
 

 

 

 

T.C. 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

DANIŞMAN  

PROF. DR. NİL CURA  

ORTODONTİ ANABİLİM DALI  

ORTODONTİ  PROGRAMI 

İSTANBUL-2008  

M.SERKAL ARMAN  

İSKELETSEL SINIF 3 MALOKLUZYONA SAHİP 
BİREYLERE UYGULANAN  ORTOGNATİK CERRAHİ 

TEDAVİSİNİN FARİNKS HAVAYOLUNA ETKİLERİNİN 
ÜÇ BOYUTLU OLARAK İNCELENMESİ  

(  DOKTORA TEZİ ) 



 ii 

TEZ ONAYI  



 iii 

BEYAN 

 

 



 iv 

İTHAF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aileme ithaf ediyorum... 

 

 



 v 

TEŞEKKÜR 

Bana ortodontiyi öğreten değerli hocamız, babamız Sayın Prof.Dr.Mustafa 

Ülgen’e 

Doktora çalışmam boyunca bana her türlü yardımı sağlayan ve tezimin 

hazırlanmasında büyük emeği geçen Sayın Doç.Dr. Çağlar Çuhadaroğlu’na, 

Tez çalışmalarım sırasında en az benim kadar emek harcayan Sayın  Dr.Gülnaz 

Marşan’a, 

Doktora tezimin oluşturulmasında bana destek olan danışmanım Sayın Prof. 

Dr.Nil Cura’ya, 

Tez çalışmamın  radyolojik incelemelerinde bana büyük yardımlar sağlayan 

Dr.Ege Terzibaşı’na, 

Gerek doktora eğitimimde gerekse idari konularda her başım sıkıştığında 

çekinmeden yardımına başvurduğum Sayın Prof.Dr.Elif Erbay’a 

Değerli katkılarından dolayı Sayın Prof.Müyesser Saraç’a 

Değerli katkılarından dolayı Sayın Prof.Dr.Ufuk Emekli’ye, 

Tezimi tamamlayabilmem için ellerinden gelen her türlü imkanı benden 

esirgemeyen başta Algın  olmak üzere tüm uyku laboratuarı çalışanlarına, 

Bu uzun yolculukta bütün dertleri ve sevinçleri beraber paylaştığımız Dr.Muhsin 

Çifter’e, Dr Burcu Dedeoğluna ve Dr. Can Par’a 

Doktora eğitimim boyunca her türlü sıkıntımı ve huysuzluğumu çeken sevgili 

eşim Didem Arman’ a 

 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: T-950/06102006 



 vi 

İÇİNDEKİLER 

TEZ ONAYI ............................................................................................................... İİ 

BEYAN ..................................................................................................................... İİİ 

İTHAF ....................................................................................................................... İV 

TEŞEKKÜR................................................................................................................ V 

İÇİNDEKİLER ..........................................................................................................Vİ 

TABLOLAR LİSTESİ ............................................................................................... İX 

ŞEKİLLER LİSTESİ................................................................................................... X 

SEMBOLLER / KISALTMALAR LİSTESİ .............................................................Xİİ 

ÖZET...................................................................................................................... Xİİİ 

ABSTRACT............................................................................................................ XİV 

1. GİRİŞ VE AMAÇ .................................................................................................... 1 

2. GENEL BİLGİLER.................................................................................................. 4 

2.1. Ortognatik Cerrahi ve Etkileri .............................................................................. 4 

2.2. Obstruktif Uyku Apne Sendromu (OUAS)........................................................... 6 

2.2.1. OUAS’ ın Etyolojisi........................................................................................ 6 

2.2.2. OUAS’ın Belirtileri......................................................................................... 8 

2.2.3. OUAS’ta Uyku Siklüsü................................................................................... 8 

2.2.4. OUAS’da Klinik Bulgular............................................................................... 9 

2.2.5. İlerleyen Dönemlerde OUAS’ın Etkileri........................................................ 10 

2.2.6. Uykuda Solunumun İncelenmesi ve OUAS’ta Teşhis Yöntemleri ................. 11 

2.2.7. Polisomnografi (PSG) Nedir?........................................................................ 12 

2.2.8. OUAS da Tedavi Yöntemleri ........................................................................ 12 

2.2.8.1. CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) .......................................... 13 

2.2.8.2. Dental Apareyler ...................................................................................... 14 

2.2.8.3. Cerrahi tedavi ........................................................................................... 15 

Maksillomandibuler İlerletme ............................................................................... 21 

Mandibuler Distraksiyon....................................................................................... 21 

2.3. Faringeal Havayolu ve OUAS Arasındaki İlişki ................................................. 22 

2.3.1. Havayolu İncelemesinde Kullanılan Yöntemler............................................. 24 

2.4. Ortognatik Cerrahi ile OUAS  İlişkisi Konusunda Yapılan Çalışmalar ............... 26 



 vii 

3. GEREÇ VE YÖNTEM........................................................................................... 35 

3.1. Cerrahi Prosedür ................................................................................................ 37 

3.2. Sefalometrik İnceleme ....................................................................................... 37 

3.3. BT İncelemesi.................................................................................................... 41 

3.4. Polisomnografik İnceleme ................................................................................. 48 

3.5. İstatistik İnceleme.............................................................................................. 48 

4. BULGULAR.......................................................................................................... 50 

4.1. Sefalometrik Bulgular........................................................................................ 50 

4.1.1. Çift çene operasyonu uygulanan grupta tedavi sonrasında sert ve yumuşak 

dokularda elde edilen değişiklikler.......................................................................... 50 

4.1.2. Tek çene operasyonu uygulanan grupta tedavi sonrasında sert ve yumuşak 

dokularda elde edilen değişiklikler.......................................................................... 53 

4.2. Uyku Çalışmasının Sonuçları............................................................................. 56 

4.3. BT İncelemesi.................................................................................................... 57 

4.3.1. Seviye 1 (retropalatal bölge) AP ve LAT boyut ölçümleri ............................. 58 

4.3.2. Seviye 2 (retrolingual bölge) AP ve LAT boyut ölçümleri............................. 59 

4.3.3. Faringeal havayolu hacmi ölçümleri.............................................................. 61 

4.3.4. Faringeal havayolu ölçümlerindeki T3-T1  değişim düzeylerinin gruplar 

arasında karşılaştırılması......................................................................................... 62 

5. TARTIŞMA ........................................................................................................... 64 

5.1. Metodun Tartışılması ......................................................................................... 64 

5.1.1. Havayolu İncelemesinde Kullanılan Yöntemin Tartışılması .......................... 64 

5.1.2. Hasta takip süresi .......................................................................................... 66 

5.1.3. Havayolunda Meydana Gelen Değişikliklerin Uykudaki Solunum Paternine 

Etkilerinin İncelenmesi ........................................................................................... 67 

5.2. Çalışmanın Sonuçlarının Tartışılması................................................................. 67 

5.2.1. Sefalometrik Ölçümler .................................................................................. 67 

5.2.2. BT Ölçümleri ................................................................................................ 69 

AP Ölçümler........................................................................................................... 69 

LAT Ölçümler ........................................................................................................ 70 

Hacimsel Ölçümler ................................................................................................. 71 

5.2.3. Uyku Çalışması............................................................................................. 71 

KAYNAKLAR .......................................................................................................... 75 



 viii 

ETİK KURUL KARARI ............................................................................................ 84 

ÖZGEÇMİŞ ............................................................................................................... 85 



 ix 

TABLOLAR LİSTESİ 

Tablo 3-1: Tüm olguların cinsiyet-yaş dağılımı ...........................................................36 

Tablo 3-2 ; Tüm olguların VKİ dağılımı ......................................................................36 

Tablo 4-1; Çift çene grubundaki olgularda meydana gelen sert doku değişimleri ve bu 

değişikliklerin istatistiksel önemi.................................................................................54 

Tablo 4-2; Çift çene grubundaki olgularda meydana gelen yumuşak doku değişimleri ve 

bu değişikliklerin istatistiksel önemi............................................................................52 

Tablo 4-3; Tek çene çene olgularının op.öncesi (T1) – op. sonrası 1.ay (T2) – op. 

sonrası 6. ayda (T3)  sert doku değişimleri...................................................................54 

Tablo 4-4; Tek çene grubundaki olgularda meydana gelen yumuşak doku değişimleri ve 

bu değişikliklerin istatistiksel önemi............................................................................55 

Tablo 4-5;: Tek çene grubundaki olguların uyku paternlerinde meydana gelen 

değişiklikler ve bu değişikliklerin istatistiksel önemi ...................................................56 

Tablo 4-6; Çift çene grubundaki olguların uyku paternlerinde meydana gelen 

değişiklikler ve bu değişikliklerin istatistiksel önemi ...................................................56 

Tablo 4-7 : Tek çene grubu olgularının faringeal havayolunda meydana gelen 

değişimler ve bu değişimlerin istatistiksel önemi .........................................................57 

Tablo 4-8: Çift çene grubu olgularının faringeal havayolunda meydana gelen değişimler 

ve bu değişimlerin istatistiksel önemi ..........................................................................57 

Tablo 4-9: Radyografik Ölçümlerdeki Değişim Düzeylerinin Değerlendirilmesi .........62 

 



 x 

ŞEKİLLER LİSTESİ 

Şekil 2-1 Havayolu görüntüsü (ayakta) (4) ....................................................................7 

Şekil 2-2 Havayolu görüntüsü (yatarken) (4) .................................................................7 

Şekil 2-3 Havayolunun sefalometrik görüntüsü; ............................................................8 

Şekil 2-4 OUAS’lı bireylerde uyku siklüsü....................................................................9 

Şekil 2-5; Polisomnografik değerlendirmesi yapılan bir olgu .......................................12 

Şekil 2-6: CPAP cihazı (150).......................................................................................14 

Şekil 2-7 CPAP maskesi (150) ....................................................................................14 

Şekil 2-8 OUAS için yapılan bir diş apareyi ................................................................14 

Şekil 2-9: Nasal polip görüntüsü (40) ..........................................................................15 

Şekil 2-10: Nasal septum deviasyonu (145) .................................................................16 

Şekil 2-11: Öpüşen tonsiller (40) .................................................................................16 

Şekil 2-12: Tonsiller karsinom (40) .............................................................................17 

Şekil 2-13: UPPP de yumuşak damağın çıkarılan bölümü (146)...................................17 

Şekil 2-14: LAUP uygulaması sonrası ağız içi görünüm (148).....................................18 

Şekil 2-15; Koagülatif  lezyon oluşturulması (149)......................................................19 

Şekil 2-16:Doku hacminin küçültülmesi (149).............................................................19 

Şekil 2-17: Genioglossus ilerletmesi önden (149) ........................................................20 

Şekil 2-18 Genioglossus ilerletmesi (yandan)  (149) ....................................................20 

Şekil 2-19 Trakeotomi uygulaması ..............................................................................20 

Şekil 2-20 maksillomandibuler ilerletme .....................................................................21 

Şekil 3-1 Sefalometrik ölçümler ..................................................................................41 

Şekil 3-2; Multislice BT ve kafa sabitleyici lastik yastıklar..........................................42 

Şekil 3-3; Su terazileri .................................................................................................42 

Şekil 3-4; Hastanın horizontal düzlemine yerleştirilen çubuk.......................................43 

Şekil 3-5 ;Tragus ve orbita noktalarının izafi işaretlenmesi..........................................43 

Şekil 3-6; Su terazileri olgu üzerine yerleştirildikten sonraki görüntüsü .......................44 

Şekil 3-7: Havayolu üst-alt sınırı .................................................................................45 

Şekil 3-8; Havayolunun üç boyutlu görüntüsü .............................................................45 

Şekil 3-9 Seviye 1 (Retropalatal bölge)........................................................................46 

Şekil 3-10; Seviye 2 (Retroglottik bölge).....................................................................46 

Şekil 3-11; (Seviye 1) Retropalatal bölge LAT ve AP boyutlar....................................47 



 xi 

Şekil 3-12; (Seviye 2) Retroglottik bölge LAT ve AP boyutlar ....................................47 

Şekil 4-1: Pre-op-Post-op Seviye 1 AP Boyut Değişimi...............................................58 

Şekil 4-2: Pre-op-Post-op Seviye 1 LAT Boyut  Değişimi ...........................................59 

Şekil 4-3 Preop-Postop Seviye 2 AP Boyut Değişimi ..................................................60 

Şekil 4-4; Pre op-Post op Seviye 2 LAT Boyut Değişimi.............................................61 

Şekil 4-5;  Pre op-Post op  Havayolu Hacmi Değişimi.................................................61 

 



 xii 

SEMBOLLER / KISALTMALAR LİSTESİ  

 

AHI: Apne-hipopne indeks 

AP: Anterio-posterior 

CPAP: Continuous positive air pressure 

BT: Bilgisayarlı tomografi 

EKG: Elektrokardiyogram 

EMG: Elektromiyogram 

EOG: Elektrookulogram 

LAT: Lateral 

LAUP: Lazer asisteli uvulafaringoplasti 

MMİ: Maksillomandibuler ileletme 

MR: Manyetik rezonans 

OUAS : Obstruktif Uyku Apne Sendromu 

PSG: Polisomnografi 

RF: Radyo frekans 

UPPP: Uvulapalatofaringoplasti 

VKİ: Vücut kitle indeksi 

 



 xiii 

ÖZET 

Arman M.S. İskeletsel Sınıf 3 Maloklüzyona Sahip Bireylere Uygulanan 

Ortognatik Cerrahi Tedavisinin Farinks Havayoluna Etkilerinin Üç Boyutlu Olarak 

İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti ABD. Doktora 

Tezi. İstanbul. 2008 

 

Çalışmada iki farklı cerrahi yöntemle tedavi edilen iskeletsel sınıf 3 anomaliye 

sahip olguların faringeal havayollarındaki ve uykudaki solunum paternlerindeki 

operasyona bağlı meydana gelen değişikliklerin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 

iskeletsel sınıf 3 tedavisi için İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti 

A.D.’na  başvuran 25 olgu yer almıştır. Olgular uygulanacak olan operasyon yöntemine 

göre 2 gruba ayrılmıştır; grup 1 sadece tek çene operasyonu ile alt çeneleri geriye 

alınacak olan 11 olgudan, grup 2 ise çift çene (alt çeneleri geriye, üst çeneleri ileriye) 

operasyonu geçirek 14 olgudan oluşmuştur. Operasyon öncesi (T1) ve operasyondan 6 

ay sonra (T2) alınan kayıtlarla olguların faringeal havayollarının hem AP ve LAT 

boyutlarında (seviye 1-retropalatal ve seviye 2- retrolingual bölgedeki en dar alanda), 

hem de toplam hacminde meydana gelen değişiklikler üç boyutlu BT ile  incelenmiştir. 

Aynı dönemlerde hastaların uykudaki solunum paternleride polisomnografi ile 

incelenmiştir. Takip dönemi sonunda toplam havayolu hacminde grup 1 olgularında 

anlamlı bir azalma (p=0,001) bulunurken, grup 2 olgularında anlamlı bir değişikliğe 

rastlanmamıştır. Faringeal havayolu retropalatal bölgede grup 1 olgularında hem AP 

(p=0,014) hem LAT (0,014) boyutta daralma bulunurken, aksine grup 2 olgularda hem 

AP (p=001) hem LAT (p=0,001) boyut anlamlı artış tespit edilmiştir. Faringeal 

havayolu retrolingual bölge AP ve LAT boyutlarında  ise hem grup 1 olgularında 

(p=0,007 ve p=0,008) hem de grup iki olgularında (p= 0,004 ve p=0,027)  anlamlı 

daralma bulunmuştur. Faringeal havayolunda meydana gelen tüm bu değişikliklere 

karşın polisomnografi ile yapılan uyku çalışmasında her iki grubun olgularında da 

uykudaki solunum paterninin değişmediği görülmüştür. 

.  

 

Anahtar Kelimeler :  Üst havayolu, obstruktif uyku apnesi sendromu (OUAS), alt 

çenenin geriye alınması, BT incelemesi, ortognatik cerrahi 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: T-950/06102006 
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ABSTRACT 

Arman M.S.  Three Dimensional Changes in Pharyngeal Airways of Patients 

with Skeletal Class III Malocclusion After Mandibuler Setback Surgery. İstanbul 

University, Instutite of Health Science, Department of Orthodontics. İstanbul .(2008) 

 

The aim of the study was to investigate the changes in pharyngeal airway 

morphology and sleep related breathing pattern of the patients with  skeletal Cl.III 

malocclusion treated with two different surgery methods. 25 consecutive non-

symptomatic (in terms of OSA) patients with skeletal class III malocclusion treated in  

İstanbul University  were included in this study. The patients were divided into two 

groups considering the surgery type: group I, 11 patients who underwent mandibular 

setback surgery and group II, 14 patients who underwent bimaxillary (maxillary 

advancement, mandibular setback ) surgery. Before operation (T1) and 6 months after 

operation (T2) ,quantitative volumetric evaluation, anterio-posterior (AP) and lateral 

(LAT) dimensions (at smallest retropalatal area-level 1 and smallest retrolingual area-

level 2) of pharyngeal airway was achieved by using 3-D CT. Furthermore   

polysomnographic evaluation was done. At the end of the follow-up duration, 

considering the results of paired t test there was a significant decrease in airway volume 

for group I (p=0,003) while there was no statistically  difference for group II.Group I 

patients showed a decrease (p=0,014) while group II patients showed a significant 

increase . (p=0,001)  in AP dimensions at retropalatal area,  group I patients showed a 

minimal decrease (0,014), group II patients showed a significant increase of (p=0,001) 

in LAT dimensions at level 1.Both group I (p=0,007), and group II (p=0,004) patients 

showed a significant decrease in AP and  LAT dimensions (p=0,008 ve p=0,027 

respectively) at retrolingual area . Statistically no significant changes were found 

between pre and post surgery AHI scores for group 1 and group 2.  

     

Key Words: Upper airway, obstructive sleep apnea syndrome (OSAS), mandibular 

setback, CT evaluation, orthognatic surgery   

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 

No. T-950/06102006  



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Günümüzde ortognatik cerrahi operasyonları gerek fonksiyonel açıdan, gerekse 

toplumda her geçen gün artan  daha güzel bir görünüme sahip olma isteği yönünden 

rutin olarak uygulanmaktadır. Uygulanan prosedür sonrasında kişiler daha estetik bir 

görünüme kavuşmalarının yanında sağlıklı bir oklüzyona ve çiğneme fonksiyonuna 

sahip olmaktadırlar. Ortognatik cerrahi operasyonları maksiller - mandibuler yapılara ve 

yüz morfolojisine yaptıkları olumlu etkiler yanında gözardı edilmemesi gereken bir 

takım anatomik yapıları da etkilemektedir. Hyoid kemik pozisyonu, farinks havayolu ve 

dilin pozisyonu en çok etkilenen bölgelerin başında gelmektedir (6,7,8,47). Konuya bu 

bağlamda  bakıldığında faringeal havayolunda gerek direkt olarak gerekse hyoid 

kemiğin dolayısıyla dilin pozisyonuna bağlı olarak meydana gelebilecek her türlü etki 

kişilerin uykudaki solunum paternine de olumlu veya olumsuz bir etki yaratabilmektedir 

(7,143)  . Özellikle alt çenenin operasyonla geriye alındığı olgularda  Obstruktif Uyku 

Apne Sendromu (OUAS) gibi uyku esnasındaki solunum problemlerinin oluşması 

operasyon sonrasında havayollarındaki daralmayla ilişkilendirilmektedir (45,110).  

