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ÖZET 

El-Abdallah, F. Quick Ceph Ve Vistadent Öngörü Programları Etkinliğinin 

Karşılaştırmalı İncelenmesi 

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti ABD.  

Doktora Tezi. İstanbul. 2009. 

Anahtar Kelimeler : Bilgisayarlı öngörü, Quick-Ceph., Vistadent, Ortognatik cerrahi, 

Sefalometri.  

  Bu çalışmanın amacı; iskeletsel III. sınıf anomali gösteren bireylerden cerrahi 

öncesi ve tedavi sonrasında elde edilen sefalometrik radyografilere dayanarak; Quick 

Ceph 2000 (Q.C.2000)  ve Vistadent OC öngörü programları aracılığı ile elde edilen 

tedavi sonu öngörülerinin, hastaların gerçek tedavi sonu profili ile karşılaştırılması ve 

bu programların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. Bu amaçla; ortognatik-cerrahi 

yöntemler ile tedavi edilen 45 adet sınıf III olguya ait cerrahi öncesi ve tedavi sonrası 

dönemlerde elde edilen lateral sefalometrik radyografiler kullanılarak Q.C.2000 ve 

Vistadent OC. programları aracılığı ile yumuşak doku öngörüleri oluşturulmuştur. 

Tedavi sonrası profil görüntüleri üzerinde belirlenen yumuşak doku noktalarının 

horizontal ve vertikal düzlemlere olan mesafesi ile Q.C.2000 ve Vistadent OC 

programlarında oluşturulan yumyşak doku profil öngörülerine ait yumuşak doku 

noktalarının horizontal ve vertikal düzlemlere olan mesafesi birbirleri ile karşılaştırılmış 

ve çalışmada kulanılan programlar ile gerçeğe uygun öngörü yapılıp yapılmadığı 

değerlendirilmiştir. 

Çalışmanın sonucunda; her iki bilgisayar programında da güvenilir öngörüler 

oluşturulduğu fakat her iki bilgisayar programında oluşturulan öngörülerde, özellikle 

dudaklar bölgesine ait yumuşak doku noktalarında, tedavi sonu radyografiler ile 

karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunmuştur.  
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ABSTRACT 

El-Abdallah, F.  Quick- Ceph Versus Vistadent Prediction Programs. Comparison of 

effectiveness.  

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

PhD Thesis. Istanbul. 2009. 

Key Words: Computerized prediction, Quick-Ceph, Vistadent, Orthognathic surgery, 

Cephalometry.  

The purpose of this study was to compare the post treatment prediction results of 

Quick Ceph 2000 and Vistadent OC prediction programs with the actual profiles of 

individuals with skeletal Cl III malocclusion, based on there cephalometric radiographs 

that were collected preoperatively and after end of the treatment, and to asses the 

reliability of these two software’s. 

For this aim, pre-operative and post treatment cephalometric radiographs 

derived from 45 patients with Cl III malocclusion treated with Orthognathic surgery 

methods were used to generate soft tissue profile predictions with Quick-Ceph and 

Vistadent programs. 

Distance from assigned soft tissue landmarks to the vertical and horizontal 

planes on post treatment profile images were compared with soft tissue prediction 

results  of Quick Ceph 2000 and Vistadent OC programs, and the prediction reliability 

of these two software’s  was examined compared to the real results. 

As a result, it was concluded that reliable prediction results can be obtained with 

both of these softwares, however when compared with post treatment cephalometric 

radiographs there was statistically significant difference in the meaning of  lip soft 

tissue points.  
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Yüz estetiği; sosyo-psikolojik açıdan bireyin kendini iyi hissetmesi ve 

karşısındakini etkilemesi için oldukça önemlidir. Ortodontik tedavilerde önceleri sadece 

dişler ve oklüzyon dikkate alınırken, son yıllarda yüz profili ve yüzün görünüşü de 

oldukça önemli yer kapsamaktadır.1 Fiziksel olarak çekici olan bireylerin, toplum 

tarafından daha fazla istenen sosyal ve psikolojik özelliklere sahip olduklarına 

inanılmasının yanı sıra çekici olmayan bireylere oranla daha başarılı olduklarına da 

inanılmaktadır.2 

Ortodontik ve ortognatik tedavilerin istenmesinin en önemli sebebi bireylerin 

yüz çekicilikleri ile ilgili endişeleridir.3, 4 Hastalar, fiziksel iyileştirmeleri kendileri için 

istedikleri gibi bu iyileştirmelerin; başarıda, toplum tarafından kabul edilmede ve 

arkadaşlık kurmada önemli olduğuna da inanmaktadırlar. 2, 5  

İskeletsel ya da dişsel anteroposterior uyumsuzluğun derecesi tedavi 

gerekliğinin ve malokluzyonun ciddiyetinin önemli göstergesidir.6 Yüz estetiği ve 

yumuşak doku profili ile ortodontik tedavi arasındaki ilişki ortodontistler tarafından 

uzun yıllardır  araştırılmış ve estetik üzerine çok sayıda araştırma yapılmıştır.7-9 

Son yıllarda yüz estetiğinin, ortodontik tedavideki öneminin arttığı açık bir 

şekilde izlenmektedir. Ayrıca hastalarda, diş estetiği ile beraber yüz estetiğini de 

düzeltme isteği sonucunda ortognatik-cerrahi tedavi  talebi artmıştır.10 Yapılan 

araştırmalarda iskeletsel ve dental yapıların, yumuşak doku profilini etkilediği 

belirtilmiştir.11, 12 Yumuşak doku profili, özellikle dudaklar, dişler ve dişleri destekleyen 

sert dokuların konumlarından etkilenmektedir.13, 14 

Çene ve yüz bölgesinde meydana gelen kazanılmış ve doğumsal defektler veya 

çene yüz deformitelerinin değerlendirilmesi ve iyi bir tedavi planı yapılması için 

muayene ve teşhis en önemli aşamalardır. Bu anomalilerin tedavisi amacıyla uygulanan 

cerrahi teknikler de anormal iskeletsel yapılar ve yumuşak dokuların düzeltilerek 

fonksiyonel ve estetik anotominin sağlamasına yöneliktir.15 Çene ve yüz bölgesindeki 

deformitelerin incelenmesi ve operasyon planı oluşturulmasında da, ilgili kemik 

yapıların ve üzerini örten yumuşak dokuların hassas bir şekilde görüntülenmesi esastır. 



 

 

2 

 

Ortodonti  dişhekimliliğinin en eski uzmanlık dalıdır. Ortodonti kelimesi; 

yunanca orthos ve odontos  kelimeleri birleşmesi sonucu  meydana gelmiştir, düzgün 

dişler anlamına gelmektedir. Fakat ortodonti sadece dişlerle değil aynı zamanda yüz 

estetiği ile de ilgilenen bir bilim dalıdır. Bunu sağlamak için klinik muayene bilgileri, 

alçı modeller ve hastanın fotoğrafları ile birlikte sefalometrik filmler rutin olarak 

kullanılmaktadır. 

Sefalometrik filmlerin kullanılması, teşhis ve tedavi planı aşamalarının doğru bir 

şekilde yapılmasına olanak sağlamıştır. Sefalometrik filmler üzerinde değerlendirmeler 

yapılırken önceleri geleneksel yöntem (elle çizim) kulanılmaktaydı. Geleneksel yöntem 

ile radyografiler asetat kağıdı üzerinde karanlık bir çizim odasında ve negatoskop ışığı 

üzerinde çizilip açısal ve çizgisel ölçümler yapılmaktadır. Ortognatik cerrahide profil 

sonuçlarının  öngörüsünde de yaygın olarak kullanılan yöntem, asetat kağıdı üzerinde 

çizim manipulasyonudur. Bu yöntem oral cerrahlara ve ortodontistlere ilk kez 1970’li 

yılların başında tanıtılmıştır.16  

Günümüzde gelişen teknoloji ve tekniklerden ortodonti alanında da 

faydalanılmaktadır. Bir çok ülkede teknolojinin gelişmesiyle birlikte sefalometrik 

incelemeler bilgisayar programlarıyla yapılmaktadır. Bu programlar ile sefalometrik 

analiz, tedavi planlaması, büyüme tahmini, model analizi ve Visual Treatment 

Objective (VTO) yapabildiği gibi hasta ile iletişim ve bilgilendirme, randevu sistemi de 

organize edebilmektedir. 

Ortognatik cerrahiden önce hastanın doğru bilgilendirilmesi ve onamının 

alınması için ortodontist ve cerrahın hastaya olası tedavi sonuçlarını ayrıntılı bir 

biçimde ortaya koymaları gerekir. Ortognatik cerrahide operasyon sonucu yüz 

görünümünde oluşacak değişimleri görsel araçlar kullanmadan açıklayabilmek 

imkansızdır. 1970’ li yıllarda klinisyenler hastaların profil fotoğraflarını kesip 

yapıştırarak sonuçları öngörmeye çalışıyorlardı ki bu yöntem ne gerçekçi ne de doğru 

bir yöntemdi. 1980’li yıllarda bilgisayar destekli yöntemler profil sert doku 

değişimlerini ortaya koyma imkanı sağlamıştır. 1990’lı yılların ortalarında ise  tedavi 

sonucunu simüle eden bilgisayar yazılımlarının sayıları artmaya başlamıştır. Bu 

programlar ile aynı zamanda, tek seferde, tekrarlara gerek kalmadan ölçüm yapılması 

sağlanmaktadır. 
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Ayrıca günümüzde,  bilgisayarlı sefalometrik programlarının, rutin kullanım 

dışında, ortognatik cerrahi hastaları için öngörü oluşturmak ve hastaya cerrahi 

öncesinde operasyon sonucunu göstermek  gibi büyük avantajları vardır. 

 

1.1. Amaç 

 

Bu çalışmanın amacı; iskeletsel III. sınıf anomali gösteren bireylerden cerrahi 

öncesi ve tedavi sonrasında elde edilen sefalometrik radyografilere dayanarak; Q.C. 

2000 ve Vistadent OC. öngörü programları aracılığı ile elde edilen tedavi sonu yumuşak 

doku öngörülerinin, hastaların gerçek tedavi sonu profili ile karşılaştırılması ve bu 

programların karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesidir. 

 

1.2. Araştırmanın Planı 

1.Aşama: 

Araştırma kapsamında yer alan olgulara ait tüm sefalometrik radyografilerin 

bilgisayar ortamına aktarılması 

2. Aşama: 

Cerrahi öncesi ve tedavi sonrası sefalometrik radyografilerin dijitize edilmesi 

3. Aşama:  

Q.C. 2000 ve Vistadent OC. Programlarında yumuşak doku profil öngörülerinin 

oluşturması 

4. Aşama: 

  Q.C. 2000 ve Vistadent OC. programlarında hastalara ait tedavi sonrası profil 

ile, elde edilen yumuşak doku profil öngörülerinin karşılaştırılması 

5. Aşama:   

Q.C. 2000 ve Vistadent OC. programlarında elde edilen yumuşak doku profil 

öngörülerinin karşılaştırılması 
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2. GENEL BİLGİLER 

Ortodontik tedavi, optimal okluzyon ve stabilite oluşturarak fonksiyon ve yüz 

estetiğininin geliştirilmesini amaçlar. Ancak bazı vakalarda malokluzyon şiddetli olması 

nedeniyle ortodontik tedavi tek başına yeterli olamamaktadır. Bu vakalar ortodonti ve 

ortognatik cerrahi kombinasyonu ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir.17, 17-19 

Son 30 yıldır, ortognatik cerrahi tedavilerin dentofasiyal deformitelerin 

düzeltilmesinde çok büyük bir katkısı olduğu bildirilmiştir. Hastanın estetik 

beklentilerini yerine getirmesi, yaşam kalitesini arttırması aynı zamanda doğru bir 

fonksiyon sağlaması ile cerrahi tedaviler iskeletsel anomalilerin tedavisinde 

vazgeçilmez bir yöntem haline gelmiştir.6, 20-24   

Fiziksel çekicilik ve yüz estetiğini geliştirme isteği tedavi için güçlü bir 

motivasyon kaynağıdır. Hastalara cerrahi operasyon öncesinde yumuşak dokularda 

beklenen değişikliklerin öngörü olarak gösterilmesinin, tedavi alternatiflerinin hastalar 

tarafından kabullenilmesinde faydalı olduğu düşünülmektedir.25-27 

 Sarver ve arkadaşları28 1988 yılında yaptıkları çalışmada, hastaların %89’unda 

cerrahi öncesinde yapılan öngörüleri gerçekçi bulmuşlar ve hedeflenen yumuşak doku 

profilinin elde edildiğini bildirmişlerdir. Buna ilave olarak, hastaların %83’ü de 

tedaviye karar vermelerinde bu yöntemin yardımcı olduğunu söylemişleridir.  

Hasta bilgilendirmesinin tam olarak gerçekleştirilebilmesi için ortodontistler ve 

oral-maksillofasial cerrahlar tedavi şekli ve sonuçlarını hastaya bilgisayarlı öngörü 

programları kullanarak anlatabilmektedirler.29  

 

2.1. Ortognatik Cerrahide Öngörü 

 

Ortognatik cerrahide öngörü; cerrahi operasyon gerçekleşmeden önce hastanın 

operasyon sonrası  profilini tahmini olarak oluşturmaktır. Ortodontistler doğru tanı ve 

teşhis için  pek çok sefalometrik  yöntem ve çok çeşitli teknikler kullanmışlardır.  
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Önceleri, ortognatik cerrahide profil sonuçlarının  öngörüsünde el ile 

gerçekleştirilen kes- yapıştır çizim metodu yaygın olarak kullanılmıştır. Bu yöntemde, 

asetat kağıdı üzerine çizilen sert ve yumuşak dokuların orijinal çizim üzerinde kesilip, 

istenilen miktarda hareket ettirilerek yapıştırılmasıyla öngörü çizimi oluşturulmuştur.16 

Bu yöntemi; Cohen 1965 yılında kolay bir teknik olarak tanıtmıştır fakat yumuşak doku 

öngörüsü oluşturamamıştır.30, 31 

1974 yılında Henderson, sert doku hareketlerinin ve yumuşak dokulardaki 

meydana gelen değişikliklerinin öngörüsünü, transparan fotoğraf ile lateral sefalometrik 

röntgeni birlikte kullanarak yapmıştır. Hastaların tedavi sonucunu algılaması açısından 

fotoğrafın  oldukça yararlı olduğunu savunmuştur. 30, 32-36 

1980 yılında Proffit ve Epker, hastanın fotoğraflarının cerrahi tedavi ile 

değişecek bölümlerinin kesilip yapıştırılmasını içeren bir yöntem gelştirmişlerdir (Şekil 

2-1). Fakat Proffit ve Epker  her bölümün farklı miktarda hareket edeceği ve bu hareket 

miktarlarının fotoğrafta kesilen parçalara yansıltılmasının kolay olmadığını 

bildirmişlerdir. Bu yöntemin sert dokuyu göstermediğini ve fotoğrafların planlanan 

cerrahi tedaviye göre çok sayıda ufak parçalara ayrılmasıyla tekniğin zorlaştığını ve 

doğru bir planlama oluşturamadığını savunmuşlardır.22, 30, 33, 37  

 

Şekil 2-1:Hastanın fotoğrafının küçük parçalara kesilip yapıştırılmasıyla yapılan öngörü 
örneği. 

 

Başlangıçta bu teknikte, sert dokuya bağlı olarak meydana gelen yumuşak doku 

hareketleri göz önünde bulundurulmadığı için zamanla geleneksel öngörü yöntemleri 

geliştirilmiştir ve günümüzde şu yöntemler kullanılmaktadır. 
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Ortognatik Cerrahide Öngörü Yöntemleri:   

• Geleneksel (El ile yapılan) öngörü yöntemleri  

a. Çizim  metodu 

b. Şablon metodu 

• Bilgisayar programları ile gerçekleştirilen öngörü yöntemleri 

a. İki boyutlu bilgisayar teknolojileri 

b. Üç boyutlu bilgisayar teknolojileri 

 

2.1.1.  Geleneksel Sefalometrik Öngörü 

 

a) Overlay çizim metodu 

  

Bu yöntem üst çenenin vertikal pozisyonunun değişmediği, alt çenenin kondiler 

eksen etrafında rotasyon yapmadığı operasyon tipleri için uygulanabilir.38 Çizim 

yöntemi, alt çene cerrahi sonuçlarının etkisini simüle etmenin en kolay yoludur. Ara 

çizimler olmadan direkt olarak öngörü çizimi yapılır.  

Öngörünün kritik aşaması yeniden pozisyonlandırılan mandibuler dişlerin 

hareket ettirilirken maksiler dişlere uyumlanmasıdır. Çizim yapılırken ortodontik 

modellerden de faydalanabilinir. Kesici dişlerin şiddetli şekilde malpoze olduğu 

durumlarda,  öngörü öncesinde tanı amaçlı set-up yapılabilmektedir.  

 

b) Şablon metodu 

 

Bu metod genellikle tüm cerrahi girişimlerin yumuşak dokudaki etkilerinin 

öngörülmesinde kullanılabilmektedir. Özellikle üst çenenin vertikal pozisyonunun 

değiştirileceği durumlarda, başlangıç ve final durumu arasında ilave çizimlerin 

yapılması gerekmektedir. Öngörü işleminin  daha uzun süreli ve zor olmasından 
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komplike olmayan mandibuler cerrahi işlemlerde çizim yöntemi daha çok tercih 

edilmektedir.38  

EL ile yapılan öngörülerdeki başarıyı etkileyen önemli bir faktör, sefalometrik 

filmlerin dudaklar istirahat halindeyken alınması gerekliliğidir. Sefalometrik film 

alınırken hasta  dudaklarını zorla kapatırsa, cerrahi sonrası istirahat durumundaki dudak 

pozisyonunun öngörülmesi imkansızdır. 

Bu geleneksel yöntemlerle yapılan çizim ve öngörüler: 

• Hekim için yorucu ve zaman alıcıdır.36, 39  

• Matematiksel hesaplarda hekime bağlı hatalar oluşabilir.39 

• Hastaların, çizimler üzerinde fikir yürüterek tedavi sonunda elde 

edilecek sonucu anlamada zorlanması kaçınılmazdır. Bu tür 

sefalometrik öngörülerin hasta bilgilendirmelerine, dolayısıyla 

tedavinin başarısını etkileyen hasta hekim arasındaki iletişime, 

kooperasyona ve hasta motivasyonuna katkıları sınırlıdır.37, 40-43  

Yıllar geçtikçe bilgisayar teknolojisi çok hızlı bir şekilde gelişmiştir. Ortodonti 

bilimi bu teknolojiden uzak kalmamıştır. Sefalometri uygulaması da ortodontinin 

bilgisayar teknolojisinden ilk faydalandığı alanlardan birisidir. 1968’de Roky Mountain 

Data System ile birlikte A.B.D. ‘de ilk ticari bilgisayarlı sefalometrik değerlendirme 

hizmeti başlamıştır. Dünya kliniklerinden toplanan beşyüzbinden fazla vaka 

degerlendirilerek veriler elde edilmiştir. Daha sonra Rocky Mountain System, kişisel 

bilgisayarlar icin Jiffy Orthodontic Evaluation (JOE) yazılımını piyasaya sürmüştür.19  

 

2.2. Bilgisayarlı Sefalometrik Sistemleri 

 

Bilgisayar kullanılımı modern diş hekimliğinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Diş 

hekimliğinin farklı bölümleri bu teknolojiden faydalanabilmektedir. Bilgisayar 

programları, gülümsemeyi ve estetik yaklaşımları  değerlendirmek, diş eti hastalıklarını 

incelemek, çürük  ve eksik dişlerin restorasyonlarını kontrol etmek gibi konularda kesin 

sonuçları göstermese de fikir vermek için yardımcı bir yöntemdir. 
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Ortodonti bilimi bilgisayar teknolojisinden en çok sefalometri alanında 

faydalanmaktadır. Radyografilerin incelenmesi, sefalometrik çizimlerin yapılması, 

tedavi planının oluşturulması, hastaya fikir verilmesi gibi özellikler bilgisayar 

ortamında yapılabilmektedir. Bu amaçları gerçekleştirmek için çok değişik programlar 

geliştirilmiştir. Bilgisayar teknolojisinin hızla gelişmesi, daha önceleri bireysel olarak 

yapılan pek çok işlemin artık bilgisayar ortamında yapılmasına olanak sağlamıştır. 

Önceki yıllarda lateral sefalometrik radyografiler üzerinde belirlenen noktalar ve 

çizimler, elektronik bir kalem vasıtasıyla  bilgisayar ortamına aktarılılırken; günümüzde 

lateral sefalometrik radyografiler dijital kamera,  tarayıcı gibi cihazlar ya da dijital 

radyografiler vasıtasıyla bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. 

 

2.2.1. Radyografilerin Bilgisayar Ortamına Aktarılması 

 

•  Direkt yöntem 

•  İndirekt yöntem 

 

2.2.2. Direkt Yöntem 

 

Bilgisayara aktarılacak olan noktalar için dijitasyon tablası (Digitizer) ve 

elektronik kaleme (Sensörlü işeretleme kalemi) ihtiyaç vardır. Dijitasyon tablası, 

verileri X-Y  koordinat sisteminde kaydeden bir alettir. Elektronik kalem ise radyografi 

üzerinde çizim yapmak ve anatomik noktaları belirlemek için kullanılır. Elektronik 

kalem tarafından gönderilen sinyaller dijitasyon tablası tarafından algılanarak 

bilgisayara aktarılmaktadır.24, 27, 36, 44 
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2.2.3. İndirekt Yöntem 

 

Bu yöntemde, video kameralar, dijital video kameralar, dijital fotoğraf makinesi 

ve tarayıcılar (Scanner) kullanılarak sefalometrik radyografiler dijital ortama 

aktarılabilmektedir. Bu sistemde çizilecek noktalar direkt olarak monitör üzerinde fare 

(Mause) kullanarak tayin edilmektedir. Son yıllarda dijital radyografi sistemlerinin 

geliştirilmesiyle ara safha işlemlere (Fotoğraf makinesi, tarayıcı gibi) gerek 

duymaksızın  dijital radyografi direkt olarak bilgisayar ortamına aktarılabilmektedir.36 

Hastaların tüm kayıtları (Fotoğraflar ve radyografiler) dijital ortama 

aktarıldıktan sonra kullanılacak programa göre kayıt yapılması, verilerin arşivlenmesi, 

radyografilerin dijitasyonunun yapılması ve programların sunduğu değişik özelliklerden 

dijital olarak fayadalanabilmek mümkün olabilmektedir. 

 

2.2.4. Dijital Sefalometrik Görüntü  

 

Elde edilen radiografik görüntü bir bilgisayar ekranında, her biri belirli gri renk 

gölgesine sahip küçük noktalar (Pixeller) dizisi halinde gösterilmektedir. Bu 

görüntüdeki zıtlık (Kontrast) ve yoğunluk bir televizyon görüntüsünde olduğu gibi 

değiştirilebilir.45 Digital görüntü, aynı zamanda, her biri gri renk skalasında bir değeri 

temsil eden karşılıklı numaralar dizisi halinde bilgisayarın hafızasında da tutulmaktadır. 

