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FASETEKTOMİ UYGULANMIŞ LOMBER BÖLGEDEKİ DİNAMİK 

PEDİKÜL VİDA – ROD SİSTEMİNİN SEM ANALİZİ 

 

ÖZET 
 

Fasetektomi, omurgadan fasetlerin alınmasıdır. Omurilik kanal darlığı, disk hernileri, 

v.b hastalıkların tedavilerinde omurlara fasetektomi uygulanmaktadır. Fasetler, 

omurga hareketi sırasında stabiliteyi sağladıkları için; fasetektomi sonrası omurgada 

instabilite oluşmaktadır. İnstabiliteyi engellemek için rijit pedikül vida-rod sistemi 

kullanılmaktadır. Rijit sistem, uygulandığı omurların çevresinde yüksek gerilmelere 

neden olmaktadır. Dinamik pedikül vida-rod sistemi kullanılarak omurganın 

hareketini fizyolojik sınırlarda yapması sağlanır. 

Tez kapsamında, tek taraflı fasetektomi yapılmış lomber bölgenin stabilizasyonunu 

sağlamak amaçlanmıştır. Omurganın stabilizasyonunu sağlarken ise fizyolojik 

hareket aralığı dahilinde hareket etmesi beklenmiştir.  

Fasetektomi uygulanmış fonksiyonel omurga ünitesinde (FSU) instabilite 

oluşmaktadır. Fonksiyonel omurga ünitesi (fuctional spinal unit, FSU), birbirine 

komşu iki omur ve buna bağlı kıkırdak, bağ, kas dokularının bütününe denir.  

Sağlıklı (intact) FSU’da ve dinamik pedikül vida-rod sistemi uygulanmış FSU’da 

sonlu elemanlar metodu (SEM) ile analiz yapılmıştır. Sonlu elemanlar analizinde; 

sağlam (intact) fonsiyonel omurga ünitenin (FSU) ve pedikül vida-rod sistemi 

uygulanmış fonsiyonel omurga ünitesinin şekil değişimi miktarı, hareket aralığı ve 

gerilme değerleri hesaplanmıştır. Modeller, yüksek hızlı bilgisayarda sonlu elemanlar 

paket programı ile analiz edilmiştir.  

Modelleme aşamasında, yapay omurlar lazer sistemiyle taranarak üç boyutlu 

görüntüleri elde edilmiştir. Bunun yanı sıra literatür bilgileri ile diğer dokular 

modellenmiştir. Morfolojik değerleri kontrol edilen model analize hazır hale 

gelmiştir. 

Model doğrulama için yükleme ile oluşan mekanik cevap mekanizmasının kontrolü 

yapılmıştır. Bu kontrol analiz sonuçları ile literatürden alınan fizyolojik hareket 

değerlerinin karşılaştırılmasıdır.  

Analiz aşamasında; omurların, fasetlerin, omurlar arası disk dokunun, sinoviyal 

sıvıların ligamentlerin, vida rod sisteminin malzeme değerleri literatürden 

bulunmuştur.  

Sonlu elemanlar methodu ile analizi yapılan dinamik pedikül vida rod sisteminin, 

rijit sistemlere kıyasla omurgada fizyolojik hareket miktarını arttırması beklenmiştir. 

Ayrıca gerilme ve şekil değiştirme açısından da yeterince dayanıklı olması 

beklenmiştir.  

Sonlu elemanlar analizi sonucunda beklenen üzere fasetektomi sonrası omurga 

hareketi fizyolojik sınırları aşmıştır. dinamik pedikül vida-rod sistemi uygulanmış 

fonksiyonel omurga ünitesine, günlük hareketlerin oluşturduğu moment 
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uygulanmıştır. Model, literatürdeki deneysel verilerden elde edilen uygun fizyolojik 

hareket aralığında kalmıştır.  
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FINITE ELEMENT ANALYSIS OF DYNAMIC PEDICLE SCREW - ROD 

ASSEMBLY AFTER LOMBER SPINE FACETECTOMY APPLICATION 

 

SUMMARY 
 

The aim of this thesis is to decrease the instability in the one side facetectomy 

applied functional spinal unit and generate the motion limitations of spine by the new 

designed dynamic pedicle screw – rod assembly. Facetectomy removes the facets 

from the vertebral bone and also is a decompression method. Decompression is a 

pressure decreasing process. 

An instability occurs in the facetectomy applied FSU. Functional spinal unit can be 

determined as a whole of two adjacent vertebra also cartilage, ligament and muscle 

tissues related them.  

Facetectomy is practiced in the treatment of some diseases such as spinal stenosis, 

dischernia etc. Due to the stability of the spine motion by the facets, an instability 

occurs in the spine after facetectomy. A rigid pedicle screw – rod system is used to 

restrain this instability. The rigid assembly causes stres concentration around the 

vertebra. Therefore a limited physiological motion of spine is carried out by dynamic 

pedicle screw – rod assembly. 

It was expected that dynamic design would allow the physiological motion and being 

stress under the yield point. The healing process could be more effective because of 

designing the dynamic pedicle screw – rod assembly considering troubles at 

treatment stage nowadays.  

Intact FSU and also FSU including new designed dynamic pedicle screw – rod 

assembly model, finite elements method (FEM) analysis has been carried out. The 

range of motion and stress values of the models have been calculated in these 

analysis. The models were analysed in the finite element package software by high 

speed PCs. 

At the stage of modelling, the 3D views of sawbone vertebras could be obtained by 

the the scanning of laser system. Besides, other tissues were modelled with the help 

of literature information. After the control of morphologic values, the model got 

ready to be analysed.  

The model, that doesn’t have valid material properties and geometry features, could 

not be proceed in estimated physiological motion limits. The material properties 

were obtained from the literature.  

The vertebras were assumed as an isotropic and linear elastic model with the values 

of 10 GPa elasticity module and 0,3 Poisson Ratio. 

 The pedicle screw – rod assembly was modelled as an isotropic and linear elastic 

titanium with the values of 210 GPa elasticity module and 0,3 Poisson Ratio.  
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The zygapophysial joint were modelled as linear isotropic elastic material with the 

values of 18 MPa elasticity module and 0,4 Poisson Ratio. 

The nucleus pulpozus was defined as an elastic material. Elasticity module was 

assumed as 4 MPa and also Poisson Ratio as 0,499. 

The nuclues pulpozus and facets in the synovial fluid were modelled as a fluid 

element. This fluid was surrounded by shell structure. The fluid in the shell gave it 

incompressible feature. 

The tensile stress of all ligaments was determined by 1 – D tensile tests. Test results 

were acquired from the literature data of Chazal et al.  

The mechanical response mechanism was controlled to validate the model. This 

control is a comprasion of physiological motion values of literature and analysis 

results.  

In functional spinal unit; flexion, extension, lateral bending and axial rotation were 

applied into a contact surface between L3 vertebra and L2 – L3 disc. Moment was 

applied to L3 as 7,5 Nm. The motion was limited to translation and rotation from the 

contact surface of lomber 4 vertebra and L4 – L5 disc. 

It is necessary to define the valid material properties to carry out the finite element 

model. Otherwise, according to the result of loading and boundary conditions to the 

assembly, the expected physiological motion doesn’t occur and result is deceptive. 

The results of loading to the assembly were compared to the values of physiological 

range of motion obtained from literature as experimental. Besides, the attempts to 

reach the steady result with element number alteration confirmed the finite element 

model.  

To solve the analysis in an optimum duration, the number of element and step 

number were simplified also singular loading was applied. Besides, material 

properties were simplified and frictions between the assembly were neglected.  

The cortical and cancellous in the vertebra structure were modelled by the same 

material property as cortical. The fibers in annulus fibrozus was neglected.  

With regards to the analysis results, the stres of the assembly is under the limitations 

of yield point. During the flexion and extension, the stres was 130 MPa, for lateral 

bending 143 MPa and also axial rotation 143 MPa on the pedicle screw – rod 

assembly. These values are under the yield point (940 MPa) of titanium. 

It was expected that dynamic design permitted to the physiological motions and also 

occured the stress in yield point. Various lomber level values were measured due to 

the study of Panjabi considering the range of motion in the lomber spine. As far as 

this study; during the L1 – L2 level flexion and extension 5° – 16° motion ranges, for 

lateral bending 3° – 8° ranges and also axial rotation 1° – 3° ranges were measured. 

During the L2 – L3 level flexion and extension 8° – 18° motion ranges, for lateral 

bending 3° – 10° ranges and also axial rotation 1° – 3° ranges were measured. 

During the L3 – L4 level flexion and extension 6°– 17° motion ranges, for lateral 

bending 4° – 12° ranges and also axial rotation 1° – 3° ranges were measured. 

During the L4 – L5 level flexion and extension 9° – 21° motion ranges, for lateral 

bending 3° – 9° ranges and also axial rotation 1° – 3° ranges were measured. During 

the L5 – S1 level flexion and extension 10° – 24° motion ranges, for lateral bending 

2° – 6° ranges and also axial rotation 0° – 2° ranges were measured. 
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Considering the results of analysis; during the flexion in the L3 – L4 level FSU of 

new designed dynamic pedicle screw –rod assembly, 6° level range of motion was 

obtained also for extension 5,7°,  for right side lateral bending 6,8° lateral bending to 

the facetectomy implemented region 8°, for axial rotation 3,3°. 
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1. GİRİŞ 

Bu tezin amacı, tek taraflı fasetektomi uygulanmış fonksiyonel omurga ünitesinde 

(functional spinal unit, FSU) oluşan instabilitenin belli miktarda azaltılması ve yeni 

tasarlanmış dinamik pedikül vida-rod sisteminin fizyolojik açıdan belirlenmiş 

omurganın hareket sınırlarını sağlamasıdır. İnstabilite, omurganın fizyolojik hareketi 

sırasında, omurların mekanik cevap mekanizmasının bozulması durumudur. 

Dinamik pedikül vida-rod tasarımı dışında kullanılan konvansiyonel sistemler de 

stabiliteyi sağlar fakat fizyolojik harekete izin vermedikleri için komşu fonksiyonel 

omurga ünitelerinde yüksek gerilmelere neden olur.  

Dinamik tasarımın fizyolojik harekete belirli miktarda izin vermesi ve gerilmelerin 

dayanım sınırları içerisinde kalması beklenmiştir. Dinamik pedikül vida-rod 

sisteminin tasarımı günümüz tedavisinde oluşan sıkıntılar temel alınarak yapıldığı 

için iyileşme sürecinin daha efektif olarak geçmesi amaçlanmıştır.  

Yüksek lisans tezi kapsamında kullanılan fonksiyonel omurga ünitesinin fasetektomi 

uygulanmamış hali (sağlam, intact) modellenmiştir. SEM (sonlu elemanlar metodu) 

ile fonksiyonel omurga ünitesinin sağlam (intact) modeli analiz edilmiştir. Sağlam 

modelin, fizyolojik sınırlarda hareket ettiği literatürdeki verilerle desteklenmiştir. 

Tez kapsamında son olarak, dinamik tasarımın modellemesi yapılmıştır. Dinamik 

tasarımın uygulandığı fonksiyonel omurga ünitesinin fizyolojik yüklemeler altında 

sonlu elemanlar analizi yapılmıştır.  

SEM analizi yöntemiyle alınan sonuçlar, tıp dünyasında yeni tasarımın 

kullanılabilirliğini göstermek açısından büyük önem arz etmektedir.  
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2. TEMEL BİLGİLER 

Biyomekanik, mekanik bilim dalının biyoloji bilim dalına uygulamasıdır.  

Biyomekanik, bir orgaznizmanın normal fonksiyonlarını, değişik şartlardaki 

davranışını ve yapay sistemlerle (protez vb.) birlikteliğini ve davranışını inceler [1]. 

2.1. Omurga Anatomisi 

Omurga, sert, kıkırdak, bağ ve kas doku içermektedir.  Şekil 2.1’den görüldüğü üzere 

omurga servikal (7), torakal (12) , lomber (5) bölgeden ve sakrum (5 kaynaşık), 

koksik (4 kaynaşık) rudimenter kemikten oluşmaktadır.  

Omurgaya alın düzleminden (frontal düzlem) bakıldığında, düz ve simetrik bir 

görünümü vardır. Fakat torakal bölgede aort damarının yeri ve kasların düzensiz 

kullanımı ile simetrik durum bozulabilir.  

Yan düzlemden (sagital düzlem) bakıldığında omurga diziliminin yaptığı açı; 

servikal ve lomber bölgede “lordoz eğim” olarak, torakal ve sakrum bölgede “kifoz 

eğim” olarak adlandırılır.  

Omurga kasları, yürürken lomber omurgayı kaldırarak konkavlık oluşturur. Dik 

oturmak ise lordozu azaltmaktadır. Bu yüzden doğduktan 10-18 ay sonra bebeklerin 

lomber lordoz yapısı oluşmaya başlar. Yürümeyi öğrendikten sonra kaslar geliştikçe 

lumbosakral bölge arasında lordozun açılanması artar. Aslında bu açılanma omur ve 

diskin boyutlarından kaynaklanmaktadır.  

Geometrik açıdan bakıldığında omurun ön kısmının arka kısmından daha uzun 

olması açılanmayı sağlamaktadır. Bu yüzden fleksiyon hareketi sırasında açılanma 

azalır. Çünkü fleksiyon sırasında, omurlar arası diskin ön kısmı sıkışmakta ve 

omurların arasındaki mesafe azalmaktadır.  

Lordozun artması, arka elemanları sıkıştırarak yükünün artmasına ve omurilik kanal 

çapının azalmasına neden olacaktır. Lordozun az olması arka elemanlara gelen yükü 

hafifletip, diski rahatlatır. Fakat kasların yükü taşımaması dolayısıyla diskin ve arka 
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elemanların zarar görmesine neden olacaktır. Bu eğilim omurgaya esnek bir yapı ve 

daha çok darbe emicilik sağlarken bazen de intervertebral diske rijitlik ve stabil olma 

imkanı verir [2,3].  (Şekil 2.1) 

 

Şekil 2.1 : Omurgaya genel bakış [4]. 
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Şekil 2.2 : Düzlem gösterimleri [2]. 

Omurilik,  omur boşluğunda bulunur ve merkezi sinir sisteminin bir parçasıdır. 

Omuriliğin esnek bir yapısı vardır ve vücudun her türlü günlük hareketine ayak 

uydurabilir. Omurganın en önemli görevinden biri gelen yükleri taşımak ve 

içerisindeki omuriliğe ani yük gelmesini engellemektir. Ayrıca, omurga vücut 

hareketini sağlamakla da görevlidir. 

Anatominin hareketlerini irdelerken tanımların açık olması için evrensel yönlerin 

açıklamasını yapmak gerekir. Sağ el kuralı koordinat sistemini belirlemekte 

kullanılır. Şekil 2.2’de x-y düzlemine (yatay düzlem) dik doğrultudaki yönler üst 

(superior) ve alt (inferior) olarak ve x-z (alın düzlemi) düzlemine dik doğrultudaki 

yönler ön (anterior) ve arka (posterior) olarak belirtilir.  

Şekil 2.2’de y-z (yan düzlem) düzlemine dik doğrultuda kişinin dış yanları; yan 

(lateral) olarak adlandırılır. Anatomik olarak vücudun merkezine bakan yön ise iç 

yan (medial) olarak adlandırılır. Şekil 2.3’te anatomik yönler belirtilmiştir [5].  
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Şekil 2.3 : Anatomik yönler. 

Öne (anterior yöne) doğru eğilme “fleksiyon” (flexion) olarak, arkaya (posterior 

yöne) doğru eğilme “ekstansiyon” (extansion) olarak, alt veya üst yön (superior veya 

inferior yön) etrafında burulma “rotasyon” (axial rotation) olarak, her iki yana 

(lateral yöne) doğru eğilme “yana eğilme” (lateral bending) olarak adlandırılır. Şekil 

2.4’te omurganın hareket yönleri gösterilmektedir [5].  

 

Şekil 2.4 : Omurga hareket yönleri. 

2.1.1 Omurganın yapısı ve omur cismi 

Omurga; servikal, torakal, lomber, sakrum ve koksik olarak 5 bölüme ayrılır ve 24 

adet omurdan oluşmaktadır. Her omur birbirine omurlar arası disk (intervertebral 

diskler) ile bağlanır.  Omurga hareketi rijitliği omurun kemik yapısından 

kaynaklanmaktadır. Omur sadece yapısal rijitlik sağlamaz, omurgada aradaki 

yumuşak dokularla beraber hareket serbestliği de sağlar. Şekilde görüldüğü üzere 

omur boyutları servikal bölgeden lomber bölgeye doğru büyümektedir. Bunun 

mekanik olarak anlamı; servikal konumdan lomber konuma inildikçe vücut 
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ağırlığından dolayı artan yükü karşılayabilecek daha büyük bir omur alan 

gerekliliğidir.  

Omur elemanının incelenmesi omur cismi ve arka bölge olarak 2 kısımda yapılır.  

Omurların ön bölgesi (omur cismi) silindirik şekildedir. Kemiğin dış yapısı sert 

kabuksu  (cortical) malzemedir. Bu kabuksu malzeme gözenekli kemik (porous) 

yapıyı içine alır [2]. Yükü üst son plak üzerinden alır ve alt son plak üzerine 

transferini sağlar. Bu transferi gözenekli kemik (süngerimsi kemik, cancellous) 

üzerinden dağıtarak yapar. Süngerimsi kemik ayrıca ani yüksek yük gelme 

durumunda yükü emerek gerilmenin üst noktaya çıkmasını sınırlar [2]. Omurun son 

plağı olan alt ve üst yapısı konkavdır. Son plak, güçlü ve kabuksu kemik (cortical) ile 

birleşmiş durumdadır [6]. 

Çizelge 2.1’de omurun, omur cismi ve arka kısmın elemanlarının özellikleri 

listelenmiştir.  

Arka kısım beşe ayrılarak incelenir. Bunlar; pedikül, lamina, transvers çıkıntı, spinöz 

çıkıntı, ve eklemsel çıkıntı bölgeleridir [7].  

Pedikül bölge; ön kısma yakın, kısa ve incedir. Bu bölge, omur cisminin arka ve yan 

kısmında bulunur. Bu bölgenin kabuksu ve gözenekli kemik bölümü yükün 

taşınmasına göre değişir. Servikal ve lomber bölgeye yük çok geldiğinden bu 

kısımdaki sert kemik yapı daha kalındır. Torakal bölgede pedikül kısma çok yük 

gelmediğinden daha çok gözenekli kemik yapıdadır. Bu bölgenin boyutları da 

kişiden kişiye farklılık gösterir. Chadha ve arkadaşlarının araştırmasında batılı 

insanlarının Asya insanlarına göre daha büyük pedikül kısma sahip oldukları ifade 

edilmiştir [8]. 

Lamina, pedikül kısımdan spinöz çıkıntıya doğru uzanır. Xu ve arkadaşlarının 

araştırmasına göre lamina erkeklerde daha büyüktür. Lamina yüksekliği lomber 

bölgede azalır ama genişliği artar. Lomber bölgede laminanın kalınlığı diğer 

bölgelere göre ortalama değerdedir [9]. 

