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Çene ve yüz bölgesinde görülen travmatik yaralanmaların başında, dişler ve çevresindeki 

dokuları etkileyen travmalar gelmektedir. Travmaya bağlı dental yaralanmaların özellikle daimi 

dişlerde en sık görüldüğü yaşlar 8-12’dir ve en sık etkilenen dişler maksiller santral dişlerdir. Bu 

aşamada meydana gelebilecek bir travmatik etki dişin vitalitesini ve kök gelişimini etkileyebilir ve dişin 

kök gelişimini durdurabilir. Nekroze olmuş, geniş açık apeksli ve ince dentin duvarlarına sahip dişlerin 

endodontik tedavisi bir sorun teşkil etmektedir. Bu dişler kırılmaya karşı oldukça hassastır. 

 

Bu tez çalışmasının amacı; açık apeksli bir dişin farklı materyallerle yapılan endodontik 

tedavisi sonrasında oluşabilecek ikincil bir travmanın dişin hangi bölgesinde ve ne kadar yoğunlukta 

stres oluşturacağını sonlu elemanlar yöntemi kullanarak belirlemektir. Aynı zamanda meydana gelen 

stres yoğunluklarının kullanılan kök kanal dolum materyaline göre değişip değişmeyeceği ve hangi kök 

kanal dolum materyalinin dişi travmaya karşı daha dayanıklı hale getirebileceği konusunda fikir sahibi 

olmaktır. 

 

 Çalışmamızda kök ucu açık santral dişin 3 boyutlu doku modeli oluşturularak 4 farklı diş grubu 

oluşturuldu.  

Grup 1; Sağlıklı diş modeli, 

Grup 2; MTA ile kanal dolumu yapılmış diş modeli, 

Grup 3; Biodentin ile kanal dolumu yapılmış diş modeli, 

Grup 4; Güta-perka ile kanal dolumu yapılmış diş modeli olarak simüle edildi. 

 

Sonlu elemanlar analizi kullanılarak, gruplara 100 N, 500 N ve 800 N’luk kuvvetler horizontal, 

oblik ve vertikal yönlerde uygulandı. Uygulanan kuvvetler sonucunda diş dokularında meydana gelen 

von Mises stres ve deformasyon miktarları değerlendirildi. 

 

Sonuç olarak; horizontal ve oblik kuvvetler karşısında en dayanıklı dişin sağlıklı diş, vertikal 

kuvvetler karşısında ise en dayanıklı dişin, MTA uygulanmış diş olduğu bulundu. Dişte oluşan stres 

miktarları değerlendirildiğinde MTA’nın kullanılan diğer materyallere göre dişi travmatik kuvvetlere 

karşı daha dayanıklı hale getirdiği görüldü. Ancak bu konuda literatürde yeterince çalışma 

bulunmadığından daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sonlu elemanlar analizi, Dental travma, Stres dağılımı, İmmatür diş 
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Dental traumatic injuries are one of the most important types of maxillofacial traumas. Dental 

injuries due to trauma are most frequently seen in permanent teeth, ages 8-12, and the most commonly 

affected teeth are maxillary central teeth. At this stage, a traumatic effect that may occur and may affect 

teeth vitality and root development and may stop root growth. Endodontic treatment of immature teeth 

has been a problem due to their wide, open apices, and thin dentin walls. These teeth are very susceptible 

to fracture. 

The purpose of this thesis is; in which region of the tooth and how intense the stress will occur 

in a secondary trauma that can occur after an endodontic treatment with an open apex tooth with 

different materials is determined using the finite element method. At the same time, it is to have an idea 

about the intensity of the stresses occur, depending on the root canal filling material used, and which 

root canal filling material can make the tooth more resistant to trauma. 

In our study, four different groups of teeth were formed by creating a three dimensional tissue 

model of the teeth with open apex. It was simulated as;  

Group 1; Healthy tooth model, 

Group 2; The canal-filled tooth model with MTA, 

Group 3; The canal-filled tooth model with Biodentine, 

Group 4; The canal-filled tooth model with Gutta-percha. 

Using finite element analysis, 100 N, 500 N and 800 N forces were applied to the groups in 

horizontal, oblique and vertical directions. As a result of the applied forces, von Mises stress and 

deformation amounts in the teeth tissues were evaluated. 

As a result; horizontal and oblique forces against the most resistant teeth healthy teeth, vertical 

forces against the most resistant teeth, MTA applied tooth was found. When the amount of stress on the 

teeth was evaluated, it was seen that the MTA made it more resistant to teeth against traumatic forces 

than the other materials used. However, since there is not enough work in the literature in this regard, 

more work is needed. 

 

Keywords: Finite Element Analysis, Traumatic Injury, Stress distribution, Immature Apex. 
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1. GİRİŞ 

 

Diş hekimliğinde, diş çürüğünden sonra acil başvuru sebeplerinden birisi de 

dental travmalardır. Dentoalveolar yaralanmalar; diş hekiminin tedavi konusunda 

zorlandığı, hem aile hem de çocuk için ileri düzeyde stres oluşturan durumlardır 

(Alaçam 2012). Orofasiyal komplekste meydana gelen travmatik yaralanmaların, 

yapılan popülasyon çalışmalarında çeşitli bulgular gösterdiği bilinmektedir. 

Orofasiyal kompleks, vücut oranının % 1’ini oluşturmasına rağmen total 

yaralanmaların % 5’ini oluşturmaktadır (Andersson 2008). Çocuklarda bu oran 

artmakla birlikte travmatik dental yaralanmaların sıklığı özellikle okul çağı 

çocuklarında % 15-30 olarak rapor edilmiştir (Marcenes ve Murray 2001). 

 

     Orofasiyal komplekste meydana gelen travmalar en çok dişleri ve çevresindeki 

dokuları etkilemektedir. Çocukların daha fazla maruz kaldığı bu tip yaralanmalar, 

genellikle düşme, şiddet, trafik veya spor kazaları nedeniyle meydana gelmektedir 

(Andreasen 1970).  

 

Gassner ve ark’nın yaptıkları bir çalışmada, 9543 hasta değerlendirilerek diş 

yaralanmalarının etyolojik sebepleri incelenmiş ve bu sebeplerin % 38’inin günlük 

yaşam aktivitelerinden, % 31’inin spordan, % 12’sinin şiddetten, % 12’sinin trafik 

kazalarından, % 5’inin iş kazalarından ve % 2’sinin de diğer sebeplerden 

kaynaklandığı bildirilmiştir (Gassner ve ark 2003). 

 

  Dentoalveolar yaralanmalar direkt ya da indirekt olarak meydana gelebilir. 

Kuvvetin doğrudan dişe gelmesiyle direkt ya da alt çeneye gelen darbenin üst çeneye 

iletilmesiyle yani indirekt olarak oluşabilir. Genellikle ön bölgede oluşan hasarlar 

direkt travmadan kaynaklanırken, premolar ve molar dişlerde oluşan kron-kök 

kırıkları veya kondil ve simfizde meydana gelen çene kırıkları indirekt travmadan 

kaynaklanır (Andreasen 1970).  

 

Travmatik diş yaralanmalarının görülme sıklığı çalışmaların yapılmış olduğu 

ülkeye, değerlendirilen yaş grubuna, cinsiyete ve etyolojik faktörlere göre değişkenlik 

göstermekle beraber genel bir kanı olarak; travmaya bağlı yaralanmalar, sıklıkla 8-12 
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yaş gruplarındaki çocuklarda meydana gelmektedir. En sık etkilenen dişler ise 

maksiller santral dişlerdir (Andreasen 1970, Altay ve Gungor 2001, Saroglu ve 

Sonmez 2002, Lawley ve ark 2004, Talati ve ark 2007). 

 

Çocuklarda meydana gelen dental travmalar, erişkinlerden çok daha fazla 

önem taşımaktadır. Bunun nedeni gelişmekte olan diş ve çenelerde, travmanın dişte 

kırık, çatlak, kanama, şişlik ve ağrı dışında çeşitli gelişimsel bozukluklara da sebep 

olmasıdır. Bu aşamada travmatik etki, dişin vitalitesini ve kök gelişimini etkileyebilir 

ve dişin kök gelişimini durdurabilir (Rafter 2005).  

 

Daimi dişlerde kök gelişiminin tamamlanması, dişler sürdükten sonra yaklaşık 

3 yılı bulmaktadır (Rafter 2005, Simon ve ark 2007). Bu süre zarfında dişte meydana 

gelen irreversibl pulpitis ya da dişin nekroze olmasına sebep olabilecek bir travma kök 

gelişimini etkileyebilir. Gelişimi durmuş bir dişte apikale doğru açılan kök kanal 

duvarlarının inceliği ve apeksin çok geniş olması yapılacak olan endodontik tedavide 

güçlük yaratır. Bu tür olgularda diş hekiminin amacı canlılığını yitiren dişin kök 

oluşumunu indükleyici bir tedavi uygulamak olmalıdır (Alaçam 2012). 

 

Nekroze olmuş, geniş açık apeksli ve ince dentinal duvarlı dişlerin endodontik 

tedavisi ilgi çekici olmasına rağmen hekim açısından da oldukça zordur (Rafter 2005, 

Cauwels ve ark 2010, Elnaghy ve Elsaka 2016). Bu dişlerin tedavisi için önerilen 

tedavi protokolü, apeksifikasyon tedavisidir ve başarı oranı da oldukça yüksektir 

(Rafter 2005, Talati ve ark 2007, Elnaghy ve Elsaka 2016). 

 

İmmatür dişlerde kök dentin duvarlarının zayıf olması, kök kırığı görülme 

sıklığını arttırmaktadır (Cvek 1992, Hemalatha ve ark 2009). Olgunlaşmamış dişlerin 

apeksifikasyonu için bugüne kadar birçok materyal önerilmiştir. Kalsiyum hidroksit, 

yıllarca yüksek pH ve antimikrobiyal etkinlikleri nedeniyle kök ucu açık dişlerde 

apikal bariyerin indüksiyonu için kullanılmıştır (Mohammadi ve Dummer 2011). 

Bununla birlikte, kalsiyum hidroksitin bazı dezavantajları bulunmaktadır. Yapılacak 

olan tedavi 1 yıla kadar uzayabilir ve bu uzun vadeli kalsiyum hidroksit tedavisi 

olgunlaşmamış dişlerin kırılma direncini azaltabilir (Andreasen ve ark 2002). Güncel 

bir materyal olan Mineral Trioksit Aggregat (MTA) ise apikal bariyer sağlaması için 

kalsiyum hidroksit tedavisine alternatiftir. Kalsiyum hidroksit tekniğine kıyasla MTA 
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apeksifikasyonunun avantajlarından birisi, sonradan oluşabilecek servikal kök 

fraktürü riskini azaltmaktır (Damle ve Loomba 2012). 

 

Dişlere, kemiğe, yumuşak dokulara ve diş tedavilerinde kullanılan 

materyallere gelen fonksiyonel ve parafonksiyonel kuvvetler bu bölgelerde stres 

oluşumuna yol açarlar. Dişhekimliğinde kullanılan materyallerin mekanik 

dayanıklılıklarının arttırılması ve dental yapılarda oluşan streslerin belirlenmesi 

amacıyla, bu yapıların stres analizlerinin yapılması son yıllarda oldukça önem 

kazanmıştır. Başarılı bir restorasyon yapılabilmesi için dental materyallerin mekanik 

özelliklerinin, çiğneme kuvvetleri ya da travma karşısındaki stres ve gerilmelerinin 

net bir şekilde anlaşılması gerekmektedir (Craig 1997).  

 

1.1. Travma Sınıflaması 

 

Diş yaralanmaları uzun yıllardır farklı şekilde sınıflandırılmış olmakla birlikte 

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) Sınıflaması, Glendor, Marcenes ve Andreasen 

tarafından modifiye edilerek son şeklini almıştır (Andreasen ve ark 2007).   

 

1.1.1. Sert Dokuları ve Pulpayı İçeren Yaralanmalar 

 

a) Minenin tam olmayan kırığı: Diş yapısında kayıp oluşturmadan minede 

görülen çatlaklardır. 

b)  Komplike olmayan kron kırığı: Pulpayı içermeyen fakat mine veya mine ve 

dentinde oluşan yapı kaybıdır. 

c) Komplike kron kırığı: Pulpanın açığa çıktığı mine ve dentin kırığıdır. 

d) Komplike olmayan kron kök kırığı: Mine, kron ve kök dentinini ve sementi 

içeren kırıktır. 

e) Komplike kron kök kırığı: Mine, kron ve kök dentinini ve sementi içeren, 

pulpanın açığa çıktığı kırıktır. 

f) Kök kırığı: Sement, dentin ve pulpayı içeren kök kırığıdır (Andreasen ve ark 

2007). 
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                 A                                                       B                                           C 

   

 

 

 

 

 

 

                  D                                                   E                                              F 

Şekil 1.1. A. Minenin tam olmayan kırığı B. Komplike olmayan kron kırığı C. 

Komplike kron kırığı D. Komplike olmayan kron kök kırığı E. Komplike kron kök 

kırığı F. Kök kırığı (DiAngelis ve ark 2012). 

 

1.1.2. Periodontal Doku Yaralanmaları 

 

a) Sarsılma: Dişte anormal gevşeme ve yer değiştirmenin görülmediği, fakat 

perküsyona olan duyarlılığın belirli derecede arttığı yaralanmalardır. 

b) Sublüksasyon: Dişin yer değiştirme göstermediği, ancak destek doku kaybına 

bağlı olarak anormal gevşeme ve mobilite meydana geldiği yaralanmalardır. 

c) Ekstrüzyon: Dişin alveol soketin dışına doğru kısmi olarak yer değiştirdiği 

yaralanmalardır. 

d) Lateral lüksasyon: Dişin aksiyal yönden farklı bir yöne doğru yer değiştirdiği 

ve alveol kırığının da eşlik ettiği yaralanmalardır. 

e) İntrüzyon: Dişin alveol içerisine doğru yer değiştirdiği ve alveollerin de dahil 

olduğu yaralanmalardır. 

f) Avülsiyon: Dişin alveol soketinden tamamen çıktığı yaralanmalardır 

(Andreasen ve ark 2007). 
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                 D                                                     E                                            F 

Şekil 1.2. A. Sarsılma B. Sublüksasyon C. Ekstrüzyon D. Lateral lüksasyon E. 

İntrüzyon F. Avülsiyon (DiAngelis ve ark 2012). 

 

1.1.3. Destek Doku Yaralanmaları 

 

a) Maksiller alveolün dahil olduğu (İntrüzyon ve lateral lüksasyonla birlikte 

gözlenir) 

b) Mandibular alveolün dahil olduğu  

c) Maksiller alveolar duvarının kırığı 

d) Mandibular alveolar duvarının kırığı 

e) Maksiller alveolar proçes kırığı 

f) Mandibular alveolar proçes kırığı 

g) Maksilla kırığı 

h) Mandibula kırığı (Andreasen ve ark 2007). 
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1.1.4. Dişeti ve Ağız Mukozası Yaralanmaları 

a) Dişeti ve ağız mukozasında yırtılma (laserasyon) 

b) Dişeti ve ağız mukozasında ezilme (kontüzyon) 

c) Dişeti ve ağız mukozasında aşınma (abrazyon) (Andreasen ve ark 2007). 

 

1.2. Kök Gelişim Embriyolojisi 

 

Kök gelişiminin bilinmesi, pulpa dokusu diş çürüğü ya da travma gibi sebeplerle 

hasar görmüş immatür dişlerin endodontik tedavilerinde önemli bir faktördür. 

Embriyolojik gelişimin çan oluşum evresinden sonra, iç ve dış mine epiteli, servikal 

bölgede birleşerek Hertwig epitel kök kınını oluştururlar. Bu bölgeden itibaren yeni 

bir epitel proliferasyonu başlar ve kökün şekline uygun iki katlı epitel hortumu oluşur. 

Hertwig epitel kök kınının iç kısmını oluşturan epitel hücreleri mezenşimal hücreleri 

organize ederek dental papilla hücrelerinin bir kısmını odontoblastlara farklılaştırır. 

Odontoblastların farklılaşmasıyla birlikte bölgede kök dentini oluşmaya başlar. 

Hertwig epitel kök kını apikal doğrultuda gelişimini sürdürürken iç kısımda dentin 

oluşumu da devam etmektedir (Rafter 2005, Simon ve ark 2007).   

 

Kök gelişimi apikale yakın bir sahaya ulaştığında Hertwig epitel kök kını 

işlevini tamamlar ve kının devamlılığı kaybolur. Kının devamlılığını kaybetmesi 

sonucunda kök dentini ile bağ dokusu birbirleriyle etkileşime geçer ve bu etkileşim, 

bağ dokusundan farklılaşan sementoblastların sement dokusunu oluşturmaya 

başlamasıyla devam eder. Kök gelişimi sırasında kök boyu uzadıkça kron ağız 

boşluğuna doğru sürmeye başlar ve oluşan boşluk kök oluşumu için gerekli yeri sağlar 

(El-Nesr ve Avery 2006).   