Böylece, gorüntülerde matematiksel olarak oynama yapmak mümkün olmaktadır, bu da 

ekrandaki görsel verilerin değiştirilmesi amacıyla görüntülerin islenmesine olanak 

tanımaktadır. Örnegin  X-Ray görüntüleri negatiften pozitife dönüştürülebilr, kontrast 

ya da parlaklık değiştirilebilir, veya görüntü filtre edilebilr.45  

 

2.2.5. Dijitasyon  

 

Grafik bilgilerinin, bilgisayar monitörü üzerinde spesifik yerlere dönüştürülmesi 

ile yapılan işlemdir.46 Bu yöntemde dijital olan (Lateral sefalometrik yada 
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posterioranterior) radyografik çizimde, kalibrasyon yapıldıktan sonra sert ve yumuşak 

dokulardaki anatomik noktalar monitör üzerinde çizilmektedir. Tüm anatomik noktalar 

(Sert ve yumuşak doku) çizildikten sonra bilgisayarlı sefalometrik  programın içerdiği 

tüm analizlere ulaşılabilme,  büyüme ve cerrahi öngörüsü yapılabilme imkanı vardır. 

 

2.2.6. Bilgisayarlı Sefalometrik Sistemlerin Kullanırken Dikkat Edilmesi 

Gerekenler 

 

1) Kullanılacak radyografik filmlerin kalitesi iyi olması gerekmektedir. Kalitesi 

düşük olan filmlerin anatomik noktaların tayini zor olacaktır.47 

2) Tüm anatomik noktalar doğru işaretlenmesi gerekmektedir. Bu da bir kaç 

faktöre bağlı olabailir:  

a. Bilgisayar ekranın kalitesi ve çözünürlüğü 

b. Parlaklığın dağılımı 

c. Çalışma odasındaki ışıklandırması 

d. Görüntülenen alanın büyüklüğü 

e. Görüntüye olan uzaklık (Bakma mesafesi) 

f. Görüntünün hareketi ve ekranın titremesi 

g. Büyütme fonksyonları 

h. Kullancı arabirimi (Her programda farklı olan, program ile  

kullancı arasındaki bilgi alış verişi sağlayan birim)48 

i. Arka plan rengi ve parlaklık seviyesi (Fotoğrafın sınırları net bir 

şekilde görünmesi için arka plan beyaz renk tercih edilir).24, 48 

3) Tedavi öncesi ile tedavi sonu radyografiler ve fotoğraflardaki yumuşak doku 

konumlarının aynı olmasına dikkat edilmelidir.36, 47 

4) Radyografilerin ve fotoğrafların doğal baş pozisyonunda alınması 

önemlidir.36, 47, 49 
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5) Bilgisayar sefalometrik çakıştırmalarında, fotoğraf ile sefalometrik 

radyografinin koordinasyonu doğru yapılmalıdır.36, 50  

6) Görüntü distorsiyonuna neden olacak faktörler göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu faktörler;   

a. Kullanılan kameraların lens boyutları (55mm’lik lens- 120 santimetre 

mesafe tercih edilir).47   

b. Kullandığımız monitör yüzeyi  

Sarver, düz olmayan ekran ortasında çok az bir distorsiyon gözlenirken 

ekranın sol tarafında %16, sağ tarafında %11 oranında distorsiyon oluştuğunu 

rapor etmiştir. Bu nedenle planlanacak görüntünün mümkün olduğunca 

ekranın ortasında konumlanması gerektiğini belirtmişlerdir. Fakat 

günümüzde düz ekran  varlığı bu problemi ortadan kaldırmıştır.36  

7) Kalibrasyon: Bilgisayar ortamında yapılan (Sefalometrik analizler, 

öngörüler) ölçüm, gerçek yaşam ölçümlerine çevrilerek yapılan işlemdir. 

Eğer koordine edilmiş bilgisayar sefalometrik görüntü gerçek yaşam 

ölçümlerine çevrilemezse, yapılan tedavi planlamanın ölçümsel değeri 

olmayacaktır.36 Bu nedenle kalibrasyon doğru bir şekilde yapılması 

önemlidir.51, 52 

 

2.2.7. Bilgisayar Ortamında Yapılan Öngörü 

 

a. Lateral sefalometrik radyografiler İle yapılan öngörü 

 

Bu teknikte sadece lateral sefalometrik radyografileri kullanılmaktadır.  İstenilen 

cerrahi hareket miktarları programa girilip  bilgisayarlı öngörü profil çizimi oluşturulur. 

Literatürlerde, yalnızca profil çizimi olduğu için, hastaların anlamasının kolay olmadığı 

gösterilmiştir16, 30 (Şekil:2-2).   
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Şekil 2-2: Sadece lateral sefalometrik radyografisi kullanarak yapılan öngörü  

 

 b. Lateral sefalometrik radyografiler ile fotoğraf görüntülerini   

ilişkilendirerek yapılan öngörü (Video imaging teknik) 

 

Bu yöntemde, lateral sefalometrik radyografi çizimi hasta fotoğrafları ile 

kombine edilir ve yumuşak doku profili oluşturulur (Şekil 2-3). Video imaging tekniği, 

hastaların beklentilerini görsel verilere dayandırarak bu konuda bilgilendirilmelerini 

sağlamaktadır.  

 

Şekil 2-3: Lateral sefalometrik radyografi ile fotoğraf görüntüsünü ilişkilendirerek    

yapılan öngörü                                          
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2.2.8. Bilgisayarlı Sefalometrik Sistemlerin  Avantajları 

 

Bilgisayarlı sefalometrik programlarının, tedavi şekli, tedavi  hedefleri ve hasta 

ile tedavisinin tartışılması gibi avantajları vardır.20 Bu teknolojiden yararlanılarak  

tedavi planlanmasının, tedavi hedeflerinin belirlenmesinin ve tedavi sonuçlarına 

ulaşılmasının ortak yapılabilmesi ile hekim, hasta ve hasta ailesi iletişimi büyük ölçüde 

artmıştır.50, 53-55 Hasta ile hekim arasındaki iletişimin artmasına neden olduğu gibi 

hekimin hastaya görsel olarak problemini sunabilmesi, uygulanacak tedavilerin önemini 

ve  karşılaşılacak zorlukları anlatabilmeleri daha kolay olmasını ve hastaların tedavi 

isteklerinin ve  kooperasyonlarının artmasını sağlayarak tedavi başarısını arttırdığı 

düşünülmektedir.24, 27, 28, 56-59 

Bilgisayarlı sefalometrik programları ile sefalometrik filmlerin incelenmesine, 

dentofasiyal tedavi sonuçlarının tartışılmasına ve hastaların kendi tedavi planı ile ilgili 

fikirlerinin dahil edilmesine imkan sağlanmıştır50. Proffit ve ark., tedavi öngörüsünün 

hastalar tarafından görsel olarak görülebilmesinin, hekim tarafından yapılan 

açıklamalardan daha etkili olduğunu ve hastaların, tedavi sonucunda oluşacak 

değişimleri daha kolay fark edeceklerini açıklamışlardır.27-29, 50, 60 

Tedavi planı oluşturulurken, özellikle hastanın estetik gereksinimi göz önünde 

bulundurarak uygun tedavi planı oluşturulabilir.20, 24 

Büyüme öngörüsünü oluşturulurken, büyümeye bağlı olarak hastanın bir kaç yıl 

sonraki durumunu hakkında bize fikir verme imkanı sağlar.46, 47, 61-63 

Hastaların alçı modellerini digital ortamda değerlendirerek tedavi planı 

oluşturulması, hastaya fikir verilmesi imkanı sağlar.47, 50, 64  

Hastanın farklı durumlarını karşılaştırmak için tedavi öncesi, tedavi sırası ve 

tedavi sonrasına ait kayıtları karşılaştırma imkanı sağlar.22 

Cerrahi öngörü oluşturarak hastalara cerrahi yaklaşım öncesinde fikir verme  

imkanı sağlar.20-22, 24, 26, 33, 41, 44, 53, 55, 65-67 

Hastanın fotoğrafları ve radyografileri üzerinde pozisyon, şekil ya da kalite ile 

ilgili bir sorun varsa oynama ve değiştirme özelliğine sahiptir.46, 50, 63  
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Günümüzde pek çok bilgisayarlı öngörü programları mevcuttur:  

• Dolphin Version       

• Quick Ceph  

• VİSTADENT 

• Dr. Ceph  

• Onyx Ceph 

• OPAL 

• Dentofacial Planner 

• T PhotoEze 

• TIOPS 

• PrescriptionPlanner/Portrait 

• Dr Ceph Jr.   

• Dr. View  

• Niamtu Imaging Systems Software 

• Orthview-Ceph 

• Dentrix Image 4.0 

• CephX 

• CASSOS 

 

2.3. Quick Ceph Programı 

 

Dr. Günther Blaseio tarafından 1986’de ortodontislere ve oral maxillo-facial 

cerrahlara yardımcı olması için geliştirilmiştir.46 Programdaki eksikliklerin giderilmesi 

amacıyla  her yıl güncellenme yapılması gerekmektedir. 1986’den itibaren değişik 

versiyonları çıkmıştır. Bunlar sırayla Q.C. Plus, Q.C. Image, Q.C. Image Pro, ve Q.C. 

2000’dir.  

‘’Q.C.2000’’  sadece Machintosh (Mac)  bilgisayar sistemi ile çalışabilmektedir.  

Model analizi ve sefalometrik analizler (10 adet; Ricketts, Stainer, McNamara, Downs, 

Jarabak, Yumuşak Doku Analizi, Iowa, Roth, Burstone, Sassouni analizi) 

yapılabilmektedir. Bunlardan  Ricketts, Stainer, McNamara, Downs, Jarabak, Yumuşak 
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Doku Analizi 28 tane referans noktası kullanır ve modifiye edilemez. Iowa , Roth, 

Burstone analizlerinde ise 28 tane referans noktası kullanır ve modifiye edilebilir. 

Sassouni analizinde de 48 tane referans noktası kullanır ve modifiye edilebilir. 

Programda 28 galeri format (Resim ve radyograf gösterme formu) vardır. Bu 

formatta hastanın değişik fotoğraflarını (Cephe, profil, ağız dışı, ağız içi, tedavi öncesi, 

tedavi sonrası gibi ) ve radyografilerini (Lateral sefalometrik, panoramik, PA, el bilek 

gibi) farklı şekillerde ve farklı dizaynlarda göstermek mümkündür. 

Her hastaya ait dosyayı; isim, cinsiyet, ırk ve yaşa göre sınıflandırma olanağı 

vardır. Değişik sefalometrik analizleri yapmak, büyüme tahminlerini ve çakıştırmaları 

yapmak mümkündür (Şekil 2-4). Q. C. programı farklı dosya kayıt sistemlerini de 

içermektedir.  

  

Şekil 2-4: Q.C. programından çakıştırma örneği 

 

Bu programın en önemli özelliği tedavi (Treatment) opsiyonudur. Bu özelliği ile 

program, hem ortodontik hemde ortognatik cerrahi öngörüsü yapabilmektedir.  Hastanın 

2 tip tedavi alternatifini; gerekli olan tüm hareketler yaptırılarak, olması gereken 

değerlerini gösteren tedavi simülasyonuna izin verir ve cerrahi veya ortodontik tedavi 

alternatiflerini profili de içine katarak gösterebilir.46 

Bilgisayarlı öngörü oluşturmak için her program  sert doku yumuşak doku 

oranları içermektedir. Ortodontik ve ortognatik cerrahi tedavilerin öngörüsün 

algoritmasındaki sert- yumuşak doku oranlarını kullanmaktadır. Meydana gelen 

yumuşak doku hareketleri , bu oranlara bağlıdır (Tablo 2-1).  
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2.4. Vistadent OC Programı 

 

GAC teknoloji merkezi tarafından üretilmiştir. 1998’ den başlayarak değişik 

versiyonlar geliştirilmiştir. İlk versiyonu 7.00 olup, 1999 yılında 7.33, 2000 yılında 

8.01, 2001 yılında 8.51, 2002 yılında Vistadent AT 1.1, 2003 yılında Vistadent AT 2.1, 

2006 yılında Vistadent AT 3.1 , 2006 yılında ise son versiyon Vistadent OC piyasaya 

sürülmüştür. 

Bu program kullanılarak, iki seneye kadar büyüme tahmini yapılması, 50’ye 

yakın farklı lateral sefalometrik analizin yapılması (Steiner, Ricketts, Jarabak, Sassouni, 

Mc Namara, Tweed, Björk, Downs...), oklüzal analizlerin  değerlendirilmesi, PA 

analizler yapılması, ortognatik cerrahi öngörülerinin yapılması, Björk’ün yapısal ve 

lokal çakıştırmalarının uygulayabilmesi, model analizleri yapılması, istenilen 

noktalardan yeni parametreler da oluşturmaktır. Ayrıca bu program değişik galeri 

formatları içermektedir (Şekil 2-5). 

Vistadent OC bilgisayar programı ile seri kayıtların SN düzlemi, palatal düzlem 

ve alt çene düzleminde çakıştırma yapıp tedavi seyri, ara aşamaları ve sonuçları 

hakkında fikir edinmek mümkün olmaktadır. 

Vistadent OC bilgisayar programı ile hastanın lateral sefalometrik radyografileri 

ve profil fotoğraflarını kullanarak ortodontik tedavi ve ortognatik cerrahi operasyon 

sonucunun önceden tahminine yönelik uygulamalar  yapılabilmaktadır. Bu opsiyonda 

üst çene, alt çene, üst ve alt dişler tek-tek veya kombinasyon halinda vertikal, horizontal 

veya rotasyonal yönde hareket ettirmek mümkün olmaktadır.63  
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Şekil 2-5: Vistadent OC programından bir fotoğraf formatı 

 

Vistadent OC programının bilgisayara kurulma aşamasında üretici firmanın 

tavsiye ettiği özellikler şunlardır: 

• Windows 2000 veya Windows XP 

• Minimum Pentium III işlemci 

• 128 MB RAM 

• 15’’ iyi çözünürlükte renkli monitör 

• Siyah- beyaz yada renkli yazıcı 

• CD ROOM sürücü 

• Dijital fotoğraf makinesi.63  
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2.5. Bilgisayar Ortamında Oluşturulan Öngörüye Etkileyen Faktörler 

 

Bilgisayar ortamında oluşturulan öngörüye etkileyen faktörler: 

a. Hastanın ırkı, cinsiyeti, yaşı.23, 36 

b. Yapılan cerrahi müdahelenin miktarı; cerrahi miktarının artması ile 

yapılan öngörü kalitesi düşmektedir.23, 65 

c. Cerrahi hareketin yönü; horizontal yada vertikal yönde olması öngörüyü 

etkilemektedir. 

d. Bilgisayarlı öngörü programlarının kullandığı sert-yumuşak doku 

oranları; her program özel oranlar içermektedir.23, 40, 47, 56 

e. Kalibrasyon; kalibrasyonun doğru yapılmasının öngörü doğruluğuna  

büyük etkisi vardır.51, 52  

f. Klinisyen tecrübesi; klinisyenin tecrübesi  ve kullandığı programa hakim 

olması, iyi bir öngörü oluşturulmasını sağlayacaktır.22, 47 

 

2.5.1. Bilgisayarlı Öngörü Programlarının Kullandığı Sert-Yumuşak Doku Oranları 

 

Tüm bilgisyarlı öngörü programlarının sahip olduğu algoritmalarda kendine özel 

sert-yumuşak doku oranları mevcuttur. Bu oranlar, bilgisayar programını hazırlayan 

araştırıcılar tarafından diğer çalışmalardan elde edilen bulguların değerlendirmesi 

sonucunda oluşturulmuştur. Örneğin Epker ve Fish, wolford, Talbot, Quast ve 

arkadaşlarının oluşturduğu algoritmalar. 23, 40, 47, 55, 56  
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2.5.2. Quick Ceph Programının Kullandığı Sert Doku-Yumuşak Doku Oranları 

 

Tablo 2-1: Q.C. 2000 kullandığı sert-yumuşak doku oranları. 

Ortopedik tedavi oranları X düzlemiy Y düzlemi rotasyon 

Üst çene ortopedisi (A noktasından tutarak) –yumuşak doku A 66 33  

Ortognatik cerrahi tedavi oranları    

Üst çene osteotomisi (ANS nokt.nın distalinden tutarak)-burun ucu 30 20  

Üst çene osteotomisi (ANS nokt.nın distalinden tutarak)-subnasale 40 24  

Üst çene osteotomisi (ANS nokt.nın distalinden tutarak)-yum. doku A 

nokt. 
50 27   

Üst çene osteotomisi (ANS nokt.nın distalinden tutarak)-üst dudak 60 30  

Üst çene osteotomisi (ANS nokt.nın distalinden tutarak)- üst dudak 

stomion 
60 30     

Üst    çene   rotasyon   miktarı   66 

Alt çene osteotomisi(PM noktasından tutarak)- alt dudak stomion 66 100  

Alt çene osteotomisi(PM noktasından tutarak)- alt dudak 66 100  

Alt çene osteotomisi(PM noktasından tutarak)- yum.doku B nokt. 83 100  

Alt çene osteotomisi(PM noktasından tutarak)- yum.doku pogonion 100 100  

Alt çene osteotomisi(PM noktasından tutarak)- yum.doku menton 100 100  

Alt çene osteotomisi(PM noktasından tutarak)- servikal nokta 100 100  

Genioplasti (Pog. noktasından tutarak)-çene ucu 100 100  

 



 

 

20 

 

2.5.3. Vistadent OC Programının Kullandığı Sert Doku-Yumuşak Doku Oranları 

 

Vistadent OC bilgisayar programı, kendi içindeki algoritmaya bağlı olarak 

öngörü oluşturur. Sert doku-yumuşak doku oranları: ırk, cinsiyet, yaş23, 30, 40, 68 gibi 

faktörlere bağlı olurken bunların yanı sıra:  

•  Hareket yönü (Vertikal ya da horizontal) 

•  Hareket miktarı 

•  Hareket edecek sert doku noktası 

•  Harekete bağlı olarak değişkliğe uğrayan yumuşak doku noktası gibi  pek 

çok faktöre de bağlıdır. 

Örneğin: 

Labrale Superior noktasını hareket etmesi, horizontal (Ön ya da arka) ve vertikal 

(yukarı ya da aşağı) yöndeki, sert doku A noktasına, Prosthion noktasına ve üst kesiciye 

bağlıdır (Şekil 2-6).  

 

 

Şekil 2-6: Üst dudak öngörüsüne etkileyen sert doku noktaları 

     

Labrale 

superior 

 

Prosthion 

 

Sert Doku A 

Noktası 

 

Üst kesici 

Horizontal:%100 

Vertikal:%100 

Horizontal:%90 

Horizontal:%46 

Vertikal:%40 

Vertikal:%40 
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2.6. Quick Ceph Ve Vistadent Sefalometrik Öngörü Programlarının Ortognatik 

Cerrahi Tedavi Öngörüsünü Değerlendiren  Çalışmalar 

 

Hing69 1989 yılında Image Pro versiyonu olan Q.C. bilgisayar programının 

öngörüsünü değerlendirdiği çalışmasında, 16 alt çene ilerletme operasyonu geçirmiş 

iskeletsel sınıf II vakanın, cerrahi öncesi ve operasyondan 1 yıl sonra alınmış lateral 

sefalometrik kayıtlarını  incelemiştir. Değerlendirilen sert ve yumuşak doku  

noktalarında öngörü ve tedavi sonu değerler arasındaki farkları vertikal ve horizontal 

düzlemlere göre ayrı ayrı hesaplamıştır. Q.C  programının, horizontal yönde fazla, 

vertikal yönde hatalı öngörü oluşturduğunu, Labrale inferior, yumuşak doku menton 

noktasını horizontal yönde önde ve yumuşak doku Pogonion noktasını vertikal yönde 

yukarıda öngördüğünü  rapor etmiştir. 

Aharon ve arkadaşları65 1997 yılında yaptıkları çalışmada 6 kadın ve 22 erkek 

toplam 28 hastanın lateral sefalometrik radyografileri üzerinde, yumuşak doku 

değerlendirmesi ile 2 farklı bilgisayarlı öngörü programının güvenirliğini karşılaştırmalı 

olarak incelemişlerdir. Bu çalışmada, alt çene ilerletme  ve/veya genioplasti operasyonu 

ve alt çene ilerletme ile birlikte Le Fort I gömme  ve/veya  ilerletme operasyonu 

geçirmiş hastalardan cerrahiden hemen önce ve cerrahiden en az 6 ay sonra alınmış 

lateral sefalometrik radyografi kayıtlarını  incelemişlerdir. DFP ve Q.C. programlarını 

kullanarak yaptıkları çalışmada sonuç olarak cerrahi operasyonda hareket miktarı 

arttıkça her iki programda da öngörü hatasının artacağını savunmuşlar ve iki program 

öngörüsü arasında çok fark bulunmadığını ortaya koymuşlardır. 

Gerbo ve arkadaşları44 1997 yılında  Q.C bilgisayar programının sert ve 

yumuşak doku öngörüsünü değerlendirdiği çalışmalarında, 11 Alt çene ilerletme 

operasyonu geçirmiş  iskeletsel sınıf II  ve  24 alt çene geri alma operasyonu geçirmiş 

iskeletsel sınıf III, toplam 35 vakanın cerrahiden yaklaşık 2 ay önce ve cerrahiden 6 ay 

sonra alınmış lateral sefalometrik radyografi kayıtlarını  değerlendirmişlerdir. Açısal ve 

çizgisel ölçümleri değerlendirdikleri çalışmalarında bilgisayar programın alt kesici- NB 

açısı, overbite,  interinsizal açı , labrale inferior, yumuşak doku B noktası ve E 

düzleminde fazla, yumuşak doku pogonionda hatalı öngörü oluşturduğunu 

belirtmişlerdir. Fakat bu farkın 2mm’yi geçmediğini ve hataların klinik olarak kabul 
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edilebilir olduğunu savunmuşlardır. Bu hatalı öngörünün nedenini, çalışmada kullanılan 

vakaların homojen olmaması, sayısının az olması, hastaların farklı kliniklerde tedavi 

görmüş olması ve cerrahi operasyonlarında farklı stabilizasyon yöntemleri kullanılmış  

olmasına bağlamışlardır.  

Upton ve arkadaşları55   1997 yılında Q.C.  (Versiyon 4.3) programının yumuşak 

doku cerrahi öngörüsünü değerlendirdikleri çalışmalarında alt çene ilerletme ile birlikte 

Le Fort I ve/veya genioplasti operasyonu geçirmiş 30 kadın 10 erkek toplam 40 vakanın 

cerrahiden ortalama 30 gün önce ve cerrahiden ortalama 12 ay sonra alınmış lateral 

sefalometrik radyografi  kayıtlarını  incelemişlerdir. Tedavi sonu ve bilgisayarlı öngörü 

profil çizimi arasındaki farkları değerlendirmek için SN + 7° açılandırılan doğruyu 

horizontal referans düzlemi olarak, ve bu düzleme nasion noktasından indirilen dik 

düzlemi de (Nasion Dikmesi) vertikal referans düzlem olarak kullanmışlardır. Q.C. 

programının, subnasale, stomion inferior, inferior labial sulcus ve yumuşak doku 

pogonion noktalarını daha aşağıda öngördüğünü ve vertikal yöndeki ölçümlerin 

horizontal yöndeki ölçümlere göre daha uyumsuz olduğunu bulmuşlardır. Yaş ve 

cinsiyet karşılaştırmalarında bir fark bulmamışlardır.  

