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DÜZ VE AÇILI ABUTMENTLERE SAHİP TİTANYUM 
VE ZİRKONYUM DENTAL İMPLANTLARIN GERİLME 
ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZET
Bu araştırmada, titanyum ve zirkonyum malzemeden katı modeli elde edilmiş ön kesici dişte düz ve 
açılı (15°) dayanak (abutment) kullanılarak alt çeneye (mandibula) yerleştirmesi (lokalizasyon) yapıl-
mış implantların, kemikte oluşturdukları gerilme ve yer değiştirme miktarları ve dağılımlarının ince-
lenmesi amacıyla sonlu elemanlar gerilme analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu uygulama ile implantın 
tasarımı ve zaman kazanımı ile birlikte, implant kaybını ve implantın kalıcı zarar görmesini önlemek 
mümkün olabilir. Zirkon implantların, özellikle estetik bölgelerde, alt ve üst çenede bir alternatif ola-
bileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Zirkonya, titanyum, sonlu eleman metodu 

ABSTRACT
The purpose of current study was to examine the amount of stress distribution on implant–angled 
abutment-crown combination around  the mandible using straight abutment and angled abutment solid 
model made of titanium and zirconium material. With this application, with the design and won the 
time it may be possible to prevent permanent damage from the loss of the implant were determined 
and zirconia implants have been concluded as a viable alternative in the maxilla and mandible espe-
cially in aesthetic areas.
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1. GİRİŞ

İmplantasyon, vücut içerisine ve canlı dokulara yerleştirilen 
cansız malzemeleri ifade eder. Dental implant, eksik olan diş-
lerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene 
kemiğine yerleştirilen ve uygun malzemeden yapılan yapay 
diş köküdür; geçmişten günümüze kadar üzerinde çalışılan 
bir konudur [1]. İmplant destekli protezlerin uygulanmasına 
yönelik beklentiler, zaman içerisinde artmış ve günümüzde 
implant destekli restorasyonlar, tek diş eksikliğinde önem ka-
zanmıştır. Diş implantları, insan vücudu ile tamamen uyumlu 
küçük titanyum vida ve üzerine gelen abutment ile birleşti-
rilerek yapılan bir kron (porselen ya da zirkonyum) implant 
çeşididir [2]. 

Zirkonyum (Y-TZP), kullanımı ve sağlamlığından, koroz-
yona direnci ve estetik beklentilere cevap verebilmesinden 
dolayı günümüzde tercih edilmektedir. Çok reaktif bir mad-
de olan zirkonyum, havada ve sıvı içerisinde, hemen oksitle 
kaplanır ve korozyona karşı dirençli olur. Estetik beklentilere 
cevap verebilmesi açısından zirkonyum, ön dişlerde titanyu-
ma nazaran daha kullanışlıdır. Zirkonyumun rengi nedeniy-
le, dolayısıyla estetik diş hekimliği uygulamalarında altyapı 
malzemesi olarak kullanılmaktadır. Işığı geçirdiklerinden do-
layı zirkonyum dişler, doğal diş yapısına çok benzer estetik 
bir görünüm oluşturur. Çok iyi yapılmış olan metal destekli 
porselenlerde bile bir matlık ve yapaylık vardır. Bu nedenle, 
özellikle ön dişlerde zirkonyum tercih edilir [3]. Bu anlamda 
implant malzemesi, hastanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek ye-
terli mekanik dirence, estetik görünüme ve biyo-uyumluluğa 
sahip olmalı ve diş ile osseointegrasyonu sağlamalıdır.

Kısaca osseointegrasyon, canlı kemik doku ile implant ara-
sındaki yapısal-fonksiyonel bağlantı biçiminde tanımlanırken 
[4], biyo-uyumluluk ise malzeme ve vücut sıvılarının kimya-
sal etkileşimi ve bu etkileşimin fizyolojik sonuçlarının vücuda 
ne kadar zarar verip vermediği anlamına gelir. Bir malzeme-
nin biyo-uyumlu olması için bulunduğu canlıdaki fizyolojik 
ortam tarafından kabul edilmesi gerekir [5]. 

