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ÖZET 

Bayraktar M. Farklı implant boyutlarıyla elde edilen kuron-implant oranlarının peri

implanter kemiğe olan etkisinin sonlu eleman analizi (FEM) ile incelenmesi. İstanbul 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Oral İmplantoloji ABD. Doktora Tezi. 

İstanbul.20 1 ı. 

Dental implantlar total veya parsiyel diş eksikliğinde Branemark'ın osseointegrasyon 

tanımından itibaren yüksek başarı oranlarıyla kullanılır hale gelmişlerdir. Alveol 

kemiğinin ileri derece resorbe olduğu vakalarda özellikle alt çene posterior bölgede 

nervus alveolaris inferiorun varlığı nedeniyle yetersiz kemik yüksekliği, implant 

uygulaması için ekstra cerrahi işlemler gerektirebilmektedir. Bu tip vakalarda alternatif 

bir tedavi yaklaşımı olarak kısa implantlar kullanılmakta ve kuron boylarında artış 

gözlenmekte böylece yüksek kuron-implant oranları oluşabilmektedir. Bu çalışmanın 

amacı üç boyutlu sonlu elemanlar stres analizi yöntemini kullanarak posterior 

mandibulada farklı çap ve farklı boy kombinasyonlarında implantlar ile farklı kuron

implant oranlı modeller oluşturarak, çiğneme kuvvetleri altında gruplar arası 

farklılıkları değerlendirmektir. Bu amaçla hastanın posterior mandibulası konik ışınlı 

bilgisayarlı tomografi görüntülerinden elde edilen kesitler Rhinoceros 4.0 yazılımına 

alındı ve rekonstrükte edilip modeller oluşturuldu. Uygulanan kuvvetler ile 

implantlarda ve kortikal kemikte oluşan stres dağılımı kuron/implant oranının öneminin 

değerlendirilmesinde rol oynayacaktır. İmplant çap ve boyunun, kuron/implant oranının 
oluşan streslerdeki önemi, kuron/implant oranının artmasıyla oluşabilecek biyomekanik 

problemler değerlendirilmiştir. Modeller arasında implantlar çevresinde en yüksek stres 

değerleri 3.5 mm çapında ı Omm boyunda implantlar ile oluşturulan kuron-implant oranı 

2 olan modelde bulunmuştur. Kortikal kemikte de en yüksek stress değeri aynı modelde 

oluşmuştur. Kuron boyu ı 2mm olarak sabitlenen farklı çap ve boyda implantlar ile 

oluşturulan modellerde implantlarda oluşan Von Mises stress değerleri ve kortikal 

kemikte oluşan stress değerleri aynı boyda implant modellerinde yakın gözlenirken 

farklı çaplarda değerler farklılık göstermektedir. Tüm modeller değerlendirildiğinde 

implant çap değişikliklerinin, implant boy değişikliklerine oranla implantlarda oluşan 

streste daha etkileyici bir faktör olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Dental implantlar, Biyomekanik, Alveolar kemik kaybı, Sonlu 

eleman analizi, Sabit köprü protezleri. 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 4292 
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ABSTRACT 

Bayraktar, M. The Influence of Crown-lmplant Ratio and Dental Implant Parameters 

(diameter & length) on Implant and Peri-implanter Bone: A Finite Element Analysis. 

İstanbul University, Institute of Health Science, Department of Oral Implantology. Phd 

Thesis. İstanbul. 20 ı ı. 

The application of dental implants has become a widely accepted method for prosthetic 

construction of completely or partially edentulous patients as a result of high success 

rates since osseointegration was deseribed by Branemark. Reduced alveolar bone height 

is very common in the posterior mandible. Short implants with higher crown-implant 
ratio have been introduced as a potential alternative in patients with limited alveolar 
bone height. The purpose of this study is, to evaluate the influence of crown-implant 

ratio with various implant parameters ( diameter&length) on two splinted implant 
restorations in posterior mandible by analyzing the stresses around implants and cortical 
bone based on three-dimensional finite element analysis. For this reason a model of 

posterior mandible was obtained from a patient's computer tomography sections which 

were transferred to the software Rhinoceros 4.0 reconstructed and modeled. Oblique 

forces with 30° were applied, Von Mises stress values at implants and stres values at 

cortical bone was measured and compared. Highest VM stress value was found in 

narrow di am eter implants (3 .5mm), ı Omm length with a crown-implant ratio of 2. Al so 

highest cortical bone stress value was found in the same model. In the models with 

constant crown length (12mm) variety of maximum stres values were more recessive in 
different implant lengths than in different implant diameters. 

Key Words: Dental implant, Kinematics, Alveolar bone loss, Finite element analysis, 

Fixed bridge. 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 

No. 4292 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Konvansiyonel protetik tedaviler dişierin kaybıyla oluşan fonksiyon, fonasyon 

ve estetik problemlere, uzun yıllar boyunca çözüm olmuşlardır. Bu tedaviler kullanım 

zorluğu, çene kemiğindeki rezorpsiyonu hızlandırması(hareketli protezler) ve 

konservatif olmaması (dişsiz bölgelerin komşu dişlerinde de işlem yapılması) gibi 

olumsuzlukları gibi problemler doğrultusunda kimi zaman sorun oluşturmuşlardır. ( 1) 

Oral implantların kullanımı ile ilgili ilk bilimsel yayın ı 969 yılında Branemark 

ve arkadaşları (2) tarafından yapılmış ve titanyum implant materyali ile canlı kemik 

dokusu arasındaki direkt temas tarif edilmiştir. Schroeder (3) tarafından bu olguya 

"fonksiyonel ankiloz", Albrektsson ve arkadaşlan (4) tarafından "osseointegrasyon" adı 

verilmiştir. Osseointegrasyon; yaşayan kemik dokusu ile yükleme altındaki implant 

yüzeyi arasındaki direkt yapısal ve işlevsel bağlantı olarak tanımlanmaktadır ( 5). 

İmplantlar diş hekimliğinde, 1982 de ilk olarak piyasaya sunulduklarından 

beri endüstriyel açıdan anlamlı büyük gelişme göstermişler ve bunun sonucu olarak da 

oldukça fazla çeşitlilikte implant sistemi kullanılır hale gelmiştir. İlk defa ı 979 yılında 

dünya sağlık örgütü tarafından implantolojide başarı kriterleri tanımlandığından beri 

birçok farklı başarı tanımlamaları yapılmıştır (6). 

Oral implantololojinin klinik açıdan gerekli hedefi; peri-implanter dokuların 

sağlığının korunması, çiğneme ve fonksiyenda oluşan yüklere karşı dayanıklı, gerekli 

okluzyon kriterleri sağlanmış protezlerin yapımı ve uzun dönemde yüksek başarı 

yüzdesinin sağlanması, hastanın ağız bölgesinde estetik görünümünün mümkün 

olduğunca dişlerini kaybetmeden önceki durumuna döndürülmesi olarak 

belirtilmektedir.(7 ,8) 
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İmplant destekli protezlerin avantajları olarak kemik rezorpsıyonunun 

engellenmesi, okluzal dikey boyutun korunması, fasiyal estetiğin korunması (kaslar), 

estetik, fonetik, okluzyonun korunması, protez başarısının arttırılması, çiğneme 

performansının gelişmesi gösterilmektedir. 

İmplantların tedavi seçeneği olarak kullanımının ve implant tedavilerine olan 

ihtiyacın artmasına neden olarak; 

i. Artmış yaşam süresi, yaş ile ilişkili diş kaybı 

ii. Sabit protezlerde yaşanan başarısızlıkların sonuçları 

iii. Dişsizliğn anatomik sonuçları 

iv. Hareketli protezlerdeki düşük performans 

v. Parsiyel hareketli protezlerin kullanımındaki sıkıntılar 

vi. Diş kaybının psikolojik etkileri ve hastaların gereksinimleri 

vii. İmplant destekli protezlerin uzun dönem sonuçlarının güven vermesi 

vii i. İmplant destekli restorasyonların avantajları 

ix. Hasta bilincinin artmış olması gösterilmektedir(? ,8). 

Dental implantlar dişhekimliğinde dişsiz çenelerin rehabilitasyonunda uzun 

dönem başarılarının yüksek olmasının güvenilirliği doğrultusunda rahatlıkla 

uygulanmaktadır. (9, 1 O) 

Yüksek başarı ve sağkah m oranlarına rağmen implant destekli protezlerde 

sıklıkla biyolojik ve teknik komplikasyonlar ile karşılaşılabilmektedir. (1 ı, 12, ı 3, 14 ) 

Bu komplikasyonların nedeni olarak aşırı yükleme ve non-aksiyel yilideme 

belirtilmektedir.( 15, 16, 17) Ayrıca hayvan çalışmalarında aşırı kuvvet gelen pen

implanter kemik alanlarında yüksek stres değerleri gözlenmektedir( 18, 19). 
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Kemiğin çevresindeki kuvvetiere göre yapısını değiştirebilen bir doku olduğu 

bilinmektedir. Buna kemiğin re-modelling özelliği denilmektedir(l8). Bu şekillenmede 

mevcut kemik yoğunluğunun içsel modifikasyonu ve kemik şeklinin görüntüsel 

değişikliği beraber olmaktadır. Biyolojik streslerdeki değişikliklerin implant 

başarısızlıklarında önemli faktörlerden biri olduğu bilinmektedir. Buna stresten 

korunma etkisi denilmektedir. Sonlu eleman analizi ile yapılan çalışmalarda bu etkinin 

azaltılması ile implantın başarısı garantilenmektedir. Sonlu eleman analizleri 

ı 960lardan beri başarısını kanıtlamış bir metod olarak değerlendirilmektedir.(20,2 ı) 

Dental implantların mekanik araştırmalarında sonlu eleman analizleri sıklıkla 

kullanı lmaktadır .(22) 

Bu çalışmada amacımız alt çenede posterior bölgede diş çekimi sonrası çeşitli 

nedenlerle oluşmuş rezorpsiyon sonucunda farklı implant boylarının farklı 

kuron/implant oranları oluşturularak farklı implant sistemlerinde yükleme sonrası 

stresleri araştırmaktır bu sayede; 

ı- İmplant boyunun oluşan stresler karşısındaki etkisi 

2- İmplant çapının oluşan stresler karşısındaki etkisi 

3- Kuron/implant oranının farklı implant modellerinde oluşturduğu etkilerin 

karşılaştırılması 

4- Kuron/implant oranının oluşan stresler üzerindeki önemi 

5- Kuron/implant oranının artmasıyla oluşabilecek biyomekanik problemler 

değerlendirilecektir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Kemik ve osseointegrasyon 

Kemik, ileri derecede özelleşmiş mineralize bir bağ dokusu olup insan iskeletine 

destek sağlar ve kalsiyum metabolizmasında etkilidir(23,24) 

Hücre ve dokunun birleşiminden oluşan hücre dışı matriks yapısındadır. 

Kemiğin %23 'ü organik matriks, % 77'si hidroksiapatitten oluşur. Dentİn gibi organik 

matriksin %86'sı tip ı kollajen içerir. Bu, kemiğe elastik ve viskodastik özelliğini verir. 

Dentine göre hidroksiapatit kristalleri daha az ve küçüktür. Kemik, damartanmasından 

dolayı vücut için majör kalsiyum ve fosfat deposudur(25). Kemik, üç tip hücrenin 

kompleks aktivitesi sonucu meydana gelir. Bu üç hücre osteoblast, osteoklast ve 

osteosittir(26). Kemiğin oluşumunda rol oynayan osteoblastlar fiziksel kuvvet artışı ile 

stimule olarak kalsifikasyon sağlarlar. 

Çalışmalarda osseintegrasyonun histolojik değerlendirilmesi kısaca şöyle 

özetlenmektedir: İmplant yerleşimini takiben oluşan fibrin ağı eritrosit, nötrofil, 

monosit/makrofaj açısından zengindir. Mezenkimal hücreler tarafından zengin geçici 

bağ dokusu matrixi oluşur ve ı hafta sonunda woven kemiği oluşmaya başlar ve implant 

yüzeyi ile direk temas halindedir. 2.hatta sonunda implant apikal bölümünde de kemik 

oluşumu başlamaktadır. Daha sonraki süreçte lamellar kemik woven kemiğinin yerine 

alır.(27) 

Frost kemik hücrelerinin kemiğe uygulanan mekanik strese cevap verdiğini öne 

sürmüştür. Mekanostat konseptine göre ;kemiğe etki eden kuvvetler normal ise kemik 

yapımı ve yıkımı dengededir. Gelen kuvvetin miktarına gore apozisyon ve rezorpsiyon 

gözlenmektedir. Geritme arttığında kemikteki yüklenme kemik yapımı ile 

dengelenmektedir. Gerilme azaldığında atrofi ve rezorpsiyon gözlenmektedir. Frost 

kemiğin efektif geriniminin 500ı.ı olduğunu ve implantın uzun dönem başarısı için 

gerinimin 4000ı.ı 'dan yüksek olması gerektiğini belirtmiştir. (28) 
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Osseointegrasyon implant ile kemik arasındaki okluzal kuvvetiere direnç 

gösterecek kadar kuvvetli temas olarak tanımlanabilir. Başarılı uzun dönem 

osseointegrasy<ınun etkileyenleri olarak; implant materyali, implant dizaynı(makro

mikro) yapısı, yeterli kemik hacmi ve kemik vaskularizasyonunun iyi olması 

söylenmektedir(29). 

2.1.1. Alt çene kemiği (Mandibula) ile ilgili değerlendirmeler 

Alt çenede anterior bölgede kemik yüksekliği genelde implant yerleşimi 

açısından kabul edilebilir olarak gözlenmektedir. Kemik kalınlığı ile ilgili problemler 

dışında anatomik oluşumlar implant yerleşimini zor hale getirmemektedir. Posterior 

mandibulada durum biraz daha farklıdır. İnferior alveoler sinir üzerindeki yetersiz 

kemik yüksekliği implant yerleşimini riskli hale getirmektedir. İmplant yerleşiminden 

önce panoromik radyografiler yanında 3boyutlu tomografiler ile değerlendirme 

yapılması önerilmektedir. Mandibular kanalın üst sınırının üstünde 2mmlik güvenlik 

alanı bırakılması gerekliliği de belirtilmektedir (30). 

Mandibulanın dış şekli de büyük önem taşımaktadır. Konkaviteler ve lingual 

girintiler her çenede farklı anatomik yapının dikkate alınması gerekmektedir. Yumuşak 

dokuların içindeki arter yaralanmaları şiddetli kanama hatta ölüme yol açtığı 

belirtilmektedir.(3 I) 

2.1.1.1. Kemik yoğunluğu ve kalitesi ile ilgili değerlendirmeler 

Lekholm ve Zarb(32), ı 985 yılında kemik kalitesi ile ilgili bir sınıflandırma 
yapmışlardır. Bu sistemde, kemik kalitesine göre dört tipe ayrılmıştır: 

D ı: Ağırlıklı olarak homojen kortikal kemik içerir. 

D2: Yoğun spongioz kemiği kalın bir tabaka kortikal kemik çevreler. 

D3: Yeterli di ren ce sahip yoğun spongioz kemiği ince tabaka kortikal kemik çevreler. 

D4: Düşük yoğunlukta spongioz kemiği ince tabaka kortikal kemik çevreler. 
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Posteri or mandibulada o/oSO D2, %46 D3, %3 D ı, %ı D4 yoğunluğunda kemik 

dağılımı olduğu bildirilmiştir. Alt çenede en sık gözlenen kemik yoğunluğu (densite) 

D2 yoğunluğunda kemik tipidir. D2 kemik en fazla alt çenede ön bölgede daha az 

oranda da alt çene arka bölgede görülür. D3 kemik alt çenede de görülür ve arka alt 

çenede ön alt çeneye göre daha fazla oranda rastlanır(&). 

İmplantların uzun dönem başarı oranlarının arttırılması için gerekli olan 

minimum kemik yüksekliği kemik yoğunluğu ile yakından ilişkilidir. Daha yoğun olan 

kemikte kısa implant yerleştirilebilirken (::;8) yoğunluğu az olan zayıf kemiğe ise daha 

uzun implantların (~ı Omm) yerleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir. im plantın boyu 

yoğunluğa göre belirlense de zayıf kemiklerde implantın çapı da önem kazanmaktadır 

(8,33). 

Lekholm ve Zarb(32) çene kemiklerinin istenen düzeyde kemik kalitesi olduğu 

durumlarda implantlar için primer stabilizasyonun sağlanabileceğini belirtmişlerdir. 

Eğer kortikal kemik ince, spongioz kemik yeterli dirence sahip değil ve düşük 

yoğunluğa sahip ise implantların stabilizasyonu azalacaktır. 

Kortikal kemik desteği prımer stabilizasyonu sağladığı ve yük taşıma 

kapasitesini arttırdığı için önemli bir faktördür. Yük transferi için implantın kortikal 

kemikle kilitlenmesi önemlidir(&). 

2.1.1.2. Kemik kaybı (Rezorpsiyon) 

Periodontal, endodontik veya diğer nedenlerle dişierin kaybedilmesinden sonra 

geriye kalan alveoler kemik dokusundaki fizyolojik değişimler kısa vadede çekim 

sonrası soket içerisinde kemik yapımı şeklinde seyrederken; uzun dönemde çeşitli 

nedenlerle ve şekillerde rezorpsiyona uğramaktadır.(8) 
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Şekil 2-1: Posterior mandibulada dikey kemik rezorpsiyon paterni 

Rezorpsiyon; yük almayan yada uyarı almayan alveolar kemik dokusunda var 

olan yapım yıkım dengesinin yıkım yönünde bozulması şeklinde yorumlanmaktadır. 

Özellikle diş çekiminin ardından geleneksel tipte protezlerle rehabilite edilen vakalarda, 

diş çekiminin ardından çeşitli nedenlerle herhangi bir uygulama yapılmayan vakalarda, 

dişleri ağızda kalmasına rağmen aktif olarak periodontal hastalığa sahip bireylerde, 

oklüzal yükü fazla olan dişiere sahip hastalarda veya diğer bir çok nedenle rezorpsiyon 

olgusu meydana gelebilmektedir. (8) 

Rutinde diş çekimleri sonrasında kemik iyileşmesi problem olmaksızın 

tamamlanırken, kemiğin çekim soketini doldurması sürecinde dikey ve yatay yönde 

rezorpsiyon gerçekleşmektedir.(34) Mandibulada diş çekimi sonrası farklı şekilde 

gerşekleşen rezorpsiyon şekilleri belirtilmektedir.(35) 

2.1.1.3. Kemik kaybı ile ilgili sınıflandırmalar 

Mevcut kemik miktarı uygulanan implantların başarısı için önemli bir kriter 

olup, dişsiz alanın hacmini veya dış yapısını tanımlar. Kemik miktarı yükseklik, 

genişlik ve uzunluk değerlendirilerek belirlenir (8). Kemiğin içyapısı kalite veya 

yoğunluk olarak tanımlanır. Bu kemiğin sertliğini yansıtır. Dişsiz bölgedeki kemiğin 

yoğunluğu tedavi planının, implant dizaynının, cerrahi yaklaşımın, iyileşme zamanının 

belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır(36). 
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Zarb ve Schmitt (3 7) uygun implant tedavisinin belirlenebilmesinde kemik 

yıkım miktarının önemli olduğunu belirtmişlerdir. Stresin mekanik olarak dağıtılması 

primer olarak kemiğin implant ile temas ettiği bölgede oluşmaktadır. İmplant-kemik 

temas miktarı kortikal kemikte trabeküler kemiğe göre önemli derecede fazladır(8). 

Kemik yoğunluğunun implant yerleşimi sırasındaki stabilizasyonda ve implant

kemik ara yüzeyinde oluşan stresin dağıtılmasında etkili olduğu belirtilmektedir (8,38). 

Kemik yoğunluğu azaldıkça ,kemikteki mikro kırık insidansını azaltmak için kemikteki 

gerinim azaltılmalıdır. Gerinim direkt olarak stres ile ilişkilidir. Dolayısıyla kemik 

yoğunluğu azaldıkça implant sistemine gelen stres de azaltılmalıdır(8). 

Kent ve arkadaşları(39) ı 983 yılında alt ve üst çene kemik rezorpsiyon patemini 

ıçeren sınıflandırma yapmışlardır: 

Sınıf ı: Alveol kret yeterli yüksekliğe sahip ancak yeterli genişlikte değildir. 

Sınıf 2: Alveol kret hem yeterli yüksekliğe hem de yeterli genişliğe sahip değildir. 

Bıçak sırtı görümündedir. 

Sınıf 3: Alveol kret bazal kemiğe kadar rezorbe olmuştur. 

Sınıf 4: Bazal kemik kalem kalınlığı kadardır ve düz bir alt çene ya da üst çene izlenir. 

Benzer bir sınıflama Lekholm ve Zarb(32) tarafından da yapılmıştır. Kemik 

miktarı, A'dan E'ye kadar 5 grupta sınıflandırılmıştır. 

(A) Alveol kreti çoğu bulunmaktadır. 

(B) Hafif kret rezorpsiyonu oluşmuştur. 

(C) İleri derecede rezorpsiyon oluşmuştur ve sadece bazal kemik kalmıştır. 

(D) Bazal kemikte biraz rezorpsiyon başlamıştır. 

(E) Alt çencde\üst çenede bazal kemikte aşırı derecede rezorpsiyon oluşmuştur. 
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2.1.2. Alt çenede yetersiz kemik miktannı arttıncı veya iınplant yerleşimini 
kolaylaştıncı teknikler 

Rezorpsiyon sonrası varolan kemik miktarı sıklıkla implant uygulamalarını 

güçleştirmekte ve bazı durumlarda neredeyse imkansız hale getirmektedir. Gerek 

estetiğin sağlanması gerekse hastanın fonksiyonel problemlerinin giderilmesi için 

kullanılan çeşitli metodlar ve teknikler bulunmaktadır. 

2.1.2.1. Kemik Ogınentasyonu ve Yönlendirilmiş Kemik Rejenerasyonu 

Kelime anlamı olarak büyütme genişletme anlamına gelen ogmentasyon işlemi 

implantoloji literatüründe oldukça geniş bir yelpazeye yayılmış olup aslında kemik 

miktarını arttırıcı tüm teknikler olarak değerlendirilmektedir. Ogmentasyon işlemi ağız 

içi veya dışı bölgelerden alınan otojen kemik greftleriyle gerçekleştirilebildiği gibi, 

çeşitli allogreftler, alloplastik materyaller ve membranlar kullanılarak da 

yapılabilmektedir. 

Yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu (YKR) defekt bölgesinin enfeksiyon ve 

granulasyon dokusundan temizlendikten sonra bir greft materyaliyle doldurulması ve bir 

bariyer membran yardımıyla defekt bölgesinde var olması istenmeyen iyileşme 

potansiyeli ve kalitesi düşük olan hücrelerden uzak tutulması esasına 

dayanmaktadır( 40). 

2.1.2.2. Distraksiyon Osteogenezi 

İlizarov adlı Rus araştırmacı tarafından alt ve üst ekstermitelerde gerçekleştirilen 

uzatma işleminin çenelere adapte edilmesi işlemidir ( 4 I). Kesilerek kemikten ayniması 

sağlanan kemik parçasının bir çeşit düzenek yardımıyla sabitlenerek iki parça 

arasındakademelİ bir yaklaşımla bir boşluk oluşturulması ve oluşan bu boşluğun 

kemikleşmesi esasına dayanmaktadır. Hasta açısından travmatik bir teknik olarak göze 

çarpmaktadır( 42). 
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2.1.2.3. Mandibular Sinir Repozisyonu Veya Transpozisyonu 

Bazı durumlarda mandibular kanalın üzerinde kalan kemik miktarı standart 

implant yerleşimini imkansız kılabilmektedir. Bu durum genellikle diş çekimleri 

sonrasında yeterli kemik miktarı olmasına rağmen bölgenin uzun süre rehabilite 

olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu gibi durumlarda literatürde mandibular damar 

sinir paketinin repoze edildiği veya özel el aletleri yardımıyla çekilerek damar-sinir 

paketinden bağımsız alan oluşturulduğu bir çok çalışma bulunmaktadır. Her iki teknik 

de oldukça travmatik, koruplikasyon riski yüksek ve invazif teknikler olmasından dolayı 

implant pratiğinde rutin uygulama alanı bulamamaktadır(43). 

2.1.2.4. Kısa iınplant kullanıını 

Uzun implantlar yıllar boyunca peri-implanter krestal kemikte az stres yarattığı 

düşünülerek yaygın bir şekilde kullanılmışlardır(44). Pürüzlü yüzey implantların 

yaygınlaşması ve :S I Omm implantların uzun dönem başarılarının uzun implantlar kadar 

yüksek olması ile beraber bu durum sorgulanmaya başlanmıştır( 45). Kısa implant 

kullanımı bazı çalışmacılar tarafından restorasyonun K/İ oranının artmasına neden olan 

risk faktörü olarak düşünülmekte ve belirgin bir peri-implanter kemik kaybı etkileyeni 

olduğu bildirilmektedir( 46,47). 

Kemik kreti etrafındaki stres konsantrasyonu çiğneme kaslarının fonksiyonu ile 

kemik stimülasyonunu tetiklemekte olup ;stres azaldığında (ör :K/İ oranı, implantların 

splintlenmesi) kullanılmazlık atrofisi ve krestal kemik kaybına yol açabildiği 

belirtilmektedir. Fakat bugüne kadar yapılmış çalışmalarda K/İ oranının 2den fazla 

olduğu az sayıda örnek bulunduğu unutulmamalıdır( 48,49). 

Kemikte implant-kemik yüzey alanının ve gelen kuvvetiere dayanıklılığının 

arttırılması amacıyla mümkün olduğunca yerleştirilen implant boyu uzun olarak 

planlanmaktadır(50). Uzun cilalı yüzey implantlann başan oranının kısa 
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olanlara( <1 Omm) oranla kullanımda tereddüt yaratmaktadır(5 I ,52,53,54,55). Kısa 

implantların başarı oranlarını değerlendiren az sayıda çalışma bulunmaktadır. Teixeira 

ve ark'ının çalışmasında 8mm boyunda hidroxiapatit kaplı implantlarının 5 yıllık başarı 

oranını %96.7 olarak belirtilmiştir. (56) 

Deporter ve ark 'ı 7 ve 9mm boylarındaki implantların ortalama 32.6 aylık 

takibinde başarı oranını %100 olarak belirtmişlerdir(57). 

2.1.3. Rezorpsiyon Sonucu Arklardaki Kuron Boyu Artışı ile İlgili 
Değerlendirmeler 

Dikey kemik rezorpsiyonu sonucunda implant yerleşimi öncesi blok onley greft 

uygulamaları, titanyum membranlar ile partikülarize kemik greft uygulamaları veya 

distraksiyon osteogenezisi gibi ileri cerrahi işlemler uygulanarak artmış kuron boyu 

miktarı düşürülebilmektedir. Kemik ogmentasyonları sonrası azalan kuron boyu, 

implantlara biyomekanik olarak daha dengeli konum sağlamakta ve kalın çapta implant 

yerleşimine olanak yaratmaktadır. (58) 

Dişsiz mandibulada posteriora uzatılan kantileverlerin uzunluğunun protetik 

komplikasyonların başlıca sebep olduğu belirtilmektedir. Yatay kantilever uzunluğu 

kadar etkili olmasa da dikey kantilever uzunluğunun (kuron boyu) implant çevresindeki 

oluşan stres miktarını arttırdığı belirtilmektedir.(59) 

İmplantüstü protezlerde en sık karşılaşılan mekanik komplikasyonlar genellikle 

implant-protetik sistemine gelen aşırı kuvvetlerden kaynaklanmaktadır(60). Okluzal 

yüklerio aşırı olduğu durumlarda enflamasyonla beraber marjinal kemik kaybı 

gözlenebilir(61 ). Araştırmalarda marjinal kemik kaybının oluşumuna genellikle zayıf 

ağız hijyeni ve biyomekanik faktörler neden olduğu belirtilmektedir.İmplantlar 

çevresinde oluşan marjinal kemik rezorpsiyonu yıllar boyunca devam ettiği 

belirtilmiştir( 62). Ayrıca implant ( dizaynı, boyu, çapı, materyali, yüzey özellikleri) ve 



12 

hasta (kemik kalitesi, okluzal kuvvetler, medikal durum) ilişkili faktörler de marjinal 

kemik kaybına neden olabilmektedir(63). 

2.2. Sabit Protezler ile ilgili değerlendirmeler 

Diş kaybı özellikle ön bölgede olduğunda kişi için çok daha fazla önem 

taşımaktadır. Boşluğun telafi edilmesi posterior bölgede de aynı derecede önemlidir. 

Dental ark dişierin birbirini desteklediği dinamik bir dengeye sahiptir. Bir diş 

kaybedildiğinde yapısal bütünlük bozulmakta ve yeni bir dengenin kurulabilmesi için 

dişlerde eğilmeler, devrilmeler gözlenmektedir. Diş eksikliğinin olduğu bölgeye komşu 

veya karşısında olan dişler bu bölgeye doğru hareket etmektedirler(64). Kayıp dişin 

yerine konması için hastanın beklentileri doğrultusunda hareketli bölümlü protez, diş 

destekli sabit protez veya implant destekli protez tiplerinden biri tercih edilebilmektedir. 

Dental implantların kullanılması ve yüksek başarı oranlarının gözlenmesiyle 

beraber diş eksikliği olan bireylerde endikasyonun belirlenmesinde sıklıkla kullanılır 

hale gelmişlerdir. Özellikle alt ve üst çenede serbest sonianan kretlerde hareketli protez 

kullanımının zorluklarını ortadan kaldırmak adına implant destekli kuron ve köprü 

protezleri sıklıkla kullanılmaktadır. Dental protezlerin dayanıklılığı, fonksiyonel olması 

gerekmektedir ( 65). 

2.2.1. Biyomekanik kavramlar 

İmplant destekli protezlerin başarısında önemli faktörlerden biri biyomekanik 

prensipiere uymaktır. Biyomekanik, vücuttaki organ ve dokular ile onlara gelen 

kuvvetler arasındaki etkiyi inceleyen bir bilimdir( 66). 

Ağız ortamındaki restoratif materyaller kimyasal, termal ve mekanik 

değişikliklerle karşılaşırlar. Bu değişiklikler materyalde deformasyona sebep olabilirler. 

Biyomekanik, biyolojik materyalierin birbirini nasıl etkilediğini ve nasıl değiştiklerini 

inceler. Bir materyalin mekanik özellikleri bu materyalin termal ve mekanik 

değişikliklere nasıl cevap verdiğini tanımlar. Mekanik özellikler bir bütün olarak 
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değerlendirilmelidir. Çünkü tek bir mekanik özellik kalite ve performans hakkında 

doğru bir fikir vermez(66). Materyaliere gelen kuvvetlerin anlaşılabilmesi için 

biyomekanik kavramların bilinmesi gerekmektedir. 

2.2.1.1. Biyomekanik açıdan doğal diş ve implantın değerlendirilmesi 

Oral implant uygulamalarında kaybedilmiş dişierin yerıne yapay materyaller 

yerleştiriterek dişierin görevini yerine getirmesi beklenmektedir. Ancak bu doğalayakın 

fakat yapay restorasyonun periodonsiyumu ve duyu özelliği olmadığı bilinmektedir. 

Dolayısıyla kuvvet karşısında savunmasız olan implanta gelecek kuvvetin ve 

dağılımının yani okluzyonun düzgün bir şekilde değedendirilip ayarlanması 

gerekmektedir. Biyomekanik yaklaşımlar uygulanan yükler karşısında biyolojik doku 

cevaplarını açıklamakta; tasarımiara ve klinik uygulamalara rehberlik etmektedir(67). 

Kemik-implant bağlantısı dental implantlardaki biyomekanik analizierin 

temelini oluşturur. İmplant ve osseointegre kemik arasındaki yakın ilişki kemik ve 

implant arasında minimum yer değiştirme ile stres transferine izin verir. Oluşan stres 3 

ana değişkenden etkilenir. 

I. Çiğneme faktörleri: frekans, ıs ırma kuvveti, alt çene hareketi 

II. Desteğin tipi: implant destekli, implant doku destekli, implant diş destekli 

III. İmplant restorasyonun içerdiği materyalin mekanik özellikleri: elastik modülü, 

kırılma direnci, sertlik (65). 

Doğal diş biyomekaniği ile implant biyomekaniği, implant ile kemik doku 

arasında direk temas bulunması ve osseointegre olmalan nedeniyle farklılık 

göstermektedir (68). Periodontal ligamentin stresleri abzorbe etme ve diş hareketine izin 

verme özellikleri vardır (69,70). İmplantlarda kuvvet transfer mekanizmasının önemli 

bir yönünü teşkil eden osseointegrasyon ; implantın ve kemiğin hareketini önlemektedir. 

Implant ve kemik arasındaki kayma hareketi peri-implanter bölgede ilerleyici kemik 

yıkımına yol açabilmekteidr. Bu kemik kaybının biyolojik (enflamasyon) ve sistemik-
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metabolik faktörler dışında temelde biyomekanik faktörlere bağlı olduğu 

belirtilmektedir ( 68,71 ). Çiğneme kuvvetleri periodonsiyumun varlığında düzenlenerek 

ve yönlendirilerek kemiğe aktarılmaktadır. Rijit bir ilişki varlığında ise kuvvet aktanını 

sırasında bu bölgede gerilme birikimleri oluşmaktadır(67). 

