36]. Üst molar 

dişlerin direnç merkezi vertikal düzlemde yaklaşık trifurkasyonun ortasında , horizantal 

düzlemde ise palatal bölgeye daha yakın konumlanmıştır. Alt molar dişlerin direnç 

merkezi ise hem vertikal hem horizontal düzlemlerde bifurkasyonun orta noktasında yer 

alır. [2, 34] 

 

2.2.2. Lingual Ortodontik Tedavinin Biomekanik Özellikleri 

 

Dişlerin direnç merkezleri ile lingual taraftan uygulanan kuvvet ilişkisi 

değerlendirildiğinde, diş hareketinin biomekaniği lingual ortodonti için labialden farklı 

karakterler taşımaktadır[2,6,37]. Scuzo ve Takemoto, farklı ortodontik kuvvetlerin 

etkilerini lingual ve labialde uzayın üç yönünde özetlemişlerdir[2]. 

Üst kesici dişler üzerine yerleştirilen lingual braketlerin konumu ile dişin direnç 

merkezi arasındaki ilişki incelendiğinde labial teknikten farklı olarak; direnç merkezi ile 

lingual braket slotu arasındaki mesafe  birbirine çok yakındır [37] (Şekil2-1). Bu 

nedenle lingual teknikte vertikal kuvvetlerin etkisi kesici ve kanin dişlerinin üzerinde 

tam olarak gerçekleşiken, dişin mesial ve distal kenarlarından uygulanan kuvvet çiftinin 

rotasyon etkisi  ise azalmaktadır[2,37].  
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Şekil 2-1: Üst kesici dişe yerleştirilen lingual ve labial braketlerin dişin direnç merkezi ile 
olan ilişkisi [37]. 

 

Üst molarlar üzerinde yerleştirilen lingual tüp ve/veya braketler dişlerin direnç 

merkezlerine daha  yakın konumlandığı için labial teknikten farklı olarak, uygulanan 

intrüzyon kuvvetleri lingual teknikte kronların daha fazla miktarda linguale doğru, 

labial teknikte ise bukkale doğru devrilmesine neden olur. Buna karşın alt molarların 

direnç merkezinin dişin orta noktasında yer almasından dolayı, üzerine yerleştirilen 

lingual veya labial ataşmanlardan uygulanan vertikal kuvvetlerin oluşturduğu 

momentler arasında önemli farklar bulunmamaktadır[2].  

Bir başka farklılık ise dişler arasındaki kontak noktasıdır. Molarlar bölgesinde 

dişler arasındaki kontak noktaları bukkal tarafa daha yakındır. Lingual tarafta oluşan 

geniş interproksimal aralık, retraksiyon kuvvetleri uygulandığında, lingualden 

uygulanan kuvvetin, labialden uygulanan kuvvetten daha  fazla kuron rotasyonu 

yapmasına neden olur[2]. 

 

2.2.2.1. Sagittal Düzlem: 

 

Kesici dişlere yerleştirilen labial ve lingual  braketlere, eşit miktarda intürüzyon 

ve retraksiyon kuvveti uygulandığında  ortaya çıkan net kuvvet vektörü labial sistemde 

dişin direnç merkezinden geçerken, lingual sistemde direnç merkezinin lingualinden 



 7

geçer, bu durum saat yönünde bir moment oluşturarak;  kesici dişlerde linguale doğru 

devrilme ve  ekstrüzyon (vertikal bowing) hareketi yaratır. Retraksiyon kuvvetinin 

oluşturduğu yan etkileri ortadan kaldırmak için lingual ortodontide en masse retraksiyon 

sırasında kuvvet miktarı azaltılıp, intruzyon kuvveti arttırılmalıdır[2]. 

 

2.2.2.2. Vertikal Düzlem: 

 

Lingual ve labial tekniklerde üst kesici dişlere uygulanan intruzyon 

kuvvetlerinin etkisi, dişlerin eksen eğimlerine bağlı olarak değişmektedir. Normal eksen 

eğimine sahip bir kesici diş üzerine vertikal  yönlü bir ortodontik kuvvet  

uygulandığında, kuvvet-direnç merkezi ilişkisine bağlı olarak, ortaya çıkan momentlerin 

etkisiyle, labial ve lingual tekniklerde, diş saat yönünün tersine doğru rotasyon yapar. 

Ancak lingual teknikte diş üzerine etki eden moment miktarı, kuvvetin uygulama 

noktası ile direnç merkezi arasındaki mesafeyle orantılı olarak , çok daha küçüktür 

[2,37]. 

Eksen eğimi artmış üst kesici diş üzerine, labial ve lingual yüzeylerden 

uygulanan  intruzyon kuvvetleri saat yönünün tersine momentler oluşturur. Ancak labial 

teknikte diş üzerine etki eden moment miktarı, kuvvetin uygulama noktası ile direnç 

merkezi arasındaki mesafeyle orantılı olarak , daha büyüktür [2, 37]. 

 

Eksen eğimi azalmış  bir üst kesici diş üzerine labialden intrüzyon kuvveti 

uygulandığında saat yönünün tersine moment oluşurken, lingualden uygulandığında 

kuvvetin uygulanma noktasının direnç merkezinin gerisinde yer almasına bağlı olarak 

saat yönünde  bir moment oluşturur [2, 37]. 

 

Normal eksen eğimine sahip  bir alt kesici dişe,  lingual  yüzeyden uygulanan 

vertikal kuvvet ile, lingual braket slotunun direnç merkezi ile olan ilişkisine bağlı 

olarak, labial yüzeyden uygulanan kuvvetten daha etkin bir intrüzyon elde edilir. 

Lingual teknikte oluşan momentlerden dolayı kuronun labiale doğru devrilme miktarı  

labial teknikten daha az miktarda olmaktadır [2]. 
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2.2.2.3. Horizontal Düzlem: 

 

Lingual teknikte braketler arası mesafe labial teknikte olduğundan daha azdır 

(Şekil 2-2). Rotasyonel bir hareket elde edilmek istendiğinde, lingual teknikte oluşan 

rotasyon momentlerinin miktarı labial teknikte oluşandan çok daha az ve etkili 

olmaktadır. Braketler arası mesafenin az olması nedeni ile özellikle çapraşıklık 

vakalarında daha esnek ark teli materyalleri tercih edilmelidir [2, 37, 38]. 

                                      

Şekil 2-2: Lingual teknikte braketler arası mesafe labial teknikte olduğundan daha 
kısadır[37]. 

 

2.3. Ortodontik Tedavide Çekim Boşluklarının Kapatılması ve Ankıraj 

 

Terim olarak ankraj,  ortodontik uygulamalarda  “İstenmeyen diş hareketine 

karşı olan direnç” olarak tanımlamıştır. Ortodontik kuvvetin destek aldığı ve/veya 

harekete karşı direnci yüksek olan bölge, ankraj bölgesidir. Newton’un etki-tepki 

kanununa göre, ankraj olarak alınan bölge ile, hareketi istenen bölgeye etkiyen kuvvet, 

zıt yönlü olup, birbirine eşittir. Dolayısı ile bu iki bölgenin dirençleri, bölgelerin 

birbirlerine doğru olan hareket miktarlarını belirlemektedir [1, 39-41].  
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Ankraj bölgesi, ortodontik kuvvetin destek aldığı, harekete karşı direncin yüksek 

olduğu bölge olarak tanımlanmaktadır. Ortodontide ankraj alınan bölgeler kısaca, tek 

diş, diş grubu, tüm diş kavsi, kaslar, ense, kafatası, çene ucu ve iskelet sistemi olarak 

sayılabilir [1, 41, 42].   

Ricketts ve ark., kortikal kemiğin rezorpsiyona karşı daha dirençli olduğunu ve, 

kortikal kemik içinde yer alan kökün hareketinin yavaşlayacağını bildirmiştir. Özellikle 

daha dar bir kemik yapısına sahip olan alt çenede posterior dişlerin ankırajı bukkal kök 

torku verilip kök kortikal kemiğe yerleştirilerk güçlendirilebilmektedir. Bu durum 

‘kortikal kemik ankırajı’ olarak tanımlanmaktadır  [43]. 

Çekimli olgularda çekim boşluklarının kapatılması, tedavi ihtiyacına göre  üç şekilde 

gerçekleşir: 

1. Ön dişlerin retraksiyonu 

2. arka dişlerin  protraksyonu 

3. Her iki hareketin birlikte gerçekleşmesi 

 Bu olgular dişlerin ankıraj ihtiyacına göre maksimum, moderate ve minimum 

ankıraj olguları alarak  isimlendirilir [1, 41, 44]. 

Boşlukların kapatılması işlemi, kesici dişler ve kaninlerle birlikte yapıldığı 

takdirde buna “en masse retraksiyon” adı verilmektedir [1, 3, 44]. 

 

2.4. Çekim Seçenekleri 

 

Ortodontik tedavi amacı ile yapılan  diş çekiminin 2 temel nedeni 

bulunmaktadır. Bunlar; 

1. Şiddetli çapraşıklık bulunan vakalarda dişleri sıralamak için gereken yeri 

yaratmak 

2. CI II, CIII veya Bimaksiller protruzyon vakalarında dental ilişkiyi 

düzeltmek ve ideal overjet overbite ilişkisini yaratmak [1, 3, 41, 44]. 

En sık uygulanan çekim seçenekleri; birinci ve/veya ikinci premolarların 

çekimidir. Olgudaki çapraşıklık miktarı ve bölgesi çekim alternatiflerini etkilerken, 
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intermaksiller dental ilişkiler ve yüz estetiği çekim endikasyonlarını belirlemektedir. 

Örnek olarak; CI I bimaksiller protrüzyon vakalarında dört adet birinci premolar  çekimi 

yapılırken,  CI II maksiller protrüzyon vakalarında sadece üst birinci premolarların 

çekimi değerlendirilir, CI I ilişkiyi sağlamak amacı ile alt ikinci premolar çekimi 

alternatifler arasında yer almaktadır, CI III  vakalarda alt birinci premolar çekimi negatif 

overjeti düzeltmeye yardımcı olmaktadır [1, 3, 44]. 

Çekim boşluklarının kapatılması, çeşitli tedavi tekniklerinde tekniğin felsefesine 

uygun olarak çeşitli şekillerde gerçekleşir. Standart Edgewise ve bölümlü ark 

tekniklerinde olgunun ihtiyacına göre, önce kaninler tek başına distale edilir ya da kesici 

ve kaninler birlikte retrakte edilir [1, 3, 44]. 

Sürtünmeli sistemlerde kanin distalizasyonu, dişin ark teli üzerinde devrilme ve 

dikleşme hareketlerinin birleşimi şeklinde kayarak distale hareket etmesi şeklinde 

gerçekleşir. Kaninlerin distalizasyonu tamamlandıktan sonra posterior dişlerin 

ankırajına ilave edilerek dört adet kesici diş retrakte edilir [1, 32, 41, 44]. 

Kesici ve kaninlerin bir grup halinde retrakte edilmesine en masse retraksiyon 

denir. Sürtünmeli sistemlerde ark teli premolar ve molar dişler üzerinde kayarak hareket 

eder. Ön dişlerin retraksiyonu kadar  arka dişlerin protraksiyonunuda elde etmek 

mümkündür [ 3, 32, 45, 46]. 

Biyomekanik farklardan dolayı lingual ortodontideki çekim seçenekleri labial 

tekniğe göre farklılık gösterebilmektedir. Özellikle alt arkta oluşan güçlü molar 

ankrajından dolayı, alt molarların mesial hareketi güç olmaktadır. Lingual ortodontide 

alt molarlar seviyeleme sahfasında distale doğru devrilme hareketi yapmaktadır, 

molarların bu hareketi CI I ilişkiyi CI II’ye taşımaktadır. Bundan dolayı CI I vakalarda 

üst birinci premolar ve alt ikinci premolar çekimi, dört premolar çekiminden daha iyi 

sonuç vermektedir. CI II vakalarda alt arkta çekim yapmaktan mümkün olduğu kadar 

kaçınılmalıdır. Çapraşıklık miktarı az ise protrüzyon veya stripping ile çözüm tercih 

edilmelidir. Alt kesici çapraşıklığı şidettli ise kesici çekimi düşünülebilir. CI III 

vakalarda premolar çekimi ,alt kesici dişlerin linguale devrilmesini kolaylaştırmaktadır. 

Seviyeleme sahfasında oluşan alt moların distale doğru devrilme hareketi CI III molar 

molar ilişkiyi düzeltmeye yardımcı olmaktadır [ 3, 47]. 
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Lingual tekiniğin çekim mekaniklerinde ise üç temel avantaj mevcuttur. 

1. Güçlü ankraj: Lingual tedavinin mekanik avantajı olarak posterior 

dişlerde bukkal kök torku ve distal rotasyon görülür. Daha önce Ricketts ve ark. 

tarfından kortikal kemik ankrajı olarak adlandırılan bu durum lingual teknikteki ankraj 

miktarını artırmaktadır, alt dental arkdaki ankraj ise üst dental arkdan daha fazladır. Alt 

ikinci premolar çekimi lingual vakalarda daha çok tercih edilmektedir.  

2. Kapanışı açıcı etki: Ormco 7. jenerasyon lingual braketlerde, üst kesici 

braketlerinde bulunan ısırma düzlemi (bite-plain) nedeni ile kesici dişlerde intrüzyon 

hareketi görülmektedir. Kapanışın açılması daha çok alt ve üst kesicilerin intrüzyonu ve 

bir miktar molar ektrüzyonu ile gerçekleşir.  

3. Fonksiyonel tüberkül kontrolü: Lingual mekanikte braket konumlarından 

dolayı lingual tiberküllerin kontrolu daha etkin şekilde sağlanabilmektedir. Özellikle 

fonksiyonel tüberkül olarak adlandırılan üst ikinci molarların lingual tiberküllerine 

uygulanan intrüzyon kuvveti mandibülanın saat yönündeki rotasyonuna engel 

olmaktadır[ 3, 43, 47]. 

 

Lingual tedavilerde çekimli vakalarda karşılaşılan temel problemler; 

1. Vertikal ve Horizontal bowing etkileri 

2. Üst ve alt ark formlarını koordine etmedeki zorluk 

3. Özellikle erişkin hastalarda görülen periodontal sorunlardır [ 3, 47]. 

 

2.5. Ortodontik Tedavide En Masse Retraksiyon 

 

Ortodontik tedavide ön altı dişin tek bir ünite olarak retrakte edilmesi en masse 

retraksiyon olarak tanımlanmaktadır. İlk olarak Begg ve Tip-Edge edgewise braketler 

ile uzun yıllar uygulanmıştır [48, 49]. Modern edgewise tekniğinde ise ilk olarak 

Andrews tarafından sunulmuştur ve kullandığı retraksiyon metodu Bennett ve 

McLaughlin tarafından  geliştirilmiş, kendilerine ait olan ‘ Preadjusted Appliance 

System’  de rutin olarak kullanılmaya başlanmıştır [50-52].  Burstone  segmental T loop 



 12

mekaniklerini geliştirmiş ve en masse retraksiyonda daha etkili oldugunu savunmuştur  

[35]. 

En masse retraksiyon sırasında iki tip mekanik kullanmak mümkündür; 

Sürtünmeli (sliding) ve sürtünmesiz ( segmental loop mekanikleri) mekanikler [32]. 

Sürtünmeli (sliding) mekaniklerde; braketler tel boyunca hareket etmesi veya 

ark telinin braketler ve tüpler arasından kayması ile retraksiyon hareketi elde edilir. Ark 

teli boyunca oluşan harekette sürtünme önemli bir rol oynamaktadır, bu nedenden 

dolayı sürtünmeli mekanikler olarak adlandırılmaktadır  [32]. 

Sürtünmesiz (segmental) mekanikler, Charles J. Burstone ve arkadaşları 

tarafından Conneticut Üniversitesinde geliştirilmiş. Tekniğin temel prensibi  anteior ve 

posterior segmentleri bir arada tutarak, tek birer büyük diş gibi tedavi etmektir. Her 

segment boşlukların kapatılması öncesi kalın teller yerleştirilerek kendi içinde 

sabitlenmekte ve T loop arklar yardımı ile retrakte edilmektedir. Burstone’a göre, bu 

mekanikler ile, uygulanan kuvvetlerin ve oluşan momentlerin önceden belirlenebilir 

olması nedeniyle diş hareketleri daha kontrollü olmakta ve aynı zamanda sabit ve 

optimal şiddette kuvvetler uygulanabilmektedir [ 35,  45]. 

Heo ve ark., üst çenede en masse retraksiyon ile kanin distalizasyonu devamında 

kesici retraksiyonu yapılan vakaları ankıraj kaybı açısından değerlendirdiği 

çalışmasında iki yöntem arasında anlamlı bir fark bulamamıştır [ 53]. 

Yoshida ve ark. üst çenede kesici retraksiyonu ve ön altı dişin en masse 

retraksiyonu sırasında oluşan direnç merkezlerini belirlemiş ve en masse retraksiyon da 

oluşan direnç merkezinin kesici retraksiyonu direnç merkezinden daha insizalde yer 

aldığını bulmuştur [ 54]. 

 En masse retraksiyon ile ilgili çalışmalar son dönemde daha çok ankırajı 

güçlendirme metodları üzerinde yoğunlaşmıştır. Erverdi ve ark. labial teknikle tedavi 

edilen CI II div 1 hastalarda en masse retraksion sırasında  ankırajı güçlendirmek 

amacıyla zigomatik kemik ankırajı önermektedir [55]. Chung ve ark. ise bialveoler 

protrüzyon vakalarında mikro implantlar kullanılarak posterior ankırajın arttıtrılması ile 

en masse retraksiyonun daha başarılı olacağını belirtmektedir [ 56]. Güray ve ark. üst 

çenede en masse retraksiyonu sırasında anterior headgear  kullanımının dik yön 

kontrolünü sağlamakta etkili olduğunu bildirmektedir [ 57]. 
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Scuzzo ve Takemoto’ ya göre; lingual hastalardaki yüksek estetik beklentilerden 

dolayı kanin distalizasyonu ile ön bölgede oluşan boşluklar görüntü açısından sorun 

yaratmaktadır. Lingual ortodontide kaninlerin labial ortodontideki gibi ayrı bir aşamada 

retraksiyonu birçok estetik ve mekanik probleme neden olmaktadır. Mekanik olarak tam 

bir kanin distalizasyonu kanin ile premolar arasındaki braket mesafesini kısaltmakta ve 

kaninin distalinde yer alan inset bükümü nedeni ile sliding veya loop mekanikte 

uygulanan aktivasyon miktarı azaltmaktadır. Bu nedenlerden dolayı en masse 

retraksiyon lingual ortodontide çekim boşluklarını kapatmak için en sık tercih edilen 

yöntemdir [3]. 

Geron ve ark., labial ve lingual teknikte anterior segmente aynı büyüklükte 

retraksiyon kuvveti uygulandığında anterior dişlerin linguale devrilme hareketi kuvvet-

direnç merkezi ilişkisi nedeni ile lingual aygıtlar ile daha kolay gerçekleştiğini 

bildirmişlerdir [37]. 

       

2.5.1. Bowing Etki  (Bowing Effect) 

 

Bowing etki diş dizilerinde vertikal ve horizontal düzlemlerde görülen, 

seviyeleme veya retraksyon kuvvetlerinin uygulanması ile oluşan yan etkilerdir. 

McLaughlin labial teknikte ortaya çıkan bowing etkileri ‘roller coaster effect’ 

olarakda isimlendirmektedir. Sliding mekaniklerde fazla miktarda uygulanan 

retraksiyon kuvvetlerinin etkisini tanımlamış; kaninlerin distale, kesicilerin linguale 

devrilme hareketi sonucu kapanışın ön bölgede derinleştiğini, azıların mesiale 

devrilmesi sonucu arka bölgelerde ise açıklık oluştuğunu bildirimiştir (Şekil 2-3).  Alt 

azıların  mesiale devrilmesi sonucu distal tüberküllerde  oluşan ekstüzyonun kapanışı 

olumsuz etkilediğini belirtmiştir. Aşırı retraksiyon kuvvetleri uygulanması sonucunda 

horizontal düzlemde kaninlerin disto lingual ve ikinci küçük azıların mesio lingual 

yönde, çekim boşluğuna doğru rotasyon yaptığını bildirmiştir [46]. 

 Lingual teknikte oluşan bowing etkileri Scuzzo ve Takemoto şu şekilde 

tanımlamıştır; vertikal düzlemde; kaninlerin distale ve kesici dişlerin linguale 

devrilmesi ile ön bölgede kapanış derinleşir ve erken temaslar oluşur, azıların mesiale 

devrilmesi sonucu posterior açıklık ve lateral fonksiyon kaybı görülür. Bu durum 
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vertikal bowing etki olarak tanımlanır. Horizontal düzlemde; retraksiyon kuvvetleri 

etkisi ile birinci büyük azılarda oluşan distal rotasyonlar, küçük azılar bölgesinde 

genişlemeye, ikinci ikinci büyük azılar bölgesinde ise daralmaya neden olmaktadır, 

görülen bu yan etki transversal bowing etki olarak tanımlanır. Lingual teknikte bowing 

etkilerin görülme olasılığı üst dişlerde daha fazla olmaktadır [3, 47].   

                       

Şekil 2-3: Vertikal düzlemde görülen bowing etkisi [46]. 

 

 

Labial teknikte; McLaughlin bowing etkiyi azaltmak için hafif kuvvetler ile 

çalışmayı ve kaninlerin posterior dişlere bağlanmasını (laceback)  önermektedir [46]. 

Berman ise üst ve alt ark tellerine kompansasyon bükümlerinin yapılmasını 

önermektedir [58]. 

Lingual teknikte ise, Gorman; vertikal ve transversal bowing etkiyi azaltmak 

için ark teline tersine spee eğrisi bükümü verilmesi gektiğini bildirmiştir [17]. Scuzzo 

ve Takemoto; bowing etkiyi azaltmak için aşırı kuvvetlerden kaçınılması gerektiğini 

belirtmiş, aynı miktarda uygulanan kuvvetin lingual teknikte  kesicilerin daha fazla 

linguale devrilmesine neden olduğunu bildirmiştir [3]. En masse retraksiyon safhasında 

oluşan vertikal bowing etkiden korunmak için özellikle ön bölgede iyi bir lingual kök 

torku yaratarak, kompansasyon eğrileri yardımı ile intüriziv kuvvetler arttırılmalıdır. 

Transversal bowig etki ile ortaya çıkan  premolar bölgesindeki genişleme ve ikinci 
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molaralar bölgesindeki daralmayı engellemek için, lingal ark teli transversal yönde 

premolarlar bölgesinde dar , ikinci molarlar bölgesine geniş tutulmalıdır [3, 47]. 

Sung ve ark. alt diş dizisinde labial ve lingual teknikleride kompansasyon 

eğrilerini karşılaştırdıkları çalışmalarında; alt kanin distalizasyonu sırasında  aynı 

miktarda uygulanan kompansasyon bükümlerinin labial teknikte daha etkili olduğunu 

bulmuştur, bükümlerin miktarı arttıkça etkinliğide artmakta olduğunu bildirmiştir [6]. 

 

2.6. Ortodontik Diş Hareketi ve Optimum Kuvvetler 

 

Diş hareketi ortodontik kuvvetler sonucu oluşan biyolojik cevaptır. Aygıtların 

dişler üzerinde yarattığı mekanik uyarılar, kemikte rezorpsiyon ve/veya apozisyona 

neden olan fizyolojik aktiveyi tetikler ve diş hareketi oluşur. Dişe etki eden kuvvet 

sistemi periodonsiyumda bir gerilme yaratır. Bu gerilme periodontal ligamandaki 

hücrelerde, fibrillerde ve diğer dokularda gerilmei veya sıkışmaya neden olur. Biyolojik 

cevap periodonsiyumdaki gerilme-gerilmein karakterine göre değişir[1, 32].  

Diş hareketini başlatan etken periodontal ligamentteki gerilme ve şekil 

değiştirmelerdir. Bu nedenle periodontal ligamentin yüzey alanı ve kök morfolojisi 

meydana gelen gerilmeleri etkiler. Ortodontik diş hareketi amacıyla uygulanan daha 

şiddetli kuvvetlerin daha fazla kök rezorpsiyonu riski taşıdığı bildirilmiştir [59]. 

Optimum şiddette kuvvet kullanımı bu açıdan da büyük önem taşır. 

Optimum kuvvet , doku hasarı oluşturmadan ve hastanın konforunu etkilemeden 

maksimum diş hareketini yaratan kuvvet miktarıdır[1]. Geçmişte birçok araştırmacı 

optimum kuvvet miktarının dişin kök yüzeyi alanı ile orantılı olduğunu bildirmiştir[1, 

40]. 1950’ler ve 1960’lar da başta Begg olmak üzere bazı araştırmacılar optimum 

kuvvetlerin hafif kuvvetler olduğunu savunmuştur [60, 61]. Birçok araştırıcı, klinik 

tecrübelerine ve hayvan veya insan deneylerine dayanarak farklı diş hareketleri için 

optimum kuvvet değerleri bildirmektedirler.[51, 58-60]. Smith ve Storey tarafından  

önerilen ‘basınç hipotezi’ ne dayandırdığı çalışmasında Lee; optimum diş hareketini 

sağlayan ortalama basıncın cm² 197 gf olduğunu belirtmektedir[60, 65]. Yine aynı 

çalışmaya dayanan Ricketts ve ark. diş hareketini sağlayan optimum basıncın cm² 200 
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gf olarak bildirmiş, bioprogressive tedavi mekanikleri için  cm² 100 gf  

önermişlerdir[43]. 

Günümüzde istenen diş hareketleri için gereken optimum kuvvet miktarları 

henüz kesinlik kazanmamıştır. Ren ve ark., periodontal ligamentteki gerilme 

değerlerinin ölçülmesinin pratikte hemen hemen imkansız olduğunu bildirmişler ve bu 

nedenle de diş hareketi için eşik değeri veya optimum kuvvet miktarını deneysel olarak 

belirlemenin güç olduğu sonucuna varmışlardır.[57]  

Optimum kuvvetlerin belirlenmesinde ideal olan yaklaşım; aygıtların ürettiği 

kuvvet miktarlarının ölçülmesi, bireysel ve özel tedavi hedeflerine göre 

değerlendirilmesidir. Bazı aygıt dizaynları için oluşan kuvvet büyüklükleri daha önce 

rapor edilmiştir. Ancak hala farklı tipteki diş hareketleri için gereken ideal kuvvet 

seviyeleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak aygıtların dişlere uyguladığı kuvvet 

miktarlarının bilinmesi optimum kuvvetleri belirleme adına yardımcı olmaktadır [63, 

64].  

 

2.7. Gerilme Analiz Metodları 

 

Ortodontik kuvvetlerin, dişler ve destek dokular üzerindeki etkilerini inceleyen 

bir çok analiz metodu bulunmaktadır. Bunlar; 

1- Fotoelastiklik gerilme analizi, 

2- Denek hayvan çalışmaları 

3- Gerinimölçer kullanımı( strain gauge ), 

4- Lazer ışını ile gerilme analizi (holografik interferometri), 

5- Sonlu elemanlar gerilme analizidir [4].  

  

1 Fotoelastiklik gerilme analizi: 

Fotoelastiklik gerilme analizi polarize ışık altında incelendiğinde renkli 

özellikler sergileyen bazı transparan materyallerin özelliklerine dayanır. Geometrik 

şekilde olmayan cisimlerde kuvvetin akışını gözlemek için bu yöntemden yararlanılır. 
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İncelenecek cismin fotoelastiklik materyalden hazırlanan modelinde, gerilme bölgeleri 

polariskop cihazı ile tespit edilir. Bu metot donanımlı bir laboratuar, özel hazırlanmış 

modeller ve ölçüm için özel bir enstrüman gerektirmektedir [66-68]. 

 

2- Denek Hayvan Çalışmaları: 

Bu çalışmalarda canlı dokular ve cevaplarının incelenebilmesi diğer metotlara 

göre avantaj oluşturmaktadır. Ancak tüm sonuçları insan   dokularına   uyumlandırmak  

ve insana ait destek dokuların gerçek cevabını ölçmek mümkün olmamaktadır[4]. 

 

3-Gerinimölçer kullanımı( strain gauge ): 

Gerilmeölçerler yük altındaki yapıların bünyesinde oluşan doğrusal şekil 

değişikliklerinin saptanmasında kullanılan aygıtlardır. Mekanik deformasyona maruz 

kaldığında iletkenin elektrik direncinin değişmesi prensibine dayanır. İn vivo veya in 

vitro şartlarda statik ve dinamik yüklemeler altında gerinme ile ilgili sonuçlar sağlar. Bu 

metotta incelenecek bölgelere gerinime duyarlı uçlar yerleştirilir. Bu yöntem, kalibre 

edilmiş elektriksel direnç elemanları yardımıyla gerilme altındaki boyutsal değişiklikleri 

inceler[67, 69]. 

 

 

4- Lazer ışını ile gerilme analizi (Holografik interferometre): 

Hologram, cisimlerin 3 boyutlu görüntüsünü elde etmek için kullanılan, bir 

koharent ışık kaynağından çıkan iki ışının karşılıklı etkisiyle oluşturduğu mikroskobik 

girişim saçaklarının kaydedilmesi işlemidir. Holografide ışığın iki temel özelliği olan 

girişim ve kırınım olaylarından faydalanılır. Bu yöntemde ışık girişim saçaklarını 

uzaktan ölçen interferometri denilen alet kullanılır. Cisimler üzerindeki aralık ve yer 

değiştirme miktarını çıkardığı iki lazer ışın demeti ile ölçer. Işın verilmesi sırasında 

cisim hareket ettirildiğinde; holografik görüntüde şekillenen saçakların 

değerlendirilmesi ile sonuca gidilir [70]. 
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5- Sonlu elemanlar gerilme analizi: 

Sonlu elemanlar analizi bir çok farklı materyal özelliği gösteren düzensiz 

geometriye sahip yapılara uygulanabilen, oluşan gerilmeleri ve yer değiştirmeleri 

detaylı bir şekilde ölçebilen nümerik gerilme analiz tekniğidir. Detaylı matematik 

modellemeye ve çok iyi bir analiz programına ihtiyaç duyar[4]. 

 

 

2.8. Sonlu Elemanlar Analizi 

 

Sonlu elemanlar analizi; mühendislikte yapıların gerinme-gerilme problemlerini 

çözen güçlü bir bilgisayarlı simülasyon metodudur. Kısaca ‘’karmaşık sistemleri 

mantıklı sayılarda elemanlara bölerek gerçeğe yakın sonuçlar elde etmeye dayalı analiz 

şekli ’’ olarak tanımlanmaktadır[71, 72]. 

 

Sonlu elemanlar analizi ilk defa 1956’da uçak endüstrisinde kullanılmaya 

başlanmış olup günümüzde inşaat, makine mühendisliği gibi bir çok mühendislik 

bölümünde sık olarak başvurulan bir analiz yöntemidir. Bu yöntem ile alan problemleri, 

gerilme, gerinme, yer değiştirme, sıcaklık dağılımı gibi parametrelerin araştırıldığı, 

diferansiyel yada integral denklemler ile tanımlanabilen sayısal problemler kabul 

edilebilir bir yaklaşıklıkla çözülebilmektedir. Sonlu elemanlar analizi asıl olarak 

uçaklara ait karmaşık yapılardaki gerilmelerin hesaplanması için geliştirilmiş olsa da, 

sonraları ısı transferi, akışkanlar mekaniği, akustik, elektromanyetizma ve biyomekanik 

gibi birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır[61, 71, 72]. 

 

Diş Hekimliğinde sonlu elemanlar analizi ile ilgili yapılan ilk çalışma Ledley ve 

Huang’ın 1968 yılında yaptıkları araştırmadır. Bu çalışmada, matematik modeli 

oluşturulmuş bir dişe çeşitli yönlerde kuvvetler uygulanmış ve bu kuvvetlerin dişi 

destekleyen kemik dokusunda meydana getirdikleri gerilmeler değerlendirilmiştir[73].  
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Ortodontide bu yöntemin kullanımı 1971 yılında Davidian’ın üst orta kesici dişin 

teorik rotasyon merkezini bulmak için gerçekleştirdiği diş modeli ile başlamıştır. Bu 

çalışmada dişe uygulanan kuvvet sonucu periodonsiyumdaki mekanik cevap incelemiş, 

rotasyon ve direnç merkezinin yerlerinin değişimini gözlenmiştir [74] . Bu tarihlerden 

itibaren sonlu elemanlar analizi, diş, periodontal membran, alveol kemiği, dental 

implantlar gibi pek çok yapıda meydana gelen gerilmelerin incelenmesi için yaygın 

olarak kullanılmaya başlanmıştır [66]. 

 

2.8.1. Sonlu Elemanlar Analizi Yönteminin Avantajları ve Dezavantajları 

 

Sonlu elemanlar analiz yönteminin avantajları: 

-Isı transferi, manyetik alan, gerilme analiz gibi birçok alanda   kullanılabilmesi 

-Düzgün geometri göstermeyen katılar ve farklı malzeme özelliklerine sahip 

yapılara uygulanıp gerçek yapıya çok yakın bir modelin hazırlanabilmesi 

-Çok yönlülük ve esnekliği karmaşık yapılarda, analitik ve deneysel metotlardan 

daha hassas sonuç vermesi, 

-Çeşitli katmanlardan oluşan objelerin, katmanların fiziksel özellikleri ve 

katmanlar arası birleşim özelliklerini yansıtacak şekilde modellenebilmesi,  

-Farklı yüzeyler arasındaki yapışma, sürtünme ve temasların gerçeğe yakın 

şekilde oluşturulabilmesi, 

-Gerilme, gerinme ve yer değiştirmelerin duyarlı bir şekilde hesaplanabilmesi, 

-Oluşturulan modelin geometrisi, sınır şartları, yükleme yön ve miktarı gibi 

özellikleri değiştirilip, analizin gerektiği kadar tekrarlanabilmesidir. 

-Prototip olarak denenmesi mümkün olmayan veya tehlikeli olan tasarımların 

simülasyonuna olanak sağlaması olarak sıralanabilir [71, 72].  

Tüm bu avantajlarına rağmen sonlu elemanlar analizi araştırmacılar tarafından 

oluşturulan  bir simülasyondur. Dolayısıyla simülasyonun doğruluğunda büyük önem 

taşıyan malzeme özellikleri, sistemin yüklenmesi gibi bazı özelliklerin doğru 

verilmesinin tamamen araştırmacının sorumluluğunda olması sebebiyle çok detaylı bilgi 
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aktarımı gerektirmesi, bilgi birikimi, teknoloji ve zamana ihtiyaç duyulması, gerçek 

şartların katı model üzerine uygulanmasının bilgisayar donanımı ve sonlu elemanlar 

paket programının kapasitesi ile sınırlı olması gibi dezavantajları da mevcuttur [75,76]. 

Analiz sonucunda elde edilen bulgular, oluştrulan bir mekanik sisteme 

uygulanan kuvvetler sonucu sadece ilk anda gerçekleşen gerilme ve yer değiştirmeleri 

içermektedir[66]. Zamana ve sistemin değişmesine bağlı olarak daha sonra 

gerçekleşecek olan hareketlerin karakteri değişebilir,  değişimleri öngörebilmek için 

zamana bağlı çalışmalar yapılmakta ve analizi modele göre oluşturulan algoritmalar ile 

desteklemek gerekmektedir[77]. 

  

2.8.2. Sonlu Elemanlar Analizi Çalışma Sistemi 

 

Sonlu elemanlar analizini oluşturan aşamalar, 

  -Problemin özelliklerinin öğrenilmesi (problem hakkında bilgi edinme) 

  -Problemin modellenmesi 

  -Modelin sonlu sayıda eleman ve noda bölünerek ağ yapısının oluşturulması 

  -Sınır şartlarının  ve fiziksel özellklerin tanımlanması. 

  -Koordinat sisteminin tanımlanması. 

  -Problemin formülasyonu. 

  -Cebirsel denklemlerin elde edilmesi 

  -Denklemlerin çözülmesi 

  -Sonuçların yorumlanmasıdır [71, 72].  

 

Sonlu elemanlar analizinde ilk adım, incelenecek problemin yapısının ve tüm 

özelliklerinin tanınmasıdır. Böylece problemi temsil edecek model ve çözümlenecek 

olasılıklar belirlenir[71, 72]. 
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Oluşturulan geometrik modelin gerçeğe yakınlığı, analizin sonuçlarının 

doğruluğunu belirleyen en önemli etkenlerdendir [71, 72]. Genel olarak bilgisayar 

ortamında üç boyutlu model, 

a- MR ve BT görüntülerinin bilgisayar ortamına aktarılması, 

b- Modellenmesi istenen cismin yüzey tarayıcıları ile taranıp bilgisayar 

ortamına aktarılması, 

c- Üç boyutlu modelleme programları kullanılarak, cismin araştırmacı 

tarafından çizilmesi yöntemleri ile oluşturulabilir [78-82]. 

İncelenmesi istenen cismin geometrik modeli bilgisayar ortamında, bir ağ yapıya 

(mesh) dönüştürülür. Bu yapıya matematiksel model denilmektedir. Matematiksel 

model sonlu (belirli) sayıda elemanlar, çoğunlukla birbirleri ile birleşim yerlerinde 

olmak üzere, geometri ve serbestliklerinin tanımlandığı, belirli sayıda düğüm 

noktalarından (node) oluşur. Esas modelin farklı  şekillerde geometrilere ile 

bölünmesiyle ortaya çıkan bu elemanlar, modelin orjinal özelliklerini tümüyle 

gösterirler. Kuvvet dağılımının hassas olarak ölçülebilmesi için mümkün olduğunca çok 

sayıda eleman kullanmak önemlidir. Sistemin fiziksel davranışı sonlu elemanların 

geometrileri ve malzeme özellikleriyle belirlenir. Bu amaçla  materyal özelliklerini 

belirleyen, Poisson Oranı ve elastikliklik modülü (Young Modülü) değerleri bilgisayar 

programına tanıtılır. Belirli bir başlangıç noktasına göre tüm düğümlerin x, y, z 

eksenleri üstündeki koordinatları saptanarak bilgisayara aktarılır. Cismin sınır şartları 

belirlenir; modelin nereden sabitlendiğini ve kuvvetin nereden  uygulandığını 

tanımlanır. Oluşturulan matematik modelde, düğüm noktalarına dışardan en basit dış 

etken ve sınır şartlarının uygulanmasıyla meydana gelen değişiklik durumları için 

matrisler oluşmakta, bu matrisler bilgisayar yardımıyla çözülmektedir. Bu yolla her bir 

elemandaki ve dolayısıyla elemanların oluşturdukları cismin tamamındaki gerilme, şekil 

değiştirme ve yer değiştirmeler elde edilmiş olur [71, 72].   

Hesaplanan veriler, 

  -Sayısal değerlere ait tablolar ve grafikler 

              -Yer değiştirme görüntüleri (büyütülmüş olarak), 

              -Animasyonlar, 
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              -Gerilme değerlerini gösteren renklendirilmiş görüntüler olarak elde 

edilmektedir [72]. 