Sonlu elemanlar yöntemi, karmaşık yapıların üzerinde hesap-
lama yapılabilecek daha küçük yapılar ile modelleme esasına 
dayanır. Sonlu elemanlar metodundaki temel düşünce, karma-
şık bir probleme, problemi basite indirgeyerek bir çözüm bul-
maktır. Esas problemin daha basit bir probleme indirgenmiş 
olması nedeni ile kesin sonuç yerine yaklaşık bir sonuç elde 
edilmekte, ancak bu sonucun çözüm için daha fazla çaba har-
cayarak iyileştirilmesi ve kesin sonuca çok yaklaşılması, hatta 
kesin sonuca ulaşılması mümkün olmaktadır[6]. 

Mimics yazılımı, 2 Boyutlu görüntü verilerini (MR, vb.) iş-
lemeye ve düzeltmeye imkân tanır; son derece hassas, esnek 
ve kullanıcı dostu özellikleri ile 3 Boyutlu modellerin de ko-
laylıkla inşa edilmesini sağlar. Güçlü segmentasyon araçları, 
medikal görüntülerin segmente edilmesine, ayrıştırılmasına, 

ölçümünün yapılmasına; 3 boyutlu modellerin doğrudan mü-
hendisliğinin icrasına izin verir. 3 Boyutlu dataların geniş 
yelpazedeki çıktı formatlarına ve SEM (Sonlu Elemanlar 
Analizi), tasarım, cerrahi simülasyon, oto inşa teknolojisi vb. 
mühendislik uygulamalarına dönüştürülmesine imkân tanır 
[7]. 

2. MATERYAL ve YÖNTEM

Her biri iki farklı malzemeden (Ti-6Al-4V, Y-TZP) oluşan, 
düz ve 15° açılı abutmentlere sahip, mandibulanın ön kesici 
dişlerine ait iki katı model oluşturuldu. Birinci modelin imp-
lantında, sabit ve 15˚ açılı abutment ve bağlantı elamanı için 
Ti-6Al-4V, zirkonyum çatı için itriyum tetragonal zirkonyum 
polikristali (Y-TZP) ve üstyapı için feldspatik porselen; ikinci 
modelin implantında ise sabit ve 15˚ açılı abutment, bağlantı 
elamanı ve  zirkonyum çatı için  Y-TZP (itriyum tetragonal 
zirkonyum polikristali) ve üstyapı için feldspatik porselen 
kullanıldı. İki implant (düz ve 15 ˚ açılı abutmente sahip) ve 
bunların üstyapıları, Creo Elements-Pro5.0 ve mandibula ise 
MIMICS 13.1 yazılımı kullanılarak modellendi. İki model, 
ayrı ayrı, mandibulanın ön kesici diş alanına gömüldü. Bu 
işlem, MIMICS 13.1 programı yardımıyla gerçekleştirildi. 
MIMICS 13.1 yazılımının 3-matic segmentasyonu yardımıy-
la optimum sonlu eleman modelleri elde edildi. Sonlu eleman 
modelleri, ANSYS/Workbench 13.0 programına analiz yap-
mak için aktarıldı.

Mandibulanın geometrik modellerinin oluşturulması için 
bir hastanın alt çene kemiği, Konik Işınlı Bilgisayarlı 
Tomografi’de (New Tom FP, Quantitative, Radiology, Vero-
na, Italy) taranmıştır. 36 saniyelik bu taramada, 110 kv ve 15 
mA’da 143 kesit elde edilmiştir. Taranan hastadan elde edilen 
üç boyutlu sayısal görüntüler, MIMICS 13.1  yazılımına alı-
nıp gerekli işlemler gerçekleştirildikten sonra,  pürüzsüz bir 
yüzey haline getirilerek alt çene kemiğinin modelleme işlemi 
tamamlanmıştır (Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3) MIMICS 13.1 ya-
zılımı, 2 boyutlu görüntü verilerini (MR vb.) işlemeye ve dü-
zeltmeye imkân tanır; 3 boyutlu modelleri son derece hassas 
ve esnek bir şekilde kolaylıkla inşa etmeyi sağlar. Güçlü seg-
mentasyon araçları, medikal BT/MR görüntülerinizi segmen-
te etmeye, ayrıştırmaya, 3 boyutlu dataları geniş yelpazedeki 
çıktı formatlarına ve mühendislik uygulamalarına dönüştür-
meye imkân tanır. 

