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ÖZET

Ekmen, Ö. Ortodontik tedavi sırasında diş dizilerinin boyut ve biçimlerinin 
korunmasının tedavi sonuçlarının kalıcılığı üzerindeki etkisi.

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti ABD. 

Doktora Tezi. İstanbul. 2008.

Anahtar Kelimeler : Nüks, pekiştirme, çapraşıklık, diş dizisi biçimi, 4. derece polinom 
eğrisi 

Bu çalışmanın amacı; Angle I. sınıf maloklüzyon gösteren sürekli diş çekimi 

yapılarak ve yapılmadan tedavi edilen bireylerden; tedavi öncesinde, tedavi sonunda ve 

pekiştirme dönemi sonrasında elde edilen ortodontik modeller ile bu modellerin digital 

fotoğraf makinesi aracılığı ile bilgisayar ortamına aktarılan üst ve alt oklüzal 

yüzeylerinin görüntülerine dayanarak; ortodontik tedavi sırasında diş dizilerinin boyut 

ve biçimlerinin korunmasının tedavi sonuçlarının kalıcılığı üzerindeki etkisinin 

araştırılmasıdır. Bu amaçla; 32’si çekimsiz, 38’i çekimli olarak tedavi edilen toplam 70 

bireyden elde edilen üst ve alt ortodontik modellerin oklüzal yüzeylerinin görüntüleri 

bilgisayar ortamında Matlab 7.0 ® ( The MathWorks, Inc.) programına aktarılmış ve 4. 

derece polinom fonksiyonu kullanılarak diş dizilerinin çizimleri gerçekleştirilmiştir.

Bireysel ve tedavi sonu ile tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrası diş dizilerinin 

çizimleri hazırlanan program içinde çakıştırılmış ve eğriler arasındaki uyum 

değerlendirilmiştir. Program içinde yatay yönde kaninler ve 1. büyük azılar arası 

genişlik ölçümleri ile ön-arka yönde ön ve arka uzunluk ölçümleri de hesaplanmış, 

tedavi sırasında ve pekiştirme dönemi sonrasında meydana gelen değişiklikler 

belirlenmiştir. Ayrıca araştırma kapsamında yer alan 70 olgunun tedavi öncesine ve 

pekiştirme dönemi sonrasına ait modeller üzerinde ark boyu sapma miktarları ve 

çapraşıklık indeksleri hesaplanmıştır. Bu çalışmanın sonuçları; 1) Çekimsiz ve çekimli 

tedavi grupları arasında ortodontik tedavinin bireysel diş dizisi çizimine uygun olarak 

gerçekleştirilmesi, pekiştirme dönemi sonrasında tedavi sonunda elde edilen diş dizisi 

biçiminin korunması ve nüks miktarı açısından fark bulunmadığını, 2) Nüks görülen 

olgularda tedavi başındaki çapraşıklığın daha fazla, kaninler arası genişliğin daha dar

olduğunu, 3) Bireysel diş dizisi çizimleri ile tedavi sonu diş dizisi çizimlerinin uyumlu 

olmadığı durumlarda, tedavi sonunda ulaşılan diş dizisi biçimlerinin korunamadığını 

göstermektedir.
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ABSTRACT

Ekmen, Ö. Effect of the maintenance of dental arch form and dimensions during 
orthodontic treatment on stability of treatment results.

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

PhD Thesis. Istanbul. 2008.

Key Words: Relapse, retention, irregularity, arch form, 4th order polinomial curve

The aim of this study was; to investigate the effect of maintaining the arch form 

and dimensions during orthodontic therapy to the stability of treatment results, 

according to the pretreatment, posttreatment, postretention orthodontic casts and the 

occlusal images of these orthodontic casts of extraction and nonextraction cases. For 

this purpose, images of the occlusal surfaces of upper and lower orthodontic casts taken 

from 70 adults of 38 extraction and 32 nonextraction were transfered to computer 

environment, Matlab 7.0 ® ( The MathWorks, Inc.) and the curves of the arch forms 

were  drawed by using fourth order polynomial function, then the correlation of 

pretreatment-posttreatment, posttreatment -postretention curves were evaluated. In this 

computer program, the intercanine and intermolar distances in horizontal direction and 

anterior and total distances in anterioposterior direction were computed and the 

differences in the arch form and dimensions during treatment and after postretention 

were assessed. On the pretreatment and postretention orthodontic casts the irregularity 

index and the arch length - tooth size discrepancies were also determined. The results of 

this study  indicates that; 1)There is no difference in performing the orthontic treament 

compatible with the pretreatment arch form, maintaning the arch form in the 

postretention period and posttretention irregularity between extraction and 

nonextraction groups, 2) The irregularity is higher and the intercanine distance is lesser 

in the cases that relapse is seen, 3) If the  pretreatment and posttreatment arch forms do 

not coordinate, the arch form cannot be maintained in the postretention period.



1. GİRİŞ VE AMAÇ

Ortodontik tedavinin en önemli hedefi teşhis ve tedavi planlaması aşamalarının 

doğru bir şekilde yapılmasıyla; yüz ile uyumlu, dengeli ve kalıcı bir kapanışın elde 

edilmesidir. Başarılı bir tedaviden söz edebilmek için, tedavi sonrasında elde edilen 

durumun uzun dönemde de kalıcı olması gerekmektedir. Dengeli ve kalıcı bir oklüzyon 

elde edilmesinde, tedavi sırasında diş dizilerinin boyut ve biçimlerinin korunmasının 

büyük önemi bulunmaktadır. Ortodontik tedavi sırasında; hastanın sahip olduğu, 

kaninler arası genişlik ve dişlerin eksen eğimleri gibi bazı özelliklerin fazlası ile 

değiştirilmesi; tedavi sonrasında sadece dişsel özelliklerin geri dönmesine neden 

olmamakta aynı zamanda destek dokuların da yıkımına yol açabilmektedir (81, 93). Bu 

nedenle dişlerin tedavi öncesindeki konumlarına diş dizilerinin ise tedavi öncesindeki 

boyut ve biçimlerine geri dönme eğilimi olarak tanımlanan nüks, ortodonti araştırmaları 

arasında önemli bir yer kapsamaktadır.

Özellikle alt diş dizisi, tanı ve tedavi planlaması için anahtar olarak 

görülmektedir. Pek çok araştırıcı, ortodontik tedavi sonuçlarının kalıcılığının, tedavi 

sırasında alt diş dizisinin boyut ve biçiminin korunmuş olmasına bağlı olduğunu 

bildirmektedir (43, 85, 132, 149). Bu nedenle, her hastanın ortodontik tedavisinin 

bireysel olarak hazırlanan üst ve alt diş dizilerinin çizimlerine dayanılarak 

gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir.

Diş dizilerinin biçimleri; önceleri 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 çizilirken (21, 58, 68, 108, 137), sonraki yıllarda matematiksel fonksiyonlar

kullanılarak çizilen eğriler yardımı ile oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla kullanılan 

fonksiyonlar; elips (71, 72, 98, 126, 154), parabol (33, 46, 70, 80, 95, 101, 118), 

catenery eğrisi (6, 40, 48, 90, 100, 101, 112, 119 128), cubic spline (11, 12, 25, 32, 35), 

conic section (14, 37, 121), beta fonksiyon (16, 23, 24), polinom fonksiyonu (43, 45, 46, 

50, 59, 89, 105, 106, 114, 144, 145), bezier cubic (139, 141) ve fourier fonksiyondur 
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(54, 71, 84). Farklı fonksiyonlar kullanılarak gerçekleştirilen bu çizimler yine, diş 

dizilerinin yatay yöndeki genişlik ve ön-arka yöndeki uzunluk ölçümlerine dayanarak 

oluşturulmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmaların bazılarında ise, normal diş dizisi

biçiminin tek bir matematiksel denklem kullanarak çizilmesi yerine, diş dizilerinin 

posterior bölümleri için farklı, anterior bölümleri için farklı denklemler kullanılarak 

çizilmesinin denenmesi gerektiği ileri sürülmektedir (3, 143, 153).

Diş dizilerinin boyut ve biçimlerinin belirlenmesi amacı ile yapılan çalışmalar 

genellikle doğrudan ortodontik modeller üzerinde yapılan ölçümlere dayanmaktadır (1, 

7, 16, 20, 26, 30, 34, 38, 42, 52, 53,  56, 57, 61, 62, 63, 65, 69, 73, 74, 80, 94, 97, 98, 

100, 106, 109, 111, 113, 115, 116, 124, 125, 126, 128, 132, 133, 135, 138, 142, 147, 

152, 154). Bu yöntemde sıklıkla kompas olarak bilinen ve milimetrik ölçüm yapan 

cihaz kullanılmaktadır. Ancak bilgisayar teknolojisinin hızla gelişmesi, daha önceleri 

bireysel olarak yapılan pek çok işlemin artık bilgisayar ortamında yapılmasına olanak 

sağlamıştır (2, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 17, 23, 24, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 43, 44, 45, 46, 47, 

50, 55, 60, 70, 72, 76, 77, 82, 88, 99, 91, 104, 105, 117, 118, 130, 134, 136, 139, 155).

Görüntüleme yöntemlerindeki ilerlemelere bağlı olarak gelişen uygulamalar ise, 

ortodontik model görüntülerinin bilgisayar ortamına aktarılmasına ve ölçümlerin bu kez 

doğrudan ortodontik modellerin görüntüleri üzerinde yapılmasına mümkün kılmıştır.

Görüntüler üzerinde yapılan çalışmalarda, son yıllarda digital fotoğraf 

makineleri ile elde edilen fotoğraf görüntüleri kullanılmaya başlanmıştır. Digital 

fotoğraf makineleri; diş hekimliği uygulamalarında olduğu gibi, hızlı bir şekilde

ortodontide de yerini almıştır. Elde edilen fotoğraf görüntüleri üzerinden

değerlendirmeler yapılabilmekte (66, 122, 123, 127) ve bu görüntülerin bilgisayar 

ortamına aktarılmasıyla da üzerlerinde ölçümler yapılabilmektedir (4, 129). 

Modeller üzerinde doğrudan ya da görüntüler üzerinde bilgisayar ortamında 

ölçüm yapılırken, dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta bu ölçümlerin

tekrarlanabilir ve güvenilir olmasıdır. 2002 yılında Almaç tarafından yapılan doktora tez 

çalışmasında; ortodontik model görüntüleri dijital fotograf makinesi aracılığı ile 
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bilgisayar ortamına aktarılmış ve modellerin oklüzal yüzeylerinin görüntüleri üzerinde 

yapılan ölçümlerin güvenilir ve tekrarlanabilir olduğu belirlenmiştir (4).

Bu çalışmayı izleyen ikinci bir doktora çalışmasında ise; Matlab programı ve 

içeriğindeki  ‘’Curve Fitting - Eğri Uydurma’’ özelliği aracılığı ile,  ideal oklüzyon 

gösteren erişkin bireylerin bilgisayar ortamına aktarılmış olan modellerinin oklüzal 

yüzeylerinin görüntüleri üzerinde işaretlenen noktalara dayanarak ve elips, parabol, 

catenary eğrisi, beta fonksiyon, conic section, polinom fonksiyonu gibi çeşitli 

matematiksel denklemler kullanılarak, bireysel olarak diş dizisi biçiminin çizilmesinde 

kullanılacak olan en uygun matematiksel denklem araştırılmıştır. Söz konusu bu 

çalışmanın ikinci aşamasında; diş dizilerinin biçimlerinin model görüntüleri üzerinde 

dişlere ait noktalar seçilmeden, sadece yatay yönde kaninler ve 1. büyük azılar arası 

genişlik ölçümleri ile ön-arka yönde uzunluk ölçümlerine dayanarak ve önceki aşamada 

belirlenen formül kullanılarak çizilmesi durumunda elde edilecek olan ark formunun; 

diş dizisinin biçimini yansıtıp yansıtmadığı araştırılmıştır. Elde edilen sonuçların, 

sadece kaninler arası ve 1. büyük azılar arası genişlik ölçümleri ile ön-arka yönde 

uzunluk ölçümlerine dayanılarak yapılacak olan çizimlerin, diş dizisi biçimi ile uyumlu 

olduğunu göstermesi üzerine;  doğrudan ortodontik modeller üzerinde yapılacak olan 

ölçümlerin sayısal değerlerinin girilmesi ile diş dizisi biçiminin çiziminin elde edildiği 

bir bilgisayar yazılımı oluşturulmuştur (129).

Daha önce de söz edildiği gibi, ortodontik tedavinin her bir hasta için bireysel 

olarak hazırlanan üst ve alt diş dizilerinin çizimlerine dayanılarak gerçekleştirilmesi son 

derece önemlidir. Ancak; günümüz koşullarında hem hasta yoğunluğunun fazla olması 

hem de bireysel olarak diş dizilerinin çizimlerinin hazırlanmasının zaman alıcı olması 

nedeni ile pek çok ortodonti kliniğinde bu uygulama yapılmamaktadır. Üstelik tedavi 

edilen bireyin diş dizilerinin boyut ve biçimleri göz önüne alınmaksızın, önceden 

şekillendirilmiş hazır ark telleri kullanılmaktadır (24).
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1.1. Amaç

Bu çalışmanın amacı; Angle I. sınıf maloklüzyon gösteren sürekli diş çekimi 

yapılarak ve yapılmadan tedavi edilen bireylerden; tedavi öncesinde, tedavi sonrasında

ve pekiştirme dönemi sonrasında elde edilen ortodontik modellere ve modellerin digital 

fotoğraf makinesi aracılığı ile bilgisayar ortamına aktarılan üst ve alt oklüzal 

yüzeylerinin görüntülerine dayanarak; ortodontik tedavi sırasında diş dizilerinin boyut 

ve biçimlerinin korunmasının tedavi sonuçlarının kalıcılığı üzerindeki etkisinin 

araştırılmasıdır.

1.2. Araştırmanın Planı

1.Aşama; 

- Tedavi öncesi üst ve alt ortodontik modellerin oklüzal yüzeylerinin görüntüleri 

üzerinde 5 nokta seçilerek ve 4. derece polinom fonksiyonu kullanılarak tedavi sonunda 

ulaşılması istenen bireysel diş dizisi çiziminin gerçekleştirilmesi

- Üst ve alt diş dizilerinde yatay yönde kaninler ve 1. büyük azılar arası genişlik 

ölçümleri ile ön-arka yönde ön ve arka uzunluk ölçümlerinin belirlenmesi

- Üst ve alt diş dizilerinde ark boyu sapma miktarlarının ve çapraşıklık indeksi 

miktarlarının belirlenmesi

2.Aşama;

- Tedavi sonrası üst ve alt ortodontik modellerin oklüzal yüzeylerinin görüntüleri 

üzerinde diş çekimi yapılmadan tedavi edilen olgular için 15, diş çekimi yapılarak

tedavi edilen olgular için 13 nokta belirlenerek ve 4. derece polinom fonksiyonu

kullanılarak diş dizisi çiziminin gerçekleştirilmesi
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- Üst ve alt diş dizilerinde yatay yönde kaninler ve 1. büyük azılar arası genişlik 

ölçümleri ile ön-arka yönde ön ve arka uzunluk ölçümlerinin belirlenmesi

3.Aşama;

- Pekiştirme sonrası üst ve alt ortodontik modellerin oklüzal yüzeylerinin 

görüntüleri üzerinde diş çekimi yapılmadan tedavi edilen olgular için 15, diş çekimi 

yapılarak tedavi edilen olgular için 13 nokta belirlenerek ve 4. derece polinom

fonksiyonu kullanılarak diş dizisi çiziminin gerçekleştirilmesi

- Üst ve alt diş dizilerinde yatay yönde kaninler ve 1. büyük azılar arası genişlik 

ölçümleri ile ön-arka yönde ön ve arka uzunluk ölçümlerinin belirlenmesi

- Üst ve alt diş dizilerinde ark boyu sapma miktarlarının ve çapraşıklık indeksi 

miktarlarının belirlenmesi

4.Aşama;

- Üst ve alt diş dizileri için; tedavi sonunda ulaşılması istenen bireysel diş dizisi 

çizimleri ile tedavi sonu diş dizisi çizimleri çakıştırılarak; tedavinin bireysel diş dizisi 

çizimine uygun olarak yapılıp yapılmadığının belirlenmesi

- Üst ve alt diş dizileri için; tedavi sonu diş dizisi çizimleri ile pekiştirme dönemi 

sonrası diş dizisi çizimleri çakıştırılarak; pekiştirme  dönemi sonrasında üst ve alt diş 

dizilerinin biçimlerinde meydana gelen değişimin belirlenmesi

- Üst ve alt diş dizilerinin boyutlarında tedavi sıasında meydana gelen 

değişiklikler ile pekiştirme sonrası dönemde meydana gelen değişikliklerin belirlenmesi
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5.Aşama;

 Diş çekimi yapılarak ve yapılmadan tedavi edilen olguların ve tedavi yöntemine 

bakılmaksızın tüm araştırma materyalinin;

-Pekiştirme dönemi sonrasında, üst ve alt diş dizilerinde kesici dişler bölgesinde 

ölçülen çapraşıklık indeksi miktarına göre nüks edenler ve etmeyenler,

-Bireysel diş dizisi çizimi ile tedavi sonu diş dizisi çizimi uyumlu olan ve 

olmayanlar şeklinde alt gruplara ayrılarak, 

tedavi başı, tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrası ölçümleri ile tedavi sırasında ve 

pekiştirme dönemi sonrasında meydana gelen değişikliklerin karşılaştırılması.
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2. GENEL BİLGİLER

Ortodontik tedavinin en önemli hedefi; dengeli ve kalıcı bir kapanış elde 

edilmesidir. Dişlerin tedavi öncesindeki konumlarına, diş dizilerinin ise tedavi 

öncesindeki boyut ve biçimlerine geri dönme eğilimi olarak tanımlanan nüks ortodontik 

tedavinin en önemli başarı kriterlerindendir. Bu nedenle ortodontik tedavi sonrasında 

meydana gelen geri dönüşler yani nüks ortodontinin en önemli araştırma konularından 

birisidir.

Ortodontik tedavi ile elde edilen dişsel ve iskeletsel ilişkinin korunması 

amacıyla uygulanan pekiştirme tedavisi sürecinde; periodontal dokuların yeniden 

şekillenmesi, kas, sinir ve yumuşak dokuların adaptasyonu sağlanmakta ve eğer 

büyüme-gelişim devam ediyorsa etkileri en aza indirilmektedir (18). Tüm bunların 

gerçekleşebilmesi için pekiştirme tedavisinin belirli bir süre devam etmesi 

gerekmektedir. Pekiştirme tedavisi sürecinin uzun olmadığı durumlarda nüksün 

beklenmesi olağan bir durum iken, kimi olgularda yeterli süre devam eden pekiştirme 

tedavisi sonrasında da nüks görülebilmektedir.

 Pekiştirme sonrasında görülen değişikler bazı yazarlar tarafından normal 

büyüme ve gelişim sürecine bağlanmaktadır. Tedavi edilmemiş vakalara dayanarak

yapılan araştırmalarda, normal büyüme ve gelişim sürecinde; sürekli kaninler sürmeden 

önce ark genişliğinde orta dereceli bir artış, sonrasında ise azalma meydana geldiği, 

büyük azı dişleri arasındaki genişliğin ise 13-20 yaşları arasında pek değişmediği ve 

özellikle alt çenenin ön arka yöndeki boyutlarında zamanla azalma meydana geldiği 

gösterilmiştir (36, 133). Carter ve McNamara, I. ve II. sınıf maloklüzyona sahip ve 

ortodontik tedavi uygulanmamış olan 53 bireyden 14, 17 ve 48 yaşlarında olmak üzere, 

bireylerden üç farklı dönemde elde edilen ortodontik modellere dayanarak 

gerçekleştirdikleri çalışmada, büyüme ve gelişime bağlı olarak meydana gelen 

değişiklikleri incelemişlerdir. Alt çenede daha fazla olmak üzere,  kaninler arası 

genişliğin zaman içinde azaldığını büyük azılar arası genişiliğin ise hem üst hem de alt 

diş dizisinde belirgin bir değişiklik göstermediğini belirten araştırıcılar overbite, overjet 

ve spee eğrisinin de değişmeden korunduğunu bildimişlerdir (28). Normal gelişim 
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sürecinde oluşan bu değişiklikler, tedavi sonrasında uzun dönemde oluşan değişiklikler 

değerlendirilirken göz önünde bulundurulmalıdır.

Ortodontik tedavi sonrasında kazanılan durumun olduğu gibi korunamadığı çoğu 

ortodontist tarafından kabul edilen bir gerçektir ve bir miktar geri dönüş kaçınılmaz 

olarak kabul edilmektedir. Bu geri dönüş miktarının kontrol edilip edilemeyeceği ise 

farklı araştırıcılar tarafından incelenmiştir. Blake 1998’de yayınladığı derlemede nüksün 

az olması için dikkat edilmesi gereken temel prensipleri şu şekilde özetlemiştir (18) :

1. Hastanın tedavi öncesinde sahip olduğu ark formu, özellikle alt çenede 

mümkün olduğunca korunmalıdır.

2. Hastanın tedavi öncesinde sahip olduğu alt kaninler arası genişlik orjinal 

haliyle korunmalıdır, çünkü en fazla nüks bu mesafenin değiştiği durumlarda 

gözlemlenmektedir.

3. Mandibular ark uzunluğunun zamanla azalacağı göz önünde 

bulundurulmalıdır.

4. Kesici dişlerin en stabil pozisyonları tedavi öncesi konumlarıdır. Tedavi 

sırasında kesici dişlerin eksen eğimlerinin arttırılması halinde nüks 

beklenmelidir.

5. Rotasyonlu dişlerde meydana gelebilecek nüksün kontrolünde fiberotomi 

oldukça etkili bir yöntemdir.

6. Alt kesicilerin mesial ve distal yüzeylerinde yapılan aşındırmalar, uzun 

dönemde stabilite açısından oldukça yararlıdır.

           Daha öncede belirtildiği gibi; nüksün az olması için tedavi öncesi ilişkilerin 

korunması gerektiği ve geri dönüşlerin genelde başlangıç konumuna geri dönme 

şeklinde olduğu düşünülmektedir. Ancak Little ve arkadaşları; pekiştirme sürelerinin 10 

yılın üzerinde olduğu olgulara dayanarak yaptığı çeşitli çalışmalarda meydana 

gelebilecek nüksün tahmin edilemez olduğunu ve Angle sınıflaması, pekiştirme süresi, 

tedaviye başlama yaşı, cinsiyet, tedavi başı overbite, overjet, ark genişlik ve 

uzunluklarını yansıtan ölçüm değerleri gibi hiçbir tanımlayıcı özelliğin, nüksün 

öngörülmesi için yeterli olmadığını bildirmiştir (84, 85, 86).



9

          Ortodontik tedavi sonuçlarının kalıcılığını değerlendirmek için pekiştirme sonrası 

kayıtların en erken ne zaman alınması gerektiği konusunda kesin bir süre 

bildirilmemiştir. Little, pekiştirme döneminin bitiminden 1 yıl sonra nüks ile ilgili 

incelemelerin yapılabileceğini, ancak sürenin uzun olması durumunda bireysel 

değişikliklerin daha net gözlemlenebileceğini söylemiştir (85). 1997’de Vaden ve 

arkadaşları tarafından yayınlanan çalışmada ise, tedavi sonrasında meydana gelecek geri 

dönüşlerin, tedaviden hemen sonra ortaya çıktığı, nüksün zamanla azaldığı ve 

sonrasında meydana gelen değişikliklerin normal gelişim sürecinden ayırt 

edilemeyeceği ileri sürülmüştür (150).

          Ortodonik tedavi ile elde edilen sonuçların kalıcı olup olmadığını değerlendiren 

araştırıcılar yaptıkları çalışmalarda farklı parametreleri kullanmışlardır. Bu çalışmalarda 

nüksün değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılan parametreler;  çapraşıklık indeksi ile 

ölçülen alt kesici çapraşıklığı (41, 49, 52, 53, 84, 85, 86, 113, 120), ark uzunluk ve

genişlikleri (10, 19, 39, 41, 49, 60, 62, 103, 120, 130) ve diş dizilerinin biçimleridir (11, 

35, 37, 43, 130, 139).

Little ve arkadaşları; alt kesici dişler bölgesinde meydana gelen çapraşıklığı 10 

yıl veya daha uzun sürelerde incelediği çalışmalarında (84, 85, 86), uzun dönemde 

meydana gelen çapraşıklığın değişken ve tahmin edilemez olduğunu söylemiştir. 1981 

yılında yayınlanan çalışmada, pekiştirme döneminin tamamlanmasından 10 yıl sonra 

incelenen ve dört adet küçük azı dişinin çekildiği 65 vakada; tedavi öncesi, tedavi 

sonrası ve pekiştirme sonrası dönemlerde elde edilen modeller üzerinde doğrudan 

çapraşıklık indeksi, mandibular kaninler arası genişlik, mandibular ark uzunluğu, 

overjet ve overbite miktarı ölçülmüştür. Çalışmanın bulguları; retansiyon sonrasında ark 

genişlik ve uzunluklarının, tedavi sırasında genişletme yapılıp yapılmamasından 

bağımsız olarak azaldığını ve vakaların üçte ikisinde alt kesici dişlerde tedavi 

sonrasında elde edilmiş olan sıralanmanın önemli derecede bozulduğunu göstermiştir

(85). 1988 yılında yayınlanan bir başka çalışmada ise; dört adet küçük azı dişinin 

çekildiği 31 vakadan tedavi öncesi, tedavi sonrası ve pekiştirme sonrasında elde edilen

modeller üzerinde alt kesici dişlerde meydana gelen çapraşıklık değerlendirilmiştir. Bu 

çalışmada, 10 yıl ve 20 yıl olmak üzere iki dönemde toplanan pekiştirme sonrası 

modeller üzerinden ölçüm yapılmış ve 10 ile 20 yıl arasında meydana gelen 
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değişikliklerin,  ilk 10 yılda meydana gelen değişikliklere göre daha az olduğu tespit 

edilmiştir. 20 yıl sonunda, kesici dişlerdeki sıralanmanın kabul edilebilir seviyede 

olduğu vakaların oranının sadece % 10 olduğu görülmüştür (84).

Little, 1990 yılında kendi çalışmalarını içeren bir derleme yayınlamış ve

çalışmalarını şu şekilde özetlemiştir (86):

1. Ark uzunluğu tedavi sonrasında azalmaktadır. Bu durum normal oklüzyona 

sahip tedavi görmemiş vakalarda da benzer şekildedir.

2. Mandibular kaninler arası genişlik, genişletme yapılıp yapılmamasından 

bağımsız olarak tedavi sonrasında azalmaktadır.