Doğal dişler periodontal ligaman sayesinde hareket ya da yer değişimi ile oluşan 

kuvvetleri belirli sınırlar dahilinde karşılayabilmektedir (68). Erişkinlerde periodontal 

ligaman 0.15 - 0.20 mm kalınlığında olabilir. Dişi kemiğe bağlayan periodontal lifler 

yüksek oranda farklılaşmış fibröz dokudan oluşurlar. Birçok hücre ve sinir sonlanması 

içerirler. Bunlar şok abzorpsiyonu, duyusal fonksiyon, kemik formasyonu ve diş 

hareketlerini sağlarlar (65). 

Peri-implanter dokulara baktığımızda osseointegrasyonun olduğu kemik-implant 

ara yüzeyinde kuvvet kret tepesinde yoğunlaşmaktadır (72). Implant boyun bölgesinde 

oluşan stres ve gerilimin miktarını okluzal kuvvetlerin büyüklüğü ve lokalizasyonu, 

kemik-implant-protez kompleksinin yapısı gibi faktörler etkilemektedir (73). 

İmplantların rijid bağlantısı (fıksasyon), 500gr'lık dikey ve yatay yükler altında 

test edildiğinde herhangi bir hareketin olmamasıdır. Arkdaki birdişin hareketsiz olması 

tamamen hareketsiz olduğu anlamına gelmez. Aslında dişin 56 ile 73 ıım arasında 

değişen bir hareketi vardır. Bu hareket gözle görülebilecek bir hareket değildir. 73 

ıım' den az hareket eden bir implant sıfır harekete sahip demektir. Oluşan hareketler, 

miktarına göre 3 grup olarak sınıflandırılabilir : 

I. Makro hareket : Protez yada implant elemanlarında oluşan 0,5mm 'den büyük 

hareketi 

II. Mikro hareket : Protez ya da implant sisteminin gözlemlenemeyen fakat 

ölçülebilen hareketi 

III. Mikuron hareket : Angström seviyesindeki, genel anlamda gözlemlenemeyen ve 

ölçülemeyen hareketi (2,68). 
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Kemik-implant ara yüzeyindeki yük transferinin etkileyenleri ; 

I. Yüklemenin tipi 

II. İmplant ve protez materyal özellikleri 

III. Kemik-implant ara yüzeyi 

IV. Kemik kalitesi ve hacmi 

V. İmplant geometrisi, uzunluğu, çapı 

VI. İmplant yüzey yapısı ( 69). 

Bütün yükleme durumlarında okluzal kuvvet öncelikle proteze gelmekte sonra 

implant aracılığıyla kemik implant ara yüzeyine ulaşmaktadır (74). Okluzal kuvvetlerin 

şiddeti ara yüzeyin stres abzorbsiyon kapasitesini aştığında, implantlarda başarısızlık 

gözlenebilmektedir. 

2.2.1.2. Biyomekanik kuvvetler ile kemikte meydana gelen stresin 
değerlendirilmesi: 

İmplant destekli bir protez internal ve eksternal kuvvetlerin etkisi altında 

kalmaktadır (75,76). İmplant destekli bir proteze gelen dış kuvvetler aracılığıyla yükü 

taşıyan sistemde stres oluşmakta olup kemikte ise strese karşı reaksiyon başlamaktadır. 

Bu, kuvvetle aynı büyüklükte ve ters yöndedir. Uygulanan fonksiyonel kuvvetler 

implant-protez kompleksinde stres ve gerilim oluşturur ve implantlar etrafındaki 

kemiğin yenilenme sürecini etkilemektedir(77). İmplantın yüklenmesi sırasında gelen 

kuvvetlerin çoğunlukla kaldıraç kolu oluşturacak şekilde geldiği belirtilmektedir. 

Bunun sonucunda da kemikte tepki kuvveti ve eğilme momenti oluşmaktadır (76). 

İmplantların aşırı yüklenmesinin implantlarda başarısızlığa neden olacağı 

belirtilmektedir. İmplant etrafındaki kemiğe 2000-3000~ şiddetinde aşırı yükleme 
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olduğunda, kemikte yüksek oranda deformasyon görülürken, gerinimin 4000J.1 üzerine 

çıktığında fizyolojik tolerans geçileceğinden, kemik-implant ara yüzeyinde mikro 

kırıklar oluşmaktadır (78). Carter ve arkadaşları, kemikte 3000 mikrosırainin üzerindeki 

gerinimierin kemik için tehlikeli olduğunu ve hipertrofik bir cevap oluşturacağını, 4000 

mikrosırainin üzerindeki değerlerin ise kemikte lokalize aşırı yüklemeyle bu kuvvetin 

geldiği bölgede kemik kaybı oluşacağını belirtmektedirler(79). 

Etkisinin fazla olmayacağı düşünülen zayıf bir kuvvetin tekrarlanan uygulaması 

sonucunda aşırı yüklenme oluşabileceği belirtilmektedir. Kemikte mikro kırıkiara neden 

olan bu tip kırıkiara yorulma kırığı denilmektedir. Aşırı kuvvetlerin implant boynu 

etrafındaki kemiğin yoğunluğunu azahabileceği ve krater şeklinde kemik kaybına neden 

olabileceği belirtilmektedir (80,8 1 ,82). 

Mekanik uyarı belli bir fizyolojik sınırda kaldığı sürece sistem kemik yıkımı ve 

yeni kemik yapımı arasında bir denge kurmaktadır ( 68). Bu mekanizma, yüzeyde kemik 

yapımı ya da yıkımı ile ve kemik mineral içeriğinin değişmesiyle sağlanmaktadır. 

Makroskopik düzeyde herhangi bir kemik değişikliği gözükmese de kemik yeniden 

yapılanma işlemlerine devam etmektedir. üsteobiastik ve osteoklastik hücre 

popülasyonları arasında yakın bir ilişkinin bulunmasından dolayı statik denge 

korunmaktadır. Bu denge, hem hormonal (parathormon ve vitamin D) hem de mekanik 

faktörler tarafından düzenlenınektedir ( 1 8,68 ). 

İmplant-üstü protezler hem biyolojik doku (kemik) hem de mekanik elemanlan 

(implant ve üst yapı) birlikte içermektedir. Fonksiyonel yüklerneye maruz kalan her 

yapıda olduğu gibi aşırı yüklenme ve bununla ilişkili komplikasyonlara yol açan 

durumlar oluşabileceği belirtilmektedir. Bu biyomekanik sistem içerisinde çiğneme 

kuvvetlerinin bu yapının devamlılığını bozmaması ve marjinal kemik kaybı ve eleman 

başarısızlığına yol açmaması okluzal prensipierin de dikkate alınmasını gerekli 

kılmaktadır (83,84,85). 
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2.2.1.3. Biyomekanik kuvvetler ile kemikte oluşan stres sonucu rezorpsiyonun 
değerlendirilmesi: 

İmplant ve implantüstü protezlere gelen aşırı kuvvetler sonucunda özellikle 

implantın boyun bölgesinde kemik kaybının oluşacağını belirten çalışmalar 

bulunmaktadır(86,87). Bazı araştırmacılar da bu durumun aksini belirtmektedir (62, 88). 

Araştırmacıların farklı düşüncelerinin nedeni olarak; 

• Klinik çalışmalarda kuvvetin miktarı ve kuvvetin yerinin farklı etkileri 

çeşitlilik yapmaktadır(89). 

• Kemikte oluşan stres ile remodelling işleminin durup rezorpsıyon 

işleminin başladığını belirten bilimsel kesin kanıt bulunmamaktadır 

(90,91 ). 

• Kemiğin aşırı kuvvetiere verdiği tepki genetik olarak bireyden bireye 

değişkenlik göstermektedir (92). 

Maksilla ve mandibula arası boşluğun fazla olduğu ve kapanışınaşırı kuvvetleri 

arttırdığı durumlarda özellikle kuron boyu ve okluzal tablanın bukko-lingual boyutunun 

arttığı durumlarda kemik rezorpsiyonunun arttığı belirtilmektedir.( 46) Arktaki implant 

pozisyonu, bireyin parafonksiyonel alışkanlıkları olup olmaması, karşıt çenenin 

durumu(doğal diş, hareketli protez vb.) oluşan ve tolere edilebilen maksimum 

kuvvetleri belirlemektedir. Özellikle yüksek moment kuvvetleri ve istenmeyen kuvvet 

dağılımı implantüstü protez yapısında aşırı mekanik yüklenme ve destekleyici kemik 

dokusunda aşırı stres yaratmaktadır. (83) 

Kemik kaybının olduğu birçok durumda ağız hijyeninin yetersiz olması da 

durumu tetiklemektedir. Peri-implanter dokularda bu kemik kaybı sonucu oluşabilecek 

peri-implanter cep ile giriş imkanı bulan anerob mikroorganizmalar rezorpsiyon 

sürecinin hızlanmasında etkili olmaktadır. Peri-implanter dokuların hijyen uygulamaları 

daha zor bir hal almaktadır. (93,94) 
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Peri-implanter hastalık implant ve çevre yapılarında yumuşak ve sert dokuları 

etkileyen entlamasyonlu bir durumdur. Peri-implant mukozitis yetersiz oral hijyen 
. . 

uygulamalarını takiben protlaksi ve temizlik ile kontrol altına alınabilmektdir. Peri-

implantitiste durum daha ağır ve kemik rezorpsiyonu da içerdiği için cerrahi olmaksızın 

tedavinin başarı şansı düşmektedir. (94) 

2.2.2. Oklüzyon: 

Alt çene hareketleri sırasında; çiğneme sisteminin tüm fonksiyonlarında; dişler, 

periodontal dokular, kemik, TME, kas ve sinir sisteminin karşılıklı ilişkilerini 

belirtmektedir. 

Implant destekli protezlerde oklüzyon planlamasında oblik kuvvetlerin 

olabildiğince engellenmesi belirtilmektedir. Bunun nedeni olarak implantlar çevresi 

periodontal ligamanın olmayışı bu sebeple de kemik implant arayüzünde oluşan stresin 

uniform olarak dağılmaması gösterilmektedir. Çiğneme sırasında diş ve implantlar 

arasında nadiren dikey kuvvet uygulanmaktadır. (95,96) 

implant destekli protezlerde okluzyon planlaması yapılırken doğal dişlerle ilgili 

olan prensipierin dikkate alınması gerektiği ve çalışan kaslar, çiğneme etkinliği, alt çene 

hareketlerinin implant ve diş destekli protezlerde fark oluştunnadığı belirtilmektedir.(8) 

Protez kullananların, doğal dişleri olanlara kıyasla daha değişik mandibular hareket ve 

kuvvet uyguladıkları belirtilmektedir. Ancak önceden dişsiz olan hastalara, implant 

destekli sabit protez uygulaması sonrası, çenenin açılma hareketi ve harekette ortaya 

çıkan kuvvetler doğal dişli olanlarla benzer değerler ve benzer çiğneme alışkanlıkları 

göstermekte olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle; normal dişlenmenin okluzal 

prensiplerini kullanmanın en akılcı yaklaşım olacağı belirtilmektedir.( I) 

implantlara gelen okluzal kuvvetlerin, hastanın parafonksiyonları, çiğneme 

etkinliği, dil hacmi, implant pozisyonu, yeri, uzunluğu ve üstünde bulunan kuron boyu 

dikkate alınarak dengelenmesi ve planlanmasının önemi belirtilmektedir. Sentrikte hafif 
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temaslar gözlenıneli asıl kuvvet diğer dişiere dağıtılmalıdır. Sentrik kapanışta erken 

okluzal temaslardan kaçınılmalıdır. 

Posteri or bölgenin implant-üstü protez olma durumunda, hafif kuvvetler anteri or 

bölgeye dağıtılacak, ağır kuvvetler tüm arkta eşit dağılmış olacaktır.Tek taraflı implant 

teması olan çenelerde, diş teması olan taraf hafif kuvvetlerde fazla yük altında olmalı, 

ağır kuvvetlerde tüm arkta eşit dağılım olmalıdır.(!) 

2.2.2.1. Okluzal temaslar ve temas zamanlan: 

·, . 
...... ~ ....... ,ı; ,,lo' • '4 ~. ·)>,jk.,., ....... ,. ':;~ • . _ ..... ,,,_,~. - ~ 

Şekil 2-2: Doğal diş ve implanta uygulanan kuvvet sonrası oluşan hareketlilik miktarları 

Çiğnemede, hareketlilik diş dişe karşılıklı temasta 28+ 28=56Jlm olabilirken, 

implant-diş temasında 28+0=28J-Lm olabilmektedir. Karşılıklı implant temasında, ağızda 

bulunan diğer diş ve implantlara gelen kuvvetlerde biyomekanik olarak artış 

gözlenmektedir. 56Jlm 'ye kadar çıkabilen kuvvetlerle karşılaşan doğal dişierin hareketi 

düşünüldüğünde, ideal okluzal temasta olduğu düşünülen hareket miktan ÜJlm olan 

implant ağır yük altında kalacaktır, dişin kuvvetler karşısındaki apİkale doğru hareketi 

ile implant okluzyonda temasa girecektir. 

Okluzyonun tam olarak ayarlandığı durumlarda dahi diş hareketleri 

önlenememektedir, her kontrolde okluzyon tekrar gözden geçirilmeli aşın stress ile 

ilişkili komplikasyonlar oluşmadan erken çözüm oluşturulmalıdır. 
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Geniş okluzal tablada, çiğneme ve parafonksiyonlar sırasında dikey kuvvetlerin 

daha geniş alana yayılmasına bağlı olarak implantlara daha iyi kuvvet dağılımı 

olacaktır. Tabi bunun sağlanması için posterior bölgede kalın çaplı implant uygulaması 

gerekmektedir. ( 1) 

Çiğneme sırasında, besin parçalanması ve öğütülmesi için gerekli olan kuvvet de 

okluzal yüzeyin genişliğiyle ilişkili olduğu belirtilmektedir. Okluzal tabla büyüdükçe 

çiğneme için gerekli kuvvet miktarı artmaktadır. implantüstü protezlerde okluzal tabla 

doğal diş formu şeklinde hazırlandığında; implantta oluşan streste artış 

gözlenebilmektedir. Implantüstü protezlerde okluzal tablanın doğal dişe oranla daha dar 

ayarlanması önerilmektedir. İmplantlar , aksiyel yönde kuvvet alacak şekilde yük 

uygulanamayacak konumda ise kemik yoğunluğu, implant yüzey alanı ve protez tipi 

değerlendirilerek kuvvetlerden korunması gereken alanın belirlenmesi gerektiği 

belirtilmektedir. 

2.2.2.2. Tüberkfll açısı ve önemi: 

Doğal dişlerde genelde dik tüberkül eğimleri bulunmaktadır. Tüberkül açısının 

arttırılması besin parçalanması ve koparılmasında etkinlik sağlarken, açılı kuvvetlerin 

kemiğe iletilmesine de sebep olmaktadır. Tüberkül açısının arttırılması aşırı stres 

yaratmakta olup bu da koroplikasyon riskini arttırmaktadır. 

İmplantüstü kuronlarda ideal olarak oklüzalde implanta dik düzgün bir yüzey 

istenmektedir. Tabi çiğneme fonksiyonları sırasında yeterli olacak kadar anatomik 

okluzal tabla oluşturulması gerekliliği bilinmektedir. Posterior bölgede bulunan implant 

üstü protezlerde santral fossanın 2-3mm genişletilmesi ve karşıt dişin bu fossaya 

uyumlu hale getirilmesi ile bu sağlanabilmektedir. 



21 

2.2.2.3. lmplant kuron şekli: 

Bukkal lingual yönde merkezden uzaklaşma arttıkça implanta gelen yükler de 

artmaktadır. Daha geniş kök formunda implantlar vertikal okluzal temasları daha geniş 

bir aralıkta kabul etmektedirler. Daha dar implant gövdeleri geniş okluzal tabiaya ve 

eksen dışı yüklere karşı daha savunmasız hale gelmektedir. 

Oklüzal, fasial ve lingual konturları doğal dişiere benzetmeye çalışmak sadece 

ofset yükleri arttırınakla kalmaz aynı zamanda krete doğru sarkınayı ve implantın 

gingival fasial kenarında porseleni uzatmayı da gerektirmektedir. Sonuçta implantın 

sulkular bölgedeki bakımı, aşırı derecede konturianmış kuron tasanmı tarafından 

bozulmakta, yetersiz kalabilmektedir. Buna karşılık restoratif arka bölgede azaltılmış 

bukkal konturlarıyla dar bir okluzal tabla dişe benzer tarzda bakımı kolaylaştırmakta ve 

gelen aksiyel kuvvetleri azaltmaktadır. 

2.2.3. Posterior mandibulada implant değişkenleri (çap,boy) ile ilgili 
değerlendirmeler: 

İmplant ve kemiğin kompleks yapısı mekanik etkileyenleri geniş bir yelpazede 

önümüze sunmaktadır. İmplant dizaynı, çapı, uzunluğu, konfigurasyonu, kuron-post

implanı birleşimi, kemik kalitesi ve hacmi, kuvvetlerin geliş açıları vb. etkileyenler 

cerrahi ve protetik aşamalarda planlamalar sırasında dikkate alınması gerektiği 

bildirilme~tedir (86,97 ,98,99). 

Çalışmalarda implant çevresi kemikte oluşan stresierin implantın her boyuttaki 

değişimlerinden etkilendiği belirtilmektedir.(33, ı 00) İmplant çap ve boy artışının 

kemik ve implantta oluşan maksimum stres/gerinim değerlerini azalttığı belirtilmiştir. 

Bu implant ile kemik arasındaki yüzey alanının arttınlmasıyla açıklanabilmektedir.( ı O ı) 
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Çalışm_alarda implant çapı ve implant uzunluğunun stres artışındaki etkileri. 

hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Stres dağılımında implant çapının implant 

uzunluğundan daha önemli olduğunu belirten çalışmalar bulunmaktadır (I O ı, ı 02). 

Himıniova ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada uzunluğun stres üzerine 

olan etkisinin çapın etkisinden daha az olduğu görülmüştür. Stres daha çok implantın 

boyun bölümünde toplandığından geniş çaplı implantların kullanılması çiğneme 

kuvvetlerinin daha iyi dağıtılınasını sağladığı belirtilmiştir. İmplant boynu etrafındaki 

kortikal kemikte stresin daha az oluşması kortikal kemikteki rezorpsiyonu önleyerek 

implantları başarı oranını arttıracağı ileri sürülmüştür(99, ı 02). Bunun aksine implant 

uzunluğunun arttırılması ile kanselloz ve kortikal kemikte stresin azaldığı ve bunun çap 

değişikliğinden daha etkili olduğunu belirten çalışmalar da bulunmaktadır. İmplant 

uzunluğunun kansellöz kemikteki stres dağılımında, implant çapının kortikal kemikteki 

stres dağılımında etkili olduğu belirtilmektedir (I 03 ). Birçok farklı görüşün bulunduğu 

implant boyu ve implant çapı değişikliklerini içeren çalışmalar değerlendirilirken birçok 

etkenin olduğu implant vakalarında klinik açıdan durum değerlendirilmesi yapılması 

gerekliliği göz ardı edilmemelidir. 

Posteri or mandibulada m olar ve premolar bölgelerine ı 92 tek diş im plantın ı O 

yıllık takibini içeren çalışmada ı Oyıllık başarı oranı %97,9 olarak belirlenmiş 

yaş,cinsiyet, implant uzunluğu, kemik kalitesinin krestal kemik seviyelerini 

etkilemediği bildirilmiştir.( ı 04) 

Geramy ve arkadaşları posterior mandibulada molar diş eksikliğinde tek dar 

çaplı implant, tek kalın çaplı implant ve 2 ince çaplı implant çevresinde farklı 

tüberküllere gelen kuvvetler doğrultusunda üst yapılarda oluşan stress dağılımlannı 

değerlendirmişlerdir. İki ince implant ile oluşturulan kuronun mesio-distal ,bukko

okluzal yerdeğiştirmesi ve kuron etrafındaki stress değerleri diğer iki gruptan da az 

olarak bildirilmiştir. Tek implant modellerinde ise kalın çaplı implant-üstü kuronda ince 

implanta oranla daha az yerdeğiştirme olduğu belirtilmiştir.( ı 05) 
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Çalışmalarda çıkarılan teorik sonuçlar değişkenlik göstermekte olup 

kemik,implant parametreleri ve çiğneme kuvvetleriyle oluşan stres değerleri bireyden 

bireye değişkenlik göstermektedir. Klinik değerlendirmeler de bunların da dikkate 

alınması gerekliliği belirtilmektedir.( 1 03) 

2.3. Stres analiz metodlan 

Kemikte, implantta ve uygulanan restorasyonlarda fonksiyonel stresleri ölçmek 

amacıyla farklı analiz yöntemleri kullanılmaktadır. 

2.3.1. Fotoelastik kuvvet analiz yöntemi 

Modeldeki iç gerilimlerin doğrudan gözlemlenmesine izin vermektedir. Bu 

yöntem karışık yapılar içinde oluşan mekanik içsel gerilmelerin gözle görülebilir, ışık 

taslakları haline dönüştürülmesi tekniğidir. Oral yapılar gibi çok karmaşık şekli olan 

yapıların fotoelastik özellik gösteren materyal ile şekillendirilerek yüklenmesi 

durumunda restoratif elemaniann ürettiği stresler, modelin her kesiminde gözlenebilir. 

Bazı ortamların kuvvet altında çift kırıcılık göstermesi ve ışığın kutuplanması 

(po larizasyonu) ilkesine dayanmaktadır. 

2.3.2. Gerilim Ölçer ile Kuvvet Analiz Yöntemi 

Bu yöntemde gerilimölçer, yük altındaki yapıların bünyesinde oluşan doğrusal 

şekil değişikliklerini saptayan bir araçtır. Bu yöntem, kalibre edilmiş elektriksel direnç 

elemanları yardımıyla stres altındaki boyutsal değişiklikleri incelemektedir. 
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2.3.3. Kınlgan Vemik Tekniği ile Kuvvet Analiz Yöntemi 

incelemek için hazırlanan modelin üzerine özel bir vemik sürülüp fınnlandıktan 

sonra yükl_enmesi ile gerçekleştirilir. Kuvvetlerin yoğun olduğu bölgelerde izlenen 

çatlaklar, kuvvet hatlarının doğrultusunu göstermektedir. 

2.3.4. Lazer Işmlı Kuvvet Analiz Yöntemi 

Bu yöntemde ışık girişim saçaklarını uzaktan ölçen interferometri denilen alet 

kullanılmaktadır. Cisimler üzerindeki aralık ve yer değiştirme miktannı çıkardığı iki 

lazer ışın demeti ile ölçer. Işın verilmesi sırasında cisim hareket ettirildiğinde; 

holografik görüntüde şekillenen saçakların değerlendirilmesi ile sonuca 

gidilmektedir( 67). 

2.3.5. Matematiksel Kuvvet Analiz Yöntemi (Sonlu elemanlar analizi): 

Genel anlamda bütün olan bir modelin, daha küçük, basit alt elemanlara 

ayrılarak her birinin kendi içinde çözümünün sağlanması ile bütünün çözümlendiği 

matematiksel analiz yöntemidir. Sözü edilen analiz üç aşamada gerçekleşmektedir. 

Birinci aşamada kuvvet karşısında çözümlemesi yapılarak davranışı incelenecek yapı 

geometrik tanırnlara uyacak şekilde bilgisayarda modellenir. Bu aşamada sınır koşullan 

ve düğüm sayısı önemlidir. Bu iki etken yapının küçük alt bölümlere ayniması ile 

doğrudan ilişkilidir ve ne kadar küçük ünitelere (katı eleman) ayrılabilirse analiz de o 

kadar gerçeğe yaklaşır. 

İkinci aşama analiz ile ilgili gerekli ve yeterli verinin yüklenmesidir. Bu veriler: 

• Her farklı elemanın elastikiyet modülü ve poisson oranı 

• Düğüm noktalarına uygulanacak (yapının herhangi bir yerindeki) kuvvetin yönü, 

şiddeti ve açısıdır. 
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Doğaldır ki bu değerler bütünü oluşturan yapıların her biri için özgün olmalı, 

kuvvet ile ilgili bilgiler de gerçeği yansıtmalıdır. Son aşama analizin çözümlemesinin 

yapılmasıdır. Her bir alt yapının iç çözümlemesinden yapının tümünün çözümlemesine 

ulaşılır. Burada etken düğüm noktalarındaki elde edilen değerlerdir. Bu nedenle ne 

kadar çok düğüm noktası varsa o oranda gerçeğe yakın sonuç alınabilir(67). 

incelenecek model küçük ve düzenli üçgen veya dörtgen elemanlara bölünerek 

köşe noktalarında birbirlerine bağlantılı olan bir element ağ (mesh generation) 

oluşturulur. Model ağını oluşturan elemanlar kendi gerilme şekil değiştirmelerini bağlı 

oldukları diğer elemanlara aktararak onları etkilerler. 

Elemanlar üzerindeki noktaların yer değişimi ile tüm yapının iç gerilme şekil 

değişiklikleri elde edilir. Birçok analiz yöntemine alternatif olan sonlu elemanlar 

analizinin diğer yöntemlere göre avantaj ları; 

1. Kullanılan sonlu elemanların boyutlarının ve şekillerinin değişkenliğinedeniyle 

ele alınan bir cismin geometrisi tam olarak temsil edilebilir. 

2. Bir veya birden çok delik veya köşeleri olan bölgeler kolaylıkla incelenebilir. 

3. Değişik malzeme ve geometrik özellikleri bulunan cisimler incelenebilir. 

4. Sebep ve sonuç ilişkisine ait problemler, genel direngenlik matrisi ile birbirine 

bağlanan genelleştirilmiş kuvvetler ve yer değiştirmeler cinsinden formüle 

edilebilir. Sonlu elemanlar metodunun bu özelliği problemierin anlaşılınasını ve 

çözülmesini hem mümkün kılar hem de basitleştirir. 

5. Sınır şartları kolayca uygulanabilir. 

Sonlu eleman probleminin çözümünde ilk adım eleman tipinin belirlenmesi ve 

çözüm bölgesinin elemanlara ayrılmasıdır. Çözüm bölgesinin geometrik yapısı 

belirlenerek bu geometrik yapıya en uygun gelecek eleman seçilir. Seçilen elemanların 

çözüm bölgesini temsil etmesi oranında elde edilecek sonuçlar, gerçek çözüme 

yaklaşılmış olur( 67). 

Birçok yöntem özellikle de sonlu elemanlar stres analizi biyolojik dokuların 

mekanik davranışını taklit etmek ve tahmin edilebilir yapmak için etkili araçlardır. 
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Mekanik özellikler, şekil, yükleme konumu ve limit durumlar gibi kemiğin 

biyomekanik davranışını etkileyen farklı faktörlerin detaylı bir şekilde elde edilmesine 

olanak sağlarlar. Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar sonlu elemanlar 

metodunun implant-kemik ilişkisinin değerlendirilmesi veya kemiğin modellenınesi için 

uygun bir yöntem olduğunu göstermektedir(69,99, ı 02). 

Karmaşık geometrik yapılardaki problemierin analitik çözümü oldukça 

zordur.Bu bakımdan sonlu elemanlar stres analiz yönteminde olduğu gibi rakamsal 

yöntemlerin kullanımı gereklidir. Karmaşık mekanik problemierin çözümünde sonlu 

elemanlar stres analizi, problemi daha küçük ve daha basit birimlere bölerek 

sonuçlandırır. Karmaşık geometrik yapı bilgisayar ortamında, bir ağ yapıya (mesh) 

dönüştürülür. Bu yapıyı, elemanlar (elements), bunlarla bağlantılı düğüm noktaları 

(nodes) ve belirleyici sınır koşulları (boundary conditions) oluşturur. Düğüm noktaları, 

birbirleri ile köşe noktalarda birieşebilen eşit büyüklükte sonlu sayıda elemanlara 

bölünmüştür. Yükleme ile her bir düğüm noktası üzerinde oluşturulan yer değişimleri 

ve stresler bir bilgisayar programı ile hesaplanabilir( ı 06). 

Son yıllarda, dijital görüntü tekniklerinin gelişmesiyle daha doğru anatomik 

modeller elde edilmektedir. Bilgisayarlı tomografi ile elde edilen görüntü bilgileri 3 

boyutlu olarak bilgisayar ortamına aktarılmakta ve sonlu elemanlar stres analizi için 

gerekli olan ağ yapısı oluşturulmaktadır( ı 02, ı 06). 

Sonlu elemanlar analizinin kullanımı yapılan çalışmalarda değişik materyalierin 

değerlendirilmesine imkan vermektedir. Daha da önemlisi kemiğin homojen olmayan 

yapısı örneğin kortikal ve spongioz kemiğe ilişkin alt bölünme göz önünde 

bulundun.Jabilir. Bunun yanı sıra bu analiz hesaplanan yer değişikliği ve stresierin 3 

boyutlu görüntülenmesine imkan verir. 

Dental implantların mekanik davranışlarının belirlenmesinde temel güçlük insan 

kemik yapısının modellenınesi ve uygulanan mekanik kuvvetiere olan cevabıdır. Sonlu 

elemanlar stres analizi sonuçlarının daha doğru ortaya konulmasında; 

1 -Modellenecek kemiği n ve im plantın ayrıntılı geometrisi, 



2-Materyal özellikleri, 

3-Sınır koşulları, 

4-Kemik ve implantın bağlantı yüzeyi önem taşımaktadır(l 06). 
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3 boyutlu stres analiz yönteminin başarısının hazırlanan matematik modellerdeki 

eleman ve düğüm sayısı oranı ile bağlantılı olduğu belirtilmiştir( ı 07). 3 boyutlu stres 

analizi yöntemi 2 boyutlu stres analizi yöntemine göre destek kemikteki stresi daha 

gerçekçi bir şekilde göstermektedir(l 06). 

Dental implant - kemik sisteminin karmaşık geometrisi düşünüldüğünde sonlu 

elemanlar stres analizi yöntemi bu problemierin çözümünde en uygun yöntem olarak 

görünmektedir( ı 06, ı 07, ı 08). 

Üç boyutlu sonlu elemanlar analizi implant ve çevre kemikteki sıresin 

değerlendirilmesi için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Biyomekanik problemlere 

ait matematiksel problemin bilgisayarda çözümlenmesi açısından modellerin 

oluşturulması en kapsamlı ve evrensel yöntem sonlu elemanlar yöntemidir. Bu nedenle, 

bilimsel problemierin sayısal çözümlemelerinde en çok kullanılan yöntemlerin başında 

gelmektedir. Sonlu eleman analizinin boyutlarının büyüklüğünü ifade etmek için, hem 

matematiksel analiz, hem diferansiyel denklemler, hem sayısal yöntemler, hem 

bilgisayar bilimleri, hem de çeşitli mühendislik bilim dallarıyla iç içe olduğunu 

söylemek yeterlidir.( ı 08) 

2.4. Sonlu elemanlar yönteminin ( sea ) değişken verileri ve önemli noktalan 

2.4.1. Kuvvet 

Bir kütlenin diğerine etkisi sonucunda kuvvet oluşmaktadır. Dental implantlar 

üzerinde etkili olan kuvvetlerde önemli olan; kuvvetin süresi, tipi, yönü, büyüklüğü ve 

şiddetidir. 
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2.4.2. Stres 

Bir yapıya deformasyon oluşturmak üzere bir _kuvvet uygulandığında bu dış 

kuvvete karşı bir direnç oluşur. Bu iç reaksiyon şiddet olarak dış kuvvetle eşdeğer 

ancak yön olarak zıttır ve bu iç reaksiyon stres olarak tanımlanır. Uygulanan kuvvet ve 

iç direnç (stres) yapının belirli bölgelerine dağılır ve yapıdaki stres, birim alandaki 

kuvvet olarak değerlendirilir. Kuvvet uygulamalanna karşı oluşan iç direnç pratik 

olarak ölçülemeyeceğinden kesit alana uygulanan dış kuvvetin ölçülmesi daha kolay bir 

işlem olacaktır. Stres birimi, birim kuvvetin birim alan ya da uzunluğun karesine 

bölünmesiyle elde edilir ve genel olarak Pascal olarak ifade edilir (ı Pa= ı N/m = 

ı MN/mm ). Bilimsel yayınlarda stres sıklıkla MPa (Megapascal) olarak 

bildirilmektedir( ı MPa=ı O Pa) (66). 

Bir yapıdaki stres kuvvet ile doğru, alan ile de ters orantılı değişkenlik 

gösterdiğinden kuvvetin hangi alana uygulanacağını belirlemek önemlidir. Dental 

restorasyonlar için kuvvet uygulanan alanların çok küçük olmasından dolayı bu konu 

göz önünde bulundurulmalıdır. 

Stres her zaman bir metrekarelik bir kesite uygulanan kuvvete eşdeğerdir. 

Ancak dental restorasyonların yüzey alanları küçüktür, örneğin bir okluzal pit 

restorasyonunun yüzey alanı 4mm den fazla değildir. Bu nedenle birçok restorasyonda 

birkaç yüz MPa'lık stres oluşur(66). 

2.4.3. Kuvvet tipleri 

Kuvvet bir yapıya herhangi bir açı ya da doğrultudan yönehilebilir ve çoğu 

zaman yapıda karmaşık stres oluşturmak üzere birkaç kuvvet bir araya gelebilir. 

