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ÖZET 

Cakan GK. Maksiller Retrognatiye Bağlı Sınıf III Maloklüzyonlu Bireylerde Alternatif 

Hızlı Maksiller Genişletme ve Yüz Maskesi Uygulamalarının Etkilerinin İncelenmesi. 

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti A.D. Doktora Tezi. İstanbul. 

2011. 

Bu çalışmanın amacı; üç farklı şekilde yapılan hızlı maksiller genişletmeyi takiben yüz 

maskesi uygulaması ile gerçekleştirilen maksiller protraksiyonun dentofasiyal yapılar 

üzerine etkilerini karşılaştırmaktır.  

İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti A.D.‟na başvuran 40 hasta üç gruba ayrılmıştır. 

Birinci gruptaki 14 hastanın yaş ortalaması 10,55±1,19 yıl, ikinci gruptaki 13 hastanın 

yaş ortalaması 10,67±0,85 yıl ve üçüncü gruptaki 13 hastanın yaş ortalaması 10,71±0,86 

yıldır. Bireyler maksiller retrognatiye bağlı iskeletsel Sınıf III ilişkiye ve ön çapraz 

kapanışa sahip olgulardan seçilmiştir. Çalışmada yer alan her hastadan tedavi öncesinde 

(T1) ve yüz maskesi uygulanmasından 6 ay sonra (T2) lateral sefalometrik radyografiler 

alınmıştır. Başlangıç kayıtlarının tamamlanmasının ardından hastalara bonded tip hızlı 

maksiller genişletme apareyi uygulanmıştır. Her üç tedavi grubunda da bir hafta süreyle 

Hyrax vida günde iki defa 12 saat ara ile ¼ tur açılmıştır. Bir haftanın sonunda birinci 

grupta maksiller genişletme durdurulmuş ve yüz maskesi kullanımına geçilmiştir. İkinci 

grupta ise vida bir hafta günde iki defa 12 saat ara ile ¼ tur kapatılmış ve takip eden 

haftada vida tekrar açılmıştır. İkinci grupta üçüncü haftanın sonunda yüz maskesi 

kullanımına geçilmiştir. Üçüncü gruptaki hastalara açma-kapama işlemi 5 hafta 

uygulandıktan sonra yüz maskesi kullanımına geçilmiştir.  

Her üç tedavi grubunda da maksillanın öne doğru hareket ettiği gözlenmiştir. Üçüncü 

grupta A noktasının öne hareketinin birinci ve ikinci gruplarda elde edilen değerlerin 

hemen hemen iki katı olduğu belirlenmiştir. Üçüncü grupta uygulanan 5 haftalık 

alternatif hızlı maksiller genişletme (Alt-RAMEC) protokolü ile maksiller 

serbestleşmenin daha fazla olduğu, ikinci grupta uygulanan 3 haftalık Alt-RAMEC 

protokolünün 5 haftalık Alt-RAMEC protokolü kadar maksiller serbestleşmeyi 

sağlayamadığı ve maksillanın protrüzyon kuvvetlerine karşı olan hareketini çok daha az 

etkilediği düşünülmüştür. Birinci grupta overjet değişimine iskeletsel katkı %86, ikinci 

grupta %89 ve üçüncü grupta %95 olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sınıf III maloklüzyon, Alt-RAMEC, Yüz Maskesi, Pancherz 

Analizi, Hızlı Maksiller Genişletme 
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ABSTRACT 

Cakan GK. Evaluation of The Effects of Alternate Rapid Maxillary Expansion and 

Facemask Applications in Cases with Class III Malocclusion due to Maxillary 

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

Orthodontics. PhD Thesis. Istanbul. 2011. 

The aim of this study was to compare the dentofacial effects of maxillary protraction 

provided by three different types of rapid maxillary expansion and facemask therapy. 

40 samples were chosen from the patients who applied to Istanbul University Faculty of 

Dentistry Department of Orthodontics. The average chronological age was 10,55±1,19 

years for the 14 patients in the first group, 10,67±0,85 years for the 13 patients in the 

second group and 10,71±0,86 years for the 13 patients in the third group. The cases 

selected had skeletal Class III relationship due to maxillary retrognathie and anterior 

crossbite. Lateral cephalograms were taken both before treatment (T1) and at the end of 

6th month of facemask therapy (T2) from each patient. After the initial records, bonded 

type rapid maxillary expansion devices were applied to the all patients. For all groups, 

the Hyrax screws were activated every 12 hours for one week. At the end of this period, 

expansion was stopped for the first group and these patients were instructed to use the 

facemasks. In the second group, the screws were deactivated every 12 hours for one 

week and the screws were activated again following week. At the end of third week, the 

patients started to use facemasks in the second group. In the third group, 5 weeks of 

activation-deactivation protocol were performed and then patients started to use 

facemasks.  

Forward movement of the maxilla was observed in all groups. It was found that the 

anterior movement of A point for the third group was approximately twice as much than 

the anterior movement of this point in the first and second groups. It was thought that 

mobilization of maxilla is higher in the third group which was applied 5 weeks of Alt-

RAMEC protocol and in the second group which was applied 3 weeks of Alt-RAMEC 

protocol could not provide maxillary mobilization as much as 5 weeks of Alt-RAMEC 

protocol and less effected the maxillary movement provided by the protraction forces. 

Skeletal effect to overjet correction was found %86 in the first group, %89 in the second 

group and %95 in the third group. 

Key Words: Class III Malocclusion, Alt-RAMEC, Facemask, Pancherz Analysis, Rapid 

Maxillary Expansion



1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Sınıf III maloklüzyonlar diğer anomalilere oranla daha az rastlanan ve tedavisi 

oldukça zor olan deformitelerdir. Sınıf III maloklüzyonların görülme sıklığı toplumlar 

arasında farklılık göstermektedir. Beyaz ırkta Sınıf III maloklüzyonun görülme sıklığı 

% 1 - 5 arasında (71), siyah ırkta % 3 - 5 arasında iken (43), Çin ve Japon 

popülasyonunda bu oran % 12 - 14 civarına kadar çıkmaktadır (71).  

Sınıf III maloklüzyonların, yetersiz ve/veya retrüziv maksilla, hacimli ve/veya 

protrüziv mandibula veya bu komponentlerin kombinasyonu şeklinde birçok iskeletsel 

ve dental komponentleri bulunmaktadır (27, 59). 

İskeletsel komponenti olan Sınıf III maloklüzyonlarda iki tür tedavi yaklaşımı 

bulunmaktadır. Bunlardan biri büyüme gelişim dönemindeki hastalarda 

ortodontik/ortopedik tedavinin yapılması, diğeri ise büyüme periyodu bitene kadar 

tedavinin ertelenmesi ve sonrasında ortognatik cerrahi ve/veya ortodontik tedavi 

uygulanmasıdır. Tedavi yöntemini belirlemedeki asıl hedef, iki yaklaşım arasındaki 

uygun seçimin yapılabilmesidir (12). 

