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ÖZET 

Selçuk, O. Normal oklüzyonlu erişkinlerde diş dizilerinin biçimlerini en uygun 

yansıtan matematiksel fonksiyonun araştırılması ve bireysel olarak diş dizisi biçiminin 

çizilmesini sağlayan bilgisayar yazılımı oluşturulması.   

İstanbul Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü, Ortodonti ABD.  

Doktora Tezi. İstanbul. 2006. 

Anahtar Kelimeler : Diş dizisi biçimi, matematiksel fonksiyon, geometrik eğri, eğri 

uydurma 

Bu çalışmanın amacı; Angle I. sınıf normal oklüzyon gösteren bireylerden elde edilen 

ortodontik modellerin dijital fotoğraf makinesi aracılığı ile bilgisayar ortamına aktarılan üst ve 

alt oklüzal yüzeylerinin görüntülerine dayanarak; 1) üst ve alt diş dizilerinin biçimlerini en 

uygun yansıtan matematiksel fonksiyonun belirlenmesi; 2) üst ve alt diş dizilerinin biçimlerini 

en uygun yansıtan matematiksel fonksiyon yardımı ile; sadece yatay yönde kaninler ve 1. büyük 

azılar arasındaki genişliklere, ön-arka yönde ön ve arka uzunluklara dayanılarak çizilen eğrilerin 

üst ve alt diş dizilerinin biçimleri ile uyumunun incelenmesi; 3) ortodontik tedavi öncesinde her 

hasta için gerçekleştirilmesi gerekli olan  bireysel diş dizisi biçiminin; doğrudan ortodontik 

modeller üzerinde gerçekleştirilen ölçümlere dayanarak hızlı ve kolay biçimde çizilmesini ve 

baskı alınmasını sağlayan bir bilgisayar yazılımı oluşturulmasıdır. Bu amaçla, 40 kız, 40 erkek 

toplam 80 erişkin bireyden elde edilen üst ve alt ortodontik modellerin oklüzal yüzeylerinin 

görüntüleri bilgisayar ortamına Matlab 7.0 ® ( The MathWorks, Inc.) programına aktarılmıştır. 

Daha sonra modellerin oklüzal yüzeylerinin görüntüleri üzerinde belirlenen 15 noktadan 

geçecek biçimde; parabol, elips, conic section, beta fonksiyon, catenary eğrisi ve 4.derece 

polinom denklemleri kullanılarak eğriler çizilmiştir. Çizilen eğrilerin diş dizilerinin biçimleri ile 

uyumları Matlab yazılımının içeriğindeki ‘’en küçük kareler yöntemi’’ ile değerlendirilmiş ve 

normal oklüzyon gösteren erişkin olguların üst ve alt diş dizilerinin biçimlerini en uygun 

yansıtan eğrilerinin 4.derece polinom fonksiyonu kullanılarak çizildiği belirlenmiştir. Sonraki 

aşamada 4.derece polinom fonksiyonu kullanılarak; yatay yönde kaninler ve 1. büyük azılar 

arası genişlik ölçümleri ile ön-arka yönde ön ve arka uzunluklara dayanarak çizilen eğrilerin diş 

dizilerinin biçimlerini yansıttığı belirlenmiştir. Matlab 7.0 ® ( The MathWorks, Inc.) programı 

içinde söz konusu ölçümlerin doğrudan ortodontik modeller üzerinde gerçekleştirilmesi 

sonucunda elde edilen milimetrik değerlerin verilmesi ile 4.derece polinom fonksiyonu 

kullanarak diş dizilerinin biçimlerinin çizilmesini ve baskı alınmasını sağlayan bir yazılım 

oluşturulmuştur. 
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ABSTRACT 

Selçuk O. Research of the accordance between arc forms of adults with normal 

occluison  and curves consisting of different mathematic formulas and produce a 

software to generate an individual arc form.  

Istanbul University, Institute of Health Science, Department of Orthodontics.            

PhD Thesis. Istanbul. 2006. 

Key Words: Dental arch shape, mathematical function, geometrical curve, curve fitting 

 

The aim of this study is; 1) determination of the mathematical function most 

appropriately representing the upper and lower dental arch forms 2) with the help of 

mathematical function most appropriately representing the upper and lower tooth arch 

forms, investigation of consistency of the curves which were drawn only by using the 

intercanine and intermolar widths in horizontal direction and anterior and total lengths 

in anterioposterior direction, with the upper and lower arch forms; 3) developing a 

computer software for fast and easy drawing and printing the individualized arch form 

needed for each patient before orthodontic treatment, based on measurements made 

directly on orthodontic models. For this purpose, images of the occlusal surfaces of 

upper and lower orthodontic models taken from 80 adults of 40 males and 40 females 

are transfered to computer environment, Matlab 7.0 (The MathWorks, Inc.) program. 

After that, parabole, ellipse, conic section, beta function, catenary curve and 4th degree 

polynomials are used to draw curves which pass from designated 15 points over the 

images of the occlusal surfaces of the models. Consistency of the curves with the arch 

forms are evaluated by the "least squares method" and concluded that the most 

appropriate curve representing upper and lower arch forms of adult cases with normal 

occlusion have been drawn by using 4th degree polynomial function. In the next level, it 

is found that curves drawn by using 4th degree polynomial function, based on 

intercanine and intermolar distances in horizontal direction and anterior and total 

distances in anterioposterior direction reflected the arch forms. A software is developed 

in Matlab 7.0 (The MathWorks, Inc.) to draw and print arch forms using 4th degree 

polynomial function by giving millimetric values gained from measurements made 

directly on orthodontic models. 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Ortodontik tedavinin başarısı, dişlerin, iskelet yapının ve bunları çevreleyen 

yumuşak dokuların doğru fonksiyonunu ve estetiğini sağlamanın yanı sıra, ulaşılan bu 

değerlerin devamlılığının yani kalıcılığının ne kadar sağlandığına bağlıdır. Dengeli ve 

kalıcı bir oklüzyon elde edilmesinde diş dizilerinin boyut ve biçimlerinin büyük önemi 

bulunmaktadır. Özellikle alt diş dizisi, tanı ve tedavi planlaması için anahtar 

görevindedir (103). Bazı yazarlar ortodontik tedavi sonuçlarının kalıcılığının, tedavi 

sırasında alt diş dizisinin boyut ve biçiminin korunmuş olmasına bağlı olduğunu 

bildirmektedir (38, 79, 80, 117, 136). Bu nedenle, her bir hastanın ortodontik 

tedavisinin bireysel olarak hazırlanan üst ve alt diş dizilerinin çizimlerine dayanarak 

gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir.  

 

Diş dizilerinin biçimlerinin çizilmesi 1950’li yıllardan bu yana üzerinde çalışılan 

bir konudur.  Bonwil (19), Hawley (53), İzard (64), Sved (124), Okyay (98), Baz (9); 

mesio-distal yöndeki diş boyutlarına, diş dizilerinin yatay yöndeki genişlikleri ile ön-

arka yöndeki uzunluklarına, dişler ve diş dizilerinin boyutları arasındaki oranlara , diş 

dizileri ile yüz boyutları arasındaki oranlara dayanarak, diş dizilerinin biçimlerinin 

çizildiği çeşitli yöntemler geliştirilmişlerdir.  

 

Sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda ise, diş dizilerinin biçimlerinin;  

- elips (14, 20, 30, 41, 93),  

- parapol (30, 41, 66, 76 , 87, 93, 107),   

- catenary (7, 36, 43, 83, 92,  93, 101,  108, 116)   

- cubic spline (10, 12, 23, 29, 32 ),  

- conic section (14, 33, 113),  

- beta fonksiyon (21, 22, 96, 97),  

- polynomial fonksiyon (38, 40, 41, 44, 82, 95,  96, 103),  

- bezier cübic (127, 129)  

- fourier fonksiyon (48, 67, 77) gibi matematiksel denklemler kullanılarak çizilen 

eğriler yardımı ile oluşturulmasına çalışılmıştır. Sözü edilen bu çizimler diş dizilerinin  
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yatay yöndeki genişlik ve ön-arka yöndeki uzunluk ölçümlerine veya diş dizileri 

üzerinde seçilen rehber noktalara göre oluşturulmaktadır.  

  

Diş dizilerinin boyut ve biçimlerinin belirlenmesi için yapılan ölçümler; genellikle 

doğrudan ortodontik modeller üzerinde gerçekleştirilmiştir (15, 18, 34, 37, 51, 52, 56, 

61, 65, 76, 86, 90, 100, 104, 105, 111, 112, 117, 118, 122, 139). Zaman içinde gelişen 

teknoloji ile birlikte pek çok işlemin artık bilgisayar ortamında yapılması mümkün 

olmuştur. Bu gelişmeye bağlı olarak, ortodontik modeller üzerinde yapılan ölçümlerde 

kullanılan noktaların koordinatlarının bilgisayar ortamına aktarılabilmesini sağlayan 

çeşitli aygıtların yardımıyla, doğrudan modeller üzerinde yapılan ölçümlerin bilgisayar 

ortamında yapılması mümkün olmuştur (3, 6, 7, 12, 13, 17, 21, 22, 23, 26, 30, 32, 38, 

41, 42, 50, 56, 65, 72, 84, 89, 94, 119, 121).  

 

Günümüzde dijital görüntüleme yöntemlerindeki gelişmeler ortodontik model 

görüntülerinin kolayca bilgisayar ortamına aktarılmasını ve ölçümlerin bu kez doğrudan 

ortodontik modellerin görüntüleri üzerinde yapılmasını sağlamıştır (72, 73, 81, 130).  

 

Anabilim Dalımızda yapılan bir doktora çalışmasında, ortodontik model 

görüntüleri dijital fotoğraf makinesi aracılığı ile bilgisayar ortamına aktarılmış ve 

modellerin oklüzal yüzeylerinin görüntüleri üzerinde yapılan ölçümlerin güvenilir ve 

tekrarlanabilir olduğu belirlenmiştir (3). 

 

Ortodontik anomalilerin tedavileri için çok çeşitli tedavi yöntemleri kullanılmakla 

birlikte, günümüzde sıklıkla diş hareketlerinin uzayın üç yönünde de kontrol 

edilebilmesine olanak sağlayan sabit tedavi teknikleri tercih edilmektedir. Sabit tedavi 

teknikleri ilk defa bu yüzyılın başında Edward H.Angle (E Arch; 1887, Pin and Tube; 

1912, Ribbon Arch; 1916, Edgewise Technique; 1928) tarafından uygulanmış ve 

günümüze kadar teknolojik ilerlemelere uygun olarak gelişim göstermiştir (49). 1970’li 

yıllarda ise Lawrence Andrews tarafından Straight Wire (Düz Tel) tekniği 

geliştirilmiştir (4, 5). Düz tel tekniği, braketlerde yapılan bazı değişiklikler sayesinde, 

ark telleri üzerinde yapılması gereken loop bükümleri ile birinci, ikinci ve üçüncü düzen 
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bükümlerin gerekliliğini hemen hemen ortadan kaldırmıştır. Söz konusu teknik 

kullanılarak gerçekleştirilen ortodontik tedavilerin sıralama ve seviyeleme aşamalarında 

kullanılan ve nikel titanyum alaşımından üretilmiş olan ark telleri, hekimin hasta 

başında geçirdiği zamanın önemli ölçüde azalmasına yardım etmektedir. Ancak diş 

dizilerinin biçim ve boyutları ile uyumlu olmayan nikel titanyum ark tellerinin 

kullanılması; tedavinin sıralama ve seviyeleme safhalarında kazanılan zamanın, 

ilerleyen aşamalarda diş dizisinin her hasta için belirlenmiş olan bireysel diş dizisi 

hedefine uygun olarak yeniden düzenlenmesi sırasında tam tersine kaybedilmesine 

neden olmaktadır. Öte yandan, dişlerin tedavinin farklı aşamalarında gereksiz olarak 

farklı yönlerde hareket ettirilmesine bağlı olarak istenmeyen etkiler oluşabilmektedir 

(22).  

 

1.1 Amaç 

Bu çalışmanın amacı; Angle I. sınıf normal oklüzyon gösteren bireylerden elde 

edilen ortodontik modellerin dijital fotoğraf makinesi aracılığı ile bilgisayar ortamına 

aktarılan üst ve alt oklüzal yüzeylerinin görüntülerine dayanarak;  

• Üst ve alt diş dizilerinin biçimlerini en uygun yansıtan matematiksel fonksiyonun 

belirlenmesi  

• Üst ve alt diş dizilerinin biçimlerini en uygun yansıtan matematiksel fonksiyon 

yardımı ile; sadece yatay yönde kaninler ve 1. büyük azılar arasındaki genişliklere, 

ön-arka yönde ön ve arka uzunluklara dayanılarak çizilen eğrilerin üst ve alt diş 

dizilerinin biçimleri ile uyumunun incelenmesi 

• Ortodontik tedavi öncesinde her hasta için gerçekleştirilmesi gerekli olan  bireysel diş 

dizisi biçiminin; doğrudan ortodontik modeller üzerinde gerçekleştirilen ölçümlere 

dayanarak hızlı ve kolay biçimde çizilmesini ve baskı alınmasını sağlayan bir 

bilgisayar yazılımı oluşturulmasıdır. 
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1.2. Araştırmanın Planı 

1.Aşama;   

Normal oklüzyon gösteren erişkin bireylerin ortodontik modellerinin bilgisayar 

ortamına aktarılan üst ve alt oklüzal yüzeylerinin görüntülerine dayanarak; üst ve alt diş 

dizilerinin biçimlerini en uygun yansıtan matematiksel fonksiyonun belirlenmesi ve 

cinsiyete bağlı olan farklılıkların saptanması amacı ile;  

• Parabol, elips, conic section, catenary, beta fonksiyon, 4. derece polinom 

denklemleri kullanılarak çizilen eğrilerin normal oklüzyon gösteren kız olguların 

üst ve alt diş dizilerinin biçimleri ile uyumlarının belirlenmesi ve birbirleri ile 

karşılaştırılması 

• Parabol, elips, conic section, catenary, beta fonksiyon, 4. derece polinom 

denklemleri kullanılarak çizilen eğrilerin normal oklüzyon gösteren erkek 

olguların üst ve alt diş dizilerinin biçimleri ile uyumlarının belirlenmesi ve 

birbirleri ile karşılaştırılması 

• Normal oklüzyon gösteren kız ve erkek olguların üst ve alt diş dizilerinin 

biçimlerinin parabol, elips, conic section, catenary, beta fonksiyon, 4. derece 

polinom denklemleri kullanılarak çizilen eğriler ile uyumlarının karşılaştırılması 

• Parabol, elips, conic section, catenary, beta fonksiyon, 4. derece polinom 

denklemleri kullanılarak çizilen eğrilerin cinsiyet ayrımı yapılmadan normal 

oklüzyon gösteren erişkin bireylerin üst ve alt diş dizilerinin biçimleri ile 

uyumlarının belirlenmesi ve birbirleri ile karşılaştırılmasıdır. 

2.Aşama; 

 Normal oklüzyon gösteren erişkin bireylerin ortodontik modellerinin bilgisayar 

ortamına aktarılan üst ve alt oklüzal yüzeylerinin görüntülerine dayanarak; 1. aşamada 

belirlenmiş olan üst ve alt diş dizilerinin biçimlerini en uygun yansıtan matematiksel 

fonksiyon yardımı ile; sadece yatay yönde kaninler ve 1. büyük azılar arasındaki 

genişliklere, ön-arka yönde ön ve arka uzunluklara dayanılarak çizilen eğrilerin üst ve 

alt diş dizilerinin biçimleri ile uyumunun belirlenmesi ve cinsiyete bağlı olan 

farklılıkların saptanması amacı ile;  
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• Yatay yönde genişliklere ve ön-arka yönde uzunluklara dayanarak ve en uygun 

matematiksel fonksiyon kullanılarak çizilen eğrilerin normal oklüzyon gösteren 

kız olguların üst ve alt diş dizilerinin biçimleri ile uyumlarının belirlenmesi ve 

birbirleri ile karşılaştırılması 

• Yatay yönde genişliklere ve ön-arka yönde uzunluklara dayanarak ve en uygun 

matematiksel fonksiyon kullanılarak çizilen eğrilerin normal oklüzyon gösteren 

erkek olguların üst ve alt diş dizilerinin biçimleri ile uyumlarının belirlenmesi ve 

birbirleri ile karşılaştırılması 

• Yatay yönde genişliklere ve ön-arka yönde uzunluklara dayanarak ve en uygun 

matematiksel fonksiyon kullanılarak çizilen eğrilerin normal oklüzyon gösteren 

kız ve erkek olguların üst ve alt diş dizilerinin biçimleri ile uyumlarının 

karşılaştırılması 

• Yatay yönde genişliklere ve ön-arka yönde uzunluklara dayanarak ve en uygun 

matematiksel fonksiyon kullanılarak çizilen eğrilerin cinsiyet ayrımı yapılmadan 

normal oklüzyon gösteren erişkin bireylerin üst ve alt diş dizilerinin biçimleri ile 

uyumlarının belirlenmesi ve birbirleri ile karşılaştırılmasıdır. 

3.Aşama; 

Doğrudan ortodontik modeller üzerinde gerçekleştirilen ve yatay yönde kaninler 

ile 1. büyük azılar arasındaki genişlik, ön-arka yönde ise ön ve arka uzunluk 

ölçümlerinin sayısal değerlerinin verilmesi ile diş dizisi biçimlerinin çizilmesini ve 

baskı alınmasını sağlayan bilgisayar yazılımının oluşturulmasıdır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

Tanı ve tedavi planlaması; ortodontik tedavinin başarısını ve kalıcılığını belirleyen 

en önemli aşamalarıdır. Ortodontik model analizleri, söz konusu aşamalarda 

gerçekleştirilen incelemeler arasında oldukça önemli bir yere sahiptirler. Özellikle 

tedavi amacı ile diş çekimi yapılıp yapılmayacağına, ark boyutlarının artırılıp 

artırılmayacağına karar verilmesinde ortodontik model analizleri sonucunda elde edilen 

bulgular belirleyici olmaktadır. Sefalometrik analizler sırasında yapılabilecek 2-3 

milimetrelik ya da 2-3 derecelik hatalar tedavi planlamasını belirgin biçimde 

etkilemezken, model analizleri sırasında yapılacak benzer seviyedeki hatalar ise tedavi 

yaklaşımını önemli ölçüde değiştirebilmektedir (92). Bu nedenle söz konusu ölçümlerin 

tekrarlanabilirliği ve güvenilirliği büyük önem taşımaktadır. 

 

Ortodontik modeller üzerinde yapılan incelemeler; direkt ve indirekt yöntemler 

kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir.  Direkt yöntemler; vernier skalalı caliper (15, 

34, 37, 46, 51, 52, 56, 61, 65, 69, 76, 90, 100, 102, 104, 117, 118, 122, 130, 114, 138,), 

helios caliper (59), dial caliper (47, 134), divider (18, 61), boley gauge (27, 86, 105, 

111, 112, 139), dijital caliper (1, 24, 31, 56, 58, 89, 96, 99, 125), catenometer (92, 116), 

Korkhaus pergeli (8), Korkhaus cetveli (70), flexible cetvel (52) gibi ölçüm cihazları 

kullanılarak doğrudan modeller üzerinde uygulanmaktadır. Vernier skalalı caliper ve 

boley gauge olarak adlandırılan ölçüm cihazları, değişik isimlerle adlandırılmış olmakla 

beraber her ikisi de genel olarak kompas adı ile tanımlanan ölçüm cihazlarıdır. Dijital 

caliper, ölçüm değerinin dijital bir ekrandan okunmasını sağlayan kompastır. Daha çok 

mühendislik çalışmalarında kullanılan divider ise, pergele benzeyen bir ölçüm cihazı 

olup, iki ucu arasında milimetrik bir ölçek bulunmaktadır. Catenometer ise, sabit ve 

hareketli uçları arasına metal bir zincirin yerleştirilmiş olduğu modifiye edilmiş bir 

kompastır ve ark boyu uzunluğunu ölçmek için kullanılmaktadır (92, 116). İndirekt 

yöntemler ise, üç ana grupta sınıflandırılabilirler;  

1. Ortodontik modellerin fotokopik, holografik (68), radyografik ya da fotografik (17, 

56) görüntüleri üzerinde, yukarıda sözü edilen ölçüm cihazları kullanılarak ölçümler 

yapılabilmektedir. Holografik görüntüler, helyum-neon lazer ışını kullanılarak, tek bir 
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film üzerine farklı açılardan alınan model görüntülerinin kaydedilmesi suretiyle, 

görüntülerin üç boyutlu olarak izlenebilmesini sağlamaktadırlar. 

2. Bilgisayar teknolojisindeki ilerlemelere bağlı olarak gelişen uygulamalar ise, 

ortodontik modeller üzerinde yapılacak ölçümlerde kullanılacak olan noktaların 

koordinatlarının bilgisayar ortamına aktarılması ve ölçümlerin bilgisayar ortamında 

yapılması esasına dayanmaktadırlar. Bu amaçla yapılan uygulamalar arasındaki en 

büyük farklılık, söz konusu noktaların bilgisayar ortamına aktarılması sırasında 

kullanılan araçlardır. Bilgisayara sayısal bilgi yüklemek üzere tasarlanmış bir araç olan 

ve elektromagnetik dalgaları kullanan digitizer, bu amaçla rutin olarak kullanılan 

cihazlardan birisidir. Digitizer kullanılarak, doğrudan modeller üzerinde (40, 42, 55, 

119, 121, 127) ya da modellerin radyografik (30), fotografik (2, 6, 11, 17, 41, 56, 77, 

84,) ve fotokopik görüntüleri (12, 23, 26, 32, 33, 38, 94, 95, 123) üzerinde belirlenen 

noktalar bilgisayar ortamına aktarılabilmektedir.  Sefalometrik radyografilerinin 

alınması sırasında maruz kalınan radyasyonu en aza indirgemek için geliştirilmiş olan 

ve ses dalgalarını kullanan DigiGraph™ Workstation isimli digitizer ise, doğrudan 

ortodontik modeller üzerinde belirlenen noktaların bilgisayar ortamına aktarılmasını 

sağlamaktadır (89). Daha çok makine endüstrisi çalışmalarında kullanılan MicroVal 

koordinat ölçüm cihazı ise, uzayda sürtünmesiz bir şekilde hareket eden okuyucu iğnesi 

yardımı ile elektromekanik olarak, doğrudan ortodontik modeller üzerinde belirlenen 

noktaların koordinatlarını üç boyutlu olarak bilgisayar ortamına aktarmaktadır (21, 22, 

25, 39). Reflex Metrograph (50, 66, 106, 107) ve Reflex Mikroskop (7, 65, 81) cihazları 

kullanılarak, ortodontik modeller üzerinde işaretlenmiş olan noktaların koordinatları bir 

ışın kaynağı aracılığı ile bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. Reflex Metrograph 

cihazında modellerin yarı yansıtıcı bir aynanın önüne yerleştirilmiş olması, Reflex 

Mikroskop da ise iki oküler bulunması ve ışın kaynağının uzayın üç yönünde hareket 

edebilmesi sayesinde,  koordinatların üç boyutlu olarak belirlenmesi sağlanmaktadır. 

