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ÖZET 

Göre E. Bruksizmi olan hastalarda implant üstü sabit protezler için farklı oklüzyon 

tiplerinin implant başarısına etkisinin sonlu elemanlar analizi yöntemi ile 

değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş 

Tedavisi ABD, Çene-Yüz Protezi BD. Doktora Tezi. İstanbul. 2010 

 

Bruksizm, toplumda yüksek sıklıkta rastlanılan bir parafonksiyonel alışkanlıktır. 

Bu parafonksiyonel alışkanlığın implantlar ve üst yapılarında aşırı yüklemeye sebep 

olabileceği düşünülse de implant kayıplarıyla olan ilişkisi günümüzde hala kesinlik 

kazanmış değildir ve bruksizmin dental implant kullanımı için kesin bir 

kontrendikasyon olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır. Bu parafonksiyonel 

alışkanlığa sahip bireyler için implantlara gelen yükleri azaltmayı hedefleyen pek çok 

önlem alınabilmektedir. Ancak bruksizme sahip bireylerde pek çok parametreye bağlı 

olan implant stabilitesine oklüzyonun etkisini kapsamlı olarak inceleyen çalışma 

bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, bruksizm sırasında oluşacak kuvvetlerin 

dinamik olarak simüle edilmesiyle bu kuvvetlerin kemik, implant ve üstyapıları 

üzerindeki etkisinin iki farklı oklüzyon tipini (kanin koruyuculuğu ve grup fonksiyonu) 

temel alarak; implant uzunluğu, implant çapı, implant sayısı, implant üstü protezde 

kullanılan malzeme ve kantilever varlığı parametreleri çerçevesinde incelenmesidir. 

Analizler sonlu elemanlar gerilme analizi yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Ana 

model olarak 3 implant destekli 5 üyeli implant üstü köprü restorasyonu, kemik, implant 

ve üst yapılar ile simüle edilmiş; diğer analizler için ana modelde ilgili parametreler 

değiştirilmiştir. Her bir modele kanin koruyuculu ve grup fonksiyonu oklüzyonları ayrı 

ayrı uygulanmış, böylece toplam 12 analiz yapılmıştır. 

Analizler sonucunda en yüksek gerilme değerleri grup fonksiyonu oklüzyonunun 

verildiği durumlarda elde edilmiştir. Gerilmeleri azaltmada en etkili değişken implant 

çapının arttırılması olarak bulunmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler :  Bruksizm, implant, implant üstü protez, oklüzyon, sonlu elemanlar 

analizi 
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ABSTRACT 

Göre E. Assessment of the effect of different occlusal concepts for implant-supported 

fixed prostheses by Final Elements Analysis method on implant success in patients with 

bruxism. İstanbul University, Institute of Health Science, Department of Maxillofacial 

Prosthodontics. PhD Thesis. İstanbul. 2010.  

 

Bruxism is a parafunctional habit with a high prevalence in society. Although it is 

known to be a potential overload factor for implants and their superstructures, its 

causative effect on implant loss is still unclear, and, there is no proof of that bruxism is 

a definitely contraindication for implant treatment. There are many prevention options 

to reduce the stress around implants in bruxers. Yet there are not enough researches 

investigating the effect of occlusion on implant stability in bruxers, which depends on 

many parameters. The aim of this study is to evaluate the effects of bruxing forces on 

implants dynamically under 2 different types of occlusion (Group function and mutually 

protected occlusion[canine guidance]) with the following parameters: Implant length, 

implant diameter, implant number, occlusal material, and existence of cantilever. 

The analyses were performed by Finite Element Analysis method. A main model 

consisting of a 5-unit-FPD (Fixed Partial Denture) supported by 3 implants was 

simulated with bone, implants, and superstructures. The main model was modified for 

each analysis according to the related parameter. All models were simulated under 2 

occlusion schemes. There were 12 analyses performed in total.  

Maximum stresses were found in the group function occlusion. Implant diameter was 

found to be the most effective parameter for reducing the stress.  

 

 

Key Words: Bruxism, implant, implant supported prothesis, occlusion, finite element 

analysis 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 

Günümüzde oral implantlar total ve parsiyel diş eksikliklerinin protetik 

tedavisinde sıklıkla tercih edilen tedavi alternatifi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Osseointegre implant kavramının diş hekimliğinde ilk kez kullanılmaya başlandığından 

bu yana tedavi başarısını arttırmak için tedavi prensiplerinde düzenlemeler ortaya 

konulmakta ve bu amaçla implantların dizaynı, dişsiz bölgelere yerleştirilecek ideal 

implant çap ve sayısı, implantlara gelen yüklerin en uygun şekilde dağılması gibi 

konularda pek çok araştırma yapılmaktadır.  

Dişlerin fonksiyon dışı teması olarak tanımlanan bruksizm, diş sıkma ve/veya 

gıcırdatma hareketlerini içermektedir (41, 68, 161). Populasyonun büyük bir miktarını 

etkliyor olsa da hastalar genellikle bu alışkanlıklarının farkında olmadıklarından 

bruksizmin teşhisi çok kolay değildir. Robinson ve arkadaşları, 7 saatlik uykuda saat 

başına 40 sn olmak üzere toplam 2 dakikalık bir perioddan söz etmektedirler (186). 

Bruksizm parafonksiyonel alışkanlığı, kas kuvvetlerinde artışa sebep olmakta, 

böylece dişlere gelen yükler artmaktadır. Bruksizmin neden olduğu bu aşırı yükleme 

durumunun, bireylerde temporomandibuler eklem (TME) rahatsızlıkları, periodontal 

destek kaybı, dişlerde aşınma ve restorasyonlarda kırılma gibi sorunlara yol açtığı 

gözlemlenmiştir (1,11,12,19,33,76). Tüm bunlarla beraber bruksizm implant tedavisinde 

de bazı komplikasyonlara sebep olabilmektedir. Aşırı yükleme ve lateral kuvvetler, 

başlatıcı bir periodontal faktör olmaksızın bile implant etrafında kemik kaybına yol 

açabilirler. Kontrol edilmeyen kuvvetler, implant-kemik ara yüzünde aşırı gerilmelere 

neden olacak, böylece implantın aşırı yüklenmesi ve kaybı söz konusu olabilecektir 

(59,131,179). Daha tedavi planlaması aşamasında bu faktörler göz önüne alınmalı ve 

komplikasyon riskini en aza indirici çözümler bulunmalıdır. Aksi takdirde yetersiz 

osseoz iyileşme, krestal kemik kaybı, abutment vida gevşemesi, porselen ve/veya 

implant komponentlerinde kırık ve protez kaybı gibi istenmeyen durumlar ortaya 

çıkacaktır (152). 

Her ne kadar implant başarısını sınırlayıcı da olsa yine de bruksizm, implant 

tedavisi için kesin bir kontrendikasyon olarak kabul edilmemektedir. Ancak bu tip 
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hastalarda dikkat edilmesi gereken bazı faktörler bulunmaktadır (131,152). Bu faktörler 

arasında yivli implant kullanımı, implant uzunluğunu, çapını ve sayısını arttırma, 

kantilever kullanımından kaçınma, oklüzal yüzey malzemesi olarak porselen yerine 

darbe emici özelliği olan malzemeler kullanma, oklüzal kuvvetleri düzenleme ve 

oklüzal splint kullanımı gibi faktörler sayılmaktadır (152). 

Günümüzde pek çok ticari markaya ait farklı implant dizaynları bulunmaktadır. 

Son yıllarda kullanılan sistemlerin hemen hemen hepsinde yivli dizayn tercih 

edildiğinden bu parametre çalışma kapsamına alınmamıştır.  

İmplantlarda başarıyı etkileyen faktörlerden bir diğeri implant çapıdır. Pek çok 

çalışmada çapın artmasının özellikle bükme kuvvetleri üzerinde etkili bir azalmaya 

sebep olduğu bildirilmiştir (59,81,83,90,113,210). Ancak Holmgren ve ark, en geniş 

çaplı implantı kullanmanın kemikteki stres dağılımını azaltma konusunda mutlak 

gereklilik olmadığını savunmaktadırlar (83). Bu çalışmada iki farklı implant çapının 

gerilmeler üzerindeki etkinliği test edilmiştir. 

İmplant uzunluğunun gerilmelere etkisi olduğu bilinse de daha uzun implant 

kullanımının bu gerilmeleri azaltma konusunda anlamlı etkisi olup olmadığı bu alanda 

hala bir tartışma konusudur  (59,83,152,173). Bu parametre de çalışma kapsamına 

alınmıştır.  

Son yıllarda pek çok araştırmacı, oklüzal malzeme seçiminin de oluşacak 

streslerin transferi açısından önemli olduğunu savunarak bu konuda çalışmalar 

yapmışlardır (98,207). Bu araştırmada da porselen ve akrilik kuronlar karşılaştırılmıştır. 

Kimi çalışmalarda porselen ve akrilik protezler arasında kuvvet absorbsiyonu açısından 

anlamlı farklılık bulunmamışken (82); kimisinde de akrilik gibi rezilient bir maddenin 

varlığının yüksek yükleme oranlarının olduğu durumlarda kuvvetleri azaltıcı etki 

yapacağı savunulmaktadır (201,kaynak: 210 p.274).  

Kantilever kullanımı konusu literatürdeki tartışmalı konulardan biridir 

(59,67,134,210,215). Bu çalışmada ana modelde büyük azı bölgesinde implant 

lokasyonunda değişiklik yapılarak kantilever kullanımının etkisi de değerlendirilmiştir.  

İmplant üstü protezlerde oklüzyon prensipleri temel olarak doğal diş 

restorasyonlarında kullanılan oklüzyon prensiplerine dayanır. Esas amaç implantları 

korumaktır. Grup fonksiyonu oklüzyon tipinde lateral hareketlerde çalışan taraf 
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posterior dişlerde temas olurken denge tarafında temas bulunmaz. Burada temel amaç 

lateral kuvvetleri tüm arka grup dişler arasında dağıtmaktır. Kanin koruyuculu oklüzyon 

tipinde ise sentrik ilişkide tüm dişler temastayken lateral hareketlerde hareket, çalışan 

taraf kanin dişi tarafından yönlendirilir. Bu oklüzal şema, kanin dişini anahtar eleman 

olarak kabul eder (105, 159, 204). İmplant üstü sabit protezlerde de öncelikli olarak 

tercih edilen oklüzyon tipi kanin koruyuculu oklüzyonu olsa da özellikle karşıt çene ön 

bölge dişlerin periodontal olarak problemli olduğu durumlarda grup fonksiyonu 

oklüzyonunun kullanımı gerekli olmaktadır (37,107,157).  

Sonlu elemanlar analizinin diş hekimliğindeki uygulamalarındaki en büyük 

handikaplardan biri kemiğin gerçekte homojen ve izotropik bir yapıda olmayışı, ancak 

modelleme yapılırken böyle kabul edilmesi zorunluluğudur. Bu durum kemikte ölçülen 

gerilmelerin sayısal veri olarak değerlendirilmekten ziyade elde edilen sonuçların 

karşılaştırılmasında kullanılmasını gerektirmektedir (72,107).  

Bu çalışmanın amacı bruksizm parafonksiyonel alışkanlığına sahip bireylerde 

implant üstü sabit protez uygulandığında kemik, implant ve implant üst yapılarında 

oluşacak gerilmelere iki farklı oklüzyon tipinin (kanin koruyuculu ve grup fonksiyonu) 

etkisini incelemektir.  

Çalışmada implantlarda başarıyı etkileyen diğer faktörlerin de (implant 

uzunluğu, implant çapı, implant sayısı, oklüzal materyal ve kantilever varlığı) 

incelenmesi ile, farklı oklüzyon tipleri altında tüm bu faktörlerin ayrı ayrı 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Tüm faktörler arasında hangisinin daha anlamlı 

etkisinin olduğunun belirlenmesi de çalışmanın amaçları arasındadır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. BRUKSİZM 

2.1.1. Bruksizmin Tanımı 

 

Bruksizm, literatürde dişler arasında çiğneme veya yutkunma hareketleri dışında 

meydana gelen parafonksiyonel sıkma ve/veya gıcırdatma hareketi olarak 

tanımlanmaktadır (131). Zarb ve Carlsson, bruksizmi “Gece dişlerin sıkılması ve 

gıcırdatılması” olarak tanımlamışken; Walsch, bu alışkanlığın uyanıkken de var 

olabileceğini ortaya koymuştur (232,kaynak:68 p.267, 254). Son olarak bu terim Amerikan 

Orofasiyal Ağrı Akademisi’nce 2008 yılında “Gece veya gündüz gerçekleştirilen 

dişlerin sıkılması ve gıcırdatılması eylemi” olarak tanımlanmıştır (53,kaynak:119 p.476). 

Gece uyku sırasında meydana gelen bruksizm için genellikle ‘nokturnal 

bruksizm’ ifadesi kullanılmaktadır. Birey bu parafonksiyonel alışkanlığı gündüz 

gerçekleştiriyorsa o zaman diurnal bruksizmin varlığından söz edilmektedir (12). 

Çeşitli araştırmacılar bruksizmi tanımlamada ritmik, periodik, amaçsız ve 

şiddetli karakteri üzerinde durmuşlardır (52,109,162,228,247). Amerikan Uyku 

Bozuklukları Cemiyeti, bu alışkanlığı parasomniyalar kategorisine koymuştur 

(219,kaynak:52 p.67).  

Miller, “bruksizm” teriminin uyku sırasındaki diş gıcırdatma anlamına geldiğini 

ve sinirsel altyapının da varlığı ile uyanıkken gerçekleşen gıcırdatma hareketinin 

‘bruksomani’ terimi ile ifade edilmesi gerektiğini önermiştir (151, kaynak:68 p.266). Çeşitli 

araştırmacılar tarafından oklüzal nevrotik alışkanlık (220) travmatik nevralji (101, 

kaynak:68 p.267) ve gıcırdatma (68) gibi terimler bruksizmi tanımlamada kullanılmıştır. 

Ash ve Ramjford ise bruksizmi diş sıkma ve gıcırdatma faaliyetlerini ayıracak şekilde 

sentrik ve eksentrik bruksizm olarak ikiye ayırmıştır (9). 

Lavigne ve arkadaşlarına göre iki tip bruksizmden söz edilmelidir. Bunlardan 

birincisi idiopatik bruksizmdir ve tıbbi nedenlerden bağımsız olarak gerçekleşir; ikinci 
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tip olan iatrojenik bruksizmde ise ilaç kullanımı veya nöro-psikolojik faktörler gibi 

etkenler söz konusudur (119). 

 

2.1.2. Bruksizm Atak Süresi ve Sıklığı 

 

Dişler maksimum interkuspidasyondayken ve/veya eksentrik hareketlerin eşlik 

ettiği şekillerde görülebilen bruksizmin süresi ve sıklığına dair farklı çalışmalarda çeşitli 

sonuçlar bildirilmiştir. Ortalama olarak 8-9 sn sürdüğü düşünülse de (12); bir vakada 5 

dk boyunca devam eden bruksizm episodunun gözlendiği de bildirilmiştir (39). 

Bruksizmi olan bireylerde uyku esnasındaki diş teması sayısını ölçmüş olan Trenouth’ın 

çalışmasında, gece boyunca ortalama temas sayısı 1325,5 olarak bulunmuştur (224). 

Araştırmacı sağlıklı bireylerdeki ortalamanın ise 359,95 olduğunu bildirmiştir. Aynı 

çalışmada sekiz saatlik uyku süresince sağlıklı bireylerdeki toplam diş teması ortalama 

olarak 5.4 dk olarak bulunmuşken, bruksizmi olan bireylerde bu sürenin 38.7 dk olduğu 

bildirilmiştir. Amemori ve arkadaşları ise, saat başına düşen bruksizm episodu süresini 

47,8-174,9 sn olarak bildirmişlerdir (6).  

 

2.1.3. Bruksizmin Tarihçesi 

 

Bruksizmin tarihçesine bakıldığında bu fenomenin oldukça eski zamanlara 

dayandığı görülmektedir. Attanasio, ‘diş gıcırdatma’ teriminin İncil’den beri pek çok 

kaynakta kullanıldığını ifade etmektedir (11). Faulkner, bruksizmle ilgili derleme 

çalışmasında ‘diş gıcırdatma’ terimine ilk olarak M.Ö. 600-200 yıllarında David’in 

ilahilerinde rastlanıldığından söz etmektedir (68). Diş hekimliği literatürüne 

bakıldığında bu konudaki en eski yorumlardan birinin Southern Dental Examiner 

dergisinin editörüne ait olduğu görülmektedir. 1860 yılına ait bu bildiride bu yıkıcı 

sürecin çok hızlı gerçekleştiğinden ve bundan dolayı vücudun kendini koruma 

mekanizmasının yetersiz kaldığından söz edilmektedir (62,kaynak:68 p.266). Takip eden 

yıllarda Parmele (170) uyku sırasında dişlerin gıcırdatılması sonucu meydana gelen 

aşınmadan söz etmiştir. 1902 yılında yayınlanmış bir makalede de diş gıcırdatmanın 

kalıtımsal niteliğinden ve öfke ve diğer duygusal faktörlerin etkilerinden bahsedildiği 
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bildirilmiştir (61,kaynak:68 p.266). Diş hekimliğine ait literatürde ‘bruksomani’ ifadesinin 

ilk kullanımı ise 1907 yılına dayanmaktadır. Marie ve Pietkiewicz bruksomani ile 

merkezi sinir sistemi arasında bir ilişki olduğunu savunarak Yunanca’da ‘delilik’ 

anlamına gelen ‘mania’ terimini kullanmışlardır (141, kaynak: 11 p. 229). Bodecker de 

bruksizmin alışkanlıklar ve sinirsel bozukluklar ile ilişkisini destekleyen 

araştırmacılardan olmuştur (25,kaynak:68 p.267). Mandibulanın disfonksiyonel 

hareketlerini tanımlamak üzere 1931 yılında Frohman ilk olarak ‘Bruksizm’ ifadesini 

kullanmıştır (69). Bruksizm teriminin kelime olarak kökeninin eski Yunanca’da dişlerin 

gıcırdatılması anlamına gelen ‘brychein’ kelimesi olduğu bilinmektedir (19). İlerleyen 

yıllarda bruksizmin periodontal problemlerle ilişkisinden oklüzal faktörlere; çiğneme 

kaslarına etkisinden pulpitis vakalarıyla ilişkisine kadar pek çok alanda bruksizm 

konusunda çalışmalar yayınlamıştır ve günümüzde de bu alandaki araştırmalar devam 

etmektedir (42,68,225,247). 

 

2.1.4. Bruksizm Yaygınlığı 

 

Bruksizmin görülme sıklığını inceleyen araştırmacılar, bu parafonksiyonel 

alışkanlığın yalnızca yetişkin nüfusu değil, çocukları da etkileyebildiğini görmüşlerdir 

(38,43,76). Günümüze kadar bruksizmin yaygınlığını belirlemeye yönelik pek çok 

çalışma yapılmıştır. Ancak çalışmalarda kullanılan metodoloji farklılıkları, örneklem 

grupları arası farklılıklar ve kullanılan farklı tanımlamalar gibi nedenlerden dolayı gerek 

yetişkin, gerekse çocuk populasyonlarındaki bruksizm yaygınlığı çeşitli çalışmalarda 

%7’den %88’e kadar varabilen farklılıkta sonuçlarda tanımlanmıştır. (1,2,12,34, 

38,43,68,76,159,166,198,203,230,241). Günümüzde pek çok çalışmada bu sıklık 

ortalama %20 olarak gösterilmektedir (19,119,120). 

Attanasio’ya göre pek çok birey bruksizm belirtisi gösterdiği halde genel 

nüfusun yalnızca %5-20’si bu parafonksiyonel alışkanlığının farkındadır (12). 

Bruksizmin gerçek yaygınlığının ölçülmesindeki en büyük zorluk da bu noktada ortaya 

çıkmaktadır, çünkü bu alışkanlık çoğunlukla bilinçaltı düzeyde gerçekleştirilmektedir 

(182). 
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Bruksizm yaygınlığının cinsiyetler arası farklılık göstermediğini savunan 

çalışmalar (166,182) bulunsa da pek çok araştırmacı, bu alışkanlığın kadınlarda daha sık 

gözlendiği konusunda hemfikir olmuştur (97,119,142,160,241,247). 

Bruksizmin görülme sıklığı geniş bir yaş grubu aralığı gösterse de 50 yaşından 

sonra bu sıklıkta azalma olmaktadır (19,166). 

2.1.5. Bruksizmin Tanısı 

 

Bruksizm, tanı konması güç rahatsızlıklar arasındadır. Genellikle bireyler bu 

alışkanlıklarının farkında olmadıklarından teşhis için bireyin ve/veya yakınlarının 

şikayetlerinin yanında klinik belirtilere dikkat edilmesi de çok önemlidir. En sık 

rastlanılan bulgu çiğneme kaslarında ve çene ekleminde hassasiyet, çiğneme kaslarında 

yorgunluk hissi ve birey uyandığında ağız açmasında güçlük olarak bildirilmiştir 

(12,247). Diş gıcırdatma esnasında oluşan sesler oldukça yüksek olabildiğinden bazı 

durumlarda bireyin yakınlarının da durumun tespitinde rol oynaması mümkündür.  

Tablo 2.1’ de bruksizmin klinik belirtileri gösterilmektedir. Dişlerde aşınma, 

klinisyen tarafından kolaylıkla tespit edilebilecek bir belirti olsa da bu durumun 

bruksizm süresi, sıklığı, uygulanan kuvvet ve  mine yapısı gibi faktörlerden de 

etkilenebileceği ve yaşa bağlı aşınma ile ayırt edilmesinin gerekliliği gözönünde 

bulundurulmalıdır (52,109).  

Lavigne ve arkadaşları, bruksizmin polisomnografik yöntemler aracılığıyla 

tespiti için şu kriterleri önermişlerdir: masseter ve temporal kaslarında elektromyografi 

(EMG) değerleri uyanıkken meydana gelen maksimum diş sıkmanın %20’sinden daha 

şiddetli olanlar değerlendirmeye alınır. EMG atak süresi 0,25 sn’den fazla olmalıdır. 

Araştırmacıların belirlediği ve günümüzde de bruksizmin teşhisinde altın standart olarak 

kabul edilen kesin tanı kriteleri ise şu şekilde sıralanmaktadır: (1) gıcırdatma sesleri ile 

birlikte seyreden en az iki bruksizm vakası (episodu); (2) bir saatlik uyku başına dörtten 

fazla bruksizm vakası; ve/veya saat başına 25’ten fazla bruksim atağı; ve/veya vaka 

başına 6’dan fazla ritmik çiğneme kası aktivite atağı varlığı (121).  
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Tablo 2.1: Bruksizmin klinik belirtileri (12, 52, 109, 209, 245) 

DİŞLER Doğal diş ve restorasyonlarda 

aşınma/kırılma 

Periodontal aralıkta genişleme ve dişlerde 

mobilite  

Isı hassasiyeti 

Hipersementoz 

Pulpitis  

KASLAR Kaslarda yorgunluk ve/veya ağrı 

Kas hipertrofisi 

Artmış EMG değerleri (Özellikle masseter 

kasında) 

TEMPOROMANDİBULAR EKLEM Eklem sesleri 

Kondil konturlarında radyografik 

değişiklikler 

ORAL MUKOZA Yanakta ve dilde çentikler 

DİĞER Baş ağrısı 

Alveolar kemikte rezorpsiyon 

Sabahları ağız açmada güçlük  

 

Uyku bruksizmi vakaları EMG sinyalleri açısından fazik (ritmik), tonik 

(devamlı) ve karma tipte olmak üzere 3 tipte incelenmektedir. Bu grupların tanımı şu 

şekilde yapılmaktadır: 

• Fazik: 0.25-2 sn süren 3 ya da daha fazla EMG atakları, 

• Tonik: 2 sn’den daha fazla süren EMG atağı, 

• Karma: Fazik ve tonik tiplerin her ikisi (Şekil 2-1) (121) 
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2.1.6. Bruksizm Etyolojisi 

 

Bruksizmin etyolojisi ile ilgili pek çok teori bulunmaktadır ve bu alışkanlığın 

tartışmalı yapısından ötürü bu teorilerin çürütülmesi veya kesinliğe kavuşturulmasında 

da zorluklarla karşılaşılmıştır (132). Çoğu araştırmacı etyolojideki multifaktöriyel 

yapının varlığı konusunda fikir birliği içerisindedir (12,52,162).  

Temel olarak etyolojik faktörler periferal ve santral olmak üzere 2 ana başlık 

altında toplanmaktadır (52). Periferal faktörler lokal/dental bileşenleri içermektedir 

(76,161). Kimi araştırmacılar oklüzyon ve artikülasyonla ilişkisinden ötürü bu grubu 

morfolojik faktörler olarak da isimlendirmektedir (132). Santral faktörler ise psikolojik 

ve sistemik/patofizyolojik/nörofizyolojik faktörler olmak üzere iki alt grupta 

incelenmektedir (76,132).   

 

2.1.6.1. Morfolojik faktörler 

Bu faktörler arasında diş eksiklikleri, uzamış dişler, hatalı restorasyonlar, diş 

taşı, aşırı tüberkül eğimleri ve diğer okluzal bozukluklar sayılmaktadır (69,76,220). Bu 

faktörlerin etkisi, oklüzal bozuklukların periodontal basınç reseptörleri üzerine etki 

ederek çiğneme kaslarını refleks olarak uyardığı teorisine dayanmaktadır. 

Şekil 2-1: Bruksizm ataklarında gözlenen 
EMG sinyal tipleri (121) 

A-fazik, B-tonik, C-karma tip 
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Konuyla ilgili ilk çalışmalarda bu faktörlerin tetikleyici etkisi konusunda 

hemfikir olunsa da günümüzde oklüzal bozuklukların bruksizm ile direkt ilişkisinin 

olmadığı düşünülmektedir (109,119,150,158). 

 

2.1.6.2. Psikolojik faktörler 

Bruksizmin psikolojik boyutu günümüze kadar pek çok çalışmaya konu 

olmuştur ve hala bu alanda araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Çoğu araştırmacı 

bruksizmin karakter tipleriyle ilişkisi olduğunu savunmaktadır ve bu alışkanlığın 

genellikle bireylerin bilinçaltında baskılamış oldukları öfke, anksiyete, nefret ve 

saldırganlık gibi duyguların oral yoldan dışavurumu olduğunu düşünmektedirler (76). 

Bazı çalışmalarda hiperaktivite ve depresyon eğiliminin de bruksizmle pozitif bağlantısı 

olduğu tespit edilmiştir (119). 

Basić ve Mehulić, Freud’un oral kavitenin bireyin psikoseksüel gelişiminde ve 

davranışlarında önemli rolü olduğu ile ilgili teorisinden yola çıkarak bruksizm 

alışkanlığının ruhsal gerilimlerin serbest bırakılmasında bir araç olduğunu  

savunmuşlardır (19). 

2.1.6.3. Sistemik faktörler 

Bruksizm etyolojisinde yer aldığı düşünülen faktörlerden bir diğeri olan sistemik 

faktörler, özellikle son yıllarda etyolojik çalışmalarda sıklıkla incelenmektedir. Konuyla 

ilgili literatürde pek çok sistemik rahatsızlıkta bruksizmin de gözlendiği bildirilmiştir 

(76). Bunlar arasında; medulla ve ponsu ilgilendiren bozukluklar ve kortikal lezyonlar, 

nefrit, felç, kore hastalığı ve çocuk felci; hipertiroidi, allerji, sinüzit, mesane 

bozuklukları ve endokrin bozukluklar; gastrointestinal bozukluklar; beslenme 

bozuklukları; serebral palsi; travmatik epilepsi; mental retardasyon-özellikle de Down 

sendromu; magnezyum eksikliği sayılmaktadır (76,162). 

Son yıllardaki çalışmalarsa özellikle beyin kimyası ile bruksizm ilişkisi üzerinde 

durmaktadır. Lobbezoo ve arkadaşlarının çalışmalarında santral nörotransmitter 

sistemdeki belli bozuklukların bruksizmin etyolojisinde yer aldığı savunulmaktadır 

(132). Dopaminerjik sistem aktivitelerinin stimüle edildiği sigara, alkol, selektif 

seratonin gerialımı inhibitörleri (SSRI) gibi ilaçlar, amfetamin, Parkinson  hastalığında 

kullanılan L-dopa ve kronik nöroleptik kullanımının da bruksizme yol açabileceği 
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bildirilmiştir (132,149). Bunların dışında merkezi sinir sistemindeki geçici ani 

uyanışların (arousal), bruksizmi de tetikleyen bir fizyolojik mekanizmanın etkisinde 

olduğuna dair çalışmalar diğer uyku bozukluklarıyla bruksizimin ilişkisine 

değinmektedir (15,52,103,132,136). 

İkizler üzerinde yapılan çalışmaların pek çoğunda bruksizmin genetik geçiş 

gösterebileceği sonucuna varılmış olsa da (76,87); aksini savunan çalışmalar da 

bulunmaktadır (148). 

 

2.1.7. Bruksizmde Çiğneme Kaslarının Durumu ve Isırma Kuvvetleri 

 

Bu parafonksiyonel alışkanlık, çeneyi kapatan kaslarda çift taraflı ve eş zamanlı 

kasılmalara sebep olmaktadır (182). Bruksizm esnasında gözlemlenen kuvvetler, 

eşdeğer çiğneme kuvvetlerine göre daha büyük zararı olan kuvvetlerdir. Bunun nedeni 

olarak bruksizm kuvvetlerinin genellikle izometrik oluşu, daha uzun sürmesi ve diş 

temasının stabil olmayan ve eksentrik bileşenleri de içermesi gösterilmektedir (159).  

Bruksizm alışkanlığına sahip bireylerde hem bu parafonksiyonel aktivite 

sırasında oluşan kuvvetlerde, hem de ısırma kuvvetlerinde sağlıklı bireylerde 

görülenden çok daha yüksek değerler elde edilmektedir. Attanasio, bu kuvvetin doğal 

olarak yaklaşık 175 psi olduğunu, bruksizme sahip bireylerde ise ortalama 300 psi 

değerinde kuvvetlerle karşılaşıldığını bildirmiştir (12).  

Uzun süreli bruksizm hikayesi olan bireylerde kaslar göreceli olarak daha 

kuvvetli hale gelmektedir. Bu durum da, aşırı yükleme durumunda bile ağrı veya 

yorgunluk eşiğinin yüksek olması ile sonuçlanmaktadır (159). 

Uyku esnasında görülen bruksizm için yapılan elektromyografi (EMG) 

ölçümlerinde masseter kasında en yüksek EMG değerlerine uykunun delta evresinden 

daha hafif evrelerine geçiş esnasında rastlanıldığı bildirilmiştir (139). 
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2.2. ORAL İMPLANTLAR 

2.2.1. Oral İmplantolojinin Tanımı ve Tarihçesi 

 

Modern diş hekimliğinde amaç, hastanın tedavisini estetik, fonetik, fonksiyon, 

rahatlık, doğal görünüm ve sağlık kriterleri çerçevesinde değerlendirerek yaşam 

kalitesini arttırmaktır. Oral implantlar da, diş kaybının kaçınılmaz olduğu durumlarda 

bu kriterler dahilinde oldukça tatmin edici bir tedavi alternatifi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Misch’e göre hareketli protez kullanan hastaların doğal dişli hallerine göre 

% 60’a kadar azalmış olan fonksiyonları implant üstü protezler sayesinde normal 

sınırlara yakın hale getirilebilmektedir (153). 