Uygun tedavi yaklaşımının belirlenmesi, varılacak hedefin saptanması ve 

sonucun başarılı olması açısından iskeletsel problemin kaynağının bilinmesi oldukça 

önemli bir noktadır. Sınıf III maloklüzyonun tedavisinde anomali gösteren iskeletsel 

komponente müdahale etmek gerekmektedir (117). 

Maksiller retrognatiye bağlı iskeletsel Sınıf III maloklüzyonların erken dönem 

tedavisinde üst çenede ortopedik etki meydana getiren yüz maskesi kullanılmaktadır. 

Yapılan birçok çalışmada, yüz maskesinin hızlı maksiller genişletme apareyi ile birlikte 

kullanımının, maksiller protrüzyona yardımcı olduğu bildirilmiştir (4, 10, 12, 17, 27, 34, 

61, 63, 67, 101, 102, 141). 

Maksilla, çene yüz sistemindeki frontal, lacrimal, nasal, ethmoid, palatin, vomer, 

zygoma, inferior nasal concha ve sphenoid kemikleriyle suturalar aracılığı ile ilişki 

içindedir. Maksilla yüz kemikleriyle pterygopalatin, zygomatikomaksiller, 

frontomaksiller, palatomaksiller suturaları yapar. Hızlı maksiller genişletmenin bu 

suturaları etkileyerek maksiller kaidenin öne hareketini kolaylaştırdığı belirtilmiştir (31, 

61, 94). Hızlı maksiller genişletme esnasında midpalatal sutura ile birlikte maksillanın 
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çevre kemiklerle yaptığı suturalarda da açılmalar olduğu bildirilmiştir (141). Hızlı 

maksiller genişletme esnasında bu suturalarda önemli derecede gerilmeler olduğu, 

sphenoid kemiğin pterygoid proçesleri dışarı doğru açılırken, palatinal kemiklerin de 

birbirinden ayrıldıkları tespit edilmiştir. Araştırıcıların birçoğu maksillaya hızlı 

maksiller genişletme yapıldıktan sonra protraksiyon kuvvetlerinin uygulanması ile daha 

fazla ortopedik etki elde edileceğini bildirmişlerdir (82, 87). 

 Üst çene geriliğinden kaynaklanan Sınf III olguların tedavisinde, hızlı maksiller 

genişletme ve yüz maskesi kombinasyonu, maksiller protraksiyon için sıklıkla 

kullanılan yöntemlerdendir (8, 13). 

Klasik yüz maskesi ve hızlı maksiller genişletmenin kombine kullanımı, hızlı 

maksiller genişletme vidasının bir hafta süre ile günde iki defa ¼ tur (0,25 mm) 

aktivasyonunu takiben yüz maskesi uygulanması şeklinde yapılmaktadır (13, 82, 107). 

Liou (90) ise hızlı maksiller genişletmede, “Alternate Rapid Maxillary Expansion and 

Constriction of Maxilla” (Alt-RAMEC) adını verdiği farklı bir protokol uyguladıktan 

sonra maksillaya protraksiyon kuvveti uygulamıştır. Liou (90) Alt-RAMEC 

protokolünde, basit diş çekimi mekanizmasından yola çıkarak suturaları 

zayıflatmaktadır. Liou maksillayı 7 veya 9 hafta boyunca, günde 1 mm olacak şekilde 1 

hafta genişletmiş, takip eden haftada yine günde 1 mm olacak şekilde vidayı 

kapatmıştır. Bu işlem 7. veya 9. haftanın sonuna kadar devam etmiş ve maksilla açık 

halde bırakılmıştır. Yüz maskesi uygulamalarında, maksilla ne kadar çok genişlerse 

protraksiyon da o kadar fazla olmaktadır, buna karşın bukkal nonoklüzyon 

gelişebilmektedir. Alt-RAMEC‟de amaç, maksillada overekspansiyon yapmadan 

maksillanın disartikülasyonunu sağlamaktır (90). 

2009 yılında yapılan başka bir çalışmada, 9 hastaya 7 haftalık Alt-RAMEC 

protokolü uygulandıktan sonra, 9 hastaya da 1 hafta süresince hızlı maksiller genişletme 

uygulandıktan sonra yüz maskesi ile protraksiyon sağlanmış ve yapılan sefalometrik 

değerlendirme sonucunda her iki grupta da maksillanın öne geldiği fakat iki grup 

arasında maksiller protraksiyon miktarı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı tespit edilmiştir (41). 

Yaptığımız literatür taramasına göre; maksiller genişletmeyi takiben yapılan 

protraksiyon daha etkili olurken (4, 10, 12, 17, 27, 34, 61, 63, 67, 101, 102, 141), son 

yıllarda uygulanan Alt-RAMEC yöntemi, klasik hızlı maksiller genişletme ve 
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protraksiyon yönteminden farklı olarak uygulanmış ve bu yöntemle daha başarılı 

sonuçlar elde edilmiştir (72, 89, 90). Bununla birlikte bu konuda yapılan son çalışmada, 

klasik hızlı maksiller genişletme ve Alt-RAMEC yöntemi kullanılarak yapılan 

protraksiyon arasında bir fark saptanmamıştır (41). Çalışmamızın amacı; bu konudaki 

farklı görüşleri göz önüne alarak Alt-RAMEC yönteminin farklı haftalarda 

uygulanmasının, klasik hızlı maksiller genişletme yöntemine göre maksiller 

protraksiyon açısından etkinliğini değerlendirmektir.  

Bu çalışmada amaç; büyüme gelişim dönemi içerisindeki maksiller retrognatiye 

bağlı iskeletsel Sınıf III maloklüzyona sahip olguların tedavisinde, üç farklı şekilde 

yapılan hızlı maksiller genişletmeyi takiben yüz maskesi uygulaması ile gerçekleştirilen 

maksiller protraksiyonun, çene yüz sistemindeki iskeletsel ve dentoalveolar yapılar 

üzerindeki etkilerini karşılaştırmaktır.           
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Maksiller Retrognati’ye Bağlı Sınıf III Maloklüzyonlarda Tedavi Seçenekleri 

 

Ortodontik tedavilerin amacı, ideal overjet ve overbite ilişkilerini, ideal 

oklüzyonu ve oklüzyonun stabil kalmasını sağlamak, hastaya uygun bir estetik ve 

fonksiyon kazandırmak ve hastanın psikososyal gelişimini iyileştirmektir (81, 119, 

128). İyi bir ortodontik tedavi, kişiye göre özel olarak planlanmış, minimal aparey 

kullanımını içeren, kısa bir aktif tedavi periyodu içinde biten, nüksün minimal olduğu, 

psikososyal rahatsızlıkların ve fiziksel uyumsuzlukların en aza inmesi için dental ve 

iskeletsel anomalilerin erken safhada düzelmesini sağlayan tedavi olmalıdır (124). 

