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Bu tez çalışmasında, 3 boyutlu olarak modellenmiş protezsiz ve protezli kalça 

eklemi sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışma kapsamında 3 farklı 

tip protez, noktasal ve yüzeysel olmak üzere 2 farklı yükleme,  yürüme ve merdiven çıkma 

olmak üzere 2 farklı hareket için üç boyutlu modeller oluşturulmuştur. Bu üç boyutlu 

modellerin sonlu elemanlar analizleri için, yürüme ve merdiven çıkma hareketlerinde 

oluşan kas ve temas kuvvetleri dikkate alınmış ve hem tam kalça artoplastisi (THA) 

uygulanmış eklemi temsil eden protezli modellere hem de sağlam kalça eklemini temsil 

eden protezsiz modellere uygulanmıştır. Analizler sonucunda, kemiğin katmanları olan 

kortikal ve trabeküler kemiklerde, protezde ve protezi kemiğe bağlamada kullanılan 

çimentoda oluşan gerilmeler ve şekil değiştirmeler sonlu elemanlar yöntemi ile 

belirlenerek karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Sonlu elemanlar analizleri sonucu elde 

edilen gerilme değerleri 2
3
 faktöriyel tasarımına göre düzenlenmiş ve varyans analizleri 

yapılarak ANOVA tabloları oluşturulmuştur. Varyans analiziyle, THA uygulamasından 

sonra protezde, kemik çimentosunda, kortikal kemikte ve trabeküler kemikte oluşan 

maksimum von-Mises gerilmeleri üzerinde etkili olan ana faktörler ve ikili etkiler 

belirlenmiştir. 
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 In this thesis, a three dimensionally modeled human hip joint with and without 

prosthesis was investigated by using finite element method. During this study, finite 

element models were prepared for three different prosthesis types, two different loading 

types as point and distributed load, and two different activities as walking and stair 

climbing motions. The muscle and the hip contact forces, those exist during walking and 

stair climbing, were considered as loading for finite element analysis of these 3-D models. 

This muscle and hip contact forces were applied to models of which represent healthy hip 

joint without prosthesis and THA (Total Hip Arthroplasty) applied hip joint with 

prosthesis. The stresses and strains which were occurred on cortical and trabecular layers 

of bone, prosthesis and bone cement which was used to assemble prosthesis into bone’s 

intramedullary canal, were determined at the end of the finite element analysis and 

compared. 2
3
 factorial design method was chosen to design the stress values of finite 

element analysis and then statistical analysis was carried out by using analysis of variance 

(ANOVA) method. By analysis of variance method, the effects of main factors and 

interactions between the main factors on maximum von-Mises stresses of prosthesis, bone-

cement, cortical and trabecular bones were determined for post-THA period.    
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1. GENEL BİLGİLER 

 

1.1. Giriş 

 

Biyomekanik, canlılarda meydana gelen fiziksel olayları inceleyen bir bilim dalıdır. 

Bir başka açıdan ise biyomekanik; fiziksel prensiplerin canlı organizmalarda geçerliliğini 

araştıran bilim dalı olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla günümüzde biyomekanik; mühendislik, 

matematik, biyoloji, fizik, kimya, anatomi ve fizyoloji bilim dallarından destek alan ve en çok 

dikkat çeken bir bilim dalı haline gelmiştir.    

Kalça eklemi vücudun en fazla yük taşıyan eklemidir. Gün boyunca yük taşımak gibi 

efor gerektiren eylemlerin yanında yürümek, merdiven çıkmak, oturup kalmak gibi günlük 

yaşamın vazgeçilmez eylemlerini gerçekleştirirken de kalçada önemli yüklenmeler 

oluşmaktadır. Kalça ekleminde, ilerleyen yaşlarda tekrarlayan mekanik zorlanmalar 

sonucunda, halk arasında kireçlenme olarak bilinen,  osteoartrit (OA)  eklem hastalığı ortaya 

çıkmaktadır. OA nedeniyle kıkırdak doku hasara uğramakta, kıkırdakta incelme ve aşınma 

meydana gelmektedir. OA’nın ilerleyen aşamalarında kalça eklemi iş göremez hale gelmekte 

hastada şiddetli ağrıya ve hareket kısıtlamalarına sebep olmaktadır. Bu durum ise, hastanın 

sıkıntılarını çözmek için tam kalça yenileme ameliyatını ( Total Hip Arthroplasty, THA) 

gerekli kılmaktadır. 

THA’ da kullanılan kalça protezlerinin klinik kullanım öncesi test edilmesi büyük 

önem arz etmektedir. Vücuttaki iskelet-kas sistemini yapısal bir sistem gibi düşünüp statik ve 

dinamik yüklemelerle kemikte ortaya çıkan gerilmeler, şekil değiştirmeler ve yer 

değiştirmeler sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak tespit edilebilmektedir. Bunun yanında 

deneysel çalışmalar ise, kadavradan çıkarılarak elde edilmiş modeller veya kompozit malzeme 

kullanılarak hazırlanmış gerçek kemik dokusunun mekanik özelliklerine benzer özellik 

gösteren modeller gerektirmektedir. Sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak THA’da kullanılan 

protezlerin klinik kullanımı öncesi testleri yapılarak deneysel çalışmalara bir üstünlük 

sağlanabilmektedir.  
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1.2. Kalça Eklemi Anatomisi 

 

Kalça eklemi sınırlı alandaki hareketin kararlılıkla devam etmesini sağlayan küresel 

mafsal tipinde bir eklemdir. Kalça eklemi aşağıda listelenmiş yapılardan oluşmaktadır (Şekil 

1.1), (Şekil 1.4): 

1. Kemik yapıları (uyluk başı ve asetabulum) 

2. Fibröz kıkırdak yapılar(asetabuler labrum), 

3. Kalça eklemini kapsayan kıkırdak katmanları, 

4. Kapsül-bağ yapıları, 

5. Sinovyal eklem, 

6. Kaslar ve tendonlar, 

7. Sinovyal kese, 

8. Sinir yapıları (Molini vd.2011). 

 

 

 

Şekil  1.1. Kalça eklemi anatomisi (URL-1, 2009) 
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Kalça eklemi uyluk kemiği (femur) ve leğen kemiği (pelvis) arasında mafsal görevi 

görür. Leğen kemiğinin kalça eklemine ait önemli yapısı kalça çukurudur (acetabulum). Kalça 

çukuru ilium, ischium ve pubic kemiklerin birleşerek kalça kemiğini oluşturmasıyla 

şekillenmiştir (Şekil 1.2). Kalça eklemi üç eksenli hareket yapabilen ve küresel mafsal sınıfı 

bir eklemdir. Kalça çukuru eklemin soket olarak düşünülen kısmı, kalça ekleminin top kısmı 

uyluğun başı olarak bilinen yapıdır. Kalça eklemi ve omuz eklemi top-soket ve üç eksenli 

hareket benzerliğinden dolayı sık sık karşılaştırılır. Fakat kalça eklemi, kalça çukurunun 

(acetabulum) derinliğinin kürek kemiği glenoid çukuru ile karşılaştırıldığında daha sığ 

olmasından dolayı çok daha kararlı bir eklemdir. Kalça eklemi aracılığıyla gövdenin bütün 

yükü, kollar ve ellerden gelen yükler de dahil olacak şekilde, bacak ve ayaklara aktarılır 

(Behnke, 2006). 

 

 

Şekil  1.2. Leğen kemiğinin yandan görünüşü (Yılmaz, 2005) 

 

Uyluk kemiği vücudun en uzun ve en geniş kemiğidir. Uyluk kemiğinin baş kısmı 

kemiğin şaftından boyun kısmıyla ayrılır. Uyluk kemiği şaftının en üst kısmında boynun 

merkezinden biraz uzak 2 geniş kemik yapısı olarak büyük ve küçük trokanterler bulunur. Bu 

yapılar kalça ekleminin hareketinden sorumlu olan büyük kasların eklenme noktası olarak 

görev yaparlar. Büyük trokanter ve küçük trokanter arasında intertrokanterik çıkıntı bulunur.  

Uyluk kemiği şaftının arka (posterior) kısmındaki büyük çıkıntı linea aspera olarak bilinir. 
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Linea aspera kalça ve diz eklemlerinin çok sayıdaki eklemi için kas bağlanma kaynağı olarak 

görev yapar (Şekil 1.3) (Behnke, 2006). 

 

Şekil  1.3. Uyluk kemiğinin önden ve arkadan görünüşü (Behnke, 2006) 

 

Kalça eklemi rijit bir şekilde duruşunu büyük oranda uyluk başı ve kalça çukuru 

(asetabulum) arasında olmasından sağlasa da aynı zamanda çeşitli güçlü bağlar ile takviye 

edilmiştir. Kalça ekleminde capsular ligament (Şekil 1.4), glenoid lip (acetabular labrum) 

(Şekil 1.4), iliofemoral (Şekil 1.5), pubofemoral (Şekil 1.5),  ischiofemoral (Şekil 1.6), 

transverse acetabular ligament (Şekil 1.7), ligamentum capitis (Şekil 1.7) olmak üzere 7 tane 

bağ yapısı bulunur (Behnke, 2006). 
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Şekil  1.4. Kalça ekleminin boydan kesiti (Behnke, 2006) 

 

 

Şekil  1.5. İliofemoral ve pubofemoral bağlarının önden görünüşü           

(Behnke, 2006) 
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Şekil  1.6. İschiofemoral bağının arkadan görünüşü (Behnke, 2006) 

 

 

 

Şekil  1.7. Transverse acetabular ligament ve ligamentum capitis 

bağlarının arkadan görünüşü (Behnke, 2006) 
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Kalça eklemi 3 eksende ve 3 düzlemde hareket edebilir (Şekil 1.8). Sagittal düzlemde 

frontal horizontal eksen etrafında fleksiyon (esneme) ve ekstensiyon (germe), frontal 

düzlemde sagittal-horizontal eksen etrafında abdüksiyon (dışa çekim) ve addüksiyon (içe 

çekim), horizontal düzlemde vertical eksen etrafında ise iç ve dış rotasyon (dönme) hareketleri 

gerçekleştirilir (Behnke, 2006).  

 

 

 

 

Şekil  1.8. Vücut eksenleri (Behnke, 2006) 

 

Eklemler tüm bu hareketleri kaslarla gerçekleştirmektedir. Şekil 1.9’da kalça eklemi 

hareketinde etkin kaslar gösterilmiş ve Tablo 1.1’de bu kasların görevleri özetlenmiştir.  
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Şekil  1.9. Uyluk ve kalça bölgesi kaslarının yandan görünümü 

(Britton,2005) 
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Tablo 1.1. Uyluk kemiği kasları ve görevleri (Britton, 2005) 

 

Kas Görevi 

Sartorius Kalçayı diz ekleminde esnetir, arkaya döndürür ve dışa çeker. 

Rectus femoris Bacağı diz ekleminde gerer. 

Vastus medialis Bacağı diz ekleminde gerer. 

Vastus lateralis Bacağı diz ekleminde gerer. 

Vastus intermedius Bacağı diz ekleminde gerer. 

Iliacus  Kalçanın arkaya dönmesi ve esnemesi 

Psoas Kalçanın arkaya dönmesi ve esnemesi 

Pectineus Kalçayı kalça ekleminde içe çeker, döndürür ve esnetir. 

Adductor longus Kalçayı içe çeker ve esnetir. 

Adductor brevis Kalçayı içe çeker ve esnetir. 

Adductor magmus Kalçanın güçlü bir şekilde içe çekilmesi 

Gracilis Kalçayı içe çeker. 

Obturator externus Kalçayı arkaya döndürür.  

Gluteus maximus Kalçayı dışa çeker, gerer ve arkaya döndürür. 

Gluteus medius Kalçayı dışa çeker ve ortaya döndürür. 

Gluteus minimus Kalçayı dışa çeker ve ortaya döndürür. 

Tensor fascia lata Kalçayı dışa çeker ve esnetir.  

Piriformis Gerilmiş kalçayı arkaya döndürür. 

Obturator internus Arkaya gerilmiş kalçayı döndürür. 

Gemellus Arkaya gerilmiş kalçayı döndürür. 

Quadratus femoris Kalçayı arkaya döndürür. 

Biceps femoris  Bacağı diz ekleminde esnetir. 

Semitendinosus Bacağı diz ekleminde esnetir. 

Semimembranosus Bacağı diz ekleminde esnetir. 
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1.3. Kalça Eklemi Biyomekaniği 

 

Biyomekanikte kaslar aracılığıyla eklemlere bağlı kemiklerin çalışması yük, kuvvet ve 

mesnet tanımlamasından oluşan kaldıraçlar yardımıyla yapılabilmektedir. Kaldıraçların rijit 

çubuklar olarak mesnet ekseni etrafında yaptıkları hareket gibi, vücuttaki kemiklerde eklemler 

etrafında aynı hareketi gerçekleştirirler. Kemiğe bağlı olan kaslar tarafından sağlanan kuvvet, 

hareketin gerçekleşmesini sağlamaktadır. 

Kaldıraçlar birinci, ikinci ve üçüncü sınıf olmak üzere 3 çeşittir (Şekil 1.10). 

Uygulanan kuvvet, mesnet ve yük sıralaması sınıflandırmayı belirler. Sınıflandırma kaldıracın 

zayıf ve güçlü yanlarını ortaya çıkarır.  

 

 

 

Şekil  1.10. Biyomekanikte kaldıraç sınıflarının şematik gösterimleri 

 

Birinci sınıf kaldıraçlarda kuvvet, mesnet ve yük sıralaması vardır. Vücudumuzdaki 

kasların % 25 ‘i birinci sınıf kaldıraçlar olarak çalışır. İkinci sınıf kaldıraçlarda mesnet, yük ve 

kuvvet sıralaması vardır. Vücutta bu tür  kas-eklem-kemik yapısının bulunma oranı çok azdır. 

Üçüncü sınıf kaldıraçlarda mesnet, kuvvet ve yük sıralaması vardır. İnsan vücudunda hareket 

fonksiyonlarını yerine getiren kasların %85’ i üçüncü sınıf kaldıraçlara uymaktadır. Genellikle 

kuvvet harcayarak hareket üretirler. 

Tablo 1.2’de biyomekanikte kullanılan kaldıraç sınıfları ve örnekleri gösterilmiştir.  
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Tablo 1.2. Biyomekanikte kaldıraç sınıflandırması ve örnekleri 

 

SINIF SIRA 

KOL 

HAREKETİ 

FONKSİYONEL 

DİZAYN 

EKSENLE 

İLİŞKİ  

PRATİK 

ÖRNEK  

İNSANDAN 

ÖRNEK  

1  K-M-Y Yük kolu ve 

kuvvet kolu 

farklı 

taraflarda 

Dengeli 

hareketler 

Eksen 

ortaya 

yakın  

Tahterevalli  Kalça eklemi 

(Articulatio 

coxae) 

Hız ve hareket 

açıklığı 

Eksen 

kuvvete 

yakın  

Makas Kol kası 

(Triceps) 

 

Gerilme Eksen yüke 

yakın  

Levye  

2  M-Y-K Yük kolu ve 

kuvvet kolu 

aynı 

taraflarda 

Gerilme  Eksen yüke 

yakın  

El arabası, 

fındık 

kıracağı  

Baldır kası  

(Gatroc ve 

soleus) 

3 M-K-Y Yük kolu ve 

kuvvet kolu 

aynı 

taraflarda  

Hız ve hareket 

açıklığı  

Eksen 

kuvvete 

yakın  

Kürekle kum 

atma, sapan  

Pazı  

(Biceps 

brachii) 

 

Bu çalışmada ele alınan kalça ekleminin biyomekanik özellikleri, yürüyüşün her 

fazında farklılık göstermektedir. Fakat kalça eklemi esas olarak; her iki ayak yere basarken, 

ayakta durma pozisyonunda (statik denge durumu) ve tek ayak üzerinde duruş pozisyonunda, 

yürüyüşün basma fazında, yere temas pozisyonunda (dinamik denge durumu) olmak üzere iki 

fonksiyonel durumda incelenebilmektedir (Kurtulmuş, 2006). 

Kalça eklemi kuvvet, mesnet ve yük sırası ile 1. sınıf kaldıraç tipi şeklinde hareket 

eder. Tek bacak ayakta duruş boyunca kalça eklemine etki eden kuvvetler ve kuvvetlerin 

kaldıraç kolları Şekil 1.11’de gösterilmiştir. Abdüktör görevi gören kaslar kuvveti temsil 

etmekte ve şekilde de abdüktör kuvvet (Abductors) olarak gösterilmiştir. Uyluk kemiği başı 

mesnet görevi görmekte ve eklem reaksiyon kuvveti (Reklem) burada oluşmaktadır. Vücut 

ağırlığı (Body weight) ise yükü temsil etmektedir. 
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Şekil  1.11. Tek bacak ayakta duruş boyunca etki eden kuvvetler  (Preininger vd. 

2011) 

 

Vücut tek bacak ayakta duruş pozisyonunda dengede durduğunda, kalçaya etki eden 

momentler toplamı sıfır olacağından, vücut ağırlığının “W” ve abdüktör kas kuvvetinin “FAbd” 

uyluk kemiği başına göre momentleri birbirine eşit olmalıdır.  