 

   Bu bilgiler ışığında alt çenenin cerrahi olarak geriye alınması ve OUAS arasındaki 

ilişki  çeşitli araştırmacılar tarafından ele alınmıştır. Yapılan çalışmalarda maksillo- 

mandibuler kompleksin öne alındığı olgularda faringeal havayolunun genişlediği 

görülmüş ve bu durumun OUAS gibi havayolu tıkanıklıklarının tedavisinde önemli bir 

adım olacağı kanaatine varılmıştır (29, 115).  Aksine alt çenenin geriye alındığı 

hastalarda faringeal havayollarında daralmalar oluşabileceği de çeşitli çalışmalarla 

gösterilmiştir (27,59,118)  . Alt çenenin geriye alınması ile faringeal havayolu 

arasındaki ilişkide asıl merak edilen nokta ise, alt çenenin cerrahi olarak geriye alınması 

sonrasında meydana gelebilecek değişikliklerin gerçekten de  kişilerin uyku paternlerini 

etkileyip etkilemediği ve ilerleyen dönemlerde OUAS gibi uykudaki solunum 

rahatsızlıklarına yol açıp açmadığıdır. Literatürde alt çenenin geriye alınması ve 

faringeal havayolu arasındaki ilişki üzerine birçok araştırma mevcuttur 

(6,17,60,85,117,130,143). Ne var ki bulunan sonuçların yeterliliği  iki temel noktada 

tartışma konusu olmuştur. Bunlardan ilki yapılan incelemelerin hepsinin lateral 

sefalometrik filmler üzerinde yapılmış oluşudur. Bunun nedeni lateral sefalometrik 

radyografiler ile dokuların ancak iki boyutta incelenebilmesi ve meydana gelebilecek 
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olası değişimlerin hacimsel olarak tespit edilememesidir. Oysa faringeal havayolu üç 

boyutlu bir doku olup bu yöntem üç boyutlu bir dokuyu iki boyutlu olarak incelemek 

anlamına gelmektedir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) gibi her 

geçen gün gelişmekte olan görüntüleme sistemlerinin gerek teşhis ve tedavi 

planlamasında gerek cerrahi yaklaşımlarda gerekse hasta takip çalışmalarında yaygın 

olarak kulanılmaya başlandığı (36,84,96) gözönüne alındığında, bu konuda ileri 

görüntüleme teknikleri (MR, BT) ile yapılan çalışma sayısı çok sınırlı    ( 61 ) 

kalmaktadır. Bir diğer tartışma konusu ise yapılan çalışmalarda alt çenenin geriye 

alınmasının faringeal havayolu üzerine etkileri radyografik olarak incelenmekle birlikte 

bu etkilerin gerçekten kişilerin uyku solunum paternlerini etkileyip etkilemediğine 

bakılmamış oluşudur. 

 

 

 

ÇALIŞMANIN AMACI  

    

  Mevcut literatürdeki saydığımız bu eksiklikler varlığında bu çalışmada, alt çenenin 

geriye alınması (tek çene veya çift çene) operasyonlarının farinks havayoluna etkilerinin 

en ileri görüntüleme tekniklerinden olan multislice BT  ile üç boyutlu olarak 

incelenmesi  ve aynı zamanda hastaların uyku paternlerinde operasyon öncesinde ve 

sonrasında   oluşabilecek değişikliklerin uyku laboratuarlarında bu konuda altın standart 

kabul edilen polysomnografi cihazi ile tespit edilmesi amaçlanmaktadır 

(11,46,62,83,123,128). Böylelikle operasyonun havayolunda oluşturduğu değişikliklerin 

hem her yönüyle incelenmesi hem de bu olası değişikliklerin kişilerin uyku kalitelerini 

nasıl etkileyeceğini doğrudan tespit ederek bu bağlamda bugüne kadar ki yapılmış 

araştırmaların eksik kalan taraflarını da gidermek hedeflenmektedir. Bir diğer 

hedeflenen nokta ise kişilerin uyku solunum paternlerinde oluşabilecek değişikliklerin 

yapılan operasyon tipine göre de farklılık gösterip göstermediğinin açığa 

çıkartılmasıdır. Buna göre tek veya çift çene operasyonlarından  hangisinin OUAS 

açısından daha fazla risk taşıdığının ortaya çıkarılmasının, bu tür vakaların tedavi 

planlamasında önemli yararlar getireceği düşünülmektedir. Elde edilecek sonuçlar 
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ışığında özellikle OUAS  açısından risk taşıyan hastaların operasyon tipine karar 

verirken araştırmamızın bir rehber teşkil etmesi hedeflenmektedir.   
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. Ortognatik Cerrahi ve Etkileri 

Günümüz toplumunda her konuda olduğu gibi daha sağlıklı ve daha güzel 

görünme konusunda da en iyiye ulaşma isteği her geçen gün artmaktadır. Buna paralel 

olarak ortognatik cerrahi tedavi isteği de sürekli artmaktadır. Yapılan araştırmalar 

ortognatik cerrahi operasyonu geçirecek olan bireylere genel olarak bakıldığında bu 

bireylerin  toplum içinde genelde sosyal yönden yetersiz ve özgüveni az olan 

bireylerden oluştuğu dikkat çekmektedir (13,101,102). Bu özgüvensizliğin en önemli 

sebebinin  kişilerin kendi dış görünümlerini beğenmemeleri olduğu ve ortognatik 

cerrahi prosedürüne başvuran bireylerin % 95 inin estetik nedenlerden bu seçeneğe 

başvurduğu konuyla ilgili yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (65,115). Ortognatik 

cerrahi sonrasında ise bu kişilerin kendilerine olan güvenlerinin ve sosyal becerilerinin 

arttığı bilinmektedir (10,20,99). Ortognatik cerrahi yaklaşım sonucunda kişilerde 

görülen olumlu psikolojik etkiler yanında, kişilerin daha sağlıklı ve daha efektif çene 

fonksiyonlarına (ısırma, çiğneme gibi…) kavuşmasıyla birlikte   yaşam kalitelerinin de 

arttığı kabul edilen bir sonuçtur (115). Tüm bu gelişmelere paralel olarakta ortognatik 

cerrahi uygulamalarıyla  ilgili yeniliklere ve araştırmalara da hergün yenileri 

eklenmektedir.   

Bilindiği üzere ortognatik cerrahi operasyonları gerek alt çeneye gerek üst 

çeneye gerekse her ikisine birden yapılan uygulamalarla birçok dentofasiyel anomalinin 

düzeltilmesinde, diş dizisinin ve yüzün estetik olarak iyileştirilmesinde, tüm çene ve diş 

fonksiyonlarının düzeltilmesinde rutin olarak kullanılmaktadır (7,143). Bu operasyonlar 

ile  çeneleri uzayın üç yönünde de hareket ettirmek imkan dahilinde olmaktadır, bu 

durum ortodontik tedavinin  sınırlarını aşan olgularda da uygulanabilmelerini mümkün 

kılmaktadır. Ortodontik tedaviyle düzeltilemeyen ciddi dentoalveoler anomalilerin 

ortognatik cerrahiyle tedavisi neticesinde, kişilerin sağlıklı bir okluzyona kavuşmasıyla 

çok daha etkin bir çiğneme fonksiyonuna kavuştuğu, hatta operasyon öncesinde var 

olan temporomandibuler eklem (TME) rahatsızlıklarının ve ağrısının da düzelen 
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okluzyona bağlı olarak büyük oranda  iyileşme gösterdiği yapılan çalışmalarda 

gösterilmiştir (56,91,98,152). 

Bilindiği üzere ortodontik  tedavi öncelikle dişlerin görünümünü ve dudakların 

kontürünü etkilemektedir, bununla birlikte büyüme ve gelişim döneminde uygulanan 

fonksiyonel ortodontik tedaviyle iskeletsel değişiklikler oluşturmak mümkün 

olmaktadır, ancak erişkin bireylerde dudak ve dişler dışında kalan burun, çene ucu gibi 

sert ve yumuşak dokularda böyle değişiklikler meydana getirmek olası değildir. 

Ortognatik cerrahi sayesinde erişkin bireylerde de burun, dudak ve çenede belirgin 

değişiklikler elde edilebilmektedir. Bu sayede bireyler yeni bir dış görünüme 

kavuşmakta ve çok büyük oranda bu değişimden memnun kalmaktadırlar (98,99,152). 

Ne var ki ortognatik cerrahi operasyonları yukarıda sayılan tüm bu etkiler yanında  aynı 

zamanda hyoid kemik pozisyonunu, dilin ve damağın konumunu,  ve bunun sonucunda 

da nazofaringeal  havayolunu etkileyebilmektedirler (7,143).   

Bu bilgiler varlığında üst çenede özellikle maksillanın yukarı gömülmesiyle 

damağın daha yukarıda konumlanması ve nazal kavitedeki boşluğu azaltması 

neticesinde nazal solunumun nasıl etkileneceği kafalarda soru işaretleri bırakmıştır. 

Ancak yapılan çalışmalarda hiçbir sorunun oluşmadığı, aksine nasal direncin azaldığı ve 

burundan geçen hava akışının düzeldiği bildirilmiştir (132,141). Bu durumu, 

maksillanın yukarıya konumlandırılmasının nasal kavite hacmini azaltmasına karşın alar 

kaideyi genişletip,  nostrilleri açmasına ve burundan geçen hava akışının direncini 

azaltmasına bağlamışlardır.   

Bu konu üzerindeki bir diğer kaygı ise, alt çeneye yapılacak cerrahi girişimlerde 

özellikle alt çenenin geriye alınması sonrasında dilde oluşacak postural değişikliklerin 

kişilerin operasyon sonrası solunumunu doğrudan etkileyip etkilemeyeceği yönünde 

olmuştur.  Dilin mandibulaya bağlı   olduğu düşünüldüğünde alt çenenin geriye alınması 

neticesinde dilin de posteriora hareket etmesi ve havayolunu etkilemesi mantıklı 

görünmektedir. Böyle bir durum da solunumun blokajına neden olabilmektedir. Bu 

kaygılar varlığında 1940-1950 arası dönemde prognati tedavisinde uygulanan alt 

çenenin geriye alınması operasyonlarında dilin de küçültülmesi rutin bir uygulama 

halini almıştır. Daha sonraki yıllarda yapılan araştırmalarda bu yöntemin gereksiz 

olduğu, alt çene geriye giderken dilin geriye değil aşağıya doğru hareket ettiği bu 
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durumunda havayolu açıklığının korunmasında adaptif bir faktör olduğu tespit 

edilmiştir. (104,108, 113) 

Sonraki yıllarda literatürde alt çenenin geriye alınması sonrasında ilgili kişilerde 

OUAS gibi uykuyla ilişkili solunum problemi gelişen iki olgu  (Guilleminault 1985 ve 

Riley 1987) rapor edilmiştir (45, 110). Alt çenenin geriye alınması sonrasında 

havayolunda daralmayı gösteren literatürde her ne kadar birçok çalışma mevcut olsada 

(7,8,25,27,42,60,61)  rapor edilen bu iki olgu dışında bu daralmaların kişilerin uykudaki 

solunum paternlerini etkileyip etkilemediğine dair yeterli bir bilgi mevcut değildir. Bu 

konu üzerinde daha çok araştırmaya ihtiyaç vardır.   

2.2. Obstruktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) 

 

Uyku apnesi kısaca uykuda solunumun 10 saniyeden daha fazla süreyle         

kesilmesidir. Eğer bu nefessiz kalma periyotları 1 saat içerisinde 5 defadan fazla 

tekrarlıyorsa ilgili kişiye OUAS tanısı konulabilir. OUAS denilince akla gelen ilk 

karakterize bulgular uyku esnasında havayolu daralmalarına bağlı olarak uyku 

bölünmesi ve arterlerin oksijensiz kalmasıdır (28,49,53). 

 

2.2.1. OUAS’ ın Etyolojisi 

 

OUAS’ ın kesin nedeni bilinmemekle birlikte farinks havayolundaki anatomik  

sapmaların ve havayolu açıklığının korunmasındaki nörolojik yetmezliklerin bu 

rahatsızlıkta etkili oldukları düşünülmektedir (124,126). Elektromiyografi ve fiberoptik 

endoskopi çalışmaları göstermiştir ki; uyanık halde iken havayolu açıklığının 

korunmasını sağlayan kaslar  uyku esnasında tonusunu kaybetmekte ve bu durum bir 

veya daha çok bölgede (sıklıkla  yumuşak damak (SP), dil tabanı (BT), farinksin yan 

duvarı) havayolunun parsiyel veya bütünsel yetmezliğine yol açmaktadır (44) (Şekil.2.1 

ve 2.2) 
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                Şekil 2-1 Havayolu görüntüsü (ayakta) (4)        

 

                       

                 

                  Şekil 2-2 Havayolu görüntüsü (yatarken) (4)       

 

Riley ve ark. (105) lateral sefalometrik radyografiler ile yaptıkları çalışmada 

farinks havayolunun normal genişliğinin 11 ± 2 mm olduğunu ve bu değerden daha 

dar havayoluna sahip ve mandibuler düzlem – hyoid (MP – H) mesafesi 15,4 

mm’den fazla olan bireylerde OUAS oluşma  riskinin daha fazla olacağını 

söylemişlerdir. (Şekil 2.3)  
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Şekil 2-3 Havayolunun sefalometrik görüntüsü; 

 PAS; posterior airway space, B;supra mental nokta, Gn;gnathion, Go;gonion, H;hyoid 

 

OUAS için bir diğer risk ise kilo faktörüdür. Yapılan araştırmalarda OUAS’lı 

bireylerin büyük bir çoğunluğunun aşırı kilolu, boyun çevre ölçüsü fazla  bireylerden 

oluştutuğu bildirilmiştir (55,127). Kilo verme ile birlikte rahatsızlığın gerilediği de 

yapılan araştırmalarda gösterilmiştir (43,52 ).  

 

2.2.2. OUAS’ın Belirtileri 

OUAS’ın en önemli belirtisi horlamadır. Ancak basit bir horlama ile uyku 

apnesinin belirtisi olan horlama ayırt edilmelidir. Basit horlamalarda gün içi aşırı 

uyku hali ve yorgunluk söz konusu değildir. İlgili bireye uyku testi yapılarak basit 

bir horlama ile OUAS ayrımı kolaylıkla yapılabilir (28). Şayet hastada uyku apne 

sendromu saptanmaz ise, horlama genellikle, KBB uzmanları tarafından uygulanan 

bazı cerrahi girişimler, radyofrekans gibi havayolunun darlığına veya tıkanıklığına 

neden olan faktörler ve anatomik yapıları ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerle 

veya diş hekimleri tarafından uygulanan, alt çeneyi önde konumlandırarak havayolu 

açıklığının korunmasını sağlayan  ağız içi apareyler ile tedavi edilebilirler (4,5,90) 

2.2.3. OUAS’ta Uyku Siklüsü 

 OUAS’lı bireylerde uyku siklusuna bakıldığında; gürültülü horlamayla geçen 

periyodu solunumun 10 saniyeden fazla süreyle (bazen 2 dakikayı bulabilen) 
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kesildiği bir periyot takip etmekte ve daha sonra kişi Arouse olarak tabir edilen 

uyanma safhasına girmektedir (Şekil 2-4).  

 

. 

        Şekil 2-4 OUAS’lı bireylerde uyku siklüsü 

 

Bu bahsedilen döngü OUAS’ lı bireylerde kişinin uykusu boyunca bazen 300 

defayı bulabilen sıklıkta yaşanmaktadır. (Şekil 2-4)       

2.2.4. OUAS’da Klinik Bulgular 

OUAS’ lı bireylerde: 

• Huzursuz uyuma 

• Sabah dinlenemeden kalkma ve baş ağrısı 

• Gündüz uyuklama hali ve uyuma isteği 

• Çarpıntı ve hipertansiyon 

• İsteksizlik 

• Sinirlilik 
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• Depresyon 

• Konsantrasyon güçlüğü 

• Uykuda aşırı terleme  

• Mide yanması 

• Sık idrara çıkma gibi çeşitli rahatsızlıklar göze çarpmaktadır (63,92,135) 

 

 

2.2.5. İlerleyen Dönemlerde OUAS’ın Etkileri 

OUAS erken dönemde tedavi edilmediği takdirde ilgili bireylerde ilerleyen 

dönemlerde 

• Kalp krizi 

• Felç 

• İmpotans 

• İnme  gibi birçok sistemik rahatsızlığa sebebiyet vermektedir (63, 80,87,88,92) 

 Ayrıca OUAS’ lı bireylerin normal bireylere göre çok daha fazla trafik ve iş 

kazasına yol açtığı bilinmektedir (9,133). Hatta yapılan araştırmalar OUAS’lı bireylerde 

sağlıklı bireylere göre 2-7 kat daha fazla trafik kazasına yol açma riski olduğunu ortaya 

çıkarmıştır (23,26,30,31,32,39,139) .  

Findley ve ark. tarafından  sürüş simülatörleri ile yapılan  çalışmada uyku apneli 

bireylerin sürüş performansları normal bireylerle kıyaslandığında oldukça düşük 

çıkmıştır. Aynı bireylerin başarılı bir nasal CPAP tedavisi ile sürüş performanslarında 

belirgin bir artış gözlenmiştir. Tedavi sonunda apneli bireylerin performansı kontrol 

grubundakilerle benzer çıkmıştır (31).  

Uyku apneli olgularda kognitif fonksiyonların bozulması trafik kazalarının 

oluşmasında önemlidir. Genel entelektüel yetenek, bellek, dikkat toplama ve 

konsantrasyon yeteneği, kompleks problem çözme, görsel ve psikomotor performans 

kognitif fonksiyonlarla ilgilidir. Kognitif fonksiyonlar hipoksemi ve apne sıklığı ile 
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doğru orantılı olarak bozulur. Apne artar, hipoksemi derinleşirse kognitif fonksiyonlar 

ileri derecede bozulur (9,21). 

Uyku apnesinin  tıpki yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da kognitif 

fonksiyonlar üzerinde etkileri olduğuna dair literatürde çalışmalar mevcuttur (89,114). 

6-12 yaş arası 403 çocuk üzerinde yapılan bir araştırmada, çocukların problemli 

davranışları ile gece uykularındaki solunum problemleri arasında bir ilişki söz konusu 

olabilir mi diye bakılmıştır. Buna göre kognitif problemler, agresiflik, davranış zıtlıkları 

ve sosyal problemler sıklık oranı yönünden değerlendirildiğinde en yüksek skorların 

uykuda solunum rahatsızlığı olan çocuklarda olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar 

davranış problemlerinin belki de çocukların gece boyuncaki solunumlarından 

etkilendiğini düşündürmüştür (89).  

Tüm bu sonuçlar göz önüne alındığında OUAS’ lı bireylerin iş yerinde verimsiz 

çalışması ve sosyal problemler yaşaması kaçınılmaz bir durum olmaktadır.  

2.2.6. Uykuda Solunumun İncelenmesi ve OUAS’ta Teşhis Yöntemleri  

 

Hans Berger 1928 yılında insan beyninin elektriksel aktivitesini kaydetmiş ve 

uyanıklıkla uyku sırasında oluşan elektriksel aktivite farklarını göstermiştir. Bundan 

sonra uyku konusunda çalışmalar başlamıştır. Gerçek anlamda uykuda gözlenen 

parametreler Harvard Üniversitesinden Harvey, Hobart, Davis  tarafından çalışılmıştır. 

Blake, Gerard ve Kleitman bu konudaki çalışmalarını Chicago Üniversitesi’nde 

sürdürmüşlerdir. Kleitman ve Aserinsky 1953 yılında uykunun hızlı göz hareketlerinin 

olduğu REM uykusunu elektroensefalografide göstermişlerdir. Dement ve Kleitman 

1956’da uykunun siklik değişimlerini göstermişlerdir. 1968 yılında ise Rechtschaffen ve 

Kales’ in “insan uyku evrelerinde standart terminoloji, teknik ve skorlama” el kitabını 

yayınlamaları ile günümüze dek kabul gören temel kavramlar belirlenmiştir.  (136) 

 

 Christian Guilleminault 1972’de Stanford Üniversitesi’nde uyku çalışmalarına 

başladıktan sonra solunumsal parametreler uyku çalışmalarında kullanılmaya 

başlamıştır. Sonraki çalışmalarda gece boyunca uyku çalışmalarına 1974’de Jerome 

Holland tarafından Polisomnografi denilmiştir.(136) 
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2.2.7. Polisomnografi (PSG) Nedir?   

 

Polisomnografi (PSG) uyku laboratuarlarında, uyku bozukluklarını saptamak 

için kullanılan kayıt ve metot tekniklerinin genel ismidir. Uyku sırasında nörofizyolojik, 

respiratuar, kardiyovasküler, diğer fizyolojik ve fiziksel parametrelerin genellikle, bütün 

gece boyunca, belli bir periyotla, eş zamanlı ve devamlı kaydedilmesi işlemidir (şekil 2-

5). (138). Uyku bozukluklarının saptanmasında altın standart olarak kabul edilmektedir 

(50). 

 

Şekil 2-5; Polisomnografik değerlendirmesi yapılan bir olgu 

.  