Genel olarak kuvvetler, aksiyel (çekme veya basma), makaslama, eğil me ve 

bükülme şeklinde olabilir. Bütün kuvvetler aksiyel ve kesme tiplerinin çözümüdür. 
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Aynı çizgi üzerinde birbirinden ayrı yönde 2 kuvvet setine maruz kalan yapıda çekme 

oluşur. 

Bu kuvvetler aynı çizgi üzerinde birbirlerine doğru ise yapıda basma oluşur. İki 

kuvvet seti birbirine paralel ve zıt yönde ise makasiama oluşur. Bükülme yapının 

dönmesine karşı ve eğilme uygulanan eğilme momenti sonucunda oluşur. Çekme 

uygulandığında yapıdaki moleküller dağılmaya karşı, basma uygulandığında ise 

moleküller birbirlerine çok yaklaşmaya karşı direnç gösterir. Makasiama stresi 

uygulandığında madde bir bölümünün diğeri üzerinden kaymasına karşı direnç gösterir. 

Materyalin deformasyona karşı bu direnci katı yapıların elastikiyetinin temel kalitesini 

gösterir( 66). 

Kemik en çok sıkışma tipi kuvvetiere dayanıklıdır. Gerilme tipi kuvvetiere %30, 

kesme tipi kuvvetiere ise %65 daha az dayanıklıdır( ı ,66). 

2.4.4. Gerinim 

Bir kütleye kuvvet uygulandığında bu kuvvetin sonucunda bir deformasyon 

oluşur. Her tip stres, yapıda deformasyon oluşturabilir. Çekme kuvveti ile oluşan 

deformasyon uygulanan kuvvet yönünde cİsınin uzamasıdır. Basma kuvveti ise yükleme 

yönünde cismin kısalmasına sebep olur. Gerinim (Strain), yapı bir strese maruz 

kaldığında yapının her birim uzunluğunda meydana gelen uzunluk değişimidir. 

Gerinimin bir ölçü birimi yoktur. Ancak gerinim deformasyonun orijinal uzunluğa oranı 

olarak tanımlanabilir( ı ,66). 

Gerinim, elastik veya plastik ya da her ikisi birden olabilir. Elastik gerinim geri 

dönüşlüdür. Yani stres ortadan kalkınca atomlar eski haline dönerler. Plastik gerinim ise 

malzeme içindeki atomların daimi bir şekilde yerlerinden oynamasıdır. Eğer stres, 

birim alan başına bileşke kuvvetini aşarsa, enerji veya çekim kuvveti atomların 

tamamen ayrıldığı bir noktaya gelebilir. Bu durumda kopma ve kırılma meydana 

gelir(72). 
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2.4.5. Elastiklik Modülü (Young Modülü) 

Materyallerin elastisitesi, elastiklik modülü bazen de Young modülü olarak 

bilinir. Elastiklik modülü bir materyalin elastik sınırlar içerisindeki sertliğini gösterir. 

Elastiklik modülü, stresin gerinime oranıdır. Bu bakımdan bir strese ne kadar küçük 

gerinim karşılık geliyorsa modülün değeri de o kadar büyük olur. Örneğin, eğer bir tel 

veya benzeri bir yapının bükülmesi zor ise bunda görünür bir gerinim veya 

deformasyon yaratmak için büyük bir stres uygulanınası gerekir. Bu tip bir malzemenin 

yüksek birelastiklik modülü vardır. 

Elastiklik modülünün birimi, birim alana düşen kuvvet olup kg/mm 'dir. Bu 

özellik materyalierin mekanik özellikleri ile dolaylı bir ilişki içindedir (66). Stres/strain 

grafiğindeki düz çizgi bölgesinin eğimi materyalin sertliğinin veya katılığının 

ölçümüdür. Bir materyalin kalınlığı arttırılarak sertliği arttırılabilir. Ancak elastisite 

modülü değişmez. Elastisite modülü sabit bir değerdir(72). 

2.4.6. Poisson oranı 

Çekme veya basınada aksiyel yükleme esnasında aynı zamanlı aksiyel ve yan 

(lateral) gerinim mevcuttur. Çekme yüklernesi altında yüklemenin yönünde materyal 

uzadığında çapraz kesitte azalma vardır. Basma yüklernesi altında çapraz kesitte bir 

artış vardır. Elastik sınırlar içerisinde yan gerinimin dikey gerinime olan oranı Poisson 

oranı olarak tanımlanır. Çekme yüklemesinde Poisson oranı, elastik deformasyon 

esnasındaki uzama çapraz kesit azalmasıyla orantılıdır. Çapraz kesitte azalma materyal 

kırılıncaya kadar devam eder (66). 

Daha yumuşak olan materyaller çekme esnasında çapraz kesitte daha fazla 

azalma gösterirler ve poisson oranı daha yüksek olur. Bir yapı orantı sınırının üstünde 

gerildiği takdirde daimi şekilde deforme olur. Malzeme bir çekme kuvveti 

uygulandığında kopmadan büyük oranda daimi deformasyona dayanabilirse bu 

malzemenin çekilebilirliğinin yüksek olduğu söylenir. Dolayısıyla çekilebilirlik 
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malzemenin bir kopma olmadan daimi deformasyona dayanabilme miktarıdır. Kolayca 

uzayabilen metal çekilebilir bir metaldir. Çekilebilirlik, plastiklik ve çekme kuvvetine 

bağlıdır. Çekilebilirlik malzemenin oda sıcaklığında bükülmesi ve eğilmesi durumunda 

en yüksek izin verilebilir plastiklik derecesi olup diş hekimliği açısından son derece 

önemlidir(65). 

2.4. 7. Kaldıraç 

Kuvvet, yük ve dayanak üçlüsünün birbirleri ile olan ilişkisini açıklayacak 

şekilde kaldıraçlar üç ayrı tasarımda açıklanmaktadır. 

l.Sınıf kaldıraç: Dayanağın ortada, yük ve uygulanan kuvvetin iki uçta olduğu 

sistemdir. 

2.Sınıfkaldıraç: Yük (direnç) ortada, kuvvet ile dayanağın arasında yer alır. 

3.Sınıfkaldıraç: Yük ve dayanak iki uçta, uygulanan kuvvet ise ortada yer alır. 

Kaldıraç sistemlerinde kuvvetin etkisini açıklayan, mekanik avantaj kavramıdır. 

Kuvvet kolu(Kk) 

M.A. (Mekanik Avantaj) = 

Yük kolu(Yk) 

Şekill-3: Mekanik avantaj formülü 

Bu formül kuvvetin yük ile ilişkili olarak etkisinin değerlendirilmesine olanak 

vermektedir. Yük kolu yükün dayanağa olan uzaklığı, kuvvet kolu ise kuvvetin 

dayanağa olan uzaklığı olarak ifade edilmektedir.(67). Bir kaldıraçta mekanik avantaj 

kuvvet kolunun yük koluna oranı olarak tanımlanmaktadır. Dayanak ortada olup her iki 

uçta eşit ağırlıkta yük bulunduğunda MA 1 ve kaldıraç dengede olacaktır. İkinci sınıf 

kaldıraçta yük dayanak ile kuvvet arasındadır. Yük ve kuvvetlerin oluşturduğu ağırlıklar 

aynı yönde hareket edeceğinden dolayı sistem daima birden daha fazla mekanik 

avantaja sahiptir(MA> 1) Üçüncü sınıf kaldıraçta kuvvet, dayanak ve yük arasındadır. 
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Bu kaldıraçta da yük ve kuvvetleri oluşturan ağırlıklar aynı yönde hareket ederler ve 

mekanik avantaj daima birden küçüktür(MA<l) (65). 

2.4.8. Moment 

Bir cismin dönmesi için kuvvete ve kuvvetin uygulandığı noktadan belli bir 

mesafede yer alan dönme merkezine ihtiyacı vardır. Kuvvetin bu merkez üzerinden 

uygulanması halinde, yani mesafenin sıfır olması durumunda cisimde hareket olmaz. 

Bir başka deyişle cisim denge konumundadır. Bir cismi bir eksen etrafında döndürmek 

için, uyguladığımız kuvvetin dönme eksenine olan uzaklığı önem kazanmaktadır. 

Eksene yakın bir noktadan oldukça büyük, eksene uzak bir noktadan ise daha küçük bir 

kuvvet uygulamamız gerekir. Bir kuvvetin bir noktaya göre momenti, kuvvetin şiddeti 

ile noktanın kuvvet doğrultusuna dik uzaklığının çarpımı olarak tanımlanmaktadır. (67) 

Şekil 2-4: Devrilme moment formülü 

Burada F kuvvetin şiddeti, d ise dönme merkezinin kuvvetin doğrultusuna 

uzaklığıdır. Devrilme momentinin belirlenmesinde kuvvet ve kaldıraç kolu önem taşır. 

Daha uzun kaldıraç kolu daha büyük devrilme momenti ve daha büyük stres demektir. 



Şeki12-5:Eksentirik yükleme sonucunda bir implant gövdesi üzerinde oluşan 
momentler gözlenmektedir. C noktasından uygulanan kuvvet implantın 
dikey eksenine d mesafesindedir . 

Klinik olarak önemli olan iki gereklilik dikkat çekmektedir; 

1- Kemik-implant bağlantısının momenti karşılayarak dengeyi sağlaması gereklidir. 

2- Implant ve üst yapı parçalarının koroplikasyon oluşmadan bu momenti karşılaması 

gerekmektedir. 

Dönme momentinin niceliği, bir kuvvetin döndürme etkinliğini belirleyen bir 

niceliktir. Bir kuvvetin dönme momenti ne kadar büyük ise döndürme etkinliği de o 

kadar büyük olacaktır(67). 

Çiğneme hareketi esnasında dikey ve yatay (horizontal) kuvvetler oluşur. Ancak 

oluşan kuvvetler, diş ile temas sağlandıktan sonra o kadar basit olmamaktadır. Kuvvetin 

yönünün son halini temas yüzeyinin şekli belirler. Kuvvetin miktan, yönü ve destek 

kemiğe dağıtılması implantın ve restorasyonun ömrünü belirlemektedir.(72). 

33 
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Tüberkül ( cusp) eğimine dik bir kuvvet geldiğinde, sonuç kuvvet di şin apİkal 

üçlüsünde bulunan rotasyon merkezine belirli bir mesafeden geçer. Bu mesafe ne kadar 

uzarsa moment de o kadar artacaktır(72). 

İmplantların yerleştirildiği alveol kemiğinin ağız içerisindeki konumu, 

işlevselliği ve yumuşak doku temasları ile ilgili olan kuvvetler düşünüldüğünde 

devrilme moment etkisi oklüzo-apikal , vestibulo-lingual ,mezio-distal olmak üzere 3 

farklı eksende incelenebilir. 

Oklüzoapikal olarak tanımlanan moment kolu implantın uzun eksenini tanımlar. 

Bu tanıma göre bu eksendeki implantın alveol kemiği içerisindeki(implant boyu) ve 

dışındaki bölümleri ve aralarındaki oran önem taşımaktadır. Bilinen kaldıraç yasalarına 

göre kuvvet kolunun yük koluna oranı bu eksendeki implanta etkiyen kuvvetlerin 

implant-kemik ara yüzünde oluşturacağı stresierin miktarını belirlemektedir. 

Bu eksendeki momentler ve sonuçları, implant üstü protezlerin yapımında, 

protezin dikey boyutunun saptanması ve uygulanmasında yapılacak implant üstü 

restorasyonun boyutunun saptanması ve uygulanmasında önemli rol oynamaktadır 

(67,72). 

Okluzoapikal uygulanan kuvvet aynı zamanda vestibulo-lingual moment koluna 

etkimektedir. Bu anlamda vestibulo-lingual eksende de devrilme momenti etkisi söz 

konusudur. Bu moment kolundaki etkinin büyüklüğü okluzal yüzün genişliği ile 

doğrudan ilişkilidir. Geniş okluzal tablanın eksenden uzak bölgelerine gelen dikey 

kuvvetler okluzal yüzey morfolojisine de bağlı olarak implant üzerinde eğik kuvvet 

etkisi yaratırlar. Eksentrik kuvvetlerin bu etkileri sonucu özellikle implantın alveole 

girdiği bölgede kemikte gerilme birikimleri oluşur. Gerilme birikimlerinin sonucu 

olarak alveol kemiğinde gelişen yıkım istenmeyen bir sonuçtur. Çünkü oluşan yıkım ile 

implantın alveol içindeki bölümü kısalır. Ortaya çıkan kaldıraç etkisi ile (kuvvet kolu 

uzayacağından) okluzoapikal eksende devrilme moment etkisi yatay kuvvet varlığında 

artacaktır. Eğik bir yüzeye gelen dik kuvvetin bileşenleri yeni yan kuvvetiere neden 

olur. 



35 

Meziodistal yöndeki kuvvet etkisi komşu diş temasları ya da implantların birbiri 

ile bağlanması nedeniyle önemsiz boyutlardadır(67). 

Serbest sonianan posterior diş eksikliği vakalarında ı veya 2 implant destekli 

protezlerde eğilmeye bağlı aşırı yüklerin oluşma riski yüksektir. Buna bağlı olarak 

posterior bölge implant destekli protezler yüksek sıklıkla devrilme momentinin 

etkisinde kalmaktadırlar( 46). 

Clelland ve arkadaşlarının( ı 5) yaptıkları 3 boyutlu sonlu elemanlar stres analizi 

çalışmasında dayanak açısındaki artışın kortikal kemikte oluşan stresi arttırmıştırdığı 

belirtilmektedir. 

Kaldıraç etkisi çeşitli geometrik şartiann sonucunda oluşur. İmplantlara bir 

kantilever gövde ilave edilmesi ya da implantlarda bukkolingual ofset oluşturulması 

kaldıraç etkisine örnek verilebilir. Kaldıraç etkisine bir örnek de büyük azı bölgesine 

uygulanan implantlarda, diş kuron boyutlarının implant çapından çok daha fazla 

olmasından dolayı tüm yönlerde oluşan devrilme momentidir(l5, 1 09). 

2.4.9. Isırma kuvvetlerinin biyomekanik yapısı: 

Çene hareketi sırasında kuvvetlerin, implantlar tarafından desteklenen kuronlar 

üzerine aktarılmasında ısırma işleminde rol alan bütün elemanlar biyomekanik açıdan 

değerlendirilmelidir. 

Şeki12-6:Alt çenenin kaldıraç sistemine benzerliğini gösteren model. 
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Fulkrum noktası (C) kondildedir, M 1 ve M2 kasları F kuvv~tinin uygulandığı bölgeye 

oranla fulkruma daha yakın noktalardan etki etmektedir. Alt çene klas 3 kaldıraç sistemine 

benzetilebilir. Ml ve M2 kaslarının konstraksiyonu ile üretilen kuvvetler 

temporomandibuler eklem bölgesinde doğan karşıt kuvvetlerin sayesinde çene kemiğini 

harekete geçirerek ağızdaki besin üzerinde F kuvvetini oluştururlar. Bu kuvvet okluzal 

düzleme dik gibi gözükse de kuronun okluzal düzleminin engebeli yapısı nedeniyle 

implantın uzun aksına tam paralel olarak gelmemektedir. 

I'OINTB 

i F 

(:---~ .-- -, _., . .,.. ) 
.- (' .... - ! 

T~ 
i 

Fx - 1 GO~ Ux 

Fy = F cos Oy 

f=z -= F cos ez 

Şekill-7: F kuvveti B noktasından etki ettiğinde oluşan kuvvet dağılımını gösteren 

model 

Tek diş veya implant üzerine gelen kuvvetlerin aksiyel komponenti diğer 

komponentlere oranla çok yüksektir. Isırı:na kuvveti deneylerinden elde edilen aksiyel 

değerler 77N ile 2440 N arasında değişmektedir. Buna kıyasla lateral kuvvetler 

1 OON' dan daha az olarak belirtilmektedir (ll O ). 

Ağızdaki ısırma kuvvetlerini lokasyon veya kullanılan protez türü gibi bazı 

faktörler etkilemektedir. Çiğneme kuvvetleri mukoza destekli total protez kullanan 

hastalarda doğal dişleri mevcut olan hastalara oranla daha düşük olduğu bilinmektedir. 

Bu kuvvetler implatlar tarafından desteklenen protezleri kullanan total dişsiz 

hastalarda, doğal dişleri mevcut olan hastalarınkine yakın olduğu belirtilmektedir( ll 0). 
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Farklı hastaların çiğneme kuvvetlerini temsil edecek ortalama bir değere ulaşılması 

olası olmadığından uygulanan kuvvetler çaılşmalarda farklılık göstermektedir( ı ı ı, ı ı 2). 

2.4.10. Proteze gelen çiğneme kuvvetleri 

Büyük azı bölgesinin okluzal kuvvetlerin dağılımı açısından en fazla kuvvete 

maruz kalan bölge olduğu belirtilmektedir. Bunu sırasıyla küçük azı ve ön dişler takip 

etmektedir. Çiğnemenin şiddeti arttıkça okluzal kuvvetlerin büyük azı bölgesindeki 

miktarı da artmaktadır, küçük azı ve ön bölgede değerler azalmaktadır(! ı 3, ı ı 4 ). 

Posteriarda diş eksikliğinin bulunduğu durumda maksimum çiğneme gücünün azaldığı 

gözlenmektedir( ı ı 5). Arkada ısırma çift taraflı olduğunda maksimum ısırma miktarını 

579N, tek taraflı bir ısırma gerçekleştiğinde ise maksimum ısırma miktarı ortalama 

428N olarak bildirilmiştir(l ı 3). 

Epidemiyolojik çalışmalar posterior diş eksikliğinde de adaptasyon sonucu 

çiğneme fonksiyonunun gerçekleştiğini göstermektedir. Bu da kısaltılmış ark konseptini 

gündeme getirmektedir. Anterior dişierin çiğneme fonksiyonunda kullanılması 

temporomandibuler eklemin daha şiddetli kuvvete maruz kalmasına sebep olacığı 

belirtilmektedir. Büyükazı dişlerinin varlığında kas ve ekleme %20 daha az kuvvet 

geldiği belirtilmektedir.( ı ı 6) 

Ferrari o ve arkadaşları( ı ı 7) çalışmalarında en düşük ısırma kuvvetini kesici 

dişlerde tespit etmişlerdir. En yüksek değer ise birinci büyük azı dişlerde görülmüştür. 

Bu çalışmada bayan hastalarda birinci büyük azı diş bölgesinde görülen ortalama 

ısınna kuvveti 234,46N dur. Erkek hastalarda görülen ortalama değer ise 306,07N dur. 

Awadalla ve arkadaşlarının(l ı 8) yaptıkları çalışmaya göre büyük azı bölgede 

etkili olan ortalama çiğneme kuvveti 577N ( 1 27lb )dur. 

Karşıt çenedeki okluzyon iletilecek kuvvet açısından önem taşımaktadır. 

Hareketli protezler ı ı 8N (26lb), sabit parsiyel protezler 247N (54.5lb) ve doğal dişler 

68 ı N (150lb) kuvvet ilctmektedirler(64 ). 

1 
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Craig'e(25) göre doğal dentisyonda ortalama maksimum ısırma kuvveti büyük 

azı dişlerde 390-880N, küçük azı dişlerde 453N ve keserlerde 222N olarak belirtilmiştir. 

Anusavice' e( 65) göre ise ıs ırma kuvvetleri büyük azı, küçük azı, kani n ve kesici 

bölgesinde sırasıyla 400-890N, 222-445N, ı 33-334N, 89- ı ı ı N olarak belirtilmiştir. 

Mericske-Stern ve arkadaşları( ı ı 9) implantlardaki okluzal kuvveti 

değerlendirdikleri çalışmalarında en yüksek değeri ikinci küçük azı ( 450N) bölgesinde 

bulmuşlardır. Birinci küçük azı ve büyük azı bölgesinde 200N, ikinci büyük azı 

bölgesinde de 300N maksimum okluzal kuvvet elde edilmiştir. Aynı hastalarda implant 

bulunan bölge ile diğer bölge birbiri ile karşılaştırıldığında fark olmadığı gözlenmiştir. 

Oral fonksiyonun ilk olarak dentisyonunun durumuna, protetik restorasyonun tipine ve 

psikolojik duruma bağlı olduğu sonucuna varmışlardır. 

Çiğneme kuvvetleri doğal dişlerde ve implant-üstü protezlerde farklılıklar 

göstermektedir. Farklı çalışmalarda farklı kuvvetler oluşturulması yapılan 

çalışmalardaki modellerin ayrı ayrı karşılaştırılması açısından önemlidir. Oluşan stres 

değerlerinin farklılıklar göstereceği aşikardır. Bu nedenle özellikle sonlu eleman analizi 

gibi birçok etkenin ortadan kaldırıldığı veya sabitlendiği modeller kendi aralarında 

karşılaştırılırsa daha doğru olacaktır. 

2.4.11. VM Stresi 

Bu stres cısıme belirli bir kuvvet uygulandığında strese karşı dayanıklılığın 

belirlenmesinde kullanılan şekil değiştirme enerjisi prensiplerinden elde edilen bir 

kriterdir. Cisme 2 veya 3 boyutlu olarak gelen kuvvetler o boyutta değerlendirilebilir. 

İki veya üç boyutlu oluşan stresierin bileşkesinin, materyalin bir boyutta gösterdiği 

germe dayanıklılığı ile karşılaştırılması ile VM stresi elde edilir. Asal ve kayma 

streslerinden hareketle, stresi n şiddetinin genel bir şekilde ifade edilmesidir( 1 20). 
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2.5. Dental İmplantlann Dizaynı ve Yüzey Topografisi 

2.5.1. İmplant Dizaynı (Geometrisi)(Makrodizayn) 

Protetik ara yüzün tipi, yivlerin mevcut olup olmaması, ilave 

makrodüzensizlikler ve bir implantın dış şekli implant dizaynını oluşturmaktadır. 

Günümüze kadar farklı şekillerde implant dizaynları denenmiş olup silindirik ve vida 

tipi implantlar stres dağılımı, protetik uygulamaları, iyileşme ve yerleştirme kolaylığı 

nedeniyle günümüzde yaygın şekilde daha fazla kullanılmaktadır (65). 

I. Endosseous implantlar 

A. Bl ade 

B. Silindirik 

C. Vida tipi 

D. Konik tipte (apikale doğru incelen)(tapered) 

Il. Subperiostal implantlar 

III. Transmandibular implantlar 

Dental implant dizaynında amaç stabiliteyi geliştirmek, implant yüzey alanını 

genişletmek ve ara yüzde meydana gelen stresleri dağıtmak amacıyla yiv kullanımı 

uygun olarak ifade edilmektedir. Yiv derinliği, yiv kalınlığı, yivin yüzey açısı, yivin 

heliks açısı fonksiyonel yiv yüzeyini belirleyen geometrik parametreler olup 

implantların biyomekanik yük dağılımlarında rol almaktadır( ı 2 ı). İlave 

makrodüzensizlikler olarak; dental implantlar değişik şekil ve boyutlarda 

perforasyonlar, çıkıntılar, oluklar ve çentiklere sahip olabilmektedirler. Bu şekilde 

implant ile kemik arasında makro seviyede mekanik kilitlenme sağlanmaktadır( 122). 
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İmplantlar içi dolu veya boş, paralel veya açılı yada hasarnaklı şekiliere sahip olabilir, 

düz, yuvarlak veya sivri ap i kal sonianmalar içerebilirler( ı 2 ı). 

İmplant şekli göz önüne alınmaksızın tüm osteointegre implantlarda, dikey ve 

yatay yükleme esnasında stres kortikal kemikte yoğunlaşmaktadır(68). 

2.5.1.1. İmplant geometrisinin stres dağılımına etkisi 

Kemikiçi implantlarda kemik ile implant bağlantısında periodontal fonksiyon 

olmaması, bunun yerine implanta gelen yüzey basıncının azaltılarak karşılanması için 

implant yüzeyinin olabildiğince arttırılması gerektiği belirtilmektedir. İmplant 

yüzeyindeki yivler, boyun bölgesindeki mikroyivler veya çeşitli yüzey uygulamaları ile 

yüzey alanı pürüzlendirilerek arttırılmaktadır ( 68). 

Araştırmacılar implantların primer stabilizasyonunda kemik kalitesinin implant 

dizaynından daha etkili olduğunu belirtmektedir( I 23 ). 

İmplant gövdesinin makro dizaynı implant kemik ara yüzeyindeki cevap 

açısından önemli bir role sahiptir. İmplantın yerleştirilmesi esnasındaki primer 

stabilitenin fonksiyonel kuvvetler altındaki yük iletimi açısından çok önemli olduğu 

belirtilmektedir ( 1, I 24 ). 

İmplant makro dizaynındaki değişiklik, implant çapındaki değişikliğe oranla 

yüzey alanını daha fazla etkilediği belirtilmektedir. Aynı boyuttaki vida tipi implanta 

göre silindirik bir implant o/o30 daha az yüzey alanına sahiptir. 2mm de 2 yivi olan 

implantın yüzey alanı 1 yi vi olana göre daha fazla olacaktır. Yiv derinliğinin 0.2mm 

olduğu durum 0.4mm olan duruma göre daha az yüzey alanına sahiptir( I). 
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Biyomekanik olarak gelen kuvvetiere dayanabilmeleri, mekanik komplikasyon 

riskini en aza indirmek için implantlar mümkün olduğunca sert olmalıdır. İmplantların 

sertliği geniş çaplı implantlar kullanılarak da arttınlabileceği belirtilmiştir. Çap %30 

oranında arttırıldığında implantın sertliği de 5 kat artacağı bu uygulamanın implant 

boynu etrafındaki stresi ciddi ölçüde azaltacağı belirtilmektedir( 68). Yapılan 

çalışmalarda çap arttıkça stres değerinin azaldığı görülmektedir(99, I 02). 

Himıniova ve arkadaşlarının( 1 02) yaptıkları bir çalışmada implant uzunluğunun 

stres üzerine olan etkisinin çapın etkisinden daha az olduğu görülmüştür. Stresin daha 

çok implantın boyun bölgesinde oluştuğu geniş çaplı implantların kullanılması, çiğneme 

kuvvetlerinin daha iyi dağıtılınasını sağlamaktadır. İmplant boynu etrafındaki kortikal 

kemikte stresin daha az oluşması kortikal kemikteki rezorpsiyonu önleyerek 

implantların başarı oranını arttırmaktadır(99). 

2.5.2. İmplant Mikrodizaynı (Yüzey Topografısi) 

Saf titanyum dokularda integre olamayan reaktif bir materyal olmasına karşın 

yüzeyinin havayla temasta hızlı oksidasyonu pasİvasyon tabakası oluşturarak dokularla 

uyumlu hale gelmekte oral implantoloji ve ortopedi için kemikiçi uygulamalarda 

kullanılmaktadır. 

Albrektsson ve ark.( 4) güvenilir bir osseointegrasyonun elde edilmesinde önem 

taşıyan 6 temel faktörü belirtmişlerdir. Bu faktörler; implant materyali, kemiğin 

durumu, implant dizaynı, yüzey kalitesi, cerrahi teknik ve implantı yükleme 

koşullarıdır. Bu faktörlerden yüzey kalitesi konaktaki hücresel cevapta rol 

oynamaktadır.Uygulanan yüzey modifikasyonu işlemlerine göre implantlar değişik 

yüzey topografilerinc sahiptir( 125). 

İmplant yüzey alanını arttırma yöntemlerinden biri yüzeyin pürüzlendirilmesidir. 

İmplantların yüzey pürüzlülüğünü arttırmak için rektifıkasyon, titanyum plazma sprey, 
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yüzey kaplaması ve fotolitografı gibi işlemler kullanılmaktadır. Ancak en sık kullanılan 

yöntem kumlama yöntemidir (26). Ayrıca asitleme ile de implant yüzeyinde belirgin bir 

artış sağlanmaktadır( 68, 126). İmplant yüzeyinin pürüzlendirilmesi ile daha fazla kemik 

teması oluşmakta ve cilalı yüzeyli implantlara oranla implantın yer değiştirmesi ıçın 

daha fazla kuvvet gerektiği belirtilmektedir( 127). 

İmplant yüzeyi kemik kaybı açısından çok önemlidir. İmplant yüzeyindeki 

pürüzlülüğün artması kemik oluşumunu ve yenilenmesini dengelernekte ve implant 

yüzey topagrafisi ara yüzeydeki gerilim ve stresin büyüklüğünü kontrol ettiği 

belirtilmektedir (I 28). İmplant yüzeyi pürüzlü ise okluzal kuvvetin transfer edileceği 

kemik yüzeyi artacağından implantların çevresinde daha az gerilim ve stres 

oluşacaktır( I 29). 

2.6. İmplant başansmı etkileyen faktörler 

İmplant başarısında pek çok etken bulunmaktadır. Bunlar; Atravmatik cerrahi, 

asepsi, sağlık, beslenme, hastanın uyumu, cerrahın başarısı, periyodik kontroller, 

bi youyumlu materyal kullanımı, biyomekanik tasarım, biyoaktif yüzey, makro ve mikro 

tutuculuk (retansiyon), kemik kalite ve kantitesidir(l30). 

2.6.1. Implant Başan kriterleri 

İmplantolojide başarı kriterlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. 

I. Klinik mobil i te olmaması, 

2. Birinci yılın sonunda ortalama dikey kemik kaybının 0,2mm. 'den az olması 

3. Radyolojik tetkiklerde implant çevresi kemik dokuda radyolusent alanlar 

olmaması, 

4. İmplanta çevresi parestezi, ağrı ve enfeksiyon olmaması, 

5. İmplantların pozisyonlarının, hem hekim hem de hasta için tatminkar olan ve 

planlanan fonksiyonel ve estetik protezin yapımını etkilememesidir 



Bu kriterler ile minimum başarı oranı 5 yıllık %85, 

gerektiği belirtilmiştir( 4 ). 
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I O yıllık %80 olması 

2.7. Kuron/kök ve Kuronlimplant oranı ile ilgili değerlendirmeler 

Alveolar kretinin okluzalinde kalan kısmın kemik içerisinde kalan kısma oranı 

kuron-kök oranı olarak tanımlanmaktadır(7). Aynı tanımı kuron-implant oranı olarak 

yaparsak ; kemik dışındaki implant komponentlerini de içeren kuron uzunluğunun, 

kemik içindeki implant uzunluğuna oranı olarak değerlendirebiliriz. 

Kuron-kök oranı anatomik ve klinik olarak farklı konseptlerde 

değerlendirilebilir. Anatomik olarak dişin mine ile kaplı bölümünün sement ile kaplı 

bölümü olarak kısaca ifade edilebilir. Bu oran periodontal açıdan sağlıklı dişlerde doğru 

bir oran olarak gözlenirken periodontal yıkımın olduğu dişlerde kemik kaybı 

doğrultusunda ortaya çıkan sement yüzeyinin kuron bölümüne dahil edilmesi daha 

doğru olacaktır. Yani klinik olarak alveoler kemik üzerindeki yapının, kemik dokusu 

içindeki yapıya oranı gibi bir ifade doğru olacaktır. Doğal dişler açısından 

incelediğimizde dişlerdeki aşınınaya bağlı olarak kuronun dikey boyutundaki azalma 

sonucu kuron-kök oranında da azalma olacağı belirtilebilir.(7) 

Sabit veya hareketli protezlerde kuron-kök oranı dayanak belirlenmesinde 

primer faktörlerden biridir. Bir dişin dönme merkezi alveoler kemik içerisine gömülü 

olan kısmının ortasında yer almaktadır. Alveolar kemikte kayıp arttıkça kaldıraç kolu 

büyümekte ve zararlı lateral kuvvet oluşma miktarı artmaktadır(64). Kemik kaybı 

sonucunda kuron kök oranı artacağından dolayı rotasyon merkezi daha apİkale 

taşınacak ve lateral kuvvetler diş için daha yıkıcı olacaktır(95, ı 3 ı). 

Doğal dişler için en uygun kuron kök oranı 2/3 olarak belirtilmektedir. 

Minimum I/ı oranı kabul edilebilir olduğu belirlenmiştir. Ancak karşıt dentisyonda 

hareketli protezlerin bulunması gibi durumlarda daha büyük kuron-kök değerleri kabul 

edilebilmektedir( 64 ). 
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Kuron boyu, kemik rezorpsıyon miktarı az olsa dahi doğal anatomik kuron 

boyundan her zaman için daha uzun olacaktır. Yan yükler uygulandığında kuron boyu 

dikey kaldıraç olarak etki gösterecek ve kemik-implant ara yüzeyinde oluşan stres 

artacaktır. Kuron boyu uzadıkça kuvvetin yatay bileşeni nedeniyle daha büyük moment 

oluşacaktır. Kuvvetin yatay bileşeni açılı gelen herhangi bir yükleme sonucunda 

oluşacak ve k uro n uzunluğu kaldıraç etkisini de arttıracaktır( ı). 

Literatürde periodontal problemi olan dişlerde kuron-implant oranının diagnozda 

ve tedavi planlamasında etkisini değerlendiren oldukça az çalışma bulunmaktadır( ı 32). 