 

W. b = FAbd .a                                                                                                             (1.1)     

  

Böylece, vücudu tek bacak ayakta duruş pozisyonunda dengede tutmak için gerekli olan 

abdüktör kas kuvveti “FAbd“ aşağıdaki gibi hesaplanır: 

 

       
   

 
                      (1.2) 

                 

Vücut tek bacak ayakta duruş pozisyonunda dengede olduğunda kalça boyunca etki eden 

kuvvetlerin toplamı da sıfır olur ve bu durumda eklem reaksiyon kuvveti (Sariali, vd. 2008): 
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Reklem= FAbd +W                                           (1.3)          

    

Denklem 1.3 ve Şekil 1.12’den de görülebileceği üzere kalça eklemi yük dengesinde 

normal kalça eklem reaksiyon kuvveti vücut ağırlığı ve abdüktör kas kuvvetlerinin toplamına 

eşittir ve sonuç olarak eklem reaksiyon kuvveti her zaman vücut ağırlığından fazladır. Kalça 

eklem reaksiyon kuvvetinin hesaplanması, kalça eklemi arızalarının tedavi biçimini 

saptamada başlıca rol oynar.  

 

 

Şekil  1.12. Kalça eklemi yük dengesinin şematik gösterimi 

 

OA’dan dolayı ağrılı kalça eklemlerinde amaç eklem reaksiyon kuvvetini düşürmektir. 

Eklem reaksiyon kuvvetini düşürmek için vücut ağırlığı veya onun moment kolunu (b) 

azaltmak, abdüktör kas kuvveti veya onun moment kolunu (a) artırmak seçenekleri uygulanır.  

Kalça eklemine normal fonksiyonunu geri kazandırabilmek için uyluk başı kaçıklığı 

THA’da ele alınan önemli bir biyomekanik uygulamadır. Uyluk başı kaçıklığı, kalça 

ekleminin dönme merkezinden uyluk kemiği hareket çizgisine olan mesafedir (Şekil 1.13). 

Tek bacak üstünde ayakta duran insanda vücut ağırlığı kalçanın merkezi etrafında saat 

yönünde moment oluşturacaktır. Bu moment abdüktör kas kuvvetleriyle saat yönünün tersinde 

moment oluşturarak dengelenmektedir. Abdüktör kas kuvveti moment kolu uyluk başı 

kaçıklığı ile birincil olarak ilgilidir. Kaçıklık boydan artarsa vücut ağırlığı momentini 

dengelemek için gerekli abdüktör kas kuvveti azalacak ve abdüktör kasların etkinliği 

artacaktır. Bu durumda, eklem reaksiyon kuvveti ve daha küçük abdüktör kas kuvvetiyle 

düşey eksendeki kuvvetlerin toplamı da azalacaktır. Uyluk kemiği bileşeninde daha uzun 

boyun uzunluğu ile uyluk başı kaçıklığını artırmak kalça protezi uyluk başı bileşenine 

aktarılan gerilmenin artışı ile sonuçlanacaktır (Stewart vd. 2006).  
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Şekil  1.13. Uyluk başı kavramının şematik gösterimi (Stewart vd. 2006) 

 

1.4. Kalça Protezleri 

 

1.4.1. Kalça Protezlerinin Tarihsel Gelişimi 

 

Hastalıklı ve yaralı kalçalarda yapılan operasyonlardaki hareket artışı 1820’lerde 

başlamış olmasına rağmen, 1925’te Smith ve Peterson kap artoplastisini tanımlayıncaya kadar 

istenilen düzeye ulaşamamıştır. Smith ve Peterson hasarlı uyluk başının bir kap ile yer 

değiştirmesini içeren bir prosedür tanımlamışlardır (Şekil 1.14). İlerleyen yıllarda odaklanan 

geliştirme çabalarının bir çoğu prosedürün uygulanışında kullanılan bileşenler için uygun 

malzeme seçimi olmuştur. 1961 yılında John Charnley, eklem yağlanmasını araştırdığı bir seri 

hayvan deneylerinden sonra, kalın cidarlı poli tetra flor etilen (PTFE) soket içinde küçük 

protez başının mafsallamasını içeren düşük sürtünmeli artoplasti fikrini tanımlamıştır.  
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Ancak, PTFE’nin çabuk aşındığı tepsit edilmiş ve zamanla polietilen (PE) ile yer 

değiştirmiştir. Bu tasarım zaman içinde yenilenmiş fakat operasyonun temel prensibi aynı 

kalmıştır (Britton, 2005). 

 

 

 

Şekil  1.14. Smith-Peterson kap artoplastisinin röntgen görüntüsü (Britton, 2005) 

 

Kalça eklemi yüzey yenileme tekniklerinin ve malzemelerinin kronolojik gelişimi 

Pramanik ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada incelenmiş ve protezlerdeki gelişmelerin özeti 

Tablo 1.3’te belirtilmiştir.  
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Tablo 1.3. Kalça yüzey yenilemesinin teknik ve malzeme açısından kronolojik gelişimi 

(Pramanik vd. 2005) 

 

Tarih Tasarım ve Kullanılan Malzeme 

1840 Kalça artoplastisi : Carnochan kalça eklemini ahşap blokla değiştirdi. 

1890 Yarı artoplasti: Gluck fil dişi eklemi tanımladı. 

1919 Yarı artoplasti: Debit uyluk başı kısmında kauçuk kullandı. 

1925 Kalça artoplastisi: Smith-Peterson cam kullandı. Bir başka malzeme olarak viscaloid 

(selüloid türevi) kullanıldı. 

1926 Yarı artoplasti: Grooves fil dişi çiviyi femur  başının eklem yüzeyiyle değiştirdi. 

1933 Kalça artoplastisi: Ateşe dayanıklı cam kullanıldı. 

1936 Kalça artoplastisi: Vitallium (Co-Cr alaşımı) malzeme olarak kullanıldı. 

1939 Kalça artoplastisi: Bakalit malzeme olarak kullanıldı. 

Yarı artoplasti: Bohlman ve Austin T. Moore 12 inç çapında vitalyum baş kullandı. 

1938-46 Yarı artoplasti: Dr. Judet kardeşler ilk saplı protezi geliştirdi. 

1950’ler THA: Sven Kiaer akrilik çimentoyu tanımladı. 

1951 THA: Mckee Farrar THA’yı uyguladı. 

1952 Kalça çukuru kab bileşeni: Gaenslen kullandı. 

1955 Kalça çukuru kab bileşeni: Mcbride kullandı. 

1957 Kalça çukuru kab bileşeni: Urist kullandı. 

1958 Kalça çukuru kab bileşeni: John Charnley teflon ile düşük sürtünmeli artoplastiyi 

tanımladı. 

1961 Kalça çukuru kab bileşeni: Sir John Charnley teflon ile düşük sürtünmeli artoplastiyi 

tanımladı. 

1970 THA: Pierre Boutin alümina-alümina seramikleri ilk olarak uyguladı. 

1973-76 THA: Mckee Farrar CoCrMo alaşımını kullandı. 

1977 THA:Willert kalça ve diz protezlerini kullandı. 

1980’ler THA: Tribolojik fonksiyonlar 

1990’lar THA: Yeni COC(alümina ve zirkonya) dizaynı 

1992 THA: Sedel COC(alümina) kullandı. 

1994 THA: Fisher aşınmayı, aşınma birikintisini ve tipik biyolojik reaksiyonları azalttı 

1995 THA: Müller cobalt krom alaşım çiftlerini kullandı.  

2000’ler Hidroksiapetit ve THA: İnsanlar kemik içi büyüme ve kemik büyümesini kışkırtmak 

için poroz yüzeyli hidroksiapatit malzemeler ile ilgililer. 
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1.4.2. Kalça Protezi Tipleri 

 

Kalça protezleri asetabuluma yerleştirilen soket bileşeni ve uyluk kemiğine 

yerleştirilen protez bileşeninden oluşur (Şekil 1.15). Kalça protezlerinin uyluk kemiği 

kısmında kullanılan parçanın (protezin) malzemesine göre asetabuluma yerleştirilen parça 

(soket) için uygun malzeme seçilir. Metal baş – metal yuva, seramik baş –seramik yuva veya 

metal baş – plastik yuva seçenekleri uygulamalarda hastaların yaş, kilo ve hareket ihtiyaçları 

göz önüne alınarak tercih edilmektedir. Buradaki asıl amaç aşınmayı en alt seviyede tutmaktır.  

Kalça protezi malzemelerinin geliştirilmesi bu yüzyılda protez teknolojisinde en çok 

uğraşılan problemlerden biridir. Bu amaçla çeşitli malzeme tipleri geliştirilmiştir. Cam, 

polimer (poli-tetra-flor-etilen (PTFE), teflon, ultra-high-molecular-weight-poli-

etilen(UHMWPE) ) , metal (paslanmaz çelik, CoCr alaşımı, CoCrMo alaşımı), seramikler 

(alümina, zirkonya, titanyum kaplı seramik alaşımlar, yüksek isostatik preslenmiş alümina), 

kompozitler, apatit malzemeler kısmi başarılarla denenmişlerdir. Son zamanlarda dünya 

genelinde hidroksi apetit (HA) yaygın olarak kullanılmaktadır (Pramanik vd. 2005). Kalça 

protezleri çimentolu ve çimentosuz olmak üzere ikiye ayrılırlar ve sabitlenme açısından 

farlılık gösterirler.  

 

 

 

Şekil  1.15. Kalça protezi bileşenleri (Sticlaru vd. 2009) 

 

Akrilik kemik çimentosu ortopedik ameliyatlarda yaygın bir kullanım alanına sahiptir 

ve özellikle kemik yapılarda eklem yenileme ameliyatlarında protezlerin sabitlenmesinde 

kullanılır. Kemik çimentosu iki bileşenden meydana gelir ve katı bileşen ağırlıklı olarak 
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polimetametakrilat (PMMA) tozu, sıvı bileşen olarak monometilmetakrilat (MMA) içerir. Bu 

iki bileşen karıştırıldığında karışım akışkan hale gelir ve kemik boşluğuna malzemenin 

akmasına izin verir. Çimentolu THA ortopedik ameliyatlar içinde kalça eklemi hastalıkları ve 

kırıklarının tedavisinde geniş çaplı olarak kabul gören bir yöntemdir. Çimentolu kalça 

protezleri Charnley tarafından geliştirilmiştir (Şekil 1.16). Ameliyat işlemi boyunca; uyluk 

kemiği başı kesilip çıkarılır ve uyluk kemiği kanalına bir boşluk açılır, daha sonra bu boşluk 

akışkan kemik çimentosu ile doldurulur. Metal sap cerrah tarafından kemik çimentosu ile dolu 

kanal içine yerleştirilir ve birkaç dakika tutulur. Çimento polimerleşir ve katı hale geçer ve bu 

şekilde protezi sabitler (Stolk, 2004).  

 

 

Şekil  1.16. Çimentolu Charnley protezinin şematik görünümü (Huiskes vd. 

1997) 

 

Çimentolu THA’dan sonra ortaya çıkabilecek en büyük sorun aseptik gevşemedir. 

Aseptik gevşeme; enfeksiyonla alakası olmayan, protez-kemik ara yüzünün mekanik 

bütünlüğünün kaybolması ve ipliksi bir dokunun iki yüzey arasında şekillenmesi vasıtasıyla 
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yavaş yavaş gelişen bir prosestir. Sonuç olarak hastada ağrı ve harekette kısıtlanma meydana 

getirir (Huiskes vd. 1997).  Aseptik gevşeme revizyon ameliyatını gerekli kılmaktadır. 

Malchau vd. 2002’de yaptıkları çalışmada İsveç Kalça Ameliyatı Kayıtları’na göre 1979 ile 

2000 arasında yapılan 14081 revizyon ameliyatını revizyon ameliyatı sebeplerini saptamak 

için analiz etmişlerdir. Çalışmadan %75,4 oran ile aseptik gevşemenin baskın revizyon 

ameliyatı sebebi olduğu sonucuna varmışlardır (Tablo 1.4) (Malchau vd.2002).  

 

Tablo 1.4. İsveç Kalça Ameliyatı Kayıtları’na göre birincil revizyon ameliyatı nedenleri 

(Malchau vd. 2002) 

 

Neden Sayı Oran (%) 

Aseptik gevşeme 10610 75,4 

Birincil derin enfeksiyon 948 6,7 

Dislokasyon 810 5,7 

Sadece kırılma 716 5,1 

Teknik hata 425 3,1 

İmplant kırılması 215 1,5 

İkincil enfeksiyon 128 0,9 

Polietilen aşınması 126 0,9 

Ağrı  46 0,3 

Diğer 46 0,4 

Toplam  14081 100 

 

Ayrıca, Herberts vd. (2000) farklı tip protezleri inceledikleri çalışmalarında, THA’dan 

10 yıl sonra Lubinus SPII, Exeter,  Charnley ve Müller protezlarının revizyon ameliyatı 

gerektirme oranları sırasıyla % 4, % 5, % 8 ve % 13 olduğunu belirlemişlerdir. Şekil 1.17’de 

bu oranlar grafiksel olarak gösterilmiştir.  

 



20 

 

 

 

Şekil  1.17. İşveç kalça ameliyatı kayıtlarına göre protezlerin hayatta 

kalma eğrileri (Stolk vd. 2002) 

 

Çimentosuz protezlerde ise kemik içine sabitlenirken uyluk başı kesilip çıkartılmakta, 

uyluk kemiği kanalına protez için boşluk açılmakta ve bu boşluğa metal protez sıkıştırılarak 

çakılmaktadır. Protez sabitlenmesinin dayanımını geliştirme çabaları daha iyi çimentolama 

teknikleriyle sonuçlanmıştır. Alternatif protez tasarımları ile akrilik çimento yerine farklı 

sabitleme tekniklerinin yer değiştirmesi amaçlanmıştır. İlk çimentosuz protezler sıkı geçme 

veya vidalama tipi olarak uygulanmıştır. Çimentosuz pürüzlü yüzey kaplamalı protezler 

geliştirilmiş ve sabitleme için kemik içi büyümeyi tahrik etmek amacıyla tanımlanmışlardır. 

Hidroksi apetit (HA) kaplı kalça protezleri ile kemik ve protezin dayanıklı biyolojik yapıştırıcı 

ile bağlanmış gibi şekillenmeleri için tasarlanmışlardır (osseointegrasyon) (Huiskes vd. 1997). 

Osseointegrasyon kemiğin biyo uyumlu hidroksi apetit kaplı pürüzlü yüzeye doğru büyümesi 

ve protezi vücudun bir parçası gibi sabitlemesidir. 

Çimentosuz protezlerin bazıları başarısızlıkla sonuçlanmış, bazıları ise orta ve uzun 

vadede iyi sonuçlar vermişlerdir. Kesin klinik performansları ve tasarımları hakkında 

güvenilir sonuçlar elde etmek için uzun zamanlı çalışmalar gerekmektedir. Çimentosuz 

protezler aslında revizyon ameliyatını basitleştirdikleri için baskın olarak 60 yaşından genç 

hastalarda kullanılmaktadır.  Epidemiyolojik çalışmalar göstermiştir ki genç hastalar için 
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çimentolu protez takılmışsa revizyon ameliyatı olasılığı ortaya çıkabilmektedir (Huiskes vd. 

1997). 

Konik geçmeli çimentosuz protezlerin sabitlenmesi rutin birincil THA için güvenilir 

bir seçenek sunmaktadır. HA kaplı protezlerin kullanımı HA’nın kemik osseo integrasyonunu 

ve tüm THA akıbetlerini geliştirmesi sonucunu destekleyen bir sonuç olarak artmaktadır. 

Konik geçmenin HA kaplamayla kombinasyonunun güvenilir protez sabitlenmesi ihtimalini 

artırdığını gösteren katı bir klinik kanıt vardır. HA kaplamalı protez sapları önemli ölçüde 

uyluk kemiği üst kısmı sabitlenmesini kemik mineral yoğunluğunun düşmesine neden olan 

gerilmeyi azaltarak ve arka doku yeniden biçimlenmesini sağlayarak geliştirmektedir. Bu 

avantajları uzun süreli dayanıklılıkta göstermemesine rağmen, rutin HA kaplamalı, konik 

geçmeli çimentosuz protezlerin THA’da kullanımı destekleyen literatürde yeterli veriye 

rastlanmıştır (Chambers vd. 2007). 

 

1.4.3. Kalça Protezi Alanında Yapılan Çalışmalar 

 

Sonlu elemanlar yöntemi (SEY), mühendislik mekaniğinde yapısal gerilme 

analizlerinin hesaplanması için geliştirilmiş ileri bilgisayar tekniğini kullanan bir yöntemdir. 

İlk olarak 1972 yılında ortopedik biyomekaniğine insan kemiklerindeki gerilmeleri 

hesaplamak için uygulanmıştır. Daha sonraları, bu metot artan bir sıklıkla kemiklerin ve 

kemik-protez yapılarının gerilme analizleri için, kırık sabitleme düzeneklerine ve kemikten 

başka, dokuların farklı çeşitlerine uygulanmaya başlamıştır. Bu araştırmaların amacı yük 

taşıma fonksiyonları ve dokuların morfolojisi, protez sabitleme teknikleri ve protez 

tasarımlarının optimize edilmesi arasındaki ilişkileri değerlendirmektir (Huiskes, 1983). 

1972-1983 arasındaki ilk 10 yılda SEY kullanılarak oluşturulmuş yararlı kavramlar ve 

önemli bulguların miktarına rağmen bu yöntemin ortopedi alanında uygulaması sınırlıdır 

(Huiskes,1983). Mühendislik mekaniğindeki ilerlemeler ve bilgisayar teknolojisindeki 

gelişmeler SEY’nin biyomekanik alanındaki uygulamalarına son 30 yılda büyük bir ivme 

kazandırmıştır. 