3. Alt kesici çapraşıklığı tedavi sonrasında artmaya devam etmektedir.

4. Uzun dönemde meydana gelen değişiklikler üzerine 3. büyük azıların çok az 

etkisi vardır.

5. Retansiyon sonrası çapraşıklık tahmin edilemez ve değişkendir. Tedavi öncesi

hiçbir klinik ya da sefalometrik bulgu veya model incelemesinin, uzun dönemde 

meydana gelebilecek çapraşıklık hakkında fikir vermeyeceği düşünülmektedir.

1996 yılında Nieke ve arkadaşları tarafından yayınlanan çalışmada; farklı 

maloklüzyona sahip 226  vakadan tedavi öncesinde, tedavi sonrasında ve pekiştirmeden 

10 yıl sonra elde edilen modeller uzun dönemde değerlendirilmiştir. Bu modeller 

üzerinde; çapraşıklık skoru, 1. büyük azılar arası genişlik, kaninler arası genişlik ve ark 

uzunluğu ölçümleri direkt olarak gerçekleştirilmiştir. Yazarlar, üst 1. büyük azılar arası 

ve alt kaninler arası genişliğin, üst kaninler arası ve alt 1. büyük azılar arası genişliğe 

göre daha fazla nüks ettiğini bildirmişlerdir. Bu çalışmada; tedavi öncesinde sahip 

olunan, özellikle yatay yönde ark boyutlarının dar olduğu anomalilerin, tedavi 

yönteminin ve genişletme miktarının uzun dönem tedavi sonuçları üzerinde etkili 

olduğu ve hastaların ortodontik tedavinin limitleri hakkında tedavi öncesinde 

bilgilendirilmesi gerektiği söylenmektedir (103).
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2004 yılında Freitas ve arkadaşları tarafından yayınlanan çalışmada; sürekli diş 

çekimi yapılmadan tedavi edilen I. ve II. sınıf maloklüzyona sahip  40 birey uzun 

dönemde incelenmiştir. Tedavi öncesi, tedavi sonrası ve pekiştirmeden 5 yıl sonra elde 

edilen modeller üzerinden çapraşıklık miktarları Little’ın çapraşıklık indeksi (87) ile 

değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda meydana gelen nüks miktarının ortalama olarak 

1,95 milimetre olduğu belirlenmiş ve herhangi bir klinik faktörün bu miktarı 

etkilemediği belirtilmiştir (49).

2006 yılında Erdinç ve arkadaşları tarafından yayınlanan çalışmada; çekimli ve 

çekimsiz olarak tedavi edilen I. sınıf ve II. sınıf 1. bölüm maloklüzyona sahip 98 adet 

vakanın uzun dönem sonuçları değerlendirilmiş, çekimli ve çekimsiz gruplarda 

meydana gelen değişiklikler karşılaştırılmıştır. Tedavi öncesi, tedavi sonrası ve 

pekiştirmeden 2 yıl sonra elde edilen modeller üzerinde; kesici dişler bölgesindeki 

çapraşıklık, kaninler arası genişlik, 1. ve 2. küçük azılar arası genişlik, 1. büyük azılar 

arası genişlik, ark derinliği, overjet ve overbite ölçümleri yapılmıştır. Çalışmanın

sonuçları; çekimli ve çekimsiz gruplar arasında uzun dönemde meydana gelen 

değişiklikler açısından bir fark olmadığını, alt kesici dişler bölgesindeki çapraşıklık ile 

herhangi bir değişken arasında ilişki bulunmadığını göstermiştir (41).

Ortodontik tedavinin başlıca amacı olan, dengeli ve kalıcı bir oklüzyon elde 

edilmesinde, tedavi sırasında diş dizilerinin boyut ve biçimlerinin korunmasının büyük 

önemi bulunmaktadır (114). Bu nedenle, her hastanın ortodontik tedavisinin bireysel 

olarak hazırlanan üst ve alt diş dizilerinin çizimlerine dayanılarak gerçekleştirilmesi 

oldukça önemlidir.

Diş boyutları ile diş dizilerinin boyut ve biçimlerini inceleyen pek çok çalışma 

bulunmaktadır. Bu çalışmalarda;  

 Diş boyutları (16, 64, 73, 79, 98, 94, 109, 116, 146),

 Bolton oranları (20, 51, 116, 125, 134, 138),
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 Diş boyutları ile Angle sınıflaması arasındaki ilişki (79, 92),

 Diş boyutları ve diş dizisi boyutları ile çapraşıklık arasındaki ilişki (8, 63, 82, 83, 

111, 115), 

 Diş dizilerinin boyut ve biçimleri (4, 5, 6, 23, 25, 26, 27, 29, 33, 34, 43, 45, 46, 50, 

59, 61, 71, 75, 80, 82, 89, 96, 104, 106, 114, 118, 131, 152), 

 Büyüme ve gelişime bağlı olarak diş dizilerinin boyut ve biçimlerinde meydana 

gelen değişiklikler (17, 56, 57, 61, 132, 133, 140), 

 Ortodontik tedaviye bağlı olarak diş dizilerinin boyut ve biçimlerinde meydana 

gelen değişiklikler (5, 11, 15, 39, 54, 67, 130), 

 Pekiştirme dönemi sonrasında diş dizilerinin boyut ve biçimlerinde meydana gelen 

değişiklikler (11, 35, 52, 53, 78, 85, 86) incelenmiştir.

          Diş dizilerinin biçimlerinin belirlenmesi ortodontinin temel konularından biridir. 

1885 yılında Bonwill, insan anatomisinin mekanik, geometrik ve fiziksel bir uyum 

içinde olduğunu belirterek alt çene şeklinin; tepesi kesici dişlerde tabanı her iki kondil 

arasında uzanan eşkenar bir üçgen oluşturduğunu, küçük azı ve büyük azı dişlerinin de 

kondile doğru uzanan düz bir çizgi üzerinde yerleştiğini söylemiştir (21). 1904 yılında 

Hawley, Bonwill’in önermelerinden yola çıkarak geometrik bir yöntem geliştirmiştir. 

Hawley’e göre ön altı diş; yarıçapı bu altı dişin mesio-distal genişliklerinin toplamı olan 

bir daire üzerinde yer almaktadır. Hawley, bu daire üzerinden tabanı kondiller arasında 

seyreden bir eşkenar üçgen oluşturarak,  kanin ile her bir kondil arasındaki düz çizgi 

üzerinde arka dişlerin yer aldığını söylemiştir (58). 1927 yılında Izard ark formunun 

belirlenmesinde yüz boyutlarını kullanmış ve yüz derinliği ile ark genişliği arasında 

sabit bir oran olduğunu ileri sürmüştür (68). 1952 yılında Sved, küresel oklüzyon 

hipotezini ileri sürmüştür. Diş dizilerinin farklı çaplara sahip küresel kesitlerden 

oluştuğunu ve bunu da çiğneme fonksiyonunun sağladığını söylemiştir (137). 1956 

yılında Baz, Izard’ın teorisinden yola çıkarak yüz şekli ile diş dizilerinin şeklinin çok 

benzer olduğunu bulmuştur (8). Okyay ise 1958 yılında yayınladığı çalışmasında ark 

şeklinin yüz ve kafatası ile uyumlu olduğunu söylemiştir (108).
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          Daha sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda diş dizileri matematiksel fonksiyonlar 

yardımı ile oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmalarda kullanılan matematiksel 

fonksiyonlar şunlardır:

 Elips (14, 22, 33, 46, 101)

 Parabol  (33, 46, 70, 80, 95, 101, 118)

 Catenary eğrisi  (6, 40, 48, 90, 100, 101, 112, 119, 128)

 Cubic spline  (11, 12, 25, 32, 35) 

 Conic section (14, 37, 121)

 Beta fonksiyon (16, 23, 24)

 Polinom fonksiyonu (43, 45, 46, 50, 59, 89, 105, 106, 114, 144, 145)

 Bezier cubic (139, 141)

 Fourier fonksiyon (54, 71, 82)

Bu fonksiyonlar yardımıyla oluşturulan eğriler diş dizilerinin yatay yöndeki 

genişlik ve ön-arka yöndeki uzunluk ölçümlerine dayanarak çizilmektedir.

Diş dizilerinin boyut ve biçimlerinin belirlenmesi amacı ile yapılan çalışmalar 

genellikle, doğrudan ortodontik modeller üzerinde yapılan ölçümlere dayanmaktadır. 

Ancak bilgisayar teknolojisinin hızla gelişmesi, daha önceleri bireysel olarak yapılan 

pek çok işlemin artık bilgisayar ortamında yapılmasına olanak sağlamıştır. 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. 80’li 

yılların başında tanıtılan ve 90’lı yıllarda hızla kullanıma giren digital fotoğraf 

makineleri; birçok alanda olduğu gibi ortodontide de klinik görüntüleme yöntemleri 

arasında yerini almıştır (122, 123, 127). Günümüzde materyal toplama aşamasında, 

tedavi sürecinin ve sonucunun görüntülenmesinde ve hasta eğitiminde (66) digital 

fotoğraf makineleri ile elde edilen görüntüler kullanılmaktadır. Ayrıca bu görüntülerin 

bilgisayar ortamına aktarılmasıyla üzerlerinde ölçüm yapılabilmektedir (4, 129).
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Model görüntüleri üzerinde yapılan ölçümlerin güvenilirliğinin belirlenebilmesi 

için yapılan çalışmalarda, farklı ölçüm yöntemleri karşılaştırılmıştır. Bu çalışmalardan 

bazılarında görüntüler üzerinde yapılan ölçümlerin modeller üzerinde yapılan direkt 

ölçümler kadar güvenilir olduğu söylenirken (72, 77) bazı çalışmalarda ise aradaki 

farkın göz önünde bulundurulması gerektiği ve sonuçların dikkatli değerlendirilmesi 

gerektiği söylenmektedir (88, 97, 142). 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 digital caliper kullanarak yaptıkları 

ölçümler sonunda elde edilen oranlar arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir (142). 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, digital 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 digital 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. 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 

(77).

  

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

edilen ortodontik modellere dayanılarak gerçekleştirilen çalışmada; digital fotoğraf 

makinesi 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 
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güvenilirliği karşılaştırılmıştır. Söz konusu çalışmanın sonuçları;  ortodontik modellerin 

bilgisayar ortamına aktarılan oklüzal yüzeylerinin görüntüleri üzerinde yapılan 

ölçümlerden 2. büyük azıları ilgilendirenler dışında kalan tüm ölçümlerin güvenilir 

olduğunu, 1/100 milimetrelik hassasiyetle tekrarlanabildiğini göstermiştir (4).

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 

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 (59).

2006 yılında Selçuk tarafından gerçekleştirilen doktora tez çalışmasında; normal 

oklüzyon gösteren 40 kız, 40 erkek toplam 80 erişkin bireyden elde edilen üst ve alt 

ortodontik modellerin oklüzal yüzeylerinin görüntüleri bilgisayar ortamında   Matlab 

7.0 ® ( The MathWorks, Inc.) programına aktarılmıştır. Üç aşamalı olarak 

gerçekleştirilen bu çalışmanın ilk aşamasında 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 ve sadece beş nokta kullanılarak çizilen eğrilerin diş dizilerinin biçimlerini 
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yansıttığı belirlenmiştir. Çalışmanın son aşamasında ise yatay yönde kaninler ve 1. 

büyük azılar arası genişlik ölçümleri ile ön-arka yönde ön ve arka uzunlukların direkt 

ortodontik modeller üzerinden ölçümü ile elde edilen milimetrik değerlerin Matlab 7.0 

® ( The MathWorks, Inc.) programına yazılmasıyla 4.derece polinom fonksiyonu 

kullanarak diş dizilerinin biçimlerinin çizilmesini ve baskı alınmasını sağlayan bir 

yazılım oluşturulmuştur (129).

2008 yılında AlHarbi ve arkadaşları tarafından yayınlanan çalışmada, yaşları 18-

25 arasında değişen ve normal oklüzyon gösteren 40 bireyin üst ve alt ortodontik 

modellerinin fotoğraf görüntüleri üzerinde ark formunu yansıtan en ideal matematiksel 

formül araştırılmıştır. Ortodontik modeller üzerinde kesici dişlerin kesici kenarlarının

orta noktaları, kanin dişlerinin tüberkül tepeleri, küçük azı dişlerinin bukkal tüberkül 

tepeleri ve 1. büyük azı dişlerinin mesio-bukkal ve disto-bukkal tüberkül tepeleri olmak 

üzere toplam 18 nokta işaretlenmiştir. Noktalar işaretlendikten sonra çekilen fotoğraflar,

eğri oluşturmak üzere bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Matlab programlama dili 

kullanılarak;  fotoğraf görüntüleri üzerinde belirlenen bu noktalar üzerine beta 

fonksiyon, polinom fonksiyonları, cubic spline ve Hermite cubic spline eğrileri 

uyumlandırılmıştır. Çalışmanın sonucunda,  belirlenen noktalardan geçen en uyumlu 

eğrinin 4. derece polinom fonksiyonu olduğu bulunmuş ve 4. derece polinom 

fonksiyonu ile oluşturulan eğrilerin hazır ark tellerinin seçiminde iyi bir rehber olacağı 

söylenmiştir. Bu çalışmada ayrıca genel ark şekliden bağımsız olarak tedavi öncesi ve 

sonrası yapılan hassas karşılaştırmalarda Hermite cubic spline fonksiyonunun 

kullanılmasının daha uygun olduğu söylenmiştir (3).

Pekiştirme dönemi sonrasında diş dizilerinin boyut ve biçimlerinde uzun dönemde

meydana gelen değişikliklerin incelendiği çalışmalarda ise; ortodontik model 

görüntülerinin bilgisayar ortamına aktarılmasıyla ark formları oluşturulmuş ve 

oluşturulan bu ark formları üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır.

2004 yılında Dostalova ve arkadaşları tarafından yayınlanan çalışmada; optik bir 

başlığı, güç kaynağı ve içinde bilgisayar sistemi olan özel yapım ( Czech Technical 
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University) bir fotoğraf makinesi kullanılarak, 36 olgudan tedavi öncesi, tedavi sonrası 

ve pekiştirme sonrası dönemde elde edilen üst ve alt  ortodontik modellerin görüntüleri

üzerinde kaninler, 1. küçük azılar ve 1. büyük azılar arasındaki ark genişliği

ölçülmüştür. Bu genişliklerin tedaviye bağlı olarak değiştiği ve bu değişikliklerin 

tedavinin sabit ya da hareketli mekaniklerle yapılmış olmasından bağımsız olarak kalıcı 

olduğu bildirilmiştir (39).

Taner ve arkadaşlarının 2004 yılında yayınladıkları çalışmada; ark genişliğinde ve 

formunda uzun dönemde meydana gelen değişiklikler incelenmiştir. Bu amaçla diş 

çekimi yapılmadan tedavi edilen ve II. sınıf 1. bölüm anomali gösteren 21 hastaya ait, 

tedavi öncesi, tedavi sonrası ve pekiştirme sonrası dönemde elde edilen üst ve alt

ortdontik modeller üzerinde; kesici dişlerin kesici kenarlarının orta noktaları, kanin, 1. 

ve 2. küçük azı dişlerinin tüberkül tepeleri ve 1. büyük azı dişlerinin mesio-bukkal 

tüberkül tepeleri işaretlenmiş ve modeller bir tarayıcı yardımı ile bilgisayar ortamına 

aktarılmıştır. Daha sonra Turbo Pascal programlama dilinde, Bezier cubic fonksiyonu 

kullanılarak işaretlenen noktalardan geçen ark formları çizilmiştir. Tedavi ve pekiştirme 

sonrası dönemlerde meydana gelen değişikliğin hesaplanabilmesi için bu dönemlerde 

oluşturulan ark çizimleri birbirleri ile çakıştırılmıştır. Ark çizimlerinin çakıştırılması 

için tedaviye bağlı olarak en az değişeceği düşünülen, orta kesici dişlerin kesici 

kenarlarının orta noktalarını birleştiren doğru kullanılmıştır. Çakıştırma işlemi 

tamamlandıktan sonra iki eğri arasında kalan alanların hesaplanmasına dayanarak, ark 

biçimlerinin korunup korunmadığı değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda 

maksiller arkların % 76’sında, mandibular arkların ise % 67’sinde tedavi ile meydana 

gelen değişikliklerin ve ark formlarının korunduğu belirlenmiştir (139).

BeGole ve Lyew’in 1998 yılında yayınladıkları çalışmada; ark formunda meydana 

gelen değişiklikleri belirlemek için yeni bir yöntem geliştirilmesi amacıyla tedavi 

öncesi, tedavi sonrası ve en az 2 yıl sonra alınan pekiştirme sonrası modeller üzerinde 

kesici dişlerin kesici kenarlarının orta noktaları, kanin, 1. ve 2. küçük azı dişlerinin 

tüberkül tepeleri ve 1. büyük azı dişlerinin disto-bukkal tüberkül tepeleri işaretlenmiş,

bu modellerin fotokopisi çekilerek işaretlenen noktalar bir digitizer yardımı ile

bilgisayar ortamına aktarılmış ve cubic spline fonksiyonu kullanılarak eğriler 
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oluşturulmuştur. Cubic spline fonksiyonu ile oluşturulan, üç farklı döneme ait ark 

formları üst üste getirilerek çakıştırılmıştır. Çakıştırma işleminin yapılabilmesi için şu 

yöntem izlenmiştir: Sağ ve sol tarafta en distaldeki büyük azı dişlerine ait noktalar ile 

kanin dişlerine ait noktaları birleştiren doğruların arkın tepe noktasının üzerinde 

kesiştikleri nokta çakıştırma noktası olarak kullanılmış ve bu doğruların arasında oluşan 

açının açıortayı da y ekseni olarak kabul edilmiştir. Bu şekilde oluşturulan koordinat 

sistemi üzerinde yapılan ölçümler ile eğriler arasındaki farklar hesaplanmıştır. 

Bilgisayar programında fark hesaplamaları yapılırken temel bir base ark yardımıyla 

spoke adı verilen ayraçlar oluşturulmuştur. Tedavi öncesi (A), tedavi sonrası (B) ve 

pekiştirme sonrası (D) dönemde oluşturulan eğriler çakıştırıldıktan sonra spoke’ların bu 

eğrileri kestiği düzlemler üzerinde; spoke ile spline eğrilerinin kesiştiği noktalar (PA, PB, 

PD) arasındaki farkların toplamları hesaplanmıştır. PA-PB farklarının toplamı ile tedavi 

sonucunda oluşan değişikliklerin, PB-PD farklarının toplamı ile de nüks miktarının

gösterildiği söylenmiştir. Araştırmacılar bu çalışmayı, ark formunda meydana gelen 

değişikliklerin şekilsel olarak görülebileceği, genişlik ve uzunluk ölçümleri gibi sayısal 

hesaplamaların yapıldığı yöntemlere alternatif yeni bir yöntem olarak sunmuşlardır 

(11). Bu yöntemin tanıtılmasından sonra yine aynı yıl BeGole ve arkadaşları tarafından 

yayınlanan ve yukarıda anlatılan yöntemin kullanılmasıyla yapılan başka bir çalışmada;

tedavi sırasında küçük azılar bölgesinde genişletme yapılarak 53’ü çekimli, 23’ü 

çekimsiz olarak tedavi edilen 76 bireyin ark formları oluşturulmuş ve tedavi öncesi, 

tedavi sonrası ve pekiştirme sonrasında ark formunda meydana gelen değişiklikler

incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda, küçük azılar bölgesinde yapılan ciddi 

genişletmelerin dahi değişmeden korunduğu söylenmiştir (10).

1995’te De La Cruz ve arkadaşları tarafından yayınlanan çalışmada; dört adet 

küçük azı dişi çekilerek tedavi edilen ve 45’i I. sınıf anomali gösteren, 42’si II. sınıf 1. 

bölüm anomali gösteren 87 olgunun tedavi öncesi, tedavi sonrası ve pekiştirme dönemi 

sonrası ark formları karşılaştırılmıştır. Modeller üzerinde kesici dişlerin kesici 

kenarlarının orta noktaları ve kontakt noktaları, kanin, 1. ve 2. küçük azı dişlerinin 

tüberkül tepeleri ve 1. büyük azı dişlerinin mesio-bukkal ve disto-bukkal tüberkül 

tepeleri olmak üzere toplam 24 adet nokta işaretlenmiştir. Noktaların işaretlenmesinden 

sonra modellerin fotokopileri çekilmiş ve belirlenen noktalar digitizer yardımı ile

bilgisayar ortamına aktarılarak conic section fonksiyonu ile ark formları 
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oluşturulmuştur. 3 dönemde oluşturulan ark formlarının uyumları incelenirken 

eccentricity adı verilen geometrik parametre kullanılmıştır. Eccentricity (e); conic 

section’ların şeklini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Eğer ‘e’; 1,06 ise dar 

eğrileri, 0,80 ise orta eğrileri, 0,40 ise yuvarlak eğrileri ifade etmektedir. Çalışmada elde 

edilen ‘e’ değerlerinin incelenmesi sonucunda; tedavi ile meydana gelen değişiklik ne 

kadar fazla olursa geri dönüşün de o kadar fazla olacağı belirlenmiştir. Bu çalışmada

ayrıca uzun dönemde ark formunda stabilite sağlanabilmesi için, hastanın tedavi başında 

sahip olduğu ark formunun en iyi rehber olacağı belirtilmiştir (37).
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3. GEREÇ VE YÖNTEM

3.1.  Gereç

Bu araştırma; İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalında 1985-

2005 yılları arasında tedavi edilen 70 olguya (Tablo 3-1) dayanmakta olup, araştırma 

materyalini; ortodontik tedavi öncesi ve sonrası ile pekiştirme dönemi sonrasında alınan 

ölçülerden elde edilen 210 adet üst ve 210 adet alt olmak üzere toplam 420 adet 

ortodontik model ile bu modellerin digital fotoğraf makinesi aracılığı ile elde edilen 

oklüzal yüzey görüntüleri oluşturmaktadır.

Araştırma kapsamında yer alacak olan olguların seçiminde;

 Tedavi başında Angle I. sınıf azı kapanış ile birlikte üst ya da alt diş dizilerinin 

birisinde ya da her ikisinde kesiciler bölgesinde ölçülen çapraşıklık indeksi miktarının 

en az 3 milimetre olmasına,

 Tedavi başında 2. ve 3. büyük azı dişleri dışında tüm sürekli dişlerin sürmüş olmasına,

 Olguların, sürekli diş çekimi yapılmadan ya da dört adet küçük azı dişi çekimi

yapılarak sabit aparey teknikleri ile tedavi edilmiş olmasına,

 Tedavi sonunda üst ve alt diş dizilerinde ark boyu sapması ve kesici dişler bölgesinde 

çapraşıklık bulunmamasına,

 Ortodontik tedavinin tamamlanmasından sonra en az 2 yıl geçmiş olmasına,

 Ortodonik tedavi sonrasında diş çekimi yapılmamış olmasına dikkat edilmiştir.

19‘u kız, 13’ü erkek toplam 32 olgudan oluşan çekimsiz tedavi grubunda; tedavi 

başı yaş ortalaması 14,33 yıl olup, ortalama tedavi süresi 2,05 yıldır. Tedavi sonrasında 

geçen süre ise; 2,18-11,51 yıl arasında değişmekte olup ortalama olarak 5,35 yıldır.

22’si kız, 16’sı erkek toplam 38 olgudan oluşan çekimli tedavi grubunda ise; 

tedavi başı yaş ortalaması 14,24 yıl olup ortalama tedavi süresi 2,48 yıldır. Tedavi 

sonrasında geçen süre ise; 2,03-14,25 yıl arasında değişmekte olup ortalama olarak 5,09 

yıldır (Tablo 3-1).
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Tablo 3-1: Araştırma materyalinin dağılımı ile ortalama yaş, tedavi ve tedavi sonrası süreleri

                    x: Aritmetik Ortalama                     min: En Küçük Değer

                      s: Standart Sapma                            max: En Büyük Değer

3.2. Yöntem

3.2.1. Ortodontik Modellerin Hazırlanması

Bu araştırmanın materyalini oluşturan ortodontik modellerden tedavi öncesi ve 

tedavi sonrasına ait olanlar İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı 

arşivinden temin edilmiştir. Pekiştirme dönemi sonrasına ait modeller ise, araştırma 

kapsamında yer alacak olguların seçim kriterlerine dayanarak belirlenen ve telefon 

edilerek çağrılan olguların üst ve alt çenelerinden alginat ölçü maddesiyle alınan 

ölçülerden 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 digital fotoğraf makinelerinden yararlanılmıştır.  Bu 

amaçla kullanılan digital fotoğraf makinesi, NIKON D70s’dir. 
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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 

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 3-1).

           

Şekil 3-1: Üst ve alt ortodontik modellerin oklüzal yüzeylerinin görüntülerinin elde   
edilmesi sırasında konumlandırılması

Stüdyo ortamında hazırlanan söz konusu bu düzenek; üzerinde modellerin 

yerleştirildiği 3 milimetre kalınlığında cam bir levha, bu cam levhayı tutan iki adet 

ayak, cam levhanın yer düzlemine paralel konumlandırılmasını sağlayan küçük bir su 

terazisi ve fotoğraf makinesinin pozisyonunun hiç değişmeden korunmasını sağlayan bir 

tripottan oluşmaktadır (Şekil 3-2).
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Şekil 3-2: Ortodontik modellerin oklüzal yüzeylerinin görüntülerinin elde edilmesi   
sırasında kullanılan düzenek

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 düzenekte 

fotoğraf makinesi ile cam levha 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, 20 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 sağlanmıştır (Şekil 3-3). 
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Şekil 3-3: Bilgisayar ortamına aktarılan üst ve alt ortodontik modellerin 
görüntüleri

3.2.3.  Ortodontik Modellerin Oklüzal Yüzeylerinin Görüntüleri Üzerinde 
Gerçekleştirilen Uygulamalar 

Araştırma kapsamında yer alan 210’u üst ve 210’u alt olmak üzere toplam 420 

modelin oklüzal yüzeylerine ait görüntüler; Matlab 7.0 ® ( The MathWorks, Inc.) 

programı içinde, kodları Dr. Bülent Bölat (İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine 

Teorisi, Sistem Dinamiği ve Kontrol A.D.) tarafından yazılan, özel olarak hazırlamış bir 

arayüz  birimine aktarılmıştır.