Travelling Mikroskop (13), bir ayna aracılığı ile yansıtılan ışıkla aydınlatılan 

modellerin, uzayın üç yönünde hareket eden bir mikroskop aracılığı ile kameraya 

aktarılan görüntülerine dayanarak, istenen noktaların koordinatlarının üç boyutlu olarak 

bilgisayar ortamına aktarılması esasına dayanarak çalışmaktadır.  
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3. Görüntüleme yöntemlerindeki ilerlemelere bağlı olarak gelişen uygulamalar ise, 

ortodontik model görüntülerinin bilgisayar ortamına aktarılmasına ve ölçümlerin bu kez 

doğrudan ortodontik modellerin görüntüleri üzerinde yapılmasına olanak sağlamaktadır  

(3). Lowey 1993 yılında yayınladığı çalışmasında, bilgisayara bağlanabilen bir video 

kamera aracılığı ile ortodontik modellerin oklüzal yüzeylerinin görüntülerini bilgisayar 

ortamına aktarmış ve ekrandaki iki boyutlu görüntüye dayanarak bir yazılım (software) 

yardımı ile, mesio-distal yöndeki diş boyutları ile diş dizisinin ön-arka yöndeki diagonal 

uzunluklarını ölçmüştür (81). Kuroda ve arkadaşları ise 1996 yılında yayınladıkları 

çalışmalarında, 0.01 milimetrelik aralıklarla 360 derece dönebilen bir tablaya bağlanan 

ortodontik modele, dik açı ile gönderilen lazer ışınının model üzerindeki yansımalarını 

iki video kamera aracılığı ile sayısal olarak kaydeden ve daha sonra bu verileri bir 

görüntü işlemcisi sayesinde üç boyutlu görüntüye dönüştüren bir sistemi tanıtmışlardır 

(72). Araştırıcılar bu görüntüler üzerinde alışılagelmiş açısal ve milimetrik ölçümlerin 

yanı sıra, damak yüzeyinin alanının ve ağız boşluğunun hacminin hesaplanabileceğini 

bildirmişlerdir. Kusnoto ve Evans 2002 yılında yayınladıkları çalışmalarında, bir önceki 

araştırmada açıklanan prensiplere dayanarak ve yine lazer ışınını kullanarak ortodontik 

modellerin görüntülerini üç boyutlu olarak bilgisayar ortamında aktarmışlardır  (73). 

Ancak bu çalışmada, video kamera yerine bir yüzey tarayıcısı (scanner) kullanılmıştır. 

Ortodontik model görüntülerinin bilgisayar ortamına aktarılmasında Motohashi ve 

Kuroda (91), Wonga (140) ve  Fujita’ da  (44) üç boyutlu lazer tarayıcı kullanmışlardır.   

  

Görüldüğü gibi teknolojik ilerlemeler, ortodontik model görüntülerinin üç boyutlu 

olarak bilgisayar ortamına aktarılmasına olanak sağlamıştır. Ancak, henüz daha gelişim 

aşamasında olan bu cihazların ve bilgisayar yazılımlarının kullanımları çok 

yaygınlaşmamıştır ve maliyetleri oldukça yüksektir. 80’li yıllarda tanıtılan ve 90’lı 

yıllardan itibaren de hızla gelişen dijital fotoğraf makineleri, klasik fotoğraf makineleri 

ile karşılaştırıldığında, çekilen fotoğrafların anında görülebilmesi, basılabilmesi ve 

bilgisayar ortamında saklanması açısından önemli üstünlüklere sahiptirler (109, 110, 

115). Dijital fotoğraf makineleri, günümüzde pek çok ortodonti kliniğinde ağız içi ve 

ağız dışı fotoğrafların çekilmesi ve bilgisayar ortamına aktarılması amacı ile 

kullanılmaktadır. 
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Ortodontik modellere dayanarak gerçekleştirilen çalışmalarda, yapılan ölçümlerin 

tekrarlanabilirliği ve güvenilirliği büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, doğrudan 

ortodontik modeller üzerinde farklı ölçüm cihazları ve yöntemleri kullanılarak yapılan 

çalışmalar (15, 24, 31, 34, 51, 52, 59, 61, 69, 75, 90, 92, 99, 100, 102, 105, 112, 118, 

125, 133) ile ortodontik modeller üzerinde yapılacak ölçümlerde kullanılacak olan 

noktaların koordinatlarının bilgisayar ortamına aktarılması suretiyle yapılan 

çalışmalarda (6, 7, 13, 50, 52, 65, 94, 121) ölçümlerin tekrarlanabilirliği incelenmiştir. 

Ortodontik modellerin görüntülerine dayanarak gerçekleştirilen çalışmalarda ise, 

kullanılan yöntemin tekrarlanabilir olmasının yanısıra, görüntünün 1:1 oranında elde 

edilmesini sağlaması, yani güvenilir olması gereklidir. Bu nedenle ölçümlerin, hem 

ortodontik modeller üzerinde hem de görüntüler üzerinde ayrı ayrı gerçekleştirilip, 

birbirleri ile karşılaştırılmaları gereklidir (68, 81, 89, 130). Kusnoto ve Evans, lazer 

yüzey tarayıcısı aracılığı ile bilgisayar ortamına aktardıkları bir modelin görüntüsü 

üzerinde yapılan ve 10 kez tekrarlanan sağ ve sol 1. büyük azılar arasındaki yatay 

yöndeki genişliğin;  doğrudan model üzerinde yapılan ölçüm değerinden ortalama 0.2 

milimetre daha küçük ölçüldüğünü belirtmektedirler (73). Tomassetti ve arkadaşları, bir 

video kamera ve yüzey tarayıcısı aracılığı ile bilgisayar ortamına aktardıkları 22 

modelin görüntüsü üzerinde Bolton oranlarını hesaplamış ve bu oranlar ile doğrudan 

modeller üzerinde Vernier caliper ve bilgisayara bağlanmış bir dijital caliper kullanarak 

yaptıkları ölçümler sonunda elde edilen oranlar arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir (130). 

Video görüntüleri üzerinde yapılan ölçümlerde QuickCeph Image Pro yazılımı, yüzey 

taramasıyla elde edilen görüntüler üzerinde yapılan ölçümlerde ise OrthoCad yazılımı 

kullanılmıştır. Araştırıcılar her bir model için yapılan ölçümlerin, QuickCeph yazılımı 

kullanıldığında 1.85 dakikada, dijital caliper kullanıldığında 3.40 dakikada, OrthoCad 

yazılımı kullanıldığında 5.37 dakikada, Vernier caliper kullanıldığında ise 8.06 

dakikada tamamlanabildiğini bildirmişlerdir. İncelenen metodlar arasında,  1.5 

milimetrenin üzerinde olan ve istatistiksel olarak önemli bulunan ölçüm farklılıklarının 

mevcut olduğu bildirilmiş olup, toplam 12 diş için hesaplanan Bolton oranları açısından 

değerlendirildiğinde; Vernier caliper ile dijital caliper sonuçları arasındaki ilişki r= 

0.885,  Vernier caliper ile OrthoCad analizi sonuçları arasındaki ilişki r= 0.715, Vernier 

caliper ile QuickCeph analizi sonuçları arasındaki ilişki r= 0.432 olarak bulunmuştur.  

Almaç tarafından, Angle I. sınıf normal oklüzyon gösteren bireylerden elde edilen 

ortodontik modellere dayanılarak gerçekleştirilen çalışmada; dijital fotoğraf makinesi 
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aracılığı ile bilgisayar ortamına aktarılan üst ve alt modellerin oklüzal yüzeylerinin 

görüntüleri üzerinde yapılan ölçümler ile doğrudan modeller üzerinde Vernier skalalı 

kompas kullanılarak gerçekleştirilen ölçümlerin tekrarlanabilirliği ve güvenilirliği 

karşılaştırılmıştır. Söz konusu çalışmanın sonuçları;  ortodontik modellerin bilgisayar 

ortamına aktarılan oklüzal yüzeylerinin görüntüleri üzerinde yapılan ölçümlerden 2. 

büyük azıları ilgilendirenler dışında kalan tüm ölçümler güvenilir olduğunu, 1/100 

milimetrelik hassasiyetle tekrarlanabildiğini göstermiştir (3). 

 

Ortodontik modellere dayanarak diş boyutları ile diş dizilerinin boyut ve 

biçimlerini inceleyen pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda;   

• Diş boyutları (15, 60, 69, 75, 86, 90, 99, 105, 133), 

• Bolton oranları (18, 45, 105, 112, 121, 125), 

• Diş boyutları ile Angle sınıflaması arasındaki ilişki (75, 85), 

• Diş boyutları ve diş dizisi boyutları ile çapraşıklık arasındaki ilişki (9, 59, 77, 78, 

100, 104),  

• Diş dizilerinin boyut ve biçimleri (3, 6, 7, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 38, 40, 41, 44, 

54, 56, 67, 71, 76, 77, 82, 88, 94, 96, 103, 107, 120, 138),  

• Büyüme ve gelişime bağlı olarak diş dizilerinin boyut ve biçimlerinde meydana 

gelen değişiklikler (17, 51, 52, 56, 117, 118, 128),  

• Ortodontik tedaviye bağlı olarak diş dizilerinin boyut ve biçimlerinde meydana 

gelen değişiklikler (6, 12, 16, 35, 48, 63, 119),  

• Pekiştirme dönemi sonrasında diş dizilerinin boyut ve biçimlerinde meydana gelen 

değişiklikler (12, 32, 46, 47, 74, 79, 80) incelenmiştir.  

 

Farklı ırklar ve etnik gruplar için diş boyutları ile diş dizilerinin boyutlarını 

inceleyen çalışmalar değerlendirildiğinde, araştırmaların materyalleri arasında 

farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu çalışmaların bir kısmı, incelenen toplum içinden 

tesadüfen seçilen ve Angle sınıflamasına göre değerlendirilmemiş olan bireylere 

dayanmaktadır (23, 40, 50, 52, 60, 62, 67, 69, 71, 76, 85, 86, 88, 94, 99, 104, 105, 112 , 
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114, 121, 125). Angle I.sınıf normal oklüzyon gösteren bireyler üzerinde yapılan 

çalışmalar ise değişik yaş grupları üzerinde gerçekleştirilmiştir (3, 9, 15, 31, 56, 75, 

118, 133).  Söz konusu olan bu çalışmaların sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, 

diş boyutları ile diş dizilerinin boyutlarının farklı ırklar ve etnik gruplar arasında 

değişiklikler gösterdiği ve tüm toplumlar için erkeklere ait değerlerin kızlardan daha 

büyük olduğu görülmektedir. Camporesi ve arkadaşları, boyutsal farklılıklara rağmen 

kızlar ve erkekler arasında diş dizilerinin biçimleri açısından fark olmadığı 

bildirmişlerdir (25). 

 

 Ortodontik tedavi esnasında ark boyutlarının ya da ark biçiminin 

değiştirilmesinin tedavi ile elde edilen son durumun kalıcı olma ihtimalini azalttığı 

bilinmektedir. De La Cruz ve arkadaşları (33), Little (79), Henrikson ve arkadaşları 

(56), Felton ve arkadaşları (38); hastanın tedavi öncesinde sahip olduğu ark biçiminin, 

tedavi için en iyi rehber olduğunu ve stabilitenin ark biçiminin korunmasına bağlı 

olduğunu belirtmişlerdir. 

 

  Diş dizilerinin biçimlerinin çizilmesi uzun yıllardır üzerinde çalışılan bir 

konudur.  Bonwil (19), Hawley (53), İzard (64), Sved (124), Okyay (98), Baz (9), 

mesio-distal yöndeki diş boyutlarına, diş dizilerinin yatay yöndeki genişlikleri ile ön-

arka yöndeki uzunluklarına, dişler ve diş dizilerinin boyutları arasındaki oranlara, diş 

dizileri ile yüz boyutları arasındaki oranlara dayanarak, diş dizilerinin biçimlerinin 

çizildiği çeşitli yöntemler geliştirilmiştir.  Sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda ise, diş 

dizilerinin biçimlerinin; elips (14, 20, 30, 41, 93), parapol (30, 41, 66, 76, 87, 93, 107),  

catenary eğrisi (7, 36, 43, 83, 92, 93, 101,  108, 116),  cubic spline (10, 12, 23, 29, 32), 

conic section (14, 33, 113), beta fonksiyon (21, 22, 96, 97),  polynomial fonksiyon (38, 

40, 41, 44, 54, 82, 95, 96, 103, 131, 132), bezier cübic (127, 129) ve fourier fonksiyon 

(48,  67, 77) gibi matematiksel fonksiyon kullanılarak çizilen eğriler yardımı ile 

oluşturulmasına çalışılmıştır. Sözü edilen bu modeller, diş dizilerinin yatay yöndeki 

genişlik ve ön-arka yöndeki uzunluk ölçümlerine ya da diş dizileri üzerinde belirlenen 

noktalara dayanılarak oluşturulmaktadır.  
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Currier 1969 yılında yayınladığı çalışmasında, diş dizisinin biçimini gösteren bir 

eğrinin, dişlere ait hangi noktalardan geçecek biçimde çizilmesi gerektiği hakkında bir 

bilgi bulunmadığını bildirmiş ve üç eğri tanımlamıştır. Dış eğri; kesici dişlerin kesici 

kenarlarından, kaninlerin tüberkül tepelerinden, küçük azıların ve büyük azıların bukkal 

tüberkül tepelerinden, orta eğri; kesici dişlerin ve kaninlerin cingulumlarından, küçük 

azıların ve büyük azıların orta fossalarından, iç eğri ise; tüm dişlerin lingual 

yüzeylerinden geçecek şekilde çizilmektedir. Çalışmada elips ve parabol fonksiyonları 

kullanılarak çizilecek eğrilerin yukarıda söz edilen diş dizilerinin biçimini gösteren 3 

eğriden hangisi ile daha uyumlu olduğunu belirlemek amacı ile, normal oklüzyon 

gösteren 25 bireyin üst ve alt ortodontik modellerinin radyografik görüntüleri bilgisayar 

ortamına aktarılmıştır. Sonraki aşamada Polfit adı verilen bir bilgisayar yazılımı 

aracılığı ile, hem elips hem de parabol fonksiyonu ile elde diş dizisi çizimlerinin dış, 

orta ve iç eğri ile uyumları incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları; elipsin üst ve alt dış 

eğrilere, orta ve iç eğrilere göre daha uyumlu olduğunu, parabolün ise üst ve alt orta 

eğrilere, dış ve iç eğrilere göre daha uyumlu olduğunu göstermiştir. Üst ve alt iç eğrilere 

ise, hem elipsin hem de parabolün uyum göstermediği belirlenmiştir. Araştırıcı, 

ortodontik uygulamaların pek çoğunun dişlerin vestibül yüzeyleri üzerinde 

gerçekleştirilmesi nedeni ile, diş dizilerinin biçimlerinin oluşturulmasında elipsin 

parabolden daha uygun olduğunu belirtmiştir (30).  

 

Fujita 2000 yılında yayınlanan ve Angle I. sınıf normal oklüzyon gösteren 45 

Japon kadın üzerinde gerçekleştirdiği çalışmasında; fasiyal eksen noktalarına 

dayanılarak oluşturulan diş dizisi biçimlerini incelemiştir. Üç boyutlu lazer tarayıcı 

aracılığı ile bilgisayar ortamına aktarılan ortodontik model görüntüleri üzerinde, 3. 

büyük azı dişleri dışında kalan tüm sürekli dişler için, klinik kuronun vestibül yüzeyinin 

orta noktası olan fasiyal eksen (FA) noktaları seçilmiştir. Daha sonra polinom 

fonksiyonu kullanılarak seçilen noktalardan geçecek biçimde diş dizisi çizimleri 

oluşturulmuştur. Elde edilen diş dizisi eğrilerinin oklüzal yüzeyden değerlendirilmesi 

sonucunda; eğriler biçimlerine göre U, V ve kare biçimli arklar olarak 

sınıflandırılmıştır. Araştırmanın sonuçları; V biçimindeki diş dizilerinin 2. derece 

polinom fonksiyonu ile, U ve kare biçimli diş dizilerinin ise 4. derece polinom 

fonksiyonu ile uyumlu olduğunu göstermiştir. Çalışmada, sagital düzlemde yapılan 
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değerlendirmede FA noktalarının spee eğrisine benzer bir sıralanma gösterdikleri, 

vertikal düzlemde yapılan incelemede ise söz konusu noktaların konumlarında büyük 

bir değişkenlik olduğu belirlenmiştir (44). 

 

Shikano ve arkadaşları 2002 yılında yayınlanan çalışmalarında normal oklüzyon 

gösteren bireylerin diş dizilerinin biçimlerinin 4. derece polinom fonksiyonu 

kullanılarak çizilmesi sırasında dişlerin fasiyal eksen (FA) noktalarının kullanımını 

araştırmışlardır. Normal oklüzyon gösteren 40 erişkin bireyin üç boyutlu lazer tarayıcı 

aracılığı ile bilgisayar ortamına aktarılan ortodontik modellerinin görüntüleri üzerinde, 

3. büyük azı dişleri dışında kalan tüm sürekli dişler için, klinik kuronun vestibül 

yüzeyinin orta noktası olan fasiyal eksen (FA) noktaları seçilmiştir. Ayrıca her bir 

görüntü üzerinde kesici dişlerin kesici kenarlarının orta noktaları, kaninlerin tüberkül 

tepeleri, küçük ve büyük azıların bukkal tüberkül tepeleri işaretlenmiştir. Ayrı ayrı 

olmak üzere, hem sözü edilen bu noktalardan hem de fasiyal eksen noktalarından 

geçecek biçimde  oluşturulan 4. derece polinom eğrilerinin, en küçük kareler yöntemi 

ile ilgili noktalarla uyumunun incelenmesi sonucunda; diş dizilerinin biçimlerinin 

çizilmesi sırasında fasiyal eksen noktalarının kullanımının uygun olmadığı görülmüştür  

(120). 

 

Ferrario ve arkadaşları 1994 yılında yayınlanan çalışmalarında; üst ve alt diş 

dizilerinin biçimlerinin belirlenmesinde, 4. derece polinom fonksiyonu ile ön dişler 

grubu için elips fonksiyonunun, arka dişler grubu için parabol fonksiyonunun birlikte 

kullanımından oluşturulan modelin  uygunluğunu incelemişlerdir. Ortodontik tedavi 

uygulanmamış olan ve az seviyede çapraşıklığın görüldüğü normal diş dizisi 

biçimlerine sahip 20-27 yaşları arasındaki 95 bireyden (50 erkek, 45 kadın) elde edilen 

ortodontik modeller üzerinde; kesici dişlerin kesici kenar orta noktaları, kaninlerin 

tüberkül tepeleri, küçük azılar ve büyük azıların bukkal ve lingual tüberkül tepeleri 

işaretlendikten sonra, üst ve alt ortodontik modellerin 1:1 oranında fotoğrafları elde 

edilmiştir. Fotoğraflar üzerinde belirlenmiş olan bu noktalara ilave olarak, diş 

dizilerinin simetrisinin incelenmesi için, üst model üzerinde median palatinal raphe, alt 

model üzerinde lingual frenilum morfolojik eksen olarak işaretlenmiştir. Seçilen tüm 

noktaların koordinatları yarı otomatik bir görüntü işlemcisi (MM 1201, Summagraphics 
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Co., Fairfield, Conn.,USA) aracılığı ile bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Daha sonra üst 

ve alt diş dizilerinin biçimleri, kesici dişlerin kesici kenarlarının orta noktaları, 

kaninlerin tüberkül tepeleri ile küçük azılar ile büyük azıların bukkal tüberkül 

tepelerinden geçecek biçimde 4. derece polinom fonksiyonu kullanılarak çizilmiştir. 

Elips ve parabol fonksiyonlarının birlikte kullanımı ile oluşturulan modelde ise diş 

dizisi biçimleri; sözü edilen noktalardan geçecek biçimde kesiciler ve kaninler 

bölgesinde elips, 1. küçük azılardan 2. büyük azılara kadar olan bölgede ise parabol 

fonksiyonu kullanılarak çizilmiştir. Çalışmanın sonuçları; diş dizilerinin ön bölgelerinin 

çizimi için kullanılan elips fonksiyonu için elde edilen korelasyon katsayılarının üst diş 

dizisi için; erkeklerde 0.912, kızlarda 0.933, alt diş dizisi için; erkeklerde 0.873, 

kızlarda 0.907 olduğunu, diş dizilerinin arka bölgelerinin çizimi için kullanılan parabol 

fonksiyonu için elde edilen korelasyon katsayılarının üst diş dizisi için; erkeklerde 

0.962, kızlarda 0.954, alt diş dizisi için; erkeklerde 0.938, kızlarda 0.929 olduğunu 

göstermiştir. 4. derece polinom fonksiyonu için elde edilen korelasyon katsayıları ise, 

üst diş dizisinde; erkeklerde 0.974, kızlarda 0.976, alt diş dizisinde; erkeklerde 0.974, 

kızlarda 0.973 olarak bulunmuştur. Çalışmada 4. derece polinom fonksiyonu 

kullanılarak çizilen eğrilerin diş dizilerinin biçimi ile uyumlarını gösteren korelasyon 

katsayılarının değerlerinin, elips-parabol fonksiyonu için elde edilenlerden istatistiksel 

olarak farklı olmadığı bildirilmiş olmakla beraber, söz konusu katsayılar arasındaki 

farklar istatistiksel olarak incelenmemiştir. Çalışmada, cinsiyet ayrımı yapılmadan 

gerçekleştirilen incelemede üst diş dizisinin alt diş dizisinden daha geniş olduğu 

belirlenmiştir. Cinsiyete bağlı olan farkların özellikle üst diş dizisinde görüldüğü 

çalışmada; bu farkların biçimsel değil, boyutsal olduğu belirtilmiştir (41).  