Uygun tedavi yaklaşımının belirlenmesi, varılacak hedefin saptanması ve 

sonucun başarılı olması açısından iskeletsel problemin kaynağının bilinmesi oldukça 

önemli bir noktadır. Sınıf III maloklüzyonun tedavisinde anomali gösteren iskeletsel 

komponente müdahale etmek gerekmektedir (117).  

2.1.1. Ağız Ġçi Uygulamalar 

2.1.1.1. Fonksiyonel Aparey Kullanımı 

 

Sınıf III maloklüzyonlarda fonksiyonel tedavi kavramı içinde en çok kullanılan 

aparey Frankel tarafından geliştirilmiş olan Frankel III (FR-3) apareyidir. FR-3 

apareyinin çeneler üzerine ortopedik etki sağladığı, aynı zamanda perioral kaslar 

üzerine miyofonksiyonel etki yaparak dentoalveolar gelişimi stimule ettiği kabul edilir 

(93). 

McNamara ve Huge (93), Frankel III apareyi ile maksiller dentisyonun öne 

doğru, mandibulanın ise vertikal yönde hareket ettiğini bildirmişlerdir. 

Ülgen ve Fıratlı (145), Frankel apareyi kullanımı ile mandibulanın aşağı ve 

arkaya rotasyonu sonucunda SNB açısında azalma olduğunu, ANB açısındaki değişimin 

de SNB açısındaki azalmaya bağlı meydana geldiğini bildirmişlerdir. Sonuçta artan 

overjetin, mandibulanın rotasyonuna ve alt kesicilerin linguale devrilmesine bağlı 

olduğunu tespit etmişlerdir. 
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Loh ve Kerr de (91) yapmış oldukları çalışmada benzer şekilde Frankel III 

apareyi ile mandibulada aşağı ve arkaya rotasyon sonucu dik yön boyutlarında artış 

meydana geldiğini tespit etmişlerdir. Bu nedenle araştırmacılar Frankel III apareyi için 

en iyi endikasyonun, başlangıçta derin kapanışı olan Sınıf III maloklüzyonlu hastalar 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Proffit (118), maksillanın gelişim yetersizliğinde kullanılan bu apareyin etkisinin 

daha çok dentoalveolar olduğunu, apareyin oklüzal düzlemde rotasyon meydana 

getirmesi ile Sınıf I molar ilişkiye geçildiğini ve maksillada herhangi bir ortopedik etki 

meydana getirmediğini bildirmiştir. 

Kerr ve ark. (79), apareyin etkisiyle mandibulanın konumunun değiştiğini, 

apareyin maksiller iskeletsel yapılar üzerine herhangi bir etkisinin olmadığını, ancak 

profilde meydana gelen değişikliklerin memnun edici olduğunu belirtmişlerdir. 

Robertson (122), FR-3 apareyi ile tedavi edilmiş hastalarda kesici ilişkisinin 

düzelmesinin esas nedeninin, alt kesici dişlerin linguale devrilmesi olduğunu, iskeletsel 

etkinin ise sınırlı olduğunu bildirmiştir.  

Frankel apareyi ortopedik yüz maskesi ile kıyaslandığında, FR-3 apareyi büyük 

hacmine rağmen ağız içinde taşınıp göze çarpmamasından dolayı hastalar tarafından 

daha kabul edilebilir bir apareydir (95). Frankel apareyi ile yüz maskesi arasındaki en 

önemli fark tedavi süresidir. Ortopedik yüz maskesi ile ortalama 6 ay gibi kısa bir 

sürede Sınıf III maloklüzyon tedavisi gerçekleştirilebiliyorken (92), FR-3 apareyinde 

tedavi etkinliğini görebilmek için 12-24 ay gibi bir süre geçmesi gerektiği belirtilmiştir 

(93). 

Sınıf III maloklüzyonun fonksiyonel tedavisinde kullanılan diğer bir aparey de 

Bionator III‟tür. Garattini ve ark.‟nın (47), Bionator III ile tedavi edilmiş bireylerde 

yapmış oldukları çalışmada, bu apareyin maksilla uzunluğunda artışa neden olduğunu 

ve mandibulanın ön-arka yönde büyümesini engellediğini bildirmişlerdir.  

Sınıf III maloklüzyonun erken dönem fonksiyonel tedavisinde, „Removable 

Mandibular Retractor‟ apareyinin kullanıldığı bir çalışmada, tedavi grubunda kondiler 

büyümenin anlamlı derecede daha yukarı ve öne doğru olduğu, böylece mandibuler 

protrüzyonun önemli derecede engellendiği bildirilmiştir (142). 
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2.1.1.2. Elastik Kullanımı 

 

Sınıf III elastikler, daha çok Sınıf III maloklüzyonların dentoalveolar 

tedavisinde kullanılmaktadır (35, 107,110). 

Creekmore (32), yaptığı çalışmada Sınıf III intermaksiller elastik kullanımı ile 

maksiller molarlarda ekstrüzyon ve maksillada saat yönünün tersine bir rotasyon, buna 

bağlı olarak da mandibulada ve mandibuler dişlerde aşağı ve arkaya rotasyon meydana 

geldiğini bildirmiştir. Sınıf III intermaksiller elastiklerin maksilla ve mandibula üzerine 

etkilerinin sınırlı olduğunu ve mandibuler büyüme üzerine herhangi bir ortopedik etkisi 

olmadığını bildirmiştir. 

Cozzani (31), mandibuler prognatiye bağlı Sınıf III maloklüzyona sahip 

hastaların birçoğunda alt yüz yüksekliğinde artış olduğunu ve bu hastaların openbite 

eğilimli olduklarını bildirmiş olup, bu tip vakalarda Sınıf III elastikler kullanıldığı 

takdirde mevcut problemleri daha da arttıracağından dolayı böyle bir tedavinin endike 

olmadığını belirtmiştir. 

Sınıf III elastik kullanımının TME komponentleri üzerine istenmeyen bir 

yüklenme getireceği ve bu durumun özellikle çiğneme kaslarında hiperaktivite ve 

miyaljiye neden olabileceği de bildirilmiştir (57). 

Lin ve ark.‟nın (88), alt çenede sabit, üst çenede hareketli apareylerle birlikte 

Sınıf III elastik kullanan 12 hasta üzerinde yaptıkları çalışmalarında, bu tedavi ile ideal 

overjet ve overbite ilişkisi sağlanmasına rağmen alt ve üst çenenin iskeletsel yapıları 

üzerinde sınırlı bir etkinin olduğu, ancak yumuşak dokularda önemli değişiklikler elde 

edildiği belirtilmiştir. 