Modellere ait oklüzal yüzey görüntüleri üzerinde diş dizilerinin biçimleri 

oluşturulmadan önce modeller üzerinde seçilen noktalar Cartesien sistemine 

aktarılırken, program içinde hazırlanan bir yazılım algoritması ile; 1. büyük azı 

dişlerinin disto-bukkal tüberküllerini birleştiren doğru ile, polinom eğrisine ait 

maksimum noktasından indirilen dikmenin kesiştiği nokta olan döndürme merkezi, 
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Cartesien düzleminin  “0 “ noktasına taşınmış, bu taşınma sırasında da bütün noktalar 

döndürme merkezine göre algoritma tarafından hesaplanan açı kadar döndürülmüştür. 

Böylelikle eğriler oluşturulurken, ilk başta bir döndürme ve öteleme işlemi yapılmış ve 

fotoğraflama aşamasında modellerin yanlış konumlandırılması söz konu olduğunda, bu 

durumun da giderilerek bütün modellerin Cartesien sistemine aynı şekilde aktarılması 

sağlanmıştır.

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 (156). 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 (148). Bu çalışmada kullanılan arayüz birimi de Matlab programı içindeki bu 

araç kutusunun özellikleri kullanılarak oluşturulmuştur.
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3.2.4. Tedavi Öncesi Üst Ve Alt Ortodontik Modellerin Oklüzal Yüzeylerinin 
Görüntülerine Dayanarak Tedavi Sonunda Ulaşılması Hedeflenen Bireysel Diş 
Dizisi Biçiminin Çizilmesi Ve Tedavi Öncesi Diş Dizisi Boyutlarının Belirlenmesi

3.2.4.1. Tedavi Öncesi Üst Ve Alt Ortodontik Modellerin Oklüzal Yüzeylerinin 
Görüntülerine Dayanarak Tedavi Sonunda Ulaşılması Hedeflenen Bireysel Diş 
Dizisi Biçiminin Çizilmesi

Araştırma planında belirtildiği gibi, 1. aşamada tedavi öncesi üst ve alt 

modellere dayanarak, tedavi sonunda ulaşılması istenen bireysel ark çizimleri 

gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla tedavi öncesi üst ve alt modellerin oklüzal yüzeylerinin 

görüntüleri üzerinde, seçilen 5 noktaya dayanarak,  araştırma kapsamında yer alan üst 

ve alt modellerin her birisi için 4. derece polinom fonksiyonu kullanılarak tedavi 

sonunda ulaşılması gereken bireysel diş dizisi biçimi belirlenmiştir. 

Bireysel diş dizisi biçimi oluşturulurken, Matlab programı içinde hazırlanmış 

olan ara yazılım yardımı ile görüntüler üzerinde 5 nokta seçilmiştir. Seçilen noktalar 

şunlardır:

Üst diş dizisinde;

0. 11 ve 21 numaralı dişlerin anatomik mesial kontakt noktası

13. 13 numaralı dişin tüberkül tepesi

23. 23 numaralı dişin tüberkül tepesi

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

26-b. 26 numaralı dişin disto-bukkal tüberkülünün tepe noktası (Şekil 3-4),
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Alt diş dizisinde;

0. 41 ve 31 numaralı dişlerin anatomik mesial kontakt noktası

43. 43 numaralı dişin tüberkül tepesi

33. 33 numaralı dişin tüberkül tepesi

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

36-b. 36 numaralı dişin disto-bukkal tüberkülünün tepe noktası (Şekil 3-5).

                                  

Şekil 3-4: Tedavi sonunda ulaşılması hedeflenen bireysel üst diş dizisi çiziminin 
gerçekleştirilmesinde kullanılan noktalar
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Şekil 3-5: Tedavi sonunda ulaşılması hedeflenen bireysel alt diş dizisi çiziminin 
gerçekleştirilmesinde kullanılan noktalar

Tedavi başı döneme ait noktalar seçilirken, özellikle üst çenede kanin dişinin

dizi dışında vestibulo-infra pozisyonda konumlandığı durumlarda, kanin dişinin 

tüberkül tepesi yerine  alveol kreti üzerinde yan kesici ve 1. küçük azı dişleri arasında 

kalan bölgenin orta noktası (37, 139) işaretlenmiştir (Şekil 3-6).
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Şekil 3-6: Kanin dişinin dizi dışında konumlandığı durumlarda nokta seçimi

Araştırma kapsamında yer alan üst ve alt toplam 420 adet modele ait her bir 

oklüzal yüzey görüntüsü üzerinde yukarıda belirtilen 5 nokta işaretlendikten sonra 

(Şekil 3-4, 3-5, 3-6), her bir noktanın x ve y koordinatları Matlab yazılımı tarafından 

Cartesien sistemine yerleştirilerek bireysel diş dizisi çizimleri oluşturulmuştur        

(Şekil 3-7). 
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Şekil 3-7: Tedavi öncesi ortodontik modele dayanarak oluşturulan bireysel diş dizisi çizimi

3.2.4.2. Tedavi Öncesi Diş Dizisi Boyutlarının Belirlenmesi

Tedavi öncesi üst ve alt ortodontik modellerin oklüzal yüzeylerinin görüntüleri

üzerinde seçilen noktalar yardımıyla bireysel diş dizisi çizimleri gerçekleştirilirken, 

oluşturulan ara yazılım ile aynı zamanda ön-arka ve yatay yöndeki uzunluk ve genişlik 

ölçümleri de yapılmıştır. Bu amaçla yapılan ölçümler şunlardır (Şekil 3-8): 

YATAY YÖNDE

Üst Diş Dizisinde

(13-23) numaralı dişler arasındaki yatay yöndeki genişlik

(16-26) numaralı dişler arasındaki yatay yöndeki genişlik

Alt Diş Dizisinde

(43-33) numaralı dişler arasındaki yatay yöndeki genişlik

(46-36) numaralı dişler arasındaki yatay yöndeki genişlik
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ÖN-ARKA YÖNDE

Üst Diş Dizisinde

‘0’ noktasından (13-23) arasındaki yatay yöndeki genişliğe indirilen dikmenin uzunluğu 

(ön  uzunluk)

‘0’ noktasından (16-26) arasındaki yatay yöndeki genişliğe indirilen dikmenin uzunluğu 

(arka  uzunluk)

Alt Diş Dizisinde

‘0’ noktasından (43-33) arasındaki yatay yöndeki genişliğe indirilen dikmenin uzunluğu 

(ön  uzunluk)

‘0’ noktasından (46-36) arasındaki yatay yöndeki genişliğe indirilen dikmenin uzunluğu 

(arka  uzunluk)

Şekil 3-8: Üst ve alt ortodontik model görüntüleri üzerinde gerçekleştirilen ön-arka ve 
yatay yöndeki uzunluk ve genişlik ölçümleri
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3.2.5. Tedavi Sonu ve Pekiştirme Sonrası Üst Ve Alt Ortodontik Modellerin       
Oklüzal Yüzeylerinin Görüntüleri Üzerinde; Tedavi Sonunda ve Pekiştirme
Dönemi Sonrasında Ulaşılan Diş Dizisi Biçimlerinin Çizilmesi ve Diş Dizisi 
Boyutlarının Belirlenmesi

3.2.5.1.  Tedavi Sonu ve Pekiştirme Sonrası Üst Ve Alt Ortodontik Modellerin  
Oklüzal Yüzeylerinin Görüntüleri Üzerinde; Tedavi Sonunda ve Pekiştirme
Dönemi Sonrasında Ulaşılan Diş Dizisi Biçimlerinin Çizilmesi

Araştırmanın ikinci aşamasında tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrasına

dönemlere ait üst ve alt ortodontik modellerin görüntüleri üzerinde, diş çekimi 

yapılmadan tedavi edilen vakalarda 15 nokta (Şekil 3-9, 3-10, 3-13, 3-14), diş çekimi

yapılarak tedavi edilen vakalarda 13 nokta (Şekil 3-11, 3-12, 3-13, 3-15, 3-16) seçimi 

ile 4. derece polinom fonksiyonu kullanılarak tedavi sonu ve pekiştirme sonrası diş 

dizisi biçimi belirlenmiştir. Bu amaçla görüntüler üzerinde seçilen noktalar şunlardır:

              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
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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

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 

Diş çekimi yapılarak tedavi edilen olgularda; çekimi gerçekleştirilen küçük azı 

dişlerinin bukkal tüberkül tepeleri hariç olmak üzere, yukarıda sözü geçen toplam 15 

noktadan 13’ü kullanılmıştır.
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       Şekil 3-9: Diş çekimi yapılmadan tedavi edilen olgularda tedavi sonu üst diş dizisi 
çiziminin gerçekleştirilmesinde kullanılan noktalar

      Şekil 3-10: Diş çekimi yapılmadan tedavi edilen olgularda tedavi sonu alt diş dizisi 
çiziminin gerçekleştirilmesinde kullanılan noktalar
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      Şekil 3-11: Diş çekimi yapılarak tedavi edilen olgularda tedavi sonu üst diş dizisi 
çiziminin gerçekleştirilmesinde kullanılan noktalar

    Şekil 3-12: Diş çekimi yapılarak tedavi edilen olgularda tedavi sonu alt diş dizisi 
çiziminin gerçekleştirilmesinde kullanılan noktalar
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          Şekil 3-13: Diş çekimi yapılmadan tedavi edilen olgularda pekiştirme dönemi
sonrası üst diş dizisi çiziminin gerçekleştirilmesinde kullanılan noktalar

   Şekil 3-14: Diş çekimi yapılmadan tedavi edilen olgularda pekiştirme dönemi sonrası alt 
diş dizisi çiziminin gerçekleştirilmesinde kullanılan noktalar
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Şekil 3-15: Diş çekimi yapılarak tedavi edilen olgularda pekiştirme dönemi sonrası üst diş 
dizisi çiziminin gerçekleştirilmesinde kullanılan noktalar

Şekil 3-16: Diş çekimi yapılarak tedavi edilen olgularda pekiştirme dönemi sonrası alt diş 
dizisi çiziminin gerçekleştirilmesinde kullanılan noktalar
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Araştırma kapsamında yer alan üst ve alt toplam 420 adet ortodontik modelin 

oklüzal yüzey görüntüleri üzerinde daha önce belirtilen noktalar işaretlendikten sonra, 

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

yerleştirilerek tedavi sonu ve pekiştirme sonrası diş dizilerinin biçimlerini yansıtan

eğriler oluşturulmuştur (Şekil 3-17, 3-18). 

Şekil 3-17: Tedavi sonu ortodontik modele dayanarak oluşturulan diş dizisi çizimi
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        Şekil 3-18: Pekiştime dönemi sonrası ortodontik modele dayanarak oluşturulan

 diş dizisi çizimi

3.2.5.2. Tedavi Sonu Ve Pekiştirme Dönemi Sonrası Diş Dizisi Boyutlarının 
Belirlenmesi

Tedavi sonu ve pekiştirme sonrası üst ve alt ortodontik modellerin oklüzal

yüzeylerinin görüntüleri üzerinde seçilen noktalar yardımıyla tedavi sonu ve pekiştirme 

sonrası diş dizisi çizimleri gerçekleştirilirken, oluşturulan ara yazılım ile tedavi 

öncesinde olduğu gibi ön-arka ve yatay yöndeki uzunluk ve genişlik ölçümleri de 

yapılmıştır (Şekil 3-8).
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3.2.6. Bireysel, Tedavi Sonu ve Pekiştirme Dönemi Sonrası Diş Dizisi Çizimleri 
Arasındaki Uyumun İncelenmesi

Tedavi sırasında diş dizisi biçiminin korunup korunmadığının belirlenmesi 

amacı ile; tedavi başı üst ve alt ortodontik modellerin oklüzal yüzeylerinin görüntüleri 

üzerinde seçilen 5 noktaya dayanarak çizilen ve tedavi sonunda ulaşılması hedeflenen 

bireysel diş dizisi çizimi ile tedavi sonunda elde edilen diş dizisi çiziminin uyumlu olup 

olmadığı incelenmiştir. Bu amaçla üst ve alt diş dizileri için 4. derece polinom 

fonksiyonu kullanılarak oluşturulan bireysel ve tedavi sonu diş dizisi çizimleri, Matlab 

programı içinde hazırlanan ara yazılım içinde çakıştırılmıştır (Şekil 3-19, 3-20).

Benzer işlem; pekiştirme dönemi sonrasında diş dizisi biçiminin korunup 

korunmadığının belirlenmesi için gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, tedavi sonunda elde 

edilen diş dizisi çizimi ile pekiştirme dönemi sonrasında ulaşılan diş dizisi çiziminin 

uyumlu olup olmadığı incelenmiştir. Üst ve alt diş dizileri için 4. derece polinom 

fonksiyonu kullanılarak oluşturulan tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrası diş dizisi 

çizimleri, Matlab programı içinde hazırlanan ara yazılım içinde çakıştırılmıştır (Şekil 3-

21, 3-22).

Çakıştırma işlemi; bütün modellere ait noktaların Cartesien sistemine aynı 

şekilde aktarılması sağlandıktan sonra, koordinat sistemlerinin y-eksenleri üzerinde ve

eğrilerin maksimum noktaları örtüşecek şekilde yapılmıştır. Çakıştırma işlemi 

yapıldıktan sonra program ekranında iki eğri arasındaki uyum değeri izlenmektedir. 

Ekranda “R-Kare” olarak görülen değer çakıştırılan iki eğri arasındaki uyumu sayısal 

olarak ifade etmektedir. “R-Kare” değerinin azalması çakıştırılan eğrilerin birbirleri ile 

uyumlu olmadığını gösterirken (Şekil 3-19, 3-21), “R-Kare” değerinin artması 

çakıştırılan eğrilerin birbirleri ile uyumlu olduğunu göstermektedir (Şekil 3-20, 3-22).
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Şekil 3-19: Bireysel ve tedavi sonu diş dizisi çizimleri 

uyumlu olmayan olgu örneği(R2<0,99)
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Şekil 3-20: Bireysel ve tedavi sonu diş dizisi çizimleri 

uyumlu olan olgu örneği

 (R2>0,99)
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Şekil 3-21: Tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrası diş dizisi çizimleri

 uyumlu olmayan olgu örneği 

(R2<0,99).
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Şekil 3-22: Tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrası diş dizisi çizimleri 

uyumlu olan olgu örneği 

(R2>0,99)
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Eğriler arasındaki uyum en küçük kareler yöntemiyle değerlendirilmiştir.

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.

Regresyon değeri (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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3.2.7. Tedavi Öncesi ve Pekiştirme Dönemi Sonrasında Ait Üst Ve Alt Ortodontik
Modellere Dayanarak Ark Boyu Sapma Miktarının Ve Kesici Dişler Bölgesindeki 
Çapraşıklık Miktarının Belirlenmesi

Araştırma kapsamında yer alan ve 32’si diş çekimi yapılmadan, 38’si ise diş 

çekimi yapılarak tedavi edilen toplam 70 olgunun tedavi başı ve pekiştirme dönemi 

sonrasında, üst ve alt ortodontik modelleri üzerinde ark boyu sapma miktarı ile kesici 

dişler bölgesindeki çapraşıklık miktarı belirlenmiştir.

Ark boyu sapma miktarı Hayce-Nance analizi (102) kullanılarak hesaplanmıştır. 

Bu amaçla ilk önce çok sarımlı bir tele ark formu verilerek 1. büyük azı dişlerinin 

mesial kontakt noktaları arasındaki mesafe ölçülmüş ve elde bulunan diş kavsi uzunluğu 

belirlenmiştir. Daha sonra küçük azı, kanin ve kesici dişlerin mesio-distal boyutları bir 

kompas yardımı ile ölçülmüş ve gerekli olan diş kavsi uzunluğu belirlenmiştir. Elde 

bulunan diş kavsi uzunluğu ile gerekli olan diş kavsi uzunluğu arasındaki fark ark boyu 

sapması olarak değerlendirilmiştir.

Kesici dişler bölgesindeki çapraşıklık miktarının belirlenmesi için Little’ın 

çaprşıklık indeksi (87) kullanılmıştır. Bu amaçla, kanin dişlerinin mesial kontakt 

noktalarından itibaren ön 6 dişin anatomik kontakt noktaları arasındaki mesafeler 

ölçülmüş ve elde edilen değerler toplanmıştır.Çapraşıklık indeksi ölçümleri yapılırken 

kompas oklüzal düzleme paralel tutulmuştur. 

Şekil 3-23: Çapraşıklık indeksi = A+B+C+D+E
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3.2.8. Pekiştirme Dönemi Sonrasında Kesici Dişler Bölgesinde Meydana Gelen 
Nüks İle Bireysel Ve Tedavi Sonu Diş Dizisi Çizimlerinin Uyumunun 
Değerlendirilmesi

Pekiştirme dönemi sonrasında meydana gelen değişikliklerin değerlendirilmesi

amacıyla; pekiştirme dönemi sonrasında kesici dişler bölgesinde ölçülen çapraşıklık 

indeksi miktarı ile bireysel ve tedavi sonu diş dizisi çizimleri arasındaki uyum miktarına 

dayanarak; diş çekimi yapılmadan ve yapılarak tedavi edilen gruplar ile tedavi 

yöntemine bakılmaksızın araştırma kapsamında yer alan tüm olgular alt gruplara 

ayrılmıştır. Söz konusu gruplar üst ve alt diş dizileri için ayrı ayrı olmak üzere aşağıda 

belirtildiği gibi oluşturulmuştur:

- Pekiştirme dönemi sonrasında kesici dişler bölgesinde ölçülen çapraşıklık indeksi 

miktarının;

. 2 milimetreden az olduğu nüks görülmeyen grup

. 2 milimetreden fazla olduğu nüks görülen grup

- Bireysel ve tedavi sonu diş dizisi çizimleri arasındaki uyumu gösteren r2 değerinin; 

. 0,99’dan fazla olduğu uyum görülen grup

. 0,99’dan az olduğu uyum görülmeyen grup

   

Diş çekimi yapılmadan ve yapılarak tedavi edilen gruplar ile tedavi yöntemine 

bakılmaksızın araştırma kapsamında yer alan olguların üst ve alt diş dizileri için 

oluşturulan alt gruplar arasında; tedavi başı, tedavi sonu, pekiştirme dönemi sonrası 

ölçümleri ile tedavi sırasında ve pekiştirme dönemi sonrasında meydana gelen 

değişiklikler karşılaştırılmıştır.

3.2.9. Method Hatası

Araştırma kapsamında yer alan 70 olgudan tedavi başında, tedavi sonunda ve 

pekiştirme sonrasında elde edilen ortodontik modeller ile modellerin bilgisayar ortamına 

aktarılan oklüzal yüzeylerinin görüntüleri üzerinde gerçekleştirilen ölçümlerin 
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tekrarlanabilirliğinin ve güvenilirliğinin belirlenmesi için 1. ölçümler tamamlandıktan 1 

ay sonra rastgele seçilen 10 olguya ait 20 adet model ile bu modellerin görüntüleri 

üzerinde tüm ölçümler 1. ölçümlerden bağımsız olarak tekrarlanmıştır.

3.2.10. İstatistiksel Değerlendirme

 Angle I. sınıf anomali gösteren 70 olguya dayanan bu çalışmada; olgulardan 

tedavi başında, tedavi sonunda ve pekiştirme dönemi sonrasında alınan üst ve alt 

modeller üzerinde ve bu modellerin oklüzal yüzeylerinin görüntüleri üzerinde yapılan 

ölçümler sonucu elde edilen değerler, SPSS 10.0 istatistik programı kullanılarak 

değerlendirilmiştir.

3.2.10.1. Tanımlayıcı İstatistiksel Değerler

Bu çalışmada; Angle I. sınıf maloklüzyona sahip 70 adet olgunun, tedavi başı,

tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrasına ait üst ve alt model görüntüleri üzerinde 

seçilen noktalara dayanarak ve 4. derece polinom fonksiyonu kullanılarak oluşturulan 

diş dizisi çizimlerinin uyum değerleri ile üst ve alt modeller üzerinde tedavi başında ve 

pekiştirme dönemi sonrasında ölçülen ark boyu sapma miktarları ve çapraşıklık indeksi

miktarının aritmetik ortalamaları (x), standart sapmaları (s), en küçük (min) ve en büyük 

(max) değerleri Tablo 4-1’de gösterilmiştir.

Üst ve alt ortodontik modeller ile bu modellerin oklüzal yüzeylerinin görüntüleri

üzerinde gerçekleştirilen ölçümlerin tekrarlanabilirliğinin ve güvenilirliğinin 

belirlenmesi için yapılan 1. ve 2. ölçümlere ait aritmetik ortalamalar (x) ve standart 

sapmalar (s) Tablo 4-2’de gösterilmiştir.

Çekimsiz ve çekimli tedavi gruplarının üst ve alt diş dizilerinin boyut ve 

biçimlerini ilgilendiren tedavi başı, tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrası 
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ölçümlerinin aritmetik ortalamaları (x) ve standart sapmaları (s) ile tedavi sırasında ve 

pekiştirme dönemi sonrasında meydana gelen değişikliklere ait farkların aritmetik 

ortalamaları (d), ve standart sapmaları (s)  Tablo 4-3 ve 4-4 ve 4-5’te gösterilmiştir.

Üst ve alt diş dizilerinde pekiştirme dönemi sonrasında nüks görülen ve 

görülmeyen olguların diş dizilerinin boyut ve biçimlerini ilgilendiren tedavi başı, tedavi 

sonu ve pekiştirme dönemi sonrasına ait ölçümlerinin aritmetik ortalamaları (x) ile 

tedavi sırasında ve pekiştirme dönemi sonrasında meydana gelen değişikliklere ait 

farkların aritmetik ortalamaları (d) Tablo 4-6 ve 4-7’de gösterilmiştir.

Üst ve alt diş dizilerine ait bireysel ve tedavi sonu diş dizisi çizimleri uyumlu 

olan ve olmayan olguların diş dizilerinin boyut ve biçimlerini ilgilendiren tedavi başı, 

tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrasına ait ölçümlerinin aritmetik ortalamaları (x) 

ile tedavi sırasında ve pekiştirme dönemi sonrasında meydana gelen değişikliklere ait 

farkların aritmetik ortalamaları (d) Tablo 4-8 ve 4-9’da gösterilmiştir.

3.2.10.2. 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 (31, 151).  

Parametrik olmayan yöntemler ise normal dağılımı şart koşmadığından ve örnek çapı 

küçük olduğunda parametrik yöntemlerden daha değerli olduklarından (31), bu 

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

Eşlendirilmiş dizilerde gözlem değerlerinin karşılaştırılmasında kullanılan 

parametrik olmayan istatistiksel yöntemlerden Wilcoxon testi ile grup içi farkların 

istatistiksel önemi saptanmıştır (31).

3.2.10.4. 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 (31).

3.2.11. İstatistiksel Karşılaştırma Düzeni

Yukarıda açıklanan testler yardımı ile araştırma materyali aşağıda belirtilen 

düzen içinde değerlendirilmiştir.

Üst ve alt ortodontik modeller ile modellerin oklüzal yüzeylerinin görüntüleri 

üzerinde gerçekleştirilen ölçümlerin tekrarlanabilirliğinin ve güvenilirliğinin 

incelenmesi amacı ile 1. ve 2. ölçümler arasındaki farklar Mann Whitney U testi 

yardımı ile, 1. ve 2. ölçümler arasındaki ilişki ise Spearman korelasyon analizi ile 

değerlendirilmiştir (Tablo 4-2). 

Çekimsiz ve çekimli tedavi gruplarında; üst ve alt diş dizilerinin boyut ve 

biçimlerinde tedavi sırasında ve pekiştirme dönemi sonrasında meydana gelen 

değişiklikler Wilcoxon testi yardımı ile incelenmiştir (Tablo 4-3, 4-4).

Çekimsiz ve çekimli tedavi grupları arasında üst ve alt diş dizilerinin boyut ve 

biçimlerini ilgilendiren tedavi başı, tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrası ölçümleri
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ile tedavi sırasında ve pekiştirme dönemi sonrasında meydana gelen değişiklikler; Mann 

Whitney U testi yardımı ile karşılaştırılmıştır (Tablo 4-5).

Üst ve alt diş dizilerinde pekiştirme sonrası dönemde nüks görülen ve 

görülmeyen olgular arasında tedavi başı, tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrası 

ölçümleri ile tedavi sırasında ve pekişirme dönemi sonrasında meydana gelen 

değişikliklerin karşılaştırılması için Mann Whitney U testi uygulanmıştır                

(Tablo 4-6, 4-7).

Üst ve alt diş dizilerinin bireysel ve tedavi sonu diş dizisi çizimleri uyumlu olan 

ve olmayan olgular arasında tedavi başı, tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrası 

ölçümleri ile tedavi sırasında ve pekişirme dönemi sonrasında meydana gelen 

değişikliklerin karşılaştırılması için Mann Whitney U testi uygulanmıştır                

(Tablo 4-8, 4-9).
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4. BULGULAR

Angle I. sınıf anomali gösteren diş çekimi yapılarak ve yapılmadan tedavi edilen

bireylerden; tedavi başında, tedavi sonunda ve pekiştirme dönemi sonrasında elde edilen 

ortodontik modeller ile bu modellerin digital fotoğraf makinesi aracılığıyla bilgisayar 

ortamına aktarılan üst ve alt oklüzal yüzeylerinin görüntülerine dayanan bu araştırmada; 

ortodonik tedavi sırasında diş dizilerinin boyut ve biçimlerinin korunmasının tedavi 

sonuçlarınn kalıcılığı üzerindeki etkisi incelemiştir.

Araştırma kapsamında yer alan çekimsiz ve çekimli tedavi gruplarına ait 

özelliklerin daha ayrıntılı biçimde gösterilmesi için; üst ve alt diş dizilerinde tedavi 

başında ve pekiştirme dönemi sonrasında belirlenen ark boyu sapması ve çapraşıklık 

indeksi miktarları ile bireysel ve tedavi sonu, tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrası 

diş dizisi çizimleri arasındaki uyumu gösteren ortalama, en küçük ve en büyük değerler 

hesaplanmış ve Tablo 4-1’de gösterilmiştir.

Tablo 4-1’de üst diş dizisine ait  ortalama değerler incelendiğinde: 

Ark boyu sapma miktarının tedavi başında çekimsiz tedavi grubunda -4,79 

milimetre iken, çekimli tedavi grubunda -9,26 milimetre olduğu görülmektedir. 

Pekiştirme dönemi sonrasında ise söz konusu ölçüm değeri çekimsiz tedavi grubunda    

-0,56 milimetre, çekimli tedavi grubunda -0,58 milimetredir. 

Çapraşıklık indeksi miktarı tedavi başında çekimsiz tedavi grubunda -10,18 

milimetre, çekimli tedavi grubunda -14,31 milimetre, pekiştirme dönemi sonrasında ise 

çekimsiz tedavi grubunda -1,84 milimetre, çekimli tedavi grubunda -1,47 milimetredir. 

