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1. GİRİŞ 

1. 1. Dental İmplantoloji 

1. 1. 1. Dental İmplantolojinin Tanımı ve Tarihçesi 

İmplant kelimesi köken olarak Latince’deki ‘in=içinde, içine’ ve 

‘planto=yerleştirme, ekme, gömme, dikme’ anlamına gelen kelimelerin bir araya 

getirilmesiyle meydana gelmiştir (Block ve Kent 1995). Anlam olarak ise eksik 

dokuların yerine konması ve kaybedilen işlevin geri kazandırılması amacıyla canlı 

dokular içine yerleştirilen organik ve inorganik materyalleri ifade eden tıbbi bir 

terimdir (Block ve Kent 1995, Tunali 1996). Dental implantlar ise sabit ya da hareketli 

protezlere retansiyon ve stabilite sağlamak amacıyla, ağız mukozası ve/veya periostun 

altına, çene kemiklerinin içine ve/veya üzerine yerleştirilen alloplastik maddelerden 

oluşan protetik apareylerdir (Yavuzyılmaz ve ark 2003). Diğer bir ifadeyle, alveolar 

kemik içerisine yerleştirilen, doku tarafından kabul edilebilir metal veya metal 

alaşımlarını içeren biyomedikal materyaller olarak da tanımlanabilir (Kulak Özkan 

2012). 

Dental implantolojinin gelişimi, bilimin her dalında olduğu gibi binlerce yıllık 

bir süreçten geçerek günümüzdeki halini almıştır; gelişmeye de devam etmektedir. 

4000 yıl önce Çin halkı bambu çubuklarına vida şekli vererek kaybedilen dişi yerine 

koymak amacıyla çene kemiğine yerleştirmişlerdir. Mısır medeniyetinde de 2000 yıl 

önce kıymetli metallerle benzer vida tasarımları kullanılmıştır (Misch ve Kutay 2009). 

Oral implantolojinin geçirdiği evreler göz önüne alındığında, 20. yüzyılın başlarına 

kadar geçen sürede çoğunlukla transplantasyon ve reimplantasyon girişimlerinde 

bulunulduğu görülmektedir (Tunalı 2000). Günümüzdeki modern implantolojinin 

gelişimi 1940’lı senelere tekabül etmektedir. 1947 yılında Formiggini paslanmaz 

çelikten üretilen, boşluklu spiral şeklinde bir implant tasarlamıştır. 1960’lı yıllardan 

itibaren kemik içi implantasyon çalışmaları popülerlik kazanmıştır (Kulak Özkan 

2012). Dental implantların 1960’lı yılların sonlarında tam dişsiz hastaların tedavisinde 

önerilmesiyle birlikte, bu tedaviye yönelik farkındalık ve gereksinim artmıştır 

(Sevimay ve ark 2005). 

İmplant tedavisinin popülerliğinin artmasına neden olan birçok faktör vardır. 

Bu faktörler; 
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 Yaşlı popülasyonun artan yaşam süresi 

 Yaşlanmaya bağlı diş kayıpları 

 Sabit protez tedavisinin başarısız sonuçları 

 Dişsizlik sonucu oluşan anatomik durumlar 

 Hareketli protezlerin zayıf performansı 

 Hareketli bölümlü protez tedavilerinden kaynaklanan problemler 

 Diş kaybının psikolojik sonuçları ve yaşlanmakta olan popülasyonun ihtiyaçları 

 İmplant destekli protezlerin öngörülebilir uzun dönem sonuçları 

 Toplum bilincinin artmasıdır (Misch ve Kutay 2009). 

1. 1. 2. Dental İmplantların Endikasyonları 

Dental implantların endikasyonları pek çok araştırmacı tarafından farklı 

şekillerde tanımlanmıştır. Yapılan bir çalışmada implant tedavisine uygun görülen 

hastalar; tam dişsiz bireyler, hareketli bölümlü protez kullanamayan ya da kullanmayı 

reddeden parsiyel dişsiz bireyler ile uzun dişsiz boşluğu çok sayıda gövde içeren köprü 

restorasyonları ile tedavi edilebilecek bireylerdir (Albrektsson ve ark 1986). 

Başka bir çalışmadaki dental implant endikasyonları ise; protezi destekleyen 

dişsiz boşluklardaki retansiyonun azalmasına sebep olan morfolojik değişimler, 

intraoral kasların koordinasyonlarının zayıflaması, doku toleransının azalması, protez 

stabilitesini olumsuz olarak etkileyen parafonksiyonel hareketler, total protez 

tedavisinde mümkün olmayan talepleri olan gerçek dışı beklentili hastalar, bulantı 

refleksi olan hastalar, hareketli bölümlü protez kullanmayı psikolojik olarak reddeden 

hastalar, köprü protez yapımı için yeterli sayıda ve lokalizasyonda destek doğal dişe 

sahip olmayan hastalar, tek diş eksikliklerinde komşu doğal dişlerin preparasyonunun 

tercih edilmediği durumlardır (Zarb ve ark 1987).  

Farklı bir dental implant endikasyon sınıflaması ise Davarpanah ve arkadaşları 

tarafından yapılmıştır (2003). Hareketli protezlerin retansiyonunun ve stabilitesinin 

yetersiz olması, hareketli protezin fonksiyon sırasında verdiği rahatsızlıklar, hareketli 

protez kullanımının hastalar tarafından psikolojik olarak kabul görmemesi, hareketli 

protezlerin stabilitesini olumsuz etkileyen parafonksiyonel hareketler, köprü 

restorasyonlarına dayanak olacak dişlerinin sayısının ve dağılımının kabul edilebilir 

sınırlarda olmaması, sabit protez yapımında kullanabilecek dayanak diş olmaması, tek 
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diş eksikliklerinde komşu dişlerin sağlıklı olması, diş agenezisi ve konservatif tedavi 

isteği gibi endikasyonlar bu sınıflamanın içindedir. 

1. 1. 3. Dental İmplantların Kontraendikasyonları 

Zitzman ve arkadaşları (2010) dental implant kontrendikasyonlarını medikal 

ve intraoral olarak ikiye ayırmışlardır. Bu sınıflamanın dışında komplikasyon ve 

başarısızlığın arttığı durumlar hakkında da bilgi vermişlerdir. 

Dental İmplantların Medikal Kontraendikasyonları 

Medikal kontraendikasyonlar olarak akut enfektif hastalıklar, kanser nedeniyle 

kemoterapi gören hastalar, sistemik bifosfonat kullanan hastalar, renal osteodistrofi, 

ciddi depresyon vakaları, hamilelik sürecinde olan hastalar ve kranial gelişimi 

tamamlanmamış hastalar sıralanmaktadır. 

Dental İmplantların İntraoral Kontraendikasyonları 

Ağız içinde yumuşak ve sert dokularda bir patoloji olması implant tedavisini 

engeller. 

Dental İmplantlarda Komplikasyon ve Başarısızlığın Arttığı Durumlar 

Agresif periodontitis geçmişi, aşırı sigara kullanımı, yetersiz oral hijyen, 

kontrol altında olmayan parafonksiyonel hareketler, baş ve boyun bölgesinden 

radyasyon terapisi görmüş hastalar, kontrol altında olmayan diyabet, kontrol altında 

olmayan HIV ve uzun süre immunosüpresan ile steroid kullanımı komplikasyon ve 

başarısızlığı arttıran durumlardır. 

1. 1. 4. Dental İmplantların Sınıflandırılması 

Dental implantların farklı sınıflandırmaları mevcuttur. En çok kullanılan 

sınıflandırmalar şunlardır: 

a. İmplantların yerleştirildiği yer ve destek dokulara göre sınıflandırma 

(Stellingsma ve ark 2004) 

b. İmplant üretiminde kullanılan materyale göre sınıflandırmadır (Hakkı ve 

Ertuğrul 2009). 
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Dental İmplantların Yerleştirildikleri Yer ve Destek Dokulara Göre 

Sınıflandırılması 

1. Subperiostal (Eposteal, Kemik Üzeri) İmplantlar: Alveol kretin üzerine, 

periostun altına yerleştirilir. Kişiye özel olarak hazırlanır. Ölçü alımının zorluğu, 

enfeksiyon riskinin yüksekliği, operasyon sonrası görülen ağrı ve şişlik, kemik 

rezorbsiyon hızında artma ve mandibular sinir zedelenmesi gibi sebeplerle 

başarısızlığı kabul edilmiştir (Albrektsson ve Sennerby 1991, Rams ve ark 2013). 

2. Transosteal (Transmandibular, Kemik Boyunca) İmplantlar: 

Mandibulanın submental bölgesine yerleştirilerek alt ve üst kortikal kemiği dikey 

olarak geçen, metal plaka ve transosteal pinlerden oluşmuş implantlardır. Ekstraoral 

yaklaşım gerektirmesi, cerrahi işlemin kompleks olması, başarısızlık durumunda 

çıkarılmasının zorluğu ve aşırı doku harabiyetine sebep olması gibi nedenlerle tercih 

edilme sıklığı azalmıştır (Dover 1999). 

İlk iki implant tipi tam dişsiz hastaların rehabilitasyonu için uygulanan 

yaklaşımlar olup, endosteal implantların ortaya çıkışıyla birlikte kullanımlarından 

vazgeçilmiştir. 

3. Endosteal (Kemik İçi) İmplantlar: Kemiğin içine yerleştirilen ve sadece bir 

kortikal tabakayı geçen implantlardır. Kemik içinde kalan ana parça ve kemik dışında 

kalan yardımcı parça (abutment) olmak üzere iki kısımdan meydana gelir. Dişsizlik 

durumlarında en yaygın olarak kullanılan implant tipidir (Çalıkkocaoğlu 2004). 

Dental İmplantların Üretimlerinde Kullanılan Materyale Göre Sınıflandırılması 

Dental implantlar genel olarak metaller ve alaşımlarından, seramiklerden, 

karbonlardan ve polimer esaslı olan maddelerden üretilmektedir (Hakkı ve Ertuğrul 

2009). Titanyum kemikten daha sert bir materyaldir. Buna karşın günümüzde implant 

biyomalzemesi olarak en çok titanyumun tercih edilme sebebi; implant üretilen diğer 

materyallere kıyasla elastik modülünün kemiğe en yakın materyal olmasıdır. 

Titanyum, sahip olduğu bu özellik sayesinde kemik ile implant arasındaki gerilim 

dağılımının daha homojen olmasını sağlar. 
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1. 1. 5. Dental İmplantlarda Osseointegrasyon Kavramı ve Başarı Kriterleri 

Osseointegrasyon kavramı, ilk defa Branemark tarafından ortaya atılmış ve 

‘Yük altındaki implant yüzeyi ile canlı kemik arasında herhangi bir bağ dokusu 

olmadan, direkt yapısal ve işlevsel bağlantı’ olarak tanımlanmıştır (Branemark 1977). 

İlerleyen yıllarda ise bu kavram diğer araştırmacılar tarafından ‘canlı kemik ile 

yüklenmiş implant yüzeyi arasında oluşan, fibröz doku içermeyen ve ışık mikroskobu 

altında görülebilen direkt temas’ olarak güncellenmiştir (Albrektsson ve ark 1981). Bu 

tanımlamalar osseointegrasyonun histolojik yönünü açıklamaktadır. Zarb ve 

arkadaşları (1991) tarafından osseointegrasyona getirilen biyomekanik yaklaşım ise 

‘Kemiğin uzun süreli fonksiyonel yüklenmesi boyunca, kemik içine yerleştirilen 

alloplastik materyallerin kemik ile klinik olarak asemptomatik ve rijit fiksasyonunun 

meydana gelmesi’ dir. 

Osseointegrasyon sürecinin başarıyla tamamlanması pek çok faktöre bağlıdır. 

Kullanılacak implant materyalinin biyouyumlu olması, implantların dizaynı ve yüzey 

uygulamaları, tercih edilen cerrahi teknik, implant yatağı oluşturacak kemiğin sağlıklı 

ve morfolojik olarak yeterli olması, primer stabilite miktarı, iyileşme sürecinin ideal 

olarak tamamlanması ve yükleme koşulları bu faktörlere örnek olarak verilebilir 

(Albrektsson ve ark 1981, Hobo ve ark 1989).  

Dental implantlarda meydana gelen osseointegrasyon ile ilgili başarı kriterleri 

Albrektsson ve arkadaşları (1986) tarafından şu şekilde açıklanmıştır: 

 Klinik gözlemde başka bir implanta ya da restorasyona bağlı olmaksızın mobilite 

görülmemelidir. 

 Radyografik bulgularda implantın çevre dokularında radyolüsent bir görüntü 

olmamalıdır. 

 Fonksiyonel yükleme sonrası oluşan yıllık vertikal kemik kaybı miktarı, ilk yıldan 

sonra 0,2 mm’den fazla olmamalıdır. 

 Ağrı, iltihap, nöropati, parestezi, mandibular kanal hasarı gibi belirgin semptomlar 

olmamalıdır. 

 Başarı oranları ilk 5 yıllık takipte %85, ilk 10 yıllık takipte ise %80’in üzerinde 

olmalıdır. 
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1. 1. 6. Kemik Dokusunun Özellikleri 

Kemik dokusu; hücreler arası madde üzerine inorganik tuzların çökelmesiyle 

oluşan bir dokudur. Mineralize organik matrix ile karakterize olup histolojik açıdan 

yüksek damarlanma gösteren özelleşmiş bir bağ doku olarak da tanımlanabilir (Garg 

2004, Ovalle ve Nahirney 2013).  

Kemik dokusu yoğunluğuna göre kortikal (kompakt) ve trabeküler (spongioz) 

kemik olarak sınıflandırılmaktadır. Kortikal kemiğin periostunda kollajen lifler, 

osteoblastlar ve osteoklastlar mevcuttur. Osteoblastlarlar kemiğin apozisyonundan 

sorumluyken, osteoklastlar rezorbsiyonda görevlidirler. Kortikal kemiğin altında yer 

alan trabeküler kemik ise gözenekli bir yapıya sahiptir. Kortikal kemiğe oranla 

yumuşaktır ve daha az yoğundur (Branemark ve ark 1986, Hobo ve ark 1989). 

                           

Şekil 1. 1. Kortikal ve trabeküler kemik 

İmplant yerleştirilecek dişsiz bölgedeki kemiğin yoğunluğu; tedavi planlaması, 

implant dizaynı, cerrahi prosedürün seçimi, iyileşme süreci ve protez yapım 

aşamasındaki kademeli yüklemeyi belirleyen faktördür (Misch ve Kutay 2009). 

Kemik, üzerine uygulanan kuvvetlere karşı yapısal yoğunluğuyla orantılı bir mekanik 

cevap verir. Kortikal kemik, trabeküler kemiğe oranla daha yüksek yük taşıma 

kapasitesine sahiptir (Soğancı 2012). 

Kemik yoğunluğunun araştırılması ve dental implantlarla ilişkisini inceleyen 

çalışmalar yıllardır süregelmektedir. Kemiğin yoğunluğuna dair ilk sınıflama Linkow 

ve Chercheve (1970) tarafından şu şekilde yapılmıştır:  
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 1. Sınıf kemik yapısı: Düzenli trabeküler boşluklar ve küçük kansellöz 

boşluklardan meydana gelen ideal kemik tipi. 

 2. Sınıf kemik yapısı: Daha geniş kansellöz boşluklardan oluşan ve daha düzensiz 

kemik paternine sahip olan kemik tipi. 

 3. Sınıf kemik yapısı: Kemik trabekülleri arasında geniş ilik boşlukları bulunan 

kemik tipi. 

Bu sınıflandırmanın sonucu olarak; 3. sınıf kemikte implant başarısının düşük 

olduğu, 2. sınıf kemikte memnuniyet verici sonuçlar alındığı, 1. sınıf kemikte ise en 

başarılı sonuçların alındığı bildirilmiştir. 

Lekholm ve Zarb (1986) tarafından çene kemiğinin ön bölgesi için yapılan 

sınıflandırmada ise 4 farklı kemik kalitesinden bahsedilir: 

 Tip 1 Kemik: Homojen kompakt kemik 

 Tip 2 Kemik: Yoğun trabeküler kemik etrafında kalın kortikal tabakadan oluşan 

kemik 

 Tip 3 Kemik: Yoğun trabeküler kemik etrafında ince kortikal tabakadan oluşan 

kemik 

 Tip 4 Kemik: Yoğunluğu az trabeküler kemik etrafında ince kortikal tabakadan 

oluşan kemik. 

                 
Şekil 1. 2. Lekholm ve Zarb’ın çene kemiğinin ön bölgesi sınıflaması 

Misch (2009) ise kemik yoğunluğu sınıflamasının çene bölgelerine bağlı olarak 

değil; kemiğin makroskopik trabeküler ve kortikal özelliklerine göre yapılmasını 

gerektiğini önererek yeni bir sınıflama yapmıştır: 

 D1 Kemik: Yoğun kortikal kemik. Anterior mandibulada %6 oranında görünür. 

 D2 Kemik: Poröz kortikal kemik ile yoğun trabeküler kemik. Anterior 

mandibulada %66, posterior mandibulada %50 oranında görülür. 
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 D3 Kemik: Daha ince poröz kortikal kemik ile ince trabeküler kemik. Anterior 

maksillada %65, posterior maksillada %50 oranında görülür. 

 D4 Kemik: İnce trabeküler kemik. Posterior maksillada %40 oranında görülür. 

                 

Şekil 1. 3. Misch’ in kemik yoğunluğu sınıflaması 

1. 1. 7. Dental İmplantlarda Biyomekanik 

Biyomekanik; biyolojik dokulara uygulanan yüklere doku tarafından verilen 

cevaplar ile ilgilenen bilim dalıdır (Schmid-Schönbein ve ark 2012). Başka bir deyişle, 

biyolojik sorunların giderilmesi amacıyla mühendislik prensiplerinin kullanılması 

olarak da tanımlanabilir (Brunski 1988). Ancak implantolojide mutlak başarı için 

gerekli olan biyomekanik koşulların tamamı henüz bilinmemektedir. 

Ağız içerisinde oluşan kuvvetlerin dikkatlice analiz edilerek yönlendirilmesi, 

fizyolojik tolerans sınırları içerisinde tutulabilmesi ve yapılan restorasyonların oral 

rehabilitasyon ilkelerine uygun olması diş hekimlerinin sorumluluğunda olup 

biyomekanik açıdan önem taşımaktadır (Ulusoy ve Ak 2003). İmplant tedavisi ile 

birlikte uygulanan protetik rehabilitasyonun başarılı olması; direkt olarak implantların 

ve destekledikleri protezlerin oklüzal yükler karşısında gösterdikleri direnç ve ağız 

içinde meydana gelebilecek tüm biyomekanik koşullar neticesinde bütünlüklerini 

korumaları ilkesine dayanmaktadır (Sağat 2002). 

Hastalar arasında mevcut kemiğin kalite ve kantititesi, çiğneme paternleri, 

eksik olan dişlerin sayısı gibi değişkenlerden dolayı farklılıklar bulunmaktadır. 

Holmgren ve arkadaşlarına (1998) göre implantların üzerine gelen streslerin 

dağılımında; implantların çapı, uzunluğu ve şekli gibi makro geometrik unsurlar da 

etkilidir. 
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Dental implantlar ile doğal dişler arasındaki yapısal farklardan en önemlisi, 

implantların çevresinde periodontal ligament bulunmamasıdır. Doğal dişlerin 

kökleriyle alveol kemik arasında bulunan periodontal ligament, dişe gelen fonksiyonel 

yükler karşısında amortisör gibi davranıp çene kemiğine daha az kuvvet iletilmesine 

neden olur (Tunali 1996). Doğal dişlere gelen kuvvetlerin enerjisini emerek kemiğe 

iletilen kuvveti zamana yayar ve bu sayede kuvvetin şiddetinin azalmasını sağlar. 

Dental implantlarda ise periodontal ligament yokluğundan dolayı gelen kuvvetler 

doğrudan kemiğe aktarılır; bu sebeple implantların çevresindeki kuvvet iletiminin 

daha yüksek olması kaçınılmazdır (Çankaya 2005).  

İmplant üstü protezi destekleyecek yeterli sayıda implantın bulunmaması ve 

oklüzyonun doğru ayarlanmaması sonucunda implant çevresindeki kemik dokuda 

rezorbsiyon görülebilir (Çankaya 2005). 

Biyomekanik Kavramlar 

Kuvvet: Kütlesi olan bir cismin hareketini durduran ya da yön ve doğrultusunu 

değiştiren, hareketsiz bir cismi harekete geçiren ya da cisimlerin şekillerini değiştiren 

etkiye kuvvet denir (Bölükbaşı 2008, Misch ve Kutay 2009, Özkaya ve ark 2016). 