Günümüzde sonlu elemanlar analizinde binlerce elemandan oluşan modeller 

kullanılmaktadır. Bu da her bir model için, düğüm noktası sayısı ile doğru orantılı 

olarak binlerce gerilme, gerinme ve yer değiştirme değerinin elde edilmesi  demektir. 

Elde edilen  bir çok  verinin anlaşılıp yorumlanabilmesi için, kritik noktalarda bulunan 

nodlara ait yer değiştirme ve gerilme değerleri, tüm modele ait animasyonlar ve farklı 

açılardan alınmış renk skalasına sahip görüntüler kullanılmaktadır. Tablolar veya 

grafikler ile ortaya koyulan sayısal değerler kritik noktalardaki, uzayın üç yönünde 

oluşan yer değiştirmeleri ve modele uygulanan kuvvetlerin oluşturduğu gerilme 

değerlerini vermektedir. Renk skalasına sahip görüntülerde ise  tüm modele ait gerilme 

dağılımını ve yer değiştirmeleri  farklı açılardan görmek mümkün olmaktadır, renklerin 

denk geldiği değer aralığı görüntülerde yer alan bir ölçek ile gösterilmektedir. 

Büyütülmüş görüntüler ve animasyonlarda ise aslında çok küçük değerler taşıyan yer 

değiştirmeler, eşit miktarda büyültülüp daha kolay anlaşılır hale gelmektedir. 

 

          

2.8.3. Sonlu Elemanlar Analizi İle İlgili Kavramlar 

 

2.8.3.1. Kuvvet 

 

Cisimlerin hareket durumlarını ve/veya şekillerini değiştirebilen etkiye kuvvet 

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

özelliklere sahiptir[31, 83, 84] Kuvvetin birimi SI sisteminde “newton” (N)’ dur ve   

N =  kg . m/s²  olarak formüle edilmektedir. 1 Newton’luk kuvvet ise 1 kg’lık bir 

kütlenin 1 m/saniye² uygulanmasıdır. Ortodonti literatüründe kuvvetlerin miktarları 

“gram-force” (gf) cinsinden verilmekte fakat genellikle kütlenin birimini andıran 

şekilde “gram” (gr) olarak kullanılmaktadır. 1 newton, 101.97 gram-force’a eşittir. 
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2.8.3.2. Gerilme (stress) 

 

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

birim alanda meydana gelen tepki olarak tanımlanabilir. Hem uygulanan kuvvet, hem de 

içeriden gelen gerilme cismin tüm yüzeyi üzerinde dağılır. Bir yapının içindeki gerilme, 

birim alana gelen kuvvet olarak isimlendirilir. Gerilme= Kuvvet / Alan olarak formüle 

edilir. Genellikle gerilme birimi olarak Paskal terimi (1Pa= 1N/m2 = 1MN/mm2) 

kullanılmaktadır [1, 83, 85]. Ancak diş hekimliği konusundaki araştırmalarda, 

incelenen boyutların milimetrik olması nedeniyle genellikle Mega paskal terimi (Mpa 

veya N/mm2) tercih edilmektedir (1MPa=106 Pa). 

            Farklı açı veya doğrultudan uygulanan kuvvetler çoğu zaman yapıda karmaşık 

gerilmeler oluşturabilir. Bu kuvvetlerin bileşenleri gerilmein türünü belirler. Alana dik 

yönde olanlar dik (normal) gerilme bileşenleri yaratırlar. Alana teğet olanlar ise kayma-

makaslama (shear stress) bileşenlerini yaratırlar. Esas olarak üç temel gerilme tipi 

meydana gelmektedir [ 86, 87] (Şekil 2.4) . 

 

 

a) Çekme Gerilmesi                   b) Basma Gerilmesi                 c) Makaslama gerilmesi 

Şekil 2-4:  Gerilme tipleri 
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Çekme gerilmesi (tensile stress): Cismin moleküllerini birbirinden ayrılmaya zorlayan,  

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

(Şekil 2.4-a).    

Basma gerilmesi (compressive stress): Cismin moleküllerini birbirine yaklaşmaya 

zorlayan, aynı doğrultuda ve ters yönde iki kuvvetin cismi etkilemesi ile oluşur  (Şekil 

2.4-b).    

Kayma gerilmesi (shear stress): Cismin moleküllerini birbiri üzerinde yüzeye paralel 

iki kuvvetin paralel yönde kaymaya zorlayan farklı seviyelerde ve ters yöndeki iki 

kuvvetin cismi aynı anda etkilemesi ile oluşur (Şekil 2.4-c).   

 

2.8.3.3. Asal gerilmeler (Principle Stress) 

   

Bütün düzlemlerde kayma gerilmelerinin sıfır olduğu ve tüm gerilmelerin sadece 

alana dik yönde olan normal gerilmelerden oluştuğu gerilmeler asal gerilmeler 

(Principal stress) adını alır. Asal gerilme; maksimum asal gerilme, ara asal gerilme ve 

minimum asal gerilme olarak üçe ayrılır. Ancak yük uygulanan cisimlerde genellikle 

tek bir tip gerilme yerine üç tip gerilmenin bir arada bulunduğu bileşik gerilme hali 

meydana gelmektedir. [83,85,88].  

           Basma (compressive) ve çekme (tensile) gerilmelerinin dağılımı asal gerilme 

dağılımına göre incelenir. Maksimum asal gerilmer pozitif degerdir ve en yüksek çekme 

gerilmelerini (tensile gerilmes) ifade eder. Minimum asal gerilmer negatif degerdir ve 

en yüksek basma gerilmelerini (compressive gerilmes)  ifade eder. Analiz sonuçlarında 

elde edilen verilerde pozitif degerler çekme şeklinde gerilmeleri, negatif degerler ise 

basma şeklinde gerilmeleri ifade etmektedir. Bir düğüm noktasında hangi gerilme şekli 

daha büyük mutlak degere sahip ise o gerilmein etkisi belirgindir.  [ 6, 89 ].      

 

2.8.3.4. Von Misses Gerilmesi ( Von Misses stress) 

 

Von Misses ve arkadaşları; sonlu elemanlar analizi verilerinin gerilme dağılımı 

açısından değerlendirmesinde, biçim değiştirme enerjisi olarak adlandırılan enerji 
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hipotezine uygun olarak Von Misses gerilmesini tanımlamışlardır. Von Mises gerilmesi 

enerji prensiplerinden elde edilmiş bir kriterdir. Bu kritere göre “bir yapının belli bir 

bölümündeki iç enerji belli bir değeri aşarsa, yapı bu noktada şekil değiştirecektir”  

[83,90].   

Von Mises gerilmesi, çekilebilir materyallerde gerilme kriterinin 

belirlenmesinde kullanılır. İki veya üç boyutta oluşan asal gerilmeleri kombine ederek, 

tek yönde yüklenen materyalin çekme dayanıklılığını verir. Von Mises gerilmeleri 

ayrıca kırılma dayanıklılığının ölçülmesinde de kullanılır. Gerilme genel olarak üç 

boyutlu olarak ifade edilir. Von Mises gerilmeleri, germe kriterini değerlendirebilmek 

amacıyla, üç boyutlu ifadeyi bir skala üzerinde okunabilen tek bir pozitif sayı haline 

dönüştürür.[83, 89,  91, 92] 

 

 

2.8.3.5. Şekil değiştirme (Strain) 

 

Şekil değiştirme, bir cisme belirli bir kuvvet uygulandığında birim boyutta 

oluşan boyutsal şekil değişimidir. Cisme uygulanan kuvvet gerilme oluştururken aynı 

zamanda şekil değiştirme de oluşturur. [85] Şekil değiştirmein bir ölçü birimi yoktur. 

Ancak şekil değiştirme deformasyonun orijinal uzunluğa oranı olarak tanımlanabilir. 

[86] 

 

Şekil değiştirme (strain) = Boyuttaki değişim / Orjinal boyut. 

 

Cisimler kuvvet  uygulandığında iki farklı şekilde boyutsal değişiklik 

gösterebilirler. Elastiklik şekil değiştirmede, kuvvet ortadan kalktıktan sonra cisim 

tekrar başlangıç boyutuna dönebilmektedir. Plastik şekil değiştirmede ise, kuvvet 

ortadan kalktıktan sonra cisim başlangıç boyutuna  dönemez.  Eğer gerilme, birim alan 

başına bileşke kuvvetini aşarsa cisimde kopma ve kırılmalar meydana gelir[41]. 
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2.8.3.6. Elastiklik Sınır 

 

Cismin belirli bir kuvvet karşısında plastik şekil değişikliğine uğramadan 

dayanabildiği maksimum gerilmedir. Cismin elastiklik özellik gösterdiği maksimum 

yük – esneme limiti olarak da tanımlanabilir[44].  

 

 

2.8.3.7. Elastil Modülü (Young Modülü) 

 

Elastikliklik modülü cismin elastiklikiyet sınırları içerisinde  dayanıklılığını, 

yani Gerilme / Gerinme (stress/Strain) oranını gösteren bir katsayıdır[31]. Elastikliklik 

modülü farklı materyaller için farklı değerler almaktadır. Bu değer arttıkça cismin 

uzamaya karşı gösterdiği direnç de artacaktır. Daha sert materyallerin iç dirençleri ve 

dolayısı ile elastikliklik modülüsleri daha yüksektir [86]. Bu özellik mekanik 

özellikleri ile dolaylı bir ilişki içerisindedir. Doğrusal (lineer) elastiklik materyallerde 

sabit bir young modülü söz konusu iken doğrusal olmayan (non-lineer) elastiklik 

materyallerde uygulanan yüke bağlı değişkenlik gösteri[1, 36, 93].  

 

 

2.8.3.8. Poisson Oranı (Poisson’s Ratio) 

 

Çekme veya basma kuvvetleri altında, cisimlerin elastiklik sınır içerisinde, 

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

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

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

boyu kısalırken eni kalınlaşır.[85] 
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2.8.3.9. İzotrop Cisim 

 

İzotrop cismin, farklı doğrultularda aynı elastiklik özellikleri göstermektedir. 

Bu sayede, gerilme-şekil değiştirme ilişkileri iki malzeme sabitine (elastikliklik modülü 

ve Poisson oranı) bağlı olarak ifade edilebilir [71, 72]. 

 

2.8.3.10. Homojen Cisim 

 

Elastiklik özelliklerin cisim içerisinde her noktada aynı olduğu cisimler homojen  

cisim olarak isimlendirilir[85]. 

 

 

2.8.3.11. Eleman (Element) 

 

Sonlu elemanlar analizini gerçekleştirebilmek amacıyla; oluşturulan geometrik 

model, "eleman" (element) olarak adlandırılan basit geometrik şekillere ayrılır. 

Elemanlar geometrilerine  (üçgen, paralel kenar, dörtgen),  boyutlarına ( tek boyutlu, iki 

boyutlu, dönel elemanlar, üç boyutlu elemanlar), düğüm sayısına, düğüm sayısındaki 

bilinmeyenlere ve sürekli ortam probleminin özelliklerine göre (katı, kabuk, kiriş) 

sınıflandırılır[71, 72].  

 

2.8.3.12. Rijit Eleman 

 

Rijit elemanlar kuvveti ileten ama deformasyona uğramayan ve de gerilme 

yüklenmeyen elemanlardır. Bağlandıkları nodların arasındaki mesafeyi sabit tutmaya 

yararlar[71, 72]. 
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2.8.3.13. Boyutlu  Kiriş Elemanı (3D Beam Element) 

 

3 boyutlu kiriş elemanı genel amaçlı bir sonlu eleman tipi olup 3 boyutlu işlemi 

yapabilme kapasitesine sahiptir.  Bu elemanlar 3 yönde de (x y z) kuvvet ve moment 

iletebilir ve bu elemanlara malzeme atanabilir.  Eleman uzayda iki adet nod ile tarif 

edilmektedir. Üçüncü bir nod ise serbestlik derecesine saip olmadan, eleman koordinat 

sistemini tarif etmek amacıyla kullanılmaktadır. Elemanın iki ucunu tespit eden iki adet 

nod için 12 adet serbestlik derecesi mevcuttur. Her bir nod 3 adet öteleme ve 3 adet 

dönme serbestliğine sahiptir. Eleman herhangi doğrultuda gelen kuvvet ve herhangi bir 

eksen etrafında dönme zorlamasına direnç gösterecek kapasiteye sahiptir[71, 72, 85, 

88].  

 

2.8.3.14. Düğüm Noktası (Node) 

 

Sonlu elemanlar analizinde, model davranışı daha önce belirlenmiş olan bir çok 

elemana bölünür. Elemanlar "nod" adı verilen noktalarda tekrar birleştirilirler. Bu 

şekilde cebrik bir denklem takımı elde edilir. Gerilme analizinde bu denklemler 

nodlardaki denge denklemleridir. İncelenen probleme bağlı olarak bu şekilde yüzlerce  

hatta binlerce denklem elde edilir. Bu denklem takımının çözümü ise bilgisayar 

kullanımını zorunlu kılmaktadır[71, 72, 85, 88]. 

 

2.8.3.15. Ağ Yapısı (Mesh) Oluşturma 

 

Ağ yapısı (Mesh) oluşturma işlemi düğüm noktalarının ve elemanların 

koordinatlarını oluşturur. Aynı zamanda kullanıcı tarafından girilen minimum bilgiye 

karşılık optimum sürede otomatik olarak düğüm noktalarını ve elemanları sıralar, 

numaralanmasını sağlar. Mesh üretme konusunda kullanıcının ayrıca üzerinde mesh 

üretilecek alanda, hangi bölgelerin eleman yoğunluğunun fazla olacağına hangi 

bölgelerin eleman yoğunluğunun daha az olacağına karar vermesi gerekebilir. 

Genellikle, önemli olduğu veya kendi içinde büyük gradyen (değişim)’e sahip olduğu 
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bilinen veya tahmin edilebilen bölgelerde birim alana daha fazla eleman yerleştirilir. 

Mesh oluşturmada modeller sonlu sayıda elemanlara bölünür. Bu elemanlar belli 

noktalardan birbirleriyle bağlanır, bu noktalara düğüm (node) denir. Mesela katı 

modellerde her bir elamandaki yer değiştirmeler doğrudan düğüm noktalarındaki yer 

değiştirmelerle ilişkilidir. Düğüm noktalarındaki yer değiştirmeler ise elemanların 

gerilmeleriyle ilişkilidir. Mesh oluşturarak bu düğümlerdeki yer değiştirmeleri çözmeye 

çalışır [71, 72, 85, 88]. 

 

2.8.3.16. Sınır Şartları (Boundary Conditions) 

 

Sınır şartları gerilmelerin ve deplasmanların sınır ifadelerini kapsar. Cismin 

sabitlendiğini ve kuvvetin  uygulandığı  noktaları gösterir. Analizi yapılan cismin sınır 

şartları kuvvetin uygulanma  noktalarına ve durumuna göre belirlenir[71, 72, 85, 88].  

 

2.8.3.17. Konu ile İlgili Yapılmış Sonlu elemanlar analizi çalışmaları 

 

Sung ve ark, ligual ve labial teknikte alt kanin distalizasyonu sırasında 

uygulanan kompansasyon eğrilerinin etkinliğini karşılaştırmışlar, kompansasyon 

eğrilerinin büküm miktarı arttıkça etkinliğinin arttığını ve aynı miktarda uygulanan 

bükümlerin labial teknikte daha etkili olduğunu bulmuşlardır[6]. 

Chang ve ark, üst ikinci molar çekimli vakada tüm üst diş dizisinde multi looplu 

edgewise ark ile düz ideal ark teli kullanılarak gerçekleştirilen en masse retraksiyon 

sonuçları karşılaştırmıştır, CI II elastiklik kuvveti uygulanması sonucu kuvvet dağılımı 

ve hareket açısından multi looplu edgewise ark avantajlı bulunmuştur [94]. 

Wang ve ark. yaptığı çalışmada, üst birinci büyük azının lingual ve labial 

teknikte, farklı tipte  kuvvet yüklemelerinde  oluşan  mesial hareketleri karşılaştırmalı 

olarak incelenmiştir. Mesial kuvvet uygulamasında üst birinci büyük azı lingual teknikte 

mesiale devrilmiş, distale ve linguale rotasyon yapmıştır, labial teknikte ise mesiale 

devrilmiş, distale ve bukkale rotasyon yapmıştır. Labial teknikte oluşan devrilme ve 

rotasyon miktarı lingual tekniten daha fazladır. Dişe kütlesel  hareket verilmek 
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istendiğinde lingual teknikteki hareket miktarı labial teknikten daha fazla 

gerçekleşmiştir. Üst birinci büyük azıların mesial yönde kütlesel hareketi istendiğinde 

lingual tekniğin daha etkili olduğu bulunmuştur[95]. 

Liang ve ark; labial ve lingual teknikte üst kesicilerin tork kontrolünü 

inceledikleri çalışmada; labial ve lingual tedavide horizontal yönde retraksiyon kuvveti, 

dik yönde inrüziv kuvvet ve lingual kök torku  uygulanmıştır. Labial   teknikte üst 

kesicilere translasyon yaptıran kuvvet lingual teknikte kuronların linguale devrilmesine 

neden olmuştur. Bu bulgu lingual teknikte çekimli vakalarda üst kesici retraksiyonu 

sırasında daha sık tork kaybı oluşabileceğini göstermektedir. Lingual teknikte çekimli 

vakalarda lingual kök torku ve dik yönde intrüziv kuvvetler arttırılmalı, horizontal 

yönde retraksiyon kuvvetleri azaltılıdır[96]. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışmada; alt ve üst çenede birinci premolarların çekilmesi durumunda 

lingual ve labial teknikte en masse retraksiyon sırasında ve yine alt ve üst çenede ikinci 

premolarların çekilmesi durumunda her iki teknikte çekim boşluklarının kapatılması 

sırasında oluşan diş hareketlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 

Analiz yöntemi olarak üç boyutlu sonlu elemanlar metodu kullanılmıştır. Üst ve 

alt çene üçüncü büyük azılar hariç tüm dişler, destek yapılar, braketler ve ark telleri 

modellenerek  çekimli vakaların simülasyonu yapılmıştır. Analiz sonucunda ortaya 

çıkan deplasman, maksimum ve minimum principle gerilme değerleri incelenerek 

lingual ve labial ortodontik tedavilere ilişkin görülen diş hareketlerindeki biomekanik 

farklar karşılaştırılmıştır. 

 

3.1. Modelleme İçin Kullanılan Gereçler 

 

Geometrik modelin oluşturulması sırasında, dişleri  modellemek amacıyla 

Wheeler’ın “Textbook of Dental Anatomy and Physiology” isimli diş anatomisi 

atlasından yararlanılmıştır [97]. Üst ve alt çene morfolojisinin modellenmesinde  ise 

Sobotta anatomi atlası kullanılmıştır[98].        

Labial braketler ve tüpleri modellemek amacıyla; GAC (GAC International Inc. 

Bohemia, NY , USA) firmasına ait .018 inch slot Roth Ovation braketler, birinci ve 

ikinci büyük azı  tüpleri, lingual braketler ve tüpleri modellemek amacıyla; ORMCO 

(Ormco, Glendora, Calif) firmasına ait .018 inch slot 7. jenerasyon lingual braketler, 

ikinci büyük azı tüpleri  yetkili firmalardan temin edilmiştir.  

Alt ve üst labial ark tellerini modellemek amacıyla ORMCO (Ormco, Glendora, 

Calif) firmasına ait  .016 X .022 inch paslanmaz çelik preforme Small TRU-ARCH   

arklar  kullanılmıştır. Ark teli  yetkili firmadan  temin edilmiştir.  

Braket, tüp ve ark tellerine ait tüm boyutsal ölçümleri yapabilmek için  Mitutoyo 

marka Absolute System 150mm dijital kompas kullanılmıştır. Diğer tüm boyutsal 
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ölçümler bilgisayar ortamında 3ds Max (Autodesk, Inc.) yazılımı kullanılarak 

yapılmıştır. 

 

3 boyutlu geometrik modellerin oluşturulması ve sonlu elemanlar gerilme analizi 

işlemi için Intel Pentium 1,50 GHz Centrino İşlemci, 40gb Hard disk, 512 mb RAM 

donanımlı ve Windows XP Home işletim sistemi olan Toshiba SM30 – 852 marka 

bilgisayar ve LG marka 150 GB hard disk 4 GB Ram, Intel (R) Core(TM)2 6600 2.40 

GHz işlemci. Microsoft Windows XP 2002 işletim sistemili  bilgisayar kullanılmıştır. 

 

Dişler ve çene kemiklerinin modellenmesinde 3ds Max (Autodesk, Inc.) 

yazılımı, braket, tüp ve ark tellerinin modellenmesi aşamasında Rhinoceros 4.0 

(McNeel Inc., Seattle, WA, ABD) üç boyutlu modelleme yazılımı kullanulmıştırr. 

 

Ark tellerinde ortaya çıkan kuvvetleri belirlemek için Algor FEMPRO (Algor 

Inc., Pittsburgh, PA, USA), sonlu elemanlar analizi programı olarak ise Algor (Algor 

Inc., Pittsburgh, PA, USA)  programını kullanılmıştır. 

 

3.2. Geometrik Modellerin Oluşturulması 

 

3.2.1. Dişlerin Modellenmesi 

 

Üst ve alt üçüncü büyük azılar  hariç  tüm  dişlerin  modellenmesi için 

Wheeler’ın “Textbook of Dental Anatomy and Physiology” isimli diş anatomisi atlası 

kullanılmıştır[97]. Dişlerin modellenmesi, 3ds Max (Autodesk, Inc.) isimli üç boyutlu 

modelleme yazılımında manuel olarak yapılmıştır. Yazılımın ölçekli modellemeye 

olanak vermesi sayesinde dişler atlasta belirtilen boyutlara uygun olarak modellenmiştir 

(Şekil 3-1, 3-2).  Dişlerin, mine, dentin, pulpa ve sement katmanları oluşturulmamıştır. 
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Şekil 3-1: Üst sağ orta kesici dişin modellenmesi sırasında  3ds Max (Autodesk, Inc.) 
programından  alınmış bir görüntü 

                                    

                                   

                    

 

Şekil 3-2: Dişlerin modellenmesi sırasında 3ds Max (Autodesk, Inc.) programından 
alınmış bir görüntü 
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3.2.2. Periodontal Ligament, Üst ve Alt Çene Kemiğinin Modellenmesi 

 

Periodontal ligament, 0.25 mm kalınlığında diş köklerinin etrafını üniform 

saracak şekilde modellenmiştir. Üst ve alt çene kemiği modeli, spongioz ve kortikal 

kemik katmanlarına ayrılmıştır. (Şekil 3-3) Kortikal kemik, PDL çevresinde 1mm 

uniform  kalınlıkta ve tüm kemik dış yüzeylerinde, spongioz kemik ise kalan diğer 

kemik alanlarını dolduracak şekilde, üst ve alt çenelerin morfolojisi Sobotta anatomi 

atlası örnek alınarak modellenmiştir[6, 8, 98].  

               

               

3-3 Alt çene modeline ait Algor programından alınmış  görüntüler 
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3.2.3. Braket ve Tüplerin Modellenmesi 

 

.018 inch slot GAC Roth Ovation braketler, birinci ve ikinci büyük azı  tüpleri 

(GAC International Inc. Bohemia, NY , USA), .018 inch slot ORMCO   7. jenerasyon 

lingual braketleri, ikinci büyük azı tüplerinin (Ormco, Glendora, California) Mitutoyo 

marka Absolute System 150mm dijital kompas kullanılarak boyutsal ölçümleri 

yapılmış, orjinal şekil ve boyutlara uygun şekilde manuel olarak Rhinoceros 4.0 

(McNeel Inc., Seattle, WA, ABD) üç boyutlu modelleme yazılımı kullanılarak 

modellenmiştir (Şekil 3-4).  

 

                      

Şekil 3-4: Labial braket ve tüplere ait Rhinoceros 4.0 (McNeel Inc., Seattle, WA, ABD) 
yazılımından alınan görüntü 

 

3.2.4. Labial Ark Tellerinin Modellenmesi 

 

Alt ve üst labial ark tellerini modellemek için  .016 X .022 inch paslanmaz çelik 

ORMCO (Ormco, Glendora, Calif)  preforme Small TRU-ARCH üst ve alt ark telleri  

kullanılmıştır. Ark formu üretici firmanın bilgisayar ortamındaki ürün kataloğundan 

temin edilmiştir. Orjinal şekil ve boyutlara uygun manuel olarak Rhinoceros 4.0 

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

(Şekil 3-5) 
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    Şekil 3-5: ORMCO (Ormco, Glendora, Calif)   preforme Small TRU-ARCH  üst ve alt 
ark  formları 

 

 

3.2.5. İdeal Diş Dizilerinin Elde Edilmesi 

 

Tüm dişlerin x,y,z düzlemlerindeki konumları; Andrews’ün fasiyal eksen 

prensibine  uygun şekilde, uzun eksenleri belindikten sonra, roth preskripsiyondaki  tip, 

tork ve rotasyon değerleri verilerek oluşturulmuştur [99, 100](Tablo 3-1). Labial 

braketler dişin uzun ekseni üzerinde, klinik kuron mesio-distal genişliğin 1/3 orta 

bölgesine ve yükseklik olarak klinik kuronun orta noktasına yerleştirilmiştir. 

Tablo 3-1: Angulasyon, tork ve rotasyon değerleri - Roth.[100]’den 

 Tork Angulasyon Rotasyon 
Üst Santral 12˚ 5˚ 0˚ 
Üst Lateral  8˚ 9˚ 0˚ 
Üst Kanin -2˚ 13˚ 4˚M 
Üst 1. Küçük Azı -7˚ 0˚ 2˚D 
Üst 2. Küçük Azı -7˚ 0˚ 2˚D 
Üst 1. Büyük Azı               -14˚ 0˚ 14˚D 
Üst 2. Büyük Azı               -14˚ 0˚ 14˚D 
Alt Santal -1˚ 2˚ 0˚ 
Alt Lateral -1˚ 2˚ 0˚ 
Alt Kanin -11˚ 7˚ 2˚M 
Alt 1. Küçük Azı -17˚ -1˚ 4˚D 
Alt 2. Küçük Azı -22˚ -1˚ 4˚D 
Alt 1. Büyük Azı -30˚ -1˚ 4˚D 
Alt 2. Büyük Azı -30˚ -1˚ 4˚D 
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Şekil 3-6: Roth preskripsiyona göre  konumlandırılmış üst dişler üzerindeki, labial braket 
ve tüplerin 3ds Max (Autodesk, Inc.) programından alınmış a) lateral b) anterior,  
görüntüleri 

 

İdeal diş dizileri elde etmek amacıyla bütün braket ve tüpler uygun konumlara 

yerleştirilip, Ormco firmasının bilgisayar ortamındaki ürün kataloğundan elde edilen 

0,018 x 0,025 inç boyutlarında “Ormco Tru-Arch,– Small” üst ve alt ark teli formları 

rehber alınarak üst ve alt dişler ark formu şeklinde sıralanmıştır (Şekil 3-6, 3-7). 

 

                 

Şekil 3-7: Alt  0,018 x 0,025 inç boyutlarındaki “Ormco Tru-Arch, Lower – Small”  ark 
teli üzerine dizilmiş alt ideal diş dizisine ait 3ds Max (Autodesk, Inc.) 
programından alınmış bir görüntü 
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3.2.6. Lingual Braket ve Tüplerin Konumlandırılması 

 

Lingual  braket ve tüpleri uygun konumlara yerleştirmek amacıyla, Ormco 

firmasının bilgisayar ortamındaki ürün kataloğundan elde edilen 0,018 x 0,025 inç 

boyutlarındaki preforme “Ormco Lingual Archwire” (Ormco, Glendora, Calif) üst ve alt 

ark teli formları kullanılmıştır. Ark formu üretici firmanın bilgisayar ortamındaki ürün 

kataloğundan temin edilmiştir. İdeal üst ve alt diş dizilerine uygun olarak mushroom ark 

formu verilerek ve orijinal boyutlara uygun olacak şekilde Rhinoceros 4.0 (McNeel 

Inc., Seattle, WA, ABD) üç boyutlu modelleme yazılımında modellenmiştir.  

 

Braket ve tüplerin yükseklerinin belirlenmesi için posterior dişlerinin klinik 

kuron boyunun orta noktası dikkate alınmıştır. Üç boyutlu olarak modellenen 

mushroom ark telleri, lingual braket ve tüplerin slotlarından  geçirilmiş ve önceden elde 

edilen üst ve alt ideal diş dizilerinin lingual tarafına yerleştirilmiştir (Şekil 3-8).   

                                                                        

 

                

 

Şekil 3-8: 3ds Max programından alınmış alt çenede konumlandırılan lingual braket ve 
tüplere ait  görüntü 
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3.2.7. Üst ve Alt Lingual Ark Tellerinin (Mushroom Ark) Modellenmesi 

 

Alt ve üst lingual ark tellerini (mushroom ark) modellemek için .016 X .022 inch 

paslanmaz çelik ORMCO (Ormco, Glendora, Calif)  preforme Lingual Archwire üst ve 

alt ark telleri  kullanılmıştır. Ark formu üretici firmanın bilgisayar ortamındaki ürün 

kataloğundan temin edilmiştir. Orjinal şekil ve boyutlara uygun manuel olarak 

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

modellenmiştir (Şekil 3-9) 

                       

 

        

 

Şekil 3-9: 3ds Max programından alınmış alt çenede  lingual braket ve tüplere yerleştirilen 
lingual ark teline ait  görüntü 
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3.2.8. Sonlu Elemanlar Analizi Yapılacak Modellerin Oluşturulması 

 

Araştırmamızda üst çeneye ait dört ve alt çeneye ait dört olmak üzere toplam 

sekiz adet model oluşturulmuştur.  

 

Üst çeneye ait modeller;  

 1.  Model:  Labial braketler ve tüpler yerleştirilmiş  birinci küçük azı çekilmiş model 

 2.  Model:  Lingual braketler ve tüpler yerleştirilmiş birinci küçük azı çekilmiş model 

 3.  Model:  Labial braketler ve tüpler yerleştirilmiş  ikinci küçük azı çekilmiş model 

 4.  Model:  Lingual braketler ve tüpler yerleştirilmiş  ikinci küçük azı çekilmiş model         

 

Alt çeneye ait modeller; 

1.Model:  Labial braketler ve tüpler yerleştirilmiş  birinci küçük azı çekilmiş model 

2.Model:  Lingual braketler ve tüpler yerleştirilmiş birinci küçük azı çekilmiş model 

3.Model:  Labial braketler ve tüpler yerleştirilmiş  ikinci küçük azı çekilmiş model 

4.Model:  Lingual braketler ve tüpler yerleştirilmiş  ikinci küçük azı çekilmiş model 

 

3.2.9. Sonlu Elemanlar Analizinde Uygulanacak Kuvvetlerin Belirlenmesi 

 

3.2.9.1. Çekim Boşluklarını Kapatmak Amacıyla Uygulanacak Kuvvetlerin 
Hesaplanması 

 

Çekim boşluklarını kapatmak amacıyla her bir modelde uygulanacak optimum 

ortodontik kuvvetlerin belirlenmesi için,  çekim boşluğunun her iki tarafında yer alan 

dişlerin kök yüzey alanlarından faydalanılmıştır. Bu işlem için, modellenen her dişin 

hareket yönündeki kök yüzey alanı, 3ds Max (Autodesk, Inc.) yazılımı kullanılarak 

belirlenmiştir. Birirnci küçük azı çekimli modellerde ön bölgede kesici diş köklerinin 

lingual ve kanin diş köklerinin distal yüzeyleri toplam alanları, ikinci küçük azı çekimli 
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modellerde birinci küçük azı dişinin distale bakan kök yüzey alanı belirlenmiştir. Dört 

farklı  çekim olasılığı için, 1 cm ² ye 197 gr kuvvet gelecek şekilde hesaplanmış olan 

optimum ortodontik kuvvetler aşağıdaki Tablo 3-2 de görülmektedir.  

 

Tablo 3-2: Dört  farklı çekim olasılığı için belirlenen kuvvet miktarları 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.9.2. Sürtünme Kuvvetleri 

 

Braketler ve ark telleri arasında, metal ile metalin sürtünme kat sayısı olan 0,2 

tanımlanmıştır. 

 

 

3.3. Oluşturulan  Geometrik Modellerin Matematik Modellere Dönüştürülmesi 

 

3ds Max (Autodesk, Inc.) yazılımı kullanılarak oluşturulan geometrik modeller 

öncelikle STL formatına çevrilip çıktı olarak alınmış. Daha sonra Algor (Algor Inc., 

Pittsburgh, PA, USA)  programının STL dönüştürebilme özelliği kullanılarak sonlu 

eleman sonlu elemanlar analizine hazır hale getirlmiştir.  

 

                 Modeller Kuvvet miktarı (gr) 

Üst çene birinci küçük azı çekimli 370 

Üst çene ikinci küçük azı çekimli 200 

Alt çene birinci küçük azı çekimli 300 

Alt çene ikinci küçük azı çekimli 150 
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3.3.1. Algor (Algor Inc., Pittsburgh, PA, USA) programı kullanılarak incelenecek 
modelin ağ yapısının oluşturulması 

 

Modellerin tümünde; dişler, periodontal ligament, kortikal ve spongioz kemik, 

braketler, tüpler ve ark tellerinin ağ yapısı, çoğunluğu 8-nodlu brick elemanlar 

kullanılarak oluşturulmuştur. Modellerdeki yapıların merkezine yakın bölgelerde 

gerektiğinde 6 nodlu kama, 5 nodlu piramit ve 4 nodlu tetrahedral elemanlar da 

kullanılmıştır. Bu modelleme tekniği sayesinde hesaplamayı kolaylaştırmak üzere 

mümkün olan en az sayıda eleman sayısı ile en yüksek kalitede ağ yapısı 

oluşturulmasına çalışılmıştır (Şekil 3-10, 3-11).  

 

Sonlu eleman analizinde güç aktarımı, düğüm noktaları (node) aracılığıyla 

yapılmaktadır. Analizde kullanılan eleman sayısına bağlı olarak düğüm nokta (node) 

sayısı arttıkça, elde edilen sonuçların hassasiyeti de artmaktadır. Ancak düğüm nokta 

sayısının belirli bir değerin üzerine çıkması, sonuçların hassasiyeti üzerinde belirgin bir 

fark yaratmazken, problemin çözümü için gerekli süreyi oldukça arttırabilmekte hatta 

çözümü, mevcut bilgisayar teknolojisi için imkansız hale getirebilmektedir. Bu nedenle 

çalışmamızda, gerilme değerlerinin inceleneceği bölgelerdeki eleman sayısını ve düğüm 

sayısını arttırmak için bu bölgelerde küçük, diğer bölgelerde ise toplam düğüm sayısının 

bilgisayarın hesaplama gücünün üzerine çıkmaması için büyük boyutlarda elemanlar 

kullanılmıştır. Üst ve alt çenelere ait sekiz modelde kullanılan toplam eleman ve düğüm 

sayıları aşağıda Tablo3-3 ve Tablo 3-4’ de verilmektedir. 
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Şekil 3-10: Üst çene birinci modele ait Algor programından alınmış ağ yapılı lateral 
görüntü 

 

 

        

Şekil 3-11: Alt çene modeline ait Algor programından alınmış ağ yapılı okluzal görüntü 
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Tablo 3-3: Üst  Çene Modellerinde kullanılan eleman ve düğüm sayıları 

 

 Eleman Sayısı Düğüm Sayısı 

1. Model                      112937                    31574 

2. Model 110706                    30999 

3. Model 104520                    29298 

4. Model 103592                    28949 

 

 

 

Tablo 3-4: Alt  Çene Modellerde kullanılan eleman ve düğüm sayıları 

 

 Eleman Sayısı Düğüm Sayısı 

1. Model                       126723 38606 

2. Model 128298                        39543 

3. Model                       130553 39278 

4. Model 131998                        40239 

 

 

3.3.2. Analiz Sırasında Dişler için Kullanılacak Koordinat Sisteminin Belirlenmesi 

 

 Koordinat sistemi birbirine dik olan X,Y ve Z eksenlerinden oluşur: 

Üst dişler için; 

X ekseni bukko-lingual yönü : + lingual, - bukkal yönü 

Y ekseni mesio-distal yönü : + mesial, - distal yönü 

Z ekseni vertikal yönü : + oklüzal, - apikal yönünü göstermektedir(Şekil 3-12). 
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Şekil 3-12: Üst dişler için koordinat sistemi 

 

Alt dişler için; 

X ekseni bukko-lingual yönü : + lingual, - bukkal yönü 

Y ekseni mesio-distal yönü : + mesial, - distal yönü 

Z ekseni vertikal yönü : + apikal, - okluzal yönünü göstermektedir(Şekil 3-13). 

 

 

                        

Şekil 3-13: Alt dişler için koordinat sistemi 
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3.3.3. Malzeme Özelliklerinin Programa Tanıtılması 

 

Modellerde yer alan tüm yapılar homojen ve izotropik olarak kabul edilip, 

analizde kullanılacak olan malzeme değerleri; Young Modülü ve Poisson oranı 

aşağıdaki tabloda belirtilmiştir (Tablo 3). Periodontal ligament, diş, braket ve ark telleri 

için Tanne kortikal ve spongioz kemik için ise Vasquez tarafından önerilen değerler 

kullanılmıştır [8, 66]. 

 

 

 

Tablo 3-5: Çalışmada kullanılan malzeme değerleri 

 

 Young Modülü (MPa) Poisson Oranı Kaynaklar 

Spongioz Kemik 1.370 0,3 Vasquez 

Kortikal Kemik 13.700 0,26 Vasquez 

Periodontal Ligaman 0,6668 0,49 Tanne 

Diş 200.000 0,30 Tanne 

Braket ve Teller 
(Paslanmaz Çelik) 214.000 0,30 Tanne 

 

 

3.3.4. Sınır Koşullarının Tanımlanması ( Boundary Conditions ) 

 

Sınır koşulları alt ve üst çene kemiğinin sonlandırıldığı kısımlarda 

tanımlanmıştır. Molar bölgede "Fixed" yani her yönde sabit olarak, kesiciler bölgesinde 

ise modelin tam çeneye tamamlandığı  "X symmetry" olarak tanımlanmıştır. Sınır 

koşullarının kuvvetlerin bulunduğu bölgeden yeterince uzakta tanımlanması önem 
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taşımaktadır. Yeterince uzak tanımı; gerilme değerlerinin kemiğin sonlandırıldığı 

yerlerde maximum değerin yüzde birinden az olduğu durumu belirtmektedir. 

Çalışmada kullanılan modellerin tümünde, üst ve alt çene modelleri  kortikal 

kemiğin sonlandığı düzlemlerde bulunan düğümlere sıfır serbestlik derecesi verilerek 

(modelin kemiğin bittiği yerden sabitlenmesi), bu bölgedeki düğüm noktalarının hareket 

kabiliyetleri ortadan kaldırılmıştır. Model genelindeki diğer düğüm noktalarının 

hareketine ise, bir sınırlama getirilmemiştir. Bu düğüm noktaları, X, Y ve Z 

eksenlerinde translasyona izin veren, üç derece serbestliğe sahiptir. 