Smith ve arkadaşları22 1997 yılında yaptıkları çalışmada, Q.C. 2000, Doplhin 

Imaging versiyon 8.0, Vistadent A.T,  DFP plus, Orthoplan  versiyon 3.0.4  programları 

ile oluşturulan yumuşak doku cerrahi  öngörülerini subjektif  olarak karşılaştırmışlardır. 

Le Fort I gömme ve/veya alt çene ilerletme  operasyonu geçirmiş toplam 10 vakanın 

cerrahiden önce ve cerrahiden ortalama 11 ay sonra alınmış lateral sefalometrik 

radyografilerini ve profil fotoğraflarını incelemişlerdir. Hastaların simule edilmiş 

öngörü fotoğrafları ve tedavi sonu fotoğrafları 5 ayrı programda,  8 cerrah 9 ortodontist 

ve 9 hasta yakını tarafından değerlendirilmiştir. En iyi ortalama skoru 2.46 puanla DFP 

programı oluşturmuş,   Doplhin Imaging 2.83 skoru ile ikinci, Q.C.2000  programı 3.03 

skoru ile üçüncü, vistadent programı 3.9 skoru ile dördüncü, orthoplan programı ise 4.4 

ortalama skoru ile son sırada yer almıştır. 

Kazandjian ve arkadaşları56 1999 yılında yaptıkları çalışmalarında, Q.C. ve 

Portrait Planner   bilgisayar programlarının cerrahi öngörülerini karşılaştırmışlar, alt 

çene geri alma operasyonu geçirmiş  30 iskeletsel sınıf III vakanın cerrahi öncesi ve 

tedavi sonu radyografi ve fotoğraflarını değerlendirmişlerdir. İki programında alt dudağı 
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yukarıda ve önde öngördüğünü bildirmişlerdir. Stomion inferior ve yumuşak doku 

pogonion noktasında vakaların %56’sında 2mm’nin üzerinde öngörü hatası tespit 

etmişlerdir. Her iki programında en çok alt dudak bölgesinde farklı öngörü yaptığını 

bildirmişlerdir. Buldukları farkların, programların kullandığı, sert yumuşak doku 

öngörü oranlarıyla ilgili olabileceğini vurgulamışlardır.  

Loh ve arkadaşları70 2001 yılında Q.C. programının cerrahi öngüsünü 

değerlendirdikleri  çalışmalarında ortalama yaşları 22.1 olan, Le Fort I gömme, Le Fort 

I  ilerletme, alt çene ilerletme operasyonlarından birini veya bunların kombinasyonlarını  

geçirmiş 12 erkek 16 kadın toplam 28 hastanın, cerrahiden ortalama 1 ay önce ve 

cerrahiden 1 gün sonra alınmış lateral sefalometrik radyografi  kayıtlarını  

incelemişlerdir. Bu çalışmada sadece sert dokunun öngörüsünü değerlendirilmiştir. 

Wit’s, FMA, ANB ve SN-Mx1  ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklar 

bulmuşlardır.  

Semaan ve arkadaşları71 2005 yılında yaptıkları çalışmada,  Q.C.2000 programı 

kullanarak 29 Le Fort I, 13 Le Fort I  operasyonuyla beraber alt çene ilerletme veya geri 

alma operasyonu geçirmiş 33 kadın 9 erkek toplam 42 vakanın, cerrahiden ortalama 51 

gün önce ve cerrahiden 11 gün sonra alınmış lateral sefalometrik radyografi  kayıtlarını  

incelemişlerdir. Program içinde Frankfort düzlemi horizontal referans düzlem, Frankfort 

düzlemine dik olan nasion dikmesini de vertikal referans düzlem olarak kullanmışlardır 

ve bu düzlemlere göre noktaların uzaklıklarını incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda, 

vakaların %66’sında 2mm, %26’sında 1mm’lik öngörü hatası olduğunu rapor 

etmişlerdir. Çift çene ve tek çene vakaları arasında anlamlı bir fark bulamamışlar fakat, 

üst büyük azının vertikal konumu ile palatal düzlemde cerrahi sonu ve öngörü arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulmuşlardır.  

 

2.7. Farklı Bilgisayar Programlarının Ortognatik Cerrahi Tedavi Öngörüsünü 

Değerlendiren Çalışmalar 

 

Donatsky ve arkadaşları72 1992 yılında TIOPS bilgisayar programının sert doku 

öngörüsünü değerlendirdikleri çalışmalarında, Le Fort I operasyonu, mandibular ramus 



 

 

24 

 

operasyonu ve genioplasti operasyonu  geçirmiş 9  kadın 1 erkek olmak üzere toplam  

10 vakada,  cerrahide planlanan miktarları öngörüye girerek, model cerrahisi yapmışlar 

ve operasyondan 4 hafta  sonra öngörü ve tedavi sonu radyografilerini karşılaştırarak üst 

çene ön ve arka bölgeleri ve alt çene ön bölgesinin öngörüsünü değerlendirmişlerdir. 

Çalışma sonucunda, öngörü ve cerrahi sonu ölçümler arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulamamışlardır.  

Konstiantos ve arkadaşları21 1994 yılında hastaların gerçek cerrahi sonu 

profilleri ve DFP programı ile elde edilen yumuşak doku öngörüsünü değerlendirdikleri  

çalışmalarında, Le Fort I gömme ve ilerletme operasyonu geçirmiş 10 erkek 11 kadın 

olmak üzere toplam   21 vakanın,  cerrahi operasyonundan ortalama 1 ay  önce ve 

cerrahiden en az 6 ay sonra alınmış lateral sefalometrik radyografilerini 

değerlendirmişlerdir. Çalışmanın sonucunda DFP programının Labrale inferior 

noktasında vertikal ve horizontal yönde çok değişken ve hatalı öngörü oluşturduğunu, 

subnasale ve pronasale noktalarını geride ve aşağıda öngördüğünü belirtmişlerdir.  

Eales ve arkadaşları53 1994  yılında DFP bilgisayar programının yumuşak doku 

öngörüsünü değerlendirdikleri  çalışmalarında, Le Fort I ilerletme operasyonu geçirmiş  

25 vakanın, cerrahiden 2 hafta önce ve cerrahiden  6 ay sonra alınan lateral sefalometrik 

radyografi  kayıtlarını  incelemişlerdir. Sonuç olarak en çok vertikal pronasale, 

horizontal stomion inferior, vertikal laberale inferior noktalarında anlamlı farklıklar 

bulunmuştur. Yazarlar ayrıca bilgisayarlı sefalometrik sistemleri ortognatik cerrahi 

planlamasında ve hasta eğitiminde yararlı olacağını fakat öngörü oluşturmasında daha 

dikkatli olunması gerektiğini savunmuşlardır.  

Sinclair ve arkadaşları24 1995 yılında PrescriptionPlanner/Portrait programının 

yumuşak doku öngörüsünü değerlendirdikleri çalışmalarında;   yaşları 18 üzeri olan, 41 

alt çene ilerletme, 15 alt çene ilerletme ve genioplasti operasyonu geçirmiş 56 vakanın, 

cerrahiden  önce ve cerrahiden  sonra alınmış lateral sefalometrik radyografi ve profil 

fotoğraf  kayıtlarını  incelemişlerdir. Tedavi sonu profil çizimi, öngörü profil çizimi ve 

hastanın tedavi başı fotoğrafları yanyana olacak şekilde  oral cerrah ve ortodontistlere 

gösterilerek, üst dudak, alt dudak, labiomental fold, çene ucu ve submental bölgelerin 

ayrı ayrı değerlendirmesi yapılmıştır. 0: Zayıf, 1:Orta, 2:İyi, 3:Çok iyi, 4: Mükemmel 

olarak puanlama yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda PrescriptionPlanner/Portrait 
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programının alt dudağı geride ve ince öngördüğünü, genioplasti uygulanmış ve 

genioplasti uygulanmamış vakalarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını 

bulmuşlardır.  

Sameshima ve arkadaşları56 1997 yılında Prescription Portrait ve Orthognathic 

Treatment Planner (OTP) programlarının cerrahi öngörüsünü karşılaştırdıkları 

çalışmalarında, Le Fort I gömme operasyonu geçirmiş 21 kadın 11 erkek olmak üzere 

toplam 32 vakanın cerrahiden  1 hafta  önce ve 6 ay sonra alınmış lateral sefalometrik 

fimleri ve fotoğrafları incelemişlerdir. Hem objektif hemde subjektif olarak yumuşak 

doku öngörüsünü değerlendirmişler ve her iki programın da vertikal yönde alt dudak 

konturunda ideal öngörü oluşturamadığını bildirmişlerdir. 

Loh ve Yow27 2002 yılında CASSOS 2001 (Computer-Assisted Simulation 

Sytstem for Orthognathic Surgery) bilgisayar programının sert doku öngörüsünü 

değerlendiren çalışmalarında, alt çene ilerletme veya geri alma,  Le Fort I ilerletme veya 

geri alma, Le Fort I gömme veya downfracture ve genioplasti operasyonlarını tek veya 

kombinasyonu olan 40 ortognatik cerrahi vakada incelemişlerdir. Cerrahi sonu ve 

bilgisayarlı öngörü ile oluşan değerleri karşılaştırmışlardır. Çalışma sonucunda açısal 

değerlerde (SNA, U1-MxP, U1-L1, U1-SN) istatistiksel olarak anlamlı fark bulmuşlar 

fakat bu farkların klinik olarak anlamlı olmadığını savunmuşlardır. 

Jacobson ve Sarver20 2002 yılında yayınlanan  DFP Plus programının sert doku 

öngörüsünü değerlendirdiği çalışmalarında, cerrahiden  ortalama  31 gün önce ve 

cerrahiden ortalama 11 gün sonra alınan lateral sefalometrik radyografileri 

incelemişlerdir. Sonuç olarak ‘’Le Fort I‘’ operasyonu ile tek ve çift çene vakalarda, 

programın oluşturduğu sert doku öngörüsünün %80 oranında başarılı olduğunu ve tek 

çene- çift çene grupları arasında fark olmadığını bulmuşlardır. 

Cousley ve arkadaşları67 2003 yılında OPAL bilgisayar programının  

öngörüsünü değerlendirdikleri çalışmalarında alt çene ilerletme operasyonu geçirmiş 25 

iskeletsel sınıf II vakanın, cerrahi öncesi ve cerrahiden 1 yıl sonra alınmış lateral 

sefalometrik radyografi  kayıtlarını  incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda bilgisayar 

programı ile çok sayıda noktanın öngörüsünü doğru bir şekilde yapıldığını (SNA, ANB, 

LAFH%, OV, OB), Wits ölçümünün ise doğru bir şekilde yapılamadığını bulmuşlardır. 

Kesici dişler, wits ve vertikal iskeletsel ölçümlerdeki anlamlı fark 2.1mm’lik bir 
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ortalamada olduğunu ve bu nedenle klinik olarak kabul edilebilir olduğunu 

belirtmişlerdir.  

Chew ve arkadaşları73 2008 yılında CASSOS 2001  bilgisayar programının 

yumuşak doku öngörüsünü subjektif olarak değerlendirdikleri çalışmalarında, tek ve çift 

çene operasyonu geçrimiş 27 kadın 13 erkek olmak üzere toplam 40 Çin’li vakanın 

lateral sefalometrik fimleri ve fotoğraflarını kullanarak cerrahi öngörü oluşturmuşlardır. 

Tedavi sonu fotoğrafları, 3 ortodontist, 3 cerrah ve meslek dışından 3  bireye  

gösterilerek hangi görüntüyü daha estetik buldukları sorulmuştur. Değerlendirme 

sonucunda tedavi sonunun %82 daha estetik olduğu bulunmuştur. Cerrah ve 

ortodontistler benzer  yorumlar yapmışlar, fakat meslek dışındaki bireyler benzerliği 

daha az bulmuşlardır. 

 

2.8. Üç Boyutlu Bilgisayar Teknolojisi 

 

İlk defa 1931 yılında Broadbent lateral ve frontal radyografileri kullanarak, 

insan yüzünün üç boyutlı olarak ölçümünü yapmaya çalışmıştır. Sonraki yıllarda 

teknolojinin gelişimiyle bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonansla görüntüleme 

(MRI), lazer uygulamaları ve histolojik kesitleri temel alan üç boyutlu çalışmalar aynı 

amaçla kullanılmıştır.74 

Bill ve arkadaşları (1995) kafatasındaki defektlerin kapatılması için BT 

verilerini temel alarak üç boyutlu model elde etmeye dayanan “katı modelleme” 

(Stereolithography) metodunu uygulamışlardır. Bu modeller halen teşhis, tedavi 

planlaması amacıyla çene ve yüz bölgesinde, alt çene defektlerinin rekonstrüksiyonunda 

simulasyon cerrahisi ve asimetrik malformasyonları düzeltme cerrahisi amacıyla 

kullanılmaktadır.15  

Üç boyutlu cerrahi planlama, teknoloj gelişmesi ile alçı modeller ve geleneksel 

olarak kullanılan artikülatorlara ihtiyaç duyulmadan cerrahi operasyon simulasyonu 

bilgisayar ortamında yapılabilmektedir.  
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 Sanal ortamda hazırlanan model cerrahisi; yapılan çene hareketlerinin uzayın üç 

düzleminde ölçülebilmesine ve aynı model üzerinde birden fazla ve değişik cerrahi 

operasyonların simulasyonu rahat bir şekide yapılabilmesine olanak sağlamasından 

dolayı, geleneksel olarak hazırlanan alçı model cerrahisinden daha üstündür.75  

 

               

Şekil 2-7: 3 boyutlu sistemden bir örnek 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Gereç 

 

Bu araştırma, İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalında 2002-

2006 yılları arasında ortognatik-cerrahi yöntemler ile tedavi edilen 45  sınıf III olguya 

(Tablo 3-1) dayanmakta olup, araştırma materyalini; bu olgulardan cerrahi öncesi ve 

tedavi sonrası dönemlerde elde edilen lateral sefalometrik radyografiler ve el- bilek 

radyografileri oluşturmaktadır. Gerecin oluşturulmasında aşağıdaki kriterler dikkate 

alınmıştır.   

Araştırma kapsamında yer alacak olan olguların seçiminde: 

1. Her hangi bir kraniofasial anomali olmamasına (Dudak damak yarığı, tümör 

gibi anomalilar) 

2. Yaş ve büyüme faktörünün tedavi sonuçlarının öngörülmesindeki etkisinin 

ortadan kaldırılması amacıyla el bilek radyografileri kontrol edilerek tüm 

hastalar erişkin dönemde  olmasına 

3. Tüm lateral sefalometrik radyografilerin standart bir şekilde, doğal baş 

pozisyonunda çekilmiş olmasına 

4. Dudaklar istirahat halindeyken çekilmiş olmasına,  ayrıca cerrahi öncesine ait 

radyografilerde ve tedavi sonrasına ait radyografilerde dudakların 

pozisyonlarının  (Kapalı yada açık) aynı olmasına  

5. Konjenital agenesis veya çekim gibi nedenlerden dolayı kesici dişlerde 

eksiklik olmamasına 

6. Yumuşak doku profilini etkileyebilecek girişimlerin (Rhinoplasti, malar 

augmentasyon gibi operasyonlar) uygulanmamış olmasına 

7. Alınan radyografilerde artifakt olmamasına ve kullanlacak anatomik 

noktaların belirgin olmasına 

8. Cerrahi öncesi kayıtların operasyondan 1.5 ay  önce alınmış olmasına 

9. Tedavi sonrası kayıtlarının operasyondan en az 6 ay sonra alınmış olmasına  
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10. Cerrahi stabilizasyonun rijit fiksasyon yöntemleriyle yapılmış olmasına 

11. Çift çene operasyonu olarak üst çenenin, ‘’Le Fort I’’ osteotomi sonrasında 

gömülmesi ve/veya öne ilerletilmesi ile birlikte alt çenenin ’‘Sagittal Split’’ 

osteotomi sonrasında geriye alınmasına; tek çene operasyonu olarak ise 

‘’Sagittal Split’’ osteotomi sonrasında alt çenenin geriye alınmasına ve bu 

operasyonlara ilaveten genioplasti dışında herhangi bir cerrahi girişimin 

(Augmentasyon vb.) uygulanmamış olmasına dikkat edilmiştir. 

Tüm hastalar İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ana Bilim 

Dalında her iki çenede düz tel tekniği ile sabit ortodontik tedavi görmüştür.  

Seçim kriterlerine uygun toplam 45 adet sınıf III iskeletsel vaka, bu çalışmanın  

gerecini oluşturmuştur. Yaş ortalaması 23,29±3,80 yıl olan toplam 45 vakadan 24’ü 

kadın, 21’i erkektir. 20 vakada tek çene operasyonu, 25 vakada çift çene operasyonu 

uygulanmıştır. Tek çene operasyon grubunda 4 vaka, çift çene operasyon grubunda ise 5 

vakada ilaveten genioplasti uygulanmıştır. 

Tüm operasyonlar, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif 

Cerrahi Anabilim dalında gerçekleştirilmiştir.  

 Vakaların cinsiyet, yaş ve uygulanan operasyon tipine göre dağılımı Tablo 3-

1’de gösterilmiştir. 

    Tablo 3-1: Araştırma materyalinin dağılımı 

Operasyon Tipi Yaş Dağılımı (yıl) 

Gereç n 
Tek Çene  

n 

Çift Çene 

n 
x ±SD Min - Maks 

Kadın 24 13 11 24±3,72 18  -  32 

Erkek 21 7 14 23,3±3,47 19  -  33 

Toplam 45 20 25 23,29±3,80 18  -  33 
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3.2. Yöntem 

 

Bu çalışmada, operasyondan 1.5 ay önce (Ortalama 1.6±0.4 ay) ve 

operasyondan en az 6 ay sonra (Ortalama10.44±4.62 ay) alınmış lateral 

sefalometrik radyografiler kullanılmıştır. Tüm sefalometrik filmler standart bir 

şekilde doğal baş pozisyonunda çekilmiştir. 

 Bu araştırmada kullanılan lateral sefalometrik radyografilerin 

alınmasında, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ana Bilim 

Dalında bulunan 68-74 kilowat ve 12 miliamper gücündeki Planmeca EC Proline 

PM 2002 radyografi cihazından yararlanılmıştır. Işın kaynağı ile hastanın orta 

oksal düzlemi arasındaki mesafe 154 cm olarak standardize edilmiş olup, poz 

süresi 0,4 sn’dir. Kullanılan röntgen filmleri Kodak marka olup, boyutları 18 x 

24 cm’dir.  

 

Çalışma aşamaları: 

1. Aşama 

a. Araştırma kapsamında yer alan olgulara ait tüm sefalometrik 

radyografilerin bilgisayar (Q.C.2000 ve Vistadent OC) ortamına 

aktarılması. 

b. Cerrahi öncesi ve tedavi sonrası sefalometrik radyografilerin her iki 

programda dijitize edilmesi  

c. Quick-Ceph 2000 ve Vistadent OC programlarında yumuşak doku profil 

öngörülerinin  oluşturulması 

2. Aşama 

a. Tedavi sonrası profil ile elde edilen yumuşak doku öngörü profilinin 

karşılaştırılması 

b. Quick-Ceph 2000 ve Vistadent OC Programlarında elde edilen yumuşak 

doku öngörülerinin karşılaştırması. 
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3.2.1. Sefalometrik Radyografilerin Bilgisayar Ortamına Aktarılması 

 

Araştırma kapsamında yer alan olgulara ait tüm sefalometrik radyografiler bir 

tarayıcı (EPSON PERFECTION 4990 flat-bed tarayıcı)  yardımı ile bilgisayar ortamına 

aktarılmıştır. Tarama işlemi yapıldıktan sonra tüm radyografiler JPEG format olarak her 

iki programda kullanmak üzere hazırlanmıştır. 

Sefalometrik filmler bilgisayar ortamına aktarılırken oluşabilecek olan oransal 

değişimin engellenmesi amacıyla kalibrasyon uygulaması yapılmalıdır. Bu amaçla  

kalibrasyon yapılabilmesi için, sefalometrik radyografilerin bilgisayar ortamına 

aktarılması sırasında 100 millimetrelik bir cetvel, radyografiler ile birlikte taranmıştır 

(Şekil 3-1). 

               

Şekil 3-1: 100 mm’lik cetvel ile birlikte sefalometrik radyografinin taranması 
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Araştırma materyalini oluşturan lateral sefalometrik röntgenlerin 

değerlendirilmesi için Q.C. 2000 programının tavsiye ettiği Mac OS X versiyon 10.3 

processor dual 1.25 GHZ Power PC.  işletim sisteme sahip bilgisayar kullanılmıştır. 

Lateral sefalometrik röntgenlerin çizimi Mac OS X versiyon 10.3 bilgisayarına 

bağlı 20 inch’lik düz ekran monitor üzerinde direkt olarak bilgisayar faresi yardımıyla 

yapılmıştır (Şekil  3-2). 

  

 

Şekil 3-2: Quick Ceph programı için Kullanılan Apple bilgisayar ve monitor 

 

Araştırmada kullanılan Vistadent OC programının tavsiye ettiği özellikler 

doğrultusunda, Windows XP Professional sistemi üzerinden çalışan, Intel (R)- Pentium 

(R)4, CPU 3.00 GHz, 512 MB RAM özelliğe sahip bilgisayar kullanılmıştır. 

Radyografilerin çizimi, bilgisayara bağlı 17 inch’lik düz monitör üzerinde bilgisayar 

faresi kullanılarak direkt çizim yöntemiyle yapılmıştır (Şekil 3-3).  
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      Şekil 3-3: Vistadent programı için kullanılan bilgisayar ve monitör 

 

3.2.2. Cerrahi Öncesi Ve Tedavi Sonrası Sefalometrik Radyografilerin 
Dijitize Edilmesi 

 

Araştırmada kullanılan her iki programda kalibrasyon seçeneği mevcut 

olduğundan dijitasyon işlemi yapılmadan önce programların yönlendirdiği şekilde 

kalibrasyon yapılmıştır. 

Sefalometrik radyografilerin dijitize edilmesi sırasında kullanılan Q.C.2000 ve 

Vistadent OC programları ile, programların yönlendirdiği şekilde tanımlanan referans 

noktaları işaretlenerek cerrahi öncesi ve tedavi sonrası dönemlere ait sefalometrik 

çizimleri oluşturulmuştur. Her iki programda sefalometrik çizimler direkt olarak ekran 

üzerinde bilgisayar faresi yardımıyla çizilmiştir. Sefalometrik radyografilerin çizimi 

için kullanılan noktalar aşağıda belirtilmiştir. 