Kuvvetin birimi Uluslararası Birim Sistemi’nde (SI) Newton (N) olarak ifade 

edilmiştir. Vektörel bir nicelik olan kuvvetin açıklanabilmesi için büyüklük, süre, yön, 

tip ve büyütme faktörlerinden bahsetmek gerekmektedir (Sakaguchi ve Powers 2012). 

Dental implantlara etki eden kuvvet çeşitleri 3 başlık altında toplanabilir. 

Kemiğin en dirençli olduğu kuvvet çeşidi olan baskı (sıkışma) kuvvetleri, kütledeki 

partikülleri birbirine sıkıştırma işlevi yapar. Çekme (gerilme) kuvvetleri objeleri 

birbirinden ayırır; kemiğin çekme kuvvetlerine karşı dayanımı ise baskı kuvvetlerine 

olan dayanımına kıyasla %30 daha azdır. Üçüncü kuvvet tipi olan makaslama (kesme) 

kuvvetleri kaymaya neden olur; diğer kuvvet tiplerine oranla %65 daha zararlı 

olmasıyla kemik üzerinde en fazla harabiyete sebep olan kuvvet çeşididir (Misch ve 

Kutay 2009). 

Gerilme/Gerilim (Stress): Stres, en basit anlatımıyla birim alana karşılık gelen 

kuvvet miktarıdır. Bir cisme dışardan uygulanan kuvvete veya yüke karşılık olarak 

cismin içinde oluşan tepki gerilmesi ya da iç direnç olarak da tanımlanabilir 
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(Supervision 2005, Misch ve Kutay 2009). Hem uygulanan kuvvet hem de cismin 

içerisinde oluşan gerilme direnci tüm yüzeye yayılır (Craig ve ark 2000). 

Stres(S)=Kuvvet (F) / Alan (A)   

Stresin uluslararası birim sistemi tarafından kabul edilen birimi Pascal’dır 

(Maurer ve ark 1999); ancak yapılan dental analizlerde genellikle mm cinsinden 

mesafelerle çalışıldığından dolayı diş hekimliğinde yaygın olarak kullanılan birim 

MegaPascal’ dır (Maurer ve ark 1999, Gümüş 2007, Bölükbaşı 2008). 

P=N/m² 

1 MPa=1N/mm²=10
6 

Pa 

Stres ve basınç birimleri aynıdır; ancak basınçta yalnızca sıkışma tipi 

kuvvetlerin olmasıyla birbirlerinden ayrılırlar (Bueche ve Jerde 1988). 

Cisim içerisinde oluşan gerilmelerin 3 farklı çeşidi vardır; bu gerilmelerin 

çeşitleri basma gerilimi (compressive stress), çekme gerilimi (tensile stress) ve 

makaslama ya da kayma gerilimi (shear stress) olarak tanımlanabilir (Craig ve ark 

1975, McCabe 1999).  

 Basma Gerilimi (Compressive Stress): Aynı doğrultuda ve cismin moleküllerini 

birbirlerine yaklaşmaya zorlayacak şekilde farklı yönlerde uygulanan kuvvetler 

sonucu oluşan gerilimlerdir. 

 Çekme Gerilimi (Tensile Stress): Aynı doğrultuda ve cismin moleküllerini 

birbirinden uzaklaşmaya zorlayacak şekilde farklı yönlerde uygulanan kuvvetler 

sonucu oluşan gerilimlerdir.  

 Makaslama/Kayma Gerilimi (Shear Stress): Farklı düzlemlerde, yüzeye paralel 

olan ters yöndeki iki kuvvetin bir cismi aynı anda etkilemesi nedeniyle cismin 

moleküllerini birbiri üzerinde kaymaya zorlaması sonucu oluşan gerilimlerdir. 

                          

Şekil 1. 4. A. Çekme Gerilimi B. Basma Gerilimi C. Makaslama Gerilimi 
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Basma ve çekme gerilimleri yüzeye dik olarak oluşurlar; bu sebeple normal 

gerilimler olarak isimlendirilip σ sembolü ile ifade edilirler. Normal gerilimlerin 

cisimler üzerindeki etkisi cismin hacmini değiştirmeye yöneliktir. Makaslama 

gerilimleri ise normal gerilimlerden farklı olarak yüzeye paraleldir ve τ sembolü ile 

ifade edilirler. Cisimlerin yapısında deformasyon meydana getiren gerilimlerdir. Bir 

cismin üzerine kuvvet uygulandığında oluşan gerilim tek bir çeşit gerilim değildir. 

Gerilme tiplerinden biri baskın olmakla birlikte, genellikle üç gerilim aynı anda 

mevcuttur; bu sebeple bu gerilimlere birleşik (kompleks) gerilimler denmektedir 

(Bidez ve Misch 1992, Zaimoğlu ve ark 1993). 

Asal Gerilme (Principal Stress): Yalnızca yüzeye dik olan normal 

gerilimlerden oluşup, makaslama gerilimlerinin bütün düzlemlerde sıfır olduğu 

gerilme çeşididir. Asal gerilmelerin maksimum, ara ve minimum olmak üzere üç çeşidi 

vardır. 

 Maksimum asal gerilme (Maximum principle): σ1 sembolü ile ifade edilir. Pozitif 

bir değer olup en yüksek çekme gerilimlerini tanımlar. 

 Minimum asal gerilme (Minimum principle): σ3 sembolü ile ifade edilir. Negatif 

bir değer olup en yüksek basma gerilimlerini tanımlar. 

Analizlerde ortaya çıkan pozitif değerli asal gerilmeler çekme gerilimlerini 

gösterirken; negatif değerli asal gerilmeler ise basma gerilimlerini göstermektedir. Bir 

düğüm noktasındaki etkin olan gerilim tipi, mutlak değerce en büyük olan gerilimdir 

(Gümüş 2007, Kurşunoğlu 2011). 

Von Mises Gerilmesi (Von Mises Stress): Çekilebilir malzemeler için şekil 

değiştirmenin başka bir tabirle deformasyonun başlangıcıdır. Sonlu elemanlar stres 

analizi çalışmalarında gerilme dağılımları ve yoğunlaşmaları hakkında genel bilgi 

verir (Ramoğlu ve Ozan 2014). Von Mises gerilmesi, 3 asal gerilme değeri kullanılarak 

hesaplanır ve formülü şu şekildedir (Ichikawa ve ark 1997): 

σ = [ ( (σ1 - σ2)2 + (σ2 - σ3)2 + (σ3 - σ1)2 ) / 2 ] 1⁄2   

Gerinim (Strain): Cisimlerin üzerine kuvvet uygulandığında, kuvvetin 

etkisiyle şekil değişikliği başka bir deyişle deformasyon meydana gelir. Bir cisme 

kuvvet uygulayıp gerilim oluşturulduğunda birim boyutta oluşan boyutsal değişime 
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gerinim denmektedir. Gerilim ve gerinim birbirinden farklı kavramlar olup; gerilim 

büyüklüğü ve yönü olan bir vektör iken, gerinim ise sadece matematiksel bir orandır 

ve herhangi bir birimi olmayıp yüzde ile tanımlanır (Phillips 1991, Adıgüzel 2010). 

Gerilimin olduğu her koşulda gerinim de mevcuttur (Shigley ve Mischke 1989). 

Gerinim şu şekilde formüle edilmektedir:  

ε = Gerinim ; ΔL = Boyutsal değişim ; L= Cismin ilk uzunluğu 

 ε = ΔL / L  

Gerinim; elastik gerinim, plastik gerinim ya da her iki gerinim şeklinde olabilir. 

Uygulanan kuvvet ortadan kalkınca cismin şeklinin eski haline döndüğü gerinim tipi 

elastik gerinimdir. Plastik gerinimde ise kuvvet ortadan kalksa dahi oluşan şekil 

değişikliği kalıcıdır. Cisme uygulanan kuvvetlerin cismin tolere edebileceği 

kuvvetlerden büyük olduğu durumlarda cismin yapıtaşlarını bir arada tutan kuvvet 

aşılır; bu sebeple cisimde kopma veya kırılma oluşabilir (Baran 1988, Meyer ve ark 

2001). 

Elastisite Modülü (Young’s Modulus): Bir cisme uygulanan kuvvet sonucu 

cismin şekil değiştirmeye karşı gösterdiği direncin ölçüsüne elastisite modülü 

denilmekte olup; gerilmenin gerinime oranıyla hesaplanır. Gerinimin birimi 

olmadığından dolayı elastik modülüsün birimi gerilimin birimi ile aynı olup MPa ile 

ifade edilir (Craig ve ark 1975). 

E= Gerilme/Gerinim= σ / ε  

Her maddenin elastisite modülü kendine hastır (İnan ve Sönmez 1998, Ulusoy 

ve Ak 2003). Elastisite modülü yüksek olan maddelerde deformasyona karşı iç direnç 

artar; bu sebeple elastisite modülü yükseldikçe maddelerin sertliği artmaktadır. 

Elastisite modülleri farklı olan iki maddeye aynı kuvvetlerin uygulandığı bir koşulda, 

elastisite modülü daha yüksek olan madde daha az deformasyona uğrayacaktır 

(Anderson 1967, Greener ve ark 1972, Adıgüzel 2010). 

Elastik modülleri farklı olan iki materyal, arada bariyer görevi görecek olan 

başka bir materyal olmaksızın direkt temasa geçip kuvvete maruz bırakılırlarsa, iki 

materyalin temas ettiği ilk nokta çevresinde artmış bir gerilme meydana gelir. 

İmplantların çevresinde oluşan kemik kaybı bu teoriye bir örnektir (Misch ve Kutay 
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2009). 

Poisson Oranı: Bir cisme uygulanan kuvvetler sonucu oluşan gerilimin tek tip 

olması son derece güçtür; genelde 3 tip gerilim birlikte görülür. Çekme veya basma 

gerilimleri sebebiyle hem aksiyel (boyca) hem de lateral (kesitsel) gerinimler meydana 

gelir. Elastik limitler içerisinde lateral gerinimin aksiyel gerinime oranı Poisson 

Oranı’dır (Skinner ve Phillips 1960). Başka bir ifadeyle; bir cisme uygulanan kuvvet 

sonucunda cisimde boyca meydana gelen deformasyonun kesitsel deformasyona olan 

oranıdır ve şu şekilde formüle edilir: 

Şekil 1. 5. Poisson Oranı 

Örnek olarak bir cisme baskı kuvveti etki ettiğinde kuvvetin geldiği yönde 

boyca kısalma olurken, yüke dik olan diğer boyutların eninde kalınlaşma meydana 

gelmektedir. Çekme kuvvetleri altında da cismin boyu uzarken eni incelmektedir. 

Yumuşak olan cisimlerde Poisson oranı daha yüksek olmaktadır (Farah ve ark 1988, 

Daegling ve Hylander 2000). 

Doğrusal (Lineer) Elastik Cisim: Uygulanan kuvvetler sonucunda bir cisimde 

oluşan gerilme ve gerinimin doğrusal orantılı olduğu varsayılan cisimlerdir. 

Aralarındaki ilişki basitçe elastisite modülü ve Poisson oranı ile ifade edilir (Shigley 

ve Mischke 1989). 

Elastik Limit: Kalıcı deformasyon meydana gelmeden maddenin 

kaldırabileceği maksimum stres değeridir (Craig ve ark 1975). 

İzotrop Cisim: x, y ve z olmak üzere üç asal eksen yönünde benzer elastik 

özellikler gösteren cisimlerdir; bu özellikleri sayesinde gerilim ile gerinme ilişkileri 

iki malzeme sabitine (elastisite modülü ve poisson oranı) bağlı olarak tanımlanabilir 

(Geng ve ark 2001). 

Anizotrop Cisim: x y ve z olmak üzere üç asal eksen yönünde farklı elastik 

özellikler gösteren cisimlerdir. Asal eksenlerin üçünde birden farklılık gösterenlerine 
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ortotropik cisim; asal eksenlerin sadece birinde farklılık gösterenlerine ise transvers 

izotropik cisim denmektedir (DeTolla ve ark 2000, Geng ve ark 2001). 

Homojen Cisim: Yapısal her elemanında benzer mekanik özellikleri gösteren 

ve noktadan noktaya elastik özellikleri değişmeyen cisimlerdir (Craig ve ark 1975). 

1. 2. İmplant Destekli Protezler 

1. 2. 1. İmplant Destekli Protezlerin Avantajları 

İmplant destekli protezlerin pek çok avantajı vardır. Bu avantajlardan bazıları; 

 Kemik hacminin korunması 

 Oklüzal dikey boyutun düzenlenmesi ve korunması 

 Yüz estetiğinin korunması 

 Estetik iyileşme (Azalan protez hareketine ilave olarak dişler görünür şekilde 

konumlandırılmalıdır.) 

 Fonasyonun düzeltilmesi 

 Oklüzyonun düzeltilmesi 

 Oral propriosepsiyonun yeniden sağlanması 

 Protez başarısının artması 

 Çiğneme performansının iyileştirilmesi ve çiğneme kasları ile yüz ifadesinin 

korunması 

 Protezin hacminin azalması 

 Hareketli protez yerine sabit protez olanağı 

 Hareketli protezlerde retansiyon ve stabilitenin arttırılması 

 Daha uzun ömürlü protezlerin yapılabilmesi 

 Komşu dişlerdeki değişiklik ihtiyacının ortadan kaldırılması 

 Psikolojik sağlığın iyileştirilmesidir (Misch ve Kutay 2009).  

1. 2. 2. İmplant Destekli Protezlerin Genel Sınıflandırılması 

Misch’in (2009) 1989 yılında implant destekli protezler hakkında yaptığı 

sınıflandırma şu şekildedir: 

 SP-1(Sabit Protez): Yalnızca kuronu restore eder, doğal diş gibi görünür. 
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 SP-2(Sabit Protez): Kuronun ve kökün bir kısmını restore eder. Kuronun konturları 

oklüzal yarıda normaldir; ancak servikal yarıda uzatılmış ya da aşırı 

konturlanmıştır. 

 SP-3(Sabit Protez): Eksik kuronu, dişeti rengini ve dişsiz bölgenin bir kısmını 

restore eder. Protezde genellikle plastik diş ve akrilik dişeti kullanılır; ancak metal-

porselen de kullanılabilir. 

 HP-4(Hareketli Protez): Sadece implant destekli implant üstü protezlerdir. 

 HP-5(Hareketli Protez): İmplant ve yumuşak doku destekli protezlerdir. 

Sabit Protezler-3 (SP-3) 

Bu tarz protezler sabit protez olmasının yanında, eksik dişlerle beraber bir 

miktar yumuşak doku kaybını da rehabilite eder. İmplantların yerleştirileceği kemiğin 

miktarı, doğal rezorbsiyon ya da implant cerrahisi sırasında yapılan osteoplasti 

sebebiyle azalmıştır. Estetik, fonksiyon, yumuşak doku desteği ve fonasyon için 

insizal kenarların doğru pozisyonlandırılması gerekliliği gibi sebeplerle restore 

edilecek dişlerin vertikal yüksekliklerinin ideal boyutlardan fazla olması 

gerekmektedir. Hastada mevcut olan yüksek gülme hattı, konuşma sırasında ortaya 

çıkan alçak alt dudak hattı ya da yüksek estetik beklentiler gibi durumlarda yapılacak 

protezlerde doğal olmayan bir görünüm oluşmaktadır (Misch ve Kutay 2009); bu 

protez çeşidinin seçilmesindeki amaç da bu olumsuzluklardan kaçınmaktır. İnterdental 

papillayı taklit etmek amacıyla dişeti rengi verilmiş SP-3 protezlerde dişler şekil ve 

büyüklük açısından daha doğal bir görüntüye sahiptirler. Kemik kaybının fazla olduğu 

durumlarda daha doğal bir sabit protez görünümü için dişetini taklit eden akrilik ya da 

porselen kullanımı çoğu zaman endikasyonlar arasındadır (Misch ve Kutay 2009). 

SP-3 protezlerde iki temel yaklaşım vardır. Bu yaklaşımlardan ilki metal- 

porselen restorasyonlardır. İkinci yaklaşım ise metal altyapı, akrilik ve yapay dişlerden 

oluşan karma(hibrit) restorasyonlardır (Misch ve Kutay 2009).  

İmplant Destekli Sabit Hibrit Protezler 

Hibrit protez yapımının tercih edilmesindeki belirleyici faktörler şu şekilde 

sıralanabilir: 
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Arklar Arası Mesafe: Restorasyon tipini belirlemedeki en önemli faktör arklar 

arasındaki mesafe miktarıdır. Bu mesafe fazla olduğunda yapılacak geleneksel bir 

metal- porselen restorasyonunda materyaller gereğinden daha kalın hazırlanacağı için 

biyomekanik problemler ortaya çıkması olasıdır. Kemik ile oklüzal düzlem arasında 

15 mm’den daha fazla bir mesafe olduğunda hibrit restorasyon yapılması tercih edilir 

(Skalak 1983, Misch ve Kutay 2009). 

Şekil 1. 6. Arklar arası mesafeye göre restorasyon çeşitleri 

Çeneler Arası İskeletsel İlişki: Diğer önemli bir faktör ise çeneler arası 

iskeletsel ilişkidir. Doğal dişlerin kaybedilmesinden sonraki süreçte kemik 

rezorbsiyonunu takiben morfolojik değişimler meydana gelir. Bu değişimlere örnek 

vermek gerekirse; alveolar sırt daralması, kemik hacminin yetersizliği ve vertikal, 

anteroposterior ve transversal yöndeki ideal olmayan çeneler arası ilişkilerdir 

(Chiapasco ve ark 2009). Sınıf 3 iskeletsel ilişki ve maksillanın atrofik olduğu 

durumlar gibi çeneler arası ilişkilerin yeterince uyumlu olmadığı durumlarda, dudak 

desteğinin arttırılması gereken vakalarda, gülme hattının yüksek olduğu hastalarda ve 

rezorbsiyonun fazla olduğu durumlarda klasik implant destekli sabit protezler (SP-1 

ve SP-2) kontraendike olabilir (Wismeijer ve ark 2010, Cabello ve ark 2014). Bu 

koşullar altında hasta sabit protez talep ediyorsa hibrit protez dizaynı mantıklı bir 

seçenektir.  
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Anatomik Faktörler: Nazal kavite, maksiller sinüs, mandibular kanal ve mental 

foramen gibi anatomik bölgeler, düşük kemik yoğunluğuna sahip olmakla beraber 

implant yerleşimi için engel teşkil ederler. Atrofik maksilla ve mandibuladaki bu tarz 

anatomik limitasyonların varlığında hibrit protez tercih edilebilir. İlgili anatomik 

yapılardan kaçınmak için daha meziale ya da distale yerleştirilen implantların 

restorasyonlarında kantilever kullanılması gerekebilir (Agnini ve ark 2014). 

İmplant Destekli Sabit Hibrit Protezlerin Avantajları (Sadowsky 1997) 

 Kaybolan kemik ve yumuşak dokunun birlikte rehabilitasyonu sayesinde ideal yüz 

yüksekliğine ulaşılması 

 Retansiyonunun yüksek olması 

 Vidalı bir restorasyon olduğundan dolayı siman artığı kalma riskinin olmaması 

 Protezin hekim tarafından çıkarılabilmesi 

İmplant Destekli Sabit Hibrit Protezlerin Dezavantajları 

 Protetik vidaların gevşemesi ya da kırılması 

 Akrilik dişlerin kullanıldığı protezlerde bu dişlerin aşınması, kırılması ya da metal-

akrilik protezden ayrılması 

 Metal-porselen ya da zirkonya-porselen protezlerin porselenlerinde chipping ya da 

porselen kırığı oluşması 

 Bazı altyapı kırıklarının meydana gelmesi (Rojas‐Vizcaya 2011) 

 Protezin dişetine komşu yüzeylerinin hasta tarafından titizlikle temizlenmesinin 

gerekliliği (Sadowsky 1997) 

 Konuşma sırasında hareketli protezlere oranla daha fazla hava kaçışı olması 

nedeniyle oluşan fonetik problemlerdir (Misch ve Kutay 2009). 

1. 2. 3. İmplant Destekli Hibrit Protezlerde Tercih Edilen Alt Yapı Materyalleri 

İmplant destekli hibrit protezlerde geçmişten günümüze pek çok materyal alt 

yapı yapımında kullanılmıştır. En sık kullanılan materyal ise metal alaşımları olup; iki 

veya daha fazla metal karışımından oluşan metal alaşımları, altın ve platin gibi 

kıymetli metallere oranla daha sık tercih edilmektedir (Wataha ve Messer 2004, 

Anusavice ve ark 2013). Kıymetli metallerin maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle 
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metal ve titanyum alaşımları alternatif olarak kullanılmaya başlanmıştır (Murphy ve 

ark 2002).  