Ayrıca her modelde çekim boşluğunun iki tarafında yer alan diş grupları 8 

ligatürü ile kendi içlerinde dişler birbirine bağlanmıştır, bu durum analiz sırasında 

braketlerin olduğu taraflardan link elemanlarla bağlanarak ve bu elemanlar rijit olarak 

kabul edilerek simüle edilmiştir. 

Analiz sırasında ark tellerin braket slotlarında çıkmasını engellemek amacıyla, 

tellere vestibül ve palatinal yönde hareket etmelerini engelleyecek sınır koşulları 

tanımlanmıştır. 

 

3.4. Analizlerin Yapılması ve Sonuçların Alınması 

 

Sonlu elemanlar analizi için oluşturulan modellerin farklı kuvvetler uygulanarak 

yapılan analizleri sonucu farklı değişkenlere ilişkin veriler elde edilebilir. Bu veriler 

asal gerilmeler (principal gerilmes), von misses gerilmeleri ve yer değiştirme 

(displacements)  değerleridir[6].  

Gerilmelere ait veriler değerlendirilirken incelenen materyalin mekanik 

özellikleri göz önüne alınır. Kırılgan materyaller (kemik ve diş gibi) için asal gerilme 

(principal gerilmes) değerleri önemlidir. Çekilebilir materyaller (implant ve metal 

restorasyonlar gibi) için ise Von Misses gerilme sonuçları önemlidir[89]. 

Von Misses değerleri oluşan gerilmelerin dağılımı ve yoğunluğu gösterirken, 

gerilmein karakterini belirtmez. Gerilmelerin basma veya çekme şekinde olduğunu ve 

hangi gerilmein daha etkin olduğu hakkındaki bilgiler asal gerilme değerleri ile 

gösterilir. Bu verilerden elde edilecek maksimum asal gerilmeler (maksimum principal 
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gerilmes) modelde oluşan en yüksek çekme tipi gerilmei, minimum asal gerilmeler 

(minimum principle gerilmes) ise modelde oluşan en yüksek basma tipi gerilmei ifade 

eder. Mutlak değeri daha büyük olan gerilme, hangi karakterde gerilmenin daha etkin 

olduğunu gösterir[89]. 

Bu çalışmada oluşturulan modellerin sonlu elemanlar analizi Algor (ALGOR, 

Inc. USA) yazılımında yapılmıştır. Modellere uygulanan kuvvetlerin meydana getirdiği 

gerilme ve yer değiştirmeler; tablolar, renk skalasına sahip görüntüler ve animasyonlar 

olarak kaydedilmiştir. Gerilme bulguları “N/mm²’’, yer değiştirme bulguları “mm” 

(milimetre) cinsinden ifade edilmiştir. 

Analiz sonucunda elde edilen bir çok verinin daha kolay anlaşılıp 

yorumlanabilmesi için, kritik bölgeler olan; dişlerin kök uçları, posterior dişlerin 

tüberkül tepeleri, anterior dişlerin kesici kenarlarının orta noktalarından birer düğüm 

seçilerek bu düğümlere ait x, y ve z eksenlerindeki yer değiştirme değerleri, ayrıca 

analizde kullanılan materyallerin özellikleri dikkate alınarak, maksimum ve minimum 

asal gerilme değerleri sayısal tablolar olarak elde edilmiştir. 

Tüm modele ait belirgin hale getirilmiş çakıştırmalar ve animasyonlar, diş 

dizilerine ait farklı açılardan alınmış renk skalası içeren görüntüler modelin tümünde 

oluşan yer değiştirmeleri ve asal gerilme değerlerini yorumlamak amacıyla 

kullanılmaktadır. 

Gerilme değerlerine ait sonuçlar, renklendirilmiş görüntüler olarak 

kaydedilmiştir. Bu görüntülerde her renk bir değer aralığını göstermektedir. Değer 

aralıklarının renk kodları ise, görüntülerin sağ tarafındaki skala ile gösterilmektedir.  

Yer değiştirme bulgularının incelenmesi transversal yön, ön-arka yön ve dikey 

yön olmak üzere üç yönde yapılmıştır. X ekseni transversal yönü, Y ekseni ön-arka 

yönü ve Z ekseni dikey yönü temsil etmektedir. Yer değiştirmelere ait sonuçların kolay 

algılanabilmesi amacıyla kuvvet uygulaması öncesi ve sonrası diş konumlarının 

çakıştırıldığı görüntülerden faydalanılmıştır. Çakıştırmalarda ağ yapısına sahip imajlar 

uygulama öncesi, renkli imajlar ise kuvvet uygulama sonrası durumu göstermektedir. 
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4. BULGULAR 

Bu çalışmada; lingual ve labial teknikte, alt ve üst çenede birinci küçük azıların 

çekilmesi durumunda en masse retraksiyon sırasında ve yine alt ve üst çenede ikinci 

küçük azıların çekilmesi durumunda çekim boşluklarının kapatılması sırasında oluşan 

diş hareketlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi amacıyla geometrik modeller 

oluşturulmuş ve bu modeller kullanılarak sonlu elemanlar analizi gerçekleştirilmiştir.  

 

4.1. Üst Çene Modellerine Ait Bulgular 

 

 

4.1.1. Üst Çene Birinci Modele Ait Yer Değiştirme Bulguları 

 

Üst dişlere labial braketler ve tüpler yerleştirilmiş ilk modelde, birinci küçük 

azıların çekim boşluğunu kapatmak amacıyla .016 X .022 inch paslanmaz çelik ark teli 

kullanılarak kanin braketinin distal kanadından ikinci küçük azı braketinin mesial 

kanadına 370g kuvvet uygulanmıştır. Ayrıca ön ve arkada yer alan diş gruplarında 8 

ligatürü kullanılarak dişler kendi aralarında birbirine bağlanmıştır. Ortaya çıkan yer 

değiştirmeler Tablo 4-1 ‘de  ve şekil 4-1, 4-2’ de verilmiştir.  

 

4.1.1.1. Orta Kesici 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümde  + yönde 

14,4×10-4 mm , köke ait düğümde – yönde 5,82×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere palatinale, kökte ise vestibule doğru 

devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

Mesio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümde  + yönde  3×10-4 

mm, köke ait düğümde – yönde 7,35×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kökte 
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daha belirgin olmak üzere distale, kuronda ise mesiale doğru devrilme hareketinin 

oluştuğunu göstermektedir.  

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümde  + yönde  

1,07×10-4 mm, köke ait düğümde + yönde 1,96×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kökte daha belirgin olmak üzere dişte ekstrüzyon hareketi oluştuğunu 

göstermektedir. 

 

4.1.1.2. Yan Kesici  

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümde  + yönde 

25,84×10-4 mm , köke ait düğümde – yönde 5,87×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere palatinale, kökte ise vestibule doğru 

devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

Mesio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümde  + yönde  

5,26×10-4 mm, köke ait düğümde – yönde  1,47×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere mesiale, kökte ise distale doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümde  - yönde  

0,91×10-4 mm, köke ait düğümde + yönde 1,11×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kökte daha belirgin olmak üzere ektrüzyon, kuronda ise intrüzyon hareketinin 

oluştuğunu göstermektedir.  

 

4.1.1.3. Kanin 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümde  + yönde 

49,65×10-4 mm , köke ait düğümde – yönde 12,72×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere palatinale, kökte ise vestibule doğru 

devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

Mesio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümde - yönde  

30,04×10-4 mm, köke ait düğümde + yönde 9,97×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 
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bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere distale, kökte ise mesiale doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümde  - yönde  

5,33×10-4 mm, köke ait düğümde - yönde 6,91×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kökte daha belirgin olmak üzere dişte intrüzyon hareketi oluştuğunu 

göstermektedir. 

 

4.1.1.4. İkinci Küçük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümlerde, bukkal 

tüberkülde + yönde 11,77×10-4 mm,  palatinal tüberkülde + yönde 13,93×10-4 mm;  

köke ait düğümde – yönde 6,02×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda 

daha belirgin olmak üzere palatinale, kökte ise bukkale doğru devrilme hareketinin 

oluştuğunu göstermektedir. Palatinal tüberkülde oluşan devrilme miktarı bukkal 

tüberkülden daha fazladır.  

 

Mesio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümlerde, bukkal 

tüberkülde + yönde 32,22×10-4 mm,  palatinal tüberkülde + yönde 21,51×10-4 mm;  

köke ait düğümde – yönde 9,72×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda 

daha belirgin olmak üzere mesiale, kökte ise distale doğru devrilme hareketinin 

oluştuğunu göstermektedir. Bukkal tüberkülde oluşan devrilme miktarı palatinal 

tüberkülden daha fazladır.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümlerde, bukkal 

tüberkülde - yönde 4,04×10-4 mm,  palatinal tüberkülde - yönde 11,82×10-4 mm;  köke 

ait düğümde – yönde 8,53×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha 

belirgin olmak üzere dişte intrüzyon hareketi oluştuğunu göstermektedir. En fazla 

intrüzyon palatinal tüberkülde gerçekleşmiştir. 
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4.1.1.5. Birinci Büyük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde + yönde 11,83×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 7,68×10-4 mm 

mesio palatinal tüberkülde + yönde 12,25×10-4 mm, disto palatinal tüberkülde + yönde 

7,89×10-4 mm;  köklere ait düğümlerde, mesio bukkal kökte – yönde 2,96×10-4 mm, 

disto bukkal kökte – yönde 3,61×10-4 mm, palatinal kökte  – yönde  3,91×10-4 mm 

hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere palatinale, kökte 

ise bukkale doğru devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir. Mesial tüberküllerde 

oluşan devrilme miktarı distal tüberküllerden daha fazladır. Distal ve palatinal köklerde 

oluşan devrilme miktarı mesial kökten daha fazla gerçekleşmiştir.  

 

Mesio distal yönü gösteren Y ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde + yönde 13,21 ×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 12,36×10-4 mm, 

mesio palatinal tüberkülde + yönde 10,38 ×10-4 mm, disto palatinal tüberkülde + yönde 

9,02×10-4 mm;  köklere ait düğümlerde, mesio bukkal kökte – yönde 1,07×10-4 mm, 

disto bukkal kökte – yönde 0,96×10-4 mm, palatinal kökte  – yönde  3,82×10-4 mm, 

hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere mesiale, kökte 

ise distale doğru devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir. Bukkal tüberküllerde 

oluşan devrilme miktarı lingual tüberküllerden daha fazladır. Palatinal kökte oluşan 

devrilme miktarı distal ve mesial köklerden daha fazla gerçekleşmiştir.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal  

tüberkülde + yönde 0,19 ×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 3,5×10-4 mm 

mesio palatinal tüberkülde - yönde 4,26 ×10-4 mm, disto palatinal tüberkülde - yönde 

1,01×10-4 mm;  köklere ait düğümlerde, mesio bukkal kökte + yönde 0,39×10-4 mm, 

disto bukkal kökte + yönde 4,3×10-4 mm, palatinal kökte  – yönde  3,16×10-4 mm, 

hareket görülmektedir. Bu bulgular palatinal tüberküllerde intrüzyon, bukkal 

tüberküllerde ekstrüzyon hareketi oluştuğunu göstermektedir. Palatinal kökte intrüzyon 

gerçekleşirken, mesial ve distal köklerde  ekstruzyon görülmüştür. En fazla intrüzyon 

mesio lingual tüberkülde ve palatinal kökte gerçekleşmiştir. 
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4.1.1.6. İkinci Büyük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde + yönde 3,61×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 2,31×10-4 mm, 

mesio palatinal tüberkülde + yönde 3,4×10-4 mm, , disto palatinal tüberkülde + yönde 

1,9×10-4 mm;  köklere ait düğümlerde, mesio bukkal kökte – yönde 1,32×10-4 mm, disto 

bukkal kökte – yönde 2,12×10-4 mm, palatinal kökte  – yönde  1,75×10-4 mm hareket 

görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere palatinale, kökte ise 

bukkale doğru devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir. Mesial tüberküllerde 

oluşan devrilme miktarı distal tüberküllerden daha fazladır. Distal ve palatinal köklerde 

oluşan devrilme miktarı mesial kökten daha fazla gerçekleşmiştir.  

 

Mesio distal yönü gösteren Y ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde + yönde 10,37 ×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 10,11×10-4 mm, 

mesio palatinal tüberkülde + yönde 8,21 ×10-4 mm, disto palatinal tüberkülde + yönde 

7,56×10-4 mm;  köklere ait düğümlerde, mesio bukkal kökte + yönde 0,24×10-4 mm, 

disto bukkal kökte – yönde 0,3×10-4 mm,  palatinal kökte  – yönde  1,36×10-4 mm 

hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere mesiale, kökte 

ise distale doğru devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir. Bukkal tüberküllerde 

oluşan devrilme miktarı lingual tüberküllerden daha fazladır. Palatinal kökte oluşan 

devrilme miktarı distal ve mesial köklerden daha fazla gerçekleşmiştir. 

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal  

tüberkülde + yönde 4,21 ×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 6,55×10-4 mm, 

mesio palatinal tüberkülde + yönde 2,49 ×10-4 mm, disto palatinal tüberkülde + yönde 

4,92×10-4 mm; köklere ait düğümlerde, mesio bukkal kökte + yönde 5,64×10-4 mm, 

disto bukkal kökte + yönde 7,58×10-4 mm,  palatinal kökte  + yönde  4,93×10-4 mm 

hareket görülmektedir. Bu bulgular dişte ekstrüzyon hareketi oluştuğunu 

göstermektedir. En fazla ekstrüzyon disto bukkal tüberkül ve disto bukkal kökte 

gerçekleşmiştir. 
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Tablo 4-1: Üst çene, birinci modele ait yer değiştirmeler ( x 10-4   mm) 

              X  + lingual – vestibul       

 Y  + mesial – distal       

     Z  + okluzal    - apikal     

    X 

ekseni 

 Y 

ekseni 

 Z 

ekseni 

Orta kesici Okluzal 14,40 3,00 1,07 

  Apeks -5,82 -7,35 1,96 

Yan kesici Okluzal 25,84 5,26 -0,91 

  Apeks -5,87 -1,47 1,11 

Kanin Okluzal 49,65 -30,04 -5,33 

  Apeks -12,72 9,97 -6,91 

İkinci küçük azı Bukkal  tüberkül 11,77 32,22 -4,04 

  Palatinal tüberkül 13,93 21,51 -11,82 

  Apeks -6,02 -9,72 -8,53 

Birinci büyük azı mesio bukkal  tüberkül 11,83 13,21 0,19 

  disto bukkal  tüberkül 7,68 12,36 3,50 

  mesio palatinal tüberkül 12,25 10,38 -4,26 

  disto palatinal tüberkül 7,89 9,02 -1,01 

  mesio bukkal apeks -2,96 -1,07 0,39 

  disto bukkal apeks -3,61 -0,96 4,30 

  palatinal apeks -3,91 -3,82 -3,16 

 

İkinci büyük azı mesio bukkal tüberkül 3,61 10,37 4,21 

             disto bukkal tüberkül 2,31 10,11 6,55 

  mesio palatinal tüberkül 3,40 8,21 2,49 

  disto palatinal tüberkül  1,90 7,56 4,92 

  mesio bukkal apeks  -1,32 0,24 5,64 

  disto bukkal  apeks -2,12 -0,30 7,58 

  palatinal apeks -1,75 -1,36 4,93 
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Şekil 4-1: Üst çene birinci modele ait yer değiştirmeler (oklüzal görüntü) 

 

   

Şekil 4-2:  Üst çene birinci modele ait yer değiştirmeler ( lateral görüntü) 
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4.1.2. Üst Çene Birinci Modele Ait Asal Gerilme Değerleri Bulguları 

 

4.1.2.1. Tüm diş dizisinde görülen minimum ve maksimum asal gerilme alanları ile 
ilgili bulgular 

 

Çalışmamızda oluşturulmuş olan üst çeneye ait birinci modele kuvvet 

uygulanması sonucu, diş yüzeylerinde meydana gelen minimum asal gerilme değerleri  

-245×10-4  ile 10×10-4 N/ mm²   arasında değişim göstermektedir  (Şekil 4-3,4-4).  

 

             

             

Şekil 4-3 :Üst çene birinci modele ait minimum asal gerilmeler vestibülden görünüm 
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Şekil 4-4: Üst çene birinci modele ait minimum asal gerilmeler palatinalden görünüm 

 

Minimum asal gerilmelerin düşük negatif değerler aldığı alanlar kesici diş 

köklerinin palatinal, kanin köklerinin distal taraflarıdır. 

 

Üst çene birinci modele ait maksimum asal gerilme değerleri ise -16×10-4 ile 

103×10-4 N/ mm² arasında değişim göstermektedir (Şekil 4-5, 4-6).  

 

Maksimum asal gerilme değerlerinin daha yüksek seviyede olduğu bölgeler 

kesici diş köklerinin vestibül ve kanin köklerinin mesial yüzeyleridir. Arka bölge 

dişlerinde görülen gerilmeler kesici ve kaninlerde oluşan gerilmeler ile 

karşılaştırıldığında göz ardı edilebilecek kadar azdır. 
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Şekil 4-5: Üst çene birinci modele ait maksimum asal gerilmeler vestibülden görünüm 

 

     

Şekil 4-6: Üst çene birinci modele ait maksimum asal gerilmeler palatinalden görünüm 
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4.1.2.2. Kök uçlarında görülen minimum ve maksimum asal gerilme değerleri ile 
ilgili bulgular 

 

Üst çene birinci modele ait dişlerin kök uçlarında seçilmiş noktalarda meydana 

gelen gerilme değerleri incelendiğinde, kesici ve kaninlerde oluşan asal gerilmelerin 

arka bölge diş köklerinde oluşan gerilmelerden daha fazla oluştuğu görülmüştür. En 

yüksek değer  orta kesici diş kökünde mimimum asal gerilme, en düşük değer ise ikinci 

büyük azının mesial kökünde minimum asal gerilme olarak meydana gelmiştir (Tablo 4-

2).  

 Kesici köklerinde  oluşan mimimum asal gerilme değerleri daha yüksek olup  

basma gerilmelerini daha baskın görüldüğünü göstermektedir. Kanin köklerinde  yüksek 

olan maksimum asal gerilmeler, bu bölgede çekme gerilmesinin belirgin olduğunu 

göstermektedir. Azılar bölgesinde, ikinci küçük azı kökünde minimum asal gerilme 

değeri yüksek olup basma gerilmeleri daha belirgin olarak görülmüştür. Birinci büyük 

azının mesial ve palatinal köklerinde minimum asal gerilmeler, distal kökünde ise 

maksimum asal gerilmeler yüksek çıkmıştır. Bu gerilmeler, birinci büyük azının mesial 

ve palatinal kökünde basma, distal kökünde ise çekme gerilmelerinin daha belirgin 

olduğunu göstermektedir. İkinci büyük azı köklerinde maksimum gerilme değerleri 

yüksek çıkmaktadır, bu bölgelerde  çekme gerilmeleri baskın karakter taşımaktadır. 
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Tablo 4-2: Üst çene birinci modelde kök uçlarına ait maksimum ve minimum asal 
gerilme değerleri 10-4   N/mm²   

  

       Gerilme [10-4 N/mm² ] 

DİŞ KÖKLERİ   Maksimum  Minimum 

Orta kesici 11,14 -19,83 

Yan kesici 7,39 -13,26 

Kanin 15,66 -9,22 

İkinci küçük azı                   -0,30 -3,88 

Birinci büyük azı mesial 0,89 -1,98 

Birinci büyük azı distal 2,36 -0,32 

Birinci büyük azı palatinal 0,79 1,89 

İkinci büyük azı mesial 1,72 0,29 

İkinci büyük azı distal 2,22 0,68 

İkinci büyük azı palatinal 2,94 0,48 
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4.1.3. Üst Çene İkinci Modele Ait Yer Değiştirme Bulguları 

 

Üst dişlere lingual braketler ve tüpler yerleştirilmiş ikinci modelde, birinci 

küçük azıların çekim boşluğunu kapatmak amacıyla .016 X .022 inch paslanmaz çelik 

mushroom ark teli kullanılarak kanin braketinin çengelinden ikinci küçük azı braketinin 

çengeline 370g kuvvet uygulanmıştır. Ayrıca ön ve arkada yer alan diş gruplarında 8 

ligatürü kullanılarak dişler kendi aralarında birbirine bağlanmıştır. Ortaya çıkan yer 

değiştirmeler Tablo 4-3’de ve Şekil 4-7, 4-8’de verilmiştir.  

 

 

4.1.3.1. Orta Kesici 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümde  + yönde 

26,75×10-4 mm , köke ait düğümde – yönde 10,52×10-4 mm  hareket görülmektedir.  Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere palatinale, kökte ise vestibule doğru 

devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümde  + yönde  

1,54×10-4 mm, köke ait düğümde – yönde 1,23×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere mesiale, kökte ise distale doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.   

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümde - yönde  

0,95×10-4 mm, köke ait düğümde + yönde 0,91×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere intrüzyon, kökte ise ektrüzyon hareketinin 

oluştuğunu göstermektedir. 
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4.1.3.2. Yan Kesici 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümde  + yönde 

35,39×10-4 mm , köke ait düğümde – yönde 9,06×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere palatinale, kökte ise vestibule doğru 

devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümde  + yönde  

4,42×10-4 mm, köke ait düğümde – yönde 1,7×0-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere mesiale, kökte ise distale doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.   

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümde - yönde  

4,58×10-4 mm, köke ait düğümde - yönde 0,5×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere dişte intrüzyon hareketinin oluştuğunu 

göstermektedir. 

 

4.1.3.3. Kanin 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümde  + yönde 

20,62×10-4 mm , köke ait düğümde – yönde 9,7×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere palatinale, kökte ise vestibule doğru 

devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümde - yönde  

30,82×10-4 mm, köke ait düğümde  + yönde 5,07×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere distale, kökte ise mesiale doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.   

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümde - yönde  

13,43×10-4 mm, köke ait düğümde - yönde 11,32×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 
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bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere dişte intrüzyon hareketinin oluştuğunu 

göstermektedir. 

 

4.1.3.4. İkinci Küçük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümlerde, bukkal 

tüberkülde - yönde 32,12×10-4 mm, palatinal tüberkülde - yönde 29,48×10-4 mm;  köke 

ait düğümde + yönde 14,33×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha 

belirgin olmak üzere bukkale, kökte ise palatinale doğru devrilme hareketinin 

oluştuğunu göstermektedir. Bukkal tüberkülde oluşan devrilme miktarı palatinal 

tüberkülden daha fazladır.  

 

 Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümlerde, bukkal 

tüberkülde + yönde 14,43×10-4 mm, palatinal tüberkülde + yönde 22,91×10-4 mm; köke 

ait düğümde – yönde 7,77×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha 

belirgin olmak üzere mesiale, kökte ise distale doğru devrilme hareketinin oluştuğunu 

göstermektedir. Palatinal tüberkülde oluşan devrilme miktarı bukkal tüberkülden daha 

fazladır.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümlerde, bukkal 

tüberkülde - yönde 1,82×10-4 mm, palatinal tüberkülde + yönde 9,86×10-4 mm;  köke ait 

düğümde + yönde 1,82×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha 

belirgin olmak üzere dişte intrüzyon hareketi oluştuğunu göstermektedir. En fazla 

intrüzyon palatinal tüberkülde gerçekleşmiştir. 

 

4.1.3.5. Birinci Büyük Azı: 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde - yönde 19,95×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde - yönde 15.8×10-4 mm, 

mesio palatinal tüberkülde - yönde 20,74×10-4 mm, disto palatinal tüberkülde - yönde 



 64

16,8×10-4 mm;  köklere ait düğümde, mesio bukkal kökte + yönde 10,09×10-4 mm, disto 

bukkal kökte + yönde 11,34×10-4 mm,  palatinal kökte  + yönde  10,07×10-4 mm hareket 

görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere bukkale, kökte ise 

palatinale doğru devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir. Mesial tüberküllerde 

oluşan devrilme miktarı distal tüberküllerden daha fazladır. Distal kökte oluşan 

devrilme miktarı mesial ve palatinal köklerden daha fazla gerçekleşmiştir.  

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde + yönde 9,3 ×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 9,11×10-4 mm, 

mesio palatinal tüberkülde + yönde 11,67 ×10-4 mm, disto palatinal tüberkülde + yönde 

11,63×10-4 mm;  köklere ait düğümde, mesio bukkal kökte – yönde 2,37×10-4 mm, disto 

bukkal kökte – yönde 3,74×10-4 mm, palatinal kökte  – yönde  0,94×10-4 mm hareket 

görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere mesiale, kökte ise distale 

doğru devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir. Lingual tüberküllerde oluşan 

devrilme miktarı bukkal tüberküllerden daha fazladır. Distal ve mesial köklerde oluşan 

devrilme miktarı palatinal kökten daha fazla gerçekleşmiştir.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal  

tüberkülde + yönde 6,39 ×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 10,82×10-4 mm, 

mesio palatinal tüberkülde + yönde 14,12 ×10-4 mm, disto palatinal tüberkülde + yönde 

19,52×10-4 mm;  köklere ait düğümde, mesio bukkal kökte + yönde 4,06×10-4 mm, disto 

bukkal kökte + yönde 4,71×10-4 mm, palatinal kökte  + yönde  16,82×10-4 mm hareket 

görülmektedir. Bu bulgular palatinal tüberküllerde  daha fazla olmak üzere dişte 

ekstrüzyon hareketi oluştuğunu göstermektedir. En fazla ekstrüzyon disto palatinal 

tüberkül ve palatinal kökte gerçekleşmiştir. 

 

4.1.3.6. İkinci Büyük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde - yönde 11,27×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde - yönde 8,81×10-4 mm, 

mesio palatinal tüberkülde - yönde 10,19×10-4 mm, disto palatinal tüberkülde - yönde 



 65

7,89×10-4 mm;  köklere ait düğümde, mesio bukkal kökte + yönde 7,58×10-4 mm, disto 

bukkal kökte + yönde 7,91×10-4 mm,  palatinal kökte  + yönde  7,66×10-4 mm hareket 

görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere bukkale, kökte ise 

palatinale doğru devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir. Mesial tüberküllerde 

oluşan devrilme miktarı distal tüberküllerden daha fazladır. Distal kökte oluşan 

devrilme miktarı mesial ve palatinal köklerden daha fazla gerçekleşmiştir.  

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde + yönde 6,83 ×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 7,37×10-4 mm 

mesio palatinal tüberkülde + yönde 8,67×10-4 mm, disto palatinal tüberkülde + yönde 

9,19×10-4 mm;  köklere ait düğümde, mesio bukkal kökte + yönde 2,89×10-4 mm, disto 

bukkal kökte + yönde 3,3×10-4 mm, palatinal kökte  + yönde  5,14×10-4 mm hareket 

görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere kökler ile birlikte 

mesiale doğru hareket oluştuğunu göstermektedir. Palatinal tüberküllerde oluşan hareket 

miktarı bukkal tüberküllerden daha fazladır. Palatinal kökte oluşan mesiale doğru 

hareket miktarı distal ve mesial köklerden  daha fazla gerçekleşmiştir.  

 

 Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal  

tüberkülde + yönde 12,5 ×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 15,2×10-4 mm, 

mesio palatinal tüberkülde + yönde 19,33×10-4 mm, disto palatinal tüberkülde + yönde 

21,1×10-4 mm; köklere ait düğümde, palatinal kökte  + yönde  19,13×10-4 mm, disto 

bukkal kökte + yönde 13,24×10-4 mm, mesio bukkal kökte + yönde 11,31×10-4 mm 

hareket görülmektedir. Bu bulgular palatinal tüberküllerde  daha fazla olmak üzere dişte 

ekstrüzyon hareketi oluştuğunu göstermektedir. En fazla ekstrüzyon disto palatinal 

tüberkül ve palatinal kökte gerçekleşmiştir. 
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Tablo 4-3 :  Üst çene, ikinci modele ait yer değiştirmeler ( x 10-4   mm) 

               X  + lingual  - vestibul       

          Y  + mesial – distal       

             Z  + okluzal  - apikal     

     X 

ekseni 

 Y 

ekseni 

 Z 

ekseni 

Orta kesici Okluzal 26,75 1,54 -0,95 

  Apeks -10,52 -1,23 0,91 

Yan kesici Okluzal 35,39 4,42 -4,58 

  Apeks -9,06 -1,70 -0,50 

Kanin Okluzal 20,62 -30,82 -13,43 

  Apeks -9,70 5,07 -11,32 

İkinci küçük azı Bukkal tüberkül -32,12 14,43 -1,82 

  Palatinal tüberkül -29,48 22,91 9,86 

  Apeks 14,33 -7,77 1,82 

Birinci büyük azı mesio bukkal tüberkül -19,95 9,30 6,39 

  disto bukkal tüberkül -15,80 9,11 10,82 

  mesio palatinal tüberkül -20,74 11,67 14,12 

  disto palatinal tüberkül -16,80 11,63 19,52 

  mesio bukkal apeks 10,09 -2,37 4,06 

  disto bukkal apeks 11,34 -3,74 4,71 

  Palatinal apeks 10,07 -0,94 16,82 

İkinci büyük azı mesio bukkal tüberkül -11,27 6,83 12,50 

  disto bukkal tüberkül -8,81 7,37 15,20 

  mesio palatinal tüberkül -10,19 8,67 19,33 

  disto palatinal tüberkül -7,89 9,19 21,10 

  mesio bukkal apeks 7,58 2,89 11,31 

  disto bukkal apeks 7,91 3,30 13,24 

  Palatinal apeks 7,66 5,14 19,13 
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Şekil 4-7:  Üst çene ikinci modele ait yer değiştirmeler (oklüzal görüntü) 

                                       

      

Şekil 4-8: Üst çene ikinci modele ait yer değiştirmeler ( lateral görüntü) 
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4.1.4. Üst Çene İkinci Modele Ait Asal Gerilme Değerleri Bulguları 

 

4.1.4.1. Tüm diş dizisinde görülen minimum ve maksimum asal gerilme alanları ile 
ilgili bulgular 

 

Çalışmamızda oluşturulmuş olan üst çeneye ait ikinci modele kuvvet 

uygulanması sonucu, diş yüzeylerinde meydana gelen minimum asal gerilme değerleri -

132×10-4  ile 14×10-4 N/ mm²  arasında değişim göstermektedir (Şekil 4-9,  4-10 ).  

       

     

            

Şekil 4-9: Üst çene ikinci modele ait minimum asal gerilmeler vestibülden görünüm 
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Şekil 4-10: Üst çene ikinci modele ait minimum asal gerilmeler  palatinalden görünüm 

  

   Minimum asal gerilmelerin düşük negatif değerler aldığı alanlar kesici diş 

köklerinin palatinal, kanin köklerinin distal tarafları, ikinci küçük azı kuronunun 

palatinali ve birinci büyük azının distal kökünün mesial tarafıdır. Arka bölge dişlerinde 

görülen gerilmeler kesici ve kaninlerde oluşan gerilmelerden daha az meydana 

gelmiştir. 

 

 Maksimum asal gerilme değerleri -9×10-4  ile 99×10-4 N/ mm²  arasında değişim 

göstermektedir (Şekil 4-11, 4-12).  

 

Maksimum asal gerilme değerlerinin yüksek seviyede olduğu bölgeler kesici diş 

köklerinin vestibül ve kanin köklerinin mesial yüzeyi, ikinci küçük azının distali, birinci 

büyük azı kuronun mesial ve köklerinin distal tarafları, ikinci büyük azının distal 

kökünün distal tarafıdır. Arka bölge dişlerinde görülen gerilmeler kesici ve kaninlerde 

oluşan gerilmelerden daha az meydana gelmiştir. 
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Şekil 4-11: Üst çene ikinci modele ait maksimum asal gerilmeler vestibülden görünüm 

 

 

         

Şekil 4-12: Üst çene ikinci modele ait maksimum asal gerilmeler palatinalden görünüm 



 71

4.1.4.2. Kök uçlarında görülen minimum ve maksimum asal gerilme değerleri ile 
ilgili bulgular 

 

Üst çene ikinci modele ait dişlerin kök uçlarında seçilmiş noktalarda meydana 

gelen gerilme değerleri incelendiğinde, kesici, kanin ve ikinci küçük azılarda oluşan 

asal gerilmelerin arka bölge diş köklerinde oluşan gerilmelerden daha fazla oluştuğu 

görülmüştür. En yüksek değer  orta kesici diş kökünde mimimum asal gerilme, en düşük 

değer ise ikinci küçük azının kökünde maksimum asal gerilme olarak meydana 

gelmiştir. (Tablo 4-4).  

 

Kesici  ve kanin köklerinde  oluşan mimimum asal gerilme değerleri daha 

yüksek olup  basma gerilmelerini daha baskın görüldüğünü göstermektedir.Azılar 

bölgesinde, ikinci küçük azı kökünde minimum asal gerilme değeri yüksek olup basma 

gerilmeleri daha belirgin olarak görülmüştür. Birinci büyük azının mesial ve palatinal 

köklerinde minimum asal gerilmeler, distal kökünde ise maksimum asal gerilmeler 

yüksek çıkmıştır. Bu gerilmeler , birinci büyük azının mesial ve palatinal kökünde 

basma, distal kökünde ise çekme gerilmelerinin daha belirgin olduğunu göstermektedir. 

İkinci büyük azı köklerinde maksimum gerilme değerleri yüksek çıkmaktadır, bu 

bölgelerde  çekme gerilmeleri baskın karakter taşımaktadır. 
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Tablo 4-4:  Üst çene ikinci modelde kök uçlarına ait maksimum ve minimum asal 
gerilme değerleri 10-4   N/mm²   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gerilme [10-4  
 N/mm² ] 

DİŞ KÖKLERİ  Maksimum  Minimum 

Orta kesici 12,08 -31,56 

Yan kesici 11,13 -14,24 

Kanin 19,93 -22,76 

İkinci küçük azı 0,18 -4,27 

Birinci büyük azı mesial 0,74 -2,38 

Birinci büyük azı distal 3,56                -0,51 

Birinci büyük azı palatinal 1,92 -2,83 

İkinci büyük azı mesial 1,98 -0,38 

İkinci büyük azı distal 2,05 -0,65 

İkinci büyük azı palatinal 3,02 -0,72 
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4.1.5. Üst Çene Üçüncü Modele Ait  Yer Değiştirme Bulguları 

 

Üst dişlere labial braketler ve tüpler yerleştirilmiş üçüncü modelde, ikinci küçük 

azıların çekim boşluğunu kapatmak amacıyla .016 X .022 inch paslanmaz çelik ark teli 

kullanılarak birinci küçük azı braketinin distal kanadından birinci molar tübüne 200g 

kuvvet uygulanmıştır. Ayrıca ankıraj bölgesi olarak arkada yer alan diş gruplarında 8 

ligatürü kullanılarak dişler kendi aralarında birbirine bağlanmıştır. Ortaya çıkan yer 

değiştirmeler  Tablo 4-5’de ve Şekil 4-13, 4-14 verilmiştir.  

 

4.1.5.1. Orta Kesici 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümde  + yönde 

7,21×10-4 mm , köke ait düğümde – yönde 2,35×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere palatinale, kökte ise vestibule doğru 

devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

  

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümde  + yönde  

0,08×10-4 mm, köke ait düğümde – yönde 0,32×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kökte daha belirgin olmak üzere distale, kuronda ise mesiale doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.   

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümde  + yönde  

1,41×10-4 mm, köke ait düğümde + yönde 1,92×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kökte daha belirgin olmak üzere  dişin ekstrüzyon hareketini göstermektedir.  

 

4.1.5.2. Yan Kesici 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümde  + yönde 

10,52×10-4 mm , köke ait düğümde – yönde 2,51×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 
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bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere palatinale, kökte ise vestibule doğru 

devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümde  + yönde  

1,73×10-4 mm, köke ait düğümde – yönde  0,49×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere mesiale kökte ise distale, doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.   

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümde  + yönde  

0,87×10-4 mm, köke ait düğümde + yönde 1,53×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kökte daha belirgin olmak üzere  dişin ekstrüzyon hareketini göstermektedir. 

 

4.1.5.3. Kanin 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümde  + yönde 

16,86×10-4 mm , köke ait düğümde – yönde 5,8×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere palatinale, kökte ise vestibule doğru 

devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümde   - yönde  

8,41×10-4 mm, köke ait düğümde + yönde 3,62×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere distale, kökte ise mesiale doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.   

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde;  kurona ait düğümde  - yönde  

1,8×10-4 mm, köke ait düğümde - yönde 0,78×10-4 mm hareket görülmektedir. . Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere  dişin  intrüzyon  hareketini göstermektedir. 
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4.1.5.4. Birinci Küçük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümlerde, bukkal 

tüberkülde + yönde 25,45×10-4 mm, palatinal tüberkülde + yönde 27,05×10-4 mm;  köke 

ait düğümlerde; bukkal kökte - yönde 3,22×10-4 mm, palatinal kökte  – yönde 2,38×10-4 

mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere palatinale, 

köklerde ise bukkale doğru devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir. Palatinal 

tüberkülde oluşan devrilme miktarı bukkal tüberkülden daha fazladır. Bukkal kökte 

oluşan devrilme miktarı palatinal kökten daha fazladır.  

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümlerde, bukkal 

tüberkülde - yönde 28,61×10-4 mm, palatinal tüberkülde - yönde 13,81×10-4 mm; köke 

ait düğümlerde;  bukkal kökte + yönde 3,68×10-4 mm, palatinal kökte  +  yönde 

6,34×10-4 mm, hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere 

distale, kökte ise mesiale doğru devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir. 

Bukkal tüberkülde oluşan devrilme miktarı palatinal tüberkülden daha fazladır. Palatinal 

kökte oluşan devrilme miktarı bukkal kökten daha fazladır.  

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümlerde, bukkal 

tüberkülde - yönde 4,5×10-4 mm, palatinal tüberkülde - yönde 13,03×10-4 mm; köke ait 

düğümlerde; bukkal kökte + yönde 1,55×10-4 mm, palatinal kökte - yönde 6,78×10-4 

mm, hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere dişte 

intrüzyon hareketi oluştuğunu göstermektedir. En fazla intrüzyon palatinal tüberkülde 

ve palatinal kökte gerçekleşmiştir. Bukkal kökte az miktarda ekstrüzyon görülmüştür. 

 

4.1.5.5. Birinci Büyük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde + yönde 10,12×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 5,61×10-4 mm 

mesio palatinal tüberkülde + yönde 11,63×10-4 mm, disto palatinal tüberkülde + yönde 

6,02×10-4 mm;  köklere ait düğümde, mesio bukkal kökte – yönde 1,23×10-4 mm, disto 

bukkal kökte – yönde 2,62×10-4 mm, palatinal kökte  – yönde  2,84×10-4 mm hareket 
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görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere palatinale, kökte ise 

bukkale doğru devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir. Mesial tüberküllerde 

oluşan devrilme miktarı distal tüberküllerden daha fazladır. Distal ve palatinal köklerde 

oluşan devrilme miktarı mesial kökten daha fazla gerçekleşmiştir.  