 

Battagel ve arkadaşları 1996 yılında yayınlanan çalışmalarında; diş dizisi 

biçiminin ve uzunluğunun incelenmesinde catenary eğrisinin kullanımını 

incelemişlerdir. Ortodontik tedavi görmemiş ve tedavi ihtiyacı olmayan, sürekli 

dişlenme dönemindeki 35 çocuğun alt çenelerinden elde edilen ortodontik modeller 

üzerinde belirlenmiş olan noktaların koordinatları Reflex Mikroskopu aracılığı ile 

bilgisayar ortamına aktarılmıştır. 2. büyük azılara kadar tüm dişlerin mesial ve distal 

kontakt noktaları ile 1. büyük azı dişlerinin mesio-bukkal tüberkül tepelerinin seçildiği 

çalışmada bu noktalara dayanarak; her bir dişin mesio-distal genişliği, alt diş dizisinin 
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genişliği ve uzunluğu ile ark çevresi uzunluğu belirlenmiştir. Diş dizisi genişliği 

1.büyük azı dişlerinin hem distal kontakt noktaları hem de mesio-bukkal tüberkül 

tepeleri arasındaki mesafelere dayanarak iki farklı biçimde hesaplanmıştır. Diş dizisi 

uzunluğu; orta kesicilerin mesial kontakt noktasından, sağ ve sol 1.büyükazıları 

birleştiren doğru parçasına indirilen dikmenin uzunluğu olarak ölçülmüştür. Ark çevresi 

uzunluğunun belirlenmesinde ise iki yöntem kullanılmıştır. Overlap metodu olarak 

adlandırılan yöntemde ark çevresi uzunluğu; iki komşu dişin kontakt noktaları arasında 

ölçülen uzaklıkların, tüm dişlerin mesio-distal genişlikleri toplamından çıkartılması ile 

belirlenmiştir. Komşu dişler arasında diastema bulunması durumunda söz konusu 

uzaklık ölçümü negatif olarak değerlendirilirken, kontakt noktaları arasında üst üste 

binme söz konusu olduğunda, yani bir çapraşıklık mevcut olduğunda söz konusu 

uzaklık pozitif olarak değerlendirilmiştir. Ark çevresi uzunluğunun belirlenmesinde 

ikinci yöntem olarak;  alt diş dizisinin genişlik ve uzunluk ölçümlerine dayanılarak 

oluşturulan catenary eğrisi çizimleri kullanılmıştır. Catenary eğrilerinin çiziminde, daha 

önce belirtildiği gibi 1.büyük azıların hem distal kontakt noktaları hem de mesio-bukkal 

tüberkül tepeleri arasındaki ölçülen genişlik ölçümleri kullanılarak; iki farklı eğri 

oluşturulmuştur. Çalışmanın sonuçları; overlap metodu ile ölçülen ark çevresi 

uzunluğunun, catenary eğrisi çizimi ile belirlenen uzunluktan her zaman daha fazla 

olduğunu ve bu nedenle çapraşıklık indekslerinin hesaplanmasında catenary eğrisinin 

kullanımının uygun olmadığını; catenary eğrisinin diş dizisinin biçimini yansıtmadığını, 

sadece kaninler arası genişliğin dar olduğu az sayıda olguda catenary eğrisinin diş dizisi 

biçime uyum gösterdiğini, olguların çoğunluğunda kaninler arası genişliğin catenary 

eğrisine göre daha fazla olduğunu göstermiştir. Araştırıcılar catenary eğrisinin 

kullanılması durumunda, diş dizisi genişliğinin 1. büyük azıların distal kontakt noktaları 

arasında ölçülmesi  gerektiğini bildirmişlerdir (7).   

 

Braun ve arkadaşları 1998 yılında yayınlanan çalışmalarında; doğrudan 

ortodontik modeller üzerinde belirlenen noktaların koordinatlarının üç boyutlu olarak 

bilgisayar ortamına aktarılmasında MicroVal koordinat ölçüm cihazının kullanımını ve 

farklı anomalilere sahip bireylerde üst ve alt diş dizilerinin boyut ve biçimlerini 

incelemişlerdir. Çalışmada; 15’i Angle I.sınıf , 16’sı Angle II.sınıf ve 9’u Angle III.sınıf 

kapanış gösteren toplam 40 olgudan ortodontik tedavi öncesinde elde edilen üst ve alt 
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ortodontik modeller üzerinde; kesici dişlerin kesici kenarlarının orta noktaları, 

kaninlerin ve küçük azıların tüberkül tepeleri, büyük azıların mesio-bukkal ve disto-

bukkal tüberkül tepeleri işaretlendikten sonra, söz konusu noktaların koordinatları 

MicroVal koordinat ölçüm cihazı aracılığı ile bilgisayar ortamına aktarılmıştır. 

Araştırmada Curve 2D eğri uydurma yazılımı (AISN Software, Inc, Redmond, Wash) 

aracılığı ile beta fonksiyonu kullanılarak çizilen eğrilerin,  diş dizilerinin biçimini 

yansıtıp yansıtmadığını belirlemek amacı; diş dizilerinin genişlikleri ve uzunlukları 

ölçülmüştür. Genişlik ölçümü 2. büyük azıların disto-bukkal tüberkül tepeleri arasında 

ölçülürken, uzunluk ölçümü 2. büyük azıların disto-bukkal tüberkül tepelerini birleştiren 

doğru parçasına orta kesicilerin mesial kontakt noktasından indirilen dikmenin uzunluğu 

olarak belirlenmiştir. Sözü edilen bu ölçümler; hem bilgisayar ortamına aktarılmış olan 

noktaların koordinatlarına, hem de beta fonksiyonu kullanılarak çizilmiş olan eğrilere 

dayanarak yapılmış ve daha sonra elde edilen ölçüm değerleri arasındaki korelasyon 

katsayıları her bir model için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Araştırıcılar, en küçük kareler 

yöntemi kullanılarak çizilen beta fonksiyon eğrisinin incelenen 80 modelin her birisine 

uyum gösterdiğini ve ortalama 0,98±0,02’lik korelasyon katsayısı ile söz konusu 

matematiksel fonksiyonun Angle I., II., ve III. sınıf olguların üst ve alt diş dizilerinin 

biçimini yansıttığını bildirmişlerdir. Çalışmada farklı anomali gruplarının biçimsel 

olarak benzer olan diş dizilerinin; boyutsal olarak farklılık gösterdiği belirlenmiş olup; 

Angle III. sınıf olgularda Angle I. sınıf olgulara göre, alt diş dizisinin uzunluğunun daha 

az, genişliğinin ise küçük azılar bölgesinden başlamak üzere daha fazla olduğu; üst diş 

dizisinin uzunluğunun üç Angle sınıfı için benzer olduğu; üst diş dizisinin genişliğinin 

ise Angle III. sınıf olgularda Angle I. sınıf olgulara göre, yan kesici-kanin bölgesinden 

başlamak üzere daha fazla olduğu; Angle II. sınıf olgularda Angle I. sınıf olgulara göre 

yine yan kesici-kanin bölgesinden başlamak üzere daha az olduğu belirtilmiştir (21). 

 

Hayama ve arkadaşlarının 2000 yılında yayınlanan çalışmalarında, 4. derece 

polinom fonksiyonu kullanılarak çizilen üst ve alt diş dizilerinin biçimleri arasındaki 

ilişki incelenmiştir. Yaş ortalamaları 23,2 yıl olan ve normal oklüzyon gösteren toplam 

30 bireyden (15 erkek, 15 kadın)  elde edilen ortodontik modellerin üç boyutlu lazer 

tarayıcı aracılığı ile bilgisayar ortamına aktarılan görüntüleri üzerinde kesici dişlerin 

kesici kenar orta noktaları, kaninlerin tüberkül tepeleri, küçük azılar ve büyük azıların 
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bukkal tüberkül tepeleri işaretlenmiştir. Daha sonra, söz konusu noktaların 

koordinatlarına dayanarak, 4. derece polinom fonksiyonu ile oluşturulan eğrilerin diş 

dizilerine uyumu en küçük kareler yöntemi ile incelenmiştir. Çizilen eğrilerin diş 

dizileri ile uyumlarını gösteren korelasyon katsayılarının karşılaştırılması; üst ve alt diş 

dizilerinin biçimleri arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki bulunduğunu 

göstermiştir (54). 

 

Noroozi ve arkadaşları 2001 yılında yayınlanan çalışmalarında, beta 

fonksiyonunun diş dizilerinin biçimlerini en uygun yansıtan matematiksel model 

olduğunun bilindiğini, ancak söz konusu fonksiyon yardımı ile çizilen eğrilerin; ovoid, 

kare ve konik şekildeki diş dizilerinin biçimlerini yansıtmakta yetersiz kaldığını 

bildirmişlerdir. Bu amaçla, beta fonksiyonu ile benzerlik gösteren ancak diş dizilerinin 

ön ve arka bölümlerini daha uygun biçimde yansıtacak polinom fonksiyonunun 

denklemini araştırmışlardır. Angle I. sınıf kapanış gösteren, ark boyu sapması 

görülmeyen, tüm sürekli dişlerin sürmüş olduğu 23 bireyden elde edilen ortodontik  

modeller üzerinde dijital kompas aracılığı ile diş dizilerinin genişlikleri ve uzunlukları 

ölçülmüştür. Genişlik ölçümleri; sağ ve sol kaninlerin tüberkül tepeleri ile 2. büyük 

azıların disto-bukkal tüberkül tepeleri arasında ölçülmüştür. Uzunluk ölçümleri ise; 

kaninlerin tüberkül tepelerini ve  2. büyük azıların disto-bukkal tüberkül tepelerini 

birleştiren  doğru parçalarına orta kesicilerin mesial kontakt noktasından indirilen 

dikmelerin   uzunlukları olarak belirlenmiştir. Sonraki aşamada, sözü edilen bu 

ölçümlere dayanarak, çeşitli derecelerdeki polinom fonksiyonları ile beta fonksiyonu 

kullanılarak eğri çizimleri oluşturulmuştur.  Oluşturulan polinom eğrileri ile beta 

fonksiyon eğrisi arasındaki uyumun incelenmesi; y = ax^6+bx² denklemi ile tanımlanan 

polinomun beta fonksiyona en  benzer formül olduğunu göstermiştir. Elde edilen 

denklemin diş dizilerinin biçimleri ile uyumlu olup olmadığının belirlenmesi amacı ile 

araştırma kapsamında yer alan bireylerin ortodontik modellerinin oklüzal yüzeylerinin 

fotokopileri bir tarayıcı yardımı ile bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Görüntüler 

üzerinde kesici dişlerin kesici kenar orta noktaları, kaninlerin, küçük azıların ve büyük 

azıların bukkal tüberkül tepeleri olmak üzere toplam 18 nokta işaretlenmiştir. Daha 

sonra bir önceki aşamada elde edilen polinom denklemi kullanılarak, söz konusu 

noktalardan geçecek biçimde eğriler çizilmiştir. Seçilen noktaların koordinatları ile 
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eğriler arasındaki uyum incelendiğinde; ortalama korelasyon katsayısı ve standart 

sapma 0.98±0.02 olarak belirlenmiştir (96). 

 

Noroozi ve arkadaşları 2002 yılında yayınladıkları çalışmalarında, ortodontik 

tedaviye bağlı olarak ark boyu uzunluğunda meydana gelecek olan değişiklikleri 

öngörebilmek amacı ile bir bilgisayar yazılımı oluşturmuşlardır. Araştırıcılar daha 

önceki çalışmalarında elde ettikleri ve kesici dişlerin kontak noktaları, kaninlerin 

tüberkül tepeleri, 2. büyük azıların disto-bukkal tüberkül tepeleri üzerinden seyrederek; 

konik, ovoid ve kare biçimli diş dizilerine uyum gösterdiğini ileri sürdükleri polinom 

fonksiyonunu (y=ax^6+bx²)  kullanarak diş dizilerinin uzunluklarını hesaplamayı 

amaçlamışlardır. Oluşturulan programda, tedavi öncesindeki modeller üzerinde ölçülen 

kaninler ve 2. büyük azılar arasındaki genişlik ölçümleri ile uzunluk ölçümlerinin 

değerlerinin girilmesi ile diş dizisinin biçimi çizilmekte ve program tarafından ark boyu 

uzunluğu hesaplanmaktadır. Tedavi amacı ile gerçekleştirilecek uygulamalar 

doğrultusunda, diş dizisinin genişliğinde ve uzunluğunda meydana gelmesi tahmin 

edilen boyutsal değişikliklerin miktarlarının, tedavi öncesinde ölçülen genişlik ve 

uzunluk ölçümlerinin değerlerine eklenmesi ile tedavi sonunda ulaşılacak olan diş dizisi 

biçimi çizilmekte ve ark boyu uzunluğu belirlenmektedir. Araştırıcılar program 

tarafından hesaplanan tedavi başı ve tedavi sonu ark boyu uzunlukları arasındaki farka 

dayanarak, diş dizisinin boyut ve biçiminde meydana gelecek değişikliklerin 

görülebileceğini ve yer darlığını gidermek için yapılması gerekenlerin 

planlanabileceğini bildirmektedirler (95).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Gereç 
 

 Bu araştırma İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi öğrencisi olan ve Angle I. 

sınıf normal oklüzyon gösteren; 40 kız (yaş ortalaması: 21,66 ± 1,25 yıl), 40 erkek (yaş 

ortalaması: 21,60 ± 1,41 yıl) olmak üzere toplam 80 olguya dayanmaktadır (Tablo I).   

 Araştırma kapsamında yer alan olguların seçiminde; 

- Angle I.sınıf normal oklüzal ilişkiye sahip olmalarına, 

- Üst ve alt diş dizilerinin düzgün sıralanmış olmasına ve ark boyu sapması  

bulunmamasına,   

- 3. büyük azılar dışında tüm sürekli dişlerinin sürmüş olmasına,  

- Dişlerinde boyut anomalisi ya da  mesio-distal yönde madde kaybı ve konservatif  

restorasyon bulunmamasına,  

- Daha önce ortodontik tedavi görmemiş olmalarına dikkat edilmiştir. 

 

Tablo I . Araştırma kapsamında yer alan olguların kronolojik yaşları   
 

  N X Sd Min. Max. 

♀  40 21,66 1,25 19,24 24,08 

♂  40 21,60 1,41 19,19 24,49 

♀♂ 80 21,63 1,33 19,19 24,49 

     

 N: Örnek Sayısı   

 X: Aritmetik Ortalama   

 Sd: Standart Sapma   

 Min: Minimum    

 Max: Maksimum    
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Araştırma materyalini, bu olguların üst ve alt çenelerinden alınan ölçülerden elde 

edilen 80’i üst, 80’i alt olmak üzere toplam 160 adet modelin oklüzal yüzeylerinin 

bilgisayar ortamına aktarılmış olan görüntüleri oluşturmaktadır.  

 

Söz konusu olguların seçimi, ortodontik modellerin hazırlanması ve modellerin 

oklüzal yüzeylerinin görüntülerinin bilgisayar ortamına aktarılması; Almaç (3) 

tarafından Anabilim Dalı’mızda yapılan doktora çalışması sırasında gerçekleştirilmiştir. 

 

3.2. Yöntem 

 

3.2.1. Ortodontik Modellerin Hazırlanması 

 
   Bu araştırmanın materyalini oluşturan ortodontik modeller, olguların üst ve alt 

çenelerinden alginat ölçü maddesiyle alınan ölçülere dayanarak hazırlanmıştır.  Söz 

konusu ölçüler, üst ve alt çene için farklı biçimlerde tasarlanmış olan model hazırlama 

kalıpları kullanılarak sert alçı ile dökülmüşlerdir. Alçının sertleşmesinden sonra, her bir 

olgunun üst ve alt çenesine ait modeller,  alçı kesme motoru yardımı ile kesilerek 

ortodontik model haline dönüştürülmüşlerdir.  

 

3.2.2. Ortodontik Modellerin Oklüzal Yüzeylerinin Görüntülerinin Bilgisayar 
Ortamına Aktarılması 

 

 Ortodontik modellerin oklüzal yüzey görüntülerinin bilgisayar ortamına 

aktarılması amacıyla, son yıllarda ortodontik kayıtların alınması sırasında sıklıkla 

kullanılmaya başlanmış olan dijital fotoğraf makinelerinden yararlanılmıştır.  Bu amaçla 

kullanılan dijital fotoğraf makinesi, Digital Mavica MVC-FD71’dir (Sony®).  

 

Çalışmanın üst ve alt modellerin oklüzal yüzeylerinin bilgisayar ortamına 

aktarılan görüntüleri üzerinde gerçekleştirilecek olması nedeni ile, söz konusu 

görüntülerin  bilgisayar ortamına hep aynı biçimde aktarılması ve modellerin oklüzal 
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yüzeyleri ile kaideleri arasındaki yüksekliğe bağlı olarak görüntüde ortaya çıkabilecek 

olan boyutsal değişikliklerin giderilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, modellerin oklüzal 

yüzeylerinin görüntülerinin alınması sırasında, modellerin kaideleri üzerinde değil, 

oklüzal yüzeyleri üzerinde konumlandırılmasını sağlayan özel bir düzenek 

kullanılmıştır (Şekil 1). 

    

Şekil 1. Üst ve alt modellerin oklüzal yüzeylerinin görüntülerinin elde edilmesi 
sırasında konumlandırılması 

 

Söz konusu düzenek, birbirlerine ve yer düzlemine paralel iki cam rafı olan bir 

sehpadır. Sehpanın rafları arasındaki mesafe, farklı kalınlıklarda cam levhalar 

kullanılarak değiştirilebilmektedir. Görüntülerin alınması sırasında, üst ve alt 

modellerin oklüzal yüzeyleri, sehpanın üst rafı üzerine, dijital fotoğraf makinesi ise, 

makinenin lensi ortodontik modelin oklüzal yüzeyini görecek şekilde alt rafın üzerine 

yerleştirilmiştir (Şekil 2).  

 

Şekil 2. Ortodontik modellerin oklüzal yüzeylerinin görüntülerinin elde edilmesi 
sırasında kullanılan düzenek 
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Bu düzenek yardımı ile, ortodontik modellerin oklüzal yüzeyleri ile fotoğraf 

makinesinin lensinin, birbirlerine ve yer düzlemine paralel olması sağlanmıştır.  Bütün 

modellerin görüntülerinin aynı büyütmede çekilebilmesi için, kullanılan düzeneğin 

rafları arasındaki mesafe sabit tutulmuş ve makinenin zoom ayarı değiştirilmemiştir. 

Görüntüler alınırken model ve lens arasındaki mesafe; araştırma kapsamında yer alan 

bütün modellerin görüntülerinin dijital makinenin LCD ekranının sınırları içinde 

kaldığı, 19 santimetre olarak belirlenmiştir. Görüntülerin alınması sırasında 

oluşabilecek olan oransal değişiminin ortadan kaldırılabilmesi için, modellerin yanına 

milimetrik bir ölçek yerleştirilmiş ve bu ölçekteki 1 milimetrenin, bilgisayar    

ortamında da 1 milimetre olarak ölçülmesi sağlanarak, model görüntüleri 1:1 oranında 

bilgisayar ortamına aktarılmıştır (Şekil 3).  

 

       

Şekil 3. Bilgisayar ortamına aktarılan üst ve alt modellerin görüntüleri 

 

3.2.3. Ortodontik Modellerin Oklüzal Yüzeylerinin Görüntüleri Üzerinde 
Gerçekleştirilen Uygulamalar  

 

3.2.3.1. Üst Ve Alt Diş Dizilerinin Biçimlerini En Uygun Yansitan Matematiksel 
Fonksiyonun Belirlenmesi  

 

Araştırma planında belirtildiği gibi, 1. aşamada; normal oklüzyon gösteren 

erişkin bireylerin üst ve alt diş dizilerinin biçimlerini en uygun yansıtan matematiksel 
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fonksiyonun belirlenmesi ve cinsiyete bağlı olan farklılıkların saptanması 

amaçlanmıştır.   

Bu hedef doğrultusunda; araştırma kapsamında yer alan 80’i üst ve 80’i alt olmak 

üzere toplam 160 modelin oklüzal yüzeylerinin bilgisayar ortamında yer alan 

görüntüleri Matlab 7.0 ® ( The MathWorks, Inc.) programına aktarılmıştır. 

 

Matlab yüksek seviyeli bir teknik programlama dili olmasının yanı sıra; sayısal ve 

sembolik hesaplamalar, veri çözümlemesi, gerçek ortamda test ve ölçüm yapabilme, çok 

gelişmiş çizim işlemleri, algoritma geliştirme için yaygın olarak kullanılan bir yazılım 

paketidir. C, C++ ve Fortran gibi geleneksel bilgisayar programlama dilleri ile 

etkileşimli çalışabilmesi nedeniyle özellikle mühendislik uygulamalarında olmak üzere 

yaygın olarak kullanılmaktadır (141). İçerdiği “Toolbox”  adı verilen paketler sayesinde 

işaret işleme, optimizasyon, istatistik ve sembolik matematik gibi bir çok özelleştirilmiş 

fonksiyonu da kullanmak söz konusudur. Bu paketlerin Matlab yazılımı içine sonradan 

dahil edilebilmesi de, yazılımın kullanım alanlarının genişletilmesine olanak 

sağlamaktadır. Söz konusu modüllerden bir tanesi olan “Curve Fitting Toolbax (Eğri 

Uydurma Modülü)”; eğri uydurma, veri kestirimi ve uydurulan eğriye veya kestirilen 

veriye yönelik analizlerin ve matematiksel işlemlerin yapılmasını sağlayan bir araç 

kutusudur (135). Matlab programı ve eğri uydurma özelliği sayesinde; bilgisayar faresi 

yardımı ile belirlenen noktaların koordinatlarının Cartesian düzlemine 

yerleştirilmesinden sonra, istenilen matematiksel denklemi kullanarak bu noktalardan en 

uygun şekilde geçecek biçimde eğri çizilebilmekte ve çizilen eğri ile seçilen noktalar 

arasındaki uyum “Least Square Fitting (En Küçük Kareler Yöntemi)” ile 

belirlenebilmektedir. 

 

Bu araştırmada, normal oklüzyon gösteren erişkin bireylerin üst ve alt diş 

dizilerinin biçimlerinin çizilmesi amacı ile uygunlukları incelenen matematiksel 

fonksiyonlar;  
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Parobol   y = ax² + bx + c 

Elips    x2/a2 + y2/b2 = 1 

Conic Section   ax² + 2bxy + cy² + dx + ey + f = 0 

Catenary Eğrisi  y = a cosh(x/a) 

Beta Fonksiyon   y=(ax)^b. (1-cx). d   

4. Derece Polinom  y=ax^4+bx³+cx²+dx+e   

 

olarak belirlenmiştir. Matlab programın orijinal içeriğinde parabol ve 4. derece polinom 

fonksiyonlarının yanı sıra çok sayıda matematiksel fonksiyona dayanarak eğri çizimi 

gerçekleştirilebilmesine karşın; programın “Curve Fitting Toolbax” modülü elips, conic 

section, beta fonksiyon, catenary eğrisi çizimlerini kapsamamaktadır. Bunun için 

programa, Ali Kızıl (*) ve Serkan Zeren (**) tarafından kodları yazılan bir  arayüz 

birimi eklenmiştir. Bu sayede elips, conic section, beta fonksiyon, catenary eğrileri de 

Matlab programı içinde çizilebilmiş ve diş dizilerinin biçimleri ile uygunlukları 

incelenebilmiştir.  