Bireysel ve tedavi sonu diş dizisi çizimleri arasındaki uyumu gösteren değer 

çekimsiz tedavi grubu için 0,97; çekimli tedavi grubu için 0,96 olarak belirlenmiştir. 

Tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrası diş dizisi çizimleri arasındaki uyum değeri 

ise çekimsiz tedavi grubunda 0,99; çekimli tedavi grubunda 0,98’dir.
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Tablo 4-1’de alt diş dizisi için belirlemiş olan ortalama değerler incelendiğinde:

Ark boyu sapma miktarının tedavi başında çekimsiz tedavi grubunda -3,64 

milimetre, çekimli tedavi grubunda -6,97 milimetre olduğu görülmektedir. Pekiştirme 

dönemi sonrasında çekimsiz tedavi grubunda -1,34 milimetre olarak ölçülen ark boyu 

sapma miktarı, çekimli tedavi grubunda -0,76 milimetredir.

Çapraşıklık indeksi miktarı tedavi başında çekimsiz tedavi grubu için -5,03 

milimetre, çekimli tedavi grubu için -8,64 milimetre olarak belirlenmiştir. Pekiştirme 

sonrasında ise söz konusu ölçüm değeri çekimsiz tedavi grubunda -1,70 milimetre, 

çekimli tedavi grubunda -1,60 milimetredir.

Bireysel ve tedavi sonu diş dizisi çizimleri arasındaki uyumu değeri çekimsiz ve 

çekimli tedavi gruplarında 0,94 olarak belirlenmiştir. Tedavi sonu ve pekiştirme dönemi 

sonrası diş dizisi çizimleri arasındaki uyum değeri ise çekimsiz tedavi grubunda 0,97; 

çekimli tedavi grubunda 0,98’dir.

4.1.   Üst Ve Alt Ortodontik Modeller İle Model Görüntüleri Üzerinde Yapılan 
Ölçümlerin Tekrarlanabilirliğinin Ve Güvenilirliğinin İncelenmesi

Araştırma kapsamında yer alan 70 olgudan tedavi başında, tedavi sonunda ve 

pekiştirme dönemi sonrasında elde edilen ortodontik modeller ile modellerin bilgisayar 

ortamına aktarılan oklüzal yüzeylerinin görüntüleri üzerinde gerçekleştirilen ölçümlerin 

tekrarlanabilirliğinin ve güvenilirliğinin belirlenmesi için 1. ölçümler tamamlandıktan 1 

ay sonra rastgele seçilen 10 olguya ait ortodontik model ile bu modellerin görüntüleri 

üzerinde tüm ölçümler 1. ölçümlerden bağımsız olarak tekrarlanmıştır.

1. ve 2. ölçümler arasındaki farkların istatistiksel önemi Mann Whitney U testi 

yardımı ile, 1. ve 2. ölçümler arasındaki ilişki ise Spearman korelasyon analizi ile 

değerlendirilmiş ve sonuçlar Tablo 4-2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4-2 incelendiğinde; ortodontik modeller ile modellerin bilgisayar ortamına 

aktarılan oklüzal yüzeylerinin görüntüleri üzerinde gerçekleştirilen 1. ve 2. ölçümler 

arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmadığı görülmektedir. Ayrıca 1. ve 2. 

ölçümler arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki bulunduğu görülmektedir.

4.2.   Çekimsiz Ve Çekimli Tedavi Gruplarında Üst Ve Alt Diş Dizilerinin Boyut 
Ve Biçimlerinde Tedavi Sırasında Ve Pekiştirme Dönemi Sonrasında 
Meydana Gelen Değişikliklerin İncelenmesi

4.2.1. Çekimsiz Tedavi Grubunda Üst Ve Alt Diş Dizilerinin Boyut Ve 
Biçimlerinde Tedavi Sırasında Ve Pekiştirme Dönemi Sonrasında Meydana Gelen 
Değişikliklerin İncelenmesi

Diş çekimi yapılmadan tedavi edilen grupta, üst ve alt diş dizileri için çizilen 

bireysel ve tedavi sonu diş dizisi çizimlerinin uyumu ile tedavi sonu ve pekiştirme 

sonrası diş dizisi çizimlerinin uyumunu, ark boyu sapması ve çapraşıklık indeksi 

miktarlarını, yatay yöndeki genişlikler ile ön-arka yöndeki uzunlukları ilgilendiren 

tedavi başı, tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrası ölçümler ile söz konusu ölçümler 

arasındaki farkların ortalama değerleri ve istatistiksel olarak önemleri Tablo 4-3’te 

gösterilmiştir. Ölçülen parametrelerden tedavi sırasında ve pekiştirme dönemi 

sonrasında istatistiksel olarak önemli değişiklik saptanmış olanlar şunlardır:

Üst diş dizisinde;

Ark boyu sapma miktarı;             tedavi başında               -4,79 milimetre iken,
                                                      tedavi sonunda               0,00 milimetre,
                                                       pekiştirme sonrasında    -0,56 milimetre olmuştur.

Çapraşıklık indeksi miktarı;       tedavi başında              -10,18 milimetre iken,
                                                       tedavi sonunda               0,00 milimetre,
                                                       pekiştirme sonrasında   -1,84 milimetre olmuştur.

13-23 genişliği;                              tedavi başında                32,04milimetre iken, 
                                                        tedavi sonunda              34,77 milimetre olmuştur.
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0 ┴ (13-23) uzunluğu;           tedavi başında                8,68 milimetre iken,
                                                tedavi sonunda               9,37 milimetre,
                                                pekiştirme sonrasında   8,95 milimetre olmuştur.

0 ┴ (16-26) uzunluğu;         tedavi başında              32,37 milimetre iken,
                                                tedavi sonunda             34,29 milimetre,
                                                pekiştirme sonrasında  33,63 milimetre olmuştur.

Alt diş dizisinde;

Ark boyu sapma miktarı; tedavi başında              -3,64 milimetre iken,
                                                tedavi sonunda              0,00  milimetre,
                                                 pekiştirme sonrasında -1,34   milimetre olmuştur.

Çapraşıklık indeksi miktarı;  tedavi başında             -5,03 milimetre iken,
                                                tedavi sonunda              0,00 milimetre,
                                                pekiştirme sonrasında  -1,70  milimetre olmuştur.

43-33 genişliği;                       tedavi başında              25,68  milimetre iken,
                                               tedavi sonunda             26,50  milimetre olmuştur.

0 ┴ (43-33) uzunluğu;        tedavi başında                4,97 milimetre iken,
                                               tedavi sonunda               5,77  milimetre,
                                               pekiştirme sonrasında    5,42  milimetre olmuştur.

0 ┴ (46-36) uzunluğu;              tedavi başında               28,71milimetre iken,
                                                tedavi sonunda              30,55milimetre,
                                                pekiştirme sonrasında   29,57milimetre olmuştur.

4.2.2. Çekimli Tedavi Grubunda Üst Ve Alt Diş Dizilerinin Boyut Ve Biçimlerinde 
Tedavi Sırasında Ve Pekiştirme Dönemi Sonrasında Meydana Gelen 
Değişikliklerin İncelenmesi

Diş çekimi yapılarak tedavi edilen grupta, üst ve alt diş dizileri için çizilen 

bireysel ve tedavi sonu diş dizisi çizimlerinin uyumu ile tedavi sonu ve pekiştirme 

dönemi sonrası diş dizisi çizimlerinin uyumunu, ark boyu sapması ve çapraşıklık 

indeksi miktarlarını, yatay yöndeki genişlikler ile ön-arka yöndeki uzunlukları 

ilgilendiren tedavi başı, tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrası ölçümler ile söz 

konusu ölçümler arasındaki farkların ortalama değerleri ve istatistiksel olarak önemleri 
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Tablo 4-4’te gösterilmiştir. Ölçülen parametrelerden tedavi sırasında ve pekiştirme 

dönemi sonrasında istatistiksel olarak önemli değişiklik saptanmış olanlar şunlardır:

Üst diş dizisinde;

Ark boyu sapma miktarı;   tedavi başında               -9,26 milimetre iken,
                                               tedavi sonunda              0,00 milimetre,
                                                  pekiştirme sonrasında   -0,58 milimetre olmuştur.

Çapraşıklık indeksi miktarı;   tedavi başında             -14,31 milimetre iken,
                                               tedavi sonunda              0,00 milimetre,
                                                  pekiştirme sonrasında   -1,47 milimetre olmuştur.

13-23 genişliği;                       tedavi başında               30,11milimetre iken,
                                                 tedavi sonunda              34,35milimetre olmuştur.

16-26 genişliği;                       tedavi başında              51,66 milimetre iken,
                                               tedavi sonunda             49,99 milimetre olmuştur.

0 ┴ (13-23) uzunluğu;             tedavi başında                8,70 milimetre iken,
                                               tedavi sonunda             10,43 milimetre,
                                               pekiştirme sonrasında  10,16 milimetre olmuştur.

0 ┴ (16-26) uzunluğu;              tedavi başında              31,86 milimetre iken,
                                               tedavi sonunda             28,62 milimetre,
                                                 pekiştirme sonrasında  28,08 milimetre olmuştur.

Alt diş dizisinde;

Ark boyu sapma miktarı;  tedavi başında               -6,97 milimetre iken,
                                                tedavi sonunda               0,00 milimetre,

pekiştirme sonrasında  -0,76 milimetre olmuştur.

Çapraşıklık indeksi miktarı;    tedavi başında               -8,64 milimetre  iken
                                                tedavi sonunda                0,00 milimetre,
                                           pekiştirme sonrasında   -1,60 milimetre olmuştur.

43-33 genişliği;                        tedavi başında                25,09 milimetre iken,
                                                tedavi sonunda              26,59 milimetre,
                                                  pekiştirme sonrasında   26,11  milimetre olmuştur.
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46-36 genişliği;                        tedavi başında             46,40 milimetre iken,
                                                  tedavi sonunda            43,76  milimetre olmuştur.

0 ┴ (43-33) uzunluğu;              tedavi başında                5,07 milimetre iken,
                                                  tedavi sonunda               6,47 milimetre olmuştur.
                                              
0 ┴ (46-36) uzunluğu;            tedavi başında              28,68 milimetre iken,
                                                tedavi sonunda             25,02 milimetre,
                                                  pekiştirme sonrasında  24,58 milimetre olmuştur.

4.3.   Çekimsiz ve Çekimli Tedavi Grupları Arasında Üst ve Alt Diş Dizilerinin 
Boyut Ve Biçimlerini İlgilendiren Tedavi Başı, Tedavi Sonu ve Pekiştirme 
Dönemi Sonrası Ölçümleri İle Tedavi Sırasında Ve Pekiştirme Dönemi 
Sonrasında Meydana Gelen Değişikliklerin Karşılaştırılması

Diş çekimi yapılarak ve yapılmadan tedavi edilen gruplar arasında üst ve alt diş 

dizilerinin  boyut ve biçimlerini ilgilendiren tedavi başı, tedavi sonu ve pekiştirme 

dönemi sonrası ölçümleri ile söz konusu ölçümler arasındaki farkların ortalama 

değerleri ve istatistiksel olarak önemleri Tablo 4-5’te gösterilmiştir. İki tedavi grubu 

arasında istatistiksel olarak önemli fark bulunan parametreler şunlardır:

Üst diş dizisinde;

-Ark boyu sapma miktarı;
Tedavi başında;                  çekimsiz grupta:          -4,79 milimetre iken,                         
                                           çekimli grupta:             -9,26 milimetredir.

-Çapraşıklık indeksi miktarı;
Tedavi başında;                        çekimsiz grupta:           -10,18 milimetre iken,                       
                                               çekimli grupta:            -14,31 milimetredir.
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-13-23 genişliği; 
Tedavi başında;                       çekimsiz grupta:        32,04 milimetre iken,                       
                                                 çekimli grupta:             30,11 milimetredir.

Tedavi sırasında;                     çekimsiz grupta:        2,73 milimetre artarken,                       
                                                 çekimli grupta:           4,23milimetre artmıştır.

-16-26 genişliği; 
Tedavi sonunda;                      çekimsiz grupta:           52,81 milimetre iken,                      
                                                 çekimli grupta:              49,99 milimetredir.
Pekiştirme sonrasında;             çekimsiz grupta:          52,82 milimetre iken,                       
                                                 çekimli grupta:             50,08 milimetredir.
Tedavi sırasında;                      çekimsiz grupta:          0,31 milimetre artarken,                       
                                                 çekimli grupta:           1,67milimetre azalmıştır.

-0 ┴ (13-23) uzunluğu;
Tedavi sonunda;                       çekimsiz grupta:              9,37 milimetre iken,                       
                                             çekimli grupta:     10,43 milimetredir. 
Pekiştirme sonrasında;             çekimsiz grupta:            8,95 milimetre iken,                       
                                                  çekimli grupta:                10,16 milimetredir.
Tedavi srasında;                        çekimsiz grupta:        0,69 milimetre artarken,                        
                                                  çekimli grupta:          1,73 milimetre artmışır.
-0 ┴ (16-26) uzunluğu;
Tedavi sonunda;                       çekimsiz grupta:  34,29 milimetre iken,                       
                                                  çekimli grupta:       28,62 milimetredir.
Pekiştirme sonrasında;              çekimsiz grupta:        33,63 milimetre iken,                       
                                                  çekimli grupta:            28,08 milimetreir.
Tedavi sırasında;                       çekimsiz grupta:        1,92 milimetre artarken                       
                                                 çekimli grupta:          3,25 milimetre azalmıştır.  
                       
Alt diş dizisinde;

-Ark boyu sapma miktarı;
Tedavi başında;                        çekimsiz grupta:     -3,64 milimetre iken,                       
                                                  çekimli grupta:               -6,97 milimetredir.

-Çapraşıklık indeksi miktarı;
Tedavi başında;                        çekimsiz grupta:               -5,03 milimetre iken,                      
                                                 çekimli grupta:             -8,64 milimetredir.



59

-46-36 genişiliği; 
Tedavi sonunda;                       çekimsiz grupta:       47,18 milimetre iken,                       
                                                  çekimli grupta:              43,76 milimetredir.
Pekiştirme sonrasında;             çekimsiz grupta:           47,05 milimetre  iken,                      
                                                 çekimli grupta:              43,78 milimetredir.
Tedavi sırasında;                      çekimsiz grupta:        değişmezken,                      
                                                 çekimli grupta:          2,65 milimetre azalmştır.

-0 ┴ (43-33) uzunluğu;
Tedavi sonunda;                       çekimsiz grupta:            5,77 milimetre  iken,                      
                                                  çekimli grupta:             6,47 milimetredir.
Pekiştirme sonrasında;              çekimsiz grupta:               5,42 milimetre iken,                       
                                                  çekimli grupta:               6,47 milimetredir.
Tedavi sırasında;                      çekimsiz grupta:       0,80 milimetre artarken,                       
                                                  çekimli grupta:         1,40 milimetre artmıştır.
Pekiştirme dönemi sonrasında; çekimsiz grupta:       0,35 milimetre azalırken,                       
                                                  çekimli grupta:         değişmemiştir.

-0 ┴ (46-36) uzunluğu;
Tedavi sonunda;                       çekimsiz grupta:      30,55 milimetre iken,                      
                                                 çekimli grupta:         25,02 milimetredir.
Pekiştirme sonrasında;             çekimsiz grupta:         29,57 milimetre iken,                        
                                                 çekimli grupta:            24,58 milimetredir.
Tedavi sırasında;                     çekimsiz grupta:       1,84 milimetre  artarken                     
                                                 çekimli grupta:          3,66 milimetre azalmıştır.
Pekiştirme dönemi sonrasında;  çekimsiz grupta:        0,98 milimetre azalırken                       
                                                 çekimli grupta:          0,44 milimetre azalmıştır.

4.4.   Pekiştirme Dönemi Sonrasında Kesici Dişler Bölgesinde Meydana Gelen 
Nüks İle Bireysel Ve Tedavi Sonu Diş Dizisi Çizimlerinin Uyumunun 
Değerlendirilmesi

Diş çekimi yapılmadan ve yapılarak tedavi edilen gruplar ile tedavi yöntemine 

bakılmaksızın araştırma kapsamında yer alan tüm olguların, üst ve alt diş dizileri için 

ayrı ayrı oluşturulan; pekiştirme dönemi sonrasında kesici dişler bölgesinde ölçülen 

çapraşıklık indeksi miktarına göre nüks görülmeyen ve görülen gruplar ile bireysel ve 

tedavi sonu diş dizisi çizimleri arasında uyum görülen ve görülmeyen gruplar arasında 

tedavi başı, tedavi sonu, pekiştirme sonrası ölçümleri ile tedavi sırasında ve pekiştirme 
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sonrası dönemde meydana gelen değişiklikler karşılaştırılarak Tablo 4-6, 4-7, 4-8 ve   

4-9’da gösterilmiştir.

4.4.1.  Üst Ve Alt Diş Dizilerinde Pekiştirme Dönemi Sonrasında Nüks Görülen Ve 
Görülmeyen Olgular Arasında Tedavi Başı, Tedavi Sonu, Pekiştirme Sonrası 
Ölçümleri İle Tedavi Sırasında Ve Pekiştirme Dönemi Sonrasında Meydana Gelen 
Değişikliklerin Karşılaştırılması

Diş çekimi yapılmadan ve yapılarak tedavi edilen gruplar ile tedavi yöntemine 

bakılmaksızın araştırma kapsamında yer alan  tüm olguların pekiştirme sonrası 

çapraşıklık indeksine göre, üst ve alt diş dizilerinde meydana gelen nüksün 

değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan gruplar arasında; diş dizilerinin boyut ve 

biçimlerini ilgilendiren tedavi başı, tedavi sonu, pekiştirme dönemi sonrası ölçümleri ile 

söz konusu bu ölçümler arasındaki farkların ortalama değerleri ve istatistiksel olarak 

önemleri Tablo 4-6 ve Tablo 4-7’de gösterilmiştir.

Tablo 4-6 incelendiğinde üst diş dizisinde pekiştirme  sonrası çapraşıklık indeksi 

miktarına göre nüks görülen ve görülmeyen olgular arasında; çekimsiz tedavi gubunda 1 

parametrede, çekimli tedavi grubunda 5 parametrede, tüm olgular birlikte 

değerlendirildiğinde ise 4 parametrede istatistiksel olarak önemli fark bulunduğu 

görülmektedir. 

Üst diş dizisinde çekimsiz tedavi edilen grupta, pekiştirme dönemi sonrasında 

ölçülen çapraşıklık indeksi miktarının 2 milimetreden az olduğu (x= -0,77 milimetre) 

nüks görülmeyen grup ile 2 milimetreden fazla olduğu (x= -3,87 milimetre) nüks 

görülen grup arasında; pekiştirme dönemi sonrasında ölçülen ark boyu sapma miktarları 

istatistiksel olarak önemli derecede farklı olup; 

Ark boyu sapma miktarının pekiştirme dönemi sonrasında;

Nüks görülmeyen grupta -0,17 milimetre iken,

Nüks görülen grupta      -1,29 milimetre olduğu Tablo 4-6’da görülmektedir.
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Üst diş dizisinde çekimli tedavi edilen grupta; pekiştirme dönemi sonrasında 

ölçülen çapraşıklık indeksi miktarının 2 milimetreden az olduğu (x= -0,45 milimetre) 

nüks görülmeyen grup ile 2 milimetreden fazla olduğu (x= -3,23 milimetre) nüks 

görülen grup arasında; pekiştirme sonrasında ölçülen ark boyu sapma miktarları ile 

tedavi başında ölçülen çapraşıklık indeksi miktarları, tedavi başında ölçülen kaninler 

arası genişlik miktarları, tedavi sırasında ve pekiştirme dönemi sonrasında kaninler arası 

genişlikte meydana gelen değişiklikler istatistiksel olarak önemli derecede farklı olup; 

Ark boyu sapma miktarının pekiştirme dönemi sonrasında;

Nüks görülmeyen grupta -0,01 milimetre iken,

Nüks görülen grupta      -1,56 milimetre olduğu, 

Çapraşıklık indeksi miktarının tedavi başında;

Nüks görülmeyen grupta     -12,38    milimetre iken,

Nüks görülen grupta             -17,61    milimetre olduğu, 

13-23 genişliğinin tedavi başında;

Nüks görülmeyen      30,87 milimetre iken,

Nüks görülen grupta        28,81 milimetre olduğu,

13-23 genişliğinin tedavi sırasında;

Nüks görülmeyen grupta 3,47 milimetre artarken,

Nüks görülen grupta         5,54 milimetre arttığı, 

13-23 genişliğinin pekiştirme dönemi sonrasında;

Nüks görülmeyen grupta   0,12   milimetre artarken,

Nüks görülen grupta      0,75   milimetre azaldığı Tablo 4-6’da görülmektedir.

Üst diş dizisinde tüm olgular birlikte değerlendirildiğinde, pekiştirme dönemi 

sonrasında ölçülen çapraşıklık indeksi miktarının 2 milimetreden az olduğu (x= -0,60 

milimetre) nüks görülmeyen grup ile 2 milimetreden fazla olduğu (x= -3,51 milimetre) 

nüks görülen grup arasında; pekiştirme sonrasında ölçülen ark boyu sapma miktarları, 

tedavi başında ölçülen çapraşıklık indeksi miktarları, tedavi sırasında ve pekiştirme 

dönemi sonrasında kaninler arası genişlikte meydana gelen değişiklikler istatistiksel 

olarak önemli derecede farklı olup; 
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Ark boyu sapma miktarının pekiştirme dönemi sonrasında;

Nüks görülmeyen grupta    -0,08 milimetre iken,

Nüks görülen grupta          -1,44  milimetre olduğu, 

Çapraşıklık indeksi miktarının tedavi başında;

Nüks görülmeyen grupta -11,05 milimetre iken,

Nüks görülen grupta   -14,89 milimetre olduğu, 

13-23 genişliğinin tedavi sırasında;

Nüks görülmeyen grupta 3,07    milimetre artarken,

Nüks görülen grupta  4,39    milimetre arttığı, 

13-23 genişliğinin pekiştirme dönemi sonrasında;

Nüks görülmeyen grupta    0,10   milimetre artarken,

Nüks görülen grupta   0,48 milimetre azaldığı Tablo 4-6’da görülmektedir 

Tablo 4-7 incelendiğinde alt diş dizisinde pekiştirme dönemi sonrasında ölçülen 

çapraşıklık indeksi miktarına göre nüks görülen ve görülmeyen olgular arasında; 

çekimsiz tedavi gubunda 7 parametrede, çekimli tedavi grubunda 6 parametrede, tüm 

olgular birlikte değerlendirildiğinde 9 parametrede istatistiksel olarak önemli fark 

bulunduğu görülmektedir. 

Alt diş dizisinde çekimsiz tedavi edilen grupta, pekiştirme dönemi sonrasında 

ölçülen çapraşıklık indeksi miktarının 2 milimetreden az olduğu (x= -0,83 milimetre) 

nüks görülmeyen grup ile 2 milimetreden fazla olduğu (x= -2,69 milimetre) nüks 

görülen grup arasında; tedavi başında ve pekiştirme dönemi sonrasında ölçülen ark boyu 

sapma miktarları, tedavi başında ölçülen çapraşıklık indeksi miktarları, tedavi sırasında 

kaninler arası genişlikte meydana gelen değişiklikler, pekiştirme dönemi sonrasında ön 

uzunlukta meydana gelen değişiklikler, tedavi sırasında ve pekiştirme dönemi 

sonrasında arka uzunlukta meydana gelen değişiklikler istatistiksel olarak önemli 

derecede farklı olup;

Ark boyu sapma miktarının tedavi başında;

Nüks görülmeyen grupta -3,08 milimetre iken,

Nüks görülen grupta        -4,27 milimetre olduğu, 
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Ark boyu sapma miktarının pekiştirme dönemi sonrasında;

Nüks görülmeyen grupta -0,76 milimetre iken,

Nüks görülen grupta        -1,99 milimetre olduğu, 

Çaprşıklık indeksi miktarının tedavi başında;

Nüks görülmeyen grupta -4,22 milimetre iken,

Nüks görülen grupta         -5,96 milimetre olduğu, 

43-33 genişliğinin tedavi sırasında;

Nüks görülmeyen grupta  0,37 milimetre artarken,

Nüks görülen grupta        1,33 milimetre arttığı, 

0 ┴ (43-33) uzunluğun pekiştirme dönemi sonrasında;

Nüks görülmeyen grupta   0,06     milimetre azalırken,

Nüks görülen  grupta 0,69 milimetre azaldığı, 

0 ┴ (46-36) uzunluğun tedavi sırasında;

Nüks görülmeyen grupta 1,31     milimetre artarken,

Nüks görülen grupta         2,44    milimetre arttığı, 

0 ┴ (46-36) uzunluğun pekiştirme dönemi sonrasında;

Nüks görülmeyen grupta  0,62  milimetre azalırken,

Nüks görülen grupta  1,39 milimetre azaldığı Tablo 4-7’de görülmektedir.

Alt diş dizisinde çekimli tedavi edilen grupta pekiştirme dönemi sonrasında 

ölçülen çapraşıklık indeksi miktarının 2 milimetreden az olduğu (x= -0,65 milimetre) 

nüks görülmeyen grup ile 2 milimetreden fazla olduğu (x= -3,64 milimetre) nüks 

görülen grup arasında; tedavi başında ve pekiştirme sonrasında ölçülen ark boyu sapma 

miktarları, tedavi başında, tedavi sonunda, pekiştirme dönemi sonrasında ölçülen 

kaninler arası genişlik miktarları ve tedavi başında ölçülen arka uzunluk miktarları  

istatistiksel olarak  önemli derecede farklı olup; 

Ark boyu sapma miktarının tedavi başında;             

Nüks görülmeyen grupta -6,00 milimetre iken,

Nüks görülen grupta       -9,05   milimetre olduğu, 

Ark boyu sapma miktarının pekiştirme dönemi sonrasında;             

Nüks görülmeyen grupta -0,08 milimetre iken,

Nüks görülen grupta       -2,23 milimetre olduğu, 



64

43-33 genişliğinin tedavi başında;

Nüks görülmeyen grupta 25,72 milimetre iken,

Nüks görülen grupta       23,73 milimetre olduğu,

43-33 genişliğinin tedavi sonunda;

Nüks görülmeyen grupta 26,99 milimetre iken,

 Nüks görülen grupta       25,72 milimetre olduğu, 

43-33 genişliğinin pekiştirme dönemi sonrasında;

Nüks görülmeyen grupta   26,67 milimetre iken,

Nüks görülen grupta     24,89 milimetre olduğu, 

0 ┴ (46-36) uzunluğunun tedavi başında;

Nüks görülmeyen grupta  29,20 milimetre   iken,

Nüks görülen grupta      27,57 milimetre olduğu Tablo 4-7’de görülmektedir.