Kelime anlamı olarak implant, canlı dokulara tedavi amacıyla yerleştirilen 

materyal olarak tanımlanmaktadır (17,180). Diş hekimliği alanında da kaybedilen diş 

dokusunun yerini alarak kemiğe yerleştirilen biyolojik olarak uyumlu malzemeler, 

dental implantlar ya da oral implantlar olarak isimlendirilmektedir (17).  

Eski çağlardan bu yana kayıp dişlerin yerini doldurmak için çeşitli girişimlerde 

bulunulmuştur. Bundan 4000 yıl öncesinde antik Çin medeniyetinde çivi şeklinde 

yontulmuş bambu sopalarının diş görevi görmek üzere kullanıldığı ortaya çıkmıştır 

(153). Mısırlılar da 2000 yıl önce benzer bir yöntemle kıymetli metalleri kafatasına 

yerleştirmişlerdir. Avrupa’da bulunmuş bir kafatasında demir diş implantı ve İnka’lara 

ait deniz kabuğu implantları gibi antik kalıntılar, ilk oral implantoloji girişimleri olarak 

kabul edilmektedir (36,153,180). Daha yakın tarihlere gelindiğinde ise 1809 yılında 

Maggiolo isimli araştırmacının diş kökü formunda hazırlanmış altın implant kullandığı 

kaydedilmiştir (138, kaynak: 153 p. 32). 1887 senesinde platin post malzemesinin 

kullanıldığı bilinmektedir. Ancak uzun dönem başarı açısından altın ve platine ait olarak 

elde edilen başarısız sonuçlar, dönemin bilim insanlarını başka malzemeler ve farklı 

implant tasarımları arayışına yöneltmiştir. Bu amaçla altın ve nikel kaplı alümiyum, 

gümüş, magnezyum, altın, bakır ve pirinç, iridoplatinyum alaşımı ve kobalt-kronyum-

molibdenum alaşımı gibi pek çok materyal kullanılmıştır (153,180). Oral implantoloji 

açısından dönüm noktası olan titanyumun kullanımını ise ilk olarak 1940 yılında Bothe 

ve arkadaşları rapor etmişlerdir (26, kaynak: 165 p.27). Lund Üniversitesinde ortopedik 

cerrah olan Per Ingvar Branemark 1952 yılında deneysel olarak bir tavşan kemiğine 

titanyum silindir yerleştirerek iyileşme sürecini izlemiştir (29,kaynak: 180). Takip eden 
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yıllarda konuyla ilgili pek çok çalışma yapan Branemark ilk olarak osseointegrasyon 

kavramını kullanan araştırmacı olmuştur (30, kaynak:153). 1965 senesinden itibaren 

çalışmalar insanlar üzerine kaydırılmıştır (31). 1967’de Leonard Linkow, titanyum 

blade implantlarını tanıtmış, ilerleyen yıllarda yayınladığı makalesinde bu konsepti 

immediat yükleme ile ilgili atılmış ilk adımlar olarak tanımlamıştır (130). Tüm bu 

çalışmalar günümüzde de devam etmekte ve her gün oral implantoloji alanına yeni 

katkılarda bulunabilecek düzenlemeler araştırılmaktadır.  

 

2.2.2. Oral İmplant Tiplerinin Sınıflaması 

 

Oral implantolojide en sık olarak kullanılan kemik içi implantların yanında 

kemik üzeri implantlar (subperiostal implantlar), endodontik implantlar, intramukozal 

implantlar ve transosteal implantlar olarak sınıflandırılan dört ana grup daha 

bulunmaktadır. Aşırı kemik rezorpsiyonu görülen vakalarda mukoza altında alveol kreti 

üzerine yerleştirilen implantlar subperiostal implantlar olarak isimlendirilmektedir. 

Dişlerin kök kanallarından alveolar kemiğe ulaşan ve diş stabilizasyonu amacıyla 

kullanılan implant tipi ise endodontik implantlardır (36). İntramukozal implantlar, 

adından da anlaşılacağı gibi mukoza içerisine yerleştirilirler. Bunların kullanımında 

amaç hareketli protezlerin tutuculuğuna katkıda bulunmaktır (226,kaynak:251). 

Transosteal implantlar ise alt çene kemiğini alt kenarından girerek dikey olarak geçen 

ve  mukozadan çıkan implant tipidir.  

Günümüzde en yaygın kullanım alanı bulan kemik içi implantlar; endosteal 

implant, endosseoz implant, periostal implant, transosteal implant gibi isimlerle de 

anılmaktadır (153). Bu grup implantların dört alt tipi bulunmaktadır: 

1. Kök formunda implantlar  

 a. Yivli kök formunda implantlar 

 b. Düz yüzeyli kök formunda implantlar 

2. Blade tipi implantlar 

3. Ramus implantları.  
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Kök formunda implantlar, silindirik implantlar olarak da isimlendirilirler. Farklı 

yüzey tiplerine sahip kök formunda implantlara rastlamak mümkündür (17,36,153). 

Vidalı (yivli), veya düz yüzeyli olabilirler. (205) 

Blade tipi implantlar, 1967 yılından itibaren kullanılmaya başlanılmıştır ancak 

günümüzde yaygın kullanım alanı kalmamıştır. (44,194).  

Ramus implantları ise blade implantlar sınıfında da görülmektedir ve alt çenede 

kemiğin yetersiz olduğu durumlarda ramus mandibulae’ye yerleştirilmektedirler (226, 

kaynak:251 p.4). 

 

2.2.3. Oral implantlarda kullanılan malzemeler 

 

Günümüze kadar oral implant yapımında altından titanyuma kadar pek çok 

farklı malzemenin kullanımı söz konusu olmuştur. İmplant malzemeleri; biyolojik 

sistemle temas halinde olan yabancı malzemeler olduklarından dolayı biyolojik olarak, 

ağız ortamında farklı tiplerde pek çok yükle karşı karşıya olduklarından da mekanik 

olarak bazı özelliklere sahip olmalıdırlar (17,36,205). Genel olarak oral implantlarda 

kullanılan malzemelerin sahip olması gereken özellikler arasında şunlar sayılabilir 

(17,26,205): 

- Biyolojik uyumluluğu yüksek olmalı, komşu dokularca tolere 

edilebilmelidir. 

- Sahip olduğu mekanik özellikler hem çevre dokuların biyomekanik 

özellikleriyle uyumlu olmalıdır, hem de fiziksel olarak kuvvetlere direnç 

gösterebilmelidir. 

- Fonksiyonel olmalıdır. Hastanın estetik beklentilerini karşılayabilmeli, 

hijyen gereklerinin yerine getirilmesine elverişli olmalıdır. 

- Postoperatif takip açısından radyoopak olmalıdır. 

- Sterilize edilebilmelidir. 

- Ekonomik olmalıdır. 

- Aşırı komplike cerrahi teknikler gerektirmemelidir. 
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Biyolojik olarak sınıflandırıldıklarında malzemeler biyouyumluluk açısından 

biyo-çözünür, biyo-inert ve biyo-aktif olarak üçe ayrılırlar. Bazı kalsiyumfosfat 

seramikler gibi biyo-çözünür malzemeler dokuda ters reaksiyon oluşturmaksızın 

çözünürler. Biyo-inert malzemelerde hiç reaksiyon gözlenmezken, biyo-aktif olanlar 

kemiğin vereceği cevaba benzer bir reaksiyonu tetiklerler (242). Titanyum malzemesi 

biyoinert malzemeler arasında sınıflandırılmıştır (205).  

İmplant materyallerini kimyasal içeriklerine göre de gruplandırmak mümkündür. 

Buna göre oral implantolojide en sık kullanılan implant materyalleri bağlı oldukları ana 

gruplarıyla birlikte şu şekilde sınıflanmaktadır: 

1. Metaller ve alaşımları: Titanyum ve alaşımları, paslanmaz çelik ve 

kobalt-krom alaşımları bu grupta yer almaktadır. 

2. Polimerler: Polimetilmetakrilat (PMMA), polietilen, politetrafloroetilen, 

silikon lastik, polisülfon gibi malzemeleri içermektedir. 

3. Seramikler: Alumina, hidroksiapatit (HA), trikalsiyumfosfat (TCP) ve 

kalsiyum aluminatlar bu gruptandır. 

4. Karbonlar: Karbon-silikon, polikristalin camsı karbon bu grupta yer 

almaktadır (36,248).   

Günümüzde en sık kullanılan implant materyalleri titanyum alaşımlarıdır. 

Polimerler daha çok greft materyali olarak kullanılırken; seramikler ve karbonlar ise 

sadece titanyum implantların yüzey kaplamalarında karşımıza çıkmaktadır (17,36). 

 

2.2.4. Kemik ve osseointegrasyon 

 

İmplant diş hekimliğinde uzun dönem başarıyı etkileyen çok sayıda faktör 

bulunmaktadır. Ancak kemik miktarı ve yoğunluğu, bu alanda diğer pek çok faktörü 

geride bırakarak yüksek önem sırasında bulunmaktadır (153).  

İleri derecede özelleşmiş bir çeşit bağ dokusu olan kemik dokusu, hücreler ve 

hücreler arası madde (matris)’ den oluşmaktadır. Bu matris, organik ve inorganik 

kısımdan meydana gelmektedir. Organik matris, osteoblastlar tarafından üretilir ve 

osteoid adını alır. Osteoblastların bir kısmı mineralizasyon sırasında osteosit adını 
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alırken, bir kısmı da periostiumu oluşturma görevi görürler. Yeni kemik yapımı, 

periostiumdaki hücrelerin uyarılması ile sağlanır. Kemik yıkımından sorumlu olan 

hücreler ise osteoklastlardır (17,36,47). Kemik yenilenmesi, osteoblastlar ve 

osteoklastlarca ömür boyu devam eden bu yapım ve yıkım çalışmalarınca 

yönlendirilmektedir.  

Kemiğin yapısında kollajen ve esas maddeden oluşan organik matrisin dışında 

kalsiyum, fosfor, sitrat, karbonat, magnezyum, sodyum, flor ve su gibi mineraller de 

bulunmaktadır (36). Oransal olarak kemiğin % 23’ü organik matristen, %77’si ise 

hidroksiapatitten (kalsiyum ve diğer mineraller) oluşmaktadır (47,189).  

Morfolojik olarak kemiği iki gruba ayırmak mümkündür. Kemiğin dış kabuğu 

olarak da bilinen kortikal kemik (kompakt kemik) yüksek elastiklik modülüne sahiptir 

ve içinde çok az boşluk bulunmaktadır. Bu kortikal katmanın altında yer alan trabeküler 

kemik (spongioz kemik, kanselöz kemik) ise daha düşük elastiklik modülüne sahiptir ve 

gözenekli yapıdadır. Kortikal kemikte oluşan gerinimler kemik miktarından 

etkilenmektedir. Kemiğin yeniden yapılanmasında mekanik kuvvetler önemli rol 

oynamaktadır. Dolayısıyla bu kuvvetler, implantın başarısında da belirleyici olmaktadır. 

(17,36,47,189). 

Kemik-implant bağlantısı ile ilgili olarak terminolojiye yeni bir tanım 

kazandıran Brånemark’a göre; canlı kemik dokusu ile yük uygulanmış titanyum implant 

arasında ışık mikroskobu düzeyinde direkt temas gözlenmektedir. Bu temas araştırmacı 

tarafından osseointegrasyon olarak isimlendirilmiştir. Bu tanıma göre implant yüzeyi ve 

kemik hücreleri direkt temas halindedir. İmplantın yerleştirilmesini takiben implant 

etrafında biriken kanın pıhtılaşması sonrasında pıhtıdaki polimorf çekirdekli lökositler, 

lenfoid hücreler ve makrofajlar gibi fagositik hücreler kemik dokusu oluşumu 

mekanizmasında rol almaktadır. (36) 

Osseointegrasyon durumunu etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bunlar; 

kullanılan cerrahi teknik, kemik özellikleri, implant materyalinin doku uyumluluğu, 

implant dizaynı, implant yüzey özellikleri ve implanta gelen yüklerin iletimi başlıkları 

altında toplanmaktadır.  

Cerrahi teknik açısından atravmatik çalışma ve kemiği aşırı ısıtmaktan kaçınma 

dikkat edilmesi gereken konulardır. Kemiğin boyutu ve yoğunluğu da tedavi planlaması 
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aşamasından itibaren dikkatlice incelenmeli, kortikal kemik ve trabeküler kemik 

miktarlarına uygun tedavi yapılmalıdır.  

Doku uyumluluğu açısından değerlendirme yapıldığında titanyum malzemesinin 

en uygun olduğu kabul edilmiştir (118).  

İmplant dizaynı ile ilgili yapılan çalışmalar, yiv dizaynı ve implant geometrisi 

üzerine yoğunlaşmaktadır (78).  

Günümüze kadar osseointegrasyonu arttırmak amacıyla implant yüzey 

özellikleri ile ilgili de pek çok çalışma yapılmıştır ve hidroksi apatit kaplama, plazma 

sprey kaplama ve kumlama ve asitleme gibi pek çok yöntem kullanılmıştır (17). Son 

olarak nanoteknolojideki ilerlemelerin ışığında hidroksi apatit nano parçacıklarının 

kullanımı gündeme gelmiş ve Nishimura ve arkadaşları tarafından bu durumun 

osseointegrasyonu oldukça yüksek oranlarda arttırdığı bildirilmiştir (164,190,213).  

 

2.2.5. İmplant üstü protez tipleri 

 

İmplant diş hekimliğinde geleneksel protezlerden farklı olarak hastalara pek çok 

tedavi alternatifi sunulabilmektedir. Doğal dişlenmeye sahip bir bireyde kullanılabilecek 

protez tipleri sınırlıyken implant üstü protezlerde dayanak ekleme olanağı sayesinde 

farklı dizaynların kullanımı mümkün olabilmektedir (153). Misch, protezleri 5 tipe 

ayırarak sabit (SP) ve hareketli (HP) protezler için şu şekilde bir sınıflama yapmıştır: 

SP-1:   Sabit protez; sadece kuronun yerine konması amaçlanmaktadır. 

SP-2: Sabit protez; kuronu ve bir miktar kökü yerine koyacak protez dizaynı; 

dişetine yakın bölgede kuron konturu uzatılmıştır. 

SP-3:  Sabit protez; kuron ve dişetini birlikte yerine koyma görevini üstlenir; 

dişeti kısmı için pembe porselen veya akrilik kullanılabilir. 

HP-4: Hareketli protez; overdenture protezin desteği tamamen implant 

tarafından karşılanır. 

HP-5: Hareketli protez; overdenture proteze destek, yumuşak doku ve implant 

tarafından sağlanmaktadır (153).  
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SP-1 grubundaki protezlere daha çok üst çene ön bölgeki dişsizliklerde ihtiyaç 

duyulmaktadır. Yumuşak ve sert doku kaybının en az olduğu durumlarda bu tip 

protezler kullanılabilmektedir. Ancak doğal görünümün sağlanması için kemik ve/veya 

yumuşak doku ogmentasyonuna ihtiyaç duyulabilmektedir (153) .  

İkinci grupta yer alan protezlerde yeterli kemik miktarı olmadığından, 

periodontal olarak problemli dişlerde olduğu gibi, daha uzun görünümlü dişler söz 

konusu olacaktır. Bu durumda estetik olarak gingival 1/3’lük bölgede normalden uzun 

konturlandırılmış kuronlar problem çıkartabilmektedir (59,153).  

Kemik kaybının aşırı olduğu durumlarda ise gingival bölgeye pembe porselen 

ilavesi gerekmektedir. Bu tip protezler, sabit protez grubunun bu son üyesine ait olarak 

sınıflandırılmıştır. Alt ve üst çene kretler arası mesafe fazla ise gerekli metal ve 

porselen kalınlığının verilmesi, protezde mekanik problemlere yol açacaktır. Bu nedenle 

alveol kretinden oklüzal tablaya kadar olan mesafenin 15 mm’den fazla olduğu 

durumlarda gingival bölgede akrilik kullanılan ve ‘hibrit protez’ olarak isimlendirilen 

protezlerin uygulanması gerekmektedir (59,153,201).  

Hareketli protezler grubunda implant üstü kuronlara kroşelerle tutunan klasik 

parsiyel protezler ve daha sıklıkla kullanılmakta olan overdenture tipi protezler 

bulunmaktadır. Bu gruptaki farklılıklar sabit protez sınıflamasındaki gibi görünüşle 

ilgili olarak değil, implant desteğine dayanarak yapılmıştır (153). 

Proteze desteğin tamamen implantlar tarafından sağlandığı tipteki overdenture 

protezlerde genellikle alt çene için beş-altı, üst çene için de altı-sekiz adet implant 

gerekmektedir. İmplant sayısını azaltıp desteğin bir kısmının da yumuşak dokularca 

sağlandığı son grupta yer alan protezlerde ise özellikle maliyetin düşürülmesi avantajı 

söz konusu olmaktadır (59,153,201).  

Geng ve arkadaşları da çok üyeli implant üstü protezleri; I) implant destekli 

sabit protezler (kantileverli protezler de dahil olmak üzere), II) implant destekli 

overdenture protezler ve III) implant ve doğal diş destekli protezler olarak 

sınıflandırmışlardır (72).  
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2.2.6. Oral implantlarda başarıyı etkileyen biyomekanik faktörler 

 

İmplantlarda kısa ve uzun dönem başarıda implantı etkileyen biyomekanik 

faktörlerin büyük önemi bulunmaktadır. Burada rol alan anahtar faktörün gerilme 

olduğu konusunda fikir birliği söz konusudur (153). İmplant üstü protezlerde sistemde 

oluşan aşırı gerilmeler, aşırı yükleme sonucunda implant kaybına kadar varabilen 

komplikasyonlara sebep olabilmektedir. Mekanik kaynaklı implant komplikasyonları şu 

şekilde sıralanabilir: 

- İmplant kaybı 

- Erken dönem kemik kaybı 

- Oklüzal aşırı yükleme kaynaklı geç dönem kemik kaybı 

- Protez veya abutment vida gevşemesi/kırılması 

- İmplant/abutment kırılması 

- Protezde kırılma. (17,80,153) 

Tüm bu komplikasyonlar gözönüne alındığında oral implantlarda tedavi 

planlamasının önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Planlama aşamasında komplikasyonları 

önlemek için alınması gereken önlemler öncelikli olarak gerilmeleri azaltmak yönünde 

olacaktır. Gerilme durumunu etkileyen faktörlerden pek çoğu hekimin kontrolündedir. 

Bunları azaltmak için yapılması gereken düzenlemeler implant sisteminin yüzey alanını 

arttırmak ve proteze gelen kuvvetleri azaltmak şeklinde iki ana grupta 

toplanabilmektedir. Yüzey alanını arttırmak implant geometrisinde yapılacak 

düzenlemeler ile gerçekleştirilebilmektedir. Kuvvetin azaltılması ise; yön, büyüklük, 

tip, süre ve kuvveti arttırıcı faktörlerin kontrolü ile mümkün olmaktadır (17,152,153).  

İmplant sisteminde ve çevre dokularda meydana gelen gerilmeleri etkileyen 

faktörler Tablo 2.2’ de görülmektedir. 
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Tablo 2.2: Gerilmeleri etkileyen faktörler (17, 153, 210) 

Kemik özellikleri İmplanta bağlı 

faktörler 

Protetik 

faktörler 

Hastaya bağlı 

faktörler 

- Kemik 

yoğunluğu/kalitesi 

- Alveol kreti 

rezorbsiyonu 

- İskeletsel ilişkiler 

(Örn. Brakisefali)  

- Kemik-implant arayüz 

özellikleri 

 

- İmplant yüzey 

özellikleri 

- İmplant sayısı 

- İmplant 

lokasyonu  

- İmplant çapı 

- İmplant uzunluğu 

- İmplant yiv 

geometrisi 

- İmplant açısı 

- İmplant 

geometrisi 

 

- Protez tipi 

- Protez 

materyali 

- Kantilever 

varlığı 

- Oklüzal 

faktörler 

(tüberkül açısı, 

oklüzal 

tablanın 

genişliği, 

kuron boyu, 

oklüzal 

rehberlik tipi) 

- Yaş 

- Cinsiyet 

- Beslenme 

alışkanlığı 

- Karşı arktaki 

dişlenme durumu 

- Parafonksiyon 

varlığı 

 

Kemik kalitesi açısından kortikal kemik kalınlığı ve trabeküler kemik yoğunluğu 

önemli kriterlerdir. Alt çene ön bölgede kortikal kemiğin kalın ve trabeküler kemik 

yoğunluğunun oldukça yüksek oluşu bu bölgeyi implant yerleşimi açısından ideal 

kılmaktadır. Bu açıdan en olumsuz şartları sağlayan kemik bölgesi ise üst çene arka 

bölge olarak bilinmektedir (72). Diş çekimini takiben özellikle mandibulada görülen 

rezorbsiyon durumu ve iskeletsel çeneler arası ilişki bozuklukları da implant başarısını 

olumsuz etkileyebilen faktörlerdir. 

Biyomekanik olarak kemik veya fibröz doku ile implant arasındaki temas 

miktarı gerilme iletimi durumlarında belirleyici rol oynamaktadır. Fibröz doku ile 

çevrili implantlarda implanttan kemiğe gerilmelerin dağılımını sağlayan kollajen 
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demetleri içeren mineralize olmamış bağ dokusu bir arayüz implantları çevrelemektedir. 

Kimi araştırmalarda (200, 234, kaynak:59 p.253) kortikal kemiğe iletilen gerilmeler 

açısından fibröz doku ile çevrili implantların osseointegre implantlara göre çok daha 

düşük ve yaygın gerilme dağılımı sağladığı savunulmaktaysa da günümüzde implant 

etrafındaki fibröz doku varlığı başarısızlık olarak kabul edilmektedir (59). 

İmplant mikroyüzeyleri değerlendirildiğinde pürüzlülük artışının 

osseointegrasyonu olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Bu sayede daha iyi kemik 

desteği ve dolayısıyla daha kuvvetli yükleme dayanıklılığı elde etmek mümkün 

olmaktadır (122). Pürüzlü yüzeylerde oklüzal yüklerin kemiğe iletildiği alan da 

artacağından gerilimlerin azalacağı da düşünülmektedir. İmplantların kuronal 

bölgelerinde görülen kemik kaybının olası nedeni olarak bu bölgedeki makinelenmiş 

yüzey dolayısıyla kemikte yüksek miktarda oluşan germe ve makaslama gerilmeleri 

gösterilmiştir (46). 

İmplantların sayısı ve arktaki yerleşimi de gerek protezin gerekse implantın 

başarısı açısından kritik önem taşımaktadır. Özellikle kemik özelliklerinin zayıf olduğu 

üst çene arka bölgede ve anatomik kısıtlılıklar nedeniyle kısa implant kullanılması 

gereken durumlarda implant sayısının arttırılması, mekanik olarak daha uygun kuvvet 

dağılımı sağlayacaktır. İmplant sayısını arttırmak destek yüzey alanını arttıracağı için 

gerilmeleri de azaltacaktır (153). Ayrıca implantların düz bir hat üzerinde değil, ark 

üzerinde eğimli şekilde dağıtılarak yerleştirilmelerinin de kuvveti karşılama kapasitesi 

açısından olumlu sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir. İkiden fazla implantla 

desteklenen protezlerde oluşacak bükme momentlerini engellemek amacıyla kimi 

araştırmacılar tripod yerleşim olarak isimlendirilen ve oklüzalden bakıldığında bir 

üçgenin köşeleri olacak şekilde ortadaki implantın daha bukkalde veya lingualde 

yerleştirildiği implant konseptini önermişlerdir (236). Ancak Sato’ya göre bu yöntem 

her zaman sabitleme vidası üzerindeki germe gerilmelerini engellemekte yeterli 

olmamaktadır (191). Bu planlama ilk olarak Brånemark implantları için geliştirilmiştir 

ve bu sistemde implant-abutment arasında uçuca temas olduğundan dolayı sistemi 

birarada tutan abutment vidası bükme momentlerine karşı güçsüz kalmaktadır. Oysa ki 

internal konikliğe sahip ITI sistemi gibi sistemlerde bu şekilde bir tripodizasyona 

ihtiyaç duyulmadığı savunulmaktadır (210).  
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İmplant yüzey alanını direkt olarak arttıran dolayısıyla da gerilme miktarını 

azaltan bir diğer biyomekanik durum implantın çapının arttırılmasıdır. Silindir formlu 

bir implant çapındaki her 0,25mm’lik artış, tüm yüzey alanında %5-10 oranında bir 

artışa sebep olacaktır (153). Biyomekanik bakış açısıyla gerilmeleri azaltmada implant 

çapını arttırmanın tripodal tasarıma göre daha etkili olduğu düşünülmektedir (191). 

İmplant çapının artması ile daha kalın protetik parçaların kullanılabilmesi, böylece de 

protezde daha yüksek tork değerleri ile sıkıştırmaya olanak sağlanması da avantaj olarak 

kabul edilmektedir (123). Doğal dişlerde arka bölgeye doğru gidildikçe artan ısırma 

kuvvetlerine karşılık diş çaplarının da arttığı görülmektedir. Ancak bu alan artışı doğal 

dişlerde kesici-büyük azı arası %300 civarındayken günümüzde kullanılan implantlar 

arasındaki çap farkı %25-50 arasındadır (153). Bu nedenle implant çapını arttırmak 

gerilmeyi azaltmada oldukça etkili bir önlem olmasına rağmen tek başına yeterli 

olmayabilmektedir. Günümüzde genellikle çapları 3-7 mm arasında değişen implant 

sistemleri kullanılmaktadır (123). Çapı 3,75mm’den dar olan implantlar ‘dar çaplı 

implant’, 3,75 mm ve üzerindekiler ise ‘geniş çaplı implant’ olarak isimlendirilmektedir 

(55,54). Lee ve arkadaşları, konuyla ilgili derleme çalışmalarında vidalama işlemi 

sırasında oluşacak yüksek ısıdan ve dolayısıyla kemik harabiyetinden kaçınmak 

amacıyla 5,0 mm’nin altında çapa sahip implant kullanımının tavsiye edildiğini 

bildirmişlerdir (123).   

İmplant uzunluğu da çapı gibi yüzey alanını etkileyen ve dolayısıyla gerilme 

miktarında değişime sebep olabilen parametrelerdendir. Uzunluk ve çap artışlarının 

toplam yüzey alanına etkisi karşılaştırmalı olarak Şekil 2.2’de görülmektedir. Standart 

olarak kullanılmakta olan implant uzunlukları 10 mm’den 16 mm’ye kadar çıkıyor olsa 

6mm uzunluğunda ‘kısa implantlar’ da çeşitli firmalar tarafından piyasaya sürülmüştür 

(8). Ancak pek çok araştırmacı tarafından 7 mm’nin altında uzunluğa sahip implantların 

başarı oranının düşük olduğu kabul edilmektedir (123). Yaptığı derleme çalışmasında 

Misch de uzunluğu 10 mm’nin altındaki implantlarda başarı oranının daha düşük 

olduğunu bildirmiş, ancak diğer parametrelerin kontrolüyle birlikte 7 ve 9 mm’lik 

implantlarda dahi %99 oranında başarı elde ettikleri çalışmasını da karşı tez olarak 

ortaya koymuştur (155).  İmplant uzunluğunu arttırmak bir noktaya kadar başarı oranını 

arttırabilse de bu durum belli bir uzunluğun üzerinde doğru orantılı olarak devam etmez. 

Kemiğin aşırı ısınması riski de gözönüne alınarak genellikle 13 mm’den uzun 

implantlardan kaçınılması önerilmektedir (60).  
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Şekil 2-2: Silindirik implant yüzey alanı (153) 

 

İmplant yivleri primer stabilizasyonu en üst seviyeye çıkarmak, yüzey alanını 

arttırmak ve gerilmelerin kemik-implant arayüzünde dağılımını sağlamak üzere 

tasarlanmışlardır (153). Yivin derinliği, şekli ve yivler arası mesafe değişkenleri, 

implantın fonksiyonel yüzey alanı üzerine etki ederler. Yiv sayısı arttıkça yüzey alanı da 

artacaktır. Cerrahi yerleştirme kolaylığı açısından ise az yiv sayısına sahip implantlar 

özellikle sert kemik tipinde kolaylık sağlamaktadır (153). İmplant yiv şekilleri genel 

olarak “V” şekilli (Nobel Biocare, Paragon, 3i, Calcitek), kare şekilli (Biohorizons) ve 

ters payanda şekilli (Steri-Oss) olarak üretilmektedir (78).  

İmplanta gelen kuvvetler için biyomekanik olarak ideal iletim şekli implantın 

uzun aksı boyunca olan iletimdir. Bu nedenle implantlar alveol kemiği içerisine 

mümkün olduğu kadar oklüzal kuvvetleri optimum şekilde tolere edecek biçimde 

yerleştirilmelidir. Ancak uygun kemik olmayışı ve anatomik kısıtlılıklar gibi nedenlerle 

kimi zaman implantların açılı yerleştirilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu durum, 

moment etkisi nedeniyle kuvvetin artarak iletilmesine sebep olmakta ve implantın 

boyun bölgesinde ve uç kısmında gerilme yoğunlaşmayla sonuçlanmaktadır (108).  

Günümüzde piyasada farklı implant şekilleri bulunmaktadır. Bunlar arasında en 

sık kullanılanları silindir, vida ve diş formunda geometriye sahip olanlardır. İmplant 

şekli de biyomekanik olarak gerilmeleri etkileyebilen faktörlerden biridir ve bu konuda 

çeşitli çalışmalar yapılmıştır (108,176,200). Duyck ve arkadaşlarına göre implant 
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şeklinin kök formunu taklit etmesi kesin olarak daha uygun yükleme koşullarını 

beraberinde getirmemektedir (59). Araştırmacılar kuvvet iletimi açısından en avantajlı 

implant şekillerinin vida formlu ve silindir olduğunu bildirmişlerdir (176). 

Kemik özellikleri ve implantlara ait özellikler gibi protezi ilgilendiren bir takım 

parametreler de kuvvet dağılımı ve gerilmeleri etkileyebilmektedir. Bu parametreler 

arasından protez tipi, implantın yüklenme durumu üzerinde etki göstermektedir. 

Simante implant üstü restorasyonlarda oklüzal yüzeyde vida boşluğu bulunmadığından 

oklüzyon, kuvvetleri aksiyal olarak iletecek tarzda düzenlenmeye daha elverişlidir. 

Ancak vidalı protezlerde veya overdenture tarzı implant üstü protezlerde off-set 

yükleme denilen tipte yüklemelerle karşılaşmak mümkündür ve bu durum bükme 

momentinde artışa sebep olmaktadır (210). Merickse-Stern ve ark. ise implant üstü sabit 

protezler ile bar destekli overdenture protezleri kıyasladıkları çalışmalarında protez 

tipinin kuvvet düzeni üzerinde etkisinin olmadığını, ancak maksilladaki 

rezorbsiyonların implantların yerleşimini etkilemesinden dolayı kantilever etkisi ve 

bükme momentlerinde artış gözlendiğini bildirmişlerdir (147).  

İmplant üstü sabit protezlerde abutmentların splintlenmesi; porselen kırığı 

riskini azaltacağından dolayı tavsiye edilmektedir. Bu sayede sistemdeki gerilmeler 

azalacak ve kuronların marjinal kenarlarında destek artacağından dolayı kuron üzerinde 

makaslama kuvvetinden ziyade baskı kuvveti oluşacaktır (153). Ayrıca protezin pasif 

oturmasının gerekliliği de pek çok araştırmacı tarafından kabul edilmiştir (95,229). 