Bu aşamada alt çene kemik modeli, MIMICS 13.1 yazılımı 
kullanılarak CT (MRI) datasından modellendi. Bu işlemler, 
sırasıyla MIMICS’in Treshold, Slice Edit, Calculate 3D ve 
Wrap komutları kullanılarak elde edilmiştir (Şekil 3).

Yapılan çalışmada mandibulanın tamamına gereksinim ol-
madığı halde, çene kemiğindeki dağılımın ve deformasyonun 
nasıl olduğunu daha iyi görebilmek için çenenin tamamı kul-
lanıldı.
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İmplantların yerleştirileceği bölgeye bağlı olarak 
çene kemiğine yerleştirilecek olan diş implantının 
boyutuna karar verilmiştir. Mandibuladaki kemik 
yüksekliğine bağlı olarak 1. anterior diş bölgesi için, 
3,8 mm çapında ve 10,5 mm (UMG: BioHorizons 
AG, Birmingham, Alabama/America) uzunluğunda 
diş implantı kullanılmıştır.

Creo Elements-Pro5.0. yazılımı kullanılarak model-
lenen implant katı modeli, Mımıcs 13.1 programına 
aktarıldıktan sonra, 1. ön (anterior)  diş bölgesinde 
yuvası hazırlanmış mandibulaya 0° açı ile, çevre diş-
lerinde konumları dikkate alınarak yerleştirilmiştir. 
Bazen, Anterior mandibulanın implantları, 0º açıyla 
yerleştirilemediği durumlarda açılı yerleştirilmesi 
gerekebilir. Bu durumlarda, eksik diş bölgesine gelen 
aşırı çiğneme veya diş sıkma kuvvetlerini göz önüne 
alarak implantlar, 15º açıyla diğer modele yerleştiril-
miştir (Şekil 4).

Mandibuladaki kemik yüksekliğine bağlı olarak 
1.anterior diş bölgesi için düz (UMG: BioHorizons 
AG, Birmingham, Alabama/America) ve 15° açılı 
abutment (UMG: BioHorizons AG, Birmingham, 
Alabama/America) kullanılan implant kompleksleri 
modellendi. Kuron ölçüleri (düz abutment kullanılan 
implant kompleksi için 12,5 mm ve açılı (15°) abut-
ment kullanılan implant kompleksi için 13,5 mm), 
çevre kemiklerin yüksekliğine bağlı olarak model-
lendi. İmplantlar ve bunların üst yapıları, CAD ya-
zılımı olan Creo Elements-Pro5.0’da modellendi 
(Şekil 5).

İmplant ve üst yapı modelleri, Creo Elements-Pro5.0. yazılı-
mı ile geometrik olarak oluşturulduktan sonra, bunların ana-
lize hazır hale getirilmeleri ve analizlerinin yapılması için stl 
formatında MIMICS 13.1 yazılımına aktarılmıştır. Stl forma-
tı, üç boyutlu (3D) modelleme programları için evrensel de-
ğer taşımaktadır. Stl formatında model bilgilerinin saklanması 
sayesinde programlar arasında aktarım yapılırken bilgi kaybı 
olmamaktadır. Mandibula, diş implantları ve üst yapılarının 
hangi materyalden yapıldığını yazılıma tanıtmak gerekmek-
tedir. Modelleri oluşturan yapıların her birine, fiziksel özel-
liklerini tanımlayan materyal (Elastiklik Modülü ve Poisson 
Oranı) değerleri verilmiştir (Çizelge 1).