Demirel (40), iskeletsel Sınıf III maloklüzyona sahip 12 bireye “ağız içi çift plak 

uygulaması” ile toplam 700 g‟lık Sınıf III elastikleri birlikte kullandırmış, mandibulanın 

posterior rotasyonu ve maksiller kompleksin sagital yöndeki stimulasyonu sonucu 

yumuşak doku profilinde önemli değişiklikler elde etmiştir.  
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2.1.1.3. Modifiye Jasper Jumper Apareyi 

 

Sınıf III maloklüzyonun tedavisinde kullanılan birçok aparey (fonksiyonel 

apareyler, Sınıf III elastikler, yüz maskesi, çenelik vb..) hasta kooperasyonu 

gerektirmektedir. Sınıf III maloklüzyonun tedavisinde hasta kooperasyonuna bağımlı 

olmadan yapılabilecek tedaviler araştırmacıların ilgi odağı olmuştur ve bu amaçla çeşitli 

araştırmacılar Sınıf II maloklüzyonların sabit fonksiyonel aygıtlarla tedavisinde 

kullanılan Jasper Jumper apareyini modifiye ederek „Modifiye Jasper Jumper 

Apareyi‟ni kullanmışlardır (78, 116, 146). 

Pham ve ark. (116), iskeletsel ve dişsel Sınıf III anomaliye sahip 13 yaşındaki 

bir hastaya Modifiye Jasper Jumper apareyini uygulamışlar ve tedavi sonunda normal 

overjet ve overbite ile Sınıf I azı ilişkisi elde etmişlerdir. 

Fuly ve ark. (45), çalışmalarında hafif düzeyde maksiller retrognatiye sahip 

iskeletsel ve dişsel Sınıf III ilişki gösteren 12 yaşındaki kız hastaya Modifiye Jasper 

Jumper apareyi uygulamışlar ve tedavi sonunda daha çok dentoalveolar düzelme 

olmakla beraber memnuniyet verici sonuçlar elde ettiklerini bildirmişlerdir. 

Usta (146), hafif iskeletsel Sınıf III anomaliye sahip 33 hasta üzerinde Modifiye 

Jasper Jumper apareyi uygulayarak yaptığı araştırmasında, maksillanın ve maksiller 

dentoalveolar yapının sagital yönde önemli düzeyde öne doğru hareket ettiğini, çeneler 

arası ilişkinin düzeldiğini, alt çenede ise daha çok dentoalveolar düzeyde değişiklikler 

meydana geldiğini bildirmiştir. 

Alioğlu ve Kılıçoğlu (3) 2008 yılında yapmış oldukları çalışmalarında, maksiller 

retrognatiye bağlı iskeletsel Sınıf III maloklüzyona sahip karışık dişlenme dönemindeki 

16 hastaya Modifiye Jasper Jumper apareyi, 17 hastaya ise Delaire Tipi Yüz Maskesi 

uygulamışlar ve her iki apareyin dentofasiyal ve iskeletsel yapılar ile TME üzerine 

etkilerini karşılaştırmışlardır. Çalışmalarında; Modifiye Jasper Jumper grubunda yüz 

maskesi grubuna oranla tedavinin daha kısa sürdüğünü, yüz maskesinin mandibulanın 

sagital yön gelişimini frenlemede Modifiye Jasper Jumper apareyine göre daha etkili 

olduğunu ve yüz maskesinin Modifiye Jasper Jumper apareyine oranla dikey yön 

boyutlarını daha fazla arttırdığını bildirmişlerdir. Araştırmacılar, her iki tedavi grubunda 

da Sınıf III maloklüzyonun tedavisi ile TMR semptomlarında, hassas kas ve hassas 
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TME sayılarında azalma meydana geldiğini ve bu azalmanın da Modifiye Jasper Jumper 

grubunda anlamlı olduğunu ifade etmişlerdir.    

2.1.1.4. Ortognatik Cerrahi 

 

Bazı araştırmacılar iskeletsel Sınıf III maloklüzyonların tedavisine erken 

dönemde başlanması gerektiğini vurgularken (27, 74, 76, 123, 124), bazı araştırmacılar 

hastanın büyüme gelişim döneminin tamamlanmasını bekleyip, daha radikal bir şekilde, 

maloklüzyonu ortognatik cerrahi ile tedavi etmeyi savunmuşlardır (102, 134). 

Erişkin dönemde, özellikle şiddetli Sınıf III anomalilerin dentofasiyal 

deformitelerinin tedavisinde ortognatik cerrahi yaklaşımlar uygulanmaktadır. 

Mandibuler prognati olgularında Sagital Split Osteotomisi, maksiller retrognati 

olgularında LeFort 1 osteotomisi, kombine vakalarda ise LeFort 1 ve Sagital Split 

Osteotomisi birlikte uygulanmaktadır (118). 

2.1.2. Ağız DıĢı Uygulamalar 

2.1.2.1. Yüz Maskesi 

 

İskeletsel Sınıf III maloklüzyonların maksiller yetersizlikten kaynaklanabileceği 

anlaşıldıktan sonra, maksillayı protrüze etmeyi amaçlayan çalışmalar yapılmıştır. İlk 

olarak 1866 yılında Norman W. Kingsley damak yarıklı hastalarda „jumping the bite‟ 

adını verdiği bir teknikle ısırma plakları kullanarak retrognatik konumdaki maksillayı 

protrüze etmeyi amaçlamıştır (6). Maksiller protraksiyonda yüz maskesini ilk olarak 

1875 yılında Potpeschnigg kullanmıştır. 1904‟te Jackson, 1914‟te Sutcliff ve daha 

sonraki yıllarda birçok araştırmacı tarafından yüz maskesi kullanılmıştır (52). 

Maksillaya yönelik bu çalışmalar 1944 yılına kadar yavaşlamıştır. 1944 yılında 

Oppenheim ortodontik kuvvetlerle mandibulanın distal yönde hareket ettirilmesinin 

olanaksız olduğunu ancak maksillanın protrüze edilmesi durumunda mandibuler 

protrüzyonun dengelenebileceğini ve bu işlem için yaş sınırının olmadığını bildirmiştir. 

Oppenheim bu çalışmasında 40 yaşındaki bir hastada başarılı sonuçlar elde etmiştir 

(111). 1960‟lı yılların sonundan itibaren yüz maskesinin Sınıf III maloklüzyonun 

tedavisinde kullanımı giderek artmıştır (38, 94, 98, 108, 144). 
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Nelson (106), 1968 yılında Amerikan futbolcularının koruyucu kaskına 

benzeyen „Anterior Pull Extraoral Appliance‟ adlı aygıtla, suboccipital bölgeyi ve alnı 

ankıraj ünitesi olarak kullanmış ve maksillayı protrüze etmeyi ve mandibulanın ileri 

hareketini durdurmayı amaçlamıştır. 