Anatomik bazı kısıtlamalardan dolayı kimi durumlarda protezlerde implant ile 

doğal dişin bağlanması söz konusu olabilmektedir. Bu durumun prognozu olumsuz 

etkilemediğini savunan çalışmalar olduğu gibi (35,255), implant ile doğal dişin 

bağlanmaması gerektiğini belirten araştırmacılar da bulunmaktadır (24). 

Anatomik kısıtlılıkların protetik planlamayı etkilediği durumda karşılaşılan diğer 

bir alternatif kantilever kullanımıdır. Mesial veya distal yönde yapılan bu protez 

uzantıları biyomekanik olarak kuvveti arttırıcı işlev görürler ve vida gevşemesinden 

kemik kaybına ve implant ve protetik parçalarda komplikasyonlara kadar pek çok 

soruna neden olabilirler (153). Çoğu çalışmada kantilevere gelen yüklerin en yakındaki 

abutment tarafından karşılandığı konusunda fikir birliği bulunmaktadır (59). Kantilever 

uzantıları, implant üstü sabit protezlerde ve overdenture tipi protezlerde genellikle distal 

uzantı şeklinde görülürken; özellikle alt çenede mandibular kanalın sınırlayıcı konumu 
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nedeniyle mezialde konumlandırılmış kantileverlerle de karşılaşmak mümkündür. 

Rangert ve ark., iki implant ile desteklenen üç üyeli bir köprüde kantilever varlığının 

bükme momentini kantileversiz köprüye oranla iki katına çıkaracağını ve üç implant 

destekli benzer bir köprüyle kıyaslandığında ise bu oranın yaklaşık üç kat olacağını 

bildirmişlerdir (179). Kantileverli restorasyonlarda en sık rastlanılan komplikasyon 

abutmentta görülen desimantasyon durumudur. Bunun nedeni olarak simanın germe 

kuvvetlerine baskı kuvvetlerine olduğundan yaklaşık 20 kat daha az dirençli oluşu 

gösterilmektedir (153).  

Kantileverlerde kaldıraç etkisinin mekanik olarak ölçülmesi için en öndeki ve en 

distaldeki implantlar arası mesafe kantilever uzunluğuna bölünmektedir. Bu sayede 

“mekanik avantaj” olarak isimlendirilen oran belirlenmiş olur. Bu oranın 1’i geçmemesi 

önerilmektedir. Kantileverin lokasyonu da kuvvet açısından önemlidir. Mesial 

kantileverler daha az çiğneme kuvvetinin gözlendiği bölgede konumlanmış 

olacaklarından dolayı daha avantajlıdırlar (153). 

Protetik açıdan biyomekanik avantaj sağlanabilecek bir diğer alan da protez 

malzemeleridir. Sahip oldukları farklı elastiklik modülü değerleri sayesinde oklüzal 

materyaller kuvvet iletimi, darbe kuvvetlerine dayanım ve gerilmenin dağıtılması gibi 

konularda hekimlere alternatifler sunabilmektedir. In vitro çalışma sonuçları akrilik 

reçine gibi düşük elastiklik modülüne sahip malzemelerin oklüzal darbeleri azaltma 

özelliği olduğunu ve dolayısıyla bu tip kuvvetlere karşı kemik-implant arayüzünü 

koruduğunu ortaya koymuştur (50). Ancak akrilik reçine ve kompozit gibi malzemelerin 

oklüzal yüzeyde kullanılmasının vida gevşemesi, reçinede kırılma ve aşınma gibi klinik 

komplikasyonlara neden olabileceğini bildiren çalışmalar da bulunmaktadır 

(32,124,227). Ayrıca sert materyallerin bükme momentine karşı daha iyi dağılım 

etkisinin bulunduğunu ve özellikle kantileverli veya uzun köprülerde bu tip 

malzemelerin kullanılması gerektiğini bildiren çalışmalar da mevcuttur (135, kaynak:229 p. 

124). Konuyla ilgili sürekli olarak yeni çalışmalar yapılıyor olmasına karşın günümüzde 

protez materyallerinin hangisinin daha uygun olduğuna dair kesin bir kanıt 

bulunmamaktadır (229). 

Protetik tedavide biyomekanik olarak kuvvet dağılımı üzerinde etkisi olan ve 

hekimin kontrolündeki diğer faktörler oklüzal faktörler başlığı altında incelenebilirler. 

Bunlar arasında tüberkül açısı, oklüzal tabla genişliği, kuron boyu ve oklüzal rehberlik 
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tipi gibi değişkenler bulunmaktadır. Moment etkisini en aza indirgemek için implant 

üstü protezlerde mümkün olduğunca dar oklüzal tabla kullanılmalı ve tüberküller 

olabildiğince sığ hazırlanmalıdır. Kuron boyunun uzun olması da kuron/implant oranını 

arttırarak devrilme etkisi yapabileceğinden oklüzyonun elverdiği ölçüde kısa 

tutulmalıdır. Ayrıca oklüzal temasların merkezi temaslar şeklinde olmasına özen 

gösterilmesi gerekmektedir (59). 

Konuyla ilgili çok önemli bir parametre de verilecek oklüzal rehberlik tipinin 

belirlenmesidir. Bu konuda genel bazı standartlar bulunsa da klinikte karşılaşılan her bir 

vaka kemik ve komşu dişlerin durumu ile birlikte incelendiğinde çok değişken 

endikasyonlar gerektirebilmektedir. Bu nedenle oklüzal temas tipleri ve oklüzal 

rehberlik konusu hastanın tüm parametreleri göz önüne alarak dikkatlice 

değerlendirilmesini zorunlu kılan komplike bir incelemeyi gerektirmektedir. Şayet 

uygun oklüzal ilişkiler sağlanamazsa fonksiyonel ve parafonksiyonel kuvvetler 

karşısında sistem başarısız kalacak ve komplikasyonlar ortaya çıkacaktır. 

Tüm bu sayılan etkenlerin dışında hastaya bağlı bazı faktörler de implant üstü 

protezlerde başarıyı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Bunlar arasında 

en önemlilerinden biri parafonksiyonel alışkanlıklardır ve parafonksiyon varlığı tüm 

tedavi planlamasında değişiklikler yapmayı gerektirebilir.  

 

2.2.7. Bruksizm alışkanlığı olan bireylerde oral implantlar 

 

Aşırı yükleme ve lateral kuvvetler sonucu oluşan gerilmelerin periodontal bir 

başlatıcı faktör bulunmadığı durumlarda bile implantlar etrafında ciddi boyutlarda 

kemik kaybına sebep olabildiği bilinmektedir (172). İmplantlarda kuvvet iletiminde 

doğal dişlerdeki  hassasiyet gözlenmemekte ve dolayısıyla implant-protez kompleksi 

daha yüksek çiğneme kuvvetlerine maruz kalabilmektedir (94). Bunun nedeni 

implantların periodontal ligamandan yoksun oluşu ve bu durumun eksik 

propriosepsiyona ve dolayısıyla çeneyi kapatan kaslarda kısıtlı proprioseptif feedback 

mekanizmasına yol açması olarak açıklanabilir (131). Parafonksiyonel alışkanlığa sahip 

bireylerde ise bu kuvvetler fizyolojik sınırları aşacak yükseklikte dahi olabilir 

(131,133,152). Stomatognatik sistem üzerinde yıkıcı etkisi olan bu parafonksiyonlar 
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(bruksizm, bebeklik yutkunması, tırnak ısırma gibi) arasında en sık görüleni bruksizm 

olarak bildirilmiştir (152). Aşırı yüklemenin meydana getirebileceği komplikasyonlar 

göz önüne alındığında bruksizmi olan bireylerde tedavi öncesi planlama aşamasında çok 

dikkatli değerlendirmelerin yapılmasının ve hasta eğitiminin gerekliliği anlaşılmaktadır.  

Kimi araştırmacılar bruksizmi olan hastalarda implant tedavisine kuşkulu 

yaklaşıyor olsalar da, bu konuda bruksizmin kesin kontrendikasyon olduğuna dair 

bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır (131,152). Bu nedenle pek çok araştırmacı 

toplumda yüksek sıklıkta görülen bu parafonksiyonel alışkanlık varlığında da implant 

uygulamalarının planlanabileceğini savunarak, bu durumda önemli olanın alınması 

gereken önlemler üzerine yoğunlaşmak olduğunu kabul etmişlerdir (63,131,152).   

Bruksizm, çiğneme kuvvetlerini büyüklük (artmış ısırma kuvvetleri), süre 

(fizyolojik temas süresinden uzun süreler devam eden diş temasları), yön (dikeyden 

ziyade yatay yönde), tip (baskıdan ziyade makaslama) ve büyütme (normalin 4-7 katı) 

bileşenleri düzeyinde etkilemektedir (152). Kuvvet miktarının ve süresinin artmış 

olması malzemelerde yorgunluğa sebep olmaktadır. Bruksizm alışkanlığı bulunan 

bireyler, hem kuvvetlenen kaslar nedeniyle daha büyük çiğneme kuvvetlerine sahip 

olacaklar, hem de sıklıkla tekrarlayan bruksizm atakları nedeniyle implantlar üzerinde 

birikmiş bir yorgunluğa yol açacaklardır.  

Bruksizmi olan bireylerde bu alışkanlığın azaltılması ya da tamamen ortadan 

kaldırılması dışında alınabilecek önlemler implant sayısını ve boyutlarını arttırmak, 

oklüzyon ve artikülasyona ait düzenlemeler yapmak ve gece plağı kullanımını sağlamak 

şeklindedir (131). İmplant sayısını arttırmanın biyomekanik faydaları  bilinmektedir. 

Bruksizme sahip bireylerde bu durum daha fazla önem kazanmaktadır. Ancak bu 

durumun da maliyeti arttırma dezavantajı bulunmaktadır. Mekanik olarak implantların 

birbirine bağlanması da daha iyi kuvvet dağılımı sağlayarak implant etrafındaki kemikte 

gerilmeleri azaltacaktır. Genel implant biyomekaniğinde geçerli olan kurallar 

doğrultusunda implant çapında ve boyundaki artışlar bruksizm alışkanlığına sahip 

bireyler için de gerekli olmaktadır. Misch, bu hasta grubunda primer stabilizasyon için 

yeterli uzunlukta implant kullanılmasının gerekli olduğunu, ancak çapın arttırılmasının 

daha da büyük önem taşıdığını vurgulamıştır (152). Bunun nedeni olarak oklüzal 

gerilmelerin en yüksek olduğu bölgenin kemiğin üst kısmı olduğunu ve fazlaca derine 

inmenin göreceli olarak daha az önem taşıdığını gösterilmiştir. Araştırmacı, gerekli 
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olduğu takdirde kemik ogmentasyonu yapılarak daha geniş çaplı implant kullanmanın 

uygun olacağını bildirmiştir (152).  

İmplant boyutları yalnızca kemiğe iletilen gerilme miktarlarını en uygun hale 

getirmede değil, implantın kırılmalara karşı direncini arttırmada da etkilidir. Çapı iki kat 

arttırılan bir metal, 16 kat güçlenecektir. İmplant şekli ile ilgili hekimin kontrol 

edebileceği diğer bir alternatif  internal veya eksternal hex tasarımıdır. Mekanik bakış 

açısıyla internal hex tasarımı daha büyük iç çapa sahip olmasından dolayı aynı 

boyutlarda eksternal hex tasarıma sahip bir implanta göre %40 oranında daha zayıf 

olacaktır. Bu nedenle yaygın bruksizm şikayeti bulunan bireylerde daha kalın çaplı ve 

eksternal hex bağlantıya sahip implantların kullanımı önerilmektedir (17,152).  

Oklüzal temas noktalarının mümkün olduğunca merkezi yerleşim göstermeleri, 

lateral kuvvet bileşeni yüksek olan bruksizm hareketlerine karşı alınması gereken bir 

diğer önlemdir. Aynı sebepten ötürü tüberküller de oldukça sığ hazırlanmalıdır. Oklüzal 

tablayı üst çenede palatinalden veya alt çenede bukkalden daraltmak lateral kuvvetlere 

karşı koruma sağlayacak, çiğneme kuvvetlerini azaltacak ve dil ve yanaklara yeterli alan 

sağlayacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde kuvvetlerin yönünü daha olumlu hale 

getirmek amacıyla karşıt doğal dişlerden de mine seviyesinde aşındırma yapılması 

önerilmiştir (107,152). 

İmplant destekli hareketli protez planlanmış hastalarda ise bruksizmin zararlı 

etkileri geceleri protezin çıkarılması ile azaltılabilmektedir. Sabit protezler için benzer 

bir önlem mutlaka gece plağı kullanımı ile alınmalıdır.  

 

2.3. OKLÜZYON  

2.3.1. Oklüzyonun tanımı 

 

Oklüzyon, alt ve üst çene dişleri arasındaki fonksiyonel temas ilişkisi olarak 

tanımlanmıştır (105,159,204). Oklüzal temaslar; normal fonksiyon, disfonksiyon ve 

parafonksiyon sırasında oluşan tüm temasları içermektedir (159). Oklüzyon; dişler, 

periodontal dokular, kemikler, eklemler, kaslar ve sinir sistemi arasındaki ilişkilerden 

etkilenmektedir ve çiğneme sistemine ait bu elemanların bütünüyle birlikte ele 

alınmaktadır.  
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Matematikçi ve diş hekimi Bonwill’in 1950’li yıllardaki çalışmalarından 

günümüze kadar oklüzyon kavramları pek çok araştırmacının ilgi alanına girmiştir 

(159). Gerek doğal dişlenmede, gerekse protetik restorasyonlarda oklüzyon çok önemli 

yer tutmaktadır. Oklüzal stabiliteyi sağlamak ve daha iyi fonksiyon elde edebilmek için 

temel olarak 3 ana oklüzyon kavramından bahsedilmektedir. Bunlar: 

1. İki taraflı dengeli oklüzyon (Tam dengeli oklüzyon, Bilateral balanslı 

oklüzyon) 

2.  Tek taraflı dengeli oklüzyon (Unilateral balanslı oklüzyon, Grup fonksiyonu) 

3.  Posterior diskluzyon tipi oklüzyon 

 a. Kanin koruyuculu oklüzyon (Organik oklüzyon) 

 b. Anterior grup fonksiyonu oklüzyonu. (105,159,204) 

Oklüzal kavramların tarihsel gelişimine bakıldığında 19. yüzyılda hem doğal 

dişlerde, hem de hareketli protezlerde balanslı oklüzyonun tercih edildiği görülmektedir. 

Lateral ve protruziv hareketlerde çalışan taraf ve denge tarafındaki dişlerde dengeli 

temasları öngören bu oklüzyon kavramı tam protezlerde protez stabilitesini korumada 

oldukça etkili olsa da doğal dişlerde bu oklüzyon tipinin kullanımı zamanla terk 

edilmeye başlanmıştır. Schuyler’in 1953 yılında yayınladığı makalesi ile başlayan 

süreçte pek çok araştırmacı tarafından doğal dişlerde denge tarafındaki temasların 

gereksiz olduğu, bilateral balans kavramının travmatik hasarlara sebep olabildiği ve 

bireylerde bruksizm gibi parafonksiyonlara yol açtığı bildirilmiştir (159, 195-197,206). 

Böylece “karşılıklı korunan oklüzyon” kavramı gündeme gelmiştir. Bu kavram, 

mandibulanın sentrik ve eksentrik pozisyonlarında belli diş gruplarının oklüzal yükleri 

karşılaması ve eksentrik hareketlerde çalışmayan taraftaki diş gruplarında diskluzyon 

elde edilmesi prensibine dayanmaktadır (159). Günümüzde protetik restorasyonlarda 

sıklıkla tercih edilen oklüzal kavramlar olan kanin koruyuculu oklüzyon ve grup 

fonksiyonu oklüzyonu da bu kavramdan doğmuştur ve aynı şekilde ‘denge tarafındaki 

temaslardan kaçınılması’ gerektiğini savunmaktadır.  

2.3.1.1. Grup fonksiyonu oklüzyonu 

Balanslı oküzyon karşıtı görüşlerin artışı ile Schuyler, Stuart ve Stallard gibi pek 

çok araştırmacı (tam protezler haricinde) mandibulanın eksentrik hareketlerinde denge 

tarafındaki temaslardan kaçınmanın gerekliliği üzerinde durmaya başlamışlardır (195-
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197,206). Bu sayede fulkrum etkisi engellenerek çiğneme sisteminin korunması 

hedeflenmiştir (105).  

Aynı yıllarda gerçekleştirilen antropolojik çalışmalarda da bu tartışmalara 

katkıda bulunacak veriler sunulmuştur (159). Avustralyalı aborijinlerde yaptığı 

çalışmalar sonrasında Begg, uygar toplumlardaki beslenme tarzı nedeniyle hatalı bir 

oklüzyon oluştuğunu ve bunun nedeninin doğal aşınmanın gözlenmediği yüksek 

tüberküllü dişler olduğunu savunmuştur (20, kaynak:159 p.170). Benzer şekilde aborijinlerin 

dişlenmesini inceleyen Beyron da ilkel toplumlarda yüksek miktarda oklüzal ve 

interproksimal aşınmanın gözlendiğini bildirmiştir (23, kaynak:159 p. 171). Çalışmacı ayrıca 

lateral hareketlerde çalışan tarafta pek çok dişin temasta olduğunu ve denge tarafında 

temas gözlemlemediğini belirterek oklüzal aşınmalarla korunan bu oklüzyon tipinin 

stres dağılımı açısından da denge sağladığını ifade etmiştir. 

Grup fonksiyonu oklüzyonu taraftarı araştırmacılar, bu oklüzyon tipinin 

dişlerdeki fizyolojik tüberkül aşınmalarıyla korunduğunu savunmaktadırlar (105).  

Grup fonksiyonu oklüzyonu prensiplerine göre sentrik pozisyonda tüm dişlerde 

temas mevcuttur. Lateral hareketlerde çalışan tarafta alt ve üst çenede küçük ve büyük 

azı dişlerinin bukkal tüberkülleri ile kaninlerde temas bulunurken denge tarafında 

temassızlık olmalıdır. Protruziv hareketler ön bölge dişleri tarafından yönlendirilir ve 

arka bölge dişlerde temas olmamalıdır (105,204).  

 

2.3.1.2. Kanin koruyuculu oklüzyon 

 

Karşılıklı korunan oklüzyon’un bir modifikasyonu olan bu oklüzyon tipinde 

lateral hareketlerde çalışan tarafta kanin dişleri harekete rehberlik ederler. Diğer dişler 

temasta değildir ve bu rehberlik üst çene kanin dişlerinin palatinal eğimlerince 

yönlendirilmektedir. Sentrik ilişkide arka bölge dişlerde temas bulunurken ön dişlerde 

hafif temas mevcuttur. Protruziv hareketlerde ön bölge dişler rehberlik etmektedir 

(196). 

Bu oklüzyon kavramı, tüberkül-fossa pozisyonunun ve formunun kondiler ve 

mandibuler hareketlerle uyum içerisinde olması gerektiğini savunarak, bu şekilde de 
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fonksiyonel hareketler sırasında en az diş teması elde edileceği düşüncesini temel 

almaktadır (159).  

Pek çok kaynağa göre kanin dişi, mandibulanın eksentrik kayma hareketlerinde 

rehberlik edebilecek en uygun diş olarak kabul edilmektedir (40,49,105,243).  

Kanin koruyuculu oklüzyonun avantajları arasında şunlar sayılmaktadır: 

1. Kanin dişi iyi bir kuron:kök oranına sahiptir, bu sayede yüksek oklüzal 

yükleri dahi tolere edebilir (40). 

2. Mandibulanın eksentrik hareketlerinde dişler karşılıklı temasa geldiğinde 

kaninler, daha fazla periyodontal propriyosepsiyona sahip olduklarından, diğer 

dişlerden daha yüksek ileti gerçekleştirirler. Bu sayede uyarılan çiğneme kaslarındaki 

gerilim ve uygulanan kuvvetin büyüklüğü azalır (40,196). 

3. Üst çene kanin dişinin palatinal yüzeyinin şekli konkavdır ve lateral 

hareketleri yönlendirmeye uygundur (40). 

4. Balanslı oklüzyonla karşılaştırıldığında çiğneme işleminin lateralden çok 

vertikal yönde olduğu savunulmaktadır (105). 

5. Konumu itibariyle de kanin dişleri kaldıraç etkisine karşı temporomandibular 

ekleme (TME) olan uzaklıkları sayesinde avantaj sağlamaktadırlar. 3. sınıf kaldıraç 

kanununa göre obje dayanak noktasına (TME) ne kadar uzaktaysa, obje üzerindeki 

kuvvet o kadar azalır (153). 

Bunlarla beraber eksentrik hareketlerde taşıdıkları bu aşırı yükler nedeniyle 

kanin dişleri zarar görebilmektedir.  

 

2.3.2. Bruksizmi olan hastalarda oklüzyon konusunda dikkat edilmesi gereken 
noktalar 

 

Bruksizm alışkanlığına sahip bireylerde bu parafonksiyonun oklüzyon ile olan 

ilişkisine dair farklı teoriler ortaya konmuştur. Kimi araştırmacılara göre oklüzal 

düzensizlikler bruksizm alışkanlığının primer etyolojik sebebi olarak görülmekteyken 

(9,84,143), kimileri de oklüzyonun bruksizm aktivitesi ile hiçbir ilişkisinin 

bulunmadığını düşünmektedir (13 kaynak:143 p.260, 244). Üçüncü bir teori ise oklüzyonun 



 32

bruksizm seviyesini arttırabilecek bir irritan faktör olduğunu, ancak bu aktivitenin 

varlığının sorumlusu olmadığını kabul etmektedir ve oklüzal düzenlemelerin bruksizm 

aktivitesi seviyesini azaltabilmekle birlikte tamamen ortadan kaldırmayacağını 

savunmaktadır (143).  

Bruksizm alışkanlığına sahip bireylerde oklüzyonun bu parafonksiyonun 

varlığındaki rolü tüm bu teoriler göz önüne alınarak dikkatlice analiz edildiğinde 

tedavide daha etkin sonuçlar alınması mümkün olmaktadır. Yaygın bir görüşe göre 

kanin dişinin sahip olduğu proprioseptif mekanizma sayesinde yeterli derinlikte anterior 

rehberlik verildiği durumda bruksizmin ortadan kaldırılması söz konusu olabilmektedir 

(143). Ancak bu yaklaşım için doğru hasta grubu seçilmediği takdirde aşırı dik anterior 

rehberlik sonucu bu dişe gelecek olan lateral kuvvetler dişlerde ve restorasyonlarda 

kırılmalara ve diş mobilitesine sebep olabilmektedir. Bu nedenle bruksizm alışkanlığına 

sahip bireylerde daimi restoratif tedaviye geçmeden önce hastanın ne tip bir bruksizm 

alışkanlığına sahip olduğunun belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu şekilde bir ön 

değerlendirme için bireye ait bruksizm atağı sıklığının, büyüklüğünün ve yönünün 

belirlenmesi gerekmektedir. Yöne göre horizontal ve vertikal bruksizm olarak ayrılan 

bu iki bruksizm kategorisinin oklüzal ilişkilerdeki etkileri farklılık göstermektedir 

(143).  

Horizontal bruksizm tipinin gözlendiği bireylerde genellikle mandibulanın aşırı 

lateral ve protruziv parafonksiyonel hareketleri söz konusudur (143). Özellikle ön bölge 

dişlerin kesici kenarlarında ve üst çene arka bölge dişlerin bukkal tüberküllerinde aşırı 

aşınmalar gözlenir. Bu aşınmalar dikey boyutta ve overbite miktarında azalmalara sebep 

olmaktadır. Bu şekilde mandibulada geniş hareket alanı ve dişlerde aşırı aşınmalarla 

karakterize horizontal bruksizme sahip bireylerde oldukça sığ bir ön rehberlik açısı 

verilmesi gerekmektedir. Estetiği iyileştirmek için diş uzunluklarının arttırılması 

gerekecektir, ancak bu durumda daha dik bir ön rehberlik oluşabilir. Dik bir ön bölge 

rehberliğinin ise horizontal bruksizm varlığında travmatik zarar oluşturma potansiyeli 

yüksek bir oklüzal rehberlik olduğu bilinmektedir (143). 

Vertikal bruksizm tipinde ise daha dar bir çiğneme tablasının varlığı söz 

konusudur. Horizontal tipte olduğu gibi ön bölge dişlerin kesici kenarlarında yaygın 

aşınmalar gözlenmez. Hareket aralığı birkaç milimetre ile sınırlı ve dikey tabiatlıdır. Bu 

tip hastalarda daha ziyade üst çene ön bölge dişlerinin lingual eğimleri ile alt çene ön 
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bölge dişlerinin labial eğimlerinde aşınma gözlenmektedir. Oluşan derin overbite 

sayesinde lateral hareketlerde posterior diskluzyon kendiliğinden sağlanmaktadır. 

Aşınma alanlarının genellikle ön bölgede sınırlanmış olmasından dolayı dikey boyutta 

azalma gözlenmeyebilir, ancak ön bölge dişler oklüzal temasları korumak üzere uzama 

gösterirler. Bu tip hastalarda özellikle ön bölge dişler restore edilirken yapılacak 

ilavelerde fonetik sorunlara yol açmamak için dikey boyutun aşırı arttırılmasından 

kaçınılması gerekmektedir (143). 

 

2.3.3. Oral implantlarda oklüzyon prensipleri 

 

Tüm protetik restorasyonların başarısında önemli yer tutan oklüzyon konusu, 

implant üstü protezler için de son derece önemli bir kavramdır. Oklüzal aşırı 

yüklemenin implant kaybına kadar varan komplikasyonlara yol açabileceği gerçeği 

oklüzyonun oral implantolojide ne kadar önemli bir yeri olduğuna işaret etmektedir. 

Yapılan hayvan deneyleri, klinik çalışmalar ve biyomekanik testler sonucunda pek çok 

araştırmacı oklüzal aşırı yükleme durumunun, implant çevresinde kemik kaybına, 

osseointegrasyonun bozulmasına ve implant ve/veya protez kayıplarına neden 

olabileceği konusunda fikir birliği içerisindedir (107,153).  

İmplant üstü protezlerde oklüzal planın seçimi konusu oldukça geniş ve 

tartışmalı bir konu olmasına rağmen literatürde bu konuyla ilgili yeterli sayıda kapsamlı 

çalışmanın bulunmadığı görülmektedir. İmplant destekli protezlerde kullanılan oklüzal 

kavramlar doğal dişlerde kullanılan kavramlardan temel almaktadır. Yapılan 

çalışmalarda implant üstü protez taşıyan bireylerden elde edilen elektromyografi 

sonuçlarının, çalışan taraf ve denge tarafı kas gruplarında doğal dişlenmeye sahip 

bireylerle benzerlik gösterdiği bildirilmiştir (153). Ayrıca bireyler benzer çiğneme 

fonksiyonları göstermektedirler. Benzer oklüzal kavramların kullanımının bu 

sebeplerden ötürü yanlış olmayacağı savunulmaktadır (153). Ancak doğal dişler ile 

implantlar arasında bulunan pek çok farklılık, bu kavramlarda bazı modifikasyonlar 

yapılmasını gerekli kılmaktadır.  

Oklüzal kuvvetler karşısında doğal diş ile implantı farklı kılan ilk özellik kemik 

ile olan bağlantı durumunda ortaya çıkmaktadır. Doğal dişlerin köklerini çevreleyen 
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periodontal ligaman, mekanoreseptörleri sayesinde şok emici görevi görmekteyken 

implantların kemik ile olan ankiloz bağlantısında böyle bir aracı bulunmamaktadır ve 

kuvvetler kemiğe direkt olarak iletilir. Periodontal ligaman sayesinde enerji dağıtılarak 

kuvvetlerin kemikte oluşturduğu stres büyüklüğü azaltılmış, kuvvetin dağıtım süresi ise 

uzatılmış olur. İmplanttaki rijit bağlantı nedeniyle böyle bir dağılım söz konusu 

olmaksızın kısa sürede yüksek bir kuvvet iletimi gerçekleşir (145).  

Doğal dişlerin implanta oranla yüksek hareket yeteneği de oklüzal kuvvetlere 

karşı koyacak bir diğer avantajdır. Doğal dişlerin aksiyal olarak ortalama 25-100 µm yer 

değiştirme kabiliyetlerine sahip oldukları bilinmektedir (107). Oral implantlarda ise bu 

miktarın 3-5 µm gibi düşük bir değer olduğu bildirilmiştir (107). Bu hareketlilik 

sayesinde doğal dişin karşılaştığı oklüzal travmanın sebep olduğu gerilme ve gerinimler 

dağıtılmış olur. Travma ortadan kaldırıldığında diş eski konumuna dönebilir. Ancak 

implantlar için bu durum potansiyel bir yıkım sebebidir. 

Lateral kuvvetler altında doğal dişlerde yine periodontal ligamanın varlığı 

sayesinde 56-108 µm ‘luk bir hareket gerçekleşir ve dişin apikal 1/3’lük kısmını 

dayanak noktası alan rotasyon meydana gelir (107,153). Bu hareketin ilk fazında 

periodontal ligamandan kaynaklanan nonlinear bir hareket söz konusudur ve ikinci 

fazda kuvvet kemiğe iletilir. Ancak 10-50 µm miktarında lateral harekete olanak 

verebilen implantta ise kemiğin elastik deformasyonuna bağlı tek fazlı ani bir hareket 

söz konusudur ve kuvvet direkt olarak kemiğe iletilir (145,153).  

Oklüzal çatışmaların hissedilmesi konusu, implant ve doğal diş arasında fark 

oluşturan diğer bir faktördür. Doğal dişteki periodontal ligamana ait nörofizyolojik 

reseptörler sinir uçları aracılığıyla merkezi sinir sistemine ileti gönderirler. Bu sayede 

oklüzal çatışmaların farkına varılması implanta oranla daha kolay olmaktadır (4). 

İmplantın doğal dişten ayrıldığı noktalardan biri de biyomekanik olarak uzunluk 

ve kesit açısından farklılık göstermesidir. Doğal dişlerin kök uzunluklarının daha fazla 

olması, onlara kemiğe iletilen oklüzal kuvvetlerde azalma avantajını sağlar. Ayrıca yine 

implanttan farklı olarak lateral kuvvetlere direnci arttıracak optimum kesite sahiptirler. 

Özellikle kanin dişlerinin kesitleri diğer dişlerden farklıdır ve lateral hareketleri 

yönlendirirken bu formun avantajını da kullanırlar. Oysa implantlarda yuvarlak bir kesit 

söz konusudur (107,153).   
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Bunların dışında elastiklik modulusu açısından da doğal diş, implantla 

kıyaslandığında çene kemiğine daha yakın değerlere sahiptir. Bu da biyomekanik olarak 

doğal dişi oklüzal kuvvetler altında avantajlı kılan faktörlerden biridir.  

Doğal dişte oklüzal travmanın pek çok klinik ve radyografik belirtisi bulunabilir. 

Bunlar arasında periodontal ligamanda genişleme, minede ve/veya dolgularda aşınma, 

tüberkül kırılması gibi belirtiler sayılmaktadır. Ancak implantlar için benzeri tanısal 

belirtilerden söz edilmemektedir (175,178).  

Tüm bu farklılıklardan, dolayısıyla implant sistemindeki zayıflıklardan dolayı 

implant üstü protezlerde oklüzyon, kemik-implant arayüzü ve protez üzerinde en az 

gerilim oluşturacak şekilde oklüzal aşırı yüklemelerden kaçınarak düzenlenmelidir.  

Erkan temaslardan kaçınmak dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biridir. 