Kuron boyunun artmasıyla artış gözlenen kuron-kök oranı, sonrasında implant 

planlaması yapılacak vakalarda da değerlendirilmesi gereken bir kavram olacaktır. Diş 

etrafında dikey olarak yetersiz gözlenen kemik miktarı konvensiyonel implant 

yerleşimini kimi zaman zor hale getirecektir. Bu gibi durumlarda kemik yüksekliğinin 

arttınlmasına yönelik cerrahi işlemler veya mümkünse kısa implantlar gündeme 

gelecektir(25). 

Kuron-implant oranının kuron-kök oranı ile farklarını değerlendirdiğimizde 

klinik gözlemlerde 2:2 olabildiği bilinmektedir. Doğal dişlerde bu oran gözlendiğinde 

diş çekiminin endike olacağı rahatlıkla söylenebilir(?). İmplantlarda bu oranın yüksek 

olabilmesi kemik-implant arayüzündeki direk temas ile ilişkilendirilebilir. Ayrıca 

implantların kemiğe bağlantısındaki yüzey arttırıcı unsurlar (pürüzlü yüzey,yiv yapısı ) 

ve özellikle kısa implantların artmış çapları da etkenlerden bazılarıdır( ı ,32). 

İmplantların doğal işlere oranla uzun kuron boyuna daha dirençli olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu dayanıklılık belirli bir noktadan sonra aşırı strese bağlı olarak 

bozulabilmekte ve biyolojik olarak implantın boyun bölgesinde kemik kaybı veya 

mekanik olarak protetik yapılarda komplikasyonlar oluşabilmektedir. Bu tip 

komplikasyonların yaşanmaması adına implantüstü protezlerin planlamasında dikkatli 

olunmalıdır( I, 70,89) 

Kuron-kök oranındaki anatomik ve klinik fark aynı şekilde kuron-implant 

oranında da karşımıza çıkmaktadır(25). Bu konuda tek aşamalı ve çift aşamalı implant 

cerrahisi arası fark ortaya çıkmaktadır. Farklı implant dizaynları ve modellerinde 
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implantlann boyun bölgesinde O. I -3mm arasında cilalı yüzeyler bulunmaktadır. 

Günümüzde çift aşamalı implantlarda boyun bölgesine kadar pürüzlendirilmiş yüzey 

bulunmaktadır. Bilindiği üzere tek aşamalı implantlann boyun bölgelerindeki cilalı 

yüzeylerin kemik üzerinde kalması önerilmektedir. Boyun bölgesindeki cilalı yüzey 

çevresinde destekleyici kemik dokusu olmadığı düşünülürse kuron-implant oranını 

anatomik değil de klinik olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır(? ,25, 1 42). Oranlar 

arasındaki kanşıklıklan gidermek adına anatomik kuron/implant oranı ve klinik 

kuron/implant oranı olarak kullanılmaktadır. 

Anatomik 
kron/implant oranı ,..... 

/'\_:,(;~',> 
~..;. .__):. 

Klinik kron/implant 
oran e 

Şekii2-8:Anatomik ve klinik kuron/implant oranı 

Tüberkül eğimleri ayarlanmamış, açılı yerleştirilmiş implantlann protezlerinde 

açılı kuvvetler ile karşıtaşıldığında uzun kuron boyu zararlı etkileri daha da 

arttıracaktır. Aşın rezorbe olmuş kretler ve anatomik sınırlar implantlann istenen 

kuron/implant oranında yerleştirilmesine engel olabileceği belirtilmektedir. Doğal 

dişlerde olduğu gibi kuron boyundaki azalma daha az lateral kuvvet gelmesine neden 

olacaktır(133). Aynca doğal dişierin dayanak olarak kullanılacağı durumlarda 

splintleme ile rotasyon merkezinin değiştirilebileceği ve gelen lateral kuvvetlerin 



azaltılabileceği ni belirtilen çalışmalar bulunmaktadır( ı 34). Fakat 

çalışmalar bu teorik modeli desteklememektedir. (ı 35. ı 36) 
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Sütpideler ve arkadaşlannın( ı 37) çalışmasında kuron boyundaki azalmanın 

implantlann ofset olarak yerleştirildiği dizayna göre oluşan stresi daha fazla oranda 

azaltacağı belirtilmektedir. Gomez-Polo ve arkadaşlan yaptıklan klinik çalışmada 

kuron/kök ve kuron/implant oranındaki artma sonucunda implant ve kurona gelen 

lateral kuvvetlerin şiddetinde artış gözlendiğini fakat peri-implanter kemik kaybı 

gözleomediğini belirtmişlerdir( I 38). 

Kuron/implant oranı ölçümü yapılırken bazı çalışmalarda implant-post birleşimi 

fulkrum olarak belirtilmekte iken(l39. ı40), bazı çalışmalarda ise kemik implant 

temasının en kuronal bölümü değerlendirilmiştir( ı 4 ı). 

Klinik kuron/implant oranı anatomik orana kıyasla implant destekli 

restorasyonlann komplikasyonlannın değerlendirilmesinde biyomekanik açıdan daha 

gerçekçi olduğu öne sürü lmüştür( ı, I 4 I) 

Klinik ve anatomik kuron-impant oranı kavramı genellikle klinik çalışmalarda 

önem kazanmaktadır. İn vitro olarak yapılan sonlu eleman analizi gibi çalışmalarda 

modeller için matematiksel olarak veri girişi yapıldığı düşünülürse sadece bir 

kuron/implant oranı belirlenebilecektir(25) 

Yapılan çalışmalarda kuron/implant oranı 0.5 ve ı arasında olduğunda kemikte 

oluşan peri-implanter aşın stresin önlendiği ve böylece de implant kaybını önlediği 

bildirilmektedir(73, ı42). Bu öne sürümün, doğal diş destekli protezler için protetik ve 

periodontal açıdan kabul edilebilirliğini belirten çalışmalar bulunmaktadır(64). Ancak 

kuron/kök oranı I 'den büyük olarak oluşturulan protezleri inceleyen çalışmalarda uzun 

dönem başansı bildirilmekte, biyolojik ve teknik komplikasyonlar oluşmadığı 

gözlenmektedir( 143 ). 
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İmplant destekli restorasyonlarda artmış kuron/implant oranı ile proteze gelen 

aşın kuvvetlerin peri-implanter kemik çevresinde oluşturduğu stresin uzun dönemde 

implant kaybı ile sonuçlanabileceği bildirilen çalışmalar bulunmaktadır. Klinik 

çalışmalarda kemik kalitesi, kemik hacmi, parafonksiyonlar gibi etkiyenierin varlığı 

olduğu gözden kaçınlmamalıdır. Bireyden bireye değişen çiğneme kuvvetleri, 

alışkanlıklar kuron-implant oranı düşük olan bir implantüstü protezi yüksek risk grubu 

haline getirebilecektir. Aynı şekilde çok fazla kuron/implant oranı olan bir protezde 

uygun bir okluzal tabla, azaltılmış tüberkül eğimleri ile risk 

azaltılabilecektir( 1 ,46,68, 77) 

İmplant kemik bağlantısının oldukça sağlam olması; yapıya gelen kuvvetlerin 

yapının en zayıf noktasına etki göstereceği düşüncesini ortaya çıkarmaktadır. Protetik 

yapıda estetik materyal kınklan ve implant-post birleşimindeki vida gevşemesi gibi 

komplikasyonlar oluşabilmektedir. Bu şekilde oluşabilecek komplikasyonlann 

önlenmesinde hastanın düzenli kontrollere çağınlması ve kontrollerde oklüzyonun 

kontrol edilmesi önem kazanmaktadır( 1 ,25, 70) 

Protetik komplikasyonlann değerlendiği çalışmalara baktığımızda oluşan vida 

gevşemesi, porselen kınlması implant kınlması gibi rlurumiann kuron/implant oranının 

artışıyla, sıklığı ve sayısının arttığı bildirilmemektedir( 1 0,57). 

Protetik komplikasyonlann genellikle çözümleri daha kısa sürede ve daha 

kolayca bulunabilmektedir. Protetik problemierin birçoğunun çözüme ulaşmadığı veya 

ihmal edildiği durumlarda çözümü daha zor olan biyolojik komplikasyonlar meydana 

gelebilmektedir(l 9,47). Ağız hijyen uygulamalannın yetersizliğinin büyük etken olduğu 

bu komplikasyonlardan, sadece peri-implanter yumuşak dokuyu içeren peri

implantmukozitis veya alveolarkemik kaybının da dahil olduğu peri-implantitis implant 

çevresinde oluşabilen hastalıklardır. Peri-implantitis 'in aşı n okluzal kuvvetler ile de 

tetiklendiğini belirten çalışmalar bulunmaktadır(46,68). İmplantlara gelen aşın 

kuvvetlerin eliminasyonu ile peri-implanter kemik kaybının kontrol altına alınabildiği 
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belirtilmektedir. Aşın kuvvetler terimini implant açısından daha dayanıksız olduğu 

lateral kuvvetler olarak ifade etmek daha doğru olacaktır. Literatürde klinik 

çalışmalarda kuron-implant oranı ile protetik ve biyolojik koroplikasyon insidansı 

arasında ilişki olabilirliği araştınlmaktadır(l09,144) 

Blanes ve ark'ı 2009 yılında yaptıklan çalışmada K/İ oranı değişikliğinin krestal 

kemik üzerine etkisini değerlendirmiş ve K/İ oranındaki artışın krestal kemik kaybında 

etkili olmadığını, implant sağkaltın oranınına, protetik koroplikasyon oluşma sıklığına 

etkisini belirten yeterli bilgi bulunmadığını belirtmişlerdir( 1 09) 

Birdi ve ark'ı çalışmalannda 309 tek diş implant restorasyonunun radyografıden 

mesial ve distal kemik seviyelerini değerlendirmişlerdir. Ortalama kuron implant oranı 

2 (0.9-3.2) olarak bildirilmiştir. K/İ oranınındaki değişikliğinin kemik seviyeleri ile 

ilişkisi olmadığını belirtmişlerdir( 144 ). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışmada, alt çenenin serbest sonlandığı parsiyel dişsizlik vakasında 5 ve 6 

nolu diş bölgelerine yerleştirilen implantlar ile oluşturulan implant-üstü kuronlarda 

oluşan stres değerlerinin araştıniması planlanmıştır. Farklı materyallerinden 

modellenenen implantlann metal-seramik üst yapıtann kullanılması ile implant 

çevresindeki kemikte oluşan gerilim miktan araştınlmaktadır. 

Oluşturulan alt çene modeli üzerinde posteri or bölgeye 2. küçükazı, 1. büyükazı 

bölgelerine gelecek şekilde titanyum materyallerinden 2 implant yerleştirilmiştir. 

Abutmantlann desteklediği farklı dizayn ve materyallerden yapılmış iki üye simante 

köprü protezleri ile iletilen çiğneme kuvvetlerinin implantlann çevresindeki kemik 

dokusunda oluşturduğu gerilimlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, gerilim 

analiz yöntemlerinden, bilgisayar ortamında çalışan ve en detaylı sayısal değerleri veren 

üç boyutlu sonlu eleman analizi yöntemi kullanılmıştır. 

3. ı. Geometrik modellerin oluşturulması 

Çalışmada implantlann yerleştirileceği alt çene kemiğinin, titanyum 

implantlann, abutmantlann, iki üyeli metal-seramik sabit protezlerin geometrik 

modelleri oluşturuldu. 

3. ı. ı Mandibulanın Modellenmesi: 

Alt çeneye ait geometrik modelin oluşturulması için İstanbul Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesi Anatom i Bilim Dalı 'ndan alınan kadavra alt çene kemiğinden 

yararlanı ldı. Alt çene kemiği seçilirken kemik dikey boyutu 1 O mm, bukko-lingual 

yöndeki genişliği 5 mm' den fazla olan A Divizyonu tipinde kemik seçimi yapıldı. 
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Çene kemiği, Konik Huzme Işınh Tomografide (ILUMA, Orthocad, CBCT, 3M 

Imtec, Oklahoma, USA) tarandı. Tararnada 120 kvp, 3.8 mA'de 40 saniyelik tarama ile 

601 kesit elde edildi(Şekil 3-1 ). Daha sonra hacimsel veri 0.2 mm kesit kalınlığı ile 

rekonstrükte edildi. Rekonstrüksiyon sonucunda elde edilen kesitler, DICOM 3.0 

formatında aktarıldı. Aktarılan kesitler 3D-Doctor (Able Software Corp., , MA, USA) 

yazılımına alındı. 

Şekil3-l:Hastanın mandibula tomografisi 

3D-Doctor yazılımı magnetik rezonans ve bilgisayarlı tomografi de olmak üzere 

pek çok görünillierne yöntemi ile elde edilen görüntülerin, bilgisayar ortamında yeniden 

oluşturulabildiği bir yazılımdır. Yazılım ile yeniden oluşturulan görüntüler üzerinde 

sadeleştirme ve yeniden biçimlendirme gibi değişiklikler yapılabilmektedir. 



51 

Şekil 3-2: Kesitler üzerinde 'interactive segmentation' yöntemi 

3D-Doctor yazılımında kesitler üzerindeki kemik dokular "interactive 

segmentation" yöntemiyle ayrıştınldı(Şekil 3-2). Ayrıştırılan kesitler "Complex 

Render" yöntemiyle 3 boyutlu model haline getirildi. Elde edilen 3 boyutlu model, 3D

Doctor yazılımındaki sadeleştirme yöntemleri ile düşük hafıza tüketen ve düzgün 

oraniara sahip elemanlardan oluşan, pürüzsüz bir yüzey haline getirilerek alt çene 

kemiğinin modelleme işlemi tamamlandı(Şekil 3-3). 3 boyutlu model 3D-Doctor 

yazılımından .stl formatın dönüştürüldü. 
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Şeki13-3:01uşturulan mandibula modeli 

Bu aşamada bilgisayar oluşturulan modelin sadece dış yüzeyini, yani kortikal 

kemiği tanımaktadır. Trabeküler kemiğin oluşturulması için alt çene modelinde 

oluşturmak istediğimiz kortikal kemik kalınlığı kadar (2mm) pay bırakılıp trabeküler 

kemiğin sınırları belirlenmiştir(Şekil 3-4) . Bu işlemlerin yapılması için, .stl veriler 

Rhinoceros 4.0 (Robert Meneel & Associates USA) yazılımına atılıp ofset yöntemi 

kullanılmıştır. 

Şekil 3-4: Kortikal kemik kalınlığını offset ile oluşturma imajı 



53 

Şekil 3-5: Gerekli bölgenin Bootean işlemi ile çıkarılması 

Yapılan çalışmada mandibulanın tümüne gereksinim olmadığından sadece 

gerekli bölgeler Boolean işlemi ile çıkarılmıştır(Şekil 3-5). Boolean işleminde bütün 

yapıların koordinatları muhafaza edildiği için bilgi kaybı olmamaktadır. Bu işlemi 

gerçekleştirmek için mandibula modelinin istenen bölgesi üzerinde bir küp çizilmiş, 

çizilen küp ile mandibulanın kesiştiği alan, gereğinden fazla mesh için hafıza 
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harcanmasını gerektirmeyen mandibula modeli elde edilnıiştir Boolea . 
1 

. d 
· n ış emın e 

bütün yapıtann koordinatlan muhafaza edildiği için bilgi kaybı olmamaktadı r. 

3.1.2 İmplantların Modellenınesi 

Çalışmada, mandibulaya yerleştirilecek implantların büyu"k boy d ll · mo e en 
Nextengine tarayıcısında 3 boyutlu lazer tarama yöntemi kullanılarak tarand V tl 

ı. e .s 
modelleri elde edildi. Modeller Nextengine lazer tarayıcısı ile (Nextengine Ine., USA) 

makro çözünürlükte taranmıştır. Elde edilen tarama .stl olarak export edilmiş ve 

Rhinoceros yazılımında analize hazır hale getirilmiştir(Şekil 3-6). 

Şekil 3-6: İmplantların modellenmesi, kemikte implant yuvalarının hazırlanması 

Kullanılacak implantlann, alt çene kemiği üzerinde, 2. küçükazı, 1. büyükazı 

dişlerinin olduğu bölgelere gelecek şekilde yerleştirilmesi planlandığından öncelikle 

alt çene modeli üzerinde bu dişierin bulunması gereken bölgenin saptanması 

gereklidir. 
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Anatomik oluşuıniann rehber alındığı alt çenede mental sinirin çıkış noktası 

olan foramen mentale referans noktası seçildi. İmplant lokalizsyonlan foramen 

mentalenin lokalizasyonuna göre belirlendi. Analiz modellerinde boşluklann 

kapatılması gerektiği için mentalenin lokalizasyonu tomografık görüntüler sayesinde 

saptanmıştır. DICOM formatındaki tomografık kayıtlar üzerinde foramen mentale'nin 

konumu bilgisayar ortamında işaretlendi. işaretlenen bölgenin koordinatlan 3 boyutlu 

koordinat sistemi yardımıyla geometrik olarak saptandıktan sonra, bu koordinatlar 

hazırlanan çene modeline aktanlarak foramen mentale'nin konumu 3 boyutlu olarak 

lokalize edildi. 

Foramen mentale'den çene kemiğinin tepe noktasına çizilen dik doğrunun, 2. 

küçükazı dişinin kuronunun mezial kenanndan geçtiği düşünülerek kemik bölgesinin 

mezial sının olarak bu hat belirlendi. Distal sınınn belirlenmesi için iki dişe ait toplam 

mezio-distal genişlik Wheeler'ın (145) doğal diş morfolojisi atlasında verdiği boyutlara 

uygun olarak modele geçirildi. Mezio-distal genişlik ikinci küçükazı dişi için 7 mm, 

birinci büyükazı dişi için 1 I mm olarak belirlendi. 

3.1.3 Abutınentların Modellenınesi 

İmplantlann üzerine gelecek abutmentlann büyütülmüş modelleri yıne 

Nextengine tarayıcısında taranarak ve .stl formatında kaydedilerek analize hazır hale 

getirildi. 

3.1.4 iınplant Üstü Protezlerin Modellenınesi 

Çalışmamızda implant üstü protez tipi olarak metal destekli porselen 

restorasyonlan seçilmiştir. İmplant üstü protezlerin modellenınesi sırasında alt yapı 

olarak krom-kobalt alaşımı (Wiron 99; Bego, Bremen, Almanya) ,üst yapı olarak ise 

feldspatik porselen (Ceramco Il; Dentsply, Burlington, ABD) kullanılmıştır. Metal 

kalınlığı 0.8 mm, porselen kalınlığı kuron boyutlan dikkate alınarak en az 2mm olarak 

hazırlanmıştır(Şekil 3-7, Şekil 3-8). Kuronlann modellenınesinde Wheeler Diş Anatom i 

Atiası 'ndan( I 45) yararlanılmıştır. Koping ve post arasındaki sirnan tabakası, tabakanın 
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inceliğinden ve malzeme değerlerinin düşüklüğünden ötürü, analize mınımum etki 

yapacağı düşünülerek göz ardı edilmiştir. 

Şekil 3-7:Protezlerin alt yapısında kullanılan krom-kobalt alaşımının modellenınesi 

Şekil 3-8: Protezlerin üst yapısında kullanılan feldspatik porselenin modellenınesi 
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3.2. Oluşturulan Modellerin Sonlu Eleman Analizi için Hazır Hale Getirilmesi 

Modeller, Rhinoceros yazılımı ile geometrik olarak oluşturulduktan sonra 

analize hazır hale getirilmeleri ve analizlerinin yapılması için, stl formatında Algor 

Fempro (Algor Ine., USA) yazılımına aktarılmıştır. .stl formatı 3d modelierne 

programları için evrensel değer taşımaktadır. Stl formatında düğümterin koordinat 

bilgileri de saklanması sayesinde programlar arasında aktarım yapılırken bilgi kaybı 

olmamaktadır. Algor yazılımı ile uyumlu hale getirildİkten sonra oluşturulan modelin 

mandibulaya ailt olduğunu, diş implantları ve üst yapılarının hangi materyalden 

yapıldığını yazılıma tanıtmak gerekmektedir. Modelleri oluşturan yapıların her birine, 

fiziksel özelliklerini tanımlayan materyal (elastiklik modülü ve Posison oranı) değerleri 

verilmiştir. (Tablo 3-1) 

Malzeme Efastildik Modülü (Gpa) Poisson Oranı 

Spongioz Kemik 1,370 0,3 

Kortikal Kemik 13,400 0,3 

Titanyum 0,35 

Krom-Kobalt Alaşımı 218 0,33 

Feldspatik Porselen 82.8 0,35 

Tablo 3-1: Çalişmamızda kullamlan materyalierin değerleri 

3.3. Analizi Yapılacak Matematiksel Modellerin Oluşturulması 

Rhinoceros yazılımında yapılan modeller, Algor yazılırnma .stl şeklinde yüzey 

verisi olarak atılmıştır. Algor yazılımında analizlerinin yapılabilmesi için, içi dolu 

şekilde meshlenmesi gerekmektedir. 
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Meshleme işleminde, modeller mümkün olabildiğince 1 O düğüm noktalı (brick 

tipi) elemanlardan oluşturulmuştur(Şekil 3-9). Modellerdeki yapıların merkezine yakın 

bölgelerde gerektiğinde yapının tamamlanabilmesi için daha az düğüm noktalı 

elemanlar kullanılmıştır. Bu modelierne tekniği sayesinde hesaplamayı kolaylaştırmak 

üzere mümkün olan en yüksek düğüm noktalı elemanlar ile en yüksek kalitede ağ yapısı 

oluşturulmasına çalışılmıştır. Çene modellerinde bulunan ve analiz işlemini zorlaştıran 

dik ve dar bölgeler çizgisel elemanlardan arındırılarak düzenli hale getirilmiştir. 

8 nodlu 30 Brick Eleman 
7 nodlu 30 Brick e eman 

6 nodlu 30 B ek e eman 
5 nodlu 30 Brick e eman 

Şekil 3-9: Modeller oluşturulurken kullanılan düğüm noktalı elemanlar 

Çalışmanın gerçekçi sonuçlar vermesi için programın el verdiği ölçüde, seçtiğimiz 

çene kemiğinin modelinin boyutlarını göz önüne alarak mümkün olduğunca fazla 

eleman sayısı seçilmiştir. 

Çene modelleri, diş implantları ve üst yapıları içeren matematiksel modellerde 

kullanılan eleman ve düğüm sayıları Tablo 3-2 'de verilmiştir. 



59 

4 Node Sayısı Eleman Sayısı 

10-10 43364 240310 

10-1S 47382 262196 

10-20 53152 292026 

8-8 40096 220674 

8-12 40926 225773 

8-16 42559 231403 

6-6 36267 197879 

6-9 38658 212153 

6-12 39226 215641 

s 
10-10 43548 241843 

10-15 44593 244325 

10-20 54654 300711 

8-8 38266 210251 

8-12 41222 225896 

8-16 42807 232692 

6-6 36520 197804 

6-9 38865 211981 

6-12 38839 211629 

3-5 

10-10 46548 259067 

10-15 47969 265260 

10-20 46548 259067 

8-8 41963 231738 

8-12 44247 244224 

8-16 49049 269996 

6-6 38085 207186 

6-9 41787 229438 

6-12 41787 229438 

Tablo 3-2: Matematiksel modellerde kullanılan eleman ve düğüm sayıları 
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3.4. Modellerde Kontak Yüzeylerin Belirlenmesi 

Oluşturduğumuz matematiksel modellerin üzerinde analizierin yapılabilmesi için 

modeli oluşturan parçalann birbirleri ile olan yüzey ilişkilerinin programa tanımlanması 

gerekir. Kortikal kemik ile spongioz kemiğin birbirine, diş implantlan ile çene kemiği, 

implantlar ile postlar ve postlar ile metal destekli implant üstü protezlerin kesintisiz 

olarak kontakta oldukları kabul edilmiştir. Sirnan tabakası dikkate alınmamıştır. 

İmplantlar ise çene kemiğine %100 osseointegre kabul edilmiştir. 

3.5. Sonlu Elemanlar Analizi Programında Modeliere Uygulanan Yükler ve Sınır 
Koşulları 

U zayda duran modelin analizinin yapılabilmesi için periferik noktalardan 

bağlanması ve sınırlarının tanımlanması gerekmektedir( Şekil 3-1 0). 

Çalışmada kullanılan modellerin tümünde, mandibulanın ön, arka ve üst kısırnlara 

sıfır serbestlik derecesi verilmiştir. 

-=~~---------------------------- ~· •ı w ... "',_ · -~ .. .. 

Şekil 3-lO:Modellerin Sınırlarının Tanımlanması 

. ... L • • A.'-' . ... ~ ~ . " ... . 
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Her bir modelde proteze ait 2 dişin, karşıt çenedeki dişierin fonksiyonel 

tüberkülleriyle çiğneme esnasında temasta olacağı bölgeler olan bukkal tüberküllerinin 

lingual eğimlerine 30 o açıyla o b lik yönde 100 N olmak üzere iki değişik tipte oklüzal 

kuvvet uygulanmıştır(Şekil 3-11 ,Şekil 3-12) . 

... 'lOt' U IIIIH6 ~ 

.... -...~c, ._.. .ı:l /"'"" V ... ~ a .... . ... ... . . """ 'J 

,. •• ~ llP.t.+ ncooö-e•w • •·• • • o. • • • .: ib ' ... ~ n-- a ı:a~:<J I • 

Şekil 3-11: Uygulanan o b lik (30°) kuvvetlerin gösterimi 

l)allliôl •:ı. s 
.. ıııt..Ji,.- ·411'~ / + 7 ....... # .. ,.. .. ........ ,. " ' ' "' 

J+ •-.-ıı JIIIJJ. +ooeoc.o""*R -ı • • • • • -- • ..: 'b 'X <rtG ....... ~ • ~;, l e 
O ON / 

Şekil 3-12: Uygulanan kuvvet noktaları 
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Bu çevresel ölçümlerden elde edilen değerler her bölgede 4 referans noktası 

belirlenerek karşılaştırılmıştır. Her referans bölgesinde 1 'er düğüm noktası 

belirlenmiştir. Bu referans noktalarının yerleşim bölgeleri aşağıdaki Şekil3-13 'de 

gösterilmektedir. Belirlenen referans noktalarındaki Minimum Principal değerleri 

alınmıştır. Ayrıca implantlardan Maximum VM değerleri alınmıştır. 

Şekil3-13: Belirlenen referans noktalarından alınan değerlerin imajı 
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4. BULGULAR 

Çalışmamızda,farklı çap ve boy implantlar posterior mandibulada 2. Küçükazı 

ve ı. Büyükazı bölgelerine yerleştirilmiştir. Düz post kullanılmıştır. İmplantüstü sabit 

protezlerin bukkal tüberküllerinin lingual eğimlerine 30 o açıyla oblik yönde ı 00 N 

olmak üzere oklüzal kuvvet uygulanmıştır. Yükleme sonucunda implantta ve kortikal 

kemikte oluşan stres dağılımları değerlendirilmiştir. 

Yapılan sonlu elemanlar analizi ile; implantlar çevresinde oluşan Von Mises 

stresleri, tüm implant-kemik ara yüzündeki kortikal kemikte oluşan stres değerleri 

incelenmiştir. 

Posterior mandibulada 5 ve 6 nolu diş bölgelerinde oluşturulan iki implant 

destekli sabit protezin çevresinde oluşan stres değerleri için titanyum, çelik gibi 

çekilebilir ve dövülebilir materyallerde daha güvenli sonuç veren VM Stres 

değerlerinden faydalanılmıştır. Kemik gibi kınlgan özellikteki dokuların stres 

değerlerini daha güvenilir biçimde veren Minimum Asal Stres = Sıkışma Stresi) 

yararlanılmıştır. VM stres değerleri kırılgan materyallerde stresierin yapı içerisindeki 

dağılımı konusunda bir fikir verdiği düşünülerek implant çevresinde VM stres değerleri 

incelenmiştir. VM stres bileşke bir stres değeri olarak kabul edilmektedir(33). 

Bu çalışmada VM ve minimum principal stres değerleri renktendirilmiş 

görüntüler olarak kayıt edilmiştir. Değer aralıkları, görüntüterin yan tarafında bulunan 

skala ile gösterilmektedir. VM stres değerleri pozitif olduğundan skalanın üst kısmında, 

sıkışma stresi değerleri negatif olduğundan dolayı skalanın alt kısmında sayıtarla 

belirtilmektedir. 

VM stres, çekilebilir materyalierin gerilme dayanıklılığını belirlemek için 

kullanılan bir terimdir. İmplantlar çekilebilir materyallerdir. İki ve üç boyutlu oluşan 

stresierin bileşkesinin, materyalin bir boyutta gösterdiği gerilme dayanıkitlığı ile 

karşılaştırılmasıdır. VM stresler bileşke streslerdir. Oluşan çekme ve basma streslerinin 

bileşkesinin alınması ile elde edilir. Sonlu elemanlar stres analizi yönteminde VM stres 
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değerleri özellikle çekilebilir materyaller için deformasyonun başlangıcı olarak 

tanımlanır. İmplantlar için VM stres değerleri çekme dayancı (yield strength) ile 

kıyaslanır. İmplantlar için bu değer 550MPadır. VM stres değerleri bu değeri aştığında 

başansızlık görüleceği belirtilmektedir(33). 
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Çalışmamızda , farklı modeller arasında gerilme değerlerini karşılaştırabilmek 

için referans noktaları belirlenerek bu noktalardaki maksimum değerler 

karşılaştırılmıştır. Referans noktalaları kortikal kemik ile implant kontak yüzeylerinden 

alınmıştır. Farklı çap, boy ve kuron/implant oranlarının kullanılması sonucu elde edilen 

verilerin kolay değerlendirilmesi için tablo hazırlanmıştır (Tablo I) 

Oblik(30) yönde "'\ 

yükleme sonucu elde 

edilen bulgular 

'-

1 1 

" Kuron 1 implant Çap değişkeni ile elde Boy değişkeni ile elde 

edilen bulgular edilen bulgular değişkeni ile elde 

(3.5, 4 ,5 mm) (6, 8, lOmm) edilen bulgular 

\... ./ \... ./ '-
(1,1.5, 2) 

1 1 

Stres Değerlerine Ait Bulgular 

• İmplantlarda oluşan stres değerleri 

• Kortikal kemik etrafında oluşan stres değerleri 

Tablo 4-1: Çalışmadaki bulguların değerlendirilmesi sırasında yararlanılabilecek akış 
şeması 

' 

./ 
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4.1. Çap Değişkeni 3.5mm iken Elde Edilen Bulgular 

3.5mm çapında 2 implant 2. küçükazı ve ı.büyükazı diş bölgelerine 

yerleştirilmiştir. Kuron implant oranı ı, ı.5, 2 olmak üzere implant boyları 6 iken 6, 9, 

ı2 mm lik kuron boyları, implant boyları 8 iken 8, ı2, ı6 mmlik kuron boyları, implant 

boyları ı Omm iken 1 O, 12, ı5,20mmlik kuron boyları oluşturularak değerlendirmeler 

yapılmıştır. 

4.1.1. Oblik yönde 30° kuvvet sonucu 3.5 mm çapında 6mm uzunluğunda implant 
modellerine ait bulgular 

4.1.1.1. Kuron/implant Oranı 1 Değerlerine Ait Bulgular 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 6mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı ı iken implantların boyun bölgesindeki VM maksimum geritme 

değeri 214,805 MPa olarak distaldeki implantın lingual yüzeyinde saptanmıştır. (Şekil 

4-ı) 

LDICCI:e':1'!11t 
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Şekil4-l:Oblik kuvvetler altında 3.5mm çapında, 6mm implant boyu, kuron/implant oranı 1 
iken implantlarda bukkal ve lingualde oluşan Von Misses stres dağılımı. 
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Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 6mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı ı iken kortikal kemikteki maksimum stres değeri 57, ı 59MPa 

olarak distaldeki implantın buldal bölgesinde saptanmıştır. (Şekil 4-2) 

Şekil 4-2: Oblik kuvvetler altında 3.5mm çapında, 6mm implant boyu, k:uron/implant oranı 1 
iken kortikal kemikteki stres değerleri 

4.1.1.2. Kuron/implant Oranı 1.5 Değerlerine Ait Bulgular 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 6mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı ı .5 iken implantların boyun bölgesindeki VM maksimum gerilme 

değeri 296,556 MPa olarak distaldeki implantın lingual yüzeyinde saptanmıştır. (Şekil 

4-3) 
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Şekil 4-3: Oblik kuvvetler altında 3.5mm çapında, 6mm implant boyu, kuron/implant oranı 1.5 
iken implantlarda bukkal ve lingualde oluşan Von Misses stres dağılımı. 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 6mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 1,5 iken kortikal kemikteki maksimum stres değeri 74.289MPa 

olarak saptanmıştır. (Şekil 4-4) 

Şekil4-4: Oblik kuvvetler altında 3.5mm çapında, 6mm implant boyu, k:uron/implant oranı 1,5 
iken kortikal kemikteki stres dağılımı. 
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4.1.1.3. Kuron/implant Oranı 2 Değerlerine Ait Bulgular 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 6mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 2 iken implantların boyun bölgesindeki VM maksimum gerilme 

değeri 376,87 MPa olarak distaldeki implantın lingual yüzeyinde saptanmıştır. (Şekil 4-

5) 
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Şekil 4-5: Oblik kuvvetler altında 3.5mm çapında, 6mm implant boyu, kuron/implant oranı 2 
iken implantlarda bukkal ve lingualde oluşan Von Misses stres dağılımı. 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 6mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 2 iken kortikal kemikteki maksimum stres değeri 80,331 MPa 

olarak distaldeki implantın boyun bölgesindeki bukkal kemikte saptanmıştır. (Şekil 4-6) 



Şekil4-6: Oblik kuvvetler altında 3.5rnm çapında, 6rnm implant boyu, k:uron/implant oranı 2 
iken kortikal kemikteki stres dağılımı. 
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4.1.2. Oblik yönde 30° kuvvet sonucu 3.5 mm çapında 8mm uzunluğunda implant 
modellerine ait bulgular 

4.1.2.1. Kuron/implant Oranı 1 Değerlerine Ait Bulgular 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 8mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 1 iken implantlann boyun bölgesindeki VM maksimum gerilme 

değeri 209,077 MPa olarak implantın yüzeyinde saptanmıştır. (Şekil 4-7) 

z 

Şekil4-7: Oblik kuvvetler altında 3.5rnm çapında, 8rnm implant boyu, k:uron/implant oranı I 
iken implantlarda bukkal ve lingualde oluşan Von Misses stres dağılımı. 
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Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 8mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 1 iken kortikal kemikteki maksimum stres değeri 56,929MPa 

olarak saptanmıştır. (Şekil 4-8) 

Şekil 4-8: Oblik kuvvetler altında 3.5mm çapında, 8mm implant boyu, kuron/implant oranı 1 
iken kortikal kemikteki stres dağılımı. 