Şekil 1. Hastanın Mandibula Tomografisi

 

 

Şekil 2. Tomografi Görüntüsünden Oluşturulan Çenenin Geometrik Modelinin Görüntüsü

Şekil 3. Çenenin Tam Görüntüsü

 

Şekil 4. Düz İmplantlar (0°) ve (15°) Açılı İmplantların Modellenmesi ve Mandibulaya Yerleştirilmesinin Görüntüsü: 
(a- implant, b- abutment (dayanak),  c- 15° açılı abutment, d- bağlantı elemanı, e-zirkonyum alt yapı, 
f- implant-mandibula kompleksi)

a) b) c) d) e) f)

Şekil 5. İmplant Üst Yapılarının Üç boyutlu Modellenmesinin Görüntüleri: (a- implant, b- bağlantı elemanı, c- düz abutment (dayanak), d- 
açılı abutment (dayanak), e- zirkonyum alt yapı, f- kuron, g- alt çene (mandibula), h- mandibula-implant kompleksi)

a) b) c) d) e) f)

g) h)

Malzeme Young Modülü 
(GPa)

Poisson 
Oranı (υ)

Akma Direnci 
(MPa)

1-Ti-6Al-4V 115 0,33 830

2-Y-TZP 210 0,23 --

3-Feldspatik Porselen 82,8 0,35 500

4-Kemik (Mandibula) 14,7 0,30 130

Çizelge 1. Çalışmamızda Kullanılan Materyallerin Değerleri

1- [8], 2- [9, 10], 3- [11], 4-[12], Y-TZP Basma Direnci 2000 MPa ve Y-TZP Eğme 
Direnci 900-1200 MPa [13] 
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Matematiksel modellerin üzerinde analizlerin yapılabilmesi 
için modeli oluşturan parçaların birbirine olan yüzey ilişkile-
rinin programa tanımlanması gerekir. Çene kemiği, implant, 
abutment, zirkonyum alt yapı ve kuronun, yani implant ve 
üst yapı materyallerinin kesintisiz olarak kontakta oldukları 
kabul edilmiştir. İmplantların  ise çene kemiğine %100 osseo-
integre olduğu varsayılmıştır (Şekil 6)

Modeller, mümkün olabildiğince dört düğüm noktalı tetra-
hedran elemanlardan oluşturulmuştur. Modellerdeki yapıla-
rın merkezine yakın bölgelerde, gerektiğinde yapının analize 
daha uygun olabilmesi için mesh yoğunluğu artırılmıştır. Bu 
modelleme tekniği aracılığıyla hesaplamayı kolaylaştırmak 
üzere, mümkün olan en uygun düğüm noktalı elemanlar ile en 
yüksek kalitede ağ yapısı oluşturulmasına çalışılmıştır. Çene 
modellerinde bulunan ve analiz işlemini zorlaştıran dik ve dar 
bölgeler, daha düzenli hale getirilmiştir. Çalışmanın gerçekçi 
sonuçlar vermesi için, programın el verdiği ölçüde, seçtiğimiz 

çene kemiği modelinin boyutlarını göz önüne alarak en uygun 
eleman sayısına ulaşılmaya çalışılmıştır. Çene modelleri, diş 
implantları ve üst yapıları içeren matematiksel modellerde 
oluşturulan eleman ve düğüm sayıları Çizelge 2’de verilmiş-
tir. Katı modellerin her biri, üç tane serbestlik derecesine sa-
hip ANSYS’in eleman kütüphanesinin SOLID 72 tipine göre 
modellenmiş ve sonlu elemanlara ayrılmıştır (Şekil 7).