 

 Bilgisayar ortamında Matlab programına aktarılmış olan, üst ve alt ortodontik 

modellerin oklüzal yüzeylerinin görüntüleri üzerinde Şekil 4’ de gösterilen şu noktalar 

belirlenmiştir; 

 

               

Şekil 4. Üst ve alt diş dizilerinin biçimlerinin çizilmesi için seçilen noktalar 

 

(*)    Elektrik Yüksek Mühendisi, Yıldız Teknik Üni./ 2004 

(**)  Makine Mühendisi, İstanbul Teknik Üni./2003 
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Üst diş dizisinde; 

0.  11 ve 21 numaralı dişlerin anatomik mesial kontakt noktası 

11.  11 numaralı dişin kesici kenarının mesio-distal yönde orta noktası 

12. 12 numaralı dişin kesici kenarının mesio-distal yönde orta noktası 

13. 13 numaralı dişin tüberkül tepesi 

14.  14 numaralı dişin bukkal tüberkülünün tepe noktası 

15. 15 numaralı dişin bukkal tüberkülünün tepe noktası 

16-a. 16 numaralı dişin mesio-bukkal tüberkülünün tepe noktası 

16-b.  16 numaralı dişin disto-bukkal tüberkülünün tepe noktası 

21.  21 numaralı dişin kesici kenarının mesio-distal yönde orta noktası 

22.  22 numaralı dişin kesici kenarının mesio-distal yönde orta noktası 

23. 23 numaralı dişin tüberkül tepesi 

24. 24 numaralı dişin bukkal tüberkülünün tepe noktası 

25. 25 numaralı dişin bukkal tüberkülünün tepe noktası 

26-a. 26 numaralı dişin mesio-bukkal tüberkülünün tepe noktası 

26-b.  26 numaralı dişin disto-bukkal tüberkülünün tepe noktası 

 

Alt diş dizisinde; 

0. 41 ve 31 numaralı dişlerin anatomik mesial kontakt noktası 

41. 41 numaralı dişin kesici kenarının mesio-distal yönde orta noktası 

42. 42 numaralı dişin kesici kenarının mesio-distal yönde orta noktası 

43. 43 numaralı dişin tüberkül tepesi 

44. 44 numaralı dişin bukkal tüberkülünün tepe noktası 

45. 45 numaralı dişin bukkal tüberkülünün tepe noktası 

46-a. 46 numaralı dişin mesio-bukkal tüberkülünün tepe noktası 
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46-b. 46 numaralı dişin disto-bukkal tüberkülünün tepe noktası 

31. 31 numaralı dişin kesici kenarının mesio-distal yönde orta noktası 

32. 32 numaralı dişin kesici kenarının mesio-distal yönde orta noktası 

33. 33 numaralı dişin tüberkül tepesi 

34. 34 numaralı dişin bukkal tüberkülünün tepe noktası 

35. 35 numaralı dişin bukkal tüberkülünün tepe noktası 

36-a. 36 numaralı dişin mesio-bukkal tüberkülünün tepe noktası 

36-b. 36 numaralı dişin disto-bukkal tüberkülünün tepe noktası 

 

Araştırma kapsamında yer alan üst ve alt toplam 160 modelin her birinin oklüzal 

yüzeyinin görüntüsü üzerinde yukarıda belirtilen 15 nokta işaretlendikten sonra (Şekil 

5), her bir noktanın x ve y koordinatları Matlab yazılımı tarafından Cartesien düzlemine 

yerleştirilmiştir (Şekil 6).   

 

 

Şekil 5. Ortodontik modellerin oklüzal yüzeylerinin görüntüleri üzerinde 

noktaların seçilmesi 
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Şekil 6. Ortodontik modellerin oklüzal yüzeylerinin görüntüleri üzerinde seçilen 

noktaların x ve y koordinatlarının Matlab yazılımı tarafından Cartesien düzlemine 

yerleştirilmesi 

 

Daha sonra; sırası ile araştırmada kapsamında incelenen parabol, elips, conic 

section, catenary, beta fonksiyon ve 4. derece polinom denklemleri kullanılarak; 

Cartesien düzlemine yerleştirilmiş olan noktaların tümünden geçebilecek biçimde 

eğriler çizilmiştir (Şekil 7, 8, 9, 10, 11, 12).  

 

160 ortodontik modelin her birinin oklüzal yüzeylerinin görüntüleri üzerinde 

incelen 6 denklem kullanılarak, 480’i üst, 480’i ise alt diş dizisi için olmak üzere toplam 

960 adet eğri oluşturulmuştur. Çizilen eğriler ile modellerin oklüzal yüzeylerinin 

görüntüleri üzerinde belirlenen noktalar arasındaki uyum, daha önce de söz edildiği gibi 

Matlab yazılımının içeriğindeki  en küçük kareler yöntemiyle değerlendirilmiştir.  
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Şekil 7. Parabol fonksiyonu kullanılarak çizilen eğri 

 

 

 

 

Şekil 8. Elips fonksiyonu kullanılarak çizilen eğri 
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Şekil 9. Conic section fonksiyonu kullanılarak çizilen eğri 
 

 

 

 

Şekil 10. Catenary eğrisi fonksiyonu kullanılarak çizilen eğri 



 30

 

 

Şekil 11. Beta  fonksiyonu kullanılarak çizilen eğri 

 
  

 

 

Şekil 12. 4. derece polinom fonksiyonu kullanılarak çizilen eğri 



 31

En küçük kareler yöntemi temel olarak; bağımlı değişkene ilişkin gözlem 

değerleriyle kestirim değerleri arasındaki farkların karelerinin toplamını en küçük 

duruma getirerek bir kestirici elde etme yöntemi olarak tanımlanır. 

 

Bu yöntemde, öncelikle ölçülen ‘’n’’ sayıdaki noktanın yi koordinatları ile bu 

noktalardan geçmesi beklenen eğrinin uydurma işlemi sonucunda bulunan iy  

koordinatları arasındaki fark hesaplanır.  

  

 

iy : Diş dizileri üzerinde seçilen noktaların y koordinatları 

iy : Eğri uydurma işlemi sonucunda bulunan değer. 

 

Daha sonra her bir nokta için hesaplanan farkların kareleri toplanır. Söz konusu 

değere dayanarak gerçekleştirilen regresyon analizi sonucunda elde edilen belirtme 

katsayısına dayanarak; oluşturulan eğrilerin seçilen noktalar ile uyumları belirlenir. 

 

 
 

Belirtme katsayısı (R²), bağımsız değişken değerlerindeki değişimlerin ne 

kadarının (%) kurulan regresyon modeli ile açıklandığını gösterir. Değer 0 ile 1 arasında 

değişmektedir. 1'e yaklaştıkça modelin uygunluğu artmaktadır 
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3.2.3.2. Üst Ve Alt Diş Dizilerinin Biçimlerini En Uygun Yansıtan Matematiksel 
Fonksiyon Yardımı İle Yatay Yönde Kaninler Ve 1.Büyük Azılar Arasındaki 
Genişliklere, Ön-Arka Yönde Ön Ve Arka Uzunluklara Dayanılarak Çizilen 
Eğrilerin Üst Ve Alt Diş Dizilerinin Biçimleri İle Uyumlarının İncelenmesi 
 

Bu araştırmanın amacı; üst ve alt diş dizilerinin biçimlerini en uygun yansıtan 

matematiksel fonksiyonun belirlenmesi ve söz konusu fonksiyonu kullanarak, bireysel 

olarak diş dizisi biçiminin çizilmesini sağlayacak bir bilgisayar yazılımı 

oluşturulmasıdır.  Bu hedef doğrultusunda araştırmanın 2. aşamasında; normal 

oklüzyon gösteren erişkin bireylerin üst ve alt diş dizilerinin biçimlerini en uygun 

yansıtan matematiksel fonksiyon yardımı ile; sadece yatay yönde kaninler ve 1. büyük 

azılar arasındaki genişlik, ön-arka yönde ön ve arka uzunluk ölçümlerine dayanılarak 

çizilen eğrilerin üst ve alt diş dizilerinin biçimlerini yansıtıp yansıtmadığı incelenmiştir. 

 

Bu amaçla 2. aşamada önce, üst ve alt ortodontik modellerin oklüzal yüzeylerinin 

görüntüleri üzerinde Resim 3.4’de gösterilen toplam 15 noktadan, sadece 5’er tanesi 

seçilmiştir. Söz konusu noktalar; 

Üst diş dizisinde; 

0.  11 ve 21 numaralı dişlerin anatomik mesial kontakt noktası 

13. 13 numaralı dişin tüberkül tepesi 

16-b.  16 numaralı dişin disto-bukkal tüberkülünün tepe noktası 

23. 23 numaralı dişin tüberkül tepesi 

26-b.  26 numaralı dişin disto-bukkal tüberkülünün tepe noktası 

Alt diş dizisinde; 

0. 41 ve 31 numaralı dişlerin anatomik mesial kontakt noktası 

43. 43 numaralı dişin tüberkül tepesi 

46-b. 46 numaralı dişin disto-bukkal tüberkülünün tepe noktası 

33. 33 numaralı dişin tüberkül tepesi 

36-b. 36 numaralı dişin disto-bukkal tüberkülünün tepe noktasıdır. 
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Bir önceki aşamada belirtildiği gibi, araştırma kapsamında yer alan üst ve alt 

toplam 160 modelin her birinin oklüzal yüzeyinin görüntüsü üzerinde yukarıda 

belirtilen 5 nokta işaretlendikten sonra, her bir noktanın x ve y koordinatları Matlab 

yazılımı tarafından Cartesien düzlemine yerleştirilmiştir. Daha sonra program içinde 

açılan farklı bir pencerede; 1. aşamada tespit edilen ve diş dizilerinin biçimini yansıtan 

en uygun eğrinin çizilmesini sağlayan matematiksel fonksiyon kullanılarak; bu kez 

Cartesien düzlemine yerleştirilmiş olan sadece 5 noktadan geçebilecek biçimde eğriler 

çizilmiştir (Şekil 13). Aynı model görüntüleri üzerinde bu kez bir önceki aşamada 

olduğu gibi 15 nokta seçilerek ve en uygun matematiksel fonksiyon kullanılarak  

gerçekleştirilmiş olan eğri çizimleri bir kez daha tekrarlanmıştır (Şekil 14). 160 

ortodontik modelin her birinin oklüzal yüzeylerinin görüntüleri üzerinde en uygun 

matematiksel denklem kullanılarak, 15 noktadan ve 5 noktadan geçmek üzere 160’ı üst, 

160’ı ise alt diş dizisi için toplam 320 adet eğri oluşturulmuştur.  

 

 

Şekil 13. En uygun matematiksel fonksiyon kullanılarak ve 5 noktadan geçecek biçimde 
çizilen eğri 
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Şekil 14. En uygun matematiksel fonksiyon kullanılarak ve 15 noktadan geçecek biçimde 
çizilen eğri 

 

Bu aşamada son olarak en uygun matematiksel fonksiyon kullanılarak; her bir 

modelin oklüzal yüzeyinin görüntüsü üzerinde 15 noktadan geçecek biçimde çizilen 

eğri ile 5 noktadan geçecek biçimde çizilen eğri arasındaki uyum incelenmiştir. Matlab 

programı içersine eklenen yeni bir ara birim sayesinde, söz konusu olan iki eğri çizimin 

çakıştırılması sağlanmış ve eğriler arasındaki uyum önceki aşamadakine benzer biçimde  

en küçük kareler yöntemiyle değerlendirilmiştir (Şekil 15).    
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Şekil 15.  En uygun matematiksel denklem kullanılarak, 5 ve 15 noktadan geçecek 

biçimde çizilen eğrilerin çakıştırılması ve aralarındaki uyumun incelenmesi  

 

 

3.2.3.3. Doğrudan Ortodontik Modeller Üzerinde Gerçekleştirilen Ölçümlerinin 
Sayısal Değerlerinin Verilmesi İle Diş Dizisi Biçimlerinin Çizilmesini Ve Baskı 
Alınmasını Sağlayan Bilgisayar Yazılımının Oluşturulması 

 

Araştırmanın 3. aşamasında; ortodontik tedavi öncesinde her hasta için 

gerçekleştirilmesi gerekli olan  bireysel diş dizisi biçiminin; doğrudan ortodontik 

modeller üzerinde gerçekleştirilen ölçümlere dayanarak hızlı ve kolay biçimde 

çizilmesini ve baskı alınmasını sağlayan bir bilgisayar yazılımı oluşturulmuştur.  

 

Bir önceki aşamada, en uygun matematiksel fonksiyon yardımı ile; 5 ve 15 

noktadan geçecek biçimde çizilen eğrilerin birbirleri ile uyumlu olup olmadıkları 

belirlendikten sonra; üst ve alt diş dizilerinin biçimlerinin yatay yönde kaninler ve 1. 

büyük azılar arasındaki genişlik, ön-arka yönde ön ve arka uzunluk ölçümlerine 
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dayanılarak çizilmesini sağlayacak bir yazılım oluşturulmuştur. Bu amaçla Matlab 

programı içinde yeni bir ara birim daha eklenmiştir. Bu ara birim Matlab programı 

içinde farklı bir pencerede açılmaktadır.  Söz konusu pencerede; 

• Doğrudan ortodontik modeller üzerinde yapılacak olan ölçümler sonucunda 

belirlenecek olan milimetrik değerlerin yazılacağı alanlar  

Kaninler arası genişlik 

1.Büyük azılar arası genişlik 

Ön uzunluk  

Arka uzunluk  

• Hesapla düğmesi 

• Yazdır düğmesi görülmektedir (Şekil 16). 

 

 

 

Şekil 16. Bireysel diş dizisi biçiminin çizilmesini  sağlayan yazılım 

 
 



 37

 Ortodontik modeller üzerinde Şekil 17’de görülen ölçümler gerçekleştirildikten 

sonra, elde edilen değerler ilgili alanlara yazılmakta ve hesaplama düğmesine 

basılmaktadır. 

 

                   

Şekil 17. Bireysel diş dizisi biçiminin çizilmesi amacı ile doğrudan ortodontik 
modeller üzerinde yapılan ölçümler 

 

Yatay Yöndeki Genişlik Ölçümleri  

Üst Diş Dizisinde;   

(13-23) numaralı dişlerin tüberkül tepeleri arasındaki genişlik 

(16-26) numaralı dişlerin disto-bukkal tüberkül tepeleri arasındaki  genişlik 

Alt Diş Dizisinde;  

(43-33) numaralı dişlerin tüberkül tepeleri arasındaki genişlik, 

(46-36) numaralı dişlerin disto-bukkal tüberkül tepeleri arasındaki  genişlik   

             

Ön-Arka Yöndeki Uzunluk Ölçümleri 

Üst Diş Dizisinde;  

0 ┴ (13–23) Uzunluğu: Ön Uzunluk; 11 ve 21 numaralı dişlerin mesial kontakt 

noktalarından (0 noktası), 13 ve 23 numaralı dişlerin tüberkül tepelerini birleştiren yatay 

yöndeki doğru parçasına indirilen dikmenin uzunluğu 
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0 ┴ (16–26) Uzunluğu: Arka Uzunluk; 11 ve 21 numaralı dişlerin mesial kontakt 

noktalarından (0 noktası), (16–26) numaralı dişlerin disto-bukkal tüberkül tepelerini 

birleştiren yatay yöndeki doğru parçasına indirilen dikmenin uzunluğu 

Alt Diş Dizisinde;  

0 ┴ (43–33) Uzunluğu: Ön Uzunluk; 41 ve 31 numaralı dişlerin mesial kontakt 

noktalarından (0 noktası), 43 ve 33 numaralı dişlerin tüberkül tepelerini birleştiren yatay 

yöndeki doğru parçasına indirilen dikmenin uzunluğu 

0 ┴ (46–36) Uzunluğu: Arka Uzunluk; 41 ve 31 numaralı dişlerin mesial kontakt 

noktalarından (0 noktası),  46 ve 36 numaralı dişlerin disto-bukkal tüberkül tepelerini 

birleştiren yatay yöndeki doğru parçasına indirilen dikmenin uzunluğu  

 

 Hesapla komutunun verilmesinden sonra, program her birey için verilen sayısal 

değerlere uygun olarak, Cartesian koordinat sistemi içinde 5 nokta belirlemekte ve daha 

sonra da en uygun matematiksel denklemi kullanarak, bu 5 noktadan geçecek biçimde 

diş dizisi eğrisini oluşturmaktadır. Yazdır komutunun verilmesinden sonra ise 

oluşturulan eğri, bir yazıcı aracılığı ile 1:1 boyutlarında çizdirilmektedir.  

 

3.2.4. İstatistiksel Değerlendirme  

 

Bu araştırmada normal oklüzyon gösteren 80 erişkin olgudan elde edilen 80 tanesi 

üst, 80 tanesi alt olmak üzere toplam 160 adet modelin bilgisayar ortamına aktarılan  

oklüzal yüzeylerinin görüntüleri üzerinde yapılan eğri çizimleri sonucunda elde edilen 

değerler IBM uyumlu bilgisayar yardımı ile SPSS 9.0 istatistik programı kullanılarak 

değerlendirilmiştir. 

 

3.2.4.1. Tanımlayıcı İstatiksel Değerler 
 

Araştırma planında belirtildiği gibi, 1. aşamada; normal oklüzyon gösteren erişkin 

bireylerin üst ve alt diş dizilerinin biçimlerini en uygun yansıtan matematiksel 
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fonksiyonun belirlenmesi ve cinsiyete bağlı olan farklılıkların saptanması 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, araştırma kapsamında yer alan üst ve alt toplam 

160 modelin her birinin oklüzal yüzeyinin görüntüsü üzerinde 15 nokta belirlendikten 

sonra, altı adet matematiksel denklem kullanılarak, seçilen noktalardan en uygun 

biçimde geçecek biçimde eğriler çizdirilmiştir.  

 

Araştırmanın 2. aşamasında ise; normal oklüzyon gösteren erişkin bireylerin üst 

ve alt diş dizilerinin biçimlerini en uygun yansıtan matematiksel fonksiyon yardımı ile; 

sadece yatay yönde kaninler ve 1. büyük azılar arasındaki genişliklere, ön-arka yönde 

ön ve arka uzunluklara dayanılarak çizilen eğrilerin üst ve alt diş dizilerinin biçimlerini 

yansıtıp yansıtmadığı incelenmiştir. Bu hedefle 1. aşamada belirlenen en uygun 

matematiksel denklem kullanılarak; üst ve alt  her bir modelin oklüzal yüzeyinin 

görüntüsü üzerinde 15 noktadan geçecek biçimde çizilen eğri ile 5 noktadan geçecek 

biçimde çizilen eğriler arasındaki uyum incelenmiştir.  

Araştırmanın 1. ve 2. aşamalarında, modellerin oklüzal yüzeylerinin görüntüleri 

üzerinde belirlenen noktaların seçimlerinin tekrarlanabilirliğinin incelenmesi amacı ile; 

araştırma kapsamında yer alan modeller arasından tesadüfen seçilen üst (n: 10) ve alt (n: 

10) modellerin oklüzal yüzeylerinin görüntüleri üzerinde ilk önce araştırmanın 1. 

aşamasının hedefi doğrultusunda 15 nokta belirlenerek ve altı adet matematiksel 

fonksiyon kullanılarak gerçekleştirilen eğri çizimleri 1 ay ara ile tekrarlanmıştır. 1. ve 2. 

çizimlerin diş dizilerinin biçimleri ile uyumlarını gösteren belirtme katsayılarının 

aritmetik ortalamaları (X), 1. ve 2. çizimlerde elde edilen belirtme katsayıları arasındaki 

farkların aritmetik ortalamaları (D) ve standart sapmaları (S) hesaplanmış ve söz konusu 

değerler Tablo  II ’de gösterilmiştir. Daha sonra araştırmanın 2. aşamasının hedefi 

doğrultusunda, en uygun matematiksel fonksiyon kullanılarak 15 noktadan ve 5 

noktadan geçecek biçimde gerçekleştirilen eğri çizimleri ve çakıştırmaları 1 ay ara ile 

tekrarlanmıştır. 1. ve 2. çakıştırmalar sonucunda; 15 ve 5 noktadan geçecek biçimde 

gerçekleştirilen eğri çizimleri arasındaki uyumu gösteren belirtme katsayılarının 

aritmetik ortalamaları (X), 1. ve 2. çizimlerde elde edilen belirtme katsayıları arasındaki 

farkların aritmetik ortalamaları (D), standart sapmaları (S) hesaplanmış ve söz konusu 

değerler Tablo  II ’de gösterilmiştir. 
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Normal oklüzyon gösteren kız ve erkek  olgular ile cinsiyet ayrımı yapılmadan 

araştırma kapsamında yer alan tüm bireylerin; diş dizilerinin biçimlerinin matematiksel 

fonksiyonlar kullanılarak çizilmesi sonucunda elde edilen eğrilerin diş dizilerinin 

biçimleri ile uyumlarını gösteren belirtme katsayılarının (r²) aritmetik ortalamaları (X) 

ve standart sapmaları (S) hesaplanarak Tablo III– VII’ de gösterilmiştir.  

 

1. aşamada belirlenen en uygun matematiksel fonksiyon kullanılarak; normal 

oklüzyon gösteren kız ve erkek  olgular ile cinsiyet ayrımı yapılmadan araştırma 

kapsamında yer alan tüm bireyler için, üst ve alt  her bir modelin oklüzal yüzeyinin 

görüntüsü üzerinde 15 noktadan geçecek biçimde çizilen eğri ile 5 noktadan geçecek 

biçimde çizilen eğri arasındaki uyumu gösteren belirtme katsayılarının (r²) aritmetik 

ortalamaları (X) ve standart sapmaları (S) hesaplanarak Tablo VIII’ de gösterilmiştir. 

  

3.2.4.2. Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler 
 

Örnek çapının (n sayısı) küçük olduğu ve materyal verilerinin dağılımının 

‘Normal Dağılım Eğrisine’ uyup uymadığının bilinmediği çalışmalarda, normal 

dağılımı esas temel alarak, gruplara ait aritmetik ortalama ve standart sapma gibi 

değerleri kullanan parametrik yöntemlerin kullanılması uygun değildir (28, 137).  

Parametrik olmayan yöntemler ise normal dağılımı şart koşmadığından ve örnek çapı 

küçük olduğunda parametrik yöntemlerden daha değerli olduklarından (28), bu 

araştırmada parametrik olmayan yöntemleri kullanmak uygun bulunmuştur.  
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3.2.4.3. Wilcoxon Testi 

 

Eşlendirilmiş dizilerde gözlem değerlerinin karşılaştırılmasında kullanılan 

parametrik olmayan istatistiksel yöntemlerden Wilcoxon testi ile grup içi farkların 

istatistiksel önemi saptanmıştır (28). 

 

 

3.2.4.4. Mann Whitney U Testi 

 

Bağımsız gruplar arasında gözlem değerlerinin karşılaştırılmasında kullanılan 

parametrik olmayan istatistiksel yöntemlerden Mann Whitney U testi yardımıyla gruplar 

arasındaki farkların istatistiksel önemi saptanmıştır (28). 

 

3.2.4.5. İstatiksel Karşılaştırma Düzeni 
 

Açıklanan testler yardımı ile araştırma materyali aşağıda belirtilen düzen içinde 

değerlendirilmiştir. 

 

Bilgisayar ortamına aktarılan model görüntüleri üzerinde yapılacak    eğri 

çizimleri için belirlenen noktaların seçimlerinin tekrarlanabilirliğinin incelenmesi amacı 

ile; 

• Üst ve alt modeller üzerinde 15 nokta seçilerek gerçekleştirilen 1. ve 2. eğri 

çizimlerinin diş dizilerinin biçimleri ile uyumları Wilcoxon testi yardımı ile 

karşılaştırılmış ve aradaki farkın istatistiksel önemi saptanmıştır (Tablo II). 