Bu durum özellikle doğal dişlerle implantların bir arada olduğu durumlarda ciddiyet 

kazanır. Bunun nedeni doğal dişlerle implantların oklüzal yükler altındaki hareket 

kapasitelerinin farklı oluşudur. Hafif ısırma kuvvetinde büyük mobilite farkı 

gözlenmeyebilir, ancak büyük yükler altında doğal dişler hareket yeteneklerini 

kullanarak oklüzyon dışı kaldıklarında tüm yük hareket edemeyen implantlarca 

karşılanacaktır. Bundan kaçınmak için oklüzal ayarlamalar periodontal ligamanın 

hareketlilik farkı göz önüne alınarak yapılmalıdır (24,94,128). 

İmplantları splintlemek ve sayı ve çaplarını arttırmak oklüzal kuvveti 

karşılayacak alanı arttıracağı için mekanik gerilimi azaltacaktır. Bunun yanında 

implantın açılı konumlandırılmış olması implantın uzun ekseni boyunca iletilecek 

oklüzal yüke lateral boyut eklemiş olacak ve gerilimi arttıracaktır. Bu nedenle mümkün 

olduğunca oklüzal kuvvetlerin aksiyal olarak iletilmesini sağlayacak şeklide implant 

açılandırılması önerilmektedir (22,128,233,253). 

Doğal dişlerde ve protetik restorasyonlarda ideal tüberkül açısı olarak genellikle 

30 derece tercih edilmektedir. Yüksek tüberkül açısı, bu tüberkül aracılığıyla kemiğe 

açılı yük iletimine neden olur ve bu implant üstü protezler için istenmeyen bir 

durumdur. Tüberkül eğimlerinin mümkün olduğunca sığ olması ve santral oluğun 

genişliğinin implant abutmentının ortasına gelecek şekilde 2-3 mm arttırılması implant 

üstü protezler için tavsiye edilmektedir (153). Bu sayede oklüzal kuvvetler implant 

boyunca gerilimi arttırmadan iletilecektir.  
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Oklüzal kuvvetlere karşı özellikle lateral hareketlerde kantilever temaslarından 

kaçınılması gerekmektedir. Kantilever varlığının, kaldıraç etkisi nedeniyle kuvvetleri 

arttırdığı bilinmektedir (59). Bu etki yalnızca mesio-distal yöndeki uzantılarla 

oluşmamaktadır. Kuron yüksekliğinin fazla olması dikey yönde kantilever etkisi 

yapabilmektedir. Oklüzal tablanın geniş olması ise bukko-lingual yönde aynı etkiyi 

vererek aşırı yüklemeye sebep olabilir. Bu nedenle mümkün olduğu kadar dar oklüzal 

tabla kullanımı önerilmektedir (152). 

 

2.3.3.1. Oklüzal temasların düzenlenmesi 

Doğal dişlerde tripod temas, tüberkül tepesi-fossa teması veya yüzey-yüzeye 

temas  şeklinde sentrik temasların görülebildiği bilinmektedir. Ancak oral implantların 

doğal dişlerden farklılık gösteren özelliklerinden dolayı oklüzal temaslarda da doğal 

dişlerden farklı olarak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır (105).  

İmplant üstü kuron protezinin gerek meziodistal, gerekse bukkolingual yöndeki 

çapı, implant çapından fazla olacaktır. Bu nedenle bukkal/palatinal tüberkül tepesinde 

varolan temaslar ile marjinal kenar temasları implant merkezinden uzakta kalacaktır. Bu 

durum da, kuvvetin artmış moment ile kemiğe iletilmesine sebep olacaktır. Misch, azı 

dişlerinin mesiodistal genişliğinin bukkolingual genişliğine oranla daha fazla 

olmasından dolayı implant üstü kuronlarda özellikle marjinal kenar temaslarından 

kaçınılması gerektiğini savunmaktadır. Marjinal kenar temasları bu bölgede porselen 

kırılmalarına ve/veya vida gevşemesine sebep olabilmektedir (153). 

Kantilever etkisi ile kuvvetin büyütülmesinden kaçınmak için implant üstü 

protezlerde oklüzal temas noktaları mümkün olduğunca implantın merkezine yakın 

bölgelerde yer almalıdır. Bu temasların sayısının ikiye indirilmesinin yeterli olacağı 

düşünülmektedir. Literatürde temas noktalarından birinin santral oluk üzerinde, 

diğerinin de implant merkezinden 1mm’den uzak olmayacak bir noktada olması 

gerektiğini önermiştir. Bu sayede kuvvet arttırıcı moment etkisinden kaçınmak mümkün 

olur. (153). 

İmplantların splintlenmiş olduğu durumlarda ise marjinal kenar temasları 

moment etkisi yapmamaktadır. Bu durumda kantilever etkisi oluşmadığı için 
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kuvvetlerin kemiğe iletiminde artış olmayacak, vida gevşemesi ve protetik 

komplikasyonlardan kaçınmak mümkün olabilecektir (22,233). 

 

2.3.3.2. Klinik uygulamalar 

 

Kim ve ark., implant oklüzyonunda dikkat edilmesi gereken temel prensipleri 6 

başlık altında toplamışlardır (107). Bunlar;  

1. Sentrik oklüzyonda bilateral stabilite, 

2. Eşit dağıtılmış oklüzal kuvvetler ve temaslar, 

3. En geri pozisyon ile sentrik pozisyon arasında çatışma olmaması, 

4. Sentrik oklüzyonda geniş bir serbestlik durumu, 

5. Mümkün olduğunca anterior rehberlik, 

6. Çatışma olmaksızın yumuşak ve eşit lateral hareketler olarak sıralanmıştır.  

Chapman da bilateral eşzamanlı temasların önemi üzerinde durmuş ve erken 

temasların sadece nörümüsküler disfonksiyona yol açabilmekle kalmayıp oklüzal 

kuvvetleri de arttırdıklarını, bu nedenle de özellikle implant üstü protezlerin 

oklüzyonunda dikkat edilmesi gereken en önemli faktör olduğunu vurgulamıştır (37).  

İmplant üstü protezlerde önem kazanan bir diğer kavram sentrikte serbestliktir. 

Weinberg, 1,5 mm’lik geniş fossa alanı kullanılmasını önermiştir (235). Bu serbestlik 

durumu, daha uygun dikey kuvvet dağılımı sağlayarak fonksiyon sırasında erken 

temasları önleyecektir.  

Şartlar uygun olduğu takdirde pek çok araştırmacı lateral hareketlerdeki 

temasların mümkün olduğunca ön bölgede olması gerektiğini savunmaktadır. Çeşitli 

araştırmalarda bu sayede çiğneme kuvvetinin azalacağı, arka bölge implantları 

etrafındaki aşırı marjinal kemik kaybının önleneceği ve bükme kuvvetlerinin en aza 

indirgeneceği savunulmaktadır (107). Ancak her klinik durumda bu tip oklüzal 

rehberliğin verilmesi mümkün olmayabilmektedir. 

Temel bazı prensiplere uymak kaydıyla, klinik uygulama açısından her vakanın 

planlaması bir diğerine göre farklılık gösterebilmektedir. Uygun oklüzal rehberliğin 
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belirlenmesinde implant sayısı, lokasyonu, büyüklüğü ve açısı, kemik kalitesi, karşıt 

çenenin durumu, parafonksiyonel alışkanlık varlığı, hastanın habituel oklüzyonu gibi 

faktörler belirleyici olmaktadır (187). Bu nedenle farklı klinik durumlara ait olası 

oklüzyon kavramları ayrı ayrı değerlendirilmelidir. 

İmplant üstü tam ark sabit protezlerde karşıt çenede tam protez veya serbest 

sonlanan hareketli protez olması durumlarında bilateral balanslı oklüzyon verilmesi 

uygun görülmektedir. Karşıt çenede doğal dişlenme olduğu durumlarda ise grup 

fonksiyonu oklüzyonu veya karşılıklı korunan oklüzyon tipleri önerilmektedir (107). 

Genel kural olarak dengeli sentrik temaslar, çatışmasız ve eşit lateral hareket temasları 

ön şartlarına dikkat edilmelidir. Kantilever varlığı durumunda bu uzantıların lateral 

hareketlerde temasta olmaması gerekmektedir (67). Bazı araştırmacılar çalışan taraf 

temaslarının arka bölgede aşırı yüklemeye sebep olacağını, bu nedenle ön bölgeyle 

sınırlandırılması gerektiğini savunmaktadır, ancak kanin koruyuculu oklüzyonun kanin 

dişi bölgesinde oluşacak gerilim konsantrasyonunu arttıracağı ve potansiyel risk faktörü 

oluşturduğunu savunan çalışmalar da mevcuttur (107). 

İmplant üstü overdenture protezlerde oklüzal plan seçiminde alveol kretlerinin 

rezorpsiyon durumu önem taşımaktadır. Rezorbe olmamış normal kretlerde lingualize 

oklüzyon tercih edilebilirken, ileri derecede rezorbe olmuş kretlere sahip vakalarda 

monoplan oklüzyonu tavsiye edilmektedir (107,115). Genel olarak implant üstü 

overdenture protezlerde kabul edilen oklüzal kavram daha iyi stabilite sağlayan bilateral 

balaslı oklüzyondur (63).  

Arka bölge dişsizliği durumlarında kullanılan implant üstü sabit protezlerde 

kanin koruyuculu oklüzyon veya grup fonksiyonu oklüzyonu önerilmektedir. Ön bölge 

dişlerin hastanın kendi dişi olduğu ve periodontal olarak hasarlı olduğu durumlarda 

kanin koruyuculu oklüzyon önerilmemektedir (107). Misch ve Weinberg’e göre 

palatinalde konumlandırılmış üst çene arka bölge implantları ile elde edilen çapraz 

kapanış oklüzyonu ile bukkal kantilever etkisi önlenmiş ve aksiyel yükleme daha uygun 

hale getirilmiş olur (107,153,235). Çeşitli araştırmacılar arka bölgedeki implant üstü 

restorasyonlarda, gerekli durumlarda implantlara destek olmak amacıyla rijit bağlantılar 

yardımıyla doğal dişlerden de destek alınmasını önermişlerdir (107).  

Tek diş eksikliği durumlarında implant üstü protezlerde temel amaç implant 

üzerine gelecek kuvvetleri en aza indirgeyerek kuvvetlerin doğal dişler üzerine 
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dağılmasını sağlamaktır. Lateral hareketlerde implant üstü kurona gelecek her türlü 

çalışan taraf veya denge tarafına ait temastan kaçınılacak şekilde oklüzyon verilmelidir 

(102).  

Kanin dişin eksikliği durumunda bu dişin yerine konacak tek diş implant üstü 

kuronu için sentrik ilişkide önceden bahsedildiği şekilde diğer dişlerle uyumlu temas 

verilmelidir. Ancak doğal dişlerin periodontal ligamandan kaynaklanan hareketliliği göz 

önüne alınarak oklüzal kontrollerde artikülasyon kağıdı ile önce hafif ısırtmada, 

ardından diğer dişlerin gömülmesini de hesaba katabilmek amacıyla kuvvetli ısırtmada 

oklüzal temas ayarlaması yapılmalıdır. Eksentrik hareketlerde kanin dişinde hiçbir 

denge tarafı teması bulunması gerekmektedir. Protruziv harekette de bu dişte temas 

olmaması tercih edilen bir durumdur. Çalışan taraf kaninindeki oklüzyonun doğal kanin 

dişine ait özellikler temel alınarak değerlendirilmesi eksik olacaktır. Her ne kadar 

konum itibariyle kanin dişine ait avantajları taşıyor olsa da implant üstü kanin 

protezinin proprioseptif mekanizmadan yoksun olduğu ve bu nedenle masseter ve 

temporal kaslarının aktivitesini bloke ederek ısırma kuvvetini azaltma yetisini 

taşımadığı unutulmamalıdır. Böyle bir durumda Misch, lateral ve 1. küçük azı dişinin 

proprioseptif uyarı özelliğinden faydalanmak için karşılıklı korunan oklüzyon 

kavramını önermektedir (153).  

 

2.4. BİYOMEKANİK 

 

Fung (70) tarafından en kısa tanımla mekaniğin biyolojiye uyarlanması olarak 

ifade edilen biyomekanik, mühendislikte kullanılan araçları ve yöntemleri canlı 

dokulara ve organizmalara uyarlayarak bunların yapı-fonksiyon ilişkilerini 

incelemektedir (153). Descartes, Galileo ve Newton gibi dönemlerinin ünlü fizikçi ve 

matematikçilerinden itibaren insan dokularının özelliklerini rakamlar ve formüller 

yardımı ile ifade etme yolunda pek çok çalışma yapılmıştır (70). Özkaya’ya göre 

Leonardo da Vinci’nin 15.yy’da gerçekleştirdiği biyolojik çalışmaları biyomekanik 

alanında atılan ilk adımlar olarak değerlendirilmektedir (169).  

Biyomedikal mühendislik alanındaki gelişmeler sayesinde hastaların teşhisinde, 

tedavi planlamasında ve tedavisinde mekanik prensiplerin yol göstericiliğinden 



 40

faydalanmak hekimlere kolaylık sağlamaktadır (153). Biyomekaniğin diş 

hekimliğindeki kullanım alanı özellikle ağız içindeki yapılara gelen kuvvetler karşısında 

diş, restorasyon ve destek dokuların tepkilerini incelemek yönündedir (17,28,36,64,91). 

 

2.4.1. Biyomekanik kavramlar 

2.4.1.1. Kuvvet 

Kuvvet, cisimlerin hareket durumlarını ve/veya şekillerini değiştirebilen 

vektörel bir büyüklüktür (28,153,169). Newton kanunlarının ikincisine göre bir cismin 

ivmesi ve kütlesi birbirleriyle ters, kuvvet ile de doğru orantılıdır. Kuvvetin temel 

kanunu olarak kabul edilen bu kanun F:kuvvet, m: kütle ve a:ivme olmak üzere şu 

şekilde formüle edilmiştir: 

F= m x a 

Kuvvetin tanımlanması için büyüklüğünün, uygulanma süresinin, yönünün, 

tipinin ve büyütme faktörlerinin bilinmesi gerekmektedir. Kuvvetler üç farklı tipte 

olabilmektedir. Bunlar basma, germe ve makaslama kuvvetleridir.  

 

Şekil 2-3: Kuvvet yönleri (153) 

Ağız içinde fonksiyonel ve parafonksiyonel hareketler sırasında bu kuvvetlerle 

farklı yönlerde karşılaşmak mümkündür (Şekil 2.3).  

2.4.1.2. Moment 

Bir kuvvetin bir noktaya göre momenti, kuvvetin şiddeti ile noktanın kuvvet 

doğrultusuna dik uzaklığının çarpımı olarak tanımlanır. F:kuvvet, d:kuvvet 

doğrultusunun dönme merkezine uzaklığı olmak üzere moment (M) şu şekilde formüle 

edilir: 

M= F x d 
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Bu formüle göre uzaklık arttıkça oluşacak moment büyüklüğü de artacaktır (47). 

Bu uzaklık kaldıraç kolu olarak da isimlendirilmektedir. Ağız içerisinde meydana gelen 

kuvvetlerin etkisiyle yapılarda bükme veya dönme momentleri oluşabilmektedir (Şekil 

2.4) (153).  

 

Şekil 2-4: Moment etkisi (153) 

2.4.1.3. Kaldıraç 

Biyomekanik alanında kuvvetlerin etkileri konusunda önemli rol oynayan 

kaldıraçlar üç sınıfta incelenmektedir. 

Ortadaki bir dayanak etrafında iki farklı uçta yer alan yük (direnç) ve kuvvet 

varlığı durumunda 1. sınıf kaldıraçtan söz edilmektedir. 

Yükün ortada olduğu durumda 2. sınıf kaldıraç mekanizması ortaya çıkar. 

Uygulanan kuvvetin ortada olduğu son durumda ise 3. sınıf kaldıraç tasarımını 

göstermektedir (Şekil 2.5) (47,169). 

 

Şekil 2-5: Biyolojik sistemlerde görülen kaldıraç örnekleri (96) 

 F:dayanak, R:direnç (yük), M:kuvvet. 
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2.4.1.4. Gerilme (Stres) 

Gerilme, birim alana uygulanan kuvvete karşı oluşan tepki olarak 

tanımlanmaktadır (28,78). Dışarıdan gelen kuvvete karşı cisimlerde bir direnç 

oluşmaktadır. Bu tepki, kuvvetle eşit şiddette ve zıt yöndedir. Hem uygulanan kuvvet, 

hem de içeriden gelen direnç (gerilme) cismin tüm alanı üzerine dağılır ve böylece 

yapının üzerindeki gerilme birim alana gelen kuvvet olarak isimlendirilir (99) .  

Gerilme şu şekilde formüle edilmektedir: 

σ ( Stres, pascal ) = F( newton ) /A ( m2, mm2
 ) 

Burada σ gerilmeyi, F kuvveti, A ise kuvvetin uygulandığı alanı ifade 

etmektedir. Bu durumda kesit alanı arttıkça oluşacak gerilme miktarı da azalacaktır.  

Gerilme birimi olarak mühendislikte genellikle uluslararası birim sistemince de 

kabul edilmiş olan pascal kullanılmaktadır ve 1 pascal, 1 N/ m2’ye eşittir. Ancak diş 

hekimliğini ilgilendiren analizlerde genellikle mm cinsinden büyüklüklerle 

karşılaşıldığından dolayı gerilim ölçümlerinde MPa (Megapascal) birimi daha sık 

kullanılmaktadır (1MPa=1N/mm2=106
 Pa) (28,78). Bazı çalışmalarda N yerine pound 

birimi kullanılmaktadır. Bu durumda m2’nin yerini inch kare, pascal biriminin yerini de 

psi (pounds per square inch) almaktadır (153). 

Uygulanan kuvvet tipine bağlı olarak 3 farklı tipte gerilme oluşabilmektedir. 

Bunlar; basma gerilmesi (compressive stress), çekme gerilmesi (tensile stress) ve kayma 

gerilmesi (shear  stress) olarak sınıflandırılmaktadır (Şekil 2.6). Bu gerilme tipleri 

sırasıyla şu şekilde tanımlanabilir: 

a) Basma gerilmesi: Bir cisme aynı doğrultuda ve aynı yönde uygulanan iki 

kuvvet sonucu oluşan gerilmedir ve cismin moleküllerini birbirine 

yaklaştırma etkisine sebep olur. 

b) Çekme gerilmesi: Bir cisme aynı doğrultuda fakat ters yönde uygulanan iki 

kuvvet sonucu oluşan gerilmedir ve cismin moleküllerini birbirinden 

ayrılmaya zorlar. 

c) Kayma gerilmesi: Bir cisme paralel olarak farklı seviyelerde karşılıklı ve zıt 

yönde uygulanan kuvvetler sonucu oluşan gerilmedir ve cismin 
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moleküllerini birbiri üzerinde yüzeye paralel yönde kaymaya zorlar. 

(7,17,28,77,193,202,251) 

Gerilmeleri oluşturan bu kuvvetler arasında diş hekimliği açısından bakıldığında 

en iyi kabul edilebileni basma tipindeki kuvvetler, en yıkıcı olanları ise kayma tipindeki 

kuvvetlerdir (78). 

  

 

Şekil 2-6: Gerilme tipleri (218) 

a)Çekme gerilmesi, b) Basma gerilmesi, c) Kayma gerilmesi  

 

Çekme ve basma gerilmeleri yüzeye diktirler ve normal gerilmeler olarak 

adlandırılırlar. Kayma gerilmeleri ise yüzeye paraleldir. Bir üç boyutlu cisme x, y, z 

düzlemlerinde bir adet normal gerilme ve iki adet kayma gerilmesi etki eder. 

Dolayısıyla, herhangi üç boyutlu elamanın gerilme durumu, tamamen üç normal ve üç 

kayma elemanı ile tanımlanır (17,153,251). Normal gerilmeler cismin hacmini 

değiştirmeye çalışırken, kayma gerilmeleri böyle bir etki göstermezler, ancak onlar da 

yapıda deformasyon meydana getirmeye çalışırlar (251). Cisimlere bir kuvvet 

uygulandığında genellikle bu gerilme tiplerinden tek bir tanesi değil, üç tipi birarada 

etki etmektedir ve bu durum “bileşik gerilme” olarak adlandırılmaktadır (28,251).  

2.4.1.5. Mohr dairesi ve Asal gerilme (Principal Stress) 

Bir cisme kuvvet uygulandığında bu cismin farklı kesitlerinde farklı gerilme 

türleri gözlenecektir (Şekil 2.7). Birleşik gerilmenin farklı kesitlerdeki bu farklı türlerini 

grafik ile ifade etmek üzere Otto Mohr isimli araştırmacı bir grafik geliştirmiştir ve 

1882 yılından beri bu grafik Mohr dairesi adıyla anılmaktadır (28,36). Bu daire, gerilme 

ve şekil değiştirme durumlarının grafik yolla anlatımında kullanılmaktadır (Şekil 2.8).  
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Mohr dairesinde bir elemana ait tüm kayma gerilmeleri bileşenlerinin sıfır 

olduğu pozisyonda bulunan en küçük normal gerilme ve en büyük normal gerilme asal 

gerilme (principle stress) olarak isimlendirilmektedir..  

 

Şekil 2-7: x,y,z eksenlerinde 3 boyutlu gerilme durumları (126) 

σ= normal gerilme, τ= kayma gerilmesi  

 

 

Şekil 2-8: Uzamsal (3 boyutlu analizler için) Mohr dairesi (126) 

 

Asal gerilmelerden faydalanılarak çekilebilir malzemelerde şekil değişiminin 

başlangıcı olan von Misses gerilme değeri bulunmaktadır. Von Mises gerilme değeri 
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sonlu elemanlar gerilme analizi çalısmalarında gerilme dağılımları ve yoğunlaşmaları 

hakkında genel bilgi edinmek amacıyla kullanılabilmektedir. 

2.4.1.6. Gerinim 

Kuvvet altında bir cisimde birim boyutta oluşan boyut değişikliği olan gerinim, 

şekil değişimi miktarının orijinal boyuta oranı olarak da tanımlanmaktadır (17,28). 

Gerinime ait bir birim bulunmamaktadır. Gerinim (Ɛ) şu şekilde formüle edilmektedir: 

Ɛ = ∆l / lo  

Formülde ∆l , şekil değişikliği miktarını, lo ise orijinal uzunluğu ifade etmektedir.  

 

2.4.1.7. Hooke kanunu ve lineer elastik cisimler 

Gerinim geri dönüşlü olabilir veya olmayabilir. Geri dönüşümlü olduğu durumda elastik 

gerinimden söz edilir. Elastik gerinimde gerilme ortadan kalktığında cismin atomları eski 

hallerine dönmektedirler. Oysa bazen gerilme ortadan kalksa dahi şekil değişimi daimi olarak 

kalmaktadır. Bu tür değişime plastik gerinim adı verilmektedir. Kuvvet ortadan kalktığında bir 

miktar şekil değişimi cisimde kalıyorsa buna elasto-plastik gerinim denilmektedir (77,193).  

Elastik cisimler için gerilme-gerinim ilişkisi belirli yük sınırları çerçevesinde doğrusal 

olarak kabul edilir. Bu kanun 1678 yılında Robert Hooke adlı fizikçi tarafından bulunmuştur ve 

Hooke kanunu olarak bilinmektedir (174). Bu tip özellik gösteren cisimler lineer elastik cisim 

olarak adlandırılırlar.  

 

2.4.1.8. Orantılılık sınırı ve Elastik sınır 

Gerilme-gerinim grafiğinde cisimlerin Hooke kanununa göre doğrusal orantılı 

bir ilişkide olduğu sınır aşıldığında bu grafikte eğri bir yol izlenmeye başlanır. 

Cisimlerin bu nonlinear orantılı gerilme-gerinim eğrisine geçmeden önce sahip 

oldukları en yüksek gerilme miktarları orantılılık sınırı olarak adlandırılır. (28).  

Cisimlerin yük ortadan kalktığında orijinal boyutlarına dönebildikleri 

maksimum gerilme miktarı ise elastik sınır olarak tanımlanmaktadır (70). Elastik sınır 

orantılılık sınırından daha yüksektir, ancak pek çok materyalde bu iki değer birbirine 

çok yakın olduğundan genellikle bir kabul edilirler.  



 46

2.4.1.9. Poisson oranı 

Bir cisme uygulanan kuvvet, 3 boyutlu bu cismin eninde ve boyunda eş zamanlı 

bir boyut değişimine sebep olmaktadır. Çekme gerilmesi varlığında yükleme olan yönde 

materyal uzadığında çapraz kesitte azalma meydana gelmektedir. Basma gerilmesi 

altında ise çapraz kesitte bir artış söz konusudur. Bu şekilde gerilme altındaki cisimde 

elastik sınırlar içerisinde meydana gelmiş olan dik yöndeki gerinimin yükleme 

yönündeki gerinime oranı Poisson oranı olarak isimlendirilmektedir. Bu oranı şu şekilde 

formüle etmek mümkündür: 

ν ( Poisson Oranı) = - εenine / εboyuna 

 

Kısaca materyalin enindeki birim uzamanın boyundaki birim uzamaya olan 

oranı olarak da ifade edilebilecek olan bu oran farklı materyallerde, -1 ile 0,5 arasında 

değişiklik göstermektedir. Daha yumuşak olan materyaller çekme esnasında çapraz 

kesitte daha fazla azalma gösterirler ve Poisson oranı daha yüksek olur. Malzemenin 

kırılma noktasında ise çapraz kesitteki değişim son bulur (7,193,202).  

 

2.4.1.10. Elastiklik modülü (Young modülü) 

Elastiklik modülü kavramı, malzemelerin elastik sınırlar içerisindeki sertliklerini 

ifade eden bir katsayıdır. Orantılılık sınırına kadar cisimlere etki eden gerilmenin 

meydana gelen gerinime oranı olarak tanımlanmaktadır.  

E= Gerilme/Gerinim= σ / ε 

Young modülü olarak da isimlendirilen bu katsayı, bir malzemenin elastik 

sınırlar içerisindeki sertliğini göstermektedir. Sabit bir değer olan elastiklik modülü, 

materyallere göre değişiklik göstermektedir. Bu değer arttıkça, cismin uzamaya karşı 

gösterdiği direnç de artmaktadır. Sert materyallerin deformasyona karsı iç direncinin 

yüksek olması nedeni ile elastiklik modülü yüksek değerde bulunmaktadır. Elastiklik 

modülü yüksek bir materyal, elastiklik modülü düşük olana göre eşit yük altında daha 

az deforme olmaktadır (7,77).  

Titanyum malzemesinin elastiklik modulusu değerinin kortikal kemiğinkinden 

5-10 kat daha fazla oluşu nedeniyle implantlar kemiğe göre çok daha sert yapılardır. 

Mekanik kanunlara göre de farklı elastiklik moduluslarına ait materyaller arada 
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engelleyici bir materyal olmaksızın yüklemeye maruz kalırlarsa, bu iki materyalin 

temasa geldiği ilk nokta etrafında artan bir gerilme oluşacaktır. İmplant etrafındaki 

kemik kaybı, bu teoriye bir örnek oluşturmaktadır (153). 

 

2.4.1.11. İzotrop ve anizotrop cisimler 

Bir cisim x,y,z eksenlerinde farklı doğrultularda benzer özellik gösterdiğinde bu 

cisim izotrop olarak adlandırılmaktadır. İzotrop cisimler, elastiklik modülü ve Poisson 

oranı ile ifade edilebilen gerilme-gerinim ilşkisine sahiptir. Ancak bazı malzemelere ait 

özellikler yapıya bağlı değişim göstermektedir. Bu tip cisimler anizotrop olarak kabul 

edilirler. Anizotrop cisimlerden üç asal eksende de farklılık gösterenlerine ortotropik 

cisim, üç eksenden birinde farklılık gösteren cisimlere de transvers izotropik cisim 

denilmektedir (70,77,169).  

 

2.4.1.12. Homojen cisim 

Bir cisim içerisindeki atomlar her noktada aynı elastik özellik gösterdiklerinde 

bu cisimler homojen cisim olarak tanımlanmaktadır (169,193). 

 

2.4.2. Gerilme analizinde kullanılan yöntemler 

 

Bir cismi biyomekanik açıdan değerlendirirken cismin farklı kuvvetler altında ne 

tür gerilme, gerinim özellikleri gösterdiğini ve bu gerilmelerin dağılımlarını incelemek 

amacıyla pek çok yöntem kullanılmaktadır. Bu sayede diğer tıp alanlarında olduğu gibi 

diş hekimliğinde de kullanılan malzemelerin doğru seçimi, dokuların bu malzemelere 

vereceği cevapların öngörülmesi ve bu sayede en uygun tedavi planlamasının elde 

edilmesine yol gösterilmesi mümkün olabilmektedir. Gerilim analizleri için sıklıkla 

kullanılan yöntemler arasında şunlar yeralmaktadır: 

a. Fotoelastik Kuvvet Analiz Yöntemi  

b. Kırılgan Vernik Tekniği ile Kuvvet Analiz Yöntemi 

c. Gerinim Ölçerli Kuvvet Analiz Yöntemi 
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d. Radyotelemetri  

e. Termografik Kuvvet analizi 

f. Holografik İnterferometri Yöntemi (Lazer Yöntemi) 

g. Sonlu Elemanlar Yöntemi. 

Fotoelastik yöntem, Sir David Brewster tarafından bulunmuş olup, diş 

hekimliğinde dişler ve alveol kemiği üzerindeki gerilim dağılımını ölçmek üzere ilk 

kullanımı Zak tarafından 1935 yılında gerçekleştirilmiştir (252, kaynak:246 p.204). 

Karmaşık yapılardaki gerilmelerin ışık taslakları halinde tanımlanarak ölçülmesi esasına 

dayanan bu yöntem modelden alınan kesitlerin polariskop altında incelenmesini 

sağlamaktadır (251). Bu yöntemle elde edilen sayısal bilgilerin kısıtlı oluşu başlıca 

dezavantajıdır. 

Kırılgan vernik tekniğinde verniklenip fırınlanan bir model kuvvete maruz 

bırakılarak oluşan çatlakların yönleri yardımıyla inceleme yapılması prensibi ile 

kullanılmaktadır (17,251).  

Gerinim ölçer analizleri günümüzde en sık kullanılan ölçüm yöntemlerinden 

biridir. Bu yöntemde elektriksel direnç parçasının yardımı ile bu parçanın bağlanmış 

olduğu yapıdaki gerinim dağılımları kaydedilmektedir. Ağız içinde yapılan pek çok 

analizde ve diğer yöntemlerle yapılan analizlerin kalibrasyonunda kullanılmaktadır 

(21,65,92,140,184,185). 

Radyotelemetri yönteminde de gerinim ölçerler kullanılmaktadır, ancak bu 

yöntemde ölçümler radyotransmitter ve alıcılar yardımı ile kaydedilmektedir (251). 

Termografik analiz yönteminde temel prensip kuvvet altında materyallerdeki 

moleküler düzeyde ısı değişikliklerini ölçmektir.  