 

Kök ucunun gelişimi, dişin sürmesini tamamlayıp antagonist diş ile oklüzyona 

ulaşmasından sonra da devam eder. Daimi diş, sürdükten sonra 3 yıl içerisinde apeks 

gelişimini tamamlar ve bu süreç sonuna kadar diş açık apekslidir. Dişin apeksi bu 

süreç içerisinde periapikal dokularla geniş bir alanda bağlantılıdır ve çürük, travma 

veya çeşitli anomaliler nedeniyle pulpa dokusunda nekroz oluşumu gerçekleşirse kök 

gelişimi durur (Rafter 2005). Kök gelişiminin durması kök kanal sisteminin geniş, kök 

dentin duvarlarının ince, zayıf ve apeksin açık kalmasına sebep olur (Hemalatha ve 

ark 2009). 



7 

 

1.3.  Apeksifikasyon  

 

Apeksifikasyon, apeks oluşumu tamamlanmamış devital bir dişin apikal açıklık 

bölgesinde kalsifik doku oluşumu ile kök ucunun kapanmasını ve tamir edilmesini 

sağlayan bir tedavi yöntemidir. Sert doku bariyeri oluşmasını sağlayan bu kalsifik 

yapılar histolojik olarak osteosement, osteodentin, kemik veya her üçünün birlikteliği 

şeklinde oluşabilir (Alaçam 2012). Apikal bölgede sert doku engelinin oluşumunu 

indüklemek için günümüze kadar amalgamda dahil olmak üzere trikalsiyum fosfat, 

kollojen, osteojenik protein-1, kemik büyüme faktörleri, MTA ve antibakteriyellere 

kadar pek çok materyal kullanılmıştır (Schumacher ve Rutledge 1993, Wiscovitch ve 

Wiscovitch 1995). Apeksifikasyon yöntemleri, kalsiyum hidroksit apeksifikasyonu ve 

tek seans yapılan apeksifikasyon olmak üzere 2’ye ayrılır. 

 

1.3.1. Kalsiyum Hidroksit Apeksifikasyonu 

 

Apikal bir bariyer oluşumunu teşvik etmek için kalsiyum hidroksitin kök kanal 

sistemine uygulanması, klasik tedavidir. Kalsiyum hidroksit indüksiyonu ile apikal 

kapanmanın sağlanmasının ardından dişin daimi kök kanal dolgusu tamamlanır. Kök 

ucu gelişiminde yararlanılan bu indüksiyon tekniği ilk defa Frank tarafından 

yayınlanmış ve literatürlere “Frank tekniği” olarak geçmiştir (Frank 1966). Sheehy ve 

Roberts tarafından hazırlanmış bir derlemede, kalsiyum hidroksitle yapılan 

apeksifikasyon tedavilerinde % 74-100 oranında başarı bildirilmiştir (Sheehy ve 

Roberts 1997).  

 

Kalsiyum hidroksit, apeksifikasyon tedavisinde yıllarca başarılı bir şekilde 

kullanılmıştır. Etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir fakat hidroksil 

iyonlarının serbestlenmesi sonucunda pH’ın artmasıyla, onarımın ve kalsifikasyonun 

sağlanması için uygun bir ortam oluşturduğu tahmin edilmektedir (Tronstad ve ark 

1981, Staehle ve ark 1989, Tait ve ark 2005). Alkali pH, enflamasyonun asidik 

reaksiyonlarına karşı lokal bir tampon görevi yapmakta, osteoklastlar tarafından 

salgılanan laktik asidi nötralize ederek mineralize dokuların daha fazla parçalanmasını 

önlemektedir (Anthony ve ark 1982, Foreman ve Barnes 1990). Kalsiyum ve hidroksil 

iyonları ile birlikte yüksek pH’ın, sert doku oluşumunda önemli bir rol oynayan 
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alkalen fosfataz enzimini aktive ettiği bildirilmiştir (Tronstad ve ark 1981, Anthony 

ve ark 1982, Torneck ve ark 1983). 

 

Materyalin yüksek pH’ının sert doku oluşumunu teşvik etmede önemli bir rolü 

olduğu bilinmektedir. Ancak ortamın mikroorganizmalardan arındırıldığı durumlarda 

apikal bariyer oluşumunun daha başarılı olduğunun bulunması kalsiyum hidroksitin 

antibakteriyel özelliklerini de ön plana çıkarmaktadır (Alaçam 2012).  

 

Kalsiyum hidroksitin, enterokokları tamamen öldürmesi için kanal içinde 24 

saat temas süresine ihtiyacı vardır. Yavaş etkili bir antiseptiktir ve 1 haftalık temas 

periyodu % 92,5 bakteriyel azalma sağlar (Safavi ve ark 1985, Safavi ve ark 1990). 

Buna ek olarak, kalsiyum hidroksit, bakteriyel lipopolisakkaritin lipid parçasını 

hidrolize eder ve biyolojik aktivitesini durdurur. Böylece periradiküler dokuda 

lipopolisakkarit kaynaklı iltihaplanmanın engellenmesine yol açar. Bu özelliği 

kalsiyum hidroksitin en önemli yeteneklerinden birisidir  (Safavi ve Nichols 1993). 

Aynı zamanda açığa çıkan hidroksil iyonları yüksek derecede oksidan özellik gösterir 

ve bakterilerin sitoplazmik membranına ve DNA’sına zarar verdiği gibi protein 

denatürasyonu da yapar (Rafter 2005). 

 

Bu prosedür, apikal sert dokunun oluşumu kontrol edilinceye kadar intrakanal 

kalsiyum hidroksit ilacının düzenli olarak değiştirilmesi şartıyla, 18 ay süreye kadar 

uzayabilir (Trope 2010). Bu sürecin uzun süre devam ettirilmesi gerekliliği bazı 

dezavantajlara sahip olabilir. Kök dentinin kalsiyum hidroksite uzun süre maruz 

bırakılmasının dentin kollajenini olumsuz etkileyebileceği ve kırılmaya direncinin 

azaldığı yapılan çalışmalarda vurgulanmıştır (Andreasen ve ark 2002).  

 

Tedavinin uzun sürmesi, geçici yapılan restorasyonların kırılmasına, 

düşmesine ve seanslar arası kontaminasyona yol açar. Aynı zamanda hasta uyumu ve 

takibi de zordur. Tedavi süresince dentin sertliğinde meydana gelen azalma servikal 

kök kırıklarına sebep olabilir (Rafter 2005, Trope 2010). Cvek, servikal kırığın, kök 

gelişim evresine bağlı olarak % 28-77 insidansıyla uzun süreli kalsiyum hidroksit 

tedavisi gören olgunlaşmamış dişlerde en yaygın olduğunu bildirmiştir (Cvek 1992). 

Andreasen ve ark’nın yaptığı başka bir çalışmada ise 1 yıl süreyle intrakanal olarak 

kalsiyum hidroksit uygulanmış dişlerin kırılma dirençlerinde % 50 oranında azalma 
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meydana gelmiştir (Andreasen ve ark 2002). 

 

Kalsiyum Hidroksitle Apeksifikasyon Uygulaması 

 

Uygun ve yeterli bir giriş kavitesi aletlerin daha rahat bir şekilde çalışmasını 

ve kök kanallarının etkili olarak temizlenmesini sağlar. Kök kanal duvarlarının aşırı 

preparasyonu kök kırığı riskini arttıracağı gibi apikal açıklığın da zarar görmesine 

sebep olabilir. (Alaçam 2012). 

 

İmmatür dişlerin tedavisinde kök kanallarının genişliği geleneksel eğeleme 

işlemlerinin uygulanmasını imkansızlaştırır. Bunun sebebi ise en geniş kanal 

eğelerinin bile kanal duvarları arasında sıkışmamasıdır. Çevresel eğeleme işleminin 

uygulanması bu nedenle daha doğru olmaktadır. Çalışma boyu radyografik olarak 

tespit edildikten sonra genişletme işlemine geçilir. Kök ucu açık olan dişlerde 120-

140 numaraya kadar genişletme yapılır. İlk seansta artık nekrotik dokuların eritilerek 

uzaklaştırılması için % 5,25’lik sodyum hipoklorit (NaOCl) kullanılır. Sonraki 

randevularında iyileşen periapikal dokuların kimyasal olarak etkilenmemesi için 

düşük konsantrasyonlarda NaOCl ya da serum fizyolojik kullanımı önerilir. 

Kanalların kurulanması kağıt konilerle sağlanırken mutlaka çalışma boyuna dikkat 

edilmelidir (Alaçam 2012). 

  

Enfeksiyon kontrolü sağlandıktan sonra kanallar değişik çaplardaki 

endodontik tepiciler yardımıyla kalsiyum hidroksit ile doldurulur. Bu teknikten sonuç 

alınabilmesi için patın periapikal dokularla temasa geçecek şekilde radyografik apekse 

kadar kondanse edilmesi gerekir (Alaçam 2012). 

 

Kalsiyum hidroksit patının hangi sıklıkta değişmesi gerektiği hala tartışma 

konusudur. Hastalar genellikle 6 hafta sonra tekrar çağırılır ve pat değiştirilir. Sonraki 

seanslar kalsifiye bariyer tamamlanıncaya kadar 3 ay aralıklarla olmaktadır. Her 

seansta pat değiştirilir. Ancak bazı durumlarda pat daha erken değiştirilmek zorunda 

kalınabilir. Radyografik olarak kalsiyum hidroksitin kök kanalında erimesi ya da 

çıkartılırken nemli olması bize patın değiştirilmesi gerektiğini gösterir. Kalsiyum 

hidroksitin antibakteriyel etkisinin en fazla bir hafta sürdüğü bilindiğinden ara 

seansların uzatılmaması gerektiği ve 1 ayı geçen yenileme seanslarında patın doku 
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sıvıları etkisiyle eriyerek kanal içinden boşalmasına ve tekrarlayan enfeksiyonlara 

sebep olabileceği bildirilmiştir (Trope 2010). 

 

Yeterli bir apikal tıkama elde edildikten sonra uygun olan dolum tekniği 

kullanılarak güta-perka ile doldurulur (Alaçam 2012). 

 

1.3.2. Tek Seans Yapılan Apeksifikasyon  

 

Geleneksel apeksifikasyon yönteminin bazı olumsuzlukları nedeniyle Morse 

ve ark, tek seans yapılan apeksifikasyon yöntemini ortaya atmışlardır (Morse ve ark 

1990). Tek seans yapılan apeksifikasyon; dişin apikaline biyouyumlu bir materyalin, 

kondanse edilmesi ve yapay bir sert doku engeli oluşturması olarak tanımlanabilir. 

Bunun amacı kök kanalının hemen doldurulmasına olanak sağlayacak apikal bir 

tıkama sağlanmasıdır. Yapılan bu işlemle kök ucu kapanması teşvik edilmez sadece 

yapay bir apikal tıkaç oluşturulur (Alaçam 2012). 

 

MTA Apeksifikasyonu 

 

 MTA, Mahmoud Torabinejad tarafından Loma Linda Üniversitesi, 

Kaliforniya’da geliştirilmiş ve ilk olarak materyalin literatürde bahsedilişi Lee ve ark 

tarafından 1993 yılında olmuştur (Lee ve ark 1993, Rao ve ark 2009). Endodontik 

kullanım için 1998 yılında Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi’nden  

onay almıştır (Schmitt ve ark 2001). Başlangıçta kök ucu dolgu materyali olarak 

geliştirilmiş olan MTA daha sonra, pulpa kaplaması, pulpektomi, apeksifikasyon ve 

apeksogenezis tedavilerinde, kök ve furkasyon perforasyonlarının tamirinde, kök 

kanal dolgu patı olarak ve devital beyazlatma işlemlerinde bariyer olarak 

kullanılmıştır (Torabinejad ve Pitt Ford 1996, Parirokh ve Torabinejad 2010). 

 

MTA, içerik olarak; nem varlığında sertleşen ince trioksitleri (trikalsiyum 

oksit, silikat oksit ve bizmut oksit) ve diğer hidrofilik partikülleri (trikalsiyum silikat, 

trikalsiyum alüminat) barındırır. Genel içerik ve yapı olarak Portland simanına 

benzemekle birlikte aralarındaki en önemli farklılık MTA’nın yapısında potasyum 

yerine bizmut oksitin bulunmasıdır (Rao ve ark 2009, Parirokh ve Torabinejad 2010). 
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 İlk geliştirilen gri MTA’nın renklendirme potansiyelinden dolayı, özellikle ön 

dişlerde kullanılabilmesi için beyaz renkli MTA üretilmiştir. Beyaz MTA’da demir, 

alüminyum ve magnezyum daha az oranlarda bulunmaktadır (Parirokh ve Torabinejad 

2010). Ayrıca beyaz MTA içeriğinde boyutsal değişikliği sınırlı olan daha küçük çaplı 

partiküller ihtiva etmektedir (Rao ve ark 2009). 

 

Witherspoon ve ark, MTA’nın sert doku oluşumu için bir iskele sağladığını ve 

daha iyi bir biyolojik tıkaç olduğunu ileri sürerek apeksifikasyon tedavisinde 

kullanımı için bir yöntem tanımlamışlardır. Bu yöntemin immatür devital dişlerin 

tedavisinde geçerli bir seçenek ve kalsiyum hidroksit apeksifikasyonuna etkili bir 

alternatif tedavi olduğunu bildirmişlerdir (Witherspoon ve ark 2008). 

 

Mükemmel biyouyumluluk ve sızdırmazlık, osteogenezis ve sementogenezis 

oluşturma özellikleri vardır (Sarkar ve ark 2005, Dreger ve ark 2012). Malzemenin 

sertleşme reaksiyonu tamamlandıktan sonraki pH değeri 12,5 olarak belirlenmiştir ki, 

bu da kalsiyum hidroksit ile kıyaslanabilir düzeydedir (Schwartz ve ark 1999). 

Sertleşme reaksiyonu 24 saatten uzun sürmekle birlikte, materyalin sertleşmesi kan 

veya su varlığından etkilenmemektedir. MTA’dan serbest bırakılan kalsiyum iyonu 

doku sıvılarındaki fosfatlarla reaksiyona girerek dış temas yüzeyinde hidroksiapatit 

kristalleri oluşturur (Sarkar ve ark 2005, Bird ve ark 2012). Materyalin 

biyouyumluluğu, örtücülük yeteneği ve dentinojenik aktivitesinde bu fizikokimyasal 

reaksiyon sunucunda oluşan hidroksiapatitin rol oynadığı ileri sürülmektedir (Bird ve 

ark 2012).  

 

 MTA’nın sitokin ve interlökin salınımını stimüle etmesi bu materyalin 

biyoaktif bir ajan olduğunun kanıtıdır. Yapılan çalışmalarda sert doku formasyonunu 

teşvik ettiği görülmüştür (Koh ve ark 1997, Koh ve ark 1998).  

 

MTA apeksifikasyonunun kalsiyum hidroksite göre avantajları; sonradan 

oluşabilecek servikal kök kırığı riskini azaltmak, dentinin mekanik özelliklerini 

korumak ve tedavi süresinin kısalmasını sağlayarak hasta uyumunu arttırmaktır 

(Damle ve Loomba 2012). Bugüne kadar; MTA, apeksifikasyon/apeksogenezis 

prosedürlerinde oldukça popülerleşmiştir. Fakat uzun sertleşme süresi, pahalı olması, 

kullanım zorlukları ve dişte renklenme yapabilmesi MTA’nın geliştirilmesi gereken 
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önemli özelliklerindendir (Boutsioukis ve ark 2008).     

 

MTA Apeksifikasyonunun Uygulanması 

 

 İlk seansta rubber-dam izolasyonu sağlandıktan sonra kanal preparasyonu ve 

irrigasyonu yapılır. Bu sırada radyografik olarak çalışma boyu da belirlenir. Kök kanal 

sisteminin dezenfeksiyonunu sağlamak için kalsiyum hidroksit uygulaması yapılarak 

bir hafta beklenir (Alaçam 2012). 

 

 Bir haftanın sonunda kalsiyum hidroksit irrigasyon ile uzaklaştırılarak kanal 

kağıt konlarla kurutulur. Üretici firmanın önerilerine uyularak MTA karıştırılır ve 

kanal içerisine özel taşıyıcısı ile yerleştirilir. Apikal bölgede 3-4 mm’lik bir MTA 

tıkacı sağlanır ve radyografi alınarak kontrol edilir (Alaçam 2012). 

 

 Materyalin sertleşmesini sağlayabilmek için üzerine nemli bir pamuk pelet ve 

geçici dolgu maddesi konulur. Yeterli sertleşmesi sağlanıncaya kadar (1-3 gün/1 

hafta) beklendikten sonra daimi kanal dolgusu yapılır. Kalan kanal kavitesi 

termoplastik güta-perka tekniği ile doldurulur (Alaçam 2012). 