Tam seramik sistemlerin gelişmesiyle zirkonyanın da alt yapı materyali olarak 

kullanılması gündeme gelmiştir. Cho ve Raigrodski (2014) tarafından zirkonya alt 

yapıların, metal ve titanyum alaşımlardan üretilen alt yapılara göre estetik ve 

biyouyumluluk açısından daha üstün olduğu iddia edilmiştir.  

Son dönemde popüler bir malzeme olan polyetheretherketone (PEEK) 

materyalinin diş hekimliğinde endokron, hareketli bölümlü protez iskeleti, implant 

abutmentı, implant materyali, implant parçaları ile hibrit potezlerde protetik alt yapı 

materyali olarak kullanımları vardır (Zoidis 2017). 

Soy Metal Alaşımları 

Soy metal alaşımları oksidasyona ve asit korozyonuna dirençli olup; dört adet 

soy metalden oluşmaktadır. Bu soy metaller altın, paladyum, gümüş ve platindir 

(Drago ve Howell 2012). 

Altın Alaşımı: Diş hekimliğinde kullanılan altın alaşımları genellikle tip 3 ve 

tip 4 alaşımlar olup ISO standartlarına göre kategorize edilirler. Tip 3 altın alaşımları 

yüksek dayanıklılığa sahip olup; onley, ince koping, pontik ve kronlarda kullanılabilir. 

Tip 4 altın alaşımları ise ekstra yüksek dayanıklılığa sahip olmakla birlikte; bar, kroşe 

ve iskeletlerde tercih edilir (Anusavice ve ark 2013). 

Paladyum-Gümüş Alaşımları: Mekanik özellikleri tip 3 altın alaşımlarına 

benzemesine rağmen maliyetinin daha düşük olmasıyla tercih edilen materyallerdir. 

Bu alaşım yaklaşık %50-60 arasında paladyum içerir; kararma ve korozyona tatmin 

edici direnç sağlar (O’Brien 2008). Alaşımın içindeki gümüş miktarının artması 

materyalin dökülebilirliğini arttırır, sertliği ve kararma direncini azaltır (Drago ve 

Howell 2012). Üzerine porselen yığılması sonrasında yeşil renge dönüşme 

yatkınlığından ötürü hibrit protezlerin alt yapılarında kullanılmaya uygun bir alaşım 

değildir (Drago ve Howell 2012). 
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Soy Olmayan Metal Alaşımları 

Kobalt-Krom Alaşımları: Bu alaşım 1929’dan itibaren protetik altyapılarda 

kullanılmaya başlanmıştır (Pjetursson ve ark 2008). Kobalt sertlik ve dayanıklılık 

sağlarken; kromun işlevi ise alaşımı solüsyon sertleşmesi ile daha da sert hale getirmek 

ve korozyona karşı direnç sağlamaktır. Materyalin yüzeyinde ortaya çıkan krom hızlı 

bir şekilde okside olarak pasif ve ince bir oksit tabakası meydana getirir; bu tabaka da 

iç tabakaları korozyona karşı korur. İçeriğine nikel, karbon, tungsten, molibden, 

berilyum gibi çeşitli elementler de eklenerek mekanik özelliklerin, dökülebilirliğin ve 

işlenme kolaylığının geliştirilmesi amaçlanır. Karbon ilavesi esneklik, sertlik ve 

dayanıklılığı etkilerken; ilavenin fazla yapılması durumunda esneklik azalarak 

kırılganlık ve çatlak oluşum riski artar (McCabe ve Walls 2013). Alaşıma tungsten 

eklenmesi de korozyon direncini arttırır (Viennot ve ark 2005). 

Kobalt-krom alaşımı, ekstra sert olarak sınıflandırılıp genellikle iskelet protez 

yapımında kullanılır. Titanyum alaşımlarından sonra diğer tüm alaşımlar içerisinde en 

yüksek erime derecesine (1300°C) sahiptir. Döküm, uyumlama ve parlatma gibi 

laboratuar işlemlerinde çalışması zor ve zaman alıcıdır (Wataha ve Messer 2004).  

Titanyum: Geleneksel dental alaşımlara alternatif olarak yaklaşık 15 yıldır 

kullanılan titanyum materyali yüksek biyouyumluluk, korozyon direnci, uygun 

fiziksel ve mekanik özelliklere sahiptir (Anusavice ve ark 2013). Maliyeti kıymetli 

metallerden daha düşüktür ve biyolojik ortamlarda tolere edilebilirlikleri yüksektir 

(Abrahamsson ve ark 1998, Örtorp ve Jemt 2004). Yüzeyinde pasif oksit tabakası 

oluşturup korozyona karşı yüksek direnç sağlar (Anusavice ve ark 2013). 

Titanyumun; ticari saf titanyum (Commercial Pure Titanyum- CP Ti) olarak 4 

çeşit (Tip 1, tip 2, tip 3 ve tip 4), Ti6Al4V alaşımı da dahil edilmek suretiyle toplamda 

5 çeşit olarak kullanımı yaygındır (Sidambe 2014). 

Tip 1 Saf Titanyum: Kimyasal olarak saf ve yumuşak formda olup; en düşük 

mekanik dayanıklılık, en yüksek yumuşaklık ve işlenebilirliğe sahiptir 

(Muddugangadhar ve ark 2011). 

Tip 2 Saf Titanyum: En az 275 MPa akma dayanıklılığı değerine sahiptir; bu 

sebepten dolayı endüstriyel kullanım için idealdir ve üstün aşınma direncine sahiptir. 
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Tip 3 Saf Titanyum: Üstün korozyon direnci ve dayanıklılığa sahiptir. 

Tip 4 Saf Titanyum: Saf titanyum sınıfının içinde en yüksek dayanıklılığa sahip 

olan titanyum türüdür. 

Tip 5 Ti6Al4V Alaşımı: %6 alüminyum ve %4 vanadyum içerdiğinden; yüksek 

dayanıklılık ile korozyona ve yorulmaya karşı yüksek dirence sahiptir (Shrestha ve 

Joshi 2014). Vanadyumun sitotoksik etkisinden dolayı kullanımı belli uygulamalar ve 

cihazlarla sınırlıdır (Sidambe 2014).  

Zirkonya 

Zirkonya dental restorasyonların yapımında sıklıkla kullanılan bir materyaldir. 

Zirkonyanın monoklinik, tetragonal ve kübik olmak üzere üç fazı bulunmakla birlikte; 

oda sıcaklığında monoklinik fazı stabil değildir. Bu sebeple diş hekimliğinde genelde 

yttria ile stabilize edilen zirkonya (Y-TZP) kullanılır. Yttria eklenmesinin amacı; 

zirkonyanın oda sıcaklığında tetragonal fazda stabil olarak kalmasını sağlamaktır 

(Drago ve Howell 2012). Y-TZP materyalinin düşük korozyon potansiyeli, düşük 

bakteriyel kolonizasyon, düşük ısısal iletkenlik ve yüksek bükülme direnci ve sertlik 

gibi fiziksel ve kimyasal özellikleri vardır (Piconi ve Maccauro 1999, Manicone ve 

ark 2007, Guess ve ark 2012, Katsoulis ve ark 2014).  

Cho ve Raigrodski (2014) zirkonyadan üretilen alt yapıların, estetik ve 

biyouyumluluk yönlerinden metal ya da titanyum alaşımdan üretilen alt yapılara göre 

daha estetik olduklarını savunmuşlardır. Yüksek bükülme dayanımları sayesinde hibrit 

protezler için alt yapı materyali olarak kullanılabilirler (Pozzi ve ark 2015). 

Polyetheretherketone (PEEK) 

Yüksek performans bir polimer olan PEEK, 1970’li yılların sonlarından beri 

pek çok endüstride metal alaşımları yerine alternatif olarak kullanılmaktadır. Diş 

hekimliğinde endokron, sabit protezlerin altyapıları, implant materyali ve parçaları, 

hareketli protez iskeleti gibi pek çok kullanım yeri mevcuttur (Zoidis 2017). PEEK 

materyali dayanıklılığı, korozyona direnci ve kemiğe yakın elastisite modülü ile öne 

çıkmaktadır. Yüksek performans polimerler metal altyapılara oranla pek çok avantaj 

sunmaktadırlar. Bu avantajların başlıcaları materyalin dayanıklılık/ağırlık oranı ve şok 
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absorbsiyon potansiyelidir (Kurtz 2012); ayrıca biyouyumlu olması ve düşük plak 

afinitesi de avantajları arasında sayılabilir (Seferis 1986). 

Metal altyapılar PEEK materyaline göre daha güçlüdürler ve daha yüksek 

basma streslerini karşılayabilirler; ancak klinik olarak esneklik ve hasta konforunun 

da göz ardı edilmemesi gerekir (Industry testing in-mouth simulation measured 

JUVORATM at 1,300N force) 

PEEK iki farklı şekilde üretilebilir; bu yöntemler plastik enjeksiyon (injection 

molding) ve CAD-CAM (Computer-aided design/Computer-aided manufacturing) 

metotlarıdır.  

PEEK materyali ile çalışmalar sınırlı olup, var olan çalışmalar da genellikle in 

vitrodur. 

1. 3. Stres Analiz Yöntemleri 

Diş hekimlerinin ağız içerisinde oluşan kuvvetleri tanıyıp analizlerini yapması 

ve bu analizlerden elde ettiği sonuçlara dayanarak kuvvetlerin fizyolojik sınırlar 

çerçevesinde kalmasını sağlaması önemlidir; bu sayede yapılacak restorasyonların oral 

rehabilitasyon şartlarına uygunluğu sağlanır (Ulusoy ve Ak 2003). 

Materyallerin analizi için pek çok farklı yöntem kullanılabilir. Analizi 

yapılacak materyalin öncül modellerinin üretilip direkt olarak analiz edilmesi ya da 

sadece bir adet öncül model üretilip ters mühendislik metoduyla sanal ortama transfer 

edilip analizinin yapılması bu yöntemlerdendir. Ancak çoğu zaman bir adet öncül 

modelin üretiminin bile çok maliyetli olması ve üretilen modellerin gerçek ortamda 

analizinin etik ve güvenli olmayışı gibi sebeplerle bu yöntemler tercih edilemeyebilir 

(Eskitaşçıoğlu ve Elemanlar 1995). 

Ağız içi canlı dokularda bahsedilen yöntemlerin uygulanması imkansız olduğu 

için yapılacak analizlerin doku modelleri üzerinde uygulanması daha uygundur 

(Adıgüzel 2010). Bu analizlerde başarılı olabilmek için stres ve deformasyona neden 

olan çiğneme kuvvetleri karşısında materyallerin mekanik özellikleri bilinmelidir 

(Craig ve ark 2000). 
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Diş hekimliğinde kullanılan stres analiz yöntemleri şu şekilde sıralanabilir 

(Ulusoy ve Ak 2003): 

 Fotoelastik stres analizi yöntemi 

 Gerinim ölçer (Strain Gauge) ile stres analizi yöntemi 

 Kırılgan vernik (Brittle Lacquer) kullanımı ile stres analizi yöntemi 

 Holografik interferometri ile stres analizi yöntemi 

 Termografik stres analizi yöntemi 

 Radyotelemetri ile stres analizi yöntemi 

 Sonlu elemanlar stres analizi yöntemi  

1. 3. 1. Fotoelastik Stres Analizi Yöntemi 

Transparan plastik materyallerin optik özelliklerine dayalı bir stres analizi 

yöntemi olup; destek dişlere, restorasyonlara, kemiğe ve implantlara gelen kuvvetlerin 

miktarı, yoğunluğu ve lokalizasyonu fotoelastik modelde kuvvet çizgilerinin meydana 

gelmesiyle doğrudan gözlenmektedir. Fotoelastik transparan model strese maruz 

kaldığında izokromatik çizgiler(fringe) denen kuvvet çizgileri oluşur ve bu çizgiler 

kırmızı ile yeşil renkler arasındadır. Modelde oluşan bu streslerin görünmesi için 

polarize filtre ya da polariskop kullanılması gerekmektedir. Kuvvet çizgileri sayısı 

arttıkça ve çizgiler birbirine yakınlaştıkça oluşan stres de artar; bu sayede olası zayıf 

noktalar, kırılma potansiyeli olan bölgeler ve stres nedeniyle biyolojik değişiklik 

oluşması beklenen bölgeler tespit edilebilir (Aydın ve ark 1995, Çehreli ve ark 2004). 

Bu yöntemin avantajları arasında ucuz ve uygulamasının kolay olması, 

mekanik problemler hakkında genel bilgi vermesi ve madde içerisindeki streslerin 

doğrudan gözlenmesine olanak vermesi sayılabilir. Dezavantajları ise in vivo 

araştırmalarda kullanılamaması, fotoelastik rezin kullanım gerekliliği, internal 

rezidüel streslerin ölçüm sonuçlarında hataya sebebiyet verebilmesi ve sayısal 

ölçümler için kullanımının zor olmasıdır (Karl ve ark 2009).  

1. 3. 2. Gerinim Ölçer (Strain Gauge) Stres Analizi Yöntemi 

Gerinim ölçer cihazları küçük elektrik rezistörleri olup; çalışma prensipleri 

hafif mekanik deformasyona maruz kaldıklarında akımlarında meydana gelen elektrik 

direncinin değişmesine dayanmaktadır. Kullanılma amaçları kuvvet uygulanıp strese 
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maruz kalan materyallerdeki deformasyon miktarını ölçmektir (Farah ve ark 1988, 

Ulusoy ve Ak 2003).  

Stres analizini gerinim ölçer cihazı ile yapmanın avantajları arasında sayısal 

değerlendirmeler elde edilmesi, analiz sonuçlarının matemaktiksel işlemlerde 

kullanılabilmesi ve in vivo çalışmalarda kullanıma uygun olması sayılabilir. Gerinim 

ölçer cihazının dezavantajları ise aletin ebatlarının küçük cisimlerde kullanımını 

zorlaştırılması ile farklı kuvvetlerde benzer tek yönlü gerinim ölçümleri verebilme 

olasılığıdır (Karl ve ark 2009). 

1. 3. 3. Kırılgan Vernik (Brittle Lacquer) Kullanımı ile Stres Analizi Yöntemi 

Kırılgan vernik kullanılarak yapılan stres analizinde, analizi yapılacak olan 

materyal üzerine özel vernik uygulanıp fırınlanır; sonrasında kuvvet yüklemesi yapılır. 

Kuvvetlerin yoğun olarak görüldüğü bölgelerdeki çatlaklar, kuvvet hatlarının 

doğrultusunu gösterir (Ulusoy ve Ak 2003). 

1. 3. 4. Holografik İnterferometri ile Stres Analizi Yöntemi 

Holografik interferometri cihazlarında lazer ışını kullanılmakta olup; cismin 3 

boyutlu görüntüsü holografik film üzerine kaydedilmektedir. Optik özellikleri olan bu 

teknikteki hologram filminin birden fazla çekim için kullanılması mümkün olup; 

tekniğin en çok tercih edilen türü çift poz holografik interferometredir. Analizi 

yapılacak materyale başlangıç aşamasında referans lazer ışını gönderilerek model 

kaydı holografik filmde elde edilir. Materyale kuvvet uygulandıktan sonra da inceleme 

ışını gönderilerek aynı holografik filmde kayıt alınır. Holografik filmde oluşan iki 

kayıt arasındaki farka, tekrar lazer ışını gönderilmek suretiyle bakılır. Bu stres analizi 

yönteminin avantajları arasında materyallerin yüzeylerinde oluşan deformasyonları 

nanometre boyutunda algılaması, test edilen materyal üzerinde tahribat yapmaması ve 

materyalin sıklıkla geçek boyutlarında incelenebilmesi sayılabilir (Outwater ve Van 

Hamersveld 1974, Ulusoy ve Ak 2003). 

1. 3. 5. Termografik Stres Analizi Yöntemi 

Termografik stres analizi yönteminde; homojen ve izotropik bir materyal 

periyodik kuvvet yüklemesine maruz kaldığında, ısısında meydana gelen periyodik 

değişikliklerin materyalin ilgili noktalarındaki asal streslerin toplamı ile doğrudan 
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orantılı olduğu prensibinden temel alınır (Ulusoy ve Ak 2003).  

1. 3. 6. Radyotelometri ile Stres Analizi Yöntemi 

Radyotelometri stres analizi yönteminde; birleşik bir donanım ve yazılım 

sayesinde toplanan verilerin, herhangi bir materyale bağlı olmaksızın transferi söz 

konusudur. Yöntemde bir güç kaynağı, radyasyon iletici, bir alıcı, örneğe yapıştırılmış 

gerilim ölçerler, gerilim ölçer yükselticisi, anten ve bir veri kaydedici bulunmaktadır. 

Gerilim ölçerde oluşan direnç farklılıkları voltaj düşmelerine neden olur; bu sebeple 

radyotelometrinin frekansı etkilenerek analiz sonuçları elde edilir. Veri iletiminin 

herhangi bir materyale bağlı olmamasından dolayı kablosuz olması bu yöntemin en 

büyük avantajıdır (Ulusoy ve Ak 2003). 

1. 3. 7. Sonlu Elemanlar Stres Analizi Yöntemi 

Canlı organizmaların uygulanan kuvvetler karşısında verdikleri yanıtları tespit 

etmek için yapılan stres analizlerinin uygulaması zor, maliyeti ve tahribat riski yüksek 

olabilir; bu sebeple canlı organizmanın modellenmesi ve elde edilen model üzerinde 

stres analizlerinin yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir (Van Staden ve ark 2006). 

Sonlu eleman stres analizi yönteminde (SESA) biyomekanik sistemin doğal 

yapıya benzer matematiksel modeli çıkartılır; bilgisayar üzerinde bu modelin 

çözümlemesi yapılarak analiz edilir (Ulusoy ve Ak 2003). SESA yönteminin 

teknolojiyle orantılı olarak ilerlemesi ile önceki başlıklarda bahsedilen diğer stres 

analizi yöntemlerinin kullanımı azalmıştır (Spiekermann ve ark 1995). 

İlk olarak 1956’da havacılık ve uzay endüstrisinde kullanılan SESA yöntemi; 

uçaklara ait kompleks yapılardaki streslerin analizleri için geliştirilmiştir. İlerleyen 

zamanlarda ısı transferi, akışkanlar mekaniği, akustik, elektromanyetik analiz gibi 

alanlarda kullanımı keşfedilmiştir; günümüzde de inşaat, makine ve endüstri 

mühendisliği gibi pek çok mühendislik bölümünde kullanımı sıklıkla tercih 

edilmektedir (Hughes 1987, Eskitaşçıoğlu ve Elemanlar 1995, Geng ve ark 2001, 

Moaveni 2011).  

SESA yönteminin diş hekimliğindeki kullanımı ise teknolojinin gelişmesiyle 

beraber 1960’lı yıllara dayanmaktadır. Yapılan ilk SESA çalışmasında matematiksel 

modeli oluşturulan bir dişe farklı yönlerde kuvvetler uygulanıp kemik dokusunda 
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meydana gelen gerilmeler incelenmiştir. Günümüzde ise bu yöntemin kullanım alanı 

oldukça genişlemiş olmakla beraber; protez, ortodonti, implantoloji ve restoratif diş 

hekimliği alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır (Eskitaşçıoğlu ve Elemanlar 1995). 

Diş hekimliğinde kullanılan materyaller kompleks geometriye sahip 

materyaller olup analizlerinin yapılması zordur; bu sebeple SESA gibi kompleks 

geometrileri küçük eleman seviyesine indirgeyen analizler avantaj sağlamaktadır 

(Baiamonte ve ark 1996, Yue 2010). SESA yönteminin temel prensibi parçadan bütüne 

doğru gitmeye dayalıdır. Analizi yapılacak olan bölge küçük ve basit alanlara 

(elemanlara) ayrılarak çözüme ulaşılır. Yapılan analizler tek boyutta, iki boyutta ya da 

üç boyutta olabilir (Geng ve ark 2001, Ulusoy ve Ak 2003, Adıgüzel 2010). Her bir 

elementin gerilmesi, gerinimi, yer değiştirmesi ve sıcaklık dağılımı gibi parametreler 

araştırılarak sayısal olarak yaklaşık değerler elde edilmektedir (Hughes 1987, 

Eskitaşçıoğlu ve Elemanlar 1995, Moaveni 2011). 