Spinöz çıkıntı, laminanın arka kısmından başlar alt kısmına kadar iner. Büyüklüğü, 

şekli ve yönü her seviyede farklılık gösterir. Arka çıkıntının alın (frontal) yüzeyinin 

orta ekseninde bulunur fakat  yan (lateral) yöne sapma görülebilir. Kaslar bu bölgeyi 

hareketlendirerek omurları döndürür.  
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Çizelge 2.1 : Omur cismi ve arka kısım elemanlarının özellikleri [3]. 

Omurga elemanı  Servikal bölge Torakal bölge Lomber bölge 

Omur cismi 
Çengelsi yapıda 
çıkıntısı vardır. 

Arka kısmı ön 
kısmından daha 
uzun, kaburga 
kemiklerinin 

omurla bağlantı 
noktası vardır. 

Ön kısmı arkadan 
daha uzundur. 

Pedikül 
Küçük, alt ve üst 

girintilidir. 
İri, üst kısmı 

düzdür. 

İri, üstü küçük, 
altı ve üstü 

düzdür. 

Transvers çıkıntı 

Önde ve arkada 
yumru şeklinde 
uzantılıdır, arka-
ön birleşimiyle 
arasında boşluk 
vardır (transfer 

boşluğu). 

Büyüktür, 
kaburga 

kemiklerine 
bağlantı içerir. 

Büyüktür. 

Eklem çıkıntı 

İki yanda altta ve 
üstte yer alır, 

düşey düzleme 
45° açı ile durur. 

İki yanda altta 
ve üstte yer alır, 
düşey düzleme 

30° açı ile durur. 

İki yanda altta ve 
üstte yer alır, 

düşey 
düzlemdedir. 

Lamina 
Üstten alta 

kısalır. 
Üstten alta uzar. 

Üstten alta 
ortalama boyda 

kalır. 

Spinöz çıkıntı İkiye ayrılmıştır. 

Üstteki dört tane 
arkaya 

yönlenmiş, 
ortadaki dört 

tane uzun ve alta 
doğru 

yönlenmiş, 
alttaki dört tane 
lombere benzer. 

Arkadan öne 
doğru düzgün 
şekilde genişler. 

Omurlararası 
boşluk 

(foramen) 

Ovaldir, 1/5'i 
sinirlerle doludur. 

Daha 
biçimsizdir, 

1/20'si sinirlerle 
doludur. 

Daha biçimsizdir, 
1/3'ü sinirlerle 

doludur. 

Omur kanalı 
(boşluk) 

Yonca şeklinde, 
omurga kanalının 
en büyükleridir. 

Yuvarlak 
şekilde, omurga 

kanalının en 
küçükleridir. 

Yonca şeklinde, 
diğer bölgelere 
göre ortalama 
büyüklüktedir. 

Tipik omurları c3-c6 t2-t9 Hepsi. 
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Omur boşluğu (omurilik kanalı), omur cismi ve arka elemanlar arası boşluk yapıdır. 

Foramina yani boşluğun boyutu ve şekli her omurda değişir. Tüm omurların bu 

boşluk dizilimleri sıralandığında omurilik kanalı elde edilir. Bu kanaldan omurilik, 

sinir kökleri, ve damarlar geçer. 

Transvers çıkıntı, pedikül ve laminanın yan kısımlarıdır. Spinöz çıkıntıda olduğu gibi 

her omurda yönü farklılık gösterir. Lomber transvers çıkıntı, eklemsel çıkıntı (faset) 

üzerinden pedikülün arka kısmına ve intervertebral boşluğa kadar uzanır. 

Transvers çıkıntıya bağlı kaslar, rotasyon ve yana eğilme hareketi yaptırır. Transvers 

çıkıntı kaburga yapısını oluşturan kaburgasal uzantıya sahiptir. Üst lomber bölgede 

bu yapı kaburgaya bağlanır. Alt lomberin kaburgasal yapısı sakrumu oluşturmaya 

başlar. 

Üst ve alt eklemsel çıkıntı (faset, zygapophyses) komşu omurların birleşme yeridir 

[3]. Şekil 2.5’te omura ait tüm elemanlar gösterilmektedir.  

 

Şekil 2.5 : Omurun elemanları [2]. 
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2.1.2 Omurlar arası disk (İntervertebral Disk) 

İki omur arasında basma yükünü taşımaya ve çekme - kesme gerilmesini azaltmaya 

yarayan kıkırdak disk dokudur. İntervertebral disk 3 kısımda incelenir. Bunlar; 

anulus fibrozus, nükleus pulpozus ve diski omurdan ayıran kıkırdak son plaktır. Disk 

yükseklikleri omurganın 1/3 ile 1/5’i arasında yer kaplar. Omur ve diskin yükseklik 

oranı servikal, torakal, lomber bölgede farklı değerlerdedir. Disk yüksekliği oranı 

yaşa bağlı olarak da değişir [11].  

Nükleus pulpozus, anulusun ortasındadır ve yüksek oranda sıvı – jel içerir. 

Sıkıştırılamaz bir yapıya sahiptir. Bu sıvı içerik yaşla beraber azalıp fibrozus yapının 

artmasına neden olur. Panjabi’nin çalışmasına göre, lomber intervertebral diskin 

alanının %30-50’ si nükleusdan oluşur [2]. Morris’in çalışmasına göre, nükleus 

pulpozus, alansal olarak diskin %50-60’ını kaplar [10]. 

Yük arttıkça nükleusta az miktarda basınç artar ve sıvı son plaklara doğru hareket 

eder. Yük azaldıkça, basınç azalır ve sıvı geri döner [12]. Sirkülasyon, sıvı akışını 

sağlayarak sistemi canlı tutar. Yapılan bir çalışmaya göre ise, nükleus pulpozus 

içerisindeki şişkinlik basıncı otururken 0.1 ile 0.2 MPa arasındadır. Hareket ettikçe 1 

ile 3 MPa’a kadar çıkar [13, 14].  

Şekil 2.6’da Nükleus pulpozus ve anulus fibrozusun yüklü ve yüksüz durumları 

gösterilmiştir  [5]. 

 

Şekil 2.6 : Nükleus pulpozus ve anulus fibrozusun yüklü ve yüksüz durumları.
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Anulus yapı fibrokartilaj lamellerden ve lameller kolajen fiber dokudan oluşur. Fiber 

doku 25 derece ( dik eksene göre) ile sıralıdır ve her katman birbirine çapraz olarak 

sıralanmıştır. Çapraz lameller (crisscross pattern), anulusun her yönden gelen yükü 

iyi destekleyebilmesini sağlamaktadır. Şekil 2.7’de anulus fibrozus ve nükleus 

pulpozusa kesitsel bakış gösterilmektedir.  

 

Şekil 2.7 : Anulus fibrozus ve nükleus pulpozusa kesitsel bakış [5]. 

Son plak tabakası hiyalin kıkırdakdan oluşur. Disk ve omurun birleşim yeridir. 

2.1.3 Faset 

Fasetler, zygapophyses ve apophysial olarak da adlandırılır [15]. İki komşu omurun 

arka kısmındaki bağlantı yeridir. (Şekil 2.8) Üst omur ve alt omur ikişer faset ile 

bağlıdır [3]. 

 

Şekil 2.8 : Fasetler [3].  
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Fasetler iki bakımdan çok önemlidir. Klinik tespitlere göre birçok rahatsızlıkların 

sebebidir. Ayrıca, klinik olarak müdahale edilebilen elemanlardır. Fasetler stabiliteye 

büyük katkı sağladıkları için fasetektomi yapılması durumunda instabilite oluşur. 

İnstabilite, omurganın fizyolojik hareketi sırasında, omurların mekanik cevap 

mekanizmasının bozulması durumudur. Fasetler mekanik açıdan stabiliteye büyük 

katkı sağladıklarından dolayı klinik olarak hasarlı vakalar çok görülmektedir. Bu 

nedenle faset tedavileri büyük önem taşımaktadır.  

Fasetler diarthrodial eklem olarak tanımlanırlar. Dış kısmı kapsül ile kaplıdır ve 

fibroelastik dokular ile sağlamlık kazanmaktadır. Kapsülün içerisinde sinoviyal sıvı 

bulunur [3]. 

Fasetlere rotasyon uygulandığında oluşan kesit yükü  dağılımı %45’e ulaşır [2,16]. 

2.1.4 Bağ doku (Ligamentler) 

Ligamentlerin mekanik anlamda en önemli özelliği tek eksenli yük taşıma 

kapasitesine sahip olmalarıdır. Fiberlerinin doğrultusunda etkili şekilde yük 

taşıyabilirler. Çekme gerilmesine dayanıklıdırlar fakat basma gerilmesinde eğilirler. 

FSU üzerine her doğrultuda yük gelmektedir. Her ligament kendi yönünde çekme 

zorlanması doğrultusunda çalışarak yükü taşır.  

Ligamentler, omurganın hareket aralığını sınırlar. Omurganın fizyolojik hareket 

aralığını belirler. Hareket sınırlamasını sağlarken ani hareketi engelleyerek 

omuriliğin zarar görmesini de engellemiş olur. Kaslarla birlikte çalışarak stabiliteyi 

sağlar. Ayrıca, travma ve ani hareket oluştuğunda dinamik yapısı ile hareketi 

sınırlarken, zarar verici olan yüksek orandaki enerjiyi emer. Aşağıda ligamentlerin 

konumu ve özellikleri Çizelge 2.2 halinde verilmiştir.  

Ön boylamsal ligament (anterior longitudinal),  ön kısımda omurganın atlasından 

başlayarak koksik bölgesine kadar uzanan her omur ve diskten geçen fibroz yapılı 

ligamenttir. Ekstansiyon hareketinde çekmeye çalıştığı için yük taşır. Arka boylamsal 

ligament (posterior longitudinal) ise tam tersi görev yapar. Fleksiyon hareketinde yük 

taşır.  Arka kısımda transvers ligamentleri kaplayarak koksike kadar iner. Fleksiyon 

ve ekstansiyon hareketi dışında rotasyon hareketinden de kısmen etkilendiği 

literatürde yer alır. 
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İntertransvers ligamentler, eğilme ve rotasyonu sınırlar fakat lomber bölgede alanının 

daralmasından dolayı mekanik bir anlam taşımaz. Flava ligamentlerin (ligamentum 

flavum), fonksiyonu araştırma konusudur. Arka boylamsal ligament gibi fleksiyon 

sırasında görev alır fakat aynı fleksiyon kuvvetinde arka boylamsal ligamentten daha 

fazla uzama gerçekleştiği için işlevini yitirir. Bunun nedeni ise söz konusu 

ligamentin hareket eksenine uzaklığı, çok elastik olması ve yüksek şekil değişimi 

oluşturmasıdır [2,5]. 

Çizelge 2.2 :  Ligamentlerin konumu ve özellikleri [3]. 

Ligament 
Başladığı 

bölge 
Bittiği bölge 

Etkin 
olduğu 
hareket 

Ön boylamsal Atlas Sakrum Ekstansiyon 
Arka 

boylamsal 
Servikal 2 Sakrum Fleksiyon 

Flava 
Laminanın 
önü ve altı 

Laminanın 
önü ve üstü 

Az miktarda 
fleksiyon-

ekstansiyon  

İnterspinöz 
Spinöz 

çıkıntının altı 

Spinöz 
çıkıntının 

üstü 
Fleksiyon 

İntertransvers 
Transvers 
çıkıntının 

üstü 

Transvers 
çıkıntının 

üstü 
Yana eğilme 

 

İnterspinöz ligamentler, spinöz kısımlar arasında yer alır. (Şekil 2.9) Fleksiyon ve 

ekstansiyon hareketinde yük taşımaz. İşlevi araştırma konusudur. Fakat hareket 

iletimine yardımcı olduğu düşünülmektedir. Supraspinöz ligament, atlastan başlar ve 

lomber bölgenin üçüncü ile beşinci omuru arasında sona erer. Çekmeye karşı direnci 

düşüktür. Omurgayı destekler [5]. 

Ligamentlerin boyutları bu tez çalışması dâhilinde modelleme aşamasında büyük 

önem kazanmaktadır.  (Çizelge 2.3) 
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Şekil 2.9 : Ligamentler [5].  

 

Çizelge 2.3 : Ligamentlerin L3-L4 seviyesi için geometrik ölçülendirmesi [17].  

Ligament Kesit alanı ����� Uzunluk (mm) 
Ön boylamsal 70 13 

74 12,5 
Arka boylamsal 21 10,5 

19 12,5 
Flava 39 19 

Supra&Interspinöz 29 8 
34 12 

 

2.2 Lomber Bölge  

Hacimsel olarak diğer bölgelere göre daha büyüktür. Yük taşıma başta olmak üzere 

birçok hareketi kaslar yardımıyla lomber bölgeden destek alarak yaparlar.  

2.2.1. Lomber bölge mekaniği 

Lomber bölge omurları diğer bölgelere göre daha büyüktür. Bu omurlar, yaklaşık 

olarak 290 mikron kabuksu kemik ile çevrilidir [18]. Kabuksu sert kemiğin altında 

son plak, içerisinde gözenekli (spongious) bulunur.  

Ayrıca omurların arka kısımda pedikül, lamina, faset eklemleri, omurilik boşluğu, 

spinöz ve transvers çıkıntı bulunur. L1 ve L5 omurları geçiş omurlarıdır. T12 ile L1, 

S1 ile L5 komşu (adjacent) omurlardır. Omurlar, omur cismi hizasında omurlar arası 

disk (intervertebral disk) ile bağlanır. Arka kısımda iki omur faset eklemi ile 
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bağlanır. Omurlar arası disk ve fasetler iki komşu omur arasında gerilme aktarılan 

eklem yapılardır. 

Faset eklemler, rotasyon hareketinde büyük yük taşır. T8 omurundan itibaren L4’e 

kadar rotasyon hareketinde omurgaya rijitlik sağlar. Özellikle L1 omurunda en büyük 

değere ulaşır. Fasetler alındığında bu rijitlik değeri azaldığından omurgada instabilite 

oluşur.  Lomber bölgedeki fasetler rotasyon hareketine getirdikleri sınırlamayla 

büyük önem kazanırlar. Fasetlerin eksenel harekete değil, rotasyon hareketin 

getirdiği kesme etkisine dayanıklıdır.  Diğer bölgelerde fasetler aynı etkiyi yaratmaz. 

Lomber bölge dışında rotasyon hareketinin sınırlaması ligamentlerle sağlanır. 

Bir çalışmaya göre, basma hareketinin arttırılmasıyla omurların disk boyu azalmakta  

ve yükün artmasıyla aynı zamanda oluşan ekstansiyon hareketiyle fasetlerde gerilme 

artmaktadır. Basma yükünü taşıyan diskin zorlanmasıyla fasetlerde ekstansiyon 

hareketinden kaynaklı basma gerilmesi oluşmaktadır. Bu da dengenin bozulup 

fasetlerin zarar görmesine neden olmaktadır [19].  

2.2.2 Hareketler 

Birbirine komşu iki omur ve buna bağlı kıkırdak, bağ, kas dokularının bütününe 

fonksiyonel omurga ünitesi denir.  Her fonksiyonel omurga ünitesinin 6 serbestlik 

derecesi vardır. Şekil 2.10’ da bağ ve kas dokusuz fonksiyonel omurga ünitesi 

görülmektedir.  

 

Şekil 2.10 : Ligamentsiz fonksiyonel omurga ünitesi [20]. 

Çizelge 2.4’de omurganın farklı bölgelerinin, farklı kuvvet ve moment altında 

serbestlik ve rijitlik değerleri irdelenmektedir. 
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Çizelge 2.4 : Omurganın farklı bölgelerinin ortalama serbestlik ve rijitlik katsayıları 
[2]. 

 
Kuvvetler Momentler 

 
Çekme Basma 

Ön 
kesme 

Arka 
kesme 

Yan 
kesme 

Fleksiyon Ekstansiyon 
Yana 

eğilme 
Rotasyon 

Serbestlik değeri (kuvvet için: mm/kN moment için: deg/Nm) 

Servikal 19 5 20 19 19 2,33 1,37 1,47 0,86 

Torakal 1,3 0,8 9,1 9,1 9,1 0,45 0,36 0,36 0,4 

Lomber 1,3 0,5 8,3 5,9 6,9 0,74 0,48 0,57 0,2 

Rijitlik değeri (kuvvet için: N/mm moment için: Nm/deg) 
Servika

l 53 200 50 53 53 0,43 0,73 0,68 1,16 

Torakal 770 1250 110 110 110 2,22 2,8 2,8 2,53 

Lomber 770 2000 121 170 145 1,36 2,08 1,75 5 

 

2.2.2.1 Basma, çekme ve kesme 

Basma, intervertebral disk yüzeyine dik doğrultuda yükleme tipidir. Vücut ağırlığının 

etkisiyle, yük taşırken ve arka kasların çekme etkisi durumunda gerçekleşir.  

Basma testleri hem klinik açıdan önemlidir hem de kolay test edilebilir. Klinik 

açıdan önemlidir çünkü basma kuvveti altında disk zarar görebilir. Çekme ve kesme 

testleri bu nedenle daha az yapılmaktadır. Her bölgedeki FSU çekme etkisi altında 

basmaya göre daha serbesttir. Çekme hareketinin serbestliği, lomber bölgede basma 

hareketinin serbestliğinin 2.6 katına kadar çıkmaktadır. Basmaya karşı esnek 

olmamasının nedeni intervertebral disklerin hidrostatik basıncıdır. Eğer normal 

konumunda ise yani neredeyse basma yüküne paralel ise fasetler basma yükünü 

taşımaya yardımcı olamaz. Fakat çok yük gelmesi durumunda diskler çok sıkıştığı 

zaman fasetin konumunda açılanma olur. Bu durumda fasetler de basma yükünün bir 

kısmını taşımaya başlar. Kapsül ligamentte yükün taşınmasına yardımcı olabilir. 

Basma hareketinde FSU’nun rijitlik değeri; yumuşak dokuların zarar görmüş olması, 

omur yeri, büyüklüğü ve kemik yoğunluğu ile yakından ilgilidir  [2,6].  

Lomber bölgede, yatay eksendeki kesme esnekliği ön, arka ve yan bölgede farklılık 

gösterir. Kesme rijitliği; diğer omurga bölgelerinde genel olarak farklı yönlerdeki 

değerler birbirine eşittir. Kesme; basma ve çekmeye göre daha serbesttir. Örneğin 

lomber bölgede basma rijitlik değerinin %15’i kadardır [2]. 
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2.2.2.2  Fleksiyon, ekstansiyon, yana eğilme 

Fleksiyon veya ekstansiyon hareketi sırasında lomber bölgeye yan düzlemden 

bakıldığında hareket aralığı fazladır. Büyük hareket aralığı omurlar arası diskin 

üzerinde baskı oluşturacak ve disk bozulmalarına sebep olacaktır. Ekstansiyon 

hareketinde oluşan eğilme açısı, fleksiyon hareketindekinden daha azdır. Ekstansiyon 

yönünde omurganın esnekliğinin az olmasının nedeni omurun arka elemanlarıdır ve 

özellikle fasetlerdir. Arka elemanları çıkartıldığında fleksiyon ve ekstansiyon 

esnekliği arasında fark kalmayacaktır. Buna karşın omurun arka elemanları fleksiyon 

esnekliğini etkilemez [21]. 