Uzayda duran modelin analizi yapılabilmesi için belirli nok-
talardan bağlanması ve sınırlarının tanımlanması gerekmek-
tedir. Çalışmada kullanılan modellerin tümüne, mandibulanın 
maksillaya temas halinde olduğu noktalara sıfır serbestlik 
derecesi verilmiş; tamamının, kontak noktaları sabitlenmiştir. 
Her bir modelde çiğneme sırasındaki temasları taklit edecek 
şekilde anterior bölgede kuronun üst yüzeyi seçilmiştir. Yük-
lemeler, eksenel, vestibül ve mesiodistal olarak yapılmıştır. 
Sırasıyla eksenel yönde 114.6 N, vestibül yönde 17.1 N ve 
mesiodistal yönde 23.4 N yükleme yapılmıştır [8] (Şekil 8).

Şekil 6. Kontak Noktaların Görüntüsü: (a- düz abutment, b- açılı abutment)

a) b)

Şekil 7. İmplant Üst Yapılarının Sonlu Eleman Modellerinin Görüntüleri: (a- mandibula-implant kompleksi, b- mandibula, c- implant, 
d- açılı abutment, e- düz abutment, f- bağlantı elemanı, g- zirkonyum alt yapı, h- kuron) 

a) b)

Çizelge 2. Matematiksel Modellerde Kullanılan Eleman Sayıları ve Düğüm Noktaları

Düz Abutment

İsim Düğüm Noktası Eleman Sayısı

İmplant 3671 20262

Abutment 2106 10873

Bağlantı Elemanı 1203 6369

Zirkonyum Çatı 9731 57540

Kuron 14382 86990

Mandibula (Alt Çene) 26913 144107

Toplam Düğüm Noktası                     58455

Toplam Eleman Sayısı                    326141

Açılı Abutment

İsim Düğüm Noktası Eleman Sayısı

İmplant 28036 150343

15˚ Açılı Abutment 3772 20840

Bağlantı Elemanı 3704 20968

Zirkonyum Çatı 10323 61346

Kuron 16551 97011

Mandibula (Alt Çene) 28036 150343

Toplam Düğüm Noktası                     63504

Toplam Eleman Sayısı                    356399

Şekil 8. Eksenel, Vestibül ve Mesiodistal Yönde Yükleme: (a- eksenel yönde 114,6 N, vestibül yönde 17,1 ve mesiodistal yönde 23,4 N’lik 
ortalama çiğneme kuvvetleri, b- sabitlenmiş alanlar, c-eksenel yönde yükleme, d- mesiodistal yönde yükleme, e-vestibül yönde yükleme

B: Static Structural
Force: 3
Time: 1 s.
8/7/2011 10:13 pm

B: Static Structural
Fixed Support
Time: 1 s.
8/7/2011 10:16 pm

A
B
C

a) b)

c) d) e)

Force 1: 114.6 N

Force 2: 17.1 N

Force 3: 23.4 N

Fixed Support

B: Static Structural
Force: 3
Time: 1 s.

Force 1: 114.6 N

B: Static Structural
Force: 2
Time: 1 s.

B: Static Structural
Force: 3
Time: 1 s.

Force 2: 17,1 N
Force 3: 23,4 N
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3. ARAŞTIRMA BULGULARI ve 
TARTIŞMA

Çalışmamızda, anterior mandibulada eksik olan diş yerine 
yerleştirilen düz implant üzerine düz veya açılı abutment-
ler (dayanak) kullanılarak üstyapı materyalleri hazırlanmış-
tır. Farklı malzemeden oluşan implant kompleksi, hem düz 
abutment hem de açılı abutment için tekrarlanmış ve üst yapı 
materyallerine eksenel yönde 114.6 N, vestibül yönde 17.1 N 
ve mesiodistal yönde 23.4 N olan çiğneme kuvvetleri uygu-
lanmıştır [8]. Sonlu elemanlar analizi sonucunda; implantta, 
düz ve açılı abutmentte, zirkonyum alt yapıda, kuronda ve 
mandibulada meydana gelen Von Misses gerilmeleri ve yer 
değiştirmeleri incelenmiştir. Von Misses gerilmesi,  bir bileş-
ke gerilme değeri olarak kabul edilir ve Von Misses gerilme 
değerleri, kırılgan materyallerde gerilmelerin yapı içerisinde-
ki dağılımı konusunda bir fikir verir. Von Misses gerilmesi 
ve yer değiştirmeye ait sonuçlar, renklendirilmiş görüntüler 
olarak kayıt edilmiştir. Bu görüntülerde her renk, bir değer 
aralığını tanımlamakta; değer aralığı ise görüntülerin yan ta-
rafında bulunan skala ile gösterilmektedir. Von Misses geril-
mesi ve yer değiştirme değerleri, pozitif değerlerdir ve birimi 
MPa’dır. Bu değerler, hem düz hem de açılı abutmentler için 
verilmiştir. 

