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ÖZET 

Astal, A. (2011). Laboratuvar ve sanal ortamda hazırlanan cerrahi splintlerin güvenilirliğinin 

karşılaştırılması. Đstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti ABD. Doktora Tezi. 

Đstanbul.  

Anahtar Kelimeler :  üç boyutlu görüntüleme, ortognatik cerrahi, stereolitografi, model cerrahi, 

cerrahi splintler 

Bu çalışma, Đstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. 

Proje No: 2829  

Bu çalışmanın amacı; sanal ortamda hazırlanan ve stereolitografi yöntemi ile üretilen cerrahi 

splintlerin güvenilirliğinin ve hassasiyetinin geleneksel yöntemlerle hazırlanan splintlerle 

karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Bu çalışmaya Đstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’na başvuran sınıf III maloklüzyona sahip çift çene 

operasyonu planlanan toplam 7 hasta dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen her hastadan 

preoperatif ortodontik tedavi sonrası rutin olarak lateral sefalometrik ve P-A sefalometrik 

radyografiler alınmıştır. Ayrıca, hastanın üç boyutlu görüntüsünü elde edebilmek için kesit 

kalınlığı 0,5 mm. olan 1 adet multi slice BT alınmıştır. Her hasta için stereolitografi yöntemi ve 

geleneksel yöntem kullanılarak farklı iki adet splint hazırlanmıştır. Her iki splintin arasındaki 

farkları tespit edebilmek amacıyla splintler optik tarayıcıyla tarandıktan sonra elde edilen 

görüntüler bilgisayar ortamına aktarılmış ve Görüntü Analiz Programı (Geomagic Studio11, 

CATIA version 5.2) kullanılarak splintler arasındaki ön-arka yön ve dikey yöndeki farklar tespit 

edilmiştir. 



 xiv

 ABSTRACT 

Astal, A. (2010). Comparsion of The Accuracy of Surgical Splints Prepared in The Laboratory 

and The Virtual Environment. Istanbul University, Institute of Health Science, Department of 

Orthodontics. PhD.Thesis. Istanbul.   

Key Words: three dimensional imaging, orthognathic surgery, stereolithography, surgical 

model, surgical splints  

This study was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project No. 2829  

The purpose of this study was to assess the precision of stereolithographic (STL) surgical splints 

by comparing them with the conventional acrylic splints. Seven patients with Class III 

malocclusion that requiring two jaw surgery were included in this research. After preoperative 

orthodontic treatment lateral cephalometric and postero-anterior cephalometric radiographies 

were taken. In order to get three dimensional images of these patients, a multisilce BT with slice 

thickness of 0,5 mm was taken. 

A pair of surgical splints, stereolithographic and conventional acrylic splint, were fabricated for 

each subject. Both of the surgical splints were scanned by 3D optical surface scanner and the 

images were transferred into computer. By using the image analyzing softwares (Geomagic 

Studio11, CATIA version 5.2), the images were compared and antorio-posterior and vertical 

differences between the images of both kind of the surgical splints were found. 
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1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

 

Çene ve yüz bölgesinde meydana gelen kazanılmış ve dogumsal 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. Çene ve yüz bölgesindeki 

deformitelerin incelenmesi ve operasyon planı oluşturulmasında da, ilgili kemik 

yapıların ve üzerini örten yumuşak dokuların hassas bir şekilde görüntülenmesi 

esastır.(1,2) 

 

Geleneksel radyografi teknikleri gerçek anotamik defekti tüm boyutlarıyla ve 

hacimsel olarak gösteremediği için, örneğin defekt doldurmak amacıyla greft 

uygulanması işlemi cerrahi tecrübeye göre yapılmaktadır. Teşhis amaçlı geleneksel 

radyografi uygulamalarında ortaya çıkan bu kısıtlılık çene cerrahlarını üç boyutlu 

görüntüleme ve biomodelleme yöntemlerine yöneltmiştir (2) 

 

Đlk defa 1931 yılında Broadbent lateral ve frontal radyografileri kullanarak, 

insan yüzünün üç boyutlı olarak ölçümünü yapmıştır. Sonraki yıllarda teknolojinin 

gelişimiyle, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonansla görüntüleme (MRI), lazer 

uygulamaları ve histolojik kesitleri temel alan üç boyutlu çalışmalar aynı amaçla 

kullanılmıştır (1,2,4) 

 

Bill ve ark. (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, mandibula defektlerinin rekonstrüksiyonunda simulasyon cerrahisi 

ve asimetrik malformasyonları düzeltme cerrahisi amacıyla kullanılmaktadır (2,3). 

 

Ortognatik cerrahi için yapılan cerrahi öncesi hazırlık çalışmalarında, model 

cerrahisi uygulaması; tedavi planının belirlenmesinde, cerrahi hata olasılığının 
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azaltılmasında ve cerrahi splintlerin yapılmasında kullanılan en önemli basamaklardan 

biridir.(1,3-5) 

 

Alçı modellerin artikülatöre bağlanması ile diş kavislerinin durumu, dentisyon,  

dişlerin çene ve kraniyum ile ilişkisi en iyi ve doğru  olarak gösterilebilmektedir. 

Planlanan üç boyutlu hareket model cerrahisi ile modeller üzerinde elde edildikten sonra 

interokluzal splint yapılmaktadır.(1,3-6) 

 

Geleneksel  model cerrahisi ile tam olarak istenen hareketlerin oluşturulabilmesi 

için çeşitli metotlar ve aletler tanıtılmıştır. Örneğin; dişlerin üç boyutlu konumlarının 

kontrol edilebilmesi için kompas ve model bloğu kullanımı hataları azaltmaktadır. 

Ancak tüm bu metotlar çeşitli faktörlere bağlı olarak bazı yanlışlıklara neden 

olabilmektedir.(1,3,6) 

 

Son yıllarda dijital teknolojide meydana gelen değişiklikler, yukarıdaki 

zorlukların üstesinden gelinmesini sağlamıştır. Analogtan dijital sisteme geçiş ile 

birlikte dental alçı modellerin yerini , dijital dental modeller almıştır. Dental alçı 

modellerde hesaplanan  gerçek üç boyutlu hareket miktarı sanal ortamda 

gösterilebilmektedir. Ayrıca, bilgisayar yazılımları ve teknolojide meydana gelen 

gelişme sayesinde dijital model cerrahisinde oluşturulan üç boyutlu translasyonel ve 

rotasyonel hareketler bilgisayar ortamında simule edilebilmektedir.(7,8)  

 

1.1. Amaç 

 

Bu çalışmanın amacı, sanal ortamda hazırlanan ve stereolitografi yöntemi ile 

üretilen cerrahi splintlerin güvenilirliğinin ve hassasiyetini karşılaştırmalı olarak 

incelenmesini hedeflenmektedir. 
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2. GENEL BĐLGĐLER 

 

Maksillofasiyal deformitesi olan hastalarda; iskeletsel deformitenin düzeltilmesi,  

okluzyonun doğru bir şekilde oluşturulabilmesi, uyumlu ve dengeli bir yüz elde 

edilmesi amacıyla doğru tanı ve tedavi planı yapılması önemlidir.(1,2,7,8) Bu nedenle 

ilgili kemik yapıların ve üzerini örten yumuşak dokuların hassas bir şekilde 

görüntülenmesi esastır(2). Sefalometrik radyografiler Broadbent tarafından 

tanıtılmasından itibaren; tanı, tedavi planması ve uzun dönem takiplerin yapılmasında 

klinisyenlerin güvendiği araçlar olmuşlardır. Ancak üç boyutlu yapının iki boyutlu 

olarak temsil edilmesi ve derinlik sağlamamaları sefalometrik radyografiların zayıf 

yanları olarak bilinmektedir.(2,3,9,10) 

 

Yirminci yüzyılda bilim ve teknolojideki gelişmeler, tanı ve tedavi planlaması 

bakımından temel kavramların değişimine neden olan üç boyutlu görüntüleme 

yöntemlerinin gelişimini sağlamış ve bu yöntemleri maksillofasiyal deformitelerin tanı 

ve  tedavi planlamalarında önemli araçlar haline getirmiştir(1,7,8) 

 

Üç boyutlu görüntülemenin çene-yüz bölgesinde başlıca kullanım alanları: 

� Kompleks orta yüz ve kraniofasial fraktürlerin teşhisi, 

� Bu görüntüler kullanılarak elde edilen modeller yardımıyla konjenital 

deformitelerin değerlendirilmesi, 

� Baş-boyun bölgesindeki büyük ve malign lezyonların değerlendirilmesi, 

� Çene-yüz bölgesindeki deformiteler ve asimetrinin değerlendirilmesi, 

� Gömük kalmış dişleri incelemek, 

� Đmplant uygulamalarında kemiğin yapısı ve boyutlarının incelenmesi 

amacıyla kullanılmaktadır . (2,11,12,,13) 
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2.1. Üç Boyutlu Görüntüleme 

2.1.1. Üç Boyutlu Görüntelemenin Tarihsel Gelişimi 

 

Kafatasının üç boyutlu ölçümleri ilk olarak 19. yüzyılın sonlarında anatomistler 

ve fiziksel antropolojistler tarafından yapılmıştır. 1900 yılından önce, Frankfort, 

Baumrind ve Camper’ın referans düzlemleri ile şu anda kullandığımız bazı iskeletsel 

noktalar kafatası üzerinde direkt olarak belirlenmiş ve ölçülmüştür. (7,8) 

Van Loon ve Simon, kafatasının anatomik yapıları özellikle dişler ve onları 

destekleyen alveolar yapılar üzerine ilk odaklanan araştırmacılar olmuşlardır. (7,8) 

1895 yılında X-ışınlarının bulunması tıp ve dişhekimliğinde bir devrim 

yaratmıştır. 1925 yılında Broadbent tarafından röntgenografik sefalometri olarak bilinen 

geleneksel sefalometri, diş hekimliğinde kullanılmaya başlanmıştır. Kraniostat adını 

verdiği sefalostatın tanıtımı ile Broadbent, kraniofasiyal iskeletin distorsiyona 

uğramadan tanımlanabilmesi için lateral ve frontal sefalometrik filmlerin 

koordinasyonunun sağlanması gerektiğini vurgulamıştır. Birbirlerine 90° lik açı ile 

yerleştirilen lateral ve frontal filmlerin eş zamanlı alınması ile distorsiyon ve 

magnifikasyonun eşit olacağı ve sefalometrik noktaların kalibrasyona gerek olmadan 

çakıştırılabileceği düşünülerek üç boyutlu sefalometrinin ilk adımı atılmıştır. (7-9,14) 

1960 ve 1970’lerde bazı araştırmacılar, kafatası ve diğer anatomik sistemlerin 

teleskopik haritalandırılması için orijinal olarak geliştirilen stereofotogrammetrik 

yöntemleri tanıtmışlardır. Rune, Sarnas ve Sevik bu araştırmacılardan en bilinenleridir. 

Bu süre boyunca ayrıca Baumrind’in laboratuvar çalışmaları coplanar geometrisinin (eş 

seviye geometrisi) kullanımı ile farklı kafa şekillerinden elde edilen verilerin 

birleştirilmesinde bağlayıcı nokta (tie points) kullanımını kavramsallaştırmayı 

önermişlerdir.(7,8,9,14) 

1970’lerin sonunda bilgisayarlı aksiyal tomografi (daha önce bilinen adıyla CAT 

ve daha sonra adlandırıldığı şekilde CT) kullanılmaya başlamasıyla çoğu araştırmacı bir 

süre CT ve magnetik rezonans görüntüleme (önceleri NMR daha sonra MRI olarak 

adlandırılmıştır) yöntemlerinin konvansiyonel radyolojinin yerini alacağını 

düşünmüşlerdir. Bu dönemde her iki teknik tıpta önemli role sahip olsalar da; CT 

görüntülemede yüksek radyasyon, aşırı maliyet ve kesit kalınlığının fazla olmasından 
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dolayı görüntü kalitesinin düşüklüğü gibi nedenlerden ortodontide tanı ve tedavi 

planlaması için rutin olarak kullanılamamıştır. Ekonomik faktörler dışında, kemik, mine 

ve dentin gibi sert dokulardaki serbest hidrojen çekirdeklerinin az olması da MRI’nın 

ortodontide kullanımını sınırlamıştır(9). 

1970 ve 1980’li yıllarda, Baumrind, üç boyutlu anatomik noktaların tayini için 

yapılan görüntüleme araştırmalarına ve üç boyutlu fasiyal formun daha iyi 

anlaşılmasına öncülük etmiştir. Đngiltere’de Moss, yüzün ve diğer vücut parçalarının 

bilgisayarlı tomografi ve lazer tarayıcı yardımıyla, üç boyutlu olarak rekonstrüksiyonu 

konusunda önemli çalışmalar yapmıştır. Amerika’da Grayson ve ark., anatomik olarak 

gerçeğe uygun üç boyutlu analizin temellerinin oluşturulmasında önemli rol 

almışlardır.(7,9,14) 

Son yıllarda görüntüleme ve bilgisayar teknolojisinde meydana gelen hızlı 

gelişmelere paralel olarak görüntü elde edebilmek için kullanılan değişik tarama 

yöntemleriyle (lazer tarayıcılar,yapısal ışık tarayıcılar,cone-beam bilgisayarlı tomografi) 

elde edilen görüntüleri birleştirme ve işlemede kapsamlı bilgisayar yazılımları 

geliştirilmiştir (1,7,8,9) 

2.1.2. Üç Boyutlu Görüntüleme Teknikleri 

 

Üç boyutlu görüntüleme yöntemlerinin kullanımında ilk adım anatomik yapının 

doğru ve aslına uygun olarak görüntülenmesidir. Bu amaçla kullanılabilecek uygun 

teknikler aşağıda belirtmektedir (1-3) 

2.1.2.1. Bilgisayarlı Tomografi (BT) 

 

Bilgisayarlı Tomografi (BT), x-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin 

kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir.(16) 

BT’nın matematiksel esasları ilk kez 1917 yılında Avusturyalı matematikçi 

Johann Radon tarafından ortaya konmuştur. BT’nın pratiğe uygulanış esasları ise 1963 

yılında Güney Afrika asıllı amerikalı fizikçi Allan M.Cormack tarafından tanıtılmıştır. 

Đlk BT, ingiliz bilgisayar uzmanı Godfrey Newbold tarafından 1972 yılında 

geliştirilmiştir. BT’nın tüm vücut için kullanımına 1974 yılında başlanmıştır (16).  
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Tüm BT Cihazları, bir X-ışını tüpü, algılayıcı ve bilgisayardan oluşmaktadır. Đnce 

yelpaze şeklindeki X-ışın demeti hastaya doğru gönderilmekte ve karşı taraftaki 

algılayıcılar tarafından kaydedilmektedir (şekil 2-1 ). (16,17) 

 

                       

Şekil 2-1 BT'de ince X-ışın demeti hastaya doğru gönderilmesi ve algılayıcı tarafından 
kayıt edilmesi  

 

Bilgisayarlı tomografi teknolojisinde, X-ışını objenin içinden geçmesiyle  

radyasyonun farklı bölgelerde farklı tutulumuna göre çeşitli görüntüler elde 

edilmektedir. Tutulumun daha az olduğu dokular daha radyoopak görüntü vermektedir 

(17).  Tüp ve algılayıcıların hasta etrafında eş zamanlı olarak dönmesi ile aynı aksiyal 

kesite ait farklı açılardan elde edilmiş görüntüler bilgisayar yardımıyla 

birleştirilmektedir. Böylece, her aksiyal kesitteki internal yapılar 

görüntülenebilmektedir.  Bir sonraki kesit için cihaz uzun eksen yönünde hareket eder. 

Elde edilen iki boyutlu kesit verileri, biyomedikal görüntülemede standart format olan 

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) verileri halinde 

kaydedilmektedir (16,19,20,21) 

 

Şekil 2-2 BT cihazları ilk üretildiğinden beri kullanılan x-ışın kaynak lokalizsyonu,sayısı, 
algılayacıların yeri ve sayına göre çeşitli jenerasyonlardan geçmiştir (16) 
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BT cihazları ilk üretildiğinden beri çeşitli jenerasyonlarla günümüz teknolojisine 

ulaşmıştır ( şekil 2-2 ). Đlk uygulamalarda tüp karşısında yer alan tek bir algılayıcı, her 

biri birer derecelik linear dönüş hareketleriyle 180° bir yay etrafındaki dönüşünü beş 

dakika tamamlarken (I.Jenerasyon), daha sonraki aşamada algılayıcı sayısı artırılarak, 

üç derecelik tarama yaplıması nedeniyle tarama süresi kısaltılmıştır (II.Jenerasyon). 

Daha sonra; kolime edilmiş x-ışın demeti yelpaze şekline getirilmiş ve ışın demeti 

karşısında bir yay gibi dizilmiş tüple aynı anda dönen çok sayıda algılayıcı (300-600 

adet) kullanılmıştır. Ayrıca; algılayıcıların hasta çevresindeki dönüş açısı 360° kadar 

artırılmış ve kesit alma süresi de beş saniyeye kadar indirilmiştir (III.Jenerasyon). 

Daha sonra üretilen BT cihazlarında kasnak (gantry) boşluğunu 360° çevreleyen 

dairesel hat üzerinde çok sayıda sabit algılayıcı kullanılmıştır. Dolayısıyla; bu 

jenerasyon cihazlarda algılayıcılar sabit olup sadece x-ışın tüpü dönmektedir. Ayrıca; 

kesit alma süresi de daha kısaltılarak 2 saniyeye kadar indirilmiştir (IV. Jenerasyon). 

Günümüz teknolojisiyle üretilen bazı BT cihazlarında ise, tüp ve algılayıcı hareketi 

ortadan kaldırılmış olup kasnak çok büyük bir x-ışın tüpüne benzer hale getirilerek 

gantry boşluğu anot halkasıyla çevrelenmiştir. Böylece; kattotan yola çıkan elektron 

demeti, kasnak etrafındaki anot halkasının her noktasından x-ışın üretimini 

sağlamaktadır. Ayrıca; birkaç anot halkasının yan yana yerleştirilmiş olması ise aynı 

anda birkaç kesit alınmasına olanak vermektedir. Bu tür cihazlarda çok hızlı kesit almak 

mümkün olduğundan, hareketli organlarda incelemeyi kolaylaştırmıştır. Örneğin; düşük 

rezolüsyon modunda yarım saniyede art-arda sekiz kesit alınabilmektedir 

(V.Jenerasyon) (1,16,17,21). 