2.2.8. OUAS da Tedavi Yöntemleri 

OUAS da uygulanan çeşitli tedavi yöntemlerine geçmeden evvel herşeyden önce 

OUAS’lı bireylerin kendi yaşam şartlarını ve alışkanlıklarını temelli olarak 

değiştirmeleri gerekmektedir. Bu amaçla alınacak önlemleri kısaca sıralamak gerekirse; 

• Alkol, sakinleştirici ve uyku ilaçlarının kullanımından kaçınmak. Bu tür maddeler 

uyku esnasında boğazdaki kasların gevşemesine neden olarak solunumu olumsuz 

etkilerler.  

• Kilo kontrolünün sağlanması . Genel  olarak bakıldığında OUAS’lı bireylerin büyük 

bir çoğunluğunu aşırı kilolu bireylerin oluşturduğu görülmektedir. Kilo fazlalığı 

nedeniyle boynun ve boğaz çevresindeki yağ dokusunun artması uyku apnesini 

şiddetlendiren önemli bir etkendir. Çoğu bireyde fazla kiloların verilmesi hastalığın 

iyileştirilmesi bakımından oldukça yarar sağlamaktadır.  
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• Yan veya yüzükoyun yatma alışkanlığının kazanılması. OUAS’lı hastaların yarıdan 

fazlasında uyku esnasındaki vücut pozisyonu hastalığın şiddetini etkilemektedir. 

Genellikle sırtüstü pozisyonda rahatsızlık artış göstermektedir. Bu nedenle     

OUAS’ lı bireylerin uyurken giydikleri kıyafetlerin arkasına dikilen bir cep içerisine 

konulacak olan bir veya birkaç tenis topu yardımıyla ilgili bireyin sırtüstü 

yatmaması sağlanabilir 

• Akşam yemeklerinin az ve yatmadan en az 3-4 saat önceden yenilmesi   

Tüm bu yukarıda bahsedilen önlemlerin alınmış olması hastalığın iyileşmesi 

açısından yeterli olmamakla beraber tedavinin kolaylaşmasında fayda sağlamaktadır.  

OUAS’ın tedavisinde tıbbi olarak uygulanabilecek tedavi seçenekleri kısaca;  

2.2.8.1. CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)  

CPAP aleti (Continuous Positive Air Pressure) OUAS’lı bireylerin en sık 

kullandığı, en etkin cihaz olarak göze çarpmaktadır. Özel bir burun maskesi, bu 

maskeye hava gelmesini sağlayan hortum ve devamlı pozitif basınç üreten bir tür hava 

kompresöründen oluşur (şekil 2-6 ve şekil 2-7).  

CPAP aleti, ağız içinde sürekli bir pozitif basınç yaratıp dokuların gevşemesini 

ve hava yolunu daraltmasını engelleyerek etkisini gösterir. Doğal olarak bunun için 

gerekli olan hava basıncı her hastada farklıdır. Tanı konulduktan sonra, ikinci gece bu 

aletle yapılan çekim sırasında basınç en düşük değerden başlanarak uyku sırasında 

kademeli biçimde arttırılır; en sonunda uykunun her döneminde ve her pozisyonda 

solunum düzensizliklerini ve horlamayı ortadan kaldıran değer bulunur. Bundan sonra 

hasta geceleri evinde kendi aletini belirlenen bu basınçla kullanır. Solunumun 

rahatlaması ve horlamanın giderilmesiyle hasta rahat ve kesintisiz uyumaya başlar. 
Hastalar  genellikle daha deneme gecesinin ardından uykularındaki olumlu değişimi 

farkederler (4,5, 86).   
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Şekil 2-6: CPAP cihazı (150) 

 

Şekil 2-7 CPAP maskesi (150) 

2.2.8.2. Dental Apareyler 

Dental apareyler alt çeneyi ve buna bağlı olan dili öne çekerek hava yolunu açık 

tutmayı amaçlayan, sadece hafif dereceli apnede kullanılabilen protezlerdir. Bu 

protezlerin her gece uykuda ağıza takılması gerekir ve her hastanın diş kalıbı alınarak 

hasta için özel olarak üretilirler (şekil 2-8) (4,5,90,122). 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-8 OUAS için yapılan bir diş apareyi 



 15 

2.2.8.3. Cerrahi tedavi  

 

Uyku apnesinde cerrahi tedavilerin amacı hava yolunu kapatan dokuların 

alınması, küçültülmesi, veya gerginleştirilmesidir. Cerrahi tedavi seçenekleri şunlardır. 

Yardımcı Cerrahiler  

 

Obstruksiyona neden olduğu düşünülen anatomik yapıların ve patolojik dokuların

çıkarılmasını amaçlar. Bu bağlamda hastada nasal polip (şekil2-9), septum deviasayonu 

(şekil2-10), hipertrofik tonsiller, öpüşen tonsiller (şekil2-11) , tonsiller karsinomlar 

(şekil2-12), makroglosi, dar nostriller, adenoidler gibi havayolunu tıkaması muhtemel 

oluşumlardan biri mevcutsa diğer cerrahi yöntemlerden evvel bu sorunların ortadan 

kaldırılması daha uygun bir yaklaşımdır (3,5). 

 

 

Şekil 2-9: Nasal polip görüntüsü (40) 
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Şekil 2-10: Nasal septum deviasyonu (145) 

 

 

                

     Şekil 2-11: Öpüşen tonsiller (40) 
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Şekil 2-12: Tonsiller karsinom (40) 

 

                                    

Uvulopalatopharyngoplasti (UPPP)  

Çoğunlukla genel anestezi altında yapılan ameliyatta damağın gevşek dokuları 

çıkartılır (şekil 2-13). Çoğu zaman bununla birlikte bademcikler ve varsa geniz eti de 

alınır. Bu girişimle daha çok horlamanın önüne geçilmektedir. Ameliyatın önemli bir 

riski de, hastalığın horlama gibi uyarıcı bir belirtisinin ortadan kalkması ve hastanın 

iyileştiği düşünüldüğü halde solunum durmalarının sessiz olarak devam edebiliyor 

olmasıdır (4,5,90,111,122) . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-13: UPPP de yumuşak damağın çıkarılan bölümü (146) 
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Laser Cerrahisi (LAUP/Laser Assisted Uvulo Pharyngoplasty) 

Yumuşak damak ve küçük dilin yeniden şekillendirilmesi için laser ışını kullanılır 

(şekil 2-14). Laser tedavisi arasıra ya da hafif horlamalarda ve uyku apnesinde 

önerilmez. Şiddetli ve sürekli horlayanlarda tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Tıpkı 

UPPP gibi LAUP da horlamayı büyük oranda iyileştirirken uyku apnesinin tedavisinde 

maalesef tek başına yeterli gelmemektedir (12, 33,123). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-14: LAUP uygulaması sonrası ağız içi görünüm (148) 

 
 

 Somnoplasti (Radyofrekans Cerrahisi / RF) 

İstenilen bir bölgede doku hacmini azaltmak için radyofrekans dalgalarının 

ısıtma özelliğinden faydalanarak yapılan somnoplastide, 300 ile 1000 Kbz arasındaki 

radyofrekans dalgaları sinir uçlarına zarar vermeden yumuşak dokuda bir hipertermi 

(yüksek ısı) meydana getirmektedir. Düşük güçte, alçak voltajda ve ortalama 75-85 

derecede kullanılan somnoplasti, yumuşak damak ve küçük dile bağlı horlamalarda 

kullanılan hızlı, basit ve etkili bir cerrahi metot olarak tanımlanmaktadır. Son yapılan 

çalışmalarda RF uygulamasının birçok vakada OUAS için en temel suçlu kabul edilen 

dil kökünde de etkili sonuçlar doğurduğu bilinmektedir (şekil 2-15 ve şekil 2-16) 

(12,33,112,123). 
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Şekil 2-15; Koagülatif  lezyon oluşturulması (149) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-16:Doku hacminin küçültülmesi (149) 

 

Somnoplasti her ne kadar diğer cerrahi (UPPP) girişimlere nazaran çok daha 

kolay uygulanan ve kolay tolere edilebilen bir prosedür olsada daha çok hafif ve orta 

düzeydeki uyku apnelerinde işe yaramakta ileri düzeydeki tıkanıklıklarda pek fayda 

sağlamamaktadır. 

 

Genioglosus (Dil) ilerletmesi   

Dilin arkasında kalan havayolunun iyileştirilmesi geriliminin artttırılması 

amacıyla uygulanır. Genioglossus kasını tutan kemik segmenti biraz öne alınıp orada 

sabitleştirildiğinde dilin arkasındaki havayolu boşluğununda stabilizasyonu sağlanmış 

olmaktadır (67,72,111). (şekil 2-17 ve şekil 2-18). 
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Şekil 2-17: Genioglossus ilerletmesi önden (149) 

 

 

  

   Şekil 2-18 Genioglossus ilerletmesi (yandan)  (149) 

 

Trakeotomi 

 

     

     Şekil 2-19 Trakeotomi uygulaması            
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Bu cerrahi yöntem ancak diğer tedavi yöntemleri işe yaramadığında ve hayati tehdit 

oluşturacak derecede şiddetli uyku apnesinde kullanılır (şekil 2-19). Boyundan nefes 

borusuna açılan bir delik ve bunun içine yerleştirilen bir kanül aracılığıyla nefes 

alınması sağlanır (4,5,90,122). 

Maksillomandibuler İlerletme 

Bu yöntem damak ve dilin arkasında fazladan bir havayolu boşluğu elde 

edilmesi için geliştirilmiştir. Bu yöntem şimdiye kadar saymış olduğumuz yöntemlere 

göre en radikal ve invaziv olanıdır.Yukarıda saydığımız bütün yöntemler denenmesine 

rağmen hastada hala obstruktif soluma devam ediyorsa ve hastada gündüz uyuklama 

hali ve bitkinlik devam ediyorsa tercih edilir (şekil 2-20). 

Maksillomandibuler kompleksin ortognatik cerrahi ile ileri alındığı durumlarda  

havayolunda belirgin bir genişleme olduğu ve bu durumun OUAS gibi uykuyla ilişkili 

solunum problemlerinin giderilmesinde önemli bir adım olduğu çeşitli çalışmalarda 

gösterilmiştir (29,74,103,105). Maksillomandibuler (MMİ) ilerletme sonucunda 

maksilla, mandibula ve hyoide bağlı bütün dokularda bir elevasyon olmakla birlikte 

velofaringeal ve suprahyoid kasların gerilimlerinde de bir artış meydana gelmektedir. 

Neticede bütün velofarinks genişlemektedir. Gelinen noktada  bilinen bir gerçek vardır 

ki; maksillomandibuler ilerletme ile havayolunun geometrisi değişmektedir (73,74). 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-20 maksillomandibuler ilerletme 
 

 

 Mandibuler Distraksiyon  

Alt çenenin faringeal havayoluyla ve solunum fonksiyonuyla bu denli bağlantılı 

oluşu, alt çene gelişim bozukluğu olan bireylerdeki solunum sıkıntısı ve uyku apnesinin 
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tedavisinde alt çenenin öne alınmasını akıllara getirmiştir. Ancak cerrahi olarak alt 

çenenin 10 mm’den daha fazla öne alınma ihtiyacı olan konjenital sendromlu  vakalarda 

ve yeni doğanlarda bu yaklaşım, yerini yeni çözüm arayışlarına bırakmıştır. Bu amaçla 

OUAS tedavisinde mandibuler distraksiyon ilk olarak 1994 yılında rapor edilmiştir 

(121).  Günümüzde de konjenital anomalili olgularda havayolunun genişletilmesi 

amacıyla başarıyla kullanılmaktadır (105,144).  

                                                                                                          

2.3. Faringeal Havayolu ve OUAS Arasındaki İlişki 

Yukarıda OUAS’tan  ve ortognatik cerrahinin havayolu üzerine etkilerinden 

kısaca bahsedildikten sonra faringeal havayolu morfolojisi ve OUAS arasındaki ilişkiye 

değinilecek olursa; 

Bu konuda üzerinde durulması gereken en önemli noktalardan birisi, alt çenenin 

geriye alınması sonrasında havayolunda oluşan değişikliklerin nerede oluştuğu ve 

havayolu kollapsının anterioposterior (AP) boyutta mı  yoksa lateral (LAT) boyutta mı 

meydana geldiğidir. Her ne kadar uyku esnasındaki havayolu kollapsının tam olarak 

nerede olduğu henüz tam olarak bilinmese de 1980-2002 yılları arasındaki literatürlere 

bakıldığında obstruksiyonun en sık görüldüğü bölgenin orofariksten hipofarinkse doğru 

uzanan seviyede olduğu konusunda genel bir uzlaşma vardır (106). 

 Schwab ve ark. (1989) bu konuda yaptıkları araştırmada apneli ve normal 

bireylerin havayolu yapısını manyetik rezonans (MR) ile karşılaştırmışlardır. Buna göre 

(1) minimum havayolu alanı (bütün bireylerde retropalatal bölge olarak bulunmuştur) 

apneli bireylerde normal bireylere göre anlamlı oranda daha az bulunmuştur; (2) 

havayolunun anterio-posterior boyutu normal ve apneli bireylerde benzer çıkmıştır; (3) 

apneli bireylerdeki havayolu daralmasının baskın olarak lateral boyutta olduğu 

görülmüştür, ayrıca apneli bireylerde lateral faringeal duvar kalınlığının normal 

bireylere göre daha kalın olduğunu bildirmişlerdir. Yaptıkları ölçümlerde lateral farinks 

duvarı kalınlığındaki her 1 mm’lik artışın, yağ dokusu kalınlığını arttırmadan havayolu 

alanında 2,94 mm2 lik bir azalmaya neden olduğunu ve yine benzer olarak yağ dokusu 

kalınlığındaki her 1 mm’lik artışın da havayolu alanında 2,76 mm2  lik bir azalmaya 

neden olduğunu açıklamışlardır. Bu sonuçlar ışığında havayolu alanındaki 

değişikliklerin ilk olarak lateral duvarların kalınlığı ile ilişkili olduğunu sekonder olarak 

da yağ dokusu kalınlığından etkilendiğini söylemişlerdir. Yaptıkları değerlendirmede 
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lateral farinks duvarı kalınlığındaki bu artışın apneli bireylerin havayollarının 

konfigürasyonunda da etkili olduğu ve bu bireylerin havayollarının normal bireylerde 

olduğu gibi horizontal yönde konfigürasyon göstermek yerine anterio- posterior yönde 

konfigürasyon gösterdiğini bildirmişlerdir (118). 

Leiter (1996) OUAS’lı bireyleri değerlendirirken havayolu şeklinin ve EMG 

aktivitesinin gözönünde bulundurulması gerektiğini bildirmiştir.  Remmers’in (107) 

hipotezini geliştirerek “1)AP yönde konfigüre olan havayollarında EMG aktivasyonu 

havayolu açıklığının korunmasında pek etkili değildir 2)EMG aktivitesi yüksek olan 

OUAS’lı bireylerdeki havayolu konfigürasyonu AP yöndedir 3) OUAS’lı olup EMG 

aktivitesi düşük bireyler daha çok lateral konfigüreli ancak bariz dar havayoluna sahip 

olanlardır ve bu tip havayoluna dışarıdan hava yüklendiğinde efektif olarak genişleme 

sağlanabilmektedir, 4)Aksiyel kesitte bariz geniş alana sahip olmasına rağmen OUAS’lı 

havayolları büyük ihtimalle AP oryantasyonludur” açıklamasını yapmıştır (66).  

Li ve ark. (2002) 59 OUAS’ lı bireyle 57 normal bireyi BT ile karşılaştırdıkları 

çalışmada OUAS’ lı hastalarla normal bireylerin faringeal havayollarının AP yönde 

hiçbir anlamlı farklılık göstermediğini ancak LAT boyutlarda OUAS’lı bireylerin 

havayollarında belirgin daralmalar olduğunu rapor etmişlerdir (70). 

Fogel (2003) spiral BT üzerinde yaptığı çalışmada belirgin obezite gösteren 14 

vakayı incelemiştir. Havayolunun minimal aksiyel kesit alanında, havayolu hacminde 

ve VKI’ nde ağır apneli ve apnesiz bireyler arasında hiçbir anlamlı fark bulunmamıştır 

(34). Diğer taraftan ağır apneli bireylerin havayollarının daha çok AP yönde konfigüre 

olduğunu ve düşük LAT/AP oranının OUAS açısından risk taşıyabileceğini rapor 

etmiştir. Çalışmadaki sonuçlar Schwab’ın ve Leiter’in bulduğu sonuçları desteklemiştir. 

Normal bireylerde havayolu anatomisi en uzun ekseni lateral eksende olacak 

şekilde konfigüre olurken, OUAS’lı bireylerde havayolu anatomisinin anterio-posterior 

yönde konfigüre olduğu da yapılan çalışmalarda görülmektedir (119). Bu bağlamda 

belki de düşük LAT/AP boyut oranının obstruksiyon olaylarının bir açıklaması 

olabileceği düşünülmektedir.  

Görüldüğü üzere yapılan  çalışmalar apnenin oluşma nedeninin daha çok dar 

lateral havayolu boyutlarından ileri geldiğini göstermiştir. Oysa ortognatik cerrahi 

sonrası havayolunun lateral boyutunun incelendiği çalışma sayısı maalesef çok sınırlıdır 

(61). Bunun en büyük nedeni yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunun lateral 



 24 

sefalometrik radyografiler ile yapılmış olmasıdır. Bu yöntemle havayolunun yalnızca 

AP boyutu incelenebilmektedir. Tıp dünyasındaki gelişmelerle birlikte ortognatik 

cerrahi sonrası havayolunun gerek lateral yönde gerekse üç boyutlu olarak incelendiği 

çalışmalarla bu konu hakkında çok daha ayrıntılı bilgilere sahip olmak mümkündür. Bu 

konu hakkında mevcut inceleme yöntemlerine kısaca bakıldığında;  

  

2.3.1. Havayolu İncelemesinde Kullanılan Yöntemler  

 

Sefalometrik İnceleme : Bu yöntem havayolunun incelenmesinde kullanılan en 

eski yöntemlerden birisidir. Pek çok araştırmacı ortognatik cerrahi geçiren hastaların 

havayollarını incelemek için bu yöntemi tercih etmiştir (27,54,60,97,125,130,131).  Bu 

yöntemin avantajları; ucuz ve ulaşılabilir olması, aynı zamanda radyasyon düzeyinin 

tomografilere nazaran daha düşük olmasıdır. Yaygın olarak kullanılmakla beraber bu 

yöntemin en büyük eksikliği ise sadece 2 boyutlu incelemeye olanak tanımasıdır. Bu 

yöntemle havayolu ancak sagittal yönde görüntülenebilmektedir. Posterio-anterior 

sefalometrik radyografilerle LAT boyutta da görüntüleme yapmak mümkün olsada bu 

bölgede yer alan sert dokuların (dişler vs.) süperpoze olmalarından ötürü sağlıklı bir 

inceleme ve ölçüm yapmak mümkün değildir. Oysa faringeal havayolu üç  boyutlu bir 

doku olup , bu yöntemle üç boyutlu bir dokunun sadece 2 boyuttaki değişikliklerini 

tespit etmek mümkündür. Bu konuda eksikliği hissedilen bir başka nokta ise  

sefalometrik filmlerin hasta ayakta iken alınmasıdır, oysa ortognatik cerrahi sonrası 

havayolunda oluşabilecek değişikliklerin asıl etkileri (apne, horlama) hasta uyurken 

meydana gelmektedir. Bu nedenle hasta yatar pozisyonda iken alınacak sefalometrik 

radyografiler daha doğru sonuçlar verebilir.   

Rinomanometri ve Akustik rinometri : Rinomanometri ve akustik rinometri 

burun tıkanıklığını objektif olarak değerlendirebilen cihazlardır. Rinomanometri, burun 

boşluğu açıklığını aerodinamik bir terim olan rezistans ile ölçen yöntemdir. Akustik 

rinometri ise burun direncini akustik dalga yardımıyla ölçen bir cihazdır. Bu iki yöntem 

klinik muayeneye ek bilgiler sağlarlar ve burun problemlerinin tanısına yardımcı 

olurlar. Statik bir yöntemle burun içinde kesit alanlarını ve onların hacimlerini ölçebilen 

akustik rinometri hızlı bir ölçüm olması, basitliği ve hastaya bir zarar vermemesi 

yönünden avantajlıdır. Akustik tekniklere dayanan bu ölçümde geniş bant ses sinyalleri 
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buruna gönderilir ve yansıyan ses incelenir. Böylece burun içi coğrafyası açığa konmuş 

olur. Hızlı ve objektif olarak burun boşluğu boyutlarını grafiksel ve şekillerle ortaya 

koyar. Tıkanıklığın pozisyonu hakkında bilgi verir. En çok burnun ön tarafındaki 

bozuklukları değerlendirmede fayda sağlarlar (22,134). 