 

Biodentin 

 

Son yıllarda MTA’ya benzer özellikler gösteren kalsiyum silikat esaslı 

materyaller oldukça popüler olmuştur. Yeni bir materyal olan biodentin, 2009 yılında 

piyasaya sürülmüş olup kullanım alanları bakımından MTA’ya bir alternatiftir. 

Biodentin, endodontik onarım (kök perforasyonları, apeksifikasyon, rezorbtif 

lezyonlar ve endodontik cerrahide retrograd dolgu maddesi) ve pulpa kaplaması gibi 

geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir ve dentin replasman materyali olarak diş 

hekimliğinde kullanılmaktadır. Biyoaktif bir ajan olup mekanik özellikleri dentine 

benzemektedir. Vital pulpa üzerinde olumlu etkileri vardır ve tersiyer dentin 

oluşumunu stimüle eder (Laurent ve ark 2012, Camilleri 2013).  

 

MTA tabanlı teknoloji kullanılarak formüle edilmiştir. Bu formülasyonda 

fiziksel özellikler oldukça geliştirilmiştir (Biodentine Scientific file 2010). 
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Biodentinin içeriğinde; trikalsiyum silikat, dikalsiyum silikat, kalsiyum karbonat, 

demir oksit ve zirkonyum oksit; likitinde ise hızlandırıcı olarak kalsiyum klorid 

bulunmaktadır. Sertleşme süresinin yaklaşık olarak 9-12 dk olması ve kullanım 

kolaylığı MTA’ya kıyasla avantajları arasındadır (Biodentine Scientific file 2010). 

Aynı MTA gibi biyouyumludur ve biyolojik aktiviteleri benzerdir. Materyal, 

çözündüğünde kalsiyum salınması ile karakterizedir (Camilleri 2008, Camilleri ve ark 

2012). Doku sıvısı ile temas halindeyken hidroksiapatit kaynağı olarak işlev görür 

(Grech ve ark 2013). Sıkıştırma kuvveti ve elastisite modülü dentine yakındır 

(Biodentine Scientific file 2010). Grech ve ark yaptıkları bir çalışmada biodentinin 

kıyaslandığı diğer materyallere göre daha yüksek basınç dayanımı gösterdiğini 

bulmuşlardır (Grech ve ark 2013). 

 

Yapılan çalışmalarda MTA ve biodentinin fraktür dirençleri benzer 

bulunmuştur (Elnaghy ve Elsaka 2016). Biodentin ayrıca biyoaktivite, biyouyumluluk 

ve biyomineralizasyon özelliklerinden dolayı endodontik tamir materyali olarak da 

kullanılmıştır (Laurent ve ark 2012). Yalnız henüz immatür devital dişlerin 

apeksifikasyon tedavisinde uzun süreli kırılma direncinin etkisi üzerinde 

çalışılmamıştır. 

 

Güta-perka 

 

Endodontik kök kanal tedavisinde kanalların homojen, inert ve boyutsal olarak 

stabil, fizyolojik olarak kabul edilebilir ve kök kanallarının iç şeklini alabilecek plastik 

kıvamda, manipüle edilebilen bir materyalle doldurulması tercih edilmektedir. 

Endodontide en sık kullanılan dolum materyali güta-perka olmasına ve geliştirilen 

sunum şekillerine rağmen kusursuz bir dolgu maddesi değildir. Dentine doğrudan 

bağlanmayan güta-perka, kök kanal duvarlarıyla arasında sızdırmazlık sağlayabilecek 

bir pat ile beraber kullanılmaktadır. Kök kanal dolgusunun başarısı kullanılan pata, 

kanal dolum materyaline, dolum yöntemine ve kanalların anatomik yapısına bağlı 

olarak değişmektedir (Alaçam 2012). 

 

Güta-perkanın sıkıştırılabilirlik özelliği en önemli avantajlarındandır ve 

sıkıştırma teknikleri ile kanal duvarlarına sızdırmaz bir şekilde adaptasyonu sağlanır. 

Toksisitesi oldukça düşük, ebatsal olarak stabil ve radyoopaktır. Isıtıldığı zaman 
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plastik özellik kazanır ki bu özellik ısıtılmış güta-perka tekniklerinin 

uygulanabilmesini mümkün kılmaktadır (Alaçam 2012). 

 

Güta-perka konları, kök ucu kapalı dişlerde kökün kanal formasyonuna 

uyumlu olacak şekilde konik üretilmişlerdir. Kök ucu açık dişlerde ise termoplastik 

güta-perka kök kanal dolum tekniklerini uygulamak daha doğru olmaktadır (Tagger 

ve ark 1984, Tait ve ark 2005). 

 

Güta-perka’nın en büyük dezavantajlarından biri diş yapısını yeterince 

kuvvetlendirememesidir. Yapılan in-vitro çalışmalarda immatür dişlerin kökünün 

güta-perka ile doldurulmasının kalan kökü yeterince güçlendirmediği görülmüştür 

(Bortoluzzi ve ark 2007, Hemalatha ve ark 2009). Dentin dokusunun elastisite modülü 

16.600 MPa (Megapascal) civarındadır (Huang ve ark 2005). Kanal dolum 

materyallerinin dentin dokusu ile benzer elastisite modülüne sahip olmaları önemlidir. 

Bu sayede dentin dokusu iç yüzeyinde oluşan ve dolgu maddesi ile dentin arasındaki 

bağlantının kopmasına neden olabilecek stres yoğunlukları engellenebilir. Bununla 

birlikte, güta-perka’nın elastisite modülünün sadece 77 MPa olması ve dentin 

duvarına adezyon kabiliyetinin olmaması nedeniyle diş yapısının kırılmaya karşı 

direnç göstermesi beklenmez (Williams ve ark 2006). Güta-perka kanal dolgu 

maddesi dişleri kuvvetlendiremediği gibi hiçbir işlem yapılmamış olan diş, güta-perka 

ile doldurulmuş dişe göre kırılmaya karşı daha dirençli de olabilir (Sornkul ve 

Stannard 1992). 

 

1.4. Stres Analiz Yöntemleri 

 

Dental travmanın kesin biyomekaniksel karakteristikleri ve bitişik dokulardaki 

etkileri geniş kapsamlı olarak bilinmemektedir. Bir travmatik dental yaralanmanın 

tahrip edici niteliğini tanımlayan/belirleyen bir dizi faktör vardır. Bunlar; gelen 

darbenin enerjisi, darbenin direnci, darbenin şekli ve çarpma kuvvetinin yönüdür. 

Teorik olarak, düşük hız darbeleri, diş yapısını rahat bırakarak destek yapılarına daha 

fazla hasar verme eğilimindedir; öte yandan yüksek hız etkisi, destekleyen dokulara 

en az zarar vererek diş kırığına daha fazla neden olur (Andreasen 1970). 

 

Önceden yapılmış travma yaralanmaları araştırmalarında in vivo hayvan 
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modelleri kullanılmıştır (Andreasen 1976). Ancak bu çalışmalar çok pahalıdır ve etik 

çizgileri tartışılır seviyededir. İn vivo insan çalışmalarında, travmatik kuvvet 

uygulamak ise açık ve net bir şekilde etik olmamaktadır ve uzun vadeli prospektif 

insan çalışmaları, takip etme zorluklarından dolayı zaman alıcı ve masraflı olacaktır. 

İn vitro modeller yetersizlik nedeniyle sınırlıdır. Periodontal ligament gibi önemli 

yapısal elementleri doğru bir şekilde taklit etmek çok zordur. Ex vivo modeller de 

benzer şekildedir. Etki yayılımı ve dağılımını anlamak için yumuşak doku gibi 

ayrılmaz parçalar çok önemlidir (Olsen 2013). 

 

Canlı dokuların, gelen kuvvetler karşısında nasıl bir tepki vereceğini tespit 

etmek, gerilme analizi yapmak oldukça zor, maliyeti yüksek, riskli ve bazen de 

imkansızdır (Magne 2007). Bu nedenle stres analiz çalışmalarını canlı malzemenin bir 

modeli üzerinde yapmak daha olasıdır. Bir cismin üzerine gelen kuvvetlerin 

yoğunlaştığı bölgelerin görülmesi ve o cismin kuvvetler karşısında daha dayanıklı ve 

daha güçlü olabilmesi için nasıl bir yapıda olması gerektiğini önceden tespit etmek 

için çeşitli kuvvet analizleri yapılır (Çalıkkocaoğlu 1996).  

 

 Dişhekimliğinde kullanılmakta olan kuvvet analizi yöntemleri şunlardır:  

 

1. Gerilim ölçer ile analiz yöntemi 

2. Fotoelastik analiz yöntemi  

3. Holografik interferometre ile analiz yöntemi  

4. Kırılgan vernikle kaplama yöntemi  

5. Sonlu elemanlar stres analiz yöntemi (Çalıkkocaoğlu 1996, Ulusoy ve Aydın 2003) 

 

Bu yöntemlerin ilk 4 tanesi deneysel yöntemler iken sonlu elemanlar yöntemi, 

fiziksel gerçeğin sayısal veya matematiksel olarak modellenmesi ile 

gerçekleştirilmektedir (Teke ve Keçeci 2012). 

 

1.4.1. Gerinim Ölçer (Strain Gauge) Analiz Yöntemi:   

  

Yük altında bulunan yapılarda oluşan doğrusal şekil değişikliklerinin 

tespitinde kullanılan alete gerinim ölçer denilmektedir. Bu aletlerin mekanik, 

mekanikoptik, optik, akustik, elektrik ve elektronik özelliklere sahip farklı çeşitleri ve 
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bu çeşitlerin de değişik uygulamaları vardır. Belirli bir yük uygulandığı zaman alet, o 

bölgedeki basınç miktarını gösterir (Çalıkkocaoğlu 1996). 

  

1.4.2. Fotoelastik Analiz Yöntemi:  

  

Bu yöntemde kompleks yapılar içinde meydana gelen mekanik iç baskı ve 

stresler, gözle görülebilir ışık taslakları haline dönüşür. Yani fotoelastik yöntem, 

saydam cisimler içinden geçen polorize ışığın çift kırılması olayına dayanan optik bir 

olaydır. Polorize ışık hüzmesi, yüklenmiş bir materyalden geçtiği zaman maddeyi 

farklı hızlarda geçen dikey titreşimlere dönüşür. Bu faz farkı Polariskop cihazı ile 

gözlenir (Çalıkkocaoğlu 1996, Ulusoy ve Aydın 2003). 

 

1.4.3. Holografik İnterferometre Analiz Yöntemi:  

  

Hologram, cisimlerin üç boyutlu görüntüsünü elde etmek için bir ışık 

kaynağından çıkan iki ışınının karşılıklı etkisiyle meydana getirdiği mikroskobik 

gerilim saçaklarının kaydedilmesi işlemidir. Bu kayıt sırasında ışık kaynağı olarak 

lazer kullanılır (Çalıkkocaoğlu 1996, Ulusoy ve Aydın 2003). 

  

1.4.4. Kırılgan Vernikle Kaplama Yöntemi:   

  

 Brittle laquer adıyla da bilinen bu teknik  ile kuvvet analizi, incelenecek olan 

model üzerine sürülen özel verniğin fırınlanmasından sonra kuvvet yüklenerek 

bölgede oluşan çatlakların yorumlanması esasına dayanır (Ulusoy ve Aydın 2003). 

 

1.4.5. Sonlu Elemanlar Stres Analizi Yöntemi:  

  

Sonlu elemanlar stres analizi (SESA) yönteminin temeli, sürekli ortamların 

daha küçük parçalara ayrılarak analitik şekilde modellenmesi ve böylece oluşan 

parçalar veya elemanlar ile ifade edilmesi esasına dayanır (Craig 1997).   

 

SESA, tüm materyallerde meydana gelen stres (gerilim) ve gerinimleri (strain) 

hesaplamada kullanılabilen matematiksel bir mühendislik metodudur. Bu 

hesaplamalara canlı dokular da dahildir. SESA’da analiz edilecek canlı ya da cansız 
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yapıların modellenmesi gerçeğe en uygun biçimde yapılarak sayısal olarak ifade 

edilir. Çalışmalarda bu analizin kullanılması son yıllarda bilgisayar teknolojisinin de 

gelişmesiyle yaygınlaşmıştır. Bilgisayar desteği ile yapılan bu analiz diğer analizlerle 

kıyaslandığında gerçeğe daha yakın sonuçlar vermektedir. SESA yönteminde analizi 

yapılacak yapı sonlu sayıdaki parçalara bölünerek kuvvet karşısındaki durumu 

matematiksel olarak incelenir (Geng ve ark 2001, Srirekha ve Bashetty 2010).  

 

SESA ilk olarak 1956 yılında havacılık endüstrisinde kullanılmaya 

başlanmıştır. Günümüzde havacılık ve uzay mühendisliği, otomotiv sektörü, 

biyomedikal, jeoteknik, elektromanyetik, hidrolik ve nükleer enerji mühendisliği 

alanlarında kullanılması fazlasıyla popülerleşmiştir (Shetty ve ark 2010, Srirekha ve 

Bashetty 2010). Bu alanlarda üretilmesi planlanan protiplerin üretilmeden önce 

bilgisayar ortamında yapılan analizlerle en uygun dizaynın oluşturulmasına yardımcı 

olan bir yöntemdir. Diş hekimliğinde sonlu elemanlar stres analizi ile ilgili yapılan ilk 

çalışma Ledley ve Huang tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada, matematik modeli elde 

edilmiş bir dişe çeşitli yönlerde kuvvetler uygulanmış ve bu kuvvetlerin dişi 

destekleyen kemik dokusunda meydana getirdikleri gerilmeler değerlendirilmiştir 

(Ledley ve Huang 1968). Yöntemin bugünkü anlamıyla diş hekimliğinde uygulanması 

Farah ve Craig tarafından yapılan bir çalışma ile başlamış ve son yıllarda birçok 

alanda kullanılmaya devam edilmiştir (Farah ve Craig 1974). 

  

Diş hekimliğinde sonlu elemanlar analiz yöntemi şu alanlarda kullanılmıştır: 

(Mackerle 2004) 

 

1. Dental materyaller  

• Diş ve katmanları (Mine, dentin, pulpa)  

• Amalgam 

• Kompozit rezinler, cam iyonomer simanlar ve yapıştırma simanları 

• Cam, seramik ve zirkonyum sistemler 

                  • Metaller ve metalik sistemler  

• Post ve kanal dolgu maddeleri  

2. Oral ve maksillofasiyal yapıların mekaniği ve cerrahisi  

• Maksilla ve mandibula kırıkları ile bunların fiksasyonu, osteotomi 

• Temporomandibular eklem mekaniği,  
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• Periodontal ligament, alveol kemik, trabeküler kemik, kortikal kemik  

• İmplant materyalleri, mini vida ve plak  

            3.  Ortodontik tedaviler, dişlerin hareket ettirilmesi, ortodontik apareyler  

            4. Konservatif ve endodontik tedaviler, kavitelerin modellenmesi, kole 

defektleri, kök kanal sisteminin modellenmesi, kanal içi stresler, kanal eğeleri, 

irrigasyon sistemleri ve iğneleri, 

            5.  Dental restorasyonlar  

               • Dolgu materyalleri  

               • Kron ve köprü protezleri  

               • Sabit ve parsiyel protezler  

               • Dental implantlar  

            6.  Dizayn özellikleri  

            7.  Materyal özellikleri  

            8.  Kuvvet yüklemesi ve diğer parametreler   

            9.  Osseointegrasyon 

 

Laboratuvarda yapılan testlerde SESA yönteminin birçok avantajı olduğu 

görülmüştür. Bu yöntemde değişkenlerle kolaylıkla oynanabilir, insan materyaline 

gerek duyulmaz ve standardizasyon azami olarak sağlanır. SESA, en yüksek gerilme 

ve yer değiştirme noktalarını görselleştirmeye ve bunları daha iyi anlamamıza 

yardımcı olur (Srirekha ve Bashetty 2010). SESA yönteminin bir diğer avantajı ise 

sonlu elemanların boyutlarının ve şekillerinin çeşitliliği nedeniyle bir cismin 

geometrisinin tam olarak temsil edilebilmesidir. Örneğin; diş yapısal ve morfolojik 

olarak simetrik olmamakla birlikte düzensiz bir yapıya sahiptir. Bu nedenle diş gibi 

değişik yapı ve geometrik özellikleri bulunan cisimlerin kolaylıkla incelenebilmesi, 

sınır şartlarının kolayca uygulanabilmesi bu yöntemi avantajlı kılar. Yöntemin çok 

yönlülüğü ve esnekliği sayesinde de sebep sonuç ilişkilerini hesaplamak çok daha 

kolay hale gelebilir (Srirekha ve Bashetty 2010). Bunlara ek olarak, SESA yöntemi 

diğer birçok yönteme göre daha az zaman alıcıdır (Shetty ve ark 2010, Srirekha ve 

Bashetty 2010). 