Sheridan (127), 1968 yılında oral ortopedinin ana hatlarını ve uygulamalarını 

tarif ederek, maksillanın ileri alınmasında en etkili aygıtın „Hickam Chin Cup‟ 

olduğunu ve Sınıf III maloklüzyon tedavisinin maksiller suturalarda kemikleşme 

tamamlanmadan yapılması gerektiğini belirtmiştir. 

1972 yılında Delaire tarafından alın ve çene ucundan destek alan ve „Ortopedik 

Yüz Maskesi‟ olarak adlandırılan aygıt geliştirilmiştir (37).  

Ortopedik yüz maskeleri 3 temel bölümden oluşmaktadır: 

1-Alından ve çeneden destek alınan kısımlar 

2-Ağız içi destek ünitesi 

3-Elastikler (65) 

Delaire ve ark. (37), üst çenenin gelişim yetersizliğine bağlı iskeletsel Sınıf III 

maloklüzyona sahip 50 hastayı tek bir taraf için ortalama 600 g şiddetinde kuvvet 

uygulayan Delaire yüz maskesi ile tedavi etmişlerdir. Elde ettikleri klinik gözlemlere ve 

sefalometrik ölçümlere dayanarak Delaire yüz maskesinin etkilerini şu şekilde 

açıklamışlardır (Şekil 2.1): 

- Maksiller bazal kavis, sutura fronto-maksillaris etrafında anterior 

rotasyon yaparak öne doğru hareket eder. 

- Maksiller dentoalveolar bölge „çekmece hareketi‟ yaparak öne doğru yer 

değiştirir. 

- Mandibula aşağı ve arkaya rotasyon yapar. 

- Çekmece kuvvetlerinin etkisiyle oklüzal düzlem eğimi değişir. 
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ġekil 2.1 Delaire Ortopedik Yüz Maskesinin Etki Mekanizması 

 

1972 yılında Delaire ve Verdon (37) maksiller molarların distalinden postero-

anterior yönde 1000 - 2000 g‟lık kuvvet uygulayarak tedavi ettikleri olgularda, 

maksillanın ileri hareketi ile birlikte, saat yönünün tersine doğru rotasyon oluştuğunu 

belirtmişlerdir. 

Cozzani (31), Delaire tipi yüz maskesinin ve diğer tipteki reverse headgearlerin 

maksillanın protraksiyonunda 500 - 1000 g‟lık kuvvetlerle özellikle genç hastalarda 

etkili olabileceğini bildirmiştir. 
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Kössler (84), iskeletsel Sınıf III anomaliye sahip yaşları 7 - 12 arasında değişen 

13 çocuğu, 7 - 19 aylık süre içinde Delaire yüz maskesi ile tedavi etmiştir. Araştırmada 

kontrol grubu kullanmamış olup elde edilen sonuçları çeşitli sefalometrik analiz 

yöntemlerine göre incelemiş ve kıyaslama yapmıştır. Sassouni analiz yöntemine göre şu 

sonuçları bulmuştur: 

- A noktasında ve üst kesici dişlerde ilerleme 

- B noktasında gerileme 

- Mandibulada posterior rotasyon 

- Alt kesici dişlerde linguale eğilme 

- Üst birinci büyük azı dişlerinde mezial yönde hareket 

Atallah (7), Delaire yüz maskesiyle Sınıf III vakalarda meydana gelen profil 

değişikliklerini incelediği araştırmasında, yaşları 10 - 13 arasında değişen 15 çocuktan 

tedavi öncesi ve sonrası lateral sefalometrik radyografiler almış ve bunları Sassouni ve 

Charron‟un sefalometrik analiz yöntemleri ile incelemiştir. Elde edilen sonuçlar şu 

şekildedir: 

- ANB açısında ve yüz konveksitesinde artış 

- Mandibuler prognatizmde düzelme 

- Molar ve kesici dişler bölgesinde daha dengeli oklüzyon  

Subtelny ve Roberts (121), 10 yaşında tek taraflı total dudak damak yarıklı bir 

erkek çocuğunu standart edgewise teknik ile birlikte Delaire yüz maskesi kullanarak 

tedavi etmişlerdir. Hastada var olan derin kapanışın açılması için elastikleri maksiller 

ark telinin posterior bukkal segmentinden uygulamışlardır. Bu tedavi ile SNA açısında 

artış ve yüz profilinde iyileşme sağlamışlardır. 

Mermigos ve ark. (98), iskeletsel Sınıf III maloklüzyona sahip, yaşları 4-14 

arasında değişen 12 çocuk üzerinde Delaire tipi yüz maskesinin maksilla ve mandibula 

üzerine etkilerini araştırmışlardır. Kontrol grubunun kullanılmadığı bu araştırmada 

tedavi 13 ay sürmüştür. Bu araştırmanın sonucunda; SNA açısında, efektif maksiller ve 

mandibuler uzunluklarda, gonial açı ve mandibuler düzlem açısında artış tespit 

edilmiştir. 
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Ranta (120), yaşları 9 - 15 arasında değişen dudak damak yarıklı 14 hastada 

Delaire tipi yüz maskesinin ortopedik etkilerini incelediği araştırmasında, tek bir taraf 

için 300 - 400 g, toplam 800 g kuvvetinde verilen elastiklerin yönünü hastaların mevcut 

overbite miktarına göre ayarlamıştır. Ortalama 15 aylık tedavi süresinin sonunda yaşları 

9 - 11 arasında değişen 5 hastada maksillada anterior translasyon tespit ederken, yaşları 

10 - 12 arasında olan 9 hastada düzelmenin dentoalveolar seviyede sınırlı kaldığını 

bildirmiştir.  

Enacar ve ark. (44), tek taraflı dudak damak yarıklı hastalarda Delaire 

maskesiyle tedavi sonucunda meydana gelen dentofasiyal morfolojik değişiklikleri 

incelemişlerdir. Araştırmacılar ortalama 13 aylık tedavi süresi sonucunda 

maksillomandibuler ilişkilerin normal hale geldiğini, maksilla daha önde konumlanırken 

mandibulanın da saat yönündeki rotasyonuna bağlı olarak daha geride konumlandığını 

bildirmişlerdir. 