Q.C. 2000 programında kullanılan noktalar:46 (Şekil:3-4) 

0  Sella (S):  Sella Turcica’nın merkezi 

1  Porion (Po):   Dış kulak yolunun en üst noktası 

2  Basion (Ba):  Occipital kemiğin en alt noktası 

3  Hinge Ekseni (Hinge Axis):  Kondilin rotasyon merkezi 
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4  Pterygoid (PT):             Pterygoid fissürün saat 11 pozisyonunu 

                                                    gösteren noktası 

5  Nasion (N):                                    Frontal ve Nazal kemiklerin ‘’V’’  

şeklindeki girintisi 

6  Orbitale (Or):                         Orbital konturun en alt noktası 

7  Anterior Nazal Çıkıntı (ANS ):   Anterior nazal çıkıntının en uç noktası 

8  Posterior Nazal Çıkıntı (PNS):     Posterior nazal çıkıntının en uç noktası  

9  A-Noktası (A):                           ANS noktası ve üst kesicinin alveolü 

                                                        arasındaki kurvatürün en derin noktası 

10 B-Noktası (B):                Pogonion noktası ve alt kesicinin 

alveolü arasındaki kurvatürün en derin 

noktası 

11  Superpogonion (PM):  B noktası ve pogonion noktası 

arasındaki 

                                                    kurvaturun orta noktası 

12 Pogonion (Pog):                     Simfizin en ön noktası 

13 Menton (Me):                              Simfizin en alt noktası 

14 Sol Korpus (Corpus Left):     Korpusun alt kenarına çizilen teğetin alt  

çene alt kenarı ile kesiştiği en sol nokta  

15 Mand. Ramus (Ramus Down) Ramusun arka kenarına çizilen teğet 

düzlemin ramusu kestiği nokta 

16 Artikülare (Ar):                            Kafa kaidesinin alt kenarı ile kondilin 

arka yüzeyinin kesişim noktası 

17 R3:                                             Ramus’un sigmoid girintisinin en alt 

noktası 

18  R1:                                                 Ramus’un ön kenar eğiminin en derin  

noktası 
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19 Üst 1 Kuron (Mx1 Crown):            Üst orta kesici dişin kuronunun uç 

kısmı 

20 Üst 1 Kök (Mx1 Root):                  Üst  orta kesici dişin kökünün uç kısmı 

21 Alt 1 Kuron (Md1 Crown):            Alt orta kesici dişin kuronunun uç 

kısmı 

22 Alt 1 Kök (Md1 Root):                 Alt orta kesici dişin kökünün uç kısmı 

23 Oklüzal Düzlem:                       Alt üst kesici veya k. azı dişleri 

arasındaki orta nokta 

24 Üst 6 Distal (Mx6 Distal):              Üst 1.b. azının distal temas noktası 

25 Üst 6 Kök (Mx6 Root):                  Üst 1.b. azınındisto bukkal kökü 

26 Alt 6 Distal (Md6 Distal):              Alt 1.b. azının distal temas noktası 

27 Alt 6 Kök (Mx6 Root):                   Alt 1.b. azının disto bukkal kökü 

28 Sella Posterior:                                Sella Turcica’nın en geri noktası 

29 Sella İnferior:                                Sella Turcica’nın en alt noktası 

30 Klinoid Noktası (Clinoidale):       Clinoidin ön konturunun en üst noktası 

31 Kribriform Noktası (Cribriform): Ethmoid kemiğin Frontal kemikle 

antero-lateral keşişme noktası 

32 Temporal Nokta (Temporale):  Temporal Fossa’nın ön duvarıyla 

Ethmoid kemiğin kesiştiği nokta 

33 Orbita Tabanı (Floor of the Orbit): Orbita tabanının en alt noktası 

34 Orbita Tavanı (Roof of the Orbit): Orbita tavanının en üst noktası 

35 Supraorbital Nokta (Supraorbitale): Orbitanın sagital yönde en uç noktası 

(Şekil: 3-4) 
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Şekil 3-4: Q.C. 2000 pogramında işaretlenen noktalar 
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Vistadent OC  programında kullanılan noktalar:63 (Şekil  3-5) 

1- Cal 1:    Birinci kalibrasyon noktası 

2- Cal 2:    İkinci kalibrasyon noktası 

3- Gl – Glabella:   Alnın en ön en dış noktası (Sert doku) 

4- N –Nasion:   Frontal ve nazal kemiklerin ‘’V’’  

şeklindeki girintisi    

5- Supraorbitale (SOr):  Orbitanın sagital yönde en uç noktası 

6- RO:    Orbita tavanının en üst noktası 

7- CL:     Clinoidin ön konturunun en üst noktası 

8- Temporale (Te):  Temporal Fossa’nın ön duvarıyla  

Ethmoid  kemiğin kesiştiği nokta 

9- S:     Sella turcica’nın merkezi 

10- Sella’nın giriş noktası(S e): Sella turcica’nın girişi 

11- Sella İnferior (Si):  Sella turcica’nın en alt noktası  

12- Sella Posterior (Sp):  Sella turcica’nın en arka noktası 

13- Kondil (Cond) :  Kondilin en üst noktası 

14- Porion (P):   Eksternal auditory meatus’un en üst  

noktası 

15- Kondil Arkası (Pp Cond): Kondilin en arka noktası 

16- Basion (Ba):   Occipital kemiğin en alt noktası 

17- Condil (DC):   Kondilin merkezi 

18- Artikülare (Ar):  Kafa kaidesinin alt kenarı ile kondilin  

arka yüzeyinin kesişim noktası 

19- (T1)    Gonion noktasının arkası 

20- (Im)    Korpusun alt kenarını tanjantının sol  

noktası 
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21- Menton (Me)   Simfiz konturunun en alt noktası  

22- Gonion (Go)   Alt çenenin alt kenarı ile, ramusun  

arka kenarının birleştiği bölgenin en  

derin noktasıdır 

23- Pogonion (Pog):  Simfizin en ön noktası 

24- Gnathion (Gn):  Pogonion ve Menton noktaları arasında  

kalan parçasının ortasıdır  

25- Suprapogonion (PM):  B noktası ve pogonion arasındaki  

kurvaturun değiştiği nokta  

26- D:    Simfiz bölgenin orta noktasıdır 

27- İnfradentale (Id):  Ön dişler ile kemiğin birleştığı yer 

28- B Noktası (B):   Pogonion ve alt kesicinin alveolü  

arasındaki en derin nokta 

29- Prothion (Pr)   Alveol kemiğin diş üzerinde  başladığı  

nokta  

30- ANS:    Anterior nazal çıkıntının en uç noktası 

31- A Noktası (A):  ANS ve üst kesicinin alveolü arasındaki  

en derin nokta 

32- Ptergomaksillare (Ptm): Fissura ptergomaksillaris’in en alt  

noktasıdır 

33- PNS:    Posterior nazal çıkıntının en uç noktası 

34- Pt:    Fissura ptergomaksillaris’in en üst  

noktasıdır 

35- Orbitale (Or):    Orbital konturun en alt noktası 

36- Ap1u:    Üst kesicinin kök ucu 

37- Ls1u :    Üst kesicinin labial yüzeyi 
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38- Is1u:     Üst kesicinin tepesi 

39- Is1L:    Alt kesicinin kök ucu 

40- Li1L:     Alt kesicinin labial yüzeyi 

41- Ap1L:    Alt kesicinin kök ucu 

42- PPOCP:      Okluzal düzlemin arka noktası 

43- Apocp:    Okluzal düzlemin ön noktası 

44- A6u:     Üst 6’nolu dişin mesial kenarı 

45- P6u:     Üst 6’nolu dişin distal kenarı 

46- P6l:     Alt 6’nolu dişin mesiobukkal tüberkül 

47- 1UpMma:   Üst 6’nolu dişin mesial kökü   

48- 1LoMma:    Alt 6’nolu dişin mesial kökü 

49- R1:    Ramusun ön kenar eğiminin en derin  

noktası  

50- R3:    Ramusun sigmoid girinisinin en alt  

noktası 

51- Yumuşak D. Glabella (Gl’): Alnın en ön en dış noktası (Yumuşak  

doku)  

52- Yumuşak Doku Nasion (N’): Sert doku nasion noktasının yumuşak  

dokudaki iz  düşümü. 

53- Pronasale (Ns):  Burnun sagital düzlemdeki en uç  

noktası 

54- Subnasale (Sn):  Burun kökünün en derin noktası 

55- CoTg:     Subnasale ile burun ucunun ortası 
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56- SS:     Burun kökü ve üst dudak arasındaki  

konturun en derin noktası  

57- Ls:    Üst dudağın sagital düzlemde en ön  

noktası 

58- Stomion Superior (Stm-s): Üst dudak konturunun en alt noktası 

59- Stomion İnferior (Stm- i): Alt dudak konturunun en üst noktası 

60- Li:    Alt dudağın sagital düzlemde en ön  

noktası 

61- Yumuşak D. B nok.(Sm): Alt dudak ve çene ucu arasındaki  

konturun en derin noktası 

62- Yumuşak D. pogonion(Pog’): Yumuşak doku çene ucunun en ön  

noktası  

63- Yumuşak D. Gnathion (Gn’): Yumuşak doku pog. noktası İle  

yumuşak doku Menton noktasının ortası  

64- Yumuşak D. Menton (Me’): Yumuşak doku çene ucunun en alt  

noktası 

65- Servikal Nokta (H):  Servikal nokta (Şekil 3-5, 3-6) 
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Şekil 3-5: Vistadent OC programında işaretlenen noktalar 
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Şekil 3-6: Vistadent OC programında işaretlenen noktalar ve profil görüntüsü 

 

Tüm sefalometrik çizimler tamamlandıktan sonra her iki programda bulunan   

“Düzeltme fonksiyonundan” yararlanılarak; sefalometrik çizimler, tam olarak  anatomik 

yapılara ve oluşumlara uydurulmuştur (Şekil 3-7). 

 

Şekil 3-7: Programlarda düzeltme fonksiyonunun kullanılması 
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3.2.3. Yumuşak Doku Öngörülerinin Oluşturulması  

 

Sefalometrik çizimler tamamlandıktan sonra yumuşak doku öngörülerinin 

oluşturması için iki aşamalı bir yol izlenmiştir: 

 

1. Sefalometrik filmlerin çakıştırılması   

Ortognatik cerrahi operasyonuna ve ortodontik tedaviye bağlı olarak sert doku 

ve dişlerde meydana gelen değişikliklerin miktarını belirlemek amacıyla, programlarda 

bulunan çakıştırma işlemi kullanarak (Total çakıştırmada), başlangıç cerrahi öncesi 

referans düzlemi (S-N) tedavi sonu sefalometrik çizime taşınarak, nasion noktası 

üzerinde çakıştırılmıştır (Şekil 3-8).  

 

2. Tedavi sonu öngörülerin oluşturulması 

Çakıştırmadan sonra; programlarda bulunan tut sürükle fonksiyonu  kullanılarak 

cerrahi öncesine ait sefalometrik radyografi üzerinde bulunan sert dokular (Üst çene, alt 

çene ve çene ucu ile üst ve alt ön dişler), tedavi sonrası döneme ait sefalometrik 

radyografi üzerinde bulunan sert dokular (Üst çene, alt çene ve çene ucu ile üst ve alt ön 

dişler)  üzerine birebir yerleşecek şekilde kaydırılmıştır. Cerrahi öncesine ait sert 

dokuların kaydırılması sırasında; yumuşak doku da, bilgisayar programının içerdiği sert 

doku yumuşak doku oranlarına göre hareket etmiş ve yumuşak doku öngörüsü 

oluşturulmuştur (Şekil 3-8).  
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Cerrahi öncesi

Tedavi sonu

Bilgisayarlı
öngörü

Cerrahi öncesi

Tedavi sonu

Bilgisayarlı öngörü

Tedavi sonu

Cerrahi öncesi

Tedavi sonu

Şekil 3-8: Cerrahi öncesine ait sert dokuların tedavi sonuna ait sert dokular üzerinde 
kaydırılması ve öngörü oluşturulması 
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3.2.4. Yumuşak Doku Öngörülerini Değerlendirilmesi  

 

Oluşturulan yumuşak doku öngörülerini değerlendirmek için her iki 

programda bu çalışmaya özel bir analiz (Custom analiz) oluşturulmuştur. Bu 

analizde, yumuşak doku profilini oluşturan 12 yumuşak doku noktası seçilmiştir. 

(Şekil 3-9) Yumuşak doku noktaları belirlendikten sonra bilgisayara komut verilerek 

tedavi sonu ve öngörü profil çizimleri üzerinde horiziontal ve vertikal düzlemler 

belirlenmiştir (Şekil 3-10, 3-11). Bu düzlemlere göre belirlenen 12 yumuşak doku 

noktasının horizontal ve vertikal olarak  uzaklıkları ölçülmüştür (Şekil 3-13, 3-14). 

 

 

Şekil 3-9: Araştırmada kullanılan yumuşak doku noktaları 
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Karşılaştırmada kullanılan yumuşak doku noktaları ve referans düzlemler: 

1. Nasion Dikmesi  Nasion noktasindan geçecek 

(Nasion Perpendicular):      şekilde çizilen vertikal düzlemin oluşturul 

kullanılan nokta   

2. Nasion Horizontal:  Nasion noktasindan geçecek şekilde çizilen  

düzleminin oluşturulmasında kullanılan nokta   

3. Glabella (Gl’):  Alnın en ön en dış noktası 

4. Nasion (N’):              Alın ve burun arasındaki konturun en derin 

noktasıdır.    

5. Burun Ucu (Pn):        Burnun sagital düzlemdeki en uç noktası 

6. Subnasale (Sn) :       Burun kökünün en derin noktas 

7. A Noktası (A’):        Burun kökü ve üst dudak arasındaki  

   konturun   en derin noktası 

8. Labrale Superior (Ls) :   Üst dudağın sagital düzlemde en ön noktası 

9. Stomion Superior (Sts):   Üst dudak konturunun en alt noktası 

10. Stomion İnferior (Sti):   Alt dudak konturunun en üst noktası 

11. Labrale İnferior (Li):   Alt dudağın sagital düzlemde en ön  

noktası 

12. B Noktası (B’):             Alt dudak ve çene ucu arasındaki konturun en  

derin oktası 

13. Pogonion (Pog’):             Yumuşak doku çene ucunun en ön noktası 

14. Menton (Me’):  Yumuşak doku çene ucunun en alt noktası 

                                          (Şekil 3-11) 
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Horizontal düzlem (X): S – N doğrusu ile 7°’lik açı oluşturan doğru horizontal 

düzlem olarak kabul edilmiştir. 

Vertikal düzlem (Y): Horizontal düzleme Nasion noktasından indirilen dikme 

vertikal düzlem olarak kabul edilmiştir (Şekil 3-10). 

 

 

.
Horizontal düzlem

Vertikal düzlem  

Şekil 3-10: Horizontal ve vertikal referans düzlemleri 
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Şekil 3-11: Yumuşak doku noktaları ve referans düzlemler 

 

Yumuşak doku öngörüleri yapıldıktan sonra bu noktaların vertikal ve horizontal 

düzlemlere olan mesafeleri her iki programda da ayrı ayrı hesaplanmıştır (Şekil:3-13, 3-

14). 

Her vakanın hem bilgisayarlı öngörü profil çizimi hem de tedavi sonu gerçek 

profil çizimi üzerinde yumuşak doku ile ilgili ölçümler yapılmıştır. Belirlenen 12 

yumuşak doku noktasının x ve y düzlemlerine olan uzaklıkları millimetre olarak 

ölçülmüştür. Horizontal düzlemin önünde ve vertikal düzlemin altında  yer alan noktalar 

pozitif değer (+) olarak,  horizontal düzlemin gerisinde ve vertikal düzlemin üstünde yer 

alan noktalar negatif değer (-) olarak alınmıştır (Şekil 3-12). Böylece bilgisayarlı 

öngörü ile tedavi sonu profil çizimi arasındaki farkları vertikal ve horizontal yönde 

değerlendirmek mümkün olmuştur. Bu farklar bilgisayarlı öngörü profil çizimine ait 

değerden (BÖ), tedavi sonu değer (TS) çıkartılarak bulunmuştur. Çıkan fark değeri 
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negatif ise bilgisayarlı öngörünün; tedavi sonuna göre horizontal yönde daha geride, 

vertikal yönde daha yukarıda olduğu anlaşılmaktadır. Çıkan fark değeri  pozitif ise 

bilgisayarlı öngörü; tedavi sonuna göre horizontal yönde daha önde, vertikal yönde daha 

aşağıda olduğu anlaşılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-12: Yumuşak doku noktalarının referans düzlemlere göre konumu 
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Şekil 3-13: Yumuşak doku noktalarının vertikal düzleme horizontal olarak uzaklığı 

 

  

Şekil 3-14: Yumuşak doku noktalarının horizontal düzleme  vertikal olarak  uzaklığı 
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3.2.5. Tedavi Sonrası Profil İle Elde Edilen Yumuşak Doku Öngörü Profilinin 

Karşılaştırılması 

Tedavi sonrası profil görüntüleri üzerinde belirlenen yumuşak doku noktalarının 

horizontal ve vertikal düzlemlere olan mesafesi ile Q.C.2000 ve Vistadent  OC. 

programlarında oluşturulan yumuşak doku profil öngörülerine ait yumuşak doku 

noktalarının horizontal ve vertikal düzlemlere olan mesafesi ile karşılaştırılmış ve 

çalışmada kulanılan programlar ile gerçeğe uygun öngörü yapılıp yapılmadığı 

değerlendirilmiştir (Şekil 3-15). 

 

 

Şekil 3-15: Bilgisayar öngörüsü ile Tedavi sonu radyografinin karşılaştırması 
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Her iki programda oluşturulan yumuşak doku profil öngörülerine ait çakıştırma 

ve fotoğraf örnekleri şekil 3-16, 3-17, 3-18, 3-19, 3-20, 3-21’de izlenmektedir. 

 

Q.C.2000 programında örnek: 

Siyah: Tedavi Ba??
Ye?il: Bilgisayarl?Öngörü

Siyah: Tedavi Sonu

Yeşil: Bilgisayarlı Öngörü
Siyah: Tedavi Ba??
Ye?il: Bilgisayarl?Öngörü

Siyah: Tedavi Sonu

Yeşil: Bilgisayarlı Öngörü

 

Şekil 3-16: Q.C. 2000 programından gerçek profile uygun olan bir öngörü 

 

Siyah: Tedavi Sonu

Yeşil: Bilgisayarlı Öngörü

Siyah: Tedavi Sonu

Yeşil: Bilgisayarlı Öngörü

 

Şekil 3-17: : Q.C. 2000 programından gerçek profile uygun olmayan bir  öngörü 
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Vistadent OC programından örnek:  

 

Şekil 3-18: Vistadent programından gerçek profile uygun olan bir öngörü 

 

 

Şekil 3-19: Vistadent programından gerçek profile uygun olmayan bir  öngörü 
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Şekil 3-20: Q.C.2000 programından öngörü örneği, sırayla cerrahi öncesi, bilgisayarlı 
öngörü, tedavi sonu 

 

 

Şekil 3-21: Vistadent OC programindan öngörü örneği, sırayla cerrahi öncesi, bilgisayarlı 
öngörü, tedavi sonu 

 

3.3. Metod Hatası 

 

Çizim sonucu olabilecek metot hatasını belirlemek için rastgele seçilen 15 

vakanın lateral sefalometrik radyografi görüntüleri 10 gün ara ile  tekrar çizilerek,  

ölçümler yeniden yapılmıştır. Tüm çizimler tek bir çalışmacı (ZS) tarafından  

yapılmıştır. 

Ölçülen parametrelere ait metot hatasının analizinde sınıf içi korelasyon 

katsayısı (ICC) kullanılmıştır. 
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3.4. İstatistiksel Değerlendirme 

 

İstatistiksel inceleme 

Bu çalışmada istatistiksel değerlendirmelerde  SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences) for Windows 15.0 programı kullanılmıştır. Bu araştırmada 

değerlendirilen 24 ölçümün bilgisayarlı yumuşak doku öngörü profil çizimi ve tedavi 

sonu gerçek profil çizimi değerlerine ait ortalama değerleri ( x ), bu değerlere ait 

farkların ortalama değerleri ( D ) ve standart sapmaları (SD) belirlenmiştir. 

Bu araştırmada, bilgisayarlı öngörü (BÖ) ile tedavi sonu profil çizimi (TS) 

ölçümleri arasındaki cinsiyete ve uygulanan operasyon tipine bağlı farklılıklarının 

incelenmesinde ‘’Mann Whitney  U Test’’  

Cinsiyet ve uygulanan operasyon tipi dikkate alınmaksızın iki farklı bilgisayar 

programında (Q.C.2000 ve Vistadent OC) oluşturulan bilgisayarlı öngörü ile tedavi 

sonu profil çizimi ölçümleri arasındaki farklılıkların incelenmesinde ‘’Eşlendirilmiş 

Dizilerde T-Testi’’; kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

Gruplar arası (Q.C.2000 ve Vistadent OC programları) farkların 

karşılaştırmasında  Wilcoxon işaret testi kullanılmıştır. 

Q.C.2000 ve Vistadent OC programlarında oluşturulan yumuşak doku öngörü 

çiziminin tedavi sonu gerçek yumuşak doku çizimi ile olan uyumunun 

değerlendirilmesinde ve ayrıca  Q.C.2000 ve Vistadent OC programları ile oluşturulan 

yumuşak doku öngörü çizimlerinin birbiri ile uyumunun belirlenmesinde Sınıf İçi 

Korelasyon testi kullanılmıştır. 

Bu araştırmada  kullanılan istatistiksel testlerde yanılgı payı p<0.05, p<0.01 ve 

p<0.001 olarak seçilmiş ve söz konusu p değerleri (*) sembolu ile tablolarda  

belirtilmiştir. Buna göre; 

(*):     p<0.05 

(**):   p<0.01     

değerlerini göstermektedir. 
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4. BULGULAR 

İskeletsel III. sınıf anomali gösteren bireylerde cerrahi öncesi ve tedavi sonrası 

dönemlerde elde edilen sefalometrik radyografilere dayanarak gerçekleştirilen bu 

araştırmada, Q.C.2000 ve Vistadent OC programları ile oluşturulan yumuşak doku 

öngörülerinin (BÖ) bireylerin tedavi sonu gerçek profili (TS) ile karşılaştırılmalı 

incelenmesi amaçlanmıştır.  

 

4.1. Metod Hatası 

Araştırmada gerçekleştirilen tüm ölçümlere ait metod hatasının  belirlenebilmesi 

için, araştırma kapsamında yer alan 45 adet olguya ait sefalometrik radyografiler 

arasından rastgele seçilen 15 adet sefalometrik radyografi üzerinde ölçümler, bir ay 

sonra, her iki program için ilk ölçümlerden bağımsız olarak tekrarlanmıştır. 