 

Ne yazık ki analizde kullanılan bilgisayar programları yüksek maliyetlere 

sahiptir ve çoğu zaman bu analizi yapmak için uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

(Shetty ve ark 2010). Ayrıca bu yöntemler yapılan araştırmaların doğruluğu, malzeme 
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özelliklerinin sisteme yüklenmesi gibi kilit noktalara bağlıdır (Ramoğlu ve Ozan 

2014). 

 

SESA yöntemi karmaşık bir mekanik sorunun çözümünde rahatlıkla kullanılan 

bir teknik olup, incelenecek olan bölgeyi küçük ve basit alanlara (elemanlara) ayırarak 

incelemenin daha kolay olmasına olanak veren ve çözümü bu küçük parçalar 

içerisinde sağlayabilen bir yöntemdir (Geng ve ark 2001, Adıgüzel 2010). Kısacası 

sonlu elemanlar analizi “parçadan bütüne gitme” prensibine dayanır (Wakabayashi ve 

ark 2008). Sonlu elemanlar stres analizi yönteminde mevcut problemlere çözüm 

oluşturabilmek için; mevcut olan tüm sistemin şekilsel fonksiyonları kullanılarak çok 

daha küçük ve basit parçalara, varyasyonel prensiplere dayanarak çözüm 

aranmaktadır (Geng ve ark 2001).  

 

SESA uygulaması genellikle iki boyutlu veya üç boyutlu modeller kullanılarak 

yapılır. Gelişmiş bilgisayar sistemlerine ihtiyaç duyulmadığı için iki boyutlu SESA 

yönteminin uygulanması daha kolaydır. Ancak özellikle diş gibi karmaşık geometriye 

sahip yapıların analizinde çok doğru sonuçlar vermeyebilir. Üç boyutlu SESA 

yönteminde tüm eksenlerdeki kuvvetler hesaba katılacağı için gerçeğe daha yakın 

sonuçlar elde edilmesi ihtimali yüksektir (Geng ve ark 2001). Yöntemin geçerliliği ve 

yapılan araştırmanın doğruluğu için, bazı kilit noktaların doğru verilmesinin tamamen 

araştırmacının sorumluluğuna dayanmasından dolayı çok detaylı bilgi aktarımını 

gerektirir (Ramoğlu ve Ozan 2014). 

 

Son yıllarda, dijital görüntü tekniklerinin gelişmesiyle daha doğru anatomik 

modeller elde edebilmek için daha etkili yöntemler mevcuttur. Sonlu elemanlar stres 

analizi uygulanacak olan deney materyalinin üç boyutlu katı modelinin oluşturulması 

için bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) görüntüleme yöntemiyle 

elde edilen bilgiler, 2 veya 3 boyutlu olarak bilgisayar ortamına aktarılmakta ve ağ 

yapısı (mesh) oluşturulmaktadır (Geng ve ark 2001). 

 

Bu yöntemlerin kullanılmasında karşılaşılabilecek olan en basit problem MR 

ve BT görüntüleme sistemleri ile sonlu elemanlar stres analiz yönteminde kullanılacak 

olan katı modelin oluşturulmasında kullanılan CAD (Computer Aided Design-

Bilgisayar Destekli Tasarım) programları arasında uyumsuzluk ve koordinat belirleme 
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cihazlarıyla sayısallaştırılmış nokta veya yüzey datalarının üç boyutlu katı model 

haline getirilmesi için kullanılacak yazılımın yetersizliği olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu nedenle, bu analiz yönteminin kullanıldığı durumlarda, katı model 

üzerinde gerekli düzenlemeler yapılarak modeller elde edilmelidir (Ramoğlu ve Ozan 

2014). 

 

Cisimlerin katı modelinin oluşturulabilmesi için CAD programları 

kullanılmaktadır. Modelleme bir, iki veya üç boyutlu olarak yapılabilir. Gerçek 

dünyanın koordinat düzlemine uygun olarak oluşan kuvvetleri temsil etmek için üç 

boyutlu modelleme kullanılır. Her eksende olan kuvvetler hesaba katılacağı için, 

hassas ve gerçeğe yakın sonuçlar elde etmek daha olasıdır (Geng ve ark 2001) 

  

SESA yönteminde uygulanması gereken temel aşamalar sırasıyla şunlardır:    

 

 1. Yapının modellenmesi ve elemanlara bölünmesi   

 2. Analiz verilerinin yüklenmesi (Sınır Şartlar)   

 3. Analizin çözümlenmesi  

  

Yapının Modellenmesi ve Elemanlara Bölünmesi  

 

Öncelikle sonlu elemanlar analizinin yapılabilmesi için tüm yapıların 

bilgisayar ortamına aktarılması ve geometrik bir model oluşturulması gerekmektedir. 

Bu teknik ileri düzey bir modelleme tekniğidir. Geometrik modeller, bilgisayar 

destekli tasarım programlarının yardımıyla oluşturulmakta ve kompleks yapıların 

modellenmesinde, üç boyutlu bilgisayarlı tomografi tarayıcısı, üç boyutlu lazer 

tarayıcısı ya da üç boyutlu çizim programlarıyla bilgisayar ortamında çizilmesi 

yöntemlerinden faydalanılabilmektedir (Taşkınsel ve Gümüş 2014).  

 

Hazırlanan geometrik model birbirlerine düğüm noktalarında birleşen daha 

basit geometrik şekillere yani mümkün olduğunca fazla sayıda elemana bölünür. 

Eleman sayısının mümkün olduğunca çok sayıda kullanılması kuvvet dağılımının 

daha duyarlı ölçülebilmesini sağlar ve gerçeğe daha yakın sonuçlar elde edilebilir 

(DeTolla ve ark 2000, Geramy ve Morgano 2004). Elemanlar tek boyutlu (düz 

çizgiler), iki boyutlu (üçgenler, eşkenar dörtgenler) veya üç boyutlu (piramit veya 
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tuğlaya benzer şekilli) ve değişik şekillerde olabilirler (Shetty ve ark 2010).  

 

Elemanların birbirlerine bağlandıkları noktalara düğüm (node), tüm yapıya ise 

ağ (mesh) denmektedir (Arola ve ark 2001, Magne 2007). Oluşturulan model canlı bir 

yapının matematiksel bir modeli olduğu için doğal davranışın tüm detaylarının 

aktarılması mümkün değildir, ancak model bilgisayar ortamında olduğu için 

değişkenler ve yükleme koşulları üzerinde istenildiği gibi oynama yapılabilir. Bu 

yüzden matematiksel modelin iyi hazırlanması, yapılacak analiz için çok önemli bir 

basamaktır (Taşkınsel ve Gümüş 2014). 

 

Analiz Verilerinin Yüklenmesi 

 

Bu aşamada modellemesi yapılan elemanların materyal özellikleri, yükleme 

koşulları ve sınır şartları programa yüklenir. Gereken minimum materyal özellikleri 

poisson oranı ve elastisite modülüdür. Ancak yapılacak çalışmaya göre genleşme 

katsayısı, sürtünme katsayısı, termal iletkenlik gibi değerler de kullanılabilir (Konda 

ve SA 2012). Sınır şartları, hazırlanan modelin belirli düğüm noktalarından 

sabitlenmesiyle sağlanan yer değiştirme kısıtlamaları ve yükleme koşulları ile elde 

edilir. Yükleme koşullarının belirlenmesi ile birlikte uygulanması düşünülen kuvvetin 

şiddeti, yönü ve açısı belirlenir (Geng ve ark 2001). 

  

Analizin Çözümlenmesi  

 

Analiz sonucunda çıkan stres değerleri, matematiksel hesaplamalar sonucunda 

elde edilmektedir ve bu değerlerin varyansı bulunmamaktadır. Bu nedenle bu 

değerlerin istatistiksel analizi yapılamamakta sonuçlar da detaylı bir şekilde 

incelenerek yorumlanmaktadır. SESA yönteminde stresin sayısal değeri her zaman 

doğru olmayabilir fakat stresin hangi bölgede ve ne kadar yoğunlukta oluşacağı sorusu 

cevaplanabilir. 

 

Bu sayısal analiz yöntemi her ne kadar karmaşık geometriye sahip mühendislik 

yapı sistemleri için geliştirilmiş olsa da, bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere de 

paralel bir şekilde, dişhekimliği biyomekaniğinde de kullanım alanı bulmuştur (Geng 

ve ark 2001). 
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Teknolojinin gelişmesi, doğru orantılı olarak ileri işlemci yeteneğine sahip 

bilgisayarların gelişmesi neticesinde sonlu elemanlar teknolojisi ve bu teknoloji ile 

kullanılan yazılım paketlerinin de gelişmesine neden olmuştur. Sonlu elemanlar analiz 

yazılımları arasında, teknik olarak farklılıklar olmakla birlikte diş hekimliğinde en sık; 

ANSYS, SAP 80, SAP 86, SAP 90, IDEAS, NASTRAN, PAFEC 75, MARC VE 

PATRAN, PROENGINEER, SOLIDWORKS gibi yazılımlar kullanılır (Geng ve ark 

2001, Adıgüzel 2010). 

 

Bu programların yardımı ile stres, şekil değiştirme ve yer değiştirme miktarları 

sayısal değerlerle ifade edilebilmekte ve elde edilen verilerin kolayca anlaşılıp, 

yorumlanabilmesi için renkli görüntüler alınabilmektedir. Programın hazırlamış 

olduğu renk cetvelleri ile gelen kuvvetlerin değerlendirilmesi rahatlıkla 

yapılabilmektedir. 

  

Sonlu elemanlar yöntemini uygulayabilmemiz için bazı temel kavramları 

bilmemiz gerekir. 

  

Stres   

 

Bir cisme dışarıdan bir kuvvet uygulandığında, cisimde bu kuvvete karşı bir 

direnç gelişir. Dışarıdan gelen kuvvete içeriden bir tepki olan stres, bu kuvvetle eşit 

şiddette fakat zıt yöndedir. Hem uygulanan kuvvet, hem de içeriden gelen direnç 

cismin mevcut alanı üzerine dağılır. Bu durumda bir yapının içindeki stres; birim alan 

başına düşen kuvvetin miktarı olarak tanımlanır ve kuvvet birimi MPa’dır (Craig 

1997).  

  

Stres = Kuvvet/Alan  

 

Strain   

 

Strain, gerilim uygulandığında, cismin her biriminde meydana gelen birim 

uzunluktaki değişimdir ve cismin fiziksel bir deformasyonu (elastik veya plastik) 

şeklinde tanımlanır. Yani uzunluktaki değişimin orjinal uzunluğa oranıdır. Strainin 

ölçü birimi yoktur. Stres, büyüklüğü ve yönü olan bir kuvvettir, strain ise bir kuvvet 
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değil, sadece bir büyüklüktür, yani tamamen farklı niceliklerdir (Craig 1997).  

  

Strain = Şekil değişikliği/Orijinal uzunluk   

 

Elastisite Modülü  

 

Stresin straine oranıdır. Stres-strain eğrisinin doğrusal kısmındaki stres-strain 

oranı maddenin sertliğini verir ve birimi GPa (Gigapascal)’dır. Young's modülü 

olarak da bilinir ve elastisite modülü artıkça cismin katılığı artar (Craig 1997). Yani 

stres altında elastisite modülü yüksek olan materyal elastisite modülü düşük olan 

materyale göre daha az deformasyona uğrar. 

  

Elastisite modülü = Stres/Strain  

 

Poisson Oranı 

 

 Çekme ya da basmadaki yükleme sırasında; strain oluşumu, yükleme yönünde 

ve buna dik yönlerde eş zamanlı olmaktadır. Elastik sınır içinde yüklemeye dik 

yöndeki strainin yükleme yönündeki straine oranıdır (Craig 1997).  

 

Von Mises Stres 

 

Von Mises stresi, sünek materyaller için şekil değiştirmenin başlangıcı olarak 

tanımlanır ve materyal üzerinde oluşan stres dağılımları ve yoğunlaşmaları hakkında 

bilgi edinmemizi sağlar. İki veya üç boyutta oluşan stresleri birleştirerek, tek yönde 

yüklenen materyalin çekme (tensile) dayanıklılığını verir. Von Mises stres, kırılma 

dayanıklılığının ölçülmesindeki analizlerde de kullanılır (Incropera ve Dewıtt 2002). 

 

Çekme Dayanımı 

 

Bir yapıyı gerip uzatma eğiliminde olan bir yükün neden olduğu deformasyona 

karşı koyan bir kuvvettir (Çalıkkocaoğlu 1996). Cisimler düşük miktardaki kuvvetler 

karşısında elastik deformasyona uğrar ve kuvvet ortadan kalktığı zaman eski haline 

geri dönebilir. Cismin üzerindeki gerilme artarsa kalıcı şekil değişikliğine uğrayarak 
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plastik deformasyon gösterebilir (Tanaka ve ark 2003). 

 

 
      Şekil 1.3. Mühendislik çekme eğrisi. 

 

  

Anatomik yapılar Çekme dayanımı (MPa) Referans  

Mine             16,7 (Tanaka ve ark 2003) 

Dentin             103 (Tanaka ve ark 2003) 

Pulpa             2,94 (Tanaka ve ark 2003) 

Kemik             123 (Tanaka ve ark 2003) 

  

Tablo 1.1. Diş ve kemik dokularının çekme dayanımı (tensile yield strength). 

 

Cisimlere çok eksenli yükleme yapıldığı durumlarda maddede plastik 

deformasyonun meydana gelip gelmediğini belirleyebilmek için, von Mises eşdeğer 

gerilimi rutin olarak kullanılmaktadır. Bir elementin von Mises eşdeğer gerilimi o 

maddenin akma dayanımından daha yüksek seviyelerde ise bu elementte plastik 

deformasyonun gerçekleşmesi durumu mevcuttur (Tanaka ve ark 2003). Aynı 

zamanda materyallerin çekme dayanımı da materyalde fraktür oluşup oluşmadığını 

belirlemek açısından önemli bir kaynaktır (Toparli ve Sasaki 2003). 
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Bu tez çalışmasının amacı; çürük ya da travma sebebiyle nekroze olmuş açık 

apeksli bir dişin farklı mataryallerle yapılan endodontik tedavisi sonrasında 

oluşabilecek ikincil bir travmanın dişin hangi bölgesinde ve ne kadar yoğunlukta stres 

oluşturacağını sonlu elemanlar yöntemi kullanarak belirlemektir. Aynı zamanda 

meydana gelen stres yoğunluklarının kullanılan kanal dolum materyaline göre değişip 

değişmeyeceği ve hangi kanal dolum materyalinin dişi travmaya karşı daha dayanıklı 

hale getirebileceği konusunda fikir sahibi olmaktır.
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Travma ya da diş çürüğüne bağlı nedenlerle nekroz olmuş kök ucu açık dişler 

için önerilen tedavi yöntemi apeksifikasyon tedavisidir. Tek seansta yapılabilen 

apeksifikasyon yöntemleri daha kısa sürdüğü, dişi daha az zayıf hale getirdiği için 

tercih edilmekte ve günümüzde bu amaçla farklı kanal dolum materyalleri 

kullanılmaktadır. Ancak her ne kadar kanal tedavisi başarılı yapılmış olsa da immatür 

dişlere gelen zarar verici bir kuvvet dişlerde travmaya sebep olabilir ve tedavimizi 

olumsuz etkileyebilir. Bu çalışma, günümüzde geliştirilen medikal görüntüleme 

sistemleri ve bilgisayar programları sayesinde dişe gelen travma oluşturabilecek 

kuvvetlerin dişin hangi bölgesinde ve ne kadar miktarda stres ve deformasyon 

oluşturabileceği, oluşan stres ve deformasyonların, kanal dolum materyalinin farkına 

göre değişip değişmeyeceği gibi problemlerin bir ya da birden fazlasının 

çözülebileceği düşünülerek planlandı ve sonlu elemanlar analiz yönteminden 

yararlanıldı. 

 

Bu çalışma için Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı 

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Değerlendirme Komisyonu tarafından 

10.03.2016 tarihinde yapılan 03 sayılı toplantısında etik açısından uygun olduğuna 

dair karar yazısı alınmıştır. 

 

Çalışmamızda 9 yaşında karışık dişlenme döneminde erkek hastanın dental 

tomografi görüntüsünden yararlanıldı. Bu çalışma için hastadan yeni bir tomografi 

çektirmesi istenmedi, hastanın cerrahi amaçla daha önceden çektirmiş olduğu 

tomografi görüntüsü incelendi. Bu tomografi görüntüsü Erciyes Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda kesit kalınlığı 0.4 mm (milimetre) olarak 

çekilmiş ve Erciyes Üniversitesi Ağız, Çene ve Yüz Cerrahisi Anabilim Dalı 

arşivinden alınmıştır. 
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                      Şekil 2.1. Hastadan alınan tomografik kesit görüntüsü. 