Elektromiyografik İnceleme : Genioglossus, suprahyoid gibi havayoluna etkide 

bulunan kasların elektromiyografik aktivitelerini incelemeye yönelik bir yöntemdir 

(44,97). Yapılan araştırmalarda uyku esnasında üst havayolu kollapsına uğrayan, ancak 

uyanıkken negatif hava basıncı uygulandığı halde havayolunda bir çökme görülmeyen 

bireylerde bile efektif olarak  kullanılabildiği gösterilmiştir (15,120). OUAS’lı 

hastalarda  uyanıkken uygulanan üst havayolu kaslarının aktivasyonu ile uyku esnasında 

havayolunda darlık oluşabilecek bölgelerin doğru olarak tespit edilmesinin sağlandığı 

çalışmalar literatürde mevcuttur (142). 

Fiberoptik Endoskopi : Bu yöntem havayolunun kamera vasıtasıyla doğrudan 

incelenmesini esas alır (44). Havayolunda darlık ve tıkanıklık olan yerleri doğrudan 

görme imkanı tanır, ancak incelenen bölgeden lineer ölçümler alınamaz. Sadece  

subjektif bir değerlendirmeye olanak verir.  

Üç Boyutlu Görüntülemeler :  Son yıllarda bilgisayarlı tomografi (BT) ve 

manyetik rezonans (MR) gibi incelenmesi istenilen dokuyu üç boyutta incelemeye 

olanak tanıyan cihazlar sayesinde artık daha doğru ve kapsamlı sonuçlara ulaşmak 

mümkündür. Havayolunun görüntülenmesinde lateral sefalometrik filmlerde sadece ön-

arka yönde inceleme mümkün olurken bu yöntemde ön-arka ve lateral yöndeki 

incelemeler kayıt altına alınabilir (71, 94,68,2,69). Üç boyutlu ölçüm ihtiyacı duyulan 

dokularda bu nedenle tercih sebebidirler (61). Hatta son yıllarda gelişen teknoloji ile 

birlikte (multislice BT) istenilen dokuların ve boşlukların (havayolu boşluğu) hacimsel 

olarak ölçümleri bile yapılabilmektedir (18,29,105) . Bu yöntemlerin avantaj-

dezavantajlarını özetlemek gerekirse;  

MR İncelemesi;  

Dokuların üç boyutlu olarak incelenmesinde yaygın kullanılan bir metoddur 

(1,14,37,81,82). Sert dokular yanında tüm yumuşak dokuların net olarak 

görüntülenmesine imkan verir. Bu yöntemle hastalara radyasyon vermeden  görüntü 

alınır. Tüm bu avantajlarının yanında bazı dezavantajları da vardır. Bu yöntemle 
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hastaların çekim periyotları 2-3 dakika sürdüğü için, bu esnada hasta birden fazla 

solunum siklüsü geçirmektedir. Çekim süresi uzadıkça hastaların çekim esnasında 

yutkunma riskide artmaktadır. Bu durum havayolu görüntülerinde artefakt oluşmasına 

neden olabilmektedir. Sefalometrik radyografilerle kıyaslandığında maliyeti yüksektir. 

Ortodontik aygıtlarla artefakt oluşturma riski fazladır. Ayrıca klostrofobisi (kapalı yer 

korkusu) olan olgularda uygulanması zordur.  

BT incelemesi;  

Yumuşak ve sert dokuların üç boyutlu olarak görüntülenmesine imkan tanır. En 

büyük avantajı bütün faringeal havayolunun 10-15 saniye gibi kısa bir sürede çekimine 

olanak tanımasıdır. Bu da özellikle detaylı ölçümler gerektiren çalışmalarda olguların 

çekim esnasında standardizasyonunun (ekspirasyon sonunda, ekspirasyon başında) 

sağlanmasında büyük detaylı ölçümler gerektiren çalışmalarda olguların çekim 

esnasında standardizasyonunun (ekspirasyon sonunda, ekspirasyon başında) 

sağlanmasında büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu yöntemin MR ile kıyaslandığında en 

büyuk dezavantajı olguların çekim esnasında radyasyona maruz kalmasıdır.    

 

2.4. Ortognatik Cerrahi ile OUAS  İlişkisi Konusunda Yapılan Çalışmalar 

 

Ortognatik cerrahi tedavisinin faringeal havayolu morfolojisi üzerine 

etkilerinden ve havayolu morfolojisinin de OUAS üzerine etkilerinden bahsettikten 

sonra asıl konumuz olan ortognatik cerrahi ile iskeletsel sınıf 3 anomalilerin tedavisinin  

faringeal havayoluna etkilerinin incelendiği yayınlara baktığımızda; 

 Guilleminault (1985) ve Riley (1987) 43 ve 46 yaşındaki iki sağlıklı kadın 

olgunun alt çenelerinin operasyonla geriye alınması sonrasında uykuyla ilişkili solunum 

hastalığı (OUAS) geliştiğini bildirmiştir.  Olgulardan ilkinin alt çenesi 7 mm, diğer 

olgunun ki ise 10 mm geriye alınmıştır. Operasyonlardan sırasıyla  5 ay ve 2 ay sonra 

her iki olguda ailelerinin horlama şikayetleriyle gelmişler ve uyku paternlerinin 

incelenmesi amacıyla olgular polisomnografik incelemeye alınmıştır. Birinci olgu 

operasyondan 7 ve 18 ay sonra ikinci olgu ise operasyon sonrası 5. , 10. ve 18. aylarda 

incelenmiştir. Yapılan incelemelerde kişilerin takip dönemi boyunca şikayetlerinin ve 
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RDI (respiratory disturbance index) skorlarının polisomnografide arttığı tespit edilmiştir 

(45,110).  

Greco ve ark. (1990), Guilleminault ve Riley’in rapor ettiği bu iki  olgu 

sonrasında alt çenesi operasyonla geriye alınmış olan  11 hastanın hipofaringeal 

havayolu alanını lateral sefalometrik radyografiler üzerinde retrospektif olarak 

incelemeye almışlardır. Çalışmalarında alt çenelerin geriye alınma miktarı ortalama 5,1 

mm olarak ölçülmüştür. Hastaların takip radyografileri 2 yıldan 6 yıla varan sürelerde 

ortalama 3 yıl sonra alınmıştır. Bu uzun dönem takip sonunda hipofaringeal havayolu 

alanında belirgin daralma meydana geldiğini ancak hiçbir hastada uykuyla ilişkili 

solunum bozukluğuna dair bir belirti oluşmadığını bildirmişlerdir (42). Yaptıkları 

çalışma retrospektif olması ve radyografilerin çekim standardizasyonunun 

sağlanamamış olması eleştirilerine neden olmuştur (131).  

Greco ve ark. (1990), alt çenenin operasyonla geriye alınmasının havayolu 

üzerine etkilerini inceledikleri çalışmanın hemen  arkasından daha önce maksillanın 

ileri alınmasının ve gömülmesinin havayolu direncine etkilerini gösteren çalışmaların 

yapıldığını (35,48,140), ancak bu operasyonların faringeal havayolu üzerindeki 

anatomik etkilerinin tam olarak bilinmediğini belirtmişlerdir ve maksiller 

operasyonların havayolunu nasıl etkilediğine bakmak amacıyla 13 OUAS semptomsuz 

olgu üzerinde yeni bir çalışma yapmışlardır. Çalışmadaki olguları maksillanın ileri 

alınması ve/veya gömülmesi tarzında operasyon  geçirecek olan  bireyler arasından 

seçmişlerdir. Havayolun incelemesini operasyondan önce (T1), operasyondan 24 saat 

sonra (T2) ve 3-5 yıl sonrası (T3) uzun dönem de lateral sefalometrik radyografiler ile 

incelemişlerdir. Çalışmada nasofaringeal havayolu alanını ve hipofaringeal havayolu 

alanını incelemişlerdir. Operasyondan hemen sonra nasofaringeal alanda çok az bir 

artışla birlikte hipofaringeal alanda belirgin bir artış tespit etmişlerdir. Uzun dönem 

takip sonunda ise nasofaringeal alanda artışın daha belirgin hale geldiğini, aynı şekilde 

hipofaringeal alanda ise belirgin bir ilave  artış olduğunu tespit etmişlerdir. 

Operasyondan hemen sonra hipofaringeal alandaki artışın aksine nasofaringeal alanda 

artış olmamasının postoperatif ödemden kaynaklanabileceğini belirtmişlerdir. 

Maksillanın ileri gelmesiyle yumuşak damağın öne geldiğinin ve uzadığının aynı 

zamanda sert damak-yumuşak damak arasındaki açının da genişlediğinin zaten 

bilindiğini ancak hipofaringeal bölgede bir değişiklik meydana gelmesinin ve havayolu 
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alanının bu bölgede artmasının beklenmedik bir sonuç olduğunu söylemişlerdir. Bunun 

nedeninin baş ve boyun postürünün, dilin ve diğer yumuşak ve sert dokuların operasyon 

sonrasında meydana gelen yeni çevresel değişikliklere adaptasyon göstermesinden 

kaynaklanabileceğini belirtmişlerdir.  

İlerleyen yıllarda Enacar ve ark.(1994) yaptıkları çalışmada alt çeneleri 

operasyonla geriye alınacak 15 sağlıklı (OUAS açısından) olgunun havayolunu 

operasyon öncesinde ve operasyondan sonra 6 hafta ve 1,5 yıllık dönemlerde  lateral 

sefalometrik radyografilerle incelemiştir. Hypofarinks toplam alanı yanında Greco dan 

farklı olarak 2 ayrı seviyede de (dilin üst ve taban bölgeleri) havayolunun AP boyutunu 

ölçmüşlerdir. Operasyonun hemen sonrasında dilin alt tabanında ve hipofarinks toplam 

alanında belirgin bir daralma, dilin üst kısmında ise istatistiksel olarak bir anlam 

taşımamakla birlikte bir miktar geriye hareket olduğunu  bulmuşlardır. Hipofarinks 

toplam alanındaki daralmanın Greco’nun bulgularıyla uyumlu olarak takip sonunda da 

değişmediğini, yine dilin üst bölgesindeki geriye hareketin de sabit kaldığını, ancak 

dilin alt sınırının operasyon öncesindeki konumuna hemen hemen geri döndüğünü  

rapor etmişlerdir. Yine  operasyondan hemen sonra hyoid kemiğin aşağıya hareket 

ettiğini, takip dönemi sonunda ise hyoidin operasyon öncesi konumuna tam olarak 

ulaşmamakla birlikte geri dönme eğilimi gösterdiğini bildirmişlerdir. Hipofarinks 

toplam alanındaki daralmayı dilin operasyon öncesine göre operasyon sonrasında daha 

geride konumlanmasına bağlamışlardır (27). 

Alt çenenin geriye alınması sonucunda havayolunda meydana gelen 

değişikliklerin kişilerin uyku kalitelerine olan etkisi ilk olarak Hochban (1996) 

tarafından  alt çenesi geriye alınacak 16 sağlıklı (OUAS açısından) olgu üzerinde 

incelenmiştir. Çalışmadaki radyolojik değerlendirmeler operasyon öncesi ve operasyon 

sonrasında 1.haftada, 3.ayda ve 1.yılda alınan sefalometrik filmler üzerinden 

incelenmiştir. Uyku değerlendirmeleri ise operasyondan önce ve operasyondan 10 gün 

sonra alınan polisomnografik incelemeler ile yapılmıştır. Çalışmadaki alt çene geri 

alınma miktarı 3’mm. den 12’mm.ye kadar bir aralıkta ortalama 7’mm. olarak 

ölçülmüştür. Buna göre operasyon sonrası. 1.yılda alt çenenin geriye alınması yönünden 

bir miktar iskeletsel nüks görülmekle birlikte havayolunda meydana gelen değişikliklere 

bakıldığında  1. hafta elde edilen sonuçların post op. 3. ayda ve 1.yılda da değişmediği 

tespit edilmiştir. Operasyon neticesinde bütün hastaların havayollarında bir daralma 



 29 

meydana gelmiştir, ancak hiçbir hastada OUAS gelişmemiştir. Bunun nedenini de 

mandibuler prognatizme sahip olan bireylerin operasyon öncesinde normal bireylere 

göre daha geniş havayoluna sahip olmalarına bağlamıştır. Yine de çalışmada uyku 

paterni incelemesinin operasyondan 10 gün gibi kısa bir süre sonra yapılmış olması, 

uzun dönemdeki uyku paterni değişiklikleri açısından yeterli bir sonuç vermemiştir 

(54).  

  

Tselnik ve Pogrel (2000) (130)  alt çenesi geriye alınacak 14 OUAS semptomsuz 

olgu  üzerinde yaptıkları çalışmada havayolunu lateral sefalometrik filmler üzerinde 

kısa dönemde (post op. 2 hafta) ve uzun dönemde (post op. 6 ay ile 2 yıl arası) 

incelemişlerdir. Çalışmada havayolunun ön-arka yön boyutuna ve toplam alanına 

bakmışlardır. Diğer araştırmacılardan (27,54) farklı olarak operasyondan hemen sonra 

havayolunun boyutlarında genişleme ve aynı şekilde toplam havayolu alanında da 

belirgin bir artış tespit etmişlerdir. Bunun nedenini ise hyoid kemiğinin operasyondan 

hemen sonraki hareketine bağlamışlardır. Hyoid kemik operasyondan hemen sonra daha 

önceki çalışmalarla benzer olarak aşağı hareket etmiş bunun da operasyona bağlı olarak 

dilin havayolu üzerine çökmemesi için bir adaptasyon olduğu düşünülmüştür (7, 27). 

Ancak yine diğer araştırmacılardan farklı olarak hyoid kemiğin aşağı hareketinin 

yanında aynı zamanda öne doğruda hareket ettiğini bildirmişlerdir. Bu hareketi de 

havayolu açıklığını korumak için bir adaptasyon göstermesine bağlamışlardır. 

Operasyon sonrası uzun dönem incelemede hyoidin tekrar eski yerine hareket ettiği bu 

durumunda havayolunun ön-arka yön boyutunda ve toplam alanında  belirgin bir 

daralmaya neden olduğunu belirtmişlerdir.    

Turnbull ve Battagel (2000) (131) konuya farklı bir açıdan yaklaşıp ortognatik 

cerrahi operasyonu geçirecek olan 32 (OUAS semptomsuz) hastayı,  uygulanan farklı 

cerrahi yöntemlerin  faringeal havayoluna ve uykudaki solunum kalitesine olan etkileri 

yönünden incelemişlerdir. Havayolunda operasyon sonrasında meydana gelen  

değişiklikleri operasyon sonrası erken dönemde (6.hafta) aldıkları lateral sefalometrik 

filmler üzerinde incelemişlerdir. Yaptıkları değerlendirmede alt çeneleri ileri alınan 

Cl.II grubunda retropalatal ve retroglottik bölgede operasyon sonrasında belirgin oranda 

genişleme, Cl.III grubunda alt çenesi geriye alınan(n=13) (bimaksiller n=11 + sadece alt 

çenesi geriye alınan n=2) grupta minimum palatal havayolunda ve minimum lingual 
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havayolunda anlamlı daralma,  üst çenesi ileriye alınan (n=18) (bimaksiller n=11, 

sadece üst çenesi ileri alınan n=7) grupta hem minimum palatal havayolunda hem de 

minimum lingual havayolunda daralmalar görülmekle birlikte bu daralmalar istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır. Sadece üst çeneleri ileri alınan grupta da yine bu 

bölgelerde anlamlı bir değişikliğe rastlanmamıştır. Aynı çalışmada  alt çene operayonu 

geçiren 9 olguda (alt çenesi ileri alınan 3, geriye alınan 6) havayolunda meydana gelen 

değişikliklerin kişilerin uyku paternleri üzerindeki  etkilerini  erken dönemde (post op 1 

ay) kısıtlı parametreli uyku izlem aygıtları ile incelemişlerdir. Operasyon sonunda 

farinks havayolunda meydana gelen değişikliklerin hiçbir hastada uykuyla ilişkili 

solunum problemine yol açmadığını bildirmişlerdir. Yaptıkları  çalışmada vakaların tek 

ve çift çene seklinde ayrılmamış oluşu net sonuçların ortaya çıkmasını engellemiştir, 

ayrıca yaptıkları uyku çalışmasındaki vaka sayısının çok sınırlı oluşu ve uyku 

değerlendirmelerinde  objektif bir inceleme olan RDI indeksi yerine daha subjektif bir 

inceleme olan Epsworth indeksi kullanılmış olması tartışma konusu olabilecek faktörler 

olarak dikkat çekmektedir. 

Saitoh (2004) alt çenesi operasyonla geriye alınacak olan 10 sağlıklı (OUAS 

açısından) hasta üzerinde havayolunu incelemiştir. Sefalometrik filmler üzerinde 

havayolunu operasyon sonrası 3-6 ay (T1) ve 2 yıl ve üzeri (T2) olarak gözlemlemiştir. 

Buna göre operasyondan 3-6 ay sonraki dönemde havayolunda belirgin daralma, 

yumuşak damak uzunluğunda artma olduğu, bunlara ek olarak  dilin posteriora kaydığı 

tespit edilmiştir.  Operasyondan 2 yıl sonrasında sert dokularda operasyon sonrasında 

oluşan değişikliklerin stabil kaldığı dilin ise tekrar operasyon öncesi konumuna hareket 

ettiği ve bu durumun yumuşak damak uzunluğunu da etkileyerek yumuşak damak 

uzunluğunu azalttığını rapor etmiştir. Dilin ve yumuşak damağın bu hareketinin, 

operasyon sonrasında farinks fonksiyonuna adaptasyon göstermelerinden 

kaynaklanabileceğini belirtmiştir (116).  

Kawakami ve ark. da (2005) alt çenesi geriye alınacak 30 OUAS semptomsuz 

olgunun havayolunu lateral sefalometrik filmler üzerinde retrospektif olarak 

incelemişlerdir. Çalışmada dilin etrafındaki vertikal ve horizontal boşluklara 

bakmışlardır. Yaptıkları ölçümlerde alt çenenin geriye alınma miktarını 6,5 ± 2,5 mm 

olarak hesaplamışlardır. Operasyondan 1 ay sonra daha önceki araştırmalara (130) 

benzer olarak hyoid kemiğinde belirgin bir şekilde aşağıya ve bir miktar anteriora 
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hareket gözlemlenirken, Enacar ve ark’dan farklı olarak  faringeal havayolunda (dilin 

etrafındaki boşluklarda) anlamlı bir değişime rastlanmamıştır. Bu farklılığın belki de 

operasyon sonrası uygulanan fiksasyon metodunun farklılığından kaynaklanabileceğini, 

Enacar’ın çalışmasında vakaların operasyon sonrası tel fiksasyonla sabitlendiğini, bu 

çalışmada ise rijit fiksasyon yönteminin kullanıldığını söylemişlerdir. Alt çenenin 

geriye alınması sonrasında hyoidin aşağıya doğru hareketinin havayolunun hacmini 

koruyarak dilin etrafındaki boşlukların aynı kalmasını sağladığı düşüncesi bu çalışmayla 

da desteklenmiştir (7, 130). Operasyondan 1 yıl sonra ise hyoid kemiğinin tekrar 

operasyon öncesi konumuna döndüğü ve bu durumun dilin arkasinda kalan horizontal 

alanı belirgin oranda, dilin üstünde kalan vertikal alanı ise az miktarda daralttığı 

görülmüştür. Bu durum, Saitoh’un (2004) cerrahi sonrası dentofasiyel yapıların    

ilerleyen dönemde fizyolojik adaptasyon gösterdiğine dair yorumunuda açıklamaktadır. 

Çalışma sonunda hiçbir hastada OUAS semptomlarına rastlanmamıştır (60).  