Sonlu Elemanlar Stres Analizi Yönteminin Avantajları 

 Sonlu elemanların boyutlarının ve şekillerinin çeşitliliği ve değiştirilebilirliği 

sebebiyle kompleks geometrisi olan katı cisimler dahi modellenebilir. 

 Çok bağlantılı kısımlar (örnek olarak bir veya birden çok delikli cisimler) veya 

köşelere sahip olan cisimler de kolaylıkla analize dahil edilebilir. 

 Farklı malzemeden yapılan ya da değişik geometrik özellikleri bulunan cisimlerin 

de incelenmesine olanak sağlar. 

 Neden ve sonuç ilişkisine ait problemlerin, küçük bir elemanda çözümlenerek tüm 

sisteme ait kuvvetler ve yer değiştirmeler cinsinden ifade edilebilmesi; SESA 

yönteminin sorunları anlaşılır kılmasını ve basitleştirmesini sağlar, çözümü 

kolaylaştırır. 

 Uygulanan yüklerin, materyal özelliklerinin ve cisimlerin geometrilerinin kolayca 

değiştirilmesi sayesinde analizin tekrarlanabilirliği yüksektir. 

 Sınır şartları kolayca uygulanabilir (Adıgüzel 2010). 

Sonlu Elemanlar Stres Analizi Yönteminin Dezavantajları 

 SESA lineer elastik bir stres analizi yöntemidir; ancak gerçek hayatta canlı ve 

cansız oluşumlar belli bir dereceye kadar elastik, sonrasında ise plastik 
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deformasyon gösterirler. Diş hekimliğinde sadece elastik deformasyon oluşum 

sınırları içerisinde kalacak kuvvetler uygulanmaktadır (Geng ve ark 2001). 

 Diş hekimliği alanlarında yapılan sonlu eleman stres analizlerinde incelenen doku 

ve materyaller homojen ve izotropik kabul edilmesine rağmen; doğada hiçbir 

materyal %100 homojen ve izotropik değildir (Geng ve ark 2001, Lin ve ark 2009). 

 Modelleme sırasında bazı varsayımların yapılması gereklidir, kemik-implant 

temasının %100 olduğunun kabul edilmesi bu duruma örnektir; ancak gerçek 

koşullarda bahsedilen temas hiçbir zaman %100 değildir (Lin ve ark 2009). 

 Kemik ve implantların kompleks yapılarından dolayı üç boyutlu modele 

aktarılmalarındaki doğruluk payı çok yüksek değildir; ancak üç boyutlu 

modellemelerdeki sonuçlar iki boyutlu modellemelerdekilerden daha gerçeğe 

yakın sonuç verirler (Van Staden ve ark 2006). 

Sonlu Eleman Stres Analizi Yöntemi ile İlgili Temel Kavramlar 

Düğüm (Node): SESA yönteminde tasarlanan modeller sonlu sayıda 

elemanlara bölünmekte olup; bu elemanlar belirli noktalardan birbirleriyle 

bağlanmaktadırlar. Bu bağlantı noktalarına ‘düğüm (node)’ adı verilmektedir. Oluşan 

düğüm noktaları mutlaka belirli noktalardan hareketsiz bir şekilde sabitlenmelidir 

(Korioth ve Versluis 1997, Korkmaz 2007). 

Eleman (Element): SESA yöntemindeki modeller ‘eleman (element)’ ismi 

verilen basit geometrik şekiller olarak parçalarına ayrılır. Analizi yapılacak model ne 

kadar fazla sayıda elemana bölünürse, o kadar gerçeğe yakın sonuçlar elde edilir.  

SESA yönteminde elemanlar iki farklı şekilde sınıflandırılmaktadır. 

Geometrisine göre sınıflandırılan elemanlar üçgen, paralelkenar ve dörtgen 

elemanlardır. Boyutlarına göre sınıflandırılan elemanlar ise tek boyutlu, iki boyutlu, 

üç boyutlu ve izoparametrik elemanlardır (Korioth ve Versluis 1997, Korkmaz 2007). 

Literatürde eleman ve düğüm sayısının en az 30.000-200.000 arasında, eleman 

boyutunun ise 150-300 μm olması gerektiğini ifade eden çalışmalar vardır; 300 

μm’den daha büyük boyutta eleman kullanımının yanıltıcı sonuçlara sebep olabildiği 

bilinmektedir (Teixeira ve ark 1998, Sato ve ark 1999). 
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Ağ Yapısının (Mesh) Oluşturulması: Ağ oluşturma işlemi, düğüm 

noktalarının ve elemanların koordinatlarını belirler. Ağ oluşturulması iki şekilde 

yapılabilir; program tarafından otomatik olarak yapılır ya da bilgisayar kullanıcısı 

tarafından üretilir. Bilgisayar kullanıcısı tarafından girilen bilgiye cevap olarak uygun 

değerler otomatik olarak düğüm noktalarını ve elemanları sıralayıp 

numaralandırılmalarını sağlar. Ağ oluşturmada modeller sonlu sayıda elemana 

bölünürken; elemanların sayısı, tipi ve ağ üretim yöntemi değiştirilerek tekrardan ağ 

oluşturulabilmektedir (Korioth ve Versluis 1997, Geng ve ark 2001, Adıgüzel 2010). 

Sınır Koşulları (Boundry Conditions): Sınır koşulları, gerilmelerin ve yer 

değiştirmelerin sınır ifadelerini içerir; başka bir deyişle modelin hangi bölgeden 

sabitlendiğini ve kuvvetin hangi bölgeden uygulandığını göstermektedir (Korioth ve 

Versluis 1997, Geng ve ark 2001, Adıgüzel 2010).  

Aksisimetrik Model: Merkezinden bir eksen geçen cismin ekseninin her iki 

tarafının birbiri ile aynı olması, eksenel simetriklik durumudur (Korioth ve Versluis 

1997). 

Katı Modelleme (Solid Modelling): Modelleme tekniklerinin en üst düzey 

versiyonu olup; cismin iç ve dış geometrilerinin aynı şekilde bilgisayar ortamına 

yansıtılmasını sağlar. Bu sayede ağırlık, moment gibi parametreler hesaplanabilir ya 

da farklı kesitler alınarak cismin iç geometrik formu analiz edilebilir. Katı 

modellemenin yapılabilmesi için bilgisayar destekli tasarım programlarına ihtiyaç 

vardır; bu programlar da hızlı veri, iyi iletişim ve işlem gücüne sahip bilgisayarlarda 

çalışmaktadır. Katı modelleme bir boyutlu, iki boyutlu ve üç boyutlu olarak 

yapılabilmektedir. Gerçeğe en yakın sonuçlar üç boyutlu modelleme ve analiz ile elde 

edilmektedir (Geng ve ark 2001, Adıgüzel 2010). 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu araştırma, Selçuk Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi ve Ay Tasarım Ltd. 

Şti.’de gerçekleştirildi. 

Bu çalışmada; tam dişsiz üst çenede, ‘All-on-six’ tekniğine göre yerleştirilen 2 

farklı implant planlaması üzerine 4 farklı protetik alt yapının implant, implant çevresi 

kemik ve protezde oluşturduğu stresler, üç boyutlu sonlu elemanlar stres analizi 

yöntemi ile değerlendirildi. 

                                   

  Şekil 2. 1. Protezin modeldeki görünümü 

2. 1. Çalışma Modellerinin Oluşturulma Aşaması 

Kemik dokularının modellenmesi için, öncelikle bir hastanın tomografisi 

çekildi. Tomografi çekiminde 3M Iluma CBCT cihazı kullanıldı. Çekimde 120KvP 

3.8mA değerlerinde 40 saniyelik çekim modu kullanıldı.  

                                      

Şekil 2. 2. Tomografi Görüntüsü 
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Çekilen filmler, 3D-Doctor yazılımına atıldı ve burada “Interactive 

Segmentation” yöntemi ile Hounsfield Değerlerine bakılarak kemik dokusu 

ayrıştırıldı.  

      

Şekil 2. 3. 3D-Doctor yazılımı görüntüsü 

Yapılan ayrıştırma işleminden sonra “3D Complex Render” yöntemi ile 3 boyutlu 

model elde edildi ve bu şekilde kemik dokusu modellenmiş oldu.  

             

Şekil 2. 4. Maksilla Modeli Kortikal Kemik 
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Kemik dokusundan offset yöntemi ile (offset: yapının her yerden eşit olarak 

büyümesi/küçülmesi işlemi) kortikal kemikten trabeküler kemik elde edildi (Şekil 2. 

4 ve Şekil 2. 5). Offset değeri olarak 1 mm alındı. Kortikal kemik kalınlığı tip 3 ince 

kortikal kemikle çevrili yoğun trabeküler kemik tipine uygun olarak 1 mm olarak 

belirlendi. Bu şekilde maksilla kortikal kemik ve trabeküler kemik gerçek 

morfolojisini yansıtacak biçimde modele taşındı. Yapılan modellemeler ‘Rhinoceros’ 

yazılımında 3 boyutlu uzaydaki koordinatlarına yerleştirildi ve modelleme işlemi 

tamamlandı. 

              

Şekil 2. 5. Maksilla Modeli Trabeküler Kemik 

3 boyutlu ağ yapısının düzenlenmesi ve daha homojen hale getirilmesi, 3 

boyutlu katı modelin oluşturulması ve sonlu elemanlar stres analizi işlemi için Intel 

Xeon ® R CPU 3,30 GHz işlemci, 500gb Hard disk, 14 GB RAM donanımlı ve 

Windows 7 Ultimate Version Service Pack 1 işletim sistemi olan bilgisayardan, 

Activity 880 (smart optics Sensortechnik GmbH, Sinterstrasse 8, D-44795 Bochum, 

Almanya) optik tarayıcısı ile 3 boyutlu taramadan, Rhinoceros 4.0 (3670 Woodland 

Park Ave N, Seattle, WA 98103 USA) 3 boyutlu modelleme yazılımından, VRMesh 

Studio (VirtualGrid Inc, Bellevue City, WA, USA) ve Algor Fempro (ALGOR, Inc. 

150 Beta Drive Pittsburgh, PA 15238-2932 USA) analiz programından yararlanıldı.  
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Şekil 2. 6. Activity 880 Optik Tarayıcı 

2. 2. İmplant ve Protez Parçalarının Modellenmesi 

Çalışmada kullanılan implant ve protez parçaları Smart Optics 3 boyutlu 

tarayıcısı ile tarandı. Stl formatında elde edilen modeller, Rhinoceros 4.0 yazılımına 

aktarıldı. Boolean yöntemi ile protez alt ve üst parçaları, implant vidaları ve kemik 

dokuları arasında uyumlandırma yapıldı. 

 

a.                                                               b.       

Şekil 2. 7. a. Çalışmada lateral kesici ve premolar bölgelerinde kullanılan implant 

(Nobel Speed Groovy RP) 

Şekil 2. 7. b. Çalışmada molar bölgesinde kullanılan implant (Branemark System Mk 

III Short WP) 
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Lateral kesici ve premolar bölgelerinde Nobel Speed Groovy Rp 4 mm çapında 

11.5 mm uzunluğunda implantlar; molar bölgesi için Brånemark Sistem Mk III 

TiUnite 5 mm çapında, 7 mm uzunluğunda implantlar (Almeida ve ark 2015, Bhering 

ve ark 2016)(Şekil 2. 7 ve 2. 8) ve düz abutmentlar orjinallerinden birebir modellendi.  

Anterior implantlar lateral kesici bölgesinde 10° eğimli olacak şekilde 

konumlandırıldı. Premolar ve molar bölgesindeki implantlar ise maksiller sinüsün 

farklı pozisyonlarda olduğu varsayılarak 2 farklı pozisyonda yerleştirildi (Şekil 2. 8). 

İlk modelde implant yerleşimleri lateral kesici, 1. premolar ve 1. molar olarak 

pozisyonlandırılırken (1. Grup); 2. modeldeki implant yerleşimleri lateral kesici, 2. 

premolar ve 2. molar bölgeleri olarak modellendi (2. Grup). 

  

Şekil 2. 8. Maksiller Sinüsün Pozisyonunun Değişimi 

              

Şekil 2. 9. Lateral kesici, 1. premolar ve 1. molar bölgesine yerleştirilen 

implantların kortikal ve trabeküler kemikteki görünümü (1. Grup) 

  

Şekil 2. 10. Lateral kesici, 2. premolar ve 2. Molar bölgesine yerleştirilen 

implantların kortikal ve trabeküler kemikteki görünümü (2. Grup) 
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Abutment ve implantlar bir bütün olarak kabul edildi. Abutmentlar lateral 

kesici ve premolar bölgesindeki implantlarda 4 mm çap ve 4 mm uzunluğunda, molar 

bölgesindeki implantta ise 5 mm çap ve 4 mm uzunluğunda olacak şekilde modellendi 

(Şekil 2. 12).  

 

Şekil 2. 11. İmplant ve abutmentların birleştirilmiş görünümü 

İmplant alt yapıları, hibrit protezleri oluşturmak üzere kesik diş formunda 

kobalt-krom, titanyum, zirkonya ve PEEK materyallerinden oluşturuldu (Şekil 2.12 ve 

2. 13). 

    

  

Şekil 2.12. Sırasıyla kobalt-krom ve titanyum alt yapılar 
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Şekil 2.13. Sırasıyla zirkonya ve PEEK alt yapılar 

Üst yapı protezi monolitik lityum disilikat tek kronlardan oluşacak şekilde 

modellendi. Diş eti kısmı akrilik rezinden tasarlandı (Şekil 2. 14). Alt yapı yüksekliği 

11 mm (Bhering ve ark 2016), kron yüksekliği 2 mm, toplam protez yüksekliği 13 mm 

olarak belirlendi. 

 

Şekil 2. 14. Monolitik lityum disilikat kronlar ve akrilik rezinin modeldeki görünümü 

2. 3. Çalışma Modelleri 

Yaptığımız çalışmada; 8 farklı tasarımda, tek taraflı yükleme koşulunda toplam 

8 adet sonlu elemanlar stres analizi gerçekleştirildi. 
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Model 1 (1. Grup, Co-Cr alt yapı) 

 

Şekil 2. 15. Lateral kesici, 1. premolar ve 1. molar bölgesine implant yerleşimi ile 

kobalt-krom alt yapı; monolitik lityum disilikat kronlar 

 

 

 

Model 2 (1. Grup, Ti alt yapı) 

 

Şekil 2. 16. Lateral kesici, 1. premolar ve 1. molar bölgesine implant yerleşimi ile 

titanyum alt yapı; monolitik lityum disilikat kronlar 
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Model 3 (1. Grup, Zr alt yapı) 

 

Şekil 2. 17. Lateral kesici, 1. premolar ve 1. molar bölgesine implant yerleşimi ile 

zirkonya alt yapı; monolitik lityum disilikat kronlar 

 

 

Model 4 (1. Grup, PEEK alt yapı) 

   

 

Şekil 2. 18. Lateral kesici, 1. premolar ve 1. molar bölgesine implant yerleşimi ile 

PEEK alt yapı; monolitik lityum disilikat kronlar 

 

 



 37 

Model 5 (2. Grup, Co-Cr alt yapı) 

 

Şekil 2. 19. Lateral kesici, 2. premolar ve 2. molar bölgesine implant yerleşimi ile 

kobalt-krom alt yapı; monolitik lityum disilikat kronlar 

 

 

Model 6 (2. Grup, Ti alt yapı) 

 

Şekil 2. 20. Lateral kesici, 2. premolar ve 2. molar bölgesine implant yerleşimi ile 

titanyum alt yapı; monolitik lityum disilikat kronlar 

 



 38 

Model 7 (2. Grup, Zr alt yapı) 

 

Şekil 2. 21. Lateral kesici, 2. premolar ve 2. molar bölgesine implant yerleşimi ile 

zirkonya alt yapı; monolitik lityum disilikat kronlar 

 

 

Model 8 (2. Grup, PEEK alt yapı) 

 

Şekil 2. 22. Lateral kesici, 2. premolar ve 2. molar bölgesine implant yerleşimi ile 

PEEK alt yapı; monolitik lityum disilikat kronlar 
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2. 4. Çalışmada Kullanılan Parçaların Katı Modellemesinin Yapılması 

Modeller, VRMesh yazılımı ile geometrik olarak oluşturulduktan sonra analize 

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

(Algor Inc., USA) yazılımına aktarılmıştır.     

 

Şekil 2. 23. Rhino’dan yapılan modellemelerin 3 boyutlu koordinatlar 

korunarak Fempro yazılımına aktarılması 

.stl formatı 3d modelleme programları için evrensel değer taşımaktadır. Stl 

formatında düğümlerin koordinat bilgileri de saklanması sayesinde programlar 

arasında aktarım yapılırken bilgi kaybı olmamaktadır. Algor yazılımı ile uyumlu hale 

getirildikten sonra oluşturulan modelin maksillaya ailt olduğunu, diş yapılarının hangi 
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materyalden yapıldığını yazılıma tanıtmak gerekmektedir. Modelleri oluşturan 

yapıların her birine, fiziksel özelliklerini tanımlayan materyal değerleri Çizelge 2. 1. 

‘de (elastiklik modülü ve Posison oranı) verilmiştir.  

Çizelge 2. 1. Yapı ve materyallerin elastik modülleri ve Poisson Oranları 

 Elastik Modülü 

(Young Modulus) (MPa) 

Poisson Oranı 

(Poisson's Ratio) 

Kortikal kemik 13700 0,30 

Trabeküler kemik 1370 0,30 

Titanyum (implant) 110000 0,35 

Titanyum alt yapı 110000 0,28 

Co-Cr alt yapı 218000 0,33 

Zirkonya alt yapı 205000 0,22 

PEEK alt yapı 4000 0,36 

Monolitik lityum disilikat 9500 0,23 

Algor yazılımında analizlerinin yapılabilmesi için, içi dolu şekilde 

meshlenmesi gerekmektedir.  

Meshleme işleminde, modeller mümkün olabildiğince 10 düğüm noktalı (brick 

tipi) elemanlardan oluşturulmuştur. Modellerdeki yapıların merkezine yakın 

bölgelerde gerektiğinde yapının tamamlanabilmesi için daha az düğüm noktalı 

elemanlar kullanılmıştır. Bu modelleme 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. 
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Şekil 2. 24. 4, 5, 6, 7 ve 8 nodlu 3 boyutlu elemanlar 

Çalışmanın gerçekçi sonuçlar vermesi için programın el verdiği ölçüde, 

seçtiğimiz çene kemiğinin modelinin boyutları göz önüne alınarak mümkün olduğunca 

fazla eleman sayısı seçilmiştir.  

Çizelge 2. 2. Modellerde kulanılan eleman ve düğüm sayıları 

 Eleman Sayısı Düğüm Sayısı 

1. Grup (2, 4, 6 numaralardaki implantlar) 1174124 215003 

2. Grup (2, 5, 7 numaralardaki implantlar) 831491 162108 

 

Tüm modeller lineer, homojen ve izotropik materyaller olarak kabul edildi. Bir 

materyalin homojen olması, mekanik özelliklerinin yapısal her elemanda benzer 

olduğunu gösterir. İzotropik ise, yapısal elemanın her yönde materyal özelliklerinin 

aynı olduğu durumu tanımlamaktadır. Linear elastisite; yapının deformasyon veya 

geriniminin uygulanan kuvvetler altında oransal olarak değişkenlik göstermesidir.  

2. 5. Kemik İmplant Bağlantı Durumu 

İmplantların kemiğe %100 osseoentegre olduğu varsayılmıştır. Kemik ve 

implantlar arasında tüm arayüz boyunca sıkı bir bağlantının olduğu kabul edilmiştir. 
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2. 6. Sınır Koşulları 

Model çene kemiğinin alt kısmından her DOF (Degree of freedom)’da 0 

harekete sahip olacak şekilde sabitlenmiştir. 

                      

 

Şekil 2. 25. Modelin Sınır Koşulları  

 

2. 7. Yükleme Koşulları 

Yaptığımız çalışmada oklüzal kuvvetler, yarıçapı 1 cm olan yarım daire 

şeklindeki rijit gıda parçasının (foodstuff) orta noktasına dik ve 150N olacak şekilde 

uygulanmıştır. Foodstuff’ın uygulanma pozisyonu tek taraflı olmak üzere sol posterior 

bölgede 2. premolar ile 1. molar dişler arasındadır. Yapılan yükleme çiğneme 

kuvvetini simüle edecek şekilde planlanmıştır.  