Günümüz teknolojisiyle Spiral BT ve Çok Kesitli (multislice) BT gibi farklı 

özelliklere sahip BT cihazları üretilmiktedir (Şekil 2-3) (1,7,19-22) 

                      

                    A            B                 C 

Şekil 2-3 Bu günlerde farklı üç tip BT tarayıcı çeşidi bilinmektedir: A) Tek kesitli BT 
tarayıcılar, B) Çok kesitli BT tarayıcılar, C) Cone beam BT tarayıcılar. (1) 
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 Spiral BT : 1989 yılından itibaren rutin olarak kullanılmaktadır. X-ışın kaynağı 

ve algalayıcılar hasta etrafında sürekli olarak 360° spiral bir rotasyon hareketi yaparken, 

hasta eş zamanlı olarak sabit bir hızla kasnak içerisinde ilerlemektedir. Spiral BT 

tekniğinde veriler kesintisiz ve çok kısa bir süre içerisinde elde edilmektedir 

(2,8,10,16,17,21) 

Çok Kesitli (Multislice) BT : Algılayıcı dizisi arttırımış, x-ışını kolimasyonu 

genişletilebilen, masa hızı artırılabilen, gantry-rotasyon süresi çok kısa (0.5 sn.) ve 

harekete bağlı görüntü bozukluğu minumum düzeyde azaltan bir BT tekeniğidir 

(8,10,16,17,21). 

BT görüntüleri sayısal veriler üzerinden yapıldığından dolayı, elde edilen 

görüntüler üzerinde dansite, boyut, reformasyon, toplama, çıkarma, histogram gibi 

farklı değerlendirme ve ölçümlerin yapılmasına olanak vermektedir (şekil 2-4). Boyut 

ölçümleri belirlenen iki nokta arasındaki mesafe ile; dansite ölçümü ise ilgili alan 

içindeki piksellerin yoğunluğu ile belirlenmektedir. Ayrıca bilgisayar teknolojisi, 

alınmış aksiyal kesitlerin farklı düzlemlere dönüştürülmesine olanak tanımaktadır. 

Bunun için özel  programlar kullanarak aksiyal kesitler üst üste yerleştirilerek sıralanır 

ve birleştirilir (7,19,21) 

            

                            

Şekil 2-4 Bilgisayar teknolojisinden yararlanarak aksiyal kesitleri üst üste yerleştirilerek  
farklı düzlemelerde kesit oluşturulması, (21) 
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Son yıllarda gelişen bilgisayar programları sayesinde, ileri algoritmalar kullanarak 

mevcut görüntüler üzerinden üç boyutlu rekonstrüksiyonlar gerçekleştirilebilmektedir 

(şekil 2-5) (7,19,21,22) 

 

         

Şekil 2-5 bilgisayar programlar kullanarak 3B rekonstrüksiyon 

 

3B Yüzey Rekonstrüksiyonları  

  

Bu görüntüleme sonucunda  hastanın anatomisine ait volumetrik görüntüler elde 

edilmektedir. Bu volumetrik veri bloğu, üç boyutlu grid üzerinde noktalar ile 

oluşturulur. Görüntüye ait veriyi oluşturan bu temel yapı voxel olarak isimlendirilir. 

Đncelenen alanla ilgili hacimdel verilerin elde edilmesinden sonra üç boyutlu görüntüyü 

oluşturmak için özel yöntemler kullanılmaktadır (1,2,16,21) 

 

Üç boyutlu görüntü elde etmek için kullanılan yöntemler :  

 

A) Maksimum yoğunluk görüntüleme ( Maksimum intensite projeksiyonu ) 

     Bu teknikle elde edilen görüntülerde, her kesitteki en yüksek yoğunluk 

değerinde olanlar ( kemik, kontrast madde içeren vasküler yapılar vs.) alınarak tüm 

görüntüler toplanır ve tek bir görüntü oluşturulur (Şekil 2-6) (2,21). 
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B) Gölgeli yüzey görüntüleme ( Shaded surface display), 

Bu yöntemde, bir eşik değeri belirlenerek, bu eşik değerin üstündeki pikselleri 

birleştiren bir dizi matematiksel işlemler yapılarak görüntü oluşturulur. Değişik eşik 

değerleri kullanılarak taranan bölgenin üç boyutlu yüzeyel görüntüsü elde edilmektedir,. 

Kranyumun spiral BT  görüntülemesinde kemik eşik değerleri verilerek kraniyal 

kemikler, yumuşak doku eşik değerleri verilerek tüm yüz görüntülebilmektedir. Bu 

teknikle kemik yerleşimli tümörler, fraktürler, vasküler yapılar üç boyutlu olarak 

görüntülenebilir (Şekil 2-7) (2,21). 

                                         

Şekil 2-7 Shaded surface display yöntemiyle elde edilen kafanın 3B görüntüsü (21) 

Şekil 2-6 Carotid arter maksimum intensite projeksiyon yöntemiyle kullanarak 
oluşturulan 3B görüntüsü (21) 
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C) Hacim kazandırma ( volüm rendering)   

     Üç boyutlu görüntü hiçbir eşik değeri belirlemeksizin elde edilen tüm veriler 

kullanılarak oluşturulur, daha sonra farklı pencere ayarları kullanılarak görüntü 

değerlendirilir. Hızlı ve uygulanması kolay bir yöntemdir (Şekil 2-8) (2,21). 

 

     

     A         B  

  Şekil 2-8 Volüm rendering yöntemiyle oluşturulan 3B görüntüler A) cartoid arter 
görüntüsü B) Baş ve boyun görüntüsü (21) 

 

BT, üstün bir görüntüleme yöntemi olmasına rağmen, kraniofasiyal bölge 

görüntülemelerinde kullanılmasının bir takım dezavantajları bulunmaktadır : 

• Radyasyon dozu oldukça yüksektir 

• Maliyeti yüksek olduğundan rutin olarak kullanılamamaktadır 

• Dental morfolojinin görüntülenmesi ve incelenmesi, çözünürlüğünün 

yetersiz olmasından dolayı oldukça güçtür 

• Metal artifaktlar, değişik filtreler kullanılarak bir miktar azaltılsa de, 

görüntü kalitesini olumsuz etkilemektedir (1,19,21). 
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2.1.2.2. Cone Beam Bilgisayarlı Tomografi ( CBCT ) 

 

CBCT ilk olarak 1982 yılında anjiografi için geliştirilmiştir. Maksillofasiyal 

bölgenin görüntülenmesi için  ilk CBCT cihazi 2002 yılında tanıtılmıştır.  Bu teknoloji 

ilk zamanlarda dental volumetrik tomografi, cone beam volumetrik tomografi, 

bilgisayarlı dental tomografi ve cone beam görüntüleme gibi çeşitli terimlerle ifade 

edilmiş; ancak sadece diş hekimliği ile sınırlı olmadığından CBCT en sık tercih edilen 

terim olarak literatüre girmiştir (23). 

CBCT teknolojisinde görüntü; konik yapıda iyonize radyasyon gönderen ışın 

kaynağı ile iki boyutlu yüzey algılayıcılarının, görüntülenmek istenen cisim etrafında 

karşılıklı konumda eş zamanlı olarak dönen bir sistemde konumlandırılması ile elde 

edilir (Şekil 2-9). Dönüş esnasında belirli aralıklarda ışınlamalar yapılarak temel görün-

tüler elde edilmektedir. Oluşan temel görüntülerin tamamı izdüşüm verileri olarak 

adlandırılmaktadır (1,7,15,18,19,21,23,24) 

                  

 

 

CBCT’nin en önemli özelliği, sistemin görüntülenmek istenen bölge etrafında 

360°lik tek bir dairesel dönüşüyle cismin ardışık izdüşümlerinin elde edilmesi ve 

oluşturulan hacimsel verilerden çeşitli düzlemlerde (aksiyal, sagittal, koronal) karşılıklı 

görüntülerin oluşturulabilmesidir (Şekil 2-10 ). Işınlama ilgili bölgenin tamamını 

kapsadığından sistemin hasta etrafında sadece bir kez dönüşü ile üç boyutlu görüntü 

düzenlenmesinde kullanılacak veri tabanı elde edilebilmektedir (21,23,24). 

 Bu veriler gelişmiş algoritmaya sahip yazılım programları tarafından aksiyal, 

sagittal ve koronal düzlemlerde yapılandırma ve şekillendirme işlemlerinin yapılacağı 

üç boyutlu veri tabanı haline getirilebilmektedir (21,23,24). 

 

Şekil 2-9 CBCT teknolojisinde, konik yapıda iyonize radyasyon 
kullanımı  
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CBCT cihazları, çizgisel algılayıcılara sahip standart BT cihazlarından farklı 

olarak iki boyutlu dijital algılayıcılara sahiptir. Bu iki boyutlu dijital algılayıcılar, üç 

boyutlu konik şekilli X-ışınlarını bir bütün olarak kapsamaktadır. CBCT ile ışınlama 

süresi BT’ye göre hem daha kısa (ortalama 30 sn.) hem de radyasyon dozu daha azdır. 

Bir CBCT taraması ile geleneksel ortodontik teşhiste kullanılan iki boyutlu 

radyografilere göre daha ayrıntılı bilgiye, daha az radyasyon dozu ile ulaşılabilmektedir. 

(18,21,23,24).  

Konvansiyonel BT’lerde, bir çok aksiyal kesitte ışınlama yapılması gerektiği 

için hastanın aldığı radyasyon dozu çok yüksektir. CBCT’de ise üç boyutlu görüntü tek 

ışınlama ile elde edilebildiği için doz 15 kat daha düşüktür; bu da endikasyon ve 

güvenlik sınırlarını artırmaktadır. Buna karşı, CBCT sisteminin kontrast 

rezolüsyonunun düşük olması nedeniyle yumuşak doku kalitesi hakkında yeterli bilgi 

verememesi bu konudaki sınırlarını daraltmaktadır. Yumuşak dokular ile ilgili bilginin 

sınırlı olması nedeniyle tümör gibi yumuşak doku patolojilerini görüntülemesinde 

konvaniyonel BT daha üstün bir yöntemdir (19,21,23,24). 

 

 

Şekil 2-10 Sistemin görüntülenmek istenen bölge etrafında 360°lik tek bir dairesel 
dönüşte cismin ardışık izdüşümleri elde edilmesi.(21) 
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2.1.2.3. Manyetik Rezonans Görüntüleme ( MRI ) 

 

Manyetik Rezonans (MRI) tekniğinin fiziksel esasları 1946 yılında Felix Bloch 

ve Edward Mills Purcell tarafından ortaya konmuştur. 1971 yılında Dr. Raymond 

Damadian, hidrojen içeren dokuların sağlıklı dokulara göre farklı yansıma verdiğini 

saptamıştır. Bu gelişmeler sonucunda, ilk MRI görüntü 1973 yılında Paul C. Lauterbur 

tarafından elde edilmiştir (16). 

Manyetik rezonans görüntüleme yöntemi (MRI), internal vücut yapılarının 

görüntülerinin iyonlaştırcı radyasyon kullanılmadan oluşturulması için bir görüntüleme 

yöntemdir. Güçlü ve homojan bir manyetik alan içerisine yerleştirilen vücut dokularına 

gönderilen radyo dalgalarının, özellikle hidrojen atomlarının çekirdeklerindeki 

protonları uyarması sonucu yankılanan radyo sinyalleriyle kesitsel görüntü oluşturma 

esasına dayalı yumuşak doku görüntüleme yöntemidir. Dokulardaki hidrojen atomu 

çekirdeğinde yer alan protonların uyarılmasıyla radyo sinyalleri salınır. Vücut 

dokularının içerdiği su miktarları farklı olduğundan, hidrojen atom sayısı da dokulara 

göre değişmektedir. Dolayısıyla, inceleme bölgelerindeki dokuların içerdiği su miktarı 

değiştikçe, bu dokulardan yayılacak radyo sinyallerinin yoğunluğu da 

değişmektedir(1,7,9,10,16,18,21,22) 

Manyetik alan içinde radyo dalgalarıyla uyarılan radyo sinyaller, RF antenleri 

tarafından toplanarak elektrik sinyallere dönüştürülür. Bu sinyaller bilgisayarda 

matematiksel işlemlerle işlenir. Bilgisayar sisteminde işlenen verilerle görüntüleme 

ünitesinde MR görüntü oluşturulur (16,18,21). Manyetik rezonans, anatomik kesit 

görüntülemenin yanı sıra, hareket, akış, perfüzyon ve difüzyon gibi fonksiyonel 

durumların da görüntülenmesini sağlamaktadır. Hareketli organların dinamik MRI ile 

başarılı bir şekilde görüntülenebilmesi nedeniyle, özellikle düşük yoğunluklu eklem 

diski gibi yapıları başarı ile incelenebilme imkânı tanımaktadır (16,18,21,22) 

Ortodontide MRI kullanımının sınırlı olmasının nedeni, ekonomik olarak 

fiyatının yüksek olmasının yanı sıra, MRI’nin işlevselliğinin, görüntülenen dokudaki 

hidrojen atomu sayısıyla doğrudan ilişkili olmasıdır. Kemik, dentin ve mine gibi sert 

dokuların eser miktarda serbest hidrojen atomu bulundurması nedeniyle, bu önemli tanı 

aracı ortodontide, yumuşak dokular ile sınırlı kalmıştır (7,9,16,17) 
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2.1.2.4. Dijital Görüntüleme 

 

Dijital görüntü: Bilgisayar sistemi kullanılarak, sayısal değerlere göre anlam 

kazanan görüntülerdir. Klasik radyografi yöntemiyle gümüş brömür emülsiyonlu 

röntgen filmleri üzerinde oluşturulan görüntüler objeye benzer (analog) şeklindedir. Bu 

analog görüntüyü oluşturan farklı kararma dereceleri farklı sayılarla sembolize edilerek, 

analog görüntü sayısal (dijital) görüntüye çevrilebilir (16,17) 

Dijital görüntülemede birim görüntü elemanına piksel (resim hücresi), her bir 

piksel elemanının organizmadaki hacimsel karşılığına ise voksel denir (1,16,21). 

Analog görüntünün birim elemanı olan her bir piksel bir renk tonuna sahiptir. 

Dijital görüntülemede renk tonları siyahtan beyaza doğru bir ton bandı (gri skala/gri 

ölçek)oluşturmaktadır. Bu bandtaki her farklı ton, farklı bir sayının karşılığıdır. 

Dolaysıyla; her piksel için farklı bir sayısal değer mevcuttur. Bu sayısal değerlerin ton 

bandı (gri ölçek) karşılıkları bulunarak görüntü oluşturulmaktadır (1,16,21). 

Film üzerindeki analog görüntüde değişiklik yapma olanağı yoktur. Oysa; dijital 

görüntüde her piksele karşılık gelen rakamlar üzerinde değişiklik yapılarak, görüntüde 

de değişiklik yapılabilmektedir (1,16,21). 

Bir dijital görüntüde piksel sayısı arttıkça görüntüde detay (ayrıntı) da 

artmaktadır. Dijital görüntü kare veya dikdörtgen şeklindedir. Dijital görüntüde yatay ve 

düşey sıradaki piksel sayıların çarpımı sonucu elde edilen toplam piksel sayısına 

matriks (matrix) denir. Dijital görüntüleme sisteminde genellikle 512x512 veya 

1024x1024 matriksli görüntüler kullanılmaktadır (1,16,17,21). 

Dijital görüntüde kullanılan renk tonu sayısına dinamik ranj (dynamic 

range)denir. Dinamik ranj arttıkça dijital görüntü zenginleşir. Ancak; insan gözü en çok 

30 kadar gri tonu birbirinden ayrıt edebilir. Oysa; bazı dijital yöntemlerde 2000 

üzerinde gri ton mevcuttur. Bu nedenle; görüntü üzerinde insan gözünün ayırt 

edebileceği şekilde ayarlama yapılır. Görüntü üzerinde, insan gözünün görebileceği gri 

ton ayarlamasına pencereleme (windowing) denir. Pencereleme, kontrast farkını daha 

iyi belirleyen Bilgisayarlı Tomografi  (BT) yönteminde daha çok kullanılmaktadır. 

Dijital görüntüleme yöntemiyle oluşturulan görüntüler, video kayıt filmi, laser kamera 

filmi veya dry (kuru) film üzerinde aktarılmaktadır (1,16,17,21). 
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Dijital röntgen (DR) gibi, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans (MR), 

ultrason (US) ve radyonükleid görüntüleme (RG) yöntemleri de dijital esaslara dayanan 

görüntüleme yöntemleridir. Ancak; her yöntem, kendine özgü farklı fiziksel esaslara 

dayanmaktadır (1,16,17,21). 