• Üst ve alt modeller üzerinde 5 ve 15 nokta seçilerek gerçekleştirilen eğri 

çizimlerinin 1. ve 2. çakıştırmaları ile belirlenen uyumları Wilcoxon testi yardımı 

ile karşılaştırılmış ve aradaki farkın istatistiksel önemi saptanmıştır (Tablo II). 



 42

Normal oklüzyon gösteren erişkin bireylerin üst ve alt diş dizilerinin biçimlerini 

en uygun yansıtan matematiksel fonksiyonun belirlenmesi ve cinsiyete bağlı olan 

farklılıkların saptanması amacı ile; 

• Kız olguların üst ve alt diş dizilerinin biçimlerinin matematiksel fonksiyonlar 

kullanılarak çizilmesi sonucunda elde edilen eğrilerin diş dizilerinin biçimleri ile 

uyumları Wilcoxon testi yardımı ile karşılaştırılmış ve aradaki farkın istatistiksel 

önemi saptanmıştır (Tablo IV). 

• Erkek olguların üst ve alt diş dizilerinin biçimlerinin matematiksel fonksiyonlar 

kullanılarak çizilmesi sonucunda elde edilen eğrilerin diş dizilerinin biçimleri ile 

uyumları Wilcoxon testi yardımı ile karşılaştırılmış ve aradaki farkın istatistiksel 

önemi saptanmıştır (Tablo V). 

• Kız ve erkek olguların üst ve alt diş dizilerinin biçimlerinin matematiksel 

fonksiyonlar kullanılarak çizilmesi sonucunda elde edilen eğrilerin diş dizilerinin 

biçimleri ile uyumları Mann Whitney U testi yardımı ile karşılaştırılmış ve aradaki 

farkın istatistiksel önemi saptanmıştır (Tablo VI). 

• Cinsiyet ayrımı yapılmadan tüm olguların üst ve alt diş dizilerinin biçimlerinin 

matematiksel fonksiyonlar kullanılarak çizilmesi sonucunda elde edilen eğrilerin 

diş dizilerinin biçimleri ile uyumları Wilcoxon testi yardımı ile karşılaştırılmış ve 

aradaki farkın istatistiksel önemi saptanmıştır (Tablo VII). 

Normal oklüzyon gösteren erişkin bireylerin üst ve alt diş dizilerinin biçimlerini 

en uygun yansıtan matematiksel fonksiyonu kullanılarak; 15 noktadan geçecek biçimde 

çizilen eğri ile 5 noktadan geçecek biçimde çizilen eğri arasındaki uyumun cinsiyete ve 

diş dizisine bağlı olan farklılıklarının saptanması amacı ile; 

• Kız olguların üst ve alt diş dizileri için çizilen eğrilerin uyumları  

• Erkek olguların üst ve alt diş dizileri için çizilen eğrilerin uyumları 

• Kız ve erkek olgular arasında üst diş dizileri için çizilen eğrilerin uyumları 

• Kız ve erkek olgular arasında alt diş dizileri için çizilen eğrilerin uyumları 

• Cinsiyet ayrımı yapılmadan üst ve alt diş dizileri için çizilen eğrilerin uyumları 

Mann Whitney U testi yardımı ile karşılaştırılmış ve aradaki farkların istatistiksel 

önemi saptanmıştır (Tablo VIII). 
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4. BULGULAR 

 

Üst ve alt diş dizilerinin biçimlerini en uygun yansıtan matematiksel fonksiyonun 

belirlenmesi ve bireysel olarak diş dizisi biçiminin çizilmesi amacı kullanılmak üzere 

bir bilgisayar yazılımı oluşturulmasının amaçlandığı bu çalışma; Angle I. sınıf normal 

oklüzyon gösteren bireylerden elde edilen ortodontik modellerin dijital fotoğraf 

makinesi aracılığıyla bilgisayar ortamına aktarılan üst ve alt oklüzal yüzeylerinin 

görüntülerine dayanarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada sırası ile aşağıdaki aşamalar 

izlenmiştir;  

 

Bilgisayar ortamına aktarılan model görüntüleri üzerinde yapılacak    eğri 

çizimleri için belirlenen noktaların seçimlerinin tekrarlanabilirliği incelenmiş ve elde 

edilen bulgular Tablo II’de gösterilmiştir. 

  

Normal oklüzyon gösteren erişkin bireylerin üst ve alt diş dizilerinin biçimlerini 

en uygun yansıtan matematiksel fonksiyon belirlenmiş ve cinsiyete bağlı olan farklar 

incelenmiş olup, elde edilen bulgular Tablo III-VII’de verilmiştir. 

 

Normal oklüzyon gösteren erişkin bireylerin üst ve alt diş dizilerinin biçimlerini 

en uygun yansıtan matematiksel fonksiyonu kullanılarak; 15 noktadan geçecek biçimde 

çizilen eğri ile 5 noktadan geçecek biçimde çizilen eğri arasındaki uyumun cinsiyete ve 

diş dizisine bağlı olan farkları  incelenerek, elde edilen bulgular Tablo VIII’de 

gösterilmiştir. 

 

Ortodontik tedavi öncesinde her hasta için gerçekleştirilmesi gerekli olan  bireysel 

diş dizisi biçiminin; doğrudan ortodontik modeller üzerinde gerçekleştirilen ölçümlere 

dayanarak hızlı ve kolay biçimde çizilmesini ve 1:1 boyutlarda baskı alınmasını 

sağlayan bir bilgisayar yazılımı oluşturulmuştur. 
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4.1. Bilgisayar Ortamına Aktarılan Model Görüntüleri Üzerinde   Yapılacak Eğri 

Çizimleri İçin Belirlenen Noktaların Seçimlerinin Tekrarlanabilirliğinin 

İncelenmesi 

 

Üst ve alt ortodontik modellerin oklüzal yüzeylerinin görüntüleri üzerinde 15 

nokta seçilerek gerçekleştirilen ve 1 ay ara ile iki kez tekrarlanan eğri çizimlerinin diş 

dizilerinin biçimleri ile uyumları arasındaki farkların istatistiksel olarak önemi Tablo 

II’de gösterilmiştir. Tablo II’de görüldüğü gibi hem üst hem de alt diş dizisi için 

gerçekleştirilen 1. ve 2. eğri çizimlerinin diş dizileri ile uyumlarını gösteren belirtme 

katsayıları arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmamıştır.  

 

Üst ve alt ortodontik modellerin oklüzal yüzeylerinin görüntüleri üzerinde 5 ve 15 

nokta seçilerek çizilen eğrilerin 1 ay ara ile tekrarlanan çizimleri ve çakıştırmaları 

sonucunda belirlenen ve eğriler arasındaki uyumu gösteren 1. ve 2. belirtme katsayıları 

arasındaki farkların karşılaştırılması sonucunda da; üst ve alt diş dizileri için 

gerçekleştirilen çizimler ve çakıştırmalar arasındaki farkların  istatistiksel olarak önemli 

olmadığı görülmüştür (Tablo II). 

 

4.2. Normal Oklüzyon Gösteren Erişkin Bireylerin Üst Ve Alt Diş Dizilerinin 

Biçimlerini En Uygun Yansıtan Matematiksel Fonksiyonun Belirlenmesi Ve 

Cinsiyete Bağlı Olan Farkların İncelenmesi 

 

Tablo III’de normal oklüzyon gösteren kız ve erkek olgular ile cinsiyet ayrımı 

yapılmadan araştırma kapsamında yer alan tüm olguların üst ve alt ortodontik 

modellerinin oklüzal yüzeylerinin görüntüleri üzerinde; 15 nokta seçilerek ve altı adet 

matematiksel fonksiyon kullanılarak çizilen eğrilerin, diş dizilerinin biçimleri ile olan 

uyumlarını gösteren belirtme katsayılarının ortalama değerleri (X) ve standart sapmaları 

(S) verilmiştir.  

 

Üst diş dizisinin biçimi ile çizilen eğriler arasındaki uyumu gösteren belirtme 

katsayılarının değerlerine göre matematiksel fonksiyonların sıralaması aşağıda 

gösterildiği gibidir (Tablo III). 
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Uygunluk   Kız olgularda  Erkek olgularda Tüm olgularda 

1   Polinom (4)  Polinom (4)  Polinom (4) 

2   Conic Section  Conic Section  Conic Section 

3   Elips   Elips   Elips 

4   Parabol  Parabol  Parabol 

5   Catenary  Beta Fonksiyon Beta Fonksiyon 

6   Beta Fonksiyon Catenary  Catenary 

 

 

Alt diş dizisinin biçimi ile çizilen eğriler arasındaki uyumu gösteren belirtme 

katsayılarının değerlerine göre matematiksel fonksiyonların sıralaması ise aşağıda 

gösterildiği gibidir (Tablo III). 

 

Uygunluk   Kız olgularda  Erkek olgularda Tüm olgularda 

1   Polinom (4)  Polinom (4)  Polinom (4) 

2   Conic Section  Elips   Conic Section 

3   Parabol  Conic Section  Elips 

4   Elips   Parabol  Parabol 

5   Catenary  Beta Fonksiyon Catenary 

6   Beta Fonksiyon Catenary  Beta Fonksiyon 

 

4.2.1. Normal Oklüzyon Gösteren Kız Olguların Üst Ve Alt Diş Dizilerinin 
Biçimlerini En Uygun Yansıtan Matematiksel Fonksiyonun Belirlenmesi  

 

Normal oklüzyon gösteren kız olgularda, matematiksel fonksiyonlar kullanılarak 

çizilen eğrilerin diş dizilerinin biçimleri ile uyumlarının karşılaştırılması ve aradaki 

farkların istatistiksel olarak önemi Tablo IV’de gösterilmiştir.  

 

Tablo IV incelendiğinde, üst diş dizisinin biçimi ile 6 matematiksel fonksiyon 

kullanılarak çizilen eğriler arasındaki uyumu gösteren ortalama belirtme katsayısının;  
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Polinom (4)  fonksiyonu için  0,9953 

Conic Section  fonksiyonu için  0,9847  

Elips    fonksiyonu için  0,9805 

Parabol  fonksiyonu için  0,9727 

Catenary  fonksiyonu için  0,9187 

Beta Fonksiyon fonksiyonu için  0,9193 olduğu görülmektedir. 

 

İncelenen matematiksel fonksiyonlardan beta fonksiyon ve catenary fonksiyonları 

dışında kalanlar kullanılarak çizilen eğrilerin üst diş dizisinin biçimi ile uyumları 

arasında istatistiksel olarak önemli fark bulunmuş olup, üst diş dizisinin biçimini en 

uygun yansıtan eğrinin 4. derece polinom fonksiyonu kullanılarak çizilmiş olduğu 

görülmektedir (Tablo IV).  

 

Araştırmada kapsamında yer alan matematiksel fonksiyonlar kullanılarak çizilen 

eğriler ile alt diş dizisinin biçimi arasındaki uyum incelendiğinde, ortalama belirtme 

katsayılarının;  

Polinom (4)  fonksiyonu için  0,9961 

Conic Section             fonksiyonu için  0,9786  

Parabol  fonksiyonu için  0,9745 

Elips   fonksiyonu için  0,9735 

Catenary  fonksiyonu için  0,9331 

Beta Fonksiyon fonksiyonu için  0,8740 olduğu görülmektedir (Tablo IV). 

 

Tablo IV’de görüldüğü gibi, elips ve parabol fonksiyonları dışında kalan 

matematiksel fonksiyonlar kullanılarak çizilen eğrilerin alt diş dizisinin biçimi ile 

uyumları arasında istatistiksel olarak önemli fark bulunmuştur. Üst diş dizisinde olduğu 

gibi, alt diş dizisinin biçimini en uygun biçimde yansıtan eğri 4. derece polinom 

fonksiyonu kullanılarak çizilmiştir. 
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4.2.2. Normal Oklüzyon Gösteren Erkek Olguların Üst Ve Alt Diş Dizilerinin 
Biçimlerini En Uygun Yansıtan Matematiksel Fonksiyonun Belirlenmesi  

 

Normal oklüzyon gösteren erkek olgularda, matematiksel fonksiyonlar 

kullanılarak çizilen eğrilerin diş dizilerinin biçimleri ile uyumlarının karşılaştırılması ve 

aradaki farkların istatistiksel olarak önemi Tablo V’de gösterilmiştir.  

 

Üst diş dizisinin biçimi ile 6 matematiksel fonksiyon kullanılarak çizilen eğriler 

arasındaki uyumu gösteren ortalama belirtme katsayısının;  

Polinom (4)  fonksiyonu için  0,9951 

Conic Section             fonksiyonu için  0,9785  

Elips   fonksiyonu için  0,9782 

Parabol  fonksiyonu için  0,9702 

Beta Fonksiyon fonksiyonu için  0,9217 

Catenary  fonksiyonu için  0,9162 olduğu Tablo V’de görülmektedir. 

 

Normal oklüzyon gösteren kız olgularda olduğu gibi, erkek olgularda da 

incelenen matematiksel fonksiyonlardan beta fonksiyon ve catenary fonksiyonları 

dışında kalanlar kullanılarak çizilen eğrilerin üst diş dizisinin biçimi ile uyumları 

arasında istatistiksel olarak önemli fark bulunmuştur. Üst diş dizisinin biçimini en 

uygun yansıtan eğri 4. derece polinom fonksiyonu kullanılarak çizilmiştir (Tablo V).   

 

 

Tablo V incelendiğinde, alt diş dizisinin biçimi ile 6 matematiksel fonksiyon 

kullanılarak çizilen eğriler arasındaki uyumu gösteren ortalama belirtme katsayısının;  

Polinom (4)  fonksiyonu için  0,9956 

Elips   fonksiyonu için  0,9788 

Conic   Section fonksiyonu için  0,9783  

Parabol  fonksiyonu için  0,9744 

Beta Fonksiyon fonksiyonu için  0,9002  

Catenary  fonksiyonu için  0,8931 olduğu görülmektedir. 
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Erkek olgularda üst diş dizisine benzer biçimde, incelenen matematiksel 

fonksiyonlardan beta fonksiyon ve catenary fonksiyonları dışında kalanlar kullanılarak 

çizilen eğrilerin alt diş dizisinin biçimi ile uyumları arasında istatistiksel olarak önemli 

fark bulunmuştur. Alt diş dizisinin biçimini en uygun yansıtan eğri de  4. derece 

polinom fonksiyonu kullanılarak çizilmiştir (Tablo V). 

 

4.2.3. Normal Oklüzyon Gösteren Kız Ve Erkek Olguların Üst Ve Alt Diş 
Dizilerinin Biçimlerinin Matematiksel Fonksiyonlar Kullanılarak Çizilmesi 
Sonucunda Elde Edilen Eğrilerin Diş Dizilerinin Biçimleri İle Uyumlarının 
Karşılaştırılması 

 

Normal oklüzyon gösteren kız ve erkek olgular arasında, üst ve alt diş dizilerinin 

biçimlerinin matematiksel fonksiyonlar kullanılarak çizilmesi sonucunda elde edilen 

eğrilerin diş dizilerinin biçimleri ile uyumlarının karşılaştırılması ve aradaki farkların 

istatistiksel olarak önemi Tablo VI’da gösterilmiştir.  

 

Tablo VI’da görüldüğü gibi, conic section fonksiyonu kullanılarak çizilen 

eğrilerin, kız ve erkek olguların üst diş dizileri ile uyumları arasında istatistiksel olarak 

önemli fark bulunurken, araştırma kapsamında incelenen diğer matematiksel 

fonksiyonlar kullanılarak çizilen eğrilerin kız ve erkek olguların üst ve alt diş dizilerinin 

biçimleri  ile uyumları arasında istatistiksel olarak önemli fark bulunmamıştır. 

 

4.2.4. Cinsiyet Ayrımı Yapılmadan Normal Oklüzyon Gösteren Erişkin Bireylerin 
Üst Ve Alt Diş Dizilerinin Biçimlerini En Uygun Yansıtan Matematiksel 
Fonksiyonun Belirlenmesi  

 

Cinsiyet ayrımı yapılmadan normal oklüzyon gösteren erişkin bireylerde, 

matematiksel fonksiyonlar kullanılarak çizilen eğrilerin diş dizilerinin biçimleri ile 

uyumlarının karşılaştırılması ve aradaki farkların istatistiksel olarak önemi Tablo VII’de 

gösterilmiştir.  
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Tablo VII incelendiğinde, üst diş dizisinin biçimi ile 6 matematiksel fonksiyon 

kullanılarak çizilen eğriler arasındaki uyumu gösteren ortalama belirtme katsayısının;  

Polinom (4)  fonksiyonu için  0,9952 

Conic Section  fonksiyonu için  0,9816  

Elips   fonksiyonu için  0,9793 

Parabol  fonksiyonu için  0,9715 

Beta Fonksiyon fonksiyonu için  0,9202  

Catenary  fonksiyonu için  0,9177 olduğu görülmektedir. 

 

Cinsiyet ayrımı yapılmadan incelenen normal oklüzyon gösteren erişkin 

bireylerde; beta fonksiyon ve catenary fonksiyonları dışında kalan matematiksel 

fonksiyonlar kullanılarak çizilen eğrilerin üst diş dizisinin biçimi ile uyumları arasında 

istatistiksel olarak önemli fark bulunmuş olup, üst diş dizisinin biçimini en uygun 

yansıtan eğrinin 4. derece polinom fonksiyonu kullanılarak çizilmiş olduğu 

görülmektedir (Tablo VII). 

 

 

Araştırmada kapsamında yer alan matematiksel fonksiyonlar kullanılarak çizilen 

eğriler ile alt diş dizisinin biçimi arasındaki uyum incelendiğinde, ortalama belirtme 

katsayılarının;  

 

 

 

Polinom (4)  fonksiyonu için  0,9958 

Conic Section  fonksiyonu için  0,9784  

Elips   fonksiyonu için  0,9761 

Parabol  fonksiyonu için  0,9744 

Catenary  fonksiyonu için  0,9131 

Beta Fonksiyon fonksiyonu için  0,8871 olduğu görülmektedir (Tablo VII). 
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Tablo VII’de görüldüğü gibi, elips ve parabol fonksiyonları dışında kalan 

matematiksel fonksiyonlar kullanılarak çizilen eğrilerin; cinsiyet ayrımı yapılmadan 

normal oklüzyon gösteren erişkin bireylerin alt diş dizisinin biçimi ile uyumları arasında 

istatistiksel olarak önemli fark bulunmuştur. Üst diş dizisinde olduğu gibi, alt diş 

dizisinin biçimini en uygun biçimde yansıtan eğri 4. derece polinom fonksiyonu 

kullanılarak çizilmiştir. 

 

4.3. Normal Oklüzyon Gösteren Erişkin Bireylerin Üst Ve Alt Diş Dizilerinin 
Biçimlerini En Uygun Yansitan Matematiksel Fonksiyon Kullanilarak; 15 
Noktadan Geçecek Biçimde Çizilen Eğri İle 5 Noktadan Geçecek Biçimde Çizilen 
Eğri Arasindaki Uyumun Cinsiyete Ve Diş Dizisine Bağli Olan Farkliliklarinin 
İncelenmesi  

 

Araştırma planında belirtildiği gibi çalışmanın 2. aşamasının hedefi; normal 

oklüzyon gösteren erişkin bireylerin üst ve alt diş dizilerinin biçimlerini en uygun 

yansıtan matematiksel fonksiyon yardımı ile; sadece yatay yönde kaninler ve 1. büyük 

azılar arasındaki genişlik, ön-arka yönde ön ve arka uzunluk ölçümlerine dayanılarak 

çizilen eğrilerin üst ve alt diş dizilerinin biçimleri ile uyumunun incelenmesidir.  

 

Bu amaç doğrultusunda; normal oklüzyon gösteren kız ve  erkek olgular ile 

cinsiyet ayrımı yapılmadan tüm bireylerde, hem üst hem de alt diş dizilerinin biçimini 

en uygun yansıtan 4. derece polinom fonksiyonu kullanılarak 15 noktadan geçecek 

biçimde çizilen eğri ile 5 noktadan geçecek biçimde çizilen eğri arasındaki uyumun 

cinsiyete ve diş dizisine bağlı olan farklılıklarının saptanması için yapılan 

karşılaştırmalar ve aradaki farkların istatistiksel olarak önemi Tablo VIII’de 

gösterilmiştir.  

 

Tablo VIII incelendiğinde, üst ve alt diş dizilerinin biçiminin 4. derece polinom 

fonksiyonu kullanılarak, 15 noktadan ve 5 noktadan geçecek biçimde çizilmesi 

durumunda elde edilen eğriler arasındaki  uyumu gösteren ortalama belirtme 

katsayısının;  
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Üst diş dizisi için:  

Kız olgularda      0,9985   

Erkek olgularda    0,9989   

Cinsiyet ayrımı yapılmadan tüm olgularda 0,9987   

 

Alt diş dizisi için:  

Kız olgularda      0,9992 

Erkek olgularda    0,9990 

Cinsiyet ayrımı yapılmadan tüm olgularda  0,9991 olduğu görülmektedir. 

 

4. derece polinom fonksiyonu kullanılarak, 15 noktadan ve 5 noktadan geçecek 

biçimde çizilen eğrilerin uyumları arasında, cinsiyete ve diş dizisine bağlı olan 

farklılıklarının saptanması için yapılan karşılaştırmalar incelendiğinde;  

 

• Kız olguların üst ve alt diş dizileri için çizilen eğrilerin uyumları arasında 

• Erkek olguların üst ve alt diş dizileri için çizilen eğrilerin uyumları arasında  

• Kız ve erkek olgular arasında üst diş dizileri için çizilen eğrilerin uyumları arasında 

• Kız ve erkek olgular arasında alt diş dizileri için çizilen eğrilerin uyumları arasında 

• Cinsiyet ayrımı yapılmadan üst ve alt diş dizileri için çizilen eğrilerin uyumları arasında 

istatistiksel önemli bir fark bulunmamıştır (Tablo VIII). 