4. SONUÇ
4.1 Modellerimizde Meydana Gelen Von Misses 
Gerilmelerinin Değerlendirilmesi

Araştırmamızdaki tüm modellerin zirkonyum implantlarının 
titanyum implantlara nazaran daha yüksek gerilme değerleri 
bulunmuştur. 

Lokalizasyona, açılı veya düz abutment kullanımına ve yük-
leme tipine bağlı olmaksızın en yüksek değerler, M1 ve M3 
modelin bağlantı elemanında, M2 ve M4 modelin implantın-
da görülmüştür.  

M1 ve M3 modeller karşılaştırıldığında en yüksek Von Mises 

gerilmesi değeri, M3 modelde görülmektedir. M2 (açılı 15°)  
ve M4 (açılı 15°) modeller karşılaştırıldığında ise en yüksek 
von Mises gerilmesi, M4 modelde görülmektedir.

M2 (açılı 15°) ve M4 (açılı 15°)  modelin mandibula-implant 
kompleksindeki gerilme değeri, M1 ve M3 modeldeki man-
dibula-implant kompleksindeki gerilme değerine nazaran çok 
daha yüksek bulunmuştur. Bunun nedeni, M2 ve M4 model-
lerin abutmentlerinin açılı olmasıdır ve implanta gelen yük, 
M1 ve M3 modellerinden daha fazla olması ve sistem içinde 
absorbe olmamasından kaynaklanmaktadır.

Modeller arasında karşılaştırma yapıldığında ise en yüksek 
Von Misses gerilmeler, M3 modelde bulunmuştur. Bunun ne-
deni ise Y-TZP (210 GPa) [9] malzemesinin mekanik özellik-
lerinden, elastisite modülünün Tİ6Al4V (115 GPa) [4] malze-
mesinden yüksek olmasıdır. 

Açılı abutmentlerle tasarlanan modellerdeki (M2 ve M4) imp-
lantta meydana gelen gerilmeler, düz abutmentle tasarlanan 
modellerden (M1 ve M3) daha yüksektir. Buna karşın M1 ve 
M3 abutmentte meydana gelen gerilmeler, M1 ve M3 model-
lerdeki abutmentlerden daha yüksektir. Bunu nedeni, M1 ve 
M3 modellerdeki gerilmenin abutment üzerinden implanta 
doğru bir dağılım göstermesi ve implantta yoğunlaşmasıdır. 
Bunun tersine, M1 ve M3 modellerdeki gerilmenin nedeni 
ise bağlantı elemanında maksimum değerini almasıdır. Aynı 
şekilde M2 ve M4 modellerin bağlantı elemanındaki gerilme 
dağılımı, M1 ve M3 modellerden daha düşüktür ve elde edi-
len sonucu doğrulamaktadır. 

4.2 Modellerimizde Meydana Gelen Yer Değiştirmenin 
Değerlendirilmesi

Sonlu elemanlar analizi çalışmalarında amaç, yük uygulan-
dıktan sonra cismin bütünlüğünün hangi bölgede bozulaca-
ğının incelenmesidir. Çene kemiği üzerine yapılan geçmiş 
dönemdeki çalışmaları incelediğimizde, genellikle kuvvet 
uygulanması ile oluşan maksimum gerilme değerlerinin ve 
dağılımlarının araştırıldığı görülmektedir.