 

2.1.2.5. Optik Yüzey Taraması 

 

Üç boyutlu tarama işlemi, var olan fiziksel bir objenin üç boyutlu sanal modelini 

elde etme yöntemidir. Tüm yüzey tarama teknikleri, optik üçgenleme (optical 

triangulation) prensibini temel almaktadır. Kelime anlamı belli sayıda noktanın 

konumunu kesin olarak tespit edebilmek için, bu noktaları tepe olarak kabul ederek bir 

alanı üçgenlere bölme işi olan "üçgenleme (triangulation)" tüm üç boyutlu tarama 

tekniklerinin kullandığı yöntemdir. Bu prensiple, matematiksel olarak uzayda kesişen 

doğruların yardımı ile noktanın bulunduğu yer hassas olarak elde edilmektedir (25)  

     Üç boyutlu taramada, cisim, bir veya daha fazla kamera ile iki boyutta 

taranmaktadır. Sonra üç boyutlu koordinat sistemine aktarılmaktadır. Bilgisayar yardımı 

ile cismin referansları veya yüzeylerinin ve formlarının nokta bulutu şeklinde 

ölçümlendirilmesi mümkündür. Optik ölçüm (metrology) aktif ve pasif metodlar olmak 

üzere farklılık gösterir.(25,26,28) 

 

I ) Aktif metodlar 

A) Optik üçgenleme (Optical Triangulation)  

B) Işık kesiti (light section) teknikleri  

C) Fringe izdüşümü (fringe projection) teknikleri  

 

A) Optik üçgenleme (Optical Triangulation) 

     Bir lazer pointer ve optik dedektör üçgensel bir yapıda düzenlenir, sonuç 

olarak üçgensel dayanak noktası olarak adlandırılan, üzerine lazerle ışık düşürülen 

noktanın uzaklığı dedektör tarafından belirlenir. (Şekil 2-11 a) (25,26,28) 
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B) Işık kesiti (light section) teknikleri 

     Işık kesiti tekniği, optik üçgenlemenin geliştirilmiş halidir. Bu teknikte cismin 

üzerine düşürülen bir çizgi ve optik dedektör yardımı ile cismin 3 boyutlu profili 

düzlemde elde edilir. (Şekil 2-11 b) (25,26,28). 

C) Fringe izdüşümü (fringe projection, ızgara izdüşümü) teknikleri  

     Fringe izdüşümü tekniği ışık kesiti tekniğinin gelişmiş halidir. Bu yöntemde 

çoklu ışık kesitleri başka bir deyişle siyah ve beyaz şeritler halindeki desenler cismin 

yüzeyine düşürülerek ve bir ya da daha fazla yüksek çözünürlükteki kamera yardımı ile 

bilgisayar ortamına aktarılarak 3 boyutlu yüzey bilgisi elde edilir. (Şekil 2-11 c) 

(25,26,28). 

 

  
 

 

a: Optik üçgenleme ve örneği  b: Işık kesiti tekniği ve örneği c:Fringe izdüşümü tekniği ve örneği 

Şekil 2-11 Aktif ölçüm yöntemleri (25) 
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II ) Pasif metodlar 

A) Stereometri  

B) Fotogrametri  

 

A) Stereometri  

     Ölçümü yapılacak olan cismin yüzeyi üzerine herhangi bir ışık kesiti (fringe) 

düşürülmez. Bunun yerine cismin 3 boyutlu yüzeyi, iki kameradan alınan üst üste binen 

görüntülerden hesaplanarak elde edilir. (Şekil 2-12 a) (25,26,28). 

 

B) Fotogrametri 

      Bu yöntemde taranan obje bir kamera ile farklı açılardan görüntülenip 

üzerindeki indexmark'lar yardımı ile referansları bilgisayar ortamında 3 boyutlu nokta 

bulutu halinde elde edilir. (Şekil 2-12 b) (25,26,28). 

  

a: Đki kamera ile stereografi B: Bir kamera ile farklı yönlerden fotogrametri 

Şekil 2-12 Pasif ölçüm yöntemleri(25)   
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2.1.2.5.1.Üç  Tarama Sistemind Topogrametri  

 

Topogrametrik 3B sistemi, güçlü bir ışık kaynağı ile cismin üzerine farklı 

dokusal özellikleri olan fringe'ler düşürmektedir. Cismin yüzeyi üzerinde bu kodlanmış 

yapılı ışıklar, cismin şeklinin karakteristik özellikleri doğrultusunda deformasyona 

uğrar. Yüksek çözünürlükteki bir kamera sistemi ile bu deformasyon bilgileri alınır. Bu 

kamera sistemi, projeksiyon sistemi ile özel bir açı yapacak şekilde yönlendirilmiştir. 

Bu açıya üçgenleme (triangulation) açısı denir. Cismin üzerine düşürülen fringe'lerin 

deformasyon bilgileri analiz edilerek 1 milyona kadar noktanın 3B koordinatları birkaç 

saniye içerisinde elde edilmiş olur. (Şekil 2-13 a,b) Kullanılan sensor sistemine bağlı 

olarak birkaç milimetreden birkaç metreye kadar olan objeler bir ölçümde 

sayısallaştırılabilmektedir (25,26,28,29). 

    

 

a) Üçgenleme açısındaki kamera ve 

projector ile sensor düzeneği  

 

b) Cismin yüzeyinde deformasyona 

uğrayan izdüşürülmüş fringe'ler 

Şekil 2-13 Topografik 3B sistemler (25) 
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3B sayısallaştırma/tarama sistemleri iki ana gruba ayrılır: dokunmalı ve 

dokunmasız sistemler. Dokunmalı ya da diğer adıyla prob'lu sistemler, mekanik kollu 

sistemlerdir. Birkaç eksenli mekanik kolun ucuna takılmış bir ölçüm probu sayesinde, 

koordinatları istenen noktaya dokundurulan prob ile noktanın koordinatları hassas 

biçimde ölçülür. Bu sistemlerle yüzey bilgisi değil istenen belirli sayıda noktanın 

koordinatları elde edilebilmektedir (26,29) 

Dokunmasız optik sistemlerle tüm yüzey formu çok yüksek hassasiyetle elde 

edilmekte ve CAD modelin oluşturulması, hızlı prototipleme ve CNC'de işlenme 

işlemlerine hazır hale gelmektedir (26,29).  

Dokunmasız sistemlerin çok çeşitli tipleri ve herbirinin farklı kullanım alanları 

olmakla birlikte, lazer çizgili sistemler ve yapılı ışık desenli (ızgara projeksiyonu, 

fringe) sistemler ya da topogrametrik sistemler, kullanımı diğerlerine göre daha yaygın 

olanlarıdır (26,29).  

Dokunmasız optik tarama sistemlerinden lazer çizgili sistemler, cismin üzerine 

bir lazer kesiti düşürülmesi ve bu kesitin cismin üzerinde hareket ettirilmesi prensibi ile 

çalışırlar. Ölçüm metodu lazer kesitinin cisim üzerinde deformasyona uğraması ve bu 

deformasyon bilgisinin CCD dijital kamera vasıtası ile alınması şeklindedir (Şekil 2-14) 

 

         

Şekil 2-14 Lazer tarama mekanizmasının şematik görünümü  (26) 
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2.1.2.5.2.Ortodontide Optik Tarayıcı Sistemlerin Kullanımı 

 

Yüzün üç boyutlu dış yapısının modellenmesi için geçmişte de pek çok yöntem 

kullanılmış ancak, özellikle son yıllarda bilgisayarlı görüntü işleme teknolojisindeki 

gelişmelere paralel olarak, ortodontik görüntülemede noninvaziv üç boyutlu yaklaşımlar 

sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır (7,27,28,29) 

Diş arklarının sayısal üç boyutlu verilere dönüştürülmesi, üç boyutlu 

teknolojinin bir başka örneğidir. Laboratuarda yapılan alçı model düzenlemelerini 

bilgisayar ortamına aktarmasının yanı sıra, değişik tedavi opsiyonu ve mekaniklerinin 

denenmesi ve sonuçlarının anında görülebilmesi, dijital ortamda çok fazla verinin çabuk 

ulaşılabilir ve paylaşılabilir bir şekilde saklanabilmesi gibi avantajları da beraberinde 

getirmektedir. (7,27,28,29) 

Ortodontide yüz ve dişlerin üç boyutlu biçimlendirilmesi yapılırken dikkat 

edilmesi gereken faktörler ve aranacak özellikler şu şekilde özetlenebilir: 

Güvenlik: Lazer ışığının kullanılması bir takım güvenlik prosedürlerini 

gerektirmektedir. Lazer ile yapılandırıcı ışık yöntemi kullanılarak yüzün taranması 

sırasında gözlerin kapatılması veya korunması gerekebilmektedir. 

Hız: Canlı cisimlerin taranması sırasında hız önemli bir konudur. Çünkü, cismin 

tarama sırasında oluşabilecek hareketleri, veride bozulmalara sebep olabilmektedir. 

Çözünürlük ve Doğruluk: Đstenen doğruluk oranı, kullanılan yönteme ve 

verinin kullanılmasına bağlıdır (7,27,28,29). 
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2.2. Hızlı Prototipleme ( Rapid Prototyping ) 

 

Hızlı prototipleme (Rapid Prototyping), üç boyutlu model verilerini kullanarak 

fiziksel modelleri üreten cihazların teknolojisine verilen isimdir. Đlk olarak 

‘Stereolithography Apparatus’ adını koyarak 1988 yılında Charles Hull tarafından 

geliştirilmiştir (30,31). 

 

Hızlı prototipleme’in çalışma prensibi; üç boyutlu modelin 0,1 mm. düzeyinde 

katmanlara (layer) bölünerek, her katmanın sırayla üretilmesi ve bu katmanların 

birbiriyle bir bütün oluşturarak istenilen ürünün üretilmesidir (30,-32). 

 

2.2.1. Medikal alanda Hızlı prototipleme Temel Çalışma Prensipleri 

 

Tüm  medikal hızlı prototipleme tekniklerinde bezer şekilde aşağıdaki aşamalar 

izlenmektedir : 

1. Üretilecek modelin verilerini elde edilmesi, 

2. Üç boyutlu görüntünün oluşturılması, 

3. Modelin üretimi 

4. Tesviye ve cila işlemlerinin yapılması (30-32) 

 

Üretilecek modelin verilerini elde etmek: Üretimi yapılacak ürünlerle ilgili 

veriler, bilgisayar ortamında çizim yapılarak veya üç boyutlu tarayacıların 

kullanılmasıyla elde edilebilmektedir. Medikal alanda verilerin elde edilmesi ise, 

magnetik rezonans (MRI) ya da bilgisayarlı tomografi (BT) cihazlarından elde 

edilmektedir. Elde edilen iki boyutlu kesit verileri, biyomedikal görüntülemede standart 

format olan DICOM verileri halinde kaydedilmektedir. (30,31) 

 

Üç boyutlu görüntünün oluşturulması,  MR veya BT’dan elde edilen veriler 

gelişmiş bilgisayar programlarına aktarılarak digital ortamda  elde edilebilmektedir. 

Elde edilen üç boyutlu sanal görüntü, STL formatında kayıt edilmektedir (Şekil 2-15). 
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Şekil 2-15 hızlı prototipleme temel esası (1) 

 

 

Modelin üretimi : STL formatında elde edilen veriler hızlı prototipleme 

cihazlarına aktarılırken çok ince katmanlar halinde dilimlere ayrılır ve prototipleme 

sırasında tabaka tabaka halında üretilmektedir. Üretim sırasında üretilecek parçanın rijit 

olarak durmasını sağlamak amacı ile destek kullanılmak zorunda kalınabilir. Bu destek 

gerek farklı bir maddeden gerekse hammaddenin kendisinden olabilmektedir (30-32) .  

 

Tesviye ve cila işlemlerinin yapılması : Üretim sonunda ise üretim sırasında  

kullanılan destek parçası yakılarak, koparılarak veya süpürülerek malzemeden 

ayrılmaktadır (30-32).  

 

2.2.2. Hızlı prototipleme Cihazlarının Sınıflandırılması 

 

Hızlı prototipleme cihazları, kullanılan katmanlama tekniğine göre 6 ana gruba 

ayrılır : 

1- Stereolithography ( SLA ) 

2- Laminated Object Manufacturing ( LOM ) 

3- Selective Laser Sintering ( SLS ) 

4- Fused Deposition Modeling ( FDM ) 

5- Solid Ground Curing ( SGC ) 

6- 3D Ink Jet Printing 
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2.2.2.1. Stereolithography (SLA) 

 

Đlk geliştirilen Hızlı prototipleme sistemidir. Teknikteki esas nokta fotopolimer 

denen ve ışık enerjisine maruz kaldığında fiziksel ve kimyasal yapısı değişen bir 

maddedir. Fotopolimerler plastik esaslı olabileceği gibi, metal veya seramik tozu 

takviyeli fotopolimer reçineleri de bulunmaktadır. Teknikte bir lazer kaynağından elde 

edilen ışık enerjisi ile sıvı haldeki bir fotopolimeri kür edilerek sertleştirilirmektedir. 

Katmanın kür edilmesi bittikten sonra platform bir katman kalınlığı kadar aşağı inmekte 

ve bir aparatla yeni bir fotopolimer katmanı sürülür ve bu işlem katmanlar boyunca 

tekrarlanmaktadır. (şekil 2-16)(şekil 2-17) (1,30-32,33)  

 

Şekil 2-16 SLA cihazın temel yapısı 

 

Şekil 2-17 : Stereolitografi cihazının çalışma prensibi (1) 

 

Katmanlar bittikten sonra kürün tamamlanması için özel UV ışıklarının olduğu 

fırınlarda kürleme işlemi tamamlanır, buna ‘postcuring’ denir. Lazer ısınının noktasal 

olarak verildiği cihazların üretim hızı oldukça yavaştır ancak yüzey hassasiyeti oldukça 

iyidir (1,30-32,33). 
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2.2.2.2. Laminated Object Manufacturing ( LOM ) 

 

Bu sistem ilk 1991 yılında Michael Feygin tarafından geliştirilmiştir. Bu 

teknikte bir katman önceden yapılmış yüzeye bir yüzeyi yapışkan olan tabaka 

yapıştırılır ve sınırları lazer ( CO2 lazer) ile kesilmektedir. Genelde hammadde olarak 

kağıt kullanılmaktadır. Üretim işlemi bittiğinde üretilen model ahşap görünümüne 

benzemektedir. Katmanların yapıştırılması sırasında her bir katman üzerinde gezen 

silindirik parça, ısı ve ağırlığının etkisi ile yapışmayı kolaylaştırmaktadır. Bu sistem 

genelde büyük modellerin hızlı bir şekilde oluşturulmasında kullanılmaktadır (şekil 2-

18) (1,30-32,33) . 

 

                

Şekil 2-18 : LOM cihazının çalışma şeklinin temsili 

 

2.2.2.3. Selective Laser Sintering ( SLS ) 

 

Seçmeli lazer sinterlemesi anlamına gelen bu yöntemde, ısıtıldığında 

kaynaşabilen, toz halindeki bir hammadde ince bir tabaka halinde yayılır. Daha sonra 

istenilen bölgeler lazer ışını ile taranarak oluşan sıcaklıkla toz malzeme kısmen eriyerek 

temas halinde olduğu diğer toz tanelerine yapışmaktadır. Daha sonra yapımı biten 

katman kesit kalınlığı kadar aşağı iner ve serilen yeni toz tabakasına tekrar aynı işlem 

uygulanır (şekil 2-19) (şekil 2-20) (1,30-32,33). 
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Şekil 2-19 SLS cihazın çalışma prensibi (1)  

 

Şekil 2-20 :  SLS sisteminin çalışmasının temsili 

 

Bu tekniğinin en önemli avantajları; 

i) SLS yönteminin iş/zaman oranı oldukça yüksektir. Toz malzeme oldukça 

kolay ve hassas bir şekilde işlenebildiğinden yöntem oldukça verimlidir. 

ii) SLS yöntemi malzeme olarak; mum, naylon, polikarbonatlar, plastik, metal 

veya seramik tozları kullanılabileceği gibi bunların karışımlarından oluşan 

kompozit tozlarında dahil olduğu geniş bir yelpaze sunmaktadır. 

iii) SLS yöntemi ile hazırlanmış model için gerekli bitirme işlemleri minimum 

seviyededir(1,30-32,33). 

 

2.2.2.4. Fused Deposition Modeling ( FDM ) 

 

Đlk cihazı 1991 yılında Scott Crump tarafından geliştirilmiştir. Bu teknikte 

katmanlar, sıvı veya macun kıvamındaki bir maddenin belli noktalara kontrollü olarak 

püskürtülerek veya sıvayarak yığılmasıyla yapılmaktadır. Sertleşme, soğuyarak sıvı 

halden katı hale geçme ile olabileceği gibi, kimyasal bir reaksiyonla da olabilmektedir. 
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Yığma için bir veya birden fazla uç kullanılabilecegi gibi, bazı uçlar sadece destek 

malzemesi için ayrılabilmektedir. (şekil 2-21) (1,30-32,33). 

 

 

Şekil 2-21 :  FDM çalışma prensibinin temsili 

 

Püskürterek FDM tekniğinde, akışkan halde olan hammadde bilgisayar kontrollü 

bir veya birden fazla uç yardımıyla damlacıklar halinde yüzeye püskürtülerek katmanlar 

yapılmaktadır. Çoğunlukla (uçtan çıkıs öncesi veya sonrası) sıcaklıkla eritilerek sıvı 

hale getirilmiş bir hammadde kullanılır ve sertleşme soğuma ile gerçekleşmektedir. 

Sıvayarak FDM tekniğinde ise, sıvı veya macun kıvamında olan yapı 

malzemesinin bir uçtan sıkma yöntemiyle çıkarılıp gerekli noktalara geometriksel 

çevrim prensibiyle sıvanmaktadır (1,30-32,33). 

 

2.2.2.5. Solid Ground Curing ( SGC ) 

 

     Bu teknikle hazırlanan modeller ilk önce yüzeye ince bir tabaka fotopolimer 

püskürtülmekle başlamaktadır. Buna paralel olarak cihazın başka bir kısmında lazer 

yazıcı teknolojisine benzer bir yöntemle, cam bir plaka üzerine maske 

oluşturulmaktadır. Işığı bloke etmek amacıyla siyah fotokopi toneri kullanılır. Her kesit 

için ayrı bir maske hazırlanır ve kullanılan toner bir sonraki maskede tekrar 

kullanılabilmektedir. Maske, fotopolimer tabakası üzerine getirilerek yukarıdan güçlü 

bir ampül ile UV ışığı verilir. Bu esnada maskelenmemiş bütün alanlar kür olur. Işık 
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yeterince şiddetli olduğundan yapım işlem sonrası ikinci bir kür işlemine gerek 

kalmamaktadır. Sıvı halde kalan fotopolimer, elektrikli süpürge gibi bir vakum kafası 

ile emilir. Vakum ile temizlenen boşluklara destek malzemesi olarak erimiş mum 

püskürtülür. Mumun çabuk sertleşmesi için ise su ile soğutulan metal bir plaka ile 

mumun üzerine bastırılır. Bir sonraki islem için yüzeyin düzeltilmesi amacıyla tüm 

yüzey bir freze çakısı ile traşlanır . SGC teknolojisi, STL teknolojisine kıyasla yaklaşık 

8 kat daha hızlı bir şekilde çıktı verebilirmektedir. (şekil 2-22) (1,30-32,33). 