4.1.2.2. Kuron/implant Oranı 1,5 Değerlerine Ait Bulgular 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 8mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı I ,5 iken implantların boyun bölgesindeki VM maksimum gerilm e 

değeri 370,977MPa olarak implantın yüzeyinde saptanmıştır. (Şekil 4-9) 

~V--l70.J7l~'ll"r2] 
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Şekil4-9: Oblik kuvvetler altında 3.5mm çapında, 8mm implant boyu, kuron/implant oranı 1,5 
iken implantlarda bukkal ve lingualde oluşan Von Misses stres dağılımı. 
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Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 8mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı ı ,5 iken kortikal kemikteki maksimum stres değeri 8ı ,946MPa 

olarak saptanmıştır. (Şekil 4-ı O) 

Şekil4-10: Oblik kuvvetler altında 3.5mm çapında, 8mm implant boyu, kuronlimplant oranı 1,5 
iken kortikal kemikteki stres dağılımı. 

4.1.2.3. Kuron/implant Oranı 2 Değerlerine Ait Bulgular 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 8mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 2 iken implantların boyun bölgesindeki VM maksimum gerilme 

değeri 488,0 ı MPa implantta saptanmıştır. (Şekil 4-ıı) 
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Şekil 4-11: O b lik kuvvetler altında 3 .S mm çapında, 8mm implant boyu, kuron/implant oranı 2 
iken implantlarda bukkal ve lingualde oluşan Von Misses stres dağılımı . 
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Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 8mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 2 iken kortikal kemikteki maksimum stres değeri MPa olarak 

saptanmıştır. (Şekil 4-12) 

Şekil 4-12: Oblik kuvvetler altında 3.5mm çapında, 8mm implant boyu, kuron/implant oranı 2 
iken kortikal kemikteki stres dağılımı. 
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4.1.3. Oblik yönde 30° kuvvet sonucu 3.5 mm çapında lOmm uzunluğunda implant 
modellerine ait bulgular 

4.1.3.1. Kuron/implant Oranı 1 Değerlerine Ait Bulgular 

O b lik kuvvet (30°) uygulanması sonucu ı Omm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı ı iken implantlann boyun bölgesindeki VM maksimum geritme 

değeri 283,783 MPa olarak implantta saptanmıştır. (Şekil4-ı3) 
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Şekil4-13: Oblik kuvvetler altında 3.5mm çapında, IOmm implant boyu, kuron/implant oranı I 
iken implantlarda bukkal ve lingualde oluşan Von Misses stres dağılımı. 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu ıomm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 1 iken kortikal kemikteki maksimum stres değeri MPa olarak 

saptanmıştır. (Şekil4-ı4) 
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Şekil 4-14: Oblik kuvvetler altında 3.5mm çapında, ıomm implant boyu, kuron/implant oranı ı 
iken kortikal kemikteki stres dağılımı. 

4.1.3.2. Kuron/implant Oranı 1,2 Değerlerine Ait Bulgular 

O b lik kuvvet (30°) uygulanması sonucu ı Omm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı ı ,2 iken implantlann boyun bölgesindeki VM maksimum gerilm e 

değeri 370,07ı MPa olarak implantta saptanmıştır. (Şekil 4-ı5) 

Şekil 4-15: Oblik kuvvetler altında 3.5mm çapında, ıomm implant boyu, kuron/implant oranı 
ı ,2 iken implantlarda bukkal ve lingualde oluşan Von Misses stres dağılımı. 
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O b lik kuvvet (30°) uygulanması sonucu ı Omm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı ı ,2 iken kortikal kemikteki maksimum stres değeri 80,334MPa 

olarak saptanmıştır. (Şekil 4-ı6) 

Şekil4-16:0blik kuvvetler altında 3.5rnm çapında, lOmm implant boyu, kuron/implant oranı 
1 ,2 iken kortikal kemikteki stres dağılımı. 

4.1.3.3. Kuron/implant Oranı 1,5 Değerlerine Ait Bulgular 

O b lik kuvvet (30°) uygulanması sonucu ı Omm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı ı ,5 iken implantların boyun bölgesindeki VM maksimum gerilm e 

değeri 385,927 MPa implantta saptanmıştır. (Şekil 4-ı7) 
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Şekil4-17: Oblik kuvvetler altında 3.5mm çapında, lOrnm implant boyu, kuron/implant oranı 
1 ,5 iken implantlarda bukkal ve lingualde oluşan Von Misses stres dağılımı. 
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O b lik kuvvet (30°) uygulanması sonucu ı Omm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı ı ,5 iken kortikal kemikteki maksimum stres değeri 82, ı64MPa 

olarak saptanmıştır. (Şekil 4-ı8) 

Şekil 4-18: Oblik kuvvetler altında 3.5mm çapında, IOmm implant boyu, kuron/implant oranı 
1 ,5 iken kortikal kemikteki stres dağılımı. 

4.1.3.4. Kuron/implant Oranı 2 Değerlerine Ait Bulgular 

O b lik kuvvet (30°) uygulanması sonucu ı Omm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 2 iken implantların boyun bölgesindeki VM maksimum gerilme 

değeri 507,028 M Pa olarak implantta saptanmıştır. (Şekil 4-ı9) 
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Şekil 4-19: Oblik kuvvetler altında 3.5mm çapında, lOmm implant boyu, kuron/implant oranı 2 
iken implantlarda bukkal ve lingualde oluşan Von Misses stres dağılımı. 
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O b lik kuvvet (30°) uygulanması sonucu ı Omm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 2 iken kortikal kemikteki maksimum stres değeri ıoı,632MPa 

olarak saptanmıştır. (Şekil 4-20) 

Şeki14-20: Oblik kuvvetler altında 3.5mm çapında, lOmm implant boyu, kuron/implant oranı 2 
iken kortikal kemikteki stres dağılımı. 

4.2. Çap Değişkeni 4mm iken Elde Edilen Bulgular 

4mm çapında 2 implant 2. küçükazı ve ı.büyükazı diş bölgelerine 

yerleştirilmiştir. Kuron implant oranı 1, 1.5, 2 olmak üzere implant boyları 6 iken 6, 9, 

ı2 mm lik kuron boyları, implant boyları 8 iken 8, ı2, ı6 mmlik kuron boyları, implant 

boyları ı Omm iken ı O, ı2, ı5,20mmlik kuron boyları oluşturularak değerlendirmeler 

yapılmıştır. 

4.2.1. Oblik yönde 30° kuvvet sonucu 4 mm çapında 6mm uzunluğunda implant 
modellerine ait bulgular 

4.2.1.1. Kuron/implant Oranı 1 Değerlerine Ait Bulgular 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 6mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı ı iken implantların boyun bölgesindeki VM maksimum gerilme 

değeri ı42, ı64MPa olarak distaldeki implantın lingual yüzeyinde saptanmıştır.(Şekil 4-

2ı) 
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Şekil4-21:0blik kuvvet altında 4mm çapında 6mm implant uzunluğunda kuron/implant oranı 1 
iken implantlarda oluşan Von-Misses stres dağılımı 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 6mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 1 iken kortikal kemikteki maksimum stres değeri 39,849MPa 

olarak distaldeki implantın bukkal bölgesinde saptanmıştır.(Şekil 4-22) 

Şekil 4-22: Oblik kuvvet altında 4mm çapında 6mm implant uzunluğunda kuron/implant oranı 
1 iken kortikal kemikte oluşan stres dağılımı 
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4.2.1.2. Kuron/implant Oranı 1,5 Değerlerine Ait Bulgular 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 6rnın boyundaki irnplantlarda 

kuron/implant oranı 1,5 iken implantların boyun bölgesindeki VM maksimum gerilme 

değeri 204, 185MPa olarak distaldeki implantın lingual yüzeyinde saptanmıştır.(Şekil 4-

23) 
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4-23: Oblik kuvvet altında 4ınm çapında 6mm implant uzunluğunda kuron/irnplant oranı 1.5 
iken implantlarda oluşan Von-Misses stres dağılımı 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 6mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı I ,5 iken kortikal kemikteki maksimum stres değeri 50,725 MPa 

olarak distaldeki implantın bukkal bölgesinde saptanmıştır.(Şekil 4-24) 



4-24: Oblik kuvvet altında 4mm çapında 6mm implant uzunluğunda kuron/implant oranı 1.5 
iken kortikal kemikte oluşan stres dağılımı 

4.2.1.3. Kuron/implant Oranı 2 Değerlerine Ait Bulgular 
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Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 6mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 2 iken implantların boyun bölgesindeki VM maksimum gerilme 

değeri 234,949MPa olarak distaldeki implantın lingual yüzeyinde saptanmıştır.(Şekil 4-

25) 
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Şekil 4-25:0blik kuvvet altında 4mm çapında 6mm implant uzunluğunda kuron/implant oranı 2 
iken implantlarda oluşan Von-Misses stres dağılımı 
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Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 6mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 2 iken kortikal kemikteki maksimum stres değeri 56,098MPa 

olarak distaldeki implantın bukkal bölgesinde saptanmıştır.(Şekil4-26) 

Şekil 4-26:0blik kuvvet altında 4mm çapında 6mm implant uzunluğunda kuronlimplant oranı 2 
iken kortikal kemikte oluşan stres dağılımı 

4.2.2. Oblik yönde 30° kuvvet sonucu 4 mm çapında Smm uzunluğunda implant 
modellerine ait bulgular 

4.2.2.1. Kuron/implant Oranı 1 Değerlerine Ait Bulgular 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 8mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 1 iken implantların boyun bölgesindeki VM maksimum gerilme 

değeri 167,923 MPa olarak distaldeki implantın lingual yüzeyinde saptanmıştır.(Şekil 4-

27) 
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Şekil4-27:0blik kuvvet altında 4mm çapında 8mm implant uzunluğunda kuron/implant oranı ı 

iken implantlarda oluşan Von-Misses stres dağılımı 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 8mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı ı iken kortikal kemikteki maksimum stres değeri 40,588MPa 

olarak distaldeki implantın bukkal bölgesinde saptanmıştır.(Şekil 4-28) 

Şekil4-28:0blik kuvvet altında 4mm çapında 8mm implant uzunluğunda kuron/implant oranı ı 

iken kortikal kemikte oluşan stres dağılımı 

4.2.2.2. Kuron/implant Oranı 1,5 Değerlerine Ait Bulgular 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 8mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı ı ,5 iken implantların boyun bölgesindeki VM maksimum gerilm e 
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değeri 234,58 ı MPa olarak distaldeki implantın lingual yüzeyinde saptanmıştır.(Şekil 4-

29) 
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Şekil 4-29:0blik kuvvet altında 4mm çapında 8mm implant uzunluğunda kuron/implant oranı 
1.5 iken implantlarda oluşan Von-Misses stres dağılımı 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 8mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı ı ,5 iken kortikal kemikteki maksimum stres değeri 5 ı ,386MPa 

olarak distaldeki implantın bukkal bölgesinde saptanmıştır.(Şekil 4-30) 

Şekil 4-JO:Oblik kuvvet altında 4mm çapında 8mm implant uzunluğunda kuron/implant oranı 
1.5 iken kortikal kemikte oluşan stres dağılımı 
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4.2.2.3. Kuron/implant Oranı 2 Değerlerine Ait Bulgular 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 8mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 2 iken implantların boyun bölgesindeki VM maksimum gerilme 

değeri 299,687MPa olarak distaldeki implantın lingual yüzeyinde saptanmıştır.(Şekil 4-

3 1) 

Şekil 4-31:0blik kuvvet altında 4mm çapında 8mm implant uzunluğunda kuron/implant oranı2 
iken implantlarda oluşan Von-Misses stres dağılımı 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 8mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 2 iken kortikal kemikteki maksimum stres değeri 59,579MPa 

olarak distaldeki implantın bukkal bölgesinde saptanmıştır.(Şekil 4-32) 

Şekil 4-32:0blik kuvvet altında 4mm çapında 8mm implant uzunluğunda kuron/implant oranı 2 
iken kortikal kemikte oluşan stres dağılımı 
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4.2.3. Oblik yönde 30° kuvvet sonucu 4 mm çapında lOmm uzunluğunda implant 
modellerine ait bulgular 

4.2.3.1. Kuron/implant Oranı 1 Değerlerine Ait Bulgular 

O b lik kuvvet (30°) uygulanması sonucu ı Omm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı ı iken implantlann boyun bölgesindeki VM maksimum gerilme 

değeri ı 95,3 76MPa olarak distaldeki implantın lingual yüzeyinde saptanmıştır.(Şekil 4-

33) 
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Şekil 4-33:0blik kuvvet altında 4mm çapında 6mm implant uzunluğunda kuron/implant oranı 
1.5 iken implantlarda oluşan Von-Misses stres dağılımı 

O b lik kuvvet (30°) uygulanması sonucu ı Omm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı ı ,5 iken kortikal kemikteki maksimum stres değeri 43,683MPa 

olarak distaldeki implantın bukkal bölgesinde saptanmıştır.(Şekil 4-34) 
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Şekil 4-34: O b lik kuvvet altında 4mm çapında ı Omm implant uzunluğunda kuron/implant oranı 
ı . 5 iken kortikal kemikte oluşan stres dağılımı 

4.2.3.2. Kuron/implant Oranı 1,2 Değerlerine Ait Bulgular 

O b lik kuvvet (30°) uygulanması sonucu ı Omm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı ı ,2 iken implantların boyun bölgesindeki VM maksimum gerilm e 

değeri 233,688MPa olarak distaldeki implantın lingual yüzeyinde saptanmıştır.(Şekil 4-

35) 
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Şekil 4-35: O b lik kuvvet altında 4mm çapında ı Omm implant uzunluğunda kuron/implant oranı 
ı .2 iken implantlarda oluşan Von-Misses stres dağılımı 
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Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu lOmm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 1,2 iken kortikal kemikteki maksimum stres değeri 47,803MPa 

olarak distaldeki implantın bukkal bölgesinde saptanmıştır.(Şekil 4-36) 
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Şekil 4-36:0blik kuvvet altında 4mm çapında 1 Omm implant uzunluğunda kuron/implant oram 
1.2 iken kortikal kemikte oluşan stres dağılımı 

4.2.3.3. Kuron/implant Oranı 1,5 Değerlerine Ait Bulgular 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu lOmm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 1,5 iken implantların boyun bölgesindeki VM maksimum gerilm e 

değeri 304,759MPa olarak distaldeki implantın lingual yüzeyinde · saptanmıştır.(Şekil 4-

37) 
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Şekil 4-37: Oh lik kuvvet altında 4mm çapında ı Omm implant uzunluğunda kuron/implant oranı 
ı.5 iken implantlarda oluşan Von-Misses stres dağılımı 

Oh lik kuvvet (30°) uygulanması sonucu ı Omm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı ı ,5 iken kortikal kemikteki maksimum stres değeri 56,795 MPa 

olarak distaldeki implantın bukkal bölgesinde saptanmıştır.(Şekil 4-38) 

Şekil 4-38: Oh lik kuvvet altında 4mm çapında ı Omm implant uzunluğunda kuron/implant oranı 
ı.5 iken kortikal kemikte oluşan stres dağılımı 
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4.2.3.4. Kuron/implant Oranı 2 Değerlerine Ait Bulgular 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu ı Omm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 2 iken implantların boyun bölgesindeki VM maksimum gerilme 

değeri 372,503 MPa olarak distaldeki implantın lingual yüzeyinde saptanmıştır.(Şekil 4-

39) 
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Şekil 4-39: O b lik kuvvet altında 4mm çapında ı Omm implant uzunluğunda kuron/implant oram 
2 iken implantlarda oluşan Von-Misses stres dağılımı 

O b lik kuvvet (30°) uygulanması sonucu ı Omm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 2 iken kortikal kemikteki maksimum stres değeri 63,2ı9MPa 

olarak distaldeki implantın bukkal bölgesinde saptanmıştır.(Şekil 4-40) 

Şekil 4-40: O b lik kuvvet altında 4mm çapında ı O mm implant uzunluğunda kuron/implant 
oranı 2 iken kortikal kemikte oluşan stres dağılımı 
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4.3. Çap Değişkeni Smm iken Elde Edilen Bulgular 

5mm çapında 2 implant 2. küçükazı ve ı.büyükazı diş bölgelerine 

yerleştirilmiştir. Kuron implant oranı ı, ı.5, 2 olmak üzere implant boyları 6 iken 6, 9, 

ı2 mm lik kuron boyları, implant boyları 8 iken 8, ı2, ı6 mmlik kuron boyları, implant 

boyları ı Omm iken ı O, ı2, ı5,20mmlik kuron boyları oluşturularak değerlendirmeler 

yapılmıştır. 

4.3.1. Oblik yönde 30° kuvvet sonucu 5 mm çapında 6mm uzunluğunda implant 
modellerine ait bulgular 

4.3.1.1. Kuron/implant Oranı 1 Değerlerine Ait Bulgular 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 6mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı ı iken implantların boyun bölgesindeki VM maksimum gerilme 

değeri ı 00,345MPa olarak distaldeki implantın lingual yüzeyinde saptanmıştır.(Şekil 4-

4ı) 
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Şekil 4-41: O b lik kuvvet altında 5mm çapında 6mm implant uzunluğunda k:uron/implant oranı 
1 iken implantlarda oluşan Von-Misses stres dağılımı 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 6mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı ı iken kortikal kemikteki maksimum stres değeri 39,ı54MPa 

olarak distaldeki implantın bukkal bölgesinde saptanmıştır.(Şekil 4-42) 
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Şekil4-42: Oblik kuvvet altında 5mm çapında 6 mm implant uzunluğunda kuron/implant oranı 
ı iken kortikal kemikte oluşan stres dağılımı 

4.3.1.2. Kuron/implant Oranı 1,5 Değerlerine Ait Bulgular 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 6mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı ı ,5 iken implantlann boyun bölgesindeki VM maksimum gerilm e 

değeri ı 26,083MPa olarak distaldeki implantın lingual yüzeyinde saptanmıştır.(Şekil 4-

43) 

Şeki14-43: Oblik kuvvet altında 5mm çapında 6mm implant uzunluğunda kuron/implant oranı 
ı ,5 iken implantlarda oluşan Von-Misses stres dağılımı 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 6mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı ı ,5 iken kortikal kemikteki maksimum stres değeri 46, ı 3 ı MPa 

olarak distaldeki implantın bukkal bölgesinde saptanmıştır.(Şekil 4-44) 



Şekil 4-44: Oblik kuvvet altında 5mm çapında 6 mm implant uzunluğunda kuron/implant oranı 
1 ,5 iken kortikal kemikte oluşan stres dağılımı 

4.3. 1.3. Kuron/implant Oranı 2 Değerlerine Ait Bulgular 
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Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 6mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 2 iken implantların boyun bölgesindeki VM maksimum gerilme 

değeri 150,764 MPa olarak distaldeki implantın lingual yüzeyinde saptanmıştır. (Şekil 

4-45) 
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Şekil 4-45: Oblik kuvvet altında 5mm çapında 6mm implant uzunluğunda kuron/implant oranı 
2 iken implantlarda oluşan Von-Misses stres dağılımı 
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Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 6mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 2 iken kortikal kemikteki maksimum stres değeri 51,3 71 MPa 

olarak distaldeki implantın bukkal bölgesinde saptanmıştır.(Şekil 4-46) 

Şekil 4-46: Oblik kuvvet altında Sının çapında 6 mm implant uzunluğunda kuronlimplant oram 
2 iken kortikal kemikte oluşan stres dağılımı 

4.3.2. Oblik yönde 30° kuvvet sonucu 5 mm çapında Sının uzunluğunda implant 
modellerine ait bulgular 

4.3.2.1. Kuron/implant Oranı 1 Değerlerine Ait Bulgular 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 8mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 1 iken implantların boyun bölgesindeki VM maksimum gerilme 

değeri 94,945 MPa olarak distaldeki implantın lingual yüzeyinde saptanmıştır.(Şekil 4-

47) 
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Şekil4-47: Oblik kuvvet altında 5mm çapında 8mın implant uzunluğunda kuron/implant oranı 
1 iken implantlarda oluşan Von-Misses stres dağılımı 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 8mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 1 iken kortikal kemikteki maksimum stres değeri 38,876MPa 

olarak distaldeki implantın bukkal bölgesinde saptanmıştır.(Şekil 4-48) 

Şekil 4-48: Oblik kuvvet altında 5mm çapında 8 mm implant uzunluğunda kuron/implant oram 
I iken kortikal kemikte oluşan stres dağılımı 

4.3.2.2. Kuron/implant Oranı 1,5 Değerlerine Ait Bulgular 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 8mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 1,5 iken implantların boyun bölgesindeki VM maksimum gerilm e 
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değeri 135,057MPa olarak distaldeki implantın lingual yüzeyiı:ıde saptanmıştır.(Şekil 4-

49) 
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Şekil 4-49: Oblik kuvvet altında 5mm çapında 8mm implant uzunluğunda kuron/implant oranı 
ı ,5 iken implantlarda oluşan Von-Misses stres dağılımı 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 8mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 1,5 iken kortikal kemikteki maksimum stres değeri 46,606MPa 

olarak distaldeki implantın bukkal bölgesinde saptanmıştır.(Şekil 4-50) 

Şekil 4-50: Oblik kuvvet altında 5mm çapında 8 mm implant uzunluğunda kuron/implant oranı 
ı ,5 iken kortikal kemikte oluşan stres dağılımı 
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4.3.2.3. Kuron/implant Oranı 2 Değerlerine Ait Bulgular 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 8mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 2 iken implantların boyun bölgesindeki VM maksimum gerilme 

değeri ı 72,69 ı MPa olarak distaldeki implantın lingual yüzeyinde saptanmıştır.(Şekil 4-

5ı) 
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Şekil 4-Sl:Oblik kuvvet altında 5mm çapında 8mm implant uzunluğunda kuron/implant oranı 2 
iken implantlarda oluşan Von-Misses stres dağılımı 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 8mm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 2 iken kortikal kemikteki maksimum stres değeri 54,570MPa 

olarak distaldeki implantın bukkal bölgesinde saptanmıştır.(Şekil 4-52) 
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Şekil 4-52:0blik kuvvet altında 5mm çapında 8 mm implant uzunluğunda kuron/implant oranı 
2 iken kortikal kemikte oluşan stres dağılımı 
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4.3.3. Oblik yönde 30° kuvvet sonucu 5 mm çapında ıomın uzunluğunda implant 
modellerine ait bulgular 

4.3.3.1. Kuron/implant Oranı 1 Değerlerine Ait Bulgular 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu ıomm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı ı iken implantların boyun bölgesindeki VM maksimum gerilme 

değeri ı 06,639MPa olarak distaldeki implantın lingual yüzeyinde saptanmıştır.(Şekil 4-

53) 
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Şekil 4-53:0blik kuvvet altında 5mm çapında ı Omm implant uzunluğunda kuron/implant oranı 
ı iken implantlarda oluşan Von-Misses stres dağılımı 
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O b lik kuvvet (30°) uygulanması sonucu ı Omm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı ı iken kortikal kemikteki maksimum stres değeri 39,988 MPa 

olarak distaldeki implantın bukkal bölgesinde saptanmıştır.(Şekil 4-54) 

Şekil 4-54:0blik kuvvet altında 5mm çapında ı O mm implant uzunluğunda kuron/implant oranı 
ı iken kortikal kemikte oluşan stres dağılımı 

4.3.3.2. Kuron/implant Oranı 1,2 Değerlerine Ait Bulgular 

O b lik kuvvet (30°) uygulanması sonucu ı Omm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı ı.2 iken implantlann boyun bölgesindeki VM maksimum gerilme 

değeri ı27,777MPa olarak distaldeki implantın lingual yüzeyinde saptanmıştır.(Şekil 4-

55) 



ıoo 

Şekil 4-SS:Obıik kuvvet altında 5mm çapında ı Omm implant uzunluğunda kuron/implant oranı 
ı.2 iken implantlarda oluşan Von-Misses stres dağılımı 

O b lik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 1 Omm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 1.2 iken kortikal kemikteki maksimum stres değeri 43,242 MPa 

olarak distaldeki implantın bukkal bölgesinde saptanmıştır.(Şekil 4-56) 

Şekil 4-56:0blik kuvvet altında 5mm çapında ı O mm implant uzunluğunda kuron/implant oranı 
ı.2 iken kortikal kemikte oluşan stres dağılımı 
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4.3.3.3. Kuron/implant Oranı 1,5 Değerlerine Ait Bulgular 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu lOınm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı ı .5 iken implantların boyun bölgesindeki VM maksimum gerilme 

değeri ı 49. 707MPa olarak distaldeki implantın lingual yüzeyinde saptanmıştır.(Şekil 4-

57) 

z z 

Şekil 4-57:0blik kuvvet altında 5mm çapında 10mm implant uzunluğunda kuron/implant oranı 
1.5 iken implantlarda oluşan Von-Misses stres dağılımı 

O b lik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 1 Omm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 1.5 iken kortikal kemikteki maksimum stres değeri 47,360MPa 

olarak distaldeki implantın bukkal bölgesinde saptanmıştır.(Şekil 4-58) 
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Şekil 4-SS:Oblik kuvvet altında 5mm çapında I O mm implant uzunluğunda kuron/implant oranı 
1.5iken kortikal kemikte oluşan stres dağılımı 

4.3.3.4. Kuron/implant Oranı 2 Değerlerine Ait Bulgular 

Oblik kuvvet (30°) uygulanması sonucu IOmm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 2 iken implantların boyun bölgesindeki VM maksimum gerilme 

değeri 202,598 MPa olarak distaldeki implantın lingual yüzeyinde saptanmıştır.(Şekil 4-

59) 

z z 

Şekil 4-59:0blik kuvvet altında 5mm çapında 1 Omm implant uzunluğunda kuron/implant oranı 
2 iken implantlarda oluşan Von-Misses stres dağılımı 
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O b lik kuvvet (30°) uygulanması sonucu 1 Omm boyundaki implantlarda 

kuron/implant oranı 2 iken kortikal kemikteki maksimum stres değeri 58,516MPa 

olarak distaldeki implantın bukkal bölgesinde saptanmıştır.(Şekil 4-60) 

Şekil 4-60:0blik kuvvet altında 5mm çapında I O mm implant uzunluğunda kuron/implant oranı 
2 iken kortikal kemikte oluşan stres dağılımı 
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Tablo 4-2: Oblik yükleme sonucu 3.5 mm çapındaki implantlarda oluşan maksimum Von 
Mises stres değerleri (mP A) ve değerlere ait grafik 

---
6 8 lO 

ı 214,805 209,077 283,783 3.5 mm Çap Obi ik Kuvvetlerde Farklı Oranlarda Stres Değerleri 

600 

1,5 296,556 370,977 385,927 
soo 

2 376,87 488,01 507,028 400 

~()() 

..... 8 

lOU lO 

100 

ı 
o 

l,S 

İmplantların çapı 3.5mm olan modellerde kuron-implant oranının artmasıyla 

implant çevresinde oluşan maksimum Von Mises stres değerleri artmaktadır. 6mm 

uzunluğunda implantlarda bu artış ı.5 ve 2 oranlarında sırasıyla 0/o38 ve %75 olarak 

bulunmuştur. 8mm uzunluğundaki implant modellerinde %77 ve % ı33 olarak 

bulunmuştur. ı Omm uzunluğundaki implant modellerinde %36 ve %79 olarak 

bulunmuştur. 

Kuron-implant oranı ı ve ı.5 iken en kısa ve en uzun implant modellerinde 

%30 stres farkı gözlenirken, oran 2 olduğunda bu fark %35 olarak bulunmuştur. 



Tablo 4-J:Oblik yükleme sonucu 4 mm çapındaki implantlarda oluşan maksimum Von 
Mises stres değerleri (mP A) ve değerlere ait grafik 

6 8 10 

ı 142,164 167,923 195,376 
4 mm Çap Oblik Kuwetlerde Farklı Oranlarda Stres Değerleri 

1,5 204,185 234,581 304,759 
j 600 

soo 

2 234,95 299,69 372,503 400 

300 -+- 6 

ı 200 
.... 8 

10 

100 

1.5 
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İmplantların çapının 4mm olduğu modellerde implant çevresinde oluşan 

maksimum stres değerlerinin hepsi 3 .5mm çapındaki implant modellerinden düşük 

olarak bulunmuştur. 6mm implant uzunluğundaki modellerde kuron-implant oranı 1.5 

ve 2 olduğunda sırasıyla %43 ve %65 stres artışı gözlenmiştir. 8mm boyundaki 

implantlarda bu artış %40 ve %79 olarak bulunmuştur.] Omm boyundaki implantlar ile 

oluşturulan modellerde %55 ve %90 olarak bulunmuştur. 

Kuron-implant oranı 1, 1.5, 2 iken en kısa ve en uzun implant modellerinde 

oluşan stres değerlerindeki artış sırasıyla %35,%49,%58 olarak bulunmuştur. 



Tablo 4-4: Oblik yükleme sonucu 5 mm çapındaki implantlarda oluşan maksimum Von 
Mises stres değerleri (mP A) ve değerlere ait grafik 

6 8 

ı 100,345 94,9454 

1,5 126,083 135,057 

2 150,76 172,69 

10 

106,639 

149,707 

202,598 

ı 

600 

'>00 

400 

_,00 

200 

100 

o 

S mm Çap Obi ik Kuvvetlerde Farklı Oranlarda Stres Değerleri 

l ,S 

-tl-8 

10 

106 

İmplant çapı 5mm olarak oluşturulan modellerde implant çevresinde oluşan 

maksimum Von Mises stres değerleri 3.5mm ve 4mm olarak oluşturulan modellerden 

düşük olarak bulunmuştur. 

İmplantların boyu 6mm olarak oluşturulan modellerde kuron-implant oranı 1.5 

ve 2 olduğunda oluşan stresler sırasıyla %26 ve %50 olarak artmıştır. 8mm implant 

uzunluğu olan modellerde %42 ve %8 ı olarak artmıştır. 1 Omm implant boyu olan 

modellerde bu artış %40 ve %90 olarak bulunmuştur. 

Kuron-implant oranı ı, 1.5, 2 iken en kısa ve en uzun implant modellerinde 

oluşan stres değerlerindeki artış sırasıyla %6,%ı9,%34 olarak bulunmuştur. 
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Tablo 4-5: Oblik yükleme sonucu 12mm kuron boyu olan implantlarda oluşan maksimum 
Von Mises stres değerleri (mP A) ve değerlere ait grafik 

6 8 lO 

3,5 376,87 370,977 370,0713 

4 234,949 234,581 233,688 12 mm Kuron Boyunda Farklı Boy ve Çaplardaki Oblik 
Kuvvetlerde Stres Değerleri 

5 150,76 135,06 127,7707 
600,00 

J00,00 

400.00 

300,00 
..... g 

200,00 10 

100,00 

0.00 

l 'i 

ı 2mm k:uron boyunun sabit olarak değerlendirildiğinde çap 3.5mm iken 

6,8, ı Omm implant uzunluğu olan modellerde implant çevresinde oluşan maksimum Von 

Mises stres değerleri yakın olarak bulunmuştur. İmplant uzunluğunun artışıyla stres 

değerleri az miktarda azalmaktadır. 

İmplant çapının 3.5,4,5mm olarak arttığı modellerde oluşan stres değerleri 6mm 

uzunluğunda %6 ı ve %ı 50 oranında azalmaktadır. 8mm implant uzunluğu olan 

modellerde 4mm çaplı modellerde 3.5mm çapındaki modellerde oluşan strese oranla 

%58 olarak azalmaktadır. 5mm çapındaki modellerde 3.5mm çapına oranla stres 

değerleri %ı 7 4 olarak düşüş göstermiştir. ı Omm uzunluğundaki modellerde çap ın 

sırasıyla 4 ve 5mm olmasıyla 3.5mm çapındaki modeliere göre %58 ve %189 stres 

değerlerinde azalma gözlenmektedir. 