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde + yönde 16,98 ×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 14,52×10-4 mm, 

mesio palatinal tüberkülde + yönde 12,21 ×10-4 mm, disto palatinal tüberkülde + yönde 

10,06×10-4 mm; köklere ait düğümde, mesio bukkal kökte – yönde 2,84×10-4 mm, disto 

bukkal kökte – yönde 2,35×10-4 mm palatinal kökte  – yönde  7,96×10-4 mm hareket 

görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere mesiale, kökte ise distale 

doğru devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir. Bukkal tüberküllerde oluşan 

devrilme miktarı palatinal tüberküllerden daha fazladır. Palatinal kökte oluşan devrilme 

miktarı distal ve mesial köklerden daha fazla gerçekleşmiştir.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal  

tüberkülde  - yönde  1,76 ×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 2,06×10-4 mm 

mesio palatinal tüberkülde - yönde 6,48 ×10-4 mm,  disto palatinal tüberkülde - yönde 

1,52×10-4 mm; köklere ait düğümde, mesio bukkal kökte - yönde 2,95×10-4 mm, disto 

bukkal kökte + yönde 1,98×10-4 mm, palatinal kökte  – yönde  5,33×10-4 mm hareket 

görülmektedir. Bu bulgular kuronda disto bukkal tüberkülde  ekstrüzyon, diğer 

tüberküllerde intrüzyon hareketi oluştuğunu göstermektedir. En fazla intrüzyon mesio 

lingual tüberkülde gerçekleşmiştir. Köklerde ise  disto bukkal kökte ekstrüzyon, diğer 

köklerde intrüzyon gerçekleşmiştir. En fazla intrüzyon palatinal kökte görülmüştür. 

 

4.1.5.6. İkinci Büyük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde + yönde 0,88×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde - yönde 1,12×10-4 mm 

mesio palatinal tüberkülde + yönde 0,86×10-4 mm, disto palatinal tüberkülde - yönde 

0,98×10-4 mm, ; köklere ait düğümde, mesio bukkal kökte – yönde 0,76×10-4 mm, disto 
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bukkal kökte – yönde 1,76×10-4 mm, palatinal kökte  – yönde  1,41×10-4 mm hareket 

görülmektedir. Bu bulgular köklerde daha belirgin olmak üzere bukkale doğru hareket, 

kuronda ise mesial tüberküllerde palatinale, distal tüberküllerde ise bukkale doğru 

hareketin oluştuğunu göstermektedir. Distal tüberküllerde oluşan hareket miktarı mesial 

tüberküllerden daha fazladır. Distal ve palatinal köklerde oluşan hareket miktarı mesial 

kökten daha fazla gerçekleşmiştir.  

 

 Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde + yönde 12,02 ×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 10,15×10-4 mm, 

mesio palatinal tüberkülde + yönde 8,49×10-4 mm, disto palatinal tüberkülde + yönde 

7,78×10-4 mm; köklere ait düğümde, mesio bukkal kökte -  yönde 0,05×10-4 mm, disto 

bukkal kökte – yönde 1,03×10-4 mm, palatinal kökte  – yönde  1,89×10-4 mm hareket 

görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere mesiale, kökte ise distale 

doğru devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir. Bukkal tüberküllerde oluşan 

devrilme miktarı palatinal tüberküllerden daha fazladır. Palatinal kökte oluşan devrilme 

miktarı distal ve mesial köklerden daha fazla gerçekleşmiştir.  

  

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal  

tüberkülde + yönde 3,25 ×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 6,84×10-4 mm 

mesio palatinal tüberkülde + yönde 2,74×10-4 mm, disto palatinal tüberkülde + yönde 

5,74×10-4 mm; köklere ait düğümde, mesio bukkal kökte + yönde 4,81×10-4 mm, disto 

bukkal kökte + yönde 7,11×10-4 mm,  palatinal kökte  + yönde  5,38×10-4 mm hareket 

görülmektedir. Bu bulgular distal tüberküllerde  daha fazla olmak üzere dişte 

ekstrüzyon hareketi oluştuğunu göstermektedir. En fazla ekstrüzyon disto bukkal 

tüberkül ve  disto bukkal kökte gerçekleşmiştir. 
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Tablo 4-5: Üst çene, üçüncü modele ait yer değiştirmeler ( x 10-4   mm) 

        X  + lingual  - vestibul      

          Y  + mesial – distal       

         Z  + okluzal – apikal     

     X 

ekseni 

 Y 

ekseni 

 Z 

ekseni 

Orta kesici Okluzal 7,21 0,08 1,41 

  Apeks -2,35 -0,32 1,92 

Yan kesici Okluzal 10,52 1,73 0,87 

  Apeks -2,51 -0,49 1,53 

Kanin Okluzal 16,86 -8,41 -1,80 

  Apeks -5,80 3,62 -0,78 

Birinci küçük azı Bukkal   Tüberkül    25,45 -28,61 -4,50 

  Palatinal Tüberkül 27,05 -13,81 -13,03 

  bukkal apeks -3,22 3,68 1,55 

  Palatinal apeks -2,38 6,34 -6,78 

Birinci büyük azı mesio bukkal Tüberkül 10,12 16,98 -1,76 

  disto bukkal Tüberkül 5,61 14,52 2,06 

  mesio palatinal Tüberkül 11,63 12,21 -6,48 

  disto palatinal Tüberkül 6,02 10,06 -1,52 

  mesio bukkal apeks -1,23 -2,84 -2,95 

  disto bukkal  apeks -2,62 -2,35 1,98 

  Palatinal apeks -2,84 -7,96 -5,33 

İkinci büyük azı mesio bukkal Tüberkül 0,88 12,02 3,25 

  disto bukkal Tüberkül -1,12 10,15 6,84 

  mesio palatinal Tüberkül 0,86 8,49 2,74 

  Disto palatinal Tüberkül -0,98 7,78 5,74 

  mesio bukkal Apeks -0,76 -0,05 4,81 

  disto bukkal Apeks -1,76 -1,03 7,11 

  Palatinal apeks -1,41 -1,89 5,38 
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Şekil 4-13:  Üst çene üçüncü modele ait yer değiştirmeler (oklüzal görüntü) 

 

     

Şekil 4-14: Üst çene üçüncü modele ait yer değiştirmeler (lateral görüntü) 
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4.1.6. Üst Çene Üçüncü Modele Ait Asal Gerilme Değerleri Bulguları 

 

4.1.6.1. Tüm diş dizisinde görülen minimum ve maksimum asal gerilme alanları ile 
ilgili bulgular 

 

Çalışmamızda oluşturulmuş olan üst çeneye ait üçüncü modele kuvvet 

uygulanması sonucu, diş yüzeylerinde meydana gelen minimum asal gerilme değerleri -

82×10-4  ile 5×10-4 N/ mm²  arasında değişim göstermektedir (Şekil 4-15, 4-16 ).  

Minimum asal gerilmelerin düşük negatif değerler aldığı alanlar kesici diş 

köklerinin palatinal, kanin ve birinci küçük azı köklerinin distal  taraflarıdır. Özellikle 

birinci küçük azının palatinal kök 1/3 uç kısmının distal tarafında minimum asal 

gerilmelerin oldukça düşük değerler aldığı görülmektedir. 

 

 

 

Şekil 4-15: Üst çene üçüncü modele ait minimum asal gerilmeler vestibülden görünüm 
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Şekil 4-16: Üst çene üçüncü modele ait minimum asal gerilmeler palatinalden görünüm 

 

Maksimum asal gerilme değerleri -5×10-4  ile 53×10-4 N/ mm²  arasında değişim 

göstermektedir (Şekil 4-17, 4-18 ).   

 

Maksimum asal gerilme değerlerinin yüksek olduğu bölgeler birinci küçük azı 

köklerinin mesial yüzeyleridir. Diğer bölgelerde görülen gerilmeler kesici ve kaninlerde 

oluşan gerilmeler ile karşılaştırıldığında göz ardı edilebilecek kadar azdır. 

 

Maksimum asal gerilme değerlerinin bir miktar yüksek seviyede olduğu bölgeler 

kesici diş köklerinin vestibül yüzeyleri, kanin ve birinci küçük azı köklerinin mesial 

yüzeyleridir. Özellikle birinci küçük azının palatinal kök 1/3 uç kısmının mesial 

tarafında maksimum asal gerilmelerin oldukça yüksek değerler aldığı görülmektedir. 

Arka bölge dişlerinde görülen gerilmeler kesici ve kaninlerde oluşan gerilmeler ile 

karşılaştırıldığında göz ardı edilebilecek kadar azdır. 

 



 82

 

Şekil 4-17: Üst çene üçüncü modele ait maksimum asal gerilmeler vestibülden  görünüm 

 

 

 Şekil 4-18 Üst çene üçüncü modele ait maksimum asal gerilmeler palatinalden görünüm 
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4.1.6.2. Kök uçlarında görülen minimum ve maksimum asal gerilme değerleri ile 
ilgili bulgular 

     

Üst çene birinci modele ait dişlerin kök uçlarında seçilmiş noktalarda meydana 

gelen gerilme değerleri incelendiğinde, kesici, kanin ve birinci küçük azılarda oluşan 

asal gerilmelerin arka bölge diş köklerinde oluşan gerilmelerden daha fazla oluştuğu 

görülmüştür. En yüksek değer birinci küçük azı palatinal kökünde mimimum asal 

gerilme, en düşük değer ise ikinci büyük azının distal kökünde minimum asal gerilme 

olarak meydana gelmiştir. (Tablo 4-6). 

 

Kesici ve kanin köklerinde  oluşan mimimum asal gerilme değerleri daha yüksek 

olup  basma gerilmelerini daha baskın görüldüğünü göstermektedir. Azılar bölgesinde, 

birinci küçük azı bukkal kökünde maksimum asal gerilmelerin değeri daha yüksek olup, 

bu bölgede çekme gerilmesinin belirgin olduğunu göstermektedir, palatinal kökünde ise 

minimum asal gerilme değeri yüksek olup basma gerilmeleri daha belirgin olarak 

görülmüştür. Birinci büyük azının mesial ve palatinal köklerinde minimum asal 

gerilmeler, distal kökünde ise maksimum asal gerilmeler yüksek çıkmıştır. Bu 

gerilmeler , birinci büyük azının mesial ve palatinal kökünde basma, distal kökünde ise 

çekme gerilmelerinin daha belirgin olduğunu göstermektedir. İkinci büyük azı 

köklerinde maksimum gerilme değerleri yüksek çıkmaktadır, bu bölgelerde  çekme 

gerilmeleri baskın karakter taşımaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84

Tablo 4-6: Üst çene üçüncü modelde kök uçlarına ait maksimum ve minimum asal 
gerilme değerleri 10-4   N/mm²   

  

 Gerilme [10-4 
 N/mm² ] 

DİŞ KÖKLERİ  Maksimum  Minimum 

Orta kesici 7,52 -10,72 

Yan kesici 5,91 -8,54 

Kanin 8,65 -11,71 

Birinci küçük azı bukkal 9,60 -8,37 

Birinci küçük azı palatinal 15,11 -22,16 

Birinci büyük azı mesial 1,32 -2,09 

Birinci büyük azı distal 2,96 -0,86 

Birinci büyük azı palatinal 0,80 -2,38 

İkinci büyük azı mesial 1,44 -0,42 

İkinci büyük azı distal 2,10 0,30 

İkinci büyük azı palatinal 1,87 0,65 
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4.1.7. Üst Çene Dördüncü Modele Ait Yer Değiştirme Bulguları 

 

Üst dişlere lingual braketler ve tüpler yerleştirilmiş dördüncü modelde, ikinci 

küçük azıların çekim boşluğunu kapatmak amacıyla .016 X . 022 inch paslanmaz çelik 

mushroom ark teli kullanılarak birinci küçük azı braketinin çengelinden birinci molar 

tübüne 200g kuvvet uygulanmıştır. Ayrıca ankıraj bölgesi olan arka  bölgede yer alan 

dişler 8 ligatürü kullanılarak birbirine bağlanmıştır. Ortaya çıkan yer değiştirmeler  

Tablo 4-7’de ve Şekil 4-19, 4-20’de verilmiştir.  

 

4.1.7.1. Orta Kesici 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümde  + yönde 

10,22×10-4 mm , köke ait düğümde – yönde 3,68×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere palatinale, kökte ise vestibule doğru 

devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümde  + yönde  

0,86×10-4 mm, köke ait düğümde – yönde 0,67×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere mesiale, kökte ise distale doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.   

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümde + yönde  

1,58×10-4 mm, köke ait düğümde + yönde 2,01×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kökte daha belirgin olmak üzere  dişin ekstrüzyon hareketini göstermektedir.  

 

4.1.7.2. Yan Kesici 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümde  + yönde 

14,82×10-4 mm , köke ait düğümde – yönde 3,23×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 
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bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere palatinale, kökte ise vestibule doğru 

devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümde  + yönde  

2,79×10-4 mm, köke ait düğümde – yönde 0,26×0-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere mesiale, kökte ise distale doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.   

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümde + yönde  

0,27×10-4 mm, köke ait düğümde + yönde 1,4×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kökte daha belirgin olmak üzere  dişin ekstrüzyon hareketini göstermektedir.  

 

4.1.7.3. Kanin 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümde  + yönde 

10,98×10-4 mm , köke ait düğümde – yönde 3,61×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere palatinale, kökte ise vestibule doğru 

devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümlde - yönde  

11,81×10-4 mm, köke ait düğümde + yönde 2,38×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere distale, kökte ise mesiale doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.   

 

 Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde;  kurona ait düğümde  - yönde  

1,21×10-4 mm, köke ait düğümde - yönde 1,68×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kökte daha belirgin olmak üzere  dişin intrüzyon hareketini göstermektedir.  
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4.1.7.4. Birinci Küçük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümlerde, bukkal 

tüberkülde - yönde 5,01×10-4 mm,  palatinal tüberkülde - yönde 5,45×10-4 mm;  köke ait 

düğümlerde; bukkal kökte - yönde 0,16×10-4 mm, palatinal kökte  – yönde 0,6×10-4 

mm, hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere dişin 

bukkale doğru hareketinin oluştuğunu göstermektedir. Palatinal tüberkülde oluşan 

hareket miktarı bukkal tüberkülden daha fazladır. Palatinal kökte oluşan hareket miktarı 

bukkal kökten daha fazladır.   

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümlerde, bukkal 

tüberkülde - yönde 11,27×10-4 mm, palatinal tüberkülde - yönde 17,86×10-4 mm; köke 

ait düğümlerde; bukkal kökte + yönde 4,62×10-4 mm,  palatinal  kökte + yönde  

4,12×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere 

distale, kökte ise mesiale doğru devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir. 

Palatinal tüberkülde oluşan devrilme miktarı bukkal tüberkülden daha fazladır. Bukkal 

kökte oluşan devrilme miktarı palatinal kökten daha fazladır.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümlerde, bukkal 

tüberkülde - yönde 8,64×10-4 mm, palatinal tüberkülde - yönde 9,15×10-4 mm;  köke ait 

düğümlerde; bukkal kökte - yönde 4,75×10-4 mm, palatinal kökte - yönde 5,72×10-4 mm 

hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere dişte intrüzyon 

hareketi oluştuğunu göstermektedir. En fazla intrüzyon palatinal tüberkülde ve palatinal 

kökte gerçekleşmiştir.  

 

4.1.7.5. Birinci Büyük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde - yönde 3,65×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 0,77×10-4 mm, 

mesio palatinal tüberkülde - yönde 4,26×10-4 mm, disto palatinal tüberkülde + yönde 
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0,48×10-4 mm;  köklere ait düğümde, mesio bukkal kökte – yönde 1,87×10-4 mm, disto 

bukkal kökte + yönde 0,23×10-4 mm,  palatinal kökte  – yönde 0,41×10-4 mm hareket 

görülmektedir. Bu bulgular kuronda mesial tüberküllerde daha belirgin olmak üzere 

bukkale, distal tüberküllerde ise palatinale doğru hareketin oluştuğunu göstermektedir. 

Köklerde ise mesial ve palatinal köklerde daha belirgin olmak üzere bukkal doğru, 

distal kökte palatinale doğru  hareket gerçekleşmiştir. En fazla hareket mesio palatinal 

tüberkülde ve kökte oluşmuştur.   

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde + yönde 15,43 ×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 15,22×10-4 mm, 

mesio palatinal tüberkülde + yönde 18,63 ×10-4 mm, disto palatinal tüberkülde + yönde 

18,86×10-4 mm;  köklere ait düğümde, mesio bukkal kökte – yönde 5,26×10-4 mm, disto 

bukkal kökte – yönde 6,51×10-4 mm,  palatinal kökte  – yönde 3,8×10-4 mm hareket 

görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere mesiale, kökte ise distale 

doğru devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir. Palatinal tüberküllerde oluşan 

devrilme miktarı bukkal tüberküllerden daha fazladır. Distal ve mesial köklerde oluşan 

devrilme miktarı palatinal kökten daha fazla gerçekleşmiştir.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal  

tüberkülde  - yönde  5,58 ×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 0,71×10-4 mm, 

mesio palatinal tüberkülde - yönde 6,05 ×10-4 mm, disto palatinal tüberkülde + yönde 

0,31×10-4 mm; köklere ait düğümde, mesio bukkal kökte - yönde 6,73×10-4 mm, disto 

bukkal kökte - yönde 1,64×10-4 mm, palatinal kökte  – yönde  3,27×10-4 mm hareket 

görülmektedir. Bu bulgular kuronda mesial tüberküllerde daha belirgin olmak üzere 

intrüzyon, distal tüberküllerde ise ekstrüzyon hareketinin oluştuğunu göstermektedir. 

Köklerde ise mesial bukkal kökte daha belirgin olmak üzere intrüzyon hareketi 

gerçekleşmiştir. En fazla hareket mesio palatinal tüberkülde ve  mesio bukkal kökte 

oluşmuştur.   
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4.1.7.6. İkinci Büyük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde + yönde 4,52×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 6,56×10-4 mm, 

mesio palatinal tüberkülde + yönde 3,68×10-4 mm, disto palatinal tüberkülde + yönde 

6,42×10-4 mm; köklere ait düğümde, mesio bukkal kökte + yönde 1,24×10-4 mm, disto 

bukkal kökte + yönde 1,26×10-4 mm,  palatinal kökte  + yönde  1,74×10-4 mm hareket 

görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere  dişin palatinale doğru 

hareketi oluşmuştur. Distal tüberküllerde oluşan hareket miktarı mesial tüberküllerden 

daha fazladır. Palatinal kökte oluşan hareket miktarı distal ve mesial köklerden daha 

fazla gerçekleşmiştir. 

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde + yönde 13,83×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 14,28×10-4 mm, 

mesio palatinal tüberkülde + yönde 15,68×10-4 mm, disto palatinal tüberkülde + yönde 

16,02×10-4 mm; köklere ait düğümde, mesio bukkal kökte -  yönde 1,81×10-4 mm, disto 

bukkal kökte – yönde 0,94×10-4 mm,  palatinal kökte  + yönde  0,05×10-4 mm hareket 

görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere mesiale, kökte ise distale 

doğru devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir. Palatinal tüberküllerde oluşan 

devrilme miktarı bukkal tüberküllerden daha fazladır. Distal ve mesial köklerde oluşan 

distale devrilme miktarı palatinal kökten oluşan mesiale doğru hareketten daha fazla 

gerçekleşmiştir.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal  

tüberkülde + yönde 5,46 ×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 9,64×10-4 mm, 

mesio palatinal tüberkülde + yönde 3,42×10-4 mm, disto palatinal tüberkülde + yönde 

8,07×10-4 mm; köklere ait düğümde, mesio bukkal kökte + yönde 7,62×10-4 mm, disto 

bukkal kökte + yönde 9,89×10-4 mm,  palatinal kökte  + yönde  7,68×10-4 mm hareket 

görülmektedir. Bu bulgular distal tüberküllerde  daha fazla olmak üzere dişte 

ekstrüzyon hareketi oluştuğunu göstermektedir. En fazla ekstrüzyon disto bukkal 

tüberkül ve  disto bukkal kökte gerçekleşmiştir. 
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Tablo 4-7: Üst çene, dördüncü modele ait yer değiştirmeler ( x 10-4   mm) 

                         X  + lingual – vestibul       

       Y  + mesial – distal       

       Z  + okluzal –apikal     

     X 

ekseni 

 Y 

ekseni 

 Z 

ekseni 

Orta kesici Okluzal 10,22 0,86 1,58 

  Apeks -3,68 -0,67 2,01 

Yan kesici Okluzal 14,82 2,79 0,27 

  Apeks -3,23 -0,26 1,40 

Kanin Okluzal 10,98 -11,81 -1,21 

  Apeks -3,61 2,38 -1,68 

Birinci küçük azı Bukkal Tüberkül -5,01 -11,27 -8,64 

  Palatinal Tüberkül -5,45 -17,86 -9,15 

  bukkal apeks -0,16 4,62 -4,75 

  Palatinal apeks -0,60 4,12 -5,72 

Birinci büyük azı mesio bukkal Tüberkül -3,65 15,43 -5,58 

  disto bukkal Tüberkül 0,77 15,22 0,71 

  mesio palatinal Tüberkül -4,26 18,63 -6,05 

  disto palatinal Tüberkül 0,48 18,86 0,31 

  mesio bukkal Apeks -1,87 -5,76 -6,73 

  disto bukkal Apeks 0,23 -6,51 -1,64 

  Palatinal apeks -0,41 -3,80 -3,27 

İkinci büyük azı mesio bukkal Tüberkül 4,52 13,83 5,46 

  disto bukkal Tüberkül 6,56 14,28 9,64 

  mesio palatinal Tüberkül 3,68 15,68 3,42 

  disto palatinal Tüberkül 6,42 16,02 8,07 

  mesio bukkal Apeks 1,24 -1,81 7,62 

  disto bukkal Apeks 1,26 -0,94 9,89 

  palatinal apeks 1,74 0,05 7,68 
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Şekil 4-19: Üst çene dördüncü modele ait yer değiştirmeler (oklüzal görüntü) 

 

 

Şekil 4-20: Üst çene dördüncü modele ait yer değiştirmeler ( lateral görüntü) 
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4.1.8. Üst Çene Dördüncü Modele Ait Asal Gerilme Değerleri Bulguları 

 

4.1.8.1. Tüm diş dizisinde görülen minimum ve maksimum asal gerilme alanları ile 
ilgili bulgular 

 

Çalışmamızda oluşturulmuş olan üst çeneye ait dördüncü modele kuvvet 

uygulanması sonucu, diş yüzeylerinde meydana gelen minimum asal gerilme değerleri -

78×10-4  ile 5×10-4 N/ mm²  arasında değişim göstermektedir (Şekil 4-21, 4-22 ).  

Minimum asal gerilmelerin düşük negatif değerler aldığı alanlar kesici diş 

köklerinin palatinal, kanin ve birinci küçük azı köklerinin distal  taraflarıdır. Özellikle 

birinci küçük azının bukkal kök 1/3 uç kısmının distal tarafında minimum asal 

gerilmelerin oldukça düşük değerler aldığı görülmektedir. Diğer bölgelerde görülen 

gerilmeler kesici ve kaninlerde oluşan gerilmeler ile karşılaştırıldığında göz ardı 

edilebilecek kadar azdır. 

  

Şekil 4-21: Üst çene dördüncü modele ait minimum asal gerilmeler vestibülden görünüm 
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Şekil 4-22: Üst çene dördüncü modele ait minimum asal gerilmeler palatinalden görünüm 

 

 

Maksimum asal gerilme değerleri -7×10-4  ile 49×10-4 N/ mm²  arasında değişim 

göstermektedir (Şekil 4-23, 4-24).  

 

Maksimum asal gerilme değerlerinin bir miktar yüksek seviyede olduğu bölgeler 

kesici diş köklerinin vestibül,  kanin ve birinci küçük azı köklerinin mesial yüzeyleridir. 

Özellikle birinci küçük azının bukkal kök 1/3 uç kısmının mesial tarafında maksimum 

asal gerilmelerin oldukça yüksek değerler aldığı görülmektedir. Arka bölge dişlerinde 

görülen gerilmeler kesici, kanin ve küçük azılarda oluşan gerilmeler ile 

karşılaştırıldığında göz ardı edilebilecek kadar azdır. 
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Şekil 4-23: Üst çene dördüncü modele ait maksimum asal gerilmeler vestibülden görünüm    

  

 

Şekil 4-24: Üst çene dördüncü modele ait maksimum asal gerilmeler palatinalden 
görünüm 
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4.1.8.2. Kök uçlarında görülen minimum ve maksimum asal gerilme değerleri ile 
ilgili bulgular 

 

Üst çene dördüncü modele ait dişlerin kök uçlarında seçilmiş noktalarda 

meydana gelen gerilme değerleri incelendiğinde, kesici, kanin ve birinci küçük azılarda 

oluşan asal gerilmelerin arka bölge diş köklerinde oluşan gerilmelerden daha fazla 

oluştuğu görülmüştür. En yüksek değer birinci küçük azı vestibül kökünde mimimum 

asal gerilme, en düşük değer ise birinci büyük azının palatinal kökünde minimum asal 

gerilme olarak meydana gelmiştir. (Tablo 4-8). 

 

Kesici ve kanin köklerinde  oluşan mimimum asal gerilme değerleri daha yüksek 

olup  basma gerilmelerini daha baskın görüldüğünü göstermektedir. Azılar bölgesinde, 

birinci küçük azı bukkal kökünde maksimum asal gerilmelerin değeri daha yüksek olup, 

bu bölgede çekme gerilmesinin belirgin olduğunu göstermektedir, palatinal kökünde ise 

minimum asal gerilme değeri yüksek olup basma gerilmeleri daha belirgin olarak 

görülmüştür. Birinci büyük azının mesial ve palatinal köklerinde minimum asal 

gerilmeler, distal kökünde ise maksimum asal gerilmeler yüksek çıkmıştır. Bu 

gerilmeler , birinci büyük azının mesial ve palatinal kökünde basma, distal kökünde ise 

çekme gerilmelerinin daha belirgin olduğunu göstermektedir. İkinci büyük azı 

köklerinde minimum gerilme değerleri yüksek çıkmaktadır, bu bölgelerde  basma 

gerilmeleri baskın karakter taşımaktadır. 
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Tablo 4-8:  Üst çene dördüncü modelde kök uçlarına ait maksimum ve minimum 
asal gerilme değerleri 10-4   N/mm²   

  

 Gerilme [10-4   N/mm² ] 

DİŞ KÖKLERİ  Maksimum  Minimum 

Orta kesici 8,57 -12,72 

Yan kesici 6,26 -10,49 

Kanin 8,21 -10,54 

Birinci küçük azı bukkal 10,52 -9,37 

Birinci küçük azı palatinal 9,69 -15,17 

Birinci büyük azı mesial 1,97 -3,32 

Birinci büyük azı distal 2,85 -1,83 

Birinci büyük azı palatinal 1,22 -2,14 

İkinci büyük azı mesial                 2,03 -2,24 

İkinci büyük azı distal 2,26 -2,81 

İkinci büyük azı palatinal 1,55 -3,52 
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4.2. Alt Çene Modellerine Ait Bulgular 

 

4.2.1. Alt Çene Birinci Modele Ait  Yer Değiştirme Bulguları 

 

Alt dişlere labial braketler ve tüpler yerleştirilmiş ilk modelde,  birinci küçük 

azıların çekim boşluğunu kapatmak amacıyla kanin braketinin distal kanadından ikinci 

küçük azı braketinin mesial kanadına 300g kuvvet uygulanmıştır. Ortaya çıkan yer 

değiştirmeler  Tablo 4-9’da ve Şekil 4-25, 4-26’ da verilmiştir.  

 

4.2.1.1. Orta Kesici 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümde  + yönde 

25,36×10-4 mm , köke ait düğümde – yönde 11,28×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere linguale, kökte ise vestibule doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümde  + yönde  

1,28×10-4 mm, köke ait düğümde – yönde 0,98×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere mesiale, kökte ise distale doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümde  - yönde  

2,86×10-4 mm, köke ait düğümde - yönde 2,24×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere dişte ekstrüzyon hareketi oluştuğunu 

göstermektedir. 
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4.2.1.2. Yan Kesici 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümde  + yönde 

30,45×10-4 mm , köke ait düğümde – yönde 12,34×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere linguale, kökte ise vestibule doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümde  + yönde  

2,25×10-4 mm, köke ait düğümde – yönde 1,87×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere mesiale, kökte ise distale doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümde – yönde  

2,86×10-4  mm, köke ait düğümde - yönde 1,22×10-4  mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere dişte ekstrüzyon hareketi oluştuğunu 

göstermektedir. 

 

4.2.1.3. Kanin 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümde  + yönde 

25,59×10-4 mm , köke ait düğümde – yönde 11,02×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere linguale, kökte ise vestibule doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

  

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümde  - yönde  

22,05×10-4 mm, köke ait düğümde + yönde 8,25×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere distale, kökte ise mesiale doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  
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Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümde + yönde  

5,53×10-4 mm, köke ait düğümde + yönde 6,29×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kökte daha belirgin olmak üzere dişte intrüzyon hareketi oluştuğunu 

göstermektedir. 

 

4.2.1.4. İkinci Küçük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümlerde, bukkal 

tüberkülde + yönde 18,97×10-4 mm, lingual tüberkülde + yönde 16,24×10-4 mm; köke 

ait düğümde – yönde 4,52×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha 

belirgin olmak üzere linguale , kökte ise bukkale doğru devrilme hareketinin oluştuğunu 

göstermektedir. Bukkal tüberkülde oluşan devrilme miktarı lingual tüberkülden daha 

fazladır.  

 

 Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümlerde, bukkal 

tüberkülde + yönde 19,87×10-4 mm, lingual tüberkülde + yönde 13,43×10-4 mm; köke 

ait düğümde – yönde 10,52×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha 

belirgin olmak üzere mesiale, kökte ise distale doğru devrilme hareketinin oluştuğunu 

göstermektedir. Bukkal tüberkülde oluşan devrilme miktarı lingual tüberkülden daha 

fazladır.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümlerde, bukkal 

tüberkülde + yönde 9,58×10-4 mm,  lingual tüberkülde + yönde 11,26×10-4 mm; köke ait 

düğümde + yönde 6,08×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha 

belirgin olmak üzere dişte intrüzyon hareketi oluştuğunu göstermektedir. En fazla 

intrüzyon lingual tüberkülde gerçekleşmiştir. 
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4.2.1.5. Birinci Büyük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde + yönde 12,89×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 6,78×10-4 mm 

mesio lingual tüberkülde + yönde 10,67×10-4 mm, disto lingual tüberkülde + yönde 

4,54×10-4 mm; köklere ait düğümlerde, mesial kökte – yönde 2,76×10-4 mm, distal 

kökte – yönde 4,66×10-4 mm, hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin 

olmak üzere linguale, kökte ise vestibule doğru devrilme hareketinin oluştuğunu 

göstermektedir. Mesial tüberküllerde oluşan devrilme miktarı distal tüberküllerden daha 

fazladır. Distal kökte oluşan devrilme miktarı mesial kökten daha fazla gerçekleşmiştir.  

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde + yönde 9,51 ×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 10,23 ×10-4 mm, 

mesio lingual tüberkülde + yönde 5,03 ×10-4 mm, disto lingual tüberkülde + yönde 

5,85×10-4 mm;  köklere ait düğümde, mesial kökte – yönde 4,32×10-4 mm, distal kökte 

– yönde 1,23×10-4 mm, hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin 

olmak üzere mesiale, kökte ise distale doğru devrilme hareketinin oluştuğunu 

göstermektedir. Bukkal tüberküllerde oluşan devrilme miktarı lingual tüberküllerden 

daha fazladır. Mesial kökte oluşan devrilme miktarı distal kökten daha fazla 

gerçekleşmiştir.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal  

tüberkülde + yönde 5,46 ×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 1,89×10-4 mm, 

mesio lingual tüberkülde + yönde 6,67 ×10-4 mm, disto lingual tüberkülde + yönde 

2,55×10-4 mm;  köklere ait düğümde, mesial kökte - yönde 1,02×10-4 mm, distal kökte - 

yönde 4,23×10-4 mm, hareket görülmektedir. Bu bulgular mesial tüberküllerde daha 

belirgin olmak üzere dişte intrüzyon hareketi oluştuğunu göstermektedir.Köklerde ise 

distal kökte daha belirgin olarak ekstrüzyon hareketi görülmüştür. En fazla intrüzyon 

mesio lingual tüberkülde  gerçekleşmiştir. 
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4.2.1.6. İkinci Büyük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde + yönde 2,43×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 1,56×10-4 mm, 

mesio lingual tüberkülde + yönde 3,84×10-4 mm, disto lingual tüberkülde + yönde 

2,71×10-4 mm;  köklere ait düğümde, mesial kökte - yönde 1,98×10-4 mm, distal  kökte - 

yönde 3,25×10-4 mm, hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda mesial tüberküllerde 

daha belirgin olarak linguale doğru devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir. 

Mesial tüberküllerde oluşan devrilme miktarı distal tüberküllerden daha fazladır. Distal  

kökte oluşan bukkale devrilme miktarı mesial kökten daha fazla gerçekleşmiştir.  

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde + yönde 7,03 ×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 8,25×10-4 mm, 

mesio lingual tüberkülde + yönde 3,84 ×10-4 mm, disto lingual tüberkülde + yönde 

4,15×10-4 mm;  köklere ait düğümde, mesial kökte + yönde 1,84×10-4 mm, distal kökte 

+ yönde 2,42×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin olmak 

üzere dişte mesiale doğru hareket oluştuğunu göstermektedir. Bukkal tüberküllerde 

oluşan hareket miktarı lingual tüberküllerden daha fazladır. Distal kökte oluşan hareket 

miktarı  mesial kökten daha fazla gerçekleşmiştir. 

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal  

tüberkülde - yönde 2,07 ×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde - yönde 4,65×10-4 mm 

mesio lingual tüberkülde - yönde 2,46 ×10-4 mm, disto lingual tüberkülde - yönde 

4,58×10-4 mm;  köklere ait düğümde, mesial kökte - yönde 4,75×10-4 mm, distal kökte - 

yönde 5,03×10-4 mm, hareket görülmektedir. Bu bulgular dişte ekstrüzyon hareketi 

oluştuğunu göstermektedir. En fazla ekstrüzyon disto bukkal tüberkül ve distal kökte 

gerçekleşmiştir. 
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Tablo 4-9: Alt çene, birinci modele ait yer deiştirmeler ( x 10-4   mm) 

         X  + lingual – vestibul       

         Y  + mesial – distal       

           Z  + apikal  - okluzal     

     X 

ekseni 

 Y 

ekseni 

 Z 

ekseni 

Orta kesici Okluzal 25,36 1,28 -2,86 

  Apeks -11,28 -0,98 -2,24 

Yan kesici Okluzal 30,45 2,25 -2,53 

  Apeks -12,34 -1,87 -1,22 

Kanin Okluzal 25,59 -22,05 5,53 

  Apeks -11,02 8,25 6,29 

İkinci küçük azı Bukkal    tüberkül   18,97 19,87 9,58 

  Lingual tüberkül 16,24 13,43 11,26 

  Apeks -4,52 -10,52 6,08 

Birinci büyük azı mesio bukkal tüberkül 12,89 9,51 5,46 

  disto bukkal tüberkül 6,78 10,23 1,89 

  mesio lingual tüberkül 10,67 5,03 6,67 

  disto lingual tüberkül 4,54 5,85 2,55 

  Mesial  Apeks -2,76 -4,32 -1,02 

  Distal Apeks -4,66 -1,23 -4,23 

İkinci büyük azı mesio bukkal tüberkül 2,43 7,03 -2,07 

  disto bukkal tüberkül 1,56 8,25 -4,65 

  mesio lingual tüberkül 3,84 3,84 -2,46 

  disto lingual tüberkül 2,71 4,15 -4,58 

  Mesial Apeks -1,98 1,84 -4,75 

  distal  Apeks -3,25 2,42 -5,03 
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Şekil 4-25: Alt çene birinci modele ait yer değiştirmeler (oklüzal görüntü) 

 

 

Şekil 4-26: Alt çene birinci modele ait yer değiştirmeler (lateral görüntü) 
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4.2.2. Alt Çene Birinci Modele Ait Asal Gerilme Değerleri Bulguları 

 

4.2.2.1. Tüm diş dizisinde görülen minimum ve maksimum asal gerilme alanları ile 
ilgili bulgular 

 

Çalışmamızda oluşturulmuş olan alt çeneye ait birinci modele kuvvet 

uygulanması sonucu, diş yüzeylerinde meydana gelen minimum asal gerilme değerleri -

156×10-4  ile 18×10-4 N/ mm²  arasında değişim göstermektedir (Şekil 4-27, 4-28 ).  

 

Minimum asal gerilmelerin düşük negatif değerler aldığı alanlar kesici diş 

köklerinin lingual, kanin köklerinin distal taraflarıdır. 

 

 

   

   

Şekil 4-27: Alt çene birinci modele ait minimum asal gerilmeler vestibülden görünüm 

      



 105

 

Şekil 4-28: Alt çene birinci modele ait minimum asal gerilmeler lingualden görünüm 

 

            Maksimum asal gerilme değerleri -12×10-4  ile 105×10-4 N/ mm²  arasında 

değişim göstermektedir (Şekil 4-29, 4-30).  

 

Maksimum asal gerilme değerlerinin yüksek olduğu bölgeler kesici kanin 

köklerinin vestibul, birinci küçük azı köklerinin distal yüzeyleridir. Arka bölge 

dişlerinde görülen gerilmeler kesici ve kaninlerde oluşan gerilmeler ile 

karşılaştırıldığında göz ardı edilebilecek kadar azdır. 
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Şekil 4-29: Alt çene birinci modele ait maksimum asal gerilmeler vestibulden görünüm 

 

       

Şekil 4-30: Alt çene birinci modele ait maksimum asal gerilmeler lingual görünüm 
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4.2.2.2. Kök uçlarında görülen minimum ve maksimum asal gerilme değerleri ile 
ilgili bulgular 

 

Alt çene birinci modele ait dişlerin kök uçlarında seçilmiş noktalarda meydana 

gelen gerilme değerleri incelendiğinde, kesici, kaninler ve birinci büyük azının distal 

kökünde oluşan gerilmelerin diğer dişlerde oluşan asal gerilmelerden daha fazla 

oluştuğu görülmüştür. En yüksek değer orta kesici  kökünde minimum asal gerilme, en 

düşük değer ise ikinci büyük azının mesial kökünde maksimum asal gerilme olarak 

meydana gelmiştir. (Tablo 4-10).  