  

 

 

Şekil 2-22 : SGC cihazının çalışma prensibinin temsili 

 

 

2.2.2.6. 3D Ink Jet Printing 

 

Bu tekniğin genel çalışma prensibi; çok ağızlı bir uçtan püskürtülen bir 

yapıştırıcı ile tozların bağlanması ardından bir katman aşağı inen yapım yüzeyine 

merdane yardımıyla yeni bir kat toz serpilmesi ile işlem devam etmektedir. Yapıştırılan 

katmanın dışında kalan tozlar ise parçaya destek görevi görmektedir. Bu tozlar işlem 

bittikten sonra manuel olarak bir fırça yardımıyla temizlenmektedir. Ardından model 

yüzeyine dirneç kazandırmak amacıyla cynoacrylate, erimiş mum veya üretan 

sürülmektedir (1,30-32,33). 
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2.3. Model Cerrahi ve Splint Yapımı 

 

Ortognatik cerrahi için hazırlık yapılması aşamasında sert dokuların hareket 

yönü ve miktarının, yumuşak dokularda meydana gelen değişikliklerin, cerrahi öncesi 

ve sonrası tedavi planlarının belirlenmesinde cerrahi tedavi hedefi; cerrah ve ortodontist 

arasında önemli bir iletişim aracı olarak kabul edilmektedir. Cerrahi tedavi hedefinin 

gerçek cerrahi sonuçları verecek şekilde oluşturulması ve buna uygun cerrahi splint 

oluşturulabilmesi için artikülatörler yardımıyla model cerrahisinin yapılması  gereklidir 

(1,3,4,5) 

Çenelerdeki deformitelerin şiddeti, üst ve alt diş kavislerinin sıralanması, üç 

boyutlu olarak oklüzyonda meydana gelen kantın belirlenmesi için dental modellerin 

artikülatöre bağlanmaları gerekmektedir. Sefalometrik öngörülerdeki iki boyutlu olarak 

oluşturulan hareketin, üç boyutlu olarak simule edilebilmesi için model cerrahi 

yapılması gerekmektedir (1,4,5) 

 

2.3.1. Geleneksel Model Cerrahi 

 

Geleneksel model cerrahi, belirlenen cerrahi tedavi hedefine uygun olacak 

şekilde aşağıdaki prosedürü takip edilerek yapılmaktadır : 

1. Yüz ark transferi yapılarak ve tespit edilen sentrik ilişkiye göre üst/alt çene 

modelleri artikülatöre bağlanması,  

2. Alçı modellerde dikey ve yatay referans çizgilerin çizilmesi, ( şekil 2-23 ) 

3. Haç ya da pergel kullanarak dişler ve referans çizgiler arasındaki mesafenin 

ölçülmesi, (şekil 2-24 ) 

4. Modeller segmentlere ayrılması, 

5. Cerrahi tedavi hedefine göre segmentlerin hareket ettirilmesi, ( şekil 2-25 ) 

6. Akrilik cerrahi splintin hazırlanması. ( şekil 2-25 ) (1,3).  

 

Çift çene cerrahisi vakalarında, geleneksel model cerrahisi yapılabilmesi laboratuar 

işlemleri için  pek çok basamak gerektirmekte ve buna bağlı olarak da fazla zaman 

harcanmaktadır. Bu metotta referans çizgilerinin yerleştirilmesi, modellerin segmentlere 
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ayrılması, maksillanın konumlandırılması ve segmentlerin hareket miktarlarının 

ölçülmesi sırasında hatalar oluşabilmektedir. Bu hataların giderilebilmesi ve istenen 

hareketlerin oluşturulabilmesi için çeşitli metodlar ve aletler tanıtılmıştır (1,3).  

Örneğin; dişlerin üç boyutlu konumlarının kontrol edilebilmesi için dijital kompas 

ve Erikson Model Bloğu’nun kullanımı (şekil 2-26 A) ve istenen üç boyutlu hareket 

miktarın ölçülebilmesi için SAM Model Repositing Aygıtı (şekil 2-26 B) gibi aletlerden 

faydalanarak hataları azaltmaktadır. Ancak tüm bu metodlar çeşitli faktörlere bağlı 

olarak bazı yanlışlıklara neden olabilmektedir (1,3). 

Son zamanlarda dijital teknolojide meydana gelen değişiklikler, yukarıdaki 

zorlukların üstesinden gelinmesini sağlamıştır. Analogtan dijital sisteme geçiş ile 

birlikte dental alçı modellerin yerini , dijital dental modeller almıştır. Dental alçı 

modellerde hesaplanan  gerçek üç boyutlu hareket miktarı sanal ortamda 

gösterilebilmektedir. Ayrıca, bilgisayar yazılımları ve teknolojide meydana gelen 

gelişmeler sayesinde dijital model cerrahisinde oluşturulan üç boyutlu translasyonel ve 

rotasyonel hareketler bilgisayar ortamında simule edilebilmektedir (1,3,4,5,7,21). 

 

Şekil 2-23 Geleneksel model cerrahi yapılırken alçı modeller üzerinde diket ve yatay 
referans cizgilerin çizilmesi 

 

                   

Şekil 2-24 Üst çene modelin hareket miktarları ölçülmesi 
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Şekil 2-25 Cerrahi tedavi hedefine göre modellerin hareket ettirilmesi ve cerrahi splintin 
hazırlanması 

 

 

                              

                             A                                  B 

Şekil 2-26 A )Erikson Platform ve Model Blok,  B) Model Repositing Aygıtı 

 

 

2.3.2. Üç Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi Verileri Kullanılarak Yapılan Hızlı 
Prototip Model Cerrahisi ( Biyomodeller ) 

 

Cerrahi tedavi planlamasının doğru şekilde  yapılabilmesi için, cerrahi teknikler 

ile ilgili bilginin sahibi olmanın yanısıra  hastanın anatomisi de iyi bilinmelidir. Cerrahi 

operasyonun sırasında yapılacak osteotominin veya bozulmuş anatomik yapıya göre bir  

aygıtın adapte edilmesi rekonstrüktif cerrahiyi en fazla zorlayan işlemlerdendir (1-3,21) 

Bilgisayar destekli cerrahi planlamalar, üç boyutlu görüntüleme yöntemleri ve 

bilgisayar destekli tasarım ve üretim programları, ortognatik cerrahi alanında yeni 

tedavi olanakları sunmaktadır (1-5,40-46). Bilgisayarlı tomografi ile elde edilen 

kraniyofasiyal görüntüler bilgisayar ortamına -DICOM formatında- aktarılarak üç 

boyutlu sanal modele ( STL formatında ) dönüştürülebilmekte ve bu üç boyutlu sanal 
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model hızlı prototip (RP) model elde edilmesinde kullanılmaktadır. Kemiğe ait fiziksel 

modellerin planlama için kullanılması operasyon süresinin ortalama % 20 oranında 

azalmasını sağlamaktadır (1,34-38).  

 Cerrahi planlama için kullanılan bu modellerin bildirilen avantajları şunlardır: 

I. Đlgili anatomik yapıların daha fazla görselleştirilmesi 

II. Operasyon öncesi uygulanacak cerrahi işlemin simule edilebilmesi 

III. Şiddetli vakalarda hastaya özel aygıtların kullanılabilmesi 

IV. Hastanın tedavisine dahil olan diğer cerrah ve ekip ile  iletişimin artması 

V. Cerrahi sırasında yapılacaklar ile ilgili olarak hasta ile iletişimin artması 

Üç boyutlu hızlı prototip model; üç boyutlu sefalometrik  ölçümler ve cerrahi 

simülasyon  yapılması için kullanılır ancak hızlı prototip model kullanımı ile ilgili göz 

önünde bulundurulması gereken bazı noktalar vardır. Bu model katı bir materyalden 

oluştuğundan, doğru şekilde manipule etmek oldukça zordur (1). Ayrıca üç boyutlu 

tomografik verilerin kesit kalınlığı; okluzal yüzeyin doğru yansıtılması ve splint yapımı 

için yetersizdir (1,11,19,21,23,33). Bu problemi çözmek için maksilla ve mandibula için 

hızlı prototip model, okluzal yüzeyler için ise alçı modeller kombine olarak 

kullanılmaktadır. Ancak çenelerin ve dental modellerin uyumlandırılması zor 

olacağından, bu kombine metot doğru cerrahi splint yapımı için bugün itibariyle 

yetersiz kalmaktadır (1,33,40).  

 

    

Şekil 2-27 Üç boyutlu BT verileri kullanarak yapılan hızlı prototip model cerrahi (1) 
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Şekil 2-28 Farklı hızlı protip yöntemleri kullanarak aynı kişi için elde edilen biyomodel 
örnekleri (1) 
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2.3.3. Üç Boyutlu Sanal Model Cerrahisi   

 

Üç boyutlu sanal cerrahi planlama yöntemleri, teknoloj gelişmesi ile alçı 

modeller ve geleneksel olarak kullanılan artikülatorlara ihtiyaç duyulmadan cerrahi 

operasyon simülasyonu bilgisayar ortamında yapılabilmektedir (41-54). 

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 

(1,4,5,46,48,51-58) 

 

Üç boyutlu sanal model cerrahisi oluşturmak için genel olarak şu protokol 
izlenmektedir;  

 

I. Verilerin Toplanması 

Sanal model cerrahisi oluşturmak için ilk adım anatomik yapının doğru ve aslına 

uygun olarak görüntülenmesidir. Bu amaçla BT veya CBCT görüntüleme 

tekniklerinden yararlanılmaktadır. Elde edilen veriler üç boyutlu modelleme 

yazılımlarına ( Memics,Voxim, SimPlan OMS gibi ) aktarılmaktadır ( şekil 2-29 ) 

(1,51-58).  

Bu çalışmada SimPlant OMS programı kullanımıştır. SimPlant OMS programı, 

üç boyutlu ortognatik cerrahi planlama programı Materialise Dental firması tarafından 

üretilmiştir. SimPlant OMS programı, 2 boyutlu görüntü verilerini (BT, µBT, MR, vb.) 

işlemeye ve düzeltmeye imkan tanımakla beraber üç boyutlu sanal modeller 

oluşturabilmektedir. Bu programın üç boyutlu planlama modülünü kullanılarak 

ortognatik cerrahide osteotomilerin simülasyonu ve sert dokunun tekrar 

konumlandırmasının yanında üç boyutlu sefalometrik analizler ve ölçümler 

yapılmaktadır (59,60) 
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Şekil 2-29 Hastanın sanal 3B görüntüsü 

 

 

II. Kafa Segmentasyonu 

Tüm bilgisayar desteli cerrahi planlama yazılımlarında, çeneleri tedavi hedefine 

göre hareket ettirilebilmesi için kafa ve yüzdeki kemikler segmnetlere ayırıltması 

gerekir (şekil 2-30 ) (1,51-58).  

 

 

Şekil 2-30 Kafa segmentasyon işlemi 

 

III. Diş Model Sanal Görüntüsü, Sanal Kafa Görüntüsüyle 

Birleştirilmesi 

BT görüntülerinde dişler belirgin bir şeklide görünmemesinden dolayı, diş 

görüntülerini net bir şekilde  elde edebilmek için alt ve üst sert alçı modeller optik 

tarayıcı ile taranarak sanal diş görüntüleri STL formatında elde edilir. Taranmış alçı 
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modellerin sanal görüntüleri, hastanın üç boyutlu sanal ortamdaki dişlerinin üzerinde 

çakıştırılarak aktarılmaktadır (şekil 2-31) (1,51-58). 

 

             

                                            A                                                        B 

Şekil 2-31 A) STL formatındaki diş görüntüleri, B) Sanal diş görüntüsü, sanal model 
cerrahisine aktarılması 

 

C) Çenelerin Yeniden konumlandırılması 

Belirlenen cerrahi tedavi hedefine göre üç boyutlu sanal modellerin yeniden 

pozisyonlandırılması (1,51-58). 

 

                

Şekil 2-32 Tedavi hedefine uygun çenelerin yeniden konumlandırılması 
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D) Splint yapımı 

Ara splint yapımı: Đlk splinti üretmek için yeniden konumlandırılmış üst çene ve 

hareket ettirilmemiş alt çene arasına sanal blank bir splint yerleştirilmektedir (şekil2-33) 

(1,48,53). 

Final Splint yapımı: Đkinci splinti üretmek için yeniden konumlandırılmış üst ve 

alt çene. arasına sanal blank bir splint yerleştirilmektedir (şekil 2-33). 

Splint yerleştirilmesi yapıldıktan sonra,  ‘blank  splintlerin’ sanal modellerinin 

ölçüsünün çıkarılması ile yazılım boolean operasyon gerçekleştirmek sonucunda 

splintler elde edilmektedir. Bu aşamalardan sonra splintleri üretmek için, sanal splintleri 

(STL dosyaları) üç boyutlu bir tarayıcıya  veya   üretim cihazına aktarılmaktadır 

(1,48,53). 

           

 

Şekil 2-33 Blank splintler ve sanal splintleri tasarlamak 

 

2.4. Üç Boyutlu Sanal Model Cerrahisini Değerlendirilen Çalışmalar 

 

Son yıllarda üç boyutlu görüntüleme teknolojisinin gelişmesine bağlı olarak üç 

boyutlu sanal model cerrahisi ve sanal splintlerin yapımı ilgi odağı haline gelmiştir. 

Ancak, yapılan literatür taramasında bu yöntemlerin güvenilirliği ile ilgili az çalışma 

rastalanmış olup çalışmalar daha çok vaka takdimi olarak bulunmuştur. 

Uechi ve ark. (47), 3B ortamda ortognatik cerrahinin simulasyonunda 

kullanılmak üzere bir metod  önermekte ve bu metodu iki olgu üzerinde tanıtmaktadır. 
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BT görüntüleri ve taranmış diş modellerini bir araya getirerek, referans splint ve 

seramik küreler yardımıyla görüntülerin kaydını gerçekleştirmiştir.. Sanal model 

cerrahisi oluşturmak için 6 aşamalı bir protokol izlenmiştir; 1) Hastaların operasyondan 

önce alınan BT’lerinden, V-work yazılımı kullanılarak sanal kafa modellerinin 

oluşturulması 2) Hastaların diş görüntüsünün elde edilebilmesi amacıyla alçı modellerin 

pre-op ve hedeflenen post-op okluzyonda bir lazer yüzey tarayıcı ile taranarak dişlerin 

3B sanal görüntüsünün elde edilmesi 3) Sentrik kapanıştaki 3B sanal model 

görüntüsünün çakıştırılarak sanal kafa modeline aktarılması 4) Post-op 3B sanal model 

görüntülerini çakıştırılarak sanal kafa modeline aktarılması, 5) Planan cerrahi tedaviye 

uygun kemik segmentlerinin hareket ettirilmesi 6) Hareket miktarlarının ölçülmesi. Elde 

edilen birleştirilmiş modelin simulasyonu ile cerrahi öncesi ve sonrası okluzal ilişkiler 

ve kraniyofasiyal morfolojideki değişiklikler gerçeğe uygun olarak tespit edilmiştir  

 

Gwen R.J. Swennen ve ark.(61), CBCT’den yararlanarak 3B sanal ortognatik 

cerrahi  tedavi planlama yaklaşımını tanıtmışlardır. Sundukları yöntem şu aşamalardan 

oluşmaktadır;  A) CBCT kullanılarak hastanın anatomik görüntüsünün elde edilmesi, B) 

Elde edilen görüntünün sanal 3B kafa  modeline dönüştürülmesi; C) Hastanın 3B sanal 

teşhisi; D) 3B ortognatik cerrahi tedavi planlaması; E) 3B sanal tedavi planının 

tartışılması; F) Sanal 3B splint hazırlanması; G) 3B sanal tedavi planlamasının 

operasyon odasına aktarılması; H) 3B sanal tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. 

James J. Xia ve ark. (62), kompleks kraniyofasiyal deformiteye sahip hastaların 

tedavisinde 3 boyutlu bilgisayar destekli cerrahi simulasyon planlama metodunun 

doğruluğunu değerlendirmişlerdir. Kompleks kraniyofasiyal deformiteli 5 hasta 

çalışmaya dahil edilmiştir. Cerrahi planlama, 3 boyutlu bilgisayar destekli cerrahi 

simulasyon planlama metodu ile yapılmıştır. Cerrahi planlamalar hastalara prototip 

splintler yoluyla cerrahi operasyon anında aktarılmıştır. Ameliyat sonuçlarının 

değerlendirilmesi, öncelikle post-operatif bilgisayarlı tomografi modelinin planlanan 

model üzerine çakıştırılmasıyla yapılmış ve planlanan ile mevcut sonuçlar arasındaki 

farklılıklar ölçülmüştür. Tekniğin doğruluğunu belirleme kriterleri, planlanan ile mevcut 

sonuçlar arasında 2 mm’den az lineer ve 4°’den az açısal farklılık olmasıdır.  Tüm 

hastalar planlanan cerrahi operasyonları geçirmiştir.  3 boyutlu bilgisayar destekli 



 39

cerrahi simulasyon kullanılarak  yapılan planlamayla gerçek post operatif sonuçlar arası 

ortalama farklılık 0,9 mm ile 1,7 mm arasında bulunmuştur. 