 Kılıçoğlu ve Kırlıç (81), Delaire tipi yüz maskesiyle tedavi edilmiş, yaş 

ortalaması 8,65 yıl olan iskeletsel Sınıf III maloklüzyona sahip 16 vakayı, aynı yaş 

ortalamasına sahip tedavi edilmemiş iskeletsel Sınıf III maloklüzyona sahip 10 vaka ile 

karşılaştırmışlar ve Delaire tipi yüz maskesinin büyüme ve gelişimi devam eden 

iskeletsel Sınıf III vakalarda ortopedik etkiye sahip olduğunu ve tedavi sonucunda 

yumuşak doku profilinin konkavitesinin azaldığını bildirmişlerdir. 

Ateş ve Erverdi (8), yaş ortalaması 14,32 yıl olan bireylerde RPE destekli 

Delaire yüz maskesi kullandıkları çalışmalarında, 3 aylık dönem sonunda belirgin 

ortopedik etki elde ettiklerini bildirmişlerdir. 

Yapılan birçok çalışmada hızlı maksiller genişletme destekli yüz maskesi 

kullanımının maksiller protrüzyona yardımcı olduğu bildirilmiştir (4, 10, 12, 17, 27, 34, 

61, 63, 67, 101, 102, 141). 
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2.1.2.1.1 Hızlı Maksiller GeniĢletmenin Maksiller Protrüzyona Etkisi 

 

Maksilla, çene yüz sistemindeki frontal, lacrimal, nasal, ethmoid, palatin, vomer, 

zygoma, inferior nasal concha ve sphenoid kemikleriyle sutural bağlantı yoluyla eklem 

yapmaktadır. Maksilla yüz kemikleriyle pterygopalatin, zygomatikomaksiller, 

frontomaksiller, palatomaksiller suturaları yapar. Maksillayı komşu kemiklere bağlayan 

bu suturalar dışında maksilla içerisinde yer alan ve maksillanın büyüme ve gelişiminde 

rol oynayan suturalar da mevcuttur. Bu suturalardan biri olan sutura palatina transversa 

doğumda 2. süt molarlar hizasında bulunur ve maksillanın öne doğru hareketinde 

etkinlik gösterir. Diğer bir sutura ise maxilla ile premaksilla arasındaki sutura incisiva 

olup, bu suturanın postnatal hayatta maksillanın öne doğru gelişiminde etkili olduğu 

söylenemez. Sutura palatina medianın ise maksiller gelişimde önemi azdır. Hızlı 

maksiller genişletmenin, maksillayı eklem yaptığı kemiklerden suturaları etkileyerek 

serbestleştirip, maksiller dentoalveolar kaideyi öne hareket ettirdiği, maksillanın 

protrüzyon kuvvetlerine karşı olan hareketini olumlu etkilediği çeşitli araştırıcılar 

tarafından saptanmıştır (17, 31, 61, 62,  63, 94, 137). 

Hızlı maksiller genişletme ilk olarak Edward Angle tarafından 1860 yılında 

tanımlanmıştır (19). Hızlı maksiller genişletmenin yaygınlaşması ilk ortaya çıkışından 

yaklaşık 100 yıl sonradır. 1960 yılında Haas kendi adıyla anılan Haas genişletme 

apareyini geliştirmiştir (60). 

Hızlı maksiller genişletme sonrasında tabanı kesici dişler bölgesinde, tepesi 

nazal bölgede frontomaksiller suturada olan üçgen şeklinde bir açıklık meydana gelir. 

Oklüzalden bakıldığında en fazla açılma suturanın ön kısmında oluşmaktadır ve bu 

açıklık arkaya doğru gittikçe azalmaktadır (17, 153). 

Hızlı maksiller genişletme esnasında oluşan kuvvetler sadece midpalatal 

suturaya değil, bütün maksiller suturalara etki etmektedir. Gardner ve Kronman (48) 

maymunlar üzerinde yaptıkları çalışmada hızlı maksiller genişletme ile sphenooccipital 

synkondrosis etrafındaki tüm kemik segmentlerde ayrılma olduğunu ve lamboid, 

parietal ve midpalatal suturaların uyumunun bozulduğunu belirtmişlerdir. Biederman 

(18) hızlı maksiller genişletme esnasında tüm suturaların etkilendiğini belirtmiştir. Bu 

suturaların en önemlileri midpalatal sutura, frontonasal sutura, zygomatikomaksiller 

sutura ve zygomatikotemporal suturadır (18). 
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Timms (141) 1981 yılında, hızlı maksiller genişletme esnasında midpalatal 

sutura ile birlikte maksillanın çevre kemiklerle yaptığı suturalarda da açılmalar ve 

önemli derecede gerilmeler olduğunu bildirmiştir. Sphenoid kemiğin pterygoid 

proçesleri dışarı doğru açılırken, palatinal kemiklerin de birbirinden ayrıldığını tespit 

etmiştir. Palatal sutura yüzeylerinde yeni kemik oluşumu ile birlikte osteoblastların 

sayısının arttığı görülmüştür. Osteojenik fibrillere basınç uygulandığında böyle bir 

cevap oluşması normaldir. Çevre suturalarda ortaya çıkan hücresel aktivitedeki artışın 

sadece altı ay sürdüğü belirtilmiştir. Timms (141) aktif hızlı maksiller genişletme 

tamamlanır tamamlanmaz protraksiyon işlemine başlanmasını önermiştir. 

İşeri ve ark. (69), hızlı maksiller genişletmenin kraniyofasiyal yapılar üzerindeki 

etkilerini 12 yaşındaki vakanın verilerini kullanarak finite element metodu (FEM) ile 

yaptıkları üç boyutlu iskelet üzerinde incelemişlerdir. En yüksek stres düzeyinin (73,75 

kg/mm²) sphenoid kemiğin pterygoid parçasında yoğunlaştığını gözlemlemişlerdir. 

Ayrıca zygomatik kemikte (41,25 kg/mm²), nazal kavitenin ön alt duvarında (30,79 

kg/mm²) yüksek stres düzeyleri belirlenmiştir. Bununla birlikte orbitanın dış duvarında 

(14,06 kg/mm²), kanin (18,82 kg/mm²) ve molar bölgelerde de (15,72 kg/mm²) yüksek 

stres düzeyleri ölçülmüştür. 

Gautam ve ark. (50), hızlı maksiller genişletme ile kraniyofasiyal suturalarda 

meydana gelen stres dağılımını 7 yaşındaki bir insan kuru kafasını kullanarak FEM 

analizi ile incelemişler ve çalışmalarında; en yüksek stres değerlerinin sırasıyla 

frontomaksiller, nazomaksiller, frontonazal ve sphenozygomatik suturalarda meydana 

geldiğini tespit etmişlerdir.  

Midpalatal suturadaki sert dokuların tekrar organize olması aktif hızlı maksiller 

genişletmenin hemen sonrasında başlamaktadır. Haas (61) midpalatal suturanın tam 

olarak kemikleşmesinin 60 - 90 gün sürdüğünü belirtmiştir. 