Bu konuda ki en uzun dönem inceleme Eggensberger ve Smolka (2005) (25) 

tarafından yapılmıştır. Çalışmada alt çenesi operasyonla geriye alınacak  12 OUAS 

semptomsuz olgunun havayollarını  operasyon sonrası 12 yıl incelemişlerdir. Lateral 

sefalometrik filmler üzerinde yaptıkları bu çalışmada hastaları operasyon öncesi (T0), 

operasyon sonrası 1 ay (T1), 6 ay (T2), 14 ay (T3), 12 yıl (T4) dönemlerinde 

incelemişlerdir. Yaptıkları ölçümlerde alt çenenin geriye alınma miktarını ortalama 5,6  

± 6,0 mm olarak hesap etmişlerdir. Operasyondan hemen sonra hyoid kemiğin belirgin 

şekilde aşağıya aynı zamanda posteriora hareket ettiğini tespit etmişlerdir. Hyoid 

kemiğin aşağıya doğru hareketi daha önce başka araştırıcılar (Tselnik-Pogrel, 

Kawakami) tarafından da bulunan bir sonuçtur, ancak bu araştırmada öncekilerden 

farklı olarak hyoid kemikte anteriora dogru değil posteriora doğru bir hareket olduğunu 

ve bu durumun havayolunun operasyondan hemen sonra daralmasının sebebi olduğunu 

söylemişlerdir. Operasyonun hemen sonrasında havayolunun her  seviyesinde (üst, orta 

ve alt) daralma meydana gelmiştir. Operasyondan 1 yıl sonrada üst ve orta havayolunda 

bu daralma devam etmiş ancak alt havayolunda hafif bir artışa rastlanmıştır. 12 yıl 

sonundaki incelemede üst ve orta havayolu bölgesinde daralmaların devam ettiği oysa 

alt havayolunun operasyon öncesi konumuna döndüğü tespit edilmiştir. Havayolunda 

meydana gelen bu değişimlerin belki de yaşlanmaya bağlı olabiliceğini bildirmişlerdir. 

Ancak ileri dönemlerde gelişebilecek OUAS riskine karşı hastaların daha detaylı ve 

uzun (15 yıl) takip edilmeleri gerektiğinin altını çizmişlerdir. 
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Bu konu üzerindeki tek üç boyutlu inceleme Kawamata ve ark. tarafından 30 

OUAS semptomsuz olgu üzerinde yapılmıştır. Yaptıkları çalışmada havayolunu 

operasyon sonrasında 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık periyotlarla  üç boyutlu BT üzerinde 

incelemişlerdir. Olgularda alt çenelerin geriye alınma miktarı 7,8 ± 2,1 mm olarak 

ölçülmüştür. Post op. 3. ayda farinks havayolunda hem ön-arka yönde hemde lateral 

yönde daralmalar görülmüştür. Bu çalışmada da diğer çalışmalardaki (130) gibi alt 

çenenin geri alınma miktarı ile havayolunun 3 ay sonundaki daralma miktarı arasında 

kesin bir korelasyon bulunmuştur (61).  

Post op. 6.ay ve 1 yıl incelemelerinde ise bu değişikliklerin stabil kaldığı 

gözlemlenmiştir. Alt çenenin geri alınmasının havayolu üzerinde geri dönüşü olmayan 

daralmalara neden olduğu rapor edilmiştir. Ancak bu çalışmada da bundan önceki 

çalışmalarda olduğu gibi havayolunda meydana gelen değişikliklerin kişilerin uyku 

paternlerini nasıl etkilediğine ve daralma sonucunda OUAS gelişip gelişmediğine 

bakılmamıştır.  

Samman ve ark. ise konuyu farklı bir yönden ele alıp cerrahi operasyonla 

iskeletsel Cl.III anomalileri düzeltilen olguların (n=70) faringeal havayollarının 

operasyondan 6 ay sonraki hali ile Cl.I yapıya sahip operasyona ihtiyacı olmayan 

sağlıklı olguların havayollarını karşılaştırmışlardır. Çalışmalarında operasyon geçiren 

gruptaki olguları operasyon tipine ve cinsiyete göre de ayrıca değerlendirmişlerdir. 

Buna göre, sadece alt çenesi geriye alınan gruptaki erkek bireylerde en belirgin 

değişiklikler hipofaringeal bölgede ve havayolunun en dar olduğu bölgedeki daralmalar 

olarak göze çarpmıştır. Kadın olgularda ise faringeal havayolu boyutlarında anlamlı bir 

değişikliğe rastlanmamıştır. Operasyon sonrasıyla, kontrol grubu karşılaştırıldığında 

(kadın-erkek beraber), nasofaringeal bölge ve hipofaringeal bölgenin boyutlarında  

normal bireylere göre azalma görülmüştür. Hipofaringeal bölgedeki bu daralmanın dil 

tabanının operasyon sonrasında daha geride konumlanmasından kaynaklanabileceğini 

söylemişlerdir. Sadece maksiller ilerletme uygulanan gruptaki olgulara bakıldığında 

hem erkek hem kadın olgularda nasofaringeal boyutta artış bulunmuştur. Operasyon 

sonrası havayolu boyutlarıyla normal bireylerin havayolları karşılaştırıldığında erkek 

bireylerin nasofaringeal havayolu boyutundaki azalma ve hipofaringeal havayolu 

boyutundaki artış dikkat çekmektedir. Bimaksiller operasyon geçiren grupta erkek 

olgularda operasyon sonrasında orofaringeal boyutta ve minimum havayolu boyutunda 
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azalma bulunmuştur, ayrıca dil tabanında da geriye bir hareket söz konusu olmasına 

rağmen sadece alt çenesi geriye alınan grubun aksine hipofaringeal bölgede hiçbir 

daralmaya rastlanmamıştır. Operasyon sonrası havayolu boyutlarıyla sağlıklı bireyleri 

karşılaştırdıklarında her iki cinsiyette de nasofaringeal boyutlarda azalma rapor 

etmişlerdir. Bu sonuçlar ışığında dikkat çeken nokta, operasyon neticesinde 

havayolunun orofaringeal ve hipofaringeal boyutlarında meydana gelen daralmanın 

sadece erkek olgularda meydana gelmesidir. Samman ve ark. bu durumun belkide 

erkeklerin alt çenelerinin geriye alınma miktarının kadınlardan daha fazla 

olabileceğinden kaynaklanabileceğini belirtmişlerdir (117).   

Bu konuda tek ve çift çene operasyonlarının direkt olarak karşılaştırıldığı tek 

çalışma ise Chen ve ark. (16) tarafından iskeletsel Cl.III anomaliye sahip olup (OUAS 

semptomsuz) tek çene operasyonu (alt çenesi geriye alınan) geçirecek 35 ve çift çene 

operasyonu geçirecek 31 olgu üzerinde  yapılmıştır. Faringeal havayolu 3 ayrı seviyede 

(üst-orta ve alt) operasyon sonrasında 3-6 ay ve 2 yıllık dönemlerde lateral sefalometrik 

radyografiler üzerinde incelenmiştir. 3-6 aylık dönem sonunda faringeal havayolunun 

üst kısmındaki havayolu boyutunda  çift çene grubunda anlamlı artışa rastlanırken, tek 

çene grubunda anlamlı bir değişikliğe rastlanmamıştır. Havayolunun orta ve alt 

sevilerinde ise tek çene grubunda daha belirgin olmak üzere her iki grupta da 

(orofaringeal bölgede ve hypofaringeal bölgede) daralma tespit etmişlerdir. Takip 

dönemi (operasyon sonrası 2 yıl) sonunda ise çift çene grubunda havayolunun üç 

seviyesinde de meydana gelen değişikliklerin operasyon öncesi konumuna geri 

döndüğünü, tek çene grubunda ise havayolunun üst bölgesinde değişim görülmediğini, 

orta ve alt seviyelerdeki daralmanın bir miktar geri dönüşüm eğilimi göstermekle 

birlikte  büyük oranda stabil kaldığını bildirmişlerdir. (16) 

Tüm bu çalışmalar göstermiştir ki; alt çenenin geriye alınması faringeal 

havayolunda anlamlı değişikliklere yol açmakla birlikte bu konuda üç boyutta meydana 

gelen değişikliklerin tam olarak tespit edildiği çalışma sayısı maalesef çok yetersizdir. 

Bu konuda eksikliği hissedilen bir başka önemli nokta ise faringeal havayolunda 

meydana gelen değişikliklerin  başta uykudaki solunum paterni olmak üzere kişilerde ne 

tür etkilere neden olduğunun hala tam olarak açığa kavuşmamış olmasıdır. Bu 

çalışmada literatürdeki bu eksiklikler göz önüne alınarak hem faringeal havayolunda 

meydana gelen değişikliklerin üç boyutlu olarak incelenmesi, hem de bu olası 
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değişikliklerin kişilerin uykudaki solunum  paternlerini nasıl etkilediğinin tam olarak 

tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada ayrıca tek çene ve çift çene operasyonu 

uygulanan olgular birbirleriyle karşılaştırılarak bu operasyonların faringeal havayolu ve 

uykudaki solunum paternine etkileri yönünden birbirleri arasında fark olup olmadığının 

ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Materyal 

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’ nda çok 

merkezli olarak yürütülen prospektif çalışmada iskeletsel sınıf 3 maloklüzyon tanısıyla 

kliniğimize  başvuran ve preoperatif ortodontik tedavileri devam eden hastalar 

arasından seçim yapılmıştır. Çalışmada yer alacak olgular seçilirken şu kriterlere dikkat 

edilmiştir: 

1. 01.09.2006 – 31.01.2007  tarihleri arasında operasyonları planlanan iskeletsel 

sınıf 3 anomaliye sahip, tek çene (alt çenenin geriye alınması) veya çift çene (alt 

çenenin geriye alınması + üst çene ilerletmesi) operasyonu planlanmış, 

2.  Tedavi öncesi ortodontik kayıtları eksiksiz olan 

3.  Konjenital anomalisi (hemifasiyel mikrozomi, mandibuler dizostoz, dudak 

damak yarıkları vs…), travma hikayesi ve nasofaringeal havayoluna etki 

edebilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan 36 olgu seçilmiştir.  

Bu olgular seçilirken operasyon öncesinde yada çalışmanın takip dönemi 

süresince fonksiyonel yada kozmetik amaçlı olarak rinoplasti genioplasti ve buna 

benzer şekilde havayolunu doğrudan etkileyecek türde operasyon geçirmeyi düşünen 

olgular olmamasına önem gösterilmiştir. Daha sonra yapılan ileri düzey incelemelerde  

1. Vücut kitle indeksi (VKİ) operasyon öncesinde ve/veya takip dönemi sonunda 

27 ve üstünde olan (5 olgu),   

2. Operasyon öncesi yapılan uyku çalışmasında AHI (apne-hipopne indeksi) skoru 

25 ve üzerinde olan (2 olgu) olgular çalışma dışı bırakılmıştır.  

3. Çalışma süreci boyunca çeşitli nedenlerle uyku çalışması ve/veya BT 

incelemeleri yapılamayan toplam 4 olgu da çalışmadan çıkarılmıştır. 

Bu kriterler doğrultusunda yaşları 18-34 arasında değişen, çift çene (alt çenenin 

geriye alınması + üst çene ilerletmesi ) operasyonu planlanan 7’si erkek, 7’si bayan 14   

ve tek çene (alt çenenin geriye alınması) operasyonu planlanan 3’ü erkek, 8’i bayan 11 

olgu olmak üzere  toplam 25 olgu çalışmaya dahil edilmiştir. (Tablo 3-1 ve 3-2) 
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Tablo 3-1: Tüm olguların cinsiyet-yaş dağılımı 

GRUP CINSIYET N Ortalama 

Erkek 6 22,0 ± 3,03 Çift Çene 

 Kız 8 21,25 ± 2,65  

Erkek 2 22,0 ± 0,01 Tek Çene 

 Kız 9 21,77 ± 5,14 

 

Tablo 3-2 ; Tüm olguların VKİ dağılımı 

VKİ Çift Çene Tek Çene MW p 

Tedavi Öncesi 20,50±2,38 21,73±2,41 47,5 0,111 

6.Ay 20,29±2,16 20,27±2,37 75 0,934 

 

Metod 

Çalışmada yer alan bütün olgulara operasyon öncesinde sabit tedavi uygulanmış 

olup operasyon sonrasında da  tedavileri devam etmiştir. Tek çene grubundaki 11 olgu 

arasında 5 olgu çekimli, 6 olgu ise çekimsiz olarak planlanmıştır. Çift çene grubundaki 

14 olgu ise 6 çekimli, 8 çekimsiz olarak planlanmıştır.   

 Olgularda ortognatik cerrahi operasyonunun etkisiyle meydana gelen 

kranyofasiyel değişiklikler lateral sefalometrik filmler üzerinde, faringeal havayolu 

morfolojisi üzerinde meydana gelebilecek üç boyuttaki değişiklikler ise çok kesitli 

(multislice) BT ile incelenmiştir, ayrıca operasyon neticesinde faringeal havayollarında 

meydana gelecek olası değişikliklerin kişilerin uykudaki solunum paternlerini nasıl 

etkilediğini tespit etmek amacıyla tüm olgular bir gece süreyle uyku laboratuarında 

yatırılmıştır.   

Sefalometrik incelemeler operasyondan 1-30 gün öncesinde (T1), operasyondan 

1 ay sonra (T2) ve 6 ay sonra (T3) yapılmıştır. Operasyon sonrası 1 aylık dönemde (T2) 

postoperatif ödemler henüz tam olarak iyileşmediği için bu dönemde sadece sert 

dokularda salt operasyonla meydana gelen değişiklikler incelenmiştir. Operasyon 

sonrası 6. ayda hem yumuşak hem de sert dokularda meydana gelen değişiklikler 

incelenmiştir.  
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BT ve uyku paterni incelemeleri operasyon öncesi 1-30 günlük dönemde (T1) ve 

operasyon sonrası 6.ayda (T2) yapılmıştır. 

 

 

3.1. Cerrahi Prosedür 

Operasyonlar İ.Ü. Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim 

Dalı’nda ve İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesı Ağız Diş ve Çene 

Cerrahisi Bölümü’nde aynı kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bütün operasyonlar 

için aynı prosedür uygulanmıştır Tek çene operasyonu uygulanan bütün olguların  

sagittal split ramus osteotomisi (SSRO) ile alt çeneleri geriye alınmıştır. Çift çene 

operasyonu uygulanan bütün olguların Le fort 1 operasyonu ile üst çeneleri ileri alınıp, 

SSRO ile alt çeneleri geriye alınmıştır. Her iki gruptada rijit internal fiksasyon 

uygulanmıştır.  

3.2. Sefalometrik İnceleme 

Ortognatik cerrahinin kraniofasiyel morfoloji üzerindeki salt etkilerini görmek 

için  operasyon sonrasında 1 aylık (T2) dönemde alınan lateral sefalometrik 

radyografiler kullanılmıştır. Maksilla ve mandibulanın operasyon ile vertikal ve sagittal 

yönde ne kadar yer değiştirdiğini tespit etmek amacıyla  sefalometrik filmler üzerinde  

pterygomaksiller fissürden (PT noktası) gerçek horizontale (Porion – Orbita) bir dik 

indirilip (130) bu doğrunun A (subspinal nokta) ve B (supramental nokta) noktalarına 

olan dik uzaklığı hesap edilmiştir. Operasyon öncesi (T1), operasyondan 1 ay sonra 

(T2) ve 6 ay sonra (T3) çekilen sefalometrik radyografiler bu doğrular üzerinde 

çakıştırılarak alt ve üst çenelerin ne kadar ileri-geri alındığı ölçülmüştür. T2 ve T3 

döneminde incelenen tüm nokta-düzlem ve açılar şunlardır; (tablo-3.3) 

 

Sefalometrik noktalar: 

 

S : sella . Hipofizyel fossanın göz muayenesindeki geometrik orta noktası 

N : nasion. Orta çizgi üzerinde frontonasal suturun en ön noktası 
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A noktası: subspinale. Orta çizgi üzerinde Spina Nasalis Anterior ve Prosthion 

arasında yer alan içbükeyliğin en derin noktası  

B noktası: supramentale.  Orta çizgi üzerinde mandibuler kesicilerin üzerini 

örten alveol kemiğin en üst noktası ve pogonion arasında kalan alt çene konkavitesinin 

en derin noktası  

Pog : pogonion. Çene ucundaki en ön nokta  

As : yumuşak doku A. Orta çizgi üzerinde üst dudağın en konkav kısmı 

Bs : yumuşak doku B .Orta çizgi üzerinde çene yumuşak dokusundaki en konkav 

kısım 

PogS : yumuşak doku pogonion. Orta çizgi üzerinde yumuşak doku çene ucunun 

en ön noktası 

Go: gonion. Ramusun posteriorundan ve mandibulanın alt sınırından geçen 

teğetlerin oluşturduğu açının açıortayının mandibulanın köşesini kestiği nokta  

Me : menton. Mandibulanın lateral sefalometrik film üzerinde görülen simfiz 

karaltısının en alt noktası 

Gn : gnation. Çene kemiğinin ön (pogonion) ve alt (menton) noktalarının orta 

noktası 

Po : porion. Sefalostatın kulak çubuklarıyla lokalize edilen dış kulak yolunun en 

üst kısmı 

Or : orbitale. Göz çukurunun en alt kenarı 

ANS : anterior nasal spine. Maksillanın ön nasal açıklığın alt sınırındaki sivri 

kemik seyrinin ön noktası 

PNS : posterior nasal spine. Palatinal kemiğin sert damağı oluşturan arka 

sırtının en posterior noktası 

Ptm : pterygomaksillare. Pterigomaksiller fissürün konturları önde maksillanın 

retromolar kemik çıkıntısı, arkada sfenoid kemiğin pterigoid ön kavsinden oluşur 

H : hyoid. Dil kemiği olarakta adlandırılan hyoid kemiğin korpusu boomerang 

şeklinde ön yüzü dışbükey, üst ve altyüzü ve arkasıda içbükeyolarak ayıran median 

bölümden oluşur. 
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U6 : üst 1.büyük azının distali  

Upp.lip : Üst dudağin en ön kısmı 

Low.lip : Alt dudağın en ön kısmı (57,58,137) 

 

Sefalometrik Düzlemler 

 

S – N : Sella turcica ve Nasion noktalarını birleştiren doğru 

N – A : Nasion ve A noktalarını birleştiren doğru  

N – B : Nasion ve B noktalarını birleştiren doğru 

Go – Gn : Gonion ve Gnathion noktalarını birleştiren doğru 

FH : frankfurt horizontal düzlemi. Porion ve Orbita noktalarından geçen düzlem 

Go – Me : mandibulanın korpus uzunluğu. Gonion ve menton noktaları 

arasındaki mesafeyi ölçen doğru 

PTV düzlemi : pterigoid vertical. Pterigomaksiller fossanın distalinden 

Frankfurt horizontal düzleme indirilen dikmedir 

N – ANS : üst ön yüz yüksekliği. FH düzleme dik doğru üzerinde Nasion ve 

spina nasalis anterior noktaları arasındaki mesafe  

ANS – Me : alt ön yüz yüksekliği. FH düzleme dik doğru üzerinde spina nasalis 

anterior ve Menton noktaları arasındaki mesafe 

N – Me : ön yüz yüksekliği. FH düzleme dik doğru üzerinde Nasion ve Menton 

noktaları arasındaki mesafe 

S – Go : arka yüz yüksekliği. FH düzleme dik doğru üzerinde Sella turcica ve 

Gonion noktaları arasındaki mesafe 

PTV – U6: pterigomaksillarisle üst 1.büyük azının distali arasındaki mesafeyi 

ölçen doğru  

PTV – A : PTV düzlemi ve  A noktası arasındaki dik uzaklık  

PTV – B : PTV düzlemi ve  B noktası arasındaki dik uzaklık 
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PTV – Pog : PTV düzlemi ve  Pog noktası arasındaki dik uzaklık 

PTV – H : PTV düzlemi ve  hyoid kemik arasındaki dik uzaklık 

PTV – As : PTV düzlemi ve  yumuşak doku A noktası arasındaki dik uzaklık 

PTV – Bs : PTV düzlemi ve  yumuşak doku B noktası arasındaki dik uzaklık 

PTV – PogS : PTV düzlemi ve  yumuşak doku Pog noktası arasındaki dik 

uzaklık 

PTV – Upp.lip : PTV düzlemi ve  üst dudak arasındaki dik uzaklık 

PTV – Low.lip : PTV düzlemi ve  alt dudak arasındaki dik uzaklık 

FH – ANS : Frankfurt horizontal düzlemle ANS noktası arasındaki dik uzaklık 

FH – PNS : Frankfurt horizontal düzlemle PNS noktası arasındaki dik uzaklık 

FH – H : Frankfurt horizontal düzlemle hyoid kemik arasındaki dik uzaklık 

Overbite : Frankfurt horizontal düzleme dik  alt ve üst kesici dişlerin insizal 

kenarları arasındaki mesafe 

Overjet : Frankfurt horizontal düzlem üzerinde alt ve üst kesici dişlerin insizal 

kenarları arasındaki mesafe  (57,58,137) 

 

Sefalometrik Açılar 

 

SNA : Sırasıyla S-N-A noktalarını birleştiren doğrular arasında kalan açı 

SNB : Sırasıyla S-N-B noktalarını birleştiren doğrular arasında kalan açı 

ANB : Sırasıyla A-N-B noktalarını birleştiren doğrular arasında kalan açı 

SN-GoGn : S-N ve Go-Gn doğruları arasında kalan açı (57,58,137) 
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Şekil 3-1 Sefalometrik ölçümler 

 

3.3. BT İncelemesi 

Olguların bilgisayarlı tomografi (BT) kayıtları için aynı prosedür uygulanıp 

standardizasyon sağlanmıştır, buna göre, tüm görüntüler hastalar supin pozisyonda iken 

alınmıştır. Çekim esnasında hastalara sadece burundan nefes alıp vermeleri ve 

yutkunmamaları söylenmiştir. Tüm BT kayıtları ekspirasyon sonunda alınmıştır.  