 

2.1. Bilgisayarlı Tomografi Görüntüsünün Mimics Programına Aktarılması 

 

Elde edilen tomografi görüntüsü DICOM (Digital Imaging and Communications 

in Medicine) formatında yüksek ekran çözünürlüğüne sahip bilgisayarda medikal 

görüntü kontrol sistemine (Mimics 15.01, Materialise, Leuven, Belgium ve 

Solidworks 2014 Premium, Concord, Massachusetts) aktarılarak üç boyutlu hacimsel 

görüntüsü elde edildi.  

 

Mimics yazılımı aracılığı ile bir dizi komut kullanılarak bilgisayarlı 

tomografiden elde edilen görüntünün biyomodeli elde edildi. Bu komutlar; DICOM 

formatındaki görüntünün programa aktarılması, uygun değerlerde ve istenilen renkte 

mask atılması ve 3 boyutlu model elde edilmesidir. 

 

Bilgisayarlı tomografi cihazından alınan DICOM formatındaki diş ve kemik 

dokularının (sağ maksiller santral diş ve destek dokuları) 3 boyutlu modelinin elde 

edilebilmesi için Hounsfield (HU) değerlerinden faydalanıldı. HU değerleri program 

içerisinde tanımlı değerlerdir ve en küçük 226, en büyük ise 3072’dir. Bu aralıklar 

içerisinde elimizdeki bilgisayarlı tomografinin çözünürlüğüne göre HU değerleri 

belirlenerek işlem yapacağımız dişin sınır çizgileri belirlendi. HU değerleri 

belirlendikten sonra program otomatik olarak, belirlediğimiz bölgeye kendi maskını 
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attı. Sonrasında sınır çizgi hataları düzenlenerek maskeleme işlemine son verildi ve 3 

boyutlu görüntü oluşturuldu.  

 

                

 

 

 

 

 

 

                       Şekil 2.2. Program içinde tanımlı Hu değerleri 

 

 Şekil 2.2. Sağ maksiller santral dişin 3 boyutlu görüntüsü. 

 

2.2. Mimics Programında Elde Edilen 3 Boyutlu Görüntünün SolidWorks 

Programına Aktarılması 

 

Maksilla’nın ve dişin (mine-dentin, pulpa) nokta bulutları Mimics programından 

alınarak CAD programı olan SolidWorks 2014 Premium yazılımında tersine 

mühendislik yöntemi kullanılarak tek tek katı hale getirildi. Katı hale gelen parçaların 

yüzeylerinde geometrik hata kontrolü yapıldı ve parçalardaki hatalar nokta bulutuna 

uygun yeni yüzeyler atılarak düzeltildi. Mine, dentin ve maksilladaki kortikal ve 
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trabeküler kemik, tomografi görüntülerindeki kalınlıklar referans alınarak 

ölçeklendirme yöntemiyle SolidWorks programında ayrı katı modeller haline 

getirildi. 

 

Dentoalveolar travmanın simülasyonunu başarılı bir şekilde oluşturabilmek için 

mine, dentin, pulpa, periodontal ligament, trabeküler kemik  ve kortikal kemiğin dahil 

olduğu minimum 6 materyalin modellenmesi gerekmektedir (da Silva ve ark 2011). 

Yaptığımız çalışmada bu 6 materyal ile birlikte alveolar kemik de modellendi. 

 

Alveolar kemik ve periodontal ligamentin kalınlıkları literatür bilgiler ışığı 

altında belirlendi. Katı hale getirilen dentinden ölçeklendirme metoduyla oluşturuldu. 

Periodontal ligament kalınlığı ortalama 0,2 mm, alveoler kemik kalınlığı ise ortalama 

0,1 mm olarak belirlendi. Tomografik görüntüden direkt modellemenin imkansız 

olması ve kalınlıklarının, her bölgede aynı ve düzgün yapıda olmamasından dolayı 

ortalama değerler kullanıldı (da Silva ve ark 2013). Periodontal ligament, servikal 

bölgede mine-dentin sınırının yaklaşık olarak 0,5 mm altından başlatıldı. 

 

Sement tabakası çok ince olduğu ve fiziksel özellikleri dentine benzediği için 

modellenmedi (Poiate ve ark 2009). 
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 Şekil 2.3. Modellenmiş maksilla ve diş katmanlarının kesit görüntüsü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Şekil 2.4. Modellenmiş diş katmanlarının  saydamlaştırılmış görüntüsü. 

 

Kortikal kemik 

Trabeküler kemik 

Pulpa 

Dentin 

Mine 

Alveolar kemik 
Kortikal kemik 

Trabeküler kemik 

Pulpa 

 Dentin 

Mine 

Alveolar 

 kemik 

Periodontal 

 ligament 
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Biri kontrol grubu olmak üzere 4 farklı grup oluşturuldu. Kontrol grubundaki 

diş tedavi edilmemiş sağlıklı diş olarak, diğer gruplar ise farklı kanal dolum materyali 

(MTA; Biodentin; Güta-perka) kullanılarak kanal tedavisi yapılmış dişler olarak 

simüle edildi.  

 

Grup 1; sağlıklı dişi, grup 2; MTA ile kanal dolumu gerçekleştirilmiş olan dişi, 

grup 3; biodentin ile kanal dolumu gerçekleştirilmiş olan dişi ve grup 4; güta-perka 

ile kanal dolumu gerçekleştirilmiş olan dişi temsil etmektedir. 

 

Kontrol grubu-sağlıklı diş modeli 

 

Kontrol grubundaki sağlıklı diş modeli tamamen tetrahedral katı elemanlar 

kullanılarak mesh edildi (ağ yapısına bölündü). Çalışmada incelenen sağlıklı diş 

modeline ait düğüm sayısı 2 066 503  ve eleman sayısı 1 437 975 olarak oluşturuldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Şekil 2.5. Sağlıklı diş modelinin mesh görüntüsü. 
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Çalışmamızda, uygulanacak olan kuvvetlere karşı diş dokularının nasıl cevap 

vereceğini belirleyebilmemiz için diş ve kemik dokularının mekanik özelliklerinden 

olan young’s modülü ve poisson oranının bilinmesi gerekmektedir. Literatür bilgiler 

baz alınarak bu değerler veri olarak sonlu elemanlar programına aktarıldı. Modeldeki 

tüm yapılar homojen, izotropik ve elastik olarak varsayıldı. 

 
 

 

Tablo 2.1. Diş ve destek dokularının young’s modülü ve poisson oranları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materyaller  Young’s modülü 

(E) (GPa) 

Poisson oranı 

(μ) 

Referanslar  

Mine     77.90    0.33 (Huang ve ark 2005) 

Dentin     16.6    0.31 (Huang ve ark 2005) 

Pulpa     0.00689    0.45 (Huang ve ark 2005) 

Periodontal ligament    0.05    0.45 (Huang ve ark 2005) 

Alveolar kemik    3.50    0.33 (Huang ve ark 2005) 

Trabeküler kemik    0.50    0.38 (Huang ve ark 2005) 

Kortikal kemik    10.00    0.26 (Huang ve ark 2005) 
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Kanal tedavisi yapılmış diş modeli 

 

Kanal tedavisi yapılmış olan gruplarda; kanal giriş kavitesi, uygulanacak olan 

restorasyon materyali, kaide materyalinin yerleştirileceği alan ve kaide materyali olan 

siman CAD programı olan SolidWorks Premium 2014’de yüzey modelleme 

yöntemiyle oluşturuldu. Modeldeki yapılar aynı şekilde homojen, izotropik ve elastik 

olarak varsayıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.6. Modellenmiş maksilla ve kanal tedavisi yapılmış diş katmanlarının kesit 

görüntüsü. 

 

 

 

Kortikal kemik 

Trabeküler  

kemik 

Dentin 

Mine 

Alveolar  

kemik 

MTA; 

Biodentin; 

Güta-perka 

Siman 

Kompozit 

Periodontal 

ligament 
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   Şekil 2.7. Kanal tedavisi yapılmış diş katmanlarının saydamlaştırılmış görüntüsü. 

 

Kanal tedavisi yapılmış olan gruplardaki diş modeli % 99 tetrahedral ve % 1 

hekzagonal katı elemanlar kullanılarak ağ yapısına bölündü. Çalışmada incelenen  

kanal tedavili diş modeline ait düğüm sayısı 3 592 431 ve eleman sayısı 2 501 647 

olarak oluşturuldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Şekil 2.8. Kanal tedavisi yapılmış diş modelinin mesh görüntüsü. 
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Daha sonra kanal dolum materyali olarak kullanılacak MTA, biodentin ve güta-

perkanın mekanik özellikleri olan young’s modülü ve poisson oranları programa 

aktarıldı. Kaide materyali olarak cam iyonomer siman ve giriş kavitesi restorasyon 

materyali olarak ise kompozitin mekanik özelliklerinden yararlanıldı.  

 

Diş ve kemik dokuları ve giriş kavitesi dolgu materyali ile kaide materyalinin 

mekanik özellikleri olan young’s modülü ve poisson oranı literatürden elde edilerek 

programa aktarılırken, kanal dolum materyali olarak kullanılacak olan MTA, 

biodentin ve güta-perkanın mekanik özellikleri ise Atatürk Üniversitesi Makine 

Mühendisliği Bölümünden hizmet alınarak elde edildi.  

 

Test modelleri 15*4*1,5 mm boyutlarında hazırlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.9. Test modellerinin hazırlandığı aparat.                  Şekil 2.10. MTA test modeli 
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Materyaller  Young’s modülü 

(E;GPa) 

Poisson oranı 

(μ) 

Referanslar  

Cam iyonomer siman    10.8    0.3 (Ichim ve ark 2007) 

Kompozit rezin 

(Clearfil Photo Core, 

Kuraray, Japan)  

   

   18.600 

 

   0.26 

   
(Adıgüzel ve ark 

2011) 

MTA Angelus    1.13    0.4    * 

Biodentin (Septodent)    1.7    0.45    * 

Güta-perka     0.14    0.3    * 

 

Tablo 2.2. Kanal dolum materyalleri, kaide materyali olan siman ve restorasyon 

materyali olan kompozitin young’s modülü ve poisson oranları.  

*Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi laboratuarında test edilerek elde 

edilmiştir.
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Oluşturulan gruplardaki dişlere travmayı simüle etmesi için 3 farklı yönde ve 3 

farklı miktarda statik kuvvet uygulandı. Kuvvet yönleri; 

 

F1- Horizontal kuvvet yönü ( kronun labial yüzeyinin ortasındaki 3,17 mm2’lik 

alana 90o açıyla)  

F2- Oblik kuvvet yönü ( kronun labial yüzeyinin ortasındaki 3,17 mm2’lik alana 

dişin uzun aksına 45o açıyla) 

F3- Vertikal kuvvet yönü ( insizal kenarın ortasındaki 0,99 mm2’lik alana 90o 

açıyla) 

olarak belirlendi. 

                                                                                       

                         

 

 

 

 

 

 

 

                             Şekil 2.11. Gruplara uygulanan kuvvet yönleri 
 

 

 

 

 

 

 

 

                         Şekil 2.12.  Kuvvetlerin uygulandığı alanlar 
 

Kuvvet miktarları ise normal çiğneme kuvveti olarak nitelendirilen 100 N 

(Newton), parafonksiyonel kuvvet olarak nitelendirilen 500 N, ve travmatik kuvvet 

olarak nitelendirilen 800 N olarak uygulandı (Poiate ve ark 2009). 
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3. BULGULAR 

 

Bu tez çalışmasında simüle edilen diş gruplarına uygulanan farklı yönde ve 

farklı miktardaki kuvvetlerde, diş ve destek dokularında en yüksek stres ve 

deformasyonun oluştuğu bölgeler ile miktarları değerlendirildi. Stres dağılımı ve stres 

değerleri, von Mises stres kriterlerine göre değerlendirmeye alındı. Şekillerde görülen 

kırmızıdan maviye doğru olan renkler, azalan stres ve deformasyon değerlerini 

göstermektedir. 

 

3.1. Kuvvet yönü ve miktarına göre gruplarda oluşan en yüksek stres ve 

deformasyon bölgeleri 

 

Yaptığımız bu çalışmanın ilk basamağında; F1, F2 ve F3 kuvvetleri, tüm diş 

gruplarına 100 N, 500 N ve 800 N’luk kuvvetler halinde uygulandı ve minede, 

dentinde, pulpa ya da kanal dolum materyalinde, periodontal ligamentte ve alveolar 

kemikte meydana gelen en yüksek stres ve deformasyon bölgeleri ayrı ayrı 

değerlendirildi. 
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3.1.1. F1 yönünde kuvvet uygulandığında oluşan en yüksek stres ve 

deformasyon bölgeleri 

 

Sağlıklı diş modeli olan grup 1’de, F1 yönünde 100 N kuvvet uygulandığında 

oluşan en yüksek stres ve deformasyon bölgeleri şekilde gösterilmiş olup, kırmızıdan 

maviye doğru olan renkler, azalan stres ve deformasyon değerlerini göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1. Grup 1’de, F1 yönünde 100 N’luk kuvvet uygulandığında sırasıyla mine, 

dentin ve pulpada oluşan en yüksek stres bölgeleri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 3.2. Grup 1’de F1 yönünde 100 N’luk kuvvet uygulandığında sırasıyla 

periodontal ligament ve alveolar kemikte oluşan en yüksek stres bölgeleri. 
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Sağlıklı diş modeli olan grup 1’de, F1 yönünde 100 N’luk kuvvet 

uygulandığında en yüksek stresin, mine, dentin ve periodontal ligamentte; 

servikopalatinal bölgede biriktiği, pulpada ise kök ucunda biriktiği görüldü. Alveolar 

kemikteki en yüksek stres birikimi ise servikal mesiobukkal bölgede bulundu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 3.3. Grup 1’de F1 yönünde 100 N’luk kuvvet uygulandığında sırasıyla mine, 

dentin ve pulpada oluşan en yüksek deformasyon bölgeleri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Şekil 3.4. Grup 1’de F1 yönünde 100 N’luk kuvvet uygulandığında sırasıyla 

periodontal ligament ve alveolar kemikte oluşan en yüksek deformasyon bölgeleri. 
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       F1 yönünde grup 1’e uygulanan 100 N’luk kuvvette en yüksek deformasyon, 

mine, dentin ve pulpanın koronal bölgesinde oluşurken, periodontal ligament ve 

alveolar kemikte servikobukkal alanlardadır.  

 

MTA ile kanal dolumu gerçekleştirilmiş olan grup 2’de, F1 yönünde 100 N 

kuvvet uygulandığında oluşan stres bölgeleri şekildeki gibi olup, kırmızıdan maviye 

doğru olan renkler, azalan stres ve deformasyon değerlerini göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 3.5. Grup 2’de, F1 yönünde 100 N’luk kuvvet uygulandığında sırasıyla mine, 

dentin ve pulpada oluşan en yüksek stres bölgeleri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 3.6. Grup 2’de F1 yönünde 100 N’luk kuvvet uygulandığında sırasıyla 

periodontal ligament ve alveolar kemikte oluşan en yüksek stres bölgeleri. 
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           F1 yönünde grup 2’de, 100 N’luk kuvvet uygulandığında en yüksek stres 

birikimi minede, kuvvetin uygulandığı alandayken; dentin, MTA ve alveolar kemikte 

kök ucunda iç tarafta bulundu. Periodontal ligamentteki en yüksek stres birikimi ise 

servikopalatinal alandadır. 

 

Grup 2’ye uygulanan F1 yönündeki 100 N’luk kuvvette meydana gelen en 

yüksek deformasyon bölgeleri ise grup 1’e uygulanan F1 yönündeki 100 N’luk 

kuvvette meydana gelen deformasyon bölgeleri ile aynıdır (Şekil 3.3. ve Şekil 3.4.). 

 

           Biodentin ile kanal dolumu gerçekleştirilmiş olan grup 3’te, F1 yönünde 100 

N’luk kuvvet uygulandığında oluşan en yüksek stres ve deformasyon bölgeleri, grup 

2’ye uygulanan F1 yönündeki 100 N’luk kuvvette meydana gelen en yüksek stres ve 

deformasyon bölgeleri ile aynıdır (Şekil 3.3., Şekil 3.4., Şekil 3.5., Şekil 3.6.). 

 

Güta-perka ile kanal dolumu gerçekleştirilmiş olan grup 4’te, F1 yönünde 

100 N’luk kuvvet uygulandığında oluşan en yüksek stres bölgeleri, minede meydana 

gelen en yüksek stres bölgesi dışında grup 1’de aynı kuvvet yönü ve miktarında 

meydana gelen stres bölgeleri ile aynı alanlardadır (Şekil 3.1. ve Şekil 3.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 3.7. Grup 4’te F1 yönünde 100 N’luk kuvvet uygulandığında minede meydana 

gelen en yüksek stres bölgesi 
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Grup 4’e uygulanan F1 yönündeki 100 N’luk kuvvette meydana gelen en 

yüksek deformasyon bölgelerinin, grup 1’e uygulanan  F1 yönündeki 100 N’luk 

kuvvette meydana gelen deformasyon bölgeleri ile aynı olduğu görüldü (Şekil 3.3. ve 

Şekil 3.4.). 