Holografik interferometri yönteminde lazer ışını ile model kaydı yapılarak iki 

lazer ışın demeti ile cismin gerinim ölçümü gerçekleştirilir (47,251).  
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2.4.3. Sonlu elemanlar gerilme analizi yöntemi 

 

Sonlu elemanlar analizi, karmaşık geometrideki yapıların bilgisayarda 

hesaplanması kolay, daha küçük ve basit alanlara (elemanlara) bölünerek dış kuvvetler 

altında şekil değişiminin ve gerilme dağılımının belirlenmesi amacıyla kullanılan 

sayısal bir yöntemdir. Temel prensibi tüm alan için bir çözüm elde etmek yerine her bir 

eleman için ayrı çözüm fonksiyonları formüle etmek ve sonra tüm yapı için bir çözüm 

elde etmek üzere bunları birleştirmektir. Sonlu elemanlar gerilme analizi yöntemi ilk 

olarak 1960’ların başında havacılık ve uzay sanayinde yapısal problemleri çözmek 

üzere geliştirilmiştir. Sonraları ısı transferi, sıvıların akışkanlığı, kütle transportu ve 

elektromanyetik gibi pek çok alanda kullanılmıştır  (72). Bu analiz yönteminin biyolojik 

yapılarda meydana gelen şekil değişikliklerinin incelenmesinde de kullanılması ile 

mühendislik dışı alanlarda da kullanımı gündeme gelmiştir (111). 

Sonlu elemanlar metodunun üç temel niteliği vardır:  

1- Geometrik olarak karmaşık olan çözüm bölgesi sonlu elemanlar olarak 

adlandırılan geometrik olarak basit alt bölgelere ayırılır.  

2- Her elemandaki sürekli fonksiyonların cebirsel polinomların lineer 

kombinasyonu olarak tanımlanabileceği kabul edilir.  

3- Aranan değerlerin her eleman içinde sürekli olan tanım denklemleri bulunur.  

Belirli noktalardaki (düğüm noktaları) değerlerin elde edilmesi problemin çözümünde 

yeterlidir (189). 

Sonlu elemanlar gerilme analizini gerçekleştirmek için ilk yapılması gereken, 

karmaşık geometrideki bir yapıyı sonlu boyutlardaki küçük elemanlara bölmektir. Bu 

elemanların birleşmesiyle incelenecek yapıya ait bir ağ yapısı elde edilmiş olur (111). 

Her bir eleman belli bir geometrik şekile sahiptir. Bu şekiller üçgen, kare, dörtgen vb 

geometrik şekillerinden biri olabilir (Şekil 2-9).  
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Şekil 2-9: Sonlu elemanlar örnekleri (181) 

 

Böyle elemanlara bölünmüş haldeki geometrik cisim matematik model olarak 

adlandırılmaktadır. Bir matematik modelde elemanlar köşe noktalarından 

birleşmektedir. Bu köşe noktaları da düğüm adını alırlar (Şekil 2-10). Düğüm noktaları, 

birbirleri ile köşe noktalarda birleşebilen eşit büyüklükte sonlu sayıda elemanlara 

bölünmüştür (47). Her bir elemanın belli bir içsel gerinim fonksiyonu bulunmaktadır. 

Bu fonksiyonların ve elemanın gerçek geometrisinin kullanılması ile elemana etki eden 

dış kuvvetler ile düğüm noktalarında oluşan yer değişimleri arasındaki denge 

denkleminin tanımlanması mümkün olur (111). Elemanın her bir düğümünün her 

serbestlik derecesine ait tek bir denklem bulunmaktadır. Ne kadar çok sayıda eleman 

kullanılırsa o kadar hassas ölçümler yapılması mümkün olacaktır. Denklemler 

bilgisayar algoritması oluşturmak üzere matris formunda yazılır. Tüm yapıya ait katılık 

matrisinin elde edilmesi için bu elementlere ait katılık matrisleri kullanılmaktadır. 

Toplam katılık matrisinin bulunması için şu formül kullanılmaktadır: 

{F} = [K] x {d} 

Bu formülde K, katılık matrisini; F, tüm düğüm noktalarına uygulanan toplam 

kuvvet vektörünü ve d, tüm düğüm noktalarında meydana gelen yer değişimi miktarını 

ifade etmektedir.  
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Şekil 2-10. Sonlu elemanlar modellerinde kullanılan eleman ve düğüm noktalarının 
şematik görüntüsü (88) 

 

Sonlu elemanlar analizinin aşamalarını üç ana başlık altında incelemek 

mümkündür. Bunlar, alt başlıkları ile birlikte işlem sırasına göre şu şekilde sıralanabilir: 

1. Problemin tanımlanması 

a. Geometrinin modellenmesi 

b. Eleman seçimi ve ağın oluşturulması 

c. Malzeme özelliklerinin tanımlanması 

d. Sınır koşullarının tanımlanması 

2. İşlem aşaması 

a. Eleman şekil fonksiyonlarının tanımlanması 

b. Malzeme özellik matrisinin hesaplanması 

c. Eleman katılık matrisinin hesaplanması 

d. Eleman kuvvet ve yerdeğiştirme vektörünün bulunması 

e. Katılık, kuvvet ve yerdeğiştirme vektörlerinin bulunması 

3. Analiz ve sonuçlar 

a. Yer değiştirmelerin bulunması 
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b. Gerilmelerin bulunması 

c. Enerjilerin bulunması (189). 

Modellenecek geometrik yapı, iki veya üç boyutlu olarak hazırlanabilir. 

Hazırlanan modelin elemanları üç boyutlu koordinat sisteminde lokalize edilir. 

Geometrik yapının oluşturulmasında, boyutlarına göre beş kısma ayrılan elemanlardan 

biri seçilmelidir. Bunlar; tek boyutlu elemanlar, iki boyutlu elemanlar, eksenel simetrik 

elemanlar, üç boyutlu elemanlar ve izoparametrik elemanlar olarak sınıflandırılmaktadır 

(189).  

Kullanılacak elemanların lineer veya parabolik oluşu da önceden 

belirlenmektedir. Lineer elemanlarda her bir köşede iki düğüm noktası bulunurken, 

parabolik elemanlarda üç adet düğüm noktası vardır. Ek düğüm noktaları, daha yüksek 

serbestlik derecesi sağlamaktadır (171,189).  

Modelleme için tıp ve diş hekimiğinde son yıllarda MR (Magnetik rezonans) ve 

BT (Bilgisayarlı tomografi) ile elde edilen görüntülerin bilgisayar destekli tasarım 

programları yardımıyla bilgisayara aktarılması yöntemi de sıklıkla kullanılır olmuştur. 

Bu yöntem, koordinat belirleme cihazlarıyla modellemeye bir alternatif olmaktadır 

(17,99). 

Malzemenin elastik davranışının modele aktarılması için izotropik malzemelerin 

sahip olduğu elastiklik modülü, katılık modülü ve Poisson oranı değerlerinden herhangi 

ikisinin belirlenmesi gerekmektedir. Diş hekimliğini ilgilendiren sonlu elemanlar 

gerilme analizlerinde bilgisayara aktarmak üzere materyallere ait Poisson oranı ve 

elastiklik modülü değerleri kullanılmaktadır (111).  

Modelin sınır şartları, cisme uygulanan dış yüklerin cisim tarafından taşınmasını 

sağlamaktadır. Bir problemde sisteme tekil, yayılı veya kütle kuvvetler etki 

edebilmektedir. Tekil kuvvetler seçilen eleman ve düğüme belirlenen açı ile uygulanan 

kuvvetlerdir. Yayılı kuvvetler bir kenarda ya da bir alanda etkili olurlar. Kütle 

kuvvetleri ise eleman hacmi için geçerli olan merkezkaç kuvveti ve ağırlık kuvveti gibi 

kuvvetlerdir (28). 

Bir sonraki aşamada oluşturulan modele dışarıdan yük uygulaması 

gerçekleştirilir. Sisteme dışarıdan bir yükün etki etmesi sonucunda elemanlar, kendi 

materyal özelliklerine ve geometrik kenar koşullarına göre deforme olurlar. Oluşan 
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matrislerin bilgisayarda çözülmesi ile elemanlardaki bu deformasyonlar sonucu oluşan 

gerilme (asal gerilme, eksensel gerilme), gerinim ve şekil değişimleri elde edilir 

(17,78,251). 

Malzemelerin çeşitli mekanik özellikleri göz önüne alınarak verilerin 

değerlendirilmesi gerçekleştirilir. En yüksek çekme gerilmesini bulmak için elde edilen 

asal gerilme değerlerinin en yükseğini, en yüksek sıkışma gerilmesini bulmak için ise en 

düşük asal gerilme değerini saptamak gerekmektedir. Bu asal gerilme değerleri özellikle 

kırılgan malzemeler için önemlidir. Çekilebilir malzemeler için ise von Mises gerilme 

sonuçları önemlidir. İmplant malzemesi olarak kullanılan titanyumda oluşan gerilmeler 

incelenirken özellikle von Mises gerilmeleri değerlendirilir. Ayrıca genel olarak tüm 

yapıda olusan gerilme değerleri için von Mises değerleri kullanılmaktadır (78). 

Sonlu elemanlar yöntemini diğer gerilme analizi yöntemlerinden üstün kılan 

başlıca unsurlar şöyle sıralanabilir:  

a) Kullanılan sonlu elemanların boyutlarının ve şekillerinin değişkenliği 

nedeniyle ele alınan bir cismin geometrisi tam olarak temsil edilebilir.  

b) Bir veya birden çok delik veya köşeli karmaşık şekilli bölgeler kolaylıkla 

incelenebilir.  

c) Değişik malzeme ve geometrik özellikleri bulunan cisimler incelenebilir.  

d) Sebep-sonuç ilişkisine ait problemler, genel direngenlik matrisi ile birbirine 

bağlanan genelleştirilmiş kuvvetler ve yer değiştirmeler cinsinden formüle edilebilir. 

Sonlu elemanlar yönteminin bu özelliği problemlerin anlaşılmasını ve çözülmesini hem 

mümkün kılar hem de basitleştirir.  

e) Karmaşık sınır şartları kolayca uygulanabilir. 

f) Analiz sonuçları hem incelenen objenin bütünü için, hem de istenilirse 

incelenmek istenen bölgedeki elemanlara ait olarak değerlendirilebilir. 

g) Birçok problemin çözümünde tek bir model ve bilgisayar programı 

kullanılabilir.  

h) Eleman boyutları kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Böylece önemli 

değişiklikler beklenen bölgelerde daha küçük elemanlar kullanılarak hassas işlemler 
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yapılabilirken, aynı parçanın diğer bölgeleri büyük elemanlara bölünerek işlem hızı 

arttırılabilir. (47,189,251) 

2.4.3.1. Sonlu elemanlar yönteminin diş hekimliğinde ve oral implantolojide 
kullanımı 

Sonlu elemanlar yöntemi 1956 yılından bu yana karmaşık yapısal problemlerle 

ilgili mekanik analizlerde mühendislik dallarında sıklıkla kullanılmaktadır (17). 

Biomateryallerin ve insan dokularının in vivo olarak ölçülmesi çok güç olan mekanik 

davranışlarının tespit edilmesinde de oldukça kullanışlı bir araç olması sebebiyle 

zamanla sağlık alanında da kullanımı gündeme gelmiştir.  

Sonlu elemanlar yönteminin oral implantoloji alanında ilk kullanımı 1973 yılına 

dayanmaktadır (217). Tesk ve Widera isimli araştırmacıların yaptığı çalışmada iki 

boyutlu sonlu elemanlar analizi yöntemi yardımıyla blade ve pin tipi implantlar 

modellenmiş ve gerilme ölçümleri yapılmıştır (217). Bu çalışmayı takiben diş 

hekimliğinin diğer alanlarında olduğu gibi oral implantoloji araştırmalarında da sonlu 

elemanlar analizi yöntemi popüler bir yöntem haline gelmiştir (237). Önceleri bu analiz 

yönteminin sadece nitel değeri olduğu kabul edilmiş ve yer değiştirme ve gerilme 

miktarlarının nicel önem taşımadığı düşünülmüştür. 1993 yılında Keyak ve ark.’ nın 

femur üzerinde yaptıkları bir çalışmada in vitro veriler ile sonlu elemanlar gerilme 

analizi sonuçları arasında uyum tespit etmeleri sonrasında bu yöntemin ortopedik 

uygulamalarda nitel değerlendirmelerde de kullanılabileceği konusu tartışılmaya 

başlanmıştır. (106, kaynak:16, p. 104)  

 Takip eden yıllarda da günümüze kadar pek çok araştırmacı diş hekimliğinin 

çeşitli alanlarındaki araştırmalarda bu yönteme başvurmuştur (3,18,56,57,73,74,86,102, 

116, 125).  

Dental implantların mekanik davranışlarının simüle edilmesinde karşılaşılan 

başlıca sorun kemiğin ve mekanik kuvvetler altındaki kemik cevabının uygun şekilde 

modellenmesidir. 

Kullanılan sonlu elemanlar analizi yöntemine göre kemik geometrisinin 

modellenme şekli de farklılık göstermektedir. Eski çalışmalarda 2 boyutlu sonlu 

elemanlar analizi ile kemiğin dikdörtgen şeklinde basitleştirilmiş modellemesinin 

gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu yöntemle elde edilen veriler ancak nitel özellik 

taşımaktadır. Daha sonraki yıllarda 3 boyutlu sonlu elemanlar analizi kullanımının 
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yaygınlaşması ile daha gerçekçi kemik modelleri elde edilmeye başlanmıştır. BT ve MR 

ile elde edilen görüntülerin özel bazı bilgisayar programları aracılığıyla sonlu elemanlar 

analizi modeline dönüştürülmesi de gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu sayede geometrik 

açıdan kemiğin uygun şekilde modellenmesi sağlanmaktadır (104,111,208,212,231). 

2 boyutlu çalışmaların hepsinde klinik durumun modele yansıtılmasında 

kemiğin davranışının yeterli şekilde aktarıldığı iddia edilmektedir. Ancak İsmail ve 

ark.nın 1987’de 2 ve 3 boyutlu modellerin farklı yönlerden yüklenmesi sonrası 

karşılaştırmalarını yaptıkları çalışmada oluşan gerilme değerleri açısından iki model 

arasında farklılık gözlemlemişlerdir (89, kaynak:144 p.492).  

Modelin sınır durumu olarak adlandırılan ve model sınırlarını ifade eden kriter 

de analizlerin gerçeğe uygunluğu açısından önemlidir. Tüm çene kemiğinin TME, 

çiğneme kasları ve ligamanların fonksiyonel hareketleri ile birlikte simüle edildiği 

çalışmalar da mevcut olmakla beraber genellikle çenenin daha küçük bir kesiti 

modellenmektedir. Teixeira ve ark.’nın 1998 yılında farklı boyutlarda 3 boyutlu 

mandibula modellerini kıyasladıkları çalışmalarında implanta uzaklığı mesio-distal 

olarak 4,2 mm den daha uzun kesitli modellerin sonlu elemanlar analizinin doğruluğu 

açısından anlamlı farklılık oluşturmadığını ortaya çıkarmışlardır (216).  

Genellikle sonlu elemanlar analizi çalışmalarında osseointegrasyon durumunun 

optimal olduğu varsayılır. Yani kortikal ve trabeküler kemik ile implant arasında tam bir 

bağlantı varlığı kabul edilir. Ancak klinik durum tam olarak bu şeklide değildir. Kemik-

implant arayüzünün gerçeğe uygun modellenmesi implanttan kemiğe iletilen yük 

transferinin de daha gerçekçi olmasını sağlayacaktır (72).  

Sonlu elemanlar analizi programlarının farklı tipte temas algoritmaları ile 

simülasyon olanağından faydalanılarak bu problemin çözümü mümkün olabilir. Burada 

karşılaşılan problem şudur; geçerliliği daha yüksek analiz için daha küçük eleman 

boyutları gerekir. Boyutları aşırı küçültmekse gerekli bilgisayar hafızasının ve işlem 

zamanının artmasına sebep olacaktır. Sato ve arkadaşlarının çalışmalarında farklı kemik 

tiplerinde basamaklı olarak artan elastiklik modülüsleri kullanmışlar, böylece eleman 

sayısını küçültmeden (300 µ) de uygun simulasyon gerçekleştirilebileceğini ortaya 

koymuşlardır (192). 

Geng ve arkadaşları, temas yüzeylerine ait sürtünme katsayılarının da 

belirlenmesiyle aradaki sürtünmenin de simüle edilebileceğini bildirmektedirler (72). 
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Sonlu elemanlar analizlerinde ksrşılaşılan en büyük handikaplardan biri gerçekte 

homojen ve izotropik olmayan kompozit yapıların homojen ve izotropik kabul edilerek 

modellenmesi ile ilgilidir. İzotropik yapıda malzemelerin özellikleri her yönde aynıdır 

ve 2 materyal sabiti ile tanımlanır. Bunlar elastiklik modülüsü ve Poisson oranıdır. Diş 

hekimliğini ilgilendiren çalışmalarda da modellenen doku ve malzemeler  bu elastiklik 

modülüsü ve Poisson oranı değerleri ile temsil edilmektedir (64).  

Baiamonte ve arkadaşlarının bir çalışmasında maymun alt çenesine yerleştirilen 

implantlardan elde ettikleri in vivo sonuçları aynı klinik durumu modelledikleri üç 

boyutlu sonlu elemanlar analizi sonuçları ile  kıyaslamışlar ve kullanılan materyal 

sabitleri ile yeterli duyarlılıkta sonuçlar elde edilebileceğini ortaya koymuşlardır. 

Araştırmacılara göre sonlu elemanlar analizi yöntemi ile elde edilen sonuçlar klinik 

verilerle uyum göstermektedir (16). 

Başta kemik-implant ara yüzünde oluşan gerilmelerin tespitinde olmak üzere 

oral implantların kemik ile ilişkilerinde; üst yapıların hem malzeme özelliklerinin, hem 

de implant ve proteze ait yapıların dizaynı ve test edilmesinde sonlu elemanlar 

yönteminin kullanıldığı çalışmaların sayısı her geçen gün artmaktadır 

(5,22,85,112,117,127,128).  

 

2.4.4. Nonlineer sonlu elemanlar analizi yöntemi ve diş hekimliğindeki 
uygulamaları 

 

Biomekanik problemlerin çoğu nonlineer tabiatlı olduğundan dolayı yapılarda 

oluşan  gerilme ve gerinim değerlerini ön görmede  nonlineer analizlerin lineer statik 

model analizlerinden daha başarılı olduğu düşünülmektedir (231). 

Wakabayashi ve arkadaşları nonlineer durumları şu şeklide sınıflamışlardır: 

1. Materyale ait nonlineerlikler 

2. Objeler arasındaki değişken ilişkiler 

3. Geometrik nonlineerlikler (231). 

Materyale ait nonlineerlikler, farklı yükler altında yapının katılık değerlerinin 

değişmesine yol açmaktadır. Materyal nonlineerlikleri, nonlineer gerilme-gerinim 
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ilişkilerinden kaynaklanır. Gerilme-gerinim özelliklerini etkileyen pek çok faktörden 

bazıları; ısı gibi çevresel faktörler, yükleme süresi  ve yükleme yönüdür. Özellikle 

periodontal dokuların ve diğer yumuşak dokuların modellenmesinde bu dinamik 

davranış özelliği kullanılabilmektedir.  

Objeler arası değişken ilişkiler; diş-implant, diş-diş arasında görülebilen temas 

ve sürtünmesel  kayma etkilerini kapsayan durumları ifade etmektedir.  

Geometrik nonlinearlikler ise daha ziyade ortodontide kullanılan tellerin 

deformasyon ve/veya rotasyonel özellikleriyle ilgilidir. Değişken geometrik yapı 

maddenin nonlinear tepkilerine yol açmaktadır.  Gerilme ve yer değiştirmelerin gerinim 

ve kuvvet ile ilişkisinin nonlinear olmasına bağlıdır. 

De Hoff ve Anusavice seramik materyallerinin zamana bağlı viskoelastik 

özelliklerini yüksek ısı altında incelemişlerdir. Araştırmacılara göre bu tip materyallerde 

linear elastik özellikler yeterli olmamaktadır ve sünme verilerinin de analizlerde 

kullanılması viskoelastiklik özellikleri yansıtma açısından daha uygundur (51).  

Dokular arasındaki kayma ve sürtünme hareketlerinin etkileri yükleme 

(miktarı/yönü), materyal ve çevresel değişkenlere bağlı olarak değişiklik gösterecektir. 

Statik sonlu elemanlar analizleri bu değişimlerin dikkate alınması konusunda yetersiz 

kalabilmektedir. Bu nedenle materyaller arası ısı ve nem gibi ortamsal koşulların da göz 

önüne alındığı ortamlarda yapılan ölçümlerle belirlenen sürtünme katsayıları 

değerlerinin de model oluşturma ve analiz işlemlerinde kullanılması gerekmektedir 

(188). 

Temas ve sürtünme implant üstü protezlerin mekanik davranışlarında önemli yer 

tutmaktadır. İmplant-abutment arasındaki vida bağlantı bütünlüğü uzun dönem başarıda 

önemli bir kriterdir. Temas analizi yöntemi ile nonlinear sonlu elemanlar analizi 

çalışmalarında implant yapılarına ait gerilme konsantrasyonları ölçülebilmektedir (188). 

Üç boyutlu modellemenin çalışma zamanı ve maliyeti yükseltmesi nedeniyle 

pek çok çalışmada iki boyutlu modeller göze çarpmaktadır. Ancak lineer analizlerde 

olduğu gibi nonlineer analizde de üç boyutlu modellerin analizlerin geçerlilik ve 

güvenirliğine katkısı artık günümüzde pek çok araştırmacı tarafından kabul edilen bir 

standarttır (110,129,137,145). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Bu çalışmada alt çenede beş üyeli implant üstü bir köprüye bruksizm hareketi 

sırasında gelecek kuvvetlerin farklı oklüzal rehberlikler altında sistemde oluşturdukları 

etkilerini incelemek üzere üç boyutlu dinamik sonlu elemanlar analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Sistemde oluşacak gerilmeleri etkileyen beş farklı biyomekanik durum da 

çalışmaya dahil edilerek toplam 6 model üzerinde 12 analiz gerçekleştirilmiş, bu 

analizler sonucunda köprü, abutment, abutment vidası, implant ve kemikteki gerilimler 

değerlendirilmiştir. Çalışmalar İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çene-Yüz 

Protezi BD ve Bias Mühendislik AŞ.’de gerçekleştirilmiştir. 

Geometrik modelleme işlemi için CATIA (Dassault Systèmes S.A., France) 

bilgisayar programı kullanılmıştır. Oluşturulan CAD modellerinin, sonlu elemanlar 

modeline dönüştürülüp çözülmesinde MSC Marc&Patran (MSC Software, Santa Ana, 

California, USA) yazılımına başvurulmuştur.  Model analizlerinin çözümü için Dual 

Cpu Pentium IV 2.8 Ghz, 4 GB RAM (DDRII-400), 2*120 GB SATA Harddisk, 

WINDOWS XP 64 Bit Edition konfigürasyonundaki bir bilgisayar kullanılmıştır. 

3.1. Çalışma modellerinin hazırlanması 

3.1.1. Geometrik model 

Bu çalışmada alt çenede tek taraflı olarak yer alan ve kanin, birinci ve ikinci 

küçük azı ve birinci ve ikinci büyük azı dişlerini içeren beş üyeli köprü restorasyonunu 

temsil etmek üzere önce porselen kuronlar, abutment, abutment vidası, implant ve 

kortikal ve trabeküler kemikten oluşan bir ana model hazırlanmıştır. Bu modelde 

implant lokasyonları kanin-2.küçük azı-2.büyük azı şeklindedir. Ana modeldeki 

implantların uzunluğu 10 mm olarak belirlenmiştir. Bu uzunluk literatürde benzer 

analizlerde sıklıkla kullanılan bir uzunluktur (93,153,250). Şartlar uygun olduğu sürece 

çiğneme kuvvetlerinin daha yüksek olduğu büyük azı bölgesinde klinikte daha geniş 

çaplı implant kullanımı söz konusu olacağından implant çapı olarak kanin ve küçük 

azıda 3,5 mm; büyük azıda ise 4 mm tercih edilmiştir. Çalışmanın amacı implant 

dizaynlarını kıyaslamaya yönelik olmadığından kullanılan boyutlar ticari olarak dental 

implantlarda kullanılan uzunluklar referans alınarak belirlenmiş deneysel boyutlardır. 
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Kuron geometrisinin modellenmesinde Wheeler’ın atlasından faydalanılmıştır 

(238). Modellenen kemik yüksekliği 30mm’dir. Kortikal kemik kalınlığı literatürde 

olduğu gibi 1,5 mm; trabeküler kemik kalınlığı ise 13mm olarak modele aktarılmıştır 

(98,249).  

Analiz edilecek diğer 4 parametreye ait modeller için ana model üzerinde ilgili 

değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; ikinci modelde implant boyları 12 mm’ye 

uzatılmış, ana modelin diğer özellikleri sabit kalmıştır. Üçüncü modelde implant 

çapları; büyük azı için 4,5 mm’ye, küçük azı ve kanin için 4 mm’ye çıkarılmış, diğer 

değişkenler sabit kalmıştır. Dördüncü modelde her kuron başına bir implant düşecek 

şekilde beş implant modellenmiştir. Protez materyalinin değerlendirildiği analiz için ana 

modelde geometrik olarak değişiklik yapılmamıştır. Bu model için porselen yerine 

akrilik malzemesinin özellikleri bilgisayara aktarılmıştır. Altıncı modelde ise ikinci 

büyük azı yerine birinci büyük azı bölgesinde implant modellenmiş, ikinci büyük azı 

kuronu kantilever olarak bırakılmıştır. Kantilever uzunluğu, klinik duruma uygunluk 

göstermesi için standart büyük azı kuronu boyutlarından küçük boyutlarda 

hazırlanmıştır.  Şekil 3-1 ile Şekil 3-7 arasındaki şekillerde üç boyutlu geometrik  

modeller görülmektedir. CATIA programı ile hazırlanan tüm bu üç boyutlu geometrik 

modeller bir sonraki aşamada sonlu elemanlar modeline dönüştürülmüştür.  

 

Şekil 3-1: Kemik, implant, abutment vidası, abutment ve kurondan oluşan model kesiti 
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Şekil 3-2: Ana geometrik model 

 

 

Şekil 3-3: Ana modelin sonlu elemanlar modeli öncesi bileşenlerine ayrılmış hali 
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Şekil 3-4: İmplant-abutment birleşimi ve kemikteki konumları 

 

 

 

Şekil 3-5: Abutment geometrik modeli 
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Şekil 3-6: İmplant geometrik modeli 

 

Şekil 3-7: Abutment vidası geometrik modeli 
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3.1.2. Sonlu elemanlar modeli (Matematiksel model) 

 

Sonlu elemanlar modeli 10 düğüm noktalı tetrahedron (dörtyüzlü) elemanlardan 

oluşturulmuştur. Bu elemanlar 4 köşesindeki düğüm noktalarının (node) yanı sıra 

kenarlarının ortasında ve hacim merkezinde de düğüm noktası bulunmaktadır. Yani bu 

elemanlar lineer değil kuadratik elemanlardır. Böylece eleman ağı oluşturulduğunda 

eğrisel yüzeyler daha kolay temsil edilebilmekte ve elde edilen sonuç değerlerinin 

doğruluğu yüksek olmaktadır. Sonlu elemanlar analizinde kullanılan eleman boyutu ve 

düğüm nokta sayısı arttıkça elde edilen çözümün doğruluğu artmaktadır. Ancak eleman 

sayısı ve düğüm nokta sayısı arttıkça çözüm süreleri çok artmakta ve bilgisayar 

kaynakları yeterli olamadığından çözümü imkansız hale gelebilmektedir. Ayrıca 

tecrübeler göstermektedir ki belli bir eleman boyutundan sonra sonuçların değişimi çok 

küçük mertebede kalmaktadır. Bu sebeple bu çalışmada yerine göre en yüksek 5 mm ve 

en düşük 0.1 mm boyutlarında elemanlar oluşturularak sonlu elemanlar modeli 

oluşturulmuştur. 

Komponentlerin birbirine bağlantısı temas (glue contact) kullanımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Yani birbirine temas eden komponent yüzeylerindeki düğüm 

noktaları MSC.Marc (MSC Software, Santa Ana, California, USA) yazılımının 

kullandığı özel algoritmalar ile komponentler arasında kuvvet transferi 

gerçekleştirilmektedir. 

Tüm komponentleri modellemek için her düğüm noktasında 3 serbestlik derecesi 

olan 10 düğüm noktalı tetrahedron elemanlar kullanılmıştır (Şekil 3.8). 

 

Şekil 3-8: On düğüm noktalı tetrahedron eleman şekli 
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Şekil 3-9: Kuronların sonlu elemanlar modeli 

 

 

Şekil 3-10: Abutment, implant ve vidaya ait sonlu elemanlar modelleri 
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Şekil 3-11: Alt çene kemiği kesitinin sonlu elemanlar modeli 

  

 

Çalışmada kullanılan altı farklı sonlu elemanlar modeline ait eleman ve düğüm 

sayıları Tablo 3-1’de görülmektedir.  

 

Tablo 3.1: Modellerin  eleman ve düğüm sayıları 

 Eleman 

Sayısı 

Düğüm 

Noktası 

Sayısı 

3 İMPLANTLI PORSELEN KURONLU (ANA MODEL) 49299 81338 

3 UZUN İMPLANTLI MODEL 50775 83652 

3 GENİŞ İMPLANTLI MODEL 50631 84105 

5 İMPLANTLI MODEL 51305 86635 

3 İMPLANTLI AKRİLİK KURONLU MODEL 49299 81338 

3 İMPLANTLI KANTİLEVERLİ MODEL 52075 85680 
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3.2. Malzeme özellikleri 

 

Bu çalışmada benzer sonlu elemanlar analizi çalışmalarında olduğu gibi kortikal 

ve trabeküler kemik izotropik, homojen ve lineer elastik olarak kabul edilmiştir 

(3,5,18,22,56,57,73,74,112,116,117,125,127,128). Modellenen malzemelerin mekanik 

özelliklerini bilgisayara aktarmada kullanılan değerler Tablo 3.2’de verilmiştir. 

  

Tablo 3.2: Çalışmada kullanılan malzemelerin mekanik özellikleri 

Parça Elastisite modülü (MPa) Possion oranı (Kaynak) 

Kortikal Kemik 12600 0.30 (86) 

Trabekülar Kemik 1148 0.30 (86) 

Porselen 70000 0.19 (48,86,98,207) 

Akrilik 4700 0.35 (72,233) 

Titanyum 110000 0.35  (17,28,86,207) 

 

3.3. Sınır koşulları ve yükleme 

 

 

Bu çalışmada tüm modellerde aynı sınır koşulları tanımlanmıştır. Alt çene 

kemiğine ait kesit yan yüzlerden her yönde sabitlenmiştir. Kesit oluşturulurken tüm alt 

çene kemiğinin modellenmesinin analizlere anlamlı bir etkisi olmayacağından dolayı 

kanin dişinin mesialinde ve ikinci büyük azı dişinin distalinde kalan 5’er mm’lik kemik 

dokusundan itibaren model sınırlandırılmıştır. Yüklemede kanin koruyuculu ve grup 

fonksiyonu oklüzyon tiplerine göre iki ayrı koşul simüle edilmiştir. Bruksizm esnasında 

oluşan çiğneme kuvvetine ait literatürdeki verilere uygun olarak kuvvet bileşkesi 30 

derecelik açı oluşturacak şekilde ve toplam 1000 N olarak uygulanmıştır (98). Ancak bu 

kuvvet büyüklüğü molar dişler bölgesinde ölçülmüş verilere ait olduğundan gerek grup 

fonksiyonunda diş başına düşen kuvveti bulmak, gerekse kanin koruyuculu oklüzyon 

tipinde kanin dişine düşen kuvveti uygun şekilde verebilmek için dişlerin 

lokasyonlarına göre oranlama yapılmıştır (114,154,156). Buna göre grup fonksiyonu 
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oklüzyonunun simüle edildiği analizler için 1000 N’luk kuvvet büyük azılarda küçük 

azıların ve kaninin iki katı olacak şekilde oranlanarak uygulanmıştır. Kanin koruyuculu 

oklüzyon tipinde ise mekanik kaldıraç etkisinin dışında biyolojik olarak da arka bölge 

dişlerde temas olmadığında temporal ve masseter kas liflerinin üçte ikisinde kasılma 

gözlenmediği gerçeği göz önüne alınarak ve literatüredeki büyük azı bölgesine ait 

ısırma kuvvetinin ön bölgedeki kuvvetlerin iki-dört katı  fazla olduğu bilgisi de 

değerlendirilerek bu dişe 250 N’luk kuvvet uygulanmıştır (153,156). Sonlu elemanlar 

modellerinin sınır koşulları ve iki farklı oklüzal rehberlik tipine göre yükleme durumları 

Şekil 3.12 ve Şekil 3.13’te gösterilmiştir. 