Çalışmada 4 kesit tarayıcılı spiral BT (Sensation 4, Siemens, Germany- YAZILIM : 

Leonardo VD30A Oem-Installation Version Syngo Coem_VD10F06 ) kullanılmıştır, 
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Şekil 3-2; Multislice BT ve kafa sabitleyici lastik yastıklar  

 

Havayolunun görüntülenmesinde:  Kafa tabanından glottis alt düzlemine dek 1 

mm kesit kalınlığında aksiyel planda (Frankfurt horizontal düzleme paralel) aralıksız 

BT kesitleri alınmıştır. Olguların kafalarını doğru konumlandırmak ve sabitlemek için 1 

adet çift yönlü ve bir adet tek yönlü olmak üzere 2 adet su terazisi kullanılmıştır (Şekil; 

3-3 ve 3-4). Çift yönlü su terazisi olgunun frankfurt horizontal düzlemine (Po-Or) 

paralel olarak, diğeri ise olgunun alnına, yer düzlemine paralel ve olgunun orta 

çizgisinden geçecek şekilde yerleştirilmiştir (şekil 3-5 ve şekil 3-6). Hastanın başı supin 

pozisyonda konumlandırılırken çift yönlü su terazisi olgunun sagittal düzlem üzerindeki 

standardizasyonunu sağlayıp olgunun başının ekstansiyon ve fleksiyon yapmasını 

engellemek için diğer su terazisi olgunun horizontal düzlem üzerindeki 

standardizasyonunu sağlayıp  başın sağa sola çevrilmesini engellemek için 

kullanılmıştır. Hastanın başı konumlandırıldıktan sonra kafa sabitleyici yastıklarla 

sabitlenip çekimler tamamlanmıştır (şekil 3-2). 

   

Şekil 3-3; Su terazileri 
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Şekil 3-4; Hastanın horizontal düzlemine yerleştirilen çubuk 

 

 

Şekil 3-5 ;Tragus ve orbita noktalarının izafi işaretlenmesi 
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Şekil 3-6; Su terazileri olgu üzerine yerleştirildikten sonraki görüntüsü 

 

Üstte sert damak, altta glottis tabanı, önde sert damak posterior sınırından dil 

köküne çizilen vertikal hat, arkada posterior faringeal duvar, lateralde sağ ve sol lateral 

faringeal duvarlar arasında kalan hava boşluğu hacmi hesaplanmış ve havayolu 3 

boyutlu olarak görüntülenmiştir (Şekil 3-7 ve 3-8). Hava boşluğunun hacmi, önce 

aksiyel kesitlerin alanları tek tek hesaplanıp sonra bunların toplanmasıyla elde 

edilmiştir.  
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Şekil 3-7: Havayolu üst-alt sınırı 

 

 

Şekil 3-8; Havayolunun üç boyutlu görüntüsü 
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Hacimsel ölçüm yanında havayolunun LAT ve AP boyutlarında da  2 ayrı 

seviyede ölçüm yapılmıştır. Retropalatal bölgedeki (sert damak seviyesinden yumuşak 

damağın alt ucuna kadar olan bölge olarak kabul edilmiştir) en dar havayolu kesit alanı, 

seviye 1 olarak kabul edilmiştir. Retroglottik (dil gerisi) bölgedeki (yumuşak damağın 

alt ucundan epiglottisin tabanına kadarki bölge olarak kabul edilmiştir) en dar havayolu 

kesit alanı   seviye 2 olarak kabul edilmiştir (şekil 3-9 ve 3-10). Bu seviyeler tespit 

edilirken önce tek tek ilgili bölgelerdeki  kesit alanları hesap edilerek en dar havayolu 

kesit alanı bulunmuştur. Daha sonra bu kesitin AP ve LAT boyutları hesap edilmiştir. 

AP boyut orta çizgiye paralel en geniş boyut olarak hesaplanmıştır, LAT boyut ise bunu 

dik olarak kesen en geniş lateral boyut olarak ölçülmüştür. (Şekil 3-11 ve 3-12). 

 

Şekil 3-9 Seviye 1 (Retropalatal bölge) 

 

 

Şekil 3-10; Seviye 2 (Retroglottik bölge)  
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              Şekil 3-11; (Seviye 1) Retropalatal bölge LAT ve AP boyutlar 

 

 
  

Şekil 3-12; (Seviye 2) Retroglottik bölge LAT ve AP boyutlar  
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3.4. Polisomnografik İnceleme 

 

Bu çalışmada PSG çekimleri İ.Ü.Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları bölümünde 

bulunan uyku laboratuarında teknisyen gözetiminde ve hastaların spontan uykusunda 

yapılmıştır. Ses yalıtımına sahip klimalı odalarda çekimler gerçekleştirilmiştir. Hastalar 

normal uyku saatlerinden 1,5 saat kadar önce odaya alınarak odaya alışmaları 

sağlanmıştır. Hastalara yapılacak işlem ve bağlanacak olan elektrodların neleri 

kaydettiği ayrıntılı olarak anlatıldıktan sonra yaklaşık 30-45 dakika süren elektrod 

bağlama işlemine geçilmiştir. Hastalar tüm elektrodların bilgisayardan kontrol 

edilmesini takiben yalnız bırakılmıştır. 

 Polisomnografik inceleme E serisi ( Compumedics Ltd., Viktorya, Australya) 

aygıtı ile yapılmıştır. Polisomnografide: 2 kanal EEG (C3-A2, O1-A2, 

Elektroensefalogram), 2 kanal EOG (Elektrookülogram), iki kanal çene EMG’si 

(elektromiyogram), oronazal akım ölçer, parmak pulse oksimetresi, trakeal mikrofon, 

beden durumu algılayıcısı, iki  torako abdominal hareket kuşağı, iki tibial EMG  ve bir 

kanal EKG (  Elektrokardiogram) kullanılmıştır. En az 5 saatlik kayıtlar geçerli kabul 

edilmiştir. Tüm polisomnografik traseler bu konuda deneyimli bir hekimce 

yorumlanmıştır. Uyku evrelemesi Rechtschaffen and Kales kurallarına göre yapılmıştır. 

Uyku çalışması değerlendirilirken AHI (apne-hipopne indeksi) kullanılmıştır. Oronazal 

akımın 10 saniyeden fazla kesilmesi apne, satürasyondaki %3 ve fazlası satürasyon 

düşmeleri desatürasyon olarak sayılmıştır. Hava akımında akım durmaksızın 10 saniye 

veya daha uzun  ve  % 50’ den fazla derinlik düşüşü desatürasyon yada arousal ile 

birlikte ise  hipopne olarak sayılmıştır.  Buna göre AHI skorlarındaki azalma olguların 

uykudaki solunum paternlerindeki iyileşmeyi, aksine AHI skorlarındaki artış ise 

uykudaki solunum paternlerindeki kötüleşmeyi göstermektedir. 

Ayrıca hastalardan uyku laboratuarına yatacakları gece alkol almamaları 

istenmiştir. Solunum yollarına etki edebilecek akut enfeksiyon geçiren bireylere 

iyileşene kadar çalışma yapılmamıştır.  

  

3.5. İstatistik İnceleme  

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 10.0 programı 
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kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken niceliksel verilerin 

karşılaştırılmasında Mann Whitney U test kullanıldı. Grup içi değerlendirmelerde paired 

sample t test ve wilcoxon  testi, Friedman test, alt grup karşılaştırmalarında Dunn’s 

çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Parametreler arasındaki ilişkilerin 

incelenmesinde ise Spearman’s Rho korelasyon testi kullanılmıştır. Sonuçlar % 95’lik 

güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir. 
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4. BULGULAR 

4.1. Sefalometrik Bulgular  

4.1.1. Çift çene operasyonu uygulanan grupta tedavi sonrasında sert ve yumuşak 

dokularda elde edilen değişiklikler  

Ortognatik cerrahi sonrası alt ve üst çenelerin ön-arka yönde ne kadar hareket 

ettiğine bakıldığında  (PTV – A ve PTV – B  düzlemi) çift çene grubundaki olgularda  

üst çenenin öne hareketi ortalama -4,79±1,14 mm, alt çenenin geriye hareketi ise 

ortalama 4,93±1,02  mm olarak ölçülmüştür (tablo 4-1).  

Sınıf 3 yapıdaki iyileşme operasyon öncesinde (T1) negatif olan ortalama ANB 

değerinin (-3,57±1,02) operasyon sonrasında pozitif değerlere (2,07±1,19) dönmesiyle 

de izlenmektedir (tablo 4-1). 

Çift çene grubunda operasyon sonrasında (T2) ön-arka yöndeki dişsel 

değişikliklere bakıldığında üst 1. molar dişlerin üst çene hareketiyle uyumlu olarak öne 

geldiği operasyon öncesinde negatif olan ortalama overjet değerinin pozitif değerlere 

geçtiği görülmüştür (tablo 4-1).  

Aynı şekilde üst çenenin dik yöndeki hareketine (FH – ANS ve FH – PNS)  

bakıldığında; hem ön hem arka tarafta üst çenenin ortalama olarak yaklaşık 2,7 mm 

yukarıya doğru yer değiştirdiği izlenmektedir. ( Tablo 4-1 ) 

  

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 4-1; Çift çene grubundaki olgularda meydana gelen sert doku değişimleri ve bu değişikliklerin istatistiksel önemi  

(T1: pre--op.ortodontik tedavi sonu (op.öncesi)– T2:op. sonrası 1.ay  –T3: op. sonrası 6. ay)  

Çift Çene T1 T2 T3 T2 – T1 T3 – T1 T3 – T2 

Ön-arka yön       

PTV-A 52,29±3,63 57,07±3,49 57,086±3,564 4,79±1,14** 4,8±1,048** 0,014±0,36 

PTV-B 59,14±3,35 54,21±3,54 54,321±3,501 -4,93±1,02** -4,82±0,97** 0,107±0,28 

PTV-Pog 60,54±4,07 55,89±4,35 56,32±4,49 -4,64±1,36** -4,21±1,68** 0,43±0,51* 

SNA 79,36±0,74 82,036±0,72 81,79±0,64 2,68±0,54** 2,43±0,43** -0,25±0,325* 

SNB 82,89±0,63 79,964±0,72 80,07±0,78 -2,93±0,805** -2,82±0,77** 0,107±0,401 

ANB -3,57±1,02 2,07±1,19 1,71±1,24 5,64±1,08** 5,29±1,09** -0,36±0,46* 

Go-Gn 68,57±4,34 63,25±4,61 63,29±4,63 -5,32±1,14** -5,29±1,09** 0,035±0,31 

PTV-H 2,07±3,87 2,43±3,52 1,86±4,55 0,36±0,74 -0,21±3,07 -0,57±2,65 

Dik yön       

FH-ANS 51±5,33 48,29±4,99 48,57±5,03 -2,71±0,80** -2,43±0,98** 0,29±0,58 

FH-PNS 50,93±5,68 48,25±5,29 48,43±5,48 -2,68±0,61** -2,50±0,48** 0,18±0,32 

N-ANS 56,04±5,18 53,32±4,86 53,71±5,17 -2,71±0,8** -2,32±0,77** 0,39±0,45* 

ANS-Me 79,57±7,33 80±7,47 79,54±7,7 0,43±2,24 -0,04±1,99 -0,46±0,84 

SN-GoGn 40,43±5,17 39,93±4,62 40±4,49 -0,5±2,62 -0,43±2,53 0,071±0,62 

S-Go 78,36±7,97 78,36±8,34 78,21±7,78 -0±2,04 -0,14±1,61 -0,14±0,86 

N-Me 135,82±11,2 133,39±10,62 133,25±11,21 -2,43±2,32** -2,57±1,92** -0,14±0,93 

FH-H 113,29±9,82 110,79±9,69 112,75±9,82 -2,5±1,4** -0,54±1,78 1,96±1,82** 

Dişsel       

PTV-U6 18,71±4,22 22,893±3,889 23,04±3,63 4,18±2,42** 4,32±2,43** 0,143±0,57 

Overjet -5,821±4,281 1,68±0,77 1,43±0,39 7,5±4,641** 7,25±4,41** -0,25±0,51 

Overbite -0,71±2,33 1,39±0,79 2,04±0,31 2,11±1,8** 2,75±2,19** 0,64±0,77* 

Wilcoxon test (* p < 0,05 , **p < 0,01) 

 



Operasyon sonrası (T2) dikey yöndeki değişikliklere bakıldığında SN-GoGn 

açısı değişmemekle birlikte üst ön yüz yüksekliğinde (N-ANS) ve total yüz 

yüksekliğinde (N-Me) azalma bulunmuştur. Total arka yüz yüksekliğinde (S-Go) ise 

anlamlı değişikliğe rastlanmamıştır. Operasyon öncesinde (T1) negatif olan ortalama 

overbite değeri (-0,71±2,33 mm) operasyon sonrasında pozitif değerlere (1,39±0,79) 

geçmiştir. Takip dönemi sonunda da (T3) devam eden ortodontik tedaviye bağlı olarak 

ilave bir overbite artışı (2,04±0,31) meydana gelmiştir. Hem dikey, hem de ön-arka 

yönde operasyon sonrası (T2) meydana gelen sert doku değişimlerinde takip dönemi 

sonunda da (T3) istatistiksel olarak önemli bir değişikliğe rastlanmamıştır (tablo 4-1).  

Çift çene grubunda hyoid kemiğin operasyondan hemen sonra (T2)  istatistiksel 

olarak anlamlı miktarda (ortalama 2,5±1,4 mm) yukarı hareket ettiği, takip dönemi 

sonunda (T3) ise  tekrar operasyon öncesi konumuna geri döndüğü tespit edilmiştir 

(tablo 4-1). 

 

Tablo 4-2; Çift çene grubundaki olgularda meydana gelen yumuşak doku değişimleri ve bu 
değişikliklerin istatistiksel önemi 

(T1: pre--op.ortodontik tedavi sonu (op.öncesi)– T3: op. sonrası 6. ay)  

Çift Çene T1 T3 T3 – T1 

PTV-PogS 73,86±5,56 71,607±5,414 -2,25±0,75** 

PTV-As 68,25±4,878 70,29±4,78 2,04±0,66** 

PTV-Bs 70,57±4,43 67,39±4,63 -3,18±1,32** 

PTV-up.lip 72,86±4,17 75,14±3,84 2,29±0,67** 

PTV-low.lip 78,71±3,97 75,04±4,03 -3,68±0,97** 

Wilcoxon test (* p < 0,05 , **p < 0,01) 

 

Çift çene grubundaki yumuşak doku değişikliklerine bakıldığında sert dokularla 

uyumlu olarak takip dönemi sonunda (T3) üst dudağın 2,29±0,67 mm, yumuşak doku A 

noktasının ise 2,04±0,66 mm öne hareket ettiği, aynı şekilde alt dudağın da 3,68±0,97 

mm geriye hareket ettiği görülmüştür (tablo 4-2). 
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4.1.2. Tek çene operasyonu uygulanan grupta tedavi sonrasında sert ve yumuşak 
dokularda elde edilen değişiklikler 

Tek çene grubunda operasyonla alt çenenin geriye hareketi  (PTV – B) ortalama 

5,86 ± 0,67 mm olarak ölçülmüştür (tablo 4-3). 

Operasyon öncesinde (T1) negatif olan ortalama ANB değerinin (-1,86±0,78) 

operasyon sonrasında pozitif değerlere (1,27±0,88) dönmesi sınıf 3 yapıdaki düzelmeyi 

göstermektedir (tablo 4-3).  

Ön-arka yöndeki diğer sert doku ve dişsel değişikliklere bakıldığında; Pog. 

noktasınında operasyon sonrasında (T2) alt çenenin hareketiyle uyumlu olarak geriye 

hareket ettiği, operasyon öncesinde (T1) negatif olan ortalama overjet değerinin 

operasyondan sonra (T2) pozitif değerlere döndüğü görülmektedir. Operasyon 

sonrasında (T2) meydana gelen değişikliklerde takip dönemi sonunda da (T3) 

istatistiksel olarak anlamlı bir değişikliğe rastlanmamıştır (tablo 4-3). 