1. ve 2. ölçümler arasındaki farkların istatistiksel önemi “Sınıf İçi Korelasyon 

Katsayısı”  ile değerlendirilmiş ve her iki programın sonuçları Tablo 4-1 ve tablo 4-2’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 4-1’de Q.C. 2000 programında, her ölçüm için belirlenen metot hatası ve  

%95’lik güven aralığının alt (Minimum.) ve üst (Maksimum.) sınırları verilmiştir. Tüm 

ölçümlerde belirlenen sınıf içi korelasyon katsayısı  1.00 değerine yakın olarak 

bulunmuştur. En  düşük korelasyon katsayı değeri  Nasion ölçümünde görülmüştür (r = 

0.823). 

Tablo 4-2’de Vistadent OC programında, her parametre için ayrı olarak 

hesaplanan metod hatasına ilişkin sonuçlar gösterilmiştir. Tabloda her ölçüm için 

belirlenen metod hatası ve %95’lik güven aralığının alt ve üst sınırları verilmiştir. 

Tabloda da görüldüğü gibi, tüm ölçümlerde belirlenen sınıf içi korelasyon katsayısı 1.00 

değerine yakın olarak bulunmuştur. En düşük korelasyon katsayısı Nasion ölçümünde 

görülmüştür (0.790). 

Her iki program için metot hatasına ilişkin sınıf içi korelasyon analizinin 

sonuçları, çalışmamızda kullanılan dijital ortama aktarılmış lateral sefalometrik 
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radyografi çizim ve ölçümlerinin sonuçları etkilemeyecek ve önemli olmayan bir hata 

ile tekrarlanabileceğini göstermiştir. 

 

4.2. Her İki Bilgisayar Programında Oluşturulan Yumuşak Doku Profil Öngörüsü 

İle Tedavi Sonu Gerçek Yumuşak Doku Profil Çizimi Arasındaki Farklılıklarda 

Cinsiyet  Etkisinin Değerlendirilmesi 

 

Bu araştırmada gerçekleştirilen yumuşak doku profil öngörüsü ile tedavi sonu 

gerçek yumuşak doku profil çizimine ait 24 ölçümün cinsiyete bağlı farklılıları 

incelenmiştir. 

Tablo 4-3 incelendiğinde; Q.C.2000 programında; horizontal yönde  kadın 

grubunda, tüm farklar 0,02 mm ile 1,97 mm arasında,  erkek grubunda ise tüm farklar 

0,02 mm ile 2,25 mm arasında seyretmektedir. Vertikal yönde ise kadın grubunda, tüm 

farklar 0,08 mm ile 2,18 mm arasında, erkek grubunda ise tüm farklar 0,02 mm ile 2,59 

mm arasında seyretmektedir. 

Bu tablo incelendiğinde, sadece Burun Ucu noktasının  vertikal yön konumunda 

cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Vertikal 

yönde, Burun Ucu (Pn) noktasında, kadınlarda, bilgisayarlı öngörü ile tedavi sonu profil 

çizimi arasında 0,23 mm fark bulunurken,  erkeklerde -0,76 mm fark bulunmuştur. 

Elde edilen bu bulgulara göre, Q.C.2000 programında oluşturulan bilgisayarlı 

öngörü çizimlerinde, erkeklerdeki Burun Ucu (Pn) noktası tedavi sonundaki gerçek 

profil çizimindekine  göre daha yukarıda, kızlarda ise Burun Ucu öngörü noktası daha 

aşağıda yer almıştır.  

Tablo 4-4 incelendiğinde; Vistadent OC programında; horizontal yönde  kadın 

grubunda, tüm farklar 0,01 mm ile 1,82 mm arasında,  erkek grubunda ise tüm farklar 

0,03 mm ile 2,28 mm arasında seyretmektedir. Vertikal yönde ise kadın grubunda, tüm 

farklar 0,06 mm ile 1,57 mm arasında, erkek grubunda ise tüm farklar 0,08 mm ile 1,78 

mm arasında seyretmektedir. 
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Tablo incelendiğinde; Vistadent OC programında oluşturulan yumuşak doku 

öngörü çizimi ile tedavi sonu gerçek yumuşak doku profil çizimi arasında  cinsiyete 

bağlı fark bulunmamıştır. Çizimler arasında cinsiyete bağlı farklılıkların sadece bir 

parametrede ve sadece Q.C.2000 programı ile ilgili olarak bulunması nedeni ile 

çalışmada bu aşamadan sonraki değerlendirmelerde, kadın ve erkek grupları tek bir grup 

olarak değerlendirilmiştir. 

 

4.3. Her İki Programda Oluşturulan Yumuşak Doku Profil Öngörüsü İle Tedavi 

Sonu Gerçek Yumuşak Doku Profili Arasındaki farklılıklarda Cerrahi Operasyon 

Tipinin Etkisinin Değerlendirilmesi 

 

4.3.1. Q. C. 2000 Programında Oluşturulan Yumuşak Doku Profil Öngörüsü İle 

Tedavi Sonu Gerçek Yumuşak Doku Profili Arasındaki farklılıklarda Cerrahi 

Operasyon Tipinin Etkisinin Değerlendirilmesi 

 

Tablo 4-5 incelendiğinde; Q.C.2000 programında; horizontal yönde tek çene  

grubunda, tüm farklar 0,02 mm ile 2,05 mm arasında,  çift çene grubunda ise tüm 

farklar 0,02 mm ile 1,85 mm arasında seyretmektedir. Vertikal yönde ise tek çene  

grubunda, tüm farklar 0,05 mm ile 2,50 mm arasında, erkek grubunda ise tüm farklar 

0,02 mm ile 2,45 mm arasında seyretmektedir. 

Tablo incelendiğinde cerrahi operasyon tipine bağlı olarak (Tek çene - çift çene) 

bilgisayar öngörüsü ile tedavi sonu gerçek yumuşak doku profil değerleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.  
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4.3.2. Vistadent OC Programında Oluşturulan Yumuşak Doku Profil Öngörüsü İle 

Tedavi Sonu Gerçek Yumuşak Doku Profili Arasındaki Farklılıklarda Cerrahi 

Operasyon Tipinin Etkisinin Değerlendirilmesi 

Tablo 4-6 incelendiğinde; Vistadent OC programında; horizontal yönde tek çene  

grubunda, tüm farklar 0,04 mm ile 1,67 mm arasında,  çift çene grubunda ise tüm 

farklar 0,06 mm ile 2,33 mm arasında seyretmektedir. Vertikal yönde ise tek çene  

grubunda, tüm farklar 0,02 mm ile 1,87 mm arasında, erkek grubunda ise tüm farklar 

0,01 mm ile 1,46 mm arasında seyretmektedir. 

Tablo 4-6 incelendiğinde; Vistadent OC programında, cerrahi operasyon tipine 

bağlı olarak (Tek çene - çift çene)  bilgisayar öngörüleri ile tedavi sonu değerleri 

arasında sadece A noktasının horizontal yöndeki ölçümünde;  

• Tek çene operasyonu geçiren vakalarda; -1,10±1,43 mm ortalama fark 

bulunurken,  

• Çift çene operasyonu geçiren vakalarda; -1,87±1,96 mm ortalama fark 

bulunmuştur. 

Vistadent OC programının Tek çene A noktasındaki fark ortalamaları, çift çene 

fark ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı düşük bulunmuştur (p<0.05).  

Elde edilen bu bulgulara göre, Vistadent OC programında, her iki grupta olmak 

üzere (Tek çene ve çift çene)  oluşturulan bilgisayarlı öngörü çizimlerinde, A noktası 

tedavi sonundaki gerçek profil çizimindekine  göre daha geride yer almıştır.  

Çalışmada 24 ölçümden tek bir noktada (A noktası) ve sadece horizontal yönde 

operasyon tipine bağlı bir farklılık elde etmemiz nedeniyle, tek ve çift çene grupları tek 

bir grup olarak değerlendirilmiştir. 
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4.4. Q.C. 2000 Programında; Tüm Olgularda Oluşturulan Yumuşak Doku Profil 

Öngörüsü İle Tedavi Sonu Gerçek Yumuşak Doku Profil Çiziminin 

Değerlendirilmesi 

 

Tablo 4-7’de; Q.C. 2000 programı ile değerlendirilen, araştırma kapsamında yer 

alan tüm olguların bilgisayar öngörüsü ile tedavi sonu ölçümlerinin karşılaştırılması 

görülmektedir. 

İncelenen 24 ölçüme ait bilgisayarlı öngörü ve tedavi sonu gerçek yumuşak 

doku profil çizimi değerleri arasında,  

Horizontal ölçümlerden: (Tüm farklar 0,01 mm ile 1,70 mm arasında seyretmektedir.) 

• Stomion inferior noktasında; -0,89 mm (p<0.01) 

• Labrale inferior noktasında; 1,50 mm (p<0.01) 

• Yumuşak Doku Menton noktasıında; -1,70 mm(p<0.05)  fark bulunmuştur. 

Elde edilen bu bulgulara göre, Q.C.2000 programında oluşturulan bilgisayarlı 

öngörü çizimlerinde , Stomion İnferior 0.89 mm ve Yumuşak Doku Menton noktası 

1.70 mm tedavi sonundaki gerçek profil çizimindekine  göre daha geride, Labrale 

İnferior noktası ise 1.50 mm daha önde yer almıştır.  

 

Vertikal Ölçümlerden: (Tüm farklar 0,00 mm ile 2,50 mm arasında seyretmektedir.) 

• Labrale superior noktasında; -0,62 mm (p<0.05)  

• Stomion superior noktasında; -0,87 mm (p<0.01) 

• Stomion inferior noktasında; -2,37 mm (p<0.01) 

• Labrale inferior noktasında; -2,50 mm (p<0.01) 

• Yumuşak doku pogonion noktasında; -1,67 mm (p<0.05) fark bulunmuştur. 

Elde edilen bu bulgulara göre, Q.C.2000 programında oluşturulan bilgisayarlı 

öngörü çizimlerinde, Labrale Superior 0.62 mm, Stomion Superior 0.87mm, Stomion 
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İnferior 2.37 mm, Labrale İnferior 2.50 mm ve Yumuşak Doku Pogonion noktası 1.67 

mm tedavi sonundaki gerçek profil çizimindekine  göre daha yukarıda yer almıştır. 

Q.C. 2000 programında, horizontal yönde yapılan ölçümler arasında en fazla 

fark Yumuşak Doku Menton noktasında (-1,70 mm)  bulunurken vertikal yönde en fazla 

fark Labrale İnferior noktasında (-2,50 mm)  bulunmuştur. 

Q.C.2000 programında oluşturulan yumuşak doku profil öngörüsü ile tedavi 

sonu gerçek yumuşak doku profil çiziminin karşılaştırmasında, oluşan farkların % 75’i 

1 mm’den daha az, % 16’sı 1-2 mm arasında, % 8’i 2-2,5 mm arasında çıkmıştır. 

 

4.5. Q.C. 2000 programı İle Oluşturulan Yumuşak Doku Profil Öngörüsü İle 
Tedavi Sonu Gerçek Yumuşak Doku Profilinin Uyumluluğunun Değerlendirilmesi 

 

Q.C. 2000 programı İle Oluşturulan Yumuşak Doku Profil Öngörüsü İle Tedavi 

Sonu Gerçek Yumuşak Doku Profilinin Uyumluluğunun Değerlendirilmesi Tablo 4-

8’de görülmektedir. 

Q.C. 2000 programı ile yapılan tüm öçümlerin güvenirliliği  0,70 in üzerinde ve 

güven aralıkları yeterince dar bulunmuştur. Tüm ölçümlerin Varyans yüzdesinin %5 

altında bulunmuştur (Ölçümler uyumlu bulunması için varyans yüzdesinin %5 in 

altında olması istenir). 

 Q.C. 2000 programında en düşük korelasyon değerleri horizontal yönde:  

• Stomion superior (0,975) 

• Stomion inferior (0,979) 

• Labrale inferior (0,982) noktalarında bulunmuştur. 

Vertikal yönde ise: 

• Labrale inferior (0,949) 

• Stomion inferior (0,959) 

• Labrale superior (0,961) noktalarında bulunmuştur. 
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4.6. Vistadent OC Programında; Tüm Olgularda Oluşturulan Yumuşak Doku 

Profil Öngörüsü İle Tedavi Sonu Gerçek Yumuşak Doku Profil Çiziminin 

Değerlendirilmesi 

 

Tablo 4-9’da; Vistadent OC programı ile değerlendirilen, araştırma kapsamında 

yer alan tüm olguların bilgisayar öngörüsü ile tedavi sonu gerçek yumuşak doku profil 

ölçümlerinin karşılaştırılması görülmektedir. 

İncelenen 24 ölçüme ait bilgisayarlı öngörü ve tedavi sonu gerçek yumuşak 

doku profil çizimi değerleri arasında,  

Horizontal ölçümlerden: (Tüm farklar 0,02 mm ile 2,04 mm arasında seyretmektedir.) 

• A noktasında; -1,53 mm (p<0.01) 

• Labrale superior noktasında; -1,54 mm (p<0.01) 

• Stomion inferior noktasında; -0,68 mm (p<0.05) 

• Labrale inferior noktasında; 1,27 mm (p<0.01) 

• Yumuşak doku menton noktasıında; -2,04 mm (p<0.01) fark bulunmuştur. 

Elde edilen bu bulgulara göre Vistadent OC programında oluşturulan 

bilgisayarlı öngörü çizimlerinde, A noktası 1.53 mm, Labrale superior noktası 1,54 mm 

Stomion inferior noktası 0,68 mm ve Yumuşak Doku Menton noktası 2,04 mm fark ile 

tedavi sonundaki gerçek profil çizimindekine  göre daha geride, Labrale inferior noktası 

ise 1,27 mm fark ile daha önde yer almıştır. 

Vertikal Ölçümlerden: (Tüm farklar 0,01 mm ile 1,64 mm arasında seyretmektedir.) 

• Stomion superior noktasında; -1,37 mm (p<0.01) 

• Stomion inferior noktasında; -1,64 mm (p<0.01) 

• Labrale inferior noktasında; -1,02 mm (p<0.01)  fark bulunmuştur. 

Elde edilen bu bulgulara göre, Vistadent OC programında oluşturulan 

bilgisayarlı öngörü çizimlerinde, Stomion superior 1,37 mm, Stomion inferior 1,64 mm  

ve Labrale inferior noktası 1,02 mm fark ile tedavi sonundaki gerçek profil 

çizimindekine  göre daha yukarıda yer almıştır. 
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Vistadent OC programında, horizontal yönde yapılan ölçümler arasında en fazla 

fark Yumuşak Doku Menton noktasında (-2,04 mm)  bulunurken vertikal yönde en fazla 

fark Stomion İnferior noktasında (-1,64 mm)  bulunmuştur. 

Vistadent OC programında oluşturulan yumuşak doku profil öngörüsü ile tedavi 

sonu gerçek yumuşak doku profil çiziminin karşılaştırmasında, oluşan farkların % 70’i 

1 mm’den daha az, % 25’i 1-2 mm arasında,   % 4’ü 2-2,5 mm arasında  çıkmıştır. 

 

4.7. Vistadent OC programı İle Oluşturulan Yumuşak Doku Profil Öngörüsü İle 

Tedavi Sonu Gerçek Yumuşak Doku Profilinin Uyumluluğunun Değerlendirilmesi 

 

Tablo 4-10 incelendiğinde, Vistadent OC programı ile yapılan tüm öçümlerin 

güvenirliliği  0,70 in üzerinde ve güven aralıkları yeterince dar ve tüm ölçümlerin 

Varyans yüzdesinin %5 altında bulunmuştur. Vistadent OC programında en düşük 

korelasyon değerleri horizontal yönde: 

• Labrale inferior (0,957)  

• Labrale superior (0,973) 

• Stomion inferior (0,976) noktalarında bulunmuştur. 

Vertikal yönde ise;   

• Labrale inferior (0,970)  

• Stomion inferior (0,983) 

• Stomion superior (0,984) noktalarında bulunmuştur.   
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4.8. Tüm Olgularda Bilgisayar Öngörüsü İle Tedavi Sonu Gerçek Yumuşak Doku 

Profil Çiziminin Ölçümlerinin Her İki Programda Karşılaştırmalı Olarak 

Değerlendirilmesi 

 

Bu çalışmada kullanılan 24 ölçüme ait bilgisayarlı öngörü ve tedavi sonu gerçek 

profil çizimi değerleri arsındaki farklar incelendiğinde, horizontal yönde Q.C. 2000  

grubunda, tüm farklar 0,02 mm ile 1,75 mm arasında,  Vistadent OC grubunda ise tüm 

farklar 0,02 mm ile 2,03 mm arasında seyretmektedir. Vertikal yönde ise Q.C. 2000  

grubunda, tüm farklar 0,02 mm ile 2,50 mm arasında, Vistadent OC grubunda ise tüm 

farklar 0 mm ile 1,64 mm arasında seyretmektedir. 

Tablo incelendiğinde, Q.C.2000 ve Vistadent OC programları arasında anlamlı 

bulunan fark değerleri (Tablo 4-11): 

Horizontal ölçümler: 

• A noktası;                  -Q.C. 2000 programında: -1,30 mm 

                                                   -Vistadent OC programında: -1,53 mm 

• Labrale superior noktası;     -Q.C. 2000 programında: -0,28 mm 

                                                   -Vistadent OC programında: -1,54 mm 

• Stomion superior noktası;    -Q.C. 2000 programında: 0,43 mm 

                                                    -Vistadent OC programında: -0,41 mm 

• B noktası;                             -Q.C. 2000 programında: 0,49 mm 

                                                    -Vistadent OC programında: -0,02 mm’dir.  

        . 

Vistadent OC programının A noktası ve labrale Superior fark ortalamaları, 

Q.C.2000  programından elde edilen fark ortalamalarından istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı yüksek bulunmuştur (p<0.01). 

Vistadent OC programının Stomion Superior ve B noktası fark ortalamaları, 

Q.C.2000 programından elde edilen fark ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı 

düşük bulunmuştur (p<0.05). 
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Vertikal Ölçümler: 

• A noktası;                         -Q.C. 2000 programında: 0,85 mm 

                                                  -Vistadent OC programında: -0,11 mm 

• Labrale superior noktası;  -Q.C. 2000 programında: -0,62 mm 

                                                  -Vistadent OC programında: -0,01 mm 

• Labrale inferior noktası;   -Q.C. 2000 programında: -2,50 mm 

                                                  -Vistadent OC programında: -1,02 mm’dir.  

Q.C.2000 programının A noktası, Labrale superior ve Labrale inferior fark 

ortalamaları, Vistadent OC programından elde edilen fark ortalamalarından istatistiksel 

olarak anlamlı yüksek bulunmuştur (p<0.05). 

 

4.9. Q:C. 2000 Ve Vistadent OC Programları İle Oluşturulan Yumuşak 
Doku Öngörülerinin Uyumluluğunun Değerlendirilmesi  

 

Q.C. 2000 ve Vistadent OC programlarının uyumluluğunun değerlendirilmesi 

Tablo 4-12’de görülmektedir. Tablo 4-12 incelendiğinde; Q.C. 2000 ve Vistadent OC 

programları ile yapılan tüm ölçümlerin güven aralıkları % 70 ‘in üzerindedir ve varyans 

yüzdesi % 5’in altında bulunmuştur. 

Her iki yöntem  birbiri ile yüksek derecede uyumludur. 
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Tablo 4-1: Q.C.2000 Programında Gerçekleştirilen Ölçümlerle İlgili Metod Hatasının 
Belirlenmesi 

  Sınıf içi 

Korelasyon 

Katsayısı 

 

%95 Güven Aralığı 

Min.            -          Maks. 

Horizontal ölçümler (mm) 

Glabella 0,984 0,956 0,994 

Nasion 0,823 0,587 0,942 

Burun Ucu 0,993 0,980 0,997 

Subnasale 0,985 0,965 0,995 

A Noktası 0,988 0,967 0,996 

Labrale Superior 0,999 0,965 0,995 

Stomion Superior 0,998 0,966 0,996 

Stomion İnferior 0,984 0,956 0,994 

Labrale İnferior 0,990 0,978 0,997 

B Noktası 0,997 0,860 0,980 

Yumuşak Doku Pogonion 0,996 0,990 0,999 

Yumuşak Doku Menton 0,976 0,967 0,996 

Vertikal ölçümler (mm) 

Glabella 0,997 0,978 0,997 

Nasion 0,959 0,890 0,985 

Burun Ucu 0,999 0,970 0,996 

Subnasale 0,989 0,969 0,996 

A Noktası 0,988 0,966 0,996 

Labrale Superior 0,993 0,975 0,997 

Stomion Superior 0,990 0,974 0,997 

Stomion İnferior 0,991 0,964 0,998 

Labrale İnferior 0,992 0,949 0,993 

B Noktası 0,992 0,978 0,997 

Yumuşak Doku Pogonion 0,996 0,988 0,998 

Yumuşak Doku Menton 0,978 0,894 0,985 

   Korelasyon Düzeyi: r≥0.8= iyi, 0.5≤r<0.8= orta , r<0.5= Zayıf ilişki 
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Tablo 4-2: Vistadent OC Programında  Gerçekleştirilen Ölçümlerle İlgili Metod Hatasının 
Belirlenmesi 

 Sınıf içi 

Korelasyon 

Katsayısı 

%95 Güven Aralığı 

Min.            -          Maks. 