Alt diş dizisinde tüm olgular birlikte değerlendirildiğinde pekiştirme dönemi 

sonrasında ölçülen çapraşıklık indeksi miktarının 2 milimetreden az olduğu (x= -0,72 

milimetre) nüks görülmeyen grup ile 2 milimetreden fazla olduğu (x= -3,11 milimetre) 

nüks görülen grup arasında; tedavi başında ve pekiştirme dönemi sonrasında ölçülen ark 

boyu sapma miktarları, tedavi başında ölçülen çapraşıklık indeksi miktarları, tedavi 

başında ölçülen kaninler arası genişlik miktarları, tedavi sırasında kaninler arası 

genişlikte meydana gelen değişiklikler, pekiştirme dönemi sonrasında 1. büyük azılar 

arası genişlik ve ön uzunlukta meydana gelen değişiklikler, tedavi sırasında ve 

pekiştirme dönemi sonrasında arka uzunlukta meydana gelen değişiklikler istatistiksel 

olarak önemli derecede farklı olup; 

Ark boyu sapma miktarının tedavi başında;

Nüks görülmeyen grupta    -4,85 milimetre iken,

Nüks görülen grupta       -6,39 milimetre olduğu, 

Ark boyu sapma miktarının pekiştirme dönemi sonrasında;

Nüks görülmeyen grupta -0,35 milimetre iken,

Nüks görülen grupta       -2,10 milimetre olduğu, 
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43-33 genişliğinin tedavi başında;

Nüks görülmeyen grupta 25,75 milimetre iken,

Nüks görülen grupta      24,73 milimetre olduğu, 

43-33 genişliğinin tedavi sırasında;

Nüks görülmeyen grupta   0,91 milimetre artarken,

Nüks görülen grupta         1,62  milimetre arttığı, 

46-36 genişliğinin pekiştirme dönemi sonrasında;

Nüks görülmeyen grupta 0,23 milimetre artarken,

Nüks görülen grupta  0,49 milimetre azaldığı, 

0 ┴ (43-33) uzunluğun pekiştirme dönemi sonrasında;

Nüks görülmeyen grupta   0,02 milimetre azalırken,

Nüks görülen grupta   0,39 milimetre azaldığı, 

0 ┴ (46-36) uzunluğun tedavi sırasında;

Nüks görülmeyen grupta 1,89 milimetre azalırken,

Nüks görülen grupta       0,05  milimetre arttığı,

0 ┴ (46-36) uzunluğun pekiştirme dönemi sonrasında;

Nüks görülmeyen grupta 0,43 milimetre azalırken,

Nüks görülen grupta  1,10 milimetre azaldığı Tablo 4-7’de görülmektedir.

4.4.2. Üst Ve Alt Diş Dizilerinde Bireysel Ve Tedavi Sonu Diş Dizisi Çizimleri 
Uyumlu Olan Ve Olmayan Olgular Arasında Tedavi Başı, Tedavi Sonu, 
Pekiştirme Sonrası Ölçümleri İle Tedavi Sırasında Ve Pekiştirme Dönemi 
Sonrasında Meydana Gelen Değişikliklerin Karşılaştırılması

Diş çekimi yapılmadan ve yapılarak tedavi edilen gruplar ile tedavi yöntemine 

bakılmaksızın araştırma kapsamında yer alan  tüm olguların bireysel ve tedavi sonu diş 

dizisi biçimlerinin uyumuna göre, üst ve alt diş dizilerinde pekiştirme dönemi 

sonrasında meydana gelen değişikliklerin değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan 

gruplar arasında; diş dizilerinin boyut ve biçimlerini ilgilendiren tedavi başı, tedavi 

sonu, pekiştirme dönemi sonrası ölçümleri ile söz konusu bu ölçümler arasındaki 

farkların ortalama değerleri ve istatistiksel olarak önemleri Tablo 4-8 ve Tablo 4-9’da 

gösterilmiştir.
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Tablo 4-8 incelendiğinde; üst diş dizisinde bireysel ve tedavi sonu diş dizisi 

çizimleri uyumlu olan ve olmayan olgular arasında; çekimsiz tedavi gubunda 3 

parametrede, çekimli tedavi grubunda 1 parametrede, tüm olgular birlikte 

değerlendirildiğinde ise 1 parametrede istatistiksel olarak önemli fark bulunduğu 

görülmektedir. 

Üst diş dizisinde çekimsiz tedavi edilen grupta, bireysel ve tedavi sonu diş dizisi 

çizimleri uyumlu olan olgular (x= 0,99) ile uyumlu olmayan (x= 0,95) olgular arasında;  

pekiştirme dönemi sonrasında ölçülen ark boyu sapma miktarları, tedavi başında ölçülen 

kaninler arası genişlik miktarları ve tedavi sırasında kaninler arası genişlikte meydana 

gelen değişiklikler istatistiksel olarak önemli derecede farklı olup;

Ark boyu sapma miktarının pekiştirme sonrasında;       

Uyumlu olan grupta -0,29 milimetre iken,

Uyumlu olmayan grupta   -0,76  milimetre olduğu,

13-23 genişliğinin tedavi başında;   

Uyumlu olan grupta 33,01  milimetre iken,

Uyumlu olmayan grupta  31,29  milimetre olduğu, 

13-23 genişliğinin tedavi sırasında;   

Uyumlu olan grupta       1,84  milimetre artarken,

Uyumlu olmayan grupta 3,42  milimetre arttığı Tablo 4-8’de görülmektedir.

Üst diş dizisinde çekimli tedavi edilen grupta, bireysel ve tedavi sonu diş dizisi 

çizimleri uyumlu olan olgular  (x= 0,99) ile uyumlu olmayan (x= 0,93) olgular arasında; 

tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrası diş dizisi çizimlerinin uyumları  istatistiksel 

olarak önemli derecede farklı olup;

Tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrası diş dizisi çizimlerinin uyum değerinin;

Uyumlu olan grupta   0,99 iken,

Uyumlu olmayan grupta        0,98  olduğu Tablo 4-8’de görülmektedir.

Üst diş dizisinde tüm olgular birlikte değerlendirildiğinde, bireysel ve tedavi 

sonu diş dizisi çizimleri uyumlu olan olgular  (x= 0,99) ile uyumlu olmayan (x= 0,94) 

olgular arasında;
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tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrası diş dizisi çizimlerinin uyumları  istatistiksel 

olarak önemli derecede farklı olup;

Tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrası diş dizisi çizimlerinin uyum değerinin;

Uyumlu olan grupta   0,99 iken,

Uyumlu olmayan grupta        0,98  olduğu Tablo 4-8’de görülmektedir.

Tablo 4-9 incelendiğinde; alt diş dizisinde bireysel ve tedavi sonu diş dizisi 

çizimleri uyumlu olan ve olmayan olgular arasında; çekimsiz tedavi gubunda 2 

parametrede, çekimli tedavi grubunda 3 parametrede, tüm olgular birlikte 

değerlendirildiğinde ise 1 parametrede istatistiksel olarak önemli fark bulunduğu 

görülmektedir. 

Alt diş dizisinde çekimsiz tedavi edilen grupta, bireysel ve tedavi sonu diş dizisi 

çizimleri uyumlu olan olgular (x= 0,99) ile uyumlu olmayan (x= 0,92) olgular arasında;

tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrası diş dizisi çizimlerinin uyumları ve  ve tedavi 

başında ölçülen çapraşıklık indeksi miktarları istatistiksel olarak önemli derede farklı 

olup;

Tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrası diş dizisi çizimlerinin uyum değerinin;

Uyumlu olan grupta      0,98 iken,

Uyumlu olmayan grupta     0,96 olduğu, 

Çapraşıklık indeksi miktarının tedavi başında;

Uyumlu olan grupta -3,88 milimetre iken,

Uyumlu olmayan grupta  -5,73  milimetre olduğu Tablo 4-9’da görülmektedir.

Alt diş dizisinde çekimli tedavi edilen grupta, bireysel ve tedavi sonu diş dizisi 

çizimleri uyumlu olan olgular (x= 0,99) ile uyumlu olmayan (x= 0,89) olgular arasında;

tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrası diş dizisi çizimlerinin uyumları ile tedavi 

sırasında ön ve arka uzunlukta meydana gelen değişiklikler istatistiksel olarak önemli 

derecede farklı olup;
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Tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrası diş dizisi çizimlerinin uyum değerinin;

Uyumlu olan grupta 0,99 iken,

Uyumlu olmayan grupta        0,98 olduğu,

0 ┴ (43-33) uzunluğunun tedavi sırasında;

Uyumlu olan grupta 0,97 milimetre artarken,

Uyumlu olmayan grupta    1,75 milimetre arttığı, 

0 ┴ (46-36) uzunluğunun tedavi sırasında;

Uyumlu olan grupta  -4,28 milimetre azalırken,

Uyumlu olmayan grupta    -3,15  milimetre azaldığı Tablo 4-9’da görülmektedir.

Alt diş dizisinde tüm olgular birlikte değerlendirildiğinde, bireysel ve tedavi 

sonu diş dizisi çizimleri uyumlu olan olgular (x= 0,99) ile uyumlu olmayan (x= 0,91) 

olgular arasında; tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrası diş dizisi çizimlerinin 

uyumları istatistiksel olarak önemli derede farklı olup;

Tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrası diş dizisi çizimlerinin uyum değerinin;

Uyumlu olan grupta        0,99  iken,

Uyumlu olmayan grupta   0,97  olduğu  Tablo 4-9’da görülmektedir.
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Tablo 4-1: Araştırma Materyalinin Üst ve Alt Diş Dizilerine Ait Tanımlayıcı Bilgiler

x: Aritmetik Ortalama mm: Milimetre BA: Bireysel Ark
s: Standart Sapma r²: Regresyon Katsayısı TSA: Tedavi Sonu Ark 

min: En Küçük Değer PSA: Pekiştirme Sonrası Ark 
max: En Büyük Değer

x s min max x s min max

Tedavi Başı -4,79 1,99 0,00 -9,70 -3,64 1,70 -0,80 -7,00

Pekiştirme Sonrası -0,56 0,77 1,00 -2,10 -1,34 1,01 1,00 -3,80

Tedavi Başı -10,18 4,17 0,00 -18,40 -5,03 2,68 -1,00 -10,50

Pekiştirme Sonrası -1,84 1,69 1,00 -5,60 -1,70 1,32 1,20 -4,60

x s min max x s min max

Tedavi Başı -9,26 3,41 -0,10 -15,50 -6,97 3,82 0,00 -16,50

Pekiştirme Sonrası -0,58 1,07 2,00 -2,60 -0,76 1,42 2,80 -3,00

Tedavi Başı -14,31 4,99 -2,80 -25,20 -8,64 5,01 0,00 -22,00

Pekiştirme Sonrası -1,47 1,61 1,50 -4,80 -1,60 1,64 0,00 -5,70

1,00

0,09 0,62 1,00

0,02 0,92

1,00 0,94

TSA-PSA Çizimlerinin Uyumu r² Katsayısı 0,98 0,01

0,96

0,94 1,00 0,98

Alt Diş Dizisi

1,00 0,97 0,04 0,79

BA-TSA Çizimlerinin Uyumu                                       r² Katsayısı

Çekimsiz Tedavi Grubu (n: 32)

0,97

Çekimli Tedavi Grubu (n: 38)
Üst Diş Dizisi

0,05 0,69

0,99 0,01

Üst Diş Dizisi

0,99

Ark Boyu Sapma Miktarı   (mm)

Çapraşıklık İndeksi Miktarı  (mm)

0,95

0,03 0,90

Ark Boyu Sapma Miktarı   (mm)

Çapraşıklık İndeksi Miktarı  (mm)

BA-TSA Çizimlerinin Uyumu                                       r² Katsayısı

r² KatsayısıTSA-PSA Çizimlerinin Uyumu

0,94 0,06 0,72 0,99

1,00

Alt Diş Dizisi
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Tablo 4-2: Üst ve Alt Ortodontik Modeller ile Model Görüntüleri Üzerinde Yapılan 1. ve 2. Ölçümler Arasındaki Farkların ve İlişkinin İncelenmesi

BA: Bireysel Ark x: Aritmetik Ortalama Test 1: Mann Whitney U
TSA: Tedavi Sonu Ark s: Standart Sapma Test 2: Spearman
PSA: Pekiştirme Sonrası Ark r²: Regresyon Katsayısı *** p≤ 0,001

x s x s x s x s x s x s

BA-TSA Çizimlerinin Uyumu Katsayı  r² 0,97 0,03 0,98 0,03

TSA-PSA Çizimlerinin Uyumu Katsayı  r² 0,99 0,01 0,99 0,01

Ark Boyu Sapması Miktar mm -6,07 1,72 -5,82 1,63 -0,76 0,90 -0,77 0,87

Çapraşıklık İndeksi Miktar mm -10,23 4,98 -10,26 5,07 -1,49 1,35 1,36 1,33

13 - 23 Genişlik mm 31,67 2,57 31,86 2,70 34,62 1,28 34,76 1,23 34,56 1,43 34,67 1,37

16 - 26 Genişlik mm 52,43 1,72 52,42 1,74 51,89 1,86 51,88 1,94 51,76 1,99 51,74 2,01

0 ┴ (13-23) Uzunluk mm 8,86 1,22 8,87 1,20 9,57 0,57 9,56 0,62 9,16 0,89 9,18 0,84

0 ┴ (16-26) Uzunluk mm 32,65 1,80 32,64 1,84 30,91 3,93 30,98 3,93 30,30 3,38 30,38 3,42

BA-TSA Çizimlerinin Uyumu Katsayı  r² 0,97 0,02 0,97 0,02

TSA-PSA Çizimlerinin Uyumu Katsayı  r² 0,99 0,01 0,98 0,01

Ark Boyu Sapması Miktar mm -4,77 3,40 -4,61 3,46 -0,95 0,97 -0,97 1,00

Çapraşıklık İndeksi Miktar mm -6,19 4,64 -6,33 4,54 -1,15 1,16 -1,34 1,33

43 - 33 Genişlik mm 25,42 2,223 25,33 2,15 26,37 1,28 26,37 1,32 26,26 1,26 26,25 1,23

46 - 36 Genişlik mm 47,10 2,39 47,05 2,33 45,91 2,61 45,87 2,65 45,73 2,6 45,75 2,74

0 ┴ (43-33) Uzunluk mm 4,88 1,251 4,91 1,26 5,90 0,71 5,94 0,81 5,6 1,11 5,56 1,07

0 ┴ (46-36) Uzunluk mm 29,14 2,27 29,15 2,32 27,53 3,30 27,53 3,26 26,49 3,30 26,56 3,24

***

***

***

***

***

***

Ü
st

 D
iş

 D
iz

is
i

A
lt

 D
iş
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iz

is
i

1. Ölçüm

***

***

***

Ölçümler

Arası2. Ölçüm

 Fark İlişki

Tedavi Sonu

Ölçümler 

Arası  Arası2. Ölçüm

 Fark İlişki

Ölçümler

2. Ölçüm

Ölçümler 

Arası

Test 1

 Fark İlişki

1. Ölçüm

***

***

***

 Arası

Test 1

***

***

***

Ölçümler

Tedavi Başı

Test 2

 Arası

Pekiştirme Sonrası

Ölçümler 

Test 1

1. Ölçüm

Test 2

***

Test 2

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Tedavi Başında

***

***

Tedavi Sonunda

Pekiştirme Sonrasında

Gerçekleştirilen Ölçümler

***

***
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Tablo 4-3: Çekimsiz Tedavi Grubunda Üst Ve Alt Diş Dizilerinin Boyut Ve Biçimlerinde Tedavi Sırasında ve Pekiştirme Dönemi Sonrasında 
                    Meydana Gelen Değişikliklerin İncelenmesi (n: 32)

TB: Tedavi Başı x: Aritmetik Ortalama Test: Wilcoxon
TS: Tedavi Sonu s: Standart Sapma ** p≤ 0,01
PS: Pekiştirme Sonrası d: Farkın Aritmetik Ortalaması; *** p≤ 0,001
BA: Bireysel Ark TS-TB: (Tedavi Sonu Ölçüm)         -   (Tedavi Başı Ölçüm)      

TSA: Tedavi Sonu Ark PS-TB: (Pekiştirme Sonrası Ölçüm) -   (Tedavi Sonu Ölçüm) 
PSA: Pekiştirme Sonrası Ark  r²: Regresyon Katsayısı

x s x s x s d s Test d s Test

BA-TSA Çizimlerinin Uyumu Katsayı  r² 0,97 0,03

TSA-PSA Çizimlerinin Uyumu Katsayı  r² 0,99 0,01

Ark Boyu Sapması Miktar mm -4,79 1,99 0,00 0,00 -0,56 0,77 4,79 1,99 *** -0,56 0,77 ***
Çapraşıklık İndeksi Miktar mm -10,18 4,17 0,00 0,00 -1,84 1,69 10,18 4,17 *** -1,84 1,69 ***
13 - 23 Genişlik mm 32,04 2,32 34,77 1,85 34,77 1,94 2,73 1,57 *** 0,01 0,59

16 - 26 Genişlik mm 52,50 2,69 52,81 2,93 52,82 3,01 0,31 1,69 0,01 0,67

0 ┴ (13-23) Uzunluk mm 8,68 1,23 9,37 1,10 8,95 0,98 0,69 1,23 ** -0,42 0,63 ***
0 ┴ (16-26) Uzunluk mm 32,37 2,24 34,29 2,12 33,63 2,00 1,92 1,55 *** -0,67 0,65 ***
BA-TSA Çizimlerinin Uyumu Katsayı  r² 0,94 0,06

TSA-PSA Çizimlerinin Uyumu Katsayı  r² 0,97 0,04

Ark Boyu Sapması Miktar mm -3,64 1,70 0,00 0,00 -1,34 1,01 3,64 1,70 *** -1,34 1,01 ***
Çapraşıklık İndeksi Miktar mm -5,03 2,68 0,00 0,00 -1,70 1,32 5,03 2,68 *** -1,70 1,32 ***
43 - 33 Genişlik mm 25,68 1,84 26,50 1,67 26,15 1,70 0,82 1,21 *** -0,34 0,94

46 - 36 Genişlik mm 47,18 3,04 47,18 2,90 47,05 3,09 0,00 1,28 -0,13 1,12

0 ┴ (43-33) Uzunluk mm 4,97 1,21 5,77 0,70 5,42 0,81 0,80 1,05 *** -0,35 0,66 **
0 ┴ (46-36) Uzunluk mm 28,71 2,22 30,55 1,89 29,57 1,94 1,84 1,36 *** -0,98 0,86 ***

Tedavi
 Sonu

A
lt

 D
iş

 D
iz

is
i

BaşıÇekimsiz Tedavi Grubu
Tedavi 

Ü
st

 D
iş

 D
iz

is
i

Sonrası Fark
Pekiştirme TS-TB

Fark
PS-TS
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Tablo 4-4: Çekimli Tedavi Grubunda Üst Ve Alt Diş Dizilerinin Boyut Ve Biçimlerinde Tedavi Sırasında ve Pekiştirme Dönemi Sonrasında 
    Meydana Gelen Değişikliklerin İncelenmesi (n: 38)

TB: Tedavi Başı x: Aritmetik Ortalama Test: Wilcoxon
TS: Tedavi Sonu s: Standart Sapma ** p≤ 0,01
PS: Pekiştirme Sonrası d: Farkın Aritmetik Ortalaması; *** p≤ 0,001
BA: Bireysel Ark TS-TB: (Tedavi Sonu Ölçüm)         -   (Tedavi Başı Ölçüm)      

TSA: Tedavi Sonu Ark PS-TB: (Pekiştirme Sonrası Ölçüm) -   (Tedavi Sonu Ölçüm) 
PSA: Pekiştirme Sonrası Ark  r²: Regresyon Katsayısı

x s x s x s d s Test d s Test

BA-TSA Çizimlerinin Uyumu Katsayı  r² 0,96 0,05

TSA-PSA Çizimlerinin Uyumu Katsayı  r² 0,98 0,01

Ark Boyu Sapması Miktar mm -9,26 3,41 0,00 0,00 -0,58 1,07 9,26 3,41 *** -0,58 1,07 **
Çapraşıklık İndeksi Miktar mm -14,31 4,99 0,00 0,00 -1,47 1,61 14,31 4,99 *** -1,47 1,61 ***
13 - 23 Genişlik mm 30,11 2,39 34,35 1,49 34,15 1,66 4,23 2,04 *** -0,20 0,84

16 - 26 Genişlik mm 51,66 3,20 49,99 3,00 50,08 3,08 -1,67 1,63 *** 0,09 0,76

0 ┴ (13-23) Uzunluk mm 8,70 1,44 10,43 0,99 10,16 1,05 1,73 1,42 *** -0,27 0,45 ***
0 ┴ (16-26) Uzunluk mm 31,86 2,24 28,62 1,70 28,08 1,77 -3,25 1,61 *** -0,53 0,69 ***
BA-TSA Çizimlerinin Uyumu Katsayı  r² 0,94 0,09

TSA-PSA Çizimlerinin Uyumu Katsayı  r² 0,98 0,02

Ark Boyu Sapması Miktar mm -6,97 3,82 0,00 0,00 -0,76 1,42 6,97 3,82 *** -0,76 1,42 **
Çapraşıklık İndeksi Miktar mm -8,64 5,01 0,00 0,00 -1,60 1,64 8,64 5,01 *** -1,60 1,64 ***
43 - 33 Genişlik mm 25,09 1,92 26,59 1,47 26,11 1,76 1,50 1,51 *** -0,48 0,77 ***
46 - 36 Genişlik mm 46,40 2,97 43,76 2,69 43,78 2,74 -2,65 1,92 *** 0,02 0,99

0 ┴ (43-33) Uzunluk mm 5,07 0,89 6,47 0,73 6,47 0,88 1,40 0,95 *** 0,00 0,56

0 ┴ (46-36) Uzunluk mm 28,68 2,15 25,02 1,63 24,58 1,82 -3,66 1,69 *** -0,44 0,71 ***

TS-TB
Çekimli Tedavi Grubu

Tedavi

Ü
st

 D
iş

 D
iz

is
i

A
lt

 D
iş

 D
iz

is
i

PS-TS
Başı  Sonu Sonrası Fark Fark

Tedavi Pekiştirme

72



73

Tablo 4-5: Çekimsiz ve Çekimli Tedavi Grupları Arasında Üst ve Alt Diş Dizilerinin Boyut ve Biçimlerini İlgilendiren  
   Tedavi Başı, Tedavi Sonu, Pekiştirme Dönemi Sonrası Ölçümleri ile Tedavi Sırasında ve Pekiştirme Sonrası Dönemde  Meydana Gelen Değişikliklerin Karşılaştırılması

TB: Tedavi Başı x: Aritmetik Ortalama Test 1: Mann Whitney U
TS: Tedavi Sonu d: Farkın Aritmetik Ortalaması; Test 2: Wilcoxon
PS: Pekiştirme Sonrası TS-TB: (Tedavi Sonu Ölçüm)         -   (Tedavi Başı Ölçüm)      * p≤ 0,05
BA: Bireysel Ark PS-TB: (Pekiştirme Sonrası Ölçüm) -   (Tedavi Sonu Ölçüm) ** p≤ 0,01

TSA: Tedavi Sonu Ark  r²: Regresyon Katsayısı *** p≤ 0,001
PSA: Pekiştirme Sonrası Ark 

d Test 2 d Test 2 d Test 2 d Test 2

BA-TSA Çizimlerinin Uyumu Katsayı  r²

TSA-PSA Çizimlerinin Uyumu Katsayı  r²

Ark Boyu Sapması Miktar mm *** ***
Çapraşıklık İndeksi Miktar mm *** ***
13 - 23 Genişlik mm *** 2,73 *** 4,23 *** *** 0,01 -0,20

16 - 26 Genişlik mm *** *** 0,31 -1,67 *** *** 0,01 0,09

0 ┴ (13-23) Uzunluk mm *** *** 0,69 ** 1,73 *** *** -0,42 *** -0,27 ***

0 ┴ (16-26) Uzunluk mm *** *** 1,92 *** -3,25 *** *** -0,67 *** -0,53 ***

BA-TSA Çizimlerinin Uyumu Katsayı  r²

TSA-PSA Çizimlerinin Uyumu Katsayı  r²

Ark Boyu Sapması Miktar mm *** ***
Çapraşıklık İndeksi Miktar mm *** ***
43 - 33 Genişlik mm 0,82 *** 1,50 *** -0,34 -0,48 ***

46 - 36 Genişlik mm *** *** 0,00 -2,65 *** *** -0,13 0,02

0 ┴ (43-33) Uzunluk mm *** *** 0,80 *** 1,40 *** * -0,35 ** 0,00 *
0 ┴ (46-36) Uzunluk mm *** *** 1,84 *** -3,66 *** *** -0,98 *** -0,44 *** **

 -1,60     ***  5,03     ***   8,64     ***

  3,64     ***

 -1,70     ***

 -0,76     **

 10,18    ***

 -0,56     ***

  6,97     ***  -1,34     ***

  9,26     ***

Test 1

  4,79     ***

Çekimsiz Çekimli
n: 32 n: 38

0,97

n: 32 n: 38

Pekiştirme Sonrası

Test 1
x

Test 1
x

Tedavi Sonu

 -0,58     **

 -1,84     ***  -1,47     *** 14,31    ***

29,57 24,58

47,05 43,78

5,42 6,47

x

26,15 26,11

-1,34 -0,76

-1,70 -1,60

0,99 0,98

-1,47

Çekimli
n: 32 n: 38

28,08

8,95 10,16

34,1534,77

52,82 50,08

34,29

0,00

30,55 25,02

5,77 6,47

47,18 43,76

26,50 26,59

-0,56 -0,58

28,62

0,00

33,63

-1,84

0,98

0,94

0,97

0,00

0,00

0,96

0,00 0,00

9,37 10,43

34,77 34,35

52,81 49,99

-9,26

-14,31

30,11

32,37

8,68

52,50

-4,79

25,68

47,18

4,97

-8,64

25,09

46,40

5,07

Çekimsiz
Tedavi Başı

n: 38n: 32
x x

Test 1
Çekimli

-3,64

Ü
st

 D
iş

 D
iz

is
i

A
lt

 D
iş

 D
iz

is
i

0,94

32,04

-10,18

51,66

28,71 28,68

-5,03

PS-TS
Çekimsiz Çekimli

Test 1n: 32 n: 38
Çekimsiz

-6,97

TS-TB
Çekimsiz Çekimli

0,00

0,00

x

31,86

8,70
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Tablo 4-6: Üst Diş Dizisinde Pekiştirme Dönemi Sonrasında Nüks Görülen ve Görülmeyen Olgular Arasında
                  Tedavi Başı, Tedavi Sonu, Pekiştirme Sonrası Ölçümleri ile Tedavi Sırasında ve Pekiştirme Dönemi 
                  Sonrasında Meydana Gelen Değişikliklerin Karşılaştırılması