Torr vd. (1982) yaptıkları çalışmada 3 boyutlu sonlu elemanlar yöntemini kullanarak 

çok rijit ( geniş cobalt-kronium-molybdenum alaşımı Charnley protezi), orta rijit ( küçük 

cobalt-kronium-molybdenum alaşımı CAD protezi) ve esnek (küçük titanium,6-aluminium,4-

vandium STH protezi) çimentolu kalça protezlerinin uyluk kemiği kısmında kullanılan protez 

örneklerini karşılaştırmışlardır ve çalışmalarını deneysel yöntemlerle (strain-gauge 

teknikleriyle)  desteklemişlerdir. Vücut ağırlığının 3 katı yükü (2000 N), 18° dik açıyla ve 
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abdüktör kas kuvveti uygulanan ve uygulanmayan durumlarda kemik, çimento ve protezdeki 

maksimum gerilmeyi hesaplamak için uygulamışlardır. Çalışmada 1215 düğüm noktalı ve 896 

elemanlı 8 nodlu 3 boyutlu hexahedron elemanlı modelleri SAP programında analiz 

etmişlerdir. Esnek protez sapı kullanımı ile kemiğe yük transferinde bazı avantajlar elde 

edildiği sonucuna varılmış, fakat bu bulguların detaylı klinik ve röntgen takibiyle 

doğrulanması gerektiği belirtilmiştir. 

Akay ve Aslan (1996) çalışmalarında polimer kompozit kalça protezinin 

karşılaştırmalı gerilme analizini yapmışlardır. Kısa karbon fiber takviyeli polietereterketon 

(PEEK) (CF/PEEK) protezin prototipini enjeksiyon kalıplama yöntemiyle üretmişlerdir. 

CF/PEEK ve titanyum protezleri çeşitli yükleme şartları altında sonlu elemanlar yöntemiyle 

incelemişler ve çalışmalarını deneysel strain-gauge ölçümleriyle desteklemişlerdir. Deneysel 

ve sayısal sonuçlar arasında iyi bir uyum olduğunu ve sadece isotropik malzeme kabülü 

nedeniyle uyluk kemiği boynu alt kısmında şekil değiştirme açısından farklılık olduğunu 

söylemişlerdir. Sap gerilmeleri CF/PEEK protezde titanyum proteze göre daha düşük 

çıkmıştır. Kemik çimentosunda oluşan gerilme her iki protez için neredeyse aynı çıkmış, 

CF/PEEK protezde yük transferi daha büyük bir alanda meydana geldiği için daha fazla yük 

transfer ettiğini söylemişlerdir. 

Mcnamara vd. (1997) kemik-protez kemikleşmesinin, uyluk kemiği üst kısmı yük 

transferine etkisini yapay uyluk kemiği ile deneysel ve sonlu elemanlar analizi yaparak 

araştırmışlardır. Zarar görmemiş yapay uyluk kemiği ve çimentosuz protez yerleştirilmiş 

yapay uyluk kemiğinin 3 boyutlu sonlu eleman modellerini deneysel olarak kullanılan 

modellerin bilgisayar tomografisi (CT) taramalarından elde etmişlerdir. Uyluk kemiği üst 

kısmı şekil değiştirmelerini tek bacak ayakta duruş şekline yaklaşık olarak 2 farklı yükleme 

durumu için kaydetmişlerdir. Sıkı geçme ve tam kemikleşmiş kemik-protez yapısını, her iki 

arayüz durumu ve onların uyluk kemiği üst kısmı yük transferi uygulamaları için kemik-sap 

davranışını belirlemek amacıyla araştırmışlardır. Deneysel ölçümler ve sayısal tahminler 

sonucunda normal sıkı geçme ve yapıştırmalı sıkı geçme için beklenilenden farklı yük iletim 

durumu ortaya çıkmıştır. Çalışma boyunca sonlu eleman analizleri deneysel modellerle 

uyumlu sonuçlar vermiştir. Bu tür çalışmalarda yapay uyluk kemiği kullanımının kadavra 

deney modeli kullanımına alternatif olabileceğini söylemişlerdir. 

THA’dan sonra protezin vücut yükünün bir kısmını üzerine almasının, uyluk 

kemiğinin bazı kısımlarında gerilmenin düşmesine sebep olduğunu  (stress shielding (SS) )  

ve kemiğin bu duruma karşı kendini yeniden modellediğini Joshi vd. (2000) yaptıkları 

çalışmada söylemişlerdir. Kemik dokusundaki kütle kaybının biyolojik bir proses olarak 
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erimeye neden olacağını ve bununda protezin kaybıyla sonuçlanacağını belirtmişlerdir. 

Ayrıca, SS’yi azaltmak için uyluk kemiğinin üst kısmından sabitlenmeli bir protez tasarımı 

önermişlerdir. Munting ve Verhelpen (1995)’nin geliştirdiği uyluk kemiği üst kısmından 

sabitlemeli protez tasarımı ile kendi tasarımlarını SEY kullanarak karşılaştırmışlardır. 

Sonuçlara göre yeni tasarımlarının uyluk kemiğinin üst kısmında daha iyi fizyolojik gerilme 

ürettiğini belirtmişlerdir. 

THA’da kullanılan uyluk kemiği bileşeninin biyomekanik karakteristiklerini 

incelemek için Watanabe vd. (2000) çalışmalarında üç boyutlu sonlu elemanlar analizi 

yapmışlardır. Gerilme kortikal kemikte protezin kenarına bitişik kısmında yoğunlaştığını 

gözlemlemişlerdir. SS’i trabeküler kemik kesitinde trabeküler kemiğin baş kısmının yakınında 

ön kısımda üst seviyelerde gözlemlemişlerdir. Bu biyomekanik karakteristiklerin hastalarda 

uzun süreli kayıp ve kemik erimesi ile femur başı kırıkları gibi durumlar için yol gösterici 

olacağını söylemişlerdir. 

Merdiven çıkma çimentolu THA’larda yapıyı yüksek burulma yüklerine maruz 

bıraktığı için zarar verici olabilir. Stolk vd. (2002) yaptıkları çalışmada hastanın hareketi 

boyunca gerçekleştirdiği aktivitelerin faklı frekanslarını hesaba katarak, merdiven çıkmanın 

kalça protezi uyluk kemiği bileşenini çevreleyen çimentonun etrafında hasar birikmesine nasıl 

katkı yaptığını incelemişlerdir. Sonlu elemanlar analizinde, Lubinus SPII protezinin çimento 

örtüsü etrafında hasar birikmesi prosesini; 

 izole edilmiş yürüme, hiç merdiven çıkmayan hastayı temsilen, 

 izole edilmiş merdiven çıkma, 

 dokuza bir oranda merdiven çıkma ve yürüme oranlı alternatif yürüme, çok merdiven 

çıkan hastaları temsilen,  

olmak üzere üç farklı yükleme durumu için analiz etmişlerdir. % 10 merdiven çıkma 

çevriminin yükleme sürecine dahil edilmesiyle, izole edilmiş yürümeye dair hata miktarı % 47 

artmıştır. Merdiven çıkma tüm sap boyunca hasar oluşturmuş, yürüme ise sapın üst-orta 

kısımları arası ve alt uç kısımlarında hasar oluşturduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmanın 

sonucu olarak merdiven çıkmanın yürümeye göre çimentolu kalça protezlerin de hasar 

oluşturma açısından daha riskli olduğunu, hastanın günlük hareket fonksiyonları boyunca çok 

az merdiven çıkmanın çimentodaki hasar miktarını önemli ölçüde artırdığını söylemişlerdir.   

Pawlikowski vd. (2003) çalışmalarında bir kalça protezi için dizayn süreci 

tanımlamışlardır. Bu dizayn sürecini kalça ekleminde ki şiddetli ağrıdan acı çeken belirli bir 

hasta için gerçekleştirmişlerdir. Üç farklı protez tasarlamışlar ve ADINA sonlu elemanlar 

programını kullanarak sayısal analiz yapmışlardır. Protez dizaynında sıra dışı bir yaklaşım 
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olarak kemiğin visco-elastic özelliklerini ve kemiğin yeniden modellenme durumlarını göz 

önüne almışlardır. Sayısal analizler sonucunda hangi protezin hasta için en iyisi olduğuna 

karar vermişler ve şekil optimizasyonu sürecini tamamlamışlardır. Sonuç olarak yük etkisi 

altında işlev gören yeni tasarlanan protezin uyluk kemiği tarafından anatomik olarak kabul 

edileceği sonucuna varmışlardır. 

Senalp vd. (2006) yaptıkları çalışmada SEY kullanarak kalça protezi için yeni 

tasarladıkları sap şekillerinin statik, dinamik ve yorulma davranışlarını incelemişlerdir. Sonlu 

elemanlar analizi için Ansys/Workbench programını ve sonlu elemanlar ağı için 3 boyutlu 10 

düğüm noktalı yapısal katı (Solid 187) eleman tipini kullanmışlardır. Statik analizlerde 70 kg 

kütleli bir insanı temsil eden statik kuvveti 20° açı ile implantın yataklama yüzeyine 

uygulamışlardır. Abdüktör kas kuvvetini 1.25 kN olarak 20° açı ile büyük trokanterin üst 

kısmına uygulamışlardır. Ilio tibial-tract kuvvetini 250 N olarak uyluk kemiği tabanına 

uzunlamasına uyluk kemiği yönünde uygulamışlardır. Uyluk kemiğini alt kısmından yatay 

yönde hareket etmemesi için sabitlemişlerdir. Kemik çimento arayüzünde 0,2 sürtünme 

katsayısı kullanmışlardır. Senalp ve arkadaşları çalışmalarında kalça protezi için tasarlamış 

oldukları sap tasarımlarını Charnley protezi ile karşılaştırmışlardır. 

Klinik kullanımdan önceki yorulma hasarına karşı güvenilirliğini sınamak için, 316L 

paslanmaz çelikten imla edilmiş Thompson marka kalça protezinin çift ankastre eğmeli 

yorulma makinasını kullanarak Ertem (2006) çalışmasında yorulma deneyleri yapmıştır. 

Korozyon yorulmasına karşı kalça protezinin güvenilirliği açısından, yorulma deneyleri bir 

korozyon ortamı içerisinde, düşük frekanslı yükleme uygulaması ile gerçekleştirmiştir. 

Protezin yorulma deneyleri bu nedenle, % 0,9 NaCl Ringer solüsyonunda, 10 Hz yükleme 

frekansında, ISO 7206/4 standardına uygun olarak yapmıştır. Straing-gaugeler ile ölçülen 

gerçek gerilmelere bağlı olarak protezlerin yorulma ömürlerini tespit etmiştir. Yükleme 

seviyesine bağlı olarak kalça protezinde ölçülen gerçek gerilme değerlerini CAD’de yapılan 

teorik gerilme dağılımları ile karşılaştırmıştır. 

Çimentolu kalça protezlerindeki hasar birikmesini klinik öncesi test etmek için Stolk 

vd.(2007) yaptıkları çalışmada bir sonlu eleman modeli geliştirmişlerdir. Bu model çimento 

çatlak şekillenmesi, sürünme ve sap yer değiştirimini içermektedir. Modeli kullanarak dört 

tane çimentolu THA protezinin (Lubinus SPH, Müller eğimli, Exeter ve Charnley, klinik 

sonuçları bilinerek) çevrimli normal yürüme ve merdiven çıkma yükleri boyunca mekanik 

hata proseslerini analiz etmişlerdir. Bu dört protezin; tahmin edilen hata gelişiminin klinik 

olarak belirlenenden alt seviyede olup olmadığını, klinik olarak belirlenenden alt seviyede  

olan dizaynların çimento hasarı tahmin edilmeden birincil gerilme analizi ile belirlenip 
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belirlenemeyeceği, çimento ve simülasyonun yüksek protez hasara uğrama oranlarını 

minimum çimento hasarı ile kombinasyon içinde tahmin edip edemeyeceğini ortaya çıkarmak 

için seçildiğini belirtmişlerdir. Tahmin edilen çimento çatlak durumları ve çatlak şekillenme 

oranlarına dayanarak simülasyon doğru bir şekilde klinik olarak belirlenenden alt seviyede 

protez dizaynlarını belirlemiş, sadece merdiven çıkma yükü altında birincil gerilme analizine 

dayanarak, klinik olarak belirlenenden alt seviyede dizaynları belirlemek mümkün olmadığını 

söylemişlerdir. Exeter protez için tahmin edilen yüksek hasara uğrama değerleri ve minimum 

çimento hasarı, klinik bulgularla benzediğini belirtmişlerdir.. Çalışma sonucunda elde edilen 

bulgularla simülasyonun bir dizi protez ve dizayn özelliklerinin farklılaştırılması ile etkili 

olacağını söylemişlerdir. 

Bingöl (2009) kalça protezi ve kemik arasındaki bağlanmayı sağlayan çimento 

mantosu kalınlığının güvenirlik analizini yapmıştır. Genellikle protez kemik arasındaki oluşan 

hasarın çimento mantosunda gerçekleşmesinin analizin yapılmasının önemini ortaya 

koyduğunu söylemiştir. Charnley tipi kalça protezi ve uyluk  kemiğinin üç boyutlu katı model 

montajını Pro/Engineer programında yapmıştır. Montajı yapılmış katı modelini Ansys 

Workbench programına aktarmış, programın simülasyon bölümünde gerilme değerlerini 

hesaplamış, “design explorer” kısmında güvenirlik analizi yapmıştır. 

Protez, kemik çimentosu ve kemiğin katmanları olan kortikal kemik ve trabeküler 

kemiği Canpolat (2010) yaptığı çalışmada parametrik olarak modellemiştir. Daha önce 

geliştirilmiş protezlerden farklı olarak sinüzoidal formda protez geliştirmiş ve değişik sinüs 

formlarında analizler yapmıştır. Protez yapının sinüs formuna bağlı olarak, kemik çimentosu, 

kortikal kemik ve protezdeki gerilme değişimlerini sonlu elemanlar yöntemi ile incelemiştir. 

Cevap yüzeyi metodu kullanarak en iyi protez sapı şekli ve kemik çimentosu kalınlığına 

ulaşılmasını amaçlamıştır. Yaptığı analizler sonucunda uygun protez malzemesi ve en iyi 

protez sapı şeklini bulmuştur. 

Çilingir (2010) çalışmasında sonlu elemanlar yöntemini kullanarak seramik kafa- 

seramik yuva kalça yüzey yenileme protezlerindeki gerilme dağılımı ve temas mekaniğini 

araştırmıştır. Çalışmada açısal açıklık, yükleme, protezlerde alümina kaplama, kemik kalitesi, 

kap-kemik ara yüzü uyumunun incelenmesine çalışılmıştır. Bütün parametreler arasında açısal 

açıklıktaki düşüş beklenilen temas basıncı dağılımında en önemli etkiye sahip olduğunu 

görmüştür. Metal olmayan malzemelerin, kemik yüzeyinde yataklama vazifesi gören 

kıkırdaklar gibi tahmin edilen temas mekaniğinde önemli bir etkisi olduğu saptamıştır. 

THA’dan sonra protezin vücut yükünün bir kısmını üzerine almasının uyluk kemiğinin bazı 

kısımlarında gerilmenin düşmesi (stress shielding) ve kemiğin bu duruma karşı kendini 
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yeniden modellemesi ile metalik yüzey yenileme protezlerine alternatif olarak seramik 

kullanımının büyük bir bağlantısı olduğunu görmüştür. Alümina protezlerin metal kaplama ile 

kullanımının seramik yüzey yenileme protezleri için en iyi tasarım olduğu; yükleme, kemik 

kalitesi ve kalça çukuru bileşeninin sabitlenmesi durumlarının durumlarının tahmin edilen 

basınç dağılımından düşük etkiye sahip oldukları sonucuna varmıştır. 

1980’lerden beri THA’da kullanılan protezlerin hesaplamalı analizleri makro-seviye 

yeniden modelleme algaritması kullanılarak yapılmaktaydı.  Boyle vd. (2011) yaptıkları 

çalışmada mikro-seviye kemik sonlu eleman modelleme algoritmasını kullanarak 2 farklı 

firma tarafından üretilen (Zimmer marka The Alloclassic ve Mayo klasik)  kalça protezlerini 

karşılaştırmışlar, bu protezlerin hangisinin süngerimsi kemik adaptasyonunu ve protez-kemik 

ara yüzünde hangisinin kemik dokusunun protez yüzeyine doğru büyümesini daha iyi 

sağladığını görsel hale getirmeyi amaçlamışlardır. Mikro-seviye kemik modelleme 

algoritması süngerimsi kemiğin kesit alanı ve simülasyonu yapılmış görüntüsü kullanılarak 

nitelikli görselleştirmesinin yapılmasına izin verdiğini söylemişlerdir. Metodun ayrıca kemik 

yoğunluğu, şekil değiştirme enerjisi ve kemik dokusunda kemik yoğunluğunun azalması 

sonucu kemikte gerilmeye karşı dayanımın düşmesinin operasyon öncesi için, operasyon 

sonrası için ise uyluk kemiğinin yeniden şekillenmesi durumlarının karşılaştırılmasına imkan 

sağladığını belirtmişlerdir. Mayo tipi protez Alloclassic tipi protez ile karşılaştırıldığında 

kemik kütlesini koruma ve kemik dokusunda protez yerleştirilmesi nedeniyle yerleştirilen 

bölgede kemik yoğunluğunun azalması sonucu kemikte gerilme dağılımının değişmesini 

azaltma açısından daha iyi olduğu ve bu durumun Mayo tipi protezin kendine özgü 

geometrisinin faydasını ortaya çıkarttığını söylemişlerdir. Bu çalışma sonucunda mikro-seviye 

kemik yeniden modelleme algoritmasının THA’dan sonra gerçekleşen trabeküler kemik 

adaptasyonunu tam olarak açıklayabildiği ve kalça protezi tasarımlarında ve 

karşılaştırmalarında ek bir araç olarak kullanılabileceği sonucuna varmışlardır. 