Horizontal ölçümler (mm) 

Glabella 0,876 0,579 0,968 

Nasion 0,790 0,358 0,943 

Burun Ucu 0,977 0,909 0,994 

Subnasale 0,987 0,947 0,997 

A Noktası 0,983 0,935 0,996 

Labrale Superior 0,985 0,940 0,996 

Stomion Superior 0,991 0,964 0,998 

Stomion İnferior 0,997 0,986 0,999 

Labrale İnferior 0,985 0,943 0,996 

B Noktası 0,989 0,957 0,997 

Yumuşak Doku Pogonion 0,984 0,937 0,996 

Yumuşak Doku Menton 0,955 0,829 0,989 

Vertikal ölçümler (mm) 

Glabella 0,970 0,884 0,992 

Nasion 0,968 0,875 0,992 

Burun Ucu 0,972 0,891 0,993 

Subnasale 0,976 0,907 0,994 

A Noktası 0,967 0,874 0,992 

Labrale Superior 0,978 0,914 0,994 

Stomion Superior 0,974 0,898 0,993 

Stomion İnferior 0,984 0,937 0,996 

Labrale İnferior 0,951 0,817 0,988 

B Noktası 0,973 0,894 0,993 

Yumuşak Doku Pogonion 0,982 0,929 0,995 

Yumuşak Doku Menton 0,984 0,930 0,997 

Korelasyon Düzeyi: r≥0.8= iyi, 0.5≤r<0.8= orta , r<0.5= Zayıf ilişki 
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Tablo 4-3: Q.C.2000 Programında Oluşturulan Öngörü Çizimi İle Gerçek Yumuşak 
Doku Profil Çizimleri Arasında Cinsiyete Bağlı Farklılıkların Değerlendirilmesi † 

 
Kadın 
(n=24) 

 

 
Erkek 
(n=21) 

 
 

                D ±SD               D ±SD 

 
 

Z 

 
 

P 

Horizontal ölçümler (mm) 

Glabella   0,08±0,22 0,05±0,33 -0,600 0,544 

Nasion -0,02±0,21 0,06±0,34 -0,721 0,455 

Burun ucu   0,05±0,82 -0,03±0,72 -0,175 0,764 

Subnasale   -0,18±1,80 0,02±1,51 -0,398 0,690 

A noktası   -1,97±5,30 -0,50±0,85 -0,630 0,450 

Laberale superior   -0,56±1,03 0,03±1,46 -1,913 0,056 

Stomion superior   0,35±2,50 1,06±2,15 -1,200 0,257 

Stomion inferior -1,24±2,15 -0,48±1,94 -1,525 0,127 

Laberale inferior  1,31±1,52 1,77±2,68 -0,669 0,572 

B noktası   1,01±1,11 -0,09±2,36 -1,663 0,096 

Pogonion  0,00±1,31 -0,85±1,69 -1,639 0,101 

Menton  -1,27±4,98 -2,25±5,18 -1,395 0,205 

Vertikal ölçümler (mm) 

Glabella   0,08±0,42 -0,02±0,40 -0,765 0,358 

Nasion  0,20±0,45 -0,10±0,47 -1,509 0,177 

Burun Ucu  0,23±1,61 -0,76±1,92 -1,957 0,050* 

Subnasale  0,22±1,81 -0,25±1,10 -1,648 0,107 

A noktası   1,08±2,85 0,64±2,93 -0,250 0,441 

Laberale superior   -0,11±1,63 -1,20±2,01 -1,821 0,069 

Stomion superior   -0,94±1,72 -0,80±1,72 -0,205 0,838 

Stomion inferior -2,18±2,77 -2,59±3,01 -0,376 0,707 

Laberale inferior  -2,07±3,30 -2,97±3,61 -0,899 0,369 

B noktası   -0,80±2,40 -0,31±3,44 -0,967 0,455 

Pogonion  -0,78±2,70 -0,22±1,88 -0,672 0,502 

Menton  -0,15±4,09 -0,07±2,52 -0,968 0,333 

‘‘Mann Whitney U Testi’’    * p<0.05 

† Horizontal yönde elde edilen fark değeri (Bilgisayarlı öngörü- tedavi sonu) negatif ise;  öngörünün geride, pozitif ise önde olduğu 

anlaşılmaktadır. Vertikal yönde elde edilen fark değeri  negatif ise; öngörünün yukarıda, pozitif ise aşağıda olduğu anlaşılmaktadır. 
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Tablo 4-4: Vistadent OC Programında Oluşturulan Öngörü Çizimi İle Gerçek Yumuşak 
Doku Profil Çizimleri Arasında Cinsiyete Bağlı Farklılıkların Değerlendirilmesi † 

 
Kadın 
(n=24) 

 

 
Erkek 
(n=21) 

 

 

                D ±SD 
                 

              D ±SD 

Z p 

Horizontal ölçümler (mm) 

Glabella 0,12±0,34 0,06±0,25 -0,471 0,637 

Nasion 0,13±0,39 0,04±0,37 -1,236 0,216 

Burun Ucu 0,16±0,57 -0,13±0,58 -1,471 0,141 

Subnasale 0,01±1,15 0,26±0,74 -0,205 0,838 

A Noktası -1,36±1,96 -1,72±1,55 -0,421 0,674 

Labrale Superior -1,74±2,04 -1,32±1,79 -0,421 0,674 

Stomion Superior -0,80±1,87 0,03±2,15 -1,343 0,179 

Stomion İnferior -1,07±2,13 -0,24±2,30 -1,183 0,237 

Labrale İnferior 0,63±2,65 2,00±2,66 -1,673 0,094 

B Noktası 0,10±1,26 -0,16±2,02 -0,865 0,387 

Pogonion -0,22±1,34 -0,54±1,43 -0,717 0,473 

Menton -1,82±3,32 -2,28±3,19 -0,717 0,473 

Vertikal ölçümler (mm) 

Glabella -0,13±0,38 -0,12±0,64 -0,930 0,353 

Nasion -0,07±0,43 -0,26±0,65 -0,834 0,404 

Burun Ucu 0,08±0,90 -0,08±0,96 -0,137 0,891 

Subnasale 0,34±1,52 0,32±0,74 -0,080 0,936 

A Noktası 0,23±1,45 -0,51±1,20 -1,402 0,093 

Labrale Superior 0,35±1,60 -0,43±1,15 -1,855 0,064 

Stomion Superior -1,01±1,61 -1,78±1,57 -1,411 0,158 

Stomion İnferior -1,57±1,57 -1,73±1,85 -0,239 0,811 

Labrale İnferior -0,79±2,05 -1,29±2,94 -0,603 0,546 

B Noktası -0,86±4,93 -0,34±3,48 -0,660 0,509 

Pogonion -0,76±2,27 -0,93±3,82 -2,014 0,144 

Menton 0,06±2,06 -0,23±2,68 -0,569 0,569 

   Mann Whitney U Testi 

† Horizontal yönde elde edilen fark değeri (Bilgisayarlı öngörü- tedavi sonu) negatif ise;  öngörünün geride, pozitif ise önde olduğu 

anlaşılmaktadır. Vertikal yönde elde edilen fark değeri  negatif ise; öngörünün yukarıda, pozitif ise aşağıda olduğu anlaşılmaktadır
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Tablo 4-5:  Q.C.2000 Programında Oluşturulan Yumuşak Doku Profil Öngörüsü 
İle Tedavi Sonu Gerçek Yumuşak Doku Profili Arasındaki Cerrahi Operasyon 

Tipine Bağlı Farklılıkların Değerlendirilmesi † 

 

Tek Çene 

(n=20) 

 

 

Çift Çene 

(n=25) 

 

 

D ±SD D ±SD 

 

 

 
 

Z 
 

 
 
 

p 

Horizontal ölçümler (mm) 

Glabella 0,05±0,22 0,07±0,25 -0,780 0,435 

Nasion 0,04±0,20 0,04±0,22 -0,088 0,922 

Burun Ucu 0,02±0,43 -0,02±1,03 -0,432 0,745 

Subnasale -0,20±1,95 0,05±1,44 -0,105 0,809 

A Noktası -0,61±1,09 -1,85±6,07 -0,733 0,464 

Labrale Superior -0,20±1,22 -0,35±1,33 -0,983 0,326 

Stomion Superior 0,26±2,45 0,95±2,42 -1,108 0,268 

Stomion İnferior -0,79±2,27 -0,96±1,93 -0,011 0,991 

Labrale İnferior 1,70±1,55 1,20±2,50 -1,236 0,190 

B Noktası 0,44±2,02 0,53±1,77 -0,229 0,819 

Pogonion -0,50±1,58 -0,31±1,54 -0,194 0,846 

Menton -2,05±5,12 -1,41±4,95 -0,091 0,927 

Vertikal ölçümler (mm) 

Glabella 0,05±0,72 -0,02±0,23 -0,200 0,664 

Nasion 0,12±0,49 0,02±0,42 -0,839 0,247 

Burun Ucu 0,26±1,16 -0,62±2,14 -1,702 0,089 

Subnasale 0,22±1,05 -0,17±1,02 -1,361 0,173 

A Noktası 1,25±3,31 0,55±2,60 -0,460 0,356 

Labrale Superior -0,91±1,34 -0,38±2,22 -0,869 0,385 

Stomion Superior -1,08±1,60 -0,75±1,79 -0,428 0,520 

Stomion İnferior -2,07±3,12 -2,61±2,67 -0,583 0,560 

Labrale İnferior -2,50±3,22 -2,45±3,67 -0,151 0,905 

B Noktası -1,10±2,68 -0,42±3,06 -0,914 0,361 

Pogonion -1,15±6,41 -2,09±3,32 -0,160 0,873 

Menton 0,22±4,56 -0,38±2,18 -0,446 0,656 

   Mann Whitney U Testi  

† Horizontal yönde elde edilen fark değeri (Bilgisayarlı öngörü- tedavi sonu) negatif ise;  öngörünün geride, pozitif ise önde olduğu 

anlaşılmaktadır. Vertikal yönde elde edilen fark değeri  negatif ise; öngörünün yukarıda, pozitif ise aşağıda olduğu anlaşılmaktadır 
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Tablo 4-6:  Vistadent OC Programında Oluşturulan Yumuşak Doku Profil Öngörüsü İle 
Tedavi Sonu Gerçek Yumuşak Doku Profili Arasındaki Cerrahi Operasyon Tipine Bağlı 

Farklılıkların Değerlendirilmesi † 

 

Tek Çene 

(n=20) 

 

Çift Çene 

(n=25) 

 

 

D ±SD D ±SD 

 

 

 
 

Z 
 

 
 
 

p 

Horizontal ölçümler (mm) 

Glabella 0,13±0,36 0,06±0,24 -0,439 0,661 

Nasion 0,04±0,24 0,13±0,46 -0,701 0,483 

Burun Ucu -0,04±0,55 0,08±0,61 -0,744 0,457 

Subnasale -0,10±0,94 0,30±0,99 -1,143 0,253 

A Noktası -1,10±1,43 -1,87±1,96 -1,966 0,049* 

Labrale Superior -1,06±1,75 -1,93±1,99 -1,371 0,170 

Stomion Superior -0,01±1,82 -0,73±2,16 -1,166 0,244 

Stomion İnferior -0,34±1,80 -0,95±2,51 -1,040 0,299 

Labrale İnferior 1,27±2,73 1,27±2,76 -0,331 0,740 

B Noktası -0,32±1,57 0,23±1,69 -0,663 0,507 

Pogonion -0,41±1,40 -0,34±1,39 -0,069 0,945 

Menton -1,67±3,65 -2,33±2,89 -1,154 0,249 

Vertikal ölçümler (mm) 

Glabella -0,12±0,33 -0,13±0,62 -0,507 0,612 

Nasion 0,02±0,46 -0,31±0,57 -1,409 0,160 

Burun Ucu 0,07±0,48 -0,05±1,17 -0,653 0,513 

Subnasale 0,29±1,12 0,36±1,30 -0,172 0,864 

A Noktası -0,18±1,38 -0,05±1,41 -0,297 0,766 

Labrale Superior -0,02±1,60 -0,01±1,35 -0,057 0,954 

Stomion Superior -1,40±1,90 -1,35±1,39 -0,228 0,819 

Stomion İnferior -1,87±1,59 -1,46±1,78 -0,663 0,507 

Labrale İnferior -1,04±1,92 -1,01±2,90 -0,171 0,864 

B Noktası -1,02±5,18 -0,29±3,47 -0,708 0,479 

Pogonion -0,35±2,67 0,52±3,49 -1,177 0,239 

Menton -0,73±1,93 0,45±2,55 -1,554 0,120 

   Mann Whitney U Testi   *p<0.05 

† Horizontal yönde elde edilen fark değeri (Bilgisayarlı öngörü- tedavi sonu) negatif ise;  öngörünün geride, pozitif ise önde olduğu 

anlaşılmaktadır. Vertikal yönde elde edilen fark değeri  negatif ise; öngörünün yukarıda, pozitif ise aşağıda olduğu anlaşılmaktadır 
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Tablo 4-7 : Q.C.2000 Programında; Tüm Olgularda Bilgisayar Yumuşak Doku 
Öngörü Çizimi İle Tedavi Sonu Ölçümlerinin Değerlendirilmesi † 

 Tedavi 

Sonu 

( x ±SD) 

Bilgisayar 

Öngörüsü 

( x ±SD) 

 

Fark  

( D ±SD) 

 

t 

 

p 

Horizontal ölçümler (mm) 

Glabella 9,38±1,97 9,37±1,90 -0,01±0,04 -1,190 0,242 

Nasion 6,65±1,55 6,62±1,59 -0,03±0,04 -0,645 0,530 

Burun Ucu 33,50±4,60 33,52±4,35 0,02±0,15 0,045 0,898 

Subnasale 16,60±5,65 16,57±5,55 -0,03±0,20 0,450 0,821 

A Noktası 15,19±7,45 13,88±5,78 -1,30±0,68 1,909 0,063 

Labrale Superior 17,48±6,91 17,20±6,91 -0,28±0,19 1,509 0,138 

Stomion Superior 10,07±7,80 10,50±7,65 0,43±0,20 -1,680 0,180 

Stomion İnferior 9,96±7,69 9,07±7,45 -0,89±0,30 2,883 0,006** 

Labrale İnferior 16,07±7,99 17,57±7,74 1,50±0,32 -4,718 0,001** 

B Noktası 9,42±8,91 9,92±8,46 0,49±0,28 -1,772 0,083 

Yumuşak Doku Pogonion 11,10±10,88 10,70±10,48 -0,39±0,23 1,716 0,093 

Yumuşak Doku Menton -7,26±12,46 -8,95±11,92 -1,70±0,74 2,286 0,027* 

Vertikal ölçümler (mm) 

Glabella -12,10±4,15 -12,08±4,05 -0,02±0,06 -0,202 0,657 

Nasion 2,88±3,04 2,94±3,17 0,05±0,09 -0,606 0,547 

Burun Ucu 53,52±5,88 53,22±5,64 -0,30±0,25 0,955 0,477 

Subnasale 63,58±5,4 63,58±5,41 0,00±0,15 0,000 1,000 

A Noktası 67,92±6,14 68,77±5,71 0,85±2,94 -1,940 0,059 

Labrale Superior 81,66±6,90 81,04±6,84 -0,62±0,28 2,204 0,033* 

Stomion Superior 86,14±6,54 85,26±6,73 -0,87±0,25 3,450 0,001** 

Stomion İnferior 86,42±6,51 84,05±6,92 -2,37±0,42 5,566 0,001** 

Labrale İnferior 93,80±7,93 91,30±7,91 -2,50±0,51 4,859 0,001** 

B Noktası 105,56±8,22 104,84±8,81 -0,72±0,43 1,677 0,101 

Yumuşak Doku Pogonion 125,38±10,4 123,71±9,79 -1,67±0,73 2,293 0,027* 

Yumuşak Doku Menton 138,86±9,73 138,74±9,72 -0,11±0,51 0,223 0,825 

Paired Sample t Test kullanıldı.   * p<0.05  ** p<0.01 

† Horizontal yönde elde edilen fark değeri (Bilgisayarlı öngörü- tedavi sonu) negatif ise;  öngörünün geride, pozitif ise önde olduğu 

anlaşılmaktadır. Vertikal yönde elde edilen fark değeri  negatif ise; öngörünün yukarıda, pozitif ise aşağıda olduğu anlaşılmaktadır 
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Tablo 4-8: Q.C. 2000 Programı İle Oluşturulan Yumuşak Doku Profil Öngörüsü İle 
Tedavi Sonu Gerçek Yumuşak Doku Profilinin Uyumluluğunun Değerlendirilmesi 

Tedavi Sonu/Q.C. 2000 

 

Sınıfiçi  
Korelasyon 
Katsayısı 

%95 Güven Aralığı 

Min.  -   Maks. 
Varyans 

% 

Horizontal ölçümler (mm) 
Glabella 0,996 

(0,993-0,998) 0,26 
Nasion 0,997 

(0,995-0,999) 0,33 
Burun Ucu 0,998 

(0,997-0,999) 0,13 
Subnasale 0,990 

(0,981-0,994) 0,24 
A Noktası 0,989 

(0,979-0,994) 0,34 
Labrale Superior 0,988 

(0,978-0,994) 0,39 
Stomion Superior 0,975 

(0,955-0,986) 0,71 
Stomion İnferior 0,979 

(0,962-0,989) 0,75 
Labrale İnferior 0,982 

(0,968-0,990) 0,48 
B Noktası 0,998 

(0,996-0,999) 0,89 
Pogonin 0,998 

(0,996-0,999) 0,98 
Menton 0,983 

(0,968-0,990) 0,14 
Vertikal ölçümler (mm) 
Glabella 0,981 

(0,965-0,990) 0,09 
Nasion 0,969 

(0,944-0,983) 0,33 
Burun Ucu 0,987 

(0,976-0,993) 0,06 
Subnasale 0,993 

(0,987-0,996) 0,11 
A Noktası 0,986 

(0,956-0,987) 0,09 
Labrale Superior 0,961 

(0,929-0,978) 0,50 
Stomion Superior 0,985 

(0,973-0,992) 0,07 
Stomion İnferior 0,959 

(0,926-0,978) 0,08 
Labrale İnferior 0,949 

(0,908-0,972) 1,08 
B Noktası 0,980 

(0,964-0,989) 0,07 
Pogonin 0,988 

(0,978-0,993) 0,06 
Menton 0,988 

(0,979-0,994) 0,05 
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Tablo 4-9: Vistadent  OC Programında; Tüm Olgularda Bilgisayar Yumuşak Doku 
Öngörü Çizimi İle Tedavi Sonu Ölçümlerinin Değerlendirilmesi † 

 
Tedavi Sonu 

( x ±SD) 

Bilgisayar 

Öngörüsü 

( x ±SD) 

Fark 

( D ±SD) 
t p 

Horizontal ölçümler (mm) 

Glabella 8,33±1,86 8,39±1,85 0,06±0,04 -1,874 0,104 

Nasion 6,38±1,48 6,47±1,57 0,09±0,05 -1,618 0,113 

Burun Ucu 33,60±4,28 33,63±4,14 0,02±0,08 -0,280 0,781 

Subnasale 16,38±6,35 16,50±6,43 0,12±0,14 -0,853 0,398 

A Noktası 15,03±5,16 13,50±5,35 -1,53±0,26 5,800 0,001** 

Labrale Superior 18,37±5,91 16,82±6,20 -1,54±0,28 5,399 0,001** 

Stomion Superior 11,58±7,10 11,17±7,38 -0,41±0,30 1,359 0,181 

Stomion İnferior 11,65±7,17 10,96±7,44 -0,68±0,33 2,056 0,046* 

Labrale İnferior 16,92±6,20 18,20±7,26 1,27±0,40 -3,148 0,003** 

B Noktası 10,72±6,74 10,70±6,74 -0,02±0,24 0,073 0,942 

Yumuşak Doku Pogonion 12,17±10,54 11,80±10,64 -0,37±0,20 1,808 0,077 

Yumuşak Doku Menton -5,82±12,40 -7,86±15,65 -2,04±0,48 4,232 0,001** 

Vertikal ölçümler (mm) 

Glabella -16,45±4,02 -16,57±4,02 -0,12±0,07 1,664 0,103 

Nasion 1,23±2,44 1,07±2,48 -0,16±0,08 1,989 0,060 

Burun Ucu 49,11±6,30 49,11±5,96 0,01±0,13 -0,048 0,962 

Subnasale 64,00±5,32 64,34±5,39         0,33±0,18 -1,826 0,075 

A Noktası 71,57±5,70 71,46±5,32 -0,11±0,20 0,539 0,593 

Labrale Superior 79,44±6,37 79,42±6,33 -0,01±0,21 0,072 0,943 

Stomion Superior 85,47±6,73 84,10±6,33 -1,37±0,24 5,666 0,001** 

Stomion İnferior 87,00±6,63 85,35±6,55 -1,64±0,25 6,516 0,001** 

Labrale İnferior 94,68±8,13 93,66±7,79 -1,02±0,37 2,763 0,008** 

B Noktası 104,17±8,41 103,56±9,11 -0,61±0,64 0,966 0,339 

Yumuşak Doku Pogonion 122,94±9,90 123,08±10,45 0,13±0,47 -0,289 0,774 

Yumuşak Doku Menton 137,93±9,65 137,85±9,77 -0,07±0,35 0,216 0,830 

Paired Sample t Testi         * p<0.05  ** p<0.01 

† Horizontal yönde elde edilen fark değeri (Bilgisayarlı öngörü- tedavi sonu) negatif ise;  öngörünün geride, pozitif ise önde olduğu 

anlaşılmaktadır. Vertikal yönde elde edilen fark değeri  negatif ise; öngörünün yukarıda, pozitif ise aşağıda olduğu   anlaşılmaktadır 
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Tablo 4-10 Vistadent OC Programı İle Oluşturulan Yumuşak Doku Profil Öngörüsü İle 
Tedavi Sonu Gerçek Yumuşak Doku Profilinin Uyumluluğunun Değerlendirilmesi 

Tedavi Sonu/VistaDent OC 

 

Sınıfiçi  
Korelasyon 
Katsayısı 

%95 Güven Aralığı 

Min.  -   Maks. 
Varyans 

% 

Horizontal ölçümler (mm) 
Glabella 0,993 (0,988-0,996) 0,24 
Nasion 0,997 (0,994-0,998) 0,13 
Burun Ucu 0,995 (0,992-0,998) 0,38 
Subnasale 0,997 (0,994-0,998) 0,35 
A Noktası 0,991 (0,983-0,995) 0,34 
Labrale Superior 0,973 (0,951-0,985) 0,63 
Stomion Superior 0,980 (0,964-0,989) 0,64 
Stomion İnferior 0,976 (0,957-0,987) 0,38 
Labrale İnferior 0,957 (0,922-0,976) 0,62 
B Noktası 0,994 (0,989-0,997) 0,88 
Pogonin 0,998 (0,996-0,999) 1,82 
Menton 0,996 (0,992-0,998) 0,24 
Vertikal ölçümler (mm) 
Glabella 0,996 (0,993-0,998) 0,16 
Nasion 0,996 (0,993-0,998) 0,13 
Burun Ucu 0,995 (0,990-0,997) 0,08 
Subnasale 0,987 (0,977-0,993) 0,09 
A Noktası 0,989 (0,980-0,994) 0,09 
Labrale Superior 0,987 (0,977-0,993) 0,08 
Stomion Superior 0,984 (0,972-0,991) 0,08 
Stomion İnferior 0,983 (0,970-0,991) 0,08 
Labrale İnferior 0,970 (0,946-0,984) 1,06 
B Noktası 0,986 (0,974-0,992) 0,06 
Pogonin 0,994 (0,988-0,996) 0,05 
Menton 0,991 (0,983-0,995) 0,05 
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Tablo 4-11: Tüm Olgularda Bilgisayar Öngörüsü İle Tedavi Sonu Ölçümlerinin Her 
İki Programda Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi † 

 Q.C. 2000 Vistadent OC  

D ±SD D ±SD 
Z p 

Horizontal ölçümler (mm) 

Glabella -0,01±0,22 0,06±0,30 -0,668 0,504 

Nasion -0,03±0,32 0,09±0,38 -0,906 0,365 

Burun Ucu 0,02±0,80 0,02±0,58 -0,209 0,834 

Subnasale -0,03±1,55 0,12±0,98 -0,418 0,676 

A Noktası -1,30±4,58 -1,53±1,77 -3,258 0,001** 

Labrale Superior -0,28±1,27 -1,54±1,92 -3,589 0,001** 

Stomion Superior 0,43±2,42 -0,41±2,03 -1,981 0,048* 

Stomion İnferior -0,89±2,70 -0,68±2,22 -0,584 0,559 

Labrale İnferior 1,50±2,03 1,27±2,72 -0,271 0,786 

B Noktası 0,49±1,87 -0,02±1,64 -2,213 0,027* 

Pogonin -0,39±1,45 -0,37±1,37 -0,226 0,821 

Menton -1,70±4,90 -2,03±3,23 -0,117 0,907 

Vertikal ölçümler (mm) 

Glabella -0,02±0,42 -0,12±0,51 -0,976 0,329 

Nasion 0,05±0,59 -0,16±0,55 -1,286 0,147 

Burun Ucu -0,30±1,72 0,00±0,92 -0,438 0,662 

Subnasale 0,00±1,05 0,33±1,21 -1,451 0,147 

A Noktası 0,85±2,94 -0,11±1,38 -1,930 0,050* 

Labrale Superior -0,62±1,88 -0,01±1,45 -2,032 0,042* 

Stomion Superior -0,87±1,40 -1,37±1,62 -1,784 0,074 

Stomion İnferior -2,37±2,70 -1,64±1,69 -1,400 0,162 

Labrale İnferior -2,50±3,44 -1,02±2,48 -2,314 0,021* 

B Noktası -0,72±2,89 -0,61±4,27 -0,502 0,615 

 Pogonion -1,67±2,34 0,13±3,15 -1,321 0,187 

 Menton -0,11±2,85 -0,07±2,35 -0,643 0,520 

Wilcoxon İşaret Testi * p<0.05  ** p<0.01 

† Horizontal yönde elde edilen fark değeri (Bilgisayarlı öngörü- tedavi sonu) negatif ise;  öngörünün geride, pozitif ise 

önde olduğu anlaşılmaktadır. Vertikal yönde elde edilen fark değeri  negatif ise; öngörünün yukarıda, pozitif ise aşağıda 

olduğu anlaşılmaktadır 

 

 

 

 

 



 

 

77 

 

Tablo 4-12: Q.C. 2000 Ve Vistadent OC Programları İle Oluşturulan Yumuşak Doku  
Profil Öngörülerinin uyumluluğunun değerlendirilmesi 

VistaDent/ Quickceph 2000 

 
Sınıfiçi Korelasyon Katsayısı 

%95 Güven 

Aralığı 

Min.  -   Maks. 