Dikey yöndeki değişikliklere bakıldığında hem arka yüz, hem  ön yüz 

boyutlarında hem de SN – GoGn açısında operasyon sonrasında (T2) ve takip dönemi 

sonunda (T3) anlamlı bir değişikliğe rastlanmamıştır. Sadece operasyon öncesinde (T1) 

yetersiz olan overbite miktarında (0,23±1,31 mm) operasyon sonunda (T2) artış 

(1,27±0,47 mm) bulunmuştur. Takip dönemi sonunda (T3) overbite  değerinin ilave bir 

artış (1,73±0,41mm) daha gösterdiği görülmüştür (tablo 4-3) 

 

 

 

 



Tablo 4-3; Tek çene çene olgularının op.öncesi (T1) – op. sonrası 1.ay (T2) – op. sonrası 6. ayda (T3)  sert doku değişimleri  

(T1: pre--op.ortodontik tedavi sonu (op.öncesi)– T2:op. sonrası 1.ay  –T3: op. sonrası 6. ay)  

Tek Çene T1 T2 T3 T2 – T1 T3 – T1 T3 – T2 

Ön-arka yön       

PTV-A 52,09±3,91 52,09±3,91 52,045±3,946 0±0 -0,045±0,27 -0,045±0,27 

PTV-B 57,09±6,5 51,23±6,31 51,136±6,321 -5,86±1** -5,95±1,083** -0,091±0,30 

PTV-Pog 58,64±7,38 53,09±7,1 53,5±7,23 -5,55±1,11** -5,14±0,9** 0,41±0,49 

SNA 81,36±0,84 81,364±0,839 81,36±0,84 0±0 -0±0,22 -0±0,224 

SNB 83,23±0,9 80,091±0,861 80,36±0,9 -3,136±0,505** -2,86±0,6** 0,273±0,261* 

ANB -1,86±0,78 1,27±0,88 1±0,89 3,14±0,5** 2,86±0,64** -0,27±0,34* 

Go-Gn 69,45±9,74 63,86±9,24 63,68±9,23 -5,59±1,11** -5,77±0,9** -0,18±0,4 

PTV-H 6,45±3,64 6,18±4,12 3,91±5,17 -0,27±1,01 -2,55±3,27* -2,27±2,65* 

Dikey yön       

N-ANS 52,64±4,52 52,64±4,52 52,64±4,52 0±0 0±0 0±0 

ANS-Me 73,18±6,52 72,73±6,51 72,73±6,68 -0,45±2,7 -0,45±2,34 0,002±0,63 

SN-GoGn (°)  35±7,63 35,73±6,94 35,82±7,25 0,73±3,13 0,82±3,12 0,09±0,7 

S-Go 78,18±10,55 77,91±9,71 78±9,83 -0,27±1,35 -0,18±1,6 0,09±0,7 

N-Me 125,82±9,18 126,27±9,7 126,55±9,21 0,45±3,36 0,73±2,72 0,27±1,79 

FH-H 114,91±11,76 117±11,57 115,82±11,86 2,09±1,81* 0,91±2,51 -1,18±2,79 

Dişsel       

PTV-U6 18,95±2,56 18,955±2,564 19,14±2,72 0±0 0,18±0,64 0,182±0,643 

Overjet -3,136±1,185 2,09±1 1,45±0,42 5,227±0,876** 4,59±1,04** -0,64±0,81* 

Overbite 0,23±1,31 1,27±0,47 1,73±0,41 1,05±1,04* 1,5±1,1** 0,45±0,42* 

Wilcoxon test (* p < 0,05 , **p < 0,01)  



 

Tek çene grubunda  operasyondan hemen sonra (T2) hyoid kemiğin istatistiksel 

olarak anlamlı miktarda (ortalama 2,09±1,81 mm) aşağıya doğru hareket ettiği 

görülmektedir. Takip dönemi sonunda (T3) ise hyoid kemiğin yukarıya hareket ettiği ve 

operasyon öncesi konumuna döndüğü, ön-arka yönde ise  istatistiksel olarak anlamlı 

miktarda geriye doğru hareket ettiği tespit edilmiştir (tablo 4-3) 

 

Tablo 4-4; Tek çene grubundaki olgularda meydana gelen yumuşak doku değişimleri ve bu 
değişikliklerin istatistiksel önemi  

(T1: pre--op.ortodontik tedavi sonu (op.öncesi)– T3: op. sonrası 6. ay)  

Tek Çene T1 T3 T3 – T1 

PTV-PogS 70,82±6,1 68,545±5,155 -2,27±1,62 ** 

PTV-As 67,455±4,132 67,45±4,2 -0±0,39 

PTV-Bs 68,45±6,22 64,86±5,71 -3,59±1** 

PTV-up.lip 71,82±4,4 71,68±4,27 -0,14±0, 

PTV-low.lip 75,18±4,87 70,77±4,45 -4,41±0,8** 

(* p < 0,05 , **p < 0,01) 

 

Tek çene grubundaki yumuşak doku değişikliklerine bakıldığında sert dokularla 

uyumlu olarak takip dönemi sonunda (T3) alt dudağın 4,41±0,8 mm, yumuşak doku 

pogonionun 2,27±1,62 mm. ve yumuşak doku B noktasının 3,59±1 mm geriye hareket 

ettiği görülmüştür. (tablo 4-4) 

 

 

 

 

 

 



 56 

4.2. Uyku Çalışmasının Sonuçları 

 

Tek çene (n=11) ve çift çene (n=14) operasyonu uygulanan toplam 25 hastanın 

uyku çalışmalarının sonuçları tablo 4-5 ve tablo 4-6’da gösterilmiştir.  

Tablo 4-5;: Tek çene grubundaki olguların uyku paternlerinde meydana gelen değişiklikler ve bu 
değişikliklerin istatistiksel önemi  

(T1: pre--op.ortodontik tedavi sonu (op.öncesi)– T3: op. sonrası 6. ay)  

    T1 (n=11)  T3 (n=11)  Wilcoxon test 

değişkenler Ortalama        SD  Ortalama        SD  T1 – T3 

AHI    4,00             3,83     5,02             4,29  0,088 

Ortalama saturasyon    97,60            1,43       97,64           1,02  1,000 

Minimum saturasyon    91,50            9,75       92,10           5,22  0,315 

Wilcoxon Testi 

 

Tablo 4-6; Çift çene grubundaki olguların uyku paternlerinde meydana gelen değişiklikler ve bu 
değişikliklerin istatistiksel önemi 

(T1: pre--op.ortodontik tedavi sonu (op.öncesi)– T3: op. sonrası 6. ay)  

 T1 (n=14)  T3 (n=14)  Wilcoxon test 

değişkenler Ortalama        SD  Ortalama        SD  T1 – T3 

AHI      6,36             6,1       5,45             2,71  0,834 

Ortalama saturasyon    97,82             0,6       97,28           1,32  0,617 

Minimum saturasyon    92,00            5,02       93,93           4,05  0,294 

Wilcoxon  Testi 

 

 Tek çene ve çift çene grubunda; pre-op AHI düzeyine göre post-op AHI 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05). (Tablo 4-3) 

 

Tek çene ve çift çene grubunda; pre-op ortalama saturasyon düzeyine göre post- 

op ortalama saturasyon düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim görülmemiştir 

(p>0.05). (Tablo 4-3) 
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Tek çene ve çift çene grubunda; pre-op minimum saturasyon düzeyine göre 

postop minimum saturasyon düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim 

görülmemiştir (p>0.05). (Tablo 4-3) 

 

 

4.3. BT İncelemesi  

 

Tablo 4-7 : Tek çene grubu olgularının faringeal havayolunda meydana gelen değişimler 
ve bu değişimlerin istatistiksel önemi 

(T1: pre--op.ortodontik tedavi sonu (op.öncesi)– T3: op. sonrası 6. ay)  

    T1 (n=11)  T3 (n=11)  Wilcoxon test 

Değişkenler Ortalama        SD  Ortalama        SD  T1 – T3 

Seviye 1 AP (cm)    0,72             0,15     0,68             0,14  0,014* 

Seviye 1 LAT (cm)     1,85             0,24       1,83             0,24  0,014* 

Seviye 2 AP (cm)     0,94             0,20       0,75             0,17  0,007** 

Seviye 2 LAT (cm)     2,34             0,44       2,13             0,40  0,008** 

Havayolu hacmi (cc)    25,56            5,50      22,39            4,95  0,003** 

Wilcoxon testi (* p < 0,05 , **p < 0,01) 

Tablo 4-8: Çift çene grubu olgularının faringeal havayolunda meydana gelen değişimler ve 
bu değişimlerin istatistiksel önemi 

(T1: pre--op.ortodontik tedavi sonu (op.öncesi)– T3: op. sonrası 6. ay)  

    T1 (n=14)  T3 (n=14)  Wilcoxon test 

Değişkenler Ortalama        SD  Ortalama        SD  T1 – T3 

Seviye 1 AP (cm)    0,73             0,14     0,90             0,12  0,001** 

Seviye 1 LAT (cm)     1,79             0,18       1,98             0,17  0,001** 

Seviye 2 AP (cm)     0,91             0,22       0,75             0,29  0,004** 

Seviye 2 LAT (cm)     2,68             0,59       2,42             0,72         0,027* 

Havayolu hacmi (cc)    27,46            6,82      27,44            6,64         0,990 

Wilcoxon testi (* p < 0,05 , **p < 0,01) 
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4.3.1. Seviye 1 (retropalatal bölge) AP ve LAT boyut ölçümleri 

 

Tek çene grubunda pre-op seviye 1 AP boyutuna göre post-op seviye 1 AP 

boyutunda görülen düşüş istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Çift çene grubunda 

pre-op seviye 1 AP boyutuna göre post-op seviye 1 AP boyutunda görülen artış 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<0.01). (Şekil 4-1) 
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                Şekil 4-1: Pre-op-Post-op Seviye 1 AP Boyut Değişimi 

 

Tek çene grubunda pre-op seviye 1 LAT boyutuna göre post-op seviye 1 LAT 

boyutunda görülen düşüş istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<0.01).  Çift 

çene grubunda pre-op seviye 1 LAT boyutuna göre post-op seviye 1 LAT boyutunda 

görülen artış istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<0.01). (Şekil 4-2) 
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                  Şekil 4-2: Pre-op-Post-op Seviye 1 LAT Boyut  Değişimi 

 

4.3.2. Seviye 2 (retrolingual bölge) AP ve LAT boyut ölçümleri 

Tek çene grubunda pre-op seviye 2 AP boyutuna göre post-op seviye 2 AP 

boyutunda görülen düşüş istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<0.01). Çift çene 

grubunda pre-op seviye 2 AP boyutuna göre post-op seviye 2 AP boyutunda görülen 

düşüş istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<0.01). (şekil 4-3) 
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Şekil 4-3 Preop-Postop Seviye 2 AP Boyut Değişimi 

 

 

Tek çene grubunda pre-op seviye 2 LAT boyutuna göre post-op seviye 2 LAT 

boyutunda görülen düşüş istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<0.01). Çift çene 

grubunda pre-op seviye 2 LAT boyutuna göre post-op seviye 2 LAT boyutunda görülen 

düşüş istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). (Şekil 4-4) 
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Şekil 4-4; Pre op-Post op Seviye 2 LAT Boyut Değişimi 

 

4.3.3.  Faringeal havayolu hacmi ölçümleri 

Tek çene grubunda pre-op havayolu hacmine göre post-op havayolu hacminde 

görülen düşüş istatistiksel olarak anlamlı iken (p<0.05); çift çene grubunda pre-op 

havayolu hacmine göre post-op havayolu hacminde görülen değişiklik istatistiksel 

olarak anlamlı değildir (p>0.05). (Şekil 4-5)  
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Şekil 4-5;  Pre op-Post op  Havayolu Hacmi Değişimi 
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4.3.4. Faringeal havayolu ölçümlerindeki T3-T1  değişim düzeylerinin gruplar 
arasında karşılaştırılması 

 

Tablo 4-9: Radyografik Ölçümlerdeki Değişim Düzeylerinin Değerlendirilmesi  

Değişim Miktarı Çift Çene Tek Çene p 

SEVIYE 1 AP 0,26±0,15 -0,03±0,08 0,0001** 

SEVİYE 1 LAT 0,35±0,47 -0,035±0,13 0,04* 

SEVİYE 2 AP -0,16±0,15 -0,18±0,13 0,557 

SEVİYE 2 LAT -0,26±0,39 -0,21±0,15 1 

HAVAYOLU -0,02±6,22 -2,05±2,45 0,661 

 

Mann Whitney U Test 

(* p < 0,05 , **p < 0,01) 

 

 Çift çene operasyonu uygulanan olguların seviye 1 AP boyutlarında görülen 

değişim miktarı, tek çene uygulanan olgulardan istatistiksel olarak ileri düzeyde 

farklıdır. (p<0.01). (Tablo 4-9) 

 

Çift çene operasyonu uygulanan olguların seviye 1 LAT boyutlarında görülen değişim 

miktarı, tek çene uygulanan olgulardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklıdır. 

(p<0.05). (Tablo 4-9) 

 

Tek çene ve çift çene operasyonu uygulanan olguların seviye 2 AP boyut 

değişim düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0.05). (Tablo 4-9) 

 

Tek çene ve çift çene operasyonu uygulanan olguların seviye 2 LAT boyut 

değişim düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0.05). (Tablo 4-9) 
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Tek çene ve çift çene operasyonu uygulanan olguların hava yolu hacimlerinin değişim 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) 

(Tablo 4-9) 
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5. TARTIŞMA  

5.1.  Metodun Tartışılması 

 

5.1.1. Havayolu İncelemesinde Kullanılan Yöntemin Tartışılması 

. 

Bu çalışmada kullanılan yöntem : 

Tıp dünyasındaki gelişmelerle birlikte doku görüntüleme yöntemlerine her gün 

bir yenisi eklenmektedir. Bu ilerlemelerle birlikte artık üç boyutlu görüntüleme 

metodları rutin hale gelmiştir. (13,19,38,51,79,93,151)..  

Bu çalışmada da havayolu incelemelerinde yaygın olarak kullanılan üç boyutlu 

görüntüleme yöntemlerinden  hacimsel ölçümlere imkan veren çok kesitli BT 

kullanılmıştır Bu yöntemle hastaların havayolları operasyon öncesinde ve sonrasında 

karşılaştırılarak meydana gelen değişiklikler hem üç boyutta incelenmiş hem de 

havayolu hacminde oluşan toplam değişiklik ölçülmüştür.  

Bilindiği gibi havayolu hareketli bir yapı olup soluk alıp - verme esnasında 

hareketlilik gösterebilmektedir (119) . MR ile havayolu görüntülenmesi 2-3 dk. 

sürmekte olup bu süreyi hastanın nefes tutma, sadece soluk alma veya sadece soluk 

verme paternlerinden biriyle tamamlaması pek mümkün değildir. Hasta bu esnada 

birden çok soluk alma-verme siklüsüne girdiğinden artefakt oluşma ihtimali 

artmaktadır, ayrıca operasyon öncesi ve sonrası havayolu karşılaştırmalarında bir 

standardizasyon elde etmek zordur, bu nedenle çalışmamızda görüntüleme yöntemi 

olarak,  uygulaması  sadece 10-15 sn. sürmüş olan BT uygulanmıştır. Çekimler 

ekspirasyon sonunda tamamlanmıştır. Böylelikle görüntülerde bir standardizasyon elde 

edilip aynı zamanda havayolunun çekim esnasında stabil kalması sağlanmıştır. 
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Lateral İnceleme 

Havayolunun OUAS açısından değerlendirilmesinde A-P yönde incelemeden 

ziyade lateral yönde incelemenin daha doğru sonuçlar verdiği çeşitli çalışmalarla 

gösterilmiştir. Schwab ve ark. apneli ve normal bireyleri karşılaştırdıkları 

çalışmalarında havayolunun anterio-posterior boyutu apneli ve normal bireylerde benzer 

çıkarken apneli bireylerde havayolunun baskın olarak lateral boyutta dar olduğunu 

bildirmişlerdir(118).  Li ve Chen, OUAS’lı bireylerle normal bireylerin havayolları 

arasında AP boyutları açısından hiç fark olmadığını ancak LAT boyutlar açısından 

OUAS’lı bireylerde anlamlı daralma olduğunu rapor etmişlerdir (18,70). Yine Schwab 

ve ark. normal bireylerde havayolu anatomisinin en uzun ekseni LAT eksende olacak 

şekilde konfigürasyon gösterirken, OUAS’lu bireylerde havayolu anatomisinin AP 

yönde konfigürasyon gösterdiğini bildirmişlerdir (119). Kuna ve ark. yaptıkları 

çalışmada devamlı pozitif hava basıncı (CPAP) uygulamasının hastaların üst 

havayollarını AP yönden ziyade LAT  yönde genişlettiğini açıklamişlardır (64). 

 Yaptığımız çalışmada da havayolunun lateral yönde incelenmesi OUAS 

yönünden daha ayrıntılı sonuçlar elde edilmesi açısından tercih edilmiştir.  

 

Hacimsel inceleme 

OUAS’ın asıl nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte bu konuda farklı görüşler 

mevcuttur. Pertinen ve ark. 157 OUAS’lı bireyi inceledikleri çalışmalarında 5mm’den 

daha dar faringeal havayoluna sahip bireylerin ayrıca mandibuler düzlem ile hyoid 

kemik arası (MP-H) mesafenin 24 mm’den daha fazla olduğu bireylerin OUAS için risk 

taşıdığını bildirmiştir (100), Riley 11 mm’den dar havayolunun ve 15,4 mm’den daha 

fazla MP-H mesafesinin OUAS için risk taşıyacağından bahsetmiştir (109). Sullivan ise 

farinks havayolundaki anatomik sapmaların ve havayolu açıklığının korunmasındaki 

nörolojik yetmezliklerin bu durumun oluşmasında etkili olabileceğini bildirmiştir (126). 

Havayolunun ön-arka ve lateral boyutlarında yapılan ölçümler, faringeal havayolunda 

meydana gelen değişimler hakkında bilgiler vermiş olsada havayolunun 3 boyutlu bir 

boşluk olduğu ve bu boşluğun da bir hacmi olduğu düşünüldüğünde toplam havayolu 

hacminde meydana gelen değişiklikler de kesinlikle göz ardı edilemeyecek bir konu 

olmaktadır. Faringeal havayolu boşluğunun toplam hacminde meydana gelen 
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değişimlerin OUAS açısından bir önem taşıyıp taşımadığını gösteren bir literatür ise 

bulunmamaktadır. Üç boyutlu görüntüleme metodlarının kullanımının giderek 

yaygınlaştığı günümüzde toplam havayolu hacminin de OUAS açısından önem taşıyıp 

taşımadığını kontrol etmenin doğru bir yaklaşım olabileceği düşünülerek bu çalışmada 

aynı zamanda operasyon sonrası havayolu hacmindeki değişiklikler de hesaplanmıştır 

 

 

5.1.2. Hasta takip süresi 

 

Faringeal havayolunda ortognatik cerrrahi sonucunda meydana gelen 

değişikliklerin uzun dönemde kalıcı olup olmadığı birçok araştırıcı tarafından ele 

alınmış ve farklı görüşler ortaya atılmıştır.. Hochban  ve ark. (54) yaptıkları çalışmada 

alt çenesi operasyonla geriye alınan hastaların havayollarını post-op. 3 ay ve 1 yıllık 

dönemde incelemişlerdir.3 ay sonunda bütün hastaların faringeal havayollarında 

belirgin oranda azalma tespit etmişler ve  bu durumun post-op. 1 yıl sonunda 

değişmediğini bildirmişlerdir.Turnbull ve Battagel (2000) operasyondan 6 hafta 

sonrasında yaptıkları ölçümlerde retrolingual bölgede havayolunun daraldığını 

bildirmişlerdir. Mehra ve ark. ( 85) üst çeneleri ileri ve alt çeneleri geriye alınan 

hastaların havayolu boyutlarında operasyondan en az 6 ay sonra yaptıkları ölçümlerde 

havayolu boyutlarında daralma rapor etmişlerdir. Saitoh (116) alt çenenin operasyonla 

geriye alınmasını takiben 3-6 ay sonunda Hochban ile benzer olarak havayolunda 

daralma olduğunu ancak operasyondan 2 yıl sonrasında ise dilin tekrar eski konumuna 

gelerek havayolunun tekrar eski haline döndüğünü bildirmiştir Eggensperger (2005) 

(25) ve ark operasyondan hemen sonra (1 hafta) üst-orta ve alt faringeal havayolunda 

daralma olduğunu belirtmişlerdir. Bu daralmanın orta ve üst faringeal havayolunda tüm 

takip periyodu boyunca devam ettiğini, alt faringeal havayolu bölgesinde daralmanın 6. 

ay sonunda da devam ettiğini ancak operasyondan 1 yıl ve 12 yıl sonraki ölçümlerde 

Saitoh ile benzer olarak havayolu boyutunda artış olduğunu bildirmişlerdir. Chen ve 

ark. (2007) (16) alt çenenin geriye alınmasını takiben 3-6 ay sonrasında havayolunda 

anlamlı oranda daralma meydana geldiğini, operasyondan 2 yıl sonra bu daralmanın 

sabit kaldığını bildirmişlerdir. Bu konudaki tek üç boyutlu inceleme ise Kawamata ve 

ark. (61) tarafından yapılmıştır. Çalışmalarında alt çenenin geriye alınması sonrası 3. 
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ayda vakaların büyük çoğunluğunda diğer araştırmacılarla benzer olarak havayolunun 

ön- arka yönde belirgin oranda daraldığını rapor etmişlerdir (54,116). Operasyondan 6 

ay ve 1 yıl sonra yaptıkları incelemelerde ise bu daralmanın  diğer araştırmalarla benzer 

olarak çoğunlukla sabit kaldığını bildirmişlerdir (25,54).  

Yaptığımız çalışmada hastalar operasyon sonrası 6 aylık dönemde incelenmiştir. 

Yapılan birçok çalışma alt çenenin geriye alınmasını takiben faringeal havayolunda 

görülen daralmaların operasyon sonrası 3-6 aylık periyotta meydana geldiğini ve daha 

uzun dönemde (1 yıl-2 yıl) bu daralmaların sabit   kaldığını veya eski hallerine geri 

dönüşüm eğilimi gösterdiğini kanıtlamıştır (16,25,54,61,85,116,). Tüm bu 

çalışmalardan, alt çenenin geriye alınmasını takiben faringeal havayolunda meydana 

gelebilecek  değişikliklerin ilgili kişilerde yaratabileceği etkileri incelemek için en 

uygun dönemin  daralmanın en fazla meydana geldiği operasyon sonrası 6. ay olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada daha uzun dönem incelemeye gerek 

duyulmamıştır.   