 

Kesici köklerinde  oluşan mimimum asal gerilme değerleri daha yüksek olup  

basma gerilmelerini daha baskın görüldüğünü göstermektedir. Kanin köklerinde ise 

oluşan maksimum asal gerilme değerleri daha yüksek olup  çekme gerilmelerini daha 

baskın görüldüğünü göstermektedir. Azılar bölgesinde, ikinci küçük azı kökünde 

minimum asal gerilme değeri yüksek olup basma gerilmeleri daha belirgin olarak 

görülmüştür. Birinci büyük azının mesial köklerinde minimum asal gerilmeler, distal 

kökünde ise maksimum asal gerilmeler yüksek çıkmıştır. Bu gerilmeler , birinci büyük 

azının mesial kökünde basma, distal kökünde ise çekme gerilmelerinin daha belirgin 

olduğunu göstermektedir. İkinci büyük azı mesial kökünde minimum asal gerilmeler, 

distal kökünde ise maksimum asal gerilmeler yüksek çıkmıştır. Bu gerilmeler , ikinci 

büyük azının mesial kökünde basma, distal kökünde ise çekme gerilmelerinin daha 

baskın karakter taşıdığını göstermektedi. 
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Tablo 4-10: Alt çene birinci modelde kök uçlarına ait maksimum ve minimum asal 
gerilme değerleri 10-4   N/mm²   

 

 Gerilme [10-4 
 N/mm²] 

DİŞ KÖKLERİ  Maksimum  Minimum 

Orta kesici 12,96            -21,92 

Yan kesici 11,09 -20,18 

Kanin 14,79 -12,56 

İkinci küçük azı 1,51 -3,35 

Birinci büyük azı mesial 0,78 -2,41 

Birinci büyük azı distal 14,23 -12,35 

İkinci büyük azı mesial 0,51 -1,63 

İkinci büyük azı distal 4,41 -2,84 
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4.2.3. Alt Çene İkinci Modele Ait  Yer Değiştirme Bulguları 

 

Alt dişlere lingual braketler ve tüpler yerleştirilmiş ikinci modelde, birinci küçük 

azıların çekim boşluğunu kapatmak amacıyla kanin braketinin çengelinden ikinci küçük 

azı braketinin çengeline 300g kuvvet uygulanmıştır. Ortaya çıkan yer değiştirmeler  

Tablo 4-11’de ve Şekil 4-31, 4-32’de verilmiştir.  

 

4.2.3.1. Orta Kesici 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümde  + yönde 

48,24×10-4 mm , köke ait düğümde – yönde 22,67×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere linguale, kökte ise vestibule doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümde  + yönde  

2,29×10-4 mm, köke ait düğümde – yönde 3,66×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kökte daha belirgin olmak üzere distale, kuronda ise mesiale doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümde  - yönde  

2,34×10-4 mm, köke ait düğümde - yönde 3,98×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kökte daha belirgin olmak üzere dişte ekstrüzyon hareketi oluştuğunu 

göstermektedir. 

  

4.2.3.2. Yan Kesici 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümde  + yönde 

51,28×10-4 mm , köke ait düğümde – yönde 23,35×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 
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bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere linguale, kökte ise vestibule doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümde  + yönde  

3,58×10-4 mm, köke ait düğümde – yönde 3,45×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere mesiale, kökte ise distale doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümde - yönde  

1,35×10-4 mm, köke ait düğümde - yönde 1,48×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kökte daha belirgin olmak üzere dişte ekstrüzyon hareketi oluştuğunu 

göstermektedir. 

 

4.2.3.3. Kanin 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümde  + yönde 

22,67×10-4 mm , köke ait düğümde – yönde 10,85×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere linguale, kökte ise vestibule doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

  

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümde  - yönde  

25,73×10-4 mm, köke ait düğümde + yönde 9,97×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere distale, kökte ise mesiale doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümde + yönde  

11,23×10-4 mm, köke ait düğümde + yönde 9,74×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere dişte intrüzyon hareketi oluştuğunu 

göstermektedir. 
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4.2.3.4. İkinci Küçük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümlerde, bukkal 

tüberkülde - yönde 15,76×10-4 mm, lingual tüberkülde - yönde 12,56×10-4 mm;  köke 

ait düğümde – yönde 15,73×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha 

belirgin olmak dişin bukkale doğru kütlesel hareketinin oluştuğunu göstermektedir. 

Bukkal tüberkülde oluşan hareket miktarı lingual tüberkülden daha fazladır.  

  

 Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümlerde, bukkal 

tüberkülde + yönde 15,66×10-4 mm, lingual tüberkülde + yönde 21,62×10-4 mm;  köke 

ait düğümde – yönde 9,87×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha 

belirgin olmak üzere mesiale, kökte ise distale doğru devrilme hareketinin oluştuğunu 

göstermektedir. Lingual tüberkülde oluşan devrilme miktarı bukkal tüberkülden daha 

fazladır.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümlerde, bukkal 

tüberkülde + yönde 7,53×10-4 mm, lingual tüberkülde + yönde 8,25×10-4 mm; köke ait 

düğümde + yönde 4,42×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha 

belirgin olmak üzere dişte intrüzyon hareketi oluştuğunu göstermektedir. En fazla 

intrüzyon lingual tüberkülde gerçekleşmiştir. 

 

4.2.3.5. Birinci Büyük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde - yönde 12,28×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 7,34×10-4 mm 

mesio lingual tüberkülde - yönde 11,46×10-4 mm, disto lingual tüberkülde + yönde 

3,27×10-4 mm;  köklere ait düğümde, mesial kökte – yönde 7,54×10-4 mm, distal kökte 

+ yönde 4,75×10-4 mm, hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda mesial 

tüberküllerde daha belirgin olmak üzere  bukkale, distal tüberküllerde ise linguale doğru 
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hareket oluştuğunu göstermektedir. Mesial kökte daha belirgin olarak bukkale, distal 

kökte ise linguale doğru hareket gerçekleşmiştir.  

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde + yönde 7,98 ×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 8,25×10-4 mm, 

mesio lingual tüberkülde + yönde 10,43 ×10-4 mm, disto lingual tüberkülde + yönde 

10,67×10-4 mm; köklere ait düğümde, mesial kökte – yönde 3,87×10-4 mm, distal kökte 

– yönde 3,63×10-4 mm, hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin 

olmak üzere mesiale, kökte ise distale doğru devrilme hareketinin oluştuğunu 

göstermektedir. Lingual tüberküllerde oluşan devrilme miktarı bukkal tüberküllerden 

daha fazladır. Mesial kökte oluşan devrilme miktarı distal kökten daha fazla 

gerçekleşmiştir.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal  

tüberkülde + yönde 4,43 ×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 2,38×10-4 mm, 

mesio lingual tüberkülde + yönde 4,86 ×10-4 mm, disto lingual tüberkülde + yönde 

3,06×10-4 mm;  köklere ait düğümde, mesial kökte + yönde 2,54×10-4 mm, distal kökte - 

yönde 1,18×10-4 mm, hareket görülmektedir. Bu bulgular mesial tüberküllerde daha 

belirgin olmak üzere dişte intrüzyon hareketi oluştuğunu göstermektedir. Köklerde ise 

distal kökte az miktarda ekstrüzyon hareketi görülmüştür. En fazla intrüzyon mesio 

lingual tüberkülde  gerçekleşmiştir. 

 

4.2.3.6. İkinci Büyük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde + yönde 2,23×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 4,98×10-4 mm, 

mesio lingual tüberkülde + yönde 3,66×10-4 mm, disto lingual tüberkülde + yönde 

4,85×10-4 mm;  köklere ait düğümde, mesial kökte + yönde 3,45×10-4 mm, distal  kökte 

+ yönde 4,22×10-4 mm, hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin 

olmak üzere dişin linguale doğru hareketinin oluştuğunu göstermektedir. Distal 
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tüberküllerde oluşan hareket miktarı mesial tüberküllerden daha fazladır. Distal  kökte 

oluşan bukkale hareket miktarı mesial kökten daha fazla gerçekleşmiştir.  

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde + yönde 5,87 ×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 6,54×10-4 mm, 

mesio lingual tüberkülde + yönde 8,58 ×10-4 mm, disto lingual tüberkülde + yönde 

8,55×10-4 mm;  köklere ait düğümde, mesial kökte - yönde 2,67×10-4 mm ,  distal kökte 

- yönde 2,93×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin olmak 

üzere mesiale, köklerde ise distale doğru devrilme hareketi oluştuğunu göstermektedir. 

Bukkal tüberküllerde oluşan devrilme miktarı lingual tüberküllerden daha fazladır. 

Distal kökte oluşan devrilme miktarı  mesial kökten daha fazla gerçekleşmiştir. 

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal  

tüberkülde + yönde 0,57×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde - yönde 3,39×10-4 mm, 

mesio lingual tüberkülde + yönde 1,14 ×10-4 mm, disto lingual tüberkülde - yönde 

2,02×10-4 mm;  köklere ait düğümde, mesial kökte - yönde 2,28×10-4 mm, distal kökte - 

yönde 2,44×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular distal tüberküllerde 

ekstrüzyon, mesial tüberküllerde intrüzyon hareketi oluştuğunu göstermektedir. En fazla 

ekstrüzyon disto bukkal tüberkül ve distal kökte gerçekleşmiştir. 
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Tablo 4-11: Alt çene, ikinci modele ait yer değiştirmeler ( x 10-4   mm) 

          X  + lingual – vestibul       

          Y  + mesial – distal       

           Z  + apikal- okluzal     

     X ekseni 
 Y 

ekseni 

 Z 

ekseni 

Orta kesici Okluzal 48,24 2,29 -2,34 

  Apeks -22,67 -3,66 -3,98 

Yan kesici Okluzal 51,28 3,58 -1,35 

  Apeks -23,35 -3,45 -1,48 

Kanin Okluzal 22,67 -25,73 11,23 

  Apeks -10,85 9,97 9,74 

İkinci küçük azı Bukkal tüberkül   -15,76 15,66 7,53 

  Lingual tüberkül   -12,56 21,62 8,25 

  Apeks -15,73 -9,87 4,42 

Birinci büyük azı mesio bukkal tüberkül   -12,28 7,98 4,53 

  disto bukkal tüberkül   7,34 8,25 2,38 

  mesio lingual tüberkül   -11,46 10,34 4,86 

  disto lingual tüberkül   3,27 10,67 3,06 

  mesio  Apeks -7,54 -3,87 2,54 

  disto  Apeks 4,75 -3,63 -1,18 

İkinci büyük azı mesio bukkal tüberkül   2,23 5,87 0,57 

  disto bukkal tüberkül   4,98 6,54 -3,39 

  mesio lingual tüberkül   3,66 8,58 1,14 

  disto lingual tüberkül   4,85 8,55 -2,02 

  mesio Apeks 3,45 -2,67 -2,28 

  disto  Apeks 4,22 -2,93 -2,44 
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Şekil 4-31:  Alt çene ikinci modele ait yer değiştirmeler (oklüzal görüntü) 

 

 

Şekil 4-32:  Alt çene ikinci modele ait yer değiştirmeler ( lateral görüntü) 
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4.2.4. Alt Çene İkinci Modele Ait Asal Gerilme Değerleri Bulguları 

 

4.2.4.1. Tüm diş dizisinde görülen minimum ve maksimum asal gerilme alanları ile 
ilgili bulgular 

 

Çalışmamızda oluşturulmuş olan alt çeneye ait ikinci modele kuvvet 

uygulanması sonucu, diş yüzeylerinde meydana gelen minimum asal gerilme değerleri -

133×10-4  ile 12×10-4 N/ mm²  arasında değişim göstermektedir (Şekil 4-33, 4-34 ).  

Minimum asal gerilmelerin düşük negatif değerler aldığı alanlar kesici diş 

köklerinin lingual, kanin köklerinin distal taraflarıdır. 

 

 

Şekil 4-33: Alt çene ikinci modele ait minimum asal gerilmeler vestibülden görünüm 
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Şekil 4-34: Alt çene ikinci modele ait minimum asal gerilmeler lingualden görünüm 

 

               

  Maksimum asal gerilme değerleri -10×10-4  ile  98×10-4 N/ mm²  arasında 

değişim göstermektedir (Şekil 4-35, 4-36).  

 

Maksimum asal gerilme değerlerinin daha yüksek seviyede olduğu bölgeler 

kesici diş köklerinin vestibül ve kanin köklerinin mesial yüzeyleridir. Ayrıca kanin, 

ikinci küçük azı ve birinci büyük azı kuronlarının linguale bakan yüzeylerinde 

maksimum asal gerilmelerin artığı görülmüştür. 
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Şekil 4-35: Alt çene ikinci modele ait maksimum asal gerilmeler vestibül görünüm 

 

Şekil 4-36: Alt çene ikinci modele ait maksimum asal gerilmeler lingualden görünüm 
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4.2.4.2. Kök uçlarında görülen minimum ve maksimum asal gerilme değerleri ile 
ilgili bulgular 

         

Alt çene ikinci modele ait dişlerin kök uçlarında seçilmiş noktalarda meydana 

gelen gerilme değerleri incelendiğinde, kesici ve kaninlerde oluşan asal gerilmelerin 

arka bölgede oluşan asal gerilmelerden daha fazla olduğu görülmüştür. En yüksek değer  

kanin kökünde minimum asal gerilme, en düşük değer ise ikinci büyük azının mesial 

kökünde maksimum asal gerilme olarak meydana gelmiştir. (Tablo 4-12).  

 

 

Kesici ve kanin köklerinde  oluşan mimimum asal gerilme değerleri daha yüksek 

olup  basma gerilmelerini daha baskın görüldüğünü göstermektedir. Azılar bölgesinde, 

ikinci küçük azı kökünde minimum asal gerilme değeri yüksek olup basma gerilmeleri 

daha belirgin olarak görülmüştür. Birinci büyük azının mesial ve distal köklerinde 

minimum asal gerilmeler yüksek çıkmıştır. Bu gerilmeler , birinci büyük azının mesial 

ve distal kökünde basma gerilmelerinin daha belirgin olduğunu göstermektedir. İkinci 

büyük azı mesial kökünde minimum asal gerilmeler, distal kökünde ise maksimum asal 

gerilmeler yüksek çıkmıştır. Bu gerilmeler , ikinci büyük azının mesial kökünde basma, 

distal kökünde ise çekme gerilmelerinin daha baskın karakter taşıdığını göstermektedi. 
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Tablo 4-12: Alt çene ikinci modelde kök uçlarına ait maksimum ve minimum asal gerilme 
değerleri 10-4   N/mm²   

 

 

 Gerilme [10-4 
 N/mm² ] 

DİŞ KÖKLERİ  Maksimum  Minimum 

Orta kesici 19,05 -28,43 

Yan kesici 18,50 -26,14 

Kanin 20,70 -28,71 

İkinci küçük azı 1,47 -5,02 

Birinci büyük azı mesial 1,69 -3,12 

Birinci büyük azı distal 3,14 -3,38 

İkinci büyük azı mesial 0,73 -1,39 

İkinci büyük azı distal 3,78 -2,61 
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4.2.5. Alt Çene Üçüncü Modele Ait Yer Değiştirme Bulguları 

 

Alt dişlere labial braketler ve tüpler yerleştirilmiş üçüncü modelde,  ikinci küçük 

azıların çekim boşluğunu kapatmak amacıyla birinci küçük azı braketinin distal 

kanadından birinci molar tübüne 150g kuvvet uygulanmıştır. Ortaya çıkan yer 

değiştirmeler  Tablo 4-13’de ve Şekil 4-37, 4-38’de verilmiştir.  

 

4.2.5.1. Orta Kesici 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümde  + yönde 13,56 

×10-4 mm , köke ait düğümde – yönde 6,08×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere linguale, kökte ise vestibule doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümde  + yönde 0,62 

×10-4 mm, köke ait düğümde – yönde 0,36×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular 

kuronda daha belirgin olmak üzere mesiale, kökte ise distale doğru devrilme hareketinin 

oluştuğunu göstermektedir.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümde - yönde  

1,22×10-4 mm, köke ait düğümde - yönde 1,87×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kökte daha belirgin olmak üzere dişte ekstrüzyon hareketi oluştuğunu 

göstermektedir. 

 

4.2.5.2. Yan Kesici 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümde  + yönde 

16,25×10-4 mm , köke ait düğümde – yönde 6,83×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 
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bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere linguale, kökte ise vestibule doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümlde  + yönde  

1,04×10-4 mm, köke ait düğümde – yönde 0,53×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere mesiale, kökte ise distale doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümde - yönde  

1,25×10-4 mm, köke ait düğümde - yönde 1,46×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kökte daha belirgin olmak üzere dişte ekstrüzyon hareketi oluştuğunu 

göstermektedir. 

 

4.2.5.3. Kanin 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümde  + yönde 

18,57×10-4 mm , köke ait düğümde – yönde 8,49×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere linguale, kökte ise vestibule doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

  

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümde  - yönde  

12,83×10-4 mm, köke ait düğümde + yönde 2,79×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere distale, kökte ise mesiale doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümde + yönde  

1,69×10-4 mm, köke ait düğümde + yönde 2,31×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda ve kökte  intrüzyon hareketi oluştuğunu göstermektedir. 
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4.2.5.4. Birinci Küçük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümlerde, bukkal 

tüberkülde + yönde 22,48×10-4 mm, lingual tüberkülde + yönde 24,52×10-4 mm; köke 

ait düğümde – yönde 11,68×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha 

belirgin olmak kuronun linguale, kökün bukkale doğru devrilme hareketinin oluştuğunu 

göstermektedir. Lingual tüberkülde oluşan devrilme miktarı bukkal tüberkülden daha 

fazladır.  

  

 Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümlerde, bukkal 

tüberkülde - yönde 16,52×10-4 mm, lingual tüberkülde - yönde 7,63×10-4 mm; köke ait 

düğümde + yönde 5,21×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha 

belirgin olmak üzere distale, kökte ise mesiale doğru devrilme hareketinin oluştuğunu 

göstermektedir. Bukkal tüberkülde oluşan devrilme miktarı lingual tüberkülden daha 

fazladır.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümlerde, bukkal 

tüberkülde + yönde 8,22×10-4 mm, lingual tüberkülde + yönde 5,37×10-4 mm; köke ait 

düğümde + yönde 6,32×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha 

belirgin olmak üzere dişte intrüzyon hareketi oluştuğunu göstermektedir. En fazla 

intrüzyon bukkal tüberkülde gerçekleşmiştir. 

 

4.2.5.5. Birinci Büyük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde + yönde 6,86×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 5,24×10-4 mm, 

mesio lingual tüberkülde + yönde 6,07×10-4 mm, disto lingual tüberkülde + yönde 

4,48×10-4 mm;  köklere ait düğümde,  mesial kökte – yönde 1,38×10-4 mm, distal kökte 

- yönde 3,24×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda  linguale, köklerde 

ise bukkale doğru devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir. Mesial tüberküllerde 
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olusan devrilme distal tüberküllerden daha fazla miktarda gerçekleşmiştir. Distal kökte 

daha belirgin olarak vestibüle hareket görülmüştür. 

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde + yönde 6,68 ×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 7,04×10-4 mm, 

mesio lingual tüberkülde + yönde 2,95 ×10-4 mm, disto lingual tüberkülde + yönde 

3,52×10-4 mm; köklere ait düğümde, mesial kökte – yönde 1,62×10-4 mm, distal kökte – 

yönde 2,05×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin olmak 

üzere mesiale, kökte ise distale doğru devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir. 

Bukkal tüberküllerde oluşan devrilme miktarı lingual tüberküllerden daha fazladır. 

Distal kökte oluşan devrilme miktarı mesial kökten daha fazla gerçekleşmiştir.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal  

tüberkülde + yönde 4,41 ×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde - yönde 0,52×10-4 mm, 

mesio lingual tüberkülde + yönde 3,89 ×10-4 mm, disto lingual tüberkülde - yönde 

1,16×10-4 mm, ; köklere ait düğümde, mesial kökte + yönde 2,78×10-4 mm, distal kökte 

- yönde 4,23×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular mesial tüberküllerde daha 

belirgin olmak üzere  intrüzyon distal tüberküllerde ektrüzyon hareketi oluştuğunu 

göstermektedir. Köklerde ise mesial kökte intrüzyon, distal kökte ekstrüzyon hareketi 

görülmüştür. En fazla intrüzyon mesio bukkal tüberkülde  gerçekleşmiştir. 

 

4.2.5.6. İkinci Büyük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde + yönde 2,83×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 1,65×10-4 mm 

mesio lingual tüberkülde + yönde 2,47×10-4 mm, disto lingual tüberkülde + yönde 

1,22×10-4 mm;  köklere ait düğümde,  mesial kökte - yönde 3,76×10-4 mm, distal  kökte 

- yönde 4,58×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin olmak 

üzere linguale, köklerin bukkale devrilme hareketi oluştuğunu göstermektedir. Mesial 

tüberküllerde oluşan devrilme miktarı distal tüberküllerden daha fazladır. Distal  kökte 

oluşan vestibüle devrilme miktarı mesial kökten daha fazla gerçekleşmiştir.  
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Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde + yönde 6,15×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 6,63×10-4 mm, 

mesio lingual tüberkülde + yönde 2,79×10-4 mm, disto lingual tüberkülde + yönde 

3,24×10-4 mm; köklere ait düğümde, mesial kökte - yönde 1,21×10-4, distal kökte - 

yönde 1,02×10-4 mm mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin 

olmak üzere mesiale, köklerde ise distale doğru devrilme hareketi oluştuğunu 

göstermektedir. Bukkal tüberküllerde oluşan devrilme miktarı lingual tüberküllerden 

daha fazladır. Mesial kökte oluşan devrilme miktarı  distal kökten daha fazla 

gerçekleşmiştir. 

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal  

tüberkülde - yönde 2,32×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde - yönde 3,76×10-4 mm, 

mesio lingual tüberkülde - yönde 2,51 ×10-4 mm, disto lingual tüberkülde - yönde 

4,34×10-4 mm, ; köklere ait düğümde, mesial kökte - yönde 3,58×10-4 mm, distal kökte - 

yönde 4,41×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular distal tüberküllerde daha 

belirgin olarak daişte ekstrüzyon oluştuğunu göstermektedir. En fazla ekstrüzyon disto 

lingual tüberkül ve distal kökte gerçekleşmiştir. 
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Tablo 4-13:  Alt çene, üçüncü modele ait yer değiştirmeler ( x 10-4   mm) 

       X  + lingual – vestibul       

        Y  + mesial –distal     

        Z  + apikal – okluzal     

     X ekseni  Y ekseni  Z ekseni 

Orta kesici Okluzal 13,56 0,62 -1,22 

  Apeks -6,08 -0,36 -1,87 

        Yan kesici Okluzal 16,25 1,04 -1,25 

  Apeks -6,83 -0,53 -1,46 

Kanin Okluzal 18,57 -12,83 1,69 

  Apeks -8,49 2,79 2,31 

Birinci küçük azı Bukkal tüberkül    22,48 -16,52 8,22 

  lingual tüberkül 24,52 -7,63 5,37 

  Apeks -11,68 5,21 6,32 

Birinci büyük azı mesio bukkal tüberkül 6,86 6,68 4,41 

  disto bukkal tüberkül 5,24 7,04 -0,52 

  mesio lingual tüberkül 6,07 2,95 3,89 

  disto lingual tüberkül 4,48 3,52 -1,16 

  Mesial apeks -1,38 -1,62 2,78 

  Distal apeks -3,24 -2,05 -4,23 

İkinci büyük azı mesio bukkal tüberkül 2,83 6,15 -2,32 

  disto bukkal tüberkül 1,65 6,63 -3,76 

  mesio lingual tüberkül 2,47 2,79 -2,51 

  disto lingual tüberkül 1,22 3,24 -4,34 

  Mesial apeks  -3,76 -1,21 -3,58 

  Distal apeks -4,58 -1,02 -4,41 
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Şekil 4-37: Alt çene  üçüncü modele ait yer değiştirmeler (oklüzal görüntü) 

 

    

Şekil 4-38: Alt çene üçüncü modele ait yer değiştirmeler (lateral görüntü) 
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4.2.6. Alt Çene Üçüncü Modele Ait Asal Gerilme Değerleri Bulguları 

 

4.2.6.1. Tüm diş dizisinde görülen minimum ve maksimum asal gerilme alanları ile 
ilgili bulgular 

 

Çalışmamızda oluşturulmuş olan alt çeneye ait üçüncü modele kuvvet 

uygulanması sonucu, diş yüzeylerinde meydana gelen minimum asal gerilme değerleri -

58×10-4  ile 3×10-4 N/ mm²  arasında değişim göstermektedir (Şekil 4-39, 4-40 ).  

Minimum asal gerilmelerin düşük negatif değerler aldığı alanlar kanin kökünün 

orta 1/3 distal yüzeyi ve birinci küçük azı kökünün orta 1/3 disto lingual yüzeyidir. 

 

 

Şekil 4-39: Alt çene üçüncü modele ait minimum asal gerilmeler vestibül görünüm 
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Şekil 4-40: Alt çene üçüncü modele ait minimum asal gerilmeler lingualden görünüm 

 

    Maksimum asal gerilme değerleri -4×10-4  ile 54×10-4 N/ mm²  arasında 

değişim göstermektedir (Şekil 4-41, 4-42.). 

Maksimum asal gerilme değerlerinin daha yüksek seviyede olduğu bölgeler 

kesici diş köklerinin vestibül yüzeylerinin orta 1/3’ ü, kanin ve birinci küçükazı 

köklerinin mesial yüzeyleridir.  
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Şekil 4-41: Alt çene üçüncü modele ait maksimum asal gerilmeler vestibülden görünüm 

 

    

         

Şekil 4-42: Alt çene üçüncü modele ait maksimum asal gerilmeler lingualden görünüm 
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4.2.6.2.     Kök uçlarında görülen minimum ve maksimum asal gerilme değerleri ile 
ilgili bulgular 

   

Alt çene üçüncü modele ait dişlerin kök uçlarında seçilmiş noktalarda meydana 

gelen gerilme değerleri incelendiğinde, kanin ve birinci küçük azı kökünde oluşan 

gerilmelerin arka bölge dişlerinde oluşan asal gerilmelerden daha fazla oluştuğu 

görülmüştür. En yüksek değer  birinci küçük azının  kökünde minimum asal gerilme, en 

düşük değer ise ikinci büyük azının mesial kökünde maksimum asal gerilme olarak 

meydana gelmiştir. (Tablo 4-14).  

 

 

Kesici köklerinde  oluşan mimimum asal gerilme değerleri daha yüksek olup  

basma gerilmelerini daha baskın görüldüğünü göstermektedir. Kanin köklerinde ise 

oluşan maksimum asal gerilme değerleri daha yüksek olup  çekme gerilmelerini daha 

baskın görüldüğünü göstermektedir. Azılar bölgesinde, ikinci küçük azı kökünde 

minimum asal gerilme değeri yüksek olup basma gerilmeleri daha belirgin olarak 

görülmüştür. Birinci büyük azının mesial köklerinde minimum asal gerilmeler, distal 

kökünde ise maksimum asal gerilmeler yüksek çıkmıştır. Bu gerilmeler , birinci büyük 

azının mesial kökünde basma, distal kökünde ise çekme gerilmelerinin daha belirgin 

olduğunu göstermektedir. İkinci büyük azı mesial kökünde minimum asal gerilmeler, 

distal kökünde ise maksimum asal gerilmeler yüksek çıkmıştır. Bu gerilmeler , ikinci 

büyük azının mesial kökünde basma, distal kökünde ise çekme gerilmelerinin daha 

baskın karakter taşıdığını göstermektedi. 
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Tablo 4-14:  Alt çene üçüncü modelde kök uçlarına ait maksimum ve minimum  asal 
gerilme değerleri 10-4   N/mm²   

 

 Gerilme [10-4 
N/mm²  ] 

DİŞ KÖKLERİ  Maksimum  Minimum 

Orta kesici 6,46 -11,17 

Yan kesici 6,53 -12,54 

Kanin 11,28 -10,66 

Birinci küçük azı 15,26 -26,82 

Birinci büyük azı mesial 1,09 -2,73 

Birinci büyük azı distal 3,59 -2,51 

İkinci büyük azı mesial 0,84 -1,67 

İkinci büyük azı distal 3,30 -1,24 
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4.2.7. Alt  Çene Dördüncü Modele Ait Yer Değiştirme Bulguları 

 

Alt dişlere lingual braketler ve tüpler yerleştirilmiş dördüncü modelde,  ikinci 

küçük azların çekim boşluğunu kapatmak amacıyla birinci küçük azı braketinin 

çengelinden birinci molar tübüne 150g kuvvet uygulanmıştır. Ortaya çıkan yer 

değiştirmeler  Tablo 4-15’de ve Şekil 4-43, 4-44’ de verilmiştir.  

 

4.2.7.1. Orta Kesici 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümde  + yönde 

20,18×10-4 mm , köke ait düğümde – yönde 8,65×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere linguale, kökte ise vestibule doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; kurona ait düğümde  + yönde  1,02×10-

4 mm, köke ait düğümde – yönde 0,67×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular 

kuronda daha belirgin olmak üzere mesiale, kökte ise distale doğru devrilme hareketinin 

oluştuğunu göstermektedir.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümde - yönde  

1,15×10-4 mm, köke ait düğümde - yönde 0,96×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere dişte ekstrüzyon hareketi oluştuğunu 

göstermektedir. 

 

4.2.7.2. Yan Kesici 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümde  + yönde 

23,54×10-4 mm , köke ait düğümde – yönde 8,79×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 
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bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere linguale, kökte ise vestibule doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümde  + yönde  

1,83×10-4 mm, köke ait düğümde – yönde 0,35×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere mesiale, kökte ise distale doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümde - yönde  

0,66×10-4 mm, köke ait düğümde - yönde 0,92×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kökte daha belirgin olmak üzere dişte ekstrüzyon hareketi oluştuğunu 

göstermektedir. 

 

4.2.7.3. Kanin 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümde  + yönde 

12,74×10-4 mm , köke ait düğümde – yönde 4,45×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere linguale, kökte ise vestibule doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

  

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümde  - yönde  

15,26×10-4 mm, köke ait düğümde + yönde 3,89×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda daha belirgin olmak üzere distale, kökte ise mesiale doğru devrilme 

hareketinin oluştuğunu göstermektedir.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümde - yönde  

0,68×10-4 mm, köke ait düğümde + yönde 1,21×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu 

bulgular kuronda  ekstrüzyon hareketi oluştuğunu göstermektedir. 
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4.2.7.4. Birinci Küçük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümlerde, bukkal 

tüberkülde - yönde 5,62×10-4 mm, lingual tüberkülde - yönde 13,61×10-4 mm; köke ait 

düğümde – yönde 10,73×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha 

belirgin olmak dişin bukkale doğru kütlesel hareketinin oluştuğunu göstermektedir. 

Lingual tüberkülde oluşan hareket miktarı bukkal tüberkülden daha fazladır.  

  

 Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde;  kurona ait düğümlerde, bukkal 

tüberkülde - yönde 10,25×10-4 mm, lingual tüberkülde - yönde 18,42×10-4 mm;  köke 

ait düğümde + yönde 6,83×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha 

belirgin olmak üzere distale, kökte ise mesiale doğru devrilme hareketinin oluştuğunu 

göstermektedir. Lingual tüberkülde oluşan devrilme miktarı bukkal tüberkülden daha 

fazladır.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümlerde, bukkal 

tüberkülde + yönde 7,46×10-4 mm, lingual tüberkülde + yönde 9,12×10-4 mm; köke ait 

düğümde + yönde 4,65×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha 

belirgin olmak üzere dişte intrüzyon hareketi oluştuğunu göstermektedir. En fazla 

intrüzyon lingual tüberkülde gerçekleşmiştir. 

 

4.2.7.5. Birinci Büyük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde - yönde 3,22×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 0,56×10-4 mm, 

mesio lingual tüberkülde - yönde 3,01×10-4 mm, disto lingual tüberkülde + yönde 

0,42×10-4 mm; köklere ait düğümde, mesial kökte – yönde 0,45×10-4 mm, distal kökte + 

yönde 0,24×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda mesial tüberküllerde 

daha belirgin olmak üzere bukkale, distal tüberküllerde ise linguale doğru hareketin 
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oluştuğunu göstermektedir. Mesial kökte daha belirgin olarak vestibüle distal kökte ise 

linguale doğru hareket gerçekleşmiştir.  

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde + yönde 4,28×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 3,52×10-4 mm 

mesio lingual tüberkülde + yönde 6,67 ×10-4 mm, disto lingual tüberkülde + yönde 

6,12×10-4 mm; köklere ait düğümde, mesial kökte – yönde 1,57×10-4 mm, distal kökte – 

yönde 1,89×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin olmak 

üzere mesiale, kökte ise distale doğru devrilme hareketinin oluştuğunu göstermektedir. 

Lingual tüberküllerde oluşan devrilme miktarı bukkal tüberküllerden daha fazladır. 

Distal kökte oluşan devrilme miktarı mesial kökten daha fazla gerçekleşmiştir.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal  

tüberkülde + yönde 2,53 ×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde - yönde 0,56×10-4 mm, 

mesio lingual tüberkülde + yönde  3,12×10-4 mm, disto lingual tüberkülde + yönde 1,17 

×10-4 mm; köklere ait düğümde, mesial kökte + yönde 1,83×10-4 mm, distal kökte - 

yönde 1,4×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular mesial tüberküllerde daha 

belirgin olmak üzere dişte intrüzyon hareketi oluştuğunu göstermektedir. Köklerde ise 

distal kökte az miktarda ekstrüzyon hareketi görülmüştür. En fazla intrüzyon mesio 

lingual tüberkülde  gerçekleşmiştir. 

 

4.2.7.6. İkinci Büyük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde + yönde 0,55×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 1,78×10-4 mm, 

mesio lingual tüberkülde + yönde 0,16×10-4 mm, disto lingual tüberkülde + yönde 

2,21×10-4 mm; köklere ait düğümde, mesial kökte + yönde 1,95×10-4 mm, distal  kökte 

+ yönde 2,28×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kökte daha belirgin olmak 

üzere dişin linguale doğru hareketi oluştuğunu göstermektedir. Distal tüberküllerde 

oluşan hareket miktarı mesial tüberküllerden daha fazladır. Distal  kökte oluşan linguale 

doğru hareket mesial kökten daha fazla gerçekleşmiştir.  



 137

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal 

tüberkülde + yönde 2,94 ×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde + yönde 2,62×10-4 mm, 

mesio lingual tüberkülde + yönde 4,75 ×10-4 mm, disto lingual tüberkülde + yönde 

4,96×10-4 mm; köklere ait düğümde, mesial kökte - yönde 0,98×10-4 mm, distal kökte - 

yönde 0,81×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular kuronda daha belirgin olmak 

üzere mesiale, köklerde ise distale doğru devrilme hareketi oluştuğunu göstermektedir. 

Lingual tüberküllerde oluşan devrilme miktarı bukkal tüberküllerden daha fazladır. 

Mesial kökte oluşan devrilme miktarı  distal kökten daha fazla gerçekleşmiştir. 

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; kurona ait düğümlerde, mesio bukkal  

tüberkülde + yönde 0,26×10-4 mm, disto bukkal tüberkülde - yönde 2,44×10-4 mm 

mesio lingual tüberkülde + yönde 1,82×10-4 mm, disto lingual tüberkülde - yönde 

0,63×10-4 mm; köklere ait düğümde, mesial kökte - yönde 2,45×10-4 mm, distal kökte - 

yönde 3,87×10-4 mm hareket görülmektedir. Bu bulgular distal tüberküllerde 

ekstrüzyon, mesial tüberküllerde intrüzyon hareketi oluştuğunu göstermektedir. En fazla 

ekstrüzyon disto bukkal tüberkül ve distal kökte gerçekleşmiştir. 
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Tablo 4-15: Alt çene, dördüncü modele ait yerdeğiştirmeler ( x 10-4   mm) 

       X  + lingual – vestibul       

        Y  + mesial – distal     

        Z  +apikal –okluzal     

     X ekseni  Y ekseni  Z ekseni 

Orta kesici Okluzal 20,18 1,02 -1,15 

  Apeks -8,65 -0,67 -0,96 

Yan kesici Okluzal 23,54 1,83 -0,66 

  Apeks -8,79 -0,35 -0,92 

Kanin Okluzal 12,74 -15,26 -0,68 

  Apeks -4,45 3,89 1,21 

Birinci küçük azı Bukkal  tüberkül     -5,62 -10,25 7,46 

  lingual tüberkül -13,61 -18,42 9,12 

  Apeks -10,73 6,83 4,65 

Birinci büyük azı Mesio bukkal tüberkül -3,22 4,28 2,53 

  disto bukkal tüberkül 0,56 3,52 -0,56 

  Mesio lingual tüberkül -3,01 6,67 3,12 

  disto lingual tüberkül 0,42 6,12 1,17 

  Mesial apeks -0,45 -1,57 1,83 

  Distal apeks 0,24 -1,89 -1,4 

İkinci büyük azı Mesio bukkal tüberkül 0,55 2,94 0,26 

  disto bukkal tüberkül 1,78 2,62 -2,44 

  Mesio lingual tüberkül 0,16 4,75 1,82 

  disto lingual tüberkül 2,21 4,96 -0,63 

  Mesial apeks 1,95 -0,98 -2,45 

  Distal apeks 2,28 -0,81 -3,87 
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Şekil 4-43: Alt çene dördüncü modele ait yer değiştirmeler (oklüzal görüntü) 

 

   

 

Şekil 4-44:  Alt çene dördüncü modele ait yer değiştirmeler (lateral görüntü) 
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4.2.8. Alt Çene Dördüncü Modele Ait Asal Gerilme Değerleri Bulguları 

 

4.2.8.1. Tüm diş dizisinde görülen minimum ve maksimum asal gerilme alanları ile 
ilgili bulgular 

 

Çalışmamızda oluşturulmuş olan alt çeneye ait dördüncü modele kuvvet 

uygulanması sonucu, diş yüzeylerinde meydana gelen minimum asal gerilme değerleri -

53×10-4  ile 3×10-4 N/ mm²  arasında değişim göstermektedir (Şekil 4-45, 4-46 ).  

            Minimum asal gerilmelerin düşük negatif değerler aldığı alanlar kanin kökünün 

orta 1/3 distal yüzeyi ve birinci küçük azı kökünün orta 1/3 disto vestibüler yüzeyidir. 

 

    

Şekil 4-45: Alt çene dördüncü modele ait minimum asal gerilmeler vestibülden görünüm 
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Şekil 4-46: Alt çene dördüncü modele ait minimum asal gerilmeler lingualden görünüm 

 

     

 

Maksimum asal gerilme değerleri -3×10-4  ile 56×10-4 N/ mm²  arasında değişim 

göstermektedir (Şekil 4-47, 4-48.). Maksimum asal gerilmelerin  yüksek değerler aldığı 

alanlar kesici diş köklerinin vestibul, kanin  ve birinci küçük azı köklerinin mesial 

taraflarıdır.Ayrıca birinci büyük azı ve küçük azının  lingual yüzeyinde de gerilmi 

yüksek alanlar görülmüştür. 
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Şekil 4-47: Alt çene dördüncü modele ait maksimum asal gerilmeler vestibülden görünüm 

 

    

 Şekil 4-48: Alt çene dördüncü modele ait maksimum asal gerilmeler lingualden görünüm 
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4.2.8.2.    Kök uçlarında görülen minimum ve maksimum asal gerilme değerleri ile 
ilgili bulgular 

 

Alt çene dördüncü modele ait dişlerin kök uçlarında seçilmiş noktalarda 

meydana gelen gerilme değerleri incelendiğinde, kanin ve birinci küçük azı köklerinde 

oluşan maksimum asal gerilmelerin diğer dişlerde oluşan asal gerilmelerden daha fazla 

oluştuğu görülmüştür. En yüksek değer  birinci küçük azının  kökünde minimum asal 

gerilme, en düşük değer ise ikinci büyük azı mesial kökünde maksimum asal gerilme 

olarak meydana gelmiştir. (Tablo 4-16).  