Tablo 4-6: Oblik yükleme sonucu 6mm uzunluğundaki implantlarda oluşan VM 
maksimum stres değerleri(mP A) ve değerlere ait grafik 

3.5 4 5 

ı 214,805 142,164 100,345 r 6 Boy Oblik Kuvvetlerde Farklı Oranlarda Stres Değerleri 

1,5 296,556 204,185 126,083 
600 

soo 
2 376,87 234,95 150,76 

400 

300 

ıoo 

100 

3.5 
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..... 1,5 

6mm uzunluğunda implantlar ile oluşturulan modellerde kuron-implant 

oranlarının hepsinde çap artışıyla implant çevresinde oluşan maksimum Von Mises stres 

değerlerinde düşme görülmektedir. 

Uzunlukları 6mm olan implantlar ile oluşturulan modellerin tümünde kuron

implant oranı ı' den ı .5 ve 2 'ye arttıni dığında stres değerleri artmaktadır. 

3.5mm çapındaki modellerde kuron-implant oranı değişikliği ile oluşan stres 

değerleri arasındaki fark, 5mm çapındaki modeliere oranla daha fazladır. 



Tablo 4-7:0blik yükleme sonucu 8mm uzunluğundaki implantlarda oluşan Von Mises 
maksimum stres değerleri(mP A) ve değerlere ait grafik 

3.5 4 5 

ı 209,077 167,923 94,9454 
ı 8mm Boy Oblik l<uvvetlerde Farklı Oranlarda Stres Değerleri 

1,5 370,977 234,581 135,057 600 

2 488,01 299,69 172,69 soo 

400 

300 

200 

' 100 

o 
3.5 

109 

1 

-lt-1,5 

8mm uzunluğunda implantlar ile oluşturulan modellerde implant çapının 

artışıyla bütün kuron-implant oranlarında implantlarda oluşan maksimum Von Mises 

stres değerlerinde azalma gözlenmiştir. 

3.5mm çapında implantlar ile oluşturulan modellerde kuron-implant oranı 

değişikliklerinde 4mm ve Sının çapındaki modeliere oranla stres değerleri arasındaki 

fark daha belirgin olarak gözlenmiştir. 

Bütün çaplarda kuron-implant oranı artışı ile implantta oluşan maksimum Von 

Mises stres değerlerinde artış belirlenmiştir. 

1 



Tablo 4-8: Oblik yükleme sonucunda lOmm uzunluğundaki implantlarda oluşan VM 
maksimum stres değerleri(mP A) ve değerlere ait grafik 

3.5 4 5 

ı 283,783 195,376 106,639 r-
lOmm Boy Oblik Kuvvetlerde Farklı Oranlarda Stres Değerleri 

1,5 385,927 304,759 149,707 
1 GOO 

2 507,03 372,50 202,60 soo 

400 

ı 300 

200 

100 

ı 
o 

3.5 

110 

1 

-e-ı.s 

2 

ı Omm uzunluğundaki implantlar ile oluşturulan modellerde çap artışıyla 

implantta oluşan Von Mises stres değerlerinin düşüş gösterdiği belirlenmiştir. 

Bütün çaplarda kuron-implant oranı 2 iken oluşan stres değerleri ı .5 ve ı' den 

daha yüksek olarak bulunmuştur. 

3.5mm çapındaki implantlar ile oluşturulan modellerde kuron-implant oranı 

farklılıklannda oluşan stres değerleri arası fark fazla iken, 5mm çapında farkın azaldığı 

gözlenmiştir. 

l 
ı 
ı 
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Tablo 4-9:0blik yükleme sonucunda kuron/implant oranı ı iken implantlarda oluşan VM 
maksimum stres değerleri (mPA) ve değerlere ait grafik 

6 8 lO 

3.5 214,805 209,077 283,783 ,--
-ı 

Kron-ımplant oranı l iken Oblik Kuvvetlerde Stres Değerleri 

4 142,164 167,923 195,376 600 

5 100,35 94,95 106,64 ~ou 

400 

'\'i 
300 

-tl-4 

700 . ..... 
100 

1 

o 
10 

Kuron-implant oranı ı olarak oluşturulan modellerde çap artışı ile implantta 

oluşan stres değerlerinde azalma gözlenmiştir. 

İmplant boyunun 6mm olduğu modellerde implantta oluşan maksimum Von 

Mises stres değerleri arasındaki fark implant boyu ı Omm olduğunda artmaktadır. 
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Tablo 4-10: Oblik yükleme sonucu kuron/implant oranı 1.5 iken implantlarda oluşan VM 
maksimum stres değerleri(mP A) ve değerlere ait grafik 

6 8 10 

3.5 296,556 370,977 385,927 r-
Kron-ımplant oranı l.Siken Oblik Kuvvetlerde Stres Değerleri --ı 4 204,185 234,581 304,759 

600 

5 126,08 135,06 149,71 soo 

1100 

:::==:====: 300 3.5 

...... 4 

ıoo 

100 

ı o 
lO 

Kuron-implant oranı ı .5 olduğunda modellerde implantlarda oluşan maksimum 

Von Mises stres değerleri kuron-implant oranı ı iken oluşan stres değerlerinden yüksek 

olarak gözlemlenmektedir. 

5mm çapındaki implantlar ile oluşturulan modellerde boy artışıyla gözlenen 

stres farklılığı 3.5mm çapındaki modellerdeki farktan daha az olarak bulunmuştur. 

3.5mm çapında 6mm uzunluğundaki modelde kuron boyu 9mm iken oluşan stres 

değeri, 4mm çapında ı Omm boyundaki implant modelinde ı 5mm kuron boyundaki stres 

değerine yakın olduğu görülmüştür. 
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Tablo 4-11: Oblik yükleme sonucu kuron/implant oranı2 iken implantlarda oluşan VM 
maksimum stres değerleri( ruP A) ve değerlere ait grafik 

Kuron-implant oranı 2 olarak oluşturulan modellerde implantta oluşan 

maksimum VM stres değerleri kuron-implant oranı ı ve ı .5 'e oranla daha yüksek 

olarak bulunmuştur. 

Geniş çaplı implantlarda oluşan stres değerleri dar çaplı implantlara oranla daha 

düşük stres değerleri oluşturmuştur. 
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Tablo 4-12: Oblik yükleme sonucu 3.5mmçapında implantlar ile oluşturulan modellerde 
kortikal kemikte oluşan maksimum stres değerleri(mP A) ve değerlere ait grafik 

k.i ı k.i 1.5 k.i 2 

6 57,15938 74,28874 80,33192 
123 

8 56,92931 81,94553 100,6369 
103 

10 70,80208 82,16432 101,6328 83 

b:J 
6 

-11-8 
43 

2J 

::ı 

kil k.i1.5 ~.i 2 

Kortikal kemikte oluşan stres değerleri implantlarda oluşan Von Mises stres 

değerlerinden daha düşük olarak bulunmuştur. 

Kuron-implant oranı artışı ile kortikal kemikte oluşan maksimum stres 

değerlerinde artış bütün implant uzunluklarında gözlenmiştir. 

lO 
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Tablo 4-13: Oblik yükleme sonucu 4mmçapında implantlar ile oluşturulan modellerde 
kortikal kemikte oluşan maksimum stres değerleri(mP A) ve değerlere ait grafik 

k.i ı k.i 1.5 k.i 2 

6 39,84986 50,72597 56,09809 ---- ----
70 ----

8 40,58759 51,38612 59,5791 60 

10 43,68395 56,79561 63,2199 so 

40 

--

6 

30 -8 
2.0 

10 

ı 
o 

k. ıl k.ıl.S k. ı2 

Kortikal kemikte oluşan stres değerleri implantlarda oluşan Von Mises stres 

değerlerinden daha düşük olarak bulunmuştur. 

Çapın 4mm olduğu modellerde 3.5mm olan modeliere oranla kortikal kemikte 

düşük stres değerleri oluştuğu bulunmuştur. 

4mm çapındaki modellerde kortikal kemikte oluşan stres değerleri 6mm 

uzunluğundaki implant modellerinde kuron-implant oranı 2 iken, ı Omm uzunluğundaki 

implant modellerinde kuron-implant oranı ı .5 olan modellerdeki değere yakın olarak 

bulunmuştur. 

lO 

ı 
1 

' 
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Tablo 4-14: Oblik yükleme sonucu 5mm çapında implantlar ile oluşturulan modellerde 
kortikal kemikte oluşan maksimum stres değerleri(mP A) ve değerlere ait grafik 

k.i ı k.i 1.5 k.i 2 

6 39,15419 46,13165 51,3711 70 

8 38,87649 46,60636 54,57044 60 

10 39,9889 47,36065 58,51613 so 

40 

--ı 

• 
6 

ı 

ı 
30 ---8 1 

1 

20 

10 

o 
k. i 1 k.i 1.5 k. i 2 

Kortikal kemikte oluşan stres değerleri implantlarda oluşan Von Mises stres 

değerlerinden daha düşük olarak bulunmuştur. 

Çapın 5mm olduğu modellerde 3.5mm ve 4mm olan modeliere oranla kortikal 

kemikte düşük stres değerleri oluştuğu bulunmuştur. 

Kuron-implant oranı 2 iken kortikal kemikte oluşan stres değerleri arasındaki 

fark kuron-implant oranı 1 iken oluşan stres değerleri arasındaki farktan daha fazla 

olarak bulunmuştur. 

lO 
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Tablo 4-15: Oblik yükleme sonucu 6mm boyunda implantlar ile oluşturulan modellerde 
kortikal kemikte oluşan maksimum stres değerleri(mP A) ve değerlere ait grafik 

çap 3.5 çap 4 çap 5 
-

k.i ı 57,ı5938 39,84986 39,ı54ı9 ı <}O 

k.i 1.5 74,28874 50,72597 46,ı3ı65 80 

k.i 2 80,33 ı 92 56,09809 5ı,37ı ı 
70 

60 

~u -+- <. ı : 

40 

30 ..,.,_ <.i ı 

ı o 

ı :..o 

o 
ç.:ıpll 

6mm uzunluğunda implantlar ile oluşturulan modellerde çap artışıyla beraber 

kortikal kemikte oluşan stres değerlerinde azalma olduğu bütün kuron-implant 

oranlannda gözlenmektedir. 

Kortikal kemikte oluşan stres değerleri implantta oluşan Von Mises 

değerlerinden daha düşük olarak bulunmuştur. 

Çapı 4mm olan implant modellerinde kuron-implant oranı 1.5 iken kortikal 

kemikte oluşan maksimum stres değeri, çapı 5mm olan implant modellerinde kuron

implant oranı 2 iken oluşan strese çok yakın bir değer olarak bulunmuştur. 
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Tablo 4-16:0blik yükleme sonucu 8mm boyunda implantlar ile oluşturulan modellerde 
kortikal kemikte oluşan maksimum stres değerleri(mP A) ve değerlere ait grafik 

çap 3.5 çap 4 çap 5 

k.i ı 56,92931 40,58759 38,87649 
ııo 

k.i 1.5 81,94553 51,38612 46,60636 
100 

k.i 2 100,6369 59,5791 54,57044 
80 

-+- l .il 
60 

--- k.ı 1.5 

40 lı2 

20 

o 
cap35 çap4 cap~ 

8mm uzunluğundaki implantlar ile oluşturulan modellerde kortikal kemikte 

oluşan stres değerleri 6mm 'lik modellerde oluşan stresten daha yüksek olarak 

bulunmuştur. 

Dar çaplı implantlar ile oluşturulan modellerde kuron-implant oranları 1, 1.5,2 

iken kortikal kemikte oluşan maksimum stres değerleri arası fark geniş çaplı implant 

modellerine oranla daha fazla olarak bulunmuştur. 
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Tablo 4-17:0blik yükleme sonucu lOmm boyunda implantlar ile oluşturulan modellerde 
kortikal kemikte oluşan maksimum stres değerleri(mP A) ve değerlere ait grafik 

çap 3.5 çap 4 çap 5 

k.i ı 70,80208 43,68395 39,9889 --- ---
120 

k.i 1.5 82,16432 56,79561 47,36065 
100 

k.i 2 101,6328 63,2199 58,51613 
EO 

-+- k .ıl 
EO 

-k .ıl.S 

40 

20 

o 
ç<ıp3.5 çap4 çap S 

ı Omm implant uzunluğunda modeller kortikal kemikte oluşan maksimum stres 

değerleri 6 ve 8mm boyunda implantlar ile oluşturulan modellerden daha yüksek stres 

değerleri oluşturmuştur. 

ı Omm implantlar ile oluşturulan modellerde kortikal kemikte oluşan maksimum 

stres çap artışıyla beraber düşmektedir. 

Kuron-implant oranının ıomm uzunluğundaki 3.5mm çapındaki implant 

modellerinde 1 'den ı.5 ve 2 'ye çıkması sırasıyla %17, o/o44 stres artışı yaratmaktadır. 

4mm çapında bu artış %30, %46 olarak bulunmuştur. 5mm çapındaki implant 

modellerinde %20, %49 olarak bulunmuştur. 

k.i 2 

l 
1 
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Tablo 4-18: Oblik yükleme sonucu kuron/implant oranı 1 olarak oluşturulan modellerde 
kortikal kemikte oluşan maksimum stres değerleri(mP A) ve değerlere ait grafik 

6 8 10 

çap 3.5 57,15938 56,92931 70,80208 
80 

çap 4 39,84986 40,58759 43,68395 70 

çap 5 39,15419 38,87649 39,9889 60 

so 

40 
......,_ çap3.5 

~çap4 

30 
çap5 

20 

10 

o 
6 8 10 

Kuron-implant oranı 1 iken kortikal kemikte oluşan maksimum stres değerleri 

3 .5mm çapındaki modellerde 4mm ve 5mm çapındaki modeliere oranla yüksek olarak 

gözlenmiştir. 

4mm ve 5mm çapındaki implantlar ile oluşturulan modellerde kortikal kemikte 

oluşan maksimum stres değerleri yakın olarak bulunmuştur. 
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Tablo 4-19: Oblik yükleme sonucu kuron/implant oranı 1,5 olarak oluşturulan modellerde 
kortikal kemikte oluşan maksimum stres değerleri(mP A) ve değerlere ait grafik 

6 8 10 

çap 3.5 74,28874 81,94553 82,16432 
90 

çap 4 50,72597 51,38612 56,79561 ' 80 ~ 
70 

çap 5 46,13165 46,60636 47,36065 
60 

')0 • • & * 
çap3 .5 

40 ---Ç-1flll 

30 

:?.0 
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Kuron-implant oranı 1.5 iken kortikal kemikte oluşan maksimum stres değerleri 

implant boyunun artmasıyla beraber artmaktadır. 

Dar çaplı implantlarda kortikal kemikte oluşan stres miktarı 4 ve 5mm çaplı 

modeliere oranla daha yüksek değerler göstermiştir. 

Kortikal kemikte oluşan maksimum stres değerleri implant çevresinde oluşan 

Von Mises stres değerlerinden düşük olarak gözlenmiştir. 

çap': 
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Tablo 4-20:0blik yükleme sonucu kuron/implant oranı 2 olarak oluşturulan modellerde 
kortikal kemikte oluşan maksimum stres değerleri(mP A) ve değerlere ait grafik 

6 8 lO 

çap 3.5 80,33192 100,6369 101,6328 p~. 

çap 4 56,09809 59,5791 63,2199 ı o:: 

çap 5 51,3711 54,57044 58,51613 8:· 

6: 
-+- ç.: p~ 5 

..... çc p-1 

4:· ..... .;i P S 

ı :: 

o 
6 8 lO 

Kuron-implant oranı 2 iken kortikal kemikte oluşan maksimum stres değerleri 

çap artışıyla beraber azaldığı gözlenmektedir. 

İmplant uzunluğunun artması ile kortikal kemikte oluşan maksimum stres 

değerleri de artmaktadır. Kuron-implant oranının 2 olduğu modellerde kuron boyu da 

6mm 'de 12mm olurken, 8mm 'de 16mm, 1 Omm 'de 20mm olmaktadır. 
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Tablo 4-21: Oblik yükleme sonucu kuron boyu 12mm olarak oluşturulan modellerde 
kortikal kemikte oluşan maksimum stres değerleri(mP A) ve değerlere ait grafik 

6 8 lO 

çap 3.5 80,33192 81,94553 80,33482 
90 

çap 4 56,09809 51 ,38612 47,80399 80 

çap 5 51,3711 46,60636 43,24288 
70 

60 
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Kortikal kemikte oluşan maksimum stres değerleri implant çevresinde oluşan 

Von Mises stres değerlerinden daha düşük olarak gözlenmiştir. 

3.5mm çapında implantlar ile oluşturulan modellerde kortikal kemikte oluşan 

maksimum stres değerleri 4mm ve 5mm çapındaki modellere oranla daha yüksek olarak 

gözlenmiştir. 
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5. TARTIŞMA 

Posterior mandibulada diş çekimi sonrasında, uzun süre dişsizlik veya hareketli 

protez kullanımına bağlı olarak rezorpsiyon gözlenebilmektedir. Günümüzde dişsiz 

bölgelerin implant tedavisi ile rehabilitasyonu oldukça yaygınlaşmıştır. İmplant tedavisi 

öncesi planlama yapılırken kemik hacmi, kemik kalitesi, yumuşak doku durumu, karşıt 

dişlenme durumu, karşıt çene ile olan mesafe, yapılacak protezin boyu, anatomik 

dokular ile olan mesafe, parafonksiyon olup olmaması gibi değerlendirmeler 

endikasyonumuzu etkilemektedir. Rezorpsiyon gözlenmesine bağlı olarak standart 

implant(l Omm) yerleşimine uygun olmayan yetersiz kemik yüksekliği olan vakalarda 

ogmentasyon işlemleri ve sonrasında implant planlaması yapılabilmektedir. Kısa 

implantlar; uzun dönem yüksek başarıları ve cerrahi prosedürü kolaylaştırma gibi 

avantajları sayesinde sıklıkla kullanılır hale gelmişlerdir. Sabit implantüstü 

restorasyonlarda kısa implantların kullanımı ile implant boyundan daha uzun kuron 

veya köprü protezleri kullanılmaktadır. Literatürde kuron-implant oranındaki bu artışın 

oluşan streslere, koroplikasyon riskine olan etkisi tartışma konusudur. 

Çalışmamızın biyomekanik bir araştırma metodu olup sonlu eleman analizi 

kullanılarak değerler elde edildiğini belirtmek gerekmektedir. Dişhekimliğinde kırılgan 

vemik yöntemi, gerinim ölçme yöntemi, fotoelastik gerilme analizi yöntemi, 

radyotelemetri ile analiz yöntemi gibi yöntemler kullanılmaktadır( ı 06, ı 07). 

Çalışmamızda bilgisayar ortamında yapılan modellernede posterior mandibulaya 

5 ve 6 nolu dişierin olduğu bölgelere iki implant destekli sabit splintlenmiş tek parça 

metal-seramik restorasyon yapılmıştır. Çalışmanın planlanması esnasında, parsiyel 

dişsizlik olgularında posterior mandibulanın modellenınesi ve bu bölgede kısa 

implantlar ile farklı uzunlukta kuron uzunluklarının kullanımının araştırılmasının birçok 

nedeni vardır. Klinikte alt sürekli azı dişinin ağız içerisinde ilk olarak görünmesi ve 

fonksiyona girmesinden sonra, genellikle çeşitli nedenlerden dolayı bu diş ve 

çevresindeki diş kayıplarıyla çok sık karşılaşılmaktadır. 
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Diş kayıpl':lrından sonra hastanın hekime başvurma süresi geç olabildiğinden, alt 

çene posterior bölgede ciddi vertikal kemik kayıpları görülmektedir. Unilateral diş 

eksikliklerinde hasta ve hekim tarafından kabul edilebilecek en uygun tedavi kuşkusuz 

implant destekli sabit restorasyonlardır. Krestal kemiğin apİkalinde bulunan alveolar 

sinir nedeniyle bu bölgeye standart boyutlarda implant yapılması son derece güç 

olmaktadır. Bu sebeple alt çene posterior bölgede doğal dişierin kök ve kuron 

oranlarıyla tamamen uyumsuz, implant ve kuron uzunlukları yapılarak eksik dişierin 

rehabilitasyonu gerçekleşmektedir. 

Çalışmamızda posterior mandibula bölgesine farklı çap ve boyutlarda implant 

yerleşimi ile üç farklı kuron/implant oranı oluşturularak çap, boy ve kuron/implant oranı 

değişkenleri ile farklı stres değerleri incelenmeye çalışılmıştır. İmplantta oluşan VM 

stres değerleri ve kortikal kemikte oluşan stres değerlerinin birlikte değerlendirilmesi ile 

sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Literatürde iki farklı yapıda materyalin birleştirilmesi sonucunda stresin 

özellikle ilk birieşi m noktasında oluşacağı bildirilmektedir(l 02,1 42). Bu nedenle kemik 

içine yerleştirilen implant çevresinde en fazla stresin krestal bölgede yoğuntaşacağı ileri 

sürülmektedir. İmplantın yükleme sonrasında en yüksek stres 3-4 mm lik krestal 

bölgede görülmektedir. Dolayısıyla 3-4 mm sonrasında implantın apİkaline doğru 

oluşan stres miktarında azalma görülmektedir. Bu nedenle implant uzunluğunun artışı 

belirli bir limite göre oluşan stresler bakımından fayda sağlamaktadır. Ancak 

çalışmamızda olduğu gibi özellikle krestal bölgede implantın yüzey alanının artışı 

oluşabilecek stresierin azalmasına neden olmaktadır. İmplant çapının artışı krestal 

bölgede yüzey alanının arttırılması için en basit yol olarak görülebilir. Yapılan 

çalışmalar doğrultusunda krestal bölgede yüzey alanının arttırılması için implant 

fırmaları yeni implant dizaynları geliştirmektedir. Bu nedenle implantların krestal 

kemik ile olan temas alanlarını arttırmak için mikro yivler kullanılmaktadır. Bizim 

çalışmamızda bilgisayar ortamında oluşturulan kemik modellernesi klinikte 

karşıtaşılacak en uygun kemik morfolojisi ve yoğunluğu düşünülerek hazırlanmıştır. 
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Literatürde kısa implantların kullanımı ile ilgili iki farklı dönemin olduğu 

söylenilebilir. Birinci dönemde Branemark ve ark. 'nın osseointegrasyon kavramını 

ortaya çıkarması ve cilalı yüzey implantların kullanılmaya başlandığı zaman aralığıdır. 

Bu dönemde kullanılan hemen hemen tüm implant yüzeylerinin cilalı yüzey olduğu 

görülmektedir. Kısa implant olarak nitelendirilen implantların boyları ise :sı Omm olarak 

gösterilmekteydi. Dolayısıyla I O mm implantlar bile kısa implant olarak görülmekteydi. 

Bu süreçte yapılan çalışmalara bakıldığında kısa implantların başarısını n, >ı O mm olan 

implantlara göre daha düşük olduğu görülmektedir (52,63,85, ı 46). 

Oral implantolojide en önemli gelişmelerden biri olan pürüzlü yüzey implant 

kullanımı ikinci dönem olarak gösterilebilir. Yapılan çalışmalarla birlikte, pürüzlü 

yüzey implantların cilalı yüzey implantlara oranla yüksek başarısı günümüzde cilalı 

yüzey implant kullanımı ortadan kaldırmıştır. İmplantların makro ve mikro düzeyde 

teknolojik gelişimine bağlı olarak, Branemark döneminde alınmış kalıpsal tedavi 

planlarnaları tamamıyla değişime uğramıştır. Yeni implantlara hekimler tarafından 

güveninartmasıyla beraber, kısa implantların kullanımında artış meydana gelmiştir. Son 

yıllarda literatürde yapılan çalışmalarda kısa implantların, standart implantlar kadar 

yüksek yaşam analizleri olduğu görülmektedir( ı 4 7, ı 48, 149). 

Dolayısıyla günümüzde kısa implantların kullanımında giderek artış 

yaşanmakta, hastalara ileri cerrahi tekniklerin uygulanması yerine kısa implant destekli 

basit tedaviler uygulanmaya başlanmıştır. Bu nedenle kısa implantlann doğru kullanımı 

ile ilgili hem klinik hem de çalışmamızda olduğu gibi bilgisayar destekli çalışmalara 

ihtiyaç vardır. 

Günümüzde ise implant yüzeyinin oluşturulmasındaki nano seviyesindeki 

teknolojik gelişimler sonucunda, kemik-implant temas miktarı cilalı yüzey implantlara 

göre oldukça arttırılınıştır (ı 27, ı 50). Bunun sonucunda boyutsal olarak çok küçük 

pürüzlü yüzey implantlar ile boyutsal olarak büyük cilalı yüzey implantların kemik

implant temas alanları, yani çiğneme sırasında yükü karşılayacak yüzey miktaı:ı aynı 

olmuştur. 
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İmplant işleminin cerrahi safhaları düşünüldüğünde, kemik içerisine 

yerleştirilecek diş implantı için yuva hazırlanması esnasında, kemiğe ne kadar az travma 

verilirse operasyon sonrası o kadar az krestal kemik rezorpsiyonu, ağrı ve ödemle 

karşılaşılacaktır. Örneğin alveol ar kemiği ne ı 6 mm implant yerleştirilecekse, implant 

soketinin hazırlanması sırasında kuronaJ 1/3 krestal bölgede soğutma işlemi başarılı olsa 

da, so k etin ı /3 ap i kal bölgesi frezleme esnasında soğutma işlemlerinin yeterince başarılı 

olamaması nedeniyle kemik nekrozu yani hücre ölümlerine neden olabilir (15 ı, ı 52). 

Bunun sonucunda hastada kısa dönemde ağrı ve ödem, uzun dönemde retrograd peri

implantitis, kemik kaybı ve enflamasyon oluşma riski ile karşılaşılabilinir. 

Yapılan klinik, hayvan ve deneysel çalışmalarda implant uzunluğunun ı2 

mm' den daha fazla kullanımının biyomekanik olarak ciddi bir fayda sağlamadığı ve 

implant başarısının düştüğü belirtilmektedir (1 O ı, ı 02, ı 53). Yukarıda belirtilen 

nedenlerden ötürü de hastaya minimum zarar vermek amacıyla normal iyileşmiş 

kemiğe, Branemark zamanında cilalı yüzey implantların kullanımında olduğu gibi, uzun 

implantlar eskisi kadar tercih edilmemektedir. 

Çalışmamız da kullanılan en uzun implant boyu ı O mm olarak tercih edilmiştir. 

Literatüre baktığımız da Branemark' ın osseointegrasyon kavramını ortaya attığı ilk 

dönemlerde çene kemiğinin boyutsal durumu göz önünde tutularak mümkün olan en 

uzun implantlar kullanılmaktaydı. Branemark zamanında kullanılan hemen hemen tüm 

implantların yüzeyleri cilalı olduğundan, implant kemik temas alanının arttınlması için 

uzun implantlar tercih edilmekteydi. 

Çalışmamızda bu sebeple günümüzde yaygın olarak kullanılan minimal invazif 

implant yerleşim düşüncesi ışığında; ı O, 8, 6 mm uzunluğunda implantların kullanımı 

bilgisayar ortamında simüle edilmiştir. Genel olarak üç farklı değişkenin, implant boyu, 

çapı ve kuron-implant oranının, mandibulanın posterior bölgesinde iki üyeli implant 

•' ,,·.-
. ,: 
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destekli sabit protez çevresindeki peri-implanter kemiğe olan etkisi üç boyutlu sonlu 

elemanlar analizi yönteıni kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Ancak çalışmamızda elde edilen yüksek stres oluşturan sayısal değerlerin başka 

sea çalışmalarında elde edilen değerler ile birebir karşılaştırıp yorumlamak doğru 

olmayabilir. Her sea çalışmasında kemiğin, üst yapıların modellerneleri oluşturulurken 

ortak sabit rakamlardan yararlanılsa da; modellernelerin tamamıyla farklı olması, gelen 

kuvvetlerin yönlerinin, değerinin, moment merkezinin farklı seçilmesi; oluşturulan 

modelin hesaplamaların kolay yapılabilmesi için uzayda sabitlendiği konumun farklı 

olması, klinikte başarıyı direkt olarak etkileyecek bazı kavramların yok sayılması 

(osseointegrasyonun o/o ı 00 kabul edilmesi, implant kemik modellernesi sırasında 

kemiğin kortikal ve kansellöz homojen iki yapıdan oluştuğunun varsayılması, implant

abutman-vida-kuron üst yapılarının tek bir parça gibi modellenmesi) gibi nedenlerden 

dolayı çalışmalarda elde edilen Maksimum VonMises değerlerini başka çalışmalarla 

karşılaştırmak yanıltıcı olabilir. Bu nedenle elde edilen değerlerin sadece çalışmadaki 

modeliemelerde karşılaştırılmasının yapılması, doğru sonuçlann ve yorumların 

oluşturulmasında gerçek anlamda fayda sağlayabilir. 

Uzunluğun artışı ile stres değerlerinde oluşan artışı değerlendirirken 

kuron/implant oranının değerlendirilmesi gerekmektedir. Aksi halde bizim 

çalışmamızdaki stres değerleri diğer sonlu eleman analizi çalışmalarına göre farklı 

sonuçlar gösterecektir(98, ı 41 ). 

Standart veya uzun implantlar çevresindeki kemik kaybı biyomekanik olarak 

sıkıntılar oluşturmasa da, 6 mm gibi kısa implantların kullanımında zamanla 

görülebilecek kemik kaybı kazanılmış tedavi başarısının sürdürülebilirliğini olumsuz 

etkileyebilir. Bu nedenle travma, periodontal nedenler veya başarısız tedaviler 

sonucunda diş kaybı yaşayan genç hastalarda invazif sert doku rejenerasyon işlemleri 

yerine kısa implantların kullanımı erken dönemde iyi bir tedavi alternatifi olarak 

görünse de, uzun dönemde yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı tedavi seçenekleri 

her zaman hastay la birlikte tekrar tekrar sorgulanmalıdır. 
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İmplant uzunluğunun artışı her üç çap içinde peri-implanter bölgede stres miktarının 

artışına neden olmaktadır. 

6,8, ı O mm boyunda implant kullanımı ile oluşturulan modellerde implantın 

uzunluğunun artmasıyla ayrı ayrı grafiklere baktığımızda stres değerlerinin arttığı 

gözlenmektedir. (Tablo 4-6, Tablo 4-7, Tablo 4-8) 6,8,ıOmm uzunluğunda implant 

modellerindeki değerler kuron/implant oranı ı iken stres değerlerinin çap arttıkça 

düştüğü gözlenmektedir. 3 .Sm m çapındaki, kuron/implant oranlarının ı, 1.5,2 olduğu 

modellerdeki stres değerleri arasındaki fark , çap arttıkça düşmekte ve çap 5 olduğunda 

değerler yakın olarak gözlenmektedir. 

Genel olarak 6, 8 ve 1 O mm boyunda implantlar kendi içlerinde 

değerlendirildiğinde kuron-implant oranının artışı her üç grupta da peri-implanter 

bölgede oluşan stresin artışına neden olmaktadır. (Tablo 4-2) Kuron boyu sabit olmayıp 

kuron-implant oranı sabit alınarak elde edilen kuron boyları değerlendirildiğinde, 

standart uzunluktaki implantların kuron uzunlukları kısa implantlara göre daha fazla 

olduğu gözlenmektedir. Bunun sonucunda ı O mm gibi standart implantların kuron

implant oranı 2 kat arttırıldığında 20 mm uzunluğunda kuron boyları meydana gelmiştir. 

6 mm kısa implantların kuron-implant oranı aynı 2 kat olarak arttırıldığında ise kuron 

uzunluğu ı2 mm olmaktadır. 

İmplant uzunlukları arttıkca maksimum değerlerin de arttığı gözlenmektedir. 

6mm, kuron/implant oranı 2 olan implant modellerinde maksimum Von Mises stres 

değeri 300-400mP A arasında iken 1 Omm de bu değer SOOruP A 'ı geçmektedir.(Tablo 4-

6,Tablo 4-8) 

Venelueo ve ark. (154)yapmış olduğu retrospektif klinik çalışmada, 6X5,7 mm 

boyutlarında kısa implantlar (test) ile 8-ı4 mm arasındaki 6X5,7 mm olmayan 

implantları (kontrol)kemik rezorpsıyonu ve yaşam analizi bakımından 
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karşılaştırmışlardır. Beş yıllık çalışmanın sonucunda yaşam analizi bakımından test ve 

kontrol grupları arasında istatistiksel bir fark tesbit edilmemiştir. Peri-apİkal 

radyografiler kullanılarak ölçülen mesial-distal kemik rezorpsiyonları bakımından da 

kısa ve uzun implantlar arasında istatiksel bir fark tespit edilmemiştir. Sonuç olarak beş 

yıllık takip süresince geniş çaplı kısa implantlar ile uzun implantlar arasında yaşam 

analizi ve kemik rezorpsiyonu bakımından bir fark bulunmamıştır. Çalışmada 6X5,7 

mm implantlarınmaksilla ve madibulada başarıyla kullanılabileceği belirtilmiştir. 

Venelueo ve ark. 'nın yapmış olduğu çalışmada 5,7 mm uzunluğunda ve 6 mm çapında 

implant kullanılmıştır. Bu çalışmada implantlar klinikte görülebilecek en uygun 

durumda yani yeterli kemik hacmi olan, lokal veya genel iyileşme sorunu olmayan, 

kemik rejenerasyonu implantasyon öncesinde veya sonrasında uygulanmamış hastalara 

yerleştirilmiş olanlar değerlendirilmeye alınmıştır. 