 

Bong Chul Kim ve ark.(63), sanal  maksillofasiyel – dental model oluşturmak 

için bilgisayarlı tomografi ve lazer taramalı alçı dental modellerin entagrasyonunun 

güvenilirliğini değerlendirmişlerdir. Bu çalışmada, normal kafatasına (grup I) ve 

maksillofasiyel deformiteli kafatasına sahip olan (grup II)  bireylerin entegrasyon 

uyumluluğu, entegre edilmiş modeller (I ve II grup için) arasındaki mesafe ve entegre 

edilmiş final model ile lazer taramalı orijinal kafatası modeli (grup I için) arasındaki 

mesafe ölçülerek değerlendirilmiştir. Maksilla veya  mandibula ve dişler seviyesinde 

ortalama 0 - 0.2 mm arasında hata bulunmuştur. Bulunan hata istatistiksel olarak 

anlamlı değildir.  

2.5. Sanal Cerrahi Splintleri Değerlendirilen Çalışmalar : 

 

Literatürde, laboratuvar ve sanal ortamda hazırlanan cerrahi splintleri karşılaştıran 

yalnızca üç çalışmaya rastlanmıştır. 

 

Jaime Gateno ve ark. 2003 yılında yaptıkları çalışmada (64), geleneksel 

yöntemle ve  stereolitografi yöntemiyle hazırlanmış cerrahi splintlerin hassasiyetini 

karşılaştırmalı olarak incelemişlerdir. Bu çalışmaya yedi hasta dahil edilmiştir. Her 

hasta için iki farklı splint hazırlanmıştır (stereolitografi yöntemi ve geleneksel 

yöntemle). Splintler ağıza yerleştirildikten sonra, splint ile dişler arasındaki hava 

boşluğu ölçülerek splintlerin ağızdaki uyum miktarı tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Çalışmada, splint ile dişler arasındaki hava boşluğu ne kadar az  ise splintin o kadar iyi 

uyum sağladığı kabul edilmiştir. Bunun için içerisine akışkan ölçü maddesi koyulan 

splintler dişlerin üzerine yerleştirilmiştir.  Böylece ölçü maddesinin splint ile dişler 

arasındaki hava boşluğunu doldurması sağlanarak hava boşluğunun miktarı tespit 

edilmiştir. Her splint için ayrı ayrı ölçü alındıktan sonra splintlerden bukkolingual 

yönde kesitler alınmıştır. Kesitler lazer tarayıcı ile taranarak bilgisayara aktarılmıştır. 

Özel bir görüntü analiz programı kullanılarak kesitler arasındaki farklılıklar tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Stereolitografik splintler ve geleneksel splintler arasındaki hava 
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boşluğunun farkı ortalama 0.24 ± 0.23 mm² bulunmuştur. Bulunan farklılık istatistiksel 

olarak anlamlı değildir.  

 

Song ve ark. yaptıkları çalışmada (3), sanal ve geleneksel yöntemler ile model 

cerrahisi ve ara splint yapımını karşılaştırmışlardır. Bu çalışmaya pre-operatif 

ortodontik tedavisi bitmiş ve çift çene operasyonu (maksilla için LeFort 1+ Mandibula 

için SSRO) uygulanmış 25 hasta  dahil edilmiştir. Hastalar maksillanın ön-arka yönde 

hareket ettirilip ettirilmemesine (grup 1 ve 2) ve maksillar cant’ın düzeltip 

düzeltilmemesine (grup 3 ve 4) göre 4 farklı gruba ayrılmıştır. Çalışmanın ilk 

aşamasında geleneksel model cerrahisi şu aşamalar izlenerek yapılmıştır: 1) Alt ve üst 

çene modelleri sentrik oklüzyonda iken yarı ayarlanabilen artikülatöre bağlanmıştır ( üst 

çene için yüz arkı transferi yapılmıştır). Referans noktaları ve referans düzlemleri 

arasındaki mesafe hesaplanmıştır. Bu çalışmada kullanılan referans noktaları : üst sağ 

orta kesici dişin kesici kenarın ortası, üst sağ ve sol 1.molarların meziobukkal tüberkülü. 

Bu çalışmadaki referans düzlemler : X düzlemi için arikülatörün sağ dikey barı, Y 

düzlemi için : artikülatorun en üst parçası, Z düzlemi için : arikülatörün dikey barının 

arka kısmı ), 2) Cerrahi tedavi planına göre üst çene modeli hareket ettirilmiştir 3) 

Hareket ettirilmiş üst çene modelindeki referans noktaları ve düzlemleri arasındaki 

mesafe hesaplanmıştır 4)Geleneksel ara splint ortodontik akrilikten hazırlanmıştır 5) 

Hareket ettirilmiş üst çene modeli artikülatörden çıkartılmıştır 6)Tanı amaçlı üst çene 

modeli hazırlanmış akrilik ara splint ile aynı artikülatöre bağlanmıştır 7) Üst çene 

modelindeki referans noktaları ve düzlemleri arasındaki mesafe hesaplanmıştır. 

Çalışmanın ikinci aşaması, 3 boyutlu sanal model cerrahisinin hazırlanması ve 

değerlendirilmesidir.  Öncelikle sentrik oklüzyondaki alt ve üst çene modelleri 3 

boyutlu lazer tarayıcı ile taranıp 3 boyutlu sanal model elde edilmiştir. A) 3 boyutlu 

sanal modeller, sanal artikülatöre aktarılmıştır B) Cerrahi tedavi planına göre üst çene 

modeli hareket ettirilmiştir C) Hareket ettirilmiş sanal üst çene modelindeki referans 

noktaları ve düzlemleri arasındaki mesafe hesaplanmıştır D)3 boyutlu sanal splint 

hazırlanmıştır : alt ve üst dişlerin arasına sanal bir obje konularak alt ve üst dişlerin 

oklüzal izleri elde edilmiştir E) Sanal ara splint, stereolitografik yöntemiyle ışıkla 

polimerize olan reçine kullanılarak üretilmiştir. F) Tanı amaçlı üst çenenin modeli 

hazırlanmış STL ara splint ile aynı yarı ayarlanabilen artikalatore bağlanmıştır, G) Üst 
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çene modelindeki referans noktaları ve düzlemleri arasındaki mesafe hesaplanmıştır. 

Tüm ölcümler aynı araştırıcı tarafından 4 hafta arayla tekrarlanmıştır. Bu çalışmanın 

sonucunda, her iki cerrahi modelin hata paylarının da 1 mm’den az olmasına rağmen 

sanal model cerrahisinin geleneksel model cerrahisinden daha hassas ve doğru olduğu 

bulunmuştur. Hem cerrahi model hem de splint yapımı açısından her iki yöntem 

arasında doğrululuk bakımından anlamlı herhangi bir farklılık bulunmamıştır. 

 

Kim ve ark. yaptıkları çalışmada (4), dijital  model cerrahisi (DMS) ve dijital 

olarak üretilen splint ile ilgili sonuçları vakalar üzerinde göstermişlerdir. Karmaşık 

maksiler hareket; dijital model cerrahisi ile gerçekleştirilmiş ve cerrahi sırasında 

uygulanacak prototip splint  değerlendirilmiştir. Bu çalışmaya iskeletsel Cl III 

anomaliye sahip, üst çene operasyonu planlanmış 55 hasta dahil edilmiştir.  Çalışmada, 

geleneksel ve sanal cerrahi modeli ve splintler, Song et al’ın bildirdiği gibi yapılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda; DMS ile hazırlanmış splintlerin güvenilirliliği, manual model 

cerrahisi ile hazırlanmış splintlere benzer bulunmuştur. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1. Gereç  

 

 

Sanal ortamda hazırlanan cerrahi splintlerin güvenilirliğinin incelenmesini 

amaçlayan çalışmada; öncelikle Đstanbul Üniversitesi Đstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurul 

Başkanlığı’ndan 18.06.2008 tarih ve 2008/1611 sayılı Etik Kurul onayı (ek1) alınmıştır. 

Gerecin oluşturmasında, Đstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti 

Anabilim Dalı’na 2008-2009 yılları arasında operasyonu planlanan; ortognatik cerrahi 

tedavisi uygulanmış hastalar  dahil edilmiştir. 

 

Araştırmaya dahil edilen hastalarda : 

a) Konjenital bir anomalinin (dudak damak yarığı, sendrom vb...) veya 

tümör gibi patolojik oluşumların mevcut olmamasına,  

b) Erişkin iskeletsel sınıf III çene anomalisine sahip olmasına, 

c) Diş kavislerinde herhangi bir protetik restorasyon bulunmamasına, 

d) Preoperatif ortodontik tedavisi bitmiş ve çift çene operasyonu ile tedavisi 

planlanmış olmasına, 

e) Çift çene operasyonu olarak üst çenenin, ‘’Le Fort I’’ osteotomi ile 

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

Split’’ osteotomi ile geriye alınmasına; 

dikkat edilmiştir. 

Çalışmaya başlarken yapılan istatistiksel değerlendirme 

neticesinde;  en çok 0.5mm’lik bir farkın klinik olarak önem 

taşımayacağı önkabulüyle splintlerin arası ölçüm farkı varyansı 0.7 kabul 

edilerek, % 95 güven aralığı ile gerekli olgu sayısı 7 olarak 

belirlenmiştir. Buna göre toplam 7 adet sınıf III iskeletsel vaka 
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çalışmamızın gerecini oluşturmuştur. Yaş ortalaması 23,57±3,73 yıl olan 

toplam 7 vakadan 5’i kadın (yaş ortalamaları 24,4±3,82yıl) 2’si erkektir 

(yaş ortalamaları  21,5±0,7yıl). Vakaların cinsiyet ve yaşa göre dağılımı 

Tablo 3-1’de gösterilmiştir. 

Tablo 3-1 : Olguların cinsiyet - yaş dağılımı 

 Yaş (yıl) 

Cinsiyet  n X SD 

Erkek 2 21,5 0,7 

Kız 5 24,4 3,82 

Toplam 7 23,57 3,73 

 

Çalışmaya dahil edilen tüm hastalardan preoperatif ortodontik tedavi 

tamamlandıktan sonra, aşağıdaki kayıtlar alınmıştır : 

I.  Lateral sefalometrik ve P-A sefalometrik filmler,  

Sefalometrik filmlerin alınmasında, Đstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesinde Ortodonti Anabilim Dalında bulunan Planmeca EC Proline 

PM2002 radyografi cihazından yararlanılmıştır. Tüm filmler doğal baş 

pozisyonunda alınmıştır (64-68). Lateral sefalometrik filmler üzerinde cerrahi 

öngörü yapılarak geleneksel ve sanal model cerrahi için çenelerin hareket 

miktarları belirlenmiştir. 

II. Tüm kafa Bilgisayar Tomografi (BT), 

Hastanın üç boyutlu sanal görüntüsünü elde edebilmek için kesit kalınlığı 

0.5mm. multi slice tüm kafa BT’den yararlanılmıştır.  BT, Đstanbul Üniversitesi 

Đstanbul Tıp Fakültesinde Radiodiagnostik Bilim Dalında bulunan Toshiba 

Aqilion TSX-101A multi slice BT cihazıyla çekilmiştir.  

III. Alt-üst ortodontik çalışma modeli,  

Alt-üst diş kavislerinin ölçüsü, polieter ölçü maddesiyle (Impregum Soft–3M) 

alındıktan sonra sert alçı kullanılarak her hasta için 1 adet ortodontik çalışma 

modeli elde edilmiştir. Elde edilen model hem geleneksel hem sanal yöntemle 

hazırlanacak model cerrahi ve splint yapımında kullanılmıştır. BT 

görüntülerinde dişlerin detaylerini görünmemesinden dolayı, diş görüntülerini 
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net bir şekilde  elde edebilmek için alt ve üst sert alçı çalışma modelleri 

öncelikle üç boyutlu lazer tarayıcı ile ( 3shape Dental 3D Scanner D-250) (şekil 

3-1) taranarak sanal diş görüntüleri elde edilmiştir. Sonra aynı sert alçı çalışma 

modelleri, yüz ark transferi yapılarak artikülatöre bağlanarak geleneksel 

yöntemle cerrahi model ve akrililik splintlerinin yapımında kullanılmıştır. 

 

        

Şekil 3-1 Çalışmada kullanılan 3 boyutlu lazer tarayıcı ( 3shape dental 3D scanner 
D250) 

 

3.2. Yöntem 

 

Hastalardan gerekli olan kayıtlar topladıktan ve lateral sefalometrik filmler 

üzerinde sefalometrik analizleri yapıldıktan sonra cerrahi öngörü manual olarak 

yapılıp hem geleneksel hem sanal yöntemle hazırlanacak splintler için çenelerin 

hareket tip, miktar ve yönü belirlenmiştir. Araştırmaya dahil edilen hastalarda 

üst çene öne doğru (2-8 mm.) alınmasıyla birlikte sadece 5 hastada üst çene 

yukarıya doğru (1-3 mm.) gömülmesini planlanerken alt çene ise (3-10 mm.) 

geri alımasına karar verilmiştir (Tablo 3-2). Çenelerin hareket miktarı 

belirlendikten sonra splintlerin yapımına geçilmiştir.  
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Tablo 3-2 : Yapılan öngörü sonucunda belirlenen çenelerin hareket miktar ve yönü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Gelenkesel Yöntemle Akrilik Splintlerin Hazırlanması 

 

Đlk önce SAM Axioquick Anatomic Transfer Bow III (şekil3-2) aracılığı 

ile yüz ark transferi yapılarak üst çene modeli tam ayarlanabilen SAM 3 

artikülatörüne bağlanmıştır. Sonra alt çene modeli, hastadan mumla tespit edilen 

sentrik okluzyonuna göre artikülatöre bağlanmıştır (şekil3-3). Çift çene 

operasyonu planlandığından dolayı, önce üst çene operasyon simülasyonu  

yapılarak ara splintler hazırlanmıştır. Ardından, alt çene operasyon simülasyonu 

ve final splintler yapılmıştır. Planlanan çene hareketlerinin miktarı Model 

Reposition Aygıt (şekil 3-4) yardımıyla X,Y,Z eksenleri üzerinden artikülatörde 

gerçekleştirilmiştir. Çene hareketleri,  X ekseni üzerinden transversal yöndeki, Y 

eksen üzerinden dikey yöndeki ve Z eksen üzerinden ön-arka yöndeki hareketler 

gerçekleştirilmiştir. Tüm splintlerin üretiminde PANACRYLĐ ortodontik soğuk 

akrilik kullanılmıştır (şekil3-6).  

 

 

              

 

Cerrahi Tedavi Hedefi (mm) 

 Üst Çene Alt Çene 
Hasta Dikey 

yönü 
Ön-arka 

yönü 
Dikey 
yönü 

Ön-arka 
yönü 

1 2 ↑ 6 0 -6 

2 1 ↑ 6 0 -6 

3 1 ↑ 8 0 -10 

4 3 ↑ 3 0 -3 

5         0 4 0 -6 

6 2 ↑ 7 0 -5 

7          0 2 0 -3 
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Şekil 3-2 sam 3 yüz arkı uygulaması (69) 

 

    

Şekil 3-3 sam 3 artikülatör 

 

 

                                                                                       

                            A                                                                 B   

Şekil 3-4   A) Model repositing aygıt                 B) Üst çeneye uygulanışı, 
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Şekil 3-5 Akrilik splint 

 

3.2.2. Sanal Splintlerin Hazırlanması 

 

Đkinci aşamada hastanın 3B sanal cerrahi modelini oluşturup stereolitografi 

yöntemiyle splintler üretilmiştir. 

1) Çalışmaya dahil edilen her hastadan preoperatif ortodontik tedavisi bittikten 

sonra kesit kalınlığı 0.5 mm. tüm kafa multi slice BT alınmıştır. Alınan BT 

bilgisayar ortamına aktararak hastanın tüm kafa üç boyutlu sanal görüntüsü 

SimPlant OMS programı ile elde edilmiştir (şekil3-7).  

2) BT görüntülerinde dişler belirgin bir şeklide görünmemesinden dolayı, diş 

görüntülerini net bir şekilde  elde edebilmek için alt ve üst sert alçı modeller 

lazer tarayıcı ile ( 3 shape Dental 3D Scanner D-250 ) (şekil 3-1)  taranarak 

sanal diş görüntüleri STL formatında kayıt edilmiştir. Taranmış alçı 

modellerin sanal görüntüleri, SimPlant OMS programına aktarılmıştır 

(şekil3-8). Alçı modellerin hastanın üç boyutlu sanal ortamdaki dişlerinin 

üzerinde best surface match tekniğini kullanarak çakıştırılmıştır.  

       Modellerin  aktarılmasında kullanılan çakıştırma noktaları :  

i. 1.molar dişlerin santral ve triangular fossaları, 

ii. Premolar dişlerin fossaları ve tüberkülleri, 

iii. Kanin dişlerin tepeleri, 

iv. Orta keser dişlerin arasındaki kontakt noktaları 
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3) Hastanın sanal ortamda operasyon simülasyonu yapılmıştır. Gelenksel 

cerrahi model yöntemiyle çenelerde gerçekleştirilen  hareket yönleri ve 

miktarları sanal ortamda da aynı olacak şekilde X, Y, ve Z eksenleri 

üzerinde  gerçekleştirilmiştir 

4) Sanal splinti tasarlanıp stereolitografi yöntemiyle Materialise Dental firması  

tarafından Belçika’da üretilmiştir. 

 

 

                                  

Şekil 3-6 : Hastadan alınan BT bilgisayar ortamına aktararak hastanın üç boyutlu sanal 
görüntüsü elde edilmesi  

 

                    

Şekil 3-7 Taranmış alçı modelleri SimPlant OMS programına aktarılması 
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Şekil 3-8 Sanal ortamda operasyon simülasyonu 

 

                                  

Şekil 3-9 Stereolitografi yöntemiyle üretilen sanal splint 

 

3.3. Geleneksel Yöntemle ve Sanal Ortamda Hazırlanan Splintlerin 
Karşılaştırılması 

 

3.3.1. Splintler Sanal Ortama Aktarılması  

 
Hazırlanan her iki splintin ATOS II OS GOM  3 boyutlu optik tarayıcı (şekil 3-9) 

ile taranarak STL formatında splintlerin sanal görüntüleri elde edilmiştir. Splintlerin 

görüntüleri bilgisayar ortamına aktarılıp çakıştırıldıktan sonra splintler arasındaki farkı 
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bulabilmek için  cross-sectional kesitler alınmıştır. Splintlerin arasındaki farklar, ön-

arka ve dikey yönde incelenmiştir. Sapma miktarı(mm), geleneksel yöntemle hazırlanan 

akrilik splintler referans alınarak değerlendirilmiştir. 