 

Kesici köklerinde  oluşan mimimum asal gerilme değerleri daha yüksek olup  

basma gerilmelerini daha baskın görüldüğünü göstermektedir. Kanin köklerinde ise 

oluşan maksimum asal gerilme değerleri daha yüksek olup  çekme gerilmelerini daha 

baskın görüldüğünü göstermektedir. Azılar bölgesinde, ikinci küçük azı kökünde 

maksimum asal gerilme değeri yüksek olup çekme gerilmeleri daha belirgin olarak 

görülmüştür. Birinci büyük azının mesial köklerinde minimum asal gerilmeler, distal 

kökünde ise maksimum asal gerilmeler yüksek çıkmıştır. Bu gerilmeler , birinci büyük 

azının mesial kökünde basma, distal kökünde ise çekme gerilmelerinin daha belirgin 

olduğunu göstermektedir. İkinci büyük azı mesial kökünde minimum asal gerilmeler, 

distal kökünde ise maksimum asal gerilmeler yüksek çıkmıştır. Bu gerilmeler , ikinci 

büyük azının mesial kökünde basma, distal kökünde ise çekme gerilmelerinin daha 

baskın karakter taşıdığını göstermektedi. 
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Tablo 4-16: Alt çene dördüncü modelde kök uçlarına ait maksimum ve minimum asal 
gerilme değerleri 10-4   N/mm²   

 

 Gerilme [10-4   N/mm²] 

DİŞ KÖKLERİ  Maksimum  Minimum 

Orta kesici 6,63 -11,36 

Yan kesici 7,12 -13,32 

Kanin 10,64 -8,91 

İkinci küçük azı 14,85 -8,26 

Birinci büyük azı mesial 0,62 -1,91 

Birinci büyük azı distal 3,27 -2,25 

İkinci büyük azı mesial 0,41 -1,22 

İkinci büyük azı distal 1,99 -1,66 
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5. TARTIŞMA 

5.1. Gereç ve Yöntemin Tartışılması 

 

Bu çalışmada; alt ve üst çenede birinci küçük azıların çekilmesi durumunda 

lingual ve labial teknikte en masse retraksiyon sırasında ve yine alt ve üst çenede ikinci 

küçük azıların çekilmesi durumunda her iki teknikte çekim boşluklarının kapatılması 

sırasında oluşan diş hareketleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Analiz yöntemi 

olarak üç boyutlu sonlu elemanlar metodu kullanılmıştır. Üst ve alt çene üçüncü büyük 

azılar hariç tüm dişler, destek yapılar, braketler ve ark telleri modellenerek  çekimli 

vakaların simülasyonu yapılmıştır. Analiz sonucunda ortaya çıkan deplasman ve asal 

gerilme değerleri incelenerek lingual ve labial ortodontik tedavilere ilişkin görülen diş 

hareketlerindeki biomekanik farklar karşılaştırılmıştır. 

Teorik ve deneysel biyomekanik analizler labial ortodontiye ait birçok özelliği 

açıklamaktadır. Ancak lingual ortodontinin biyomekanik prensipleri nadir olarak ortaya 

konmaktadır. Lingual aygıtlarda, kuvvetin uygulanma noktasının dişin direnç merkezi 

ile olan ilişkisinin labial aygıtlardan farklı olması; lingual teknikniğe biyomekanik bazı 

avantajlar sağlamaktadır[2. Lingual ortodonti tedavinin temel biyomekanik prensipleri 

anlayarak tedaviyi daha etkin bir şekilde planlayıp sürdürmek mümkündür. Böylece 

uygulanan ortodontik kuvvetlerin dağılımı ve beklenen diş hareketleri minimal yan 

etkiler ile elde edilebilir. 

Bu çalışmada kullanılan ve modellenen tüm parçalar manuel olarak 

modellenmiştir, diğer çalışmalarda kullanılan laser scaner  veya MR- BT tarama 

yöntemleri tercih edilmemiştir. Dişlerdeki konumsal farklılıkların analizi etkilememesi, 

ve standardizasyon oluşturmak amacıyla diğer çalışmalarda olduğu gibi;  alt ve üst 

dişlerin eksen eğimleri Roth tarafından bildirilen tork, angulasyon ve rotasyon 

değerlerine uygun olarak konumlandırılmış ve ideal diş dizileri oluşturulmuştur. 

Dişlere uygulanan ortodontik kuvvetler, periodontal ligamentde gerilme ve şekil 

değiştirmeler meydana getirmekte, ilgili alveol kemiğinde yapım ve yıkım 

mekanizmaları başlatarak diş hareketi meydana gelmektedir. Diş hareketi sağlamak için 

gereken optimal kuvvet miktarı hâlen tam olarak belirlenememekle beraber, birçok 
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araştırmanın konusunu oluşturmaktadır [1,65]. Dişlere uygulanacak optimum kuvvetin 

belirlenmesinde, elde edilmek istenen hareketin tipi, kök yüzeyinin morfolojisi ve alanı 

önemli rol oynamaktadır [1, 43, 65].  Geçmişte birçok araştırmacı optimum kuvvet 

miktarının dişin kök yüzeyi alanı ile orantılı olduğunu bildirmiştir[1, 43]. 

Çalışmamızda  uygulanacak ortodontik kuvvetlerin belirlenmesinde, kök yüzey 

alanlarında yola çıkan Smith ve Storey ‘basınç hipotezi’ nin kullanıldığı çalışmadan 

yararlanılmıştır. Lee; optimum diş hareketini sağlayan ortalama basıncın köklerde cm² 

197 gf olduğunu belirtmektedir[60, 65]. Çalışmamızda hareketi istenen dişlerin 

hareket yönünde bulunan kök yüzey alanları ölçülmüş ve gereken optimal kuvvetler her 

model için ayrı ayrı hesaplanmıştır. 

Araştırmamızda farklı mekanik sistemlerin karşılaştırılması sonlu elemanlar 

analizi yardımıyla yapılmıştır. Sonlu elemanlar analizi dışında gerilme değerlerinin 

incelenmesinde; gerilme ölçer (strain gauge) yöntemi, fotoelastiklik gerilme analiz 

yöntemi gibi değişik in-vitro yöntemler de çeşitli araştırmalarda kullanılmıştır [4, 66-

70] 

Gerilme ölçer kullanarak dokuların içinde oluşan gerilmelerin belirlenebilmesi 

için invaziv bir yöntem olarak gerilme ölçerlerin doku içine yerleştirilmelidir [ 67, 69]. 

Fotoelastiklik gerilme analizi metodunda, gerilme değerlerinin inceleneceği 

yapının fotoelastiklik malzemeden modeli yapılmaktadır. Oluşturulan modelin karmaşık 

geometrileri temsil edecek kadar ayrıntılı yapılandırılamaması, karmaşık geometriye 

sahip yapıların analizinde gerçeğe yakın sonuçlar elde edilememesine neden olmaktadır 

[ 66, 68].  

Diğer analizlerin bu dezavantajlarına karşın, sonlu elemanlar analizi, karmaşık 

geometriye sahip yapılarda meydana gelen gerilme, gerinme ve yer değiştirmelerin 

hasas bir şekilde incelenmesine olanak sağlayan matematiksel bir yöntemdir. Yöntem, 

analizi yapılacak yapıların, asıllarına en yakın şekilde modellenmesi ve yapıların 

fiziksel özelliklerinin de oluşturulan modellere yansıtılması ile gerilme, gerinme ve yer 

değiştirmelerin gerçeğe en yakın şekilde hesaplanmasına olanak sağlamaktadır. Bu 

nedenle çalışmamızda  sonlu elemanlar analizi yöntemi tercih edilmiştir [4]. 

Sonlu elemanlar analizi sonucunda ortaya çıkan veriler; asal gerilmeler 

(principal gerilmes), von misses gerilmeleri ve yer değiştirme (displacement) 
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değerleridir. Gerilmelere ait veriler değerlendirilirken incelenen materyalin mekanik 

özellikleri göz önüne alınmalıdır. Kırılgan materyaller (kemik ve diş gibi) için asal 

gerilmeler (principal gerilmes); çekilebilir materyaller (implant ve metal restorasyonlar 

gibi) için ise Von Misses gerilme sonuçları değerlendirilmelidir [ 6, 89]. 

Von Misses değerleri oluşan gerilmelerin dağılımı ve yoğunluğu gösterirken, 

gerilmein karakterini belirtmez. Gerilmein karakterini ve hangi bölgede etkin olduğunu 

belirlemek için asal gerilmeler incelenmelidir. Maksimum asal gerilmeler (maksimum 

principal gerilmes) modelde oluşan en yüksek çekme tipi gerilmeini, minimum asal 

gerilmeler (minimum principle gerilmes) ise modelde oluşan en yüksek basma tipi 

gerilmeini ifade etmektedir. Mutlak değeri daha büyük olan gerilme, hangi karakterde 

gerilmenin daha etkin oldugunu gösterir. Bu nedenle çalışmada asal gerilme değerleri 

kullanılmıştır [6, 89]. 

Araştırmamızdaki sonlu elemanlar analizinde kullanılan modeller 28.000 ila 

40.000 noda ve 103 ila 132.000 eleman sayısına sahiptir. Bu nod ve eleman sayılarının 

sistemin davranışını anlamaya yetecek miktarda olduğu düşünülmektedir. 

Peridontal ligamentin mekanik özelliklerinin incelendiği bir çok çalışmada, 

materyal özelliğinin anizotropik ve non-lineer viskoelastiklik olduğu bildirilmektedir. 

Ancak bu çalışmaların tamamı tek bir diş ve onu çevreleyen dokuları içermektedir. 

[101-105]. Bu çalışmada kullanılan sonlu elemanlar analizi programında ise 

periodontal ligamentin materyal özellikleri izotropik ve lineer elastiklik olarak 

tanımlanmıştır. Bu tanımlama periodontal ligamanın özelliklerini belirlemede bir 

eksiklik olarak görünsede; araştırmamızda tüm bir diş dizisi incelenmektedir, 

dolayısıyla tüm dişleri çevreleyen peridontal ligamentlere yüklenecek özellikler analizin 

çözüm süresini ve hata olasılığını arttırmaktadır. Bunun yanında farklı kuvvetler 

kullanılarak çok sayıda analizin gerçekleştirilmiş olması göz önüne alındığında, 

analizlerin bir kişisel bilgisayarın kapasitesini aşmaması için periodontal ligamentin 

materyal özellikleri izotropik ve lineer elastiklik olarak  verilmiştir. 

Bu çalışmada, dişlerde ve kemik dokusunda, periodontal ligamente oranla 

oldukça küçük değerlerde gerinmeler meydana gelmiştir. Bu fark, dişlerin ve kemik 

dokusunun elastiklik modülünün (young modülü),  periodontal ligamente göre 1.000 

kattan daha fazla değere sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Dişlerde oluşan yer 

değiştirmeleri, büyük oranda periodontal ligamentdeki gerinmelere bağlı olarak 
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meydana gelmiştir. Ancak bir dişin periodontal ligament içinde yer değiştirmesinin 

ardından çevre dokularda bir takım histolojik değişiklikler olmakta ve bunun sonucu 

hem ilk harekette hem de ilgili dokuların elastiklik modülü ve poisson oranı gibi fiziksel 

özelliklerinde değişiklikler meydana gelmektedir. Bu nedenle ortaya çıkan diş 

hareketlerinin, klinik uygulamalarda farklılıklar gösterebileceği göz önünde 

bulundurulmalıdır [6, 94, 101] 

Araştırmamız sonucunda elde edilen bulgular, oluşturulan bir mekanik sisteme 

uygulanan kuvvetler sonucu sadece ilk anda gerçekleşen gerilme ve yerdeğiştirmeleri 

içermektedir. Özellikle kişisel morfolojik farklılıklar ve alveol kemiğinin yapısal 

farklılıklar uygulanan mekaniklerin etkilerinin klinik ortamda daha farklı 

gerçekleşmesine neden olabilir [6]. 

 

5.2. Bulguların Tartışılması 

 

5.2.1.  Üst çeneye ait birinci modelden elde edilen sonuçların tartışılması 

 

Üst dişlere labial braketler ve tüpler yerleştirilmiş ilk modelde, birinci küçük 

azıların çekim boşluğunu kapatmak amacıyla kanin braketinin distal kanadından ikinci 

küçük azı braketinin mesial kanadına 370g kuvvet uygulanmıştır.  

Asal gerilme değerlerinin dağılımında bakıldığında , kesici ve kaninlerde olusan 

asal gerilmelerin, azılar bölgesinde ortaya çıkan gerilmelerden daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Bu bulgu  kesici ve kaninlerde oluşan hareket miktarının daha fazla 

olmasından kaynaklanmaktadır. Dişlerin hareket miktarının fazla olduğu  kesici ve 

kanin kök yüzeylerinde maksimum gerilme değerlerinde artış, minimun gerilme 

değerlerinde azalma görülmektedir. 

Orta kesici dişte retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin olmak 

üzere palatinale, kökte ise vestibule devrilme hareketi görülmüştür. Kuronun palatinale 

devrilmesi  sonucunda, dişlerin sekiz ligatürü ile birbirine bağlı olmasından dolayı 

kuronda mesiale doğru devrilme hareketi oluşmuştur ancak kökte oluşan distale 

devrilme hareketi daha fazla miktarda gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin yarattığı 
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dik yöndeki yan etkiler sonucu dişte ektrüzyon hareketi oluşmuştur. Orta kesici dişte 

oluşan en belirgin hareket kuronun palatinale devrilme hareketidir. 

 

Yan kesici dişte retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin olmak 

üzere palatinale, kökte ise vestibule devrilme hareketi görülmüştür. Kuronun palatinale 

devrilmesi  sonucunda, dişlerin sekiz ligatürü ile birbirine bağlı olmasından dolayı 

kuronda mesiale doğru devrilme hareketi oluşmuştur ancak kökte oluşan distale 

devrilme hareketi daha az miktarda gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin yarattığı 

dik yöndeki yan etkiler sonucu kuronda intrüzyon, devrilmenin etkisi ile konum 

değiştiren kökte ise ekstruzyon hareketi oluşmuştur. Yan kesici dişte oluşan en belirgin 

hareket kuronun palatinale devrilme hareketidir. 

Kaninde retraksiyon kuvvetinin etkisi ile kuronda daha belirgin olmak üzere 

distale, kökte ise mesiale doğru devrilme hareketi gerçekleşmiştir. Retraksiyon 

kuvvetinin yatay yönde yarattığı yan etkiler sonucu kuronda palatinale, kökte ise 

bukkale devrilme hareketi görülmüştür. Retraksiyon kuvvetinin yarattığı dik yöndeki 

yan etkiler sonucu kökte daha fazla olmak üzere kuronda intrüzyon hareketi oluşmuştur. 

Kaninde oluşan en belirgin hareket kuronun palatinale devrilme hareketidir. 

İkinci küçük azıda retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin 

mesiale, kökte distale doğru devrilme hareketi gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin 

yatay yönde yarattığı yan etkiler sonucu kuronda daha belirgin olarak palatinale, kökte 

ise az miktarda bukkale devrilme hareketi görülmüştür. Aynı zamanda retraksiyon 

kuvvetinin dik yönde yarattığı yan etkiler sonucu palatinal tüberkülde daha belirgin 

olmak üzere intrüzyon hareketi gözlemlenmiştir. Retraksiyon kuvvetinin labialden 

uygulanması sonucunda mesio palatinal kuron rotasyonu oluşmuştur. İkinci küçük azıda 

oluşan en belirgin hareket kuronun mesiale devrilme hareketidir. 

Birinci büyük azıda retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin 

mesiale, kökte distale doğru devrilme hareketi gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin 

yatay yönde yarattığı yan etkiler sonucu kuronda daha belirgin palatinale, kökte ise daha 

az miktarda bukkale devrilme hareketi görülmüştür. Aynı zamanda retraksiyon 

kuvvetinin dik yönde yarattığı yan etkiler sonucu palatinal tüberkülerde daha belirgin 

olmak üzere intrüzyon, bukkal tüberküllerde ekstrüzyon hareketi gözlemlenmiştir. 

Retraksiyon kuvvetinin labialden uygulanması sonucunda kuronda mesio palatinal 
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rotasyon oluşmuştur. Birinci büyük azıda oluşan en belirgin hareket kuronun mesiale 

devrilme hareketidir. 

İkinci büyük azıda retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin 

mesiale, kökte distale doğru devrilme hareketi gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin 

yatay yönde yarattığı yan etkiler sonucu kuronda daha belirgin palatinale, kökte ise daha 

az miktarda bukkale devrilme hareketi görülmüştür. Aynı zamanda retraksiyon 

kuvvetinin dik yönde yarattığı yan etkiler sonucu distal tüberküllerde daha belirgin 

olmak üzere dişte ekstrüzyon hareketi gözlemlenmiştir. Retraksiyon kuvvetinin 

labialden uygulanması sonucunda kuronda mesio palatinal rotasyon oluşmuştur. İkinci 

büyük azıda oluşan en belirgin hareket kuronun mesiale devrilme hareketidir. 

Arka bölge dişlerinde, dişler 8 ligatürü ile birbirlerine ve aynı zamanda ark 

teline bağlıdırlar, dolayısıyla uygulanan kuvvetler sonucunda oluşan hareketler benzer 

karakterler taşımaktadır.  

McLaughlin ve ark., labial teknikte bowing etkiyi sagital düzlemde; kaninlerin 

distale, kesici dişlerin linguale ve azıların mesiale devrilmesi olarak tanımlamaktadır. 

Horizontal düzlemde ise kaninlerin disto lingual ve ikinci küçük azıların mesio lingual 

yönde, çekim boşluğuna doğru rotasyon yaptığını bildirmiştir [46]. 

Üst çenede labial teknik ile en masse retraksiyon yapılan birinci küçük azı 

çekimli modelde oluşan diş hareketleri sagittal düzlemde  kaninlerin distale, kesici 

dişlerin linguale ve azıların mesiale devrilmesi  şeklinde  gerçekleşmiştir, küçük 

azılarda ise mesio palatinal rotasyon  görülmüştür, sonuçlar McLaughlin ve ark. 

bulguları ile uyumludur.  

 

5.2.2. Üst çeneye ait ikinci modelden elde edilen sonuçların tartışılması 

 

Üst dişlere lingual braketler ve tüpler yerleştirilmiş ikinci modelde, birinci 

küçük azıların çekim boşluğunu kapatmak amacıyla kanin braketinin çengelinden ikinci 

küçük azı braketinin çengeline 370g kuvvet uygulanmıştır.   
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Asal gerilme değerlerinin dağılımında bakıldığında , kesici ve kaninlerde oluşan 

asal gerilmelerin, azılar bölgesinde ortaya çıkan gerilmelerden daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Bu bulgu  kesici ve kaninlerde oluşan hareket miktarının daha fazla 

olmasından kaynaklanmaktadır. Dişlerin hareket miktarının fazla olduğu  kesici ve 

kanin kök yüzeylerinde ve özellikle birinci büyük azının kök yüzeyinde maksimum 

gerilme değerlerinde artış, minimun gerilme değerlerinde azalma görülmektedir. 

 

Orta kesici dişte retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin olmak 

üzere palatinale, kökte ise vestibule devrilme hareketi görülmüştür. Kuronun palatinale 

devrilmesi  sonucunda, dişlerin sekiz ligatürü ile birbirine bağlı olmasından dolayı 

kuronda mesiale, kökte distale doğru devrilme hareketi oluşmuştur ancak kuronda 

oluşan distale devrilme hareketi daha fazla miktarda gerçekleşmiştir. Retraksiyon 

kuvvetinin yarattığı dik yöndeki yan etkiler sonucu dişte az miktarda intruzyon hareketi 

oluşmuştur. Orta kesici dişte oluşan en belirgin hareket kuronun palatinale devrilme 

hareketidir. 

Yan kesici dişte retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin olmak 

üzere palatinale, kökte ise vestibule devrilme hareketi görülmüştür. Kuronun palatinale 

devrilmesi  sonucunda, dişlerin sekiz ligatürü ile birbirine bağlı olmasından dolayı 

kuronda mesiale doğru devrilme hareketi oluşmuştur ancak kökte oluşan distale 

devrilme hareketi daha az miktarda gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin yarattığı 

dik yöndeki yan etkiler sonucu kuronda intrüzyon hareketi oluşmuştur. Yan kesici dişte 

oluşan en belirgin hareket kuronun palatinale devrilme hareketidir. 

Kaninde retraksiyon kuvvetinin etkisi ile kuronda daha belirgin olmak üzere 

distale, kökte ise mesiale doğru devrilme hareketi gerçekleşmiştir. Retraksiyon 

kuvvetinin yatay yönde yarattığı yan etkiler sonucu kuronda palatinale, kökte ise 

bukkale devrilme hareketi görülmüştür. Retraksiyon kuvvetinin yarattığı dik yöndeki 

yan etkiler sonucu kuronda daha fazla olmak üzere kuronda intrüzyon hareketi 

oluşmuştur. Kaninde oluşan en belirgin hareket kuronun distale devrilme hareketidir. 

İkinci küçük azıda retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin olarak 

mesiale, kökte distale doğru devrilme hareketi gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin 

yatay yönde yarattığı yan etkiler sonucu kuronda  daha belirgin şekilde bukkale, kökte 

ise palatinale devrilme hareketi görülmüştür. Aynı zamanda retraksiyon kuvvetinin dik 
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yönde yarattığı yan etkiler sonucu palatinal tüberkülde daha belirgin olmak üzere 

ekstrüzyon hareketi gözlemlenmiştir. Retraksiyon kuvvetinin lingualden uygulanması 

sonucunda mesio bukkal kuron rotasyonu oluşmuştur. İkinci küçük azıda oluşan en 

belirgin hareket kuronun bukkale devrilme hareketidir. 

Birinci büyük azıda retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin 

olarak mesiale, kökte distale doğru devrilme hareketi gerçekleşmiştir. Retraksiyon 

kuvvetinin yatay yönde yarattığı yan etkiler sonucu kuronda daha belirgin bukkale, 

kökte ise palatinale devrilme hareketi görülmüştür. Aynı zamanda retraksiyon 

kuvvetinin dik yönde yarattığı yan etkiler sonucu palatinal tüberkülerde daha belirgin 

olmak üzere dişte ekstrüzyon hareketi gözlemlenmiştir. Retraksiyon kuvvetinin 

lingualden uygulanması sonucunda kuronda mesio bukkal rotasyon oluşmuştur. Birinci 

büyük azıda oluşan en belirgin hareket kuronun bukkale devrilme hareketidir. 

İkinci büyük azıda retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda ve köklerde mesiale 

doğru hareket oluşmuştur, hareket miktarı kuronda daha fazla gerçekleşmiştir. 

Retraksiyon kuvvetinin yatay yönde yarattığı yan etkiler sonucu kuronda daha belirgin 

bukkale, kökte ise palatinale devrilme hareketi görülmüştür. Aynı zamanda retraksiyon 

kuvvetinin dik yönde yarattığı yan etkiler sonucu palatinal tüberkülerde daha belirgin 

olmak üzere dişte ekstrüzyon hareketi gözlemlenmiştir. Retraksiyon kuvvetinin 

lingualden uygulanması sonucunda kuronda mesio bukkal rotasyon oluşmuştur. İkinci 

büyük azıda oluşan en belirgin hareket kuronun bukkale devrilme hareketidir. 

Arka bölge dişlerinde, dişler 8 ligatürü ile birbirlerine ve aynı zamanda ark 

teline bağlıdırlar, dolayısıyla uygulanan kuvvetler sonucunda oluşan hareketler benzer 

karakterler taşımaktadır. 

Liang ve ark; labial ve lingual teknikte üst kesicilerin tork kontrolünü 

inceledikleri çalışmada; labial ve lingual tedavide horizontal yönde retraksiyon kuvveti, 

dik yönde inrüziv kuvvet ve lingual kök torku  uygulanmıştır. Labial   teknikte üst 

kesicilere translasyon yaptıran kuvvet lingual teknikte kuronların linguale devrilmesine 

neden olmuştur. Bu bulgu lingual teknikte çekimli vakalarda üst kesici retraksiyonu 

sırasında daha sık tork kaybı oluşabileceğini göstermektedir. Lingual teknikte çekimli 

vakalarda lingual kök torku ve dik yönde intrüziv kuvvetler arttırılmalı, horizontal 

yönde retraksiyon kuvvetleri azaltılmalıdır [96] 
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Scuzzo ve Takemoto; aynı miktarda uygulanan kuvvetin lingual teknikte  

kesicilerin daha fazla linguale devrilmesine neden olduğunu bildirmiştir. En masse 

retraksiyon safhasında oluşan vertikal bowing etkiden korunmak için özellikle ön 

bölgede iyi bir lingual kök torku yaratarak, kompansasyon eğrileri yardımı ile intüriziv 

kuvvetler arttırılmalıdır. Transversal bowing etki ile ortaya çıkan  küçük azılar 

bölgesindeki genişleme ve ikinci büyük azılar bölgesindeki daralmayı engellemek için , 

lingual ark teli transversal yönde küçük azılar bölgesinde dar, ikinci büyük azılar  

bölgesine geniş tutulmalıdır [3, 47]. 

Üst çenede lingual teknik ile en masse retraksiyon yapılan birinci küçük azı 

çekimli modelde, kesici dişlerde oluşan linguale devrilme hareketi Liang ve ark., 

Scuzzo ve Takemoto ‘nun bulguları ile uyumludur, transversal düzlemde; küçük azılar 

bölgesinde oluşan genişleme  hareketi de literatür bilgileri ile desteklenmektedir, ancak 

ikinci büyük azılar bölgesindeki genişleme literatür bilgisi ile uyuşmamaktadır. 

Scuzzo ve Takemoto; ankıraj açısından lingual tekniğin posterior ankırajının  

labial teknikten daha kuvvetli olduğunu belirtmiştir. Azılarda oluşan distal rotasyon ve 

bukkal kök torkunun ankırajı arttırdığı bildirilmiştir. Bu çalışmada ise büyük azılarda 

distal rotasyonlar oluşmuş,  ancak büyük azılarda palatinal kök torku görülmüştür.  

Büyük azılarda oluşan mesial hareket miktarı, labial tekniğin uygulandığı modelde 

oluşan  mesial hareket miktarından daha az gerçekleşmiştir. Posterior bölgede görülen 

bu hareketler üst çenede en masse retraksiyon sırasında oluşan ankırajın lingual teknikte 

daha fazla olduğunu göstermektedir. Elde edilen bu sonuç Scuzzo ve Takemoto’nun 

verdiği bilgi ile uyumludur ancak azılarda bukkal değil palatinal kök torku görülmüştür. 

 

5.2.3. Üst çeneye ait üçüncü modelden elde edilen sonuçların tartışılması 

 

Üst dişlere labial braketler ve tüpler yerleştirilmiş üçüncü modelde, ikinci küçük 

azıların çekim boşluğunu kapatmak amacıyla birinci küçük azı braketinin distal 

kanadından birinci molar tübüne 200g kuvvet uygulanmıştır.  

Asal gerilme değerlerinin dağılımında bakıldığında, kesici, kanin ve birinci 

küçük azıda  olusan asal gerilmelerin, azılar bölgesinde ortaya çıkan gerilmelerden daha 

yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulgu  kesici ve kaninlerde oluşan hareket miktarının 
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daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Dişlerin hareket miktarının fazla olduğu  

kesici, kanin ve birinci küçük azı kök yüzeylerinde maksimum gerilme değerlerinde 

artış, minimun gerilme değerlerinde azalma görülmektedir. 

Orta kesici dişte retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin olmak 

üzere palatinale, kökte ise vestibule devrilme hareketi görülmüştür. Kuronun palatinale 

devrilmesi  sonucunda, dişlerin sekiz ligatürü ile birbirine bağlı olmasından dolayı 

kuronda mesiale doğru devrilme hareketi oluşmuştur ancak kökte oluşan distale 

devrilme hareketi daha az miktarda gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin yarattığı 

dik yöndeki yan etkiler sonucu dişte ektrüzyon hareketi oluşmuştur. Orta kesici dişte 

oluşan en belirgin hareket kuronun palatinale devrilme hareketidir. 

Yan kesici dişte retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin olmak 

üzere palatinale, kökte ise vestibule devrilme hareketi görülmüştür. Kuronun palatinale 

devrilmesi  sonucunda, dişlerin sekiz ligatürü ile birbirine bağlı olmasından dolayı 

kuronda mesiale doğru devrilme hareketi oluşmuştur ancak kökte oluşan distale 

devrilme hareketi daha az miktarda gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin yarattığı 

dik yöndeki yan etkiler sonucu kuronda ekstrüzyon hareketi oluşmuştur. Yan kesici 

dişte oluşan en belirgin hareket kuronun palatinale devrilme hareketidir. 

Kaninde retraksiyon kuvvetinin etkisi ile kuronda daha belirgin olmak distale, 

kökte ise mesiale doğru devrilme hareketi gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin yatay 

yönde yarattığı yan etkiler sonucu kuronda daha belirgin palatinale, kökte ise bukkale 

devrilme hareketi görülmüştür. Retraksiyon kuvvetinin yarattığı dik yöndeki yan etkiler 

sonucu üzere kuronda intrüzyon hareketi oluşmuştur. Kaninde oluşan en belirgin 

hareket kuronun palatinale devrilme hareketidir. 

Birinci küçük azıda retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda  daha belirgin 

distale, kökte mesiale doğru devrilme hareketi gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin 

yatay yönde yarattığı yan etkiler sonucu kuronda daha belirgin palatinale, kökte ise az 

miktarda bukkale devrilme hareketi görülmüştür. Aynı zamanda retraksiyon kuvvetinin 

dik yönde yarattığı yan etkiler sonucu palatinal tüberkülde daha belirgin olmak üzere 

intrüzyon hareketi gözlemlenmiştir. Retraksiyon kuvvetinin labialden uygulanması 

sonucunda disto palatinal kuron rotasyonu oluşmuştur. Birinci küçük azıda oluşan en 

belirgin hareket kuronun distale devrilme hareketidir. 
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Birinci büyük azıda retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin  

mesiale, kökte distale doğru devrilme hareketi gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin 

yatay yönde yarattığı yan etkiler sonucu kuronda  daha belirgin palatinale, kökte ise az 

miktarda bukkale devrilme hareketi görülmüştür. Aynı zamanda retraksiyon kuvvetinin 

dik yönde yarattığı yan etkiler sonucu mesio palatinal tüberkülde daha belirgin olmak 

üzere intrüzyon, disto bukkal tüberküllerde ekstrüzyon hareketi gözlemlenmiştir. 

Retraksiyon kuvvetinin labialden uygulanması sonucunda kuronda mesio palatinal 

rotasyon oluşmuştur. Birinci büyük azıda oluşan en belirgin hareket kuronun mesiale 

devrilme hareketidir. 

İkinci büyük azıda retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda  daha belirgin 

mesiale, kökte distale doğru devrilme hareketi gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin 

yatay yönde yarattığı yan etkiler sonucu kuronda mesial tüberküllerde palatinale, distal 

tüberküllerde bukkale doğru hareket, kökte ise az miktarda bukkale doğru hareket 

görülmüştür. Aynı zamanda retraksiyon kuvvetinin dik yönde yarattığı yan etkiler 

sonucu distal tüberküllerde daha belirgin olmak üzere ekstrüzyon hareketi 

gözlemlenmiştir. Retraksiyon kuvvetinin labialden uygulanması sonucunda kuronda 

mesio palatinal rotasyon oluşmuştur. İkinci büyük azıda oluşan en belirgin hareket 

kuronun mesiale devrilme hareketidir. 

Arka bölge dişlerinde, dişler 8 ligatürü ile birbirlerine ve aynı zamanda ark 

teline bağlıdırlar, dolayısıyla uygulanan kuvvetler sonucunda oluşan hareketler benzer 

karakterler taşımaktadır. 

Wang ve ark. yaptığı çalışmada, üst birinci büyük azının lingual ve labial 

teknikte, farklı tipte  kuvvet yüklemelerinde  oluşan  mesial hareketleri karşılaştırmalı 

olarak incelenmiştir. Mesial kuvvet uygulamasında üst birinci büyük azı lingual teknikte 

mesiale devrilmiş, distale ve linguale rotasyon yapmıştır, labial teknikte ise mesiale 

devrilmiş, distale ve bukkale rotasyon yapmıştır [95] 

Üst çenede labial teknik ile birinci küçük azı retraksiyonu yapılan ikinci küçük 

azı çekimli modelde, birinci büyük azıda oluşan mesiale devrilme hareketi, Wang ve 

ark. bulguları ile uyumludur. Ancak kuronda  literatür bulgusundan farklı olarak 

belirgin mesio lingual rotasyon gerçekleşmiştir. 
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5.2.4. Üst çeneye ait dördüncü modelden elde edilen sonuçların tartışılması 

 

Üst dişlere lingual braketler ve tüpler yerleştirilmiş dördüncü modelde, ikinci 

küçük azıların çekim boşluğunu kapatmak amacıyla birinci küçük azı braketinin 

çengelinden birinci molar tübüne 200g kuvvet uygulanmıştır. 

Asal gerilme değerlerinin dağılımında bakıldığında, kesici, kanin ve birinci 

küçük azıda  olusan asal gerilmelerin, azılar bölgesinde ortaya çıkan gerilmelerden daha 

yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulgu  kesici ve kaninlerde oluşan hareket miktarının 

daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Dişlerin hareket miktarının fazla olduğu  

kesici, kanin ve birinci küçük azı kök yüzeylerinde maksimum gerilme değerlerinde 

artış, minimun gerilme değerlerinde azalma görülmektedir. 

Orta kesici dişte retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin olmak 

üzere palatinale, kökte ise vestibule devrilme hareketi görülmüştür. Kuronun palatinale 

devrilmesi  sonucunda, dişlerin sekiz ligatürü ile birbirine bağlı olmasından dolayı 

kuronda mesiale doğru devrilme hareketi oluşmuştur ancak kökte oluşan distale 

devrilme hareketi daha az miktarda gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin yarattığı 

dik yöndeki yan etkiler sonucu dişte ektrüzyon hareketi oluşmuştur. Orta kesici dişte 

oluşan en belirgin hareket kuronun palatinale devrilme hareketidir. 

Yan kesici dişte retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin olmak 

üzere palatinale, kökte ise vestibule devrilme hareketi görülmüştür. Kuronun palatinale 

devrilmesi  sonucunda, dişlerin sekiz ligatürü ile birbirine bağlı olmasından dolayı 

kuronda mesiale doğru devrilme hareketi oluşmuştur ancak kökte oluşan distale 

devrilme hareketi daha az miktarda gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin yarattığı 

dik yöndeki yan etkiler sonucu dişte ektrüzyon hareketi oluşmuştur. Yan kesici dişte 

oluşan en belirgin hareket kuronun palatinale devrilme hareketidir. 

Kaninde retraksiyon kuvvetinin etkisi ile kuronda daha belirgin olmak distale, 

kökte ise mesiale doğru devrilme hareketi gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin yatay 

yönde yarattığı yan etkiler sonucu kuronda daha belirgin palatinale, kökte ise bukkale 

devrilme hareketi görülmüştür. Retraksiyon kuvvetinin yarattığı dik yöndeki yan etkiler 

sonucu üzere kuronda intrüzyon hareketi oluşmuştur. Kaninde oluşan en belirgin 

hareket kuronun distale devrilme hareketidir. 
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Birinci küçük azıda retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda  daha belirgin 

distale, kökte mesiale doğru devrilme hareketi gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin 

yatay yönde yarattığı yan etkiler sonucu kuronda daha belirgin olmak üzere dişte 

bukkale doğru hareket görülmüştür. Aynı zamanda retraksiyon kuvvetinin dik yönde 

yarattığı yan etkiler sonucu palatinal tüberkülde daha belirgin olmak üzere intrüzyon 

hareketi gözlemlenmiştir. Retraksiyon kuvvetinin lingualden uygulanması sonucunda 

disto bukkal kuron rotasyonu oluşmuştur. Birinci küçük azıda oluşan en belirgin hareket 

kuronun distale devrilme hareketidir. 

Birinci büyük azıda retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin  

mesiale, kökte distale doğru devrilme hareketi gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin 

yatay yönde yarattığı yan etkiler sonucu kuronda mesial tüberküllerde bukkale, distal 

tüberküllerde palatinale, köklerde ise distal kök az miktarda  palatinale, mesial ve 

palatinal kökler ise az miktarda bukkale doğru hareket görülmüştür. Aynı zamanda 

retraksiyon kuvvetinin dik yönde yarattığı yan etkiler sonucu mesial tüberkülerde daha 

belirgin olmak üzere intrüzyon, distal tüberküllerde ekstrüzyon hareketi 

gözlemlenmiştir. Retraksiyon kuvvetinin lingualden uygulanması sonucunda kuronda 

ve kökte mesio bukkal, az miktarda disto lingual rotasyon oluşmuştur. Birinci büyük 

azıda oluşan en belirgin hareket kuronun mesiale devrilme hareketidir. 

İkinci büyük azıda retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda  daha belirgin 

olamk üzere mesiale, kökte ise az miktarda distale doğru devrilme hareketi 

gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin yatay yönde yarattığı yan etkiler sonucu 

kuronda daha belirgin olmak üzere dişte palatinale doğru hareket görülmüştür. Aynı 

zamanda retraksiyon kuvvetinin dik yönde yarattığı yan etkiler sonucu distal 

tüberküllerde daha belirgin olmak üzere  dişte ekstrüzyon hareketi gözlemlenmiştir. 

Retraksiyon kuvvetinin lingualden uygulanması sonucunda kuronda disto palatinal 

rotasyon oluşmuştur. İkinci büyük azıda oluşan en belirgin hareket kuronun mesiale 

devrilme hareketidir. 

Arka bölge dişlerinde, dişler 8 ligatürü ile birbirlerine ve aynı zamanda ark 

teline bağlıdırlar, dolayısıyla uygulanan kuvvetler sonucunda oluşan hareketler benzer 

karakterler taşımaktadır. 