Bizim çalışmamızda da bilgisayar ortamında hazırlanan kemik modellernesi ve 

uygulanan kuvvetler düşünüldüğünde Venelue ve ark. 'nın hazırlamış olduğu çalışmaya 

benzer bir ideal klinik senaryo düşünülebilir. Çalışmamız da en geniş çaplı implant 5 

mm olarak planlanmıştır. Geniş çaplı implant kullanıldığında, ı 2 mm sabit kuron 

uzunluğunda peri-implanter kemik çevresinde oluşan gerilimin standart ve dar çaplı 

implantlar çevresinde olan gerilime göre daha düşük olduğu tesbit edilmiştir(Tablo 4-

S,Tablo 4-2ı) 

Venelue ve ark.'nın(l54) yapmış olduğu çalışmada 5,7 mm uzunluğunda ve 6 

mm çapındaki implantların beş yıllık takip süresince başarılı olduğu görülmektedir. 

Bilgisayar ortamında matematiksel modellerneler ile yapılan sea çalışmamızda genel 

olarak 5 mm çapında ve 6 mm uzunluğunda sabit ı 2 mm kuron boyunda yükleme 

yapıldığında, peri-implanter kemik bölgesinde çok yüksek stress değerlerinin 

oluşmadığı gözlenmektedir(Tablo 4-4). 

Her ne kadar 6 mm çapında implantlar çalışmamızda incelenmese de, 6 mm 

uzunluğunda kısa implantlar kullanıldığında en fazla gerilimin 3,5 mm çapındaki 

implantlar çevresinde olduğu, 4 ve 5 mm implantlar çevresindeki geriimierin orantısal 

olarak azaldığı görülmektedir(Tablo 4-6, Tablo 4- ı 5). Yani çalışmamız da 6 mm 
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çapında implantlar kullanılsaydı, muhtemelen en az gerilim bu implantlar çevresinde 

görülecekti. 6 mm uzunluğundaki implantları kısa implant sınıflamasına 

sokabileceğimizden, bu implantların kullanılması düşünüldüğünde Venelue ve ark. 'nın 

beş yıllık takip süresince elde ettiği yüksek başarı ve çalışmamızdaki biyomekanik 

riskler göz önüne alındığında; geniş çaplı implant tercihinin peri-implanter bölgede 

oluşan gerilimlerin azaltılması bakımından standart uzunluktaki implantlar kadar 

başarılı olabileceği söylenebilir. Çalışmamızda geniş çaplı implant kullanıldığında, 

kullanılan implantın boyunun oluşan gerilimiere etkisinin fazla olmadığı tesbit 

edilmiştir. Bu da literatürdeki çalışmalarla benzerlik göstermektedir(! O ı, ı 02) 

Çalışmamızdan çıkarılabilecek başka bir sonuç da; dar çaplı (3,5 mm) implant 

kullanıldığında eğer implant kuronu I olursa, 6 ve 8 mm uzunluğundaki implantlar 

arasında peri-implanter bölgede oluşan gerilimler bakımından büyük farklılıklar tesbit 

edilmemiştir. ı O mm uzunluğundaki implantların kullanımında, kuron implant oranı ı 

olduğunda, kuron uzunluğunun artması sonucunda bir miktar daha fazla gerilim artışı 

olmuştur(Tablo 4-2). 

Literatürde yapılan çalışmalarda vertikal kemik rejenerasyon işlemleri 

sonucunda dikey yönde kemik hacminin kazanılmasının, horizontal yönde kemik hacmi 

kazanılmasına göre daha zor ve daha riskli olduğlf belirtilmektedir( 155, 156). Bu 

nedenle tüm şartlar ve riskler (estetik, biyomekanik, fonasyonel. .. ) değerlendirildiğinde 

peri-implanter bölgede biyomekanik olarak riskierin azaltılması için vertikal + 

horizontal kemik ogmentasyon işlemlerinin yapılamadığı durumlarda, iki seçenekten 

biri tercih edilmesi gerekiyorsa horizontal kemik hacminin arttırılması oluşan stresierin 

azaltılmasında daha az riskli ve güvenilir bir tedavi seçeneği olabilir. 

Gentile ve ark. 'nın yapmış olduğu çalışmada kısa implantlar nedeniyle oluşan 

yüksek kuron-implant oranı olan implantlar ile, uzun implantlar arasında yaşam analizi 

bakımından bir fark olmadığı belirtilmiştir( 157). Bunun sonucunda kuron-implant 

oranının implantın başarısını etkileyecek bir faktör olmadığı ileri sürülmüştür. 
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Çalışmamızda da farklı implant uzunluklarının peri-implanter bölgede 

oluşturduğu stresler incelendiğinde, kemik içerisindeki implant uzunluğunun etkisinin 

çok fazla olmadığı ancak sadece kuron uzunluğunun peri-implanter kemikte oluşan 

stresleri belirgin olarak etkilediği söylenilebilir. Bu nedenle klinikte sıklıkla 

karşılaşılabilen ı ,5 kuron-implant oranı olan implant destekli restorasyonlarda, doğal 

diş destekli restorasyonlarda görülebilecek bir risk faktörü olarak düşünmemek gerekir. 

Ancak ı ,5 kuron-implant oranında k uro n uzunluğunun ı 2 mm ve altında olduğu 

durumlarda stresierin belirgin olarak artış göstermemesine rağmen, özellikle dar çaplı 

implant kullanıldığında kuron-implant oranı I ,5 da olsa I 5 mm kuron uzunluğu peri

implanter bölgede yüksek stresiere neden olabilmektedir(Tablo 4-2,Tablo 4-3,Tablo 4-

4). Bu nedenle kuron-implant oranının sadece bir risk faktörü olarak düşünülmemesi, 

bunun yanısıra kuron-implant oranından daha önemli olan kuron uzunluğunun da etkisi 

değerlendirlmelidir. 

Üç farklı implant çapının kullanımında da kuron-implant oranının artışı genel 

olarak peri-implanter bölgede meydana gelen stres miktarında artışa neden 

olmuştur(Tablo 4-6,Tablo 4-7, Tablo 4-8). Ancak dar çaplı implant kullanımında (3,5 

mm) kuron-implant oranının artışı yüksek stres değerleri görülmesine neden olmaktadır. 

Bu değerler standart ve geniş çaplı implantlar kullanıldığında düşüş göstermektedir. 

Özellikle geniş çaplı (5 mm) implant kullanımında kuron-implant oranının artışı 

sonucunda I 6, 20 mm boyunda kuronlar kullanılsa da oluşan stres değerleri arasında 

çok büyük değişimler görülmemiştir. Çalışmamızdan çıkan sonuçlara göre ileri 

derecede vertikal kemik rezorpsiyonu sonucu kuron-implant oranı aşırı artmış olan 

hastalarda kısa (6 mm) veya standart boylu (1 O mm) implantlarda geniş çaplı implant 

kullanıldığı sürece peri-implanter bölgede oluşacak stres miktarında büyük farklılıklar 

gözlemlenmeyecektir. Ancak bu bölgelerde dar çaplı implant kullanılırsa peri-implanter 

bölgede oluşacak stres yıkıcı olabilir. 

Çalışmamızda geniş çaplı implantlar kullanıldığında üç boyutlu olarak implantın 

krestal boyun bölgesi en az 2 mm sağlıklı kemik ile çevrilidir. Klinik de geniş çaplı 

implant kullanılması için en az bukko-lingual olarak 9 mm kemiğe ihtiyaç 

duyulmaktadır. Ayrıca kemik rezorpsıyon patemi tamamen düz olarak 
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gerçekleşmemekte dolayısıyla implant yerleşimi sonrasında, implantın bir bölgesinde 

daha yüksek kemik miktarıyla karşıtaşılırken başka bir bölgesinde daha az kemik 

görülebilmektedir. Çalışmamızda her ne kadar geniş çaplı 6 mm uzunluğunda kısa 

implantlar ile ı O mm uzunluğunda standart implantlar arasında kuron-implant oranının 

oluşan stresler bakımından büyük farklılıklar meydana getirmediği belirtiise de, bu 

durumun ideal koşullarda ve sadece ölçüm yapılan zaman diliminde sonuçların 

değerlendirildiği unutulmamalıdır. Klinikte implant yerleşimi sırasındaki cerrahi 

işlemlerden, çift aşamalı implantlarda ikinci cerrahi uygulamalar sonucunda ve yükleme 

sonrası peri-implanter bölgede ilk yıl daha fazla olabilecek, sonraki yıllar daha az 

görülebilecek kemik rezorpsiyonu ile karşılaşılabilir. Bununla birlikte kemik 

rezorpsiyonu ile karakterize peri-implantitis görülen implantların sıklığının % 50'lilere 

ulaşabileceği düşünülmelidir. İnsanın ömrünün giderek arttığı düşünülürse implant 

destekli tedaviterin ağızda kalma süreleri de uzamaktadır. İmplantların yerleşiminden 

itibaren başlayan ve kullanım süresince peri-implanter bölgede çeşitli nedenlerden 

dolayı az veya çok kemik kaybı görülecektir. 

Çapı 3.5mm olan implantlar ile oluşturulan modellerde kuron-implant 

uzunlukları aynı (ı kat) olan implantlarda implant uzunlukları göz ardı edildiğinde, en 

uzun kuron boyu olan seçenekde en fazla stres olduğu gözlemlenmektedir. (Tablo 4-2, 

Tablo 4- ı 2) 6 ve 8 mm k uro n boylarında oluşan stres değerleri birbirine yakın değerler 

göstermektedir. Ancak kuron boyu ı O mm olan implantlarda her ne kadar implant boyu 

artış göstersede oluşan stres değerleri bakımından, 6 ve 8 mm kuron boyu olan 

implantlara göre daha fazla artış görülmektedir. 3,5 mm çapında implantlarda kuron

implanı oranının artması peri-implanter bölgede stres miktarında da artışa neden 

olmaktadır. En fazla stres kuron-implant oranının 2 katı olduğu durumda 

görülmektedir(Tablo 4-2, Tablo 4- ı 2). 

Kuron-implant oranları ı ,5 ve 2 kat olduğunda; 3,5 mm çapında implantların 

stres değerlerinde doğrusal artış tesbit edilmektedir(Tablo 4- ı O, Tablo 4- ı 2). 6 mm 

boyunda implantlarda kuron-implant oranının ı ,5 ve 2 kat artışında oluşan kuron 

uzunlukları 9 ve ı 2 mm olurken, daha uzun bir implant kullanıldığında (ı O mm) oluşan 



134 

kuron uzunlukları sırasıyla ı 5 ve 20 mm kadar olacaktır. Dolayısıyla 3,5 mm çapında 6 

ve 1 O mm uzunluğunda implantlar aynı kuron-implant oranlarıyla karşılaştırılmak 

istendiğinde ı O mm boyunda kullanılan implantlarda çok daha uzun kuron boyları 

meydana geleceğinden, peri-implanter bölgede daha fazla stres görülmektedir. Klinikte 

6 ve 8 mm uzunluğunda kısa implantların kullanımında klinik kuron boyunun artışı 

sonucunda peri-implanter bölgede oluşabilecek stres değerlerinin de artış 

gösterebUeceği düşünülebilir. Özellikle parafonksiyonel alışkanlıkları olan hastalarda 

kuron-implant oranının artışı, peri-implanter bölgede kemik rezorpsiyonuna neden 

olabilir. Literatürde sonlu elemanlar analizi ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında 

kemik rezorpsiyonuna neden olabilecek stres değerlerinin sayısal tam karşılığını 

belirlemek oldukça güçtür. Her çalışmada farklı materyal özelliklerinin kullanılması, 

klinik simülasyonların çeşitliliği gibi nedenlerden dolayı standardizasyonun 

oluşturulması güçleşebilir. Bu nedenle çalışmalarda elde edilen VM stres değerlerini 

birbirleriyle karşılaştırmak yerine, çalışmaları kendi içlerinde değerlendirip, elde edilen 

değerlere göre bir sonuca oluşmak daha doğru olabilir. 3,5 mm çapında kullanılan 

implantlarda kuron-implant oranının artışı peri-implanter bölgede her üç implant 

boyunda da stres miktarında artışa neden olmuştur. Ancak en fazla stres en uzun kuron 

boyunda görülmüştür. 

Dar çaplı (3,5 mm) implantların kullanımında kuron boyu sabit bir değer 

alındığında (12 mm), farklı kuron-implant oranlarında peri-implanter bölgede meydana 

gelen stres değerleri benzerdir (Tablo4-5,Tablo4-2 ı). Standart ve geniş çaplı 

implantların kullanımında da ölçülen stres değerleri kendi içerisinde birbirlerine çok 

yakın değerlerdir. Genel olarak implant çapının artması oluşan stres değerlerinin 

azalmasına neden olmuştur. Farklı uzunluklarda implantların kullanılması peri

implanter bölgede oluşan stres değerlerini değiştirmezken, implant çapının arttırılması 

stres değerlerinin belirgin olarak düşmesine neden olmuştur. Dar çaplı implantlarda 

standart uzunlukta (I 2mm) kuron kullanıldığında, im plantın kısa veya standart olması 

peri-implanter bölgede oluşan gerilimler bakımından bir fark oluşturmadığı 

görülmektedir(Tablo 4-5,Tablo4-2 I). Ancak veriler incelendiğinde kuron uzunluğunun 

aşırı olduğu durumlarda (ı 6 mm, 20 mm) özellikle dar çaplı implantlar çevresinde stres 
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değerleri yükselmiştir. Bunun sonucunda eğer dar çaplı implantlarda ı 2 mm veya daha 

kısa uzunlukta kuronlar kullanılırsa kuron-implant oranının değişmesi peri-implanter 

bölgede farklı stres değerlerinin oluşmasına neden olmamaktadır. 

4mm çapındaki modellerde kortikal kemikte oluşan stres değerleri implantta oluşan Von 

Mises stres değerlerine oranla çok düşük değerler olmasına karşın artış oranları benzerlik 

göstermektedir (Tablo 4-3, Tablo 4- I 3). Çapı 4mm olan implantlar ile oluşturulan modellerde 

kuron/implant oranının I olduğunda implant uzunluklarının artması ile birlikte implantta ve 

kortikal kemikte oluşan stres değerleri artış göstermektedir. Bu sonuç kuron boyunun artışının 

nedeni olarak gösterilebilir. İmplant uzunlukları ayrı ayrı değerlendirildiğinde kuron boyunun 

artışı ile 6,8, ı O uzunluğundaki implantlarda artış gözlenebilmektedir(Tablo 4-3, Tablo 4- ı 3). 4 

mm çapında implantlarda kuron-implant oranının artması peri-implanter bölgede stres 

miktarında da artışa neden oluyor. En fazla stres kuron-implant oranının 2 katı olduğu 

durumda görülmektedir. 

Standart çaplı ( 4 mm) implant kullanıldığında ise, ı 6 ve 20 mm uzun kuron 

boylarında genel olarak stresierin azaldığı görülmektedir(l O ı, ı 58). Geniş çaplı (5 mm) 

implantlar tercih edildiğinde ise; uzun kuron boyu kullanımında, 8 ve ı O mm 

uzunluğundaki implantlar çevresinde birbirine çok yakın ve düşük stresler ölçülmüştür. 

Bunun sonucunda ileri vertikal kemik rezorpsiyonu olan hastalarda, sadece implant 

uygulaması gibi minimal invazif tedavi yöntemi tercih edilmek zorunda kalındı ise, 

implant ve kuron uzunluğu ne olursa olsun geniş çaplı implant kullanıldığı takdirde, 

peri-implanter krestal bölgede düşük stres değerlerinin oluşacağı beklenilebilir. Bu 

hastalarda kısa implant ta kullanıldı ise; protez kullanım süresince hasta yeterli ağız 

hijyeni motivasyonunu sağlarsa, parafonksiyonel bir alışkanlığı da yok ise biyomekanik 

olarak uzun dönem başarı sağlanabilir. 
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.: Çapı 5mm olan implantlar ile oluşturulan modellerde 3.5 ve 4mm olan modeliere 

oranla farkın azalmış olduğu gözlenmektedir. (Tablo 4-4, Tablo 4-14) 5 mm çapında 

implantlarda kuron-implant oranının artması peri-implanter bölgede stres miktannda da 

artışa neden oluyor. En fazla stres kuron-implant oranının 2 katı olduğu durumda 

görülüyor. 

Bunun nedeni olarak da çapın artışıyla beraber kuron/implant oranının yani 

kuron boyunun artışının implantta oluşturduğu stres etkisinin azalmakta olduğu 

söylenebilir. Klinik olarak düşündüğümüzde kalın çaplı implant kullanımı mümkün ise 

yapılacak protezde kuron boyunun ve kuron/implant oranının stres oluşturucu etkisi 

yıkıcı olmayacaktır. 

Geniş çaplı implantlar kullanıldığında kuron-implant oranının artışı peri-implanter 

bölgedeki kemikte aşırı stresler oluşturmamakta, ancak dar çaplı implant kullanımında 

kuron implant oranının 2 kat artışı, oluşan stresin 2,5 kat artışına neden olmaktadır. Bu 

nedenle dar çaplı implantlar kullanıldığında kuron-implant oranının iki kat artışı 

sonucunda peri-implanter bölgede oluşabilecek streslerden dolayı kemik rezorpsiyonu 

görülme riski artmaktadır. Geniş çaplı implant kullanımı sonucunda peri-implanter 

bölgede yüzey alanının artması nedeniyle oluşan stresin düşük olması literatürdeki sea 

ve klinik çalışmalarla ( 1 O 1,1 02,1 59) benzerlik göstermektedir. Ancak literatürde bazı 

klinik çalışmalarda geniş çaplı implantlarda, implant kaybının daha fazla olduğunu 

gösteren çalışmalar da mevcuttur( 1 60). Özellikle standart çaplı implant kullanımı 

esnasında primer stabilizasyonun düşük yoğunluktaki kemikte sağlanamaması gibi 

durumlannda veya immediyat implantasyon işlemi esnasında soketin standart implantın 

çapından çok daha fazla olması sebebiyle geniş çaplı implantlar kurtarıcı implantlar 

olarak kullanılmaktadır. Klinikte geniş çaplı implantların standart çaplı implantlara göre 

daha fazla riski olan durumlarda kullanılması sebebiyle başarı oranları daha düşük 

olabilir. Çalışmamızda geniş çaplı implantlar diğer dar ve standart çaplı implantların 

kullanıldığı aynı fiziksel durumlarda, simülasyonla değerlendirilmiştir. Bu nedenle dar 

ve standart çaplı implantlara göre aynı koşullarda kullanıldıklarında peri-implanter 

bölgede daha az stres oluştuğundan, daha başarılı sonuçlarla karşılaşıldığı söylenilebilir. 
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İmplant çapı arttıkça genel olarak peri-implanter bölgede stres miktarı 

azalmaktadır. Kuron implant oranının artışı en fazla dar çaplı (3,5 mm) olan implantta 

stres oluştururken, en az stres geniş çaplı (5 mm) implantlar çevresinde 

görülmektedir(Tablo 4- ı 5, Tablo 4- ı 6, Tablo 4- ı 7). 

Kuron/implant oranı iken ı Omm uzunluğundaki implantlarda oluşan 

maksimum stres değerleri 8mm uzunluğundaki implanttan daha yüksek, 8mm 

uzunluğundaki implantlardaki değer de 6mm uzunluğundaki implantlardaki değerden 

daha yüksek olarak gözlenmektedir. Bu stres değerleri arasındaki fark kuron/implant 

oranı artışıyla beraber artmaktadır. Grafikte görülen açılma, kuron/implant oranı artışı 

ile farkın artışının göstergesidir. (Tablo 4-3, Tablo 4-13) 

Kuron/implant oranı ı .5 olduğunda 8mm uzunluğundaki implantlar ile 

oluşturulan modellerde oluşan VM stres değerleri, 6mm lik modeldeki değerlere yakın 

olarak gözlenmesine karşın ı Omm uzunluğundaki implantlarda oluşan stres 6 ve 8 den 

daha farklı olarak artmaktadır. Bu da 4mm çaplı implantlar ile oluşturulan modelde 

kuron boyunun belirli bir uzunluktan sonra stres değerleri daha agresif olarak artmakta 

olup peri-implanter kemikte daha fazla stres oluşum ihtimalini düşündürtmektedir. 

Çalışmamızda biraz önce agresif olarak bahsettiğimiz artışı değerlendirdiğimizde 

kuron/implant oranı 1.5 olduğunda 6,8, ı O uzunluğundaki implantlarda 1.5 kata 

yakın(1.43, 1.40, 1.55) stres artışı gözlenirken, oranın 2 katlık artışında 6 mm 

uzunluğundaki implantlardaki artış( 1.64) 8 ve 1 Omm uzunluğundaki modellerdeki stres 

artışından(l.80, ı .90) daha düşük olarak gözlenmektedir. (Tablo 4-3) 

İmplantlarda oluşan Von Mises stres değerlerine baktığımızda kuron/implant 

oranı I .5 olduğunda 6,8, 1 O mm uzunluğundaki implantlardaki stres değerlerindeki artış 

sırasıyla 1.25, I .43, ı .40 olarak ölçülmüştür. Kuron/implant oranı 2 olduğunda bu artış 

oranları sırasıyla ı .5, ı .82, ı. 90 olarak belirlenmiştir. Von mi ses değerleri 

incelendiğinde değerler ı OOmPA ile 200mPA arası gibi dar bir stres değer aralığında 

olduğu gözlenmektedir. Bunun da yine 3.5 ve 4 çapındaki modellerdeki aralıklardan 
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:::.. daha dar olması ;kalın çaplı implant kullanımı ile oluşan stresierin azaltılmasında etkili 

olabileceği üzerine yorum yapılabilmektedir. 

Kuron boyu sabit olmayıp kuron-implant oranı sabit alınarak elde edilen kuron 

boyları değerlendirildiğinde, standart uzunluktaki implantların kuron uzunlukları kısa 

implantlara göre daha fazladır. Bunun sonucunda ı O mm gibi standart implantların 

kuron-implant oranı 2 kat arttırıldığında 20 mm uzunluğunda kuron boyları meydana 

gelmiştir. 6 mm kısa implantların kuron-implant oranı aynı 2 kat olarak arttırıldığında 

ise kuron uzunluğu ı 2 mm olmuştur. 

ı 2 mm sabit k uro n boyunda farklı implant uzunluklarınının (farklı kuron

implant oranlarının) peri-implanter bölgede oluşturduğu stres değerleri dar, standart ve 

geniş çaplı implantlarda benzer bulunmuştur. Genel olarak implant çapı arttıkça oluşan 

stres değerlerinde azalma olmuştur. Kuron boyunun artması peri-implanter bölgede 

oluşan stres miktarında dar çaplı implant kullanımında en fazla olmak üzere etkili 

olmuştur. Kuron boyu arttığında implant uzunluğu yerine implant çapının arttırılması 

peri-implanter bölgede oluşan stres değerlerinin azalmasında yardımcı olabilir. ı 5, ı 6, 

20 mm gibi aşırı uzun kuron boylarında geniş çaplı implant kullanıldığında peri

implanter bölgede elde edilen stres değerleri ile ı 2 mm uzunluğunda ve geniş çaplı 

implant kullanımında elde edilen değerler birbirlerine çok yakın bulunmuştur. Bu 

nedenle çok uzun kuron boyu kullanılarak rehabilite edilecek implant destekli 

restorasyonlarda, özellikle bukko-lingual kemik rezorpsiyonu nedeniyle dar çaplı 

implant kullanılması düşünüldüğünde; kullanılacak implantın boyunun arttırılması peri

implanter bölgede oluşacak stresierin azaltılmasında çok az etkisi olacak veya hiç etkisi 

olmayacaktır. Bu hastalarda rejenerasyon işlemleri kullanılmak istendiğinde yalnızca 

vertikal yönde kemik rejenerasyon işlemlerinin uygulanması kuron-implant oranını 

azaltabilir, ancak horizontal yönde yapılacak kemik rejenerasyon işlemleri sonucunda 

geniş çaplı implant kullanımı, kuron uzunluğu ne olursa olsun peri-implanter krestal 

bölgede stres değerlerinin azalmasına yardımcı olabilir. 
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Kuron implant oranı bir olduğunda kullanılan implant boyları ve kuron 

uzunluklan değişmektedir. Genel olarak geniş çapta implant kullanımında peri

implanter bölgede oluşan stres değerleri bakımından, implant ve kuron uzunluğunun 

artmasından en az etkilendiği görülmüştür. Dar çaplı implantlarda daha fazla olmak 

üzere, dar ve standart çaplı implantlardaimplant uzunluğu ile kuron uzunluğunun 

artması sonucunda her ne kadar kuron-implant oranı bir olarak değişmese de, peri

implanter bölgede oluşan stres değerlerinde artış tesbit edilmiştir(Tablo 4-9,Tablo 4-ı8). 

Kuron-implant oranının ı ,5 olarak arttınldığı modellerde dar çaplı implant 

kullanıldığında, genel olarak 6, 8, ı O mm uzunluğundaki implantlann kuron boylarının 

da orantılı artışı sonucunda krestal kemik bölgesinde stres artmıştır. Ancak gerilim 

değerlerine bakıldığında genel olarak 9, ı2, ı5 mm kuron boylarında büyük farklılıklar 

tesbit edilmediği görülmektedir(Tablo 4-ı O, Tablo 4-ı9). 

Kuron-implant oranları 2 olarak arttırıldığında ise, klinikte normal şartlarda 

görülme olasılığı düşük olan ı6 ve 20 mm kuron boyları oluşmaktadır. Bu kuron 

boylannın kullanımında implant uzunluğu ne olursa olsun, hem peri-implanter krestal 

bölgede hem de implantın kuronaJ bölümünde oldukça yüksek stres değerlerinin 

meydana geldiği görülmektedir(Tablo 4-ıı ,Tablo 4-20). Özellikle dar çaplı implant 

kullanıldığında ı6 ve 20 mm gibi uzun kuron boyları, biyomekanik nedenlerden dolayı 

krestal kemik rezorpsiyonunun oluşma riskini arttırabilir(138, 1 45). 

Normal şartlar altında ı6 ve 20 mm gibi uzun kuron boyları sabit protetik 

restorasyonlarda sıklıkla kullanılmamaktadır. Ancak çeşitli nedenlerde dolayı (travma, 

onkolojik nedenler, ileri derecede peridontal yıkım ... ) posteri or mandibula da ciddi 

kemik kayıpları ile karşılaşılmaktadır. Bu sebepten ötürü çalışmamız da standart kuron 

boyları dışında uzun kuron boylarının değerlendirilmesi de yapılmıştır. 

Kuron-implant oranı ve farklı protetik tedavi seçeneklerinin krestal kemik 

rezorpsiyonuna olan etkisini inceleyen klinik bir çalışmada, posterior bölgeye yapılan 

implantlar değerlendirilmiştir (I 42). Değerlendirme sırasında implant destekli protezler 

ıı"·· 
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kuron-implant oranlarına göre a) 0-0,99 b) 1-1,99 ve c) ~ 2 olarak üç farklı sınıfa 

ayrılmıştır. Çalışmada ortalama kuron-implant oranı 1, 77±0,56 olarak tesbit edilmiştir. 

Değerlendirilen implantların %26,5'nin kuron-implant oranı 2 veya 2'den büyük 

hesaplanmıştır. Çalışmada kuron-implant oranı 2 ve 2'den yüksek olan restorasyonlarda 

düşük kemik rezorpsiyonu tesbit edilmiştir. Ayrıca restorasyonların splintlenmesinin, 

retansİyon tipinin ve kantilever uzantılarının implantlar etrafındaki krestal kemik 

rezorpsiyonuna etkisinin olmadığı belirtilmiştir. 

Sonuç olarak posterior bölgede kuron-implant oranı 2 ve 3 arasındaki 

restorasyonların başarıyla kullanılabileceği belirtilmiştir. Blanes ve ark. 'nın(l42) klinik 

olarak yapmış olduğu çalışma ile sea çalışmamız arasında benzerlikler bulunmaktadır. 

Her iki çalışmada da sadece posterior bölgeye yerleştirilen implantların kuron-implant 

oranları değerlendirilmiştir. Blanes ve ark. 'nın yapmış olduğu çalışmada posteri or 

bölgeye yerleştirilen implantların ortalama kuron-implant oranının I, 77 gibi yüksek bir 

değer olduğu görülmektedir. Çalışmamızın modellerinin oluşturulması esnasında kuron

implani oranları ı; ı ,5 ve 2 kat olarak hesaplanmıştır. 

Üç farklı kuron-implant oranının oluşturulmasının nedeni olarak; klinikte diş 

çekiminden sonra implantasyon işleminin erken, geç veya gecikmiş olarak 

yapılabileceği düşüncesinden yola çıkılmıştır. Eğer diş kaybından sonra en kısa sürede 

implantasyon yapılırsa kuron implant oranı düşecek, yıllar sonra implant yapıldığında 

ise krestal kemik rezorpsiyonu sebebiyle kuron-implant oranı artış gösterecektir. Bu 

nedenle çalışmamızda diş kaybından sonra karşılaşılaşılabilecek üç farklı kuron-implant 

oranı ile ilgili modellerneler yapılmıştır. 

Kuron-implant oranının, kuron uzunluğunun, implant çap ve uzunluğunun 

krestal kemik üzerindeki etkileri değerlendirilirken hastanın kendine has genetik 

yapısınında hesaba katılması gerektiği unutulmamalıdır (92). 

Bir hastada yüksek kuron uzunlukları, ileri seviyede krestal kemik 

rezorpsiyonuna neden olurken, aynı boyutlardaki restorasyon başka bir hastada kemik 

kaybına neden olmayabilir. Bilgisayar destekli yapılan çalışmalarda elde edilen 
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sonuçlar, biyomekanik ve matematiksel verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanmasıdır. 

Klinikteki bir durumun bilgisayar ortamında başarıyla canlandırılması, gerçek hayatta 

görülen senaryonun sanal ortama doğru bir biçimde aktanlmasıyla mümkün olabilir. 

Ağız içerisindeki doğal anatomik yapıların, implantın, restorasyonun ve tüm 

bileşenlerin bilgisayar ortamında birebir yeniden canlandırılması ve istenilen 

hesaplamaların tam olarak yapılması mümkün değildir. 

B lan es ve ark. 'nın( ı 09) yapmış olduğu bir derlernede kuron-implant oranının 

implant başarısı ve protetik komplikasyonlar ile olan ilişkisi incelenmiştir. Çalışmada 

kuron-implanı oranı ikinin üzerinde olan implant destekli protezlerin yaşam 

analizlerinin % 94, ı olduğu; genel olarak peri-implanter kemik rezorpsiyonun kuron

implanı oranı ile bir bağlantısının olmadığı sadece bir çalışmada kuron-implant oranı 

(<1) olan implantlarda, (>2) olanlara göre daha fazla kemik rezorpsiyonu tesbit 

edilmiştir. 

Çalışmada kuron-implant oranının implant destekli protezlerde, peri-implanter 

bölgede kemik rezorpsiyonunu etkilemediği sonucuna varılmıştır. Çalışmamız da 

kuron-implant oranı ikinin üzerinde olan bir analiz kullanılmamıştır. Ancak kuron

implanı oranı iki olan modeller incelendiğinde, modellerin birbirleriyle tam olarak 

karşılaştırılması farklı implant uzunlukları ve kuron boylan elde edildiğinden mümkün 

olmayabilir. Ancak genel olarak kuron-implant oranının artışında, implant boyu ne 

olursa olsun peri-implanter bölgede stresin arttığı görülmektedir(Tablo 4-2,Tablo 4-

3,Tablo 4-4, Tablo 4-ı2,Tablo 4-ı3,Tablo 4-14). 

Peri-implanter bölgede özellikle dar çaplı implantlarda stres artışının daha fazla 

olduğu, geniş çaplı implant kullanıldığında ise kuron-implanı oranı artışının peri

implanter bölgede oluşan stresleri belirgin olarak etkilemediği tesbit edilmiştir. Kuron 

boyunun sabit olduğu modellernede ise (I 2 mm); kuron-implant oranının peri-implanter 

bölgede oluşan stresler bakımından belirgin bir fark yaratmadığı belirtilebilir. 
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Sonuç olarak çalışmamızda; Blanes ve ark. 'nın( ı 09) yapmış olduğu derlernede 

elde edilen sonuçlara benzer olarak kuron-implant oranı değişiminin ı2 ının'ye kadar 

kullanılan kuron boylarında; peri-implanter bölgede oluşan stresler bakımından bir fark 

yaratmadığı söylenebilir. Ancak kuron uzunluğunun aşırı arttığı modeliemelerde (20 

mm), kuron-implant oranından bağımsız olarak; peri-implanter bölgede stresierin arttığı 

tesbit edilmiştir. Kuron uzunluğunun aşırı arttığı durumlarda özellikle non-aksiyel 

yüklerde, kuron kaldıraç kolu görevini görmekte bunun sonucunda krestalkortikal 

kemikteyüksek momentler oluşarak aşırı stresierin oluşması mümkün olabilir (17, ı6ı ). 