Bağlar, kaslar, kıkırdak,  kemiğin elastik durumu FSU’nun rijitliğini etkiler. Bunların 

yanında anatomik faktörler, dejenere olmuş yapılar, boyutlar tamamen etkilidir. 

Omurganın yana eğilme serbestliği fazladır. Ekstansiyona göre daha esnektir. 

Fleksiyon hareketi gibi arka elemanlardan etkilenmezler. Yana eğilmeyi sınırlayan 

etkenler intertransvers ligamentler, fasetler ve anulusun yan taraflarıdır. Arka 

elemanlar yana eğilmeyi kısıtlar [2].  

2.2.2.3 Rotasyon 

Lomber bölgede rotasyon serbestliği azdır. Fleksiyon serbestliğinin %27’si kadar 

küçüktür. Özellikle lomber bölgede arka elemanlar hareketi çok kısıtlar. Yapılan 

çalışmalar; arka elemanlarının çıkartılmasıyla lomber bölgenin 1,5 kat serbestlik 

kazanacağını göstermiştir [2].  

2.2.2.4 Hareket aralığı  

Panjabi’nin lomber omurgada ki hareket aralığı ile ilgili çalışması Çizelge 2.5’de 

verilmiştir. Çalışmaya göre, lomber omurlarının sınır eğilme açıları; fleksiyon ve 

ekstansiyon toplamı, tek tarafa yana eğilme ve rotasyon hareketleri ölçülmüştür. 

Fleksiyon ve ekstansiyon hareketi sonucu oluşan eğim miktarı torakal bölgeden 

sakrum bölgesine doğru ilerledikçe artar. Yana eğilme hareketinde lomber bölgedeki 

her omurun eğim miktarı aynıdır. Fakat lumbosakral bölgede eklem yeri hariç yana 

eğilme hareketi ile açı değişimi çok küçüktür. Lumbosakral bölgede rotasyon 

hareketi sonucu oluşan açı değişimi çok küçüktür. Burulma açısı miktarı lumbosakral 

bölgede az diğer lomber omurlarında aynıdır. L4-L5 ve L5-S1 omurları arasındaki 
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disklerde daha sık dejenere olma ve rahatsızlıklar görülmektedir. Çünkü bu bölgede 

taşınan vücut ağırlığı ve yan düzlemde hareket miktarı artmaktadır. 

Çizelge 2.5 :  Lomber omurlarındaki sınır eğilme değerleri [2]. 

  
Fleksiyon ve 
ekstansiyon 

Yana eğilme 
(tek yön) 

Rotasyon (tek yön) 

Seviye Hareket aralığı Hareket aralığı Hareket aralığı 
L1-L2 5-16 3-8 1-3 
L2-L3 8-18 3-10 1-3 
L3-L4 6-17 4-12 1-3 
L4-L5 9-21 3-9 1-3 
L5-S1 10-24 2-6 0-2 

         Sonuçlar derece cinsindendir. 

Lumbosakral bölgenin yan düzleminde ön ve arka (anterior-posterior)  doğrultuda 

yer değiştirme fazla olmaktadır. Pearcy tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 

lomber bölgede ön yan düzlemde 2 mm hareket aralığı normal olarak 

bulunmuştur.[22]. Panjabi’nin çalışmasına göre 4,5 mm’den sonrası instabil durum 

olarak değerlendirilmektedir. Şekil 2.11 üzerinde yan düzlem yer değiştirme ölçümü 

görülmektedir [2]. 

 

Şekil 2.11 : Yan düzlemde yerdeğiştirmenin ölçülmesi [2]. 

Bunun dışında literatür kapsamında yapılan çalışmaların derlenmiş hali Çizelge 

2.6’da sunulmaktadır. Lomber bölgenin hareket aralıkları farklı çalışmalarda 

hesaplanmıştır.
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Çizelge 2.6 : Lomber bölgenin hareket aralıkları [2]. 

F
le

ks
iy

on
 v

e 
ek

st
an

si
yo

n 
 

Yamamato,89 Hayes,89 Pearcey,84 Dvorak,89 

ISSLS,Kyoto Spine 14/3:327-331 Spine 9/3:294-297 ISSLS,Kyoto 

matematiksel çalışma canlı içi çalışma matematiksel çalışma matematiksel çalışma 

ortalama 
en 

düşük 
en 

yüksek 
ortalama 

en 
düşük 

en 
yüksek 

ortalama 
en 

düşük 
en 

yüksek 
ortalama 

en 
düşük 

en 
yüksek 

L1/2 10,7 5,0 13,0 7,0 1,0 14,0 13,0 3,0 23,0 11,9 8,6 17,9 

L2/3 10,8 8,0 13,0 9,0 2,0 16,0 14,0 10,0 18,0 14,5 9,5 19,1 

L3/4 11,2 6,0 15,0 10,0 2,0 18,0 13,0 9,0 17,0 15,3 11,9 21,0 

L4/5 14,5 9,0 20,0 13,0 2,0 20,0 16,0 8,0 24,0 18,2 11,6 25,6 

L5/S1 17,8 10,0 24,0 14,0 2,0 27,0 14,0 4,0 24,0 17,0 6,3 23,7 

Y
an

a 
eğ

il
m

e 
(t

ek
 

ta
ra

f)
 

Yamamato,89 Pearcey,84 Dvorak,89   

   ISSLS,Kyoto Spine 9/3:294-297 ISSLS,Kyoto 

    matematiksel çalışma matematiksel çalışma 
matematiksel 

çalışma 
    

ortalama 
en 

düşük 
en 

yüksek 
ortalama 

en 
düşük 

en 
yüksek 

ortalama 
en 

yüksek 
    L1/2 4,9 3,8 6,5 5,5 4,0 10,0 7,9 14,2 

    L2/3 7,0 4,6 9,5 5,5 2,0 10,0 10,4 16,9 

    L3/4 5,7 4,5 8,1 5,0 3,0 8,0 12,4 21,2 

    L4/5 5,7 3,2 8,2 2,5 3,0 6,0 12,4 19,8 

    L5/S1 5,5 3,9 7,8 1,0 1,0 6,0 9,5 17,6 

    

R
ot

as
yo

n 
  (

te
k 

ta
ra

f)
 

Yamamato,89 

         ISSLS,Kyoto 

         matematiksel çalışma 

         
ortalama 

en 
düşük 

en 
yüksek 

         L1/2 2,1 0,9 4,5 

         L2/3 2,6 1,2 4,6 

         L3/4 2,6 0,9 4,0 

         L4/5 2,2 0,8 4,7 

         L5/S1 1,3 0,6 2,1 

         Sonuçlar (°)  derece cinsindendir. 

Deney şartları, yük koşulları ve omurların boyut farklılıkları sonuçları 

etkilemektedir. Bu nedenle fizyolojik hareket sınırları geniş aralıklar içerisinde 

tanımlanmaktadır.  

Panjabi ve Manohar’ın bir çalışmasında 8 Nm uygulanarak yapılan çalışmada 

omurganın hareket aralığı Çizelge 2.7’de verilmiştir. Sonuçlar derece cinsindendir.  
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Çizelge 2.7 :  Lomber bölgede 8 Nm uygulanan çalışmanın sonuçları [23]. 

Moment tipi Ortalama (standart sapma) 

Fleksiyon 8.22 (2.57) 

Ekstansiyon 4.00 (1.40) 

Sola  rotasyon 3.31 (1.36) 

Sağa rotasyon 3.68 (1.78) 

Sağa yan eğilme 5.53 (2.01) 

Sola yan eğilme 5.78 (2.94) 

                            Sonuçlar derece cinsindendir. 

2.3 Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri 

Omurga hastalıkları genellikle cerrahi tedavi gerektirmektedir. Bu nedenle 

hastalıkların yanı sıra tedavide kullanılan ve kullanılmak üzere geliştirilen sistemler 

ele alınmıştır. 

2.3.1 Çeşitli hastalıklar 

Osteoporoz, yaşa bağlı olarak omurga boyunca ve vücudun birçok yerinde 

görülebilen bir rahatsızlıktır. Kemiğin zayıflaması yani kemiğin içindeki boşlukların 

artarak yoğunluğunun azalması olarak tanımlanabilir. Zayıflayan omur yük 

taşıyamaz hale gelir ve kırılabilir. Kadınlarda görülme oranı daha fazladır.  

Osteofit, sonradan gelişen kemik çıkıntısıdır. Omur dışında faset eklemlerde de 

görülür [24].  

Omurga dejenerasyonu, kemik yapının, disklerin ve/veya fasetlerin dejenere olması 

durumudur. Disk yapının dejenerasyonu sıklıkla görülmektedir. Disk mesafesinde 

kısalma, son plaklarda görülen kıkırdak düzensizlikleri, nükleus pulpozusda sıvı 

kaybı, doku sertleşmesi, fasetlerde çıkıntı kemik oluşması, biyokimyasal bozukluklar 

ile baş göstermektedir. Bu bozukluğun oluştuğu disklerde yaşanan sorun komşu 

omurları etkileyerek yayılır [25]. 

Faset eklem osteoartriti, dejenerasyon oluşumundan kaynaklanır. İnstabilite durumu, 

hareket aralığında azalma, yük taşıyabilme kapasitesinde değişime neden olur [24]. 

Yük dağılımını bozduğu için bütün omurgayı etkileyerek ilerleyebilir.  

Faset büyümesi, faset büyüyerek kanal darlığı yaratır ve sinir sıkışmasına neden olur.  
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Omurilik sıkışması, lomber kanal darlığı ile sinirlerin sıkışmasıdır. Dejenere disk 

intervertebral boşlukta toplanıp sinirlere baskı uygular. Alt ve üst fasetlerin büyümesi 

de baskıya neden olur.  

Faset tropizmi, lomber bölgede çift taraflı fasetlerin açılanma yaparak asimetri 

oluşturması durumudur. Disk dejenerasyonuna sebep olur. (Şekil 2.12) 

 

Şekil 2.12 : Faset açılanması [26].  

Sinoviyal kistler, omurga kanalında ve fasetlerde görülür. Bu kistler, sinoviyal kılıfın 

kistik gelişiminden kaynaklanır. Kanal darlığına neden olur.  

Lomber disk hernisi (bel fıtığı), nükleus pulpozus kısmının sıvı yapısını kaybedip 

dejenere olarak anulusu yırtmasıyla, kanala ve sinir köklerine baskı yapmasıyla 

oluşur. (Şekil 2.13)   
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Şekil 2.13 : Lomber disk hernisi [27].  

 

2.3.2. Tedavi yöntemleri 

Disklere, fasetlere, omuriliğe gelen baskıyı azaltma, laminektomi ve/veya 

fasetektomi uygulanarak yapılır. Lamina, spinöz çıkıntı ve bunlara bağlı tüm 

ligamentler kaldırılıp sinir kökü üzerindeki baskı azaltılır. Fasetektomi ve 

laminektomi; ligamentlerin kaldırılması nedeniyle fleksiyondan kaynaklı hareket 

aralığını, arka elemanların kaldırılmasından dolayı ekstansiyondan kaynaklı hareket 

aralığını arttırır. Yana eğilmeden kaynaklı açı değişimini etkilemez. Laminektomi, 

sadece laminanın kaldırıldığı uygulamadır. Omurlara hem laminektomi hem 

fasetektomi uygulması da yapılabilir.  

Faset ekleminin kaldırılması yöntemi, dejeneratif hastalıklarda, disk hernilerinde, 

sinoviyal kistlerde ve omurilik kanal darlığında baskıyı azaltmak için uygulanır. 

Fasetektominin türleri mevcuttur. İki taraflı veya tek taraflı fasetlerin alındığı 

yöntemler olduğu gibi faset ekleminin kısmen ve ya tamamen alındığı yöntemler de 

vardır. Tek taraflı kısmen uygulanan fasetektomide instabilite durumu oluşmaz. 

Fasetlerin rotasyonda önemli direnç göstermesinden dolayı tam fasetektomi 

durumunda instabilite oluşur. Yük dağılımının bozulması disk dejenerasyonuna 

neden olur. Tam fasetektomi, yana eğilmede instabilite yaratmaz. Rotasyonda küçük 

yüklerde bile büyük hareket aralığı oluşmaktadır. Fleksiyon ve ekstansiyon 

hareketinde de fizyolojik sınırları aşmaktadır.  
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İnstabilitenin önüne geçebilmek için çeşitli yöntemler vardır. Vidalar ve plaklar ile 

tamamen hareketsiz bir sistem oluşturulabilir, bu tercih edilmeyen bir yöntemdir. 

Çünkü bu uygulamalarda bölge tamamen stabil olduğu için komşu omurlarda aşırı 

gerilmelere, dejenerasyona neden olur. Komşu omurlarda yüksek gerilme birikimine 

neden olur.  

Füzyona alternatif olarak yapay fasetler yapılmaktadır. Yapay fasetler fleksiyon, 

ekstansiyon, yana eğilme, rotasyondaki hareketleri normal olarak sağlayan 

sistemlerdir. Gelişime açık ve tercih edilen bir sistemdir [5]. 

Faset replasmanına örnek olarak faset kaplama gösterilir. Bu sistemin patenti Fitz 

tarafından alınmıştır. [28] Üst ve alt faset eklemi üzerine dayanıklı malzemelerden 

katı kılıf yapılarak vida ile sabitlenerek fasetlere gelen yükü hastalıklı yapının 

taşımasına engel olur. Patent, Şekil 2.14 görsel olarak mevcuttur.  

 

Şekil 2.14 : Faset kaplama patenti [6].  

Serhan ve çalışma ekibi, faset replasmanının acıyı azaltmayacağı sadece hastalıklı 

bölgenin kılıfla kaplanmış olduğu yönünde görüş bildirmektedir [29].  

Bir başka sistem yapay yüzey tasarımı olarak anılmaktadır. Reiley tarafından patenti 

alınmıştır [30]. Alt ve üstteki fasetlerin tamamen kaldırılıp birbiri üzerinde kayan 

yüzeyler yapmaya yönelik bir çalışmadır. Alt faset küresel bir parçadır ve plağa 

bağlıdır. Plak ise arka elemanları kaplar. Pedikül vida da aynı plağa bağlıdır. Üst 

faset ise alt fasetteki küresel parçayı kaplayan kap başlık şeklindedir. Küresel parça 

ve kap başlık birbirine geçmektedir. Bu başlık, vida ile pediküle girerek desteklenir. 

(Şekil 2.15) 



 

24 

 

 

Şekil 2.15 : Yapay yüzey dizaynı patenti [6]. 

Bu tasarım kemik yapının birçoğunun alınmasına neden olduğu için dezavantajlı bir 

sistemdir. Laminanın tamamı ve birçok ligament alınmaktadır. Omurgada 

instabiliteye neden olabilmektedir.  

Pedikül vida rod sistemi de uygulanmaktadır. (Şekil 2.16) Bunlar; rijit veya dinamik 

yapılı sistemler olabilir. Dinamik sistemler kısmi omurga hareketine izin 

vermektedir. Dinamik özellik vida ve/veya roddan sağlanabilir.  

 

Şekil 2.16 : Dinamik pedikül vida [31].  

Şekil 2.16’da dinamik pedikül vidası gösterilmektedir. Patenti Mahmoud F. 

Abdelgany tarafından alınmıştır [31]. 
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Şekil 2.17 : Dinamik rod [32]. 

Şekil 2.17’de dinamik rod görülmektedir. 

Top ve soket ile sistem oluşturulmaktadır. Örnek olarak Serhan tarafından patenti 

alınmış sistem gösterilebilir [29]. Şekil 2.18’de görüldüğü üzere alt ve üst fasetler 

pedikül vida ile desteklenmektedir. Bu sistemin özelliği top sayesinde uygun uzaklık 

ayarlanabilmesidir [6]. 

 

Şekil 2.18 : Fasetlerin vidalarla desteklenmesi [6].  
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2.3.3 Biyomekanik çalışmalar 

Omurga enstrümantasyonların belirli yük altında çalışmalarından dolayı zarar 

görebilmesi mümkündür. Bu sistemlere ve sistemle çalışan omurgaya zarar gelip 

gelmediğini anlamak için yük ve şekil değişimi ölçümü yapılır. 

Telemetrik yük ölçümü; canlı üzerinde fiksasyon sisteminin kablosuz araç ile günlük 

hayattaki hareketlerini yaparken ölçüm imkânı sağlar. Rohlmann ve arkadaşları bu 

konuda yaptıkları çalışmada oturup kalkma gibi hareketlerin 5 ila 8 Nm lik eğilme 

momentine sebep olduğunu görmüşlerdir [33]. 

Bir başka yük dağılımını ölçme tekniği ise sonlu elemanlar metodudur. Tez 

çalışmasında pedikül vida rod sistemi üzerinde ki gerilme dağılımı incelenecektir.  

2.4 Mukavemet ve SEM 

Sonlu elemanlar metodu, mukavemet genel denklemleri ile tüm modeli analiz eden 

sayısal bir yöntemdir. Analizde çıkan sonuçların incelenebilmesi için kullanılan 

terimlerin ifadeleri tanımlanmıştır. 

2.4.1 Gerilme  

Gerilme, birim alana düşen kuvvettir. Şekil değişimi enerjisi, maksimum normal 

gerilme, maksimum kayma gerilmesi ve şekil değiştirme hipotezleri malzemenin 

dayanabildiği eşdeğer gerilmeyi bulmak için kullanılır. Şekil değişimi (Von Mises) 

ve maksimum kayma gerilmesi (Tresca) hipotezleri sünek malzemelerde kullanılır. 

Sonlu elemanlar gerilme sonuçlarını değerlendirirken Von Mises gerilmelerine 

bakılmaktadır. Von Mises gerilmesi malzeme üzerinde oluşan normal gerilmelerin ve 

kayma gerilmelerinin, şekil değiştirme açısından eş durumunu belirleyen ifadedir. 

Aşağıda Von Mises genel denklemi yer almaktadır [34].  

�� =
1
√2 ����� − ����� + ���� − ����� + ���� − ����� + 6����� + ���� + ������� ��  

(2.1) 

2.4.2 Malzeme 

Cismin özellikleri cismin içindeki doğrultuya bağlı değilse izotrop malzemedir. 

“Kuvvet ne kadarsa uzama o kadardır”  hükmünü sağlayan cisimlere Hooke yasasına 
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uyan cisimler denir. Buna göre kuvvetle şekil değiştirme arasında lineer bir bağıntı 

olduğu kabul edilmektedir. 

Bu tanımlara göre sonlu elemanlar methodunda en kolay tanımlanan cisim izotropik 

ve lineer elastik malzemedir. Şekil 2.19’da ki matrise göre gerilme-şekil değiştirme 

arasında sadeleştirilmiş bir tanım olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 2.19 : Gerilme – şekil değiştirme matrisi [35]. 

Hooke kanununa göre gerilme değişimi ve şekil değişimi orantısına elastisite modülü 

“E” denir. Hooke malzemesi tanımına göre bir malzemenin gerilme ve şekil 

değiştirme oranları sabittir ve bu sabit elastisite modülü olarak anılır. 