Varyans 
% 

Horizontal ölçümler (mm) 

Glabella 0,895 (0,810-0,942) 0,07 

Nasion 0,987 (0,976-0,993) 0,08 

Burun Ucu 0,970 (0,946-0,984) 0,02 

Subnasale 0,886 (0,793-0,937) 0,00 

A Noktası 0,925 (0,864-0,959) 0,02 

Labrale Superior 0,868 (0,759-0,927) 0,01 

Stomion Superior 0,979 (0,962-0,989) 0,11 

Stomion İnferior 0,984 (0,971-0,991) 0,03 

Labrale İnferior 0,790 (0,618-0,885) 0,04 

B Noktası 0,938 (0,887-0,966) 0,07 

Pogonin 0,995 (0,991-0,997) 0,10 

Menton 0,948 (0,906-0,972) 0,57 

Vertikal ölçümler (mm) 
Glabella 0,804 (0,644-0,892) 0,92 

Nasion 0,840 (0,709-0,912) 0,19 

Burun Ucu 0,949 (0,907-0,972) 0,00 

Subnasale 0,977 (0,958-0,987) 0,08 

A Noktası 0,938 (0,886-0,966) 0,03 

Labrale Superior 0,970 (0,945-0,984) 0,00 

Stomion Superior 0,989 (0,979-0,994) 0,00 

Stomion İnferior 0,992 (0,985-0,995) 0,00 

Labrale İnferior 0,979 (0,962-0,989) 0,01 

B Noktası 0,954 (0,917-0,975) 0,02 

Pogonin 0,968 (0,941-0,982) 0,00 

Menton 0,971 (0,947-0,984) 0,07 
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5.TARTIŞMA 

Bu çalışmanın amacı; iskeletsel III. sınıf anomali gösteren bireylerden cerrahi 

öncesi ve tedavi sonrasında elde edilen sefalometrik radyografilere dayanarak; Q.C. 

2000 ve Vistadent OC programları aracılığı ile elde edilen tedavi sonu öngörülerinin, 

hastaların tedavi sonu gerçek profili ile karşılaştırılması ve bu programların 

güvenilirliğinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesidir. 

Bilindiği gibi hastaların büyük kısmı, estetik nedenlerden dolayı ortodontik 

tedaviye başvurmaktadırlar. Toplumda kabul gören fiziksel özellikler arasında en 

önemli olanlardan biri çekiciliktir. Fiziksel görüntünün ve çekici olma hissinin bireyin 

psikolojik gelişimini etkilediği de bir çok araştırıcı tarafından  belirtilmiştir.1-3, 5, 10, 12 

Ortodontistler, uzun süredir ideal yüz estetiğini ve hastanın beklentilerini 

karşılayabilmek için, klinik muayenenin yanı sıra alçı modeller, değişik fotoğraflar ve 

sefalometrik radyografiler kullanarak tedavi planlamaları yapmışlardır. Fakat  bu 

yöntemlerin eksiklikleri nedeniyle ve hasta ile iletişimi kolaylaştırabilmek açısından, 

özellikle cerrahi hastalarda, ilerleyen teknolojiden faydalanılmış ve bilgisayarlı öngörü 

programlarının avantajları göz önüne alınarak bu programlar daha sık kullanılmaya 

başlanmıştır.30, 41, 44, 56, 62, 65, 70, 76  

Ortodontik ve ortognatik hastaların değerlendirmesinde, bilgisayarlı sefalometri 

programları önemli bir yer almaktadır. Bu programlar; teşhis, tedavi planlanması, hasta 

bilgilendirilmesi, büyüme ve tedavi tahmini oluşturulmasında kullanılmaktadır. En çok 

kullanılanlar; Dolphin, Quck ceph, OPAL, Dentofacial Planner, IOPS Prescription 

Planner/Portrait ve  Vistadent programlarıdır.24, 41, 44, 55, 56, 62, 76, 77  

Q.C.2000 ve Vistadent OC programları kullanılarak gerçekleştirilen bu 

çalışmada, bu iki programın seçilmesinin nedeni; Q.C. 2000 programının çok kullanılan 

bir program olması ve programın güvenirliği hakkında daha önce yapılmış çok sayıda 

çalışma mevcut olmasıdır.22, 27, 44, 55, 56, 65, 69-71 Buna karşın; Vistadent programının 

tercih edilmesinin nedeni ise 1998 yılından itibaren kullanılmaya başlanmış olması ve 

Quick ceph programına göre daha yeni bir program olmasıdır. Ayrıca bu programın 

güvenirliğini değerlendiren bir çalışmaya rastlanmamış olması da diğer bir tercih 

nedenidir. 
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Bu çalışma; sınıf III anomali gösteren ve yaş ortalaması 23,29±3,80 yıl olan 21 

kadın, 24 erkek toplam 45 hasta üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada çalışma 

grubunun homojen olmasına dikkat edilmiştir. Tüm hastalar iskeletsel sınıf III 

anomaliye sahip olup, ortognatik cerrahi yöntemlerle tedavi edilmiştir. Tüm 

operasyonlar,  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 

Anabilim Dalında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca cerrahi stabilizasyonu sağlamak ve nüksü 

önlemek amacıyla tek tip fiksasyon (rijit fiksasyon) yöntemi kullanılmıştır.33, 36, 42 Bu 

araştırmaya dahil edilen tüm olgular sabit ortodontik tedavi görmüş olup, tedavileri 

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ana Bilim Dalında yapılmıştır. 

Yapılan literatür incelenmesinde;33,35 bu konudaki benzer çalışmalarda kullanılan 

araştırma gruplarının yaş, operasyon tipi, malokluzyon tipi gibi özellikler açısından 

homojen bir özellik taşımadıkları görülmüştür. Bu çalışmada sadece iskeletsel sınıf III 

anomali gösteren olgular araştırma kapsamına alınmıştır. 

Bu çalışmada kullanılan tedavi sonu radyografileri cerrahi operasyondan 

ortalama 10.44±4.62 ay sonra alınmıştır. Bunun nedeni, yapılan literatür incelemesinde; 

cerrahi operasyon sonrasında yumuşak dokuların iyileşmesi ve oluşan ödemin geçmesi 

için en az 6 aylık bir süreye ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir.53, 65, 78-81 

Büyüme ve gelişimi devam eden bireylerde; büyümenin etkisi yumuşak doku 

profilini etkileyeceği için bu çalışmada yaş ve büyüme faktörünün tedavi sonuçlarının 

öngörülmesindeki etkisinin ortadan kaldırılması amacıyla sadece erişkin bireyler, tedavi 

başında alınan el-bilek radyografileri kontrol edilerek, çalışmaya dahil edilmiştir.  

Bu çalışmada, genioplasti uygulanmış olgular (4 tek çene, 5 çift çene; toplam 9 

olgu) yer almaktadır. Upton ve arkadaşları55 ile Sinclair ve arkadaşları24 bilgisayar 

öngörülerinde genioplastinin etkisini araştırdıkları çalışmalarında, genioplasti 

operasyonu uygulanmış ve uygulanmamış olgular arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark olmadığını rapor etmişlerdir. Bu sonuca uygun olarak  çalışmada genioplasti 

operasyonu uygulanmış ve uygulanmamış vakalar için ayrı bir grup oluşturulmamıştır.  

Daha önce yapılan çalışmalarda, cerrahi operasyonlara ilaveten rhinoplasti ve 

malar augmentasyon gibi operasyonların, yapılan  yumuşak doku öngörü profilini 

etkileyebileceği belirtildiği için,26, 53, 55, 65 bu operasyonları geçiren hastalar bu 

çalışmada yer almamıştır.  
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Dentofasial deformiteye sahip olan hastaların radyografilerinin doğal baş 

pozisyonunda çekilmesi önerilmektedir.36 Doğal baş pozisyonu standart bir pozisyon 

olup tekrarlanabilirlik özelliği vardır. Bu pozisyon; kafa ve yüz incelemesinde, 

ortodontik ve ortognatik tedavi planlamasında ve büyüme değerlendirmesinde 

kullanılmaktadır. Çoğu bilgisayarlı öngörü programlarını inceleyen çalışmalarda doğal 

baş pozisyonu kullanılmıştır.55, 56, 65, 70, 82 Bu çalışmada da tüm hastaların radyografileri 

doğal baş pozisyonunda çekilmiştir. 

Bilgisayarlı öngörü oluşturabilmek için bazı faktörlere dikkat edilmesi 

gerekmektedir. Öncelikle kullanılan radyografinin kalitesinin, anatomik  yapıların 

yeterli derecede detaylı ve net bir şekilde  görülmesine olanak sağlaması gerekmektedir. 

Çalışmacının pozisyonu (Bilgisayar ekranına bakma açısı), incelenen ekranın uzaklığı, 

çalışmanın yapıldığı mekanın aydınlatılması ve çalışmacının kullandığı programlar ile 

ilgili tecrübesi, iyi bir sefalometrik analiz yapmak ve iyi bir öngörü oluşturmak için çok 

önemlidir.47, 48, 83 Bu çalışmada da bu faktörler göz önünde bulundurularak çalışmaya 

başlamadan önce Q.C.2000 ve Vistadent OC programlarının doğru bir şekilde 

kullanılabilmesi için kullanıcı gerekli eğitimi almıştır. 

Radyografilerin net bir şekilde bilgisayar ortamına aktarılması ve veri kaybını en 

aza indirilmesi için  Q.C.2000  programının önerisi doğrultusunda ‘’Epson Perfection 

4990 Flat-Bed ‘’tarayıcı kullanılmıştır.   

Sefalometrik radyografilerin değerlendirmesinde en çok sefalometrik noktaların 

belirlenmesi sırasında hata yapılmaktadır.84-86 Yapılan çalışmalarda sefalometrik 

yöntemleri doğru karşılaştırabilmek için en önemli faktörün, kullanılan anatomik 

noktaların doğru belirlenmesi olduğu belirtilmiştir. Bazı anatomik noktaların 

belirlenmesinin araştırıcılar arasında yüksek farklılık gösterdiği bildirilmiştir.87-90 Bu 

nedenle; değişik araştırıcılar tarafından farklı zamanlarda yapılan ölçümler arasında 

belirgin farklılıklar olabilmektedir.48, 91 Tüm bunlar göz önünde bulundurularak bu 

çalışmada tüm ölçümler tek bir araştırmacı tarafından yapılmıştır.  

Bu çalışmada önceki çalışmalarla uyumlu olarak sefalometrik incelemelerde; 

tüm parametrelerin vertikal ve horizontal  düzlemlere olan millimetrik mesafesi 

ölçülmüştür. Literatürde20, 21, 65, 92 belirlenen, Sella – Nasion  ile + 7°  açı yapan düzlem, 

horizontal referans düzlem ve bu düzleme Nasion noktasından indirilen Nasion Dikmesi 

de vertikal referans düzlem olarak kullanılmıştır.  
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Bu çalışmada, tedaviden (Cerrahi ve ortodontik tedavi) kaynaklanan değişimin 

belirlenebilmesi için, programlarda bulunan tut sürükle fonksiyonu  kullanılarak cerrahi 

öncesine ait sefalometrik radyografi üzerinde bulunan sert dokular (Üst çene, alt çene 

ve çene ucu ile üst ve alt ön dişler), tedavi sonrası döneme ait sefalometrik radyografi 

üzerinde bulunan sert dokular (Üst çene, alt çene ve çene ucu ile üst ve alt ön dişler)  

üzerine birebir yerleşecek şekilde kaydırılmıştır. Cerrahi öncesine ait sert dokuların 

kaydırılması sırasında; yumuşak doku da, bilgisayar programının içerdiği sert doku 

yumuşak doku oranlarına göre hareket etmiş ve yumuşak doku öngörüsü 

oluşturulmuştur 44  

 

5.1 Bulgularının Tartışılması 

 

5.1.1. Q.C. 2000 Ve Vistadent OC Programlarında Oluşturulan Öngörü Çizimi 
İle Gerçek Yumuşak Doku Profil Çizimleri Arasında Cinsiyete Bağlı Farklılıkların 
Değerlendirilmesi 

 

  Literatürde, oluşturulan öngörü çizimi ile gerçek yumuşak doku profil 

çizimleri arasında cinsiyete bağlı farklılıkların karşılaştırıldığı yalnızca bir çalışmaya 

rastlanmıştır.55 Upton ve arkadaşları55   1997 yılında Q.C.  (Versiyon 4.3) programının 

yumuşak doku cerrahi öngörüsünü değerlendirdikleri çalışmalarında alt çene ilerletme 

(bilateral sagittal split) ile birlikte Le Fort I ve/veya genioplasti operasyonu geçirmiş 30 

kadın 10 erkek toplam 40 olguyu dahil ettikleri çalışmalarında, cinsiyet 

karşılaştırmalarında bir fark bulmamışlardır.55 Bu çalışmada incelediğimiz kadın erkek 

grupları karşılaştırmalarında, Q.C.2000 programında oluşturulan yumuşak doku profil 

öngörüsü ile tedavi sonu gerçek yumuşak doku profili arasında yalnızca vertikal yönde 

bir parametrede (Burun Ucu) istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (Tablo 4-

3). Vistadent OC programında ise, kadın erkek grupları karşılaştırmalarında, oluşturulan 

yumuşak doku profil öngörüsü ile tedavi sonu gerçek yumuşak doku profili arasında bir 

fark bulunmamıştır (Tablo 4-4).  Cinsiyet karşılaştırmasında; yapılan 24 ölçümden 

yalnızca bir parametrede  farklılık görülmüş olması nedeniyle, cinsiyete bağlı bir fark 
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olmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle kadın ve erkek grupları cinsiyet faktörü dikkate 

alınmaksızın değerlendirilmiştir. 

 

5.1.2. Q.C. 2000 Ve Vistadent OC Programlarında Oluşturulan Yumuşak 

Doku Öngörü Çizimi İle Gerçek Yumuşak Doku Profil Çizimleri Arasında 

Cerrahi Operasyon Tipine Bağlı Farklılıkların Değerlendirilmesi 

 

Bu çalışmada tek-çift çene grupları tedavi sonu yumuşak doku çizimi ile 

bilgisayarlı yumuşak doku öngörü profil çizimi karşılaştırmasında Q.C.2000 

programında bir fark bulunmamış (Tablo 4-5); Vistadent OC programında ise sadece 

yumuşak doku A noktasının horizontal yöndeki konumunda  anlamlı fark bulunmuştur 

(Tablo 4-6). Bu nedenle tek bir programda ve sadece tek bir paramatrede istatistiksel 

anlamlı fark bulunmasından hareketle; cerrahi operasyon tipinin (Tek çene- çift çene) 

bilgisayar ortamında oluşturulan yumuşak doku profil çizimlerini etkilemediği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Aharon ve arkadaşları65, Jacobson ve Sarver20,  Semaan ve arkadaşları71 farklı 

bilgisayar programları ile yapmış oldukları çalışmalarında bizim bulgularımızı destekler 

sonuçlara ulaşmışlardır. Belirtilen bu çalışmalarda da bizim çalışmamızdakine benzer 

cerrahi operasyonlar (Le Fort I, sagittal split ve genioplasti) kullanılmıştır.  Aharon ve 

arkadaşları65 çalışmalarında Q.C. versiyon 9.7 ile  DFP programlarını, Semaan ve 

arkadaşları71 Q.C.2000 programını, Jacobson ve Sarver20 DFP plus programını 

kullanmışlardır. Tüm bu çalışmalar sonucunda araştırıcılar bilgisayar ortamında 

oluşturulan yumuşak doku profil öngörüsü ile tedavi sonu gerçek yumuşak doku profili 

arasında cerrahi operasyon tipine bağlı (Tek çene-çift çene) bir fark olmadığını 

bildirmişlerdir.  

 

Bu bulguların aksine, bazı çalışmalarda ise tek çene ve çift çene operasyonu 

uygulanmış vakaların yumuşak doku profil öngörüsü ile tedavi sonu gerçek yumuşak 

doku profili arasında fark bulunmuştur. 26, 33, 35 Bunu da, vertikal yönde hareket 

miktarının artması durumunda öngörünün hatalı olabileceğine bağlamışlardır. Bu 
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çalışmaların ikisinde (Pospisil33 ile Friede ve arkadaşları35)  manuel yöntemlerin 

kullanıldığı izlenmektedir. Eckhart ve arkadaşları26 ise manuel yöntemler yanında 

(OPAL) bilgisayar programını kullanmışlardır. 

Eckhart ve arkadaşları26, 2004 yılında manuel olarak yapılan öngörü ile 

bilgisayar (OPAL) ile oluşturulan yumuşak doku profil öngörüsünü karşılaştırdıkları 

çalışmalarında,  alt çene ilerletme (Sagittal split) operasyonu uygulanmış 30 adet sınıf II 

ve alt çene geri alma ile birlikte Le Fort I operasyonu olmuş  40 adet sınıf III vakanın 

cerrahi öncesi ve  tedavi sonrasında alınmış lateral sefalometrik radyografilerini  

incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, çift çene olgularında bilgisayarlı öngörü profil 

çiziminde alt dudak konturunun  tedavi sonu çizimlerinden farklı olduğunu  ancak tek 

çene grubunda bir fark olmadığını bildirmişlerdir.37 Bizim çalışmamız ile Eckhart ve 

arkadaşlarının çalışması arasındaki bu farkın, belirtilen çalışmada sınıf II ve sınıf III 

olguların bir arada değerlendirilmesi ve homojen bir grup kullanılmamış olması 

nedeniyle oluştuğunu düşünmekteyiz. 

Pospisil,33 1986 yılında yaptığı çalışmada, 40 ortognatik cerrahi vakanın manuel 

yöntemlerle oluşturduğu öngörülerini, cerrahiden 6 ay sonra alınmış lateral sefalometrik 

radyografiler ile karşılaştırmıştır. Çalışma sonucunda vakaların %60’ında  hatalı öngörü 

yapıldığını bildirmiştir.  Toplam 24 hatalı öngörü çiziminin;  15 tanesi çift çene ve 9 

tanesi tek çene operasyonu geçirmiş vakalar olduğu için, çift çene vakaların %83’ünde 

hatalı öngörü yapıldığını, tek çene vakalarının ise yalnızca %40’ında hatalı öngörü 

yapıldığını rapor etmiştir. Araştırmacı bu farkları malar augmentasyon, rhinoplasti, 

genioplasti gibi uygulamaların çalışmaya dahil edilmesine bağlamıştır. 

Friede ve arkadaşları35 1989 yılında, manuel yöntemlerle yapılan ortognatik 

cerrahi tedavi öngörüsünün güvenirliliğini değerlendirdikleri çalışmalarında, Le Fort I 

ve Le Fort I ile birlikte alt çene geri alma (Sagittal split), alt çene geri alma ve alt çene 

ilerletme operasyonu uygulanmış 30 ortognatik cerrahi vakanın radyografilerini 

incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda operasyon tipine göre, yumuşak doku profil 

öngörüsü ile tedavi sonu gerçek yumuşak doku profili arasında özellikle dudaklar 

bölgesinde farklar bulmuşlardır. Araştırmacılar bu farkı, vaka sayısının az olmasına ve 

grupların homojen olmamasına bağlamışlardır.  
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5.1.3. Q.C. 2000 Ve Vistadent OC Programlarında Oluşturulan Öngörü 

Çizimleri İle Tedavi Sonu Gerçek Yumuşak Doku Profil Çizimlerinin Ayrı Olarak 

karşılaştırmalı Değerlendirilmesi 

 

Q.C.2000 progamı ile yapılan ölçümler ve bilgisayarlı öngörü çizimleri ile 

tedavi sonundaki yumuşak doku profil çizimi arasındaki farklar incelendiğinde, bu 

farkların oldukça küçük değerlerde olduğu izlenmektedir (Tablo 4-7). Horizontal 

yöndeki farkların 0,01-1,70 mm arasında, vertikal yöndeki farkların ise 0,0-2,5 mm 

arasında değiştiği görülmektedir.  

Buna göre vertikal yöndeki farkların daha büyük değer taşıdığı izlenmektedir. 

Bu çalışma ile benzer şekilde ortognatik cerrahi tedavilerin yumuşak doku öngörüsünü 

değerlendiren çalışmalarda da, genellikle vertikal yönde horizontal yönden daha büyük 

farklar olduğu bulunmuştur35, 44, 50, 56, 65.  Bu çalışmalara göre; bilgisayar programları 

genellikle üst çenenin gömülmesi sonrasında oluşan  alt çenedeki otorotasyon hareketini 

tam olarak gerçekleştirilememekte ve bu da oluşturulan öngörü çizimlerinde vertikal 

yönde daha büyuk farklıkların oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle bu çalışmadaki 

bulguların yukarıda bahsedilen araştırıcıların görüşlerini destekler nitelikte olduğunu 

düşünmekteyiz.  

Vistadent OC programı ile yapılan ölçümler ve bilgisayarlı öngörü çizimleri ile 

tedavi sonundaki yumuşak doku profil çizimi arasındaki farklar incelendiğinde, bu 

farkların oldukça küçük değerlerde olduğu izlenmektedir (Tablo 4-9). Horizontal 

yöndeki farkların 0,02-2,04 mm arasında, vertikal yöndeki farkların ise  0,01-1,64 mm 

arasında değiştiği görülmektedir. Buna göre horizontal yöndeki farkların  daha fazla 

olduğu tesbit edilmiştir.  