Wang ve ark. yaptığı çalışmada, üst birinci büyük azının lingual ve labial 

teknikte, farklı tipte  kuvvet yüklemelerinde  oluşan  mesial hareketleri karşılaştırmalı 
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olarak incelenmiştir. Mesial kuvvet uygulamasında üst birinci büyük azı lingual teknikte 

mesiale devrilmiş, distale ve linguale rotasyon yapmıştır, labial teknikte ise mesiale 

devrilmiş, distale ve bukkale rotasyon yapmıştır. Labial teknikte oluşan devrilme ve 

rotasyon miktarı lingual teknikten daha fazladır. Dişte kütlesel  hareket oluştuğunda 

lingual teknikteki hareket miktarı labial teknikten daha fazla gerçekleşmiştir. Üst birinci 

büyük azıların mesial yönde kütlesel olarak hareketinde lingual tekniğin daha etkili 

olacağı sonucuna varılmıştır [95] 

Üst çenede lingual teknik ile birinci küçük azı retraksiyonu yapılan ikinci küçük 

azı çekimli modelde, birinci büyük azıda oluşan mesiale devrilme hareketi, Wang ve 

ark. bulguları ile uyumludur. Ancak kuronda  literatür bulgusundan farklı olarak 

belirgin mesio bukkal az miktarda disto palatinal rotasyon gerçekleşmiştir ve dişin 

mesiale doğru hareketi labial teknikten fazla gerçekleşmiştir.  

 

5.2.5.  Üst çeneye ait en masse retraksiyon yapılan birinci ve ikinci modellerde 
labial ve lingual tekniklerde elde edilen asal gerilme sonuçlarının karşılastırılması 

 

Labial tekniğin uygulandığı üst çene birinci modelde oluşan minimum asal 

gerilme değerleri -245×10-4  ile 10×10-4 N/ mm²   arasında değişirken, lingual tekniğin 

uygulandığı üst çene ikinci modelde oluşan minimum asal gerilme değerleri -132×10-4  

ile 14×10-4 N/ mm²  arasında değişim göstermektedir. Her iki modelde oluşan minimum 

asal gerilmeler, kesici diş köklerinin palatinal, kanin köklerinin distal tarafında düşük 

negatif değerler alırken, üst çene ikinci modelde farklı olarak ikinci küçük azı 

kuronunun palatinali ve birinci büyük azının distal kökünün mesial tarafında minimum 

asal gerilmeler düşük değerler almıştır. Bu bölgelerde basma gerilmeleri yoğunlaşmıştır. 

Arka bölge dişlerinde görülen gerilmeler kesici ve kaninlerde oluşan gerilmelerden daha 

az meydana gelmiştir.  

 

Labial tekniğin uygulandığı üst çene birinci modelde oluşan maksimum asal 

gerilme değerleri ise -16×10-4 ile 103×10-4 N/ mm² arasında değişirken, lingual tekniğin 

uygulandığı üst çene ikinci modelde oluşan maksimum asal gerilme değerleri -9×10-4  

ile 99×10-4 N/ mm²  arasında değişim göstermektedir. Her iki modelde oluşan 
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maksimum asal gerilmeler değerlerinin daha yüksek seviyede olduğu bölgeler kesici diş 

köklerinin vestibül ve kanin köklerinin mesial yüzeyleridir. Üst çene ikinci modelde 

farklı olarak ikinci küçük azının distali, birinci büyük azı kuronun mesiali, köklerinin 

distal tarafları ve ikinci büyük azının distal kökünün distal tarafı yüksek pozitif değerler 

almışlardır. Bu bölgelerde çekme gerilmeleri belirgindir. Arka bölge dişlerinde görülen 

gerilmeler kesici ve kaninlerde oluşan gerilmeler ile karşılaştırıldığında göz ardı 

edilebilecek kadar azdır.  

 

 Kök uçlarından alınan asal gerilme değerleri incelendiğinde, her iki tekniktede 

kesici diş köklerinde oluşan minimum asal gerilme miktarları fazla oluşmuştur, ancak 

lingual teknikte oluşan gerilme miktarı daha fazla gerçekleşmiştir. Bu dişlerde görülen 

baskın gerilme basma gerilmeidir. Kaninlerde labial tekniğin uygulandığı modelde 

maksimum asal gerilme, lingual tekniğin uygulandığı modelde minimum asal gerilme 

yüksek çıkmıştır. Lingual teknikte oluşan gerilme miktarı daha fazla gerçekleşmiştir. 

Labial teknikte kaninlerde çekme, lingual teknikte ise basma gerilmesi daha belirgin 

olarak ortaya çıkmıştır.  

 

İkinci küçük azılarda; her iki teknikte minimum asal gerilme miktarı yüksek 

çıkmıştır. Lingual teknikte oluşan gerilme miktarı daha fazla gerçekleşmiştir. Her iki 

teknikte de ikinci küçük azılarda basma gerilmesi daha belirgin olarak ortaya çıkmıştır. 

Birinci büyük azılarda; her iki teknikte mesial ve palatinal köklerinde minimum, distal 

köklerinde ise maksimum gerilmeler yüksek miktarda gerçekleşmiştir. Lingual teknikte 

oluşan gerilmeler daha fazla olmuştur. Birinci büyük azıda mesial ve palatinal köklerde 

basma, distal köklerde çekme gerilmesi daha baskın olarak görülmüştür. İkinci büyük 

azılarda, her iki teknikte tüm köklerde maksimum asal gerilmeler daha belirgin 

görülmüştür. Lingual teknikte oluşan gerilmeler daha fazla olmuştur. İkinci büyük azıda 

tüm köklerde çekme gerilmesi daha baskın oluşmuştur. 
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5.2.6.  Üst çeneye ait en masse retraksiyon yapılan birinci ve ikinci modellerde 
labial ve lingual tekniklerde elde edilen yer değiştirme sonuçlarının 
karşılastırılması 

 

5.2.6.1. Orta Kesici 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; her iki teknikte kuronda palatinale, 

kökte vestibüle devrilme hareketini görülmüştür. Lingual teknikte oluşan hareket 

miktarı labial teknikte olusan  hareketten daha fazladır.  

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; her iki teknikte kuronun mesiale, 

kökün distale devrilme hareketi görülmüştür. Labial teknikte oluşan hareket miktarı 

lingual teknikte olusan  hareketten daha fazladır.  

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; labial teknikte ekstrüzyon  

görülürken, lingual teknikte intrüzyon gerçekleşmiştir. Ancak labial teknikte oluşan 

hareket miktarı lingual teknikte oluşan hareketden daha fazladır.  

Lingual teknikte daha fazla retrüzyon, daha az miktarda mesiale devrilme ve 

intrüzyon görülmüştür. 

 

5.2.6.2. Yan Kesici 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; her iki teknikte kuronda palatinale, 

kökte vestibüle devrilme hareketini görülmüştür. Lingual teknikte oluşan hareket 

miktarı labial teknikte olusan  hareketten daha fazladır.  

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; her iki teknikte daha fazla miktarda 

kuronun mesiale, kökün ise distale devrilme hareketi görülmüştür. Ancak labial teknikte 

oluşan hareket miktarı lingual teknikte olusan  hareketten daha fazladır.  

 Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; her iki teknikte intrüzyon 

görülmüştür. Lingual teknikte oluşan hareket miktarı labial teknikte oluşan  hareketten 

daha fazla olduğu , labial teknikte görülen hareket miktarının çok anlamlı olmadığı 

belirlenmiştir.  
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Lingual teknikte daha fazla retrüzyon ve intrüzyon, daha az miktarda mesiale 

devrilme görülmüştür. 

 

5.2.6.3. Kanin 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; her iki teknikte kuronda palatinale, 

kökte vestibüle devrilme hareketi görülmüştür. Labial teknikte oluşan hareket miktarı 

lingual teknikte oluşan  hareketten daha fazladır.  

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; her iki teknikte kuronun distale kökün 

mesiale devrilme hareketi görülmüştür, hareket miktarları birbirlerine yakındır ancak 

labial teknikte oluşan kökün mesiale hareketi lingual teknikte oluşan  hareketten daha 

fazla gerçekleşmiştir.  

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; her iki teknikte intrüzyon 

görülmüştür. Lingual teknikte oluşan hareket miktarı labial teknikte oluşan hareketten 

daha fazla  gerçekleşmiştir. 

Lingual teknikte daha fazla retrüzyon ve intrüzyon, daha az miktarda palatinale 

devrilme görülmüştür. 

  

5.2.6.4. İkinci Küçük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; labial teknikte kuronda palatinale, 

kökte vestibüle devrilme hareketi oluşurken, lingual teknikte kuronda bukkale, kökte 

palatinale devrilme hareketi görülmüştür. Lingual teknikte oluşan hareket miktarı labial 

teknikte oluşan  hareketten daha fazladır. Labial teknikte palatinal tüberkül, lingual 

teknikte bukkal tüberkül daha fazla miktarda hareket etmiştir, ayrıca lingual teknikte 

görülen palatinale devrilme hareketi daha belirgindir.  

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; her iki teknikte kuronun mesiale kökün 

distale devrilme hareketi görülmüştür. Labial teknikte oluşan hareket miktarı lingual 

teknikte oluşan  hareketten daha fazladır. Labial teknikte bukkal tüberkül, lingual 
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teknikte palatinal tüberkül daha fazla miktarda mesiale hareket etmiştir. Labial teknikte 

mesio palatinal, lingual teknikte mesio bukkal rotasyon görülmüştür.  

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; labial teknikte palatinal tüberkülde 

daha fazla olmak üzere belirgin bir intürüzyon, lingual teknikte ise bukkal tüberkülde 

intürüzyon palatinal tüberkülde ise ekstrüzyon görülmüştür. Labial teknikte oluşan 

hareket miktarı lingual teknikte oluşan  hareketten daha fazladır.  

Lingual teknikte daha az mesializasyon ve intrüzyon ile birlikte bukkale 

devrilme görülmüştür. 

5.2.6.5. Birinci Büyük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; labial teknikte kuronda palatinale, 

köklerde bukkale devrilme hareketi, lingual teknikte ise kuronda bukkal, kökte 

palatinale devrilme hareketi oluşmuştur. Lingual teknikte oluşan hareket miktarı labial 

teknikte oluşan  hareketten daha fazladır. Labial teknikte kuronda mesio palatinal, 

köklerde disto bukkal rotasyon görülürken, lingual teknikte kurona mesio bukkal, 

köklerde disto palatinal rotasyon oluşmuştur. 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; her iki teknikte kuronun mesiale kökün 

distale devrilme hareketi görülmüştür. Labial teknikte oluşan hareket miktarı lingual 

teknikte oluşan  hareketten daha fazladır. Labial teknikte bukkal tüberküller, lingual 

teknikte lingual tüberküller daha fazla miktarda mesiale hareket etmiştir. Labial teknikte 

en fazla palatinal kök distale hareket ederken, lingual teknikte en fazla distal  hareket 

disto bukkal kökte görülmüştür.  

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; labial teknikte sadece bukkal 

tüberküllerde ekstrüzyon  görülürken, lingual teknikte tüm tüberküllerde ekstrüzyon 

oluşmuştur. Lingual teknikte oluşan hareket miktarı labial teknikte oluşan  hareketten 

daha fazladır. Labial teknikte bukkal tüberküllerde intrüzron görülmüştür. Lingual 

teknikte ise en fazla ekstrüzyon disto lingual tüberkülde gerçekleşmiştir. 

Lingual teknikte daha az mesializasyon, belirgin ekstrüzyon ile birlikte bukkale 

devrilme görülmüştür. 
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5.2.6.6. İkinci Büyük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; labial teknikte kuronda palatinale, 

kökte bukkale devrilme hareketi, lingual teknikte ise kuronda bukkal, kökte palatinale 

devrilme hareketi oluşmuştur. Lingual teknikte oluşan hareket miktarı labial teknikte 

oluşan  hareketten daha fazladır. Labial teknikte kuronda mesio palatinal, köklerde disto 

bukkal rotasyon görülürken, lingual teknikte kurona mesio bukkal, köklerde disto 

palatinal rotasyon oluşmuştur. 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; her iki teknikte kuronun mesiale doğru 

hareketi görülmüştür. Labial teknikte oluşan hareket miktarı lingual teknikte oluşan  

hareketten daha fazladır. Labial teknikte bukkal tüberküller, lingual teknikte ise lingual 

tüberküller daha fazla miktarda mesiale hareket etmiştir. Labial teknikte en fazla 

palatinal kök distale hareket ederken mesio bukkal kökte çok az miktada mesiale 

hareket oluşmuştur, lingual teknikte ise en fazla palatinal kök olmak üzere  kökler kuron 

ile beraber mesiale hareket etmiştir.  

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; her iki teknikte ekstrüzyon 

görülmüştür. Lingual teknikte oluşan hareket miktarı labial teknikte oluşan hareketten 

daha fazla  gerçekleşmiştir. Labia teknikte en fazla ekstrüzyon disto bukkal tüberkülde 

görülürken lingual teknikte en fazla ekstrüzyon disto lingual tüberkülde gerçekleşmiştir. 

Lingual teknikte daha az mesializasyon, belirgin ekstrüzyon ile birlikte bukkale 

devrilme görülmüştür. 

 

5.2.7. Üst çeneye ait birinci küçük azı distalizasyonu yapılan üçüncü ve dördüncü 
modellerde labial ve lingual tekniklerde elde edilen asal gerilme sonuçlarının 
karşılaştırılması 

 

Labial tekniğin uygulandığı üst çene üçüncü modelde oluşan minimum asal 

gerilme değerleri -82×10-4  ile 5×10-4 N/ mm²  arasında değişirken, lingual tekniğin 

uygulandığı üst çene dördüncü modelde oluşan minimum asal gerilme değerleri -78×10-

4  ile 5×10-4 N/ mm² arasında değişim göstermektedir. Her iki modelde oluşan minimum 

asal gerilmeler, kesici diş köklerinin palatinal, kanin ve birinci küçük azı köklerinin 
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distal tarafında düşük negatif değerler almıştır. Labial teknikte, birinci küçük azının 

palatinal kök 1/3 uç kısmının distal tarafında minimum asal gerilmelerin oldukça düşük 

değerler alırken, lingual teknikte birinci küçük azının bukkal kök 1/3 uç kısmının distal 

tarafında minimum asal gerilmelerin oldukça düşük değerler alımıştır. Bu bölgelerde 

basma gerilmeleri yoğunlaşmıştır. Büyük azı dişlerinde görülen gerilmeler kesici, kanin 

ve küçük azılarda gerilmelerden çok daha az meydana gelmiştir.  

 

Labial tekniğin uygulandığı üst çene üçüncü modelde oluşan maksimum asal 

gerilme değerleri ise -5×10-4  ile 53×10-4 N/ mm² arasında değişirken, lingual tekniğin 

uygulandığı üst çene dördüncü modelde oluşan maksimum asal gerilme değerleri            

-7×10-4  ile 49×10-4 N/ mm² arasında değişim göstermektedir. Her iki modelde oluşan 

maksimum asal gerilmeler değerlerinin daha yüksek seviyede olduğu bölgeler kesici diş 

köklerinin vestibül yüzeylerinin orta 1/3’ ü, kanin ve birinci küçük azı köklerinin mesial 

yüzeyleridir. Labial teknikte, birinci küçük azının palatinal kök 1/3 uç kısmının mesial 

tarafında maksimum asal gerilmelerin oldukça yüksek değerler alırken, lingual teknikte 

birinci küçük azının bukkal kök 1/3 uç kısmının mesial tarafında maksimum asal 

gerilmelerin oldukça yüksek değerler almıştır. Büyük azı dişlerinde görülen gerilmeler 

kesici, kanin ve küçük azılarda gerilmelerden çok daha az meydana gelmiştir. 

 

 Kök uçlarından alınan asal gerilme değerleri incelendiğinde, her iki tekniktede 

kesici ve kanin köklerinde oluşan minimum asal gerilme miktarları fazla oluşmuştur, 

ancak lingual teknikte oluşan gerilme miktarı daha fazla gerçekleşmiştir. Bu dişerde 

görülen baskın gerilme basma gerilmeidir. Birinci küçük azılarda; her iki teknikte, 

bukkal köklerde maksimum, palatinal köklerde minimum asal gerilme miktarı yüksek 

çıkmıştır. Labial teknikte palatinal, lingual teknikte ise bukkal kökte oluşan gerilme 

miktarı daha fazla gerçekleşmiştir. Her iki teknikte de birinci küçük azılarda bukkal 

kökte çekme, palatinal kökte basma gerilmesi daha belirgin olarak ortaya çıkmıştır.  

 

Birinci büyük azılarda; her iki teknikte mesial ve palatinal köklerinde minimum, 

distal köklerinde ise maksimum gerilmeler yüksek miktarda gerçekleşmiştir. Labial 

teknikte oluşan gerilmeler daha fazla olmuştur. Birinci büyük azıda mesial ve palatinal 
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köklerde basma, distal köklerde çekme gerilmesi daha baskın olarak görülmüştür. İkinci 

büyük azılarda, her iki teknikte tüm köklerde maksimum asal gerilmeler daha belirgin 

görülmüştür. Lingual teknikte oluşan gerilmeler daha fazla olmuştur. İkinci büyük azıda 

tüm köklerde çekme gerilmesi daha baskın oluşmuştur. 

 

 

5.2.8. Üst çeneye ait birinci küçük azı distalizasyonu yapılan üçüncü ve dördüncü 
modellerde labial ve lingual tekniklerde elde edilen yer değiştirme sonuçlarının 
karşılaştırılması 

 

5.2.8.1. Orta Kesici 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; her iki teknikte kuronda palatinale, 

kökte vestibüle devrilme hareketini görülmüştür. Lingual teknikte oluşan hareket 

miktarı labial teknikte oluşan  hareketten daha fazladır.  

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; her iki teknikte kuronun mesiale, 

kökün distale devrilme hareketi görülmüştür. Lingual teknikte oluşan hareket miktarı 

labial teknikte oluşan  hareketten daha fazladır.  

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; her iki teknikte ekstrüzyon  

görülmüştür. Ancak lingual teknikte oluşan hareket miktarı labial teknikte oluşan  

hareketten daha fazladır.  

Lingual teknikte daha fazla retrüzyon, mesiale devrilme ve ekstrüzyon 

görülmüştür. 

5.2.8.2.  Yan Kesici 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; her iki teknikte kuronda palatinale, 

kökte vestibüle devrilme hareketini görülmüştür. Lingual teknikte oluşan hareket 

miktarı labial teknikte oluşan  hareketten daha fazladır.  
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Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; her iki teknikte kuronun mesiale, 

kökün distale devrilme hareketi görülmüştür. Lingual teknikte oluşan hareket miktarı 

labial teknikte oluşan  hareketten daha fazladır.  

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; her iki teknikte ekstrüzyon  

görülmüştür. Ancak labial teknikte oluşan hareket miktarı lingual teknikte oluşan  

hareketten daha fazladır.  

Lingual teknikte daha fazla retrüzyon ve mesiale devrilme , daha az ekstrüzyon 

görülmüştür. 

 

5.2.8.3. Kanin 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; her iki teknikte kuronda palatinale, 

kökte vestibüle devrilme hareketini görülmüştür. Labial teknikte oluşan hareket miktarı 

lingual teknikte oluşan  hareketten daha fazladır.  

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; her iki teknikte kuronun mesiale, 

kökün distale devrilme hareketi görülmüştür. Lingual teknikte oluşan hareket miktarı 

labial teknikte oluşan  hareketten daha fazladır.  

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; her iki teknikte intrüzyon  

görülmüştür. Ancak labial teknikte oluşan hareket miktarı lingual teknikte oluşan  

hareketten daha fazladır.  

Lingual teknikte daha fazla retrüzyon,  daha az palatinale devrilme ve intrüzyon 

görülmüştür. 

 

5.2.8.4. Birinci Küçük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; labial teknikte kuronda palatinale, 

kökte bukkale devrilme hareketi oluşurken, lingual teknikte kuronun, kök ile beraber 

bukkale hareketi görülmüştür. Labial teknikte oluşan hareket miktarı lingual teknikte 

oluşan  hareketten daha fazladır.  
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Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; her iki teknikte kuronun distale kökün 

mesiale devrilme hareketi görülmüştür. Labial teknikte oluşan hareket miktarı lingual 

teknikte oluşan  hareketten daha fazladır. Labial teknikte bukkal tüberkül, lingual 

teknikte palatinal tüberkül daha fazla miktarda mesiale hareket etmiştir. Labial teknikte 

disto palatinal, lingual teknikte disto bukkal rotasyon görülmüştür.  

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; her iki teknikte intrüzyon 

görülmüştür. Labial teknikte oluşan hareket miktarı lingual teknikte oluşan  hareketten 

daha fazladır. 

Lingual teknikte daha az distale devrilme ve intrüzyon ile birliktebukkale 

devrilme görülmüştür. 

 

5.2.8.5.  Birinci Büyük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; labial teknikte kuronda palatinale, 

kökte bukkale devrilme hareketi, lingual teknikte ise mesial tüberküller ve mesial, 

palatinal köklere bukkal, distal tüberküller ve distal kökte palatinale doğru hareket 

oluşmuştur. Labial teknikte oluşan hareket miktarı lingual teknikte oluşan  hareketten 

daha fazladır. Labial teknikte kuronda mesio palatinal, köklerde disto bukkal rotasyon 

görülürken, lingual teknikte kurona mesio bukkal, köklerde disto palatinal rotasyon 

oluşmuştur. 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; her iki teknikte kuronun mesiale kökün 

distale devrilme hareketi görülmüştür. Lingual teknikte oluşan hareket miktarı teknikte 

oluşan  hareketten labial daha fazladır. Labial teknikte bukkal tüberküller, lingual 

teknikte lingual tüberküller daha fazla miktarda mesiale hareket etmiştir. Labial teknikte 

en fazla palatinal kök distale hareket ederken, lingual teknikte en fazla distal  hareket 

disto bukkal kökte görülmüştür.  

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; labial teknikte sadece disto bukkal 

tüberkül ve kökte ekstrüzyon görülürken, lingual teknikte ise sadece distal tüberküllerde 

ekstrüzyon, diğer tüm bölgelerde intrüzyon oluşmuştur Lingual teknikte oluşan hareket 
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miktarı labial teknikte oluşan  hareketten daha fazladır. Lingual teknikte oluşan 

intrüzyon daha belirgindir. 

Lingual teknikte daha fazla mesializasyon, belirgin intrüzyon ile birlikte bukkale 

devrilme görülmüştür. 

 

5.2.8.6. İkinci Büyük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; lingual teknikte kuronda daha belirgin 

olmak üzere dişte palatinale hareket, labial teknikte ise mesial tüberküllede palatinale, 

distal tüberküller ve tüm köklerde bukkale doğru hareket oluşmuştur. Lingual teknikte 

oluşan hareket miktarı labial teknikte oluşan  hareketten daha fazladır. Labial teknikte 

kuronda mesio lingual, disto bukkal rotasyon görülürken, lingual teknikte kurona disto 

palatinal rotasyon oluşmuştur. 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; her iki teknikte kuronun mesiale, 

köklerin distale devrilme hareketi görülmüştür. Lingual teknikte oluşan hareket miktarı 

labial teknikte oluşan  hareketten daha fazladır. Labial teknikte bukkal tüberküller, 

lingual teknikte lingual tüberküller daha fazla miktarda mesiale hareket etmiştir. Her 

ikil teknikte en fazla palatinal kök distale hareket etmiştir.  

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; her iki teknikte ekstrüzyon 

görülmüştür. Lingual teknikte oluşan hareket miktarı labial teknikte oluşan hareketten 

daha fazla  gerçekleşmiştir. Her iki teknikte en fazla ekstrüzyon disto bukkal tüberkül 

ve distobukkal kökte gerçekleşmiştir. 

Lingual teknikte daha fazla  mesializasyon ve ekstrüzyon ile birlikte palatinale 

devrilme görülmüştür. 

 

5.2.9. Alt çeneye ait birinci modelden elde edilen sonuçların tartışılması 

 

Alt dişlere labial braketler ve tüpler yerleştirilmiş ilk modelde, birinci küçük 

azıların çekim boşluğunu kapatmak amacıyla kanin braketinin distal kanadından ikinci 

küçük azı braketinin mesial kanadına 300g kuvvet uygulanmıştır.  
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Asal gerilme değerlerinin dağılımında bakıldığında , kesici ve kaninlerde oluşan 

asal gerilmelerin, azılar bölgesinde ortaya çıkan gerilmelerden daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Bu bulgu  kesici ve kaninlerde oluşan hareket miktarının daha fazla 

olmasından kaynaklanmaktadır. Dişlerin hareket miktarının fazla olduğu  kesici ve 

kanin kök yüzeylerinde maksimum gerilme değerlerinde artış, minimun gerilme 

değerlerinde azalma görülmektedir. 

 

Orta kesici dişte retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin olmak 

üzere linguale, kökte ise vestibule devrilme hareketi görülmüştür. Kuronun linguale 

devrilmesi  sonucunda, dişlerin sekiz ligatürü ile birbirine bağlı olmasından dolayı 

kuronda mesiale doğru devrilme hareketi oluşmuştur, kökte oluşan distale devrilme 

hareketi daha az miktarda gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin yarattığı dik yöndeki 

yan etkiler sonucu dişte ektrüzyon hareketi oluşmuştur. Orta kesici dişte oluşan en 

belirgin hareket kuronun linguale devrilme hareketidir. 

 

Yan kesici dişte retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin olmak 

üzere linguale, kökte ise vestibule devrilme hareketi görülmüştür. Kuronun linguale 

devrilmesi  sonucunda, dişlerin sekiz ligatürü ile birbirine bağlı olmasından dolayı 

kuronda mesiale doğru devrilme hareketi oluşmuştur ancak kökte oluşan distale 

devrilme hareketi daha az miktarda gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin yarattığı 

dik yöndeki yan etkiler sonucu kuronda ve kökte ekstrüzyon hareketi oluşmuştur. Yan 

kesici dişte oluşan en belirgin hareket kuronun linguale devrilme hareketidir. 

 

Kaninde retraksiyon kuvvetinin etkisi ile kuronda daha belirgin olmak üzere 

distale, kökte ise mesiale doğru devrilme hareketi gerçekleşmiştir. Retraksiyon 

kuvvetinin yatay yönde yarattığı yan etkiler sonucu kuronda linguale, kökte ise bukkale 

devrilme hareketi görülmüştür. Retraksiyon kuvvetinin yarattığı dik yöndeki yan etkiler 

sonucu kökte daha fazla olmak üzere kuronda intrüzyon hareketi oluşmuştur. Kaninde 

oluşan en belirgin hareket kuronun linguale hareketidir. 
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İkinci küçük azıda retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin 

mesiale, kökte distale doğru devrilme hareketi gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin 

yatay yönde yarattığı yan etkiler sonucu kuronda daha belirgin olarak linguale, kökte ise 

az miktarda bukkale devrilme hareketi görülmüştür. Aynı zamanda retraksiyon 

kuvvetinin dik yönde yarattığı yan etkiler sonucu lingual tüberkülde daha belirgin 

olmak üzere intrüzyon hareketi gözlemlenmiştir. Retraksiyon kuvvetinin labialden 

uygulanması sonucunda mesio lingual kuron rotasyonu oluşmuştur. İkinci küçük azıda 

oluşan en belirgin hareket kuronun mesiale devrilme hareketidir. 

Birinci büyük azıda retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin 

mesiale, kökte distale doğru devrilme hareketi gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin 

yatay yönde yarattığı yan etkiler sonucu kuronda daha belirgin linguale, kökte ise daha 

az miktarda bukkale devrilme hareketi görülmüştür. Aynı zamanda retraksiyon 

kuvvetinin dik yönde yarattığı yan etkiler sonucu mesial tüberkülerde daha belirgin 

olmak üzere dişte intrüzyon, devrilme hareketinin etkisi ile köklerde ekstrüzyon 

hareketi gözlemlenmiştir. Retraksiyon kuvvetinin labialden uygulanması sonucunda 

kuronda mesio lingual rotasyon oluşmuştur. Birinci büyük azıda oluşan en belirgin 

hareket kuronun linguale devrilme hareketidir. 

İkinci büyük azıda retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin olmak 

üzere dişte kök ile beraber mesiale doğru hareket gerçekleşmiştir. Retraksiyon 

kuvvetinin yatay yönde yarattığı yan etkiler sonucu kuronda daha belirgin linguale, 

kökte ise bukkale devrilme hareketi görülmüştür. Aynı zamanda retraksiyon kuvvetinin 

dik yönde yarattığı yan etkiler sonucu distal tüberküllerde daha belirgin olmak üzere 

ekstrüzyon hareketi gözlemlenmiştir. Retraksiyon kuvvetinin labialden uygulanması 

sonucunda kuronda mesio lingual, kökte ise disto bukkal rotasyon oluşmuştur. İkinci 

büyük azıda oluşan en belirgin hareket kuronun mesiale devrilme hareketidir. 

Arka bölge dişlerinde, dişler 8 ligatürü ile birbirlerine ve aynı zamanda ark 

teline bağlıdırlar, dolayısıyla uygulanan kuvvetler sonucunda oluşan hareketler benzer 

karakterler taşımaktadır. 

 

McLaughlin ve ark., labial teknikte bowing etkiyi sagital düzlemde; kaninlerin 

distale, kesici dişlerin linguale ve azıların mesiale devrilmesi olarak tanımlamaktadır. 
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Horizontal düzlemde ise kaninlerin disto lingual ve ikinci küçük azıların mesio lingual 

yönde, çekim boşluğuna doğru rotasyon yaptığını bildirmiştir [46]. 

Alt çenede labial teknik ile en masse retraksiyon yapılan birinci küçük azı 

çekimli modelde oluşan diş hareketleri sagittal düzlemde  kaninlerin distale, kesici 

dişlerin linguale ve azıların mesiale devrilmesi  şeklinde  gerçekleşmiştir, küçük 

azılarda ise mesio lingual rotasyon  görülmüştür, sonuçlar McLaughlin ve ark. bulguları 

ile uyumludur.  

 

5.2.10. Alt çeneye ait ikinci modelden elde edilen sonuçların tartışılması 

 

Alt dişlere lingual braketler ve tüpler yerleştirilmiş ikinci modelde, birinci küçük 

azıların çekim boşluğunu kapatmak amacıyla kanin braketinin çengelinden ikinci küçük 

azı braketinin çengeline 300g kuvvet uygulanmıştır.  

 

Asal gerilme değerlerinin dağılımında bakıldığında , kesici ve kaninlerde oluşan 

asal gerilmelerin, azılar bölgesinde ortaya çıkan gerilmelerden daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Bu bulgu  kesici ve kaninlerde oluşan hareket miktarının daha fazla 

olmasından kaynaklanmaktadır. Dişlerin hareket miktarının fazla olduğu  kesici ve 

kanin kök yüzeylerinde maksimum gerilme değerlerinde artış, minimun gerilme 

değerlerinde azalma görülmektedir. 

 

Orta kesici dişte retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin olmak 

üzere linguale, kökte ise vestibule devrilme hareketi görülmüştür. Kuronun linguale 

devrilmesi  sonucunda, dişlerin sekiz ligatürü ile birbirine bağlı olmasından dolayı 

kuronda mesiale doğru devrilme hareketi oluşmuştur, kökte oluşan distale devrilme 

hareketi daha fazla miktarda gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin yarattığı dik 

yöndeki yan etkiler sonucu dişte ektrüzyon hareketi oluşmuştur. Orta kesici dişte oluşan 

en belirgin hareket kuronun linguale devrilme hareketidir. 
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Yan kesici dişte retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin olmak 

üzere linguale, kökte ise vestibule devrilme hareketi görülmüştür. Kuronun linguale 

devrilmesi  sonucunda, dişlerin sekiz ligatürü ile birbirine bağlı olmasından dolayı 

kuronda mesiale doğru devrilme hareketi oluşmuştur ancak kökte oluşan distale 

devrilme hareketi daha az miktarda gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin yarattığı 

dik yöndeki yan etkiler sonucu kuronda ve kökte ekstrüzyon hareketi oluşmuştur. Yan 

kesici dişte oluşan en belirgin hareket kuronun linguale devrilme hareketidir. 

Kaninde retraksiyon kuvvetinin etkisi ile kuronda daha belirgin olmak üzere 

distale, kökte ise mesiale doğru devrilme hareketi gerçekleşmiştir. Retraksiyon 

kuvvetinin yatay yönde yarattığı yan etkiler sonucu kuronda linguale, kökte ise bukkale 

devrilme hareketi görülmüştür. Retraksiyon kuvvetinin yarattığı dik yöndeki yan etkiler 

sonucu kökte daha fazla olmak üzere kuronda intrüzyon hareketi oluşmuştur. Kaninde 

oluşan en belirgin hareket kuronun mesiale hareketidir. 

 

İkinci küçük azıda retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin 

mesiale, kökte distale doğru devrilme hareketi gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin 

yatay yönde yarattığı yan etkiler sonucu kuronda ve kökte bukkale doğru kütlesel 

hareket görülmüştür. Aynı zamanda retraksiyon kuvvetinin dik yönde yarattığı yan 

etkiler sonucu lingual tüberkülde daha belirgin olmak üzere intrüzyon hareketi 

gözlemlenmiştir. Retraksiyon kuvvetinin lingualden uygulanması sonucunda mesio 

bukkal kuron rotasyonu oluşmuştur. İkinci küçük azıda oluşan en belirgin hareket 

kuronun mesiale devrilme hareketidir. 

 

Birinci büyük azıda retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin 

mesiale, kökte distale doğru devrilme hareketi gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin 

yatay yönde yarattığı yan etkiler sonucu mesial tüberküllerde daha belirgin olmak üzere 

bukkale, distal tüberküllerde linguale doğru, köklerde ise mesial kökte  daha belirgin 

olmak üzere bukkale, distal kökte linguale hareket görülmüştür. Aynı zamanda 

retraksiyon kuvvetinin dik yönde yarattığı yan etkiler sonucu mesial tüberkülerlde daha 

belirgin olmak üzere intrüzyon, devrilme hareketinin etkisi ile distal kökte ekstrüzyon 

hareketi gözlemlenmiştir. Retraksiyon kuvvetinin lingualden uygulanması sonucunda 
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kuronda  ve kökte mesio bukkal, disto lingual rotasyon oluşmuştur. Birinci büyük azıda 

oluşan en belirgin hareket mesial tüberküllerin bukkale devrilme hareketidir. 

 

İkinci büyük azıda retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin 

mesiale, kökte distale doğru devrilme hareketi gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin 

yatay yönde yarattığı yan etkiler sonucu dişte distal tüberküller ve distal kökte daha 

fazla olmak üzere dişte linguale doğru hareketi görülmüştür. Aynı zamanda retraksiyon 

kuvvetinin dik yönde yarattığı yan etkiler sonucu distal tüberküllerde ve köklerde daha 

belirgin olmak üzere ekstrüzyon, mesial tüberküllerde ise az miktarda intrüzyon 

hareketi gözlemlenmiştir. Retraksiyon kuvvetinin lingualden uygulanması sonucunda 

kuronda disto lingual rotasyon oluşmuştur. İkinci büyük azıda oluşan en belirgin 

hareket kuronun mesiale devrilme hareketidir. 

Arka bölge dişlerinde, dişler 8 ligatürü ile birbirlerine ve aynı zamanda ark 

teline bağlıdırlar, dolayısıyla uygulanan kuvvetler sonucunda oluşan hareketler benzer 

karakterler taşımaktadır. 

 

Scuzzo ve Takemoto; aynı miktarda uygulanan kuvvetin lingual teknikte  

kesicilerin daha fazla linguale devrilmesine neden olduğunu bildirmiştir. En masse 

retraksiyon safhasında oluşan bowing etkinin daha çok üst çenede ortaya çıktığını 

belirtmiş, vertikal bowing etkiden korunmak için özellikle ön bölgede iyi bir lingual kök 

torku yaratarak, kompansasyon eğrileri yardımı ile intüriziv kuvvetler arttırılmsını 

savunmuştur. Transversal bowing etki ile ortaya çıkan  küçük azılar bölgesindeki 

genişleme ve ikinci büyük azılar bölgesindeki daralmayı engellemek için, lingual ark 

teli transversal yönde premolarlar bölgesinde dar, ikinci molarlar bölgesine geniş 

tutulmalıdır [3, 47]. 

Alt çenede lingual teknik ile en masse retraksiyon yapılan birinci küçük azı 

çekimli modelde, kesici dişlerde oluşan linguale devrilme hareketi, transversal 

düzlemde; küçük azılar bölgesinde oluşan genişleme ve ikinci büyük azılar bölgesindeki 

oluşan daralma  Scuzzo ve Takemoto‘nun bulguları ile uyumludur. 

Scuzzo ve Takemoto; ankıraj açısından lingual tekniğin posterior ankırajının alt 

çenede labial teknikten daha kuvvetli olduğunu belirtmiştir. Alt çenenin yapısının daha 
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dar ve sert olmasından dolayı kortikal ankıraj daha güçlüdür. Bu nedenle azılarda oluşan 

distal rotasyon ve bukkal kök torkunun ankırajı arttırdığı bildirilmiştir [3, 47]. 

 Bu çalışmada ise birinci büyük azılarda kuronda ve kökte mesio bukkal, disto 

lingual aksiyal rotasyon oluşmuş, birinci  büyük azının mesial kökünde kuron ile 

beraber bukkale hareket görülmüştür. İkinci küçük azıda ise kuron ve kök birlikte 

bukkale hareket etmişlerdir. Yer değiştirmelere bakıldığında; büyük azılarda oluşan 

mesial hareket miktarı, labial tekniğin uygulandığı modelde oluşan  mesial hareket 

miktarına çok yakın olmakla beraber, ikinci küçük azıda görülen mesial hareket lingual 

teknikte daha fazla gerçekleşmiştir. Posterior bölgede görülen bu hareket miktarları alt 

çenede en masse retraksiyon sırasında oluşan ankıraj kaybının lingual teknikte daha 

fazla olduğunu göstermektedir. Ancak yer değiştirme değerlerinden elde edilen sonuç 

Scuzzo ve Takemoto’nun verdiği bilgi ile uyumlu değildir. 

 Klinik açıdan, hareket yönü olarak değerlendirilir ise  birinci büyük azının 

mesial kökünde kuron ile birlikte gerçekleşen şiddetli kök hareketi ve ikinci küçük 

azıda görülen kütlesel bukkal hareketin alt çenede kortikal ankıraj yaratacağı ve 

posterior bölgenin ankırajını arttırabileceği düşünülebilir. Ancak bu analizden elde 

edilen sonuçların dişlerin ilk andaki hareketleri olduğu göz ardı edilmemelidir. 

 

5.2.11. Alt çeneye ait üçüncü modelden elde edilen sonuçların tartışılması 

 

Alt dişlere labial braketler ve tüpler yerleştirilmiş üçüncü modelde, ikinci küçük 

azıların çekim boşluğunu kapatmak amacıyla birinci küçük azı braketinin distal 

kanadından birinci molar tüpüne 150g kuvvet uygulanmıştır.  

 

Asal gerilme değerlerinin dağılımında bakıldığında kesici, kanin ve birinci 

küçük azıda  oluşan asal gerilmelerin, azılar bölgesinde ortaya çıkan gerilmelerden daha 

yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulgu  kesici, kanin ve birinci küçük azıda oluşan 

hareket miktarının daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Dişlerin hareket 

miktarının fazla olduğu  kesici, kanin ve birinci küçük azı kök yüzeylerinde maksimum 

gerilme değerlerinde artış, minimun gerilme değerlerinde azalma görülmektedir. 
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Orta kesici dişte retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin olmak 

üzere linguale, kökte ise vestibule devrilme hareketi görülmüştür. Kuronun linguale 

devrilmesi  sonucunda kuronda mesiale doğru devrilme hareketi oluşmuştur, kökte 

oluşan distale devrilme hareketi daha az miktarda gerçekleşmiştir. Retraksiyon 

kuvvetinin yarattığı dik yöndeki yan etkiler sonucu dişte ektrüzyon hareketi oluşmuştur. 