 Poisson oranı “�”, eksenel yüklü bir malzemede yanal şekil değişiminin eksenel 

şekil değişimine oranıdır.  

Kayma modülü “G”, cismin kaymaya karşı gösterdiği dirençtir. 

 Hiperelastisite, enerji yoğunluğu fonksiyonuna bağlı tanımlanan ve büyük 

deformasyona uğrayan malzemelerdir. Kauçuk ve birçok polimer malzeme bu 

kategoriye girer. Bu tip malzemeler için katsayılar gerilme ve şekil değiştirme 

enerjisi yoğunluğunun fonksiyonu ile belirlenir. Omurga sistemindeki lineer olmayan 

sıkıştırılamaz ve izotropik malzemeleri tanımlamak için Yeoh, Marlow, Mooney 

Rivlin model denklemleri kullanılabilir. Malzeme katsayıları, birçok deney 

noktasında veri alarak hesaplanır.  

2.4.3 Analizlerde kullanılan eleman tipleri 

SEM, karmaşık geometrilerin, yük durumları, sınır koşulları ve malzeme modeli 

tanımlı bir modelde gerilme ve deformasyon analizlerini yapabilen numerik 

hesaplama metodudur. Her türlü malzeme tanımlayabilme özelliği ve gelişen paket 

programlarla gerçek hayatta yapılması zor olan analizleri daha az masraf, zaman, iş 
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gücü harcayarak yapabilmeyi sağlamaktadır. Özellikle biyolojik sistemlerde deneysel 

çalışmanın zorluğundan ötürü oldukça tercih edilen bir metottur. 

Sonlu elemanlar metodu ile çözümde bir cisim birçok elemana bölünür. Sonlu 

sayıdaki bu elemanlar (subdomain) ağ yapısı (mesh) olarak adlandırılır. Her sonlu 

eleman nodlardan oluşur ve bu nodlar üzerinden elemanlar birbirine bağlanır. Her 

elemanın denklemsel değeri (matrisi) vardır. Bu her alt matrisin çözümü ile bütün 

nod ve eleman üzerindeki gerilme-deformasyon değerleri bulunur. Her elemanın 

birleşimi ortak nodlar üzerinden olur ve büyük yapı yani cismin kendisini oluşturur. 

Tüm elemanlarının birleşimi olan matris yapıya sınır ve yük koşulları bilgisi 

eklenince çözüme ulaşılmaktadır. Şekil 2.20’de ağ yapısı oluşturulmuş model vardır. 

 

Şekil 2.20 : Ağ yapısı oluşturulmuş model. 

Dört yüzlü (tetrahedral) eleman, malzemenin gerilme ve şekil değiştirme analizleri 

için yaygın kullanılan eleman tipidir. Lineer ve kuadratik tipi vardır. Lineer dört 

yüzlü elemanın 4 nodu vardır. Her nodun 3 yer değiştirme yönünde (x,y,z) serbestlik 

derecesi vardır. (Şekil 2.21) 
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Şekil 2.21 : 3 boyutlu ve 4 nodlu eleman. 

Hibrid eleman özellikle sıkıştırılamaz malzemeler için kullanılmaktadır. Poisson 

oranı 0,5 olan ya da sıkıştırılamaz malzemelere yakın malzemeler için kullanılır.  

Kabuk yapı elemanlarının birçok tipi vardır. Lineer yapılı 3 nodlu üçgensel kabuk 

elemanlar kalınlığı az olan yapılar için uygundur. (Şekil 2.22) 

 

Şekil 2.22 : 2 boyutlu ve 3 nodlu eleman. 

Sıvı tanımlı elemanlar, boşluklu bir yapının içerisini sıvı dolu tanımlayabilmek için 

kullanılan elemanlardır. Farklı çeşitleri mevcut olup en sık kullanılanı, lineer 3 nodlu 

ve her nodu 3 serbestlik dereceli hidrostatik sıvı elemanıdır. 3 serbestlik derecesi yer 

değiştirme yönündedir. İçi boş kabuk yapının içerisinde sıvı varmış gibi 

davranmasını sağlar.  
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2.5. Genel Literatür 

Tez çalışmasında, analizler yapılırken gerekli olan bilgiler literatürden elde 

edilmiştir. 

Goel ve arkadaşlarının “Lumbar facet loads during physiological range of motion” 

adlı çalışmasında L3-S1 omurları Şekil 2.23’teki gibi modellenmiştir. 

S1 omuru her yönde sabitlenmiştir. 400 N ve 1200 N L3 omuruna omur cismi 

üzerinden basma uygulanmıştır. Ayrıca 10 Nm moment ve 400 N basma ile birlikte 

10 Nm moment uygulanmıştır. 

Kemik modellerinde kullandıkları elemanlar 3 boyutlu 8 nodlu yapılardır. Faset 

boşlukları, boşluk elemanlarıyla (gapuni) tanımlanmıştır. İntervertebral disk 

içerisindeki lif yapı ise “rebar” elemanlarla tanımlanmıştır. Ligamentler ‘truss’ 

eleman ile modellenmiştir. (Çizelge 2.8) 

 

Şekil 2.23 : Goel ve arkadaşlarına ait çalışmanın modeli [50]. 
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Çizelge 2.8 : Yapılan çalışmanın eleman tipleri [50]. 

  
Eleman 
sayısı 

Eleman tipi 
Elastisite 

modülü (MPa) 
Poisson 

oranı  
Kesit alanı 

Omur cismi sert 
kemiği (cortical) 

3312 C3D8 12000 0.3 
 

Omur cismi 
boşluklu kemiği 

(cancellous) 
10608 C3D8 100 0.2 

 

Arka eleman sert 
kemiği (cortical) 

3632 C3D8 12000 0.3 
 

Arka eleman 
boşluklu kemiği 

(cancellous) 
1834 C3D8 100 0.2 

 

Annulus matrisi 5376 C3D8 1.2 0.45 
 

Annulus fiberleri 2685 REBAR 357.5-550 0.3 
0.00601-
0.00884 

Nükleus pulpozus 1920 C3D8 1 0.499 
 

Fasetler 216 GAPUNI 12000 
  

Ön boylamsal 
ligament 

216 T3D2 15.6-20.0 0.3 74 

Arka boylamsal 
ligament 

144 T3D2 10.0-20.0 0.3 14.4 

İnterspinöz 
ligament 

21 T3D2 9.8-12.0 0.3 40 

Supraspinöz 
ligament 

9 T3D2 8.8-15.0 0.3 30 

Çizelge 2.9’da yükleme durumundaki analiz sonuçları yer almaktadır. Goel ve 

ekibinin çalışmasında, omurlara yükleme yapılma durumunda fasetlerin taşıdıkları 

kuvvetler değerlendirilmiştir. Sonuçlar N birimindedir. 
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Çizelge 2.9 : Yükleme durumundaki analiz sonuçları. 

 
L3-L4 L4-L5 L5-S1 

Basma 
Yan 

doğrultu 

(x) 

Ön-Arka 
doğrultu 

(y) 

Eksenel 
doğrultu 

(z) 

Toplam 
Yan 

doğrultu 

(x) 

Ön-Arka 
doğrultu 

(y) 

Eksenel  
doğrultu 

(z) 

Toplam 
Yan 

doğrultu 

(x) 

Ön-Arka 
doğrultu 

(y) 

Eksenel 
doğrultu 

(z) 

Toplam 

400N 14.3 10.8 8.6 19.8 15.1 11.4 9 20.9 23.4 17.6 14 32.5 

1200N 44.7 33.7 26.8 62 47 35.4 28.1 65.2 128.5 96.8 77 178.4 

Ekstansiyon 
            

0N+10Nm 93 70.1 55.7 129.1 93.6 70.5 56 129.9 83.2 62.7 49.8 115.4 

400N+10Nm 109 82.1 65.2 151.2 111.4 83.9 66.7 154.6 92.6 69.8 55.5 128.6 

Yana eğilme 
            

0N+10Nm 32.1 24.2 19.2 44.5 30.5 23 18.2 42.3 44.7 33.7 26.8 62 

400N+10Nm 48.9 36.8 29.3 67.9 43.7 32.9 26.1 60.6 62 46.7 37.1 86.1 

Rotasyon 
            

0N+10Nm 103.7 78.1 62.1 143.9 103.6 78 62 143.7 111.9 84.4 67 155.4 

400N+10Nm 109.8 82.8 65.7 152.4 114.6 86.4 68.6 159.1 131.8 99.3 78.9 182.9 
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Fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerini omurgada yan düzlemden görmek için 

röntgen ile ölçüm yapılmaktadır. Bu ölçüm tekniği görüntüsel takiple yapılır. İki 

komşu omurun yan düzlemdeki hareketleri yansıma ile takip edilebilir. (Şekil 2.24)  

 

Şekil 2.24 : Yansıma ile omurların hareketini takip [51]. 

Yansıtılan model ölçülen röntgen görüntüsüdür. Referans noktası köşelere 

tanımlanarak iki boyutlu görüntüde noktaların lokasyonu takip edilmiştir. Eğilme 

sırasında noktaların yeri değişmiştir. Noktaların yeni konumları ve eski konumları 

arasındaki göreceli fark yer değiştirme miktarı olarak ölçülmüştür. (Şekil 2.25)  

 

Şekil 2.25 : Referans noktalarının takip edilmesi [51]. 
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2.5.1 Malzeme özellikleri 

Birçok çalışmada dokuların malzeme değerleri ve malzeme modeli farklı 

tanımlanmıştır. Çalışmalarda kullanılan malzeme değerlerinin yanı sıra deneysel 

veriler ile elde edilen malzeme değerleri de belirtilmiştir. 

2.5.1.1 Sert kemik yapı (cortical) 

Daha önce yapılan çalışmalarda omur kabuksu sert kemiğin hangi malzeme 

özellikleri ile tanımlanarak kullanıldığı Çizelge 2.10’da yer almaktadır. 

Çizelge 2.10 : Lomber omurun sert kemiğinin malzeme özellikleri [36]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malzeme modeli E (MPa) 
ϑ 

(poisson 
oranı) 

G 
(MPa) 

Referans 

lineer elastik, 
izotropik 

5000 0,3 
 

Rohlmann ve dğr. 2006, Zander ve 
dğr. 2006. 

lineer elastik, 
izotropik 

10000 0,3 
 

Shirazi 1996, Kumerasan ve dğr. 
1999, Rohlmann ve dğr.2006. 

lineer elastik, 
izotropik 

11300 0,2 
 

Little ve dğr. 2008. 

lineer elastik, 
izotropik 

12000 0,3 
 

Shirazi ve dğr. 1984, Goel ve dğr 
2002, Lu ve dğr.1996,Wang ve dğr. 
2000, Zhong ve dğr. 2006, Kurutz 

ve Oroszvary 2010. 

lineer elastik, 
enine izotrop 

11300 
11300 
12000 

0.48                            
0.20                   
0.20 

3800  
5400  
5400 

Lu ve dğr.1996, Schmidt ve dğr. 
1999. 

lineer elastik, 
enine izotrop 

8000  
8000 
12000 

0.40                            
0.23                   
0.35 

2857  
3200  
3200 

Noailly ve dğr. 2005, 2007, 
Malandrino 

 ve dğr. 2009 

poroelastik 10000 0,3 
 

Ferguson ve dğr. 2003. 
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2.5.1.2 Boşluklu kemik yapı (cancellous) 

Boşluklu kemik yapının literatürde kullanılan malzeme özellikleri, Çizelge 2.11’de 

yer almaktadır. 

Çizelge 2.11 : Lomber omurun boşluklu kemiğinin malzeme özellikleri [36]. 

2.5.1.3 Son plak 

Sert kemik yapının üstünde bulunan son plağın (end plate), literatürde kullanılan 

malzeme özellikleri Çizelge 2.12’de yer almaktadır. 

Çizelge 2.12 :  Son plak malzeme özellikleri [36]. 

 

Malzeme modeli E (MPa) 
ϑ (poisson 

oranı) 
G (MPa) Referans 

lineer elastik, 
izotropik 

10 0,2 
 

Shirazi ve dğr. 1984, Lu ve dğr.1996, Schmidt 
ve dğr. 1999, Goel ve dğr. 1995, 2002, Wang 
ve dğr. 2000, Chen ve dğr. 2001, 2008, Zhang 

ve dğr. 2006, Ruberte ve dğr. 2009. 
 

lineer elastik, 
izotropik 

50           
81          

140          
100         
100         
150         
500 

0.20                            
0.20               
0.20                                           
0.29                                
0.30                                 
0.30                            
0.20 

 

Rohlmann ve dğr.2006.                                                           
Baroud ve dğr. 2003.                                                                                                     
Little ve dğr. 2008.                                                                                            
Zhang ve dğr. 2009.                                                                                                          

Lavaste ve dğr. 1992.                                      
Kurutz ve Oroszvary 2010.                                                             

Rohlmann ve dğr. 2006, Zander ve dğr. 2006. 
 

poroelastik 100 0,2 
 

Argoubi ve Shirazi 1996, Williams ve dğr. 
2007. 

 

lineer elastik, enine 
izotrop 

 

140             
140          
200 

0.45                            
0.32                      
0.32 

48.3                
48.3                 
48.3 

Lu ve dğr.1996, Schmidt ve dğr. 2009. 

Malzeme modeli 
E 

(MPa) 
ϑ (poisson 

oranı) 
Referans 

lineer elastik, 
izotropik 

24 0,40 

Shirazi ve dğr. 1986, Lu ve dğr.1996, Schmidt ve dğr.2009, Goel 
ve dğr. 1995, 2002, Noailly ve dğr. 2005, 2007 Wang ve dğr. 

2000, Chen ve dğr. 2001, 2008, Zhang ve dğr. 2006, Ruberte ve 
dğr. 2009. 

lineer elastik, 
izotropik 

12000           
1000          
1000          
500         
500         
100        

0.30                            
0.30                                 
0.40                                           
0.40                                
0.30          
0.40                           

     Baroud ve dğr. 2003.                                                                                                      
Noailly ve dğr. 2005.                                                     

Chen ve dğr. 2001, 2008.                                                                                                     
Lavaste ve dğr. 1992.                                                                                                                         
Zhang ve dğr. 2006.                                                                                                  

Kurutz ve Oroszvary 2010.                                                          
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2.5.1.4. Nükleus pulpozus ve anulus fibrozus 

Omurlar arası diskler (intervertebral diskler), nükleus pulpozus ve anulus fibrozus 

olmak üzere ikiye ayrılır. Nükleus pulpozusu (çekirdeği) modelleyen iki ana metot; 

sıkıştırılamaz akışkan elemanlar ve hemen hemen sıkıştırılamayan katı elemanlardır.  

Çekirdek için katı eleman kullanan modellerin çoğunluğu lineer malzeme 

özelliklerini kullanırken Polamar ve arkadaşları Neo – Hookean malzeme 

özelliklerini kullanmışlardır [37]. Literatürdeki nükleus pulpozus malzeme özellikleri 

Çizelge 2.13’de yer almaktadır.  

Çizelge 2.13 : Nükleus pulpozus malzeme özellikleri [36]. 

Malzeme 

modeli 
E (MPa) 

ϑ (poisson 

oranı) 
Referans 

lineer elastik, 
izotropik 

1                                                                                                                            
4                               
10 

0.499                                   
0.499                                                

0.4 

Shirazi ve dğr. 1984, Goel ve dğr. 1995, 2002, Chen ve dğr. 
2001, Zhang ve dğr. 2006, 2009, Ruberte ve dğr. 2009, 

Kurutz ve Oroszvary 2010                                                                                                     
Shirazi ve dğr. 1984, Lavaste ve dğr. 1992, Goel ve dğr. 

1995, Fagan ve dğr. 2002                                                                                                     
Chen ve dğr. 2008. 

 
sıkıştırılamaz 

sıvı 
 

  
Lu ve dğr.1996, Little ve dğr. 2008, Rohlmann ve dğr. 2006, 

Zander ve dğr. 2006. 

hiperelastik, 
Neo-Hookean 

 
  

Moramarco ve dğr. 2010. 

Mooney-
Rivlin 

sıkıştırılamaz 
  

Noailly ve dğr. 2007, Baroud ve dğr. 2003, Schmidt ve dğr. 
2009. 

poroelastik 
1                              

1.5                  
1.5 

0.45                       
0.1                             
0.17 

Williams ve dğr. 2007.                                                                     
Argoubi ve Shirazi 1996.                                                                  
Ferguson ve dğr. 2004. 

viskoelastik  2 0,49 Wang ve dğr. 2006. 

 

Anulus fibrozus, çeşitli özellik ve teknikler kullanılarak modellenmiştir. Yogonandan 

ve arkadaşları anulusu; fiberlerin olmadığı lineer malzeme özelliklerini ( � =
3,4	���, � = 0,40� kullanarak modellemiştir. 

 Literatürde sıklıkla anulus fibrozus, anular fiberler ve anulus matrisi olarak ikiye 

ayrılır. Bu durum fiberlerle sağlamlaştırılmış üç boyutlu elastik elemanlı anulusun 

modellenmesi ile elde edilir. 

 Fiberler, matris hacminin %20’sinde bulunurlar ve  ±25 derece ile açılanırlar [7]. 
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Anulus matrisi lineer elastik bir malzeme olarak modellenebildiği gibi hiperelastik ve 

kullanıcı tanımlı şekil değiştirme enerji fonksiyonlarını içeren malzeme modelleri de 

vardır. Literatürde fiber özellikler lineer, hiperelastik ve hipoelastik malzeme 

özellikleri tanımlarıyla oluşturulmuştur. 

Wheeldon ve meslektaşları, anulusu; ön, arka ve yan bölgelerine ayırıp her bölge ve 

omur seviyesi için ayrı malzeme özellikleri tanımlamıştır. Ön ve arka zeminler 

hiperfoam malzeme özellikleri ve yan bölgeyi lineer elastik malzeme özellikleri ile 

modellemiştir. Fiberler yan ve arka bölgeler de hiperelastik Marlow katsayıları ile ve 

ön bölge fiberleri lineer elastik (500 MPa) malzeme özellikleri ile modellenmiştir. 

Poisson oranı yer ve fiberler için 0,45 alınmıştır [38]. 

Kallemeyn ve meslektaşları da anulusu ön, arka ve yan bölge olarak ayırmıştır. 

Anulus zeminler, her bölge ve seviye için farklı lineer elastik malzeme özellikleri 

kullanılarak modellemiştir [39]. 

Noailly ve arkadaşları anulus matrisi Neo – Hookean hiperelastik formülasyonu 

(hipoelastik fiberli) kullanarak modellemiştir. Nükleus pulpozus, Mooney–Rilvin 

hiperelastik formülasyonunu kullanarak modellenmiştir [7]. 

Schmidt ve arkadaşları lomber diski, anulus zeminleri ve çekirdek için olan 

Mooney–Rilvin formülasyonunu kullanarak modellemiştir. Anular fiberler ise tek 

yönlü yay elemanları kullanılarak modellenmiştir [40]. 