 

 

4.4. Bireysel Olarak Diş Dizisi Biçiminin Çizilmesini Ve Baskı Alınmasını Sağlayan 
Bilgisayar Yazılımının Oluşturulması 
 

Matlab 7.0 ® ( The MathWorks, Inc.) programı içinde oluşturulan yazılım; diş 

dizilerinin kaninler arası genişlik, 1. büyük azılar arası genişlik, ön ve arka uzunluk 

ölçümlerinin sayısal değerlerinin verilmesi ile 4.derece polinom fonksiyonunu 

kullanarak diş dizilerinin biçimlerinin çizilmesini ve baskı alınmasını (şekil 18, 19) 

sağlamaktadır. 
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Şekil 18. Bireysel olarak diş dizisi biçiminin çizilmesi 

 

 

 

Şekil 19. Bireysel diş dizisi biçiminin çıktısı 
 

 

 

 

 

 

 

 



 53

Tablo II. Normal oklüzyon gösteren bireylerde üst ve alt diş dizilerinin biçimlerinin 
matematiksel fonksiyonlar kullanarak çizilmesi amacı ile belirlenen noktaların seçimlerinin 
tekrarlanabilirliğinin incelenmesi 

 15 nokta seçilerek gerçekleştirilen  

 eğri çizimlerinin 

 diş dizilerinin biçimleri ile uyumları 

 n= 60 

 1. Eğri Çizimi 2. Eğri Çizimi Fark 

 x sd x sd d sd 
Test 

Üst Diş Dizisi 0,9558 0,0534 0,9557 0,0539 -0,0001 0,0026 ns 

Alt Diş Dizisi 0,9532 0,0486 0,9536 0,0487 0,0004 0,0027 ns 

        

        

 5 ve 15 nokta seçilerek gerçekleştirilen  

 eğri çizimlerinin  

 birbirleri ile uyumları 

 n= 10 

 1. Çakıştırma 2. Çakıştırma Fark 

 x sd x sd d sd 
Test 

Üst Diş Dizisi 0,9994 0,0007 0,9995 0,0002 0,0001 0,0006 ns 

Alt Diş Dizisi 0,9997 0,0004 0,9996 0,0004 -0,0001 0,0003 ns 

        
        

x: Belirtme katsayısı (r²) aritmetik ortalaması  

sd: Standart sapma     

d: Belirtme katsayısı (r²) farklarının aritmetik ortalaması 

 (2. eğri çizimi/çakıştırması) - (1. eğri 
çizimi/çakıştırması) 

Test: Wilcoxon;  ns: istatistiksel olarak 
önemsiz 
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Tablo III. Normal oklüzyon gösteren bireylerde üst ve alt diş dizilerinin biçimlerinin 
matematiksel fonksiyonlar kullanarak çizilmesi sonucunda elde edilen eğrilerin diş dizilerin 
biçimleri ile uyumlarına ait tanımlayıcı değerler 

 ♀ 
 n= 40 
 ÜST DİŞ DİZİSİ ALT DİŞ DİZİSİ 
 x sd min max x sd min max 
Polinom (4) 0,9953 0,004 0,9856 0,999 0,9961 0,002 0,9893 0,9990
Conic 
Section 0,9847 0,021 0,9150 1,000 0,9786 0,017 0,9275 0,9968

Elips 0,9805 0,020 0,9129 0,999 0,9735 0,018 0,9278 0,9967
Parabol 0,9727 0,014 0,9372 0,995 0,9745 0,011 0,9532 0,9944
Beta 
Fonksiyon 0,9187 0,052 0,7685 0,998 0,8740 0,071 0,6739 0,9995

Catenary 0,9193 0,087 0,6928 1,000 0,9331 0,063 0,7244 0,9999
 ♂ 
 n= 40 
 ÜST DİŞ DİZİSİ ALT DİŞ DİZİSİ 
 x sd min max x sd min max 
Polinom (4) 0,9951 0,002 0,9906 0,999 0,9956 0,003 0,9861 0,9992
Conic 
Section 0,9785 0,020 0,9368 1,000 0,9783 0,019 0,9282 0,9965

Elips 0,9782 0,019 0,9263 1,000 0,9788 0,019 0,9262 0,9999
Parabol 0,9702 0,014 0,9374 0,989 0,9744 0,014 0,9484 0,9943
Beta 
Fonksiyon 0,9217 0,045 0,8026 0,998 0,9002 0,064 0,7555 0,9955

Catenary 0,9162 0,086 0,6911 1,000 0,8931 0,110 0,5900 0,9975
 ♀♂ 
 n= 80 
 ÜST DİŞ DİZİSİ ALT DİŞ DİZİSİ 
 x sd min max x sd min max 
Polinom 
(4) 0,9952 0,003 0,9856 0,9995 0,9958 0,003 0,9861 0,9992

Conic 
Section 0,9816 0,020 0,9150 0,9997 0,9784 0,018 0,9275 0,9968

Elips 0,9793 0,020 0,9129 0,9999 0,9761 0,019 0,9262 0,9999
Parabol 0,9715 0,014 0,9372 0,9952 0,9744 0,013 0,9484 0,9944
Beta 
Fonksiyon 0,9202 0,049 0,7685 0,9984 0,8871 0,068 0,6739 0,9995

Catenary 0,9177 0,086 0,6911 0,9999 0,9131 0,091 0,5900 0,9999
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Tablo IV. Normal oklüzyon gösteren kız olgularda diş dizilerinin biçimlerinin matematiksel 
fonksiyonlar kullanarak çizilmesi sonucunda elde edilen eğrilerin diş dizilerinin biçimleri ile 
uyumlarının karşılaştırılması 

 

 

ÜST Polinom (4) Conic 
Section Elips Parabol Beta 

Fonksiyon Catenary 
♀ 

DİŞ DİZİSİ x 
: 0,9953 x 

: 0,9847 x 
: 0,9805 x 

: 0,9727 x 
: 0,9187 x 

: 0,9193 

Catenary x 
: 0,9193 *** *** *** ** ns   

Beta 
Fonksiyon 

x 
: 0,9187 *** *** *** ***     

Parabol x 
: 0,9727 *** *** ***       

Elips x 
: 0,9805 *** ***         

Conic 
Section 

x 
: 0,9847 ***           

Polinom (4) x 
: 0,9953             

 

 

 

 x: Belirtme katsayısı (r²) aritmetik 
ortalaması         

Test: Wilcoxon;  p≤ 0,001; *** p≤ 
0,01; ** p≤ 0,05; * ns: istatistiksel olarak önemsiz 

ALT Polinom 
(4) 

Conic 
Section Elips Parabol Beta 

Fonksiyon Catenary 
♀ 

DİŞ DİZİSİ x 
: 0,9961 x 

: 0,9786 x 
: 0,9735 x 

: 0,9745 x 
: 0,8740 x 

: 0,9331 

Catenary x 
: 0,9331 *** *** *** *** ***   

Beta 
Fonksiyon 

x 
: 0,8740 *** *** *** ***     

Parabol x 
: 0,9745 *** * ns       

Elips x 
: 0,9735 *** ***         

Conic Section x 
: 0,9786 ***           

Polinom (4) x 
: 0,9961             
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Tablo V. Normal oklüzyon gösteren erkek olgularda diş dizilerinin biçimlerinin matematiksel 
fonksiyonlar kullanarak çizilmesi sonucunda elde edilen eğrilerin diş dizilerinin biçimleri ile 
uyumlarının karşılaştırılması 

 

 

ALT Polinom 
(4) 

Conic 
Section Elips Parabol Beta 

Fonksiyon Catenary 
♂ 

DİŞ DİZİSİ x 
: 0,9956 x 

: 0,9783 x 
: 0,9788 x 

: 0,9744 x 
: 0,9002 x 

: 0,8931

Catenary x 
: 0,8931 *** *** *** *** ns   

Beta 
Fonksiyon 

x 
: 0,9002 *** *** *** ***     

Parabol x 
: 0,9744 *** ** *       

Elips x 
: 0,9788 *** *         

Conic 
Section 

x 
: 0,9783 ***           

Polinom (4) x 
: 0,9956             

 

x: Belirtme katsayısı (r²) aritmetik 
ortalaması         

Test: Wilcoxon;  p≤ 0,001; *** 
p≤ 
0,01; 
** 

p≤ 0,05; * ns: istatistiksel olarak önemsiz

 

ÜST Polinom 
(4) 

Conic 
Section Elips Parabol Beta 

Fonksiyon Catenary 
♂ 

DİŞ DİZİSİ x 
: 0,9951 x 

: 0,9785 x 
: 0,9782 x 

: 0,9702 x 
: 0,9217 x 

: 0,9162 

Catenary x 
: 0,9162 *** *** *** ** ns   

Beta 
Fonksiyon 

x 
: 0,9217 *** *** *** ***     

Parabol x 
: 0,9702 *** *** ***       

Elips x 
: 0,9782 *** *         

Conic 
Section 

x 
: 0,9785 ***           

Polinom (4) x 
: 0,9951             
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Tablo VI. Matematiksel fonksiyonlar kullanarak çizilen eğrilerin normal oklüzyon gösteren kız 
ve erkek olguların üst ve alt diş dizilerinin biçimleri ile uyumlarının karşılaştırılması 

 

 ÜST DİŞ DİZİSİ 

 ♀   ♂   Test 

 x sd x sd   

Polinom (4) 0,9953 0,004 0,9951 0,002 ns 

Conic Section 0,9847 0,021 0,9785 0,020 * 

Elips 0,9805 0,020 0,9782 0,019 ns 

Parabol 0,9727 0,014 0,9702 0,014 ns 

Beta 
Fonksiyon 0,9187 0,052 0,9217 0,045 ns 

Catenary 0,9193 0,087 0,9162 0,086 ns 

 

 

 ALT DİŞ DİZİSİ 

 ♀   ♂   Test 

 x sd x sd   

Polinom (4) 0,9961 0,002 0,9956 0,003 ns 

Conic Section 0,9786 0,017 0,9783 0,019 ns 

Elips 0,9735 0,018 0,9788 0,019 ns 

Parabol 0,9745 0,011 0,9744 0,014 ns 

Beta 
Fonksiyon 0,8740 0,071 0,9002 0,064 ns 

Catenary 0,9331 0,063 0,8931 0,110 ns 

      

x: Belirtme katsayısı (r²) aritmetik ortalaması  

Test: Mann Whitney U;       p≤ 0,05; *       ns: istatistiksel olarak önemsiz 
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Tablo VII. Cinsiyet  ayrımı yapılmadan normal oklüzyon gösteren erişkin bireylerde diş 
dizilerinin biçimlerinin matematiksel fonksiyonlar kullanarak çizilmesi sonucunda elde edilen 
eğrilerin diş dizilerinin biçimleri ile uyumunun karşılaştırılması 

 

ÜST Polinom (4) Conic 
Section Elips Parabol Beta 

Fonksiyon Catenary 

DİŞ DİZİSİ x 
: 0,9952 x 

: 0,9816 x 
: 0,9793 x 

: 0,9715 x : 0,9202 x 
: 0,9177 

x : 0,9177 *** *** *** *** ns   

x : 0,9202 *** *** *** ***     

x : 0,9715 *** *** ***       

x : 0,9793 *** ***         

x : 0,9816 ***           

x : 0,9952             

 

 

ALT Polinom (4) Conic 
Section Elips Parabol Beta 

Fonksiyon Catenary 

DİŞ DİZİSİ x 
: 0,9958 x 

: 0,9784 x 
: 0,9761 x 

: 0,9744 x : 0,8871 x 
: 0,9131 

x : 0,9131 *** *** *** *** **   

x : 0,8871 *** *** *** ***     

x : 0,9744 *** *** ns       

x : 0,9761 *** ***         

x : 0,9784 ***           

x : 0,9958             

              
Belirtme katsayısı (r²) aritmetik ortalaması         
Wilcoxon;  p≤ 0,001; *** p≤ 0,01; ** p≤ 0,05; * ns: istatistiksel olarak önemsiz 
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Tablo VIII. Normal oklüzyon gösteren erişkin bireylerde üst ve alt diş dizilerinin biçimlerinin 4. 
derece polinom fonksiyonu kullanarak 5 ve 15 noktadan geçecek biçimde çizilmesi sonucunda 
elde edilen eğriler arasındaki uyumlara ait tanımlayıcı değerler 

 

 

 

 

 

 ♀ ♂ ♀♂ 
 n= 40 n= 40 n= 80 

 x sd x sd 

Test 

x sd 

Üst Diş Dizisi 0,9985 0,004 0,9989 0,003 ns 0,9987 0,003 

Alt Diş Dizisi 0,9992 0,001 0,9990 0,003 ns 0,9991 0,002 

Test ns ns  ns 

        

x: Belirtme katsayısı (r²) aritmetik ortalaması   

sd: Standart sapma      

Test: Mann Whitney U; ns: istatistiksel olarak 
önemsiz   
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5. TARTIŞMA 

 

Angle I. sınıf normal oklüzyon gösteren bireylerden elde edilen ortodontik 

modellerin dijital fotoğraf makinesi aracılığıyla bilgisayar ortamına aktarılan üst ve alt 

oklüzal yüzeylerinin görüntülerine dayanarak gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı; üst 

ve alt diş dizilerinin biçimlerini en uygun yansıtan matematiksel fonksiyonun 

belirlenmesi ve bireysel olarak diş dizisi biçiminin çizilmesi amacı kullanılmak üzere 

bir bilgisayar yazılımı oluşturulmasıdır. 

 

Oldukça uzun bir zamana yayılan ortodontik tedavinin başında ve sonunda; 

radyografiler, fotoğraflar ve modeller üzerinde gerçekleştirilmesi gerekli olan analizler 

nedeniyle, belki de dişhekimliğinin diğer hiç bir dalında olmadığı kadar, her bir hasta 

için yoğun emek isteyen ve uzun süren hazırlık ve bitirme süreçleri gerekmektedir. 

Dijital görüntüleme yöntemlerindeki gelişmeler, ortodontik tedavi öncesinde ve 

sonrasında alınan sefalometrik radyografilerin, ağız içi ve ağız dışı fotoğrafların; dijital 

ortamda elde edilmesine, analizlerinin yapılmasına ve saklanılmasına olanak 

sağlamıştır. Sefalometrik radyografiler ve fotoğraflar üzerinde dijital ortamda analiz 

yapmak amacı ile oluşturulmuş olan yazılımların yaygın olarak kullanımı söz konusu 

iken, aynı durum model görüntüleri üzerinde gerçekleştirilecek olan model analizleri 

için henüz geçerli değildir. Oysa, Anabilim Dalımızda yapılan bir doktora çalışmasında, 

dijital fotoğraf makinesi aracılığı ile bilgisayar ortamına aktarılan ortodontik modellerin 

oklüzal yüzeylerinin görüntüleri üzerinde yapılacak ölçümlerin güvenilir ve 

tekrarlanabilir olduğu belirlenmiştir (3).  

 

Ortodontik tedavi sonuçlarının kalıcılığının; tedavi sırasında özellikle alt diş 

dizisi olmak üzere, diş dizilerinin boyut ve biçimlerinin korunmuş olmasına bağlı 

olduğu ve bu nedenle her bir hastanın ortodontik tedavisinin bireysel olarak hazırlanan 

diş dizilerinin çizimlerine dayanılarak gerçekleştirilmesi gerektiği bilinmektedir. 

Günümüzün değişen koşullarına bağlı olarak ortodontik tedavi amacı ile başvuran hasta 

sayısının artması nedeni ile genellikle bireysel diş dizisi çizimleri oluşturulmadan 
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hastaların tedavilerine başlanmaktadır. Öte yandan, son yıllarda hekimin hasta başında 

geçirdiği sürenin önemli derecede azalmasını sağlayan ve farklı üretici firmalar 

tarafından üst ve alt diş dizileri için değişik biçim ve boyutlarda üretilmiş olan önceden 

şekillendirilmiş elastik ark telleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak ne yazık ki 

çoğu kez, bireysel diş dizisi çizimi gerçekleştirilmemiş olduğu için, hangi biçim ve 

boyuttaki ark telinin tedavi edilen birey için uygun olduğuna bakılmaksızın ark telleri 

arasından seçim yapılmaktadır.   

  

 Bu konuda bir araştırma gerçekleştirilmesinin nedeni, yukarıda belirtilen 

sakıncaları gidermek ve her hastanın tedavisinin bireysel diş dizisi çizimine dayanılarak 

gerçekleştirilmesini sağlamak üzere; model görüntülerinin bilgisayar ortamına 

aktarılmasına gerek olmadan, doğrudan ortodontik modeller üzerinde gerçekleştirilen 

sadece 4 ölçüme dayanarak hızlı ve kolay biçimde diş dizilerinin biçimlerinin 

çizilmesini ve baskı alınmasını sağlayan bir bilgisayar yazılımı oluşturmaktır.  

 

 Araştırmanın Angle I.sınıf normal oklüzyon gösteren bireylere dayanılarak 

gerçekleştirilmesinin nedeni, bütün ortodontik anomalilerin tedavisi sonunda erişilmek 

istenen hedefin Angle I. sınıf kapanış olmasıdır.  

 

 Çalışmanın ortodontik modellerin dijital fotoğraf makinesi aracılığı ile elde 

edilen üst ve alt oklüzal yüzeylerinin görüntüleri üzerinde bilgisayar ortamında 

gerçekleştirilmesinin nedeni; manuel olarak, araştırma kapsamında incelenen 

matematiksel fonksiyonların her birini kullanarak üst ve alt toplam 160 model için eğri 

çizimlerini gerçekleştirmenin ve çizilen eğrileri çakıştırmanın hemen hemen imkansız 

olmasıdır. Zira araştırma kapsamında incelenen matematiksel fonksiyonlardan hangisi 

ile diş dizilerinin biçimlerini en uygun yansıtan eğrinin çizilebildiğini belirlemek için 15 

noktaya dayanarak 960 adet eğri çizimi; en uygun matematiksel fonksiyon kullanılarak 

ve diş dizilerinin genişlik ve uzunluklarına dayanarak çizilecek eğrilerin diş dizileri ile 

uyumlarını belirlemek için ise 5 ve 15 noktaya dayanarak 320 adet eğri çizimi 

gerçekleştirilmesi; son olarak da en uygun matematiksel denklem kullanılarak 15 

noktadan geçecek biçimde çizilmiş olan 160 adet eğri ile 5 noktadan geçecek biçimde 
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çizilmiş olan 160 adet eğrinin birbirleri ile uyumlarını belirlemek için çakıştırılması 

gereklidir.  

 

 Yapılan kaynak araştırmasında diş dizilerinin biçimlerinin çizilmesi amacıyla 

çeşitli matematiksel fonksiyonların kullanıldığı pek çok çalışmaya rastlanmış olmakla 

beraber, söz konusu çalışmaların hiç birisinde bu çalışma kapsamında yer alan 

matematiksel fonksiyonlar bir arada değerlendirilerek, hangi fonksiyonun diş dizisinin 

biçimini daha iyi yansıttığı incelenmemiştir. Üç aşamada gerçekleştirilmiş olan bu 

çalışmanın, tüm aşamalarını kapsayan benzer bir çalışma bulunmamaktadır. Bu 

bölümde bulgular, araştırma planında belirtilen düzen içinde ve genel bilgiler 

bölümünde sözü edilen benzer araştırmalarla karşılaştırılarak tartışılacaktır. 

 

5.1. Bilgisayar Ortamına Aktarılan Model Görüntüleri Üzerinde  Yapılacak Eğri 

Çizimleri İçin Belirlenen Noktaların Seçimlerinin Tekrarlanabilirliğinin 

İncelenmesi 

 

Bilgisayar ortamına aktarılan model görüntüleri üzerinde yapılacak eğri çizimleri 

için belirlenen noktaların seçimlerinin tekrarlanabilirliğinin incelenmesi amacıyla; önce 

üst ve alt ortodontik modellerin oklüzal yüzeylerinin görüntüleri üzerinde 15 nokta 

seçilerek ve 6 matematiksel fonksiyon kullanılarak gerçekleştirilen eğri çizimleri 1 ay 

ara ile iki kez tekrarlanmış ve 1. çizimler ile 2. çizimler  birbirleriyle karşılaştırılmıştır. 

Daha sonra, üst ve alt ortodontik modellerin oklüzal yüzeylerinin görüntüleri üzerinde 5 

ve 15 nokta seçilerek gerçekleştirilen eğrilerin çizimleri ve çakıştırmaları 1 ay ara ile iki 

kez tekrarlanmış ve 1. çakıştırmalar ile 2. çakıştırmalar  birbirleriyle karşılaştırılmıştır 

(Tablo II). 

 

Tablo II’de görüldüğü gibi üst ve alt diş dizisi için gerçekleştirilen 1. ve 2. eğri 

çizimlerinin diş dizileri ile uyumlarını gösteren belirtme katsayıları arasında istatistiksel 

olarak önemli bir fark bulunmamıştır. Benzer şekilde, üst ve alt ortodontik modellerin 

oklüzal yüzeylerinin görüntüleri üzerinde 5 ve 15 nokta seçilerek gerçekleştirilen eğri 
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çizimleri arasındaki uyumu gösteren 1. ve 2. belirtme katsayıları arasındaki farkların 

istatistiksel olarak önemli olmadığı görülmüştür. 

 

Tablo II’ de görüldüğü gibi hem üst hem de alt modellerin oklüzal yüzeylerinin 

görüntüleri üzerinde seçilen noktalardan geçecek biçimde çizilen 1. ve 2. eğrilerin diş 

dizileri ile uyumlarını gösteren belirtme katsayıları  arasındaki farkların standart sapma 

değerleri oldukça küçüktür. Lowey, bir video kamera aracılığı ile bilgisayar ortamına 

aktarılan ortodontik modellerin görüntüleri üzerinde yapılan iki ölçüm arasındaki 

farkların standart sapma değerlerinin düşük olmasına dayanarak, kullandığı yöntemin 

tekrarlanabilir olduğunu bildirmiştir (81).   

 

Tomassetti ve arkadaşları, video kamera aracılığıyla elde edilen görüntüler 

üzerinde QuickCeph yazılımını kullanarak, yüzey taramasıyla elde edilen görüntüler 

üzerinde OrthoCad yazılımını kullanarak, doğrudan modeller üzerinde ise hem Vernier 

caliper hem de dijital caliper kullanarak, Bolton oranlarını inceledikleri çalışmalarında 

mesio-distal yöndeki diş boyutlarını ölçmüşlerdir. Araştırıcılar, bilgisayar ortamına 

aktarılmış olan model görüntüleri üzerinde yapılan ölçümlerde kullanılan noktaların 

işaretlenmesinin güç olduğunu ve bu nedenle söz konusu noktaların modellerin 

görüntüleri elde edilmeden önce modeller üzerinde işaretlenmesinin uygun olacağını 

ileri sürmüşlerdir (130).  

 

Bu görüş doğrultusunda, ortodontik modellerin fotoğrafları (41, 56, 77)  ve 

fotokopik görüntüleri (7, 12, 26, 38) üzerinde gerçekleştirilen bazı çalışmalarda, önce 

ortodontik modeller üzerinde kullanılacak noktalar işaretlenmiş, daha sonra fotoğraflar 

ve fotokopik görüntülerdeki noktaların koordinatları bir görüntü işlemcisi aracılığı ile 

bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Benzer şekilde, Reflex Metrograph kullanılarak 

gerçekleştirilen bazı çalışmalarda da ortodontik modeller üzerinde belirlenen noktaların 

koordinatları bilgisayar ortamında aktarılmadan önce, noktalar modeller üzerinde 

işaretlenmiştir (57, 126). Sözü edilen bu çalışmalarda, bilgisayar ortamına ortodontik 

modellerin görüntüleri değil, sadece kullanılacak olan noktaların koordinatları 

aktarılmıştır. Bu çalışmalardan farklı olarak ortodontik model görüntülerinin yüzey 
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taramasıyla bilgisayar ortamına aktarıldığı Taner ve arkadaşlarının (127) çalışmasında 

da, söz konusu görüntüler elde edilmeden önce modeller üzerinde kullanılacak noktalar 

işaretlenmiştir. 