Orta kesici dişte oluşan en belirgin hareket kuronun linguale devrilme hareketidir. 

 

Yan kesici dişte retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin olmak 

üzere linguale, kökte ise vestibule devrilme hareketi görülmüştür. Kuronun linguale 

devrilmesi  sonucunda kuronda mesiale doğru devrilme hareketi oluşmuştur ancak 

kökte oluşan distale devrilme hareketi daha az miktarda gerçekleşmiştir. Retraksiyon 

kuvvetinin yarattığı dik yöndeki yan etkiler sonucu kuronda ve kökte ekstrüzyon 

hareketi oluşmuştur. Yan kesici dişte oluşan en belirgin hareket kuronun linguale 

devrilme hareketidir. 

Kaninde retraksiyon kuvvetinin etkisi ile kuronda daha belirgin olmak üzere 

distale, kökte ise mesiale doğru devrilme hareketi gerçekleşmiştir. Retraksiyon 

kuvvetinin yatay yönde yarattığı yan etkiler sonucu kuronda linguale, kökte ise bukkale 

devrilme hareketi görülmüştür. Retraksiyon kuvvetinin yarattığı dik yöndeki yan etkiler 

sonucu kuronda intrüzyon hareketi oluşmuştur. Kaninde oluşan en belirgin hareket 

kuronun linguale hareketidir. 

 

Birinci küçük azıda retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin 

distale, kökte mesiale doğru devrilme hareketi gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin 

yatay yönde yarattığı yan etkiler sonucu kuronda daha belirgin olarak linguale, kökte ise 

az miktarda bukkale devrilme hareketi görülmüştür. Aynı zamanda retraksiyon 

kuvvetinin dik yönde yarattığı yan etkiler sonucu bukkal tüberkülde daha belirgin olmak 

üzere intrüzyon hareketi gözlemlenmiştir. Retraksiyon kuvvetinin labialden 

uygulanması sonucunda disto lingual kuron rotasyonu oluşmuştur. İkinci küçük azıda 

oluşan en belirgin hareket kuronun linguale devrilme hareketidir. 
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Birinci büyük azıda retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin 

mesiale, kökte distale doğru devrilme hareketi gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin 

yatay yönde yarattığı yan etkiler sonucu kuronda daha belirgin linguale, kökte ise 

bukkale devrilme hareketi görülmüştür. Aynı zamanda retraksiyon kuvvetinin dik yönde 

yarattığı yan etkiler sonucu mesial tüberkülerlde daha belirgin olmak üzere intrüzyon, 

distal tüberküllerde ekstrüzyon, devrilme hareketinin etkisi ile distal kökte ekstrüzyon 

hareketi gözlemlenmiştir. Retraksiyon kuvvetinin labialden uygulanması sonucunda 

kuronda mesio lingual rotasyon oluşmuştur. Birinci büyük azıda oluşan en belirgin 

hareket kuronun mesiale devrilme hareketidir. 

 

İkinci büyük azıda retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin 

mesiale, kökte distale doğru devrilme hareketi gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin 

yatay yönde yarattığı yan etkiler sonucu kuronda linguale, kökte ise bukkale devrilme 

hareketi görülmüştür. Mesial tüberküller oluşan linguale ve distal kökte oluşan bukkale 

doğru hareketler daha belirgindir. Aynı zamanda retraksiyon kuvvetinin dik yönde 

yarattığı yan etkiler sonucu distal tüberküllerde ve distal kökte daha belirgin olmak 

üzere ekstrüzyon hareketi gözlemlenmiştir. Retraksiyon kuvvetinin labialden 

uygulanması sonucunda kuronda mesio lingual rotasyon oluşmuştur. İkinci büyük azıda 

oluşan en belirgin hareket kuronun mesiale devrilme hareketidir. 

McLaughlin labial teknikte ortaya çıkan bowing etkileri tanımlamış; kaninlerin 

distale, kesicilerin linguale devrilme hareketi sonucu kapanışın ön bölgede 

derinleştiğini, azıların mesiale devrilmesi sonucu arka bölgelerde ise açıklık oluştuğunu 

bildirimiştir. Alt azıların mesiale devrilmesi sonucu distal tüberküllerde  oluşan 

ekstüzyonun kapanışı olumsuz etkilediğini belirtmiştir [46]. 

Alt çenede labial teknik ile birinci küçük azı retraksiyonu yapılan ikinci küçük 

azı çekimli modelde oluşan diş hareketleri sagittal düzlemde  kaninlerin distale, kesici 

dişlerin linguale ve azıların mesiale devrilmesi  şeklinde  gerçekleşmiştir, büyük azıların 

distal tüberküllerinde ekstrüzyon meydana gelmiştir. Bu sonuçlar aşırı retraksiyon 

kuvvetleri altında ortaya çıkan bowing etkileri tanımlayan McLaughlin ve ark.’nun 

bulguları ile uyumludur.  
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5.2.12. Alt çeneye ait dördüncü modelden elde edilen sonuçların tartışılması 

 

Alt dişlere lingual braketler ve tüpler yerleştirilmiş dördüncü modelde, ikinci 

küçük azıların çekim boşluğunu kapatmak amacıyla birinci küçük azı braketinin 

çengelinden birinci molar tüpüne 150g kuvvet uygulanmıştır.  

Asal gerilme değerlerinin dağılımında bakıldığında; kesici, kanin ve birinci 

küçük azıda  olusan asal gerilmelerin, azılar bölgesinde ortaya çıkan gerilmelerden daha 

yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulgu  kesici, kanin ve birinci küçük azıda oluşan 

hareket miktarının daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Dişlerin hareket 

miktarının fazla olduğu  kesici, kanin ve birinci küçük azı kök yüzeylerinde maksimum 

gerilme değerlerinde artış, minimun gerilme değerlerinde azalma görülmektedir. 

 

Orta kesici dişte retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin olmak 

üzere linguale, kökte ise vestibule devrilme hareketi görülmüştür. Kuronun linguale 

devrilmesi  sonucunda kuronda mesiale doğru devrilme hareketi oluşmuştur, kökte 

oluşan distale devrilme hareketi daha az miktarda gerçekleşmiştir. Retraksiyon 

kuvvetinin yarattığı dik yöndeki yan etkiler sonucu dişte ektrüzyon hareketi oluşmuştur. 

Orta kesici dişte oluşan en belirgin hareket kuronun linguale devrilme hareketidir. 

 

Yan kesici dişte retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin olmak 

üzere linguale, kökte ise vestibule devrilme hareketi görülmüştür. Kuronun linguale 

devrilmesi  sonucunda kuronda mesiale doğru devrilme hareketi oluşmuştur ancak 

kökte oluşan distale devrilme hareketi daha az miktarda gerçekleşmiştir. Retraksiyon 

kuvvetinin yarattığı dik yöndeki yan etkiler sonucu kuronda ve kökte ekstrüzyon 

hareketi oluşmuştur. Yan kesici dişte oluşan en belirgin hareket kuronun linguale 

devrilme hareketidir. 

 

Kaninde retraksiyon kuvvetinin etkisi ile kuronda daha belirgin olmak üzere 

distale, kökte ise mesiale doğru devrilme hareketi gerçekleşmiştir. Retraksiyon 

kuvvetinin yatay yönde yarattığı yan etkiler sonucu kuronda linguale, kökte ise bukkale 

devrilme hareketi görülmüştür. Retraksiyon kuvvetinin yarattığı dik yöndeki yan etkiler 
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sonucu kuronda az miktarda ekstrüzyon hareketi oluşmuştur. Kaninde oluşan en belirgin 

hareket kuronun distale hareketidir. 

 

Birinci küçük azıda retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin 

distale, kökte mesiale doğru devrilme hareketi gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin 

yatay yönde yarattığı yan etkiler sonucu kuronda daha belirgin olacak şekilde kökle 

beraber bukkale kütlesel hareketi görülmüştür. Aynı zamanda retraksiyon kuvvetinin 

dik yönde yarattığı yan etkiler sonucu lingual tüberkülde daha belirgin olmak üzere 

intrüzyon hareketi gözlemlenmiştir. Retraksiyon kuvvetinin lingualden uygulanması 

sonucunda disto bukkal kuron rotasyonu oluşmuştur. İkinci küçük azıda oluşan en 

belirgin hareket kuronun distale devrilme hareketidir. 

 

Birinci büyük azıda retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin 

mesiale, kökte distale doğru devrilme hareketi gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin 

yatay yönde yarattığı yan etkiler sonucu mesial tüberküllerde daha belirgin olmak üzere 

bukkale, distal tüberküllerde linguale doğru, köklerde ise mesial kökte  daha belirgin 

olmak üzere bukkale, distal kökte linguale doğru hareketi görülmüştür. Aynı zamanda 

retraksiyon kuvvetinin dik yönde yarattığı yan etkiler sonucu mesial tüberkülerlde daha 

belirgin olmak üzere intrüzyon, disto bukkal tüberkülde ekstrüzyon hareketi 

gözlemlenmiştir. Retraksiyon kuvvetinin lingualden uygulanması sonucunda kuronda 

mesio bukkal, disto lingual rotasyon oluşmuştur. Birinci büyük azıda oluşan en belirgin 

hareket kuronun mesiale devrilme hareketidir. 

İkinci büyük azıda retraksiyon kuvvetinin etkisi ile  kuronda daha belirgin 

mesiale, kökte distale doğru devrilme hareketi gerçekleşmiştir. Retraksiyon kuvvetinin 

yatay yönde yarattığı yan etkiler sonucu kuronda ve köklerde linguale doğru hareket 

görülmüştür. Distal tüberküllerde ve distal kökte oluşan linguale doğru hareketler daha 

belirgindir. Aynı zamanda retraksiyon kuvvetinin dik yönde yarattığı yan etkiler sonucu 

distal tüberküllerde ve distal kökte daha belirgin olmak üzere ekstrüzyon hareketi 

gözlemlenmiştir. Retraksiyon kuvvetinin linguallden uygulanması sonucunda kuronda 

disto lingual rotasyon oluşmuştur. İkinci büyük azıda oluşan en belirgin hareket 

kuronun mesiale devrilme hareketidir. 
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Scuzzo ve Takemoto; ankıraj açısından lingual tekniğin posterior ankırajının alt 

çenede labial teknikten daha kuvvetli olduğunu, azılarda oluşan distal rotasyon ve 

bukkal kök torkunun ankırajı arttırdığı bildirilmiştir. Kortikal ankırajdan dolayı alt 

çenede azı mesializasyonunun zorluğunu belirtmiş, alt çenede diş çekiminden 

kaçınılması gerektiğini bildirmiştir [3, 47]. Bu çalışmada ise büyük azılarda distal 

rotasyonlar oluşmuş,  sadece birininci  büyük azının mesial kökünde kuron ile beraber 

bukkale hareket görülmüştür.  Büyük azılarda oluşan mesial hareket miktarı, labial 

tekniğin uygulandığı modelde oluşan  mesial hareket miktarından daha azdır. Posterior 

bölgede görülen bu hareketler alt çenede birinci küçük azı retraksiyon sırasında oluşan 

ankırajını lingual teknikte daha fazla olduğunu göstermektedir. Elde edilen bu sonuç 

Scuzzo ve Takemoto’nun verdiği bilgi ile uyumludur. 

 

5.2.13. Alt çeneye ait en masse retraksiyon yapılan birinci ve ikinci modellerde 
labial ve lingual tekniklerde elde edilen asal gerilme sonuçlarının karşılastırılması 

 

Labial tekniğin uygulandığı alt çene birinci modelde oluşan minimum asal 

gerilme değerleri -156×10-4  ile 18×10-4 N/ mm²   arasında değişirken, lingual tekniğin 

uygulandığı alt çene ikinci modelde oluşan minimum asal gerilme değerleri -133×10-4  

ile 12×10-4 N/ mm²  arasında değişim göstermektedir. Her iki modelde oluşan minimum 

asal gerilmeler, kesici diş köklerinin palatinal, kanin köklerinin distal tarafında düşük 

negatif değerler alımıştır. Bu bölgelerde basma gerilmeleri yoğunlaşmıştır. Arka bölge 

dişlerinde görülen gerilmeler kesici ve kaninlerde oluşan gerilmelerden daha az 

meydana gelmiştir.  

 

Labial tekniğin uygulandığı alt çene birinci modelde oluşan maksimum asal 

gerilme değerleri ise -12×10-4  ile 105×10-4  N/ mm² arasında değişirken, lingual tekniğin 

uygulandığı alt çene ikinci modelde oluşan maksimum asal gerilme değerleri -10×10-4  

ile  98×10-4 N/ mm²  arasında değişim göstermektedir. Her iki modelde oluşan 

maksimum asal gerilmeler değerlerinin daha yüksek seviyede olduğu bölgeler kesici diş 

köklerinin vestibül yüzeylerinin orta 1/3’ ü ve kanin köklerinin mesial yüzeyleridir. Alt 

çene ikinci modelde farklı olarak maksimum asal gerilmeler; kanin, ikinci küçük azı ve 
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birinci büyük azı kuronlarının lingual yüzeylerinde yüksek pozitif değerler almışlardır. 

Bu bölgelerde çekme gerilmeleri belirgindir. 

 

 

 Kök uçlarından alınan asal gerilme değerleri incelendiğinde, her iki tekniktede 

kesici diş köklerinde oluşan minimum asal gerilme miktarları fazla oluşmuştur, ancak 

lingual teknikte oluşan gerilme miktarı daha fazla gerçekleşmiştir. Bu dişerde görülen 

baskın gerilme basma gerilmeidir. Kaninlerde labial tekniğin uygulandığı modelde 

maksimum asal gerilme, lingual tekniğin uygulandığı modelde minimum asal gerilme 

yüksek çıkmıştır. Lingual teknikte oluşan gerilme miktarı daha fazla gerçekleşmiştir. 

Labial teknikte kaninlerde çekme, lingual teknikte ise basma gerilmesi daha belirgin 

olarak ortaya çıkmıştır.  

 

 

İkinci küçük azılarda; her iki teknikte minimum asal gerilme miktarı yüksek 

çıkmıştır. Lingual teknikte oluşan gerilme miktarı daha fazla gerçekleşmiştir. Her iki 

teknikte de ikinci küçük azılarda basma gerilmesi daha belirgin olarak ortaya çıkmıştır. 

Birinci büyük azılarda; lingual teknikte her iki kökte minimum, labial teknikte mesial 

kökte minimum, distal kökte ise maksimum gerilmeler yüksek miktarda gerçekleşmiştir. 

Lingual teknikte oluşan gerilmeler daha fazla olmuştur. Birinci büyük azıda labial 

teknikte mesial kökte basma, distal kökte çekme gerilmesi daha baskın olarak 

görülmüştür. Lingual teknikte ise her iki kökte basma gerilmeleri görülmüştür. İkinci 

büyük azılarda, her iki teknikte mesial köklerde minimum, distal köklerde maksimum 

asal gerilmeler daha belirgin görülmüştür. Labial teknikte oluşan gerilmeler daha fazla 

olmuştur. İkinci büyük azıda mesial köklerde basma , distal köklerde çekme gerilmesi 

daha baskın oluşmuştur. 
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5.2.14. Alt çeneye ait en masse retraksiyon yapılan birinci ve ikinci modellerde 
labial ve lingual tekniklerde elde edilen yer değiştirme sonuçlarının 
karşılaştırılması 

 

5.2.14.1. Orta Kesici 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; her iki teknikte kuronda linguale, 

kökte vestibüle devrilme hareketini görülmüştür. Lingual teknikte oluşan hareket 

miktarı labial teknikte olusan  hareketten daha fazladır.  

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; her iki teknikte kuronun mesiale, 

kökün distale devrilme hareketi görülmüştür. Labial teknikte kuron hareketi daha fazla 

olurken, lingual teknikte kök hareketi daha fazla görülmüştür.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; her iki teknikte ekstrüzyon 

gerçekleşmiştir. Labial teknikte kuron hareketi daha fazla olurken, lingual teknikte kök 

hareketi daha fazla görülmüştür. 

Lingual teknikte daha fazla retrüzyon ve mesiale devrilme hareketi, daha az 

miktarda ekstrüzyon görülmüştür.  

 

5.2.14.2. Yan Kesici 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; her iki teknikte kuronda linguale, 

kökte vestibüle devrilme hareketini görülmüştür. Lingual teknikte oluşan hareket 

miktarı labial teknikte olusan  hareketten daha fazladır.  

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; her iki teknikte daha fazla miktarda 

kuronun mesiale, kökün ise distale devrilme hareketi görülmüştür. Ancak lingual 

teknikte oluşan hareket miktarı labial teknikte olusan  hareketten daha fazladır.  
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 Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; her iki teknikte ekstrüzyon 

görülmüştür. Ancak labial teknikte oluşan hareket miktarı lingual teknikte olusan  

hareketten daha fazladır. 

 

Lingual teknikte daha fazla retrüzyon ve mesiale devrilme hareketi, daha az 

miktarda ekstrüzyon görülmüştür. 

  

5.2.14.3. Kanin 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; her iki teknikte kuronda linguale, 

kökte vestibüle devrilme hareketi görülmüştür. Labial teknikte oluşan hareket miktarı 

lingual teknikte oluşan  hareketten daha fazladır.  

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; her iki teknikte kuronun distale kökün 

mesiale devrilme hareketi görülmüştür. Lingual teknikte oluşan hareket miktarı labial 

teknikte oluşan  hareketten daha fazladır.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; her iki teknikte intrüzyon 

görülmüştür. Lingual teknikte oluşan hareket miktarı labial teknikte olusan hareketten 

daha fazla  gerçekleşmiştir. 

Lingual teknikte daha fazla retrüzyon ve intrüzyon, daha az miktarda linguale 

devrilme hareketi görülmüştür. 

  

5.2.14.4. İkinci Küçük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; labial teknikte kuronda linguale, kökte 

bukkale devrilme hareketi oluşurken, lingual teknikte kuronda ve kökte  bukkale 

devrilme hareketi görülmüştür. Labial teknikte kuronda oluşan hareket miktarı lingual 
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teknikte oluşan  hareketten daha fazladır. Lingual teknikte kökte oluşan hareket miktarı 

labial teknikte oluşan  hareketten daha fazladır. 

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; her iki teknikte kuronun mesiale kökün 

distale devrilme hareketi görülmüştür. Lingual teknikte oluşan hareket miktarı labial 

teknikte oluşan  hareketten daha fazladır. Labial teknikte bukkal tüberkül, lingual 

teknikte lingual tüberkül daha fazla miktarda mesiale hareket etmiştir. Labial teknikte 

mesio lingual, lingual teknikte mesio bukkal rotasyon görülmüştür.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; her iki teknikte lingual tüberküllerde 

daha belirgin olamak üzere intrüzyon görülmüştür. Labial teknikte oluşan hareket 

miktarı lingual teknikte oluşan  hareketten daha fazladır.  

Lingual teknikte daha fazla mesiale devrilme hareketi ve daha az ekstrüzyon 

görülmüştür. Labial teknikten farklı olarak kuronda kök ile beraber bukkale hareket 

gerçekleşmiştir. 

 

5.2.14.5. Birinci Büyük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; labial teknikte kuronda linguale, 

köklerde bukkale devrilme hareketi, lingual teknikte ise mesial tüberküllerde ve mesial 

kökte bukkale, distal tüberküller ve distal kökte linguale doğru hareket oluşmuştur. 

Labial teknikte kuronda oluşan hareket miktarı lingual teknikte oluşan  hareketten daha 

fazladır. Ancak lingual teknikte köklerde oluşan hareket miktarı lingual teknikte oluşan  

hareket miktarına çok yakın olmakla beraber bir miktar daha fazladır. Labial teknikte 

kuronda mesio lingual, köklerde disto bukkal rotasyon görülürken, lingual teknikte 

kuronda ve köklerde  mesio bukkal, disto lingual rotasyon oluşmuştur. 

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; her iki teknikte kuronun mesiale kökün 

distale devrilme hareketi görülmüştür. Lingual teknikte oluşan hareket miktarı labial 

teknikte oluşan  harekete yakındır. Labial teknikte bukkal tüberküller, lingual teknikte 
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lingual tüberküller daha fazla miktarda mesiale hareket etmiştir. Her iki teknikte mesial 

kökler daha fazla distale hareket etmiştir.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; her iki teknikte kuronlarda intrüzyon 

görülürken, labial teknikte  tüm köklerde ekstrüzyon, lingual teknikte mesial kökte ise 

intrüzyon görülmüştür. Labial teknikte oluşan hareket miktarı lingual teknikte oluşan  

hareketten daha fazladır. 

Lingual teknikte daha fazla mesiale devrilme hareketi ve daha az intrüzyon 

görülmüştür. Labial teknikten farklı olarak mesial tüberküller mesial kök ile beraber 

bukkale, distal tüberküller ise distal kök ile birlikte linguale hareket etmiştir. 

 

5.2.14.6. İkinci Büyük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; labial teknikte kuronda linguale, 

köklerde bukkale devrilme hareketi, lingual teknikte ise  distal tüberküller ve kökte daha 

fazla olmak üzere  dişin linguale hareketi görülmüştür. Lingual teknikte kuronda oluşan 

hareket miktarı labial teknikte oluşan  hareketten daha fazladır. Labial teknikte mesio 

lingual rotasyon görülürken, lingual teknikte disto  lingual rotasyon oluşmuştur. 

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; labial teknikte kuronda kök ile beraber 

mesiale, labial teknikte ise kuron mesiale kök distale hareket etmiştir. Lingual teknikte 

oluşan hareket miktarı labial teknikte oluşan  hareketten daha fazladır. Labial teknikte 

bukkal tüberküller, lingual teknikte lingual tüberküller daha fazla miktarda mesiale 

hareket etmiştir.  

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; labial teknikte tüm tüberküllerde 

ekstrüzyon görülürken, lingual teknikte distal tüberküllerde ekstrüzyon oluşmuştur. 

Labial teknikte oluşan hareket miktarı lingual teknikte olusan hareketten daha fazla  

gerçekleşmiştir. Her iki teknikte en fazla ekstrüzyon disto bukkal tüberkülde 

görülmüştür. 
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Lingual teknikte kuronun daha fazla mesial hareketi, kök ile beraber lingual 

hareketi ve daha az ekstrüzyon görülmüştür.  

 

5.2.15. Alt çeneye ait birinci küçük azı distalizasyonu yapılan üçüncü ve dördüncü 
modellerde labial ve lingual tekniklerde elde edilen asal gerilme sonuçlarının 
karşılaştırılması 

 

Labial tekniğin uygulandığı alt çene üçümcü modelde oluşan minimum asal 

gerilme değerleri -58×10-4  ile 3×10-4 N/ mm²   arasında değişirken, lingual tekniğin 

uygulandığı alt çene dördüncü modelde oluşan minimum asal gerilme değerleri              

-53×10-4  ile 3×10-4 N/ mm²  arasında değişim göstermektedir. Her iki modelde oluşan 

minimum asal gerilmeler, kanin köklerinin distal tarafında düşük negatif değerler 

alımıştır. Labial teknikte  birinci küçük azı kökünün orta 1/3 disto lingual, lingual 

teknikte ise disto bukkal yüzeyinde minimum asal gerilmelerin düşük negatif değerler 

aldığı görülmüştür. Bu bölgelerde basma gerilmeleri yoğunlaşmıştır. Büyük azılarda 

görülen gerilmeler kanin ve birinci küçük azılarda oluşan gerilmelerden daha az 

meydana gelmiştir.  

 

Labial tekniğin uygulandığı alt çene üçüncü modelde oluşan maksimum asal 

gerilme değerleri ise  -4×10-4  ile 54×10-4  N/ mm² arasında değişirken, lingual tekniğin 

uygulandığı alt çene dördüncü modelde oluşan maksimum asal gerilme değerleri            

-3×10-4  ile 56×10-4 N/ mm²  arasında değişim göstermektedir. Her iki modelde oluşan 

maksimum asal gerilmelerin  yüksek değerler aldığı alanlar kesici diş köklerinin 

vestibul, kanin  ve birinci küçük azı köklerinin mesial taraflarıdır. Ayrıca labial teknikte 

birinci ve ikinci büyük azı kuronlarının bukkal, lingual teknikte ise büyük azı ve küçük 

azı kuronlarının lingual yüzeyinde maksimum asal gerilmeleri yüksek alanlar 

görülmüştür. Bu bölgelerde çekme gerilmeleri belirgindir. 

 

 Kök uçlarından alınan asal gerilme değerleri incelendiğinde, her iki teknikte 

kesici diş köklerinde oluşan minimum asal gerilme miktarları fazla oluşmuştur, ancak 

lingual teknikte oluşan gerilme miktarı daha fazla gerçekleşmiştir. Bu dişerde görülen 
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baskın gerilme basma gerilmeidir. Her iki teknikte kaninlerde maksimum asal gerilme 

miktarları daha fazla olmuştur, labial teknikte oluşan gerilme miktarı lingual teknikten 

daha fazla gerçekleşmiştir. Her iki teknikte kaninlerde çekme gerilmesi daha belirgin 

olarak ortaya çıkmıştır. Birinci küçük azılarda; labial tekniğin uygulandığı modelde 

minimum asal gerilme, lingual tekniğin uygulandığı modelde maksimum asal gerilme 

yüksek çıkmıştır. Labial teknikte oluşan gerilme miktarı daha fazla gerçekleşmiştir. 

Labial teknikte birinci küçük azılarda basma, lingual teknikte ise çekme gerilmesi daha 

belirgin olarak ortaya çıkmıştır.  

 

Birinci büyük azılarda; her iki teknikte mesial köklerde minimum, distal 

köklerde ise maksimum gerilmeler yüksek miktarda gerçekleşmiştir. Labial teknikte 

oluşan gerilmeler daha fazla olmuştur. Birinci büyük azıda mesial köklerde basma, 

distal köklerde ise çekme gerilmesi daha baskın olarak görülmüştür. İkinci büyük 

azılarda, her iki teknikte mesial köklerde minimum, distal köklerde ise maksimum 

gerilmeler yüksek miktarda gerçekleşmiştir. Labial teknikte oluşan gerilmeler daha 

fazla olmuştur. İkinci büyük azıda mesial köklerde basma, distal köklerde ise çekme 

gerilmesi daha baskın olarak görülmüştür. 

 

5.2.16. Alt çeneye ait birinci küçük azı distalizasyonu yapılan üçüncü ve dördüncü 
modellerde labial ve lingual tekniklerde elde edilen yer değiştirme sonuçlarının 
karşılaştırılması 

 

5.2.16.1. Orta Kesici 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; her iki teknikte kuronda linguale, 

kökte vestibüle devrilme hareketini görülmüştür. Lingual teknikte oluşan hareket 

miktarı labial teknikte oluşan  hareketten daha fazladır.  

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; her iki teknikte kuronun mesiale, 

kökün distale devrilme hareketi görülmüştür. Lingual teknikte oluşan hareket miktarı 

labial teknikte olusan  hareketten daha fazladır.  
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Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; her iki teknikte ekstrüzyon 

gerçekleşmiştir. Labial  teknikte oluşan hareket miktarı lingual teknikte olusan  

hareketten daha fazladır.  

Lingual teknikte daha fazla retrüzyon ve mesiale devrilme hareketi, daha az 

miktarda ekstrüzyon görülmüştür.  

 

5.2.16.2. Yan Kesici 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; her iki teknikte kuronda linguale, 

kökte vestibüle devrilme hareketini görülmüştür. Lingual teknikte oluşan hareket 

miktarı labial teknikte olusan  hareketten daha fazladır.  

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; her iki teknikte daha fazla miktarda 

kuronun mesiale, kökün ise distale devrilme hareketi görülmüştür. Ancak lingual 

teknikte oluşan hareket miktarı labial teknikte olusan  hareketten daha fazladır.  

 

 Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; her iki teknikte ekstrüzyon 

görülmüştür. Ancak labial teknikte oluşan hareket miktarı lingual teknikte oluşan  

hareketten daha fazladır. 

Lingual teknikte daha fazla retrüzyon ve mesiale devrilme hareketi, daha az 

miktarda ekstrüzyon görülmüştür. 

  

5.2.16.3. Kanin 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; her iki teknikte kuronda linguale, 

kökte vestibüle devrilme hareketi görülmüştür. Labial teknikte oluşan hareket miktarı 

lingual teknikte oluşan  hareketten daha fazladır.  
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Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; her iki teknikte kuronun distale kökün 

mesiale devrilme hareketi görülmüştür. Lingual teknikte oluşan hareket miktarı labial 

teknikte oluşan  hareketten daha fazladır.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; her iki teknikte intrüzyon 

görülmüştür. Labial teknikte oluşan hareket miktarı lingual teknikte olusan hareketten 

daha fazla  gerçekleşmiştir. 

Lingual teknikte daha fazla retrüzyon, daha az miktarda linguale devrilme ve 

daha az ekstrüzyon görülmüştür. 

  

5.2.16.4. Birinci Küçük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; labial teknikte kuronda linguale, kökte 

bukkale devrilme hareketi oluşurken, lingual teknikte kuronda ve kökte  bukkale doğru 

kütlesel hareket görülmüştür. Labial teknikte  oluşan hareket miktarı lingual teknikte 

oluşan  hareketten daha fazladır.  

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; her iki teknikte kuronun distale kökün 

mesiale devrilme hareketi görülmüştür. Lingual teknikte oluşan hareket miktarı labial 

teknikte oluşan  hareketten daha fazladır. Labial teknikte bukkal tüberkül, lingual 

teknikte lingual tüberkül daha fazla miktarda mesiale hareket etmiştir. Labial teknikte 

disto lingual, lingual teknikte disto bukkal rotasyon görülmüştür.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; her iki teknikte intrüzyon 

görülmüştür. Lingual teknikte oluşan hareket miktarı labial teknikte oluşan  hareketten 

daha fazladır. Lingual teknikte en fazla intrüzyon lingual tüberkülde olurken, labial 

teknikte bukkal tüberkülde gerçekleşmiştir. 

Lingual teknikte daha fazla mesiale devrilme hareketi ve ekstrüzyon 

görülmüştür. Labial teknikten farklı olarak kuronda kök ile beraber bukkale hareket 

gerçekleşmiştir. 
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5.2.16.5. Birinci Büyük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; labial teknikte kuronda linguale, 

köklerde bukkale devrilme hareketi, lingual teknikte ise mesial tüberküllerde ve mesial 

kökte bukkale, distal tüberküller ve distal kökte linguale doğru hareketi oluşmuştur. 

Labial teknikte oluşan hareket miktarı lingual teknikte oluşan  hareketten daha fazladır. 

Labial teknikte kuronda mesio lingual, köklerde disto bukkal rotasyon görülürken, 

lingual teknikte kuronda ve köklerde  mesio bukkal, disto lingual rotasyon oluşmuştur. 

 

Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; her iki teknikte kuronun mesiale kökün 

distale devrilme hareketi görülmüştür. Labial teknikte oluşan hareket miktarı lingual 

teknikte oluşan  hareketten daha fazladır. Lingual teknikte lingual tüberküller, labial 

teknikte bukkal tüberküller daha fazla miktarda mesiale hareket etmiştir.  

 

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; her iki teknikte mesial köklerde 

intrüzyon, distal köklerde ise ekstrüzyon gerçekleşmiştir. Labial teknikte oluşan hareket 

miktarı lingual teknikte oluşan  hareketten daha fazladır. 

Lingual teknikte daha az mesiale devrilme hareketi ve ekstrüzyon görülmüştür. 

Labial teknikten farklı olarak mesial tüberküller mesial kök ile beraber bukkale, distal 

tüberküller ise distal kök ile  beraber linguale hareket etmiştir. 

 

5.2.16.6. İkinci Büyük Azı 

 

Labio lingual yönü gösteren X ekseninde; lingual teknikte kuronda kök ile 

beraber linguale hareket, labial teknikte kuronda linguale, köklede bukkale devrilme 

hareketi oluşmuştur. Labial teknikte kuronda oluşan hareket miktarı lingual teknikte 

oluşan  hareketten daha fazladır. Labial teknikte kuronda  mesio lingual rotasyon 

görülürken, lingual teknikte kuronda  disto  lingual rotasyon oluşmuştur. 
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Mezio distal yönü gösteren Y ekseninde; her iki teknikte kuronun mesiale, 

köklerin distale devrilme hareketi görülmüştür. Labial teknikte oluşan hareket miktarı 

lingual teknikte oluşan  hareketten daha fazladır. Labial teknikte bukkal tüberküller, 

lingual teknikte lingual tüberküller daha fazla miktarda mesiale hareket etmiştir. Her iki 

teknikte mesial kökler daha fazla distale hareket etmiştir.  

Oklüzo apikal yönü gösteren Z ekseninde; labial teknikte tüm tüberküllerde 

ekstrüzyon görülürken, lingual teknikte distal tüberküllerde ekstrüzyon oluşmuştur. 

Labial teknikte oluşan hareket miktarı lingual teknikte olusan hareketten daha fazla  

gerçekleşmiştir. Her iki teknikte en fazla ekstrüzyon disto bukkal tüberkülde ve distal 

kökte görülmüştür. 

 

Lingual teknikte daha az mesiale devrilme hareketi ve  ekstrüzyon görülmüştür. 

Labial teknikten farklı olarak köklerde kuron ile beraber linguale hareket etmiştir. 

 

5.3. Çalışma Sonuçları ve klinik yorumlar 

 

Üst çene birinci küçük azı çekimli labial ve lingual teknik uygulanmış 

modellerde; lingual teknikte kesici dişler labial tekniğe göre daha fazla palatinale 

hareket ederken, intrüzyon hareketininde belirgin olduğu görülmüştür; labial teknikte 

posterior dişler lingual tekniğe göre daha fazla mesiale doğru hareket ederken, lingual 

teknikte retraksiyon kuvvetlerinin etkisi ile vertikal ve horizontal yönlerdeki hareketler 

daha belirgin olarak ortaya çıkmıştır. 

 

Üst çene ikinci küçük azı çekimli labial ve lingual teknik uygulanmış 

modellerde; lingual teknikte kesici dişler labial tekniğe göre daha fazla palatinale 

hareket ederken, ekstrüzyon hareketininde belirgin olduğu görülmüştür; labial teknikte 

birinci küçük azı daha fazla distale hareket etmektedir. Lingual teknikte posterior dişler 

labial tekniğe göre daha fazla mesiale doğru hareket ederken, retraksiyon kuvvetlerinin 

etkisi ile labial teknikte birinci büyük azıda, lingual teknikte ise ikinci büyük azıda, 

vertikal ve horizontal yönlerdeki hareketler daha belirgin olarak ortaya çıkmıştır. 
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Alt çene birinci küçük azı çekimli labial ve lingual teknik uygulanmış 

modellerde; lingual teknikte kesici dişler labial tekniğe göre daha fazla linguale hareket 

ederken, ekstrüzyon hareketininde belirgin olduğu görülmüştür; lingual teknikte 

posterior dişlerden özellikle ikinci küçük azı, labial tekniğe göre daha fazla mesiale 

doğru hareket ederken, büyük azılar bölgesinde ortaya çıkan hareket miktarları labial 

tekniğe çok yakındır. Aynı zamanda tüm posterior dişlerde retraksiyon kuvvetlerinin 

etkisi ile vertikal ve horizontal yönlerdeki hareketler daha belirgin olarak ortaya 

çıkmıştır. 

 

Alt çene ikinci küçük azı çekimli labial ve lingual teknik uygulanmış 

modellerde; lingual teknikte kesici dişler labial tekniğe göre daha fazla palatinale 

hareket ederken, ekstrüzyon hareketininde belirgin olduğu görülmüştür; birinci küçük 

azı ise daha fazla distale hareket etmektedir. Labial teknikte posterior dişler lingual 

tekniğe göre daha fazla mesiale doğru hareket ederken, aynı zamanda tüm posterior 

dişlerde retraksiyon kuvvetlerinin etkisi ile vertikal ve horizontal yönlerdeki hareketler 

daha belirgin olarak ortaya çıkmıştır. 

 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ışığında;  

 

Her iki tekniktede, birinci küçük azı çekimli vakalarda en masse retraksiyon 

sırasında kesici dişlerde görülen linguale devrilme hareketini engellemek amacıyla, üst 

ve alt kesicilere aktif palatinal kök torku verilmelidir. Posterior bölgede görülen bowing 

etkiyi engellemek amacıyla üst ve alt çenede vertikal ve horizontal yönde yapılan 

kompansasyon bükümlerine önem verilmelidir. Lingual tekniğin tercih edildiği 

vakalarda ise kesici dişlere uygulanan aktif palatinal kök torku ve kompansasyon 

bükümlerinin miktarı arttırılmalıdır. Ankıraj açısından değerlendirildiğinde ise; lingual 

tekniğin tercih edildiği vakalarda üst çenede posterior dişlerin ankırajının labial tekniğin 

uygulandığı vakalardan daha kuvvetli olduğu görülmüştür, ancak alt çenede özellikle 

ikinci küçük azı dişlerinin ankırajının arttırılması gerekmektedir. 
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Her iki tekniktede, ikinci küçük azı çekimli vakalarda birinci küçük azı 

retraksiyonu sırasında kesici dişlerde görülen linguale devrilme hareketini engellemek 

amacıyla, üst ve alt kesicilere aktif palatinal kök torku verilmelidir. Posterior bölgede 

görülen bowing etkisiyi engellemek amacıyla üst ve alt çenede vertikal ve horizontal 

yönde yapılan kompansasyon bükümlerine önem verilmelidir. Lingual tekniğin tercih 

edildiği vakalarda ise kesici dişlere uygulanan aktif palatinal kök torku ve 

kompansasyon bükümlerinin miktarı arttırılmalıdır. Ankıraj açısından 

değerlendirildiğinde ise; lingual tekniğin tercih edildiği vakalarda alt çenede posterior 

dişlerin ankırajının labial tekniğin uygulandığı vakalardan daha kuvvetli olduğu 

görülmüştür,  üst çenede ise posterior ankırajın arttırılması gerekmektedir.   

 

Lingual ortodontinin klinik uygulamalarında özellikle alt çenede ortaya çıkan ve 

tedavi süresince azıların mesializasyonunu zorlaştıran kortikal ankıraj, bu çalışmada 

birinci büyük azının aksiyal rotasyonu sonucunda mesial kökün, mesial tüberküller ile 

beraber bukkale doğru olan hareketi ile ortaya çıkmaktadır, kökün kuron ile birlikte aynı 

yöne olan hareketinin kortikal kemik ile temas edecek daha çok kök yüzeyi yaratacağı 

düşünülmektedir. Bu nedenden dolayı yapısı daha ince ve sert olan alt çenede, birinci 

büyük azı dişinin rotasyonundan dolayı daha fazla ankıraj oluşacağı düşünülmektedir. 
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