Rohlman ve meslaktaşları anulus zeminlerini non lineer yaylar ile Neo – Hookean 

hiperelastiğinde modellemiştir [41]. 

Bowden ve meslektaşları nükleusu, Eberlien hiperelastik formülasyonu ile ve anulus 

fibrozosu  Mooney – Rivlin formülasyonunu kullanarak modellemiştir [42]. 

Zhang ve arkadaşları ile Chen ve arkadaşları lomber anulus fibrozusu lineer elastik 

fiber güçlendirmeli hiperelastik Mooney – Rilvin formülasyonunu kullanarak 

modellemiştir. Aytürk ve meslektaşları lomber anulus zeminlerini; kullanıcı tanımlı 

fiber malzeme özellikleri ile güçlendirilmiş hiperelastik Yeoh formülasyonu ile 

modellemiştir [43, 7]. 

Anulus fibrozus hiperelastik malzeme olarak Joshi A. tarafından da modellenmiştir. 

İkinci dereceden polinominal hiperelastik malzeme katsayıları C10= 6 × 10� , 
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C01=7 × 10�, C20=2 × 10!, C11=2 × 10!, C02=3 × 10!,   D1=1 × 10"#, D2=1 ×
10"#olarak verilmiştir. Tüm katsayılar Pascal birimindedir. [44] 

$ = % &'(�Ī� − 3�'
*

'+(,�
�Ī� − 3�( +% 1

-' �. − 1��'
*

',�
 

/'(=0'(  +
123
145       . = det�/�   

(2.2) 

2.dereceden polinominal denklem için N=2’dir. U, şekil değiştirme enerjisi 

fonksiyonudur. Ī1 ve  Ī2 denklemin invaryantlarıdır. C ve D malzeme özelliğidir. F, 

deformasyon grandyanıdır ve determinantı J’ye eşittir. J, hacim değişim oranını F ise 

yer değiştirmenin değişimini tanımlar. 

Çizelge 2.14 : Anulus fibrozus malzemeleri özellikleri [36]. 

  Anulus matrisi Anulus fiberler   
Malzeme 
modeli 

E (MPa) 
ϑ (poisson 

oranı) 
E          (MPa) 

ϑ (poisson 
oranı) 

Referans 

lineer elastik, 
izotropik matris 

ve çekme 
yönünde 
fiberler 

4                         
4                   
4                 

4.2                    
4.2                  
4.2                                
2                   

0.4                              
0.45                     
0.45                      
0.45                                                             
0.45                           
0.45                        
0.45                                                                                                     

500                        
500                                  

400/500/300                    
450                              
450                                
175                          
500                        

-                               
0.3                                             
0.3                                        
-                                                     

0.3                                                                                             
0.3                 
-                                                                                    

Lu ve dğr.1996                                                                                          
Fagan ve dğr. 2002                   

Kurutz ve Oroszvary 2010                                                                                                     
Zhang ve dğr. 2006                

Shirazi ve dğr. 1984-1986                                                                                            
Chen ve dğr. 2001                                                                                                       

Denoziere ve Ku 2006                                                                                                         
Lavaste ve dğr. 1992                                                                                                         

poroelastik 
matris, lineer 
elastik fiber 

2.5 0.17 60 0.33  Ferguson ve dğr. 2004 

2.5.1.5 Faset 

Fasetler; aralık elemanları kullanarak modellenir. Detaylı çalışmalarda, fasetler 

sinoviyal akışı temsil eden akış elemanlarıyla modellenmektedir. Bu modellerde 

elastik modül kıkırdak için 10,4 MPa ve membran için 5 ila 12 MPa’dır. Poisson 

oranı ise kıkırdak ve membran için 0,40’tır [45, 7]. 

2.5.1.6 Ligament 

Ligament modellemekte kullanılan belli başlı yöntemler; iki nodlu “truss” elemanlar, 

çekme etkisinde çalışan yay elemanlarıdır. Yapılan ilk modellerde ligamentler için 

lineer malzeme özellikleri kurulmuştur.  
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Gelişmiş çalışmalarda araştırmacılar fizyolojik harekete benzeşim yapmak için, 

kuvvet – yerdeğiştirme veya gerilme – şekil değiştirme eğrileri kullanarak ligament 

malzeme özellikleri tanımlamışlardır. Bu malzeme değerleri, gerilme – şekil 

değiştirme tanımlı hipoelastik malzeme özellikleri ile modellenir [7, 37, 38, 39, 45, 

46, 47]. 

Şekil değiştirme, ε olarak gösterilmektedir. Çizelge 2.15’te literatürde tanımlanan 

malzeme özellikleri yer almaktadır. 

Çizelge 2.15 : Lomber ligamentlerinin malzeme özellikleri [36]. 

Bağ doku E1 (MPa) 
ε1 

(%) 
E2 (MPa) 

ε2 

(%) 
E3 (MPa) 

ε3 

(%) 
Kesit alanı Referans 

ALL                                
PLL                           
ISL                                               
SSL 

20                                    
20                     

11.6                     
15 

          

63.7                          
20                            
40                       
30 

Goel ve dğr. 1995,                  
Zhang ve dğr. 2006 

ALL                                
PLL                                            
ISL                                               
SSL 

7.8                 
10                       
10                 
8 

12             
11                      
14              
20 

20               
20                  

11.6                 
15 

   

63.7              
20                  
30               
40 

Chen ve dğr. 2001 

ALL                                
PLL                                            
ISL                                               
SSL 

12.6            
27.1             
4.15                    
4.15             

8           
7                 

20              
20 

15.6             
40               

11.4                      
11.4 

-             
25                         
-                  
- 

-                   
31.6               

-                     
- 

-                  
38                   
-                        
- 

32.5                         
5                      

34                       
34 

Pintar ve dğr. 1992, 
Ruberte ve dğr. 2009 

 

2.5.1.7 Deneysel literatür verileri  

Sonlu elemanlar modelinin biyomekanik davranışa uygunluğunu doğrulamak için, 

doğru geometri ve malzeme modelinin olması gerekir. Malzeme bilgisi ve morfolojik 

değerlerin bilinmesi için literatürde birçok çalışma vardır.  

Çeşitli yükleme durumunda ve uygun test koşullarında insan ligamenti çalışması 

zordur ve sadece yaklaşık değerler bulunabilmesini sağlar.  

Chazal ve arkadaşlarının çalışmaları 18 denekteki 43 ligament üzerinde olmuştur. 

Ağırlıklı olarak torakal ve lomber bölgedeki ligamentler seçilmiştir. Test ettikleri ön 

boylamsal ligament, arka boylamsal ligament, flava ligament, interspinöz ligament, 

supraspinöz ligament ve intertransvers ligamenttir [48]. 
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Ligamentleri kadavra ve ameliyat sırasında elde ettikleri dokulardan çıkarmışlardır. 

Özel tasarlanan test cihazında deney yapılmıştır. Kesit alanı ve ligamentlerin boyları 

ölçülmüştür. Ligamentler 1 mm / dak hızla çekilmiştir.Yük deformasyon eğrisi 

beklenildiği gibi sigmoid şekilde çıkmıştır. İntertransvers ligamentler en yüksek 

kuvvetle en az deformasyona uğramıştır. Ön boylamsal ligamentler büyük 

deformasyona uğramıştır. Flava ligament, arka boylamsal ligament ve intertransvers 

ligamentin yüksek yüke karşı sınırlı hareket ettikleri tespit edilmiştir.  

Deneyler ve sonuçlarda ölçüm noktaları A,B,C olarak belirlenmiştir. A noktası, şekil 

değişimin %6-20 arasında olduğu noktadır. Gerilme-şekil değiştirme oranı 

nonlineerdir. B noktasına doğru lineer bir gerilme-şekil değiştirme beklenir. C 

noktası, en fazla gerilme ve şekil değişiminin ölçüldüğü noktadır. (Şekil 2.26) 

 

Şekil 2.26 : A B C noktaları tanımı. 

Çizelge 2.16’de deney sonuçları yer almaktadır. 
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Çizelge 2.16 : Chazal’ın çalışmasının sonuçları [48]. 

    
Kesit 
alanı 

Boyu 
Kuvv

et 
A noktası 

Kuvv
et 

B noktası Kuvvet C noktası 

 
Seviye (mm2) (mm) (N) 

∆ℓ 
(mm) 

Gerilm
e 

(Mpa) 

Şekil 
değ.  

(N) 
∆ℓ 

(mm) 

Gerilm
e 

(Mpa) 

Şekil 
değ.  

(N) 
∆ℓ 

(mm) 

Gerilm
e 

(Mpa) 
Şekil değ.  

ALL (Ön 
Boylamsal 
Ligament) 

L1-L2 44.0 11.0 40.0 1.0 0.9 0.1 450.0 5.2 10.0 0.5 500.0 6.0 11.0 0.6 
L3-L4 70.0 13.0 70.0 1.6 1.0 0.1 480.0 5.2 7.0 0.4 525.0 6.0 8.0 0.5 
L3-L4 74.0 12.5 30.0 1.2 0.4 0.1 390.0 4.5 5.0 0.4 440.0 5.4 6.0 0.4 
L4-L5 74.0 12.5 75.0 1.8 1.0 0.1 510.0 5.6 7.0 0.5 570.0 7.4 8.0 0.6 
L4-L5 66.0 12.5 60.0 2.0 0.9 0.2 450.0 4.4 7.0 0.4 520.0 6.5 8.0 0.5 

PLL (Arka 
Boylamsal 
Ligament) 

L1-L2 20.0 11.5 30.0 0.8 1.5 0.1 360.0 3.6 18.0 0.3 390.0 5.0 19.0 0.4 
L2-L3 34.0 12.5 75.0 1.6 2.2 0.1 465.0 4.4 14.0 0.4 510.0 5.4 15.0 0.4 
L2-L3 34.0 12.0 45.0 0.8 1.3 0.1 360.0 2.6 10.5 0.2 420.0 3.2 12.0 0.3 
L2-L3 26.0 10.5 40.0 0.6 1.5 0.3 330.0 2.6 13.0 0.3 380.0 4.2 15.0 0.4 

L3-L4 21.0 10.5 40.0 0.8 1.9 0.1 210.0 2.6 10.0 0.3 240.0 4.0 12.0 0.4 
L3-L4 19.0 12.5 60.0 0.9 3.2 0.1 330.0 3.6 17.0 0.3 360.0 4.2 19.0 0.3 
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Çizelge 2.16 (devam) : Chazal’ın çalışmasının sonuçları [48]. 

    
Kesit 
alanı 

Boyu Kuvvet A noktası Kuvvet B noktası Kuvvet C noktası 

 
Seviye (mm2) (mm) (N) 

∆ℓ 
(mm) 

Gerilme 
(Mpa) 

Şekil 
değ.  

(N) 
∆ℓ 

(mm) 
Gerilme 
(Mpa) 

Şekil 
değ.  

(N) 
∆ℓ 

(mm) 
Gerilme 
(Mpa) 

Şekil 
değ.  

ISL ve SSL 
(İnter ve 

Supra Spinöz 
Ligament) 

L3-L4 29.0 8.0 41.0 1.0 1.4 0.1 270.0 3.2 9.0 0.4 315.0 5.2 11.0 0.7 
L3-L4 34.0 12.0 45.0 2.0 1.3 0.2 210.0 4.8 6.0 0.4 240.0 6.0 7.0 0.5 

L4-L5 47.0 11.5 60.0 1.6 1.3 0.1 270.0 3.4 10.0 0.3 300.0 4.4 12.0 0.4 
L4-L5 55.0 9.0 30.0 0.6 0.6 0.1 260.0 3.5 5.0 0.4 290.0 5.8 6.0 0.6 
L4-L5 36.0 10.0 30.0 2.0 0.8 0.2 210.0 4.8 5.0 0.4 210.0 4.8 6.0 0.5 
L4-L5 24.0 12.0 45.0 2.4 1.9 0.2 165.0 4.0 7.0 0.3 190.0 5.0 8.0 0.4 

L4-L5 11.0 13.0 30.0 1.2 2.7 0.1 120.0 3.0 11.0 0.2 140.0 4.2 12.0 0.3 

LF (Flava 
Ligament) 

L3-L4 39.0 19.0 75.0 1.6 1.9 0.1 315.0 3.8 8.0 0.2 340.0 4.8 9.0 0.3 
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Bir başka çalışma Myklebust ve arkadaşlarının çalışmasıdır. C2-S1 ligamentleri 

üzerinde 41 erkek kadavrada canlı doku alarak elde ettikleri her omur seviyesindeki 

ligamentte yapılmıştır. Disk ve bütün destekleyen yapılar çıkarılmıştır. Ön 

boylamsal ligament, arka boylamsal ligament, flava ligament, interspinöz ligament, 

kapsülar ligament üzerinde çalışmışlardır. Her seviyedeki ligament için en az üçer 

tane test yapılmıştır. Kapsülar ligament, çift taraflı ve fasetli olarak test edilmiştir. 

Ligamentler test cihazından alttan ve üstten sabitlenip 10 mm/dak hızla çekmeye 

maruz kalmıştır. Omurganın her seviyesinde ön boylamsal ligament en güçlü 

ligament olarak tespit edilmiştir. Interspinöz ligament ise en zayıf ligament olarak 

belirlenmiştir. Sonuçlar Çizelge 2.17’dedir [49]. 

Çizelge 2.17 : Myklebust’ın çalışmasının sonuçları [49]. 

  Ön boylamsal Arka boylamsal Flava İnterspinöz Supraspinöz 

Seviye 
Kuvvet 

(N) 
Yer değ. 

(mm) 
Kuvvet 

(N) 
Yer değ. 

(mm) 
Kuvvet 

(N) 
Yer değ. 

(mm) 
Kuvvet 

(N) 
Yer değ. 

(mm) 
Kuvvet 

(N) 
Yer değ. 

(mm) 

T12/L1 276(81) 12.7(9.1) 66(32) 4.8(4.0) 278(134) 9.2(1.8) 108(24) 7.6(4.0) 226 21.1 

L1/L2 341(72) 11.5(12.1) 91(46) 5.2(3.1) 215(72) 12.1(1.0) 185(41) 17.8(0.6) 378(160) 28.1(8.8) 

L2/L3 504(218) 16.7(7.0) 160(82) 4.2(0.1) 133(41) 4.5(1.3) 98(13) 8.8(0.5) 742 29.2 

L3/L4 676(359) 20.4(3.5) 38(15) 7.0(3.2) 251(176) 12.2(3.8) 95(22) 14.8(4.7) 750(158) 22.5(5.9) 

L4/L5 606(191) 14.9(7.2) 53(7) 4.3(2.1) 334(158) 14.5(3.4) 115(76) 16.6(1.3) 329(161) 22.1(1.8) 

L5/S1 209(196) 13.4(9.3) 108(53) 4.7(3.1) 287(47) 11.9(3.4) 118(10) 7.4(3.3) 293 27.5 

Birden çok deney yapılan değerler standart sapma ile belirtilmiştir. 

Geometrileri yakın olduğu için literatürde koyun ligamentleri üzerinde de çalışmalar 

yapılmaktadır. Buna rağmen ligamentler, intervertebral diskler, fasetler 

modellenirken bazı farklılıklar görülebilir. 

Koyun modelleri CT görüntüleri üzerinden çıkarılmıştır. Koyun omurlarının sonlu 

elemanlar yöntemiyle analizi için öncelikle deneysel verilerle ligamentlerin malzeme 

katsayıları hesaplanmıştır [7]. 

Bu çalışma C2-C7 koyun omurları kullanılarak kemik-ligament-kemik birleşimiyle 

yapılmıştır. Her deney sıfır yer değiştirme değerinde ve ligamentlere ön yük (5N) 

vermiş olarak başlatılmıştır. Test makinasında çeşitli yükte ve hızda yapılmış 

yüklemelerle kemik-ligament-kemik birleşiminin ayrılmasına kadar değerler 

alınmıştır.  Şekil 2.27’de gerilme – şekil değiştirme değerleri görülmektedir.  
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Şekil 2.27 : Gerilme – Şekil değiştirme değerleri [7]. 

2.5.2 Klinik bilgiler  

Yapılan deneysel araştırmaların yanı sıra klinik vakaları inceleyerek biyomekanik 

açıdan bilgiler edinilebilir [2]. 

2.5.2.1 Omurlararası disk 

Omur disk ve omurdan oluşan üniteye basma yükü uyguladığımızda genellikle ilk 

olarak son plaktan zarar görmektedir. Fleksiyon sırasında nükleus ön kısma doğru ve 

anulus arka kısma doğru hareket etmektedir. Yana eğilme ve rotasyon en tehlikeli 

hareketlerdir [2]. 

İntervertebral disk viskoelastik bir malzemedir. Sünme davranışı gösterirler. 

Dejenere olmuş viskoelastik yapısını kaybeder. Dejenere olmuş diskte daha çok 

gerilme oluşmaktadır [2]. 

2.5.2.2. Omurga ligamenti 

Ligamentlerin çıkarılması ile omurun fizyolojik hareket aralığı oldukça yüksek olur. 

Ayrıca ligamentler ani yüklemelerde dayanım göstererek, yüksek yükün diğer 

elemanlara zarar vermesini engeller [2]. 

Fleksiyon sırasında ön ligament dışındakilerin hepsi çekilir. Sadece ekstansiyon 

sırasında ön ligament uzar. Yana eğilmede flava ligament ve transvers ligament uzar. 
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Rotasyonda ise kapsülar ve supraspinöz ligament uzar. Kemik-ligament-kemik 

çekme deneylerinde; yavaş hareketlerde genellikle kemikte; hızlı hareketlerde ise 

genellikle ligamentte kopma olur [2]. 

2.5.2.3 Omur 

Basma gerilmesi C1 ile L5 arasında artarak ilerler. 40 yaşlarında kemik omur 

serbestliğinde azalma olur. Gözenekli kemik yapısı basma yükünde kırıldıktan sonra 

daha çok yük taşımaya başlar. Fasetler, %33 basma yükü taşıyabildikleri gibi %45 

rotasyon yükünü taşır [2]. 

2.5.2.4 Fonksiyonel omurga ünitesi 

Rotasyona karşı en yüksek rijitlik torakolomber omurda görülür. Yüksek gerilme 

değerleri oluştuğu için kırılma olasılığı da yüksektir. Lomber bölgede çift hareket 

olarak tanımlanan rotasyon ve yana eğilmenin birlikte olması durumuna çok rastlanır 

[2]. 
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3. MATERYAL VE METOD 

Sonlu elemanlar metodu ile yapılan analizin sonuçlarının gerçeğe yakın olması, 

doğruluğu için öncelikle modelin geometrik açıdan uygun olması gerekmektedir. 

Sonraki aşamada üç boyutlu modeli tüm ayrıntıları ile çevreleyen bir sonlu elemanlar 

modelinin oluşturulması gerekmektedir.  

Analizin doğruluğu için dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise malzeme 

modelidir. Doğru malzeme tanımı ile modelin cevap mekanizması beklenen hale 

gelmektedir. Çalışma kapsamında literatürdeki deneysel veriler ile sonlu elemanlar 

analiz sonuçları karşılaştırılmıştır.  