 

 Battagel ve arkadaşları ortodontik modeller üzerinde belirledikleri noktaların 

koordinatlarını, modeller üzerinde herhangi bir işaretleme yapılmadan Reflex 

mikroskopu aracılığı ile bilgisayar ortamına aktardıkları çalışmalarında; her bir noktayı 

iki kez kaydetmişler ve  söz konusu iki seçim arasındaki farkın sadece 0.1 milimetre 

olduğunu bildirmişlerdir (7). 

 

Dijital fotoğraf makinesi aracılığı ile bilgisayar ortamına aktarılan ve 

kullanılacak olan noktaların daha önceden işaretlenmediği model görüntüleri üzerinde 

yapılacak olan ölçümlerin tekrarlanabilirliğini ve güvenilirliğini inceleyen Almaç; üst 

ve alt modellerin oklüzal yüzeylerinin görüntüleri üzerinde yapılan ölçümlerin 1/100 

milimetrelik hassasiyetle tekrarlanabildiğini bildirmiştir (3).  

 

 Ortodontik modeller üzerinde önceden noktaların işaretlenmesi metod 

hatalarının azaltılması için bir çözüm olarak görülebilir. Ancak benzer hataların, 

noktaların  doğrudan modeller üzerinde işaretlenmesi sırasında da yapılabileceği göz 

ardı edilmemelidir. Öte yandan, böyle bir hata söz konusu olduğunda, noktaların 

işaretlenmiş olduğu modellere dayanarak farklı zamanlarda gerçekleştirilecek olan 

çalışmalarda da aynı hatalar tekrarlanmış olacaktır.  Bu nedenle bu çalışmada eğri 

çizimlerinde kullanılacak olan noktalar;  Almaç (3), Battagel (7), Braun ve arkadaşları 

(21), Davis ve arkadaşları (32), Nojima ve arkadaşları (94), Noroozi ve arkadaşları (96, 

95) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda olduğu gibi ortodontik modeller üzerinde 

işaretlenmemiştir.  
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5.2. Normal Oklüzyon Gösteren Erişkin Bireylerin Üst Ve Alt Diş Dizilerinin 

Biçimlerini En Uygun Yansıtan Matematiksel Fonksiyonun Belirlenmesi Ve 

Cinsiyete Bağlı Olan Farkların İncelenmesi 

 

Araştırmanın planında belirtildiği gibi 1. aşamada; normal oklüzyon gösteren 

erişkin bireylerin ortodontik modellerinin bilgisayar ortamına aktarılan üst ve alt 

oklüzal yüzeylerinin görüntülerine dayanarak; üst ve alt diş dizilerinin biçimlerini en 

uygun yansıtan matematiksel fonksiyon belirlenmiş ve cinsiyete bağlı olan farklılıklar 

saptanmıştır. Bu amaçla 80’i üst ve 80’i alt olmak üzere toplam 160 modelin oklüzal 

yüzeylerinin bilgisayar ortamında yer alan görüntüleri Matlab 7.0 ® (The MathWorks, 

Inc.) programına aktarılmıştır. Daha sonra modellerin oklüzal yüzeylerinin görüntüleri 

üzerinde eğri çizimleri sırasında kullanılacak olan noktalar seçilmiştir. Diş dizilerinin 

biçimlerini yansıtmak üzere seçilen noktalar; sağ ve sol orta kesicilerin mesial kontakt 

noktası, kesici dişlerin mesio-distal yönde orta noktaları, kaninlerin tüberkül tepeleri, 

küçük azıların bukkal tüberküllerinin tepe noktaları ve 1. büyük azıların mesio-bukkal 

ve disto-bukkal tüberküllerinin tepe noktalarıdır.  Söz konusu noktaların bilgisayar 

faresi ile seçilmesinden sonra, her bir noktanın x ve y koordinatları Matlab yazılımı 

tarafından Cartesien düzlemine yerleştirilmiştir. Bu aşamada son olarak parabol, elips, 

conic section, catenary, beta fonksiyon ve 4. derece polinom denklemleri kullanılarak; 

Cartesien düzlemine yerleştirilmiş olan noktaların tümünden geçebilecek biçimde 

eğriler çizilmiştir. Çizilen eğriler ile modellerin oklüzal yüzeylerinin görüntüleri 

üzerinde belirlenen noktalar arasındaki uyum, Matlab yazılımının içeriğindeki en küçük 

kareler yöntemiyle değerlendirilmiştir.  

 

Araştırma kapsamında yer alan kız ve erkek olgular ile cinsiyet ayrımı yapılmadan 

tüm bireylerin; diş dizilerin biçimlerinin matematiksel fonksiyonlar kullanılarak 

çizilmesi sonucunda elde edilen eğrilerin, diş dizilerinin biçimleri ile uyumlarını 

gösteren belirtme katsayıları; bulguların bir arada görülebilmesi için Tablo III’ de 

birlikte gösterilmiştir. Daha sonra kız olgular (Tablo IV) ile erkek olgular (TabloV) için 

üst ve alt diş dizilerinin biçimlerini en uygun yansıtan matematiksel fonksiyon 

belirlenmiş ve cinsiyete bağlı olan farkların önemi (Tablo VI) incelenmiştir. En son 
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olarak, cinsiyet ayrımı yapılmadan normal oklüzyon gösteren erişkin bireylerin üst ve 

alt diş dizilerinin biçimlerini en uygun yansıtan matematiksel fonksiyon belirlenmiştir. 

 

Daha önce de belirtildiği gibi, bu araştırmada diş dizilerinin biçimlerinin çizilmesi 

için seçilen noktalar; sağ ve sol orta kesicilerin mesial kontakt noktası, kesici dişlerin 

mesio-distal yönde orta noktaları, kaninlerin tüberkül tepeleri, küçük azıların bukkal 

tüberküllerinin tepe noktaları ve 1. büyük azıların mesio-bukkal ve disto-bukkal 

tüberküllerinin tepe noktalarıdır.  

 

Currier 1969 yılında diş dizilerinin biçimini gösteren bir eğrinin, dişlere ait hangi 

noktalardan geçecek biçimde çizilmesi gerektiği hakkında bir bilgi bulunmadığınına 

dikkat çekerek, üç eğri tanımlamıştır. Dış eğri; kesici dişlerin kesici kenarlarından, 

kaninlerin tüberkül tepelerinden, küçük azıların ve büyük azıların bukkal tüberkül 

tepelerinden, orta eğri; kesici dişlerin ve kaninlerin cingulumlarından, küçük azıların ve 

büyük azıların orta fossalarından, iç eğri ise; tüm dişlerin lingual yüzeylerinden geçecek 

şekilde çizilmektedir. Araştırıcı, ortodontik uygulamaların pek çoğunun dişlerin vestibül 

yüzeyleri üzerinde gerçekleştirilmesi nedeni ile, diş dizilerinin biçimlerinin 

oluşturulmasında dış eğrinin kullanılmasının daha uygun olduğunu belirtmiştir (30). 

Sonraki yıllarda yapılan ve diş dizilerinin biçimlerini inceleyen çalışmalarda Currier’in 

görüşü doğrultusunda; diş dizilerinin çizimi, kesici dişlerin kesici kenarlarının mesio-

distal yönde orta noktaları, kaninlerin tüberkül tepeleri, küçük azıların bukkal 

tüberküllerinin tepe noktaları ve büyük azıların bukkal tüberküllerinin tepe noktalarına 

dayanılarak, yani dış eğri kullanılarak çizilmiştir (3, 6, 12, 21, 38, 41, 54, 56, 96, 120). 

Felton ve arkadaşları ortodontik modellerin fotokopik görüntüleri üzerinde 

gerçekleştirdikleri çalışmalarında; ortodontik modeller üzerinde dişlerin labial yüzeyleri 

üzerinde en bukkalde yer alan noktaların doğru olarak işaretlenemeyeceğini ve bu 

nedenle fotokopik görüntüler üzerinde aynı noktaların yeniden seçilmesi gerekeceğini 

belirterek, çalışmalarında tüberkül tepelerinin tercih edildiğini bildirmişlerdir (38). 

 

Dijital fotoğraf makinesi aracılığı ile bilgisayar ortamına aktarılan model 

görüntüleri üzerinde yapılacak olan ölçümlerin tekrarlanabilirliğini ve güvenilirliğini 
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inceleyen Almaç; 2. büyük azıların oklüzal yüzeyi ile oklüzal düzlem arasında, Spee 

eğrisinin özelliği nedeniyle bir açının oluşmakta olduğunu ve bu durumun da oklüzal 

yüzeylerin görüntüleri üzerinde yapılan ölçümlerde, 2. büyük azıların gerçek mesio-

distal boyutlarının değil, oklüzal düzlem üzerindeki daha küçük olan izdüşümlerinin 

ölçülmesine neden olduğunu belirtmiştir (3). 2. büyük azıların mesio-distal boyutları ile 

ilgili olarak ortaya çıkan bu durum, aslında ortodontik modellerin fotoğrafları ve 

fotokopik görüntüleri üzerinde yapılan tüm çalışmalarda söz konusu olmasına rağmen, 

hiç bir çalışmada bu durum vurgulanmamıştır. Söz konusu bu sakınca nedeni ile; bu 

araştırmada yukarıda belirtilen çalışmalardan farklı olarak, eğri çizimleri sırasında 2. 

büyük azı dişlerine ait noktalar kullanılmamıştır.  

 

Bilindiği gibi diş dizilerinin biçimlerini, tüm dişlerin mesio-distal boyutları 

toplamı ile diş dizilerinin yatay yöndeki genişlikleri ve ön-arka yöndeki uzunlukları 

belirlemektedir (103). Yapılan pek çok araştırma, diş boyutları ile diş dizilerinin 

boyutlarının farklı ırklar ve etnik gruplar arasında değişiklikler gösterdiğini (23, 40, 50, 

52, 60, 62, 67, 69, 71, 74, 85, 86, 88, 94, 99, 104, 105, 112, 114, 121, 125) ve tüm 

toplumlar için erkeklere ait değerlerin kızlardan daha büyük olduğunu (15, 26, 34, 37, 

40, 52, 56, 60, 71, 75, 103, 105, 112, 133)  göstermektedir. Bu araştırmanın da 

materyalini oluşturan ve normal oklüzyon gösteren kız ve erkek olguların dişlerinin ve 

diş dizilerinin boyutlarını ilgilendiren ölçümlerin incelendiği çalışmada (3) cinsiyete 

bağlı olarak istatistiksel olarak önemli farklar bulunmuş olması nedeniyle; bu çalışmada 

diş dizilerinin biçimlerini en uygun yansıtan matematiksel fonksiyon kız ve erkek 

olgular için ayrı ayrı incelenmiş ve daha sonra birbirleri ile karşılaştırılmıştır. 

 

Tablo III incelendiğinde, hem kızlarda hem de erkeklerde üst diş dizisinin biçimini 

en uygun yansıtan eğrinin çizimi sırası ile;  4. derece polinom, conic section, elips ve 

parabol fonksiyonları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Üst diş dizisinin biçimi ile 

uygunlukları açısından, beta fonksiyon ve catenary eğrilerinin sıralanması kızlar ve 

erkekler arasında fark göstermektedir. Alt diş dizisinde ise; hem kızlarda hem de 

erkeklerde en uygun eğri yine 4. derecede polinom fonksiyonu kullanarak çizilmiştir. 

Alt diş dizisinde de uygunluk açısından, 4. derece polinomdan sonra gelen fonksiyonlar 

yine conic section, elips ve parabol fonksiyonları olmakla beraber, söz konusu 
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fonksiyonların uygunlukları açısından sıralanmaları üst diş dizisinde olduğu gibi kız ve 

erkek olgular için aynı değildir.  

  

Normal oklüzyon gösteren kız olgularda üst ve alt diş dizilerinde ayrı ayrı olmak 

üzere; 6 matematiksel fonksiyon kullanılarak çizilen eğrilerin, diş dizilerinin biçimleri 

ile uyumlarının karşılaştırılması sonucunda; üst diş dizisinde beta fonksiyon ve catenary 

fonksiyonu dışında kalanlar kullanılarak çizilen eğrilerin,  alt diş dizisinde ise elips ve 

parabol fonksiyonları dışında kalanlar kullanılarak çizilen eğrilerin diş dizilerinin 

biçimleri ile uyumları arasında istatistiksel olarak önemli fark bulunmuştur (Tablo IV).  

 

Normal oklüzyon gösteren erkek olgularda üst ve alt diş dizilerinde ayrı ayrı 

olmak üzere, 6 matematiksel fonksiyon kullanılarak çizilen eğrilerin, diş dizilerinin 

biçimleri ile uyumlarının karşılaştırılması sonucunda; hem üst hem de alt diş dizileri 

için beta fonksiyon ve catenary fonksiyonu dışında kalanlar kullanılarak çizilen 

eğrilerin diş dizilerinin biçimleri ile uyumları arasında istatistiksel olarak önemli fark 

bulunmuştur (Tablo V).  

 

Tablo III, IV ve V birlikte değerlendirildiğinde; kız ve erkek olgularda diş 

dizilerinin biçimlerine uygunlukları açısından beta fonksiyon ve catenary 

fonksiyonlarının 5. ve 6. sırada yer aldıkları, yani uygunlukları en az olan fonksiyonlar 

oldukları ve diş dizilerinin biçimlerini yansıtmak açısından birbirinden farklı 

olmadıkları görülmektedir. Hem kız hem de erkek olgularda üst ve alt diş dizilerinin 

biçimlerini en uygun yansıtan eğri 4. derece polinom fonksiyonu kullanılarak çizilmiş 

olup, polinom eğrileri diş dizilerinin biçimlerini diğer fonksiyonlara göre istatistiksel 

olarak önemli derecede daha iyi yansıtmaktadırlar.  

 

Kız ve erkek olgular arasında;  üst ve alt diş dizileri için çizilen eğrilerin diş 

dizileri ile uyumlarının ayrı ayrı karşılaştırılması sonucunda; sadece üst diş dizisi için 

conic section fonksiyonu kullanılarak çizilen eğrilerin uyumları açısından kız ve erkek 

olgular arasında istatistiksel olarak önemli fark bulunmuştur (Tablo VI). Aslında conic 

section fonksiyonu kullanılarak çizilen eğriler, üst diş dizisinin biçimini yansıtmak 
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açısından, hem kızlarda hem de erkeklerde 2. sırada yer almaktadır. İncelenen diğer 

matematiksel fonksiyonlar ile çizilen eğrilerin ise kız ve erkek olguların diş dizilerinin 

biçimlerini yansıtmak açısından farklı olmadıkları Tablo VI’ de görülmektedir. Bu 

bulgu; cinsiyete bağlı olarak diş dizilerinin biçimleri arasında bir fark bulunmadığını, bu 

nedenle de kız ve erkek olgular için aynı matematiksel fonksiyon kullanılarak çizilen 

eğrilerin diş dizilerini benzer biçimde yansıttıklarını ortaya koymaktadır. 

 

Raberin ve arkadaşları, kızlarda erkeklere göre alt diş dizisinin yatay yöndeki 

genişliklerinin istatistiksel olarak önemli derecede daha küçük olduğunu, ancak bu 

durumun kızlar ve erkeklerin diş dizilerinin biçimleri arasında bir farklılığa neden 

olmadığını bildirmektedirler. Ferrario ve arkadaşları ise kızlarda erkeklere göre 

özellikle üst diş dizisinin biçimini yansıtan eğrilerin istatistiksel olarak daha küçük 

olduğunu ve bu durumun biçimsel farklılıktan ziyade, boyutsal bir farkı göstermekte 

olduğunu belirtmişlerdir. Almaç tarafından gerçekleştirilen çalışmada, kız ve erkek 

olguların dişlerinin ve diş dizilerinin boyutları arasında istatistiksel olarak önemli olan 

farklar bulunmasına karşın, kızların ve erkeklerin hem üst hem de alt diş dizilerinin 

biçimlerinin benzer olduğu görülmüştür. Camporesi ve arkadaşları (25),  Henrikson ve 

arkadaşları (56), Dostalova ve arkadaşları da (35) diş dizilerinin biçimleri üzerinde 

cinsiyete bağlı olarak bir fark bulunmadığını bildirmişlerdir (3, 41, 103). 

 

 Cinsiyet ayrımı yapılmadan normal oklüzyon gösteren tüm bireylerin üst ve alt 

diş dizileri için; 6 matematiksel fonksiyon kullanılarak çizilen eğrilerin, diş dizilerinin 

biçimleri ile uyumlarının karşılaştırılması sonucunda; üst diş dizisinde beta fonksiyon 

ve catenary fonksiyonu dışında kalanlar kullanılarak çizilen eğrilerin,  alt diş dizisinde 

ise elips ve parabol fonksiyonları dışında kalanlar kullanılarak çizilen eğrilerin diş 

dizilerinin biçimleri ile uyumları arasında istatistiksel olarak önemli fark bulunmuştur. 

Hem üst hem de alt diş dizisinin biçimini yansıtmak açısından, elips 3. sırada, parabol 4. 

sırada, beta fonksiyon 5. sırada ve catenary  6. sırada yer alan fonksiyonlardır.  Söz 

konusu fonksiyonların diş dizilerinin biçimlerini yansıtmak açısından farklı olmadıkları 

görülmektedir. 4. derece polinom fonksiyonu normal oklüzyon gösteren erişkin 

bireylerin üst ve alt diş dizilerinin biçimlerini, araştırma kapsamında incelenen diğer 
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fonksiyonlara göre istatistiksel olarak önemli derecede daha iyi yansıtmaktadır (Tablo 

VII). 

 

Bu çalışmada olduğu gibi; diş dizilerinin biçimlerinin belirlenmesi için ya da 

ortodontik tedaviye bağlı olarak diş dizilerinin biçimlerinde meydana gelen 

değişikliklerin incelenmesi için matematiksel fonksiyonları kullanan çeşitli çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. Ancak hiç bir çalışmada, bu araştırmada olduğu gibi diş dizilerinin 

biçimini yansıtmak için hangi matematiksel fonksiyonun daha uygun olduğu; farklı 

matematiksel fonksiyonlar birbirleri ile karşılaştırılarak incelenmemiştir. Söz konusu 

çalışmaların tamamına yakınında, sadece tek bir fonksiyon kullanılmış ve genellikle de 

kullanılan fonksiyonun diş dizilerinin biçimini yansıtmak için uygun olduğu 

bildirilmiştir.  

 

 Nojima ve arkadaşları, Angle I., II. ve III. sınıf anomali gösteren beyaz ırka ait 

bireyler ile Japon olguların ortodontik tedavi öncesinde elde edilen alt ortodontik 

modellerine dayanarak gerçekleştirdikleri çalışmalarında; bir etnik gruba ya da Angle 

sınıfına özgü diş dizisi biçiminin söz konusu olmadığını bildirmişlerdir (94). Raberin ve 

arkadaşları (103), Felton ve arkadaşları da (38) normal oklüzyon gösteren bireylere 

dayanarak gerçekleştirdikleri çalışmalarında, tüm bireyler için uygun olan tek bir 

normal ark biçiminin söz konusu olmadığını belirtmişlerdir. Gerçekten de diş dizilerinin 

boyutları ve biçimleri açısından bireysel farklılıkların olduğu bilinen bir gerçektir. Bu 

nedenle de ilk bakışta, tüm bireylerin diş dizilerinin biçimlerini yansıtmak için tek bir 

matematiksel fonksiyonun araştırılmasının hatalı olduğu düşünülebilir. Ancak burada 

göz önünde tutulması gereken durum; aynı matematiksel fonksiyonu kullanarak, farklı 

bireyler için çizilen diş dizisi eğrilerinin birbirlerinin aynısı olmayacağıdır. Raberin ve 

arkadaşları 1993 yılında yayınlanan çalışmalarında, normal oklüzyon gösteren 17–30 

yaşları arasındaki 278 bireye dayanarak (159 erkek, 119 kız), diş dizilerinin boyutlarını 

ve biçimlerini  incelemişlerdir (103). Araştırma kapsamında yer alan bireylerin alt 

ortodontik modelleri üzerinde orta kesicilerin mesial kontakt noktaları, kaninlerin 

tüberkül tepeleri, 1. büyük azıların mesio-bukkal, 2. büyük azıların disto-bukkal  

tüberkülleri seçildikten sonra; 3 tanesi yatay yönde ve 3 tanesi ise  ön-arka yönde  

olmak üzere toplam 6 ölçüm gerçekleştirilmiştir. Daha önce belirtilen noktalara 
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dayanarak; yatay yönde kaninler, 1. büyük azılar ve 2. büyük azılar arasındaki 

genişlikler ile ön-arka yönde orta kesici dişlerin mesial kontakt noktasından, kaninlerin 

tüberkül tepelerini, 1. büyük azıların mesio-bukkal tepelerini ve 2. büyük azıların disto-

bukkal tepelerini birleştiren doğrulara indirilen dikmelerin uzunlukları ölçülmüştür. 

Daha sonra yatay ve ön-arka yöndeki ölçümlerin oranlarına dayanarak ve 6. derece 

polinom fonksiyonu kullanarak, 5 farklı biçimde diş dizisi biçimi oluşturulmuştur. Dar, 

geniş, orta, sivri ve düz olarak tanımlanan söz konusu diş dizisi eğrileri;  özellikle diş 

dizisinin ön bölümünündeki kurvatürleri açısından birbirlerinden oldukça farklıdırlar. 

Her bir diş dizisi eğrisi 6. derece polinom fonksiyonu kullanılarak oluşturulmuş 

olmasına karşın, eğrilerin birbirlerinden farklı olmaları, diş dizilerinin biçimlerini en 

uygun yansıtan matematiksel fonksiyonun araştırılmasının yanlış olmadığını 

göstermektedir.  

 

Öte yandan bu araştırmanın bulguları; farklı bireylerin diş dizisi biçimlerinin, 

diğer bireylerinden farklı bir matematiksel fonksiyon kullanılarak daha iyi 

çizilebileceğini göstermektedir. Tablo III’ de normal oklüzyon gösteren kız ve erkek 

olgular ile cinsiyet ayrımı yapılmadan tüm bireyler için çizilen eğrilerin diş dizileri ile 

uyumlarını gösteren ortalama, minumum ve maksimum belirtme katsayıları 

görülmektedir. Söz konusu tablodaki maksimum değerler incelendiğinde; farklı 

matematiksel fonksiyonlar için belirtme katsayılarının 1,0 olduğu; yani çizilen eğrinin 

diş dizisinin biçimini tam olarak yansıttığı bireyler olduğu görülmektedir. Böyle bir 

durum söz konusu olduğunda, elbette o birey için diş dizisi biçimini en uygun yansıtan 

matematiksel fonksiyonu kullanmak en doğrusudur. Ancak,    Tablo III’ deki tüm 

bulgular birlikte incelendiğinde; bu araştırmada en uygun matematiksel fonksiyon 

olarak değerlendirilen 4. derece polinom fonksiyonu kullanılarak çizilen eğrilerin 

cinsiyet ayrımı yapılmadan tüm bireyler için elde edilen minumum belirtme 

katsayısının; üst diş dizisi için 0.9856, alt diş dizisi için 0.9861 olduğu görülmektedir. 