  

 

Şekil 3-12: Kanin koruyuculu oklüzyon tipine ait sınır koşulları ve yükleme durumu 
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Şekil 3-13: Grup fonksiyonu oklüzyon tipine ait sınır koşulları ve yükleme durumu 

 

 

Kuvvetler üç yönde (x,y,z eksenlerinde) uygulanarak yapıların davranışı 

incelenmiştir. Bu kuvvetler aynı anda uygulanarak kötü durum senaryosu 

oluşturulmuştur. Dinamik bir analiz gerçekleştirmek üzere kuvvet uygulamasında 

zamana bağlı değişmeler simüle edilmiştir. Kuvvetin bu değişkenliğini aktaran grafik 

için EMG verilerinden ve zamana bağlı kuvvet artışı-azalması uygulamış çalışmalardan 

faydalanılmıştır (6,14,57,71,104,121,136,146,167,183,213,239,250). Kuvvet-zaman 

grafiği x ve y eksenlerinde yön değiştirirken dikey kuvvet sürekli olarak aşağı doğru 

olacağından iki ayrı grafikte ifade edilmişlerdir. (Şekil 3.14-Şekil 3.17). 
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Şekil 3-14: Kanin koruyuculu oklüzyona ait yanal kuvvet-zaman grafiği 

             

 

 

Şekil 3-15: Kanin koruyuculu oklüzyona ait düşey kuvvet-zaman grafiği 
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Şekil 3-16: Grup fonksiyonu oklüzyonda tüberkül başına düşen yanal kuvvet-zaman 
grafiği 

 

Şekil 3-17: Grup fonksiyonu oklüzyonda tüberkül başına düşen düşey kuvvet-zaman 
grafiği 

 

3.4. Sonlu elemanlar modelinin çözümü 

 

Sonlu elemanlar modelinin çözümü için çok çeşitli çözücü yazılımlar 

bulunmaktadır. Bu çalışmada MSC.Marc (MSC Software, Santa Ana, California, USA) 

yazılımı kullanılarak non-lineer dinamik çözüm yapılmıştır. Yani uygulanan kuvvet 
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zamanla değiştiğinden yapılan çözüm zamana bağlıdır. MSC.Patran arayüzündeki 

çözücü ayarları Şekil 3.18’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3-18: MSC.Patran ekran görüntüsü, çözücü seçimi 

 

 

Bu çözümlemelerin her biri için yapılardaki şekil değişimi ve gerilme değerleri 

elde edilmiştir. İmplantlar üzerinde olusan gerilmeler incelenirken çekilebilir 

malzemeler için kullanılan von Mises gerilme değerleri; porselen, akrilik ve kemik 

üzerinde oluşan gerilmeler incelenirken ise kırılgan malzemeler için kullanılan 

maksimum asal gerilme değerleri dikkate alınmıştır. 

Sonuçları değerlendirme işlemi dağılım skalaları ile yapılmıştır. Gerilme ve yer 

değiştirme değerlendirmeleri sonuçlarında; skalalardaki kırmızı renk en yüksek değeri, 

mavi renk ise en düşük değeri göstermektedir. 

Sonlu elemanlar analizi çalışmalarında elde edilen değerler varyansı olmayan 

matematiksel hesaplamalar sonucunda ortaya çıktığından dolayı bu değerlerin 

istatistiksel analizi yapılmamaktadır. 
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4. BULGULAR 

 

4.1. Üç implantlı ana modele ait kanin koruyuculu oklüzyon tipinde elde edilen 
bulgular 

4.1.1. Yer değiştirme bulguları 

 

Ana modelde kanin dişi üzerine yapılan yükleme sonrasında sistemde meydana 

gelen yer değiştirme miktarı kanin kuronunda 0,08 mm olarak en yüksek değerde 

bulunmuştur. Şekil 4.1’de yer değiştirme miktarları model üzerinde karşılaştırmalı renk 

kodları ile gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4-1: Kanin koruyuculu oklüzyonda yer değiştirme dağılımı 

 

4.1.2. Kuronlarda oluşan maksimum asal gerilme bulguları 

 

Üç implantın kullanıldığı porselen kuronlara ve standart boy ve çapta 

implantlara sahip modelde bruksizm esnasında kanin koruyuculu oklüzyonu temsilen 

kanin kuronundan yükleme yapılan modelde kuronlarda oluşan en yüksek asal gerilme 
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değerlerinin kanin kuronunun kesici kenara yakın kısmında ve kanin ve küçük azı 

kuronlarının mezial ve distal bağlantı bölgelerinde yoğunlaştığı görülmüştür.  Elde 

edilen maksimum asal gerilme miktarı 191,61 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme 

dağılımları Şekil 4.2,  Şekil 4.3 ve Tablo 4.1’de gösterilmiştir. Şekiller arasındaki renk 

farklılıkları farklı zamanlarda oluşan gerilme miktarlarındaki değişimden 

kaynaklanmaktadır. Renk kodlarına göre gerilme miktarları her şeklin yanında bulunan 

skalada ayrı ayrı verilmiştir.  

 

 

Şekil 4-2: Kanin koruyuculu oklüzyonda kuronlarda oluşan asal gerilme dağılımı 
(8,75.sn’de oklüzalden görünüm) 
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Şekil 4-3: Kanin koruyuculu oklüzyonda kuronlarda oluşan asal gerilme dağılımı 
(9,25.sn’de oklüzalden görünüm) 

 

4.1.3. Abutmentlarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

 

Üç implantın kullanıldığı porselen kuronlara ve standart boy ve çapta 

implantlara sahip modelde bruksizm esnasında kanin koruyuculu oklüzyonu temsilen 

yükleme yapılan modelde abutmentlarda oluşan en yüksek von Mises gerilme 

değerlerinin boyun bölgelerinde; kanin dişine ait abutmentta distobukkal ve lingual 

bölgede ve küçük azı abutmentında mesiobukkal bölgede yoğunlaştığı görülmüştür.  

Elde edilen maksimum von Mises gerilme miktarı kanin abutmentında 382,71 MPa 

olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.4,  Şekil 4.5, Şekil 4.6 ve Tablo 4.2’de 

gösterilmiştir.  
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Şekil 4-4: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (0,75. sn’de mesiolingualden görünüm) 

 

Şekil 4-5: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (1,75. sn’de mesiobukkalden görünüm) 
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Şekil 4-6: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (1,75. sn’de servikalden görünüm) 

 

4.1.4. Vidalarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

 

Üç implantın kullanıldığı porselen kuronlara ve standart boy ve çapta 

implantlara sahip modelde bruksizm esnasında kanin koruyuculu oklüzyonu temsilen 

yükleme yapılan modelde abutment vidalarında oluşan en yüksek von Mises gerilme 

değerlerinin kanin dişine ait vidanın boyun bölgesinin lingualinde ve bukkalinde 

yoğunlaştığı görülmüştür.  Elde edilen en yüksek von Mises gerilme miktarı 142,89 

MPa olarak bukkal bölgede bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.7,  Şekil 4.8, Şekil 

4.9 ve Tablo 4.3’te gösterilmiştir.  
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Şekil 4-7: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25. sn’de lingualden görünüm) 

 

 

Şekil 4-8: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,75. sn’de lingualden görünüm) 
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Şekil 4-9: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25. sn’de oklüzalden görünüm) 

 

4.1.5. İmplantlarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

 

Üç implantın kullanıldığı porselen kuronlara ve standart boy ve çapta 

implantlara sahip modelde bruksizm esnasında kanin koruyuculu oklüzyonu temsilen 

yükleme yapılan modelde implantlarda oluşan en yüksek von Mises gerilme 

değerlerinin implantların boyun bölgelerinde; kanin dişine ait implantın bukkalinde ve 

lingualinde ve daha az miktarda da küçük azıya ait implantın mezio-bukkalinde 

yoğunlaştığı görülmüştür. Büyük azı bölgesindeki implantta kaydedilen gerilme miktarı 

diğer iki implanta göre oldukça azdır.  Elde edilen maksimum von Mises gerilme 

miktarı kanin implantı için 199,2 MPa; küçük azı implantı için ise 134,12 MPa olarak 

bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.10,  Şekil 4.11 ve Tablo 4.4’te gösterilmiştir.  
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Şekil 4-10: Kanin koruyuculu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme dağılımı 
(3,25. sn’de lingualden görünüm) 

 

Şekil 4-11: Kanin koruyuculu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme dağılımı 
(3,25. sn’de oklüzalden görünüm) 
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4.1.6. Kemikte oluşan maksimum asal gerilme bulguları 

 

Üç implantın kullanıldığı porselen kuronlara ve standart boy ve çapta 

implantlara sahip modelde bruksizm esnasında kanin koruyuculu oklüzyonu temsilen 

kanin dişinden yükleme yapılan modelde kemikte oluşan en yüksek asal gerilme 

değerleri kanin bölgesindeki implantın boyun bölgesinin mezio-lingualindeki komşu 

kemik alanında kaydedilmiştir. Küçük azı ve büyük azı bölgelerindeki gerilmelerin daha 

düşük miktarlarda olduğu görülmüştür.  Elde edilen maksimum asal gerilme miktarı 

90,21 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.12,  Şekil 4.13 ve Tablo 

4.5’te gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 4-12: Kanin koruyuculu oklüzyonda kemikte oluşan asal gerilme dağılımı (5,25.sn’de 
oklüzalden görünüm) 
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Şekil 4-13: Kanin koruyuculu oklüzyonda kemikte oluşan asal gerilme dağılımı (4,75.sn’de 
oklüzalden görünüm) 

 

 

4.2. Üç implantlı ana modele ait grup fonksiyonu oklüzyon tipinde elde edilen 
bulgular 

4.2.1. Yer değiştirme bulguları 

 

Ana modelde yapılan grup fonksiyonu yüklemesi sonrasında sistemde meydana 

gelen yer değiştirme miktarı birinci büyük azı kuronunun bukkal tüberküller bölgesinde 

0,339 mm olarak en yüksek değerde bulunmuştur. Şekil 4.14’te yer değiştirme 

miktarları model üzerinde karşılaştırmalı renk kodları ile gösterilmiştir. 
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Şekil 4-14: Grup fonksiyonu oklüzyonda yer değiştirme dağılımı 

 

4.2.2. Kuronlarda oluşan maksimum asal gerilme bulguları 

 

Üç implantın kullanıldığı porselen kuronlara ve standart boy ve çapta 

implantlara sahip modelde bruksizm esnasında grup fonksiyonu oklüzyonu temsilen 

yapılan yüklemede kuronlarda oluşan en yüksek asal gerilme değerleri birinci küçük azı 

kuronunun bukkal tüberkül bölgesinde kaydedilmiştir. Elde edilen maksimum asal 

gerilme miktarı 559,21 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.15 ve 

Tablo 4.1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 4-15: Grup fonksiyonu oklüzyonda kuronlarda oluşan asal gerilme dağılımı 
(2,25.sn’de oklüzalden görünüm) 

 

4.2.3. Abutmentlarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

 

Üç implantın kullanıldığı porselen kuronlara ve standart boy ve çapta 

implantlara sahip modelde bruksizm esnasında grup fonksiyonu oklüzyonu temsilen 

yükleme yapılan modelde abutmentlarda oluşan en yüksek von Mises gerilme 

değerlerinin kole bölgelerinde büyük azı ve küçük azı implantlarına ait abutmentların 

bukkal ve linguallerinde ve daha az miktarda olarak da kanin abutmentının bukkal ve 

lingualinde yoğunlaştığı görülmüştür. Bukkalde elde edilen veriler, lingualdekilerden 

daha yüksek bulunmuştur.  Elde edilen maksimum von Mises gerilme miktarları; büyük 

azı için 1310,33 MPa; küçük azı için 974,46 MPa; kanin için 911,86 MPa olarak 

bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.16,  Şekil 4.17, Şekil 4.18, ve Tablo 4.2’de 

gösterilmiştir.  
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Şekil 4-16: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25. sn’de lingualden görünüm) 

 

Şekil 4-17: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25. sn’de bukkalden görünüm) 



 85

 

Şekil 4-18: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25. sn’de servikalden görünüm) 

 

4.2.4. Vidalarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

 

Üç implantın kullanıldığı porselen kuronlara ve standart boy ve çapta 

implantlara sahip modelde bruksizm esnasında grup fonksiyonu oklüzyonu temsilen 

yapılan yüklemede abutment vidalarında oluşan en yüksek von Mises gerilme 

değerlerinin bukkalde ve lingualde vidaların boyun bölgelerinde yoğunlaştığı 

görülmüştür. Bukkaldeki gerilmeler lingualdekilerden yüksektir. Büyük azı ve küçük 

azılarda kaydedilen gerilme miktarları, kanindekilerden daha yüksek bulunmuştur.  Elde 

edilen maksimum von Mises gerilme miktarları; büyük azı için 574,65 MPa; küçük azı 

için 452,68 MPa; kanin için 392,37 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 

4.19,  Şekil 4.20, Şekil 4.21 ve Tablo 4.3’te gösterilmiştir.  
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Şekil 4-19: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25. sn’de lingualden görünüm) 

 

Şekil 4-20: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25. sn’de bukkalden görünüm) 
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Şekil 4-21: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25. sn’de oklüzalden görünüm) 

 

 

4.2.5. İmplantlarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

 

Üç implantın kullanıldığı porselen kuronlara ve standart boy ve çapta 

implantlara sahip modelde bruksizm esnasında grup fonksiyonu oklüzyonu temsilen 

yapılan yüklemede implantlarda oluşan en yüksek von Mises gerilme değerlerinin 

implantların bukkal ve lingual boyun bölgelerinde sırasıyla büyük azı, küçük azı ve 

kanin implantlarında yoğunlaştığı görülmüştür. Bukkalde elde edilen gerilmeler 

lingualdekilere göre daha yüksek bulunmuştur. Elde edilen maksimum von Mises 

gerilme miktarları; büyük azı için 926,80 MPa; küçük azı için 794,98 MPa; kanin için 

539,18 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.22,  Şekil 4.23 ve Tablo 

4.4’te gösterilmiştir.  
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Şekil 4-22: Grup fonksiyonu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme dağılımı 
(0,25. sn’de lingualden görünüm) 

 

Şekil 4-23: Grup fonksiyonu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme dağılımı 
(3,25. sn’de oklüzalden görünüm) 
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4.2.6. Kemikte oluşan maksimum asal gerilme bulguları 

 

Üç implantın kullanıldığı porselen kuronlara ve standart boy ve çapta 

implantlara sahip modelde bruksizm esnasında grup fonksiyonu oklüzyonu temsilen 

yapılan yüklemede kemikte oluşan en yüksek asal gerilme değerleri kanin bölgesindeki 

implantın mezio-lingualinde ve büyük azı bölgesindeki implantın disto-lingualinde 

kaydedilmiştir. Küçük azı bölgesindeki gerilmelerin daha düşük miktarlarda olduğu 

görülmüştür.  Elde edilen maksimum asal gerilme miktarı 367,26 olarak bulunmuştur. 

Gerilme dağılımları Şekil 4.24 ve Tablo 4.5’te gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 4-24: Grup fonksiyonu oklüzyonda kemikte oluşan asal gerilme dağılımı (3,00.sn’de 
oklüzalden görünüm) 
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4.3. Boyu uzun implantlarda kanin koruyuculu oklüzyon tipinde elde edilen 
bulgular 

4.3.1. Yer değiştirme bulguları 

 

İmplant boylarının uzatıldığı modelde kanin dişi üzerine yapılan yükleme 

sonrasında sistemde meydana gelen yer değiştirme miktarı en yüksek değer olarak kanin 

kuronunda 0,072 mm olarak bulunmuştur. Şekil 4.25’te yer değiştirme miktarları model 

üzerinde karşılaştırmalı renk kodları ile gösterilmiştir. 

 

Şekil 4-25: Kanin koruyuculu oklüzyonda yer değiştirme dağılımı (uzun implantlı model) 

 

 

4.3.2. Kuronlarda oluşan maksimum asal gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak implant boylarının uzatıldığı modelde bruksizm 

esnasında kanin koruyuculu oklüzyonu temsilen yükleme yapılan modelde kuronlarda 

oluşan en yüksek asal gerilme değerleri kanin kuronununda ve kanin küçük azı 

kuronlarının bağlantı bölgelerinde kaydedilmiştir. Elde edilen maksimum asal gerilme 
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miktarı 160,38 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.26 ve Tablo 4.1’de 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 4-26: Kanin koruyuculu oklüzyonda kuronlarda oluşan asal gerilme dağılımı 
(9,25.sn’de oklüzalden görünüm) 

 

4.3.3. Abutmentlarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak implant boylarının uzatıldığı modelde bruksizm 

esnasında kanin koruyuculu oklüzyonu temsilen yükleme yapılan modelde 

abutmentlarda oluşan en yüksek von Mises gerilme değerlerinin bukkal ve lingual kole 

bölgelerinde; özellikle kanin (lingualde daha fazla) ve küçük azı (bukkalde daha fazla) 

implantlarına ait abutmentlarda yoğunlaştığı görülmüştür.  Elde edilen maksimum von 

Mises gerilme miktarı kanin abutmentında 269,98 MPa; küçük azı abutmentında 261,97 

MPa olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.27,  Şekil 4.28, Şekil 4.29 ve 

Tablo 4.2’de gösterilmiştir.  
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Şekil 4-27: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de bukkalden görünüm) 

 

Şekil 4-28: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,75.sn’de lingualden görünüm) 
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Şekil 4-29: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de servikalden görünüm) 

 

4.3.4. Vidalarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak implant boylarının uzatıldığı modelde bruksizm 

esnasında kanin koruyuculu oklüzyonu temsilen yükleme yapılan modelde abutment 

vidalarında oluşan en yüksek von Mises gerilme değerlerinin vidanın bukkal ve lingual 

boyun bölgelerinde; özellikle kanin implantına ait vidada yoğunlaştığı görülmüştür. 

Büyük azı ve küçük azıda kaydedilen gerilme miktarları kanindekine göre oldukça 

düşüktür. Elde edilen maksimum von Mises gerilme miktarı kanin vidasının bukkalinde 

122,79 MPa; küçük azı vidasında 72,53 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları 

Şekil 4.30,  Şekil 4.31  ve Tablo 4.3’te gösterilmiştir.  
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Şekil 4-30: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de lingualden görünüm) 

 

 

Şekil 4-31: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de bukkalden görünüm) 
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4.3.5. İmplantlarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak implant boylarının uzatıldığı modelde bruksizm 

esnasında kanin koruyuculu oklüzyonu temsilen yükleme yapılan modelde implantlarda 

oluşan en yüksek von Mises gerilme değerlerinin implantların bukkal ve lingual boyun 

bölgelerinde; kanin ve küçük azı implantlarında yoğunlaştığı görülmüştür. Büyük azı 

implantında kaydedilen gerilme miktarları diğerlerine göre oldukça düşüktür. Elde 

edilen maksimum von Mises gerilme miktarları bukkal boyun bölgelerinde kanin 

implantında 181,65 MPa; küçük azı implantında 111,8 MPa olarak bulunmuştur. 

Gerilme dağılımları Şekil 4.32,  Şekil 4.33  ve Tablo 4.4’te gösterilmiştir.  

 

Şekil 4-32: Kanin koruyuculu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme dağılımı 
(3,25.sn’de lingualden görünüm) 
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Şekil 4-33: Kanin koruyuculu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme dağılımı 
(3,25.sn’de bukkalden görünüm) 

 

 

4.3.6. Kemikte oluşan maksimum asal gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak implant boylarının uzatıldığı modelde bruksizm 

esnasında kanin koruyuculu oklüzyonu temsilen yükleme yapılan modelde kemikte 

oluşan en yüksek asal gerilme değerleri kanin implantının etrafında kaydedilmiştir. Elde 

edilen maksimum asal gerilme miktarı 54,34 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme 

dağılımları Şekil 4.34 ve Tablo 4.5’te gösterilmiştir. 
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Şekil 4-34: Kanin koruyuculu oklüzyonda kemikte oluşan asal gerilme dağılımı (4,75.sn’de 
oklüzalden görünüm) 

 

4.4. Boyu uzun implantlarda grup fonksiyonu oklüzyon tipinde elde edilen 
bulgular 

4.4.1. Yer değiştirme bulguları 

 

İmplant boylarının uzatıldığı modelde grup fonksiyonu yüklemesi sonrasında 

sistemde meydana gelen yer değiştirme miktarı en yüksek değer olarak birinci büyük 

azı kuronunda 0,305 mm olarak bulunmuştur. Şekil 4.35’te yer değiştirme miktarları 

model üzerinde karşılaştırmalı renk kodları ile gösterilmiştir. 
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Şekil 4-35: Grup fonksiyonu oklüzyonda yer değiştirme dağılımı (Uzun implantlı model) 

 

4.4.2. Kuronlarda oluşan maksimum asal gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak implant boylarının uzatıldığı modelde bruksizm 

esnasında grup fonksiyonu oklüzyonu temsilen yükleme yapılan modelde kuronlarda 

oluşan en yüksek asal gerilme değerleri ikinci büyük azı kuronunun bukkal 

tüberkülünde kaydedilmiştir. Elde edilen maksimum asal gerilme miktarı 317,79 MPa 

olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.36, Şekil 4.37 ve Tablo 4.1’de 

gösterilmiştir. 
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Şekil 4-36: Grup fonksiyonu oklüzyonda kuronlarda oluşan asal gerilme dağılımı 
(2,25.sn’de oklüzalden görünüm) 

 

Şekil 4-37: Grup fonksiyonu oklüzyonda kuronlarda oluşan asal gerilme dağılımı 
(3,25.sn’de bukkalden görünüm) 
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4.4.3. Abutmentlarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak implant boylarının uzatıldığı modelde bruksizm 

esnasında grup fonksiyonu oklüzyonu temsilen yapılan yüklemede abutmentlarda 

oluşan en yüksek von Mises gerilme değerlerinin bukkal ve lingual kole bölgelerinde; 

sırasıyla büyük azı, küçük azı ve kanin implantlarına ait abutmentlarda yoğunlaştığı 

görülmüştür.  Elde edilen maksimum von Mises gerilme miktarı bukkal bölgelerde 

büyük azı abutmentında 1064,74 MPa; küçük azı abutmentında 953,74 MPa; kanin 

abutmentında 889,31 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.38,  Şekil 

4.39, Şekil 4.40 ve Tablo 4.1’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 4-38: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de lingualden görünüm) 
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Şekil 4-39: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de bukkalden görünüm) 

 

Şekil 4-40: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de servikalden görünüm) 
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4.4.4. Vidalarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak implant boylarının uzatıldığı modelde bruksizm 

esnasında grup fonksiyonu oklüzyonu temsilen yapılan yüklemede abutment vidalarında 

oluşan en yüksek von Mises gerilme değerlerinin vidanın bukkal ve lingual boyun 

bölgelerinde; sırasıyla büyük azı, küçük azı ve kanin implantına ait vidalarda 

yoğunlaştığı görülmüştür. Elde edilen maksimum von Mises gerilme miktarı bukkal 

bölgelerde büyük azı vidasında 536,45 MPa; küçük azı vidasında 459,13 MPa, kanin 

vidasında 388,63 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.41,  Şekil 4.42, 

Şekil 4.43 ve Tablo 4.3’te gösterilmiştir.  

 

Şekil 4-41: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de lingualden görünüm) 
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Şekil 4-42: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de bukkalden görünüm) 

 

Şekil 4-43: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de oklüzalden görünüm) 
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4.4.5. İmplantlarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak implant boylarının uzatıldığı modelde bruksizm 

esnasında grup fonksiyonu oklüzyonu temsilen yapılan yüklemede implantlarda oluşan 

en yüksek von Mises gerilme değerlerinin implantların bukkal ve lingual boyun 

bölgelerinde; sırasıyla büyük azı, küçük azı ve kanin implantlarında yoğunlaştığı 

görülmüştür. Elde edilen maksimum von Mises gerilme miktarı bukkal bölgelerde 

büyük azı implantında 912,25 MPa; küçük azı implantında 688,46 MPa; kanin 

implantında 516,65 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.44,  Şekil 

4.45, Şekil 4.46  ve Tablo 4.4’te gösterilmiştir.  

 

Şekil 4-44: Grup fonksiyonu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme dağılımı 
(4,75.sn’de lingualden görünüm) 
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Şekil 4-45: Grup fonksiyonu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme dağılımı 
(3,25.sn’de bukkalden görünüm) 

 

Şekil 4-46: Grup fonksiyonu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme dağılımı 
(3,25.sn’de oklüzalden görünüm) 
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4.4.6. Kemikte oluşan maksimum asal gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak implant boylarının uzatıldığı modelde bruksizm 

esnasında grup fonksiyonu oklüzyonu temsilen yükleme yapılan modelde kemikte 

oluşan en yüksek asal gerilme değerleri implantların boyun bölgelerinin etrafındaki 

kemik bölgelerinde kaydedilmiştir. Elde edilen maksimum asal gerilme miktarı büyük 

azı implantı etrafında 230,39 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.47 

ve Tablo 4.5’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 4-47: Grup fonksiyonu oklüzyonda kemikte oluşan asal gerilme dağılımı (3,25.sn’de 
oklüzalden görünüm) 
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4.5. Geniş çaplı implantlarda kanin koruyuculu oklüzyon tipinde elde edilen 
bulgular 

4.5.1. Yer değiştirme bulguları 

 

İmplant çaplarının arttırıldığı modelde kanin dişi üzerine yapılan yükleme 

sonrasında sistemde meydana gelen yer değiştirme miktarı en yüksek değer olarak kanin 

kuronunda 0,055 mm olarak bulunmuştur. Şekil 4.48’de yer değiştirme miktarları model 

üzerinde karşılaştırmalı renk kodları ile gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4-48: Kanin koruyuculu oklüzyonda yer değiştirme dağılımı 
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4.5.2. Kuronlarda oluşan maksimum asal gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak implant çaplarının arttırıldığı modelde bruksizm 

esnasında kanin koruyuculu oklüzyonu temsilen yükleme yapılan modelde kuronlarda 

oluşan en yüksek asal gerilme değerleri kanin kuronunda kaydedilmiştir. Elde edilen 

maksimum asal gerilme miktarı 147,36 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları 

Şekil 4.49 ve Tablo 4.1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4-49: Kanin koruyuculu oklüzyonda kuronlarda oluşan asal gerilme dağılımı 
(9,25.sn’de oklüzalden görünüm) 

 

 

4.5.3. Abutmentlarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak implant çaplarının arttırıldığı modelde bruksizm 

esnasında kanin koruyuculu oklüzyonu temsilen yapılan yüklemede abutmentlarda 

oluşan en yüksek von Mises gerilme değerlerinin kanin abutmentının meziolingualinde 

ve bukkalinde ve daha az miktarda da küçük azı abutmentının disto-bukkalinde 
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yoğunlaştığı görülmüştür.  Elde edilen maksimum von Mises gerilme miktarı bukkal 

bölgelerde kanin abutmentında 137,93 MPa; küçük azı abutmentında 121,61 MPa 

olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.50,  Şekil 4.51, Şekil 4.52 ve Tablo 

4.2’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 4-50: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (0,75.sn’de lingualden görünüm) 

 

Şekil 4-51: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (1,75.sn’de bukkalden görünüm) 
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Şekil 4-52: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (1,75.sn’de servikalden görünüm) 

 

 

4.5.4. Vidalarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak implant çaplarının arttırıldığı modelde bruksizm 

esnasında kanin koruyuculu oklüzyonu temsilen yapılan yüklemede abutment 

vidalarında oluşan en yüksek von Mises gerilme değerlerinin kanin vidasının 

distobukkal ve lingual boyun bölgelerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Küçük azı 

vidasında kaydedilen gerilme de büyük azıdakinden fazla olsa da kanin vidasıyla 

kıyaslandığında daha az miktardadır.  Elde edilen maksimum von Mises gerilme miktarı 

bukkal bölgelerde kanin vidasında 67,45 MPa; küçük azı vidasında 26,03 MPa olarak 

bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.53,  Şekil 4.54, Şekil 4.55 ve Tablo 4.3’te 

gösterilmiştir.  
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Şekil 4-53: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de bukkalden görünüm) 

 

Şekil 4-54: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,75.sn’de lingualden görünüm) 
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Şekil 4-55: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de oklüzalden görünüm) 

 

 

4.5.5. İmplantlarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak implant çaplarının arttırıldığı modelde bruksizm 

esnasında kanin koruyuculu oklüzyonu temsilen yükleme yapılan modelde 

abutmentlarda oluşan en yüksek von Mises gerilme değerlerinin distobukkal ve lingual 

boyun bölgelerinde; özellikle kanin implantında ve daha az miktarda da küçük azı 

implantında yoğunlaştığı görülmüştür.  Elde edilen maksimum von Mises gerilme 

miktarı kanin implantında 119,19 MPa; küçük azı implantında 69,43 MPa olarak 

bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.56,  Şekil 4.57, Şekil 4.58 ve Tablo 4.4’te 

gösterilmiştir.  
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Şekil 4-56: Kanin koruyuculu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme dağılımı 
(3,25.sn’de lingualden görünüm) 

 

 

Şekil 4-57: Kanin koruyuculu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme dağılımı 
(3,25.sn’de bukkalden görünüm) 
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Şekil 4-58: Kanin koruyuculu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme dağılımı 
(3,25.sn’de oklüzalden görünüm) 

 

 

4.5.6. Kemikte oluşan maksimum asal gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak implant çaplarının arttırıldığı modelde bruksizm 

esnasında kanin koruyuculu oklüzyonu temsilen yükleme yapılan modelde kemikte 

meydana gelen en yüksek asal gerilme değerleri kanin implantının etrafında özellikle de 

meziolingual boyun bölgesi etrafında kaydedilmiştir. Elde edilen maksimum asal 

gerilme miktarı 79,84 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.59 ve Tablo 

4.5’te gösterilmiştir. 
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Şekil 4-59: Kanin koruyuculu oklüzyonda kemikte oluşan asal gerilme dağılımı (4,75.sn’de 
lingualden görünüm) 
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4.6. Geniş çaplı implantlarda grup fonksiyonu oklüzyon tipinde elde edilen 
bulgular 

4.6.1. Yer değiştirme bulguları 

 

İmplant çaplarının arttırıldığı modelde yapılan grup foksiyonu yüklemesi 

sonrasında sistemde meydana gelen yer değiştirme miktarı en yüksek değer olarak 

birinci büyük azı kuronunda 0,235 mm olarak bulunmuştur. Şekil 4.60’ta yer değiştirme 

miktarları model üzerinde karşılaştırmalı renk kodları ile gösterilmiştir. 