 

3.1.2. F2 yönünde kuvvet uygulandığında oluşan en yüksek stres ve 

deformasyon bölgeleri 

         

           Sağlıklı diş modeli olan grup 1’de, F2  yönünde 100 N kuvvet uygulandığında 

oluşan en yüksek stres ve deformasyon bölgeleri şekilde gösterilmiş olmakla birlikte, 

kırmızıdan maviye doğru olan renkler, azalan stres ve deformasyon değerlerini 

göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Şekil 3.8. Grup 1’de F2 yönünde 100 N’luk kuvvet uygulandığında sırasıyla mine, 

dentin ve pulpada oluşan en yüksek stres bölgeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Şekil 3.9. Grup 1’de F2 yönünde 100 N’luk kuvvet uygulandığında sırasıyla 

periodontal ligament ve alveolar kemikte oluşan en yüksek stres bölgeleri 
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            F2 yönündeki 100 N’luk kuvvetin grup 1’e uygulanmasıyla oluşan en yüksek 

stres bölgeleri; mine ve dentinde kuvvetin uygulandığı alandayken, pulpada kök 

ucunda, periodontal ligamentte servikopalatinal bölgede ve alveolar kemikte ise 

servikal mesiobukkal bölgededir. 

 

          Sağlıklı diş modelinde grup 1’e F2 yönünde 100 N kuvvet uygulandığında 

oluşan en yüksek deformasyon bölgeleri, F1 yönünde 100 N kuvvet uygulandığında 

oluşan en yüksek deformasyon bölgeleriyle aynıdır (Şekil 3.3. ve Şekil 3.4.). 

Periodontal ligamentte oluşan en yüksek deformasyonun oluştuğu bölge farklı olmakla 

birlikte servikopalatinal alandadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Şekil 3.10. Grup 1’de F2 yönünde 100 N’luk kuvvet uygulandığında periodontal 

ligamentte oluşan en yüksek deformasyon bölgesi 
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MTA ile kanal dolumu gerçekleştirilmiş olan grup 2’de, F2 yönünde 100 N 

kuvvet uygulandığında oluşan en yüksek stres bölgeleri alveolar kemik dışında, grup 

1’e  aynı yönde 100 N kuvvet uygulandığında oluşan en yüksek stres bölgeleri ile 

aynıdır (Şekil 3.8. ve Şekil 3.9.). Bu grupta alveolar kemikte oluşan en yüksek stres 

birikiminin ise kök ucunda iç tarafta meydana geldiği görüldü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

Şekil 3.11. Grup 2’de F2 yönünde 100 N kuvvet uygulandığında alveolar kemikte 

oluşan en yüksek stres bölgesi. 

 

 

Grup 2’ye uygulanan F2 yönündeki 100 N’luk kuvvette meydana gelen en 

yüksek deformasyon bölgeleri, sağlıklı dişe uygulanan  F2  yönünde 100 N kuvvet 

uygulandığında meydana gelen en yüksek deformasyon bölgeleri ile aynıdır (Şekil 

3.3., Şekil 3.4. ve Şekil 3.10.). 

 

Biodentin ile kanal dolumu gerçekleştirilmiş olan grup 3’te F2 yönünde 100 

N kuvvet uygulandığında oluşan en yüksek stres ve deformasyon bölgeleri, grup 2’ye 

uygulanan F2 yönündeki 100 N’luk kuvvet ile aynıdır (Şekil 3.3., Şekil 3.4., Şekil 3.8., 

Şekil 3.9., Şekil 3.10. ve Şekil 3.11.). 

 

Güta-perka ile kanal tedavisi yapılmış olan grup 4’e uygulanan F2 

yönündeki 100 N’luk kuvvette meydana gelen en yüksek stres ve deformasyon 

bölgeleri, grup 1’e uygulanan  F2 yönündeki 100 N’luk kuvvette meydana gelen en 

yüksek stres ve deformasyon bölgeleri ile aynıdır (Şekil 3.3., Şekil 3.4., Şekil 3.8., 

Şekil 3.9. ve Şekil 3.10.). 
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3.1.3. F3 yönünde kuvvet uygulandığında oluşan en yüksek stres ve 

deformasyon bölgeleri 

 

   Sağlıklı diş modeli olan grup 1’de, F3 yönünde 100 N kuvvet uygulandığında 

oluşan en yüksek stres bölgeleri aşağıdaki gibidir; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 3.12. Grup 1’e F3 yönünde 100 N kuvvet uygulandığında sırasıyla mine, dentin 

ve pulpada oluşan en yüksek stres bölgeleri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 3.13. Grup 1’e F3 yönünde 100 N kuvvet uygulandığında sırasıyla periodontal 

ligament ve alveolar kemikte oluşan en yüksek stres bölgeleri. 

 



47 

 

F3 yönünde 100 N’luk kuvvet grup 1’e uygulandığında oluşan en yüksek stres 

bölgeleri; minede kuvvetin uygulandığı alan olan kron insizalindeyken, dentin ve 

pulpada kök ucundadır. Periodontal ligament ve alveolar kemikte oluşan en yüksek 

stres birikiminin olduğu alanlar ise servikal mesiobukkal bölgedir. Alveolar kemikte 

oluşan stres birikiminin, periodontal ligamente göre daha apikalde yoğunlaştığı 

görüldü. 

 

Grup 1’de, F3 yönünde 100 N kuvvet uygulandığında oluşan en yüksek 

deformasyon bölgeleri ise periodontal ligament ve alveolar kemik dışında grup 1’e F1 

ve F2 yönünde 100 N kuvvet uygulandığında oluşan en yüksek deformasyon bölgeleri 

ile aynıdır (Şekil 3.3. ve Şekil 3.4.). Periodontal ligament ve alveolar kemikte oluşan 

en yüksek deformasyon servikal bukkomesial alandadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 3.14. Grup1’e F3 yönünde 100 N’luk kuvvet uygulandığında periodontal 

ligament ve alveolar kemikte oluşan en yüksek deformasyon bölgeleri 
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            MTA ile kanal dolumu gerçekleştirilmiş olan grup 2’de F3 yönünde 100 N 

kuvvet uygulandığında oluşan en yüksek stres bölgeleri aşağıdaki şekilde 

gösterilmiştir ve kırmızıdan maviye doğru olan renkler azalan stres değerlerini 

göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.15. Grup 2’ye F3 yönünde 100 N kuvvet uygulandığında sırasıyla mine, dentin 

ve pulpada oluşan en yüksek stres bölgeleri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Şekil 3.16. Grup 2’ye F3 yönünde 100 N kuvvet uygulandığında sırasıyla periodontal 

ligament ve alveolar kemikte oluşan en yüksek stres bölgeleri    
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Grup  2’de F3 yönünde 100 N kuvvet uygulandığında minede oluşan en yüksek 

stres bölgesi kuvvetin uygulandığı alan olan kron insizalidir. Pulpada, kök ucundayken 

alveolar kemiğin en apikal noktasında iç bölgededir. Dentinde ve periodontal 

ligamentte ise en yüksek stres birikimi, servikal mesiobukkal alandadır. 

 

Grup 2’de, F3 yönündeki 100 N kuvvette meydana gelen deformasyon 

bölgeleri, sağlıklı dişe uygulanan F3  yönündeki aynı miktardaki kuvvette meydana 

gelen en yüksek deformasyon bölgeleri ile aynı olmakla beraber Şekil 3.3., Şekil 3.4. 

ve Şekil 3.14.’de gösterilmiştir. 

 

Biodentin ile kanal dolumu gerçekleştirilmiş olan grup 3’te, F3 yönünde 

100 N kuvvet uygulandığında oluşan stres ve deformasyon bölgelerinden sadece 

dentinde oluşan stres bölgesi, F3 yönünde 100 N kuvvet uygulanan grup 2’de oluşan 

en yüksek stres ve deformasyon bölgelerinden farklıdır. Diğer bölgelerde oluşan en 

yüksek stres ve deformasyon bölgeleri aynı olmakla beraber Şekil 3.3., Şekil 3.4., Şekil 

3.14., Şekil 3.15. ve Şekil 3.16.’da gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.17. Grup 3’te F3 yönünde 100 N kuvvet uygulandığında dentinde meydana 

gelen en yüksek stres bölgesi 

  

 

Güta-perka ile kanal dolumu gerçekleştirilmiş olan grup 4’e uygulanan F3 

yönündeki 100 N’luk kuvvette meydana gelen en yüksek stres ve deformasyon 
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bölgeleri, grup 1’e uygulanan  F3 yönündeki 100 N’luk kuvvette meydana gelen en 

yüksek stres ve deformasyon bölgeleri ile aynı olmakla beraber Şekil 3.3., Şekil 3.4., 

Şekil 3.12., Şekil 3.13. ve Şekil 3.14’de gösterilmiştir. 

 

500 N ve 800 N kuvvet uygulandığında tüm gruplarda oluşan en yüksek stres 

bölgeleri 100 N uygulandığında oluşan en yüksek stres bölgeleriyle aynı olmakla 

birlikte F1 ve F2 yönlü kuvvette grup 2 ve grup 3’te dentinde oluşan stres bölgeleri 

farklı sonuç vermiştir. Dentinde oluşan en yüksek stres bölgesi aşağıdaki şekilde 

gösterilmiş olup kırmızıdan maviye doğru olan renkler azalan stres değerlerini 

göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Şekil 3.18. F1 ve F2 yönlü kuvvetlerde 500 N ve 800 N kuvvet uygulandığında grup   

2 ve grup 3’te dentinde oluşan en yüksek stres bölgesi  

 

MTA ve biodentinle kanal dolumu gerçekleştirilmiş olan gruplarda dentinde 

oluşan bu stres bölgeleri noktasal olmakla birlikte geniş bir alana dağılım 

göstermemiştir ve dentin yüzeyinde oluşan bu farklılık yeterince anlam ifade 

etmemektedir. 
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3.2. Uygulanan kuvvet büyüklüğü ve kuvvetin iletildiği diş dokularına  göre en 

yüksek stres ve deformasyon miktarlarının değerlendirilmesi 

 

Uygulanan kuvvetler sonucunda meydana gelen stres miktarları MPa, 

deformasyon miktarları ise mm cinsinden değerlendirildi. 

 

3.2.1. Minede oluşan en yüksek stres ve deformasyon miktarları 

 

     

 Şekil 3.19. 100 N’luk kuvvette minede oluşan en yüksek von Mises stres değerleri 
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   Şekil 3.20. 500 N’luk kuvvette minede oluşan en yüksek von Mises stres değerleri 

 

 

 

   Şekil 3.21. 800 N’luk kuvvette minede oluşan en yüksek von Mises stres değerleri 
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100 N, 500 N ve 800 N’luk kuvvetler uygulandığında; tüm gruplar 

değerlendirildiğinde minede en fazla stres birikimine sebep olan kuvvet, F3 yönlü 

kuvvet iken en az stres birikimine sebep olan kuvvet yönünün F1 olduğu görüldü. Grup 

2, grup 3 ve grup 4’te oluşan stres miktarları benzerken, sağlıklı diş modeli olan grup 

1’de, F1 ve F2 yönlü kuvvetlerde diğer gruplara göre daha fazla stres birikimi 

gözlendi. Uygulanan kuvvet miktarı arttıkça oluşan en yüksek von Mises stres 

değerleri de artmaktadır. 

 

      

 

  Şekil 3.22. 100 N’luk kuvvette minede oluşan en yüksek deformasyon miktarları 
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   Şekil 3.23. 500 N’luk kuvvette minede oluşan en yüksek deformasyon miktarları 

 

 

   

  Şekil 3.24. 800 N’luk kuvvette minede oluşan en yüksek deformasyon miktarları 
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Grup 1, grup 2, grup 3 ve grup 4’e, F1, F2, F3 yönündeki kuvvetler 

uygulandığında minede meydana gelen en yüksek deformasyon miktarları 

değerlendirildiğinde, en yüksek deformasyonun tüm gruplarda F1 yönündeki kuvvette 

meydana geldiği ve F3 yönünde uygulanan kuvvette oluşan deformasyon miktarlarının 

da tüm gruplarda en az ve benzer miktarlarda olduğu gözlendi. Uygulanan kuvvet 

miktarı arttıkça oluşan deformasyon miktarları da artmaktadır. 

 

3.2.2. Dentinde oluşan en yüksek stres ve deformasyon miktarları 

 

 

 Şekil 3.25. 100 N’luk kuvvette dentinde oluşan en yüksek von Mises stres değerleri 
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Şekil 3.26. 500 N’luk kuvvette dentinde oluşan en yüksek von Mises stres değerleri 

 

 

 

Şekil 3.27. 800 N’luk kuvvette dentinde oluşan en yüksek von Mises stres değerleri 
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100 N’luk kuvvet uygulandığında tüm gruplarda oluşan en yüksek stres 

birikimi F1 yönündeki kuvvette meydana geldi. Grup 3’te F1 ve F2 yönündeki 

kuvvetlerde oluşan stres miktarları en fazlayken, aynı yönlerdeki kuvvetlerde en az 

stres grup 1 ve grup 4’te görüldü. 

 

500 N ve 800 N’luk kuvvet uygulandığında F1 ve F2 yönünde oluşan stres 

miktarları değerlendirildiğinde; grup 2, grup 3 ve grup 4’te oluşan stresler benzerken, 

grup 1’de oluşan stres birikimi daha azdır. F1 ve F2 yönündeki kuvvetlerde oluşan 

stres miktarları F3 yönünde kuvvet uygulandığında oluşan stres miktarlarından daha 

fazladır ve uygulanan kuvvet miktarı arttıkça meydana gelen stres birikimi de 

artmaktadır. Grup 2’de oluşan stres miktarları diğer gruplarla karşılaştırıldığında, F3 

yönlü kuvvette en az bulundu. 

 

 

 Şekil 3.28. 100 N’luk kuvvette dentinde oluşan en yüksek deformasyon değerleri 
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     Şekil 3.29. 500 N’luk kuvvette dentinde oluşan en yüksek deformasyon değerleri 

 

 

 

 Şekil 3.30. 800 N’luk kuvvette dentinde oluşan en yüksek deformasyon değerleri 
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Uygulanan kuvvetler sonucunda tüm gruplar arasında oluşan deformasyon 

miktarları benzer bulunmakla birlikte, en yüksek deformasyon değerlerinin F1 

yönünde kuvvet uygulandığında meydana geldiği görüldü. Uygulanan kuvvet miktarı 

arttıkça deformasyon miktarlarıda artmaktadır. 

 

3.2.3. Pulpa, MTA, Biodentin ve Güta-perka’da oluşan en yüksek stres ve 

deformasyon miktarları 

 

 

Şekil 3.31. 100 N’luk kuvvette pulpa ve kanal dolum materyallerinde oluşan en yüksek 

von Mises stres değerleri 
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Şekil 3.32. 500 N’luk kuvvette pulpa ve kanal dolum materyallerinde oluşan en yüksek 

von Mises stres değerleri 

 

 

 

Şekil 3.33. 800 N’luk kuvvette pulpa ve kanal dolum materyallerinde oluşan en yüksek 

von Mises stres değerleri 
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Sağlıklı diş modeline ait pulpada biriken stres miktarlarının, diğer gruplarla 

karşılaştırıldığında, uygulanan tüm kuvvet yönlerinde daha az olduğu görüldü. Grup 

3’ün kanal dolum materyali olan biodentinde oluşan stres birikimi tüm kuvvet 

yönlerinde en fazla iken grup 2 ve grup 4’te oluşan streslerin daha az olduğu görüldü. 

Tüm gruplarda, F1 yönündeki kuvvetin daha fazla stres birikimine sebep olduğu 

bulundu. 

 

 

Şekil 3.34. 100 N’luk kuvvette pulpa ve kanal dolum materyallerinde oluşan en yüksek 

deformasyon değerleri 
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Şekil 3.35. 500 N’luk kuvvette pulpa ve kanal dolum materyallerinde oluşan en yüksek 

deformasyon değerleri 

 

 

 

Şekil 3.36. 800 N’luk kuvvette pulpa ve kanal dolum materyallerinde oluşan en yüksek 

deformasyon değerleri 
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Gruplar arasında en yüksek deformasyon miktarı grup 1’de F1 yönündeki 

kuvvette oluşmuşken, tüm gruplarda F1 yönündeki kuvvette oluşan deformasyon 

miktarları, F2 ve F3 yönündeki kuvvetlerde oluşan deformasyon miktarlarından daha 

fazladır. Grup 2, grup 3 ve grup 4’te oluşan deformasyon miktarları tüm kuvvet 

yönlerinde benzer bulundu. 