 

 

                                       

Şekil 3-10 Çalışmada kullanılan ATOS II OS 3D optik tarayacı 

 

 

 

 

3.3.2. Geleneksel Yöntemle ve Sanal Ortamda Hazırlanan Splintlerin 
Çakıştırılması  

 

Her iki splint görüntüsü Geomagic Studio11 programı’na aktarılıp splintler 

arasındaki farkları tespit edilebilmek için çakıştırılmıştır. 

     Splintlerin çakıştırılmasında üst çene dişlerinin izleri üzerinde best surface 

match tekniği ile çakıştırılmıştır (70). Şekil (3-10) 
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Çakıştırmada kullanılan noktalar : 

I. Üst sağ ve sol 1. molarların vestibül ve palatinal tüberkül izleri, 

II. Üst sağ ve sol premolar dişlerin vestibül ve palatinal tüberkül izleri, 

III. Üst sağ ve sol kaninlerin tüberkül izi, 

IV. Keser dişlerin kesici kenarları, 

 

              

Şekil 3-11 Geomagic Studio11 programıyla splintlerin çakıştırılması 

 

                               

Şekil 3-12 splintlerin çakıştırma hasassiyetini değerlendirilmesi 

 

Çakıştırma günenirliliğin ve hasassiyeti 0,2 mm. sapma payıyla Geomagic 

Studio11 programı’nın 3D analiz modülüyle kontrol edilmiştir (Şekil 3-11). 
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Çakıştırılmış splinlterden kesitler alabilmesi ve splintler arasındaki farkları 

hesaplayabilmek için çakıştırılmış splintler STL formatında kaydedilip CATIA version 

5.20 programı’na aktarılmıştır.   

CATĐA (Computer Aided Three-Dimensional Interactive Application) Fransız 

Dassault Systèmes şirketi tarafından üretilen, bilgisayar destekli üç boyutlu interaktif 

CAD/CAM tabanlı profesyonel bir yazılımdır. CATIA endüstriyel amaçlı tüm ürünlerin 

hem tasarımı hem analizi hem de imalatını yapan  yeni nesil CAD/CAM/CAE çözümler 

paketidir. 

                           

Şekil 3-13 Çakıştırılmış splintler, sarı : akrilik splint, mavi : STL splint 

 

3.3.3. Çakıştırılmış Splint Görüntülerinin Đncelenmesi  

 

Çakıştırılmış splintler şekil(3-12) STL formatında kayıt edildikten sonra CATĐA 

version 5.20 programı’na aktılarak splintlerden cross-sectional kesitler alınmıştır. 

CATIA programı’nın Part Design modülünde splintlerden bukko-lingual yönde cross-

sectional kesitleri elde edildikten sonra aynı programın Sketcher modülüna geçilerek 

splintlerin arasındaki farklar hesaplanmıştır.  

Birinci molar dişlerden 4 adet kesit, premolar ve kanin dişlerinden 3 adet kesit 

ve kesici dişlerinden 2 adet kesit alınmıştır. Kesitler alındıktan sonra splintler hem ön-

arka yönde hem de dikey yönde incelenmiştir. 
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3.3.3.1. Splintlerin Ön-Arka Yönde Đncelenmesi 

 

Splintler arasındaki ön-arka yöndeki sapma miktarı, kesici dişlerden alınan 

kesitler üzerinde hesaplanmıştır. Her iki splint çeşidi için, kesit alındıktan sonra hem alt 

hem üst dişin en tepe noktasından birbirine parallel dikey 2 çizgi çizilmiştir. Her splinte 

ait çizgiler arasındaki mesafe milimetrik olarak ölçülmüştür. Sapma miktarı (mm.), STL 

splintteki ölçülen mesafenin, akrilik splintte ölçülen mesafeden çıkartılarak 

hesaplanmıştır. (Şekil 3-13) 

         

Şekil 3-14 Ön-arka yöndeki farkların incelenmesi 

 (koyu mavi :STL splint, açık mavi : akrilik splint) 

 

3.3.3.2. Splintlerin Dikey Yönde ( Kalınlık) Đncelenmesi 

 

Splintlerin arasındaki dikey yöndeki sapma miktarı, hem anterior hem posterior 

bölgeden alınan tüm kesitler  üzerinden hesaplanmıştır. Her iki splint çeşidi için, kesit 

alındıktan sonra hem alt hem üst dişin en tepe noktasından bibirine parallel yatay 2 

çizigi çizilmiştir. Her splinte ait çizgiler arasındaki mesafe milimetrik olarak 

ölçülmüştür. Sapma miktarı (mm.), STL splintteki ölçülen mesafenin, akrilik splintteki 

ölçülen mesafeden çıkartılarak hesaplanmıştır. (Şekil 3-14) 
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Şekil 3-15 Splintlerin dikey yönde incelenmesi 

(koyu mavi :STL splint, açık mavi : akrilik splint) 

 

 

3.4. Đstatistiksel Değerlendirme 

3.4.1. Metod Hatası 

 
Bireysel çizim ve ölçüm hatalarını değerlendirmek amacıyla metod hatası analizi 

yapılmıştır. Metod hatasını belirlemek için rastgele seçilen 3 vakanın ön-arka ve dikey 

yöndeki  ölçümleri 1 ay ara ile  tekrar çizilerek ölçümleri yeniden yapılmıştır. Tüm 

ölçümler tek bir araştırmacı (AA) tarafından  yapılmıştır. 

Tekrarlanan ölçümler, Sınıf Đçi Korelasyon Katsayısı (Interclass Correlation 

Coefficient) analizi ile değerlendirilmiştir . 

 

3.4.2. Đstatistiksel Đnceleme 

 

Çalışmamızda elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

STATA version 9.1 programı’ndan yararlanmıştır. Çalışmamızda ölçülen akrilik ve 

STL splintlerin ön-arka ve dikey yöndeki ait ortalama değerleri ( X ), bu değerlere ait 

farkların ortalama değerleri ( D ) ve standart sapmaları (SD) belirlenmiştir. 
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 Çalışma verileri değerlendirilirken geleneksel yöntemle hazırlanan akrilik 

splintler ile STL yöntemiyle hazırlanan splintlerinin karşılaştırılmasında “ Eşlendirilmiş 

Dizilerde -t- testi” uygulanmıştır.   

Sonuçlar  % 95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir. 
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4. BULGULAR 

 

 

4.1. Metod Hatası 

 

Araştırmada gerçekleştirilen ölçümlerle ilgili metod hatasının belirlenebilmesi 

için, araştırma kapsamında yer alan ve rastgele seçilen 3 vakanın ara ve final splintlerin  

ölçümleri bir ay ara ile  tekrarlanarak yeniden ölçümler gerçekleştirilmiştir. Tüm 

ölçümler tek bir araştırmacı (AA) tarafından  yapılmıştır. 

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

Katsayısı” ile değerlendirilmiştir. Ara ve final splintlerle ilgili hesaplanan metod 

hatasına ilişkin sonuçlar Tablo 4-1’de gösterilmiştir. 

Tablo 4-1’de ara splintlerin ön-arka ve dikey yön parametrelerine ilişkin sınıf içi 

korelasyon katsayısı sonuçları gösterilmiştir. Tüm ölçümlerde belirlenen sınıf içi 

korelasyon katsayısı (ICC) 1.00 değerine yakın olarak bulunmuştur. En düşük 

korelasyon katsayı değeri  sol moların dikey yön ölçümünde görülmüştür (r = 0.9139). 

Tablo 4-1’de final splintlerin ön-arka ve dikey yön parametrelerine ilişkin sınıf 

içi korelasyon katsayısı sonuçları gösterilmiştir. Tüm ölçümlerde belirlenen sınıf içi 

korelasyon katsayısı (ICC) 1.00 değerine yakın olarak bulunmuştur. En düşük 

korelasyon katsayı değeri sağ premoların dikey yön ölçümünde görülmüştür(r =0.9034). 

Metod hatasına ilişkin sınıf içi korelasyon katsayısı analizinin sonuçları, 

çalışmamızda alınan kesitler üzerinde yapılan ölçümlerin sonuçları etkilemeyecek ve 

önemli olmayan bir hata ile tekrarlanabileceğini göstermektedir. 
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Tablo 4-1 : Araştırmada Kullanılan Ölçümlerle Đlgili Metod Hatası 

            Ara Splint        Final Splint 

    

Sınıf içi 
Korelasyon 
Katsayısı 

(r) 

        P 

Sınıf içi 
Korelasyon 
Katsayısı 

(r) 

       P 

Ön-Arka Yön        

Sağ Santral 
 

0,9999 0,001 
 

0,9412 0,005 
 

Sağ Lateral 
 

0,9856 0,001 
 

0,9429 0,005 
 

Sol Santral 
 

0,9999 0,001 
 

0,9429 0,005 
 

Sol Lateral 
 

0,9856 0,001 
 

0,9429 0,005 
 

                

Dikey Yön               

Sağ Santral 
 

0,999 0,001 
 

0,9429 0,005 
 

Sağ Lateral 
 

0,9529 0,005 
 

0,9999 0,001 
 

Sağ Kanin 
 

0,9999 0,001 
 

0,9789 0,001 
 

Sağ Premolar 
 

0,9667 0,001 
 

0,9034 0,001 
 

Sağ 1.Molar 
 

0,9912 0,001 
 

0,979 0,001 
 

Sol Santral 
 

0,9759 0,001 
 

0,9999 0,001 
 

Sol Lateral 
 

0,9999 0,001 
 

0,9999 0,001 
 

Sol Kanin 
 

0,9999 0,001 
 

0,9238 0,001 
 

Sol Premolar 
 

0,9958 0,001 
 

0,9999 0,001 
 

Sol 1.molar 
 

0,9139 0,001 
 

0,9437 0,001 
 

                

 

Korelasyon Düzeyi: r≥0.8= iyi, 0.5≤r<0.8= orta , r<0.5= Zayıf ilişki 
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4.2. Ön - Arka Yöndeki Farklılıkların Değerlendirilmesi 

 

4.2.1. Ara Splintlerin Ön-Arka Yöndeki Farklılıkların Değerlendirilmesi 

 

Tablo 4-2 incelendiğinde, laboratuvar ve sanal ortamda hazırlanan cerrahi ara 

splintlerin arasındaki farklar ön-arka yönde 0,19 mm. ile 0,37mm. arasında 

değişmektedir.  

Laboratuvar ve sanal ortamda hazırlanan cerrahi ara splintlerin arasındaki ön-

arka yöndeki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. (p>0,05) 

 

4.2.2. Final Splintelerin Ön-Arka Yöndeki Farklılıkların Değerlendirilmesi 

 

Tablo 4-3 incelendiğinde, laboratuvar ve sanal ortamda hazırlanan cerrahi final 

splintlerin arasındaki farklar ön-arka yönde 0,16 mm. ile 0,25mm. arasında 

değişmektedir.  

Laboratuvar ve sanal ortamda hazırlanan cerrahi final splintlerin arasındaki ön-

arka yöndeki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. (p>0,05) 

 

4.2.3. Tüm Splintlerin (Ara + Final) Birarada Ön-Arka Yöndeki Farklılıkların 
Değerlendirilmesi 

 

Tablo 4-4’de, laboratuvar ve sanal ortamda hazırlanan cerrahi splintlerin ön-arka 

yönde bir bütün olarak karşılaştırıldığı ölçümler görülmektedir. Tüm farklar 0,18 mm. 

ile 0,29 mm. arasında seyretmektedir.  

Tablo incelediğinde laboratuvar ve sanal ortamda hazırlanan cerrahi splintlerin  

bir bütün olarak değerlendirildiğinde ön-arka yöndeki farklar istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. (p>0,05) 
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Tablo 4-2 : Ara Splintlerin Ön-Arka Yöndeki Farklılıkların Değerlendirilmesi 

Ara Splint 

DĐŞ n Lab.Sp. (X ± SD) Sanal Sp.(X±SD) FARK ( X ±SD) P 

Sağ Santral 7 2,25±2,38 2,06±2,29 0,20±0,47 0,1486 

Sağ Lateral 7 1,38±1,12 1,18±0,82 0,19±0,44 0,1119 

Sol Santral  7 2,64±2,57 2,38±2,68 0,26±0,43 0,1929 

Sol Lateral 7 2,29±1,8 1,93±2,07 0,37±0,41 0,4337 

Lab.Sp. : Laboratuvar Splint, (+) Değer : Laboratuvar splintler önde,(-) Değer : Sanal splintler önde 

 

 

Tablo 4-3 : Final Splintlerin Ön-Arka Yöndeki Farklılıkların Değerlendirilmesi 

Final Splint 

DĐŞ n Lab.Sp. (X ± SD) Sanal Sp.(X±SD) FARK ( X ±SD) P 

Sağ Santral 7 2,6±2,3 2,39±1,31 0,20±0,41 0,1070 

Sağ Lateral 7 2,92±1,47 2,76±1,37 0,16±0,57 0,1694 

Sol Santral  7 2,88±0,99 2,63±1,15 0,25±0,46 0,2056 

Sol Lateral 7 2,48±0,97 2,27±1,1 0,21±0,71 0,3220 

Lab.Sp. : Laboratuvar Splint, (+) Değer : Laboratuvar splintler önde,(-) Değer : Sanal splintler önde 

 

 

Tablo 4-4 : Tüm Splintlerin (Ara +Final) Ön-Arka Yöndeki Farklılıkların 
Değerlendirilmesi 

Ara + Final splint 

DĐŞ n Lab. Sp.(X ± SD) Sanal Sp.(X±SD) FARK ( X ±SD) P 

Sağ Santral 14 2,42±1,89 2,22±0,50 0,20±0,44 0,1544 

Sağ Lateral 14 2,15±1,67 1,97±1,37 0,18±0,50 0,1233 

Sol Santral  14 2,76±0,51 2,50±0,39 0,26±0,44 0,1626 

Sol Lateral 14 2,38±0,81 2,09±1,14 0,29±0,57 0,1949 

Lab.Sp. : Laboratuvar Splint, (+) Değer : Laboratuvar splintler önde,(-) Değer : Sanal splintler önde 
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4.3. Splintlerin Dikey Yöndeki Farklılıkların Değerlendirilmesi 

4.3.1. Ara Splintlerin Sağ/Sol Kısım Olarak Dikey Yöndeki Farklılıkların 
Değerlendirilmesi 

 

Tablo 4-5’de, laboratuvar ile sanal ortamda hazırlanan cerrahi ara splintlerin  

dikey yönde karşılaştırıldığı ölçümler görülmektedir.  

Đncelenen 12 parametrede; 

Sanal ara splintlerin ön kısmı, laboratuvar splintlere nazaren sağ tarafta  

( 0,33 ± 0,74 )mm. ve sol tarafta ( 0,43 ± 0,77 )mm. daha kalın bulunmuştur. 

Sanal ara splintlerin arka kısmı, laboratuvar splintlere nazaren sağ tarafta  

( 0,54 ± 1,05 )mm. ve sol tarafta ( 0,68 ± 0,95 )mm. daha kalın bulunmuştur. 

Sanal ara splintlerin ön ve arka kısmındaki fark ortalamaları istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. (p>0,05) 

4.3.2. Final Splintelerin Sağ/Sol Kısım Olarak Dikey Yöndeki Farklılıkların 
Değerlendirilmesi 

 

Tablo 4-6’de, laboratuvar ile sanal ortamda hazırlanan cerrahi final splintlerin  

dikey yönde karşılaştırıldığı ölçümler görülmektedir.  

Đncelenen 12 parametrede; 

Sanal final splintlerin ön kısmı, laboratuvar splintlere nazaren sağ tarafta  

( 0,55 ± 0,97 )mm. ve sol tarafta ( 0,58 ± 0,92 )mm. daha kalın bulunmuştur. 

Sanal final splintlerin arka kısmı, laboratuvar splintlere nazaren sağ tarafta 

( 0,52 ± 0,69 )mm. ve sol tarafta ( 0,50 ± 0,74 )mm. daha kalın bulunmuştur. 

Sanal final splintlerin ön ve arka kısmındaki fark ortalamaları istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. (p>0,05) 
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4.3.3. Tüm Splintlerin ( Ara + Final ) Birarada Sağ/Sol Kısım Olarak Dikey 
Yöndeki Farklılıkların Değerlendirilmesi 

 

Tablo 4-7 incelediğinde, laboratuvar ve sanal ortamda hazırlanan tüm cerrahi 

splintlerin( Ara+final) dikey yönde karşılaştırıldığı ölçümler görülmektedir. Tüm farklar  

ön bölgede; sağ 0,43 mm. ile 0,47 mm. arasında, sol 0,45mm. ile  0,56mm. arasında 

seyretmektedir. Arka bölgede ise; sağ 0,51mm. ile 0,62mm. arasında, sol 0,58mm. ile 

0,63mm. arasında seyretmektedir.  

Tablo incelediğinde laboratuvar ve sanal ortamda hazırlanan cerrahi splintlerin 

bir bütün olarak değerlendirildiğinde dikey yöndeki farklar istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. (p>0,05) 

 

4.3.4. Splintlerin Ön/Arka kısım Olarak Dikey Yöndeki Farklılıkların 
Değerlendirilmesi 

 

Tablo 4-8 incelediğinde; 

Sanal ara splintler, laboratuvar ara splintlere nazaren ön kısımda (0,38 ± 

0,75)mm. ve arka kısımda ( 0,61 ± 1 )mm. daha kalın bulunmuştur. 

Sanal final splintler, laboratuvar final splintlere nazaren ön kısımda                              

( 0,57 ± 0,90 )mm. ve arka kısımda ( 0,51 ± 0,7 )mm. daha kalın bulunmuştur. 

Sanal splintler, laboratuvar splintlere nazaren ön kısımda ( 0,47 ± 0,86 )mm. ve 

arka kısımda ( 0,56 ± 0,87 )mm. daha kalın bulunmuştur. 