Yeni tasarlanan protezlerin tökezleme boyunca vücut ağırlığı yükü altındaki 

davranışını Kayabaşı ve Ekici (2011) parametrik yöntem kullanarak araştırmışlardır. İki farklı 

protez malzemesini uygun malzeme ve yorulma ömrü dayanımı açısından çalışmak için 

seçmişlerdir. Parametrik tasarımda, protezin fonksiyonel gerekliliğinin protez gövdesini uyluk 

kemiği kanalına çimento kullanarak yeterince sağlam bir şekilde kitlenmesi ve bu sayede 

hastanın ömrü boyunca açılmasının önüne geçmesi ve protezin kemik-çimento ara yüzüne 

kaymasını önlemek olduğunu belirtmişlerdir. Sonlu eleman analizi sonuçları Charnley 

protezinin sonuçlarıyla karşılaştırmışlar ve protez için uygun malzemeyi önermişlerdir. 

İstenen fonksiyonları yerine getiren en iyi gövde tasarımlarını tasarım için seçmişlerdir ve bu 
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bulguların kalça protezlerinin optimum tasarımı için ileriki araştırmalar da bir temel 

oluşturabileceğini söylemişlerdir. Modele olasılık yaklaşımı uygulamışlar, sistemde rol 

oynayan değişkenlerin değerleri tam tahmin edilemediğinden sistemde belirsizlik meydana 

geldiğini bununda belirleyici tasarım kararını güvenilmez hale getirdiğini belirtmişlerdir. 

Örnek olarak, olasılık yaklaşımını modele belirleyici tasarım sonuçlarından sonra 

uygulamışlar ve kalça protezinin yeni tasarımının güvenilirlik miktarını olasılık yaklaşımını 

kullanarak belirlemişlerdir. Yeni tasarımı ilişkili yer değiştirmelerde farklı geometrik 

parametrelerin etkilerini araştırmak için parametrik olarak modellemişlerdir. Parametreleri 

daha sonra optimize etmişlerdir. Bu çalışmanın sonuçları kullanılarak, çimento-protez ara 

yüzünde oluşan statik ve dinamik hatalar, çeşitli basit performans fonksiyonları kullanılarak 

yorulma teorisinin tanımlanması ile ilk ve şekil optimizasyonlu protez dizaynlarının her ikisi 

için hata olasılığına ulaşılabileceğini belirtmişlerdir. Uygun geometri ve malzeme özelliklerini 

Charnley tipi protezin sonuçlarıyla karşılaştırmışlardır. 

Yeni çimentolu kalça protezlerinin geliştirilmesi kesin performans ve başarı oranları 

amaçlandığı için kapsamlı bir iştir. Ramos vd. (2012) çalışmalarında yeni bir uyluk kemiği 

sap bileşeni tasarımını, alışılmışın dışında sap dizaynı yapmak ve geliştirmek için 

sunmuşlardır. Çalışma piyasadaki en iyi çimentolu sap modellerinin performanslarının 

karşılaştırılmasına dayanmaktadır.  Çalışmada Lubinus SPII, Charnley, Stanmore ve Müller 

Düz tipi kalça protezleri kullanılmıştır. Uyluk başı sap bileşeninin son geometrisini 

oluşturmak için THA’nın basitleştirilmiş sayısal modeli kullanılmıştır. Gerçekçi numerik 

modeller ticari uyluk kemiği sap bileşenlerinin çimento örtüsü gerilmelerinin belirlenmesine 

izin vermişler ve yeni tarz sap bileşeniyle ticari sap bileşenlerinin karşılaştırılmasına izin 

vermişlerdir. Yorulma testleri ara yüzde sıyrılma ve çimento örtüsündeki çatlak 

yoğunluğunun saptanmasına olanak sağlamıştır. Yeni sap modelinin detaylı tasarım 

geometrisi analiz edilmiş, yaka pozisyonu ve yönlenmesi, sap geometrisi orta kısım çapı ve 

geometri ucu çimento gerilmesinin minimize edilmesi açısından incelenmiştir. Alışılmışım 

dışı kalça protezi yenilikçi yaka, “organik” geometri kısımları ve gerilme büyüklüğünü 

azaltan geometri ucu sunmaktadır. Yeni sap modeli ile çalışmada kullanılan ticari kalça 

protezi sap bileşenlerine göre çimento gerilmesinin % 25 oranında azaltıldığı sonucuna 

varılmıştır. 

 

 

 



28 

 

 

1.5. Sonlu Elemanlar Yöntemi ve Ansys Workbench Programı 

 

Sonlu elemanlar yöntemi, mühendislik uygulamalarında kullanılan, problemlere 

yaklaşık çözümler üreten sayısal bir analiz yöntemidir. 

Bir yapının sonlu elemanlarla gösterimini oluşturmak için, ilk önce eleman olarak 

tanımlanan basit parçalara kavramsal olarak bölünür. Tek bir elemanı düşündüğümüzde 

elemanın düğüm noktalarındaki kuvvetler ve şekil değiştirmeler eleman için rijitlik matrisi 

vasıtasıyla ilişkilendirilir. Yapının bölündüğü her elemanın düğüm noktaları vardır ve temas 

halinde olduğu diğer elemanlarla tüm yapıyı yeniden oluşturmak için düğüm noktalarından 

birleşirler. Bu yolla tüm yapı için rijitlik matrisi [K] her bir elemanın yeniden montajıyla elde 

edilebilir. Eğer üç boyutlu sonlu eleman ağında üç serbestlik derecesine sahip “n” tane düğüm 

noktası varsa,  bir eleman için rijitlik matrisi, [K] 3nx3n matris şeklinde oluşur ve eşitlik; 

 

[K].{u} = {F}           (1.4)            

 

halini alır. Bu eşitlik ile bütün düğüm noktalarındaki kuvvetler {F} ve düğüm noktalarındaki 

yer değiştirmeler {u} ilişkilendirilir. Dış yük uygulanmış düğüm noktaları haricinde düğüm 

noktalarındaki kuvvetler sıfır olmalıdır ( denge prensibine göre). Bu bilinerek girdiler{F} 

vektörü içine yapılır ve (1.4) eşitliği tüm düğüm noktalarındaki yer değiştirmeleri saptamak 

amacıyla {u} vektörü için çözülür. Gerilmeler ve şekil değiştirmeler düğüm noktalarındaki 

yer değiştirmelerden hesaplanabilir (Prendergast, 1997).   

Ansys Workbench mekanik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği, elektromanyetik gibi 

alanlardaki problemlere çözüm üretebilen bir sonlu elemanlar analizi programıdır. Program 3 

boyutlu analize olanak sağlamaktadır. Bilgisayar destekli tasarım (CAD) programlarında 

oluşturulmuş geometrileri tanıması ve uyum içerisinde çalışması bakımından biyomekanik 

alanında yapılan çalışmalarda kolaylık sağlamaktadır. Programda eleman tipi olarak 3 boyutlu 

10 düğüm noktalı tetrahedral ve 20 düğüm noktalı yapısal katı olmak üzere (Solid 186 ve 

Solid 187) iki tip eleman kullanılmaktadır (Şekil 1.18) (Şekil 1.19).  
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Şekil  1.18. 3 boyutlu 20 düğüm noktalı yapısal katı tipi eleman 

(URL-2) 

 

Şekil  1.19. 3 boyutlu 10 düğüm noktalı yapısal katı tipi eleman (URL-2) 

 

1.6. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı 

 

Bu çalışmada protezsiz ve protezli modellerin kullanılması ile sağlam ve hasar 

görmemiş kalça eklemiyle, THA uygulanmış kalça ekleminin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Farklı tip protez kullanımı, farklı tip yükleme, farklı tip hareket durumunda kemiğin 

katmanları olan kortikal ve trabeküler kemiklerde, protezde ve protezi kemiğe montajda 

kullanılan çimentoda oluşan gerilmeler ve şekil değiştirmeler, statik kuvvetler uygulanarak üç 

boyutlu sonlu elemanlar yöntemi ile belirlenmiştir. THA sonrası protezli hastaların merdiven 

çıkması kemik çimentosunu zorlamakta ve orta ve uzun vadede hasar meydana getirmektedir. 

Protezlerin kemik çimentosunda oluşturduğu gerilmelerin belirlenmesi bu nedenle büyük 

önem arz ettiğinden bu çalışma kapsamında, yürüme ve merdiven çıkmanın kemik çimentosu 

üzerine etkileri de incelenmiştir.  
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Çalışma kapsamında klinik kullanımları hakkında bilgi sahibi olunan Charnley, Müller 

ve Hipokrat tipi 3 farklı çimentolu kalça protezleri kullanılmıştır. Bu protezler ilk önce 

Breuckmann Optotophe 3 boyutlu tarama cihazında taranmıştır. Rapidform XOR 3  

programında protezlere yüzey giydirilmiştir. Sonra, Solidworks 3 boyutlu modelleme 

programı kullanılarak protezlerin katı modelleri elde edilmiştir. Solidworks katı modelleme 

programında uyluk kemiğinin içine klinik kullanımdaki yollar izlenerek protezler 

yerleştirilmiştir. Bu şekilde gerçekçi modeller elde edilmiştir. Sağlam uyluk kemiği de dahil 

olmak üzere bu çalışma kapsamında 4 model oluşturularak çalışılmıştır.  Modeller sonlu 

elemanlar analiz programı olan Ansys Workbench programına aktarılmış ve burada yürüme 

ve merdiven çıkma durumları göz önüne alınarak noktasal ve yüzeysel statik yüklemeler için 

3 boyutlu sonlu eleman analizleri yapılmıştır. Analiz sonucunda kemiklerde, protezde ve 

protezi kemiğe montajda kullanılan çimentoda oluşan gerilmeler ve şekil değiştirmeler elde 

edilerek bulgular karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Ayrıca kalça protezi içermeyen kemik 

yapı da aynı analizlere tabi tutulmuş ve bu yolla protezli ve protezsiz modellerin bulguları da 

karşılaştırılmıştır. Sonlu elemanlar analizleri sonucu elde edilen maksimum von-Mises 

gerilme değerleri, 2
3
 faktöriyel tasarımına uygun olarak düzenlenerek varyans analizi yapılmış 

ve farklı yükleme ve hareket tiplerinin, protez üzerindeki etkilerini gösteren ANOVA tabloları 

oluşturulmuştur. 

 

 



 

 

 

 

 

2. YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

2.1. Kalça Eklemi Modellerinin Oluşturulması 

 

Kalça eklemi, kalça çukuru ve uyluk kemiği olmak üzere iki kısımdan meydana 

gelmektedir. Eklem reaksiyon kuvveti uyluk kemiğinin baş kısmına etkidiği için kalça 

ekleminin sonlu elemanlar ile modellenmesinde kalça çukuru göz ardı edilebilmektedir.  Bu 

çalışmada kalça eklemi modelleri oluşturulurken sadece uyluk kemiği kısmı modellenmiştir. 

Kalça eklemi modelleri protezli ve protezsiz olmak üzere iki farklı yolla oluşturulmuştur. 

Protezsiz uyluk kemiği modeli kortikal (sert) kemik kısmı ve trabeküler (süngerimsi) kemik 

kısımlarından oluşmakta ve zarar görmemiş sağlam kemiği temsil etmektedir. Protezli uyluk 

kemiği modeli kortikal kemik kısmı, trabeküler kemik kısmı, kemik çimentosu ve protezden 

oluşmaktadır. Protezli uyluk kemiği THA uygulanmış kemiği temsil etmektedir.  

 

2.1.1. Uyluk Kemiği Katı Modeli 

 

Bu çalışmada Viceconti vd. (1996) tarafından oluşturulmuş “Standardize Edilmiş 

Uyluk Kemiği” modeli kullanılmıştır. Standardize edilmiş uyluk kemiği kortikal kemik ve 

trabeküler kemik katmanlarından oluşmaktadır (Şekil 2.1). Model “Biomedtown”(URL-3) 

adlı siteden “parasolid” formatında indirilmiştir. Standardize edilmiş uyluk kemiği Solidworks 

üç boyutlu tasarım (CAD) programında açılmış ve Solidworks dosya türü olan “part” dosya 

formatına dönüştürülerek kaydedilmiştir. Uyluk kemiği katı modeli üzerinde sonlu elemanlar 

yöntemi kullanılarak noktasal ve yüzeysel olmak üzere iki farklı yükleme yapıldığından iki 

farklı model oluşturulmuştur. Oluşturulan birinci model üzerinde işlem yapılmamış ve bu 

model noktasal yüklemelerde kullanılmıştır (Şekil 2.2.a). İkinci modele yüzeysel yükleme 

yapıldığı için model üzerinde kas ve yataklama yüzeyleri oluşturulmuştur (Şekil 2.2.b). Her 

iki model de protezsiz modeli temsil etmektedir.  
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Şekil  2.1. Uyluk kemiği katmanları a) Kortikal kemik, b) Trabeküler     

kemik 
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Şekil  2.2. a) Noktasal yüklemelerde ve b) yüzeysel yüklemelerde 

kullanılan protezsiz modeller 
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2.1.2. Çalışmada Kullanılan Protezler ve Katı Modelleri 

 

Bu çalışmada Charnley (Depuy, Johnson & Johnson, Leeds, UK), Müller  (JRI Ltd, 

London, UK) ve Hipokrat (Hipokrat A.Ş. Türkiye)  tipi olmak üzere üç tip protez 

kullanılmıştır. Bu protezler Şekil 2.3’te gösterilmektedir. Charnley protezi katı modeli 

“Biomedtown”(URL-3) adlı sitesinden indirilmiştir. Müller ve Hipokrat protezleri Karadeniz 

Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinden temin edilmiştir. 

Protezler Breuckmann Optotophe üç boyutlu tarama cihazında taranmıştır.  Tarama ile nokta 

bulutu elde edilmiş ve protezlerin nokta bulutu halleri “stl” formatında Rapidform XOR3 

tersine mühendislik programına aktarılarak bu program aracılığıyla sonlu elemanlar analizinde 

kullanılabilecek hale getirilmiştir. Rapidform XOR3 programında protezlere yüzey 

giydirilmiş ve “iges” formatında kaydedilmiştir. Solidworks CAD programında “iges” 

formatındaki dosyalar açılmış ve Müller ve Hipokrat protezlerinin üç boyutlu katı modelleri 

elde edilmiştir.      

 

Şekil  2.3. Çalışmada kullanılan protezler a) Charnley b) Müller c) Hipokrat 
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2.1.3. Sonlu Elemanlar Analizinde Kullanılan Çimento Modelleri 

 

Charnley, Müller ve Hipokrat protezlerinin kemik içinde sabitlenmelerinde çimento 

kullanılmaktadır. Protezler uyluk kemiği kanalı içine yerleştirilmeden önce çimento ve protez 

için kemik içinde gerekli boşluklar açılmaktadır.  Protez uyluk kemiği kanalı içine 

yerleştirilirken sap çevrelerine çimento sürülmekte ve kanal içine yerleştirilip 

sabitlenmektedirler. Çalışmada protezlerin etrafındaki çimento tabakalarının tasarımında 

cerrahi uygulama göz önüne alınmıştır.  Çimento tabakaları uyluk kemiği kanalına yerleşecek 

şekilde protezin etrafındaki optimum kalınlık esas alınmış ve Solidworks CAD programı 

kullanılarak modeller oluşturulmuştur. Şekil 2.4’te çalışmada kullanılan çimento modelleri 

gösterilmiştir. 

 

Şekil  2.4. Çalışmada kullanılan çimento modelleri a) Charnley protezi çimento 

modeli, b) Müller protezi çimento modeli, c) Hipokrat protezi 

çimento modeli 
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2.1.4. Sonlu Elemanlar Analizinde Kullanılan Modeller 

 

Çalışmada kullanılan modeller protezli ve protezsiz olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 

Sağlam uyluk kemiğini temsil eden protezsiz modeller Şekil 2.2’ de gösterilmiştir. Protezli 

modeller; Charnley protezi yerleştirilmiş ve noktasal yüklemelerde kullanılan model, 

Charnley protezi yerleştirilmiş ve yüzeysel yüklemelerde kullanılan model, Müller protezi 

yerleştirilmiş ve noktasal yüklemelerde kullanılan model, Müller protezi yerleştirilmiş ve 

yüzeysel yüklemelerde kullanılan model, Hipokrat protezi yerleştirilmiş ve noktasal 

yüklemelerde kullanılan model, Hipokrat protezi yerleştirilmiş ve yüzeysel yüklemelerde 

kullanılan model olmak üzere toplam 6 tanedir. THA uygulanmış protezli modellerden Şekil 

2.5’te Charnley protezi yerleştirilmiş ve yüzeysel yüklemelerde kullanılan model, Şekil 2.6’da 

Charnley protezi yerleştirilmiş modelin kesit görünümü, Şekil 2.7 ve Şekil 2.8’de Müller 

protezi yerleştirilmiş ve Hipokrat protezi yerleştirilmiş modellerin kesit görünümleri 

verilmiştir.  Çalışmada 2 tane protezsiz ve 6 tane protezli olmak üzere toplam 8 adet model 

kullanılmıştır.   

 

 

Şekil  2.5. Charnley protezi yerleştirilmiş ve yüzeysel 

yüklemelerde kullanılan modelin a) önden ve b) 

arkadan görünüşü 

                  



37 

 

 

 

 

Şekil  2.6. Charnley protezi yerleştirilmiş modelin kesit 

görünümü 
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Şekil  2.7. Müller protezi yerleştirilmiş modelin kesit 

görünümü 
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Şekil  2.8. Hipokrat protezi yerleştirilmiş modelin kesit 

görünümü 

 

 



40 

 

 

2.2. Sonlu Elemanlar Analizi 

 

Çalışmada kortikal kemik, trabeküler kemik, kemik çimentosu ve protezdeki gerilme 

ve şekil değiştirmelerin belirlenmesi için 8 ayrı model sonlu elemanlar analizine tabi 

tutulmuştur. Sonlu elemanlar analizi için Ansys/Workbench programı kullanılmıştır. 