 

3.2.4. Periodontal ligamentte oluşan en yüksek stres ve deformasyon miktarları 

 

 

Şekil 3.37. 100 N’luk kuvvette periodontal ligamentte oluşan en yüksek von Mises 

stres değerleri 
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Şekil 3.38. 500 N’luk kuvvette periodontal ligamentte oluşan en yüksek von Mises 

stress değerleri 

 

 

 

Şekil 3.39. 800 N’luk kuvvette periodontal ligamentte oluşan en yüksek von Mises 

stres değerleri 
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Periodontal ligamentte oluşan en yüksek stres değerlerinin tüm gruplarda 

benzer olduğu ve en yüksek stresin F1 yönünde kuvvet uygulandığında, en az stresin 

ise F3 yönünde kuvvet uygulandığında meydana geldiği görüldü. Uygulanan kuvvet 

miktarı arttıkça oluşan stres miktarıda artmaktadır. 

 

 

 

Şekil 3.40. 100 N’luk kuvvette periodontal ligamentte oluşan en yüksek deformasyon 

değerleri 
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Şekil 3.41. 500 N’luk kuvvette periodontal ligamentte oluşan en yüksek deformasyon 

değerleri 

 

 

 

 

Şekil 3.42. 800 N’luk kuvvette periodontal ligamentte oluşan en yüksek deformasyon 

değerleri 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4

F1 F2 F3

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4

F1 F2 F3



67 

 

Tüm gruplarda uygulanan kuvvetler karşısında oluşan en yüksek deformasyon 

miktarları benzer olmakla beraber, F1 yönünde uygulanan kuvvette oluşan 

deformasyon en fazladır. Uygulanan kuvvet miktarı arttıkça en yüksek deformasyon 

miktarı da artmaktadır. 

 

3.2.5. Alveolar kemikte oluşan en yüksek stres ve deformasyon miktarları 

 

 

Şekil 3.43. 100 N’luk kuvvette alveolar kemikte oluşan en yüksek von Mises stres 

değerleri 
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Şekil 3.44. 500 N’luk kuvvette alveolar kemikte oluşan en yüksek von Mises stres 

değerleri 

 

 

 

Şekil 3.45. 800 N’luk kuvvette alveolar kemikte oluşan en yüksek von Mises stres 

değerleri 
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100 N’luk kuvvet uygulandığında, F1, F2 ve F3 yönündeki en yüksek stres 

birikimi biodentinle kanal dolumu gerçekleştirilmiş olan grup 3’tedir. F1 yönündeki 

kuvvet tüm gruplarda en yüksek stres birikimini oluştururken, F3 yönündeki kuvvetin 

en az stres birikimine sebep olduğu görüldü. Grup 1 ve grup 4’te oluşan stres değerleri 

benzer bulundu.  

 

500 N ve 800 N’luk kuvvet uygulandığında, tüm yönlerdeki kuvvetlerde oluşan 

en yüksek stres birikimi grup 3’te gözlendi. 

 

Uygulanan kuvvet miktarı arttıkça stres değerleri de artmaktadır.  

 

 

 

Şekil 3.46. 100 N’luk kuvvette alveolar kemikte oluşan en yüksek deformasyon 

değerleri 
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Şekil 3.47. 500 N’luk kuvvette alveolar kemikte oluşan en yüksek deformasyon 

değerleri 

 

 

 

Şekil 3.48. 800 N’luk kuvvette alveolar kemikte oluşan en yüksek deformasyon 

değerleri 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4

F1 F2 F3

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4

F1 F2 F3



71 

 

Uygulanan kuvvetler sonucunda; tüm gruplarda deformasyon miktarları benzer 

bulunmakla birlikte, en yüksek deformasyonun, F1 yönündeki kuvvette meydana 

geldiği görüldü. Uygulanan kuvvet miktarı arttıkça deformasyon miktarı da 

artmaktadır. 

 

3.3. Uygulanan kuvvet yönü ve kuvvetin iletildiği diş dokularına  göre en yüksek 

stres ve deformasyon miktarlarının değerlendirilmesi 

 

 

 

Şekil 3.49. F1 yönünde kuvvet uygulandığında minede oluşan stres miktarları 
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    Şekil 3.50.  F2 yönünde kuvvet uygulandığında minede oluşan stres miktarları 

 

 

 

     Şekil 3.51. F3 yönünde kuvvet uygulandığında minede oluşan stres miktarları 
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F2 yönünde uygulanan kuvvette minede oluşan en yüksek stres değerleri grup 

1’de bulunurken, diğer grupların benzer olduğu görüldü. Ancak F3 yönünde kuvvet 

uygulandığında meydana gelen en yüksek stresler grup 2, grup 3 ve grup 4’te benzer 

olmakla birlikte, grup 1’e göre daha fazla bulundu. 

 

 

  Şekil 3.52.  F1 yönünde kuvvet uygulandığında dentinde oluşan stres miktarları 
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  Şekil 3.53. F2 yönünde kuvvet uygulandığında dentinde oluşan stres miktarları 

 

 

Şekil 3.54. F3 yönünde kuvvet uygulandığında dentinde oluşan stres miktarları 

 

F1 yönünde kuvvet uygulandığında en fazla stres birikimi grup 3’te iken, grup 

2 ve grup 4’te oluşan stres değerleri benzer olmakla birlikte grup 3 ile kıyaslandığında 

kontrol grubu olan grup 1’e daha yakın sonuçlar göstermektedir.  
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F2 yönünde kuvvet uygulandığında dentinde oluşan en yüksek stres miktarları, 

grup 1’de daha azken grup 2, grup 3 ve grup 4’te benzer olmakla birlikte daha fazla 

olduğu bulundu. Ancak F3 yönlü kuvvette en az stres birikiminin grup 2 ‘de olduğu 

gözlendi. Dentinde oluşan bu stresler; F1 ve F2 yönündeki kuvvetlerde sağlıklı diş 

olan grup 1’in, F3 yönündeki kuvvetlerde ise MTA uygulanan grubun daha iyi stres 

dağılımına sebep olduğunu göstermektedir. 

 

 

Şekil 3.55. F1 yönünde kuvvet uygulandığında pulpa ve kanal dolum materyallerinde 

oluşan stres miktarları 
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Şekil 3.56. F2 yönünde kuvvet uygulandığında pulpa ve kanal dolum materyallerinde 

oluşan stres miktarları 

 

 

 

Şekil 3.57. F3 yönünde kuvvet uygulandığında pulpa ve kanal dolum materyallerinde 

oluşan stres miktarları 
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Tüm kuvvet yönlerinde gruplarda oluşan en yüksek stres miktarları 

değerlendirildiğinde; grup 3’te meydana gelen streslerin en fazla olduğu görüldü. En 

az stres birikimi ise grup 1’de meydana geldi.  

 

 

Şekil 3.58. F1 yönünde kuvvet uygulandığında periodontal ligamentte oluşan stres 

miktarları 

 

 

 

Şekil 3.59. F2 yönünde kuvvet uygulandığında periodontal ligamentte oluşan stres 

miktarları 
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Şekil 3.60. F3 yönünde kuvvet uygulandığında periodontal ligamentte oluşan stres 

miktarları 

 

 

F1, F2 ve F3 yönünde uygulanan kuvvetlerde periodontal ligamentte oluşan 

stres miktarlarının tüm gruplarda benzer olduğu görüldü.  

 

 

Şekil 3.61. F1 yönünde kuvvet uygulandığında alveolar kemikte oluşan stres 

miktarları 
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Şekil 3.62. F2 yönünde kuvvet uygulandığında alveolar kemikte oluşan stres 

miktarları 

 

 

Şekil 3.63. F3 yönünde kuvvet uygulandığında alveolar kemikte oluşan stres 

miktarları 

 

F1, F2 ve F3 yönündeki kuvvetlerde en fazla stresin grup 3’te meydana geldiği 

görüldü. Grup 1 ve grup 4 benzer sonuçlar göstermektedir. 
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4. TARTIŞMA 

 

Dental travmalar; diş hekimliğinde acil başvuru sebeplerinden birini 

oluşturmakla birlikte bu travmaların çocuklarda meydana gelmesi daha fazla önem 

taşımaktadır. Özellikle kök gelişimini tamamlamamış olan dişlerde oluşabilecek bir 

travma, yapılacak olan tedaviyi daha zor hale getirebildiği gibi, dişin vitalitesini ve 

kök gelişimini de engellemektedir (Rafter 2005). 

 

Canlılığını kaybetmiş, kök ucu açık ve ince dentin duvarlarına sahip olan 

immatür dişler yapılan endodontik tedaviler sonrasında daha zayıf ve kırılgan hale 

gelmektedir (Andreasen ve ark 2002). Tedavi sonrasında dişe gelebilecek bir 

travmanın dişi hasara uğratmaması için kök kanal dolgusunda kullanılan materyallerin 

dayanıklılığı önem arz etmektedir. Kök kanal dolum materyallerinin diş yapılarıyla 

beraber, gelen kuvvetlere karşı davranışlarının ve dental yapılarda oluşan streslerin 

belirlenmesi amacıyla, bu yapıların stres analizlerinin yapılması son yıllarda oldukça 

popülerleşmiştir (Craig 1997). 

 

Bu tez çalışmasının amacı; çürük ya da travma sebebiyle nekroze olmuş açık 

apeksli bir dişin farklı materyallerle yapılan endodontik tedavisi sonrasında 

oluşabilecek ikincil bir travmanın dişin hangi bölgesinde ve ne kadar yoğunlukta stres 

oluşturacağını sonlu elemanlar yöntemi kullanarak belirlemektir. Aynı zamanda 

meydana gelen stres yoğunluklarının kullanılan kanal dolum materyaline göre değişip 

değişmeyeceği ve hangi kanal dolum materyalinin dişi travmaya karşı daha dayanıklı 

hale getirebileceği konusunda fikir sahibi olmaktır. Bu amaçla hastanın farklı bir 

nedenle daha önce çektirmiş olduğu tomografi görüntüsü kullanılmış olup kök ucu 

açık üst santral diş ve çevreleyen kemik dokusunun 3 boyutlu doku modeli elde edilmiş 

ve dişe farklı yönlerden ve farklı miktarlarda gelen travmatik kuvvetlerin oluşturduğu 

stresler ve deformasyon miktarları değerlendirilmiştir. 

 

Çalışmamızda, klinik şartlarda elde edebileceğimiz ve en sık kullanılan kanal 

dolum materyalleri tercih edilmiştir. Kök ucu açık dişlerde kanal tedavisi yapılırken 

kullanılan materyallerden günümüzde en popüler ve başarılı olarak kullanılanı 

MTA’dır. Witherspoon ve ark (2008), MTA’nın sert doku oluşumu için bir iskele 

sağladığını ve iyi bir biyolojik tıkaç olduğunu ileri sürerek apeksifikasyon tedavisinde 
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kullanımını sağlamışlardır. Sonradan oluşabilecek servikal kök kırığı riskini azaltmak 

ve dentinin mekanik özelliklerini korumak en önemli avantajlarındandır (Damle ve 

Loomba 2012). MTA’ya alternatif olarak, güncel bir materyal olan kalsiyum silikat 

esaslı biodentin materyali de apeksifikasyon tedavilerinde kullanılmaktadır. Biyoaktif 

bir ajan olup mekanik özellikleri dentine benzemektedir (Laurent ve ark 2012, 

Camilleri 2013). Endodontik tedavilerde kanal dolum materyali olarak en sık 

kullanılan materyalin güta-perka olmasından dolayı bu materyal de çalışmamıza dahil 

edilmiştir. Kök ucu açık dişlerde termoplastik güta-perka kök kanal dolum teknikleri 

güncel olarak uygulanmaktadır (Tagger ve ark 1984, Tait ve ark 2005). 

 

Önceden yapılmış travma yaralanmaları araştırmalarında in vivo hayvan 

modelleri kullanılmıştır (Andreasen 1976). Ancak bu çalışmalar çok pahalıdır ve etik 

çizgileri tartışılır seviyededir. İn vivo insan çalışmalarında, travmatik kuvvet 

uygulamak ise açık ve net bir şekilde etik değildir ve uzun vadeli prospektif insan 

çalışmaları, takip etme zorluklarından dolayı zaman alıcı ve masraflı olmaktadır. İn 

vitro modeller standardizasyon problemleri ve yetersizlikler nedeniyle sınırlıdır. 

Periodontal ligament gibi önemli yapısal elementleri doğru bir şekilde taklit etmek 

oldukça zordur (Olsen 2013).  

 

Endodontik olarak tedavi edilen dişlerin kırılma direnci birçok in vitro çalışmada 

incelenmiştir (Andreasen ve ark 2006, Bortoluzzi ve ark 2007, Hatibovic-Kofman ve 

ark 2008, Cauwels ve ark 2010). Bu çalışmalardaki temel yöntem, dişte fraktür oluşana 

kadar dişe kuvvet uygulamak ve fraktürün oluştuğu kuvvet miktarlarını kaydetmektir. 

Tez çalışmamızda kullanmış olduğumuz sonlu elemanlar analizi yönteminin bu in 

vitro çalışmalara göre birçok avantajı bulunmaktadır. Bu yöntemde değişkenlerle 

kolaylıkla oynanabilir, insan materyaline gerek duyulmaz ve standardizasyon azami 

düzeyde sağlanır. Bu analiz, stres ve yer değiştirme noktalarını görselleştirmeye ve 

bunları daha iyi anlamamıza yardımcı olur (Srirekha ve Bashetty 2010). 

 

Travmatik kuvvetlere en fazla maruz kalan dişlerin üst santral dişler 

olmasından dolayı yapılan birçok çalışmada, bu çalışmada da olduğu gibi üst santral 

kesici diş modellenmiştir (Ricks-Williamson ve ark 1995, Huang ve ark 2005, Huang 

ve ark 2006, Poiate ve ark 2009, Poiate ve ark 2009, Adıgüzel ve ark 2011, da Silva 

ve ark 2013, Olsen 2013). 
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 Bununla birlikte, travmatik kuvvetin yönü, konumu ve büyüklüğü, diş 

üzerindeki etkilerinin belirlenmesinde anahtar faktörlerdir. Yapılan bir çalışmada 

travmatik kuvvetlerin en sık geldiği bölgenin ön dişlerin frontal ve insizal yüzeyleri 

olduğu vurgulanmıştır (Nyashin ve Nyashin 2000). Bu konuyla ilgili en sık horizontal, 

oblik ve vertikal yönlü kuvvetler uygulanmaktayken, horizontal ve vertikal yönlü 

kuvvetlerin uygulandığı çalışmalar daha sıklıktadır. Çalışmamızda kuvvetlerin geldiği 

yerler, kron labialinin ve insizal kenarın orta alanı olarak, kuvvet yönleri ise birçok 

çalışma ile benzer biçimde horizontal yani kron labialine 90o  açıyla, oblik yani dişin 

uzun aksına 45o  açıyla ve vertikal yani insizal kenara dik olacak şekilde belirlendi 

(Huang ve ark 2005, Adıgüzel ve ark 2011, da Silva ve ark 2013, Olsen 2013). 

 

 Sonlu elemanlar analizinde modeller üzerine uygulanan statik ve dinamik 

kuvvetler 100 N ile 2000 N arasında değişmektedir. Poiate ve ark yaptıkları bir 

çalışmada 100 N’luk kuvvet miktarını; çiğneme kuvveti olarak, 500 N’luk kuvvet 

miktarını; parafonksiyonel kuvvet miktarı olarak, 800 N’luk kuvvet miktarını ise 

travmatik kuvvet olarak nitelendirmişlerdir (Poiate ve ark 2009). Silva ve ark ise 

yaptıkları çalışmada 2000 N’luk kuvvet uygulamışlar ve bu kuvvet miktarını ağır 

travma olarak belirtmişlerdir (da Silva ve ark 2013). Kuvvet miktarı olarak 800 N’un 

uygulandığı çalışmalarda ise bu kuvvet miktarı hafif travma olarak nitelendirilmiş ve 

mine kırıklarının görüldüğü belirtilmiştir (Huang ve ark 2005, Huang ve ark 2006, 

Poiate ve ark 2009).  

 

Bir tez çalışmasında; üst santral dişlere 200 N’luk statik/dinamik kuvvet hem 

horizontal hem vertikal yönden uygulanmış ve oluşan von Mises stres, gerinim ve 

deformasyon miktarları değerlendirilmiştir. Tüm dokularda en fazla stres, gerinim ve 

deformasyonun horizontal uygulanan kuvvette meydana geldiği bulunmuştur (Olsen 

2013). Dinamik kuvvet uygulanarak yapılan bir başka çalışmada da en fazla stresin 

vertikal kuvvette meydana geldiği gözlenmiştir (Huang ve ark 2005). Bu çalışmada 

ortaya çıkan farklılığın vertikal kuvvetin kron insizalinden değil de kron bukkalinin 

orta kısmına uygulanmasından kaynaklandığı bildirilmiştir (Olsen 2013). Yaptığımız 

çalışmada Olsen’in çalışmasına benzer olarak en yüksek stres ve deformasyon 

değerleri horizontal olarak uygulanan kuvvette meydana gelmiştir. 
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Silva ve ark tarafından yapılan çalışmada üst santral dişe hem horizontal hem 

vertikal yönden 2000 N’luk kuvvet uygulanmış ve kronda en yüksek stres 

miktarlarının kuvvetin uygulandığı alan olan minede gerçekleştiğini bulmuşlardır (da 

Silva ve ark 2013). Horizontal olarak uygulanan kuvvet, en fazla stresin minede 

servikopalatinal bölgede yoğunlaşmasına sebep olmuştur.  