Tüm modellerde görülen yer değiştirmeler, ölçülen gerilme-
lerle doğru orantılı olarak artmıştır. Bütün yer değiştirmelerin, 
sabitlenen noktalarda en yüksek değerini aldığı ve implantın 
lokalizasyonunun yapıldığı alana doğru çizgisel (linear) bir 
şekilde azaldığı görülmektedir. Bu durum, sabitlenen nokta-
larda bir yer değiştirmenin olduğunu göstermektedir. Ayrıca 
bu durum, alt çene kemiğiyle çalışıldığından ötürü ortaya çık-
mıştır ve sabitleme noktalarında zorlanma olduğunu gösterir. 
Fakat yer değiştirmeler, çok azdır ve dikkate alınacak değerde 
değildir (Çizelge 3).

4.3 Çalışmanın Sonuçlarının Literatürdeki Benzer 
Çalışmaların Sonuçları ile Karşılaştırılması

Kayabaşı ve arkadaşları, implantın statik, dinamik ve yorulma 
davranışını araştırmışlardır. İmplant destekli sabit kısmi pro-
tezin, destekli kemik dokunun ve implant bileşiminin yorulma 
davranışının gerilme dağılımları üzerindeki statik ve dinamik 
yüklerin etkisini incelemek için sonlu eleman analizini seç-
mişlerdir. Küçük azı dişinin üst yapılarıyla, çene kemiğinin 3 
boyutlu modelini çalışmalarında kullanmışlardır. İmplant ve 
abutment için Ti-6Al-4V, metal çatı için kobalt krom alaşımı, 
oklüzal malzeme için feldsdspatik porselen kullanmışlardır. 
Sırasıyla lingual, eksenel ve mesiodistal yönde 17.1 N’luk, 
114.6 N’luk ve 23.4 N’luk yükledikleri 3 boyutlu implantı, 
düz ve eğimli (75°) yönde ortalama çiğneme kuvvetleriyle 
yüklemişlerdir. Test edilen yükleme şartları için maksimum 
gerilme değerini değerlendirdikleri implant-abutment siste-
minde abutment ve prosthetik vidaların akma direncine ulaş-
madığını gözlemlemişlerdir. Sonuç olarak implantın, bütün 
statik ve dinamik şartlarda dayanıklı olduğu kararına varmış-
lardır[12]. 

Kohal ve arkadaşları ise ticari olarak kullanılan saf titanyum 
(cpTi) ve kısmi itriyum sabitleştirilmiş zirkonyadan (YPSZ) 
yapılmış implantların gerilme dağılım biçimlerini analiz et-
mek için 3 boyutlu sonlu eleman analiz yöntemini kullanmış-
lardır. 2 tane implantın, kortikal ve süngerimsi kemik tara-
fından çevrelenmiş üst çeneye ait kesici dişin modellerinin 
3 boyutlu sonlu eleman analizini yapmışlardır. Saf titanyum 
implantı için metalle desteklenmiş porselen bir kuron ve kıs-
mi-itriyum sabitleştirilmiş zirkonya (YPSZ) implantı için se-
ramik bir kuron modellemişlerdir. Sonuç olarak araştırmacı-
lar, kısmi-ıtriyum sabitleştirilmiş zirkonya implantlarının saf 
titanyum implantlarla benzer dağılımları olduğunu ve özel-
likle üst çene bölgesinde estetik bir alternatif olabileceğini 
vurgulamışlardır[14].

Alt çenenin (mandibula) kullanıldığı ve Kayabaşı ve arka-
daşları [12] ile Kohal ve arkadaşlarının [14] çalışmalarından 
farklı olarak bu çalışmada, 1. santral kayıp diş modellenmiş-
tir. Modele, ortalama çiğneme kuvveti uygulanmış; fakat ves-
tibül yönde 17,1 N’luk yük etkimiştir. İmplant kompleks mal-

zemesi olarak Ti6Al4V ve Y-TZP, açılı abutment kullanılan 
modellerde ise 15° eğimli abutment kullanılmıştır. 