Ansys/Workbench programı bir çok CAD programı ile uyum içinde çalışmakta ve CAD 

programlarında oluşturulmuş verileri okumaktadır. Solidworks CAD programında montajı 

yapılan modeller “parasolid_x.t” formatında kaydedilmiştir. Modeller Ansys/Workbench 

programına aktarılmıştır ve programın “Static Structural” modülü kullanılarak analizler 

yapılmıştır.  

Sonlu elemanlar analizi yapılırken sırasıyla malzeme özelliklerinin girilmesi, sonlu 

elemanlar ağının oluşturulması, sınır şartlarının belirlenmesi, çözümün yaptırılması ve 

sonuçların değerlendirilmesi yolları izlenmiştir.   

 

2.2.1. Çalışmada Kullanılan Malzeme Özellikleri 

 

Çalışmada kullanılan modellerde kortikal kemik için ortotropik malzeme özellikleri 

kullanılmıştır. Trabeküler kemik, kemik çimentosu ve protezler için izotropik malzeme 

özellikleri kullanılırken kortikal kemik anizotropik kabul edilmiştir. Charnley, Müller ve 

Hipokrat protezlerinin her üçünün malzemesi, CoCr alaşımı olarak seçilmiştir. Sonlu 

elemanlar analizlerinde kullanılan malzeme özellikleri Stolk vd. (2002) yaptığı çalışmadan 

alınmış ve Tablo 2.1’de verilmiştir.  

 

Tablo 2.1. Sonlu eleman analizlerinde kullanılan malzeme özellikleri (Stolk vd. 2002)  

 

Bileşen Malzeme  Elastik Modülller [GPa]  Poisson Oranı  

Protez  CoCr alaşımı 210 0,3 

Çimento PMMA  2,28 0,3 

Süngerimsi Kemik   0,4 0,3 

Sert Kemik 
  Ex = Ey= 7,0 ; Ez=11,5 ʋxy =ʋyz =ʋxz=0,4 

  Gyz= Gzx = 3,5 ; Gxy=2,6   
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2.2.2. Modellerde Kullanılan Sonlu Elemanlar Ağı 

 

Sonlu elemanlar analizi yapılırken modellere sonlu elemanlar ağı örülmesi 

gerekmektedir. Modelleri oluşturan kortikal kemik, trabeküler kemik, çimento ve protez 

bileşenlerinin tümü için Şekil 1.19’da gösterilen 3 boyutlu 10 düğüm noktalı yapısal katı tipi 

tetrahedral eleman kullanılmıştır. 

Bu çalışmada protezsiz ve protezli modellerde kullanılan toplam eleman sayısı ve 

düğüm noktaları sayısı, bileşenlerin her birinin eleman sayısı ve düğüm noktaları sayısı Tablo 

2.2, Tablo 2.3, Tablo 2.4, Tablo 2.5, Tablo 2.6, Tablo 2.7, Tablo 2.8 ve Tablo 2.9’da sırayla 

gösterilmiştir.  

 

Tablo 2.2. Protezsiz ve noktasal yüklemelerde kullanılan modeldeki eleman ve 

düğüm noktası sayıları 

 

Bileşen Eleman Sayısı Düğüm Noktası 

Kortikal Kemik 21083  38161 

Trabeküler Kemik 17209  28496 

Toplam 38292  66657 

 

Tablo 2.3. Protezsiz ve yüzeysel yüklemelerde kullanılan modeldeki eleman ve 

düğüm noktası sayıları 

 

Bileşen Eleman Sayısı Düğüm Noktası 

Kortikal Kemik  49456  84455 

Trabeküler Kemik  40200  63030 

Toplam  89656  148485 
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Tablo 2.4. Charnley protezi yerleştirilmiş ve noktasal yüklemelerde kullanılan 

modeldeki eleman ve düğüm noktası sayıları 

 

Bileşen Eleman Sayısı Düğüm Noktası 

Kortikal Kemik  34363  59702 

Trabeküler Kemik  28532  46820 

Protez  5121  8601 

Kemik çimentosu  4996  9987 

Toplam  73012  125110 

 

Tablo 2.5. Charnley protezi yerleştirilmiş ve yüzeysel yüklemelerde kullanılan 

modeldeki eleman ve düğüm noktası sayıları 

 

Bileşen Eleman Sayısı Düğüm Noktası 

Kortikal Kemik  45041  76786 

Trabeküler Kemik  36860  59856 

Protez  6637  10923 

Kemik çimentosu  6292  12551 

Toplam  94830  160116 

 

Tablo 2.6. Müller protezi yerleştirilmiş ve noktasal yüklemelerde kullanılan 

modeldeki eleman ve düğüm noktası sayıları 

 

Bileşen Eleman Sayısı Düğüm Noktası 

Kortikal Kemik 22456 40227 

Trabeküler Kemik 18113 30337 

Protez 9936 16585 

Kemik çimentosu 6222 11588 

Toplam 56727  98737 
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Tablo 2.7. Müller protezi yerleştirilmiş ve yüzeysel yüklemelerde kullanılan 

modeldeki eleman ve düğüm noktası sayıları 

 

Bileşen Eleman Sayısı Düğüm Noktası 

Kortikal Kemik  22122  39801 

Trabeküler Kemik  17652  29648 

Protez  10030  16767 

Kemik çimentosu  6178  11524 

Toplam  55982  97740 

 

Tablo 2.8. Hipokrat protezi yerleştirilmiş ve noktasal yüklemelerde kullanılan 

modeldeki eleman ve düğüm noktası sayıları 

 

Bileşen Eleman Sayısı Düğüm Noktası 

Kortikal Kemik  28469  51411 

Trabeküler Kemik  26001  41471 

Protez  5168  8645 

Kemik çimentosu  3274  6547 

Toplam  62912  108074 

 

Tablo 2.9. Hipokrat protezi yerleştirilmiş ve yüzeysel yüklemelerde kullanılan 

modeldeki eleman ve düğüm noktası sayıları 

 

Bileşen Eleman Sayısı Düğüm Noktası 

Kortikal Kemik  39277  68827 

Trabeküler Kemik  36896  58343 

Protez  11432  18528 

Kemik çimentosu  7106  12978 

Toplam  94711  158676 

 

Şekil 2.9’da protezsiz ve noktasal yüklemelerde kullanılan modelin ağ yapısı 

gösterilmiştir. Şekil 2.10, Şekil 2.11, Şekil 2.12, Şekil 2.13, Şekil 2.14 ve Şekil 2.15’te 

Charnley protezi yerleştirilmiş ve noktasal yüklemelerde kullanılan modelin sonlu eleman ağ 

yapısı, kortikal kemiğin sonlu eleman ağ yapısı, trabeküler kemiğin sonlu eleman ağ yapısı, 
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Charnley protezinin sonlu eleman ağ yapısı, kemik çimentosunun sonlu eleman ağ yapısı ve 

modelin sonlu eleman ağ yapısının kesit görünümü sırasıyla gösterilmiştir.  

 

 

 

Şekil  2.9. Protezsiz modelin sonlu eleman ağ yapısı 

 

 

 

Şekil  2.10. Charnley protezi yerleştirilmiş ve noktasal yüklemelerde kullanılan 

modelin sonlu eleman ağ yapısı 
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Şekil  2.11. Charnley protezi yerleştirilmiş modelde kortikal kemik bileşeninin sonlu 

eleman ağ yapısı 

 

 

 

Şekil  2.12. Charnley protezi yerleştirilmiş modelde trabeküler kemik bileşeninin 

sonlu eleman ağ yapısı 
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Şekil  2.13. Charnley protezi sonlu eleman ağ yapısı 

 

 

 

Şekil  2.14. Charnley protezi yerleştirilmiş modelde çimento bileşeninin sonlu eleman 

ağ yapısı 
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Şekil  2.15. Charnley protezi yerleştirilmiş modelin sonlu eleman ağ yapısının kesit 

görünüşü 

 

2.2.3. Uygulanan Kuvvetler ve Sınır Şartları 

 

Bu çalışmada insanın günlük yaşamında en çok yaptığı akviteler olan yürüme ve 

merdiven çıkma hareketleri ve bu hareketler sırasında oluşan kas ve temas kuvvetleri göz 

önüne alınmıştır. Daha önce kalça protezleri kullanarak yapılan çalışmalarda kasların ve 

temas (yataklama) kuvvetlerinin uyluk kemiği üzerinde modellenmesinde, kas ve temas 

kuvvetlerinin kasların ve yataklamanın kemiğin bağlanma yüzeyine etkidiği kabul edilerek 

yüzeysel kuvvetler uygulanmış veya kasların ve yataklamanın kemiğe bir noktadan kuvvet 

ilettiğini kabul edilerek noktasal kuvvetler uygulanmıştır (Stolk vd. 2001; Canpolat, 2010; 

Bingöl, 2009). Bu sebeple, bu tez çalışmasında uyluk kemiği üzerindeki bu kas ve temas 

kuvvetleri, kasın kemiğe bağlanma yüzeyi veya yataklama yüzeyine yük iletimi yapması 

durumunu temsil eden “yüzeysel yükleme” ve kasın kemiğe bir noktadan yük iletimi yaptığı 

kabulünü temsil eden “noktasal yükleme” olarak uygulanmıştır. Ayrıca, noktasal ve yüzeysel 

yüklemeler, yürüme ve merdiven çıkma hareketleri için ayrı ayrı, sağlıklı insan kalça eklemini 

temsil eden protezsiz modellere ve THA uygulanmış hastaları temsil eden protezli modellere 

de uygulanmıştır. Noktasal yükleme için kas kuvvetlerinin uygulanacağı noktaların yeri ve 

kas kuvvetlerinin vücut ağırlığı değerleri yüzde olarak Heller vd. (2005) çalışmasından 



48 

 

 

alınmıştır. Tablo 2.10 ve Tablo 2.11’ de bu değerler, Şekil 2.16’da ise noktaların uyluk kemiği 

üzerindeki yerleri gösterilmiştir.   Yüzeysel yükleme için kasların kemik üzerinde kapladığı 

yüzeyler Viceconti vd. (2003) tarafından yapılan çalışmadan alınmıştır ve Şekil 2.17’ de bu 

kas yüzeyleri gösterilmektedir.  

Bu çalışmada yürüyüşün basma fazı tek bacak ayakta duruş şekli esas alınmış ve uyluk 

kemiği kondil kısmından sabitlenmiştir. Vücut ağırlığı ortalama bir insanın ağırlığı 

düşünülerek 750 N olarak alınmıştır. Çalışmada kullanılan kuvvet değerleri yürüme ve 

merdiven çıkma durumunda etkin olan kasların kuvvet değerleridir ve bu kuvvet değerleri 

Tablo 2.12 ve Tablo 2.13’te verilmiştir. Bu kuvvetlerin sonlu elemanlar modellerine 

uygulanmış durumdaki görüntüleri, noktasal ve yüzeysel yükleme halleri için Şekil 2.18 ve 

Şekil 2.19’da, sırasıyla gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

Şekil  2.16. Uyluk kemiği üzerinde noktasal yüklemede kullanılan 

noktaların yerinin şematik gösterimi (Heller vd. 2005) 
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Tablo 2.10. Yürüme durumu için vücut ağırlığı yüzdesi cinsinden kuvvet değerleri (Heller 

vd. 2005) 

  

 

Kuvvet Bileşenlerinin Büyüklükleri  Temas 

Noktası 

 

X [% *VA] Y [% VA] Z [% VA]  

Temas kuvveti -54 -32,8 -229,2 P0 

Abdüktörler  58 4,3 86,5 P1 

Tensor fasciae latae, proximal 

part 7,2 11,6 13,2 P1 

Tensor fasciae latae, distal part -0,5 -0,7 -19 P1 

Vastus lateralis -0,9 18,5 -92,9 P2 

(*VA: Vücut Ağırlığı) 

 

Tablo 2.11. Merdiven çıkma durumu için vücut ağırlığı yüzdesi cinsinden kuvvet değerleri 

(Heller vd. 2005) 

 

 

Kuvvet Bileşenlerinin Büyüklükleri  Temas 

Noktası 

 

X [% VA] Y [% VA] Z [% VA] 

Temas kuvveti -59,3 -60,6 -236,3 P0 

Abdüktörler  70,1 28,8 84,9 P1 

İlio-tibial tract, proximal part  10,5 3 12,8 P1 

İlio-tibial tract, distal part  -0,5 -0,8 -16,8 P1 

Tensor fasciae latae, proximal 

part 3,1 4,9 2,9 P1 

Tensor fasciae latae, distal 

part -0,2 -0,3 -6,5 P1 

Vastus lateralis -2,2 22,4 -135,1 P2 

Vastus medialis -8,8 39,6 -267,1 P3 
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Şekil  2.17. Uyluk kemiği üzerinde kasların tutunma yüzeyleri ( Viceconti vd. 

2003) 

 

Tablo 2.12. Yürüme durumu için uygulanan kuvvet değerleri 

 

 

Kuvvet Bileşenlerinin Büyüklükleri  Temas 

Noktası 

 

X [N] Y [N] Z [N] 

Temas kuvveti -405 246 1719 P0 

Abdüktörler  435 -32,25 -648,75 P1 

Tensor fasciae latae, proximal 

part 
54 -87 -99 

P1 

Tensor fasciae latae, distal part -3,75 5,25 142,5 P1 

Vastus lateralis -6,75 -138,75 696,75 P2 
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Tablo 2.13. Merdiven çıkma durumu için uygulanan kuvvet değerleri 

 

 

Kuvvet Bileşenlerinin Büyüklükleri  Temas 

Noktası 

 

X [N] Y [N] Z [N] 

Temas kuvveti -444,75 -454,5 -1772,25 P0 

Abdüktörler  525,75 216 636,75 P1 

İlio-tibial tract, proximal part  78,75 22,5 96 P1 

İlio-tibial tract, distal part  -3,75 -6 -126 P1 

Tensor fasciae latae, proximal 

part 23,25 36,75 21,75 P1 

Tensor fasciae latae, distal 

part -1,5 -2,25 -48,75 P1 

Vastus lateralis -16,5 168 -1013,25 P2 

Vastus medialis -66 297 -2003,25 P3 

 

 

 

 

Şekil  2.18. Yürüme hareketi için protezsiz kemikteki noktasal yükleme 
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Şekil  2.19. Yürüme hareketi için protezsiz kemikteki yüzeysel yükleme 

 

2.2.4. Yapılan Analizler 

 

Çalışmada yapılan analizler ile, THA uygulanmış hastada uyluk kemiğinin katmanları 

olan kortikal kemik ve trabeküler kemikte oluşan gerilme ve şekil değiştirmelerle, THA 

uygulanmamış sağlam ve sağlıklı insan uyluk kemiğinin aynı kısımlarında oluşan gerilme ve 

şekil değiştirmelerin karşılaştırılması yapılmıştır. Aynı zamanda Charnley, Müller ve 

Hipokrat protezlerinin kortikal kemik, trabeküler kemik ve kemik çimentosunda meydana 

getirdiği gerilmeler ve şekil değiştirmeler incelenmiştir.  

Literatürde genel olarak, merdiven çıkmanın THA neticesinde çimentolu kalça protezi 

uygulanan hastalarda kemik çimentosuna zarar veren bir hareket tipi olduğu öngörülmekte ve 

bu durumu araştırma ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle çalışma kapsamında yürüme ve 

merdiven çıkma durumları için belirlenen yüklemelere yer verilmiştir. Çalışmada sonlu 

elemanlar yöntemi kullanılarak 8 farklı modele yürüme ve merdiven çıkma hareket tipleri için 

noktasal ve yüzeysel kuvvetler uygulanarak 16 farklı analiz yapılmıştır. Sonlu elemanlar 

analizleri için Ansys/Workbench programı kullanılmıştır. Modeller Ansys/Workbench 

programına aktarılmıştır. Ansys/Workbench programının “Static Structural” modülü analizler 

için kullanılmıştır. Ansys/Workbench programı temas yüzeylerini otomatik olarak 

tanımaktadır. Yüzeyler “bonded” olarak ve dolayısyla yüzeyler arasında sürtünme olmadığı 
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kabul edilmiştir. Bölüm 2.2.1, Bölüm 2.2.2, Bölüm 2.2.3 ve Bölüm 2.2.4’te verilen malzeme 

özelliklerinin girilmesi, eleman tipinin seçilmesi, sonlu elemanlar ağının oluşturulması, 

kuvvet ve sınır şartlarının girilmesi yolları izlenerek analiz öncesi adımlar tamamlanmıştır.  

Yapılan sonlu elemanlar analizleri ile kortikal kemik, trabeküler kemik, protezler ve çimento 

tabakalarındaki von-Mises gerilmeleri ve von-Mises şekil değiştirmeleri elde edilmiştir. 

 

2.3. Sonlu Elemanlar Analizleri İçin Faktöriyel Tasarım ve Varyans Analizi 

 

Varyans analizi ile bir işlem üzerinde hangi faktörlerin ne derecede etkili oldukları 

istatistiksel olarak incelenmektedir.  Varyans analizinde amaç, incelenen faktörlerin, kaliteyi 

ölçebilmek için seçilen çıktı değerlerini ne oranda etkilediklerini ve farklı seviyelerin nasıl bir 

değişkenliğe neden olduklarını ortaya koyabilmektir. Ayrıca elde edilen sonuçların 

istatistiksel olarak güvenilirliği de test edilmektedir (Savaşkan vd. 2004). 

Bu çalışmada yapılan sonlu elemanlar analizlerinden elde edilen bulgular 2
3
 faktöriyel 

deney tasarımına uygun olarak düzenlenerek protez tipi, yükleme tarzı ve hareket tipi ana 

faktörler olarak belirlenmiştir. 2
3
 faktöriyel tasarımda her bir faktör iki değişken içermektedir. 