Bu değerler, araştırmada 2. sıradaki en uygun matematiksel fonksiyon olan conic 

section fonksiyonu için elde edilen ortalama  değerlerden daha fazladır. Yine tüm 

bireyler için hesaplanan, 4. derece polinom fonksiyonuna ait standart sapma değerleri, 

diğer fonksiyonlar için hesaplanan değerlerden oldukça küçüktür. Bu bulgular, 4. derece 

polinom fonksiyonun araştırma kapsamında yer alan normal oklüzyon gösteren 



 72

bireylerin diş dizilerinin biçimini yansıtmak açısından son derece uygun olduğunu 

göstermektedir.  

  

 Ferrario ve arkadaşlarının çalışmalarında, 4. derece polinom fonksiyonu için 

elde edilen korelasyon katsayıları üst diş dizisinde; erkeklerde 0.974, kızlarda 0.976, alt 

diş dizisinde; erkeklerde 0.974, kızlarda 0.973 olarak bulunmuştur (41) 

  

 Araştırmada hem üst hem de alt diş dizilerinin biçimlerini en uygun yansıtan 

eğrilerin 4. derece polinom fonksiyonu ile çizilmiş olması; üst ve alt diş dizilerinin 

biçimlerinin birbirleri ile uyumlu olduğunu göstermektedir. Hayama ve arkadaşlarının, 

normal oklüzyon gösteren bireylerin  4. derece polinom fonksiyonu kullanılarak çizilen 

üst ve alt diş dizilerinin biçimleri arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmalarında da; üst 

ve alt diş dizilerinin biçimleri arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki bulunduğunu 

görülmüştür (54). 

 

 Farklı çalışmalarda incelenen ve diş dizilerinin biçimlerini yansıtmak açısından 

uygun oldukları bildirilen bazı fonksiyonlar için, bu çalışmada elde edilen sonuçlar  

farklıdır. Beta fonksiyon ve catenary eğrileri; bu araştırma kapsamında incelenen ve 

normal oklüzyon gösteren erişkin bireylerin üst ve alt diş dizilerinin biçimlerini 

yansıtmak açısından, 5. ve 6. sırada yer almışlardır. Başka bir deyişle; söz konusu 

fonksiyonlar diş dizilerinin biçimlerini yansıtmamaktadırlar.  

 

 Battagel ve arkadaşları da, ortodontik tedavi görmemiş ve tedavi ihtiyacı 

olmayan, sürekli dişlenme dönemindeki 35 çocuğun alt çenelerinden elde edilen 

ortodontik modellere dayanarak gerçekleştirdikleri çalışmalarında catenary eğrisinin diş 

dizisinin biçimini yansıtmadığını göstermişlerdir. Araştırıcılar, sadece kaninler arası 

genişliğin dar olduğu az sayıda olguda catenary eğrisinin diş dizisi biçime uyum 

gösterdiğini, olguların çoğunluğunda kaninler arası genişliğin catenary eğrisine göre 

daha fazla olduğunu bildirmişlerdir (7).   
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 Catenary eğrisi ile ilgili olarak benzer bir bulgu Scott tarafından da bildirilmiş 

olup, araştırıcı catenary eğrisinin diş dizilerinden ziyade mandibulanın alt kenarının 

biçimi ile uyumlu olduğunu belirtmiştir (116). 

 

 

Bu araştırmada diş dizilerinin biçimini yansıtmak açısından yetersiz bulunan bir 

diğer fonksiyon olan beta fonksiyonu ile olarak ise; Braun ve arkadaşları tarafından elde 

edilen bulgular farklıdır. Araştırıcılar, beta fonksiyonun Angle I., II. ve III. sınıf  

anomali gösteren olguların üst ve alt diş dizilerinin biçimlerini 0,98’lik korelasyon 

katsayı ile yansıttığını bildirmişlerdir (21). Daha önce belirtildiği gibi, tek bir 

matematiksel fonksiyon kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalarda, farklı fonksiyonların 

sonuçları ile karşılaştırılma yapılmamış olması nedeniyle, kullanılan fonksiyona 

dayanarak diş dizilerinin biçimlerini en uygun yansıtan eğrinin çizilebildiğini söylemek 

doğru değildir. Ancak her ne kadar Braun ve arkadaşlarının çalışmalarında farklı 

fonksiyonlar kullanılmamış olsa da, araştırıcıların beta fonksiyonu için elde ettikleri 

korelasyon katsayının, bu araştırma kullanıldığı gibi belirtme katsayısına çevrilmesi 

yani karesinin alınması sonucunda elde edilen değer 0,96 olup, söz konusu değer bu 

araştırmada elde edilen değerlerden daha yüksektir. Bu araştırmada beta fonksiyonu ile 

ilgili olarak, cinsiyet ayrımı yapılmadan tüm bireyler için elde edilen değerler;  üst diş 

dizisi için 0,9202, alt diş dizisi için 0,8871’dir. Söz konusu bu farklılığın; Braun ve 

arkadaşlarının çalışmalarının ortodontik anomali gösteren bireyler üzerinde 

gerçekleştirilmiş olmasına bağlı olabileceği düşünülebilir.  
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5.3. Normal Oklüzyon Gösteren Erişkin Bireylerin Üst Ve Alt Diş Dizilerinin 

Biçimlerini En Uygun Yansıtan Matematiksel Fonksiyon Kullanılarak; 15 

Noktadan Geçecek Biçimde Çizilen Eğri İle 5 Noktadan Geçecek Biçimde Çizilen 

Eğri Arasındaki Uyumun Cinsiyete Ve Diş Dizisine Bağlı Olan Farklılıklarının 

İncelenmesi  

 

Bu araştırmanın sonucunda ulaşılması istenen hedef; ortodontik tedavi öncesinde 

her hasta için gerçekleştirilmesi gerekli olan bireysel diş dizisi biçiminin; doğrudan 

ortodontik modeller üzerinde gerçekleştirilecek az sayıdaki ölçüme dayanarak 

çizilebilmesini ve baskı alınmasını sağlayan bir bilgisayar yazılımı oluşturulmasıdır. 

Böyle bir yazılım; hekimin ortodontik tedavi öncesinde, sırasında ve sonrasında 

harcadığı zamanın önemli ölçüde azalmasına yardım edecektir. Ortodontik tedavi 

öncesindeki hazırlık aşamasında yapılması gereken çok sayıdaki analiz nedeni ile ihmal 

edilen bireysel diş dizisi çizimleri kolaylıkla ve zaman almadan gerçekleştirilebilecektir. 

Nikel titanyum alaşımından önceden şekillendirilmiş olarak üretilen elastik ark telleri; 

tedavisi gerçekleştirilen hastanın diş dizilerinin boyut ve biçimleri ile uyumlu olacak 

şekilde seçilebilecektir. En önemlisi ortodontik tedavinin, diş dizilerinin tedavi 

başındaki boyut ve biçimleri korunacak biçimde gerçekleştirilmesi nedeniyle tedavi 

sonuçlarının kalıcılığına da katkıda bulunulacaktır. 

 

Söz konusu yazılımı oluşturmak için ortodontik modeller üzerinde; yatay yönde 

kaninler ve 1. büyük azılar arasındaki genişlik, ön-arka yönde ön ve arka uzunluk 

ölçümleri olmak üzere, sadece 4 adet ölçüm gerçekleştirilmesi uygun bulunmuştur.   

 

Bu hedef doğrultusunda araştırmanın 2. aşamasında; sözü edilen 4 ölçüme 

dayanılarak gerçekleştirilecek çizimlerin, üst ve alt diş dizilerinin biçimlerini yansıtıp 

yansıtmayacağı sınanmıştır.  Araştırmanın 1. aşamasında diş dizilerinin biçimini en 

uygun yansıtan 4. derece polinom fonksiyonu kullanılarak 15 noktadan geçecek biçimde 

çizilen eğri, bu kez diş dizilerinin genişlik ve uzunluklarını yansıtacak olan 5 noktanın 

seçilmesi ile çizilmiştir. Daha sonra 5 ve 15 noktadan geçecek biçimde çizilen eğriler 

çakıştırılmış ve birbirleri ile uyumları incelenmiştir. 



 75

  

Tablo VIII’de görüldüğü gibi; 4.derece polinom fonksiyonu kullanılarak, 5 ve 15 

noktadan geçecek biçimde çizilen eğrilerin uyumları arasında, cinsiyete ve diş dizisine 

bağlı olarak istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmamıştır. Bu bulgu, 5 noktaya 

dayanarak çizilen eğrilerin, 15 nokta seçilerek çizilen eğriler gibi normal oklüzyon 

gösteren kız ve erkek olgular ile cinsiyet ayrımı yapılmadan tüm bireylerin üst ve alt diş 

dizilerinin biçimlerini yansıttığını göstermektedir. 

 

Yapılan kaynak araştırmasında, bu çalışmada olduğu gibi, diş dizilerinin 

biçimlerinin sadece genişlik ve uzunluk ölçümlerine dayanılarak çizildiği araştırmalara 

rastlanmıştır (103, 96). Ancak bu araştırmalarda, elde edilen eğri çizimlerinin diş 

dizilerinin biçimleri ile uyumlu olup olmadıkları, diş dizilerine ait noktalar seçilerek 

incelenmemiştir. Çalışmanın bu bölümünün bulgularının tartışılabileceği tek bir yayın 

söz konusudur. Noroozi ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen çalışmada; diş 

dizilerinin biçimlerini en uygun yansıtan matematiksel model olduğu belirtilen beta 

fonksiyonu ile benzerlik gösteren, ancak diş dizilerinin ön ve arka bölümlerini daha 

uygun biçimde yansıtacak olan polinom fonksiyonunun denklemini araştırılmıştır (96). 

Bu amaçla Angle I. sınıf kapanış gösteren, 23 bireyin ortodontik  modelleri üzerinde diş 

dizilerinin genişlikleri ve uzunlukları ölçülmüştür. Sonraki aşamada, sözü edilen bu 

ölçümlere dayanarak, çeşitli derecelerdeki polinom fonksiyonları ile beta fonksiyonu 

kullanılarak eğri çizimleri oluşturulmuştur.  Oluşturulan polinom eğrileri ile beta 

fonksiyon eğrisi arasındaki uyumun incelenmesi sonucunda y = ax^6+bx² denklemi ile 

tanımlanan ve 6. derece olarak tanımlanan polinom fonksiyonun, beta fonksiyona en  

benzer formül olduğunu tespit edilmiştir. Daha sonra, elde edilen bu denklemin; diş 

dizilerinin biçimleri ile uyumlu olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaçla, ortodontik 

modellerinin bilgisayar ortamına aktarılan fotokopik görüntileri üzerinde, kesici dişlerin 

kesici kenar orta noktaları ve diğer dişlerin bukkal tüberkül tepeleri olmak üzere toplam 

18 nokta işaretlenmiş ve bir önceki aşamada elde edilen polinom denklemi kullanılarak, 

söz konusu noktalardan geçecek biçimde eğriler çizilmiştir. İlk bakışta Noroozi ve 

arkadaşlarının çalışmaları ile bu araştırmada gerçekleştirilen yöntemin aynı olduğu 

düşünülebilir. Ancak, bu araştırmada aynı fonksiyon kullanılarak 15 ve 5 noktadan 

geçecek biçimde çizilen eğrilerin birbirleri ile uyumları sınanırken, Noroozi ve 
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arkadaşlarının çalışmalarında aynı genişlik ve uzunluk ölçümlerinin sayısal değerlerine 

dayanılarak çizilen beta fonksiyonu ve polinom eğrilerinin uyumları sınanmıştır. Söz 

konusu çalışmada tespit edilen ve beta fonksiyonuna en benzer olan polinom formulü 

ile sadece genişlik ve uzunluk ölçümlerine dayanarak çizilen eğri ile, 18 noktadan 

geçecek biçimde çizilen eğrilerin birbirleri ile uyumlu olup olmadıkları 

araştırılmamıştır.  

 

Noroozi ve arkadaşları oluşturdukları denklemin; 6. derece polinom fonksiyonu 

olduğunu bildirmelerine karşın, 6. derece polinom fonksiyonu y = 

ax^6+bx^5+cx^4+dx^3+ex^2+fx+g denklemi ile tanımlanmaktadır, bu nedenle 

araştırıcıların elde ettikleri fonksiyonu modifiye edilmiş 6. derece polinom olarak 

tanımlamak daha doğru olacaktır.  Zira ‘’n’’  dereceden polinom fonksiyonun 

uygulanabilmesi için ‘’n+1’’ sayıda noktanın yerinin bilinmesi gereklidir yani 6. derece 

polinom fonksiyonun kullanılabilmesi için 7 adet nokta belirlenmiş olmalıdır. Oysa, 

araştırıcıların çalışmalarında eğri çizimi için gerçekleştirdikleri genişlik ölçümleri; sağ 

ve sol kaninlerin tüberkül tepeleri ile 2. büyük azıların disto-bukkal tüberkül tepeleri 

arasında ölçülmüştür. Uzunluk ölçümleri ise; kaninlerin tüberkül tepelerini ve  2. büyük 

azıların disto-bukkal tüberkül tepelerini birleştiren  doğru parçalarına orta kesicilerin 

mesial kontakt noktalarından indirilen dikmelerin   uzunlukları olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu bu ölçümler, sadece 5 noktanın yerinin belirlenmesini sağlayacağından, 

kullanılan fonksiyon 6. derece polinom fonksiyonu değildir.  

 

Yapılan kaynak araştırmasında 6. derecede polinom fonksiyonun  kullanıldığı tek 

bir çalışmaya rastlanmıştır.  Raberin ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiş olan bu 

çalışmada; doğrudan alt ortodontik modeller üzerinde 3 tanesi yatay yönde ve 3 tanesi 

ise  ön-arka yönde  olmak üzere toplam 6 ölçüm gerçekleştirilmiştir. Daha sonra bu 

ölçümlerin sayısal değerlerine dayanarak ve 6. derece polinom fonksiyonu kullanılarak 

eğriler çizilmiştir. Ancak elde edilen eğrilerin diş dizilerinin biçimleri ile uyumları, bu 

araştırmada olduğu gibi diş dizilerine ait noktalar seçilerek sınanmamıştır (103).  
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Bu çalışmada, 6. derece polinom fonksiyonun incelenmemiş olmasının nedeni; 

araştırmanın nihai hedefi olan, doğrudan ortodontik modeller üzerinde 

gerçekleştirilecek ölçümlere dayanarak bireysel diş dizisi biçiminin çizilmesi amacı ile, 

en az 6 adet ölçüm yapılmasının gerekli olmasıdır. Diş dizilerinin boyutları ile ilgili 

olarak modeller üzerinde yapılacak olan ölçüm sayısının arttırılması, daha yüksek 

derecelerdeki polinom fonksiyonlarının kullanmasına olanak verebilir. Ancak, 

çalışmanın amacı olabildiğince az sayıda ölçüm yaparak, en uygun eğrinin çizilmesini 

sağlamaktır. Bu nedenle, çalışmada ortodontik modeller üzerinde sadece 4 ölçüm 

yapılması durumunda, eğri çizilmesini sağlayan 4. derece polinom fonksiyonu 

kullanılmıştır. Tablo VIII’ de  görüldüğü gibi; sadece 5 noktaya dayanarak 

gerçekleştirilen ve 4. derece polinom fonksiyonu kullanılarak çizilen eğrilerin cinsiyet 

ayrımı yapılmadan tüm bireylerin diş dizileri ile uyumlarını gösteren belirtme katsayısı 

değerleri;  üst diş dizisi için 0,9987, alt diş dizisi için 0,9991’dir. Bu bulgu, söz konusu 

eğrilerin diş dizilerinin biçimlerini oldukça iyi yansıttıklarını göstermektedir.  

 

5.4. Bireysel Olarak Diş Dizisi Biçiminin Çizilmesini Ve Baskı Alınmasını Sağlayan 

Bilgisayar Yazılımının Oluşturulması 

 

4. derece polinom fonksiyonun araştırma kapsamında yer alan normal oklüzyon 

gösteren bireylerin diş dizilerinin biçimini yansıtmak açısından son derece uygun 

olduğunun belirlenmesinden sonra, doğrudan ortodontik modeller üzerinde 

gerçekleştirilecek olan 2 tanesi yatay, 2 tanesi ön-arka yönde olmak üzere toplam 4 

ölçüme dayanılarak diş dizilerinin biçimlerinin çizilmesini sağlayan bilgisayar yazılımı 

oluşturulmuştur. Matlab 7.0 ® ( The MathWorks, Inc.) programı içinde oluşturulan 

yazılım; diş dizilerinin kaninler arası genişlik, 1. büyük azılar arası genişlik, ön ve arka 

uzunluk ölçümlerinin sayısal değerlerinin verilmesi ile 4.derece polinom fonksiyonunu 

kullanarak diş dizilerinin biçimlerinin çizilmesini ve basılması sağlamaktadır. 

 

Bireysel farklılıklar göz önüne alındığında; her bir bireyin diş dizilerinin 

biçimlerini en uygun şekilde yansıtacak eğrilerin çizilmesi için; ortodontik model 

görüntülerinin ya da modeller üzerinde belirlenecek olan dişsel noktaların 
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koordinatlarının bilgisayar ortamına aktarılması ve daha sonra farklı matematiksel 

fonksiyonlar kullanılarak çizilecek eğrilerin, diş dizilerinin biçimleri ile uyumunun 

incelenmesi gereklidir. Teorik olarak gerçekleştirilmesi mümkün olan bu tür bir 

uygulamayı,  pratik olarak gerçekleştirmek zor ve zaman alıcıdır. Bu nedenle, 

ortodontik modeller üzerinde sadece 4 ölçüm gerçekleştirerek diş dizilerinin 

biçimlerinin çizilmesini sağlayacak bir  yazılım oluşturulması ortodontik uygulamalara 

önemli katkı sağlayacaktır. 

  

Benzer bir düşünce ile Noroozi ve arkadaşları tarafından, ortodontik tedaviye 

bağlı olarak ark boyu uzunluğunda meydana gelecek olan değişiklikleri öngörebilmek 

amacı ile bir bilgisayar yazılımı oluşturulmuştur. Oluşturulan programda, tedavi 

öncesindeki modeller üzerinde ölçülen kaninler ve 2. büyük azılar arasındaki genişlik 

ölçümleri ile uzunluk ölçümlerinin değerlerinin girilmesi ile modifiye edilmiş 6. derece 

polinom fonksiyonu kullanılarak, diş dizisinin biçimi çizilmekte ve program tarafından 

ark boyu uzunluğu hesaplanmaktadır. Tedavi amacı ile gerçekleştirilecek uygulamalar 

doğrultusunda, diş dizisinin genişliğinde ve uzunluğunda meydana gelmesi tahmin 

edilen boyutsal değişikliklerin miktarlarının, tedavi öncesinde ölçülen genişlik ve 

uzunluk ölçümlerinin değerlerine eklenmesi ile tedavi sonunda ulaşılacak olan diş dizisi 

biçimi çizilmekte ve ark boyu uzunluğu belirlenmektedir. Araştırıcılar program 

tarafından hesaplanan tedavi başı ve tedavi sonu ark boyu uzunlukları arasındaki farka 

dayanarak, diş dizisinin boyut ve biçiminde meydana gelecek değişikliklerin 

görülebileceğini ve yer darlığını gidermek için yapılması gerekenlerin 

planlanabileceğini bildirmektedirler (95).  

 

Bu araştırmanın normal oklüzyon gösteren bireylere dayanarak gerçekleştirilmiş 

olması nedeni ile; ortodontik modeller üzerinde yatay ve ön-arka yönde gerçekleştirilen 

ölçümlerin kolaylıkla yapılabileceği, ancak ortodontik tedavi öncesinde anomali 

gösteren bireyler de ise söz konusu ölçümlerin, bu araştırmada tanımlandığı gibi 

yapılmasının hatalı olabileceği akla gelebilir. Ön ve yan çapraz kapanış gösteren 

olgularda söz konusu düzensizliklerin düzeltilmesi sırasında diş dizisinin uzunluğunun 

ve genişliğinin değişeceği, bu nedenle de ölçümlerin dişlerin mevcut konumlarına göre 

yapılmasının yanlış olduğu söylenebilir. İlk bakışta doğru gibi görünen bu düşünce 
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aslında son derece hatalıdır. Mevcut düzensizliklerin düzeltilmesinden sonra ulaşılacak 

olan genişlik ve uzunluk ölçümlerine dayanarak, diş dizilerinin çizimlerini 

gerçekleştirmek; bireysel diş dizisi biçiminin çizilmesini sağlamak yerine, ortodontik 

tedavi sonrasında ulaşılması hedeflenen diş dizisi biçiminin öngörülmesi olabilir. 

Ancak, daha önce de pek çok kez tekrarlandığı gibi; diş dizilerinin ortodontik tedavi 

öncesindeki boyutlarının korunması, tedavi sonuçlarının kalıcılığı açısından oldukça 

önemlidir. Bu nedenle bireysel diş dizisi çizimleri tedavi öncesindeki boyutlara 

dayanarak oluşturulmalı ve var olan düzensizlikler olabildiğince diş dizilerinin tedavi 

öncesi boyut ve biçimlerini koruyarak düzeltilmelidir.  

 

Ortodontik anomali gösteren bireylerde, diş dizilerin tedavi öncesindeki genişlik 

ölçümleri ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek başka bir belirsizlik;  kaninlerin vestibülo 

pozisyonda olduğu olgularda kaninler arası genişlik ölçümünün nasıl yapılacağı 

hakkında ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda kaninler arası genişlik; kaninlerin diş 

dizisi üzerinde olması gereken konumlarındaki bölgenin genişliği olarak belirlenmelidir. 
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5.5. Sonuç 

 

Bu çalışmada Angle I. sınıf normal oklüzyon gösteren bireylerden elde edilen 

ortodontik modellerin dijital fotoğraf makinesi aracılığı ile bilgisayar ortamına aktarılan 

üst ve alt oklüzal yüzeylerinin görüntülerine dayanarak elde edilen önemli sonuçlar 

şunlardır; 

 

• Üst ve alt diş dizilerinin biçimlerini en uygun yansıtan eğri çizimleri 4. derece 

polinom fonksiyonu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

 

• 4. derece polinom fonksiyonu kullanılarak; diş dizileri üzerinde belirlenen 5 ve 15 

noktadan geçecek biçimde çizilen eğriler birbirleri ile uyum göstermektedirler. 

Yani doğrudan ortodontik modeller üzerinde gerçekleştirilecek; yatay yönde 

kaninler ve 1. büyük azılar arasındaki genişlik ölçümleri ile, ön-arka yönde ön ve 

arka uzunluk ölçümlerine dayanarak çizilecek eğriler; üst ve alt diş dizilerinin 

biçimlerini yansıtmaktadırlar. 

 

 

• Matlab 7.0 ® ( The MathWorks, Inc.) programı içinde oluşturulan yazılım; diş 

dizilerinin kaninler arası genişlik, 1. büyük azılar arası genişlik, ön ve arka 

uzunluk ölçümlerinin sayısal değerlerinin verilmesi ile 4.derece polinom 

fonksiyonunu kullanarak diş dizilerinin biçimlerinin 1:1 oranında çizilmesini ve 

baskı alınmasını sağlamıştır. 
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