Ekström ve ark. (42) yaptıkları çalışmada hızlı maksiller genişletmeden sonra 

midpalatal suturadaki mineralizasyonu incelemişler ve ilk hafta suturanın mineral 

içeriğinde artış olduğunu, bu artışın 1 ay içerisinde maksimuma ulaştığını ve 3 ay sonra 

mineral miktarının başlangıç seviyesine ulaştığını bulmuşlardır. 

Haas (61) 1965 ylında sunduğu vakada hızlı maksiller genişletme ile 

serbestleştirilmiş maksillayı kuvvetli elastiklerle öne doğru çekebildiğini belirtmiştir. 
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Hızlı maksiller genişletme esnasında maksillaya komşu suturalarda oluşan 

basınç, hücresel yanıtı ve farklılaşmayı başlatır. Bu durum vaskülarite ve osteoblastik 

aktivite artışına neden olur. Bu durum protraksiyon kuvvetlerinin daha anlamlı bir etki 

oluşturmasına yardımcı olur (58, 108). 

Yüz maskesi kullanımında protraksiyon kuvvetlerinin başlıca etkileri olan 

maksiller protraksiyon ve suturalardaki remodelling, yapılan hayvan çalışmaları ile 

kanıtlanmıştır (39, 73, 76, 101). 

İnsan yaşı olarak 12 - 14 yaşlarına denk gelen 2 adet Macaca speciosa maymun 

üzerinde yapılan bir çalışmada, hızlı maksiller genişletmeyi takiben 7 gün süre ile 

palatal düzleme paralel olacak şekilde maksillaya anterior yönde kuvvet uygulanmış ve 

maksillanın öne ve saat yönünün tersine, mandibulanın ise aşağıya ve saat yönünde 

rotasyon yaptığı bildirilmiştir (39). 

Kambara (76), 1977 yılında karışık ve sürekli dişlenme dönemindeki 11 Macaca 

irus maymunun maksillalarına 90 gün süre ile günde 15 saat tek bir taraf için 300 g 

toplamda 600 g kuvvet uygulamış ve uygulanan extraoral kuvvetle maksillanın 

çevresindeki suturalarda ve maksiller tuberositede belirgin değişiklikler olduğunu, genç 

maymunların suturalarında istenilen reaksiyonların elde edildiğini ve maksillanın ileri 

hareketi sırasında saat yönünün tersine bir rotasyon yaptığını bildirmiştir. 

Nanda (101), hem erişkin hem de büyümekte olan 9 Macaca mulatta maymunda 

yaptığı araştırmasında, sutural modifikasyonla midfasiyal kompleksin anterior yönde 

yer değiştirebileceğini göstermiş ve kuvvetin yönünün oklüzal düzleme paralele yakın 

uygulandığı maymunlarda maksillanın yer değiştirme şeklinin vertikal yönden çok 

horizontal yönde olduğunu bildirmiştir.  

Jackson ve ark. (73), 1979 yılında maymunlarda yaptıkları araştırmalarında ağız 

dışı ortopedik kuvvetlerin deney, retansiyon ve postretansiyon dönemdeki etkilerini 

sefalometrik ve histolojik olarak incelemişler ve buna göre; 

-Maksillaya yönelik ağız dışı ortopedik kuvvetlerin etkisiyle circummaksiller 

suturaların hepsinde kemik remodellinginin meydana geldiği ve bu remodelling 

miktarının suturanın yönü ve kuvvet kaynağına uzaklığı ile ilişkili olduğu, 

-Ortopedik kuvvetin etkisiyle midfasiyal kemiklerin dış yüzeyinde de 

remodelling görülebileceği, 
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-Maksiller kompleksin hafifçe anterior rotasyon yaparken belirgin şekilde öne 

hareket ettiği,  

-Temporomandibuler eklemde herhangi bir histolojik değişiklik olmadığı, 

-Ortopedik kuvvetlerin etkilerinin periost aracılığı ile komşu kemiklere 

iletilebileceği, 

-Ağız dışı kuvvetlerin maksilla ve midfasiyal kemikler aracılığıyla sphenoid 

kemiğin synkondrosisleri gibi derin kraniyal yapılarda da değişikliklere yol açabileceği, 

-Relaps oluşmasının retansiyon süresi ile doğrudan ilişkili olabileceği sonucuna 

varılmıştır (73). 

Literatürler incelendiğinde, hızlı maksiller genişletme sonrasında üst çenenin 

çevresindeki suturalardan ayrılarak serbestlendiği ve bu suturalarda hücresel aktivitenin 

başladığı; sonuç olarak bu durumun üst çenenin protraksiyonu sırasında protraksiyon 

miktarını arttırıcı yönde etkisi olduğu bildirilmiştir (17, 27, 31, 61, 63, 73, 95, 102, 

117).   

Nanda (102) 1980 yılında yaptığı çalışmasında, hızlı maksiller genişletmenin 

yüz kemiklerine ve maksillanın ilişkide olduğu suturalara etki ederek maksiller 

protraksiyonla elde edilecek olan ortopedik değişimleri kolaylaştıracağını belirtmiştir. 

Bond (26), maksiller retrognatiye bağlı iskeletsel Sınıf III maloklüzyona sahip 

15 yaşındaki bir kız çocuğuna önce hızlı maksiller genişletme apareyi uygulamış ve 

ardından maksillanın protraksiyonu için çenelik ile birlikte 24 ons‟luk elastikler 

kullanmıştır. Sunduğu bu vaka raporunda başarılı sonuçlar elde ettiğini bildirmiştir. 

Turley (144), hızlı maksiller genişletme ve protraksiyon headgear ile tedavi 

edilen hastalarda önemli derecede ortopedik etki elde edildiğini ve bu düzelmenin 

maksillanın öne ve aşağıya hareketi ve mandibulanın arkaya rotasyonu ile ilişkili 

olduğunu belirtmiştir. 

Da Silva Filho ve ark. (33) hızlı maksiller genişletmenin tek başına SNA 

açısında anlamlı bir değişiklik oluşturmayacağını, eğer maksillanın öne doğru hareketi 

isteniyorsa hızlı üst çene genişletmesinin aktif fazından hemen sonra maksillanın 

protraksiyonunu sağlayacak bir apareyin kullanılması gerektiğini vurgulamışlardır. 
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Mc Namara ve Brudon (95) 1993 yılında yayınlanan kitaplarında yüz maskesi 

ile yapılacak olan protraksiyondan önce hızlı maksiller genişletme ile suturaların 

direncinin ortadan kaldırılmasıyla daha kolay sonuç alınabileceğini vurgulamışlardır. 