Bu nedenle protez tipi faktörünün değişkenleri olarak Charnley ve Hipokrat protezleri, 

yükleme tarzının değişkenleri olarak noktasal ve yüzeysel yükleme ve hareket tipinin 

değişkenleri olarak ta yürüme ve merdiven çıkma seçilmiştir. Charnley ve Hipokrat protezli 

modellerin SE analizlerinde elde edilen maksimum von-Mises gerilme değerleri için varyans 

analizi yapılmış ve ANOVA tabloları Minitab 15 yazılımı yardımıyla hazırlanmıştır. Varyans 

analizi ile, ana faktörlerin ve ikili etkilerin THA uygulamasından sonra protezde, kemik 

çimentosunda, kortikal kemikte ve trabeküler kemikte oluşan maksimum von-Mises 

gerilmeleri üzerindeki etkileri incelenmiştir.   

Varyans analizinin sağlıklı olması için bulgular aynı parametreler için 2 defa 

tekrarlanmıştır. Bu sebeple, Charnley ve Hipokrat protezli modellerin eleman sayıları 

azaltılarak tekrar sonlu elemanlar analizine tabi tutulmuştur. Tekrarlanan analizlerde Charnley 

protezli noktasal yüklemeli model 48285 elemandan, Charnley protezli yüzeysel yüklemeli 

model 49369 elemandan, Hipokrat protezli noktasal yüklemeli model 53146 elemandan, 

Hipokrat protezli yüzeysel yüklemeli model 43578 elemandan oluşturulmuştur.  



 

 

 

 

 

3. BULGULAR VE İRDELEME 

 

Yapılan çalışmada 8 farklı model için Ansys/Workbench programında 16 farklı analiz 

yapılarak modellerde oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri ve maksimum von-Mises şekil 

değiştirmeleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.  

 

3.1. Modellerde Oluşan Maksimum von-Mises Gerilmeleri 

 

Modeller maksimum von-Mises gerilmesi açısından ele alınmıştır. Şekil 3.1’den Şekil 

3.16’ya kadar 16 faklı analiz sonucunda modellerde ortaya çıkan von-Mises gerilme 

dağılımları gösterilmiştir. 

 

3.1.1. Protezsiz Modellerde Oluşan von-Mises Gerilme Dağılımları 

 

 

 

Şekil  3.1. Protezsiz, noktasal yüklemeli modelde yürüme hareketi için von-Mises gerilme 

dağılımı 
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Protezsiz, noktasal yüklemeli modelde yürüme hareketi için kortikal kemikte oluşan 

maksimum von-Mises gerilme değeri Şekil 3.1’den de görüldüğü gibi 93,376 MPa’dır. 

Kortikal kemikte maksimum gerilme, baş kısımda temas kuvvetinin kemiğe etki ettiği noktada 

oluşmuştur. Kemiğin şaft kısmı boyunca ise gerilmeler 32 ve 65 MPa arasında değişmektedir. 

Trabeküler kemikteki maksimum gerilme ise baş kısmında 7,3998 MPa olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

 

 

Şekil  3.2. Protezsiz, noktasal yüklemeli modelde merdiven çıkma hareketi için von-Mises 

gerilme dağılımı 

 

Şekil 3.2’de protezsiz, noktasal yüklemeli modelde merdiven çıkma hareketi için 

oluşan gerime dağılımı verilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi maksimum gerilme değeri 

99,478 MPa’dır ve kortikal kemikte oluşmuştur. Bu maksimum gerilme, baş kısımda temas 

kuvvetinin kemiğe etki ettiği noktada noktada meydana gelmiştir. Trabeküler kemikte ise 

maksimum von-Mises gerilmesi baş kısımda ve 7,8458 MPa olarak ortaya çıkmıştır. 
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Şekil  3.3. Protezsiz, yüzeysel yüklemeli modelde yürüme hareketi için von-Mises gerilme 

dağılımı 

 

Protezsiz, yüzeysel yüklemeli modelde yürüme hareketi için maksimum von-Mises 

gerilmesi kortikal kemiğin ön kısmında ve şaftın kondile yakın alt kısmında meydana gelmiş 

ve Şekil 3.3’te görüldüğü gibi 43,676 MPa olarak gerçekleşmiştir.  Trabeküler kemikteki 

maksimum von-Mises gerilmesi üst arka bölgede abdüktör kasların uygulanma bölgesine 

yakın olarak 4,03 MPa değerinde gerçekleşmiştir.  
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Şekil  3.4. Protezsiz, yüzeysel yüklemeli modelde merdiven çıkma hareketi için von-Mises 

gerilme dağılımı 

 

Protezsiz, yüzeysel yüklemeli modelde merdiven çıkma durumunda maksimum von-

Mises gerilmesi, yürüme durumunda olduğu gibi kortikal kemiğin ön kısmında şaftın kondile 

yakın alt kısmında görülmüştür. Şekil 3.4’ten de görüldüğü gibi kortikal kemikteki maksimum 

von-Mises gerilmesi 67,392 MPa olarak gerçekleşmiştir. Trabeküler kemikteki maksimum 

von-Mises gerilme değeri ise, boynun alt kısmında 4,43 MPa büyüklüğündedir. 
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3.1.2. Charnley Protezli Modellerde Oluşan von-Mises Gerilme Dağılımları 

 

 

 

Şekil  3.5. Charnley protezli, noktasal yüklemeli modelde yürüme hareketi için von-Mises 

gerilme dağılımı 

 

Charnley protezli, noktasal yüklemeli modelde yürüme hareketi için 404,81 MPa 

değerindeki maksimum von-Mises gerilmesi (Şekil 3.5) protezin boynunun alt kısmında 

oluşmuştur. Kortikal kemikteki maksimum von-Mises gerilmesi vastus lateralis kasının 

kemiğe bağlantı noktasında 41,821 değerinde oluşmuştur. Trabeküler kemikteki maksimum 

von-Mises gerilmesi ise, 14,166 MPa değeri ile kemik çimentosu ile trabeküler kemiğin 

kesiştiği bölgededir. Bu modelde kemik çimentosundaki maksimum von-Mises gerilmesi 

ortaya kısıma yakın arka bölgede 59,529 MPa değerinde oluşmuştur. 
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Şekil  3.6. Charnley protezli, noktasal yüklemeli modelde merdiven çıkma hareketi için 

von-Mises gerilme dağılımı 

 

Charnley protezli, noktasal yüklemeli modelde merdiven çıkma hareketi için Şekil 

3.6’da verildiği gibi maksimum von-Mises gerilmesi protezin boynunun alt kısmında 431,01 

oluşurken kortikal kemikteki aynı gerilme değeri 87,981 MPa olarak gerçekleşmiştir.  

Trabeküler kemikteki maksimum von-Mises gerilmesi ise 13,628 MPa değeri ile kemik 

çimentosunun ön orta kısmının trabeküler kemiğe temas ettiği bölgede oluşmuştur. Bu 

modelde kemik çimentosunda maksimum gerilme üst arkada ortaya yakın bölgede 65,597 

MPa değerindedir.  
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Şekil  3.7. Charnley protezli, yüzeysel yüklemeli modelde yürüme hareketi için von-Mises 

gerilme dağılımı 

 

Charnley protezli, yüzeysel yüklemeli modelde yürüme hareketi için maksimum von-

Mises gerilmesi protezin boynunun alt kısmında 298,14 MPa değerinde oluşmuştur (Şekil 

3.7). Kortikal kemikte maksimum von-Mises gerilmesi kemik çimentosunun alt kısmının 

kortikal kemiğe temas ettiği noktada 34,547 MPa’dır. Trabeküler kemikte maksimum von-

Mises gerilmesi 13,257 MPa değeri ile kemik çimentosunun ön alt kısmının trabeküler 

kemiğe temas ettiği bölgede ortaya çıkmıştır. Bu modelde kemik çimentosundaki maksimum 

von-Mises gerilmesi ise, üst arka bölgede 58,828 MPa değerinde oluşmuştur. 
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Şekil  3.8. Charnley protezli, yüzeysel yüklemeli modelde merdiven çıkma hareketi için 

von-Mises gerilme dağılımı 

 

Charnley protezli, yüzeysel yüklemeli modelde merdiven çıkma hareketi için 

maksimum gerilme, Şekil 3.8’den de görüldüğü gibi, protezin boynunun alt kısmında 315,56 

MPa değerinde oluşmuştur. Kortikal kemikte maksimum von-Mises gerilmesi ön kısmında 

şaftın kondile yakın alt kısmında 57,773 MPa değerinde meydana gelmiştir. Trabeküler 

kemikte maksimum von-Mises gerilmesi 17,404 MPa değeri ile kemik çimentosunun ön alt 

kısmının trabeküler kemiğe temas ettiği bölgede ortaya çıkmıştır. Kemik çimentosundaki 

maksimum von-Mises gerilmesi üst arka bölgede 76,902 MPa değerini almıştır. 
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3.1.3. Müller Protezli Modellerde Oluşanvon-Mises Gerilme Dağılımları 

 

 

 

Şekil  3.9. Müller protezli, noktasal yüklemeli modelde yürüme hareketi için von-Mises 

gerilme dağılımı 

 

Müller protezli, noktasal yüklemeli modelde yürüme hareketi için 665,75 MPa 

değerindeki maksimum von-Mises gerilmesi protezin sap kısmında uca yakın bölgede ortaya 

çıkmıştır (Şekil 3.9). Kortikal kemikte maksimum von-Mises gerilmesi kortikal kemiğin 

protezin yaka kısmı ile temas ettiği bölgede 96,871 MPa değerini almıştır. Trabeküler kemikte 

maksimum von-Mises gerilmesi 13,599 MPa değeri ile kemik çimentosunun arka alt kısmının 

trabeküler kemiğe temas ettiği bölgededir. Kemik çimentosunda maksimum von-Mises 

gerilmesi alt arka bölgede uca yakın 50,518 MPa değerindedir. 
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Şekil  3.10. Müller protezli, noktasal yüklemeli modelde merdiven çıkma hareketi için von-

Mises gerilme dağılımı 

 

Müller protezli, noktasal yüklemeli modelde merdiven çıkma hareketi için 1029 MPa 

değerindeki maksimum von Mises gerilmesi protezin sap kısmında uca yakın bölgede ortaya 

çıkmıştır (Şekil 3.10). Kortikal kemikte maksimum von-Mises gerilmesi kortikal kemiğin 

protezin yaka kısmı ile temas ettiği bölgede 117,5 MPa değerinde oluşmuştur. Trabeküler 

kemikte maksimum von-Mises gerilmesi kemik çimentosunun alt arka kısmının trabeküler 

kemiğe temas ettiği bölgede 17,771 MPa olarak ortaya çıkmıştır. Kemik çimentosunda 

maksimum von-Mises gerilmesi alt arka bölgede uca yakın  82,745 MPa olarak 

gerçekleşmiştir. 
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Şekil  3.11. Müller protezli, yüzeysel yüklemeli modelde yürüme hareketi için von-Mises 

gerilme dağılımı 

 

Müller protezli, yüzeysel yüklemeli modelde yürüme hareketi için Şekil 3.11’de 

görüldüğü gibi maksimum von-Mises gerilmesi protezin yaka kısmının kemikle temas ettiği 

bölgede 596,05 değerinde oluşmuştur. Kortikal kemikte maksimum von-Mises gerilmesi 

kortikal kemiğin protezin yaka kısmı ile temas ettiği bölgede 108,57 MPa değerini almıştır. 

Trabeküler kemikte maksimum von-Mises gerilmesi 11,442 MPa değeri ile kemik 

çimentosunun alt arka kısmının trabeküler kemiğe temas ettiği bölgede ortaya çıkmıştır. Bu 

modelde kemik çimentosundaki maksimum gerilme üst arka bölgede ve 56,675 MPa 

değerindedir. 
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Şekil  3.12. Müller  protezli, yüzeysel yüklemeli modelde merdiven çıkma hareketi için 

von-Mises gerilme dağılımı 

 

Müller protezli, yüzeysel yüklemeli modelde merdiven çıkma hareketi için maksimum 

von-Mises gerilmesi protezin yaka kısmının kemikle temas ettiği bölgede 805,48 MPa 

değerini almıştır (Şekil 3.12). Kortikal kemikteki maksimum von-Mises gerilmesi kortikal 

kemiğin protezin yaka kısmı ile temas ettiği bölgede 141,95 MPa olmuştur. Trabeküler 

kemikteki maksimum von-Mises gerilmesi 16,288 MPa değeri ile kemik çimentosunun alt 

arka kısmının trabeküler kemiğe temas ettiği bölgede ortaya çıkmıştır. Kemik çimentosunda 

maksimum von-Mises gerilmesi alt arka bölgede 82,058 MPa olarak gerçekleşmiştir.  
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3.1.4. Hipokrat Protezli Modellerde Oluşan von-Mises Gerilme Dağılımları 

 

 

 

Şekil  3.13. Hipokrat protezli, noktasal yüklemeli modelde yürüme hareketi için von-Mises 

gerilme dağılımı 

 

Şekil 3.13 hipokrat protezli, noktasal yüklemeli modelde yürüme hareketi için von-

Mises gerilme dağılımını vermektedir. Modelde maksimum von-Mises gerilmesi protezin baş 

kısmında temas kuvvetinin etkidiği noktada 335,73 MPa olarak gerçekleşmiştir. Kortikal 

kemikte maksimum von-Mises gerilmesi 63,275 MPa değerinde vastus lateralis kasının 

kemiğe bağlantı noktasında ortaya çıkmıştır. Trabeküler kemikte maksimum von-Mises 

gerilmesi kemiğin ön kısımda küçük trokantere yakın bölgede 10,157 MPa değerini almıştır. 

Kemik çimentosunun üst arka kısmında 59,747 MPa değerinde maksimum von-Mises 

gerilmesi meydana gelmiştir.  
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Şekil  3.14. Hipokrat protezli, noktasal yüklemeli modelde merdiven çıkma hareketi için 

von-Mises gerilme dağılımı 

 

Hipokrat protezli, noktasal yüklemeli modelde merdiven çıkma hareketi için 352,79 

MPa değerindeki maksimum von-Mises gerilmesi protezin baş kısmında oluşmuştur (Şekil 

3.14). Kortikal kemikteki maksimum von-Mises gerilmesi 116,52 MPa değerinde ve vastus 

medialis kasının kemiğe bağlantı noktasında ortaya çıkmıştır. Trabeküler kemikte 12,618 MPa 

değerindeki maksimum von-Mises gerilmesi kemiğin ön kısımda küçük trokantere yakın 

bölgede ortaya çıkmıştır. Kemik çimentosunda ise üst arka bölgede 72,037 MPa değerini 

almıştır.  
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 Şekil  3.15. Hipokrat protezli, yüzeysel yüklemeli modelde yürüme hareketi için von-Mises 

gerilme dağılımı 

 

Hipokrat protezli, yüzeysel yüklemeli modelde yürüme hareketi için 189,6 MPa 

değerindeki maksimum von-Mises gerilmesi Şekil 3.15’te verildiği gibi protezin alt uç 

kısmında oluşmuştur. Kortikal kemikte maksimum von-Mises gerilmesi 37,661 MPa 

değerinde kemiğin ön kısmında ve şaftın kondile yakın alt kısmında ortaya çıkmıştır. 

Trabeküler kemikteki maksimum von-Mises gerilmesi ise trabeküler kemikle protezin temas 

ettiği ve protezin yerleştirilmesi için kesilen kemiğin üst boyun kısmında 9,8547 MPa 

değerini almıştır. Kemik çimentosunun üst arka kısmında ise maksimum von-Mises gerilmesi 

52,254 MPa olarak gerçekleşmiştir. 
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Şekil  3.16. Hipokrat protezli, yüzeysel yüklemeli modelde merdiven çıkma hareketi için 

von-Mises gerilme dağılımı 

 

Şekil 3.16’dan görüldüğü gibi Hipokrat protezli, yüzeysel yüklemeli modelde yürüme 

hareketi için 307,58 MPa değerindeki maksimum von-Mises gerilmesi protezin alt uç 

kısmında oluşmuştur. Kortikal kemikteki maksimum von-Mises gerilmesi 61,011 MPa 

değerinde, kemiğin ön kısmında ve şaftın kondile yakın alt kısmında ortaya çıkmıştır. 

Trabeküler kemikteki maksimum von-Mises gerilmesi ise, trabeküler kemikle protezin temas 

ettiği ve protezin yerleştirilmesi için kesilen kemiğin üst boyun kısmında 13,456 MPa olarak 

gerçekleşmiştir. 70,026 MPa değerindeki maksimum von-Mises gerilmesi ise kemik 

çimentosunun üst arka kısmında oluşmuştur. 
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3.2. Protezli ve Protezsiz Modellerde Oluşan Maksimum von-Mises Gerilme ve 

Şekil Değiştirmelerin Karşılaştırılması  

 

Protezsiz modelleri içeren 4 farklı analiz sonucunda kortikal kemik ve trabeküler 

kemik arasında karşılaştırma yapıldığında maksimum gerilmenin en fazla kortikal kemik 

bileşeninde oluştuğu gözlenmiştir. Bu durum sağlıklı hastada uyluk kemiği başının vücut 

ağırlığı ve abdüktör kas kuvvetlerinden gelen yükü mesnetleyerek dengelediğini ve sonuç 

olarak, bu yük sebebiyle kortikal kemikte maksimum gerilmelerin oluştuğunu göstermektedir. 