3.1 Üç Boyutlu Model Oluşturma 

Modeli oluşturmak için ilk aşamada L3 ve L4 omurlarının modeli yeterli olacaktır. 

Omur modelleri; bilgisayarlı tomografi görüntülerinden elde edilebileceği gibi yapay 

kemikleri 3 boyutlu lazer tarayıcılar ile tarayarak da elde edilebilir.  

Bilgisayar yardımıyla, taranan görüntünün kesit birleşimlerinden 3 boyutlu yapısı 

Mimics programı ile oluşturulur. Bu aşamada poligonal ağ yapısı içeren modele 

Catia programı ile yüzeyler döşenerek kapalı bir yapı oluşturulur. Catia programı ile 

bu yüzeylerden oluşan kapalı kabuk yapı hacimlendirilip analiz için kullanılacak üç 

boyutlu model oluşturulur. Omur boyutları insanlar arasında farklılık gösterebilir. 

Çizelge 3.1‘de omurların bazı kesitlerden geometrilerinin ortalama değerleri 

verilmiştir. Morfolojik değerler, yapay kemik taramasından elde edilen modelin 

boyutlarını doğrulamaktadır. (Şekil 3.1 ve Şekil 3.2.) 

Çizelge 3.1 : L3 ve L4 omurlarının literatürdeki boyutları [52]. 

Omur yüksekliği Önden Arkadan 
L3 26.12 26.33 
L4 26.31 25.03 

Omurga kanalı yan açısı 
L3 15.12 

L4 15.23 
(ortalama değerler, mm) 
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Şekil 3.1 : L3 omurunun ölçülerini içeren şekil. 

 

Şekil 3.2 : L4 omurunun ölçülerini içeren şekil. 

Model üzerinde gösterilen A,C omur yükseklikleri ve B omurga kanalı yan açısı 

değerleri verilmiş olup, modelin boyutları morfolojik sınırlar içerisindedir. 
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Çizelge 3.2 : Modelde kullanılan L3 ve L4 omurlarının boyutları. 

Omur yüksekliği A C 
L3 26.2 26.7 
L4 25 24.3 

Omurga kanalı yan kesiti B 
L3 15.7 

L4 17.8 
                                    (ölçüm mm cinsindendir.) 

İki omurun modeli oluşturulduktan sonra aralarındaki mesafe ve açıları literatür 

verileri ile uyumlu olacak şekilde konumlandırılmıştır. Omurlar arası diskin mesafesi 

ortalama değerler ile Çizelge 3.3‘de gösterilmiştir. (Şekil 3.3) Lomber 3 ve 4 arası 

lordoz açı 9 derece alınmıştır. Nükleus pulpozus yaklaşık olarak omurlar arası diskin 

toplamının %50-60’ı civarındadır [8]. 

Çizelge 3.3 : Omurlar arası diskin yükseklikleri [53]. 

 
Önden disk 
yükseliği (mm)  

Arkadan disk 
yükseliği (mm) 

L1/2 9.0±1.4 5.1±1.7 
L2/3 9.8±2.0 5.3±1.3 
L3/4  11.9±2.6 5.8±1.5 
L4/5 13.0±3.4 6.4±1.6 

L5/S1 15.2±3.6 10.6±1.1 

 

 

Şekil 3.3 : Omurlar arası disk şekli.  

Fasetler, faset eklemleri arasına yerleştirilir. Fasetin içerisindeki sinoviyal sıvı kısmı 

da ayrıca modellenmiştir. Ortalama ligamentlerin boyutları Çizelge 2.3’de 

gösterilmiştir. Analizde kullanılan ligamentler de literatürdeki boyutlara göre 
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ayarlanmıştır. Sonuç olarak; omur modelleri kullanılarak fasetler, omurlar arası disk 

ve bağ dokuların üç boyutlu modelleri oluşturulmuştur. (Şekil 3.4) 

 

Şekil 3.4 : Annulus fibrozus, nükleus pulpozus, fasetler ve bağ dokular. 

Fonksiyonel omurga ünitesini modelledikten sonra modelde tek taraflı fasetektomi 

uygulanmıştır. Fasetektomi, tek taraflı faset ekleminin çıkarılması işlemidir. Tek 

taraflı fasetektomi uygulanmış model, Catia programı ile sağlam (intact) modelden 

faset ekleminin tek taraflı olarak kaldırılmasıyla elde edilir. (Şekil 3.5) 

 

Şekil 3.5 : Sağlam model (intact) ayrıca tek taraflı fasetin çıkarıldığı model. 

Ayrıca fasetektomi sonrası oluşan instabiliteyi önlemek için faset görevini 

üstlenebilecek pedikül vida-rod sistemi modellenmiştir. Şekilde 3.6’da görüldüğü 

üzere vida omurlara saplanmaktadır. Kuplör olarak adlandırılan bağlayıcı parça 

sistemin dinamik davranmasını sağlamaktadır. Kuplör ve vidayı bir arada tutması 



 

51 

 

için kapak kullanılır. L3 ve L4 seviyesindeki kuplörlerin hareketinin iletimi için ise 

rod kullanılmaktadır.  

 

Şekil 3.6 : (a) Pedikül vida rod sistemi uygulanmış model ve (b) Pedikül vida – rod 
sistemi. 

3.2 Sonlu Elemanlar Modeli 

Oluşturulan üç boyutlu model, sonlu elemanlar ile ağ yapısı oluşturularak analiz 

edilir. Elemanlar birbirine nodlar üzerinden bağlıdır. Eleman tipleri farklılık 

göstermektedir. Tez çalışması kapsamındaki modelde omurlar, fasetler, ligamentler, 

anulus ve vida-rod sistemi 4 nodlu 3 serbestlik dereceli elemanlar (c3d4) ile 

oluşturulmuştur. Yer değiştirme yönünde serbesttirler. Ligamentler, hibrit elemanlar 

(c3d4h) ile oluşturulmuştur. Hibrit elemanlar, sıkıştırılamaz malzeme tanımlarken 

gerekmektedir. (Şekil 3.7) 

 

Şekil 3.7 : Sonlu elemanlar modeli. 

(a) (b) 
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Analiz içerisinde anulus fibrozusun lifli dokusu ihmal edilmiştir. Ayrıca omur kemiği 

sadece sert kemik yapı ile modellenmiştir.  

Analizlerde, fasetlerin içerisindeki sinoviyal sıvı ve nükleus içerisindeki sıvı-jel yapı, 

sıkıştırılamaz sıvı dolu boşluk (f3d3) eleman ile modellenmiştir. Bunlar, “Fluid 

cavity” olarak anılmaktadır. Ayrıca karşılaştırma yapılabilmesi için üç boyutlu lineer 

dört yüzlü (c3d4) elemanlarla modellenmiştir. Analiz karşılaştırılmasında 

görülmektedir ki beklenen üzere sıvı dolu olduğu varsayılan boşluklar üzerlerine 

gelen yükü taşımakta ve hareket sırasında bu boşlukların iç hacmi değişmemektedir. 

Sonuç olarak, analiz edilecek sonlu elemanlar modeli 4 farklı gruba ayrılabilir. 

Sağlam model (intact), fasetektomi uygulanmamış modeldir. Sonuçlar ile 

literatürdeki FSU hareket aralığı verilerinin karşılaştırılmasıyla sonlu elemanlar 

modelini doğrulanmıştır. 

Sağlam modelin analizleri iki farklı şekilde yapılmaktadır. Nükleus pulpozus ve faset 

içerisindeki sinoviyal sıvının; sıvı boşluk elemanları ile (f3d3 eleman, 3 nodlu her 

nodu 3 serbestlik dereceli) ayrıca üç boyutlu elemanlarla (c3d10, 10 nodlu her nodu 

3 serbestlik dereceli) modellenmesidir. Nodlar üç yer değiştirme yönünde de (x–y-z) 

serbesttirler. 

Dinamik pedikül vida-rod sistemi uygulanmış sonlu elemanlar modeli iki farklı 

şekilde analiz edilmektedir.  Nükleus pulpozus ve faset içerisindeki sinoviyal sıvının; 

sıvı boşluk elemanları ile (f3d3 eleman, 3 nodlu her nodu 3 serbestlik dereceli) ayrıca 

üç boyutlu katı elemanlarla (c3d10, 10 nodlu her nodu 3 serbestlik dereceli) 

modellenmesidir. Her iki eleman tipinin yer değiştirme yönünde (x,y,z) hareketleri 

serbesttir.  

Çizelge 3.4 : Kullanılan modellerin isimlendirilmesi. 

Model SK Sağlam (intact), katı elemanlardan oluşan ağ yapısı 

Model SS 
Model SB 

Sağlam (intact), sıvı ve katı elemanlardan oluşan ağ yapısı 
Sağlam (intact), üç boyutlu katı elemanlardan ve kabuk elemanlardan 
oluşan ağ yapısı 

Model FK Fasetektomi ve dinamik sistem uygulanmış, katı elemanlardan oluşan ağ 

Model FS 
Fasetektomi ve dinamik sistem uygulanmış, sıvı ve katı elemanlardan 
oluşan ağ yapısı 
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3.3 Malzeme Modeli  

Omurlar,  izotropik ve lineer elastik model olarak elastisite modülü 10 GPa ve 

poisson oranı 0.3 olarak alınmıştır [46]. Pedikül vida-rod sistemi izotropik ve lineer 

elastik titanyum malzeme olarak modellenmiştir ve elastisite modülü 210 GPa, 

Poisson modülü 0.3 olarak alınmıştır. Anulus fibrozus elastisite modülü 20 MPa, 

Poisson oranı 0.4 olarak alınmıştır. Model içerisindeki faset boşluğu lineer izotropik 

elastik bir yapı ile tanımlanmıştır ve bu yapının elastisite modülü 18 MPa ve Poisson 

oranı 0.4 olarak alınmıştır. Nükleus pulpozus, elastik malzeme olarak tanımlanmıştır. 

Elastisite modülü 4 MPa, Poisson oranı ise 0.499 olarak alınmıştır [50].  

Nükleus pulpozus ve fasetler içerisindeki sinoviyal sıvı (sıvı-jel),  ayrıca sıvı eleman 

olarak modellenmiştir. Annulus fibrozus ve fasetler içindeki bu sıvılar kabuk yapı ile 

çevrelenmiştir. Kabuk yapı içerisindeki sıvı ile sıkıştırılamaz özellik kazanmıştır. 

Tüm ligamentlerin çekme değerleri, tek eksende çekme gerilmesi testinin verileri ile 

belirlenmiştir. Test verileri Chazal ve arkadaşlarının literatür verilerinden elde 

edilmiştir [48]. A,B, C noktaları değerleri Çizelge 2.14’de bulunmaktadır.  

Test verilerinin model üstünde uygulanabilir hale gelmesi için öncelikle grafiğin 

eğrisinin denklemi çıkartılmıştır. Eğrinin 3. Dereceden denklemini kullanılarak 

gerilme – şekil değiştirme bilgileri girilmiştir. Gerilmeler Pa olarak verilmiştir. (Şekil 

3.8, 9 ve 10) 

 

Şekil 3.8 : ALL (Ön boylamsal ligament) gerilme – şekil değiştirme 
 test sonuçları 

y = -101.62x3 + 85.579x2 - 0.4728x 
- 1E-13

0

1

2

3

4

5
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9
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C
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Şekil 3.9 : PLL (Arka boylamsal ligament) gerilme – şekil değiştirme test sonuçları 

 

Şekil 3.10 : ISL ve SSL (İnterspinöz ve supraspinöz ligament) gerilme – şekil    
değiştirme test sonuçları 

Ligamentler için hiperelastik Marlow modeli kullanılmıştır. Yapılan analizerde aynı 

veriler Yeoh hiperlastik modeli ile de denenmiştir. Malzeme analizinde; kullanılan 

deneysel veriler ile analizi yapılan modelin cevap mekanizması yakın değerlerde 

olmadığı için Yeoh modeli devre dışı bırakılmıştır.  

Deney verilerinden elde edilen gerilme – şekil değiştirme değerleri, Şekil 8 9 ve 

10’daki eğrilerde A, B ve C noktası olarak ifade edilmektedir. Bu eğrilerin 

denklemlerinden elde edilen ve analizlerde hiperelastik malzeme modeli tanımı için 

kullanılan ALL, PLL, ISL ve SSL’nin gerilme - şekil değiştirme değerleri Çizelge 

3.5’de verilmiştir. 
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Çizelge 3.5 : Ligament malzeme özellikleri (çekme testi verileri). 

Ön boylamsal Arka boylamsal İnterspinöz ve Supraspinöz 

Gerilme 

(Pa) Şekil değiştirme 

Gerilme 

(Pa) Şekil değiştirme 

Gerilme 

(Pa) Şekil değiştirme 

0 0 0 0 0 0 

417.159 0.008 22940 0.007 2990 0.009 

2574.32 0.016 51520 0.014 7920 0.018 

6411.48 0.024 85380 0.021 14730 0.027 

11868.6 0.032 124160 0.028 23360 0.036 

18885.8 0.040 167500 0.035 33750 0.045 

27403 0.048 215040 0.042 45840 0.054 

37360.1 0.056 266420 0.049 59570 0.063 

48697.3 0.064 321280 0.056 74880 0.072 

61354.4 0.072 379260 0.063 91710 0.081 

75271.6 0.080 440000 0.07 110000 0.09 

90388.7 0.088 503140 0.077 129690 0.099 

106646 0.096 568320 0.084 150720 0.108 

123983 0.104 635180 0.091 173030 0.117 

142340 0.112 703360 0.098 196560 0.126 

161657 0.120 772500 0.105 221250 0.135 

181875 0.128 842240 0.112 247040 0.144 

202932 0.136 912220 0.119 273870 0.153 

224769 0.144 982080 0.126 301680 0.162 

247326 0.152 1051460 0.133 330410 0.171 

270543 0.160 1120000 0.14 360000 0.18 

294360 0.168 1187340 0.147 390390 0.189 

318717 0.176 1253120 0.154 421520 0.198 

343555 0.184 1316980 0.161 453330 0.207 

368812 0.192 1378560 0.168 485760 0.216 

394429 0.200 1437500 0.175 518750 0.225 

420346 0.208 1493440 0.182 552240 0.234 

446503 0.216 1546020 0.189 586170 0.243 

472840 0.224 1594880 0.196 620480 0.252 

499298 0.232 1639660 0.203 655110 0.261 

525815 0.240 1680000 0.21 690000 0.27 

552332 0.248 1715540 0.217 725090 0.279 

578789 0.256 1745920 0.224 760320 0.288 

605126 0.264 1770780 0.231 795630 0.297 

3.4 Yükleme ve Sınır Koşulları 

Fonsiyonel omurga ünitesinde; L3 omurunun L2-L3 diskine teması yüzeyinden 

fleksiyon, ekstansiyon, yana eğilme ve rotasyon uygulanmıştır. Moment değeri 

literatürde de yer alan ve hastalarda da izin verilen günlük hareket sınırı kadardır. 7.5 

Nm üst omur cismi üzerine yayılarak uygulanmıştır [54]. Lomber 4 omurunun l4-l5 
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diskine teması yüzeyinden ise hareketi eksenel ve eğilme yönlerine sınırlanmıştır 

(serbestlik derecesi 0). (Şekil 3.11) 

 

Şekil 3.11 : Yükleme ve sınır koşulları. 

3.5 Model Doğrulama 

Sonlu elemanlar modelinin doğru çalışması için uygun malzeme değerlerinin 

tanımlanması gereklidir. Aksi takdirde sisteme girilen yükleme ve sınır koşullarının 

sonucunda beklenen fizyolojik hareket gerçekleşmez ve sonuç yanıltıcı olur. Sisteme 

girilen yükleme doğrultusunda çıkan sonuçlar, literatürde deneysel olarak elde edilen 

fizyolojik hareket aralığı değerleri ile karşılaştırılmıştır.  

Ayrıca eleman sayısı değişimiyle istikrarlı sonuca ulaşıncaya kadar yapılan 

denemeler sonlu elemanlar modelini doğrulamıştır.  

3.5.1 Hareket aralığı ile doğrulama 

Bir fonksiyonel omurga ünitesinin ortalama olarak hareketinin sınırları araştırmacılar 

tarafından deneysel verilerle belirlenmiştir. Manohar’ın çalışmasında 8 Nm 

uygulanmış modelde oluşan hareket aralığı belirtilmiştir [25]. (Çizelge 2.7)   Ayrıca 

en yüksek sınırlarda oluşan hareket aralığı da Panjabi’nin çalışmasında gösterilmiştir. 

Karşılaştırma yaparken kullanılan sınır değerler Çizelge 2.5’den alınmıştır [2]. 

Fleksiyon, ekstansiyon, yana eğilme, rotasyon fonksiyonel omurga ünitesine 

uygulanan yükleme koşullarıdır. Günlük hareketler sırasında omurgada oluşan bu 

yüklerle omurga stabilitesini bozmayacak şekilde ne kadar hareket serbestliği 

oluşturduğu deneysel ve klinik verilerle bilinmektedir. Amaç, Model SS ve Model 
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SK’nin uygulanan yüklere cevap vermesini fizyolojik sınırlar içerisinde tutmaktır. 

(Çizelge 3.6) 

Çizelge 3.6 : Model SK’nin eğilme ve rotasyon miktarları. 

  
Fleksiyon Ekstansiyon 

Sola 
eğilme 

Sağa 
eğilme 

Rotasyon  

Hareket (°) 0.85 0.85 0.9 0.75 0.65 

Hareket  (°) 
(sınır 
değerler) 

6.0                             
17.0                

(fleksiyon ve 
ekstansiyon toplam) 

4.0          
12.0 

4.0           
12.0 

1.0           
3.0 

Moment 
(Nm) 

7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

Tez çalışmasında; modelin 7.5 Nm fleksiyon, ekstansiyon, yana eğilme, rotasyon 

hareketleriyle elde edilen sonuçlar Çizelge 3.6’da verilmektedir. Sonuçlar beklenen 

fizyolojik sınırlar içerisindedir. Ligamentlerin hareketi oldukça sınırladıkları 

bilinmektedir ama Model SK için ligamentlerin hareketi sınır aşamasına değerlere 

ulaşamamıştır. Nükleus pulpozus ve sinoviyal sıvı modellemesinin gerekliliği burada 

ortaya çıkmaktadır. Yapılan deneysel verilerin doğruluğunun, omurların geometrik 

açıdan boyutlarının, yaşın ve daha birçok nedenin etkilediği sonuçlar ile karşılaştırma 

yapmak; kullanılan sonlu elemanlar modelinin doğruluğunu ne kadar geniş hata oranı 

ile kabul edilebileceğinin göstergesidir. (Çizelge 3.7) (Şekil 3.12) 

Çizelge 3.7 : Model SS’nin eğilme ve rotasyon miktarları. 

  Fleksiyon Ekstansiyon 
Sola 

eğilme 
Sağa 

eğilme 
Rotasyon  

Hareket (°) 10.3 10.8 11 9.5 5 

Hareket  (°) 
(sınır 
değerler) 

6.0                             
17.0                

(fleksiyon ve 
ekstansiyon toplam) 

4.0          
12.0 

4.0           
12.0 

1.0           
3.0 

Moment 
(Nm) 

7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 
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Şekil 3.12 : Fleksiyon, ekstansiyon, yana eğilme ve rotasyon uygulanan              
Model  SS’nin hareket aralıkları grafikleri. 