Bu sonucu destekleyen Csaszar ve Csaszar25 , 1999 yılında DFP bilgisayar 

programını kullanarak yumuşak doku öngörüsünü değerlendirdikleri çalışmalarında 

horizontal yöndeki farkların 0.1 mm ile 2.1 mm arasında,  vertikal yöndeki farkların ise  

-0.1 mm ile 1.4 mm arasında olduğunu bulmuşlar ayrıca Le Fort I operasyonuyla 

vertikal olarak maksillanın gömüldüğü ve mandibulanın otorotasyon yaptığı vakaların 

yumuşak doku öngörüsünün yeterli olduğunu bildirmişlerdir.25 Çalışmacılar bu 



 

 

85 

 

farklıkların, bir bilgisayar sisteminden diğerine farklılık gösteren önceden 

programlanmış yumuşak ve sert doku oranlarından, farklı araştırma metodlarından, sert 

doku hareketlerinin yönü ve miktarındaki değişkenlikten, vakalardaki anomali 

şiddetinin  farklı olmasından ve istatistiksel değerlendirme metodlarındaki farklılıktan 

kaynaklandığını savunmaktadırlar25.  

Bu çalışmada kullanılan Vistadent OC programında rotasyon hareketleri 

kademeli olarak daha kontrollü gerçekleştirilebilmektedir. Bu nedenle vertikal ölçümler 

Q.C. 2000 programına göre daha güvenilir olmaktadır. 

Q.C. 2000 programında; tedavi sonu ve bilgisayarlı öngörü profil çizimleri  

arasında dudak bölgesini ilgilendiren ölçümlerde istatistiksel olark anlamlı farklar 

bulunmuştur. Bu bulgular, literatürle uyumludur.21, 65, 69, 73, 93, 94 Bu çalışma ile benzer 

olarak, Carter C.A ve arkadaşları,93 Konstiantos ve arkadaşları21 ve Hing ve 

arkadaşları69 Sinclair ve arkadaşları94 oluşturulan öngörülerde alt dudağı vertikal ve 

horizontal yönde tedavi sonundan farklı bulmuşlardır. Upton ve arkadaşları 1997 

yılında Q.C. Image  (Versiyon 4.3) programının yumuşak doku cerrahi öngörüsünü 

değerlendirdikleri çalışmalarında, bu programın, tedavi sonuna göre, alt dudağı daha 

önde ve stomion inferior noktasını daha aşağıda öngördüğünü bulmuşlardır.55 Buna 

benzer olarak Sinclair ve arkadaşları94 1998 yılında Q.C. programının öngörüsünü 

değerlendiren çalışmada, Stomion inferior noktasını daha önde öngördüğünü 

bildirmişlerdir. 

Dudaklardaki bu farkın, kesici dişlerin angulasyonuna, yumuşak doku 

kalınlığına ve dudakların tonusitesine bağlı olabileceğini belirtmişlerdir. 

Vistadent OC programında ise, tedavi sonu ve bilgisayarlı öngörü profil çizimi 

arasında en çok horizontal yönde menton noktasında (2.04mm), vertikal yönde ise 

stomion inferior noktasında (1.64 mm) anlamlı fark bulunmuştur.  Upton ve arkadaşları 

1997 yılında Q.C. Image  (Versiyon 4.3) programının yumuşak doku cerrahi 

öngörüsünü değerlendirdikleri çalışmalarında, bu programın, tedavi sonuna göre, alt 

dudağı daha önde ve Stomion inferior noktasını daha aşağıda öngördüğünü 

bulmuşlardır.55 Buna benzer olarak Sinclair ve arkadaşları94 1998 yılında Q.C. 

programının öngörüsünü değerlendiren çalışmada, Stomion inferior noktasını daha önde 
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ve daha yukarıda öngördüğünü bildirmişlerdir. Bu çalışmada da Q.C.2000 ve Vistadent 

OC  programları  stomion inferior noktasını daha yukarıda öngörmüştür.   

Hing69 1989 yılında Q.C. Image Pro bilgisayar programı ile oluşturulan 

öngörüleri objektif olarak değerlendirdiği çalışmasında, yumuşak doku menton 

noktasının horizontal yönde farklı öngörüldüğünü rapor etmiştir. Bu çalışmada da her 

iki program ile benzer sonuçlar elde edilmiştir.  

Eales ve arkadaşları 53 1994  yılında DFP bilgisayar programının yumuşak doku 

öngörüsünü değerlendirdikleri  çalışmalarında, Le Fort I ilerletme operasyonu geçirmiş  

25 vakanın, cerrahiden 2 hafta önce ve cerrahiden  6 ay sonra alınan lateral sefalometrik 

radyografi  kayıtlarını  incelemişlerdir. Sonuç olarak en çok vertikal pronasale, 

horizontal stomion inferior, vertikal laberale inferior noktalarında anlamlı farklıklar 

bulmuşlardır.  

Sinclair ve arkadaşları 24 1995 yılında Prescription Planner / Portrait 

programının yumuşak doku öngörüsünü değerlendirdikleri çalışmalarında, programın 

alt dudak ve çene ucu öngörüsünün çok iyi olmadığını rapor etmişlerdir.  

Upton ve arkadaşları 55 tarafından 1997 yılında yapılan ve Q.C. Image  

(Versiyon 4.3) programı ile tedavi sonu yumuşak doku öngörülerinin değerlendirildiği 

çalışmada, alt dudak tedavi sonu ve bilgisayarlı öngörü ölçümleri arasındaki farkların 

(2,19 mm), bu çalışmada bulunan değerlere yakın (2,50 mm) olduğu görülmüştür. 

Araştırmacılar buldukları farkların, klinik olarak anlamlı olmadığını savunmuşlardır. 

Aharon ve arkadaşları 65 1997 yılında, Q.C. Image (Versiyon 9.7) ve Dentofacial 

Planner (Versiyon 5.2) bilgisayar programları ile oluşturulan cerrahi öngörüleri 

karşılaştırdıkları çalışmalarında, her iki programında tedavi sonu ile bilgisayarlı öngörü 

çizimleri arasındaki farklarla ilgili olarak, elde edilen ortalama değerlerin 4mm’nin 

üzerinde olduğunu bildirmişlerdir. Araştırıcılar, her klinisyenin kendi koşulları içinde 

değerlendirilmesi gerektiğini ve 2 mm’lik bir hatanın bazı klinisyenlerce kabul 

göremeyeceğini, bazı klinisyenler için ise 4 mm’lik bir hatanın dikkate alınmayacağını  

savunmuşlardır. Araştırıcılar, özellikle alt dudak öngörüsünde daha fazla miktarlarda 

bulunan farkların, cerrahi öncesi radyografilerde dudaklar istirahat konumunda açıkken, 

kesici dişlerin konumları düzeldikten sonra dudakların kapalı olmasıyla ilgili 

olabileceğini belirtmişlerdir.  
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Sameshima ve arkadaşları 95 1997 yılında Prescription Portrait (Portrait) ve 

Orthognathic Treatment Planner (OTP) programlarının cerrahi öngörüsünü 

karşılaştırdıkları çalışmalarında, Le Fort I üst çene gömme operasyonu geçirmiş toplam 

32 vakanın lateral sefalometrik fimleri ve fotoğraflarını incelemişlerdir. Hem objektif 

hemde subjektif olarak yumuşak doku öngörüsünü değerlendirmişler ve her iki 

programın da vertikal yönde alt dudak konturunda ideal öngörü oluşturamadığını 

bildirmişlerdir. Çalışmacılar bu farklıkların, dudakların kalınlığına ve tonsitesine ayrıca 

hastaların tedavi sonrasındaki vücut ağırlıklarının değişmesine bağlı olabileceğini 

savunmuşlardır. 

Bu çalışmada incelenen 24 ölçüme ait bilgisayarlı öngörü ve tedavi sonu profil 

çizimi değerleri arasında, her iki programda istatistiksel olarak anlamlı fark en çok 

dudaklar bölgesinde (Laberale superior, Stomion Superior, Stomion inferior, Laberale 

inferior) bulunmuştur. Bu bulgular literatürdeki benzer çalışmaların bulgularıyla 

uyumludur.21, 25, 26, 35, 44, 56, 65, 73, 75, 86, 94, 96 Bu farklılıkların da bilgisayar programlarnın 

kullandığı farklı sert-yumuşak doku  oranlarına bağlı olabileceği düşünülmektedir.  

Çalışmada kullanılan her iki programda benzer sonuçlar elde edilmiştir. Q.C. 

2000 programında, tedavi sonu ve bilgisayarlı öngörü profil çizimi arasında en büyük 

fark 2.50 mm (alt dudak bölgesinde) bulunurken, Vistadent OC programında, tedavi 

sonu ve bilgisayarlı öngörü profil çizimi arasında en büyük fark 2 mm (menton 

noktasında) bulunmuştur. Bazı araştırıcılar 1 ile 3 mm arasındaki hataların klinik olarak 

kabul edilebilir olduğunu ileri sürmektedirler.20, 65, 69, 71, 72, 94 Ayrıca bu farkın; sınıf III 

anomali gösteren hastalarla iletişime ve hasta bilgilendirilmesinde bu teknolojinin 

kullanılmasına engel oluşturmayacağı düşünülmektedir.71,72,94 Hastaların çoğu 

bilgisayar  öngörülerini, tedavi sonuçlarının amacı veya tahmini olarak algılamalıdırlar. 

Onlara bunun sadece bilgisayar simulasyonu olduğunu ve final görüntülerinin tam 

olarak o şekilde olmayacağını anlatılmalıdır. Simulasyon ile tedavi sonunda nasıl 

olacakları ve görünümlerinde ne gibi bir değişiklik olacağı gösterilmeli ve hastaların 

korkularının yatışmasını sağlanmalıdır. 

Kazandjian ve arkadaşları56 1999 yılında Q.C. Image  bilgisayar programının 

cerrahi öngörüsü ile Portrait Planner bilgisayar programının cerrahi öngörüsünü  

karşılaştırdıkları çalışmalarında, sınıf III hastalar için oluşturulan bilgisayar 

öngörülerinin final etkinliğini etkileyen 2 kritik faktör olduğunu söylemişlerdir. İlki, son 
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derece önemli olan, tekrarlanabilir doğal baş pozisyonunda ve dudaklar istirahat 

pozisyonda iken alınan sefalometrik radyografiler ve yüksek kalitede yüz 

fotoğraflarıdır. Fotoğraf ve filmlerde olan herhangi bir eksikliğin, bilgisayar 

öngörülerinin kalitesinde büyük bir eksikliğe neden olacağını bildirmişlerdir. İkincisi 

ise; bilgisayar programı tarafından kullanılan yumuşak doku oranlarıdır. Bu oranların 

çeşitli çalışmalardan toplanan verilerin genellikle ortalaması olması nedeniyle yumuşak 

doku kalınlığı ve tonisitesinde her hastaya uyum göstermediği ve yeterince spesifik 

olmadığı görülmüştür. Bu, özellikle alt dudak için geçerlidir ve alt dudakların hem ön 

hem de arka cerrahi hareketlere cevabında olan öngörüsündeki veri eksikliğine bağlıdır. 

Sonuç olarak bilgisayar öngörülerin etkinliğini geliştirmek için görüntülerin kalitesinin 

hesaba katılmasının yanı sıra geliştirilmiş algoritma oluşturmak gerektiğini, ayrıca 

kişiye özel yumuşak doku oranlarının dahil edilmesi gerektiğini savunmuşlardır56. 

Bu çalışmada da, Q.C 2000 ve Vistadent OC programları ile  yumuşak doku 

öngörüsü ile tedavi sonu gerçek yumuşak doku profilinin uyumluluğunun 

değerlendirilmesi sonucunda; dudaklar bölgesinde uyum değerleri diğer noktalara göre 

daha düşük bulunmuştur. Bu noktalar Q.C 2000 programında horizontal yönde stomion 

superior ve inferior ile labrale inferior noktalarıdır. Vertikal yönde ise Labrale superior 

ve inferior noktaları ile stomion inferior noktasıdır (Tablo 4-8). Vistadent OC 

programında uyum değerleri daha düşük bulunan noktalar; horizontal yönde Labrale 

superior ve inferior noktaları ile stomion inferior noktasıdır. Vertikal yönde ise  stomion 

superior ve inferior ile labrale inferior noktalarıdır (Tablo 4-10). Bu bulgular da 

yukarıda anlatılan çalışmalar ile uyumludur.   

 

5.1.4. Q.C. 2000 Ve Vistadent OC Programlarında Oluşturulan Öngörü Çizimi 

İle Tedavi Sonu Gerçek Yumuşak Doku Profil Çizimlerinin  Karşılaştırmalı 

Olarak Değerlendirilmesi 

 

Q. C. 2000 ve Vistadent OC programları kullanılarak gerçekleştirilen bu 

çalışmada, Tablo     4-11 incelendiğinde;  iki program arasında fark bulunan  vertikal ve 

horizontal ölçümlerden ilki horizontal yöndeki A noktasıdır. Q.C. 2000 programında -

1,30 mm fark bulunurken  Vistadent OC programında ise  -1,53 mm fark bulunmuştur 
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(p<.001). Bu noktanın farklı olması, Vistadent OC programı içinde bulunan algoritmada 

A noktasına ait sert-yumuşak doku oranı bulunmamasına bağlanmaktadır.  

İki program arasında fark bulunan ikinci nokta ise labrale superior noktasıdır. 

Üst dudak bölgesinde meydana gelen bu farklılığın porgramlar içinde kayıtlı olan 

algoritmanın farklı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Vistadent OC 

programında Labrale Superior noktasının hareket etmesi, horizontal (Ön ya da arka) ve 

vertikal (Yukarı ya da aşağı) yöndeki, sert doku A noktasına, Prosthion noktasına ve üst 

kesici dişlere bağlıdır (Şekil 2-6). Q.C.2000 programında ise Labrale superior noktası, 

ANS noktasının horizontal yöndeki hareketinin %60’ı kadar, vertikal yöndeki 

hareketinin  %30’u kadar hareket etmektedir. 

 

Benzer şekilde Kazandijian ve arkadaşları ile Sameshima ve akadaşları da 

programlar içindeki oranların yani algoritmanın bu farklılıklara sebep olabileceğini 

düşünmektedirler.56, 95 

 İki program arasında fark bulunan diğer bir nokta stomion superior noktasının 

horizontal ölçümüdür. Bu noktanın da labrale superior noktasında olduğu gibi 

algoritmadan etkilendiği düşünülmektedir.  

İki program arasında farklı bulunan diğer bir nokta B noktasının horizontal 

ölçümüdür. Farklı bulunmasının sebebi yine iki program arasındaki sert-yumuşak doku 

oranlarının farklı olmasıdır. Gerbo ve arkadaşları44 1997 yılında Q.C programının sert 

ve yumuşak doku öngörülerini inceledikleri çalışmalarında, 11 adet alt çene ilerletme 

operasyonu (Sagittal split) geçirmiş iskeletsel sınıf II ve 24 adet alt çene geri alma 

operasyonu (Sagittal split) geçirmiş iskeletsel sınıf III, toplam 35 vakanın, cerrahiden 

yaklaşık 2 ay önce ve cerrahiden 6 ay sonra alınmış lateral sefalometrik radyografi 

kayıtlarını değerlendirmişler ve Q.C. programı ile oluşturulan yumuşak doku 

öngörülerinde B noktasındaki farkların fazla olduğunu rapor etmişlerdir. 

Vertikal ölçümlerden labrale inferior noktası, tüm olgularda iki program 

arasında farklı bulunmuştur. Bu fark yine algoritma farklılıklarına bağlanmaktadır. 

Q.C.2000 programında alt dudak, sert doku B noktasını vertikal yönde % 100 oranında 

takip ederken, Vistadent programında alt dudak, sert doku B noktasını vertikal yönde % 

20 oranında takip etmektedir.  
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5.1.5. Q.C. 2000 Ve Vistadent OC Programları İle Oluşturulan Yumuşak Doku 

Profil Öngörüsü İle Tedavi Sonu Gerçek Yumuşak Doku Profilinin Güvenirliğinin  

Değerlendirilmesi 

 

Bu çalışmada Q.C. 2000 ve Vistadent OC programlarında oluşturulan öngörü 

çizimi ile gerçek yumuşak doku profil çizimleri arasındaki uyumluluğun 

değerlendirilmesi Tablo 4-8 ve Tablo 4-10’da görülmektedir. Tablolar incelendiğinde,  

her iki program için bulunan sonuçların birbirine çok yakın olduğu ve yüksek 

korelasyon gösterdiği görülmektedir. Vistadent OC ve Q.C. 2000 programlarında tedavi 

sonu ile bilgisayarlı öngörü karşılaştırıldığında, tüm korelasyon değerleri 0,70 in 

üzerinde ve güven aralıkları  yeterince dar bulunmuştur. Q.C. 2000 programında en 

düşük korelasyon değerleri vertikal yöndeki Labrale inferior (0,949) ve Stomion 

inferior (0,959) noktalarında bulunmuştur. Vistadent OC programında ise en düşük 

korelasyon değerleri horizontal yöndeki Labrale inferior (0,957) ve vertikal yöndeki 

Labrale inferior (0,970) noktalarında bulunmuştur.   

Yapılan birçok çalışmada en çok farkın dudaklar bölgesinde olduğu 

gösterilmiştir 21, 25, 26, 35, 44, 56. Mevcut olan bu eksiklikler programların yeni versiyonları 

ile düzeltilmeye çalışılmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgisayar öngörü 

programları da gelişmektedir. Bu programlarda varolan eksikliklerin giderilmesi amacı 

ile programların her yıl güncellenmesi gerekmektedir. Her program, kendine özgü data 

aktarma ve gösterme ayarları, çizim metodları ve düzeltme fonksiyonları içermektedir. 

Yapılan güncelleme ile bu fonksiyonlar geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada 

kullanılan versiyonlar ile ufak farklılıklara rağmen ölçümler güvenilir bulunmuştur. 

Sarver ve arkadaşları28 1988 yılında bilgisayarlı öngörü programlarının 

avantajlarını değerlendirdikleri çalışmada, hastaların %89’unda cerrahi öncesinde 

yapılan öngörüleri gerçekçi bulmuşlar ve hedeflenen yumuşak doku profilinin elde 

edildiğini bildirmişlerdir. 

Kazandjian ve arkadaşları56 1999 yılında yaptıkları çalışmalarında, Q.C. ve 

Portrait Planner   bilgisayar programları ile oluşturulan cerrahi öngörülerin güvenirliğini 

karşılaştırmışlar, alt çene geri alma operasyonu geçirmiş  30 iskeletsel sınıf III vakanın 
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cerrahi öncesi ve tedavi sonu radyografi ve fotoğraflarını değerlendirmişlerdir. İki 

programında alt dudağı yukarıda ve önde öngördüğünü bildirmişlerdir. Stomion inferior 

ve yumuşak doku pogonion noktasında vakaların %56’sında 2mm’nin üzerinde öngörü 

hatası tespit etmişlerdir. Her iki programında en çok alt dudak bölgesinde farklı öngörü 

yaptığını bildirmişlerdir. 

Semaan ve arkadaşları71 2005 yılında yaptıkları çalışmada,  Q.C.2000 programı 

kullanarak 29 Le Fort I, 13 Le Fort I  operasyonuyla beraber alt çene ilerletme veya geri 

alma operasyonu geçirmiş 33 kadın 9 erkek toplam 42 vakanın, cerrahiden ortalama 51 

gün önce ve cerrahiden 11 gün sonra alınmış lateral sefalometrik radyografi  kayıtlarını  

inceleyerek programın güvenirliğini incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda, vakaların 

%66’sında 2mm, %26’sında 1mm’lik öngörü hatası olduğunu rapor etmişlerdir. 

Smith ve arkadaşları22 1997 yılında yaptıkları çalışmada, Q.C. 2000, Doplhin 

Imaging versiyon 8.0, Vistadent A.T,  DFP plus, Orthoplan  versiyon 3.0.4  programları 

ile oluşturulan yumuşak doku cerrahi  öngörülerini subjektif  olarak karşılaştırmışlardır. 

Çalışmanın sonucunda; en iyi ortalama skoru 2.46 puanla DFP programı oluşturmuş, 

Doplhin Imaging 2.83 skoru ile ikinci, Q.C.2000  programı 3.03 skoru ile üçüncü, 

vistadent A.T. programı 3.9 skoru ile dördüncü, orthoplan programı ise 4.4 ortalama 

skoru ile son sırada yer almıştır. Yapılan çalışmada Vistadent programının eski bir 

versiyonu kullanılmış olup, bu çalışmada Vistadent programının en son versiyonu 

kullanılmıştır. Bu nedenle sonuçlar daha güvenilir bulunmuştur. 

 

5.1.6. Q.C. 2000 Ve Vistadent OC Programları İle Oluşturulan Yumuşak Doku 

Öngörülerinin Birbiri İle Uyumluluğun Değerlendirilmesi 

 

Q.C. 2000 ve Vistadent OC programları ile yapılan tüm ölçümlerin güven 

aralıkları % 70 ‘in üzerindedir ve varyans yüzdesi % 5’in altında bulunmuştur       

(Tablo 4-12). 

Her iki bilgisayar programının oluşturduğu öngörüler birbiri ile yüksek derecede 

uyumlu bulunmuştur. 

 



 

 

92 

 

5.2. Sonuç 

 

1. İncelediğimiz, kadın-erkek ve tek çene-çift çene grupları arasında bilgisayarlı 

öngörü çizimi ile gerçek yumuşak doku profili arasında, profil 

karşılaştırmasında, her iki programda (Q.C.2000 ve Vistadent OC) bir fark 

bulunmamıştır. 

2. Tedavi sonu ile öngörü arasındaki profil karşılaştırmasında, oluşan farklar en 

çok dudaklar (Labrale Superior, Stomion Superior, Stomion İnferior ve 

Labrale İnferior) bölgesinde meydana gelmiştir. 

3. Q.C.2000 programında, tedavi sonu ile öngörü arasındaki profil 

karşılaştırmasında, oluşan farkların % 75’i 1 mm’den daha az, % 16’sı 1-2 

mm arasında, % 8’i 2-2,5 mm arasında çıkmıştır. Vistadent OC programında 

ise tedavi sonu ile öngörü arasındaki profil karşılaştırmasında, oluşan 

farkların % 70’i 1 mm’den daha az, % 25’i 1-2 mm arasında,   % 4’ü 2-2,5 

mm arasında  çıkmıştır. 

4. QC programında vertikal yön ölçümlerindeki farklılıklar horizontal yöndeki 

farklılıklara göre daha fazla bulunmuştur. Buna karşın Vistadent OC 

programında horizontal yön ölçümlerindeki farklılıklar vertikal yöndeki 

farklılıklara göre daha fazla çıkmıştır.  

5. Her iki programda çıkan sonuçlar birbirlerine yakın ve uyumludur. 

6. Her iki program; teşhiste, tedavi planlamasında ve hasta eğitiminde yeterlidir. 
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