Protezli modellerin analizlerini içeren 12 farklı analiz sonucunda; modellerin 

bileşenleri olan kortikal kemik, trabeküler kemik, kemik çimentosu ve protez arasında 

karşılaştırma yapıldığında, bütün modellerde maksimum gerilmenin en fazla protez 

bileşeninde oluştuğu görülmüştür. Sağlıklı hastada vücut yükü ve abdüktör kaslar uyluk 

kemiği başı tarafından mesnetlendiği daha önce belirtilmişti. Uyluk kemiği başına gelen bu 

yükler, bu kısımdan kemiğe yayılmaktadır. Hastaya protez takıldığında ise uyluk kemiği 

kanalına yerleştirilen protez bu defa aynı görevi üstlenmekte ve vücut yükü ve abdüktör kas 

kuvvetlerini mesnetlemektedir. Böylece, vücut yükü ve abdüktör kaslardan gelen yükü protez 

almakta ve maksimum gerilme protez de oluşmaktadır. THA’dan sonra uyluk kemiğindeki 

gerilme dağılımı büyük bir oranda değişmektedir. Uyluk kemiği, içine protez yerleştirildikten 

sonra yükün bir kısmını protez taşıyacak ve kemiğin kalan kısmında gerilmenin düşmesine 

sebep olacaktır. Bu tez çalışmasında gözlemlenen bu durum, özetle; THA’dan sonra protezin 

vücut yükünün bir kısmını üzerine almasının uyluk kemiğinin bazı kısımlarında gerilmenin 

düşmesine sebep olması, literatürde gerilme kalkanı (stress shielding, SS) olarak adlandırılan 

durum ve kemiğin bu duruma karşı kendini yeniden modellemesi ile örtüşmektedir (Joshi vd. 

2000). Şekil 3.17’de THA öncesi ve sonrası uyluk kemiğindeki yük transferinin şematik 

görünümü verilmiştir. 
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Şekil  3.17. THA öncesi ve sonrası uyluk kemiğindeki yük transferinin şematik 

görünümü (Joshi vd. 2000) 

 

Protezli modellerdeki analizler sonucunda Tablo 3.1’de protezlerde oluşan maksimum 

von-Mises gerilmeleri gösterilmiştir. Hareket tipi açısından gerilme değerlerini 

incelediğimizde merdiven çıkma hareket tipi yürüme hareket tipine göre bütün modellerde 

daha büyük değerlerdedir. Bu durum merdiven çıkma hareket tipinin THA geçirmiş hastalarda 

proteze gelen yükü artırdığı ve protezde daha büyük gerilme oluşturduğunu göstermektedir.  

 

Tablo 3.1.  Protezlerde oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri 

 

Protez Tipi 

Yükleme Türü 

Noktasal Yüzeysel 

Yürüme 

[MPa] 

Merdiven Çıkma 

 [MPa] 

Yürüme 

[MPa] 

Merdiven Çıkma 

[MPa] 

Charnley  404,81 431,01 298,14 315,56 

Müller 665,75 1029 596,05 805,48 

Hipokrat 335,73 352,79 189,6 307,58 
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Tablo 3.2’de protezli modellerdeki analizler sonucunda protezlerde ortaya çıkan 

maksimum von-Mises şekil değiştirmeleri gösterilmiştir.  Protezlerde oluşan maksimum von-

Mises şekil değiştirmelerini incelediğinde; en büyük şekil değiştirmenin 0,0038356 değeri ile 

merdiven çıkma hareketi için yüzeysel yüklemeye tabi tutulmuş Müller protezinde oluştuğu 

görülmektedir.  

 

Tablo 3.2. Protezlerde oluşan maksimum von-Mises şekil değiştirmeleri 

 

Protez Tipi 

Yükleme Türü 

Noktasal Yüzeysel 

Yürüme 

[mm/mm] 

Merdiven Çıkma 

[mm/mm] 

Yürüme 

[mm/mm] 

Merdiven Çıkma 

[mm/mm] 

Charnley  0,001928 0,002052 0,001420 0,001503 

Müller 0,003170 0,00490 0,0028383 0,0038356 

Hipokrat 0,001599 0,00168 0,000903 0,001465 

 

Tablo 3.3’te tüm protezli modellerin kemik çimentosunda elde edilen maksimum von-

Mises gerilme değerleri gösterilmiştir.  

  

Tablo 3.3 Kemik çimentosunda oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri 

 

Protez Tipi 

Yükleme Türü 

Noktasal Yüzeysel 

Yürüme 

[MPa] 

Merdiven Çıkma 

[MPa] 

Yürüme 

[MPa] 

Merdiven Çıkma 

[MPa] 

Charnley  59,529 65,597 58,828 76,902 

Müller 50,518 79,421 56,675 82,058 

Hipokrat 59,747 72,037 52,254 70,026 

 

Kemik çimentosunda oluşan maksimum gerilmeler arasında en büyük değer Müller 

protezli noktasal yüklemeli modelde merdiven çıkma hareketi için 82,058 MPa olarak elde 

edilmiştir. Aynı modelde noktasal yüklemeli yürüme hareketi için ise, 50,518 MPa  değeri ile 

en düşük maksimum gerilme ortaya çıkmıştır. 
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Stolk vd. (2001) yaptıkları çalışmada İsveç kalça ameliyatı kayıtlarında klinik olarak 

hayatta kalma oranları verilen (Herberts vd. 2000) Lubinus SPH, Müller eğimli, Exeter ve 

Charnley çimentolu THA protezlarının en iyiden en kötüye sıralanmasında sonlu elemanlar 

yöntemine dayanarak yapılan tahminlerin klinik olarak hayatta kalma oranlarıyla uyuşup 

uyuşmadığını araştırmışlardır. Stolk vd. (2001) çalışmalarında Heller vd. (2001)’nin 

çalışmasındaki kas ve temas kuvveti değerlerini kullanmışlardır. Stolk ve arkadaşları 

yaptıkları çalışmada yüklemenin ilk çevrimi boyunca Charnley ve Müller montajlı modellerin 

çimento tabakalarındaki en büyük gerilmelerin Charnley montajlı model için 17,6 MPa, 

Müller montajlı model için 25,2 MPa olduğunu söylemişlerdir.  Bu tez çalışmasında da 

Charnley ve Müller protezleri kullanılmıştır ve Charnley protezli noktasal yüklemeli modelde 

yürüme hareketi için kemik çimentosunda meydana gelen en büyük normal gerilme 29,6 MPa, 

Müller protezli noktasal yüklemeli modelde yürüme hareketi için kemik çimentosunda 

meydana gelen en büyük normal gerilme ise 42,392 MPa bulunmuştur. Bu değerlerin,  Stolk 

ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada Müller protezli model için bulduğu değerlerden farklı 

çıkması kullanılan eleman tipi ve eleman sayısından kaynaklandığı söylenebilir.   

Bu çalışmada kullanılan Charnley, Müller ve Hipokrat tipi protezlerin kemik 

çimentosunda oluşturdukları maksimum gerilmeleri noktasal yük açısından incelediğimizde 

yürüme durumunda maksimum gerilme en küçük Müller protezli modelin kemik 

çimentosunda, merdiven çıkma durumunda maksimum gerilme en büyük Müller protezli 

modelin kemik çimentosunda oluşmuştur. Tablo 3.4’te tüm protezli modellerin kemik 

çimentolarında oluşan maksimum von-Mises şekil değiştirmeleri gösterilmiştir. Noktasal ve 

yüzeysel yükleme yapılarak elde edilen sonuçlar içinde en büyük şekil değiştirme merdiven 

çıkma durumunda yüzeysel yüklemeli Müller protezli modelde ortaya çıkmıştır. Kemik 

çimentosunda tekrarlı yüklemeler orta ve uzun vadede çatlak oluşturmaktadır. Bu durum 

aseptik gevşemeyle sonuçlanmakta ve revizyon ameliyatını gerekli kılmaktadır. Müller 

protezinin THA’da hastaya montajı durumunda günlük yaşamında çok fazla merdiven çıkan 

hastalarda orta ve uzun vadede aseptik gevşemeye neden olabileceği söylenebilir. Herberts vd. 

(2000) yaptıkları çalışmaya göre, ameliyattan 10 yıl sonra Charnley ve Müller protezlerinin 

revizyon ameliyatı gerektirme oranları, sırasıyla % 8 ve % 13’tür.  
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Tablo 3.4. Kemik çimentosunda oluşan maksimum von-Mises şekil değiştirmeleri 

 

Protez Tipi 

Yükleme Türü 

Noktasal Yüzeysel 

Yürüme 

[mm/mm] 

Merdiven Çıkma 

[mm/mm] 

Yürüme 

[mm/mm] 

Merdiven Çıkma 

[mm/mm] 

Charnley  0,026109 0,028771 0,025802 0,033729 

Müller 0,022157 0,034834 0,024857 0,035991 

Hipokrat 0,025295 0,031595 0,022918 0,030713 

 

 Tablo 3.5’te kortikal kemik için verilen maksimum von-Mises gerilmelerine 

baktığımızda sağlıklı insanı temsil eden protezsiz modeller için noktasal ve yüzeysel yükleme 

yapılarak elde edilen değerler yürüme ve merdiven çıkma durumları için farklı çıkmıştır. Bu 

tez çalışmasında yüzeysel yüklemeli protezsiz kemik modelleri için bulunan von-Mises 

gerilme değerlerine baktığımızda yürüme durumu için maksimum von-Mises gerilmesi 43,676 

MPa, merdiven çıkma durumu için maksimum von-Mises gerilmesi 67,392 MPa’dır. Protezli 

modellere baktığımızda kortikal kemik için  yüzeysel yüklemede  yürüme hareketi için 

Charnley protezli modelde maksimum von-Mises gerilmesi 34,547 MPa, Hipokrat protezli 

modelde 37,661 MPa ve Müller protezli modelde ise 108,57 MPa’dır. Canpolat (2010) yaptığı 

çalışmada protezli ve protezsiz modellere yüzeysel yüklemeler yaparak sağlam uyluk 

kemiğindeki ve protez uygulanmış uyluk kemiğindeki maksimum von-Mises gerilmelerini 

sonlu elemanlar analizi yaparak belirlemiştir. Sağlam uyluk kemiğinin kortikal kısmında 

maksimum von-Mises gerilme değerini 60,696 MPa bulurken, protez uygulanmış uyluk 

kemiğinin kortikal kısmında maksimum von-Mises gerilme değerini ise 33,93 MPa olarak 

belirlemiştir. Charnley ve Hipokrat protezlerinin kullanılması sonucunda kortikal kemikte 

oluşan gerilme Canpolat (2010)’ın yaptığı çalışmada kortikal kemik için bulduğu değerlerle 

uyumlu çıkmıştır. Protezsiz kemikte oluşan gerilme değerleri açısından ise bu tez 

çalışmasında yürüme hareketi için bulunan değer Canpolat (2010)’ın bulduğu değerden daha 

küçük çıkmıştır.  
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Tablo 3.5. Kortikal kemikte oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri 

 

Protez Tipi 

Yükleme Türü 

Noktasal  Yüzeysel 

Yürüme 

[MPa] 

Merdiven Çıkma 

[MPa] 

Yürüme 

[MPa] 

Merdiven Çıkma 

[MPa] 

Charnley  41,821 87,981 34,547 57,773 

Müller 96,871 117,5 108,57 141,95 

Hipokrat 63,275 116,52 37,661 61,011 

Protezsiz Kemik 93,376 99,478 43,676 67,392 

Canpolat (2010) 

Protezsiz Kemik   
60,696 

 

Canpolat (2010) 

Protezli Kemik   
33,93 

 

 

Bayraktar vd. (2004) yaptıkları çalışmada insan kemiklerini kullanarak uyluk 

kemiğinin kısımları olan kortikal kemik ve trabeküler kemiğin akma gerilmesini 

belirlemişlerdir. 72 yaşında erkek birey için kortikal kemiğin akma gerilmesini 114,3 MPa 

olarak hesaplamışlardır. Bu tez çalışmasında merdiven çıkma hareketi için kortikal kemikte 

oluşan maksimum von Mises gerilmesi değerleri Müller protezli noktasal yüklemeli ve 

Hipokrat protezli noktasal yüklemeli modeller de bu değerin çok az üzerinde çıkmıştır. Müller 

protezli yüzeysel yüklemeli modelde ise merdiven çıkma hareketi için bu değerin 27,65 MPa 

üzerinde çıkmıştır.  

Tablo 3.6 ’da kortikal kemikte oluşan maksimum von-Mises şekil değiştirmeleri 

gösterilmiştir. Kortikal kemikte oluşan maksimum şekil değiştirmeleri yüzeysel yükleme 

açısından incelediğimizde, Charnley ve Hipokrat protezlerin kullanılması durumunda, kortikal 

kemikte sağlıklı halindeki şekil değiştirmelere yakın şekil değiştirmelerin gerçekleşeceği; 

Müller protezinin kullanılması durumunda ise çok daha büyük şekil değiştirmenin oluşacağı 

söylenebilir. 
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Tablo 3.6. Kortikal kemikte oluşan maksimum von-Mises şekil değiştirmeleri 

 

Protez Tipi 

Yükleme Türü 

Noktasal  Yüzeysel 

Yürüme 

[mm/mm] 

Merdiven Çıkma 

[mm/mm] 

Yürüme 

[mm/mm] 

Merdiven Çıkma 

[mm/mm] 

Charnley  0,004492 0,009043 0,003423 0,005889 

Müller 0,01125 0,01369 0,012676 0,016365 

Hipokrat 0,006572 0,012022 0,003864 0,006230 

Protezsiz Kemik 0,010435 0,01111 0,004481 0,006870 

 

Tablo 3.7’de trabeküler kemikte oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri verilmiştir. 

Bu tez çalışmasında protezsiz kemikte trabeküler kemik için yüzeysel yüklemede yürüme 

hareketi için 4,0299 MPa, merdiven çıkma durumu için 4,4317 MPa maksimum von-Mises 

gerilme değerleri bulunmuştur. Canpolat (2010) yaptığı çalışmada sağlam uyluk kemiği için 

yaptığı sonlu elemanlar analizi sonucunda trabeküler kemik için maksimum von-Mises 

gerilme değerini 5,3361 MPa bulmuştur. Bu tez çalışmasında trabeküler kemik için yüzeysel 

yüklemede yürüme hareketi için bulunan değerler Canpolat (2010)’ın çalışmasında trabeküler 

kemik için bulduğu maksimum von-Mises gerilme değerine yakın çıkmıştır.  

 

Tablo 3.7. Trabeküler kemikte oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri 

 

Protez Tipi 

Yükleme Türü 

Noktasal  Yüzeysel 

Yürüme 

[MPa] 

Merdiven Çıkma 

[MPa] 

Yürüme 

[MPa] 

Merdiven Çıkma 

[MPa] 

Charnley  14,166 13,628 13,257 17,404 

Müller 13,599 17,771 11,442 16,288 

Hipokrat 10,157 12,618 9,8547 13,456 

Protezsiz Kemik 7,3998 7,8458 4,030 4,4317 

Canpolat (2010) 

Protezsiz Kemik   
5,3361 
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Bütün protezler için trabeküler kemikte oluşan maksimum von-Mises gerilme değerleri 

birbirine yakın çıkmıştır. Trabeküler kemikte yüzeysel yüklemede hem yürüme hem de 

merdiven çıkma hareketleri için minimum von-Mises gerilmesi Hipokrat protezli modelde 

oluşurken maksimum von-Mises gerilmesi yine her iki hareket tipi için Charnley protezli 

modelde ortaya çıkmıştır. Trabeküler kemik için noktasal yükleme durumunda yürüme ve 

merdiven çıkma durumlarının her ikisini de göz önüne alarak maksimum gerilmelere 

baktığımızda en büyük von-Mises gerilmesinin Müller protezli modelde merdiven çıkma 

hareketinde meydana geldiği görülmektedir. 

Tablo 3.8’de trabeküler kemikte oluşan maksimum von-Mises şekil değiştirmeleri 

gösterilmiştir. Bu değerlere baktığımızda, farklı tip yükleme ve farklı tip hareket durumlarının 

her ikisi içinde, sağlıklı, yani protez takılmamış trabeküler kemikte oluşan maksimum şekil 

değiştirmelere en yakın şekil değiştirmelerin Hipokrat protezli modellerde oluştuğu 

anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 3.8. Trabeküler kemikte oluşan maksimum von-Mises şekil değiştirmeleri 

 

Protez Tipi 

Yükleme Türü 

Noktasal  Yüzeysel 

Yürüme 

[mm/mm] 

Merdiven Çıkma 

[mm/mm] 

Yürüme 

[mm/mm] 

Merdiven Çıkma 

[mm/mm] 

Charnley  0,035415 0,034071 0,033142 0,043511 

Müller 0,33998 0,044429 0,028606 0,04072 

Hipokrat 0,025393 0,031545 0,024637 0,033640 

Protezsiz Kemik 0,01850 0,019615 0,010075 0,011079 

 

3.3. Protezli Modellerde Oluşan Maksimum von-Mises Gerilme Değerleri İçin 

Varyans Analizi 

 

Varyans analizi yapılarak oluşturulmuş ANOVA tablolarında “P” değeri, o 

parametrenin analiz sonuçlarına katkısının tüm parametreler içerisindeki oranını yüzde olarak 

göstermektedir. Tablolardaki küçük p değeri ise hangi parametrenin fiziki ve istatistiki öneme 

sahip olduğu belirtmektedir. % 95 güvenilirlik seviyesinde “p” değerinin 0,05 değerine eşit ve 

küçük olması, ilgili değişkenin analizi yapılan modelde fiziki ve istatistiki öneme sahip 

olduğunu belirtmektedir. 
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Charnley ve Hipokrat protezli modellerin kortikal kemik, trabeküler kemik, kemik 

çimentosu ve protez bileşenlerinde meydana gelen maksimum von-Mises gerilmelerinin, 2
3
 

faktöriyel tasarımına göre Varyans analizleri yapılarak ANOVA tabloları oluşturulmuştur. 