İki farklı implant yerleşimi (1. ve 2. Grup) ve dört farklı alt yapı malzemesi ile 

(Co-Cr, Ti, Zr ve PEEK) ile 150N dik yükleme koşulunda toplam 8 adet sonlu 

elemanlar stres analizi gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 2. 26. Modellerin yükleme koşulları 
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3. BULGULAR 

Yaptığımız çalışmada 8 farklı modelde, rijit bir yapıya sahip gıda parçası 

modellemesi ile posterior tek taraflı 150N’luk yükleme altında; kortikal kemikte ve 

trabeküler kemikte oluşan basma ve çekme stresleri ile implant, abutment ve alt 

yapılarda oluşan Von Mises stresleri değerlendirilmiştir.  

3. 1. Kortikal Kemik Bulguları 

Kortikal kemik üzerinde, implantların boyun bölgesi çevresinde belirlenen 

referans noktalarındaki stres değerleri incelenmiştir. Referans noktası olarak stresin en 

yoğun görüldüğü nokta değerlendirilmeye alınmıştır. 

3. 1. 1. Kortikal Kemikte Oluşan Çekme Stresleri (Maximum Principle Stress: 

σmax)  

Model 1 (1. Grup; Co-Cr): 6 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal 

kemikte oluşan çekme stresleri incelendiğinde en yüksek değer 0,620630 MPa olarak 

bulunmuştur.  4 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal kemikte oluşan en 

yüksek çekme stresi değeri 0,742184 MPa; 2 numaralı implantın soketi çevresindeki 

kortikal kemikte oluşan en yüksek çekme stresi değeri 0,076369 MPa’ dır.  

Model 2 (1. Grup; Ti): 6 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal 

kemikte oluşan çekme stresleri incelendiğinde en yüksek değer 0,647316 MPa olarak 

bulunmuştur.  4 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal kemikte oluşan en 

yüksek çekme stresi değeri 0,756701 MPa; 2 numaralı implantın soketi çevresindeki 

kortikal kemikte oluşan en yüksek çekme stresi değeri 0,113884 MPa’ dır.  

Model 3 (1. Grup; Zr): 6 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal 

kemikte oluşan çekme stresleri incelendiğinde en yüksek değer 0,621460 MPa olarak 

bulunmuştur.  4 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal kemikte oluşan en 

yüksek çekme stresi değeri 0,741048 MPa; 2 numaralı implantın soketi çevresindeki 

kortikal kemikte oluşan en yüksek çekme stresi değeri 0,075968 MPa’ dır.  

Model 4 (1. Grup; PEEK): 6 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal 

kemikte oluşan çekme stresleri incelendiğinde en yüksek değer 0,731000 MPa olarak 

bulunmuştur.  4 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal kemikte oluşan en 
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yüksek çekme stresi değeri 0,767548 MPa; 2 numaralı implantın soketi çevresindeki 

kortikal kemikte oluşan en yüksek çekme stresi değeri 0,181490 MPa’ dır.  

Model 5 (2. Grup; Co-Cr): 7 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal 

kemikte oluşan çekme stresleri incelendiğinde en yüksek değer 0,328865 MPa olarak 

bulunmuştur.  5 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal kemikte oluşan en 

yüksek çekme stresi değeri 1,294490 MPa; 2 numaralı implantın soketi çevresindeki 

kortikal kemikte oluşan en yüksek çekme stresi değeri 0,196640 MPa’ dır.  

Model 6 (2. Grup; Ti): 7 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal 

kemikte oluşan çekme stresleri incelendiğinde en yüksek değer 0,671422 MPa olarak 

bulunmuştur.  5 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal kemikte oluşan en 

yüksek çekme stresi değeri 1,366974 MPa; 2 numaralı implantın soketi çevresindeki 

kortikal kemikte oluşan en yüksek çekme stresi değeri 0,145848 MPa’ dır.  

Model 7 (2. Grup; Zr): 7 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal 

kemikte oluşan çekme stresleri incelendiğinde en yüksek değer 0,328268 MPa olarak 

bulunmuştur.  5 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal kemikte oluşan en 

yüksek çekme stresi değeri 1,297301 MPa; 2 numaralı implantın soketi çevresindeki 

kortikal kemikte oluşan en yüksek çekme stresi değeri 0,032416 MPa’ dır.  

Model 8 (2. Grup; PEEK): 7 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal 

kemikte oluşan çekme stresleri incelendiğinde en yüksek değer 1,773050 MPa olarak 

bulunmuştur.  5 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal kemikte oluşan en 

yüksek çekme stresi değeri 1,495039 MPa; 2 numaralı implantın soketi çevresindeki 

kortikal kemikte oluşan en yüksek çekme stresi değeri 0,397766 MPa’ dır.  
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Şekil 3. 1. Model 1 ve Model 2’de kortikal kemikte oluşan çekme stresleri (σmax) 
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Şekil 3. 2. Model 3 ve Model 4’te kortikal kemikte oluşan çekme stresleri (σmax) 
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Şekil 3. 3. Model 5 ve Model 6’da kortikal kemikte oluşan çekme stresleri (σmax) 
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Şekil 3. 4. Model 7 ve Model 8’de kortikal kemikte oluşan çekme 

stresleri (σmax) 
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Çizelge 3. 1. Kortikal Kemikte Oluşan Çekme Stresleri (σmax) 

İmplant çevresi kemikte stres değerleri (MPa) 

 Anterior bölgesi Premolar bölgesi Molar bölgesi 

Model 1 

(1. Grup; Co-Cr) 

0,076369 0,742184 0,620630 

Model 2 

(1. Grup; Ti) 

0,113884 0,756701 0,647316 

Model 3 

(1. Grup; Zr) 

0,075968 0,741048 0,621460 

Model 4 

(1. Grup; PEEK) 

0,181490 0,767548 0,731000 

Model 5 

(2.Grup; Co-Cr) 

0,196640 1,294490 0,328865 

Model 6 

(2. Grup; Ti) 

0,145848 1,366974 0,671422 

Model 7 

(2. Grup; Zr) 

0,032416 1,297301 0,328268 

Model 8 

(2.Grup; PEEK) 

0,397766 1,495039 1,773050 

 

İmplant yerleşimindeki değişimin ve kullanılan alt yapı materyalinin kortikal 

kemikteki çekme streslerinde fark yarattığı görüldü. 

Grup farketmeksizin alt yapıların kortikal kemikte yarattığı çekme stresleri 

büyüklük olarak sırasıyla PEEK, Ti, Co-Cr=Zr şeklindedir. Yalnızca 2. Grup Co-Cr 

alt yapının; anterior bölgede Ti alt yapıdan daha yüksek değer gösterdiği görülmüştür. 

 1. grup modellemelerdeki protezlerin premolar bölgesinde görülen kortikal 

kemikteki çekme streslerinin; 2. grup protezlerin premolar bölgesinde görülen kortikal 

kemikte çekme streslerine oranla yaklaşık 2 kat arttığı belirlendi. 

2. grupta Co-Cr ve Zr alt yapı kullanılan protezlerde molar bölgesindeki 

kortikal kemikte oluşan çekme streslerinin; aynı grupta Ti alt yapı kullanımına oranla 

yarıya düştüğü görülmüştür. 2. grupta PEEK alt yapı kullanımı ise; molar bölgesinde 

kortikal kemikteki çekme streslerini Co-Cr ve Zr alt yapıya oranla yaklaşık 5 kat, Ti 

alt yapıya oranla yaklaşık 3 kat artmıştır.  
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Şekil 3. 5. Kortikal Kemikte Oluşan Çekme Stresleri (σmax) 

3. 1. 2. Kortikal Kemikte Oluşan Basma Stresleri (Minimum Principle Stress:  

σmin)  

Model 1 (1. Grup; Co-Cr): 6 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal 

kemikte oluşan basma stresleri incelendiğinde en yüksek değer -8,815368 MPa olarak 

bulunmuştur.  4 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal kemikte oluşan en 

yüksek basma stresi değeri -3,025361 MPa; 2 numaralı implantın soketi çevresindeki 

kortikal kemikte oluşan en yüksek basma stresi değeri -0,361252 MPa’ dır. 

 Model 2 (1. Grup; Ti): 6 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal 

kemikte oluşan basma stresleri incelendiğinde en yüksek değer -9,269463 MPa olarak 

bulunmuştur.  4 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal kemikte oluşan en 

yüksek basma stresi değeri -3,065163 MPa; 2 numaralı implantın soketi çevresindeki 

kortikal kemikte oluşan en yüksek basma stresi değeri -0,301562 MPa’ dır. 

Model 3 (1. Grup; Zr): 6 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal 

kemikte oluşan basma stresleri incelendiğinde en yüksek değer -8,826686 MPa olarak 

bulunmuştur.  4 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal kemikte oluşan en 

yüksek basma stresi değeri -3,020376 MPa; 2 numaralı implantın soketi çevresindeki 

kortikal kemikte oluşan en yüksek basma stresi değeri -0,342830 MPa’ dır. 

Model 4 (1. Grup; PEEK): 6 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal 

kemikte oluşan basma stresleri incelendiğinde en yüksek değer -10,624502 MPa 
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olarak bulunmuştur.  4 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal kemikte oluşan 

en yüksek basma stresi değeri -3,026026 MPa; 2 numaralı implantın soketi 

çevresindeki kortikal kemikte oluşan en yüksek basma stresi değeri -0,210646 MPa’ 

dır. 

Model 5 (2. Grup; Co-Cr): 7 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal 

kemikte oluşan basma stresleri incelendiğinde en yüksek değer -5,223001 MPa olarak 

bulunmuştur.  5 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal kemikte oluşan en 

yüksek basma stresi değeri -3,943704 MPa; 2 numaralı implantın soketi çevresindeki 

kortikal kemikte oluşan en yüksek basma stresi değeri -1,111150 MPa’ dır. 

Model 6 (2. Grup; Ti): 7 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal 

kemikte oluşan basma stresleri incelendiğinde en yüksek değer -5,512429 MPa olarak 

bulunmuştur.  5 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal kemikte oluşan en 

yüksek basma stresi değeri -4,158850 MPa; 2 numaralı implantın soketi çevresindeki 

kortikal kemikte oluşan en yüksek basma stresi değeri -1,043992 MPa’ dır. 

Model 7 (2. Grup; Zr): 7 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal 

kemikte oluşan basma stresleri incelendiğinde en yüksek değer -5,220166 MPa olarak 

bulunmuştur.  5 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal kemikte oluşan en 

yüksek basma stresi değeri -3,950823 MPa; 2 numaralı implantın soketi çevresindeki 

kortikal kemikte oluşan en yüksek basma stresi değeri -1,109780 MPa’ dır. 

Model 8 (2. Grup; PEEK): 7 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal 

kemikte oluşan basma stresleri incelendiğinde en yüksek değer -6,323722 MPa olarak 

bulunmuştur.  5 numaralı implantın soketi çevresindeki kortikal kemikte oluşan en 

yüksek basma stresi değeri -4,610193 MPa; 2 numaralı implantın soketi çevresindeki 

kortikal kemikte oluşan en yüksek basma stresi değeri -1,259188 MPa’ dır. 
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Şekil 3. 6. Model 1 ve Model 2’ de kortikal kemikte oluşan basma stresleri (σmin) 

 

 

 



 54 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 7. Model 3 ve Model 4’ te kortikal kemikte oluşan basma stresleri (σmin) 
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Şekil 3. 8. Model 5 ve Model 6’ da kortikal kemikte oluşan basma stresleri (σmin) 
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Şekil 3. 9. Model 7 ve Model 8’ de kortikal kemikte oluşan basma stresleri (σmin) 
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Çizelge 3. 2. Kortikal Kemikte Oluşan Basma Stresleri (σmin) 

İmplant çevresi kemikte stres değerleri (MPa) 

 Anterior bölgesi Premolar bölgesi Molar bölgesi 

Model 1 

(1. Grup; Co-Cr) 

-0,361252 -3,025361 -8,815368 

Model 2 

(1. Grup; Ti) 

-0,301562 -3,065163 -9,269463 

Model 3 

(1. Grup; Zr) 

-0,342830 -3,020376 -8,826686 

Model 4 

(1. Grup; PEEK) 

-0,210646 -3,026026 -10,624502 

Model 5 

(2. Grup; Co-Cr) 

-1,111150 -3,943704   -5,223001 

Model 6 

(2. Grup; Ti) 

-1,043992 -4,158850 -5,512429 

Model 7 

(2. Grup; Zr) 

-1,109780 -3,950823 -5,220166 

Model 8 

(2. Grup; PEEK) 

-1,259188 -4,610193 -6,323722 

 

İmplant yerleşimindeki değişimin ve kullanılan alt yapı materyalinin kortikal 

kemikteki basma streslerinde fark yarattığı görüldü.  

Grup farketmeksizin alt yapıların kortikal kemikte yarattığı basma stresleri 

büyüklük olarak sırasıyla PEEK, Ti, Co-Cr=Zr şeklindedir. Yalnızca 1. grup PEEK alt 

yapının, anterior bölgede en düşük değeri; 2. grupta da Ti alt yapının, anterior bölgede 

en düşük değeri gösterdiği görülmüştür. 

2. grup modellemelerdeki protezlerin anterior bölgesinde görülen kortikal 

kemikteki basma streslerinin; 1. grup protezlerin anterior bölgesinde görülen kortikal 

kemikte basma streslerine oranla yaklaşık 3 kat arttığı belirlendi. Tam ters şekilde 1. 

grup modellemelerdeki protezlerin molar bölgesinde görülen kortikal kemikteki 

basma streslerinin; 2. grup modellemelerdeki protezlerin molar bölgesinde görülen 

kortikal kemikteki basma streslerinin yaklaşık 2 katı olduğu tespit edildi. 
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Şekil 3. 10. Kortikal Kemikte Oluşan Basma Stresleri (σmin) 

3. 2. Trabeküler Kemik Bulguları 

3. 2. 1. Trabeküler Kemikte Oluşan Çekme Stresleri (Maximum Principle Stress: 

σmax)  

Model 1 (1. Grup; Co-Cr): 6 numaralı implantın soketi çevresindeki 

trabeküler kemikte oluşan çekme stresleri incelendiğinde en yüksek değer 1,374326 

MPa olarak bulunmuştur.  4 numaralı implantın soketi çevresindeki trabeküler kemikte 

oluşan en yüksek çekme stresi değeri 0,599024 MPa; 2 numaralı implantın soketi 

çevresindeki trabeküler kemikte oluşan en yüksek çekme stresi değeri 0,084752 MPa’ 

dır. 

Model 2 (1. Grup; Ti): 6 numaralı implantın soketi çevresindeki trabeküler 

kemikte oluşan çekme stresleri incelendiğinde en yüksek değer 1,427303 MPa olarak 

bulunmuştur.  4 numaralı implantın soketi çevresindeki trabeküler kemikte oluşan en 

yüksek çekme stresi değeri 0,598764 MPa; 2 numaralı implantın soketi çevresindeki 

trabeküler kemikte oluşan en yüksek çekme stresi değeri 0,116526 MPa’ dır. 

Model 3 (1. Grup; Zr): 6 numaralı implantın soketi çevresindeki trabeküler 

kemikte oluşan çekme stresleri incelendiğinde en yüksek değer 1,376302 MPa olarak 

bulunmuştur.  4 numaralı implantın soketi çevresindeki trabeküler kemikte oluşan en 

yüksek çekme stresi değeri 0,598307 MPa; 2 numaralı implantın soketi çevresindeki 

trabeküler kemikte oluşan en yüksek çekme stresi değeri 0,084252 MPa’ dır. 
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Model 4 (1. Grup; PEEK): 6 numaralı implantın soketi çevresindeki 

trabeküler kemikte oluşan çekme stresleri incelendiğinde en yüksek değer 1,587717 

MPa olarak bulunmuştur.  4 numaralı implantın soketi çevresindeki trabeküler kemikte 

oluşan en yüksek çekme stresi değeri 0,582936 MPa; 2 numaralı implantın soketi 

çevresindeki trabeküler kemikte oluşan en yüksek çekme stresi değeri 0,097041 MPa’ 

dır. 

Model 5 (2. Grup; Co-Cr): 7 numaralı implantın soketi çevresindeki 

trabeküler kemikte oluşan çekme stresleri incelendiğinde en yüksek değer 0,521283 

MPa olarak bulunmuştur.  5 numaralı implantın soketi çevresindeki trabeküler kemikte 

oluşan en yüksek çekme stresi değeri 0,526988 MPa; 2 numaralı implantın soketi 

çevresindeki trabeküler kemikte oluşan en yüksek çekme stresi değeri 0,192388 MPa’ 

dır. 

Model 6 (2. Grup; Ti): 7 numaralı implantın soketi çevresindeki trabeküler 

kemikte oluşan çekme stresleri incelendiğinde en yüksek değer 0,535925 MPa olarak 

bulunmuştur.  5 numaralı implantın soketi çevresindeki trabeküler kemikte oluşan en 

yüksek çekme stresi değeri 0,552345 MPa; 2 numaralı implantın soketi çevresindeki 

trabeküler kemikte oluşan en yüksek çekme stresi değeri 0,211590 MPa’ dır. 

Model 7 (2. Grup; Zr): 7 numaralı implantın soketi çevresindeki trabeküler 

kemikte oluşan çekme stresleri incelendiğinde en yüksek değer 0,521954 MPa olarak 

bulunmuştur.  5 numaralı implantın soketi çevresindeki trabeküler kemikte oluşan en 

yüksek çekme stresi değeri 0,528259 MPa; 2 numaralı implantın soketi çevresindeki 

trabeküler kemikte oluşan en yüksek çekme stresi değeri 0,191250 MPa’ dır. 

Model 8 (2. Grup; PEEK): 7 numaralı implantın soketi çevresindeki 

trabeküler kemikte oluşan çekme stresleri incelendiğinde en yüksek değer 0,555424 

MPa olarak bulunmuştur.  5 numaralı implantın soketi çevresindeki trabeküler kemikte 

oluşan en yüksek çekme stresi değeri 0,598872 MPa; 2 numaralı implantın soketi 

çevresindeki trabeküler kemikte oluşan en yüksek çekme stresi değeri 0,141964 MPa’ 

dır. 
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Şekil 3. 11. Model 1 ve Model 2’ de trabeküler kemikte oluşan çekme stresleri 

(σmax) 
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Şekil 3. 12. Model 3 ve Model 4’ te trabeküler kemikte oluşan çekme stresleri 

(σmax) 
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Şekil 3. 13. Model 5 ve Model 6’da trabeküler kemikte oluşan çekme stresleri 

(σmax)  
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Şekil 3. 14. Model 7 ve Model 8’de trabeküler kemikte oluşan çekme stresleri 

(σmax) 
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Çizelge 3. 3. Trabeküler Kemikte Oluşan Çekme Stresleri (σmax) 

İmplant çevresi kemikte stres değerleri (MPa) 

 Anterior bölgesi Premolar bölgesi Molar bölgesi 

Model 1 

(1. Grup; Co-Cr) 

0,084752 0,599024 1,374326 

Model 2 

(1. Grup; Ti) 

0,116526 0,598764 1,427303 

Model 3 

(1. Grup; Zr) 

0,084252 0,598307 1,376302 

Model 4 

(1. Grup; PEEK) 

0,097041 0,582936 1,587717 

Model 5 

(2. Grup; Co-Cr) 

0,192388 0,526988    0,521283 

Model 6 

(2. Grup; Ti) 

0,211590 0,552345 0,535925 

Model 7 

(2. Grup; Zr) 

0,191250 0,528259 0,521954 

Model 8 

(2. Grup; PEEK) 

0,141964 0,598872 0,555424 

 

İmplant yerleşimindeki değişimin ve kullanılan alt yapı materyalinin trabeküler 

kemikteki çekme streslerinde fark yarattığı görüldü.  

İmplantların farklı pozisyonlandırıldığı gruplarda (1. ve 2. grup), grupların 

kendi içlerindeki tüm alt yapılarda benzer çekme stresleri gözlemlendi. 