  TB: Tedavi Başı x: Aritmetik Ortalama Test: Mann Whitney-U
  TS: Tedavi Sonu d: Farkın Aritmetik Ortalaması; * p≤ 0,05
  PS: Pekiştirme Sonrası TS-TB: (Tedavi Sonu Ölçüm)         -   (Tedavi Başı Ölçüm)      ** p≤ 0,01
  BA: Bireysel Ark PS-TB: (Pekiştirme Sonrası Ölçüm) -   (Tedavi Sonu Ölçüm) *** p≤ 0,001
TSA: Tedavi Sonu Ark  r²: Regresyon Katsayısı
PSA: Pekiştirme Sonrası Ark 

ÇS< 2 mm ÇS> 2 mm ÇS< 2 mm ÇS> 2 mm ÇS< 2 mm ÇS> 2 mm

n: 21 n: 11 n: 24 n: 14 n: 45 n: 25

BA-TSA x 0,97 0,97 0,96 0,95 0,96 0,96
TSA-PSA x 0,99 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99

Tedavi Başı x -4,80 -4,77 -8,86 -9,94 -6,96 -7,67
Pekiştirme Sonrası x -0,17 -1,29 *** -0,01 -1,56 *** -0,08 -1,44 ***
Tedavi Başı x -9,53 -11,43 -12,38 -17,61 *** -11,05 -14,89 **
Pekiştirme Sonrası x -0,77 -3,87 *** -0,45 -3,23 *** -0,60 -3,51 ***

Tedavi Başı x 31,87 32,36 30,87 28,81 * 31,34 30,38
Tedavi Sonu x 34,49 35,30 34,34 34,35 34,41 34,77
Pekiştirme Sonrası x 34,56 35,17 34,46 33,60 34,51 34,29
TS-TB Fark d 2,61 2,94 3,47 5,54 ** 3,07 4,39 **
PS-TS Fark d 0,08 -0,13 0,12 -0,75 *** 0,10 -0,48 **

Tedavi Başı x 52,56 52,39 52,20 50,72 52,37 51,46
Tedavi Sonu x 52,95 52,54 50,48 49,15 51,63 50,64
Pekiştirme Sonrası x 53,00 52,46 50,73 48,99 51,79 50,52
TS-TB Fark d 0,40 0,15 -1,72 -1,57 -0,73 -0,82
PS-TS Fark d 0,05 -0,07 0,25 -0,16 0,15 -0,12

Tedavi Başı x 8,70 8,64 8,92 8,31 8,82 8,46
Tedavi Sonu x 9,31 9,48 10,50 10,29 9,95 9,94
Pekiştirme Sonrası x 9,01 8,85 10,20 10,09 9,64 9,54
TS-TB Fark d 0,61 0,85 1,58 1,98 1,13 1,48
PS-TS Fark d -0,30 -0,64 -0,30 -0,21 -0,30 -0,40

Tedavi Başı x 32,34 32,44 32,12 31,41 32,22 31,86
Tedavi Sonu x 34,04 34,77 28,75 28,39 31,22 31,20
Pekiştirme Sonrası x 33,45 33,96 28,10 28,05 30,60 30,65
TS-TB Fark d 1,71 2,34 -3,38 -3,02 -1,00 -0,66
PS-TS Fark d -0,60 -0,81 -0,65 -0,34 -0,62 -0,55

Üst Diş Dizisi 

Pekiştirme Dönemi Sonrası Çapraşıklık İndeksi Miktarı

Çekimsiz Tedavi Grubu Çekimli Tedavi Grubu
Çekimli - Çekimsiz                   

Tedavi Grupları 

Test Test Test

Ark Çizimlerinin Uyumu Katsayı  r²

Ark Boyu Sapması Miktar mm

13 - 23 Genişlik

Çapraşıklık İndeksi Miktar mm

mm

16 - 26 Genişlik mm

0 ┴ (13-23) Uzunluk mm

0 ┴ (16-26) Uzunluk mm
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Tablo 4-7: Alt Diş Dizisinde Pekiştirme Dönemi Sonrasında Nüks Görülen ve Görülmeyen Olgular Arasında
                  Tedavi Başı, Tedavi Sonu, Pekiştirme Sonrası Ölçümleri ile Tedavi Sırasında ve Pekiştirme Dönemi 
                  Sonrasında Meydana Gelen Değişikliklerin Karşılaştırılması

  TB: Tedavi Başı x: Aritmetik Ortalama Test: Mann Whitney-U
  TS: Tedavi Sonu d: Farkın Aritmetik Ortalaması; * p≤ 0,05
  PS: Pekiştirme Sonrası TS-TB: (Tedavi Sonu Ölçüm)         -   (Tedavi Başı Ölçüm)      ** p≤ 0,01
  BA: Bireysel Ark PS-TB: (Pekiştirme Sonrası Ölçüm) -   (Tedavi Sonu Ölçüm) *** p≤ 0,001
TSA: Tedavi Sonu Ark  r²: Regresyon Katsayısı
PSA: Pekiştirme Sonrası Ark 

ÇS< 2 mm ÇS> 2 mm ÇS< 2 mm ÇS> 2 mm ÇS< 2 mm ÇS> 2 mm

n: 17 n: 15 n: 26 n: 12 n: 43 n: 27

BA-TSA x 0,94 0,95 0,94 0,93 0,94 0,94
TSA-PSA x 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98

Tedavi Başı x -3,08 -4,27 * -6,00 -9,05 * -4,85 -6,39 *
Pekiştirme Sonrası x -0,76 -1,99 *** -0,08 -2,23 *** -0,35 -2,10 ***
Tedavi Başı x -4,22 -5,96 * -7,72 -10,63 -6,34 -8,04 *
Pekiştirme Sonrası x -0,83 -2,69 *** -0,65 -3,64 *** -0,72 -3,11 ***

Tedavi Başı x 25,81 25,53 25,72 23,73 ** 25,75 24,73 *
Tedavi Sonu x 26,17 26,87 26,99 25,72 ** 26,67 26,36
Pekiştirme Sonrası x 26,08 26,24 26,67 24,89 ** 26,44 25,64
TS-TB Fark d 0,37 1,33 * 1,27 1,98 0,91 1,62 *
PS-TS Fark d -0,09 -0,63 -0,32 -0,83 -0,23 -0,72

Tedavi Başı x 47,10 47,27 46,97 45,17 47,02 46,34
Tedavi Sonu x 46,97 47,43 44,15 42,90 45,27 45,42
Pekiştirme Sonrası x 47,21 46,88 44,38 42,48 45,50 44,93
TS-TB Fark d -0,14 0,16 -2,82 -2,27 -1,76 -0,92
PS-TS Fark d 0,24 -0,55 0,22 -0,42 0,23 -0,49 **

Tedavi Başı x 4,94 5,01 5,23 4,73 5,11 4,89
Tedavi Sonu x 5,62 5,94 6,51 6,39 6,16 6,14
Pekiştirme Sonrası x 5,57 5,25 6,51 6,38 6,14 5,76
TS-TB Fark d 0,68 0,93 1,29 1,66 1,05 1,26
PS-TS Fark d -0,06 -0,69 ** 0,00 -0,01 -0,02 -0,39 *

Tedavi Başı x 29,00 28,38 29,20 27,57 * 29,12 28,02
Tedavi Sonu x 30,31 30,82 25,21 24,63 27,23 28,07
Pekiştirme Sonrası x 29,69 29,43 24,90 23,90 26,79 26,97
TS-TB Fark d 1,31 2,44 ** -3,99 -2,94 -1,89 0,05 **
PS-TS Fark d -0,62 -1,39 * -0,31 -0,73 -0,43 -1,10 **

Alt Diş Dizisi

Pekiştirme Dönemi Sonrası Çapraşıklık İndeksi Miktarı

Çekimsiz Tedavi Grubu Çekimli Tedavi Grubu
Çekimli - Çekimsiz                   

Tedavi Grupları 

Test Test Test

Ark Çizimlerinin Uyumu Katsayı  r²

Çapraşıklık İndeksi Miktar

Ark Boyu Sapması Miktar mm

mm

43 - 33 Genişlik mm

46 - 36 Genişlik mm

mm

mm0 ┴ (46-36) Uzunluk

0 ┴ (43-33) Uzunluk
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Tablo 4-8: Üst Diş Dizisi Bireysel ve Tedavi Sonu Diş Dizisi Çizimleri Uyumlu Olan ve Olmayan Olgular Arasında
                   Tedavi Başı, Tedavi Sonu, Pekiştirme Sonrası Ölçümleri ile Tedavi Sırasında ve Pekiştirme Dönemi 
                   Sonrasında  Meydana Gelen Değişikliklerin Karşılaştırılması

  TB: Tedavi Başı x: Aritmetik Ortalama Test: Mann Whitney-U
  TS: Tedavi Sonu d: Farkın Aritmetik Ortalaması; * p≤ 0,05
  PS: Pekiştirme Sonrası TS-TB: (Tedavi Sonu Ölçüm)         -   (Tedavi Başı Ölçüm)      ** p≤ 0,01
  BA: Bireysel Ark PS-TB: (Pekiştirme Sonrası Ölçüm) -   (Tedavi Sonu Ölçüm) *** p≤ 0,001
TSA: Tedavi Sonu Ark  r²: Regresyon Katsayısı
PSA: Pekiştirme Sonrası Ark 

 r² > 0.99  r² < 0.99  r² > 0.99  r² < 0.99  r² > 0.99  r² < 0.99

n: 14 n: 18 n: 17 n: 21 n: 31 n: 39

BA-TSA x 0,99 0,95 *** 0,99 0,93 *** 0,99 0,94 ***
TSA-PSA x 0,99 0,98 0,99 0,98 *** 0,99 0,98 ***

Tedavi Başı x -4,14 -5,30 -9,30 -9,22 -6,97 -7,41
Pekiştirme Sonrası x -0,29 -0,76 * -0,61 -0,56 -0,47 -0,65
Tedavi Başı x -9,64 -10,61 -15,19 -13,60 -12,68 -12,22
Pekiştirme Sonrası x -1,41 -2,17 -1,49 -1,46 -1,46 -1,79

Tedavi Başı x 33,01 31,29 * 30,39 29,88 31,57 30,53
Tedavi Sonu x 34,84 34,71 34,57 34,17 34,69 34,42
Pekiştirme Sonrası x 35,04 34,57 34,42 33,92 34,70 34,22
TS-TB Fark d 1,84 3,42 ** 4,17 4,29 3,12 3,89
PS-TS Fark d 0,19 -0,14 -0,14 -0,25 0,01 -0,20

Tedavi Başı x 53,38 51,82 52,54 50,94 52,92 51,35
Tedavi Sonu x 53,36 52,38 50,78 49,35 51,95 50,75
Pekiştirme Sonrası x 53,49 52,29 50,99 49,35 52,12 50,71
TS-TB Fark d -0,01 0,56 -1,76 -1,59 -0,97 -0,60
PS-TS Fark d 0,12 -0,08 0,21 0,00 0,17 -0,04

Tedavi Başı x 8,49 8,82 8,34 8,99 8,41 8,91
Tedavi Sonu x 9,38 9,36 10,51 10,36 10,00 9,90
Pekiştirme Sonrası x 8,90 8,99 10,27 10,07 9,65 9,57
TS-TB Fark d 0,89 0,54 2,17 1,37 1,59 0,99
PS-TS Fark d -0,48 -0,37 -0,24 -0,30 -0,35 -0,33

Tedavi Başı x 32,61 32,18 31,73 31,97 32,13 32,07
Tedavi Sonu x 34,35 34,25 28,61 28,62 31,20 31,22
Pekiştirme Sonrası x 33,74 33,53 28,24 27,95 30,73 30,53
TS-TB Fark d 1,74 2,07 -3,12 -3,34 -0,93 -0,85
PS-TS Fark d -0,61 -0,72 -0,37 -0,67 -0,47 -0,69

Çekimli Tedavi Grubu
Çekimli - Çekimsiz                   

Tedavi Grupları 

Test Test

Üst Diş Dizisi 

Bireysel ve Tedavi Sonu Diş Dizisi Çizimlerinin Uyumu

Çekimsiz Tedavi Grubu

Test

Miktar mm

Katsayı  r²Ark Çizimlerinin Uyumu

Ark Boyu Sapması 

Miktar mmÇapraşıklık İndeksi

13 - 23 

Uzunluk mm

Genişlik mm

Genişlik mm

16 - 26 

0 ┴ (13-23)

0 ┴ (16-26) Uzunluk mm
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Tablo 4-9: Alt Diş Dizisi Bireysel ve Tedavi Sonu Diş Dizisi Çizimleri Uyumlu Olan ve Olmayan Olgular Arasında
                   Tedavi Başı, Tedavi Sonu, Pekiştirme Sonrası Ölçümleri ile Tedavi Sırasında ve Pekiştirme Dönemi 
                   Sonrasında  Meydana Gelen Değişikliklerin Karşılaştırılması

  TB: Tedavi Başı x: Aritmetik Ortalama Test: Mann Whitney-U
  TS: Tedavi Sonu d: Farkın Aritmetik Ortalaması; * p≤ 0,05
  PS: Pekiştirme Sonrası TS-TB: (Tedavi Sonu Ölçüm)         -   (Tedavi Başı Ölçüm)      ** p≤ 0,01
  BA: Bireysel Ark PS-TB: (Pekiştirme Sonrası Ölçüm) -   (Tedavi Sonu Ölçüm) *** p≤ 0,001
TSA: Tedavi Sonu Ark  r²: Regresyon Katsayısı
PSA: Pekiştirme Sonrası Ark 

 r² > 0.99  r² < 0.99  r² > 0.99  r² < 0.99  r² > 0.99  r² < 0.99

n: 12 n: 20 n: 17 n: 21 n: 29 n: 41

BA-TSA x 0,99 0,92 *** 0,99 0,89 *** 0,99 0,91 ***
TSA-PSA x 0,99 0,96 *** 0,99 0,98 ** 0,99 0,97 ***

Tedavi Başı x -3,03 -4,00 -6,57 -7,29 -5,11 -5,68
Pekiştirme Sonrası x -1,21 -1,42 -0,51 -0,96 -0,80 -1,18
Tedavi Başı x -3,88 -5,73 * -8,13 -9,06 -6,37 -7,43
Pekiştirme Sonrası x -1,44 -1,86 -1,45 -1,72 -1,45 -1,79

Tedavi Başı x 25,83 25,59 24,83 25,31 25,25 25,44
Tedavi Sonu x 26,35 26,59 26,19 26,91 26,26 26,75
Pekiştirme Sonrası x 26,23 26,11 25,97 26,22 26,07 26,17
TS-TB Fark d 0,52 1,00 1,36 1,60 1,01 1,31
PS-TS Fark d -0,13 -0,48 -0,23 -0,68 -0,19 -0,58

Tedavi Başı x 47,39 47,06 46,18 46,59 46,68 46,82
Tedavi Sonu x 47,56 46,96 43,75 43,76 45,33 45,32
Pekiştirme Sonrası x 47,49 46,79 43,68 43,86 45,26 45,29
TS-TB Fark d 0,17 -0,10 -2,42 -2,82 -1,35 -1,49
PS-TS Fark d -0,07 -0,17 -0,08 0,10 -0,07 -0,03

Tedavi Başı x 5,08 4,91 5,37 4,83 5,25 4,87
Tedavi Sonu x 5,91 5,69 6,34 6,58 6,16 6,15
Pekiştirme Sonrası x 5,50 5,37 6,35 6,57 6,00 5,99
TS-TB Fark d 0,83 0,79 0,97 1,75 ** 0,91 1,28
PS-TS Fark d -0,41 -0,32 0,01 -0,01 -0,17 -0,16

Tedavi Başı x 28,73 28,70 29,08 28,36 28,93 28,52
Tedavi Sonu x 30,62 30,51 24,79 25,21 27,20 27,80
Pekiştirme Sonrası x 29,73 29,47 24,58 24,59 26,71 26,97
TS-TB Fark d 1,88 1,82 -4,28 -3,15 * -1,73 -0,73
PS-TS Fark d -0,88 -1,05 -0,22 -0,62 -0,49 -0,83

Çekimsiz Tedavi Grubu Çekimli Tedavi Grubu
Çekimli - Çekimsiz                   

Tedavi Grupları 

Test Test Test

Alt Diş Dizisi

Bireysel ve Tedavi Sonu Diş Dizisi Çizimlerinin Uyumu

Katsayı  r²Ark Çizimlerinin Uyumu

Miktar mmArk Boyu Sapması 

Çapraşıklık İndeksi

Genişlik mm

Genişlik mm

Miktar mm

43 - 33 

46 - 36 

0 ┴ (43-33)

0 ┴ (46-36) Uzunluk mm

Uzunluk mm
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5. TARTIŞMA

Angle I. sınıf maloklüzyon gösteren bireylerden; tedavi öncesinde, tedavi 

sonrasında ve pekiştirme dönemi sonrasında elde edilen ortodontik modellere ve 

modellerin digital fotoğraf makinesi aracılığı ile bilgisayar ortamına aktarılan üst ve alt 

oklüzal yüzeylerinin görüntülerine dayanarak yapılan bu araştırmada; ortodontik tedavi 

sırasında diş dizilerinin boyut ve biçimlerinin korunmasının tedavi sonuçlarının 

kalıcılığı üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Bilindiği gibi ortodontik tedaviler gerçekleştirilmeden önce; teşhis ve tedavi 

planlaması aşamalarında, vaka değerlendirmesi yapılırken ve uygulanacak olan tedavi 

yöntemine ve mekaniğine karar verilirken; azı ilişkisi, overbite, overjet ve çapraşıklık 

miktarı gibi ölçümlerle beraber diş dizilerinin boyut ve biçimleri de göz önünde 

bulundurulmaktadır. Çünkü tedavi öncesinde sahip olunan ark formunun, uygulanacak  

tedaviler için en iyi rehber olduğu ve bu forma uyularak yapılan tedavilerin daha kalıcı 

olduğu düşünülmektedir (43, 85, 132, 149).

Hem hekim hem de hasta için oldukça büyük emek isteyen ve uzun bir sürece 

yayılan ortodontik tedaviler sonucunda, maloklüzyonların düzeltilmesi ile diş-çene-yüz 

estetiği de düzeltilmekte ve güzel gülümsemeler elde edilmektedir. Hekimin yeterliliği 

ve hasta kooperasyonu ile birlikte elde edilen memnuniyet verici sonuçların uzun 

dönemde de korunması, tam anlamıyla başarıyı beraberinde getirmektedir. Başka bir 

deyişle başarılı bir tedaviden bahsedebilmek için tedavilerin uzun dönem      

sonuçlarının da değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle nüks, yani tedavi 

sonrasında meydana gelen geri dönüşler ortodontinin en önemli konularından birisidir

ve farklı parametrelerin değerlendirildiği birçok nüks çalışması yapılmıştır. Yapılan 

nüks çalışmaları incelendiğinde  diş dizilerinin boyutlarında meydana gelen geri 

dönüşleri inceleyen birçok çalışma bulunmasına rağmen ark biçiminde meydana gelen 

değişiklikleri genel olarak değerlendiren az sayıda çalışma bulunduğu görülmektedir. 

Ortodontik tedavi sonrasında dişlerin konumlarında meydana gelen geri 

dönüşler diş dizilerinin biçimlerini etkilemekte ve ark formunda değişikliklere neden 

olabilmektedir. 
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Son yıllarda ortodontik tedavi talebinin önemli derecede artmasıyla beraber 

hekimin hasta başında geçirdiği sürenin azalmasını sağlayan, değişik biçim ve 

boyutlarda üretilen hazır ark telleri oldukça yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Ancak çoğu zaman bu tellerin seçimi, bireysel ark formu dikkate alınmadan  

yapılmaktadır. Ortodontik tedavi sonuçlarının, uzun dönem sonuçların değerlendirildiği 

ve çeşitli indekslerle yapılan nüks çalışmalarında daha önce de belirtildiği gibi diş 

dizilerinin boyutları ile ilgili çeşitli değerlendirmeler yapılmış olmasına rağmen, diş 

dizilerinin biçimleri ile ilgili herhangi bir değerlendirmenin yapılmamış olması  ve 

ayrıca ark formunda uzun dönemde meydana gelen değişikliklerin şekilsel olarak 

değerlendirildiği çalışmaların sayısının da oldukça sınırlı olması  dikkat çekmektedir. 

Tüm bunlar göz önünde bulundurularak  yapılan bu çalışmada,  diş dizilerinin 

biçimlerine dikkat edilmeden ve bireysel ark formuna  uyulmadan gerçekleştirilen 

ortodontik tedavilerde, uzun dönemde diş dizilerinde meydana gelen değişiklikler 

incelenmiş ve bu değişikliklerin genel ark formuna yansımaları değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın sadece Angle I.sınıf maloklüzyon gösteren bireylere dayanılarak 

gerçekleştirilmesinin nedeni, Angle II. ya da III. sınıf maloklüzyonlarda görülebilen  

karakteristik ark biçimlerinin araştırma sonuçlarını etkilemesini önlemektir. 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda teknolojik gelişmelere paralel olarak, 

ölçümlerin doğrudan modeller üzerinde yapılması yerine fotoğraf görüntüleri  üzerinde 

yapılması giderek yaygınlaşmaktadır (3, 4, 39, 129). Bilgisayar ortamına aktarılan 

görüntüler üzerinde çalışmanın en önemli avantajları; ark formunu belirlemek ve eğri 

çakıştırmak gibi manuel olarak yapılması çok güç olan işlemlerin yapılmasına olanak 

sağlaması ve tüm işlemlerin oldukça kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayarak zaman 

kazandırmasıdır. Bu çalışmada da sözü edilen  avantajlar dikkate alınarak, elde edilen 

verileri görsel olarak da desteklemek amacıyla digital fotoğraf görüntüleri üzerinde 

çalışmak tercih edilmiştir.

Diş dizilerinin biçimlerinin çizilmesi, uzun yıllardır araştırılan bir konudur ve 

farklı yöntemler kullanılarak standardize edilmeye çalışılmıştır. Özellikle son yıllarda 
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diş dizilerinin biçimleri matematiksel olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada da 

matematiksel denklemlerden polinom fonksiyonu kullanılarak ark formları oluşturulmuş 

ve yine bu fonksiyon üzerinden uzun dönemde meydana  gelen değişiklikler 

değerlendirilmiştir.

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

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

kesici kenarlarının 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 (33). 

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 (4, 5, 11, 23, 33, 43, 46, 59, 61,106, 

131). 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 (43).
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2000 yılında Fujita (50), yine 2000 yılında Hayama ve arkadaşları (59), 2002 

yılında Shikano ve arkadaşları (131), 2006 yılında Selçuk  (129)  ve 2008 yılında 

AlHarbi ve arkadaşları (3) diş dizilerinin biçimlerini en iyi ifade eden matematiksel 

fonksiyonun  4. derece polinom fonksiyonu olduğunu bildirmişlerdir. Selçuk 2006 

yılında yaptığı doktora tez çalışmasında; diş dizilerinin biçimlerini en uygun yansıtan 

eğrinin 4. dereceden polinom fonksiyonu olduğunu belirtmesinin yanı sıra yatay yönde 

kaninler ve 1. büyük azılar arası genişlik ölçümleri ile ön-arka yönde ön ve arka 

uzunluklara dayanarak sadece beş ölçüm kullanarak çizilen eğrilerin diş dizilerinin 

biçimlerini yansıttığını göstermiştir (129). Bu çalışmada da, bahsi geçen çalışmalar 

ışığında, diş dizilerinin biçimleri 4. dereceden polinom fonksiyonu ile oluşturulmuş, 

tedavi başında elde edilen ortodontik modele dayanarak bireysel diş dizisi çiziminin

oluşturulması için  5 nokta seçimi yapılmıştır.

Bilgisayar ortamında model görüntüleri üzerinde ölçümler yapılırken ve diş 

dizilerinin biçimleri belirlenirken Matlab programlama dili tercih edilmiştir. Bunun 

sebebi; Matlab’in yüksek preformanslı bir teknik programlama dili olması, sahip olduğu 

kolay kodlama algoritması ile yeni programların çok hızlı bir şekilde oluşturulabilmesi 

ve ayrıca sahip olduğu görüntülü teknik veri işleme özelliği ile diğer programlama 

dillerine göre daha üstün olmasıdır (148).

Daha önce de belirtildiği gibi, ark formunda uzun dönemde meydana gelen 

değişikliklerin şekilsel olarak değerlendirildiği az sayıda çalışmaya rastlanmış olmakla 

beraber bu çalışmaların hiçbirisinnde fotoğraf görüntüleri kullanılmamıştır. Kullanılan 

yöntem ve programlama dili ile diğer çalışmalardan farklılık gösteren çalışmanın  bu 

bölümünde bulgular, araştırma planında belirtilen düzen içinde benzer araştırmalarla 

karşılaştırılarak tartışılacaktır.
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5.1.   Üst Ve Alt Ortodontik Modeller İle Model Görüntüleri Üzerinde Yapılan 
Ölçümlerin Tekrarlanabilirliğinin Ve Güvenilirliğinin İncelenmesi

Araştırma kapsamında yer alan 70 olgudan tedavi başında, tedavi sonunda ve 

pekiştirme sonrasında elde edilen ortodontik modeller ile modellerin bilgisayar ortamına 

aktarılan oklüzal yüzeylerinin görüntüleri üzerinde gerçekleştirilen ölçümlerin 

tekrarlanabilirliğinin ve güvenilirliğinin belirlenmesi için 1. ölçümler tamamlandıktan 1 

ay sonra rastgele seçilen 10 olguya ait 20 adet model ile bu modellerin görüntüleri 

üzerinde tüm ölçümler 1. ölçümlerden bağımsız olarak tekrarlanmıştır.

1. ve 2. ölçümler arasındaki farkların istatistiksel önemi Mann Whitney U testi 

yardımı ile, 1. ve 2. ölçümler arasındaki ilişki ise Spearman korelasyon analizi ile 

değerlendirilmiş ve sonuçlar Tablo III’te gösterilmiştir. 

Tablo III incelendiğinde; ortodontik modeller ile modellerin bilgisayar ortamına 

aktarılan oklüzal yüzeylerinin görüntüleri üzerinde gerçekleştirilen 1. ve 2. ölçümler

arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmadığı görülmektedir. Ayrıca 1. ve 2. 