Genel olarak, sanal ara splintler ( 0,50 ± 0.90 )mm., sanal final splintler              

( 0,54 ± 0,8 )mm., tüm sanal splintler ( 0,52 ± 0,86 )mm. laboratuvar splintlere nazaren 

daha kalın bulunmuştur. 

Tablo incelediğinde laboratuvar ve sanal ortamda hazırlanan cerrahi splintlerin 

dikey yöndeki ortalama farkları istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. (p>0,05) 
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Tablo 4-5 : Ara Splintlerin Sağ/Sol Kısım Olarak Dikey Yöndeki Farklılıkları 

Ara Splint 
  Sağ Sol  

DĐŞ n Lab. (X ± SD) Sanal Sp.(X±SD) FARK ( X ±SD) P n Lab. (X ± SD) Sanal Sp.(X±SD) FARK ( X ±SD) P 

Santral 7 1,68±0,97 2,13±1,21 -0,45±0,65 0,8473 7 1,88±0,92 2,39±1,17 -0,50±0,81 0,1999 

Lateral 7 1,89±0,71 2,26±1,19 -0,36±0,90 0,6965 7 1,76±0,65 2,20±1,16 -0,45±0,83 0,8795 

Kanin 7 1,64±0,87 1,88±1,37 -0,24±0,71 0,3725 7 1,77±0,84 2,15±1,00 -0,38±0,72 0,6751 

Ön Bölge 7 1,74±0,84 2,09±1,26 -0,33±0,74 0,5656 7 1,81±0,80 2,25±1,08 -0,43±0,77 0,8179 

1. Premolar 7 2,39±0,99 2,85±1,26 -0,47±0,97 0,9380 7 1,91±0,71 2,49±0,63 -0,59±0,85 0,7895 

2.premolar 4 2,66±1,02 3,26±0,63 -0,60±1,15 0,8731 4 2,36±0,63 3,09±0,86 -0,73±1,26 0,7401 

1. molar 5 2,44±1,35 3,04±1,62 -0,60±1,10 0,8490 5 2,14±1,39 2,91±1,32 -0,77±0,91 0,5471 

Arka Bölge 7 2,50±1,13 3,06±1,29 -0,54±1,05 0,923 7 2,14±1,11 2,84±1,00 -0,68±0,95 0,634 

Lab. : Laboratuvar splint, (+) Değer : Laboratuvar splintler daha kalın, (-) Değer : Sanal splintler daha kalın 

Tablo 4-6 Final Splinterlerin Sağ/Sol Kısım Olarak Dikey Yöndeki Farklılıkları 

Final Splint 
  Sağ Sol  

DĐŞ n Lab. (X ± SD) Sanal Sp.(X±SD) FARK ( X ±SD) P n Lab. (X ± SD) Sanal Sp.(X±SD) FARK ( X ±SD) P 
Santral 7 1,46±1,18 1,87±1,98 -0,45±0,65  0,8339 7 1,32±0,97 1,71±1,5 -0,39±0,97  0,7763 

Lateral 7 1,33±0,88 1,83±1,32  -0,36±0,90 0,9999 7 1,30±1,00 1,95±1,44  -0,65±0,88 0,6706 

Kanin 7 1,55±1,13 2,25±1,88  -0,24±0,71 0,6232 7 1,28±0,76 2,01±0,94  -0,73±0,94 0,5418 

Ön Bölge 7 1,45± 1,06  1,99±1,75  -0,33±0,74 0,896 7  1,31±0,87 1,90± 1,24 -0,58±0,92  0,8257 

1. Premolar 7 2,04±1,02 2,59±1,62  -0,47±0,97 0,8696 7 1,72±0,70 2,29±1,00 -0,57±0,90  0,8439 

2.premolar 4 2,25±0,82 2,89±1,29  -0,60±1,15 0,7208 4 2,26±1,11 2,82±1,09  -0,56±0,82 0,8936 

1. molar 5 2,41±1,05 2,84±1,41  -0,60±1,10 0,8131 5 2,35±1,14 2,77±1,11  -0,42±0,53 0,7531 

Arka Bölge 7 2,23± 0,99 2,78± 1,45  -0,54±1,05 0,9414 7  2,12±1,02 2,63± 1,07  -0,5±0,74 0,9999 

Lab. : Laboratuvar splint, (+) Değer : Laboratuvar splintler daha kalın, (-) Değer : Sanal splintler daha kalın 
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Tablo 4-7 : Tüm Splintler Sağ/Sol Kısım olarak Dikey Yöndeki Farklılıkların Değerlendirilmesi   

Tüm Splintler ( ara + final ) 

  Sağ Sol  
DĐŞ n Lab. (X ± SD) Sanal Sp.(X±SD) FARK ( X ±SD) P n Lab. (X ± SD) Sanal Sp.(X±SD) FARK ( X ±SD) P 

Santral 14 1,57±1,05 2,00±1,62 -0,43±0,88  0,7712 14 1,60±0,97 2,05±1,36 -0,45±0,88  0,8359 

Lateral 14 1,61±0,83 2,047±1,25  -0,43±0,84 0,7618 14 1,53±0,86 2,08±1,29  -0,55±0,85 0,8298 

Kanin 14 1,59±0,99 2,068±1,64  -0,47±0,90 0,9028 14 1,52±0,83 2,08±0,96  -0,56±0,84 0,7951 

Ön Bölge 14 1,60± 0,94 2,04± 1,51  -0,44±0,87 0,40 14 1,56±0,87 2,07±1,17  -0,52±0,85 0,5334 

1. Premolar 14 2,21±1,01 2,72±1,44  -0,51±0,87 0,9664 14 1,81±0,70 2,39±0,83  -0,58±0,86 0,7354 

2.premolar 8 2,45±0,93 3,07±1,01  -0,62±0,95 0,7330 8 2,31±1,12 2,94±0,99  -0,63±1,02 0,7304 

1. molar 10 2,42±1,18 2,93±1,49  -0,51±0,86 0,9716 10 2,25±1,25 2,83±1,19  -0,58±0,74 0,7420 

Arka Bölge 14  2,37±0,96  2,91±1,51  -0,53±0,88 0,5498 14 2,13±1,06 2,73±1,04  -0,59±0,85 0,6508 

Lab. : Laboratuvar splint, (+) Değer : Laboratuvar splintler daha kalın, (-) Değer : Sanal splintler daha kalın 

 

Tablo 4-8 : Tüm Splintler Ön/arka Kısım Olarak Dikey Yöndeki Farklılıkların Değerlendirilmesi 

 Ara Splintler Final Splintler Tüm Splintler ( Ara+Final) 

DĐŞ n 
Lab.Sp.   
(X-SD) 

San. Sp.  
(X-SD) 

Fark          
(X-SD) 

P n 
Lab.Sp.    
(X-SD) 

San. Sp.  
(X-SD) 

Fark        
(X-SD) 

P n 
Lab.Sp.   
(X-SD) 

San. Sp.  
(X-SD) 

Fark          
(X-SD) 

P 

Ön Bölge 7 1,77±0,82 2,17±1,17 -0,38±0,75 0,6868 7 1,38±0,97 1,94±1,51 -0,57±0,9 0,8503 14 1,58±0,91 2,06±1,35 -0,47±0,86 0,4492 

Arka 
Bölge 

7 2,32±1,13 2,95±1,16 -0,61±1,00 0,7819 7 2,17±1,00 2,70±1,27 -0,51±0,7 0,9719 14 2,25±1,06 2,82±1,22 -0,56±0,87 0,6001 

Ön + 
Arka 7 2,05±1,02 2,56±1,22 -0,5±0,9 0,9999 7 1,78±1,06 2,32±1,43 -0,54±0,8 0,9015 14 1,91±1,05 2,44±1,33 -0,52±0,86 0,534 

Lab. : Laboratuvar splint, (+) Değer : Laboratuvar splintler daha kalın, (-) Değer : Sanal splintler daha kalın 
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5. TARTIŞMA 

 

Araştırmamızın amacı, sanal ortamda hazırlanan ve stereolitografi yöntemi ile 

üretilen cerrahi splintlerin güvenilirliğinin ve hassasiyetinin karşılaştırmalı olarak 

incelenmesidir. 

Ortognatik cerrahi tedavi yönteminde cerrahi öncesi hazırlık çalışmalarında, 

model cerrahisi; tedavi planının belirlenmesinde, cerrahi hata olasılığının azaltılmasında 

ve cerrahi splintlerin yapılmasında kullanılan en önemli basamaklardan biridir (53). 

Çenelerdeki deformitelerin şiddeti, üst ve alt diş kavislerinin sıralanması, üç 

boyutlu düzlemde oklüzyonda meydana gelmiş olan kantın belirlenebilmesi için dental 

modellerin yüz arkı transferi ile artikülatöre bağlanmaları gerekmektedir. Sefalometrik 

öngörülerde iki boyutlu olarak oluşturulan hareketin, üç boyutlu olarak simule 

edilebilmesi için model cerrahisi yapılması gerekmekte; ancak bu şekilde üst ve alt 

çenenin kaç derece ve ne kadar hareket ettirileceğine karar verilebilir 

(1,4,5,53,54,55,56). 

 

Geleneksel model cerrahisi; modeller üzerinde referans düzlemler çizilmesi, 

dişler ve referans düzlemler arasındaki mesafenin ölçülmesi, modellerin segmentlere 

ayrılması, cerrahi tedavi hedefine uygun olarak segmentlerin hareket ettirilerek yeni 

konumda tespitinden sonra akrilik splint yapım aşamalarını içermektedir (1,3). 

Geleneksel model cerrahisinin içerdiği bu çok aşamalı laboratuar işlemleri 

nedeniyle  oldukça fazla zaman harcandığından klinisyenler güçlük yaşamaktadır. 

Farklı tedavi planları veya karmaşık çift çene operasyonları için yapılan model cerrahisi 

uygulamaları; cerrahi operasyonun kendisinden daha fazla zaman almaktadır (1,4,5,53). 

Ayrıca, bu yöntemde referans çizgilerinin yerleştirilmesi, modellerin segmentlere 

ayrılması, üst çenenin uzayın üç yönünde istenen şekilde yeniden konumlandırılması ve 

segmentlerin hareket miktarlarının ölçülmesi sırasında hatalar oluşabilmektedir. 

Özellikle üst çenenin yeniden konumlandırılması işleminin güvenilirliliği 

tartışılmaktadır (1,4,5,54,55,56,58). Yapılan bu hataların azaltılması için özel aletlerden 
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yararlanılmaktadır; ancak bu aletlerin karmaşık olması ve bazı sınırlamalar getirmesi 

nedeniyle kullanımları oldukça zordur(1,5,53-56). 

 

Üç boyutlu bilgisayarlı tomografi ile elde edilen üç boyutlu kraniyofasiyal 

görüntüler, hızlı prototip (RP) model elde edilmesinde kullanılmaktadır (32-40). Hızlı 

prototip model; sonraki aşamalarda üç boyutlu sefalometrik ölçümlerin ve sanal 

ortamda model cerrahisinin yapılmasında kullanılmakta olup bu model ile ilgili olarak 

göz önünde bulundurulması gereken bazı faktörler şu şekilde sıralanmaktadır (1,4,5,53-

56) 

1) Hızlı prototip modeli oluşturan maddenin sert bir yapıda 

olmasından dolayı  doğru şekilde manipule edilmesi oldukça zordur (1,4,5,53-

56). 

2) Üç boyutlu bilgisayarlı tomografi ile elde edilen kraniyofasiyal 

görüntülere ait kesitlerin kalınlığı okluzal yüzeyin rekonstriksiyonunu 

sınırlamakta ve bu nedenle cerrahi splint yapımı için yeterli olmamaktadır. Bu 

sorunun üstesinden gelebilmek için maksilla ve mandibulaya ait model ile alçı 

modeller birlikte kullanılmaktadır, ancak bu şekilde kombine bir metodun 

kullanılması da doğru cerrahi splintin yapılabilmesi için bugüne kadar yeterli 

olmamıştır (4,5,53,54,55,56). 

 

Son yıllarda, dijital teknolojide meydana gelen gelişmeler, yukarıdaki 

zorlukların üstesinden gelinmesini sağlamıştır. Analogdan dijital sisteme geçiş ile 

birlikte dental alçı modellerin yerini, dijital dental modeller almıştır (1,21,63,70-75).  

Dental alçı modellerde hesaplanan gerçek üç boyutlu hareket miktarı sanal ortamda 

gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca, bilgisayar yazılımları ve teknolojide meydana gelen 

gelişme sayesinde sanal model cerrahisinde oluşturulan üç boyutlu translasyonel ve 

rotasyonel hareketler bilgisayar ortamında simule edilebilmektedir.  Bu yazılımlar ile 

yapılan model cerrahisi; üretim zamanını ve laboratuar işlemlerini azaltmaktadır. Ayrıca 

kullanılan program üst ve/veya alt çenenin istenen miktarda ve yönde 

konumlandırılmasına olanak vermesiyle birlikte, tedaviye karar verme aşamasında bazı 

cerrahi seçeneklerin oluşturulmasına da imkan sunmaktadır (1,4,5,7-12,21,53-62,76,77)  
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Song ve ark.(5) yaptıkları çalışmada, sanal ve geleneksel yöntemlerle hazırlanan 

model cerrahisinin güvenilirliliğini incelemişlerdir. Artikülator ve üst çene dişleri 

üzerinde referans noktalar belirlemişlerdir. Hazırlanmış STL splintler ve akrilik splintler 

yardımıyla üst çene modeli artikülatora bağlayıp referans noktalar arasındaki meydana 

gelen farklar üç boyutlu olarak tespit etmeye çalışmışlardır. Bu çalışmanın sonucunda, 

her iki cerrahi modelin hata paylarının  1 mm’den az olmasına rağmen sanal model 

cerrahisinin (hata payı 0.00-0.36 mm.), geleneksel model cerrahisinden (0.00-0.94mm.) 

hem ön-arka  hem de dikey yönde yapılmış hareket yönünden daha hassas ve doğru 

olduğunu bulmuşlardır. 

j. Xia ve ark. (62), 2007 yılında yaptıkları pilot çalışmada, kompleks 

kraniyofasiyal deformiteye sahip olan hastaların tedavisinde bilgisayar destekli sanal 

model cerrahisinin güvenilirliğini değerlendirmişlerdir. Cerrahi planlama, üç boyutlu 

bilgisayar destekli cerrahi simulasyon planlama metodu ile yapılmıştır. Cerrahi 

planlamalar hastalara prototip splintler yoluyla cerrahi operasyon anında aktarılmıştır. 

Ameliyat sonuçlarının değerlendirilmesi, öncelikle post-operatif bilgisayarlı tomografi 

modelinin planlanan model üzerine çakıştırılmasıyla yapılmış ve planlanan ile mevcut 

sonuçlar arasındaki farklılıklar ölçülmüştür. Çalışmanın sonucunda, sanal model cerrahi 

kullanımı ile yapılan planlama ile post-operatif sonuçlar arasında en fazla 0,9 mm ve 

1,7°lik fark bulmuşlardır.  

Theodossy ve ark.(79), üç boyutlu hareket edebilen robot kolu kullanılarak 

yapılan model cerrahisi ile manuel olarak hazırlanan model cerrahisini 

karşılaştırmışlardır. Yapılan çalışmanın sonucunda, robot kolu yardımıyla yapılmış 

model cerrahisinin, manuel olarak yapılmış model cerrahisinden hem ön-arka hem de 

dikey yöndeki hareketlerde daha hassas ve doğru sonuç verdiği bildirilmiştir. 

 Bamber ve ark.(78,79), geleneksel cerrahi modelin 0.00-1.2 mm hata 

gösterdiğini belirtmişlerdir. 

Ellis E. (80) model cerrahi platformunu kullanarak geleneksel cerrahi modelinin 

güvenilirliğini incelemiştir. Yapılan çalışma sonucunda, ölçülen parametrelerde 

1mm’den daha büyük farklılıklar tespit edilmiştir. 

 

Ortognatik cerrahideki güncel çalışmaların amacı, üç boyutlu model cerrahisi 

için harcanan zamanın azaltılması ve ortognatik cerrahi ile çenelerin daha tahmin 
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edilebilir ve stabil bir şekilde konumlandırılmasıdır. Bunun için son yıllarda üç boyutlu 

sanal model cerrahisi ve sanal splintlerin üretimi ile ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. 

Hızla gelişen bu yöntemlerin güvenilirliği ile ilgili literatürde çok az çalışmaya 

rastlandığından ve bugüne kadar yapılmış olan çalışmaların çoğu vaka sunumu olarak 

yapıldığından dolayı çalışmamızı literatürdeki bu eksiklikleri göz önünde bulundurarak 

tasarladık.  

 

Çalışmamızda, hastanın üç boyutlu sanal görüntüsünü elde edebilmek için 1 adet 

multi slice BT alınmıştır ( kesit kalınlığı 0,5 mm). Alınan BT bilgisayar ortamına 

aktarılarak hastanın tüm kafa üç boyutlu sanal görüntüsü SimPlant OMS programı 

aracılığı ile elde edilmiştir.  

Multi slice BT’lerde gantry rotasyon süresi kısaldığından (0,5 sn. ) ve pitch 

değeri (masa hızı/kesit kalınlığı) artmasından dolayı, daha geniş alanlar daha kısa 

sürede taranmaktadır. Bu çalışmada, hastanın tüm kafa BT’si yaklaşık 10 sn. gibi kısa 

bir sürede görüntülenerek harekete bağlı artefaktların oluşması engellenmiştir. Ayrıca, 

rezolusyon ve bilgi kaybı olmaması için kalınlığı 0.5 mm olan kesitler alınmıştır 

(2,16,17,77). 