Sonlu elemanlar analizleri sonucu elde edilen maksimum von-Mises gerilmeleri Tablo 3.9’da 

protezler için, Tablo 3.10’da kemik çimentosu için, Tablo 3.11’de kortikal kemik için ve 

Tablo 3.12’de trabeküler kemik için verilmiştir. 

 

Tablo 3.9. Charnley ve Hipokrat protezlerinde oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri 

 

  

Yükleme (Faktör B) 

  

Noktasal  Yüzeysel 

 

Hareket Tipi 

(Faktör C) 

Yürüme 

[MPa] 

Merdiven Çıkma 

[MPa] 

Yürüme 

[MPa] 

Merdiven Çıkma 

[MPa] 

P
ro

te
z 

T
ip

i 

(F
a
k

tö
r 

A
) Charnley 

404,81 431,01 298,14 315,56 

379,89 408,96 282,99 294,72 

Hipokrat 
335,73 352,79 189,60 307,58 

234,74 246,57 140,58 161,23 

 

Tablo 3.10. Kemik çimentosunda oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri 

 

  

Yükleme (Faktör B) 

  

Noktasal  Yüzeysel 

 

Hareket Tipi 

(Faktör C) 

Yürüme 

[MPa] 

Merdiven Çıkma 

[MPa] 

Yürüme 

[MPa] 

Merdiven Çıkma 

[MPa] 

P
ro

te
z 

T
ip

i 

(F
a

k
tö

r 
A

) Charnley 
59,529 65,597 58,828 76,902 

53,069 54,337 55,676 72,101 

Hipokrat 
59,747 72,037 52,254 70,026 

62,173 72,021 56,371 75,026 
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Tablo 3.11. Kortikal kemikte oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri 

 

  

Yükleme (Faktör B) 

  

Noktasal  Yüzeysel 

 

Hareket Tipi 

(Faktör C) 

Yürüme 

[MPa] 

Merdiven Çıkma 

[MPa] 

Yürüme 

[MPa] 

Merdiven Çıkma 

[MPa] 

P
ro

te
z 

T
ip

i 

(F
a

k
tö

r 
A

) Charnley 
41,821 87,981 34,5470 57,773 

47,373 69,364 35,924 51,206 

Hipokrat 
63,275 116,52 37,661 61,011 

48,548 75,674 32,774 52,340 

 

Tablo 3.12. Trabeküler kemikte oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri 

 

  

Yükleme (Faktör B) 

  

Noktasal  Yüzeysel 

 

Hareket Tipi 

(Faktör C) 

Yürüme 

[MPa] 

Merdiven Çıkma 

[MPa] 

Yürüme 

[MPa] 

Merdiven Çıkma 

[MPa] 

P
ro

te
z 

T
ip

i 

(F
a
k

tö
r 

A
) Charnley 

14,166 13,628 13,257 17,404 

10,681 12,052 10,808 14,676 

Hipokrat 
10,157 12,618 9,8547 13,456 

12,746 15,969 9,7658 13,140 

 

Tablo 3.13’te görüldüğü gibi protez, yükleme ve hareket ana faktörleriyle protez-

yükleme ikili etkileşimi, protez-hareket ikili etkileşimi, hareket-yükleme ikili etkileşimi ve 

protez-hareket-yükleme üçlü etkileşimi protezde meydana gelen gerilmeleri sırasıyla % 39, % 

35,12, % 3,45, % 0,21, % , % 0,38, % 1 oranında etkilemektedir. Tablo değerlerinden açıkça 

görüleceği üzere protez ve yükleme tipi ana faktörlerinin protezde oluşan gerilme üzerinde 

istatistiksel ve fiziksel bir öneme sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Tablo 3.14’ten 

kolaylıkla görüldüğü üzere, protez tipi-yükleme, protez tipi-hareket tipi ve hareket tipi-

yükleme ikili etkileşimleri protezde meydana gelen gerilmeler üzerinde birbirlerine yakın 

etkiye sahiptirler. Bu durum Şekil 3.18’de protezde oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri 

için verilen ikili etkileşim grafiklerinden de açıkça görülmektedir. 
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Tablo 3.13. Charnley ve Hipokrat protezlerinde oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri için 

ANOVA tablosu 

 

 
Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 
F Değeri 

P Değeri 

[%] 
p 

Protez Tipi (A) 1 44866 44866 15,25 39,00 0,005 

Yükleme (B) 1 40411 40411 13,74 35,13 0,006 

Hareket Tipi (C) 1 3967 3967 1,35 3,45 0,279 

AxB 1 244 244 0,08 0,21 0,781 

AxC 1 432 432 0,15 0,38 0,712 

BxC 1 437 437 0,15 0,38 0,71 

AxBxC 1 1154 1154 0,39 1,00 0,549 

Hata 8 23537 2942  20,46  

Toplam 15 115047   100,00  

 

Yüzey selNoktasal Merdiv en Ç ikmaYürüme

400

300

200

400

300

200

Protez T ipi

Yükleme

Hareket T ipi

Charnley

Hipokrat

Protez Tipi

Noktasal

Yüzeysel

Yükleme

 

 

Şekil  3.18.  Charnley ve Hipokrat protezlerinde oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri 

için etkileşim grafikleri 
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Tablo 3.14’te verilen sonuçlara göre protez tipi, yükleme, hareket tipi, protez tipi-

yükleme ikili etkileşimi, protez tipi-hareket tipi ikili etkileşimi, hareket tipi-yükleme ikili 

etkileşimi, protez tipi-hareket tipi-yükleme üçlü etkileşimi; kemik çimentosunda meydana 

gelen gerilmeleri sırasıyla % 3,28, % 2,05, % 59,23, % 11, % 1,64, % 10,10, % 0,97 oranında 

etkilemektedir. Bu analiz sonucu; hareket tipi ana faktörünün yanı sıra protez tipi-yükleme ve 

yükleme-hareket tipi etkileşimlerinin de  çimento gerilmesi üzerinde istatistiksel ve fiziksel 

öneme sahip olduğunu belirtmektedir. Şekil 3.19’da çimentoda oluşan maksimum von-Mises 

gerilmeleri için ikili etkileşim grafikleri gösterilmiştir. Protez tipi-yükleme ikili etkileşimi ve 

yükleme-hareket tipi ikili etkileşimleri birbirine yakındır. Bu durum Tablo 3.14’te verilen 

yüzde değerlerinden hareketle, çimento da meydana gelen gerilmeler üzerindeki etki açısından 

protez tipi-yükleme etkileşimi ile yükleme-hareket tipi etkileşimi arasında % 0.9 fark olmasını 

doğrulamaktadır.  

 

Tablo 3.14. Kemik çimentosunda oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri için ANOVA 

tablosu 

 

 
Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 
F Değeri 

P Değeri 

[%] 
p 

Protez Tipi (A) 1 34,86 34,86 2,24 3,28 0,173 

Yükleme (B) 1 21,79 21,79 1,4 2,05 0,271 

Hareket Tipi (C) 1 630,01 630,01 40,43 59,23 0,000 

AxB 1 117,05 117,05 7,51 11,00 0,025 

AxC 1 17,49 17,49 1,12 1,64 0,320 

BxC 1 107,39 107,39 6,89 10,10 0,030 

AxBxC 1 10,36 10,36 0,66 0,97 0,438 

Hata 8 124,67 15,58  11,72  

Toplam 15 1063,63   100,00  
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Yüzey selNoktasal Merdiv en Ç ikmaYürüme

72

66

60

72

66

60

Protez T ipi

Yükleme

Hareket T ipi

Charnley

Hipokrat

Protez Tipi

Noktasal

Yüzeysel

Yükleme

 

 

Şekil  3.19. Kemik çimentosunda oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri için etkileşim 

grafikleri 

 

Kortikal kemik için Tablo 3.15’te verilen ANOVA sonuçlarına göre göre protez, 

yükleme, hareket, protez-yükleme ikili etkileşimi, protez-hareket ikili etkileşimi, hareket-

yükleme ikili etkileşimi, protez-hareket-yükleme üçlü etkileşimi; kalça protezinin sonlu 

elemanlar yöntemi kullanılarak yapılan analiz kortikal kemikte meydana gelen gerilmeleri 

sırasıyla % 3,22, % 29,56, % 44,54, % 2,38, % 0,23, % 3,79, % 0,05 oranında etkilemektedir. 

Sonuçlar yükleme ve hareket tipi ana faktörlerinin % 95 güvenilirlik seviyesinde kortikal 

kemik gerilmesi üzerinde istatistiksel ve fiziksel öneme sahip olduklarını göstermektedir.. 

Şekil 3.20’de kortikal kemikte oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri için ikili etkileşim 

grafikleri gösterilmiştir. Kortikal kemikte oluşan gerilmeler üzerinde, protez tipi-yükleme 

faktörlerinin az da olsa etkileşimi olduğu görülmektedir. 
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Tablo 3.15. Kortikal kemikte oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri için ANOVA tablosu 

 

 
Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 
F Değeri 

P Değeri 

[%] 
p 

Protez Tipi (A) 1 238,8 238,8 1,59 3,22 0,243 

Yükleme (B) 1 2193 2193 14,58 29,56 0,005 

Hareket Tipi (C) 1 3304,7 3304,7 21,97 44,54 0,002 

AxB 1 176,5 176,5 1,17 2,38 0,310 

AxC 1 17,3 17,3 0,11 0,23 0,743 

BxC 1 281,4 281,4 1,87 3,79 0,209 

AxBxC 1 3,8 3,8 0,03 0,05 0,877 

Hata 8 1203,4 150,4  16,22  

Toplam 15 7418,9   100,00  

 

 

Yüzey selNoktasal Merdiv en Ç ikmaYürüme

80

60

40

80

60

40

Protez T ipi

Yükleme

Hareket T ipi

Charnley

Hipokrat

Protez Tipi

Noktasal

Yüzeysel

Yükleme

 

 

Şekil  3.20. Kortikal kemikte oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri için etkileşim 

grafikleri 
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Trabeküler kemik için ANOVA sonuçları Tablo 3.16’da verilmiştir. Bu sonuçlara göre 

protez, yükleme, hareket, protez-yükleme ikili etkileşimi, protez-hareket ikili etkileşimi, 

hareket-yükleme ikili etkileşimi, protez-hareket-yükleme üçlü etkileşimi; trabeküler kemikte 

meydana gelen gerilmeleri sırasıyla % 6,98, % 0,01 % 40,17, % 10,3, % 1,26, % 6,24, % 3,01 

oranında etkilemektedir. Sonuçlar hareket tipi ana faktörünün trabeküler kemikte oluşan 

gerilme üzerinde istatistiksel ve fiziksel öneme sahip olduğunu göstermektedir. Şekil 3.21’de 

trabeküler kemikte oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri için ikili etkileşim grafikleri 

gösterilmiştir. Bu grafikler, protez tipi-yükleme ve yükleme-hareket tipi ikili etkileşimlerinin 

trabeküler kemik oluşan gerilme üzerinde, protez-hareket ikili etkileşimden daha fazla 

istatistiksel ve fiziksel öneme sahip olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 3.16. Trabeküler kemikte oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri için ANOVA 

tablosu 

 

 
Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 
F Değeri 

P Değeri 

[%] 
p 

Protez Tipi (A) 1 5,024 5,024 1,74 6,98 0,223 

Yükleme (B) 1 0,007 0,007 0,00 0,01 0,961 

Hareket Tipi (C) 1 28,911 28,911 10,03 40,17 0,013 

AxB 1 7,414 7,414 2,57 10,30 0,147 

AxC 1 0,908 0,908 0,32 1,26 0,590 

BxC 1 4,488 4,488 1,56 6,24 0,247 

AxBxC 1 2,169 2,169 0,75 3,01 0,411 

Hata 8 23,054 2,882  32,03  

Toplam 15 71,974   100,00  
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Şekil  3.21. Trabeküler kemikte oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri için etkileşim 

grafikleri



 

 

 

 

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER  

 

Bu çalışmada insan kalça eklemi, farklı tip çimentolu protez kullanımı, farklı tip 

yükleme ve farklı tip hareket parametreleri için sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak üç 

boyutlu olarak modellenip analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, uyluk kemiğinin katmanları 

olan kortikal ve trabeküler kemiklerde, protezde ve protezi kemiğe montajda kullanılan 

çimentoda oluşan von-Mises gerilmeleri ve şekil değiştirmeleri elde edilmiştir. Elde edilen 

bulgular ışığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

 

1. Kemik çimentosunda oluşan von-Mises gerilmelerine ve şekil değiştirmelere bakarak 

kemik çimentosunda hasar oluşturma bakımından, merdiven çıkmanın yürümeye göre 

daha fazla hasar verici olduğu görülmüştür. 

 

2. Charnley, Müller ve Hipokrat protezlerini yürüme ve merdiven çıkma hareketlerinde 

sadece yüzeysel yükleme hali için, kemik çimentosunda meydana gelen gerilmelerin 

ortalaması açısından incelendiğinde, Hipokrat protezinin en düşük ortalamaya sahip 

olduğu görülmektedir. Bu bulgu, Hipokrat protezinin günlük akvitesi çok olan hastalar 

için önerilebileceği sonucunu çıkarmaktadır. 

 

3. THA uygulamalarında Charnley, Müller ve Hipokrat protezlerinin kullanılmaları 

durumunda, çimento tabakasında oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri ve şekil 

değiştirmeleri açısından ele alındığında, Müller protezinin aseptik gevşemeye neden 

olup revizyon ameliyatını gerektirme açısından, diğer iki proteze göre daha tehlikeli 

olduğu anlaşılmıştır.  

 

4. Yüzeysel yüklemeli modellerde oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri açısından 

karşılaştırma yaptığımızda, Müller protezi kullanımının kortikal kemik için yürüme ve 

merdiven çıkma hareketlerinin her ikisinde de diğer iki proteze göre, daha zarar verici 

olduğu söylenebilir.      

 

5. THA uygulamalarında Charnley ve Hipokrat protezlerinin kullanılması durumunda, 

kortikal kemikte oluşan şekil değiştirmelerin sağlıklı kemikteki şekil değiştirmelere 

yakın çıktığı, Müller protezi kullanılması durumunda ise çok daha büyük şekil 

değiştirmenin meydana geldiği görülmektedir. 
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6. Farklı tip yükleme (noktasal ve yüzeysel) ve farklı tip hareket (yürüme ve merdiven 

çıkma) durumlarının her ikisi için de, sağlıklı yani protez kullanılmamış trabeküler 

kemikte oluşan maksimum şekil değiştirmelere en yakın şekil değiştirmelerin Hipokrat 

protezi kullanılmış modellerde oluştuğu gözlenmiştir. 

 

7. Charnley ve Hipokrat protezlerinde oluşan maksimum von-Mises gerilmeleri göz 

önüne alınarak oluşturulan ANOVA tablolarına göre, kullanılan protez tipinin ve 

yüklemenin protezde oluşan gerilmeler üzerinde, istatistiksel ve fiziksel öneme sahip 

olduğu belirlenmiştir. Ayrıca protez tipi-yükleme, protez tipi-hareket tipi ve hareket 

tipi-yükleme ikili etkileşimleri protezde meydana gelen gerilmeler üzerinde 

birbirlerine yakın etkiye sahip oldukları saptanmıştır. 

 

8. Charnley ve Hipokrat protezli modellerin kemik çimentosunda oluşan maksimum von-

Mises gerilmesi değerleri kullanılarak yapılan varyans analizlerine göre hareket tipi 

ana faktörünün, protez tipi-yükleme ve yükleme-hareket tipi ikili etkileşimlerinin 

çimento gerilmesi üzerinde istatistiksel ve fiziksel öneme sahip olduğu saptanmıştır. 

 

9. Charnley ve Hipokrat protezli modeller için yükleme ve hareket tipi faktörlerinin  % 

95 güvenilirlik seviyesinde kortikal kemik gerilmesi üzerinde istatistiksel ve fiziksel 

öneme sahip oldukları belirlenmiştir.  

 

10. Charnley ve Hipokrat protezli modellerin trabeküler kemik kısmı için elde edilen 

maksimum von-Mises gerilmeleri göz önüne alınarak oluşturulan ANOVA tablolarına 

göre hareket tipi ana faktörünün çimento gerilmesi üzerinde istatistiksel ve fiziksel 

öneme sahip olduğu belirlenmiştir.   

 

Bu tez çalışmasında ortaya çıkan sonuçlar göz önüne alınarak aşağıdaki öneriler 

yapılabilir. 

  

1. Bu tez çalışmasında statik kuvvetler uygulanarak sonlu elemanlar analizleri yapılmış 

ve ortaya çıkan gerilmeler bu açıdan incelenmiştir. Dinamik kuvvet uygulanması 

durumu için sonlu elemanlar analizi yapılarak gerilmelerdeki değişim incelenebilir.  

 

2. Bu tez çalışmasında çimentolu protez kullanılması durumunda THA öncesi ve 

sonrasında uyluk kemiğinde oluşan gerilme ve şekil değiştirmeler incelenmiştir. 
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Çimentosuz protez kullanılması durumu için uyluk kemiğinde oluşan gerilmeler ve 

şekil değiştirmeler incelenebilir. 

  

3. Müller protezi bu çalışmada ortaya çıkan sonuçlara göre aseptik gevşemeye neden 

olma ve dolasıyla revizyon ameliyatı gerektirme açısından Hipokrat protezi ve 

Charnley protezlerinden daha fazla tehlikelidir. Bu sebeple, Müller protezinin THA’da 

kullanılmaması önerilir.  

 

4. THA uygulamasından sonra protezde, kemik çimentosunda, kortikal kemikte ve 

trabeküler kemikte oluşan maksimum von-Mises şekil değiştirmeleri üzerinde etkili 

olan ana faktörler ve ikili etkilerin belirlenmesi için varyans analizi yapılabilir. 
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