2. grup modellemelerdeki protezlerin trabeküler kemikteki çekme streslerinin; 

1. grup modellemelerdeki protezlerin trabeküler kemikteki çekme streslerine oranla 

anterior bölgede Co-Cr ve Zr alt yapıda yaklaşık 2,5 kat, Ti alt yapıda yaklaşık 2 kat 

ve PEEK alt yapıda yaklaşık 1,5 kat arttığı belirlendi. Farklı pozisyonlandırılan 

implant grupları arasında premolar bölgede belirgin bir fark gözlemlenmedi. 1. grup 

modellemelerdeki protezlerin molar bölgesinde trabeküler kemikte görülen çekme 

streslerinin; 2. grup modellemelerdeki protezlerin molar bölgesinde trabeküler 

kemikte görülen çekme streslerine oranla yaklaşık 3 kat arttığı görüldü. 
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Şekil 3. 15. Trabeküler Kemikte Oluşan Çekme Stresleri (σmax) 

3. 2. 2. Trabeküler Kemikte Oluşan Basma Stresleri (Minimum Principle Stress: 

σmin)  

Model 1 (1. Grup; Co-Cr): 6 numaralı implantın soketi çevresindeki 

trabeküler kemikte oluşan basma stresleri incelendiğinde en yüksek değer -0,595212 

MPa olarak bulunmuştur.  4 numaralı implantın soketi çevresindeki trabeküler kemikte 

oluşan en yüksek basma stresi değeri -0,200733 MPa; 2 numaralı implantın soketi 

çevresindeki trabeküler kemikte oluşan en yüksek basma stresi değeri -0,031505 MPa’ 

dır. 

Model 2 (1. Grup; Ti): 6 numaralı implantın soketi çevresindeki trabeküler 

kemikte oluşan basma stresleri incelendiğinde en yüksek değer -0,610100 MPa olarak 

bulunmuştur.  4 numaralı implantın soketi çevresindeki trabeküler kemikte oluşan en 

yüksek basma stresi değeri -0,196358 MPa; 2 numaralı implantın soketi çevresindeki 

trabeküler kemikte oluşan en yüksek basma stresi değeri -0,056491 MPa’ dır. 

Model 3 (1. Grup; Zr): 6 numaralı implantın soketi çevresindeki trabeküler 

kemikte oluşan basma stresleri incelendiğinde en yüksek değer -0,595549 MPa olarak 

bulunmuştur.  4 numaralı implantın soketi çevresindeki trabeküler kemikte oluşan en 

yüksek basma stresi değeri -0,200091 MPa; 2 numaralı implantın soketi çevresindeki 

trabeküler kemikte oluşan en yüksek basma stresi değeri -0,031211 MPa’ dır. 
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Model 4 (1. Grup; PEEK): 6 numaralı implantın soketi çevresindeki 

trabeküler kemikte oluşan basma stresleri incelendiğinde en yüksek değer -0,649230 

MPa olarak bulunmuştur.  4 numaralı implantın soketi çevresindeki trabeküler kemikte 

oluşan en yüksek basma stresi değeri -0,172261 MPa; 2 numaralı implantın soketi 

çevresindeki trabeküler kemikte oluşan en yüksek basma stresi değeri -0,052057 MPa’ 

dır. 

Model 5 (2. Grup; Co-Cr): 7 numaralı implantın soketi çevresindeki 

trabeküler kemikte oluşan basma stresleri incelendiğinde en yüksek değer -0,304957 

MPa olarak bulunmuştur.  5 numaralı implantın soketi çevresindeki trabeküler kemikte 

oluşan en yüksek basma stresi değeri -0,281552 MPa; 2 numaralı implantın soketi 

çevresindeki trabeküler kemikte oluşan en yüksek basma stresi değeri -0,108505 MPa’ 

dır. 

Model 6 (2. Grup; Ti): 7 numaralı implantın soketi çevresindeki trabeküler 

kemikte oluşan basma stresleri incelendiğinde en yüksek değer -0,371680 MPa olarak 

bulunmuştur.  5 numaralı implantın soketi çevresindeki trabeküler kemikte oluşan en 

yüksek basma stresi değeri -0,294427 MPa; 2 numaralı implantın soketi çevresindeki 

trabeküler kemikte oluşan en yüksek basma stresi değeri -0,153170 MPa’ dır. 

Model 7 (2. Grup; Zr): 7 numaralı implantın soketi çevresindeki trabeküler 

kemikte oluşan basma stresleri incelendiğinde en yüksek değer -0,360126 MPa olarak 

bulunmuştur.  5 numaralı implantın soketi çevresindeki trabeküler kemikte oluşan en 

yüksek basma stresi değeri -0,280076 MPa; 2 numaralı implantın soketi çevresindeki 

trabeküler kemikte oluşan en yüksek basma stresi değeri -0,107666 MPa’ dır. 

Model 8 (2. Grup; PEEK): 7 numaralı implantın soketi çevresindeki 

trabeküler kemikte oluşan basma stresleri incelendiğinde en yüksek değer -0,357253 

MPa olarak bulunmuştur.  5 numaralı implantın soketi çevresindeki trabeküler kemikte 

oluşan en yüksek basma stresi değeri -0,279780 MPa; 2 numaralı implantın soketi 

çevresindeki trabeküler kemikte oluşan en yüksek basma stresi değeri -0,079457 MPa’ 

dır. 
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Şekil 3. 16. Model 1 ve Model 2’de trabeküler kemikte oluşan basma stresleri (σmin) 
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Şekil 3. 17. Model 3 ve Model 4’ te trabeküler kemikte oluşan basma stresleri (σmin) 
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Şekil 3. 18. Model 5 ve Model 6’da trabeküler kemikte oluşan basma stresleri (σmin) 
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Şekil 3. 19. Model 7 ve Model 8’de trabeküler kemikte oluşan basma stresleri (σmin) 
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Çizelge 3. 4. Trabeküler Kemikte Oluşan Basma Stresleri (σmin) 

İmplant çevresi kemikte stres değerleri (MPa) 

 Anterior bölgesi Premolar bölgesi Molar bölgesi 

Model 1 

(1. Grup; Co-Cr) 

-0,031505 -0,200733 -0,595212 

Model 2 

(1. Grup; Ti) 

-0,056491 -0,196358 -0,610100 

Model 3 

(1. Grup; Zr) 

-0,031211 -0,200091 -0,595549 

Model 4 

(1. Grup; PEEK) 

-0,052057 -0,172261 -0,649230 

Model 5 

(2. Grup; Co-Cr) 

-0,108505 -0,281552   -0,304957 

Model 6 

(2. Grup; Ti) 

-0,153170 -0,294427 -0,371680 

Model 7 

(2. Grup; Zr) 

-0,107666 -0,280076 -0,360126 

Model 8 

(2. Grup; PEEK) 

-0,079457 -0,279780 -0,357253 

 

İmplant yerleşimindeki değişimin ve kullanılan alt yapı materyalinin trabeküler 

kemikteki basma streslerinde fark yarattığı görüldü.  

1. grup modellemelerdeki protezlerin trabeküler kemikteki basma stresleri; 

kullanılan alt yapı materyalinden etkilenmeksizin bölgeler içinde benzer stres 

sonuçları göstermiştir. Ancak 1. grup modellemelerdeki protezlerde trabeküler 

kemikte görülen basma stresleri; 2. grup modellemelerdeki protezlerde trabeküler 

kemikte görülen basma streslerine oranla; anterior bölgede Co-Cr, Ti ve Zr alt yapı 

kullanılan gruplarda yaklaşık 3 kat artmışken; PEEK alt yapı kullanımında % 33 

artmıştır. Molar bölgede ise tüm alt yapılardaki stresler yaklaşık %50 oranında 

azalmıştır. 
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Şekil 3. 20. Trabeküler Kemikte Oluşan Basma Stresleri (σmin) 

3. 3. İmplantlar Üzerinde Görülen Von Mises Bulguları (σvM) 

Model 1 (1. Grup; Co-Cr): 6 numaralı bölgede yer alan implantın boyun 

bölgesinde görülen en yüksek Von Mises stres değeri 15,046082 MPa iken; bu değer 

4 numaralı implant için 17,869574 MPa, 2 numaralı implant için 3,422361 MPa’dır. 

Abutmentlar üzerinde görülen en yüksek Von Mises stres değerleri ise 6 numaralı 

implant için 15,683559 MPa, 4 numaralı implant için 23,154325 MPa, 2 numaralı 

implant için 6,965568 MPa’dır. 

Model 2 (1. Grup; Ti): 6 numaralı bölgede yer alan implantın boyun 

bölgesinde görülen en yüksek Von Mises stres değeri 16,361606 MPa iken; bu değer 

4 numaralı implant için 18,868000 MPa, 2 numaralı implant için 3,471581 MPa’dır. 

Abutmentlar üzerinde görülen en yüksek Von Mises stres değerleri ise 6 numaralı 

implant için 14,626275 MPa, 4 numaralı implant için 23,522114 MPa, 2 numaralı 

implant için 6,256982 MPa’dır. 

Model 3 (1. Grup; Zr): 6 numaralı bölgede yer alan implantın boyun 

bölgesinde görülen en yüksek Von Mises stres değeri 15,042690 MPa iken; bu değer 

4 numaralı implant için 17,859193 MPa, 2 numaralı implant için 3,433861 MPa’dır. 

Abutmentlar üzerinde görülen en yüksek Von Mises stres değerleri ise 6 numaralı 

implant için 15,415444 MPa, 4 numaralı implant için 22,889726 MPa, 2 numaralı 

implant için 6,782814 MPa’dır. 
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Model 4 (1. Grup; PEEK): 6 numaralı bölgede yer alan implantın boyun 

bölgesinde görülen en yüksek Von Mises stres değeri 20,431463 MPa iken; bu değer 

4 numaralı implant için 20,871525 MPa, 2 numaralı implant için 3,383215 MPa’dır. 

Abutmentlar üzerinde görülen en yüksek Von Mises stres değerleri ise 6 numaralı 

implant için 17,616935 MPa, 4 numaralı implant için 18,497506 MPa, 2 numaralı 

implant için 4,259483 MPa’dır. 

Model 5 (2. Grup; Co-Cr): 7 numaralı bölgede yer alan implantın boyun 

bölgesinde görülen en yüksek Von Mises stres değeri 11,993430 MPa iken; bu değer 

5 numaralı implant için 25,471994 MPa, 2 numaralı implant için 7,093104 MPa’dır. 

Abutmentlar üzerinde görülen en yüksek Von Mises stres değerleri ise 7 numaralı 

implant için 11,757671 MPa, 5 numaralı implant için 28,106729 MPa, 2 numaralı 

implant için 17,379543 MPa’dır. 

Model 6 (2. Grup; Ti): 7 numaralı bölgede yer alan implantın boyun 

bölgesinde görülen en yüksek Von Mises stres değeri 13,789438 MPa iken; bu değer 

5 numaralı implant için 28,983996 MPa, 2 numaralı implant için 7,023521 MPa’dır. 

Abutmentlar üzerinde görülen en yüksek Von Mises stres değerleri ise 7 numaralı 

implant için 13,289586 MPa, 5 numaralı implant için 28,413092 MPa, 2 numaralı 

implant için 16,233161 MPa’dır. 

Model 7 (2. Grup; Zr): 7 numaralı bölgede yer alan implantın boyun 

bölgesinde görülen en yüksek Von Mises stres değeri 12,001633 MPa iken; bu değer 

5 numaralı implant için 26,948281 MPa, 2 numaralı implant için 7,070627 MPa’dır. 

Abutmentlar üzerinde görülen en yüksek Von Mises stres değerleri ise 7 numaralı 

implant için 11,671782 MPa, 5 numaralı implant için 27,899111 MPa, 2 numaralı 

implant için 17,096747 MPa’dır. 

Model 8 (2. Grup; PEEK): 7 numaralı bölgede yer alan implantın boyun 

bölgesinde görülen en yüksek Von Mises stres değeri 18,039549 MPa iken; bu değer 

5 numaralı implant için 30,377016 MPa, 2 numaralı implant için 6,131655 MPa’dır. 

Abutmentlar üzerinde görülen en yüksek Von Mises stres değerleri ise 7 numaralı 

implant için 16,904739 MPa, 5 numaralı implant için 27,396382 MPa, 2 numaralı 

implant için 9,132920 MPa’dır. 
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Şekil 3. 21. Model 1 ve Model 2’ de implantlar üzerinde görülen Von Mises stresleri 

(σvM) 
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Şekil 3. 22. Model 3 ve Model 4’ te implantlar üzerinde görülen Von Mises stresleri 

(σvM) 
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Şekil 3. 23. Model 5 ve Model 6’ da implantlar üzerinde görülen Von Mises stresleri 

(σvM) 
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Şekil 3. 24. Model 7 ve Model 8’ de implantlar üzerinde görülen Von Mises stresleri 

(σvM) 
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Çizelge 3. 5. İmplantlar Üzerinde Görülen Von Mises Stresleri (σvM) 

 

 

1. grup modellemedeki protezlerde implantların boyun bölgelerinde görülen 

Von Mises stresleri; altyapılara göre büyükten küçüğe sırasıyla PEEK, Ti, Co-Cr=Zr 

şeklindedir. 

2. grup modellemedeki protezlerde implantların boyun bölgelerinde görülen 

Von Mises stresleri ise; altyapılara göre büyükten küçüğe sırasıyla PEEK, Ti, Zi, Co-

Cr şeklindedir. 

1. grup modellemedeki protezlerde PEEK alt yapı kullanımında molar 

bölgesinde implantta görülen Von Mises stresinde; aynı gruptaki diğer alt yapı 

materyallerine göre yaklaşık %33’lük bir artış olmuştur. 2. grup modellemedeki 

protezlerde kullanılan alt yapı farketmeksizin şu değişimler görülmüştür:  

 Anterior implant üzerinde görülen Von Mises stresleri; 1. grup modellemedeki 

protezlere göre yaklaşık 2 kat artmıştır.  

 Premolar bölgesindeki implant üzerinde görülen Von Mises stresleri; 1. grup 

modellemedeki protezlere göre %50 civarında artmıştır. 

 Molar bölgesindeki implant üzerinde görülen Von Mises stresleri; 1. Grup 

modellemedeki protezlere göre yaklaşık %30 azalmıştır. 

Boyun Bölgesi (MPa) 

Anterior Premolar Molar 

Model 1 

(1. Grup; Co-Cr) 

3,422361 17,869574 15,046082 

Model 2 

(1. Grup; Ti) 

3,471581 18,868000 16,361606 

Model 3 

(1. Grup; Zr) 

3,433861 17,859193 15,042690 

Model 4 

(1. Grup; PEEK) 

3,383215 20,871525 20,431463 

Model 5 

(2. Grup; Co-Cr) 

7,093104 25,471994 11,993430 

Model 6 

(2. Grup; Ti) 

7,023521 28,983996 13,789438 

Model 7 

(2. Grup; Zr) 

7,070627 26,948281 12,001633 

Model 8 

(2. Grup; PEEK) 

6,131655 30,377016 18,039549 
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Şekil 3. 25. İmplantların boyun bölgelerinde görülen Von Mises stresleri (σvM) 

3. 4. Alt Yapılar Üzerinde Görülen Von Mises Bulguları (σvM) 

Alt yapılar üzerindeki Von Mises stresleri ölçülürken seçili konnektör bölgeleri 

ve implant-abutment birleşim bölgeleri değerlendirilmiştir.  

Model 1 (1. Grup; Co-Cr): Konnektör bölgeleri arasındaki en yüksek stres, 

4. konnektör bölgesinde oluşup 3,025817 MPa değerindedir. İmplant-abutment 

birleşim bölgelerindeki stresler ise anterior bölgede 5,446268 MPa, premolar bölgede 

8,611829 MPa ve molar bölgede 7,046385 MPa’ dır. 

Model 2 (1. Grup; Ti): Konnektör bölgeleri arasındaki en yüksek stres, 4. 

konnektör bölgesinde oluşup 2,552174 MPa değerindedir. İmplant-abutment birleşim 

bölgelerindeki stresler ise anterior bölgede 4,595445 MPa, premolar bölgede 8,355312 

MPa ve molar bölgede 6,787393 MPa’ dır. 

Model 3 (1. Grup; Zr): Konnektör bölgeleri arasındaki en yüksek stres, 4. 

konnektör bölgesinde oluşup 3,011295 MPa değerindedir. İmplant-abutment birleşim 

bölgelerindeki stresler ise anterior bölgede 5,712320 MPa, premolar bölgede 9,125702 

MPa ve molar bölgede 7,413398 MPa’ dır. 

Model 4 (1. Grup; PEEK): Konnektör bölgeleri arasındaki en yüksek stres, 

4. konnektör bölgesinde oluşup 0,894243 MPa değerindedir. İmplant-abutment 
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birleşim bölgelerindeki stresler ise anterior bölgede 1,513446 MPa, premolar bölgede 

3,390318 MPa ve molar bölgede 5,157983 MPa’ dır. 

Model 5 (2. Grup; Co-Cr): Konnektör bölgeleri arasındaki en yüksek stres, 

3. konnektör bölgesinde oluşup 2,707419 MPa değerindedir. İmplant-abutment 

birleşim bölgelerindeki stresler ise anterior bölgede 7,659155 MPa, premolar bölgede 

11,473787 MPa ve molar bölgede 3,948822 MPa’ dır. 

Model 6 (2. Grup; Ti): Konnektör bölgeleri arasındaki en yüksek stres, 4. 

konnektör bölgesinde oluşup 1,668436 MPa değerindedir. İmplant-abutment birleşim 

bölgelerindeki stresler ise anterior bölgede 6,814667 MPa, premolar bölgede 9,709028 

MPa ve molar bölgede 3,981385 MPa’ dır. 

Model 7 (2. Grup; Zr): Konnektör bölgeleri arasındaki en yüksek stres, 3. 

konnektör bölgesinde oluşup 2,751211 MPa değerindedir. İmplant-abutment birleşim 

bölgelerindeki stresler ise anterior bölgede 8,025377 MPa, premolar bölgede 

11,844211 MPa ve molar bölgede 4,153229 MPa’ dır. 

Model 8 (2. Grup; PEEK): Konnektör bölgeleri arasındaki en yüksek stres, 

4. konnektör bölgesinde oluşup 0,876929 MPa değerindedir. İmplant-abutment 

birleşim bölgelerindeki stresler ise anterior bölgede 2,701538 MPa, premolar bölgede 

3,915549 MPa ve molar bölgede 2,656699 MPa’ dır. 
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Şekil 3. 26. Model 1 alt yapısında oluşan Von Mises stresleri (σvM) 
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Şekil 3. 27. Model 2 alt yapısında oluşan Von Mises stresleri (σvM) 
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Şekil 3. 28. Model 3 alt yapısında oluşan Von Mises stresleri (σvM) 
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Şekil 3. 29. Model 4 alt yapısında oluşan Von Mises stresleri (σvM) 
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Şekil 3. 30. Model 5 alt yapısında oluşan Von Mises stresleri (σvM) 
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Şekil 3. 31. Model 6 alt yapısında oluşan Von Mises stresleri (σvM) 
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Şekil 3. 32. Model 7 alt yapısında oluşan Von Mises stresleri (σvM) 
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Şekil 3. 33. Model 8 alt yapısında oluşan Von Mises stresleri (σvM) 
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Çizelge 3. 7. Alt Yapılardaki İmplant-Abutment Birleşim Bölgelerinde Görülen Von 

Mises Stresleri 

Alt yapı implant-abutment birleşim yeri stresleri (MPa) 

Anterior bölge Premolar bölge Molar bölge 

Model 1 

(1. Grup; Co-Cr) 

5,446268 8,611829 7,046385 

Model 2 

(1. Grup; Ti) 

4,595445 8,355312 6,787393 

Model 3 

(1. Grup; Zr) 

5,712320 9,125702 7,413398 

Model 4 

(1. Grup; PEEK) 

1,513446 3,390318 5,157983 

Model 5 

(2. Grup; Co-Cr) 

7,659155 11,473787   3,948822 

Model 6 

(2. Grup; Ti) 

6,814667 9,709028 3,981385 

Model 7 

(2. Grup; Zr) 

8,025377 11,844211 4,153229 

Model 8 

(2. Grup; PEEK) 

2,701538 3,915549 2,656699 

 

Alt yapı-abutment birleşiminde oluşan Von Mises streslerinde kullanılan alt 

yapı materyaline göre farklılık tespit edilmiştir.  

Gruplarda fark gözetmeksizin, alt yapılarda oluşan Von Mises stresleri 

büyükten küçüğe sırasıyla Zr, Co-Cr, Ti ve PEEK şeklinde sıralanmaktadır.  

 

Şekil 3. 34. Alt Yapılardaki İmplant-Abutment Birleşim Bölgelerinde Görülen Von 

Mises Stresleri 
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Çizelge 3. 6. Alt Yapılardaki Konnektör Bölgelerinde Görülen Von Mises Stresleri 

Alt yapı konnektör bölgesi stresleri (MPa) 

1. kon. 2. kon. 3. kon. 4. kon. 5. kon. 6. kon. 