ölçümler arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki bulunduğu da Tablo III’te

görülmektedir.

Bu sonuçlar bilgisayar ortamına aktarılan model görüntüleri üzerinde seçilen 

noktalara dayanarak gerçekleştirilen ölçümlerin ve doğrudan modeller üzerinde yapılan 

ark boyu sapması ve çapraşılık indeksi ölçümlerinin tekrarlanabilir ve güvenilir 

olduğunu göstermektedir. Tomasseti ve arkadaşları 2001 yılında yayınladıkları

çalışmada, bilgisayar ortamına aktarılmış olan model görüntüleri üzerinde yapılan 

ölçümlerde kullanılan noktaların işaretlenmesinin güç olduğunu, bu nedenle söz konusu 

noktaların  görüntüler elde edilmeden önce modeller üzerinde işaretlenmesinin uygun 

olacağını ileri sürmüşlerdir (142). Taner ve arkadaşları 2004 yılında yayınladıkları 

çalışmada, yüzey taraması ile model görüntüleri elde edilmeden önce modeller üzerinde 

kullanılacak noktaları işaretlemişlerdir (139).
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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 (6).

Digital 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 (4). 

Bu çalışmada eğri çizimlerinde kullanılacak olan noktalar;  Davis ve arkadaşları 

(35), Nojima ve arkadaşları (104), Noroozi ve arkadaşları (105), Braun ve arkadaşları 

(23), Battagel (6) ve Almaç (4) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda olduğu gibi 

ortodontik modeller üzerinde işaretlenmemiştir. Bunun sebebi; söz konu noktaların 

modeller üzerinde önceden işaretlenmesi sırasında yapılabilecek hataların, görüntüler 

üzerine aynen aktarılacağının, ve nokta seçimlerinin hatalı olduğu modeller üzerinde 

farklı zamanlarda yapılacak farklı çalışmalarda da aynı hataların sürdürülmesine neden 

olacağının düşünülmesidir.

5.2.   Çekimsiz Ve Çekimli Tedavi Gruplarında Üst ve Alt Diş Dizilerinin Boyut Ve 
Biçimlerini İlgilendiren Tedavi Başı, Tedavi Sonu Ve Pekiştirme Dönemi 
Sonrası Ölçümleri İle Tedavi Sırasında Ve Pekiştirme Dönemi Sonrasında 
Meydana Gelen Değişikliklerin İncelenmesi Ve Birbirleri İle 
Karşılaştırılması

Çekimsiz ve çekimli tedavi gruplarında üst ve alt diş dizilerinin boyut ve 

biçimlerinde tedavi sırasında ve pekiştirme dönemi sonrasında meydana gelen 

değişiklikler Tablo 4-3 ve 4-4’te; her iki tedavi grubunda meydana gelen değişikliklerin 

birbirleri ile karşılaştırılmaları ise Tablo 4-5’de gösterilmiştir. 
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Bu çalışma için Matlab programı içinde özel olarak hazırlanmış olan ara yazılım 

yardımı ile öncelikle ortodontik tedavinin bireysel olarak çizilen diş dizisi biçimine 

uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ve daha sonra ortodontik tedavi 

sonunda ulaşılan diş dizisi biçiminin pekiştirme dönemi sonrasında korunup 

korunmadığı belirlenmiştir. 

Çekimsiz ve çekimli tedavi gruplarının üst ve alt diş dizileri için gerçekleştirilen 

bireysel ve tedavi sonu diş dizisi çizimlerinin çakıştırılması sonucunda elde edilen

ortalama değerlere dayanarak, genel olarak ortodontik tedavilerin bireysel diş dizisi 

çizimlerine uygun olarak gerçekleştirildiği söylenebilir. Hem çekimsiz hem de çekimli 

tedavi gruplarında ortodontik tedavi sırasında; üst diş dizilerinin biçimleri (çekimsiz r²: 

0,97; çekimli r²: 0,96), alt diş dizilerinin biçimlerine göre (çekimsiz r²: 0,94; çekimli r²: 

0,94) daha fazla korunmuştur. Ancak ne üst ne de alt diş dizisinde ortodontik tedavinin 

bireysel diş dizisi çizimine uygun olarak gerçekleştirilmesinde, tedavinin diş çekimi 

yapılarak ya da yapılmadan uygulanmış olması istatistiksel olarak önemli bir fark

yaratmamıştır (Tablo 4-5).

Ortodontik tedavi sonunda ulaşılan diş dizisi biçimlerinin, pekiştirme dönemi 

sonrasında korunup korunmadığının incelenmesi amacı ile tedavi sonu ve pekiştirme 

dönemi sonrası diş dizisi çizimlerinin çakıştırılması sonucunda, çekimsiz ve çekimli 

tedavi gruplarının üst ve alt diş dizileri için elde edilen değerlerin oldukça yüksek 

olduğu görülmüştür. Her iki tedavi grubunda da üst (çekimsiz r²: 0,99; çekimli r²: 0,98) 

ve alt (çekimsiz r²: 0,97; çekimli r²: 0,98) diş dizilerinin biçimleri pekiştirme dönemi 

sonrasında hemen hiç değişmeden korunmuştur. Tedavi sırasında olduğu gibi, 

pekiştirme dönemi sonrasında da diş dizilerinin biçimlerinin korunması açısından 

çekimsiz ve çekimli tedavi grupları arasında istatistiksel olarak önemli bir fark 

bulunmamıştır (Tablo 4-5).

Bireysel ve tedavi sonu,  tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrası diş dizisi 

çizimlerinin çakıştırılması sonucunda elde edilen bulgular birlikte değerlendirildiğinde; 

çekimli ve çekimsiz tedavi gruplarının üst ve alt diş dizilerinin tedavileri bireysel diş 

dizisi biçimlerine tamamen uygun olarak gerçekleştirilmemiş olmasına rağmen, tedavi 

sonunda elde edilen diş dizisi biçimlerinin pekiştirme dönemi sonrasında da korunmuş 
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olduğu görülmektedir. Üstelik hem çekimsiz hem de çekimli tedavi gruplarında, tedavi 

sırasında bireysel diş dizisi çizimine uyum açısından daha düşük değerlerin elde edildiği 

alt diş dizilerinin biçimleri pekiştirme dönemi sonrasında oldukça iyi korunmuştur. 

Pekiştirme dönemi sonrasında en fazla değişiklik, çekimsiz tedavi grubunun alt diş 

dizisinde meydana gelmiştir. Bu bulgu diş çekimi yapılmadan ve bireysel diş dizisi 

biçimine tamamen uyulmadan tedavi edilen alt diş dizilerinde; tedavi sonunda elde 

edilen diş dizisi biçiminin pekiştirme dönemi sonrasında korunamadığını 

düşündürmektedir. Ancak, çekimli ve çekimsiz tedavi grupları arasında alt diş dizisi 

biçiminin korunması açısından istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmamış olması 

dikkat çekicidir. 

Davis ve BeGole tarafından yayınlanan çalışmada, diş çekimi yapılmadan tedavi 

edilen olgularda, tedaviye bağlı olarak üst diş dizisinde meydana gelen değişikliklerin

% 65’inin korunduğu, alt diş dizisinde ise bu oranın daha az olduğu bildirilmektedir  

(35). Taner ve arkadaşları ise, ortodontik tedaviye bağlı olarak üst diş dizisinin 

biçiminde değişiklik meydana gelen olguların oranının % 81 olduğunu ve bu olguların 

% 76’sında da sonuçların kalıcı olduğunu, buna karşılık alt diş dizisinin biçiminde 

değişiklik meydana gelen olguların oranının % 33 olduğunu ve bu olguların % 71’inde 

elde edilen diş dizisi biçiminin korunduğunu belirtmişlerdir (139). 

1995 yılında De La Cruz ve arkadaşları tarafından yayınlanan çalışmada; tedavi 

öncesi, tedavi sonrası ve pekiştirme dönemi sonrasında oluşturulan conic section 

eğrilerinde “eccentricity” parametresi değerlendirilmiş ve uzun dönemde ark formunda 

meydana gelen değişikliklerin, tedaviye bağlı olarak meydana gelen diğer değişiklikler 

ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır.  Tedavi sırasında meydana gelen değişiklik 

miktarı arttığında, pekiştirme dönemi sonrasında meydana gelecek geri dönüşün de o 

kadar fazla olacağı belirtilmiştir.  Ancak araştırıcılar, tedavi sırasında meydana gelen 

değişikliklerin en aza indirilmeye çalışılmasının yine de tedavi sonuçlarının uzun 

dönemdeki kalıcığının garantisi olamayacağını eklemişlerdir (37).

Bu çalışmada hem çekimsiz hem de çekimli tedavi gruplarında, üst ve alt diş 

dizilerinin uzunluk ve genişlik ölçümlerinde istatistiksel olarak önemli bulunan 



86

değişiklikler meydana gelmekle beraber pekiştirme dönemi sonrasında diş dizisi 

biçimlerinin korunmuş olması dikkat çekicidir.

Çekimsiz ve çekimli tedavi gruplarında tedavi başında elde edilen ortodontik 

modellere dayanarak üst ve alt diş dizileri için ölçülen ark boyu sapması ve çapraşıklık 

indeksi miktarları incelendiğinde; beklenildiği gibi çekimli tedavi grubunda söz konusu 

değerlerin çekimsiz tedavi grubuna göre istatistiksel olarak önemli derecede daha fazla 

olduğu görülmektedir. Pekiştirme dönemi sonrasında elde edilen ortodontik modeller 

üzerinde gerçekleştirilen ölçümler değerlendirildiğinde ise; hem çekimsiz hem de 

çekimli tedavi gruplarında üst ve alt diş dizileri için ölçülen ark boyu sapma 

miktarlarının 1,5 milimetrenin altında, çapraşıklık indeksi miktarlarının ise 2 

milimetrenin altında olduğu görülmektedir. Her iki tedavi grubunda da minimum 

düzeyde nüks meydana gelmiş olup, tedavi amacıyla diş çekimi yapılıp yapılmamasına 

bağlı olarak gruplar arasında, meydana gelen nüks miktarı açısından istatistiksel olarak 

önemli bir fark bulunmamıştır (Tablo 4-5). Paquette ve arkadaşları (110), Nieke ve 

arkadaşları (103), Davis ve BeGole (35), Erdinç ve arkadaşları (41), diş çekimi 

yapılarak ve yapılmadan tedavi edilen olguların uzun dönem sonuçlarını 

karşılaştırdıkları çalışmalarında benzer sonuçlar elde etmişlerdir.

Çekimli ve çekimsiz tedavi grupları arasında meydana gelen nüks miktarı 

açısından fark bulunmamış olması; yer darlığı olgularının diş çekimi yapılmadan da 

tedavi edilebileceği şeklinde bir yargıya varılmasına neden olmamalıdır. Bu çalışmada 

diş çekimi yapılarak ve yapılmadan tedavi edilen grupların tedavi başındaki ark boyu 

sapma miktarlarının ve çapraşıklık indeksi miktarlarının oldukça farklı oluğu göz 

önünde bulundurulmalı ve yer darlığının fazla olduğu olguların diş çekimi yapılmadan 

tedavi edilmesi durumunda, bu çalışmada olduğundan çok daha fazla nüks meydana 

geleceği düşünülmelidir.

Ortodontik tedavi sonrasında meydana gelen geri dönüşlerde, hastalar açısından 

en fazla önem taşıyan husus kesici dişler bölgesinde yeniden oluşan çapraşıklıktır. Bu 

araştırmada pekiştirme dönemi sonrasında oluşan çapraşıklık, diğer bir deyişle meydana 

gelen nüks miktarı; Little tarafından tanımlanmış olan sınıflandırmaya (87) göre 

değerlendirildiğinde minimal seviyededir. Pekiştirme dönemi sonrası sürecin en az 10 
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yıl olduğu çeşitli çalışmalarında Little ve arkadaşları, alt kesici dişler bölgesinde 

meydana gelen çapraşıklık miktarının bu çalışmada bulunan değerlerden daha fazla 

olduğunu ve tedavi edilen vakaların sadece % 10’unda kabul edilebilir sıralanmanın 

korunduğunu bildirmektedirler (84, 85, 86). Sadowsky ve arkadaşları (120), Freitas ve 

arkadaşları (49), Erdinç ve arkadaşları (41) tarafından yayınlanan çalışmalarda ise, 

ortodontik tedavi sonrasında kesici dişler bölgesinde meydana gelen çapraşıklık 

miktarının, bu araştırmada olduğu gibi minimum düzeyde olduğu bildirilmiştir. 

Araştırıcılar bu durumun pekiştirme dönemi sonrasında geçen sürenin Little ve 

arkadaşlarının çalışmalarına göre daha kısa olmasına bağlı olabileceğini belirtmişlerdir. 

Elbette pekiştirme dönemi sonrasında geçen sürenin uzun olması durumunda meydana 

gelecek olan nüks miktarının artabileceğini söylemek mümkündür. Ancak, uzun 

dönemde kesici dişler bölgesinde meydana gelen çapraşıklık miktarı üzerinde sadece 

nüksün değil, ortodontik tedavi uygulanmayan ve normal oklüzyon gösteren bireylerde 

de zaman içinde görülebildiği gibi (36, 133) normal gelişim sürecinde oluşan 

değişikliklerin de etkili olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Üst ve alt diş dizilerinin yatay yöndeki genişlik ve ön-arka yöndeki uzunluk 

ölçümleri incelendiğinde; tedavi başında çekimsiz ve çekimli tedavi grupları arasında 

istatistiksel olarak önemli derecede fark bulanan tek ölçümün üst kaninler arası genişlik 

olduğu görülmektedir. Üst kaninler arası genişlik; tedavi başında çekimli tedavi 

grubunda, çekimsiz tedavi grubuna göre daha dar iken; tedavi sırasında her iki grupta da 

istatistiksel olarak önemli derecede arttırılmış olmakla beraber, çekimli tedavi 

grubundaki artış miktarının çekimsiz tedavi grubundan istatatistiksel olarak önemli 

derecede daha fazla olması nedeni ile,  her iki tedavi grubunda da benzer değerlere 

ulaşılmıştır. Pekiştirme dönemi sonrasında ise çekimli ve çekimsiz tedavi gruplarında 

üst kaninler arası genişlik hemen hemen hiç değişmeden korunmuştur (Tablo 4-5).  

Davis ve BeGole 1998 yılında yayınladıkları çalışmada, diş çekimi yapılarak 

tedavi edilmesine karar verilen olguların, bu çalışmada olduğu gibi tedavi başında daha 

dar arklara sahip olduklarını ve çekim kararının verilmesinde bu durumun etkili 

olduğunu bildirmişlerdir (35). 
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Erdinç ve arkadaşları, diş çekimi yapılmadan tedavi edilen olgularda üst diş 

dizisinde kaninler arası genişlikte artış meydana geldiğini ve bu artışın alt diş dizisine 

göre daha kalıcı olduğunu belirtmektedirler (41). Bu çalışmada sadece çekimsiz tedavi 

grubunda değil, çekimli tedavi grubunda da üst kaninler arası genişliğin tedaviye bağlı 

olarak arttığı ve her iki grupta tedavi sonunda elde edilen genişliklerin değişmediği 

görülmüştür.

Üst diş dizisinden farklı olarak, alt kaninler arası genişlik ile ilgili olarak çekimli 

ve çekimsiz tedavi grupları arasında; hem tedavi başında, tedavi sonunda ve pekiştirme 

dönemi sonrasında gerçekleştirilen ölçümler açısından hem de tedavi sırasında ve 

pekiştirme dönemi sonrasında meydana gelen değişiklikler açısından istatistiksel olarak 

önemli bir fark bulunmamıştır. Her iki tedavi grubunda da tedavi sırasında alt kaninler 

arası genişlikte istatistiksel olarak önemli derecede artış meydana gelmiş olmasına 

rağmen, gruplar arasındaki fark önemli değildir. Pekiştirme dönemi sonrasında ise yine 

her iki tedavi grubunda benzer değişiklik meydana gelmiş olup, bu kez alt kaninler arası 

genişlik azalmıştır. Çekimli tedavi grubunda meydana gelen azalma istatistiksel olarak 

önemli olmakla beraber, gruplar arasındaki fark önemli değildir. 

Kaninler arası genişlikte tedaviye bağlı olarak meydana gelen değişiklikler ve bu 

değişikliklerin kalıcılığı, çok uzun yıllardan beri araştırılan ve üzerinde pek çok yorum 

yapılan bir konudur.  Özellikle alt diş dizisinde kaninler arası genişliğin arttırılması 

durumunda, nüks meydana geldiği ve uzun dönemde söz konusu genişliğin tedavi 

öncesi boyutlarına ulaştığı birçok araştırmacı tarafından bildirilmiştir (19, 35, 37, 41, 

53, 110, 130). Bu çalışmada, hem çekimsiz hem de çekimli tedavi grubunda pekiştirme 

dönemi sonrasında kaninler arası genişlikte meydana gelen azalma miktarı 0,5 

milimetreden daha az olmuştur. İki tedavi grubunda da tedavi sonuna ve pekiştirme 

dönemi sonrasına ait kaninler arası genişlik değerleri oldukça yakındır. Her ne kadar 

tedavi sırasında hem çekimsiz hem de çekimli tedavi grubunda alt kaninler arası 

genişlikte meydana gelen artış istatistiksel olarak önemli bulunmuş olsa da, çekimsiz 

tedavi grubundaki artış miktarı 0,82 milimetre, çekimli tedavi grubundaki artış miktarı 

ise 1,50 milimetredir. Bu nedenle, pekiştirme dönemi sonrasında alt kaninler arası 

genişlikte meydana gelen geri dönüşün oldukça az olması, tedavi sırasında söz konusu 

genişliğin çok fazla arttırılmamış olmasına bağlanabilir. Benzer şekilde Freitas ve 
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arkadaşları 2004 yılında yayınladıkları çalışmada; tedavi başı çapraşıklık miktarı fazla 

olan olgularda az olanlara göre kaninler arası genişliğin daha fazla attırılacağını, bunun 

sonucu olarak da kaninler arası genişlikte daha fazla geri dönüş görülebileceğini 

belirtmişlerdir.

Çekimsiz ve çekimli tedavi gruplarının üst ve alt  diş dizilerinde tedavi başında, 

tedavi sonunda ve pekiştirme dönemi sonrasında ölçülen 1.büyük azılar arası genişlik 

değerleri incelendiğinde; iki tedavi grubunun tedavi başı 1.büyük azılar arası genişlik 

ölçümleri arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmadığı görülmektedir. 

Tedavi sonunda ve pekiştirme dönemi sonrasında ise; çekimli tedavi grubunun hem üst 

hem de alt diş dizisinde 1.büyük azılar arası genişliğin çekimsiz tedavi grubuna göre 

istatistiksel olarak önemli deredece daha dar olduğu görülmektedir. Bu fark çekimli 

tedavi grubunda her iki diş dizisinde de tedavi sırasında artan çekim boşluklarının 

kapatılmasına bağlı olarak 1.büyük azı dişlerinin mesial yönde hareket ettirilmesi ve 

bunun sonucunda da 1.büyük azılar arası genişliğin istatistiksel olarak önemli deredece 

azalmasına bağlıdır. Çekimsiz ve çekimli tedavi gruplarının üst ve alt diş dizilerinde 

tedavi sonunda ulaşılan 1.büyük azılar arası genişlik değerleri, pekiştirme dönemi 

sonrasında değişmeden korunmuştur (Tablo 4-5). 

Erdinç ve arkadaşlarının çalışmasında benzer sonuçlar bulunurken (41), 

Shaphiro, diş çekimi yapılarak ve yapılmadan tedavi edilen Angle I. ve II. sınıf olguları

pekiştirme dönemlerinin tamamlanmasından en az 10 yıl sonra incelediği çalışmasında; 

çekimsiz olgularda tedavi sırasında 1. büyük azılar arası genişlikte meydana gelen 

genişlemenin geriye dönme eğilimi göstermekle beraber pekiştirme sonrasında 

korunmuş olduğunu, çekimli olgularda ise daralmanın pekiştirme sonrasında da devam 

ettiğini bildirmektedir (130). Davis ve BeGole, diş çekimi yapılmadan tedavi edilen 

olgularda tedavi sırasında küçük ve büyük azılar arası genişliklerde meydana gelen 

artışların pekiştirme dönemi sonrasında geri döndüğünü, diş çekimi yapılarak tedavi 

edilen olgularda ise söz konusu genişliklerde tedavi sırasında herhangi bir artış meydana 

gelmese bile, pekiştirme dönemi sonrasında daralma görüldüğünü bildirmektedirler 

(35).
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Diş dizilerinin ön-arka yöndeki uzunluklarını ilgilendiren ölçümler 

incelendiğinde; tedavi başında çekimsiz ve çekimli tedavi gruplarının üst ve alt diş 

dizilerinin ön ve arka uzunluklarının benzer değerlerde oldukları görülmektedir. Tedavi 

sonu ve pekiştirme dönemi sonrasında gerçekleştirilen ölçümler değerlendirildiğinde ise 

çekimsiz ve çekimli tedavi grupları arasında diş dizilerinin uzunlukları açısından 

istatistiksel olarak önemli derecede fark bulunmuştur. Hem üst hem de alt diş dizisi için, 

çekimli tedavi grubunda çekimsiz tedavi grubuna göre, ön uzunluğun daha fazla, arka 

uzunluğun ise daha kısa olduğu görülmektedir (Tablo 4-5).

Her iki tedavi grubunda da tedavi sırasında üst ve alt diş dizilerinin ön 

uzunlukları istatistiksel olarak önemli derecede artmıştır. Çekimsiz tedavi grubunda üst 

ve alt ön uzunluk ölçümlerinin artması, yer darlığının kesici dişlerin protrüzyonu ile 

giderilmesi bağlıdır. Çekimli tedavi grubunda ise bu artış; kaninlerin, küçük azı 

dişlerinin çekiminden elde edilen çekim boşluklarına doğru distale edilmiş olmasına 

bağlıdır. Diş çekimi yapılarak tedavi edilen grupta tedavi başındaki ark boyu sapma 

miktarı ile çapraşıklık indeksi miktarının fazla olması nedeni ile, kaninler distal yönde 

daha fazla hareket ettirilmiş, bunun sonucunda da çekimli tedavi grubunda üst ve alt diş 

dizilerin ön uzunluk ölçümlerindeki artış, çekimsiz tedavi grubuna göre istatistiksel 

olarak önemli derecede daha fazla olmuştur (Tablo 4-5).   

Pekiştirme dönemi sonrasında çekimli ve çekimsiz tedavi gruplarında üst diş 

dizisinde ön uzunluk ölçümünde istatistiksel olarak önemli derecede azalma meydana 

gelmiş ve gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Bu dönemde 

çekimsiz tedavi grubunda ön uzunluğun azalması aslında beklenilmeyen bir bulgu 

olmayıp, tedavi sırasında yer darlığının giderilmesi için gerçekleştirilen kesici 

protrüzyonun geri döndüğünü göstermektedir. Çekimli tedavi grubunda ise pekiştirme 

dönemi sonrasında ön uzunluğun azalmış olması, bu grupta yer darlığının giderilmesi 

için diş çekimi yapılmış olmasına rağmen, tedavi sırasında az da olsa kesici protrüzyonu 

yaptırılmış olduğunu, ancak bunun kalıcı olmadığını düşündürmektedir.  Alt diş 

dizisinde ise pekiştirme dönemi sonrasında çekimli tedavi grubunda ön uzunluk 

ölçümünde istatistiksel olarak önemli derecede azalma meydana gelirken, çekimsiz 

tedavi grubunda herhangi bir değişiklik meydana gelmemiş ve gruplar arasındaki fark 

istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Bu durum üst diş dizisinde olduğu gibi, 
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çekimsiz tedavi grubunda tedavi sırasında alt diş dizisindeki yer darlığının kesici 

protrüzyonu ile giderilmesinin kalıcı olmadığını göstermektedir (Tablo 4-5).  

Daha önce belirtildiği gibi, çekimsiz ve çekimli tedavi gruplarının üst ve alt diş 

dizilerinin arka uzunlukları tedavi başında benzer değerlerde iken, tedavi sonunda ve 

pekiştirme dönemi sonrasında gerçekleştirilen ölçümler, çekimli tedavi grubunda üst ve 

alt arka uzunlukların çekimsiz tedavi grubuna göre istatistiksel olarak önemli derecede 

daha kısa olduğunu göstermiştir. Çekimsiz tedavi grubunda üst ve alt diş dizilerinin arka 

uzunlukları tedavi sırasında istatistiksel olarak önemli derecede arttırılmış olmasına 

rağmen, çekimli tedavi grubunda aynı süreçte diş dizilerinin arka uzunluklarının 

istatistiksel olarak önemli derecede daha fazla azalmış olması nedeniyle, gruplar 

arasında bu farklılık ortaya çıkmıştır. Çekimsiz tedavi grubunda yer darlığı ark boyu 

uzunluğunun arttırılması ile giderilirken, çekimli tedavi grubunda yer darlığı 

giderildikten sonra artan çekim boşluklarının 1.büyük azıların mesializasyonu ile 

kapatılması bu sonucu doğurmuştur. Pekiştirme dönemi sonrasında ise her iki tedavi 

grubunda söz konusu uzunluklar istatistiksel olarak önemli derece azalmaya devam 

etmiş olup, alt diş dizisinde çekimsiz tedavi grubunda görülen azalma çekimli tedavi 

grubuna göre istatistiksel olarak önemli derecede daha fazla olmuştur. Bu bulgu, diş 

çekimi yapılmadan tedavi edilen yer darlığı olgularında tedavi sırasında özellikle alt diş 

dizisinin uzunluğunun arttılması durumunda, pekiştirme dönemi sonrasında nüks 

beklenmesi gerektiğini ileri süren araştırmacıların görüşünü destekler yöndedir. Her ne 

kadar çekimsiz ve çekimli tedavi gruplarının pekiştirme dönemi sonrasında ölçülen 

çapraşıklık indeksi miktarları arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmamış 

olsa da, çekimsiz tedavi grubundaki çapraşıklık indeksinin çekimli tedavi grubundan 

daha fazla olması düşündürücüdür (Tablo 4-5).