 3.5.2 Eleman sayısı ile doğrulama 

Analizlerde sık eleman kullanmak gerçeğe yakın sonuç verecektir. Model ne kadar 

küçük parçaya ayrılarak analiz edilirse daha doğru sonuca ulaşılır. En doğru çözüme 

ulaşırken analizin boyutunu fazlasıyla arttırmak mühendislik açısından uygun 

bulunmaz. Belirli bir eleman sayısından sonra, eleman sayısının arttırılması ile 
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sonuçlarda değişme oluşmamaya başlar. Sonuçların değişiminin sıfıra yaklaştığı 

değerler optimum sonuçlar olarak kabul edilir.  

Model SK’nin hareket aralığı sonuçları incelenmiştir. Literatürden elde edilen 

deneysel verilerle örtüşmediği kabul edilmiştir. Bu nedenle Model SS’nin analizi, 

eleman boyutları değiştirilerek yapılmıştır. Başta l olarak tanımlanan eleman 

boyutları 0.75l ve 0.6l olarak denenmiştir. Model üzerinde yüksek gerilme 

değerlerinin çıkabileceği altı konum belirlenmiştir. Bu konumlar üzerindeki gerilme 

değerleri farklı eleman sayılarının olduğu modellerde karşılaştırılmıştır. Şekil 13’de 

yüksek gerilmelere ulaşılan belirleyici konumlar seçilmiştir. 

 

Şekil 3.13 : Model SS üzerinde yüksek gerilme beklenen konumlar. 

Çizelge 3.8’de belirlenen yüksek Von Mises değeri çıkması muhtemel alanlarda 

ölçülen değerler incelenmiştir. Von Mises değerlerini takiben hata oranları aynı 

çizelgede sunulmuştur. En doğru sonucun sık elemanlı olan 0.6l değerinde çıkması 

beklenir. Bu nedenle hata oranı hesaplanırken 0.6l eleman boyutu ile yapılan analizin 

sonuçları doğru olarak kabul edilmiştir. Gerilme değerleri Pa’dır. “l” değeri elemanın 

ortalama boyutlarıdır ve 1 mm değerindedir. 

 

(3.1) 

σr referans gerilme sonucunu, σa karşılaştırılan gerilme sonucunu ve Er bağıl hata 

yüzdesini göstermektedir. Bu denklem, hata oranı hesaplamalarının tümünde 

geçerlidir.
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Çizelge 3.8 : Farklı eleman boylarında ve belirli konumlarda ölçülen gerilme değerleri. 

  Fleksiyon Ekstansiyon 

Gerilme (Pa) l 0.75l 0.6l l 0.75l 0.6l 

A 4.80×106 4.40×106 4.42×106 4.66×106 5.02×106 5.19×106 
B 4.60×106 4.78×106 4.70×106 4.83×106 5.04×106 5.49×106 

C 6.99×106 6.86×106 6.92×106 6.68×106 6.86×106 7.09×106 
D 4.20×106 4.10×106 3.96×106 4.46×106 4.69×106 4.65×106 
E 9.60×105 9.08×105 9.30×105 1.07×106 1.10×106 1.10×106 
F 9.20×105 1.00E×106 1.08×106 1.09×106 1.12×106 1.19×106 

Er(A) %8.60 %0.45 
 

%10.0 %3.30 
 

Er(B) %2.10    %1.7 
 

%12.0 %8.20 
 

Er(C) %1.01 %0.87 
 

%5.80 %3.20 
 

Er(D) %6.06 %3.54 
 

%4.10 %0.86 
 

Er(E) %3.23 %2.37 
 

%2.90 %1.80 
 

Er(F) %15.0 %7.41   %8.40 %5.90   
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Çizelge 3.8 (devam) : Farklı eleman boylarında ve belirli konumlarda ölçülen gerilme değerleri. 

  Sol yana eğilme Sağ yana eğilme Rotasyon 

Gerilme 
(Pa) 

l 0.75l 0.6l l 0.75l 0.6l l 0.75l 0.6l 

A 2.52×106 2.43×106 2.32×106 2.58×106 2.92×106 2.86×106 1.69×106 1.64×106 1.81×106 

B 3.46×106 3.60×106 3.66×106 2.82×106 3.26×106 3.56×106 1.52×106 1.54×106 1.59×106 

C 7.67×106 7.82×106 8.46×106 8.26×106 8.77×106 8.85×106 5.60×106 5.66×106 5.89×106 

D 5.65×106 6.37×106 6.42×106 5.75×106 6.40×106 6.34×106 5.47×106 5.55×106 5.64×106 

E 1.06×106 1.19×106 1.20×106 1.27×106 1.27×106 1.23×106 2.08×106 2.24×106 2.21×106 

F 6.75×105 6.59×105 6.52×105 6.20×105 7.20×105 7.34×105 2.28×106 2.50×106 2.54×106 

Er(A) %8.62 %4.74  %9.79 %2.10 
 

%6.63 %9.39 
 

Er(B) %5.46 %1.64  %20.8 %8.43 
 

%4.40 %3.14 
 

Er(C) %9.34 %7.57  %6.67 %0.90 
 

%4.92 %3.90 
 

Er(D) %12.0 %0.77  %9.31 %0.94 
 

%3.01 %1.60 
 

Er(E) %11.7 %0.83  %3.25 %3.25 
 

%5.70 %1.36 
 

Er(F) %3.53 %1.07   %15.5 %1.91   %10.2 %1.57   
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Eleman boyutlarının 0.75l olarak alınmasının yeterli olduğu kanaatine varılmıştır. 

Hata oranları yüksek çıkmadığı için eleman boyutlarının l ve 0.75l mesafesinde 

olabileceği düşünülebilir. Fakat gerilmelerin komşu elemanlar üzerinde dengeli 

dağılmasından dolayı küçük olan eleman mesafesi seçilerek analizler yapılmıştır. 

Uygun boyutlara göre modelde oluşan eleman sayısı aşağıdaki Çizelge 3.9’da 

gösterilmiştir. 

Çizelge 3.9 : Eleman sayısı. 

L3 L4 Af Np 

Sol faset 
ve 

sinoviyal 
sıvı 

Sağ faset 
ve 

sinoviyal 
sıvı 

84844 86248 50876 8836 2231 2475 
ALL PLL ISL SSL 

  38001 21851 10474 5151 

  

3.6. Sıvı eleman ve ligament malzeme modelleri 

Tez kapsamında kullanılacak modelin oluşturulması için çeşitli malzeme değerleri, 

eleman boyutları, eleman tipleri, ligament malzeme modelleri denenmiştir. Bu 

çalışmaların hepsi modeli gerçeğe en yakın şekilde oluşturmak içindir. Modelin en 

kritik parçaları; nükleus pulpozus, fasetlerin içeriğindeki sinoviyal sıvının ağ yapısı 

modeli ve ligamentlerin malzeme modelidir. 

3.6.1 Sıvı elemanlar 

Nükleus pulpozus ve fasetlerin içersindeki sinoviyal sıvı, sıvı yatağına benzetilebilir.  

Sıvı yatağı, yapının sıkıştırılamaz olması nedeniyle yükün etkisiyle oluşan basıncın 

her noktaya iletilmesini sağlar. Nükleus pulpozus, içerisinde sıvı jel karışımı olan bir 

yapıdır. Sıvı yatağında olduğu gibi yükün uygulandığı taraftan aksi noktaya doğru 

basınç dağılımı dengeli şekilde dağılmaz. (Şekil 3.14) 
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Şekil 3.14 : Model SS  (a) fleksiyon (b) ekstansiyon sırasında.  

Tez çalışmasında, nükleus pulpozusun ve faset içerisindeki sinoviyal sıvının 

neredeyse sıkıştırılamaz olması nedeniyle eleman tipi, sıvı olarak seçilmiştir. 

Beklenen, sıvı dolu yapının yüke maruz kaldığında iç hacminin değişmemesidir. 

Sadece boşluk olarak modellenen yapı kuvvet altında ezilirken sıvı dolu boşluk 

yapısında ezilme görülmeyecektir. Amacın hacimsel bir değişime maruz kalmaması 

olduğu düşünülürse, doğru bir sonuca varmış olunduğu görülür. Tüm analiz adımları 

sırasında boşluk hacmi ölçümü yapılmıştır. Sonuçta istenilen gibi sabit hacim 

çıkmıştır. (Şekil 3.15) 

 

Şekil 3.15 : Boşluk hacmi eğrileri (a) np, (b) sinoviyal fluid sol, (c) sinoviyal fluid 
sağ. 

Sıvı boşluğu tanımlı elemanların beklenen doğrultuda çalışıp çalışmadığını 

anlayabilmek için bir başka deneme; Model SS’de uygulanan nükleus pulpozus 

yapısını tamemen sıvı boşluğu tanımlı elamanlarla incelenmesi sonrasında yapıyı 

tamamen boşluk kabuk yapı olarak bırakarak sıvının etkisi görülmüştür. Nükleus 

pulposuzun dış kabuk katmanıyla örülü olup içerisinde herhangi bir eleman 

tanımlamayarak sadece boşluk olarak bırakılan yapı Model SB olarak 

adlandırılacaktır.  

(a) (b) 

(a) (b) (c) 
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Çizelge 3.10 : Model SS ve Model SB arasında karşılaştırma. 

Fleksiyon Ekstansiyon Sol yana eğilme Sağ yana eğilme Rotasyon 
Model 

SS 
Model 

SB 
Model 

SS 
Model 

SB 
Model 

SS 
Model 

SB 
Model 

SS 
Model 

SB 
Model 

SS 
Model 

SB 

Nükleus 9.38×104 7.16×104 9.16×104 7.19×104 1.87×105 1.97×105 1.88×105 1.96×105 5.67×104 6.50×104 
Sağ faset 2.50×106 2.80×106 2.57×106 3.00×106 2.78×106 3.40×106 2.70×106 4.10×106 6.73×105 2.82×106 
Sol faset 1.95×106 2.69×106 2.05×106 1.99×106 2.29×106 2.55×106 2.40×106 2.41×106 1.44×106 3.57×106 

Tüm sistem 1.26×107 1.23×107 1.25×107 1.22×107 7.90×106 7.43×106 7.82×106 7.54×106 1.11×107 1.09×107 

               (Modeller üzerindeki maksimum gerilme değerleri ölçülmüştür ve birimi Pa’dır.)
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Her iki modelde maksimum gerilme değerlerine bakılarak karşılaştırma yapılmıştır. 

Gerilme değerleri Pa cinsindendir. Modeller arası gerilme değerlerinin farklı olması 

kabuk yapının sıvı dolu olmasından kaynaklıdır. (Çizelge 3.10)  

3.6.2 Hiperelastik modeller 

Hiperelastik modeller, gerilme-şekil değiştirme bağıntısını şekil değiştirme 

yoğunluğu fonksiyonundan elde edilir. Yeoh ve Marlow modeli büyük deformasyon 

yapan malzemelerde kullanılır. Yeoh model 3.dereceli (N=3) indirgenmiş 

polinominal model olarak da tanımlanır.  

$ =%&'9�Ī�  3�' �%
1
-' �.:;  1�

�'
*

',�

*

',�
 

/'(=0'(  +
123
145   . � det�/� 

(3.2) 

Denklemde yer alan Ci0 ve Di deney verilerinden elde edilir. U, şekil değiştirme 

enerjisi fonksiyonudur. Ī1 ve  Ī2 denklemin invaryantlarıdır. F, deformasyon 

grandyanıdır ve determinantı J’ye eşittir. J, hacim değişim oranını F ise yer 

değiştirmenin değişimini tanımlar. 

Tek eksenli çekme gerilmesi test verileri kullanılarak ligamentin mekanik cevap 

mekanizması kontrol edilmiştir. Ligamentin fiberlerinin tek eksenli dizilimi 

nedeniyle çekme dayanımı yüksektir. Ligamentlerin çekme testi sırasında 

hiperelastik malzeme olarak davrandıkları bilinmektedir. Bu durum Şekil 3.16’da 

görülmektedir. 

 

Şekil 3.16 : Ligament testi grafiği [48]. 
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Hiperelastik tanımlamaların çeşitleri vardır. Yeoh ve Marlow modeli sıkıştırılamaz 

malzemeler için kullanılabilir. Modelin verdiği cevap mekanizmasıyla çekme testi 

deney verilerinin örtüştüğü sürece malzeme modeli doğru kabul edilmektedir. 

 Şekil 3.17 – 22’de yer alan mavi ile gösterilen eğriler hiperelastik modelin cevap 

mekanizmasını ve kırmızı ile gösterilen eğrilerdeneysel verilerini temsil etmektedir.  

 

Şekil 3.17 : Ön boylamsal ligament için Marlow malzeme değerlendirme grafikleri.  

 

Şekil 3.18 : Ön boylamsal ligament için Yeoh malzeme değerlendirme grafikleri.  

 

Şekil 3.19 : Arka boylamsal ligament için Marlow malzeme değerlendirme 
grafikleri.  

Marlow modeli, Şekil 3.16’da gösterilen test grafiği ile örtüşmektedir. Tek eksenli 

çekme testinde elde edilen verilerin “C noktası” olarak nitelendirilen akma sınırı 

sonrası verileri kullanılmamıştır. 
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Şekil 3.20 : Arka boylamsal ligament için Yeoh malzeme değerlendirme grafikleri.  

 

Şekil 3.21 : İnterspinöz ve supraspinöz ligament için Marlow malzeme  
değerlendirme grafikleri.  

 

Şekil 3.22 : İnterspinöz ve supraspinöz ligament için Yeoh malzeme değerlendirme  
grafikleri.  

Çalışmamızda kullanılan verilere göre Yeoh ve Marlow modellerinin, diğer 

kullanılabilecek malzeme modellerine göre ligament davranışını çok daha iyi bir 

yaklaşıklıkla modellediği, fakat stabilite açısından irdelendiğinde ise sadece Marlow 

modelinin tek eksenli veri ile stabil bir malzeme modeli kurulmasına izin verdiği 

görülmüştür.  

Bu yüzden, bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen analizlerde ALL, PLL ve ISL - 

SSL için malzeme modeli olarak Marlow modeli uygulanmıştır. 
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3.7 Dinamik Pedikül Vida – Rod Sistemi Uygulanmış Modelin Analizi 

Sağlam olarak adlandırılan fasetektomi uygulanmamış model değerlendirilip 

fizyolojik sınırlar içerisinde hareket ettiği görülmüştür.  

Bu bölümde modelin pedikül vida rod uygulanmış hali analiz edilmiştir. Uygun 

bulunan eleman sayısı ile ağ yapısı oluşturulmuş sonrasında yükleme ve sınır 

koşulları uygulanmıştır. 

 Malzeme modeli; daha önce bahsedildiği üzere elastik ve hiperelastik olarak 

uygulanmıştır. Sinoviyal sıvı, sıvı boşluğu elemanı tipi ve üç boyutlu katı eleman tipi 

ile ayrı ayrı modellenmiştir. (Model FS) 

Analiz statik yükleme ile adım adım yükün artmasıyla hesaplamalar yapılmıştır. Tüm 

parçaların arasında yapışkan ayrılmaz bir bağ var olduğu düşünülmüştür. Sürtünme 

bağıntıları ihmal edilmiştir.  

Analiz için kullanılan Abaqus programında sonlu elemanlar modelinden bir görüntü 

Şekil 3.23’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.23 : Sonlu elemanlar analiz modeli. 

3.7.1 Model  FS’nin eleman sayısı ile doğrulanması 

Fasetektomi ve dinamik pedikül vida rod sistemi uygulanmış model farklı eleman 

sayıları ile modellenip analiz edilmiştir. 6 farklı bölgede gerilme değerleri 

incelenmiştir. Gerilmeler Pa cinsindendir. 
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 Hata oranları, doğru kabul edilen en sık elemanlardan oluşan model ile 

hesaplanmıştır. Şekil 3.24’de muhtemel gerilme yığılmaları oluşan bölgeler 

belirlenmiştir. “l” değeri elemanın iki nodu arası mesafedir ve 1 mm değerindedir. 

(Çizelge 3.11) 

 

(3.3) 

σr referans gerilme sonucunu, σa karşılaştırılan gerilme sonucunu ve Er bağıl hata 

yüzdesini göstermektedir. Bu denklem, hata oranı hesaplamalarının tümünde 

geçerlidir. 

 

Şekil 3.24 : Model FS üzerinde yüksek gerilme beklenen konumlar. 
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Çizelge 3.11 : Model FS için farklı eleman boylarında ve belirli konumlarda ölçülen gerilme değerleri (Pa). 

 
Fleksiyon Ekstansiyon 

Gerilme (Pa) l 0.75l 0.6l l 0.75l 0.6l 

P 1.10×108 1.17×108 1.14×108 1.08×108 1.16×108 1.14×108 
Q 3.20×106 3.46×106 3.42×106 3.20×106 3.40×106 3.36×106 
R 3.55×107 3.80×107 3.87×107 3.50×107 3.63×107 3.65×107 

S 4.87×106 4.74×106 4.51×106 1.53×106 1.55×106 1.55×106 
T 8.68×107 8.51×107 8.25×107 9.96×107 1.02×108 1.10×108 
U 1.41×106 1.48×106 1.54×106 1.50×106 1.51×106 1.56×106 

Er(P) %3.5 %2.6 
 

%5.3 %1.8 
 

Er(Q) %6.4 %1.2 
 

%4.8 %1.2 
 

Er(R) %8.3 %1.8 
 

%4.1 %0.5 
 

Er(S) %7.9 %5.1 
 

%1.3 %0.3 
 

Er(T) %5.2 %3.2 
 

%9.6 %7.4 
 

Er(U) %8.4 %3.9 
 

%3.8 %3.2 
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Çizelge 3.11 (devam) : Model FS için farklı eleman boylarında ve belirli konumlarda ölçülen gerilme değerleri (Pa). 