Model 1 

(1.Grup; 

Co-Cr) 

0,859406 1,024972 1,424620 3,025817 1,324512 - 

Model 2 

(1.Grup; 

Ti) 

0,456695 0,786123 0,875037 2,552174 1,254438 - 

Model 3 

(1.Grup; 

Zr) 

0,867583 1,092717 1,478489 3,011295 1,330077 - 

Model 4 

(1.Grup; 

PEEK) 

0,193423 0,186354 0,528326 0,894243 0,714585 - 

Model 5 

(2.Grup; 

Co-Cr) 

1,088521 2,146837 2,707419 1,995345 1,592131 1,667998 

Model 6 

(2.Grup; 

Ti) 

0,498702 1,624576 1,589326 1,668436 1,470273 1,492553 

Model 7 

(2.Grup; 

Zr) 

1,102189 2,208064 2,751211 1,999301 1,595549 1,693395 

Model 8 

(2.Grup; 

PEEK) 

0,259887 0,294482 0,290289 0,876929 0,730167 0,632815 

 

1. grup modellemedeki protezlerde tüm alt yapılarda, konnektörler arasındaki 

en yüksek stres gösteren bölge 4. konnektör bölgesidir. Tüm alt yapılar arasındaki en 

düşük değer ise PEEK alt yapıya aittir ve streste diğer alt yapılara göre yaklaşık 

%75’lik bir düşüş görülmektedir.  

2. grup modellemedeki protezlerde konnektör bölgelerindeki stresler Co-Cr ve 

Zr alt yapılarda 3. konnektör bölgesinde en fazla çıkmışken; Ti ve PEEK alt yapılarda 

4. konnektör bölgesinde daha fazla çıkmıştır. Tüm altyapıları kıyaslarsak PEEK alt 

yapıda görülen konnektör stresleri en düşük olup; Ti alt yapıda yaklaşık 2 kat, Co-Cr 

ve Zr alt yapılarda ise yaklaşık 4 kat artmıştır. 
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Şekil 3. 35. Alt Yapılardaki Konnektör Bölgelerinde Görülen Von Mises Stresleri 
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4. TARTIŞMA 

Bu çalışmada önerilen hipotez, “farklı pozisyonlarda implant yerleşimlerinin 

ve kullanılan farklı alt yapı materyallerinin; kemikte, implantta ve protezde oluşacak 

stres değerlerine etki edeceği” şeklindedir. Çalışmada all-on-six tekniği kullanılarak 

tam dişsiz üst çenede sinüsün 2 farklı pozisyonuna göre implantların yerleşim bölgeleri 

değiştirilmiştir. Kobalt-krom, titanyum, zirkonya ve PEEK alt yapıları kullanılarak 

implant, implant çevresi kemik ve protezde oluşan stresler; üç boyutlu sonlu elemanlar 

stres analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre implantların 

pozisyonunun ve alt yapı materyallerinin değişmesi sebebiyle oluşan streslerde fark 

bulunmuştur. Bu sonuçlar göz önüne alındığında önerilen hipotez kabul edilmiştir. 

İmplant destekli protetik restorasyonların kullanımının, tam dişsiz hastaların 

rehabilitasyonunda iyi bir çözüm olduğu pek çok çalışma tarafından kanıtlanmıştır. 

İmplant destekli overdenture protezlerin, konvansiyonel hareketli protezlere oranla 

artmış stabilite, fonksiyon ve yüksek hasta memnuniyeti gibi tahmin edilebilir sonuçlar 

sağladığı literatürce desteklenmiştir (Laurito ve ark 2012). Buna rağmen; atrofik 

kemik sahibi pek çok hasta da dahil olmak üzere, mümkünse hareketli protezlerden 

ziyade sabit protezleri tercih etmektedir (Bellini ve ark 2009, Antal ve ark 2016).  

Posterior maksilla bölgesi, düşük yoğunluklu trabeküler kemik ve ince kortikal 

kemik içermektedir; bu sebeple kemiğin kalite ve kantititesi mandibular kemikten 

daha düşüktür. İmplant-kemik bağlantı yüzeyinin az olması ve düşük kemik kalitesi 

nedeniyle bu bölgedeki implant yerleşimi zorlu bir süreç olmaktadır (Buser ve ark 

1997, Schwartz-Arad ve ark 2008, Kim ve ark 2010). Sinüs pnömatizasyonu ya da 

kronik periodontitis gibi sebeplerle şiddetli kemik kaybı meydana gelmektedir. Kalan 

alveolar kemiğin yüksekliğinde redüksiyon oluşur; bu da implantların başarısızlık 

oranlarında artış meydana getirir (Anderson 1956). Ayrıca oklüzal kuvvetlerin 

posterior bölgede anterior bölgeye oranla 3-5 kat daha yüksek olduğunu gösteren 

çalışmalar mevcuttur (Craig ve ark 1975).  

Atrofik posterior maksillanın implant tedavisi ile rehabilitasyonu için çeşitli 

yaklaşımlar mevcuttur. Bu yaklaşımlar arasında sinüs ogmentasyonu, açılı implant 

kullanımı ve kısa implant kullanımı sayılabilir (Jensen ve ark 1998, Malo ve ark 2005, 

Patzelt ve ark 2014, Almeida ve ark 2015, Bhering ve ark 2016, Song ve ark 2016). 
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Sinüs ogmentasyonu, klinik olarak anlamlı bir prosedür olmasına rağmen; cerrahi 

prosedürün invazivliği, yüksek maliyet, kemik greftleme ve implant yerleşimi sonrası 

uzun tedavi periyodu gibi dezavatajları vardır (Jensen ve ark 1998). Sinüs 

ogmentasyonunun dezavantajlarından dolayı çalışmamızdaki atrofik maksilla 

modellemesinde kemik yüksekliği 7.5 mm olarak ayarlanmış olup; günümüz implant 

teknolojisinin gelişimiyle hastaya ekstra invaziv cerrahi uygulama prosedüründen 

kaçınılmıştır. 

Atrofik çenelerde implant yerleşimi problemini çözmek amacıyla Malo ve 

arkadaşları (2005) tarafından all-on-four konsepti geliştirilmiştir. Bu teknik; minimum 

kemik hacmine sahip tam dişsiz çenelerin kısa tedavi süresi ve düşük hasta 

morbiditesiyle protetik rehabilitasyonuna olanak sağlar (Malo ve ark 2005, Malo ve 

ark 2007, Patzelt ve ark 2014). Tam dişsiz çenenin sabit protez ile rehabilitasyonu için 

4 implant kullanılmaktadır (Malo ve ark 2007); 2 implant vertikal olarak anterior 

bölgeye, diğer 2 implant da 30° ile 45° distale açıyla posterior bölgeye 

yerleştirilmektedir. Klinik araştırmalar, all-on-four konseptiyle yapılan implantlarda 

%99’a varan kümülatif sağ kalım oranı göstermiştir (Malo ve ark 2005, Maló ve Lopes 

2011, Patzelt ve ark 2014). 

All-on-four konsepti üzerine yapılan protezlerin sağ kalım oranı, implantların 

sağ kalım oranlarından bir miktar daha düşük bulunmuştur (10 yıllık %95’e varan sağ 

kalım) (Heydecke ve ark 2012). Protez kırığı, porselen kron kırığı, abutment 

gevşemesi, protetik vida gevşemesi ve bruksizm, uzun kantilever varlığı gibi protezin 

aşırı yüklenmesine sebep olan problemlerin; all-on-four konseptindeki protezin sağ 

kalım oranındaki düşmeyle alakalı olduğu düşünülmektedir (Maló ve Lopes 2011). 

All-on-four tekniğinde posterior implantın pozisyonu ve çene atrofisinin derecesine 

bağlı olarak kantilever varlığı kaçınılmazdır; bu durum da protezdeki mekanik 

komplikasyon riskini %50 oranına kadar arttırabilir (Maló ve Lopes 2011). Posterior 

çenede daha fazla implant yerleşimine izin veren kemik varlığının; protezin desteğinin 

arttırılması ve kantilever uzunluğunun azaltılması açısından yararlı olduğu literatürde 

açıklanmıştır (Maló ve Lopes 2011). Kantilever gereksinimini elimine etmek ve 

protezde oluşabilecek biyomekanik komplikasyonların önüne geçebilmek amacıyla 

yaptığımız çalışmada 6 adet implant üzerine protetik rehabilitasyonun yapıldığı all-on-

six konsepti tercih edilmiştir. 
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All-on-four konseptinde açılı implant kullanımı kaçınılmazdır; literatürde açılı 

implantlarla düz implantların kıyaslandığı pek çok çalışma bulunmaktadır. Yapılan in 

vivo bir çalışmada 60 hasta 2 gruba ayrılmıştır. İlk gruba posterior maksilla bölgesine 

1 vertikal 1 açılı implant yerleştirilirken; ikinci gruba 2 vertikal implant 

yerleştirilmiştir (2016). Çalışmanın sonucunda açılı implantlar ile vertikal implantlar 

arasında fark bulunamamıştır. Başka bir in vivo çalışmada farklı hasta gruplarına 4 ile 

6 implant yerleştirilmiştir; açılı ya da vertikal implant kullanımının kemik rezorbsiyon 

paternini etkilemediği ifade edilmiştir  (Capelli ve ark 2007). Literatürde açılı implant 

yerleşiminin marjinal kemik rezorbsiyonunu ve implant başarısızlığını arttırdığına dair 

pek çok çalışma olmasına rağmen; bu çalışmaların in vivo olması ve marjinal kemik 

kaybını 2 boyutlu olan periapikal radyograf ile değerlendirmesi nedeniyle sonuçların 

bizim çalışmamızla benzerlik göstermediği düşünülmektedir. Çalışmamızda 

kullandığımız analiz gibi 3 boyutlu analizler daha gerçekçi sonuç vermektedir. 

Gümrükçü ve Korkmaz (2017) yaptıkları çalışmada tam dişşiz atrofik 

maksillaya farklı modellere 4, 5 ve 7 adet implant uygulamış; distal implantların açıları 

da 0°’ den 45°’ ye kadar değiştirmiştir. Analiz sonucunda açılı implantlarda daha çok 

stres meydana geldiği görülmüştür. Bizim çalışmamızda ise kortikal kemikteki basma 

stresleri en distaldeki implantlar karşılaştırıldığında 6 numaralı implant çevresinde 

oluşan stres 7 numaralı implant çevresinde oluşan stresten yaklaşık 2 kat daha fazla 

bulunmuş olup premolar bölgesinde oluşan streslerden 3 kat fazladır. Bu çalışma ile 

karşılaştırıldığında her iki çalışmada da molar bölgedeki stresler premolar bölgedeki 

streslerden daha fazla bulunmuştur.  

Gümrükçü ve arkadaşlarının (2017) literatürde yer alan başka bir çalışmasında 

tam dişsiz atrofik maksillaya 5 implant yerleştirilerek distal implantlar 0°’den 45°’ye 

kadar açılandırılmış; bazı modellerde de sinüs lift yapılmıştır. Sinüs lift ile yerleştirilen 

implantların boyun bölgesinde, açılı yerleştirilen implantlara göre daha az stres 

biriktiği görülmüştür. Bu çalışmanın sonuçları, bizim çalışmamızdaki posterior atrofik 

maksillaya vertikal yerleştirilen implant modellerini desteklemektedir.  

Kısa implant kullanımı; cerrahi işlemin invazivliğinin minimum olması, 

kısalmış tedavi süresi, daha düşük maliyet ve komplikasyon riskinin azalması gibi 

avantajlara sahiptir (Song ve ark 2016). Geçmiş yıllarda kısa implant (7-8.5 mm) 

kullanımının düşük başarı oranıyla ilişkilendirildiği çalışmalar literatürde mevcuttur 
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(Pierrisnard ve ark 2003, Baelum ve Ellegaard 2004). İmplant dizaynlarının, yüzey 

yapısının ve cerrahi tekniklerin geliştirilmesiyle; kısa implantlara dair yeni çalışmalar 

yapılması gerekliliği doğmuştur. Maksillanın şiddetli rezorbe olduğu parsiyel 

dişsizlikte kısa implant kullanımına dair sağ kalım oranının %95 civarında olduğu bazı 

araştırmacılarca rapor edilmiştir (Tawil ve Younan 2003, Renouard ve Nisand 2005). 

Yapılan bir sonlu elemanlar analizi çalışmasında ise; maksimum kemik stresinin 

implant uzunluğundan bağımsız olduğu belirlenmiştir (Pierrisnard ve ark 2003).  Malo 

ve ark (2007), atrofik çenelerin protetik rehabilitasyonunda kısa implant kullanımının; 

daha hacimli kemik varlığında kullanılan uzun implantlarla uzun dönemde benzer sağ 

kalım oranlarına sahip olduğunu göstermiştir. Song ve arkadaşlarının (2016) yaptığı 

bir çalışmada; stres dağılımında implant boyundan ziyade implant sayısı ve 

pozisyonunun daha etkili olduğu bulunmuştur. Dişsiz posterior maksillanın tedavi 

yöntemlerinin sınıflandırıldığı bir çalışmada ise; ortalama derecede sinüs 

pnömatizasyonu durumunda (6-8 mm rezidüel alveolar sırt varlığında) sinüs 

greftlemesi yapılmadan kısa implant kullanımının ilk tercih olabileceği anlatılmıştır 

(Chiapasco ve Zaniboni 2009). Posterior bölgede 7.5 mm kemik yüksekliğine sahip 

ortalama atrofik maksilla modellemelerimizde, açılı implantların maruz kalacağı 

stresleri ve ek cerrahi prosedürleri elimine etmek amacıyla 7 mm uzunluğunda kısa 

implant kullanılması bu çalışmalarca desteklenmektedir. 

Sagat ve arkadaşları (2010) yaptıkları çalışmada değişik ark şekillerine sahip 

olan tam dişsiz maksilla modellemelerinde 6 ile 8 implant kullanarak stres analizi 

yapmıştır; analiz sonucunda 8 implant kullanımının, 6 implant kullanımına göre 

avantajı görülmemiştir. Gümrükçü ve Korkmaz (2017) yaptıkları çalışmada atrofik 

maksillada 4, 5 ve 7 implant kullanarak tam ark implant üstü protetik restorasyon 

planlamış; 7 implant kullanımının, daha az sayıda implant kullanımına oranla daha az 

stres yarattığını bulmuştur. Silva ve ark (2010) yaptıkları çalışmada all-on-four ve all-

on six teknikleri karşılaştırılmış; 6 implant kullanımının protez desteğini arttırdığı 

bulunmuştur. Ayrıca 6 implant kullanımıyla kantilever varlığının elimine edilmesi 

stresleri azaltmıştır. Yapılan başka bir çalışmada da all-on-four ve all-on-six tekniği 

karşılaştırılmış; all-on-six tekniğinde implantlardaki Von Mises stresleri artmasına 

rağmen implantlar çevresindeki kortikal kemikte oluşan streslerin all-on-four 

tekniğine göre azaldığı görülmüştür (Almeida ve ark 2015). Çalışmamızda her iki 

modellemede 6 adet implant kullanılmasına rağmen; 7 numaraya yerleştirilen 
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implantlar çevresindeki kortikal ve trabeküler kemikte, 6 numaraya yerleştirilen 

implantlara göre daha az stres görülmüştür. All-on-six tekniğine göre yerleştirilen 

implantların mümkün olduğunca distale yerleştirilmesiyle stresin azalmasına dair 

bulgumuz, bu çalışmalarla uyumludur. 

All-on-six tekniğinin all-on-four tekniğine göre stres değerlerini karşılaştıran 

çalışmalar mevcut olmasına rağmen (Almeida ve ark 2015); proteze bağlı faktörlerin 

değerlendirildiği sonlu elemanlar çalışmaları az sayıdadır. Protetik alt yapının implant-

destek sistemi ile implant çevresi kemik dokuya stres iletiminde önemli rol oynadığını 

gösteren çalışmalar vardır (Bacchi ve ark 2013). İmplant destekli hibrit protezlerin 

yapımında farklı alt yapı materyallerinin kullanımı mümkündür. Alt yapıda kullanılan 

materyalin rijiditesi; implant sistemi ve çevresindeki kemikte oluşan stresleri 

etkilemektedir. Literatürdeki çalışmalarda genelde iki ya da üç farklı alt yapı çeşidi 

kullanılmaktadır. Bizim çalışmamızda kobalt-krom, titanyum, zirkonya ve PEEK 

olmak üzere dört farklı alt yapı materyali kullanılarak güncel alt yapı seçenekleri 

arasında geniş çaplı bir kıyaslama yapılmış; literatürdeki alt yapı kıyaslama 

eksikliğinin giderilmesi amaçlanmıştır. 

Rojas-Vizcaya yaptıkları çalışmada implant destekli sabit hibrit protezlerde 

metal-akrilik, metal-seramik veya zirkonya-seramik kombinasyonlarını kullanmıştır 

(Rojas‐Vizcaya 2011). Titanyum ve kobalt-krom biyouyumlu olmaları, düşük 

maliyetleri ve mekanik özellikleri sebebiyle yaygın olarak çalışmalarda 

kullanılmaktadır (Hulterström ve Nilsson 1991, Watanabe ve ark 1997). Zirkonya, 

estetik sonuçları arttırması sebebiyle metal alt yapılara alternatif olarak kullanılmaya 

başlanmıştır; ancak stres aktarımıyla ilgili çalışmalar birbiriyle çelişmektedir (Abduo 

ve Lyons 2012, Abduo ve Swain 2012, Bacchi ve ark 2013). PEEK 

(polyetheretherketone) polimeri diş hekimliğinde son yıllarda kullanılmaya başlanan 

güncel bir materyal olup; endokron, hareketli bölümlü protez iskeleti, implant 

abutmentı ve implant parçaları gibi kullanım alanları vardır (Neumann ve ark 2014, 

Andrikopoulou ve ark 2016, Zoidis 2017). Biyouyumlu olması ve düşük plak afinitesi 

göstermesinin yanında; en önemli özelliği elastisite modülüsünün kemiğe yakın 

olmasıdır (Zoidis 2017). PEEK ile ilgili çalışmalar kısıtlıdır, yapılan çalışmalar da 

genelde in vitrodur. PEEK materyali, kullandığımız diğer alt yapı materyallerine 

kıyasla kemiğe en yakın elastisite modülüne sahip olduğundan dolayı; implant, 
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implant çevresi dokular ve protezde minimum düzeyde strese sebep olacağı 

düşünülerek çalışmamıza dahil edilmiştir. 

Maksimum ısırma kuvvetleri cinsiyet, yaş, dişsizlik durumu ya da arkın farklı 

bölgelerine göre değişmektedir. Gümrükçü ve Korkmaz (2017) tarafından yapılan 

çalışmada atrofik tam dişşiz maksillada farklı gruplara 4, 5 ve 7 adet implant 

yerleştirilmiş olup; 1. premolar, 2. premolar ve 1. molar bölgelerine 150N’ luk vertikal 

kuvvet uygulanmıştır. Gümrükçü ve arkadaşları (2017) tarafından yapılan başka bir 

çalışmada atrofik tam dişsiz maksillaya 5 adet implant yerleştirilmiş olup, 1. premolar, 

2. premolar ve 1. molar bölgelerinin fonksiyonel tüberküllerine 150N’ luk oblik kuvvet 

uygulanmıştır. Literatürdeki diğer bir çalışmada atrofik maksillada all-on-four ve all-

on-six teknikleri karşılaştırılmış; 150N’ luk bir kuvvet bukkolingual yönde 1. molar 

hizasına hem vertikal hem de oblik olarak uygulanmıştır (Almeida ve ark 2015). 

Bhering ve arkadaşları (2016) tarafından yapılan çalışmada da all-on-four ve all-on-

six teknikleri karşılaştırılmış; 150N’ luk 30° açılı oblik bir kuvvet bukkolingual yönde 

uygulanmıştır. Çalışmamızda atrofik maksillaya uyguladığımız 150N’luk kuvvet, bu 

çalışmalarla paralellik göstermektedir. 

Literatürdeki benzer çalışmalarda (Almeida ve ark 2015, Bhering ve ark 2016, 

Gümrükçü ve Korkmaz 2017, Gümrükçü ve ark 2017) kuvvetler, oblik ya da vertikal 

olarak değişmekle beraber; genellikle noktasal olarak (fonksiyonel tüberkül) 

uygulanmıştır. Çalışmamızda sonlu elemanlar analizi sırasında uygulanan kuvvetlerin 

implant ve çevre dokulara iletilmesi için yarıçapı 1 cm olan yarım yuvarlak sert gıda 

materyali (foodstuff) ile çiğneme ve ısırma kuvvetleri simüle edilmiştir. Kullandığımız 

sert gıda materyali ile kuvvetlerin tek bir noktadan değil; yarım yuvarlak sert gıda 

materyalinin temas edeceği bütün tüberkül eğimlerinden iletilmesi ile gerçeğe yakın 

sonuçlar edilmiştir. Literatürdeki birçok çalışmada yarım yuvarlak sert gıda materyali 

kullanımı çalışmamızı desteklemektedir (Daas ve ark 2008, Bonnet ve ark 2009, 

Ramoğlu ve Ozan 2014). 