Çalışmamızda 6 mm uzunluğunda implant kullanıldığında kuron-implant oranı 2 

olarak sabitlendiğinde k uro n boyu ı2 mm olmaktadır. Aynı şekilde ı O mm uzunluğunda 

implant kullanıldığında ise kuron uzunluğu 20 mm olarak modellenmektedir. Her iki 

modelde kuron-implant oranı 2 olarak hesaplansa da, modellerin kuron uzunlukları 

birbirinden tamamıyla farklıdır. 

Çalışmamızda elde edilen sonuçlardan dikkat çekici olan, 20 mm kuron 

uzunluğu modellendiğinde peri-implanter bölgede oluşan stresler, ı2 mm kuron 

uzunluğu modeline göre çok daha fazla ölçülmüştür. Bunun sonucu olarak kuron 

uzunluğunun peri-implanter bölgede oluşan stresiere olan etkisinin, kuron-implant 

oranının etkisine göre daha fazla olduğu söylenebilir. Başka bir yorumla, peri-implanter 

bölgede meydana gelen stresler değerlendirilirken kemik içerisinde bulunan implant 

uzunluğundan, kemik dışında bulunan konstrüksiyonun uzunluğu daha önem taşıyabilir. 

Özellikle krestal kemik sınırından itibaren I 2 mm 'ye kadar olan kuron uzunluğu, peri

implanter bölgede belirgin bir stres oluşturmazken; 20 mm kuron uzunluğunun peri

implanter bölgede yıkıcı stresler yaratabileceği düşünülebilir. Ancak uzun kuron 

boyunun peri-implanter bölgede oluşacak stresin belirgin olarak azaltılmasında 

kullanılabilecek en kolay uygulamanın geniş çaplı implant seçimi olduğu söylenilebilir. 

Modeliemelerde geniş çaplı implant kullanılmasının, kuron uzunluğundan bağımsız 

olarak peri-implanter bölgede stresleri azalttığı görülmektedir. 

Literatürde yapılmış olan diğer üç boyutlu sea çalışmalarında olduğu gibi, 

çalışmamızda peri-implanter bölgede rezorpsiyonun oluşması ve implantta meydana 
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gelebilecek biyomekanik komplikasyonlar, modellerde yükleme sonrası oluşan stres 

dağılımlarıyla ilişkilendirilmiştir (ı 7, ı 62, ı 63 ). Kısacası yüksek VonMises değerleri 

stresin arttığını göstermekte olup implant çevresinde protetik kamplikasyon ihtimalini 

düşündürmekte iken, kortikal kemikteki stress değerleri ise kemik rezorpsiyonu için risk 

oluşturabileceğini düşündürmektedir. 

B lan es ve ark. 'nın yapmış olduğu başka bir çalışmada yüksek kuron-implant 

oranına sahip olan implantlar çevresinde, düşük kuron-implant oranlarına sahip olan 

implantlara göre daha az krestal kemik rezorpsiyonu olduğu gösterilmiştir (I 04). 

Çalışmamızda genel olarak düşük kuron-implant oranlı modellerde daha az stres 

meydana geldiği, bunun sonucunda da daha az kemik rezorpsiyonu oluşabileceği 

düşünülmüştür. Ancak bu yorum tamamen biyomekanik kurallar içerisinde 

matematiksel bir düşüncedir. Daha doğrusu bilgisayar destekli modellerneler 

oluşturulurken, daha önceden bahsedilmiş olan klinikte son derece önem taşıyabilecek 

bir çok kavram yok sayılmıştır. Bu kavramlardan biri de yükleme sonrası peri-implanter 

kemiğin Wolf kanuna uygun olarak ideal yaşam siklüsünün devamı yanı 

remodelizasyon sürecidir. Bilindiği gibi Wolf kanununda kemiğin devamının 

sağlanması ancak ideal olan kuvvetiere vermiş olduğu yanıt, rezorpsiyon ve apozisyonla 

gerçekleşmektedir. Eğer çene kemiğine yerleştirilen implantın çevresindeki kemiğe 

yükleme ile bir stimülasyon yapılmazsa, fizyolojik rezorpsiyon devam edecek ve bu 

bölgede kemik rezorpsiyonu görülecektir. İmplant yerleştirilmesinden sonra hasta bir 

takım nedenlerden dolayı implant destekli protezini yaptırmaz ise, yıllar sonra 

geldiğinde implant yapılan ve yapılmayan bölge arasında kemik rezorpsiyonu 

bakımından fark görülmeyebilir. Kemik rezorpsiyonuna engel olan implant değil, 

implantın üst protetik yapısı sayesinde çiğneme kuvvetlerini doğal dişlerde olduğu gibi 

çene kemiğine ileten, çene kemiğini stimüle eden bir yapısal döngüdür. 

Blanes ve ark. 'nın( ı 04) yapmış olduğu çalışmada kuron boyunun az olduğu 

klinik durumlarda, peri-implanter kemiğin yeterince stimüle edilernemesi nedeniyle, 

kuron boyunun uzun olduğu durumlara göre daha fazla kemik rezorpsiyonu görüldüğü 

iddia edilmiştir. Dolayısıyla çalışmamızda olduğu gibi, kuron uzunluğunun düşürülmesi 

stresleri azaltmakta, ancak stresin azalması beklenildiği gibi kemik rezorpsiyonu riskini 
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azaltmak yerine kullanılınama atrofisine bağlı olarak daha fazla kemik rezorpsiyonuna 

neden olmuştur. Bu nedenle peri-implanter bölgede kısa ve uzun dönem risk 

değerlendirilmesi yapılırken, aşırı düşük stresierin bu bölgede kullanılınama atrofisine 

bağlı olarak da kemik rezorpsiyonuna neden olabileceği düşünülmelidir. Ancak bu 

ölçüınierin eşik değerleri hakkında herhangi bir verinin olmayışı, bu değerlendirmenin 

hangi koşullara bağlı olarak yapılacağİ konusunda karışıklık yaratmaktadır. Bu konuda 

uzun dönem çalışmalara ihtiyaç olduğu kuşkusuzdur. 

Rangert ve ark. 'nın yapmış olduğu çalışmada düşük kuron-implant oranı olan 

hastalarda protetik parçalara daha az yük geleceği, gelen kuvvetlerin daha uygun 

dağıtılabileceği; vida gevşemesi, desimanıasyon ve altyapı kırıklarının daha az 

görülebileceği belirtilmiştir ( 164 ). Bu nedenle çalışmamızda elde edilen sonuçlara bağlı 

olarak kısa kuron boyu kullanımında ( :sı2mm) ve geniş çaplı implantlarda (2:5mm) 

peri-implanter bölgede oluşan stresierin azalmasına bağlı olarak; üst yapı 

komplikasyonlarının görülme sıklığında da azalma olacağı düşüncesi oluşmaktadır. 

Sonuç olarak uzun dönemde daha az kemik rezorpsiyonu görülebileceği gibi, protetik 

komplikasyonlarla karşılaşma riski azalacaktır. 

Ayrıca posterior bölge ağız içerisinde çiğneme kuvvetlerinin en yüksek olduğu 

bölgedir (25,46,65, ı ı 7, ı ı 8). Dolayısıyla implant destekli restorasyonların en fazla 

uygulandığı bölge olmakla birlikte, kısa veya uzun dönem biyolojik ve mekanik 

komplikasyonlara oldukça sık rastlanılabilir. Bu sebeplerden ötürü çalışmamamız 

posterior mandibulada planlanmıştır. 

Modelierne yapılırken 5 ve 6 nolu restorasyonların splintlenmesinin sebebi 

olarak, klinikte bu restorasyonların ayrı yapıldığı durumlarda her ne kadar ağız 

hijyeninin kolaylaştırıldığı düşünüise de, restorasyonlarda post vida gevşemesi ve 

desimantasyon gibi protetik komplikasyonların görülme sıklığı artmaktadır. 

Komplikasyonlarda lateral kuvvetlerin etkisinin fazla olduğu ve implantüstü protezlerde 

oh lik kuvvetlerin yıkıcı etkileri bilinmektedir(89, ı O ı). Bu yüzden çalışmamızda o b lik 

kuvvetler uygulanarak oluşan stress değerleri incelenmiştir. Özellikle post vidası 

gevşemesini tam olarak anlamayan veya ihmal eden hastalarda vida kırığı, peri-



145 

implanter bölgede uygun olmayan kuvvet iletimi nedeniyle kemik rezorpsiyonu ve hatta 

implant kaybıyla karşılaşılmaktadır. Klinikte karşılaşılan bu durumlardan ötürü, gerçek 

hayatta da, tedavi planlaması sırasında bu bölgeye yapılacak restorasyonların mümkün 

olduğunca splintlenmesine karar verilmektedir( ı 65, ı 66). Literatürde yukarıda 

bahsettiğimiz nedenden dolayı bu tip restorasyonların splintlenmesini savunmayan 

çalışmalar da mevcuttur (ı 67, ı 68). 

Genel olarak iki üyeli restorasyonların her iki tedavi seçeneğinde de 

splintlenmesiyle splintlenmemesi arasında belirgin bir üstünlük bulunmadığı 

görülmektedir (ı 69, ı 70). Ancak çalışmamızda klinikte daha çok bu bölgede iki üyeli 

restorasyonlarda bahsedilen nedenlerden dolayı splintlemeyi tercih ettiğimizden, 

modellerin oluşturulmasında restorasyonun tek bir parça olarak modellernesi 

yapılmıştır. 

Tseng ve ark. (ı 7 ı) yapmış olduğu sea çalışmasında, alveolar kemik ve implant 

destekli tek restorasyon modellernesi yapılmıştır. Yükleme sonrası implant çevresi VM 

veperi-implanter kemikte görülen stres değerlerine bakılmıştır. Açısal (aksiyel olmayan) 

yüklemenin stres değerlerini arttırdığı, kortikal kemikte görülen maksimum stresin 

implant boynu çevresinde görüldüğü belirtilmiştir. Çalışmamızda da tüm modellerde 

oblik kuvvetlerin oluşturduğu stres değerleri, vertikal (dik) kuvvetlerin oluşturduğu 

stres değerlerine göre daha yüksek bulunmuştur. Bu sonuç literatürle uyum 

sağlamaktadır (ı 06,1 ı ı, 1 ı 2). O b lik kuvvetlerin oluşturduğu bükme momenti aksiyel 

kuvvetiere göre daha yüksek olduğundan bu sonuca ulaşılmıştır. Bunun yanısıra Tseng 

ve ark. 'nın( 17 ı) çalışmasında olduğu gibi, çalışmamızda da yükleme sonrasında 

maksimum stres değerleri implant çevresindeki kortikal kemikte en yüksek seviyede 

bulunmuştur. Kortikal kemik özellikle oblik kuvvetlerin etkisiyle yüksek strese maruz 

kalmaktadır. 

Çalışmamızda tüm modellerin risk değerlendirilmesi kortikal kemikte oluşan 

stresin miktarına bağlı olarak yapılmıştır. Klinikte de biyomekanik etkilerin peri

implanter kemikte oluşturduğu yıkıcı etki ilk olarak kortikal kemikte görülmektedir. 

Adapte olamadığı, yıkıcı kuvvetiere maruz kalan kortikal kemik rezorpsiyona 
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uğramaktadır. Kortikal kemiği n rezorpsiyonu sonucunda k uro n uzunluğu (çene kemiği 

dışarısındaki protetik yapı) artış gösterir. Bunun sonucunda çiğneme kuvvetlerinin 

implant çevresindeki kalan kemiğe olan bükme momenti de artış gösterdiğinden, ya 

rezorpsiyon süreci hızla devam eder ya da yeterli rijiditede olmayan bir implant alaşımı 

kullanıldıysa (Örneğin Grade 4 saf Titanyum) implant veya protetik parçalarda fraktur 

gözlenecektir(lı, ı72). Bu sebeple peri-implanter bölgedeki kortikal kemiğin aşırı 

stresiere maruz kalmaması gerekmektedir. 

Schulte ve ark. 'nın(l73) yapmış olduğu çalışmada tek diş eksikliğinde 

yerleştirilen implant destekli kuronların başarısı incelenmiştir. 889 implantın 

radyografılerde hesaplanan kuron-implant oranının 0,5 ile 3 arasında değiştiği 

görülmüştür. Fonksiyondaki implantların ortalama kuron-implant oranı 1,3 

bulunmuştur. Çalışmada kaybedilen im planların kuron-implant oranının ise ı ,4 olduğu 

tesbit edilmiştir. Sonuç olarak kaybedilen implantlar ile fonksiyondaki implantların 

kuron-implant oranlarının benzer olduğu görülmüştür. 

Çalışmamızda üç farklı kuron-implant oranının peri-implanter kemikte oluşan 

stres değerlerine olan etkisi incelenmiştir. Bu oranlar arasında Schulte ve ark. 'nın( ı68) 

retrospektif klinik çalışmasında en fazla görülen kuron-implant oranı olan ı ,3 ve ı ,4 

değerlerine yakın olan ı ,5 k uro n implant oranı da incelenmiştir. Schulte ve ark. 'nın 

klinik çalışmasında, çalışmamızdan farklı olarak sadece implant destekli tek kuronlar 

incelenmiştir. Bu sebeple tek diş eksikliklerinde artmış kuron-implant oranının peri

implanter kemikte, çalışmamızda olduğu gibi komşu implant ile splintlerek yapılan 

restorasyona göre daha fazla stres oluşturabileceği düşünülebilir. 

Schulte ve ark.(l73) klinikte en fazla 1,3 kuron-implant oranının görüldüğünü 

belirtmişlerdir. Bu yüksek oran doğal-diş destekli kuron-köprü uygulamalarında 

restorasyonun başarısını etkileyecek bir risk faktörü olarak düşünülürken, implant 

destekli restorasyonlarda başarılı implantların kuron-implant oranı olarak 

görülmektedir. Bu sebeple doğal diş destekli restorasyonlardaki kuron-kök oranı ile 

ilgili risk faktörlerinin implant destekli restorasyonlarda tamamİyle farklı yorumlanması 

gerekmektedir. 
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Urdaneta ve ark'ı(l74) 326 implantı değerlendirdikleri çalışmada ortalama 

kuron-implant oranını ı .6 olarak beirtmişlerdir. Kuron -implant oranı 2:2 olan 40 

retarasyon bulunmaktadır. Protetik ve biyolojik komplikasyonların kuron-implant oranı 

ile olan ilişkisini değerlendirmişler. Çalışmada posterior bölgede dar çapta abutman 

kullanımına bağlı olarak abutmanlarda kırık olduğu gözlenmiş ve posteriordaki tüm 

implant restorasyonianna oranla kuron-implant oranının daha fazla olduğu belirtilmiştir. 

Posterior bölgede kuron-implant oranı fazla olan restorasyonlarda düşük olanlara oranla 

protetik komplikasyon(vida gevşemesi,abutman kırığı) oluşma sıklığı açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Artmış kuron-implant oranı ile krestal 

kemik kaybı değerlendirildiğinde farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

belirtilmiştir. Bizim çalışınarnızla benzer olarak çapın arttınlması ile oluşan stresin 

azltılabileceği belirtilmektedir. Protezlerde kuron boyunun ı mm arttırılması ile gelen 

yatay kuvvetlerin o/o20 arttığı belirtilmektedir(77). Kuron-implant oranındaki artış ile 

implant-üstü protezlere gelen yatay kuvvetler ile krestal kemikte aşırı stress oluşumu 

gözlenmektedir( ı 7 4 ). 

Rokni ve ark. 'nın( 49) yapmış olduğu çalışmada da ortalama kuron-implant 

oranının ı ,5 olduğu durumda, krestal kemik rezorpsiyonu ile kuron-implant oranı 

arasında bir ilişkinin olmadığı belirtilmiştir. 

Çalışmamızda en yüksek kuron-implant oranı 2 olduğunda kısa implantlarda 

kuron uzunluğu ı 2 mm olurken, en uzun ı O mm 'lik implant uzunluğu kullanıldığında 

klinikte rutinde karşılaşmayacak 20 mm kuron uzunluğu elde edilmektedir. 20 mm gibi 

aşın kuron uzunluğunun kullanılmasının sebebi, birbirinden sayısal olarak çok farklı 

değerler ile elde edilen modellerneler sayesinde, yapılacak yorumların daha fazla anlam 

taşıyabilmesidir. Bu sebeple birbirine yakın implant ve kuron uzunluğunun yanısıra, 

aşırı kısa ve aşırı uzun boyutlara da yer verilmiştir. Her ne kadar bu değerlere klinikte 

çok karşılaşılmasa da, sea analizleri gibi sonucu etkileyebilecek bir çok kavramın yok 

sayıldığı çalışmalarda, bilgisayar destekli analiz sonuçlarının klinik yararı bu şekilde 

daha kolay farkedilip, anlaşılabilir. 
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Mandibulanın kortikal ve trabeküler kemik özellikleri bilgisayar ortamında 

simüle edilmiştir. Yükleme sonrası kortikal kemikte oluşan gerilim değerlerine göre 

değerlendirme yapılmıştır. Dolayısıyla çalışmamız maksillanın posterior bölgesinde 

aynı protokol esaslarıyla benzer yapılsaydı, peri-implanter bölgede oluşan değerler 

farklı sonuçlanabilirdi. Maksillanın posterior bölgesindeki kemik kalitesi ve yoğunluğu 

düşünüldüğünde, kortikal kemikte daha yüksek gerilimlerin oluşabileceği 

düşünülebilir( ı 75). Çalışmamızdan çıkarılan sonuçların sadece mandibulanın posteri or 

bölgesi için geçerli olduğu unutulmamalıdır. 

Çalışmamızda parsiyel diş eksikliğinde serbest sonianan alt çene 5 ve 6 nolu 

dişierin bulunduğu bölgeye yapılan iki implant destekli birbirine splintlenmiş olan 

kuronların modellenınesi yapılmıştır. Posterior bölgede parsiyel dişsizlik olgularında en 

fazla gerilimin peri-implanter kemik çevresinde olduğu görülmektedir (176). Tam 

dişsizlik olgularında ise tek parça cross-ark yapılan sabit restorasyonlarda kuvvet 

dağılımının tüm implantlar çevresinde eşit ve parsiyel restorasyonlara göre daha düşük 

değerlerde yayıldığı görülmektedir (ı 77, ı 78). Bu nedenle çalışmamızda modellenen 

restorasyonun çiğneme sonrası oluşan kuvvetlerden, tek parça cross-ark restorasyonlara 

göre daha çok etkilenebileceği düşünülebilir. Posterior bölgedeki iki üyeli 

restorasyonların çiğneme kuvvetlerinin yıkıcı etkisi sonucunda biyolojik ve mekanik 

komplikasyonların oluşabileceği unutulmamalıdır(l65). Posterior bölgede diş eksikliği 

olan parsiyel vakalarda implant yerleşiminin oluşan aksiyel kuvvetleri ve devirİcİ 

moment kuvvetlerini; kantilever uygulanarak tamamlanan protez planlamasına oranla 

azalttığı belirtilmektedir( ı 79). 

Sal vi ve ark. 'nın( ı 80) implant destekli protezlerde mekanik ve teknik risk 

faktörlerini inceleyen derlemede, kuron-implant oranı ile mekanik/teknik 

komplikasyonlar arasında bir ilişkinin olmadığı ancak implant destekli restorasyonların 

uzunluğunun mekanik/teknik komplikasyonlara neden olduğu belirtilmiştir. 

Çalışmamızda kuron uzunluğunun, kuron-implant oranına göre yüksek stresler 

nedeniyle kemik rezorpsiyonu oluşturması bakımından daha etkili bir risk faktörü 

olduğu görülmüştür. Sal vi ve ark. 'nın çalışmasına bakılarak, yüksek kuronların sadece 
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peri-implanter kemikte biyolojik risk oluşturmadığı bunun yanısıra kısa veya uzun 

dönem mekanikiteknik komplikasyonlara neden olabileceği düşünülmelidir. 

Oluşabilecek protetik komplikasyonlar bakımından da kuron yüksekliğinin artışı, kuron

implanı oranının artışına göre daha etkin bir risk faktörüdür. 

Rokni ve ark. 'nın( 49) parsiyel dişsizlikte sinterlenmiş poröz yüzey implantlar ile 

yapılan çalışmasında, implantların ortalama kuron-implant oranının ı ,5 olduğu tesbit 

edilmiştir. Çalışmada kuron-implant oranının krestal kemik seviyesini etkilemediği 

belirtilmiştir. Özellikle 7 mm ve daha kısa implantların parsiyel dişsizlikte başarıyla 

kullanılabileceği ileri sürülmüştür. Çalışmamızda da 6 ve 8 mm kısa implantların 

kullanımında genel olarak büyük stresierin oluşmadığı, geniş çaplı implantlarla 

kullanıldıklarında ise neredeyse tüm implant uzunluklarında benzer stres değerleri tesbit 

edilmiştir. Rokni ve ark. 'ları kullanılan sinterlenmiş poroz yüzey implantlar ile kemik

implanı temas miktarının artış gösterdiğini, bu nedenle çok kısa implantlar 

kullanıldığında bile uzun dönem başarılı olabileceğini söylemişlerdir. Çalışmamızda 

kemik-implant teması % ı 00 osseointegre olarak modellenmiştir. Rokni ve ark. 'nın 

çalışmasında kemik-implant temasını arttıran implantlar sayesinde osseointegrasyon 

miktarı, çalışmamızda modellerde kullanılan bilgisayar ortamında hazırlanmış 

modellerde olduğu gibi tam osseointegrasyon kavramına yaklaşılmış olabilir. Bu 

nedenle çalışmamızdaki risk faktörleri sonuçlarıyla benzerlik gösterebilir. 

Parsiyel dişsizlik olgularında immediyat yükleme yapılması planlanıyorsa; 

henüz sekonder osseointegrasyonun sağlanamadığı durumlarda, posterior bölgede 

oluşan kuvvetler tedavinin başarısını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle immediyat 

yükleme uygulamalarında, yerleştirilen implantın primer stabilitesinin yüksek olmasının 

yanısıra üzerine yapılacak restorasyonun risk faktörlerinin çok iyi değerlendirilmesi ve 

önlemlerin alınması gereklidir. 

Çalışmamızda farklı modellerneler yapılarak oluşan yüksek gerilimiere bağlı 

olarak bir risk değerlendirilmesi yapılmıştır. Klasik tedavi protokolünde implantın 

yerleştirilmesinden belirli bir süre geçtikten sonra (alt çene üç ay, üst çene altı ay) 
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yükleme yapılmaktadır (ı 8 ı). Dolayısıyla yükleme soruasında oluşan gerilimiere bağlı 

olarak krestal bölgede kemik rezorpsiyonu, post kırığı, vida gevşemesi gibi 

problemlerle karşılaşılabilir( ı 72, ı 82). 

Osseointegrasyon gerçekleşmesinden sorua peri-implanter bölgede aşırı strese 

bağlı olarak kemik rezorpsiyonu görülebilir. Ancak immediyat yükleme olgularında 

sekonder osseointegrasyon tamamlanmadığından, peri-implanter bölgede oluşan 

stresiere bağlı olarak kemik rezorpsiyonu görülebileceği gibi, osseointegrasyon 

gerçekleşmeyip, fıbrözintegrasyon meydana gelebilir. Klasik tedavi protokolü soruası 

uygulanan restorasyonlarda peri-implanter bölgede biyomekanik stresler nedeniyle uzun 

dönemde görülebilen kemik rezorpsiyonu ve protetik komplikasyonlar, immediyat 

yükleme olgularında kısa sürede karşılaşılacak ve implantın kaybıyla sonuçlanacak 

istenmeyen durumlara neden olabilirliği belirtilmektedir (183, ı 84). Bu nedenle 

immediyat yükleme uygulamalarında; kuron-implant ilişkisi, kuron boyu, kullanılan 

implantın boyutları klasik tedavi protokolü ile rehabilite edilen hastalara göre daha 

önem taşıyabilir. 

Çalışmamızda elde edilen sonuçlara göre alt çene posterior parsiyel dişsiz alanda 

immediyat yükleme yapılması planlanıyorsa, özellikle kuron boyunun 12 mm' den daha 

uzun olduğu durumlarda; kullanılan implant uzunluğuna ve kuron-implant oranına 

bakılmaksızın peri-implanter bölgede yüksek stresierin oluşacağı düşünülmelidir. Bu 

durumda immediyat yükleme yerine klasik tedavi protokolü uygulanması oluşacak 

riskierin azaltılmasında faydalı olabilir. 

Çalışmamızda üç boyutlu sonlu elemanlar analizi yöntemi kullanılarak, klinikte 

sık karşılaşılabilecek farklı tedavi seçeneklerinin peri-implanter kemik üzerindeki etkisi 

değerlendirilmek istenmiştir. Bu nedenle kortikal ve kansellöz kemik, implant, implant 

abutmanı, restorasyonun metal altyapısı ve teldspatİk seramik yapılar matematiksel 

olarak bilgisayar ortamında modellenmiştir. Ancak anatomik yapıların ve 

biyomateryallerin modellernesi yapılırken gerçek hayatta görülen durumlarından 

farklılıklar oluşması kaçınılmazdır. Çalışmamızda implanta destek olan çene kemiği 

sadece kortikal ve kansellöz yapılardan oluşturulmuştur. Ancak gerçek çene kemiğinde, 



151 

özellikle kansellöz kemikte her bölgede homojen bir dağılımın olmadığı aşikardır. Aynı 

şekilde modelierne yapılırken implantların kemikle o/o 100 osseointegre (birleşik) 

olduğu farz edilmiştir. Klinikte çene kemiğiyle hiçbir implant % ı 00 integrasyon 

sağlamamaktadır. Üst yapıların modellenınesi sırasında abutmanı implanta bağlayan 

vida yok sayılmış, tek bir parça olarak gösterilmiştir. Modellernede simante restorasyon 

simüle edilmiş, ancak sirnan aralığı veya sirnan materyali ihmal edilmiştir. Klinikte son 

derece önemli olan bu kavramlar, üç boyutlu sonlu elamanlar analizi yöntemini 

kullanılan modern çalışmamızda ihmal edilmek zorundadır. Bunun nedeni 

modellernelerin kompleks olarak yapılması durumunda matematiksel hesaplamaların 

karmaşıklığa neden olması ve istenilen asıl verilerin doğru olarak yorumlanamamasıdır. 

Çalışmamızda literatürdeki sea çalışmalarında( ı ı 8, ı 36,150, ı 6 ı) olduğu gibi, 

yukarıda bahsedilen nedenlerden ötürü modeliemelerde bazı yapılar yok sayılmış veya 

ihmal edilmiştir. Bu nedenle sea çalışmalarında elde edilen sonuçların, klinikte doğru 

olarak yorumlanabilmesi için mutlak suretle deneysel ve klinik çalışmalann yapılmasına 

ihtiyaç vardır. Ancak bu suretle bilgisayar ortamında elde edilen değerli bilgiler doğru 

ve tam anlamıyla klinik yaşamda anlam kazanabilir. 

Kemik, kuvvet iletimi olmadığında fonksiyonsuzluk atrofısi nedeniyle 

rezorpsiyona uğrayabileceği gibi, aşırı kuvvet iletimi sonucunda meydana gelen yüksek 

stresiere bağlı olarak da kemik rezorpsiyonuna uğrayabilir ( 48,49). Bu nedenle peri

implanter bölgede kemik stabilizasyonu ancak ideal kuvvet iletimi sayesinde 

oluşmaktadır. 

Çalışmamızda kemik rezorpsıyonuna neden olabilecek risk değerlendirilmesi 

krestal bölgede oluşan yüksek stres değerleri düşünülerek yapılmıştır. Yüksek stres 

değerleri kemik rczorpsiyonu riskini arttırmakta, düşük stres değerleri bu riski 

azaltmaktadır. Dolayısıyla çalışmamızda fonksiyonsuzluk atrofisine bağlı bir risk 

değerlendirilmesi yapılmamıştır. Bunun nedeni her ne kadar Blanes ve ark.( I 09) yapmış 

olduğu çalışmada olduğu gibi, ideal kuvvet iletiminden daha düşük değerlerin peri

implantcr bölgede kemik rezorpsiyonuna neden olabileceği düşünüise de, bu değerin 
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sayısal olarak nasıl hesaplanabileceği ve üç boyutlu sea çalışmalarında hangi eşik 

değerin böyle bir sonuca neden olabileceği kanısına varmak son derece güçtür. 

Çene kemiği, implant ve protetik parçalar komplike yapılardır. Literatürde sonlu 

elemanlar analiz programları kullanılarak iki ve üç boyutlu olarak bu yapıların 

bilgisayar ortamında çalışmalarda yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir 

(33,69,7ı,ı02,106,107). Çalışmanın iki boyutlu veya üç boyutlu olarak hazırlanması 

gereği, yazılırnın kapasitesine ve elde edilecek sonuçların güvenilirliği ile ilgilidir. 

Doğru ve etkili bir modeliernenin yapılması, çene kemiği tarafından sarılan implant ve 

üst yapının karmaşık doğasının çok iyi anlaşılması ile mümkündür. Başarılı bir 

modelierne için implantın makro ve mikro geometrisinin, implant ve çene kemiğini 

oluşturan yapıların materyal özelliklerinin, yükleme yapılacak üst yapının 

şekillendirilmesinin ve biyomekanik kavramların tam ve eksiksiz uygulanması 

gereklidir ( 183 ). 

Dental sorunların çözümünde sonlu eleman modellernesi en başarılı analiz 

metodlarından biridir. Ancak bu analiz metodunda son derece karmaşık olan implant, 

çene kemiği ve implant-kemik ilişkisinin modellenınesinde bazı basitleştirilmeler 

yapılmıştır. İki boyutlu yapılan çalışmalarda implant çevresindeki çene kemiğinin 

modellenınesi gerçeği yansıtsa da, yükleme sonrası çene kemiğinde oluşan stresierin iki 

boyutlu modellerde üç boyutlu modeliere göre daha az güvenilir olduğu görülmektedir 

(71, ı 85). Bu nedenle çalışmamızda iki boyutlu sonlu eleman analizi yerine üç boyutlu 

FEA tercih edilmiştir. Yapılan basitleştirme işlemlerinden biri ise verilen kuvvetlerin 

statik yükleme olarak uygulanmasıdır. Bilindiği gibi yemekierin öğütülmesi esnasında 

çene kemiğinde dinamik döngüsel yüklemeler vardır. Bir başka basitleştirme işlemi 

kemik-implant ilişkisi ile ilgilidir. Her hastada osseointegrasyon miktan farklı 

olduğundan, çalaışmalarda implant-kemik o/o ı 00 osseointegre kabul edilmektedir. Bu 

sebeple herhangi bir yükleme durumunda çene kemiği ve implant arasında rölatif bir 

hareket meydana gelemez ( 186, I 87). Diğer bir basitleştirme işlemi ise modellernede 

sadece Young modülü ve Poisson oranları kullanıldığından, çene kemiği homojen, 

linear ve verilen oraniara bağlı kendine özgü elastik materyal özellikleri göstermektedir 
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( 188). Bu sebeplerden ötürü alınan sonuçların kuvvetlendirilmesi için klinik ve deneysel 

çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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6. SONUÇLAR 

1. Bütün değişken implant çap ve boy modellerinde kortikal kemik-implanı 

sistemindeki en yüksek stres değerleri 211 'lik kuron/implant oranında elde 

edilmiştir 

2. Küçük azı ve büyük azı dişlerinin oblik olarak bukkal tüberküllerine 30° kuvvet 

uygulanması sonucu kemikteki en yüksek çekme dayancı stres değerleri implant 

boynuna komşu olan kortikal kemikte lingual bölgede oluşmuştur. 

3. Kuron/implanı oranının artışı peri-implanter dokularda ve implantta oluşan 

sıresin artmasında etkili olmaktadır. İmplant boyuna bağlı olarak VM stress 

değerleri farklılıklar göstermiştir. İmplant boyunun 1.5 ve 2 katı olan kuron 

boylarında stress değerleri, 1 katı olan değerlere göre yüksek bulunmuştur. 

4. İmplant boyu, implant çapına oranla peri-implanter dokularda ve implantta 

oluşan stress miktarında daha az etkili olmaktadır. İmplant boyunun arttırılması 

ile streslerde oluşan azalma, çap artışıyla olan değişimden çok daha az olarak 

gözlenmiştir. 

5. Dar çaplı implantlar ile oluşturulan modellerde kortikal kemik ve implant boyun 

bölgesinde oluşan stres değerleri geniş çaplı implant modellerine oranla daha 

yüksek olarak gözlenmiştir. 

6. Kuron boyu artışıyla stres değerleri de artmaktadır. 

7. Kuron boyu artmış olan rezorbe kretlerde çapın mümkün olduğunca arttırılması 

strcsin azaltılmasında etkili olmaktadır. Uzun dönem dişsizlik veya hareketli 

protcz kullanımına bağlı olarak dikey kemik kaybı oluşan posterior 
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mandibuladaki vakalarda kısa implant kullanımı biyomekanik açıdan uygun 

olarak gözlenmektedir. 

8. Çalışmamızda oluşturulan modellerdeki kısa implantların (6mm) yeterli kemik 

kalınlığı olduğu takdirde standart veya geniş çapta uygulanması ile biyomekanik 

olarak uzun implantlar ile yakın stres değerleri oluşturmuşlardır. 

9. Uzun dönem prognoz açısından implant planlamasında kuron boyu ve 

kuron/implant oranı değerlerlendirilmesi gereken etkenlerdir. 
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