 

5.1.3. Havayolunda Meydana Gelen Değişikliklerin Uykudaki Solunum Paternine 

Etkilerinin İncelenmesi  

Kişilerin uykudaki solunum kaliteleri hakkında fikir sahibi olunabilmesi için 

birçok yöntem denenmiştir. Ayrıntılı anamnez, uyku esnasında horlama seslerini tespıt 

eden gürültü monitörleri gibi pek çok metod kullanılmaktadır (54). Fakat bu konuda en 

objektif inceleme yöntemi polisomnografidir. Bu çalışmada da operasyonlar neticesinde 

olguların havayollarında meydana gelen değişikliklerin kişilerin uykudaki solunum 

kalitelerini nasıl etkilediğini tespit etmek amacıyla bu konuda altın standart kabul edilen 

polisomnografi tercih edilmiştir.  

5.2.  Çalışmanın Sonuçlarının Tartışılması  

5.2.1. Sefalometrik Ölçümler 

Çift çene grubunda vertikal yöndeki değişikliklere bakıldığında maksillanın 

gömülmesine paralel olarak üst ön yüz yüksekliğinde ve total ön yüz yüksekliğinde 

operasyon sonrasında (T2) azalma bulunmuştur. Arka yüz yüksekliğinde ise anlamlı 

değişikliğe rastlanmamıştır. Takip dönemi sonunda (T3) üst ön yüz yüksekliğinde çok 

az bir geri dönüş eğilimi görülmekle birlikte operasyon sonrasındaki bu değişikliklerin 
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sabit kaldığı görülmüştür. Operasyondan sonra ve takip dönemi sonunda SN – GoGn 

açısı Chen ve ark.’nın (16)  bulgularıyla benzer olarak değişmemekle birlikte negatif 

olan overbite değerinin belirgin oranda düzeldiği (arttığı), takip dönemi sonunda devam 

eden ortodontik tedaviye bağlı olarak ilave bir overbite artışı daha olduğu dikkat 

çekmiştir. 

Tek çene grubunda dikey yöndeki değişikliklere bakıldığında hem arka yüz, hem  

ön yüz boyutlarında hem de SN – GoGn açısında operasyon sonrasında ve takip dönemi 

sonunda anlamlı bir değişikliğe rastlanmamıştır. Bu sonuçlar daha önceki çalışmalarla 

uyumludur (16,17,25,116). Sadece overbite değerinde  anlamlı bir değişiklik (artış) 

görülmüştür. Takip dönemi sonunda da çift çene grubundaki olgularda olduğu gibi ilave 

bir  artış tespit edilmiştir. Overbite miktarındaki bu artışın devam eden ortodontik 

tedavinin bir neticesi olduğu düşünülmektedir.  

Çift çene grubunda operasyondan hemen sonra hyoid kemiğin bir miktar 

yukarıya hareket ettiği, takip dönemi sonunda ise hyoid kemiğin tekrar eski konumuna 

döndüğü görülmüştür. Operasyon sonrası hyoid kemiğin yukarı hareketinin üst çenenin 

operasyonla yukarı hareket ettirilmesinden ve dilin konumunun değişmesinden 

kaynaklandığı, takip dönemi sonunda ise mevcut yeni duruma göre dilin adaptif 

değişikliğe uğramasından kaynaklandığı düşünülmüştür..   

Tek çene grubunda ise operasyondan hemen sonra diğer çalışmalarla benzer 

olarak hyoid kemiğin havayolu açıklığının korunmasında bir adaptif faktör olarak 

aşağıya doğru hareket ettiği görülmüştür (7,27,61,130). Takip dönemi sonunda ise 

hyoid kemiğin diğer çalışmalarla benzer olarak yukarıya hareket ederek operasyon 

öncesi konumuna döndüğü, buna ilaveten bir miktarda geriye doğru hareket ettiği 

bulunmuştur (27,61).  

Çift çene grubunda yumuşak doku değişikliklerine bakıldığında, sert doku 

değişikliklerini takiben üst dudağinda beklendiği şekilde öne doğru, alt dudağin ise 

geriye gittiği görülmüştür. 

Tek çene grubunda da alt çenenin geriye alınmasını takiben  alt dudağın ve 

yumuşak doku pogonionunda beklendiği şekilde bunu takip edip geriye gittiği tespit 

edilmiştir. 
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5.2.2. BT Ölçümleri 

  AP Ölçümler  

Tek çene grubunda takip sonunda seviye 1 (retropalatal bölgede) AP boyutunda 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı daralma bulunmuştur. Bu sonuç daha önceki 

çalışmalarla uyumludur. (16,25,77,116).  

Tek çene grubunda takip sonunda seviye 2 (retrolingual bölgede) AP boyutunda 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir daralma bulunmuştur. Bu sonuç daha önceki 

çalışmalarla uyumludur. ( 16,17,25,54,61,77,116) 

Çift çene grubunda seviye 1 AP boyutunda Turnbull ve ark.’nın (131) aksine 

anlamlı bir artış bulunmuştur. Bu farklılık belkide  inceleme yöntemi ve operasyon 

sonrası takip süresinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Turnbull ve ark. 

çalışmalarında minimum retropalatal havayolu boyutu ölçümlerini lateral sefalometrik 

radyografiler üzerinde sagittal yöndeki en dar havayolu boyutunu esas alarak 

yapmışlardır. Oysa bu çalışmada, aksiyel kesitler üzerinde retropalatal bölgedeki en dar 

havayolu alanı kesiti tespit edilerek bu kesit özerindeki AP ve LAT boyutlar 

ölçülmüştür. Ayrıca önceki çalışmada olgular çift çene ve tek çene şeklinde yalın olarak 

değerlendirilmemiştir. İki araştırma arasındaki bir diğer farklılık ise önceki araştırmada  

havayolu ölçümlerinin operasyon sonrası 6 haftalık dönemde alınması, bu çalışmada ise 

operasyondan 6 ay sonra alınmış olmasıdır. Chen ve ark. ise operasyon sonrası 

nasofaringeal bölgede havayolu boyutunda artış bulurken, orofaringeal bölgede daralma 

tespit etmişlerdir.  (16). Yaptığımız çalışmada ise ayrı ayrı nasofaringeal ve orofaringeal 

ölçümler yapılması yerine retropalatal bölgedeki en dar havayolu alanı sert damaktan-

yumuşak damağın ucuna kadar olan bölgedeki aksiyel kesitler üzerinde tespit edilerek 

bu bölgeden ölçümler alınmıştır. Bilindiği üzere lateral sefalometrik radyografilerle 

yapılan çalışmalarda havayolu sadece sagital boyutta daralacakmış gibi kabul edilip bu 

boyuttaki en dar bölgeler üzerinde hesaplamalar yapılmıştır. Oysa çalışmalar 

göstermiştir ki, havayolu daralmasının değerlendirilmesinde LAT boyutta meydana 

gelen değişimler en az AP boyutta meydana gelen değişimler kadar önem taşımaktadır 

(18,64,119). Hatta OUAS lı bireylerin havayolu incelemelerinde normal bireylerin 

havayolları ile AP yönde bir farklılık görülmezken LAT yönde darlıklar tespit edilmiştir 

(70,118).  O yüzden çalışmamızda AP boyutta olduğu kadar LAT boyuttaki değişimler 

de göz önüne alınarak havayolunun en dar alanı üzerinde boyutsal ölçümler yapılmasına 
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karar verilmiştir. Sonuçlara bakıldığında tek çene operasyonuna  nazaran çift çene 

operasyonunun retropalatal bölgede havayolu kollapsı açısından daha olumlu sonuçlar 

verdiği düşünülebilir. 

Çift çene grubunda takip sonunda tek çene grubuyla benzer olarak seviye 2 

(retrolingual bölgede) AP boyutunda istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir 

daralma bulunmuştur. Bu sonuç daha önceki çalışmayla uyumludur. (16). 

  

  LAT Ölçümler  

Tek çene grubunda takip sonunda seviye 1 (retropalatal bölgede) LAT 

boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir daralma bulunmuştur.  

Tek çene grubunda takip sonunda seviye 2 (retrolingual bölgede) LAT 

boyutunda istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir daralma bulunmuştur. Bu veriler 

ışığında daha önce Kawamata ve ark. tarafından bildirilen alt çenenin geriye alınması 

sonucunda havayolunun LAT boyutunda da daralma olmaktadır sonucu pekişmiştir. 

(61) Buna ilaveten bu çalışmanın sonunda sadece retrolingual bölgede değil retropalatal 

bölgede de LAT boyutta bir miktar daralma olduğu ortaya çıkmıştır. 

Çift çene grubunda takip sonunda tek çene grubunun aksine seviye 1 LAT 

boyutunda  anlamlı bir artış bulunmuştur. Bu sonuçlar varlığında retropalatal bölgede 

çift çene operasyonlarının havayolu kallapsı açısından daha olumlu sonuçlar verdiği 

düşüncesi oluşturulabilir. 

Çift çene grubunda takip sonunda tek çene grubuyla benzer olarak seviye 2 LAT 

boyutunda  anlamlı bir daralma bulunmuştur.   

Bilindiği gibi OUAS gibi uykuyla ilişkili solunum problemlerinin oluşmasında 

havayolu kollapsının nerede olduğu hala net olarak açıklanamamakla birlikte 1980-2002 

yılları arasındaki literatürlere bakıldığında tıkanmanın en sık görüldüğü bölgenin 

orofariksten hipofarinkse doğru uzanan seviyede olduğu konusunda genel bir uzlaşma 

vardır (106) .  Konuya bu açıdan bakıldığında yaptığımız çalışmada (her ne kadar 

retropalatal bölgede çift çene operasyonlarının daha olumlu sonuçlar verdiği bulunsa 

da)  retrolingual  bölgede her iki cerrahi yaklaşımında benzer sonuçlar ortaya çıkardığı 

görülmektedir.  
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 Hacimsel Ölçümler 

 

Tek çene grubunda takip sonunda aynı retropalatal ve retrolingual bölgelerdeki 

boyut azalması gibi faringeal havayolu toplam hacminde de anlamlı oranda azalma 

bulunmuştur.  

Çift çene grubunda ise havayolu toplam hacminde anlamlı bir değişikliğe 

rastlanmamıştır. Bunun nedeni muhtemelen çift çene operasyonu sonrasında 

havayolunun retrolingual  bölgesinde hem AP hem de LAT boyutlarda daralma 

meydana gelirken retropalatal bölgede AP ve LAT boyutlarında görülen artıştır.  

5.2.3.  Uyku Çalışması 

 

Literatürde alt çenenin geriye alınmasını takiben  kişilerin uykudaki solunum  

kalitelerinin nasıl etkilendiğinin doğrudan incelendiği çalışma sayısı çok sınırlıdır (54, 

131). Hochban ve ark. alt çenenin geriye alınmasını takiben 10. günde hastaların uyku 

çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. Uyku değerlendirmelerini  polisomnografi ile 

Marburg derecelendirme protokolüne göre yapmışlardır. Vakaların hiçbirinde 

operasyon sonrasında uykuyla ilişkili bir problem oluşmadığını bildirmişlerdir. Uyku 

çalışmasının operasyon sonrası henüz ödem ve şişkinliklerin devam ettiği çok erken 

dönemde yapılmış olması tam olarak doğru bir değerlendirme yapılabilmesini 

engellemiştir (54). Turnbull ve Battagel havayolunda meydana gelen değişikliklerin 

kişilerin uyku paternlerindeki etkilerini . erken dönemde (post op 1 ay) kısıtlı 

parametreli uyku izlem aygıtları  ile incelemişlerdir. Operasyon sonunda farinks 

havayolunda meydana gelen daralmanın hiçbir hastada uykuyla ilişkili solunum 

problemine yol açmadığını bildirmişlerdir. Yaptıkları çalışmada vakaların tek ve çift 

çene seklinde ayrılmamış oluşu net sonuçların ortaya çıkmasını engellemiştir ,ayrıca 

uyku çalışması için polisomnografi yerine kısıtlı parametreli uyku izlem aygıtları 

kullanılmış olması,bunun yanında objektif bir inceleme olan RDI indeksi yerine daha 

subjektif bir inceleme olan Epworth indeksi kullanılması çalışmanın negatif yönleri 

olarak dikkat çekmektedir. (131). Yaptığımız çalışmada ise çift çene operasyonu ve tek 

çene operasyonu geçiren 2 grubun uyku sonuçları gruplar içinde ve birbirleriyle 
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karşılaştırılmıştır. Operasyon sonrasında tek çene grubunda faringeal havayolunda hem 

retrolingual hemde retropalatal bölgede daralma tespit edilirken hastalarda ortalama 

AHI 4 ten 5 e çıkmıştır, ancak  bu değer istatistiksel ve klinik olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Takip süresi sonunda hiçbir hastada klinik olarak uyku apne bulgusuna 

rastlanmamıştır. Çift çene grubunda  faringeal havayoluna bakıldığında retrolingual 

bölgede tek çene grubuyla benzer olarak daralma bulunurken retropalatal bölgede tek 

çene grubundan farklı olarak genişleme bulunmuştur, ancak AHI skorlarına 

bakıldığında bu grupta da ortalama AHI skorunun 6’dan 5’e düşmesiyle birlikte 

istatistiksel olarak anlamlı bir değişikliğe rastlanmamıştır. Çift çene grubunda dikkat 

çeken bir sonuçta klinik yakınma olmamakla beraber AHI skoru 5’in üzerinde olan 6 

olgunun operasyon sonrasında AHI skorlarındaki düşüştür . Olgu temelinde AHI 

skorları sırasıyla 23, 12 ve 10 olan üç olguda AHI skoru takip dönemi sonunda yarıdan 

fazla  düşmüştür.  

Çalışmaya alınan olguların operasyon sonrasında klinik ve laboratuvar olarak 

uyku sorununun olmaması uygulanan iki cerrahi yönteminde bu çalışmadaki sınırlar 

dahilinde bu konuda bir risk oluşturmadığını göstermektedir. Yine iki cerrahi yöntem 

karşılaştırıldığında dikkat çeken bir başka husus operasyonla alt ve üst çenelerin hareket 

ettirilme miktarlarıdır. Buna göre  çift çene operasyonu uygulanan  olgularda ki anomali 

şiddetinin daha fazla olduğu kanaatine varılabilir. Eğer tek çene grubundaki hastaların 

alt çenelerinin geriye alınma miktarı  çift çene grubundakilerin alt çenelerinin geriye ve 

üst çenelerinin ileriye alınma miktarının toplamı kadar olsa daha objektif bir 

karşılaştırma olabilirdi. Belki de sadece alt çenesi geriye alınan olgularda cerrahi 

sınırlar çok fazla zorlansaydı olguların ortalama AHI skorlarındaki düşüş anlamlı hale 

gelebilirdi. Yinede bu görüş için daha fazla sayıda araştırmaya ihtiyaç vardır. Uyku 

apne fizyolojisinde halen süren santral ve periferik kuramlar göz önüne alınarak 

çalışmamız değerlendirildiğinde mandibulanın arkaya alınması ile daralan retrolingual 

alanın pratikte bir sorun yaratmaması sendromun santral kökenli olduğu görüşlerini 

desteklemektedir. Ancak yine bizim verilerimiz retrolingual alandaki daralmanın 

etkisizliğini gösterirken   çift çene olgularının bazılarının AHI skorlarında görülen 

azalma retropalatal bölgedeki genişlemeye istina edilebilir. Özellikle ikinci görüş için 

daha çok sayıda olguya ihtiyaç vardır, çünkü çift çene grubundaki AHI skorları bazı 

olgularda artmıştır ve gruptaki bu farklılık istatistiksel olarak anlamsızlığın nedeni 
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olabilir. Tüm bu sonuçlarla çalışmadaki sınırlar dahilinde retrolingual bölgedeki 

daralmanın olgularda uyku apnesine yol açmadığı sonucuna varılabilir. 

OUAS’ ın asıl nedeninin ne olduğu hala bilinmemekle birlikte faringeal 

havayolundaki daralmalar ve havayolu açıklığının korunmasındaki nörolojik 

yetmezlikler başlıca sebepler olarak düşünülmektedir (126) . Ortognatik cerrahi ile 

çenelerin ileri-geri hareket ettirilmesinin faringeal havayolunda da değişiklikler yarattığı 

düşünülmekte, aynı konunun OUAS gibi uykuyla ilişkili solunum problemlerine yol 

açıp açmadığı ise literatürde ortognatik cerrahi sonrası OUAS gelişen olgular yer 

almasına rağmen (45,110) tam olarak açıklığa kavuşturulamamaktadır. Bu bağlamda 

düşünüldüğünde bu çalışmada olduğu gibi bu tür operasyonların faringeal havayolunun 

toplam hacminde yarattığı değişiklikleri incelemek ve bu değişikliklerin uykudaki 

solunum paternini nasıl etkilediğini birebir tespit etmek doğru bir yaklaşım gibi 

düşünülebilir. Benzer şekilde örneklem sayısının daha fazla olduğu ve cerrahi sınırların 

biraz daha zorlandığı tarzda çalışmalar yapılabilir. Yine de bu çalışmada olduğu gibi 

operasyon neticesinde havayolu hacminde ve boyutlarında daralma oluşmasına rağmen 

uyku çalışmalarında operasyon sonrasında operasyon öncesine göre bir değişiklik 

oluşmayan hatta AHI skorlarında azalma olan olgular görülmesi  soru işaretlerine neden 

olmaktadır. Ortognatik operasyonlar sonunda belki de faringeal havayolunu çevreleyen 

kasların yapısında   meydana gelen olası değişiklikler bu durumun açıklaması olabilir. 

Uykuyla ilişkili solunum problemlerinin birden çok nedeni olduğu düşünüldüğünde 

belki de multidisipliner çalışmalara ağırlik verilmesi konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiler 

ortaya çıkmasına ışık tutabilir. Lateral sefalometrik filmler gibi sadece iki boyutlu 

incelemeye olanak tanıyan  yöntemlerden sonra  üç boyutlu görüntüleme yöntemlerine 

geçilmesi konuyla ilgili yeni bilgiler elde edilmesi yönünden büyük fayda getirmiştir. 

Diğer taraftan tüm bu yöntemler hasta uyanıkken alındığından uyku esnasında oluşan 

OUAS gibi uykuyla ilişkili solunum problemlerini incelemek için tek başlarına yetersiz 

kalmaktadırlar. Radyografik görüntülerle korelasyonlu olarak polisomnografik inceleme 

bu konuda faydalar sağlayabilir.  

Sonuç 

Çalışmada iskeletsel Cl.III tedavisinde hem tek çene operasyonunun hem de çift 

çene operasyonunun gerek havayolunun toplam hacminde, gerekse LAT ve AP 

boyutlarında belirgin değişikliklere neden olduğu görülmektedir. Retrolingual bölgede 
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hem çift hem tek çene operasyonlarının faringeal havayolunun AP boyutunda 

daralmaya neden olduğu beklendiği üzere bu çalışmayla da desteklenmiştir. Ayrıca tek 

çene operasyonu sonucunda ilgili bölgede AP yönde daralmanın yanında LAT boyutta 

da daralma olduğunu gösteren literatürde sadece bir çalışma mevcuttur (K2). Bu 

çalışma neticesinde hem bu görüş pekişmiştir hem de çift çene operasyonlarının 

sonucunda da retrolingual bölgede havayolunun LAT boyutunda daralma olduğu ortaya 

çıkmıştır. Bu çalışmayla ortaya çıkan bir başka sonuç ise tek çene operasyonunun 

retrolingual bölge yanında retropalatal bölgede de havayolunun AP ve LAT 

boyutlarında daralmaya neden olduğudur, oysa çift çene operasyonu geçiren olgularda 

ilgili bölgede faringeal havayolunun hem LAT hem AP yönde genişlediği tespit 

edilmiştir. Bu çalışmayla ortaya çıkan bir başka bulgu ise toplam havayolu hacminin tek 

çene operasyonu neticesinde azalması, çift çene operasyonu neticesinde ise 

değişmemesidir.  Ne var ki bu değişikliklere karşın hem çift hem tek çene grubundaki 

olguların uyku paternlerinde anlamlı bir değişiklik oluşmaması yine şaşırtıcı bir sonuç 

olarak ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar varlığında denilebilirki; çalışmadaki cerrahi sınırlar 

dahilinde OUAS semptomsuz hastalar üzerinde  hem çift çene hem tek çene 

operasyonları güvenle uygulanabilir.    
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