 

Şekil 4-60: Grup fonksiyonu oklüzyonda yer değiştirme dağılımı (Geniş implantlı model) 

 

 

4.6.2. Kuronlarda oluşan maksimum asal gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak implant çaplarının arttırıldığı modelde bruksizm 

esnasında grup fonksiyonu oklüzyonu temsilen yükleme yapılan modelde kuronlarda 

oluşan en yüksek asal gerilme değerleri büyük azı kuronlarının bukkal tüberküllerinde 

ve kuronların mezial ve distal birleşme noktalarında kaydedilmiştir. Elde edilen 



 117

maksimum asal gerilme miktarı  258,13 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları 

Şekil 4.61 ve Tablo 4.1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4-61: Grup fonksiyonu oklüzyonda kuronlarda oluşan asal gerilme dağılımı 
(3,25.sn’de oklüzalden görünüm) 

 

 

4.6.3. Abutmentlarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak implant çaplarının arttırıldığı modelde bruksizm 

esnasında grup fonksiyonu oklüzyonu temsilen yapılan yüklemede abutmentlarda 

oluşan en yüksek von Mises gerilme değerlerinin bukkal ve lingual sırasıyla büyük azı, 

küçük azı ve kanin implantlarına ait abutmentlarda yoğunlaştığı görülmüştür.  Elde 

edilen maksimum von Mises gerilme miktarı kanin abutmentında 436,33 MPa; küçük 

azı abutmentında 442,43 MPa; büyük azı abutmentında 690,31 MPa olarak 

bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.62,  Şekil 4.63, Şekil 4.64 ve Tablo 4.2’de 

gösterilmiştir.  
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Şekil 4-62: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de lingualden görünüm) 

 

Şekil 4-63: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de bukkalden görünüm) 
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Şekil 4-64: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de servikalden görünüm) 

 

 

4.6.4. Vidalarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak implant çaplarının arttırıldığı modelde bruksizm 

esnasında grup fonksiyonu oklüzyonu temsilen yapılan yüklemede abutment vidalarında 

oluşan en yüksek von Mises gerilme değerlerinin bukkal ve lingual boyun bölgelerinde; 

sırasıyla büyük azı, küçük azı ve kanine ait vidalarda yoğunlaştığı görülmüştür.  Elde 

edilen maksimum von Mises gerilme miktarı bukkal bölgelerde kanin vidasında 165,96 

MPa; küçük azı vidasında 210,09 MPa; büyük azı vidasında ise 255,10 MPa olarak 

bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.65,  Şekil 4.66, Şekil 4.67 ve Tablo 4.3’te 

gösterilmiştir.  
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Şekil 4-65: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de lingualden görünüm) 

 

Şekil 4-66: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de bukkalden görünüm) 
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Şekil 4-67: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de oklüzalden görünüm) 

 

 

4.6.5. İmplantlarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak implant çaplarının arttırıldığı modelde bruksizm 

esnasında grup fonksiyonu oklüzyonu temsilen yapılan yüklemede implantlarda oluşan 

en yüksek von Mises gerilme değerlerinin bukkal ve lingual boyun bölgelerinde; 

sırasıyla büyük azı, küçük azı ve kanin implantlarında yoğunlaştığı görülmüştür.  Elde 

edilen maksimum von Mises gerilme miktarı  bukkal bölgelerde kanin implantında 

325,30 MPa; küçük azı implantında 386,87 MPa; büyük azı implantında 567,78 MPa 

olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.68,  Şekil 4.69, Şekil 4.70 ve Tablo 

4.4’te gösterilmiştir.  
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Şekil 4-68: Grup fonksiyonu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme dağılımı 
(3,25.sn’de lingualden görünüm) 

 

Şekil 4-69: Grup fonksiyonu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme dağılımı 
(3,25.sn’de bukkalden görünüm) 
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Şekil 4-70: Grup fonksiyonu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme dağılımı 
(3,25.sn’de oklüzalden görünüm) 
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4.6.6. Kemikte oluşan maksimum asal gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak implant çaplarının arttırıldığı modelde bruksizm 

esnasında grup fonksiyonu oklüzyonu temsilen yükleme yapılan modelde kemikte 

oluşan en yüksek asal gerilme değerleri büyük azı ve küçük azıda lingual, kaninde 

meziolingual olmak üzere implant boyun bölgeleri etrafında kaydedilmiştir. Elde edilen 

maksimum asal gerilme miktarı 260,96 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları 

Şekil 4.71 ve Tablo 4.5’te gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4-71: Grup fonksiyonu oklüzyonda kemikte oluşan asal gerilme dağılımı (3,25.sn’de 
oklüzalden görünüm) 
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4.7. Beş implantlı modelde kanin koruyuculu oklüzyon tipinde elde edilen bulgular 

4.7.1. Yer değiştirme bulguları 

 

Beş implantın kullanıldığı modelde kanin dişi üzerine yapılan yükleme 

sonrasında sistemde meydana gelen yer değiştirme miktarı en yüksek değer olarak kanin 

kuronunda 0,061 mm olarak bulunmuştur. Şekil 4.72’de yer değiştirme miktarları model 

üzerinde karşılaştırmalı renk kodları ile gösterilmiştir. 

 

Şekil 4-72: Kanin koruyuculu oklüzyonda yer değiştirme dağılımı (Beş implantlı model) 

 

 

 

4.7.2. Kuronlarda oluşan maksimum asal gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak implant sayısının beşe çıkarıldığı modelde bruksizm 

esnasında kanin koruyuculu oklüzyonu temsilen yapılan yüklemede kuronlarda oluşan 

en yüksek asal gerilme değerleri kanin kuronununda ve kanin ve küçük azı kuronlarının 
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birleşme bölgesinde kaydedilmiştir. Elde edilen maksimum asal gerilme miktarı 130,74 

MPa olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.73  ve Tablo 4.1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4-73: Kanin koruyuculu oklüzyonda kuronlarda oluşan asal gerilme dağılımı 
(9,25.sn’de oklüzalden görünüm) 

 

 

4.7.3. Abutmentlarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak implant sayısının beşe çıkarıldığı modelde bruksizm 

esnasında kanin koruyuculu oklüzyonu temsilen yapılan yüklemede abutmentlarda 

oluşan en yüksek von Mises gerilme değerlerinin kanin abutmentının bukkal ve lingual 

kole bölgelerinde; birinci küçük azı abutmentının bukkalde kuronal 1/3’lik kısmında ve 

ikinci küçük azı abutmentının bukkal kole bölgesinde yoğunlaştığı görülmüştür.  Elde 

edilen maksimum von Mises gerilme miktarı bukkal bölgelerde kanin abutmentında 

172,91 MPa; birinci küçük azı abutmentında 144,36 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme 

dağılımları Şekil 4.74,  Şekil 4.75, Şekil 4.76 ve Tablo 4.2’de gösterilmiştir.  
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Şekil 4-74: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (1,75.sn’de lingualden görünüm) 

 

Şekil 4-75: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (1,75.sn’de bukkalden görünüm) 
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Şekil 4-76: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (1,75.sn’de servikalden görünüm) 

 

4.7.4. Vidalarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak implant sayısının beşe çıkarıldığı modelde bruksizm 

esnasında kanin koruyuculu oklüzyonu temsilen yapılan yüklemede abutment 

vidalarında oluşan en yüksek von Mises gerilme değerlerinin vidaların bukkal ve lingual 

boyun bölgelerinde; özellikle kanin, birinci küçük azı ve ikinci küçük azı implantlarına 

ait abutment vidalarında yoğunlaştığı görülmüştür.  Elde edilen maksimum von Mises 

gerilme miktarı kanin vidasında bukkal bölgede 96,04 MPa olarak bulunmuştur. 

Gerilme dağılımları Şekil 4.77,  Şekil 4.78, Şekil 4.79 ve Tablo 4.3’te gösterilmiştir.  
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Şekil 4-77: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de lingualden görünüm) 

 

Şekil 4-78: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de bukkalden görünüm) 
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Şekil 4-79: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de oklüzalden görünüm) 

 

4.7.5. İmplantlarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak implant sayısının beşe çıkarıldığı modelde bruksizm 

esnasında kanin koruyuculu oklüzyonu temsilen yapılan yüklemede implantlarda oluşan 

en yüksek von Mises gerilme değerlerinin bukkal ve lingual kole bölgelerinde; özellikle 

kanin ve küçük azı implantlarına ait abutmentlarda yoğunlaştığı görülmüştür.  Elde 

edilen maksimum von Mises gerilme miktarı bukkal bölgelerde kanin abutmentında 

145,80 MPa; ikinci küçük azı abutmentında 80,96 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme 

dağılımları Şekil 4.80,  Şekil 4.81, Şekil 4.82 ve Tablo 4.4’te gösterilmiştir.  
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Şekil 4-80: Kanin koruyuculu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme dağılımı 
(3,25.sn’de lingualden görünüm) 

 

Şekil 4-81: Kanin koruyuculu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme dağılımı 
(3,25.sn’de bukkalden görünüm) 
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Şekil 4-82: Kanin koruyuculu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme dağılımı 
(3,25.sn’de oklüzalden görünüm) 
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4.7.6. Kemikte oluşan maksimum asal gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak implant sayısının beşe çıkarıldığı modelde bruksizm 

esnasında kanin koruyuculu oklüzyonu temsilen yapılan yüklemede kemikte oluşan en 

yüksek asal gerilme değerleri kanin implantı boyun bölgesi etrafında meziolingual 

bölgede kaydedilmiştir. Daha düşük miktarda olmak üzere küçük azıların meziolingual 

ve distobukkallerinde gerilmeler kaydedilmiştir. Elde edilen maksimum asal gerilme 

miktarı 50,42 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.83  ve Tablo 4.5’te 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4-83: Grup fonksiyonu oklüzyonda kemikte oluşan asal gerilme dağılımı (4,75.sn’de 
lingualden görünüm) 
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4.8. Beş implantlı modelde grup foksiyonu oklüzyon tipinde elde edilen bulgular 

4.8.1. Yer değiştirme bulguları 

Beş implantın kullanıldığı modelde grup fonksiyonu yüklemesi sonrasında 

sistemde meydana gelen yer değiştirme miktarı en yüksek değer olarak birinci büyük 

azı kuronunda 0,241 mm olarak bulunmuştur. Şekil 4.84’te yer değiştirme miktarları 

model üzerinde karşılaştırmalı renk kodları ile gösterilmiştir. 

 

Şekil 4-84: Grup fonksiyonu oklüzyonda yer değiştirme dağılımı (Beş implantlı model) 

 

4.8.2. Kuronlarda oluşan maksimum asal gerilme bulguları 

Ana modelden farklı olarak implant sayısının arttırıldığı modelde bruksizm 

esnasında grup fonksiyonu oklüzyonu temsilen yapılan yüklemede kuronlarda oluşan en 

yüksek asal gerilme değerleri başta birinci büyük azı kuronu olmak üzere kuronların 

bukkal tüberküllerinde ve birleşme alanlarında kaydedilmiştir. Elde edilen maksimum 

asal gerilme miktarı 249,35 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.85 ve 

Tablo 4.1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 4-85: Grup fonksiyonu oklüzyonda kuronlarda oluşan asal gerilme dağılımı 
(1,75.sn’de oklüzalden görünüm) 

 

4.8.3. Abutmentlarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

Ana modelden farklı olarak implant sayısının arttırıldığı modelde bruksizm 

esnasında grup fonksiyonu oklüzyonu temsilen yapılan yüklemede abutmentlarda 

oluşan en yüksek von Mises gerilme değerlerinin bukkal ve lingual kole bölgelerinde 

yoğunlaştığı görülmüştür. İkinci büyük azıya ait abutmentta elde edilen gerilme miktarı 

diğerlerinden daha yüksek bulunmuştur. Elde edilen maksimum von Mises gerilme 

miktarları ikinci büyük azı abutmentında 727,28 MPa; birinci büyük azı abutmentında 

667,35 MPa; ikinci küçük azı abutmentında 513,59 MPa; birinci küçük azı 

abutmentında 452,55 MPa; kanin abutmentında  269,02 MPa olarak bulunmuştur. 

Gerilme dağılımları Şekil 4.86,  Şekil 4.87, Şekil 4.88 ve Tablo 4.2’de gösterilmiştir.  
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Şekil 4-86: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de lingualden görünüm) 

 

Şekil 4-87: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de bukkalden görünüm) 
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Şekil 4-88. Grup fonksiyonu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme dağılımı 
(3,25.sn’de servikalden görünüm) 

 

4.8.4. Vidalarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

Ana modelden farklı olarak implant sayısının arttırıldığı modelde bruksizm 

esnasında grup fonksiyonu oklüzyonu temsilen yapılan yüklemede abutment vidalarında 

oluşan en yüksek von Mises gerilme değerlerinin vidaların bukkal ve lingual boyun 

bölgelerinde yoğunlaştığı görülmüştür. İkinci küçük azı ve ikinci büyük azıya ait 

vidalarda kaydedilen gerilme büyüklükleri diğerlerine kıyasla daha yüksek 

bulunmuştur. Elde edilen maksimum von Mises gerilme miktarları bukkal bölgelerde 

ikinci büyük azı vidasında 314,33 MPa; ikinci küçük azı vidasında 277,48 MPa olarak 

bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.89,  Şekil 4.90, Şekil 4.91 ve Tablo 4.3’te 

gösterilmiştir.  
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Şekil 4-89: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de lingualden görünüm) 

 

Şekil 4-90: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (4,75.sn’de bukkalden görünüm) 
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Şekil 4-91: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (4,75.sn’de oklüzalden görünüm) 

 

4.8.5. İmplantlarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

Ana modelden farklı olarak implant sayısının arttırıldığı modelde bruksizm 

esnasında grup fonksiyonu oklüzyonu temsilen yapılan yüklemede implantlarda oluşan 

en yüksek von Mises gerilme değerlerinin bukkal ve lingual boyun bölgelerinde; en 

yüksek olarak da ikinci büyük azı implantının bukkalinde yoğunlaştığı görülmüştür.  

Elde edilen maksimum von Mises gerilme miktarları ikinci büyük azı implantında 

624,15 MPa; ikinci küçük azı implantında 475,84 MPa; kanin implantında 395,50 MPa 

olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.92,  Şekil 4.93, Şekil 4.94 ve Tablo 

4.4’te gösterilmiştir.  
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Şekil 4-92: Grup fonksiyonu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme dağılımı 
(0,25.sn’de lingualden görünüm) 

 

Şekil 4-93: Grup fonksiyonu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme dağılımı 
(0,25.sn’de bukkalden görünüm) 
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Şekil 4-94: Grup fonksiyonu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme dağılımı 
(3,25.sn’de oklüzalden görünüm) 

 

4.8.6. Kemikte oluşan maksimum asal gerilme bulguları 

Ana modelden farklı olarak implant sayısınınn arttırıldığı modelde bruksizm 

esnasında grup fonksiyonu oklüzyonu temsilen yapılan yüklemede kemikte oluşan en 

yüksek asal gerilme değerleri implant boyun bölgelerinin mezio-lingual ve disto-bukkal 

komşuluklarında kaydedilmiştir. Elde edilen maksimum asal gerilme miktarı 208,47 

MPa olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4-95 ve Tablo 4.5’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 4-95. Grup fonksiyonu oklüzyonda kemikte oluşan asal gerilme dağılımı (3,25.sn’de 
oklüzalden görünüm) 
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4.9. Protetik malzeme olarak akrilik kullanılan modelde kanin koruyuculu 
oklüzyon tipinde elde edilen bulgular 

4.9.1. Yer değiştirme bulguları 

Protetik malzeme olarak akrilik kullanılan modelde kaninden yükleme yapılması 

sonrasında sistemde meydana gelen yer değiştirme miktarı en yüksek değer olarak kanin 

kuronunda 0,229 mm olarak bulunmuştur. Şekil 4.96’da yer değiştirme miktarları model 

üzerinde karşılaştırmalı renk kodları ile gösterilmiştir. 

 

Şekil 4-96: Kanin koruyuculu oklüzyonda yer değiştirme dağılımı (Akrilik kuronlu model) 

 

4.9.2. Kuronlarda oluşan maksimum asal gerilme bulguları 

Ana modelden farklı olarak akrilik kuronların kullanıldığı modelde bruksizm 

esnasında kanin koruyuculu oklüzyonu temsilen yapılan yüklemede kuronlarda oluşan 

en yüksek asal gerilme değerleri kanin kuronunda kaydedilmiştir. Elde edilen 

maksimum asal gerilme miktarı 116,97 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları 

Şekil 4.97 ve Tablo 4.1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 4-97: Kanin koruyuculu oklüzyonda kuronlarda oluşan asal gerilme dağılımı 
(9,25.sn’de oklüzalden görünüm) 

 

4.9.3. Abutmentlarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

Ana modelden farklı olarak akrilik kuronların kullanıldığı modelde bruksizm 

esnasında kanin koruyuculu oklüzyonu temsilen yapılan yüklemede abutmentlarda 

oluşan en yüksek von Mises gerilme değerlerinin kanin abutmentının kuronal 

bölgesinde ve kole bölgesinde yoğunlaştığı görülmüştür.  Elde edilen maksimum von 

Mises gerilme miktarı bukkal bölgelerde küçük azı abutmentında 292,12 MPa; kanin 

abutmentında 440,94 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.98,  Şekil 

4.99 ve Tablo 4.2'de gösterilmiştir.  
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Şekil 4-98: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (1,75.sn’de bukkalden görünüm) 

 

Şekil 4-99: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (1,75.sn’de servikalden görünüm) 
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4.9.4. Vidalarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

Ana modelden farklı olarak akrilik kuronların kullanıldığı modelde bruksizm 

esnasında kanin koruyuculu oklüzyonu temsilen yapılan yüklemede abutment 

vidalarında oluşan en yüksek von Mises gerilme değerlerinin kanin vidasının bukkal 

meziolingual boyun bölgesinde yoğunlaştığı görülmüştür.  Elde edilen maksimum von 

Mises gerilme miktarı kanin vidasının bukkalinde 240,35 MPa olarak bulunmuştur. 

Gerilme dağılımları Şekil 4.100,  Şekil 4.101 ve Tablo 4.3’te gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 4-100: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises 
gerilme dağılımı (3,75.sn’de lingualden görünüm) 
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Şekil 4-101: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises 
gerilme dağılımı (3,75.sn’de oklüzalden görünüm) 

 

 

4.9.5. İmplantlarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak akrilik kuronların kullanıldığı modelde bruksizm 

esnasında kanin koruyuculu oklüzyonu temsilen yapılan yüklemede implantlarda oluşan 

en yüksek von Mises gerilme değerlerinin kanin implantının bukkal ve lingual boyun 

bölgesinde yoğunlaştığı görülmüştür.  Elde edilen maksimum von Mises gerilme 

miktarı kanin implantında bukkal bölgede 345,28 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme 

dağılımları Şekil 4.102,  Şekil 4.103, Şekil 4.104 ve Tablo 4.4’te gösterilmiştir.  
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Şekil 4-102: Kanin koruyuculu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de lingualden görünüm) 

 

Şekil 4-103: Kanin koruyuculu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de bukkalden görünüm) 
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Şekil 4-104: Kanin koruyuculu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de oklüzalden görünüm) 
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4.9.6. Kemikte oluşan maksimum asal gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak akrilik kuronların kullanıldığı modelde bruksizm 

esnasında kanin koruyuculu oklüzyonu temsilen yapılan yüklemede kemikte oluşan en 

yüksek asal gerilme değerleri kemiğin implantlara mezio-lingual ve disto-bukkal komşu 

bölgelerinde en yüksek olarak kanin implantı etrafında, bunu takip edecek şekilde de 

küçük azı implantı etrafında kaydedilmiştir. Elde edilen maksimum asal gerilme miktarı 

kanin implantı etrafında 86,61 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 

4.105 ve Tablo 4.5’te gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4-105: Kanin koruyuculu oklüzyonda kemikte oluşan asal gerilme dağılımı 
(4,75.sn’de lingualden görünüm) 
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4.10. Protetik malzeme olarak akrilik kullanılan modelde grup fonksiyonu 
oklüzyon tipinde elde edilen bulgular 

4.10.1. Yer değiştirme bulguları 

Protetik malzeme olarak akrilik kullanılan modelde grup fonksiyonu yüklemesi 

sonrasında sistemde meydana gelen yer değiştirme miktarı en yüksek değer olarak 

birinci büyük azı kuronunda 0,669 mm olarak bulunmuştur. Şekil 4.106’da yer 

değiştirme miktarları model üzerinde karşılaştırmalı renk kodları ile gösterilmiştir. 

 

Şekil 4-106: Grup fonksiyonu oklüzyonda yer değiştirme dağılımı (Akrilik kuronlu model) 

 

4.10.2. Kuronlarda oluşan maksimum asal gerilme bulguları 

Ana modelden farklı olarak akrilik kuronların kullanıldığı modelde bruksizm 

esnasında grup fonksiyonu oklüzyonu temsilen yapılan yüklemede kuronlarda oluşan en 

yüksek asal gerilme değerleri kuronların bukkal tüberküllerinde kaydedilmiştir. Elde 

edilen maksimum asal gerilme miktarı 317,16 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme 

dağılımları Şekil 4.107 ve Tablo 4.1’de gösterilmiştir. 



 151

 

Şekil 4-107: Grup fonksiyonu oklüzyonda kuronlarda oluşan asal gerilme dağılımı 
(1,75.sn’de oklüzalden görünüm) 

 

4.10.3. Abutmentlarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

Ana modelden farklı olarak akrilik kuronların kullanıldığı modelde bruksizm 

esnasında grup fonksiyonu oklüzyonu temsilen yapılan yüklemede abutmentlarda 

oluşan en yüksek von Mises gerilme değerlerinin bukkal ve lingual kole bölgelerinde 

yoğunlaştığı görülmüştür.  Elde edilen maksimum von Mises gerilme miktarı bukal 

bölgelerde büyük azı abutmentında 1037,18 MPa; küçük azı abutmentında 975,40 MPa; 

kanin abutmentında 907,54 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.108,  

Şekil 4.109, Şekil 4.110 ve Tablo 4.2’de gösterilmiştir.  
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Şekil 4-108: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de lingualden görünüm) 

 

Şekil 4-109: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de bukkalden görünüm) 
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Şekil 4-110: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de servikalden görünüm) 

 

4.10.4. Vidalarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

Ana modelden farklı olarak akrilik kuronların kullanıldığı modelde bruksizm 

esnasında grup fonksiyonu oklüzyonu temsilen yapılan yüklemede abutment vidalarında 

oluşan en yüksek von Mises gerilme değerlerinin vidaların bukkal ve lingual kole 

bölgelerinde yoğunlaştığı görülmüştür.  Elde edilen maksimum von Mises gerilme 

miktarı bukkal bölgelerde büyük azı vidasında 590,71 MPa; küçük azı vidasında 482,62 

MPa; kanin vidasında 326,01 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.111,  

Şekil 4.112, Şekil 4.113 ve Tablo 4.3’te gösterilmiştir.  
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Şekil 4-111: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de lingualden görünüm) 

 

Şekil 4-112: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,75.sn’de bukkalden görünüm) 
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Şekil 4-113: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,75.sn’de oklüzalden görünüm) 

 

4.10.5. İmplantlarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

Ana modelden farklı olarak akrilik kuronların kullanıldığı modelde bruksizm 

esnasında grup fonksiyonu oklüzyonu temsilen yapılan yüklemede implantlarda oluşan 

en yüksek von Mises gerilme değerlerinin bukkal ve lingual boyun bölgelerinde 

yoğunlaştığı görülmüştür.  Elde edilen maksimum von Mises gerilme miktarı bukkal 

bölgelerde büyük azı implantında 931,58 MPa; küçük azı abutmentında 900,04 MPa; 

kanin abutmentında 563,83 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.114,  

Şekil 4.115, Şekil 4.116 ve Tablo 4.4’te gösterilmiştir.  
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Şekil 4-114: Grup fonksiyonu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme dağılımı 
(0,25.sn’de lingualden görünüm) 

 

Şekil 4-115. Grup fonksiyonu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme dağılımı 
(3,25.sn’de bukkalden görünüm) 
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Şekil 4-116: Grup fonksiyonu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme dağılımı 
(3,25.sn’de oklüzalden görünüm) 

 

4.10.6. Kemikte oluşan maksimum asal gerilme bulguları 

Ana modelden farklı olarak akrilik kuronların kullanıldığı modelde bruksizm 

esnasında grup fonksiyonu oklüzyonu temsilen yapılan yüklemede kemikte oluşan en 

yüksek asal gerilme değerleri implantların etrafındaki distobukkal ve meziolingual 

kemik alanlarında kaydedilmiştir. Elde edilen maksimum asal gerilme miktarı 356,29 

MPa olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.117 ve Tablo 4.5’te gösterilmiştir. 
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Şekil 4-117: Grup fonksiyonu oklüzyonda kemikte oluşan asal gerilme dağılımı (4,75.sn’de 
lingualden görünüm) 

 

 



 159

4.11. Kantilever varlığında kanin koruyuculu oklüzyon tipinde elde edilen 
bulgular 

4.11.1. Yer değiştirme bulguları 

İkinci büyük azı kuronu kantilever olarak tasarlanan modelde kanin koruyuculu 

oklüzyonu taklit eden yükleme sonrasında sistemde meydana gelen yer değiştirme 

miktarı en yüksek değer olarak kanin kuronunda 0,077 mm olarak bulunmuştur. Şekil 

4.118’de yer değiştirme miktarları model üzerinde karşılaştırmalı renk kodları ile 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 4-118: Kanin koruyuculu oklüzyonda yer değiştirme dağılımı (Kantileverli model) 

 

4.11.2. Kuronlarda oluşan maksimum asal gerilme bulguları 

Ana modelden farklı olarak ikinci büyük azı kuronunun kantilever olarak 

tasarlandığı modelde bruksizm esnasında kanin koruyuculu oklüzyonu temsilen yapılan 

yüklemede kuronlarda oluşan en yüksek asal gerilme değerleri kanin kuronunda ve 

kanin-küçük azı kuronlarının birleşme bölgesinde kaydedilmiştir. Elde edilen 

maksimum asal gerilme miktarı 165,97 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları 

Şekil 4.119  ve Tablo 4.1’de gösterilmiştir. 



 160

 

Şekil 4-119: Kanin koruyuculu oklüzyonda kuronlarda oluşan asal gerilme dağılımı 
(8,75.sn’de oklüzalden görünüm) 

 

4.11.3. Abutmentlarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

Ana modelden farklı olarak ikinci büyük azı kuronunun kantilever olarak 

tasarlandığı modelde bruksizm esnasında kanin koruyuculu oklüzyonu temsilen yapılan 

yüklemede abutmentlarda oluşan en yüksek von Mises gerilme değerlerinin bukkal ve 

lingual kole bölgelerinde; özellikle de kanin ve küçük azı implantlarına ait 

abutmentlarda yoğunlaştığı görülmüştür.  Elde edilen maksimum von Mises gerilme 

miktarı bukkal bölgelerde büyük azı abutmentında 123,14 MPa; küçük azı abutmentında 

279,03 MPa; kanin abutmentında 351,22 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları 

Şekil 4.120,  Şekil 4.121 ve Tablo 4.2’de gösterilmiştir.  
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Şekil 4-120: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de lingualden görünüm) 

 

Şekil 4-121: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de bukkalden görünüm) 
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4.11.4. Vidalarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak ikinci büyük azı kuronunun kantilever olarak 

tasarlandığı modelde bruksizm esnasında kanin koruyuculu oklüzyonu temsilen yapılan 

yüklemede abutment vidalarında oluşan en yüksek von Mises gerilme değerlerinin 

bukkal ve lingual boyun bölgelerinde; en yüksek olarak da kanin ve bunu takiben küçük 

azı vidalarında yoğunlaştığı görülmüştür.  Elde edilen maksimum von Mises gerilme 

miktarı kanin vidasında bukkal bölgede 159,62 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme 

dağılımları Şekil 4.122,  Şekil 4.123, Şekil 4.124 ve Tablo 4.3’te gösterilmiştir.  

 

Şekil 4-122. Kanin koruyuculu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises 
gerilme dağılımı (3,25.sn’de lingualden görünüm) 
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Şekil 4-123: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises 
gerilme dağılımı (3,25.sn’de bukkalden görünüm) 

 

Şekil 4-124: Kanin koruyuculu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises 
gerilme dağılımı (4,75.sn’de lingualden görünüm) 
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4.11.5. İmplantlarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak ikinci büyük azı kuronunun kantilever olarak 

tasarlandığı modelde bruksizm esnasında kanin koruyuculu oklüzyonu temsilen yapılan 

yüklemede implantlarda oluşan en yüksek von Mises gerilme değerlerinin bukkal ve 

lingual boyun bölgelerinde; en yüksek olarak da kanin ve bunu takiben küçük azı 

implantında yoğunlaştığı görülmüştür.  Elde edilen maksimum von Mises gerilme 

miktarı kanin implantında bukkalde 194,87 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme 

dağılımları Şekil 4.125,  Şekil 4.126, Şekil 4.127  ve Tablo 4.4’te gösterilmiştir.    

 

Şekil 4-125: Kanin koruyuculu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de lingualden görünüm) 
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Şekil 4-126: Kanin koruyuculu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de bukkalden görünüm) 

 

Şekil 4-127: Kanin koruyuculu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de oklüzalden görünüm) 
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4.11.6. Kemikte oluşan maksimum asal gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak ikinci büyük azı kuronunun kantilever olarak 

tasarlandığı modelde bruksizm esnasında kanin koruyuculu oklüzyonu temsilen yapılan 

yüklemede kemikte oluşan en yüksek asal gerilme değerleri implantların etrafındaki 

distobukkal ve meziolingual kemik alanlarında kaydedilmiştir. Elde edilen maksimum 

asal gerilme miktarı kanin implantı etrafında 90,20 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme 

dağılımları Şekil 4.128 ve Tablo 4.5’te gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4-128: Kanin koruyuculu oklüzyonda kemikte oluşan asal gerilme dağılımı 
(4,75.sn’de oklüzalden görünüm) 
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4.12. Kantilever varlığında grup fonksiyonu oklüzyon tipinde elde edilen bulgular 

4.12.1. Yer değiştirme bulguları 

İkinci büyük azı kuronu kantilever olarak tasarlanan modelde grup fonksiyonu 

yüklemesi sonrasında sistemde meydana gelen yer değiştirme miktarı en yüksek değer 

olarak ikinci büyük azı kuronunda 0,493 mm olarak bulunmuştur. Şekil 4.129’da yer 

değiştirme miktarları model üzerinde karşılaştırmalı renk kodları ile gösterilmiştir. 

 

Şekil 4-129: Grup fonksiyonu oklüzyonda yer değiştirme dağılımı (Kantileverli model) 

 

4.12.2. Kuronlarda oluşan maksimum asal gerilme bulguları 

Ana modelden farklı olarak ikinci büyük azı kuronunun kantilever olarak 

tasarlandığı modelde bruksizm esnasında grup fonksiyonu oklüzyonu temsilen yapılan 

yüklemede kuronlarda oluşan en yüksek asal gerilme değerleri birinci ve ikinci büyük 

azı kuronlarının bukkal tüberküllerinde kaydedilmiştir. Elde edilen maksimum asal 

gerilme miktarı 1177,46 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.130 ve 

Tablo 4.1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 4-130: Grup fonksiyonu oklüzyonda kuronlarda oluşan asal gerilme dağılımı 
(2,25.sn’de oklüzalden görünüm) 

 

 

4.12.3. Abutmentlarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak ikinci büyük azı kuronunun kantilever olarak 

tasarlandığı modelde bruksizm esnasında grup fonksiyonu oklüzyonu temsilen yapılan 

yüklemede abutmentlarda oluşan en yüksek von Mises gerilme değerlerinin bukkal ve 

lingual kole bölgelerinde; sırasıyla büyük azı, küçük azı ve kanin implantlarına ait 

abutmentlarda yoğunlaştığı görülmüştür.  Elde edilen maksimum von Mises gerilme 

miktarı bukkal bölgelerde büyük azı abutmentında 1132,10 MPa; küçük azı 

abutmentında 815,49 MPa; kanin abutmentında 782,08 MPa olarak bulunmuştur. 