Bu çalışmada, hem düz hem de açılı abutmentli modellerde 
uygulanan çiğneme kuvvetleri sonucu gerilme dağılımları 
ve yer değiştirme miktarları incelenmiştir. Analiz sonucunda 
incelenen dört modelde gözlenen gerilmeler, malzemelerin 
akma gerilmelerinin çok altında değerler almıştır. Aynı za-
manda zirkonyum numunelerde eğme ve basma direncinin 
çok altında değerler gözlenmiştir. 

İncelenen çalışmaların doğrultusunda gerçekleştirilen çalış-
mamızdan aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir [15].

• Test edilen yükleme koşullarına göre; maksimum gerilme 
değerlerine, akma, eğme ve basma dirençlerine ulaşıla-
mamıştır.

• Düşük elastisite modülüne sahip malzemelerde daha dü-
şük gerilme dağılımları gözlemlenmiştir.

• Açılı abutmenli (15°) Y-TZP implantlar, açılı abutmen-
li (15°) Ti6Al4V implantlarla benzer gerilme dağılımı 
göstermiştir, bunun sonucunda, açılı abutmentli zirkon-
ya implantların maksillada olduğu gibi mandibulada da, 
özellikle estetik bölgelerde geçerli bir alternatif olabile-
ceği sonucuna ulaşılmıştır.

• Aynı şekilde düz abutmnetli Y-TZP implantlar, düz abut-
mentli Ti6Al4V implantlarla benzer gerilme dağılımı 
göstermiştir; bunun sonucunda, zirkonya implantların 
maksillada olduğu gibi mandibulada da, özellikle estetik 
bölgelerde geçerli bir alternatif olabileceği sonucuna ula-
şılmıştır.

• Sonlu eleman analizi metodunun sınırlamaları altındaki 
iki farklı implant kompleksi-düz abutment ve açılı abut-
mentli implant- arasında hiçbir fark olmadığı tespit edil-
miştir.

•  Bu uygulama sayesinde, tasarım için zaman kazanılabi-
leceği ve implant kaybından kaynaklanan kalıcı hasarları 
önlemenin mümkün olabileceği belirlenmiştir.

• İmplant kompleksinin, hastaya takılmadan önce bilgisa-
yar ortamında tasarlanmasıyla daha az maliyet ve zaman 
harcayarak istenen amaca ulaşılabileceği sonucuna ula-
şılmıştır. 

SEMBOLLER ve KISALTMALAR

Al :  Alüminyum

cpTi : Saf Titanyum

GPa :  Gigapaskal

M1 :  1.MODEL Titanyum-Düz Model

M2 : 2.MODEL Titanyum-Açılı Model

Çizelge 3. Modelleri Oluşturan Bütün Yapıların Maksimum Gerilme Analiz Değerleri

ELEMANLAR
1. MODEL (MPa)

Titanyum-Düz
2. MODEL(MPa)
Titanyum-Açılı

3. MODEL(MPa)
Zirkonyum-Düz

4. MODEL(MPa)
Zirkonyum-Açılı

İmplant 22,021 42,501 40,91 76,429

Abutment 16,346 17,759 29,655 30,078

Bağlantı Elemanı 54,388 21,959 89,752 39,422

Zirkonyum alt yapı 17.799 19,388 17,203 18,151

Kuron 27,982 15,607 27,4 15,003

Mandibula 12,913 10,205 14,597 9,9158

İmplant-Mandibula Kompleksi 54,388 42,501 89,752 76,429
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M3 :  3.MODEL Zirkonyum-Düz Model

M4 :  4.MODEL Zirkonyum-Açılı Model

mA :  Megaamper

mm :  milimetre

MPa :  Megapaskal 

MR :  Manyetik Rezonanas

N :  Newton

SEM : Sonlu Eleman Modeli

stl : CAD programları ile üretim ve prototip yapım aşa-
masında kullanılan dosya uzantısı

Ti :  Titanyum

V : Vanadyum

Y-TZP : Itriyum Tetragonal Zirkonyum Polikristali
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