 

 BT görüntülerinde dişlerin belirgin bir şeklide görünmemesinden dolayı, diş 

görüntülerini net bir şekilde  elde edebilmek için alt ve üst sert alçı modeller lazer 

tarayıcı ile ( 3 shape Dental 3D Scanner D-250 ) taranarak sanal diş görüntüleri STL 

formatında kayıt edilmiştir. Taranmış alçı modellerin sanal görüntüleri, SimPlant OMS 

programına aktarılmıştır. Alçı modeller hastanın üç boyutlu sanal ortamdaki dişlerinin 

üzerinde ‘Best Surface Match’ tekniği kullanılarak çakıştırılmıştır. 

j. Xia ve ark. yaptıkları çalışmada (62),  bilgisayar destekli sanal model cerrahisi 

ve splint oluşturmak için dental alçı modelleri lazer tarayıcıyla tarayarak sanal dental 

ark görüntülerini elde etmişlerdir. Elde ettikleri sanal diş görüntülerini, hastanın üç 

boyutlu sanal modeli ile çakıştırarak bilgisayar ortamına aktarmışlardır. 

Metzger ve ark. (48),  sanal cerrahi splintin tasarımı ve üretimi için tanıttıkları 

yöntemde, optik tarayıcılar ile taranmış diş alçı modellerin görüntüsünü, sanal cerrahi 

modele çakıştırarak bilgisayar ortamına aktarmışlardır. 
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Song ve Beak sundukları vakada (53), sanal model cerrahisini BT görüntüleri ile 

taranmış sanal diş modellerini birleştirerek oluşturmuşlardır. 

 

Diş modellerinin sayısal üç boyutlu verilere dönüştürülmesi, üç boyutlu 

teknolojinin bir başka örneğidir. Laboratuarda yapılan alçı model düzenlemelerini 

bilgisayar ortamına aktarmasının yanı sıra, değişik tedavi opsiyonu ve mekaniklerinin 

denenmesi ve sonuçlarının anında görülebilmesi, dijital ortamda çok fazla verinin çabuk 

ulaşılabilir ve paylaşılabilir bir şekilde saklanabilmesi gibi avantajları da beraberinde 

getirmektedir. 

Kusnoto ve ark. (72), lazer yüzey tarayıcıların güvenirliğini 

değerlendirmişlerdir. Kalibre edilmiş silindir, diş alçı modelleri ve yüz alçı modelleri 

üzerinde yaptıkları çalışma sonucunda, kalibre edilmiş silindirin dikey ölçümlerinde 0,5 

± 0,1 mm (p >0,05) , yatay ölçümlerinde 0,3 ± 0,3 mm (p >0,05), diş alçı modellerinde 

0,2 ± 0,1 mm (p >0,05) ve yüz alçı modellerinde 1,9 ± 0,8 mm  (p >0,05) farklar tespit 

etmişlerdir. Bulunan bu farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

R.DeLong ve ark. (74), optik tarayıcı kullanarak diş arklarının üç boyutlu 

görüntülerini elde etmişlerdir. Elde edilen üç boyutlu görüntülerin doğruluğunu ve 

hassasiyetini incelemek için, polisiloksan ölçü maddesi ve geliştirilmiş sert alçı 

kullanarak 10 adet alçı model oluşturmuşlardır. Ölçüler ve alçı modeller optik tarayıcı 

ile tarandıktan sonra 3 boyutlu sanal görüntüler oluşturulmuştur. Sert alçı modeller için 

0.024 ± 0.002 mm, ölçüler için 0.013± 0.003 mm farklar tespit edilmiştir. Tespit edilen 

bu farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p >0,05). 

Jennifer Asquith ve ark. (73), dijital modeller üzerinde yapılan ölçümlerin 

doğruluğu ve tekrarlanabilirliğini değerlendirmişlerdir. 10 adet ortodontik çalışma 

modeli lazer tarayıcı ile taranarak üç boyutlu sanal görüntüler elde edilmiştir. Dijital 

modeller üzerinde parametrelerin çoğunun güvenle ölçülebileceğini ve dijital 

modellerin alçı modellerin üretimini ve saklanması ihtiyacını potansiyel olarak ortadan 

kaldırabileceğini belirtmişlerdir. 

 

Çalışmamızda sanal ve laboratuvar ortamda hazırlanan splintler, aralarındaki 

farkları bulmak amacıyla üç boyutlu olarak çakıştırılmıştır. Splintler, üst çene dişlerinin 
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izleri üzerinde best surface match tekniği uygulanarak çakıştırılmıştır (1,21). 

Çakıştırmanın güvenilirliği ve hasassiyeti 0,2 mm sapma payıyla Geomagic Studio11 

programı’nın 3D analiz modülüyle kontrol edilmiştir. 

Lucia H.S. cevidans ve ark. (81), 2006 yılında yaptıkları çalışmada, gelişim ve 

büyümeyle meydana gelen değişikliklerin incelenmesi ve ortodontik tedavi sonuçlarını 

üç boyutlu olarak değerlendirilmek amacıyla hastalardan alınan CBCT görüntülerini 

best surface match yöntemini kullanarak çakıştırmışlardır. 

Lucia H.S. cevidans ve ark. (82), yaptıkları bir başka çalışmada, tek ve çift çene 

operasyonundan sonra kondil ve ramus konumunu üç boyutlu olarak 

değerlendirmişlerdir. Bunun için operasyondan önce ve sonra hastalardan alınmış 

CBCT görüntülerini üç boyutlu olarak çakıştırarak değerlendirmişlerdir.  

 

Song ve ark. (5), sanal model cerrahisi ve üst çene operasyonu için hazırlanmış 

prototip ara splintlerinin güvenilirliğini değerlendirdikleri çalışmalarında, artikülator ve 

üst çene dişleri üzerinde referans noktalar belirlemişlerdir. Hazırlanmış STL splintler ve 

akrilik splintler yardımıyla üst çene modelini artikülatore bağlayarak referans noktaları 

arasında meydana gelen farkları üç boyutlu olarak tespit etmeye çalışmışlardır. 

Kim ve ark. (4),  yaptıkları çalışmada, üst çene operasyonu; dijital model 

cerrahisi ile gerçekleştirilmiş ve cerrahi sırasında uygulanacak prototip splinti 

değerlendirmişlerdir.  Çalışmada, geleneksel ve sanal cerrahi modeli ve splintler, Song 

et al’ın bildirdiği gibi yapılmış ve karşılaştırılmıştır. Kim ve ark. yaptıkları çalışmada, 

potansiyal hata oluşturabilecek nedenlerden söz etmişlerdir. Ilki; eğer hastadan alınmış 

kayıtlar yanlış bir şekilde tespit edilmişse sanal diş modellerini sanal artikülatöre 

aktarırken modeller yanlış bir şeklide transfer edilebilir, bunula birlikte sanal modeller 

planlanan tedavi hedefine göre hareket ettirilirken 0,00-0,09 mm arasında bir hatanın 

meydana gelebileceğini belirtmişlerdir. Ayrıca splintlerin doğruluğunu ölçebilmek için 

üst çene modelinin splint yardımılya tekrar artikülatöre bağlanmasının ve referans 

noktalar ve düzlemler arasındaki farkların manual olarak ölçülmesinin bir ölçüm 

hatasına neden olabileceğini belirtmişlerdir. 

 



 70

Yapılan literatür incelenmesinde; bu konudaki benzer çalışmalarda kullanılan 

araştırma gruplarının malokluzyon tipi, operasyon tipi gibi özellikler açısından homojen 

bir özellik taşıdıkları görülmüştür. (4,5)  

Song ve ark. (5), yaptıkları çalışmaya, pre-operatif ortodontik tedavisi bitmiş ve 

çift çene operasyonu (maksilla cerrahisi için LeFort 1, mandibula cerrahisi için sagittal 

split osteotomi) uygulanmış 25 hasta  dahil etmişlerdir.  

Kim ve ark. (4), sanal model cerrahisi ve üst çene operasyonu için hazırlanmış 

prototip ara splintlerinin güvenilirliliğini değerlendirdikleri çalışmalarına, iskeletsel Cl 

III anomalisine sahip ve çift çene operasyonu ile opere edilmiş 55 hasta dahil 

etmişlerdir. 

Çalışmamızda yapılan istatistiksel değerlendirme neticesinde; en çok 0.5 mm’lik 

bir farkın klinik olarak önem taşımayacağı önkabulüyle splintler arası ölçüm farkı 

varyansı 0.7 kabul edilerek, % 95 güven aralığı ile gerekli olgu sayısı 7 olarak 

belirlenmiştir. 

Çalışmamıza; 2’si erkek, 5’i kadın toplam 7 erişkin sınıf III iskeletsel çene 

anomalisine sahip olan hasta dahil edilmiştir. Tüm hastaların preoperatif ortodontik 

tedavisi bitmiş ve çift çene operasyonu ile tedavisi planlanmıştır. Çift çene operasyonu 

olarak üst çenenin ‘’Le Fort I’’ osteotomisi ile gömülmesi ve/veya öne ilerletilmesi ile 

birlikte alt çene ’‘Sagittal Split’’ osteotomisi ile geriye alınmıştır. Böylece, 

çalışmamızda oluşturulan çalışma grubunun malokluzyon tipi, operasyon tipi, çenelerin 

hareket miktarı gibi özellikler açısından homojen bir özellik taşımasına dikkat 

edilmiştir. 

 

Araştırmada gerçekleştirilen ölçümlerle ilgili metod hatasının belirlenebilmesi 

için, araştırma kapsamında yer alan ve rastgele seçilen 3 vakanın ara ve final 

splintlerinin  tüm ölçümleri bir ay ara ile birinci ölçümlerden bağımsız olarak 

tekrarlanmıştır. Tüm ölçümler tek bir araştırmacı (AA) tarafından  yapılmıştır. 

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

Katsayısı” ile değerlendirilmiştir. Ara ve final splintlerle ilgili hesaplanan metod 

hatasına ilişkin sonuçlar Tablo 4-1’de gösterilmiştir. Korelasyon katsayı değerleri, ara 
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splintlerde (0,9139 – 0,9999 ) arasında ve final spilntlerde ( 0,9034 - 0,9999 ) arasında 

değiştiğini bulunmuştur. 

Metod hatasına ilişkin sınıf içi korelasyon katsayısı analizinin sonuçları, 

çalışmamızda alınan kesitler üzerinde yapılan ölçümlerin sonuçları etkilemeyecek ve 

önemli olmayan bir hata ile tekrarlanabileceğini göstermektedir. 

 

5.1. Bulguların Tartışması 

5.1.1. Sanal Ortamda Hazırlanan Cerrahi Splintlerin Ön - Arka Yöndeki 
Farklılıklarının Değerlendirilmesi 

 

Literatürde, laboratuvar ve sanal ortamda hazırlanan cerrahi splintlerin 

güvenilirliğini karşılaştıran yalnızca iki çalışmaya rastlanmıştır.  

 

Çalışmamızda, laboratuvar ve sanal ortamda hazırlanan cerrahi ara splintlerin 

ön-arka yönde 0,19 mm ile 0,37 mm arasında (Tablo4-2); cerrahi final splintlerin 0,16 

mm ile 0,25 mm arasında (Tablo 4-3) ve hazırlanan tüm splintler bir bütün olarak 

karşılaştırıldığında 0,18 mm ile 0,29 mm arasında farklılıklar tespit edilmiştir (Tablo 4-

4). Bulunan bu sonuçlarla, laboratuvar ve sanal ortamda hazırlanan cerrahi splintlerin 

ön-arka yöndeki farklılıkları istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 

Song ve ark. (5), yaptıkları çalışmada, sanal ve geleneksel yöntemler ile model 

cerrahisi ve ara splint yapımını karşılaştırmışlardır. Bu çalışmanın sonucunda, her iki 

cerrahi modelin hata paylarının  1 mm’den az olmasına rağmen sanal model cerrahisinin 

(hata payı 0.00-0.36 mm.), geleneksel model cerrahisinden (0.00-0.94mm.) daha hassas 

ve doğru olduğunu bulmuşlardır. Bununla birlikte, her iki yöntem ile hazırlanmış 

cerrahi splintler  arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulmamışlardır (p > 0.05). 

Kim ve ark. (4) yaptıkları çalışmada, dijital  model cerrahisi (DMS) ve dijital 

olarak üretilen prototip splintler ile ilgili sonuçları vakalar üzerinde 

değerlendirmişlerdir. Çalışmanın sonucunda; planan tedavi hedefi miktari ile 

maksillanın yeniden konumlandırılmasıyla ölçülen miktar arasında ön-arka yönde 

0,22±0,86 mm, DMS ile hazırlanmış ara splintlerle manuel model cerrahisi ile 
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hazırlanmış ara splintler  arasında ise 0,88±0,46 mm fark bulmuşlardır. Bununla 

birlikte, her iki yöntem ile hazırlanmış cerrahi ara splintler  arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulmamışlardır (p=0,86). 

Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgular, literatür bulguları ile benzer sonuçlar 

göstermektedir. 

 

5.1.2. Sanal Ortamda Hazırlanan Cerrahi Splintlerin Dikey Yöndeki 
Farklılıklarının Değerlendirilmesi 

 

Çalışmamızda, laboratuvar ve sanal ortamda hazırlanan cerrahi ara ve final 

splintlerin dikey yöndeki güvenilirliği değerlendirilmiştir. Tüm splintlerin ön/arka kısım 

ve sağ/sol kısım olmak üzere dikey yöndeki farklılıkları  incelenmiştir.  

Splintler sağ/sol kısım olarak incelendiğinde, (Tablo 4-5,Tablo 4-6,Tablo4-7) 

Sanal ara splintlerin ön kısmı, laboratuvar splintlere nazaran sağ tarafta 

( 0,33 ± 0,74 )mm. ve sol tarafta ( 0,43 ± 0,77 )mm. daha kalın bulunmuştur. 

Sanal ara splintlerin arka kısmı, laboratuvar splintlere nazaran sağ tarafta 

( 0,54 ± 1,05 )mm. ve sol tarafta ( 0,68 ± 0,95 )mm. daha kalın bulunmuştur. 

Sanal final splintlerin ön kısmı, laboratuvar splintlere nazaran sağ tarafta 

( 0,55 ± 0,97 )mm. ve sol tarafta ( 0,58 ± 0,92 )mm. daha kalın bulunmuştur. 

Sanal final splintlerin arka kısmı, laboratuvar splintlere nazaran sağ tarafta 

( 0,52 ± 0,69 )mm. ve sol tarafta ( 0,50 ± 0,74 )mm. daha kalın bulunmuştur. 

Splintler Ön/Arka kısım Olarak incelediğinde (Tablo 4-8), 

Sanal ara splintler, laboratuvar ara splintlere nazaran ön kısımda (0,38 ± 

0,75)mm. ve arka kısımda ( 0,61 ± 1 )mm. daha kalın bulunmuştur. 

Sanal final splintler, laboratuvar final splintlere nazaran ön kısımda                              

( 0,57 ± 0,90 )mm. ve arka kısımda ( 0,51 ± 0,7 )mm. daha kalın bulunmuştur. 

Sanal splintler, laboratuvar splintlere nazaran ön kısımda ( 0,47 ± 0,86 )mm. ve 

arka kısımda ( 0,56 ± 0,87 )mm. daha kalın bulunmuştur. 
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Bulunan bu sonuçlarla, laboratuvar ve sanal ortamda hazırlanan cerrahi ara ve 

final splintlerin dikey yöndeki farklılıkları istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 

(p>0,05). 

Kim ve ark. (4), yaptıkları çalışmada, laboratuvar ve sanal ortamda hazırlanan 

cerrahi ara splintlerinin dikey yöndeki güvenilirliliğini araştırmışlardır. Çalışmanın 

sonucunda; DMS ile hazırlanmış splintlerin güvenilirliliği dikey yönde manuel model 

cerrahisi ile hazırlanmış splintlere benzer bulunmuştur (hata payı 0.22-0.98 mm). 

Song ve ark.  (5), yaptıkları çalışma sonucunda, çalışmaya dahil ettikler tüm 

gruplarda hem ön-arka yönde hem de dikey yönde laboratuvar ve sanal ortamda 

hazırlanan cerrahi ara splintler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığını 

bildirmişlerdir ( p > 0,05 ). 

Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgular, literatür bulguları ile benzer sonuçlar 

göstermektedir 

 

 

5.2. Sonuçlar 

 

1) Üç boyutlu sanal model cerrahi, cerrahi hareketlerin doğru ve hassas şekilde 

simüle edilmesi, cerrahi splintlerin hazırlanması sırasında ortaya çıkan hataların 

minimize edilmesini sağlamaktadır 

 

2) Üç boyutlu sanal model cerrahi, cerrahi tedavi hedefine uygun bir şekilde 

çenelerin üç boyutlu olarak hareket ettirilmesine imkan tanımasıyla birlikte 

birçok tedavi planı seçeneğinin oluşturulmasına olanak verdiğinden “karar 

destekleyici” araç olarak kullanılabilmektedir, 

 

 

3) BT görüntüleri kesit kalınlıkları sınırlı olduğundan dişlerin oklüzal yüzeylerini 

net bir şekilde gösterememektedir. Bu sebepten dolayı sadece BT 

görüntülerinden yararlanılarak sanal splintlerin tasarlanması ve üretilmesi 
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mümkün olmamaktadır. Sanal splintlerin doğru ve net bir şekilde üretilebilmesi 

için BT verilerinin, optik tarayıcılar aracılığıyla elde edilen sanal diş görüntüleri 

ile kombine edilmesi gerekmektedir, 

 

4) BT/Manyetik Rezonans Görüntüleme ve üç boyutlu CAD/CAM 

teknolojilerindeki güncel gelişmeler sayesinde, gelecekte üç boyutlu sanal model 

cerrahisi ve cerrahi navigasyon sistemlerinin somutlaştırılması sağlanacaktır. 

 

5) Üç boyutlu sanal model cerrahisi ve cerrahi splint üretimindeki gelişmeler, 

model cerrahisi için laboratuarda harcanan zamanı azaltacaktır.  

 

6) Sanal model cerrahisi ve hızlı prototip splint yapımı; klasik  manuel model 

cerrahisi yöntemlerinin yerini alabilecek bir tekniktir; ancak bu teknolojinin 

iyileştirilmesi ve tüm tedavi işlemlerinin dijital hale getirilmesi için çalışmalar 

yapılması gerekmektedir. 
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