İmplant destekli protetik restorasyonlarda, fonksiyon sırasında oluşan 

kuvvetlerin protetik unsurlar tarafından implantlara ve çevre dokulara iletildiği 

bilinmektedir. Fonksiyonel ya da parafonksiyonel olabilen bu kuvvetler, implant ve 

destek dokular arasında farklı streslere ve implantları çevreleyen kemik dokuda bazı 

değişikliklere neden olurlar (Bidez ve Misch 1992). Yapılan çalışmalara göre; kemiğe 
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gelen kuvvetler, kemikte ters yönde benzer büyüklükte gerilme reaksiyonu 

oluşturmaktadır ve bu sebeple kemikte yıkım ya da yapım şeklinde görülebilen 

yeniden şekillenme durumu meydana gelebilmektedir (Bidez ve Misch 1992, Mellal 

ve ark 2004). Literatürde dental implantlar ile ilgili marjinal kemik değişiklikleri ve 

protetik komplikasyonlarla alakalı çalışmalar bulunmaktadır (Babbush ve ark 2016); 

ancak implantların çevresindeki kemik içi streslerin klinik olarak ölçülememesi 

sebebiyle streslerin niteliği ve niceliği kesin olarak bilinememektedir. Stresler 

hakkında daha detaylı veri elde edebilmek için in vitro çalışmalar yapılmaktadır. İn 

vitro çalışmalarda kemik dokusu izotropik, elastik ve homojen olarak ele alınmasına 

rağmen; belli bir derecede viskoelastik, anizotropik ve heterojen bir yapıdır (Tanino 

ve ark 2007); bu sebeple yapılan çalışmalarda bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Ancak 

bazı çalışmalar; stres analizi yöntemleriyle potansiyel streslerle karşılaşılabilecek 

bölgelerin belirlenmesi sayesinde implantta ve implanta komşu dokularda 

oluşabilecek değişikliklerin yorumlanabileceğini belirtmiştir (Jeong ve ark 2003, 

Ochiai ve ark 2004). Çalışmamız in vitro olarak planlanarak implant, implant çevre 

dokuları ve protezde oluşabilecek stresler hakkında bilgi sahibi olmak amaçlanmıştır.  

Protetik restorasyonların, destek yapıların ve çevre dokuların fonksiyonel 

kuvvetler altındaki biyomekanik davranışlarını incelemek için stres analizi 

yöntemlerinden yararlanılmakta olup; en çok kullanılan yöntemler sonlu elemanlar 

stres analizi yöntemi (SESA), fotoelastik stres analizi yöntemi ve gerinim ölçer (strain 

gauge) stres analizi yöntemidir (Chun ve ark 2002, Ulusoy ve Ak 2003, Akça ve ark 

2006, Adıgüzel 2010).  

Akça ve arkadaşları (2002) tarafından yapılan bir araştırmada gerinim ölçer 

stres analizi yöntemi ile SESA yöntemi karşılaştırılmıştır. Yaptıkları çalışmanın 

sonucunda iki yöntemle de aynı miktarda stres elde etmişlerdir; ancak SESA 

yönteminde oluşturulan modelin daha hassas ve detaylı sonuçlar verdiği ifade 

edilmiştir. Literatürdeki implant biyomekaniği ile ilgili çalışmalar incelendiğinde, 

birçoğunda üç boyutlu SESA yönteminin kullanıldığı görülmektedir (Baiamonte ve 

ark 1996, DeTolla ve ark 2000, Almeida ve ark 2015, Bhering ve ark 2016).  

SESA yönteminin sıklıkla tercih edilme sebepleri arasında; düzensiz geometri 

gösteren karmaşık yapılara uygulanabilmesi ve istenilen boyutlardaki yapıların 

geometrisini tam olarak taklit edebilmesi sayılabilir. Meydana gelen streslerin 
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lokalizasyonları ve sayısal değerlerinin herhangi bir açıdan rahatlıkla görülebilmesi 

mümkün olup; materyalin malzeme özelliklerinin programa doğru girilmesi sayesinde 

gerçeğe yakın özellikler gösteren modeller elde edilir (Lang ve ark 2003, Akça ve ark 

2006, Eser ve ark 2009). Diğer stres analiz yöntemlerine olan bahsi geçen 

avantajlarından dolayı, gerçeğe daha yakın stres sonuçları elde etmek için 

çalışmamızda SESA yönteminin kullanımı uygun görülmüştür. 

SESA yöntemi kullanılırken, canlı dokuda görülebilen birçok değişkenin sabit 

olarak kabul edilmesi gerekmektedir (Akça ve Íplikçioğlu 2001, Ulusoy ve AK 2003); 

bu durum SESA yönteminin en büyük dezavantajıdır.  SESA yönteminde kemik-

implant arasında %100’lük bir temas olduğu varsayılırken; literatürdeki histolojik 

çalışmalar bu oranın %30 ile %70 arasında olduğunu göstermiştir (Geng ve ark 2001). 

Tez çalışmamızda standardizasyon sağlamak amacıyla; literatürdeki önceki çalışmalar 

referans alınarak kemik-implant teması %100 olarak kabul edilmiştir (Almeida ve ark 

2015, Bhering ve ark 2016). 

SESA yönteminin başarılı olması, anatomik yapının ideal olarak 

modellenmesiyle yakından alakalıdır; yöntemdeki değişkenlerin fazla olması 

sebebiyle de modellemede kullanılan düğüm ve eleman sayısı artmaktadır. Eleman ve 

düğüm sayısının fazla olması, çalışma modelinin ayrıntılı bir şekilde modellendiğini 

ifade eder (DeTolla ve ark 2000). Literatürdeki çalışmalar, çalışma modellerindeki 

düğüm ve eleman sayısının 30.000 ile 20.000 arasında olması gerektiğini bildirmiştir 

(Aydin ve ark 2006). Çalışmamızdaki modellerde düğüm ve eleman sayıları, 

literatürdeki çalışmalardan sayıca fazla olup; ortalama düğüm sayısı 188.555, eleman 

sayısı ise 1.002.807’ dir.  

SESA çalışmasının sınırları dahilinde tüm yapılar homojen, izotropik ve lineer 

elastik kabul edilmiştir. Sonuçlar yorumlanırken SESA çalışmasının kendine ait 

sınırlamaları göz önünde bulundurulmalıdır. 

Modellerde meydana gelen farklı geometriler ve sınır koşulları nedeniyle 

SESA sonuçlarının yapılan diğer çalışmalarla sayısal açıdan karşılaştırılması mümkün 

değildir; ancak streslerin dağılım yerleri ve yoğunlukları açısından kıyaslama 

yapılabilir (Menicucci ve ark 1998). 
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SESA çalışmalarında; trabeküler ve kortikal kemiğin, mukozanın ve kullanılan 

materyallerin elastisite modülleri ve Poisson oranları için evrensel olarak kabul 

edilmiş bir tablo yoktur (Borchers ve Reichart 1983). Çalışmamızda kullandığımız 

değerler için, literatürdeki diğer çalışmalarda en çok kullanılan değerlerden 

faydalanılmıştır. 

Yapılan bir çalışmada, protetik komponentlerdeki stres dağılımlarını analiz 

etmek için ayrıntılı bir üst yapı modellemesinin gerekli olduğu; ancak vida 

modellemesine ihtiyaç duyulmadığı bildirilmiştir (Zampelis ve ark 2007). 

Çalışmamızda implant-abutment yapıları birleşik kabul edilip abutment vidaları 

modellenmemiştir; üst yapı ise ayrıntılı bir şekilde hazırlanmıştır.  

Çalışmamızda sinüs lokalizasyonunun değişiminden dolayı molar bölgesindeki 

implantların konumları değiştirilip, 2 farklı ark uzunluğu modellenmiştir. Birinci grup 

modellemede en distaldeki implant 6 numaralı diş bölgesindeyken, ikinci grup 

modellemede 7 numaralı diş bölgesindedir. Yapılan SESA analizi sonucunda 

implantların daha distale yerleştirilip ark uzunluğunun artmasıyla anterior ve premolar 

bölgedeki implantların boyun bölgelerinde ve alt yapıda görülen Von Mises stresleri 

artmışken; en distaldeki implantların boyun bölgesinde ve alt yapıda görülen Von 

Mises stresleri azalmıştır. Yükleme alanına diğer implantlara göre daha yakın 

konumlanan implantlarda Von Mises stresinin yüksek bulunduğu çalışmalar 

literatürde mevcut olup (Almeida ve ark 2015); çalışmamızla paralellik 

göstermektedirler. 

Bir materyalin stres absorbsiyon kabiliyeti, o materyalin sertlik derecesiyle 

doğru orantılıdır. Kortikal kemiğin yüksek elastisite modülü, oklüzal yükleme alanına 

en yakın destek doku olması ve implantın en zayıf olduğu boyun bölgesini çevreliyor 

olması; kortikal kemikte trabeküler kemiğe oranla daha yüksek stres oluşmasına neden 

olur (Şeker ve ark 2013). Çalışmamızda kortikal kemikte oluşan maksimum çekme ve 

basma stresleri 1,773050 MPa ve -10,624502 MPa iken; trabeküler kemikte oluşan en 

yüksek çekme ve basma stresleri 1,587717 MPa ve -0,649230 MPa’dır. Literatürde 

kortikal kemikte trabeküler kemikten daha çok stres oluştuğunu gösteren çalışmalar 

mevcut olup (Şeker ve ark 2013, Saber ve ark 2015), çalışmamız literatür ile paralellik 

göstermektedir. Tüm alt yapıların oluşturduğu değerler, kortikal kemiğin üst sınır 
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çekme ve basma dayanıklılığı ile karşılaştırıldığında güvenli aralıkta olup; kemikte 

kırılma olasılığı beklenmemektedir.  

Çalışmamıza en benzer alt yapı materyallerine sahip olan çalışmada (Lee ve 

ark 2017) all-on-four yaklaşımı üzerine Ti, Zr ve PEKK (polyetherketoneketone) alt 

yapılar dizayn edilmiştir. Alt yapıların implant çevresi kemikte oluşturduğu çekme 

streslerinin büyüklüğü sırasıyla PEKK, Ti ve Zr şeklindedir. Basma streslerinin 

sıralaması da aynı şekilde olup; PEKK altyapısı sadece uygulama noktasının 

proksimalinde kalan alanda kuvveti absorbe edip daha düşük değer verir. İmplantlarda 

oluşan Von Mises stresleri de kemikte görülen stres sıralamasına benzer şekilde en 

yüksek değeri PEKK alt yapısında, en düşük değeri ise Zr alt yapısında göstermiştir. 

Alt yapıların kendisinde görülen Von Mises stresleri ise büyükten küçüğe sırasıyla Zr, 

Ti ve PEKK materyali şeklinde olup; kemik ve implantlardaki bulgular ile zıt 

yöndedir. Bizim çalışmamızda alt yapıların kortikal kemikte yarattığı çekme stresleri 

ile implantların boyun bölgelerinde oluşan Von Mises stresleri büyükten küçüğe 

sırasıyla PEEK, Ti ve Zr alt yapılarda görülmüş olup, Lee ve arkadaşlarının çalışması 

ile uyumludur. Aynı şekilde alt yapıların kendisinde görülen Von Mises stresleri de 

çalışmamızda büyükten küçüğe doğru Zr, Ti ve PEEK alt yapılarda görülmüş olup; bu 

bulgumuz da bahsi geçen çalışma ile paralellik göstermektedir. 

Bacchi ve arkadaşlarının (2013) yaptığı çalışmada alt yapı materyalleri olarak 

tip 4 altın alaşımı, gümüş-paladyum alaşımı, saf titanyum, kobalt-krom alaşımı ve 

zirkonya kullanılmıştır. Daha sert olan alt yapı materyallerinde görülen Von Mises 

stres değerleri ile materyallerin sertlikleri orantılı olarak artmıştır; en yüksek stresler 

sırasıyla Zr, Co-Cr ve Ti alt yapılarda oluşmuştur.  İmplant çevresi kemik dokuda 

görülen stresler ise materyal sertliğiyle ters orantılı olarak azalmıştır. Çalışmamızla 

ortak olan materyallerin (Co-Cr, Ti, Zr) kemik çevresinde yarattığı çekme streslerinin 

değerleri büyükten küçüğe sırasıyla Ti, Co-Cr ve Zr olarak sıralanmaktadır. 

Çalışmamızda da farklı materyallerin yarattıkları çekme stresleri ile Von Mises stres 

arasında benzer bir sıralama vardır; bahsi geçen çalışma tarafından desteklenmektedir. 

Tribst ve arkadaşları (2017) tarafından yapılan çalışmada mandibular implant 

destekli sabit protez yapımında alt yapı materyalleri olarak titanyum ve zirkonya 

kullanılmıştır. Protez komponentlerinde meydana gelen streslerin alt yapı 

materyalinden belirgin olarak etkilenmediği, zirkonyanın biyomekanik davranışlarının 
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titanyuma benzediği sonucu bulunmuştur. Çalışmamızda ise Zr ile Ti arasında belirgin 

bir fark bulunmuştur. Zirkonyanın alt yapıda oluşturduğu Von Mises stresleri daha 

yüksek, kemiğe ilettiği çekme stresleri daha düşükken; titanyumun Von Mises stresleri 

daha düşük, yarattığı çekme stresleri daha yüksektir. Tribst ve arkadaşlarının yaptığı 

çalışma ile bizim sonuçlarımız örtüşmemektedir. 

Literatürdeki diğer bir çalışmada (Bhering ve ark 2016) kobalt-krom, titanyum 

ve zirkonya protetik alt yapıları; all-on four ve all-on-six konseptlerinde 

karşılaştırmıştır. Tedavi konseptlerinden bağımsız olarak kobalt-krom ve zirkonya gibi 

daha sert olan materyaller, biyomekanik açıdan daha iyi sonuçlar göstermiş olup; 

kemik, implant, abutment, abutment vidası ve yer değiştirme miktarında azalmaya 

sebep olmuştur. All-on-four konseptinde kullanılan titanyum alt yapı biyomekanik 

açıdan en kötü sonucu vermiştir. All-on-six konseptinde ise alt yapılarda en yüksek 

stresler zirkonyada görülmüş olup; bunu sırasıyla kobalt-krom ve titanyum izlemiştir. 

Materyallerin sertlik değerlerindeki değişimle alakalı olarak elde ettikleri sonuçlar 

çalışmamızla uyumlu olup verilerimizi desteklemektedir. 

Mandibular tam ark implant destekli sabit protezlerde iki farklı üst yapı 

(porselen ve rezin) ve beş farklı alt yapı materyalinin (Ti, Au, Ag-Pd, Co-Cr, Ni-Cr) 

stres dağılımlarının değerlendirildiği bir çalışmada (Ferreira ve ark 2014), porselen üst 

yapı kullanımında alt yapı materyalleri arasında bir fark görülmemiştir. Resin üst yapı 

kullanımında ise Co-Cr alt yapıda Ti alt yapıya göre daha yüksek stres görülmüştür. 

İmplantlardaki stres dağılımına bakıldığında ise üst yapı fark etmeksizin; Ti alt yapı 

Co-Cr’ dan daha az stres oluşturur. İmplant boyun bölgelerinde de benzer şekilde Ti 

alt yapıda Co-Cr alt yapıya göre daha az stres biriktiği gözlenmiş olup; çalışmanın 

sonuçları bizim çalışmamızı desteklemektedir. 

Favot ve arkadaşları (2014), tam dişsiz mandibulada all-on-four tekniğine göre 

yerleştirilmiş implantlar üzerine tasarlanan dört farklı protez alt yapı materyalini (Zr, 

Ti, Au ve Ni-Ti) araştırmışlardır. Zirkonya alt yapıda Ti alt yapıdan daha çok stres 

gözlenmiş olup; alt yapıda oluşan streslerin, materyalin sertliğinin düşmesiyle orantılı 

olarak azaldığı bulunmuştur. Çalışmamızda ise alt yapılardaki stres dağılımlarının 

büyüklükleri sırasıyla Zr, Co-Cr, Ti ve PEEK şeklindedir. Bahsi geçen çalışmada Zr 

alt yapının Ti alt yapıdan daha yüksek stres değerleri göstermesi çalışmamız ile 

paralellik göstermektedir. 
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Başka bir çalışmada 2 implant üzerine tasarlanan 3 üyeli sabit protetik bir 

restorasyonda 5 farklı alt yapı materyalinin (altın, gümüş-paladyum, zirkonya, 

titanyum, kobalt-krom); implant çevresi kemik doku, alt yapı ve vidada oluşturduğu 

çekme ve Von Mises stresleri kıyaslanmıştır. Alt yapı materyallerinin kemikte 

oluşturduğu çekme stresleri büyükten küçüğe sırayla zirkonya, kobalt-krom, titanyum, 

gümüş-paladyum ve altın olarak gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, stres değerlerinde 

bu artışın klinik bir problem yaratmayacağı; çünkü gerilimdeki farkın metalik 

yapıların sertliğinden daha düşük olduğu düşünülmektedir. Ayrıca alt yapı 

malzemelerinin sertliğinin değişmesinin, implantları çevreleyen kemik dokularındaki 

stres değerleri üzerinde anlamlı bir etki göstermediği savunulmuştur. Kemiğin 

viskoelastisitesinin protetik materyallerdeki herhangi bir sertlik değişimini telafi ettiği 

kabul edilmiştir (Bacchi ve ark 2013). Çalışmamızda kullandığımız zirkonya, kobalt-

krom ve titanyum alt yapıların kortikal kemikte oluşturduğu çekme streslerinin 

büyüklük sıralaması, bahsi geçen çalışmadakilerle benzer şekildedir; ancak titanyum 

alt yapı materyalinin oluşturduğu stresin zirkonya ve kobalt-kroma göre 2 kat daha 

fazla olduğu görülmektedir. Her ne kadar bahsi geçen çalışmanın sonucunda çevre 

kemiğe iletilen stresin materyalin sertliğinden etkilenmediğini savunulsa da uzun 

dönemde kemikte rezorbsiyona neden olabileceği göz ardı edilmemelidir. 
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Çalışmamızda farklı pozisyonlarda implant yerleşimlerinin ve kullanılan farklı 

alt yapı materyallerinin; kemikte, implantta ve protezde oluşacak stres değerlerine 

etkisi araştırılmıştır. Bu çalışmanın limitasyonları dahilinde şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

1. İmplantların farklı pozisyonlarda yerleştirilmesinin ve farklı alt yapı materyalleri 

kullanımının stresler üzerinde etkisi vardır. 

2. En distaldeki implantın 7 numara bölgesine yerleştirilmesi, 6 numara bölgesine 

yerleştirilmesine oranla özellikle molar bölgede implant çevresi kortikal ve 

trabeküler kemikte görülen çekme ve basma streslerini, implantın boyun 

bölgesinde ve alt yapıda görülen Von Mises streslerini azaltmıştır. 

3.  Alt yapı olarak kullanılan materyalin elastisite modülü arttıkça, kemiğe ve 

implanta iletilen stresler azalmaktadır. 

4.  Alt yapı olarak kullanılan materyalin elastisite modülü arttıkça, alt yapının kendi 

içinde oluşan stresler artmaktadır. 

Bu sonuçlar ışığında; molar bölgede anatomik limitasyonlar sebebiyle kısa 

implant kullanıldığında, implantın boyun bölgesine ve implant çevresi kemiğe gelen 

stresleri azaltmak amacıyla implant yerleşiminin 7 numaralı diş bölgesine yapılması 

ve ark uzunluğunun arttırılması önerilebilir. 

En düşük elastisite modülüne sahip olan PEEK materyali, implanta ve kemiğe 

en çok stres ileten alt yapı materyalidir. Bu durum, protetik komponenti koruyan bir 

mekanizma olmasına rağmen; uzun dönemde implant çevresi kemikte rezorbsiyon 

riskini arttırabilir ve implantlarda boyun bölgesi kırığına sebebiyet verebilir. Kobalt-

krom ve zirkonya ise implanta ve kemiğe en az stres ileten alt yapılar olduğu için, 

çalışmamızda hibrit protezlerdeki en ideal alt yapı materyali olarak bulunmuştur.  
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