Saphiro (130), Davis ve BeGole (35), Glenn ve arkadaşları (53), Heiser ve 

arkadaşları (60), Erdinç ve arkadaşları (41); çekimli ve çekimsiz tedavi edilen vakaları 

uzun dönemde karşılaştırdıkları çalışmalarında,  bu çalışma ile benzer şekilde her iki 

grupta pekiştirme dönemi sonrasında ark boyu uzunluklarında azalma meydana 

geldiğini bildirmişlerdir.
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5.3.   Pekiştirme Dönemi Sonrasında Kesici Dişler Bölgesinde Meydana Gelen 
Nüks İle Bireysel Ve Tedavi Sonu Diş Dizisi Çizimlerinin Uyumunun 
Değerlendirilmesi

Ortodontik tedavi sırasında diş dizilerinin boyut ve biçimlerinin korunmasının 

tedavi sonuçlarının kalıcılığı üzerindeki etkisinin araştırıldığı bu çalışmanın son 

aşamasında; çekimsiz ve çekimli tedavi grupları ile tedavi yöntemine bakılmaksızın tüm 

araştırma materyali alt gruplara ayrılmıştır. Söz konusu gruplar üst ve alt diş dizileri 

için; pekiştirme dönemi sonrasında üst ve alt diş dizilerinde kesiciler bölgesinde ölçülen 

çapraşıklık indeksi miktarına göre nüks edenler ve etmeyenler; bireysel diş dizisi çizimi 

ile tedavi sonu diş dizisi çizimi uyumlu olan ve olmayanlar şeklinde oluşturulmuştur. 

Pekiştirme dönemi sonrasında kesici dişler bölgesinde ölçülen çapraşıklık 

indeksi miktarının 2 milimetreden az ve fazla olmasına göre yapılan değerlendirme 

sonucunda; çekimsiz tedavi grubundaki 32 olgunun 11’inin, çekimli tedavi grubundaki 

38 olgunun 14’ünün ve araştırma kapsamında yer alan 70 olgunun 25’inin üst diş 

dizisinde nüks meydana geldiği görülmüştür. Alt diş dizisinde ise çekimsiz tedavi 

grubunda 15, çekimli tedavi grubunda 12 olmak üzere toplam 27 olguda nüks 

görülmüştür (Tablo 4-6, 4-7).

Üst diş dizisinde kesici dişler bölgesinde ölçülen çapraşıklık indeksi miktarına 

göre nüks görülen ve görülmeyen olgular birbirleri ile karşılaştırıldığında (Tablo 4-6); 

nüks görülen olgularda pekiştirme dönemi sonrasında ölçülen ark boyu sapma 

miktarının nüks görülmeyen olgulara göre istatistiksel olarak önemli derecede daha 

fazla olduğu görülmektedir. Bu bulgu çekimsiz ve çekimli tedavi grupları hem ayrı ayrı 

hem de birlikte değerlendirildiklerinde de ortaya çıkmaktadır. Çekimli tedavi grubunda 

ve tüm olgular birlikte değerlendirildiğinde nüks görülen olguların tedavi başında 

ölçülen çapraşıklık indeksi miktarının nüks görülmeyen olgulara göre istatistiksel olarak 

önemli derecede daha fazla olması; tedavi başında kesici dişler bölgesinde görülen 

çapraşıklık miktarı ile nüks arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Tedavi 

başındaki çapraşıklık miktarının fazla olduğu çekimli tedavi grubu içinde, çekim 

yapılmış olmasına rağmen yine de nüks görülmüş olması dikkat çekicidir. Çekimli 

tedavi grubu içinde nüks görülen olguların kaninler arası genişlik ölçümünün; nüks 
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görülmeyen olgulara göre istatistiksel olarak önemli derecede, tedavi başında daha dar 

olduğu, tedavi sırasında daha fazla genişletildiği ve pekiştirme dönemi sonrasında ise 

yeniden daraldığı Tablo 4-6’da görülmektedir. Tüm olgular birlikte 

değerlendirildiğinde de benzer durum söz konusu olup, nüks görülen olgularda nüks 

görülmeyen olgulara göre tedavi sırasında kaninler arası genişlikte daha fazla artış, 

pekiştirme dönemi sonrasında ise daralma meydana gelmiş ve söz konusu bu 

değişiklikler istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Üst diş dizisi için sözü edilen 

bulgular birlikte değerlendirildiğine; tedavi başında kesici dişler bölgesinde görülen 

çapraşıklık miktarı için söz konusu olduğu gibi, tedavi başında kaninler arası genişliğin 

dar olduğu olgularda nüks meydana gelmesini beklemek kaçınılmaz görülmektedir. Bu 

tür olgularda tedavi sırasında genişleme sağlansa bile, elde edilen sonucun tamamen 

kalıcı olmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Alt diş dizisinde kesici dişler bölgesinde ölçülen çapraşıklık indeksi miktarına 

göre nüks görülen ve görülmeyen olgular birbirleri ile karşılaştırıldığında (Tablo 4-7); 

nüks görülen olgularda tedavi başında ve pekiştirme dönemi sonrasında ölçülen ark 

boyu sapma miktarının nüks görülmeyen olgulara göre istatistiksel olarak önemli 

derecede daha fazla olduğu görülmektedir. Bu bulgu çekimsiz ve çekimli tedavi grupları 

hem  ayrı hem de birlikte değerlendirildiklerinde ortaya çıkmaktadır. Benzer bir durum 

tedavi başında ölçülen çapraşıklık indeksi miktarı için de geçerli olup; çekimsiz tedavi 

grubunda ve tüm olgular birlikte değerlendirildiğinde nüks görülen olgularda nüks 

görülmeyenlere göre, tedavi başında kesici dişler bölgesinde istatistiksel olarak önemli 

derecede daha fazla çapraşıklık bulunmaktadır. Pekiştirme dönemi sonrasında alt diş 

dizisinde nüks görülen olgular için ortaya çıkan bu bulgular ilk bakışta, üst diş dizisi 

için elde edilen bulguların aynısı gibi görülmektedir. Üst diş dizisinde kesici dişler 

bölgesinde nüks görülen olgularda sadece tedavi başındaki çapraşıklık indeksi miktarı 

etkili olmaktadır.  Alt diş dizisinde ise sadece tedavi başı çapraşıklık indeksi miktarı 

değil, aynı zamanda tedavi başındaki ark boyu sapması da pekiştirme dönemi 

sonrasında kesici dişler bölgesinde nüks meydana gelmesine neden olmaktadır. Daha 

açık bir ifade ile alt diş dizisinde tedavi başında kesici dişler bölgesinde çapraşıklık 

görülmese bile, diş dizisinin arka bölgelerini ilgilendiren ve ark boyu sapmasına neden 

olan herhangi bir düzensizliğin mevcut olması halinde, pekiştirme dönemi sonrasında 

kesici dişler bölgesinde çapraşıklık meydana gelebileceğini söylemek mümkündür.
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Alt diş dizisinde nüks görülen ve görülmeyen olguların kaninler arası genişlik 

ölçümleri birbirleri ile karşılaştırıldığında, çekimsiz tedavi grubunda nüks görülen 

olgularda kaninler arası genişliğin tedavi sırasında istatistiksel olarak önemli deredece 

daha fazla arttırılmış olduğu görülmektedir. Çekimli tedavi grubunda nüks görülen 

olgularda tedavi başı, tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrası genişlikler nüks 

görülmeyen olgulardan istatistiksel olarak önemli derecede daha azdır. Nüks görülen 

tüm olgular birlikte değerlendirildiğinde, nüks görülmeyen olgulara göre istatistiksel 

olarak önemli deredece tedavi başı genişliğin dar olduğu ve tedavi sırasında daha fazla 

arttırıldığı görülmektedir. Pekiştirme dönemi sonrasında nüks görülenlerde daha fazla 

olmak üzere, nüks görülen ve görülmeyen olgularda; kaninler arası genişlikte tedavi 

sırasında meydana gelen artışın bir kısmının geri döndüğü saptanmış, ancak gruplar 

arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmamıştır. Bu bulgu, ortodontik tedavi 

sonrasında kaninler arası genişliği arttırmanın kalıcı olmayacağını bildiren pek çok 

araştırmacının görüşünü doğrulamaktadır (19, 35, 37, 41, 53, 110, 130). Bu geri dönüşe 

bağlı olarak tedavi başındaki çapraşıklık miktarı fazla olan olgularda tedavi sonunda 

kesiciler bölgesinde elde edilen sıralanmanın da korunamayacağı dikkate alınmalıdır.

Alt diş dizisinde 1.büyük azılar arası genişlik ile ilgili ölçümler incelendiğinde; 

tüm nüks görülen olgularda pekiştirme dönemi sonrasında istatistiksel olarak önemli 

derecede daralma meydana geldiği görülmektedir.

Alt diş dizisinin ön uzunluk ölçümü pekiştirme dönemi sonrasında, çekimsiz 

tedavi grubunda nüks görülen olgularda nüks görülmeyenlere göre istatistiksel olarak 

önemli derecede azalmış olup, benzer bulgu araştırma kapsamında yer alan tüm olgular 

birlikte değerlendirildiğinde de ortaya çıkmıştır.

Alt diş dizisinin ön-arka yöndeki toplam uzunluğunu gösteren arka uzunluk 

ölçümünün; tedavi başında diş çekimi yapılarak tedavi edilen ve nüks görülen 

olgularda, nüks görülemeyenlere göre istatiksel olarak önemli derecede kısa olduğu 

Tablo 4-7’de görülmektedir. Çekimsiz tedavi grubunda nüks görülen olgularda, tedavi 

sırasında toplam ark boyu uzunluğunun istatistiksel olarak önemli derecede arttırılmış 

olduğu, pekiştirme dönemi sonrasında ise bu artışın istatistiksel olarak önemli derece 

geri dönmüş olduğu belirlenmiştir. Söz konusu bu durumun nüks görülen tüm olgular 
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için de geçerli olduğu Tablo 4-7’de görülmektedir. Arka uzunluk ile ilgili tüm bulgular 

birlikte değerlendirildiğinde; tedavi başındaki ark boyu uzunluğunun kısa olması 

durumunda ortodontik tedavi sonrasında nüks beklenmesi gerektiğini, tedavi sırasında 

söz konusu uzunluk arttırılmış olsa bile, bu artışın kalıcı olmayacağını söylemek 

mümkündür.

Bireysel ve tedavi sonu diş dizisi çizimleri arasındaki uyumu gösteren r² 

değerinin 0,99’dan az ve fazla olmasına göre yapılan değerlendirme sonucunda; 

çekimsiz tedavi grubundaki 32 olgunun 18’inin, çekimli tedavi grubundaki 38 olgunun 

21’inin ve araştırma kapsamında yer alan 70 olgunun 39’unun, üst diş dizisinde

ortodontik tedavilerinin bireysel diş dizisi çizimine uygun olarak yapılmadığı 

görülmektedir. Alt diş dizisinde ise çekimsiz tedavi grubunda 20, çekimli tedavi 

grubunda 21 olmak üzere toplam 41 olgunun ortodontik tedavisi bireysel diş dizisi 

çizimine uygun olarak yapılmamıştır (Tablo 4-8, 4-9).

Üst diş dizisinde bireysel ve tedavi sonu diş dizisi çizimleri uyumlu olmayan ve 

diş çekimi yapılmadan tedavi edilen olgularda; pekiştirme dönemi sonrasında ölçülen 

ark boyu sapma miktarının, tedavileri bireysel diş dizisi çizimine uygun olarak 

gerçekleştirilen olgulara göre istatistiksel olarak daha fazla olduğu görülmektedir. 

Ayrıca tedavi başında kaninler arası genişliğin daha az olduğu bu olgularda, tedavi 

sırasında kaninler arası genişlik daha fazla arttırılmıştır. Sözü edilen bu farklar 

istatistiksel olarak önemli bulunmakla beraber, bireysel diş dizisi çizimine uyulmadan 

çekimsiz olarak tedavi edilen bu olguların, tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrası diş 

dizisi çizimlerinin uyumunun, tedavileri bireysel diş dizisi çizimine uyularak 

gerçekleştirilen olgulardan farklı olmadığı görülmektedir. Bu durum, çekimsiz tedavi 

grubunda üst diş dizisinde tedavi başındaki kaninler arası genişliğin dar olması 

nedeniyle, ortodontik tedavi sırasında diş dizisi biçimi değiştirilmiş olsa bile, tedavi 

sonunda ulaşılan diş dizisi biçiminin korunabildiğini düşündürmektedir.  Hem çekimli

tedavi grubu hem de araştırma kapsamında yer alan tüm olgular içinde, bireysel ve 

tedavi sonu diş dizisi çizimleri uyumlu olmayan olguların; tedavi sonu ve pekiştirme 

dönemi sonrası diş dizisi çizimlerinin de istatistiksel olarak önemli derece daha az 

uyumlu olduğu Tablo 4-8’de görülmektedir. Bu bulgu ortodontik tedavi sırasında diş 

dizilerinin biçimlerinin dikkate alınması durumunda, pekiştirme dönemi sonrasında da 
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diş dizisi biçiminin değişmeden korunacağını göstermektedir. Bu çalışmada ortaya 

çıkan dikkat çekici bir bulgu, üst diş dizisinde tedavi sırasında bireysel diş dizisi 

çizimine uyulmaması durumunda bile, pekiştirme dönemi sonrasında ortaya çıkan ark 

boyu sapması ve çapraşıklık indeksi miktarının daha fazla olmadığıdır. Bu sonuç, genel 

olarak çeşitli nüks çalışmalarında ileri sürüldüğü gibi, tedavi sırasında diş dizisi 

biçiminin değiştirilmesi durumunda, pekiştirme dönemi sonrasında yeniden çapraşıklık 

oluşacağı yönündeki görüşü desteklememektedir.  

Alt diş dizilerinin tedavileri bireysel diş dizisi çizimine uygun olarak 

gerçekleştirilmemiş olan çekimsiz tedavi grubundaki olgularda; üst diş dizisinden farklı 

olarak tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrası diş dizisi çizimlerinin uyumunun da 

istatistiksel olarak önemli derecede daha az olduğu Tablo 4-9’da görülmektedir. Bu 

olgularda, tedavi başında ölçülen çapraşıklık indeksi miktarının istatistiksel olarak 

önemli derecede daha fazla olması nedeni ile tedavi sırasında diş dizisi biçiminin 

değiştirildiği, buna bağlı olarak da tedavi sonunda ulaşılan diş dizisi biçimin pekiştirme 

dönemi sonrasında korunamadığı anlaşılmaktadır. Ancak daha önce de söz edildiği gibi, 

diş dizisi biçiminde hem tedavi sırasında hem de pekiştirme dönemi sonrasında 

meydana gelen bu uyumsuzluk, pekiştirme dönemi sonrasında daha fazla çapraşıklık 

oluşmasına neden olmamıştır. Çekimli tedavi grubunda yer alan, bireysel ve tedavi sonu 

diş dizisi çizimleri uyumsuz bulunan olgularda, çekimsiz tedavi grubunda olduğu gibi 

tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrası diş dizisi çizimlerinin istatistiksel olarak 

önemli derecede daha az uyumlu olduğu saptanmıştır. Bu olgularda, tedavi sırasında ön 

uzunluğun istatistiksel olarak önemli derecede daha fazla arttırılmış olması, arka 

uzunluğun ise daha az azalmış olması, tedavi sonu diş dizisi biçimini etkilemiştir. Diş 

dizilerin ön-arka yöndeki uzunlukları ile yatay yönde genişliklerinin birbirleri ile 

uyumlu olmaması halinde diş dizisi biçiminin bu durumdan etkileneceği açıktır.  

Araştırma kapsamında yer alan tüm olgular tedavi yöntemine bakılmaksızın birlikte 

değerlendirildiğinde; bireysel ve tedavi sonu diş dizisi çizimleri uyumlu olan ve 

olmayan olgular arasında ortaya çıkan ve istatistiksel olarak önemli bulunan tek fark, 

tedavi sonu ve pekiştirme dönemi sonrası diş dizisi çizimleri arasındaki uyumdur. 

Çekimsiz ve çekimli tedavi gruplarında da söz konusu olduğu gibi, ortodontik tedavi 

sırasında bireysel diş dizisi çizimine uyulmaması halinde, tedavi sonunda elde edilen diş 

dizisi biçimi pekiştirme dönemi sonrasında korunamamaktadır. Ancak bu durum, alt diş 
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dizisinde pekiştirme dönemi sonrasında ne kesici dişler bölgesinde ne de diş dizisinin 

herhangi bir bölümünde yeniden bir düzensizlik ortaya çıkmasında etkili olmamaktadır.

Yukarıda anlatılan tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde; tedavi başında 

çapraşıklık miktarının fazla ve kaninler arası genişliğin dar olduğu olgularda pekiştirme 

dönemi sonrasında nüks meydana gelebileceği göz önünde bulundurulmalıdır ve 

ortodontik tedavi sonunda ulaşılan diş dizisi biçiminin pekiştirme dönemi sonunda 

korunabilmesi için tedavinin bireysel diş dizisi biçimine uyularak gerçekleştirilmesine 

özen gösterilmelidir.

1995 yılında De La Cruz ve arkadaşları tarafından yayınlanan çalışmada; conic 

section eğrileri kullanarak yapılan nüks değerlendirmesinde, tedavi sonrası ve 

retansiyon sonrası dönemde ark uzunluk ve genişlikleri ile “eccentricity” parametresiyle 

değerlendirilen ark biçimleri arasında orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur (37). 1998 

yılında Davis ve BeGole tarafından yayınlanan çalışmada ise; spline eğrileri ile 

oluşturdukları ark formlarında, bu eğrilere ait değişkenler aracılığıyla incelenen uyum 

ile çapraşıklık ya da dişler arası genişlik ölçümleri gibi konvansiyonel ölçümler arasında 

orta dereceli bir ilişki olduğu bildirilmiştir (35).

Ortodontik tedavilerin kalıcılığının değerlendirildiği çalışmalar arasında; diş 

dizilerinin boyut ve biçimlerinde tedavi başında sahip olunan özellikler ile tedavi 

sırasında meydana gelen değişiklik miktarlarının, pekiştirme dönemi sonrasında

meydana gelebilecek nüksün tahmin edilmesinde etkili olduğunu bildiren çalışmalar 

olduğu gibi (35, 37, 103, 130) diş dizilerinin boyut ve biçimlerine ait hiçbir tanımlayıcı 

özelliğin uzun dönem tedavi sonuçlarını değerlendirmede etkili olmadığını bildiren 

çalışmalar da bulunmaktadır (41, 49, 84, 85, 86). Bu araştırıcılardan Freitas, hiçbir 

klinik faktörün diş dizilerinde meydana gelen geri dönüşler üzerinde etkili olmadığını 

bildirmiş, diş dizilerinde uzun dönemde meydana gelen değişiklikler değerlendirilirken 

dişleri çevreleyen yumuşak dokuların ve fonksiyonlarının da değerlendirilmesi 

gerektiğini eklemiştir.   
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5.4. Sonuç

Ortodontik tedavi sırasında diş dizilerinin boyut ve biçimlerinin korunmasının 

tedavi sonuçlarının kalıcılığı üzerindeki etkisinin araştırıldığı bu çalışmada; diş çekimi 

yapılarak ve yapılmadan sabit tedavi teknikleri ile tedavi edilen ve Angle I.sınıf anomali 

gösteren bireylerin ortodontik tedavileri sırasında ve  pekiştirme dönemleri sonrasında 

meydana gelen önemli sonuçlar şunlardır:

 Çekimsiz ve çekimli tedavi gruplarında tedavi sırasında ve pekiştirme dönemi 

sonrasında üst ve alt diş dizilerinin biçimlerinin korunması;

 Çekimsiz ve çekimli tedavi gruplarında alt diş dizisine kıyasla, üst diş dizisinin 

tedavisi bireysel diş dizisi çizimine daha uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 

 Çekimsiz ve çekimli tedavi gruplarında üst ve alt diş dizilerinin biçimleri pekiştirme 

dönemi sonrasında hemen hiç değişmeden korunmuştur. 

 Pekiştirme dönemi sonrasında diş dizisi biçiminde en fazla değişiklik çekimsiz tedavi 

grubunun alt diş dizisinde meydana gelmiştir.

  Üst ve alt diş dizilerinde ortodontik tedavinin bireysel diş dizisi çizimine uygun 

olarak gerçekleştirilmesi açısından, çekimsiz ve çekimli tedavi grupları arasında fark 

bulunmamıştır.

 Üst ve alt diş dizilerinin biçimlerinin pekiştirme dönemi sonrasında korunması 

açısından, çekimsiz ve çekimli tedavi grupları arasında fark bulunmamıştır.

 Çekimsiz ve çekimli tedavi gruplarının üst ve alt diş dizilerinde tedavi başında 

ve pekiştirme dönemi sonrasında ölçülen ark boyu sapması ve çapraşıklık 

indeksi miktarları: 

 Tedavi başında üst ve alt diş dizilerinde ölçülen ark boyu sapması ve çapraşıklık 

indeksi miktarları çekimli tedavi grubunda, çekimsiz tedavi grubundan daha fazladır.  

 Pekiştirme dönemi sonrasında çekimsiz ve çekimli tedavi gruplarında üst ve alt diş 

dizileri için ölçülen ark boyu sapma miktarları1,5 milimetrenin,  çapraşıklık indeksi 

miktarları ise 2 milimetrenin altındadır.
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 Çekimsiz ve çekimli tedavi grupları arasında pekiştirme dönemi sonrasında ortaya 

çıkan ark boyu sapması ve çapraşıklık indeksi miktarları açısından fark 

bulunmamaktadır.

 Çekimsiz ve çekimli tedavi gruplarının üst ve alt diş dizilerinin ön-arka yönde 

uzunluk ve yatay yönde genişlik ölçümleri:

 Üst kaninler arası genişlik tedavi başında çekimli tedavi grubunda daha azdır. 

 Üst kaninler arası genişlik tedavi sırasında çekimli tedavi grubunda daha fazla 

artmıştır. 

 Alt kaninler arası genişlik tedavi sırasında çekimsiz ve çekimli tedavi gruplarında 

artmış,  pekiştirme dönemi sonrasında ise azalmıştır. 

 Üst ve alt 1.büyük azılar arası genişlik tedavi sırasında çekimli tedavi grubunda 

azalmıştır.

 Üst ve alt diş dizilerinde tedavi sonunda ve pekiştirme dönemi sonrasında çekimli 

tedavi grubunda ön uzunluk daha fazla, arka uzunluk ise daha kısadır.

 Üst ve alt diş dizilerinde tedavi sırasında çekimli tedavi grubunda ön uzunluk daha 

fazla artmış, arka uzunluk ise daha fazla azalmıştır. 

 Üst diş dizisinde pekiştirme dönemi sonrasında çekimsiz ve çekimli tedavi 

gruplarında ön ve arka uzunluklar azalmıştır.

 Alt diş dizisinde ön ve arka uzunluklar pekiştirme dönemi sonrasında çekimsiz tedavi 

grubunda daha fazla azalmıştır.

 Pekiştirme dönemi sonrasında üst ve alt diş dizilerinde kesici bölgesinde ölçülen 

çapraşıklık indeksi miktarına göre nüks eden olguların oranı; 

Çekimsiz tedavi grubunda; üst diş dizisi için % 34    alt diş dizisi için % 47 

Çekimli tedavi grubunda; üst diş dizisi için % 37     alt diş dizisi için % 32

Tüm olgularda; üst diş dizisi için % 36     alt diş dizisi için % 39’dur.
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 Üst diş dizisinde nüks görülen; 

 Çekimsiz ve çekimli tedavi grubundaki olgular ile tüm olgularda pekiştirme dönemi 

sonrasında ölçülen ark boyu sapma miktarı da fazladır.

 Çekimli tedavi grubundaki olgular ile tüm olgularda tedavi başında ölçülen 

çapraşıklık indeksi miktarı daha fazladır.

 Çekimli tedavi grubundaki olgularda kaninler arası genişlik tedavi başındaki daha 

dardır.

 Çekimli tedavi grubundaki olgular ile tüm olgularda, kaninler arası genişlik tedavi 

sırasında daha fazla artmış ve pekiştirme dönemi sonrasında ise yeniden azalmıştır. 

 Alt diş dizisinde nüks görülen; 

 Çekimsiz ve çekimli tedavi grubundaki olgular ile tüm olgularda tedavi  başında ve 

pekiştirme dönemi sonrasında ölçülen ark boyu sapma miktarı daha fazladır.

 Çekimsiz tedavi grubundaki olgular ile tüm olgularda tedavi başında ölçülen 

çapraşıklık indeksi miktarı daha fazladır.

 Çekimli tedavi grubundaki olgular ile tüm olgularda kaninler arası genişlik tedavi 

başında daha azdır.

 Çekimli tedavi grubundaki olgularda kaninler arası genişlik tedavi sonunda ve 

pekiştirme dönemi sonrasında daha azdır. 

 Çekimsiz tedavi grubundaki olgular ile tüm olgularda tedavi sırasında kaninler arası 

genişlik daha fazla artmıştır.

 Tüm olgularda 1.büyük azılar arası genişlik pekiştirme dönemi sonrasında azalmıştır.

 Çekimsiz tedavi grubundaki olgular ile tüm olgularda ön uzunluk pekiştirme dönemi 

sonrasında azalmıştır.

 Çekimli tedavi grubundaki olgularda arka uzunluk tedavi başında daha azdır.

 Çekimsiz tedavi grubundaki olgular ile tüm olgularda arka uzunluk tedavi sırasında  

artmış, pekiştirme dönemi sonrasında azalmıştır. 
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 Bireysel ve tedavi sonu diş dizisi çizimleri uyumlu olmayan olguların oranı;

Çekimsiz tedavi grubunda; üst diş dizisi için % 56      alt diş dizisi için % 63 

Çekimli tedavi grubunda; üst diş dizisi için % 55      alt diş dizisi için % 55

Tüm olgularda;                           üst diş dizisi için % 56      alt diş dizisi için % 60’dır.

 Üst diş dizilerinin tedavileri bireysel diş dizisi çizimine uygun olarak 

gerçekleştirilmeyen;

 Çekimsiz tedavi grubundaki olgularda pekiştirme dönemi sonrasında ölçülen ark 

boyu sapma miktarı daha fazladır. Tedavi başında kaninler arası genişlik daha azdır. 

Tedavi sırasında kaninler arası genişlik daha fazla arttırılmıştır. 

 Çekimli tedavi grubundaki olgularda ve tüm olgular içinde, tedavi sonu ve 

pekiştirme dönemi sonrası diş dizisi çizimleri de uyumsuzdur.

 Alt diş dizilerinin tedavileri bireysel diş dizisi çizimine uygun olarak 

gerçekleştirilmeyen;

 Çekimsiz ve çekimli tedavi grubundaki olgularda, tedavi sonu ve pekiştirme dönemi 

sonrası diş dizisi çizimleri de uyumsuzdur.

 Çekimsiz tedavi grubundaki olgularda tedavi başında ölçülen çapraşıklık indeksi 

miktarı fazladır.

 Çekimli tedavi grubundaki olgularda tedavi sırasında ön uzunluk daha fazla artmış, 

arka uzunluk ise daha az azalmıştır.
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