 

 Benzer konu üzerinde yapılmış olan bir çalışmada, üst santral dişe, dişin uzun 

aksına 0o, 45o ve 90o açıyla 800 N’luk kuvvetler uygulanmış ve meydana gelen stresler 

değerlendirilmiştir. Horizontal olarak uygulanan kuvvette en yüksek stres 

servikopalatinal yüzeyde bulunmuşken, oblik ve vertikal uygulanan kuvvetlerde max 

stres dağılımı, darbenin geldiği kron yüzeyinde bulunmuş fakat vertikal kuvvetin daha 

fazla stres birikimine sebep olduğu görülmüştür. Çalışmamızda minede oluşan stres 

dağılımları, bu çalışmadaki sonuçlara benzer bulunmuştur. Yine aynı çalışma mine 

kırık hatlarının 50 MPa gerilme değerinde görüldüğünü söylemektedir (Huang ve ark 

2005). Çalışmamızda sadece grup 2, grup 3 ve grup 4’e F1 yönünde 100 N’luk kuvvet 

uygulandığında oluşan stres değerleri 50 MPa’nın altında bulunmuştur. Bu sonuç bize 

uyguladığımız diğer yöndeki ve miktardaki kuvvetlerde mine kırığı oluşabileceğini 

düşündürmektedir. Fakat Huang ve ark’nın yaptıkları çalışmada dinamik kuvvetler 

uygulanmıştır ve dinamik kuvvetlerde ortaya çıkan değerler, statik analizlerden elde 

edilen sonuçlara göre anlamlı derecede düşüktür. Nedeni ise statik analizlerde tüm 

materyalin elastik olarak varsayılmasıdır (Huang ve ark 2006). 

 

 Poiate ve ark yaptıkları bir çalışmada iki model oluşturmuşlar ve ilk modelde 

normal çiğneme kuvvetini, 2. modelde max çiğneme kuvvetini dişin uzun aksına 45o 

açıyla uygulamışlar ve normal çiğneme kuvvetini 100 N, max çiğneme kuvvetini ise 

235,9 N olarak almışlardır. Minede oluşan en yüksek gerilmeler, mine-sement 

birleşiminde servikopalatinal bölgede yoğunlaşmış olup ilk modelde en yüksek stres 

değerini 14,7 MPa, 2. modelde ise en yüksek stres değerini 40,2 MPa olarak 

bulmuşlardır. Minenin çekme dayanımını referans göstererek 2. modelde oluşan stres 

miktarının servikal bölgede kırığa yani abfraksiyona sebep olabileceğini 

söylemişlerdir (Poiate ve ark 2009). Çalışmamızda da benzer şekilde minede servikal 

bölgelerde oluşan en yüksek stres değerleri, minenin çekme dayanımından fazladır ve 

buna dayanarak abfraksiyon gözlenme riski bulunmaktadır. 
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Stuart ve ark, farklı kanal dolum materyalleriyle 60 diş üzerinde yaptıkları bir 

çalışmada kök kırığının 1600 N kuvvet uygulandığında gerçekleştiğini bildirmişlerdir 

(Stuart ve ark 2006). Dentinin kırılmaya karşı mineden daha yüksek deformasyon 

kapasitesine sahip olması kök kırığı ihtimalini azaltmaktadır (Poolthong ve ark 2001). 

Bu bulgu, epidemiyolojik verilerle de uyumludur. Diş travması sırasında kök kırığı 

prevalansının düşük olduğu bilinmektedir (Majorana ve ark 2002). Çalışmamızda 

uyguladığımız kuvvetler belirtilen değerlerden daha düşük miktarlarda olduğu için kök 

kırığı olma ihtimali düşünülmemektedir.  

 

Tanaka ve ark, çalışmamızda uyguladığımız tüm kuvvet yönlerinde ve 

miktarlarında gerilme/sıkıştırma kuvvetlerine karşı pulpada oluşan azami streslerden 

daha yüksek bir değere sahip olan 2.94 MPa’lık strese pulpanın dayanabildiğini 

bulmuşlardır. Yani 2.94 MPa’ya kadar pulpada hasar veya nekrozun olmadığını 

belirtmişlerdir (Tanaka ve ark 2003).  

 

 Cisimlere dışardan kuvvet uygulandığı zaman, cisimlerde ilk önce şekil 

değişikliği meydana gelir. Dış zorlamalar arttıkça cisim dayanımını yitirerek kırılır. 

Düşük stresler altında oluşan şekil değişiklikleri elastiktir yani cisim üzerinde oluşan 

zorlama ortadan kalktığı zaman eski haline geri gelebilir. Gerilme elastik sınırı aştığı 

zaman cisim kalıcı olarak şekil değiştirir ve plastik şekil değiştirme oluşur (Özer 

2011). Cisimlere çok eksenli yükleme yapıldığı durumlarda maddede plastik 

deformasyonun meydana gelip gelmediğini belirleyebilmek için, von Mises eşdeğer 

gerilimi rutin olarak kullanılmaktadır. Bir elementin von Mises eşdeğer gerilimi o 

maddenin akma dayanımından daha yüksek seviyelerde ise bu elementte plastik 

deformasyonun gerçekleşmesi durumu mevcuttur (Tanaka ve ark 2003). Aynı 

zamanda materyallerin çekme dayanımı da materyalde fraktür oluşup oluşmadığını 

belirlemek açısından önemli bir kaynaktır (Toparli ve Sasaki 2003). 

 

 Bu tez çalışmasında ortaya çıkan stres miktarları, mine ve dentinin çekme 

dayanımları referans alınarak değerlendirildiğinde; minede oluşan en yüksek stres 

değerlerinin yoğunlaştıkları bölgelerde fraktüre sebep olabilecekleri yani uygulanan 

kuvvet miktarlarının mine kırıklarına neden olabileceği düşünülmektedir. Dentinde 

herhangi bir kırık meydana gelebilmesi için 100 N’dan fazla kuvvet gerektiği 

çalışmamızın sonuçları doğrultusunda bu kırılmanın ancak 500 N ve 800 N’luk 
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kuvvetler uygulandığında meydana gelebileceği görülmektedir. 

  

 Vertikal kök fraktürüne karşı MTA ve güta-perkanın karşılaştırıldığı bir 

çalışmada, MTA ile kanal dolumu yapılan dişlerde vertikal kök fraktürü riskinin daha 

az olduğu ve MTA’nın dişi daha dirençli hale getirdiği bulunmuştur (AM ve ark 2014). 

Yapılan birçok çalışma MTA’nın diş kökünü fraktüre karşı daha dirençli hale getirdiği 

bulgusunu desteklemektedir (Andreasen ve ark 2006, Bortoluzzi ve ark 2007, Cauwels 

ve ark 2010, Forghani ve ark 2013, Aksel ve ark 2017). Yaptığımız tez çalışmasında 

benzer şekilde vertikal yönden gelen kuvvetler karşısında dentinde oluşan stres 

miktarlarının, MTA ile kanal dolumu yapılmış dişte, güta-perka ile kanal dolumu 

yapılmış dişe göre daha az olduğu bulunmuştur. Bunun sebebi, MTA ve dentin 

arayüzünde oluşan hidroksiapatit benzeri bir tabakanın kimyasal bağlanma 

oluşturmasıyla açıklanmaktadır (Sarkar ve ark 2005). Ayrıca MTA’nın yüksek 

elastisite modülü de kökü daha dayanıklı hale getirmesi konusunda ek bir faktör 

olabilir. Çünkü kanal dolum materyalinin elastisite modülü ne kadar yüksek olursa, 

dolum materyali içindeki dağılan stres o kadar büyük olur ve dentine yayılan stres 

azalır (Li ve ark 2006). 

 

 Fraktür direncinin değerlendirildiği başka bir çalışma ise biodentin materyali 

ile MTA’yı karşılaştırmış ve aralarında fraktür direncine karşı anlamlı bir fark 

bulamamıştır. Kanal tedavisi yapılmamış sağlıklı diş fraktür riskine karşı en dirençli 

bulunmuştur (Elnaghy ve Elsaka 2016). Benzer bir başka çalışmada Sornkul ve 

Stannard tarafından yapılmış ve endodontik tedavi yapılmamış sağlıklı diş grubunda 

fraktür direnci daha fazla bulunmuştur (Sornkul ve Stannard 1992). Bu bulguların 

çeliştiği yapılmış olan bir diğer çalışmada ise sağlıklı diş, biodentin ve güta-perkayı 

fraktür direnci açısından değerlendirmiş ve gruplar arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır (Di Fiore ve ark 2016). Tez çalışmamızda ortaya çıkan sonuçlar ise 

horizontal ve oblik kuvvetler karşısında fraktüre en dayanıklı dişin sağlıklı diş 

olduğudur. Ancak vertikal yönlü kuvvetlerde MTA ile tedavi edilmiş dişte daha az 

stres birikimi gözlenmiştir. Yani vertikal kuvvetler karşısında fraktüre en dayanıklı diş 

grubu MTA ile kanal dolumu gerçekleştirilmiş olan grup olarak bulunmuştur. 

 

 İdeal bir kanal dolum materyalinin dentine benzer fiziksel özelliklere sahip 

olması gerektiği vurgulanmaktadır (Cheung 2005). Dentinin ve kalsiyum silikat esaslı 
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olan biodentinin benzer fiziksel özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Dentine 

benzeyen bu materyalin elastisite modülü, işlev sırasında endodontik olarak tedavi 

edilmiş köklerde stres dağılımına izin verecek ve kırılma riskini azaltabilecektir 

(Jefferies 2014). Sonlu elemanlar analizi kullanılarak yapılan bir çalışmada, dentine 

benzer elastisite modülü olan materyallerin zayıf kökleri güçlendirebileceği 

gösterilmiştir (Li ve ark 2006). 

 

Biodentin ve MTA’nın kök fraktürü açısından değerlendirildikleri bazı 

çalışmalarda diş kökünü fraktüre karşı güçlendirmesi açısından anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (Bayram ve Bayram 2016, Evren ve ark 2016). Fakat Nagas ve ark’nın 

yaptıkları çalışmada, diğer çalışmalardan farklı olarak biodentinin MTA’ya kıyasla diş 

yapısını fraktüre karşı daha dirençli hale getirdiğini vurgulamışlardır (Nagas ve ark 

2016). Biodentin ve güta-perkanın karşılaştırıldığı çalışmalarda ise diş kökünü 

güçlendirmesi açısından aralarında anlamlı bir fark bulunamamıştır (BinAhmed 2012, 

Topcuoglu ve ark 2015). Yapılan benzer bir çalışma biodentinle güta-perkayı fraktür 

direnci açısından kıyasladığında ortaya çıkan sonuç oldukça şaşırtıcıdır. Nedeni ise 

fraktür direnci açısından biodentinin zayıf bir materyal olduğunun ve immatür dişlerde 

kanal dolum materyali olarak kullanılmasının kökü yeterince güçlendirmeyeceğinin 

bulunmasıdır (Zhabuawala ve ark 2016). Yaptığımız çalışmada bu çalışmaya benzer 

şekilde dentinde biriken stresin, biodentin grubu olan grup 3’te diğer gruplardan daha 

fazla olduğu ve biodentinin horizontal ve oblik kuvvetler karşısında diş yapısını 

yeterince güçlendiremediği görülmüştür.  

 

Yaptığımız çalışmayı genel olarak değerlendirecek olursak horizontal ve oblik 

kuvvetler uygulandığında ortaya çıkan sonuç, travmatik kuvvetler karşısında fraktüre 

en dayanıklı grubun sağlıklı diş grubu olduğudur. Ancak vertikal kuvvetler 

uygulandığında ortaya çıkan sonuç değişmekte ve en dayanıklı dişin MTA uygulanmış 

diş olduğu görülmektedir. Horizontal ve oblik kuvvetlerde biodentinin dişi fraktür 

riskine karşı yeterince güçlendirmediği görülürken, vertikal kuvvetlerde iyi sonuçlar 

göstermiştir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Sağlıklı diş ile birlikte 3 farklı kanal dolum materyaliyle endodontik tedavisi 

yapılarak simüle edilen diş gruplarına farklı yönden ve farklı miktarlarda statik kuvvet 

uygulandığında ortaya çıkan sonuçlar şu şekildedir; 

 

 Horizontal yönde kuvvet uygulandığında sağlıklı dişte minede oluşan en 

yüksek stres servikopalatinal bölgedeyken, diğer gruplarda kuvvetin 

uygulandığı alan olan kron bukkalindedir. Oblik ve vertikal yöndeki 

kuvvetlerde de tüm gruplarda minede oluşan en yüksek streslerin kuvvetlerin 

uygulandığı alanlarda olduğu görüldü. 

 Çalışmamızda minede oluşan en yüksek stres değerleri, minenin çekme 

dayanımından fazla olduğu için stresin yoğunlaştığı bölgelerde fraktür 

meydana geldiği düşünülmektedir. 

 Horizontal ve oblik yönlü kuvvetlerde dentin üzerinde oluşan stres 

birikiminin sağlıklı diş grubunda en az olduğu ve bu yöndeki kuvvetlerde 

sağlıklı dişin fraktür riskine karşı diğer gruplara göre daha dayanıklı olduğu 

gözlendi. Vertikal yönlü kuvvette ise en az stresin MTA ile kanal dolumu 

gerçekleştirilmiş olan dişte meydana geldiği ve vertikal kuvvet karşısında 

MTA’nın dişi, diğer materyallere göre daha dayanıklı hale getirdiği bulundu. 

Biodentin ile tedavi edilmiş diş grubunda horizontal ve oblik yönlü 

kuvvetlerde dentinde yoğunlaşan yüksek stres değerleri bize biodentinin 

diğer gruplarla karşılaştırıldığında, dişi fraktürlere karşı yeterince 

güçlendiremediğini göstermektedir. 

 Gruplara 500 N ve 800 N kuvvet uygulandığında dentinde oluşan stres 

miktarları, dentinin çekme dayanımından yüksek olduğu için kırık 

oluşturabilecek büyüklüktedirler ve en yüksek streslerin görüldüğü alanlarda 

fraktür meydana geldiği düşünülmektedir. 

 Uygulanan kuvvet miktarları düşünüldüğünde kök kırığı açısından risk 

bulunmamıştır. 

 Tüm kuvvet yönlerinde, sağlıklı pulpa ve kanal dolum materyallerinde, stres 

kök ucunda yoğunlaşmışken, sağlıklı pulpada meydana gelen stres 

değerlerinin pulpada herhangi bir hasara ya da nekroze sebep olmayacağı 
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düşünülmektedir. Uygulanan tüm kuvvetlerde pulpa ve kanal dolum 

materyalleri değerlendirildiğinde en fazla stresin biodentinde oluştuğu en az 

stresin ise sağlıklı pulpada meydana geldiği görüldü. Oluşan stres miktarları 

açısından biodentini, MTA ve güta-perka takip etmektedir. Materyaller 

üzerinde oluşan değişik stres miktarlarının sebebi elastisite modüllerinden 

kaynaklanmaktadır. Elastisite modülü yüksek olan materyal üzerinde daha 

fazla stres biriktirmektedir.  

 Oluşan stres miktarları değerlendirildiğinde, genel olarak en fazla strese 

horizontal yönlü kuvvetin sebep olduğu görüldü.  

 Uygulanan kuvvetler sonucunda; tüm gruplarda ve diş dokularında max 

deformasyona horizontal yönlü kuvvetin, en az deformasyona ise vertikal 

yönlü kuvvetin sebep olduğu gözlendi. Buna rağmen oluşan deformasyon 

miktarları dişte ciddi lüksasyon yaralanması oluşturabilecek düzeylerde 

bulunmadı. 

 

Sonuç olarak değerlendirmek gerekirse horizontal ve oblik kuvvetler karşısında 

sağlıklı diş grubunun, vertikal kuvvetler karşısında ise MTA ile tedavi edilmiş diş 

grubunun fraktüre daha dayanıklı olduğu bulundu. Çıkan sonuçlarda biodentin ile 

tedavi edilmiş diş grubunda diğer gruplardan daha yüksek stres değerleri kaydedildi 

ve immatür dişlerde kanal dolum materyali olarak dişi horizontal ve oblik kuvvetler 

karşısında yeterince güçlendiremediği gözlendi. Tez çalışmamız, kök ucu açık dişlerde 

kullanılan kanal dolum materyallerinin travma karşısındaki davranışlarının sonlu 

elemanlar analizinde değerlendirildiği ilk çalışmadır. Materyallerin diş üzerindeki 

etkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için bu konuyla ilgili başka çalışmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. 
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