 
Sol yana eğilme Sağa yan eğilme Rotasyon 

Gerilme (Pa) l 0.75l 0.6l l 0.75l 0.6l l 0.75l 0.6l 

P 8.17×107 8.45×107 8.42×107 8.10×107 8.49×107 8.47×107 1.12×107 9.79×106 9.56×106 
Q 6.42×106 6.31×106 6.36×106 6.01×106 6.48×106 6.52×106 8.38×106 8.23×106 8.02×106 

R 3.37×107 3.64×107 3.41×107 3.39×107 3.45×107 3.54×107 2.89×107 2.73×107 2.76×107 
S 8.20×106 8.60×106 8.56×106 8.09×107 8.36×107 8.17×107 1.03×107 1.14×107 1.13×107 
T 7.68×107 8.30×107 8.56×107 7.66×107 8.14×107 8.43×107 5.47×107 6.49×107 6.63×107 
U 1.31×106 1.26×106 1.25×106 1.32×106 1.27×106 1.26×106 1.86×106 1.98×106 2.07×106 

Er(P) %3.0 %0.3  %4.3 %0.2 
 

%17.2 %2.4 
 

Er(Q) %0.9 %0.7  %7.8 %0.6 
 

%4.4 %2.6 
 

Er(R) %1.1 %6.7  %4.2 %2.5 
 

%4.7 %1.0 
 

Er(S) %4.2 %0.4  %0.9 %2.3 
 

%8.8 %0.4 
 

Er(T) %10.3 %3.0  %9.1 %3.4 
 

%17.5 %2.1 
 

Er(U) %4.8 %0.8  %4.7 %0.7 
 

%10.1 %4.3 
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Eleman boyutunun 0.75l tanımlanmasının yeterli olduğu kanaatine varılmıştır. Hata 

oranları yüksek çıkmadığı için eleman boyutları l ve 0.75l mesafesinde olabileceği 

düşünülebilir. Fakat gerilmelerin komşu elemanlar üzerinde yakın değerde 

dağılmasından dolayı küçük olan boyut seçilerek eleman sayısı daha fazla olan 

analizler yapılmıştır. Uygun eleman mesafesine göre modelde oluşan eleman sayısı 

aşağıdaki Çizelge 3.12 ‘de gösterilmiştir. 

Çizelge 3.12 : Model FS için eleman sayısı. 

L3       L4                Af Np 
Sağ faset ve 

sinoviyal sıvı 
121976      130121               56844 8836            2172 
Ön boylamsal 

ligament 
Arka boylamsal 

ligament 
İnterspinöz 

ligament 
Supraspinöz 

ligament 
38142 20212 11145             7185 

Vidalar Kuplörler Kapaklar  Rod  

17816 37221 8776 7476  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 

 

4. SONUÇLAR 

Analizler sonucunda pedikül vida-rod sisteminin üzerinde oluşan gerilme değerleri 

incelenmiştir. Dayanıklı olup olmadığı konusuna karar verilmiştir. Kemik yapıda ve 

yumuşak dokularda üzerinde oluşan yüksek gerilme bölgelerine bakılmıştır. Asıl 

amaçlanan fasetektomi sonrası oluşan instabilitenin önüne geçebilmektir. Bu nedenle 

katı ve sıvı elemanlı model üzerinde oluşan eğilme miktarları derece olarak 

verilmiştir. 

4.1 Gerilme Değerleri  

Tasarlanan dinamik pedikül vida – rod sisteminin uygunluğunun tespiti için gerilme 

değerleri incelenmiştir. Gerilme değerleri özellikle yeni tasarımda, omurlararası 

diskte ve fasetlerde incelenmiştir. 

4.1.1 Tüm model üzerinde değerlendirme 

Model FS analiz edilmiş ve aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur. Birimler Pa olup, Von 

Mises gerilmeleri verilmiştir. 7.5 Nm fleksiyon, ekstansiyon, yana eğilme ve 

rotasyon uygulanan modelde gerilme dağılımları hareket serbestliği az olan bölgede 

fazla çıkmaktadır. Omurlar üzerinde kesiti azalan bölgelerde yüksek gerilmeler 

oluşmaktadır.  

 

Şekil 4.1 : Model FS’de fleksiyon uygulaması ve Von Mises gerilme değerleri.  
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Şekil 4.2 : Model FS’de ekstansiyon uygulaması ve Von Mises gerilme değerleri.  

Modele fleksiyon ve ekstansiyon uygulandığında oluşan gerilmeler yakın 

sonuçludur. Büyük yükleri, elastisite değeri fazla olan titanyum taşımaktadır.  

 

Şekil 4.3 : Model FS’de rotasyon uygulaması ve Von Mises gerilme değerleri.  
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Şekil 4.4 : Model FS’de sağa yana eğilme uygulaması ve Von Mises gerilme 
değerleri.  

 

 

Şekil 4.5 : Model FS’de pedikül vida-rod sistemi yönünde yana eğilme uygulaması 
ve Von Mises gerilme değerleri.  

Yana eğilme sonucunda her iki yönde oluşan gerilmeler yakın değerlerde çıkmıştır. 

Alınan fasetlerin görevini yapması için uygulanan dinamik sistemin amacına ulaştığı 

görülmektedir. Böylece sistem yana eğilmede yöne bağımsız davranış gösterir.  

Yüksek gerilmelerin oluştuğu 6 konum belirlenmiştir. Seçilen konumlar Şekil 4.6’da 

verilmiştir. Bu konumlarda oluşan gerilmeler Çizelge 4.1’de verilmiştir. P, R, T 
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konumları pedikül vida- rod sisteminden seçilmiştir. Q, S, U konumları omur 

kemikleri üzerinden seçilmiştir. Fleksiyon ve ekstansiyon sırasında L3 omuru 

hizasında yüksek gerilmelerin oluştuğu görülmektedir. Sol yana ve sağ yana eğilme 

değerleri her konumda yakın çıkmaktadır. Rotasyon uygulanan modelde yüksek 

gerilmeler rodda oluşmuştur. Titanyum üzerinde oluşan gerilmeler (117 MPa) akma 

sınırının (940 MPa) altında kalmıştır. Omurun kemik yapısında oluşan gerilmeler, 

dayanım sınırları içerisinde kalmıştır.  

 

Şekil 4.6 : Model FS üzerinde seçilen 6 konum. 

Çizelge 4.1 : Model FS’de belirli konumlarda gerilme değerleri (Pa). 

 
Fleksiyon Ekstansiyon 

Sol yana 
eğilme 

Sağ yana 
eğilme 

Rotasyon 

P 1.17×108 1.16×108 8.45×107 8.49×107 9.79×106 

Q 3.05×106 3.19×106 6.31×106 6.27×106 4.74×106 

R 3.80×107 3.63×107 3.64×107 3.45×107 2.73×107 

S 3.90×106 4.05×106 6.66×106 7.36×106 4.09×106 

T 8.51×107 1.02×108 8.30×107 8.14×107 6.49×107 

U 5.10×105 5.38×105 2.26×105 2.27×105 3.40×105 



 

77 

 

Model SS’de A, B, C, D, E, F konumları aynı bölgede seçilmiştir. Fakat tamamı 

omurlar üzerinde seçilen konumlarda gerilme değerleri Pa cinsinden Çizelge 4.2’de 

verilmiştir. Şekil 4.7’de seçilen konumlar gösterilmiştir.   

 

Şekil 4.7 : Model SS üzerinde seçilen 6 konum. 

Çizelge 4.2 : Model SS’de belirli konumlarda ölçülen gerilme değerleri (Pa). 

 
Fleksiyon Ekstansiyon 

Sol yana 
eğilme 

Sağ yana 
eğilme 

Rotasyon 

A 5.40×106 5.02×106 2.43×106 2.92×106 1.64×106 

B 5.78×106 5.40×106 3.80×106 3.56×106 1.84×106 

C 6.86×106 6.86×106 7.82×106 8.77×106 5.66×106 

D 4.56×106 4.69×106 6.37×106 6.85×106 3.85×106 

E 9.08×105 1.10×106 1.19×106 1.27×106 2.24×106 

F 1.15E×106 1.12×106 1.00×106 1.02×106 2.50×106 

Yana eğilmede pedikül vida – rod sistemi uygulanmış omurlarda yüksek gerilme 

çıkmaktadır. Diğer yükleme tiplerinde pedikül vida – rod sistemi gerilmeleri 

azaltmıştır. 
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4.1.2 Pedikül vida-rod sistemi üzerinde değerlendirme 

Fleksiyon ve ekstansiyon uygulandığında pedikül vida-rod sisteminde oluşan 

gerilmeler Pa cinsinden Şekil 4. 8’de verilmiştir. Şekil 4. 9‘da yük altındaki sistem 

görülmektedir.  

 

Şekil 4.8 : Model FS’de fleksiyon ve ekstansiyon uygulaması sırasında pedikül vida-
rod sisteminde oluşan maksimum Von Mises gerilme değerleri.  

 

Şekil 4.9 : Model FS’de fleksiyon ve ekstansiyon sırasında pedikül vida-rod sistemi.  

Rotasyon uygulandığında pedikül vida-rod sisteminde oluşan gerilmeler Pa cinsinden 

Şekil 4.10‘da verilmiştir. Şekil 4.11‘de yük altındaki sistem görülmektedir. 
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Şekil 4.10 : Model FS’de rotasyon uygulaması sırasında pedikül vida-rod sisteminde 
oluşan maksimum Von Mises gerilme değerleri.  

 

Şekil 4.11 : Model FS’de  rotasyon sırasında pedikül vida-rod sistemi.  

Sağ yana ve sol yana eğilme uygulandığında pedikül vida-rod sisteminde oluşan 

gerilmeler Pa cinsinden Şekil 4.12‘de verilmiştir. Şekil 4.13‘de yük altındaki sistem 

görülmektedir. 

 

Şekil 4.12 : Model FS’de yana eğilme uygulaması sırasında pedikül vida-rod 
sisteminde oluşan maksimum Von Mises gerilme değerleri.  
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Şekil 4.13 : Model FS’de yana eğilme sırasında pedikül vida-rod sistemi.  

Sonuçlar değerlendirildiğinde görülmektedir ki en fazla gerilme pedikül vida rod 

sistemindedir. Çıkan sonuçlara göre en fazla 143 MPa gerilme oluşmaktadır. En 

yüksek gerilme titanyum malzeme üzerinde çıkmaktadır. Titanyum malzeme için bu 

gerilme değeri oldukça düşüktür. Titanyum akma değeri 940 MPa’dır. 

Gerilme analizi uygun çıksa da tez kapsamında amaç yeni sistem pedikül vida-rod’un 

fasetektomi sonrası oluşan instabiliteyi engellemesidir. Stabil olmasından beklenen 

ise fizyolojik hareket sınırları içerisinde kalmasıdır. Bu nedenle sistemin hareket 

aralığı incelenmiştir. 

4.1.3 Nükleus pulpozus ve faset üzerinde değerlendirme 

Model SS ile Model FS ‘de nükleus pulpozus ve fasetlerde oluşan maksimum 

gerilmeler Çizelge 4.3’de verlmiştir.  

Sonuç olarak; gerilme dağılımı değerlerine bakarak pedikül vida-rod sisteminin 

dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca omurlar arası disk ve fasetlerde gerilmeler 

düşük çıkmıştır.  

Örneğin, Model SS’de sol yana eğilme uygulandığında, sol faset ve nükleus direnç 

göstererek yükü taşımaya zorlanır. Uygulanan pedikül vida – rod sistemi sonrasında, 

eğilmeye karşı dinamik sistem ve nükleus direnç gösterecektir. Titanyum malzeme 

olan sistem diski ve fasetleri gerilme açısından rahatlatacaktır.  

Vida-rod sisteminin malzemesi titanyum olduğundan akma sınırı yüksektir. 

Uygulanan pedikül vida-rod sistemi sonrasında nükleus pulpozus, fasetlerde oluşan 

gerilmeler büyük oranda azalmıştır.  
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Çizelge 4.3 : Model SS ve Model FS arasında karşılaştırma. 

Fleksiyon Ekstansiyon Sol yana eğilme Sağ yana eğilme Rotasyon 

Model SS Model FS Model SS Model FS Model SS Model FS Model SS Model FS Model SS Model FS 

Nükleus 9.38×104 8.81×104 9.16×104 7.88×104 1.87×105 8.78×104 1.88×105 8.88×104 5.67×104 4.19×104 
Sağ faset 2.50×106 1.19×106 2.57×106 1.07×106 2.78×106 1.51×106 2.70×106 1.37×106 6.73×105 8.77×105 
Sol faset 1.95×106 - 2.05×106 - 2.29×106 - 2.40×106 - 1.44×106 - 

Tüm sistem 1.26×107 1.29×108 1.25×107 1.28×108 7.90×106 1.43×108 7.82×106 1.42×108 1.11×107 1.42×108 

          Gerilme değerleri Pa’dır ve model üzerindeki maksimum gerilmeler alınmıştır.
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4.2 Hareket Aralığı  

Hareket aralığı hem katı hem sıvı modelde incelenmiştir. Model SK ile Model FK 

arasında ve Model SS ile Model FS arasında değerlendirme yapılmıştır. Model 

değerlendirmesi sonucunda; Model SS, Model FK’ye göre gerçeğe daha yakın 

sonuçlar içerdiği için doğru kabul edilen analiz sonuçları Model FS olmaktadır. 

Sonuçları Çizelge 4.4 ve Çizelge 4.5’de görülmektedir.  

Çizelge 4.4 : Model SK ve FK’de hareket aralığı. 

  Fleksiyon Ekstansiyon 

Yana 
eğilme 

(fasetektomi 
yönünde) 

Yana 
eğilme  

Rotasyon 

Model 
SK 

Hareket 
(°) 

0.85 0.85 0.9 0.75 0.65 

Model 
FK 

Hareket 
(°) 

0.38 0.37 0.48 0.46 0.31 

Hareket  
(°) (sınır 
değerler) 

6.0                             
17.0                

(fleksiyon ve 
ekstansiyon toplam) 

4.0          
12.0 

4.0           
12.0 

1.0           
3.0 

Çizelge 4.5 :  Model SS ve FS’de hareket aralığı. 

  Fleksiyon Ekstansiyon 

Yana 
eğilme 

(fasetektomi 
yönünde) 

Yana 
eğilme  

Rotasyon 

Model 
SS 

Hareket 
(°) 

10.3 10.8 11 9.5 5 

Model 
FS 

Hareket 
(°) 

6 5.7 8 6.8 3.3 

Hareket  
(°) (sınır 
değerler) 

6.0                             
17.0                

(fleksiyon ve 
ekstansiyon toplam) 

4.0          
12.0 

4.0           
12.0 

1.0           
3.0 
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Görülmektedir ki Model SS ve Model FS karşılaştırıldığında sistem beklenildiğinden 

daha fazla stabil hale gelmiştir. Dinamik pedikül vida-rod sistemi harekete izin 

vermiş, fakat sağlam (intact) modele kıyasla daha rijit olmuştur. Fizyolojik sınırlarda 

hareket eden Model FS sisteme yeterli esnekliği verip vermediği tartışma konusudur. 

Fakat Bölüm 2.2.2.5’de incelenen fizyolojik hareket sınırları dâhilinde kaldığı için 

çalışma başarılıdır.  
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5 TARTIŞMA 

Fasetektomi uygulanan bölgede rijitlik azalarak omurganın hareket dengesini 

bozmaktadır. Günümüzde, fasetektomi sonrası instabilite oluşumunu engellemek için 

rijit sistemler kullanılmaktadır. Fakat bu sistemler, uygulanan bölgeyi fazla rijit hale 

getirmektedir ve fizyolojik harekete izin verilmediği için komşu omurlarda yüksek 

gerilmelere neden olmaktadır.  

Bu çalışmada, fasetektomi uygulanan bölgenin stabil olması için anatomi, malzeme, 

konstrüksiyon ve mekanik bilgisiyle bir dinamik pedikül vida – rod sistemi 

tasarlanmıştır. Yeni tasarımın, cerrahi olarak uygulanabilirliği dikkate alınmıştır. 

Yeni tasarım için biyouyumlu malzeme seçilmiştir. Titanyum, diğer 

biyomalzemelere (paslanmaz çelik, kobalt) göre daha hafiftir. Titanyumun tercih 

edilmesinin diğer nedeni ise dayanıklı olmasıdır. Titanyumun akma sınırı 940 

MPa’dır. Fizyolojik hareket sırasında dinamik sistemde oluşan gerilmeler 140 

MPa’dır. 

Rijit sistemler, omurganın hareketini kısıtladığı için sistem üzerinde de yüksek 

gerilmelere neden olmaktadır. Bu nedenle, kullanılan sistem yorulmaya maruz 

kalmaktadır. Dinamik pedikül vida- rod sisteminde ise yüksek gerilmelerin 

oluşmadığı görülmüştür. Böylece yeni tasarımın konstrüktif açıdan uygunluğu 

kanıtlanmıştır. 

Sonlu elemanlar analizinin optimum zamanda çözülebilmesi için eleman ve adım 

sayısı azaltılarak tekil yükleme uygulanmıştır. Ligamentler dışında malzemelerin 

nonlineer özellikleri analizlerde ihmal edilmiştir (izotropik, elastik malzeme kabulü). 

Tüm bu basitleştirmelerin nedeni, analiz süresini azalmaktır.  

Omurun yapısındaki sert kemik (cortical) ve boşluklu kemik (cancellous), tek bir 

malzeme özelliği ile analiz edilmiştir. Sert kemik malzeme özellikleri kullanılmıştır. 

Gelecek çalışmalarda sert kemik kabuk olarak ayrıca modellenebilir. 
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Anulus fibrozus yapısı çapraz doğrultuda fiberler içermektedir. Anulusun 

içerisindeki lifli fiber yapı ihmal edilmiştir. Fiberler anulus içerisinde farklı bölgede 

farklı malzeme özellikleri gösterir. Gelecek çalışmalarda fiber yapılar “rebar” eleman 

ile modellenebilir. 

Ligamentler, hiperelastik malzeme ile modellenebilir. Hiperelastik malzeme 

değerleri deney verilerinden elde edilebilir. Deneyden alınan gerilme -  şekil 

değişimi miktarları ile şekil değiştirme enerjisi hipotezlerinden hiperelastik malzeme 

değerleri hesaplanır. Deneyler, koşullara ve uygulama şekline göre farklılık gösterir. 

Bu nedenle ligamentlerin malzeme değerleri büyük standart sapma oranlarıyla 

verilmektedir.  

Analiz sonuçlarına göre sistemde oluşan gerilmeler malzeme akma sınırlarının 

altında kalmıştır. Çizelge 4.3 incelendiğinde; omurlar arası disk ve fasetlerin 

üzerinde oluşan gerilmelerin azaldığı görülmektedir. Pedikül vida - rod sistemi 

üzerinde; fleksiyon ve ekstansiyon sırasında 130 MPa, yana eğilme sırasında 143 

MPa, rotasyon sırasında 143 MPa gerilme oluşmaktadır. Bu gerilme değerleri, 

titanyumun akma sınırının altındadır. 

Panjabi’nin lomber omurgadaki hareket aralığı ile ilgili çalışmasına göre, farklı 

lomber bölge seviyesindeki değerler ölçülmüştür [2]. L3-l4 seviyesinde fleksiyon ve 

ekstansiyon sırasında 6°-17°, yana eğilme (tek taraflı) sırasında 4°-12°, rotasyon 

sırasında 1°-3° derece hareket ettiği ölçülmüştür. 

Dinamik pedikül vida – rod sisteminin gerilme değerleri, hareket serbestliği ve 

cerrahi açıdan uygulanabilirliği değerlendirilmiştir. Yeni tasarımın başarıya ulaştığı 

sonucuna varılmıştır. 

Yeni tasarım dinamik pedikül vida-rod sistemi uygulanmış L3-L4 seviyesindeki 

FSU’nun; fleksiyon sırasında 6°, ekstansiyon sırasında 5.7°, sağ yana eğilme 

sırasında 6.8°, sol yana eğilme sırasında 8° ve rotasyon sırasında 3.3° hareket ettiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar literatürde kabul edilen hareket sınırları 

içerisindedir.  
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