Gerilme dağılımları Şekil 4.131,  Şekil 4.132, Şekil 4.133 ve Tablo 4.2’de 

gösterilmiştir.  
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Şekil 4-131: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de lingualden görünüm) 

 

Şekil 4-132: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de bukkalden görünüm) 
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Şekil 4-133: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutmentlarda oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de servikalden görünüm) 

 

 

4.12.4. Vidalarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak ikinci büyük azı kuronunun kantilever olarak 

tasarlandığı modelde bruksizm esnasında grup fonksiyonu oklüzyonu temsilen yapılan 

yüklemede abutment vidalarında oluşan en yüksek von Mises gerilme değerlerinin 

bukkal ve lingual boyun bölgelerinde yoğunlaştığı görülmüştür.  Elde edilen maksimum 

von Mises gerilme miktarı bukkal bölgede büyük azı vidasında 481,45 MPa; küçük azı 

vidasında 384,19 MPa; kanin vidasında 363,01 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme 

dağılımları Şekil 4.134,  Şekil 4.135, Şekil 4.136 ve Tablo 4.3’te gösterilmiştir.  
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Şekil 4-134: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de lingualden görünüm) 

 

Şekil 4-135: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de bukkalden görünüm) 
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Şekil 4-136: Grup fonksiyonu oklüzyonda abutment vidalarında oluşan von Mises gerilme 
dağılımı (3,25.sn’de oklüzalden görünüm) 

 

 

4.12.5. İmplantlarda oluşan von Mises gerilme bulguları 

 

Ana modelden farklı olarak ikinci büyük azı kuronunun kantilever olarak 

tasarlandığı modelde bruksizm esnasında grup fonksiyonu oklüzyonu temsilen yapılan 

yüklemede implantlarda oluşan en yüksek von Mises gerilme değerlerinin bukkal ve 

lingual boyun bölgelerinde yoğunlaştığı görülmüştür.  Elde edilen maksimum von 

Mises gerilme miktarı bukkal bölgede büyük azı implantında 938,46 MPa; küçük azı 

implantında 664,82 MPa; kanin implantında 570,30 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme 

dağılımları Şekil 4.137,  Şekil 4.138, Şekil 4.139 ve Tablo 4.4’te gösterilmiştir.  
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Şekil 4-137: Grup fonksiyonu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme dağılımı 
(3,25.sn’de lingualden görünüm) 

 

Şekil 4-138: Grup fonksiyonu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme dağılımı 
(3,25.sn’de bukkalden görünüm) 
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Şekil 4-139: Grup fonksiyonu oklüzyonda implantlarda oluşan von Mises gerilme dağılımı 
(3,25.sn’de oklüzalden görünüm) 

 

4.12.6. Kemikte oluşan maksimum asal gerilme bulguları 

Ana modelden farklı olarak ikinci büyük azı kuronunun kantilever olarak 

tasarlandığı modelde bruksizm esnasında grup fonksiyonu oklüzyonu temsilen yapılan 

yüklemede kemikte oluşan en yüksek asal gerilme değerleri implantların etrafındaki 

distobukkal ve meziolingual kemik alanlarında özellikle büyük azı implantının 

kantilevere komşu kemik bölgesinde kaydedilmiştir. Elde edilen maksimum asal 

gerilme miktarı 370,11 MPa olarak bulunmuştur. Gerilme dağılımları Şekil 4.140 ve 

Tablo 4.5’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 4-140: Grup fonksiyonu oklüzyonda kemikte oluşan asal gerilme dağılımı (3,25.sn’de 
oklüzalden görünüm) 
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Tablo 4.1: Kuronlarda kaydedilen en yüksek asal gerilme değerleri (MPa) 

 Kanin koruyuculu oklüzyon Grup fonksiyon oklüzyonu 

Ana model  191,61   559,21  

Uzun 

implantlı 

model 

 160,38   317,79  

Geniş 

implant 

çaplı model 

 147,36   258,13  

Beş 

implantlı 

model 

 130,74   249,35  

Akrilik 

kuronlu 

model 

 116,97   317,16  

Kantileverli 

model 
 165,97   1177,46  
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Tablo 4.2: Abutmentlarda kaydedilen en yüksek von Mises gerilme değerleri (MPa) 

 Kanin koruyuculu oklüzyon Grup fonksiyon oklüzyonu 

Kanin 
2. Küçük 

azı 
2.Büyük 

azı 
Kanin 

2. Küçük 
azı 

2.Büyük 
azı 

Ana model 382,71 263,73 106,36 911,86 974,46 1310,33 

Uzun 
implantlı 
model 

269,98 261,97 98,42 889,31 953,74 1064,74 

Geniş 
implant 
çaplı model 

137,93  121,61 77,49 436,33 442,43 690,31 

Beş 
implantlı 
model 

172,91  144,36 70,70 269,02 513,59 727,28 

Akrilik 
kuronlu 
model 

440,94 292,12 107,72 907,54 975,40 1037,18 

Kantileverli 
model 

351,22 279,03 123,14 782,08  815,49 1132,10 
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Tablo 4.3: Abutment vidalarında kaydedilen en yüksek von Mises gerilme değerleri (MPa) 

 

Kanin koruyuculu oklüzyon Grup fonksiyon oklüzyonu 

Kanin 
2. Küçük 

azı 
2.Büyük azı Kanin 

2. Küçük 

azı 
2.Büyük azı 

Ana model 142,89 65,55 34,37 392,92 452,68 574,65 

Uzun 
implantlı 
model 

122,79 72,53 31,20 388,63 459,13 536,45 

Geniş 
implant 
çaplı model 

67,45 26,03 13,37 165,96 210,09 255,10 

Beş 
implantlı 
model 

96,04 38,40 15,34 220,39 277,48 314,33 

Akrilik 
kuronlu 
model 

240,35 68,71 7,41 326,01 482,62 590,71 

Kantileverli 
model 

159,62 100,65 35,51 363,01 384,19 481,45 
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Tablo 4.4: İmplantlarda kaydedilen en yüksek von Mises gerilme değerleri (MPa) 

 

Kanin koruyuculu oklüzyon Grup fonksiyon oklüzyonu 

Kanin 
2. Küçük 

azı 
2.Büyük azı Kanin 

2. Küçük 

azı 
2.Büyük azı 

Ana model 199,20 134,12 66,60 539,18 794,98 926,80 

Uzun 
implantlı 
model 

181,65 111,80 73,09 516,65 688,46 912,25 

Geniş 
implant 
çaplı model 

119,19 69,43 26,58 325,30 386,87 567,78 

Beş 
implantlı 
model 

145,80 80,96 33,37 395,50 475,84 624,15 

Akrilik 
kuronlu 
model 

345,28 131,09 20,27 563,83 900,04 931,58 

Kantileverli 
model 

194,87 156,81 68,78 570,30 664,82 938,46 
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Tablo 4.5: Kemikte kaydedilen en yüksek asal gerilme değerleri (MPa) 

 Kanin koruyuculu oklüzyon Grup fonksiyon oklüzyonu 

Ana model  90,21   367,26  

Uzun 

implantlı 

model 

 54,34   230,39  

Geniş 

implant 

çaplı model 

 79,84   260,96  

Beş 

implantlı 

model 

 50,42   208,47  

Akrilik 

kuronlu 

model 

 86,61   356,29  

Kantileverli 

model 
 90,20   370,11  

 

 

 Sonuç olarak; tüm analizlerde grup fonksiyonu oklüzyonu kullanımı, bütün 

komponentlerde oluşan gerilmelerde anlamlı artışa sebep olmuştur. 

Uzun implant kullanımı gerek kanin koruyuculu, gerekse grup fonksiyonu 

oklüzyonda kuronlarda, abutmentlarda, abutment vidalarında ve implantlarda anlamlı 

bir azalmaya sebep olmazken kemikte oluşan gerilmeler üzerinde azalmaya sebep 

olmuştur.  

Geniş implant kullanımı ise kuronlar, implantlar, abutmentlar ve abutment 

vidaları üzerinde her iki oklüzyon tipi için de tüm parametreler arasında en anlamlı 

miktarda azalmalara yol açmıştır.  
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Kemikte oluşan gerilmelerde de uzun implant kullanımı ve implant sayısını 

arttırmak ile birlikte en anlamlı ölçüde azalmaya sebep olan parametre implant çapını 

arttırmak olarak bulunmuştur. 

İmplant  sayısını arttırmak da tüm komponentlerde gerilmeleri anlamlı ölçüde 

azaltmıştır. 

Akrilik protez malzemesi kullanımının diğer parametrelerle kıyaslandığında 

anlamlı bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir. 

Kantilever kullanımı ise, grup fonksiyonu oklüzyon kullanıldığı durumlarda 

ikinci büyük azı kuronunda elde edilen gerilme miktarında anlamlı artışa sebep 

olmuştur. 
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5. TARTIŞMA 

 

Bu çalışmada kanin dişinden ikinci büyük azı dişine kadar uzanan beş üyeli 

implant üstü bir köprü üzerinde iki farklı oklüzyon tipinin sistemde oluşturacağı 

gerilmeleri karşılaştırmak üzere sonlu elemanlar gerilme analizi yöntemi kullanılmıştır.  

Sonlu elemanlar analizi yöntemi; son yıllarda oral implantoloji çalışmalarında 

sıklıkla tercih edilmesi ve in vivo şartlarda ölçülmesi güç olan kemik-implant-üst yapı 

sistemine ait gerilmelerin ölçülmesinde güvenilirliği pek çok araştırmacı tarafından 

kabul edilmiş olması gibi nedenlerden dolayı bu çalışmada da tercih edilen yöntem 

olmuştur (5,125).  

Eser ve ark.(65), 2009 yılında implantlarda immediat yükleme ile ilgili 

yaptıkları bir çalışmada sonlu elemanlar yöntemi ile gerilim ölçer yöntemini 

kıyaslamışlar ve elde edilen sonuçların uyumlu olduğunu tespit etmişlerdir. Bir diğer 

biyomekanik analiz yöntemi olan fotoelastik yöntem de implant araştırmalarında 

kullanılabilmektedir. Ancak bu üç yöntemi kıyaslayan kimi araştırmacılarca nicel 

verilerde fotoelastik yöntemin yetersiz kalabildiği bildirilmiştir (10,100).   

Sonlu elemanlar yöntemi ile ilgili tartışmalı konulardan biri model 

geometrisidir. Bu yöntemin kullanıldığı çalışmaların pek çoğunda 2 boyutlu 

modellemelere rastlanılsa da günümüzde 3 boyutlu modellemenin üstünlüğü kabul 

edilmektedir (104,111,208,212,231). Kemik-implant-protez sisteminin geometrik olarak 

daha gerçekçi simülasyonuna olanak vermesi nedeniyle bu çalışmada da üç boyutlu 

modelleme tercih edilmiştir. 

Literatürde morfolojik olarak oldukça basitleştirilmiş üç boyutlu modellere 

rastlamak da mümkündür (22,112,208). Zampelis ve arkadaşları, üç boyutlu 

çalışmalarda modellemedeki zorlukları aşmak amacıyla yapıların simulasyonunda 

basitleştirmeye gidildiğini belirtmişler ve üç boyutlu basit geometrik modeller yerine iki 

boyutlu fakat daha karmaşık yapı özelliklerini yansıtan modellerin kullanımını 

önermişlerdir (253). Ancak iki boyutlu modellemede oblik kuvvetlerin bukko-lingual 

yöndeki etkilerinin değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle daha ayrıntılı 
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modellerle yapılan üç boyutlu analizlerin gerçeğe uygunluk açısından daha geçerli 

olacağı düşünülmektedir.  

Sonlu elemanlar analizinin kullanıldığı çalışmalar model sınır koşulları 

açısından incelendiklerinde oldukça kısıtlı alanların modellendiği çalışmalar (56,57,98) 

olduğu gibi; BT veya MR verileri ışığında tüm çene kemiğinin, hatta çiğneme kaslarının 

modellendiği komplike analizlerin de bulunduğu gözlenmektedir (72). Ancak model 

genişledikçe bilgisayarın çözüm hızı da düşecek ve çalışma zamanı oldukça fazla 

miktarda artacaktır. Teixeira ve ark., çalışmalarında üç boyutlu alt çene modeli için 

implantın mezial veya distalinde 4,2 mm’nin üzerinde kemik modellenmesinin analizin 

duyarlılığı açısından anlamlı bir artışa sebep olmayacağını ortaya koymuşlardır (216). 

Bu çalışmada lateral hareketlerde temasta olmayacak karşıt arktaki mandibuler dişler 

modellenmeyerek analizin sonuçlarını etkilemeden modelde kısıtlama yapılmıştır. 

Ancak implantların mezial ve distallerinde kalan 5 mm’lik kemik de modellenerek 

kuvvet dağılımının eksik modellenmemesi hedeflenmiştir. 

Oral implantları ilgilendiren ve sonlu elemanlar analizi yönteminin kullanıldığı 

çalışmalarda farklı elastiklik modülüsü ve Poisson’s katsayısı değerlerinin kullanılmış 

olduğu görülmektedir (72). Bu çalışmada kullanılacak katsayıların klinik testlerle ve 

gerilim ölçer sonuçlarıyla uyumluluğu tespit edilmiş analizlerde kullanılmış katsayılara 

dayanarak seçilmesi uygun görülmüştür.  

Ağız içindeki yapıların modellendiği çalışmalarda bu yapılara gelecek 

kuvvetlerin yön, büyüklük ve süre açısından doğru şekilde temsil edilmesi analizin 

doğruluğu açısından oldukça önemli olacaktır. Çiğneme kuvvetlerinin yalnızca dikey 

bileşenden oluşmadığı bilindiğinden sonlu elemanlar analizi çalışmalarının çoğunda 

kuvvetin yön olarak üç ayrı bileşenle (dikey,yatay,oblik) temsil edildiği gözlenmektedir. 

Kullanılan oblik kuvvete ait açı, farklı çalışmalarda  30; 33; 45; 60; 75; 78.7 derece gibi 

farklı değerlerde alınmıştır (3,27,48,74,81,83,98,222). Bu çalışmada bruksizmi olan 

bireylerde oral implant uygulaması durumunda düşük tüberkül açısının kullanılması 

gerektiği kuralı da göz önüne alınarak ve bruksizmde aktif olan kasların lokasyonları 

düşünülerek 30 derece tüberküle sahip dişler esas alınmış ve kuvvetlerin bileşkesinin 30 

derece açıya sahip olacak şekilde ayarlanması sağlanmıştır.  

Dişlerin gıcırdatılması esnasında alt çene dişleri üzerine etki eden kuvvetlerin 

değerlendirildiği bu çalışmada kuvvet uygulama noktası olarak aktif olan bukkal 
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tüberküller seçilmiştir. Çalışmanın amacı iki farklı oklüzal rehberlik tipine göre 

kıyaslama yapmak olduğundan dolayı yalnızca bu bölgeden yapılacak yüklemeler 

yeterli bulunmuştur. Konuyla ilgili çalışmalarda benzer yükleme noktalarına 

rastlanılmaktadır (191,177) . 

Literatürde yalnızca bruksizm kuvvetlerinin oral implantlar üzerine etkisini 

sonlu elemanlar analizi yöntemi ile inceleyen çalışma bulunmamakla birlikte kimi 

çalışmalarda uygulanan kuvvet miktarı veya uygulama süresi arttırılarak bruksizm 

esnasında oluşan kuvvetlerin de simulasyonu amaçlanmıştır (57,98,145). Farklı sınır 

koşullarına sahip modellerin kullanıldığı çalışmalar incelendiğinde tek bir diş/implant 

üzerine çeşitli yönlerde veya noktalarda kuvvet uygulayan çalışmalar olduğu gibi 

(66,73,84,92,98) köprü veya tam protez modellerinde belli noktalardan kuvvet 

uygulamasının gerçekleştirildiği de görülmektedir (10,112,128,207). Dolayısıyla çeşitli 

büyüklüklerde pek çok kuvvet değerlerine rastlamak mümkündür. Kuvvet büyüklüğünü 

belirlerken literatürdeki çalışmalardan parafonksiyonel kuvvetleri inceleyenler dikkate 

alınmıştır. Menicucci ve arkadaşları, alt çene 4-6 nolu diş-implant arasındaki köprüyü 

modelledikleri çalışmalarında bruksizm hareketini temsil etmek üzere modele 10 sn 

boyunca kademeli artacak şekilde 50 kg’lık kuvvet uygulamışlardır (145). Dejak ve 

arkadaşları ise bir molar dişine gelen parafonksiyonel kuvveti temsil etmek için 0-200 N 

arasında artan kuvvet değerini kullanmışlardır (57). Bunun yanında kimi çalışmalarda 

tek kuron veya abutment üzerine 1000N-2500N arasında kuvvetlerin uygulandığı 

analizlere rastlanılmaktadır (27,98). Bu çalışmada beş üyeli bir köprü restorasyonunun 

dinamik gıcırdatma hareketi karşısındaki tepkisi incelendiğinden oklüzal rehberlik 

tipine göre harekete katılan herbir diş üzerine düşecek kuvvet hesaplanarak 

uygulanmıştır.  

Literatürde EMG ile bruksizmde kasların durumunu inceleyen pek çok çalışma 

bulunmasına rağmen bruksizm sırasında dişler üzerinde oluşan kuvvetlerin tespit 

edilmesine yönelik çok az sayıda çalışmaya rastlanılmaktadır (58,75,121). Nishigawa ve 

arkadaşları bruksizmde ısırma kuvvetlerini inceledikleri çalışmalarında bireylere alt ve 

üst çene için sert akrilikten apareyler hazırlamış ve minyatür gerilim ölçerleri üst 

apareyde sağ ve sol 1. molar bölgelerine monte etmişlerdir. Yapılan 30 kayıtta 499 

bruksizm atağı kaydeden çalışmacılar elde ettikleri en yüksek gece ısırma kuvvetini 
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81,2 kgf olarak bildirmişlerdir (163). Bu çalışmada da toplam ısırma kuvveti olarak 

molar bölge esas alınarak 1000 N kullanılmıştır (98).  

Misch, ön bölgedeki dişlerin daha  yüksek ısırma kuvvetine sahip olmasını iki 

farklı nedene bağlamıştır (153). Bunlardan ilki, 3.sınıf kaldıraç etkisi nedeniyle arka 

bölgede temas olmadığında ön bölgedeki kuvvetin daha yüksek olacağıdır. Bu mekanik 

etkenin dışında araştırmacı biyolojik olarak da arka bölge dişlerde temas olmadığında 

temporal ve masseter kas liflerinin üçte ikisinde kasılma gözlenmediğini bildirmiştir. Bu 

nedenlerle bu çalışmada daha gerçekçi bir analiz için çiğneme kuvvetleri diş başına eşit 

oranda değil, bu mekanik ve biyolojik kurallar gözönüne alınarak farklı miktarlarda 

verilmiştir.  

Kuvveti oluşturan bileşenlerden bir diğeri olan süre de son yıllarda sonlu 

elemanlar çalışmasında sonuçların doğruluğunu arttırmak amacıyla hesaba katılmaya 

başlanmıştır (98). Bu çalışmada konu ile ilgili çeşitli EMG verilerinin de katkısıyla 

çeşitli sonlu elemanlar analizi çalışmalarında da olduğu gibi 10 sn’lik bir bruksizm atağı 

temsil edilmiştir (98,104).  

Bu çalışmada temel olarak bruksizm parafonksiyonu esnasında oluşan yüksek 

şiddetteki kuvvetlerin iki farklı oklüzyon tipi kullanımındaki etkileri incelenmiştir. 

Oklüzyonun çiğneme kuvvetleri üzerine etkisi pek çok araştırmacı tarafından 

değerlendirilmiştir. Bu alanda yapılan çalışmaların çoğunluğu kas aktivitesine olan 

etkiler üzerinedir. Williamson ve Lundquist, çalışmalarında oklüzal splintlerde kanin 

koruyuculu ve grup fonksiyonu oklüzyon tiplerinin etkilerini kıyaslamışlardır (240). 

Araştırmacılar kasların elektromiyografik aktivitesini azaltmada kanin rehberliğinden 

ziyade  posteriordaki disklüzyonun etkili olduğunu tespit etmişlerdir.  

Tokiwa ve arkadaşları bruksizm esnasında oklüzal temas tiplerini 

karşılaştırdıkları çalışmalarında büyük azı teması varlığının temporal ve masseter kas 

aktivitesini oldukça arttırdığını bildirmişlerdir. Araştırmacılar ayrıca grup fonksiyonu 

oklüzyon tipine sahip bireylerde, kanin koruyuculu oklüzyon tipine sahip bireylere 

oranla daha fazla servikal lezyona rastlanıldığını bildirmişlerdir. Bu çalışmada da grup 

fonksiyonu oklüzyon tipinde tüm analizlerde kanin koruyuculu tiple kıyaslandığında 

daha yüksek gerilme değerleri  elde edilmiştir. Bölgesel olarak değerlendirildiğinde de 

doğal dişlerde gözlenen servikal bölge lezyonları implant ve abutment boyun 
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bölgelerine denk gelmektedir. Kuvvetlerin mekanik olarak bu bölgelerde yoğunlaşması 

açısından benzerlik gözlenmektedir (221).  

Yoğun kuvvetler karşısında risk altında kalan implant başarısını arttırmak için 

alınması gereken önlemler arasında pek çok araştırmacı implant boyunu ve çapını 

arttırmayı da saymaktadır (72). Lee ve arkadaşları yaptıkları derleme çalışması 

sonrasında implant boyunun uzatılmasının bir noktaya kadar etkili olduğunu, ancak 

gerilmelerin çoğunlukla implantın boyun bölgesinde yoğunlaşmasından dolayı implant 

uzunluğundaki artışların gerilme dağılımına çok da olumlu etkisinin olmayabileceğini 

vurgulamışlardır (123).  

Yokoyama ve arkadaşları da sonlu elemanlar analizi yöntemi yardımıyla üç 

üyeli köprü restorasyonunda kullanılan 10 ve 12 mm uzunluğunda implantları 

biyomekanik açıdan karşılaştırmışlar ve uzunluk farklılığının sonuçları anlamlı düzeyde 

etkilemediğini bildirmişlerdir (250). Lin ve arkadaşları da benzer bir çalışmada 8 ve 13 

mm uzunluğundaki implantlar arasında gerilme dağılımına etki açısından önemli bir 

farklılık bulunmadığını ortaya koymuşlardır (127). 

Tada ve arkadaşları ise yüksek kaliteli kemikte implant uzunluğunun gerilmeler 

açısından önemli bir farklılık oluşturmayacağını; ancak kemik kalitesinin düşük olduğu 

durumlarda kısa boylu implant kullanımının kemikteki gerilmeleri oldukça arttırdığını 

bildirmişlerdir (211). 

Himmlova´ ve arkadaşları, üç boyutlu sonlu elemanlar analizi yöntemi 

kullanarak implant boylarının ve çaplarının implant-kemik arayüzünde oluşan en 

yüksek von Mises gerilmeleri üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Araştırmacılar 

çaptaki artışın, uzunluktaki artışa göre biyomekanik olarak daha anlamlı etkilerinin 

olduğunu bildirmişlerdir (81).  Bu çalışmada da her iki oklüzyon tipine ait yükleme 

durumunda da geniş implantlı modellerde, uzun implantlı modellerle kıyaslandığında 

daha düşük gerilme miktarları kaydedilmiştir. 

Lekholm ve arkadaşları, parsiyel dişsiz bölgelere yerleştirmiş implantlarla ilgili 

olarak yaptıkları 5 yıllık prospektif çalışmalarında implant çaplarının başarı oranını 

önemli ölçüde etkilediğini bildirmişlerdir (124). 

Bir diğer çalışmada ise Ivanoff ve arkadaşları retrospektif olarak inceledikleri  5 

mm çapındaki implantlarda 3,75 ve 4 mm’liklere oranla daha çok komplikasyona 
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rastlanıldığını bildirmişlerdir (90). Ancak bu durumun biyomekanik özelliklerden 

ziyade implant yerleştirmesi esnasında kemikteki ısınma probleminden kaynaklandığı 

düşünülmektedir (123). 

Bu çalışmada implant sayısının arttırılmasının, özellikle de grup fonksiyonu 

oklüzyonunun temsil edildiği analizlerde, gerilmelerde anlamlı azalma meydana 

getirdiği görülmüştür. Sonuçlar arasında geniş çaplı implant kullanımından sonra en 

etkili parametre olarak bulunan implant sayısının arttırılması durumu, literatürde yüksek 

ısırma kuvvetlerine karşı pek çok araştırmacı tarafından da önerilmektedir (59,179,210). 

Stegaroiu ve arkadaşları, üç üyeli bir implant üstü köprüyü modelledikleri sonlu 

elemanlar analizi çalışmalarında farklı implant sayılarını kıyaslamışlardır. 

Araştırmacılara göre iki implantın kullanıldığı durumda kortikal kemikte oluşan 

gerilmeler aksiyel yükleme altında üç implantlı modele göre büyük farklılık 

göstermezken; bukko-lingual yöndeki yüklemeler altında neredeyse kantileverli 

modelde olduğu kadar yüksek gerilmelere neden olmaktadır (208).  

Bu çalışmada protetik malzeme olarak porselen yerine akrilik kullanımının 

kuronlarda meydana gelen yer değiştirme miktarlarında azalmaya sebep olsa da; 

implant, abutment ve kemiğe iletilen gerilmeler açısından önemli bir farklılık ortaya 

koymadığı gözlenmiştir. Bunun sebebinin analizlerde anlık darbe kuvvetine değil 

süregelen bir bruksizm kuvvetine bakılmış olması olduğu düşünülmektedir. Juodzbalys 

ve arkadaşları, sonlu elemanlar analizi yöntemi yardımıyla bir implant üstü tek üye 

restorasyonunu porselen ve bir çeşit kompozit malzeme kullanımı açısından 

kıyasladıkları çalışmalarında, bruksizmi temsilen yaptıkları 10 sn’lik yükleme 

sonucunda malzemeler arasında anlamlı farklılık bulmazken, darbe kuvveti ile yükleme 

sonrası daha yüksek farklılık gözlemlediklerini bildirmişlerdir (98). 

Akrilik malzemesinin implant üstü protezlerde kullanım amacı darbe 

kuvvetlerine karşı şok absorbe etme özelliği olduğundan klinik olarak pek çok çalışmacı 

tarafından tavsiye ediliyor olsa da (48,153,201, kaynak:210) mekanik açıdan üstünlüğü 

literatürde hala tartışmalı bir konudur (82,210,233). Ayrıca Lundgren ve Laurell sabit 

protezlerde katı protetik malzemelerin gerilmeleri implant ve abutmentlara iletmede 

daha eşit dağılım sağladıklarını bildirmişlerdir (135).  

Wang ve arkadaşları, gerçekleştirdikleri sonlu elemanlar analizi sonucunda iki 

implant destekli iki üyeli sabit protetik restorasyon üzerinde porselen, akrilik veya altın 
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malzeme kullanımının kaydedilen gerilme miktarları üzerinde anlamlı etkisinin 

olmadığını ortaya koymuşlardır (233).  

Hobkirk ve Psarros da oklüzal yüzey malzemesi olarak kullanılan akrilik ve 

porselenin çiğneme kuvvetlerine etkisini in vivo olarak test ettikleri çalışmaları 

sonucunda malzemeler arasında anlamlı bir farklılık elde etmediklerini ifade etmişlerdir 

(82). 

Osswald ve Owen, akrilik reçinenin kırılma direncini ölçmek amacıyla implant 

üstü kantilever uzantılı modeller hazırlayıp mekanik olarak test etmişlerdir. 

Araştırmacılar 15mm’ye kadar olan kantilever uzantılarına gelen kuvvetlerin 

implantlarca tolere edilebildiğini bildirmişlerdir (168).  

Shackleton ve arkadaşları ise 5 veya 6 implant destekli sabit protezler üzerinde 

yaptıkları takip çalışmalarından elde ettikleri sonuçlara göre kantilever uzunluğunun 

15mm’yi geçmemesi gerektiğini savunmuşlardır (199). Ancak pek çok araştırmacı, 

özellikle bruksizm parafonksiyonu esnasında olduğu gibi yüksek büyüklükteki 

kuvvetlerle karşılaşıldığı durumlarda implant üstü protezlerde kantilever kullanımının 

yüksek gerilmelere sebep olacağını vurgulamıştır (45,152,179,223). Bu çalışmada 

kantilever kullanımının ikinci büyük azı kuronundaki gerilmeleri anlamlı ölçüde 

arttırdığı gözlenmiştir. Kemik üzerindeki gerilmelerde anlamlı artış gözlenmemesinin 

nedeninin kısa kantilever kullanımı ve kantilevere komşu bir değil iki adet birbirine 

splintlenmiş implantın bulunması olduğu düşünülmektedir.  

Zampelis ve arkadaşları, yaptıkları sonlu elemanlar analizi çalışmasında distal 

kantilever uzantısı ile distale eğimli implant yerleşimi durumlarını karşılaştırmışlardır. 

Araştırmacılar elde ettikleri sonuçlara göre kantilever uzatılması durumunun kemikte 

daha yüksek gerilme değerlerine neden olduğunu ortaya koymuşlardır (253).  

Tashkandi ve arkadaşları, kantileverli implant destekli protezlerde kemikte 

oluşan gerilme dağılımını inceledikleri çalışmalarında en yüksek gerilme miktarlarını 

kantilevere yakın bölgede tespit etmişlerdir (214). Bu çalışmada ise kantilever varlığının 

kuronlarda anlamlı gerilme artışına sebep olduğu, ancak kemikteki gerilmeler üzerinde 

yüksek anlamlılıkta etkisinin görülmediği tespit edilmiştir. Bu sonucun sebebinin 

kantilevere komşu bölgede birbirine splintlenmiş halde iki implant desteği varlığı 

olduğu düşünülmektedir. Ayrıca kantilever uzunluğunun da benzer çalışmalarda 
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kullanılan uzunluklara göre daha kısa oluşu, gerilmelerde aşırı artış olmamasında etkili 

olmuştur.  

Hälg ve arkadaşları implant üstü protezlerde yaptıkları 5 yıllık kemik kaybı 

değerlendirmesinde kantilever varlığının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fazla 

kemik kaybına yol açmadığını bildirmişlerdir (79).  

Bu çalışmada elde edilen bulgulara göre gerilmelerin implantların ve vidaların 

bukkal ve lingual boyun bölgelerinde, abutmentların kuronal 1/3’ünde ve daha yüksek 

miktarda da implantla birleşme bölgelerinde, kuronların bukkal tüberküllerinde ve 

kemiğin implantlara komşu kortikal alanlarında yoğunlaştığı görülmüştür. Bu sonuçlar, 

sonlu elemanlar analizi yöntemi ile yapılan pek çok araştırmanın sonuçları ile uyumlu 

bulunmuştur (3,18,45,104,188).  
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