Hızlı maksiller genişletme ile birlikte yüz maskesi uygulandığında uzayın üç yönünde 

önemli değişiklikler elde edileceğini bildirmişlerdir. 

Ateş (8), 1 kız 9 erkekten oluşan hızlı maksiller genişletme destekli yüz maskesi 

grubu ile 2 erkek 8 kızdan oluşan hızlı maksiller genişletme kullanılmayan grubun, yüz 

maskesi ile meydana gelen protraksiyon miktarlarını karşılaştırmıştır. Her iki grupta da 

1500 g kuvvet uygulamıştır. Hızlı maksiller genişletme destekli yüz maskesi grubunda 

maksillanın anteriora hareket miktarının daha fazla olduğunu belirtmiştir. İki grup 

arasındaki en önemli fark ise; hızlı maksiller genişletme destekli grupta maksillanın 

anteriora hareketinin % 90‟ı ilk ay içerisinde meydana gelirken, diğer grupta 

maksillanın anteriora hareketi 3. ayın sonunda gözlenmiştir (8).   

Baik (13), yaşları 8 - 13 arasında değişen 60 maksiller retrognatiye bağlı 

iskeletsel Sınıf III maloklüzyona sahip hastaya Delaire tipi yüz maskesi uygulamış ve 

60 hastayı yaşlarına ve hızlı maksiller genişletme uygulanıp uygulanmadığına göre 

gruplara ayırmıştır. Hızlı maksiller genişletme uygulanan grupta A noktasının ileri 

hareketinin daha fazla olduğu ve yaş grupları arasında herhangi bir fark olmadığı 

saptanmıştır.  

Ngan ve ark. (108), ortalama yaşları 8,4 yıl olan 12 erkek 18 kız hastaya hızlı 

maksiller genişletmeyi takiben tek taraflı 380 g‟lık protraksiyon kuvveti uygulamışlar 

ve 6 aylık tedavi süresi sonunda maksillada 1,8 mm‟lik anterior hareket, üst kesicilerde 

ise 1,7 mm labial yönde hareket meydana geldiğini bildirmişlerdir. 

Chong ve ark. (30), yaşları 4,58 ve 8,25 yıl arasında değişen 16 vakaya hızlı 

maksiller genişletme sonrası 7,3 ay süresince tek taraflı 230 - 285 g kuvvet uygulayarak 

maksiller protraksiyon tedavisi uygulamışlardır. 13 vakayı kontrol grubu olarak 

değerlendirmiş ve herhangi bir tedavi uygulamamışlardır. Tedavi sonrasında negatif 

overjette meydana gelen düzelmenin, mandibulanın aşağı ve arkaya hareketi ile birlikte, 

alt kesicilerin linguale eğilmesine bağlı oluştuğunu belirtmişlerdir. SNA açısındaki 

değişimin ortalama 0,91º olduğu belirtilmiştir. 
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Williams ve ark. (155), ortalama yaşları 8 yıl 3 ay olan 28 hastaya hızlı 

maksiller genişletmeyi takiben ortalama 140 gün süre ile tek taraflı 28 ons kuvvetindeki 

elastiklerle protraksiyon headgear uygulamışlardır. Tedavi sonunda maksillanın 1,54 

mm, maksiller dişlerin ise 2,73 mm anterior yönde hareket ettiğini bildirmişlerdir. Hızlı 

maksiller genişletmeyi takiben uygulanan protraksiyon kuvvetinin iskeletsel etkiden çok 

dentoalveolar etki meydana getirdiğini belirtmişlerdir. 

Lee ve ark. (87), maksillanın hızlı maksiller genişletme destekli 

protraksiyonunun, hızlı maksiller genişletme olmadan yapılan protraksiyonuna göre çok 

daha efektif olduğunu ve protraksiyon maksiller genişletme ile birlikte uygulandığında 

maksillanın daha çok translasyon yaparak öne geldiğini belirtmişlerdir. 

Kılıçoğlu ve Kırlıç (81), ortalama yaşları 8,65 yıl olan maksiller retrognatiye 

bağlı iskeletsel Sınıf III maloklüzyona sahip 16 kız hastaya tek taraflı 400 g kuvvet 

uygulayarak Delaire yüz maskesi kullandırmışlardır. Bu çalışmada 10 kız hasta da 

kontrol grubu olarak kullanılmıştır. Pozitif overjet oluşuncaya kadar yüz maskesi 

uygulamaya devam edilmiş olup bu süre ortalama 10 ay bulunmuştur. Sonuçta, herhangi 

bir hızlı maksiller genişletme yapılmaksızın da Delaire tip yüz maskesinin büyümekte 

olan iskeletsel Sınıf III hastaların dentofasiyal morfolojik özelliklerinde ortopedik 

etkiler yarattığı sefalometrik olarak gösterilmiştir. Bu tedavi ile birlikte SNA açısında 

2,56º artış, SNB açısında 1,78º azalma, maksillada öne hareket, mandibulada aşağı 

arkaya rotasyon ve profil konveksitesinde artış meydana gelmiştir. 

10 erkek 21 kız toplam 31 maksiller retrognatiye bağlı Sınıf III maloklüzyona 

sahip hasta üzerinde yapılan başka bir çalışmada, hızlı maksiller genişletme sonrasında 

tek taraflı 350 g kuvvetle yüz maskesi uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonuçları 

protraksiyon işleminin hemen hızlı maksiller genişletmeyi takiben yapılması gerektiğini 

göstermiştir (34). 

Ngan ve ark.‟ın (110) yaş ortalamaları 8,4±1,8 yıl olan 20 vaka üzerinde 

yaptıkları çalışmalarında, maksillanın suturalardan serbestleşmesini sağlamak amacıyla 

hızlı maksiller genişletme apareyi bir hafta süresince günde iki defa çevrilerek 

kullanılmıştır. Maksiller genişletmeyi takiben hastalara 8 ay süre ile tek taraflı 380 g 

kuvvet uygulayacak şekilde yüz maskesi kullandırılmıştır. Tedavi başında ortalama -2,0 

mm olan overjetin tedavi sonunda 3,5 mm‟ye çıktığı tespit edilmiştir. 
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Bu konu ile ilgili olarak yapılan başka bir çalışmada, hızlı maksiller genişletme 

ile birlikte yüz maskesi kullanılan vakalarda üst kesici dişlerin labiale hareketinin, hızlı 

maksiller genişletme yapılmadan protraksiyon işleminin uygulandığı vakalara oranla 

daha az olduğu bulunmuştur. Araştırıcılar kesici dişlerin labiale hareketinin fazla 

olmasıyla maksiller genişletme yapılmadan protraksiyon işleminin uygulandığı 

vakalarda daha az iskeletsel etki fakat daha fazla dentoalveolar etki meydana gelmiş 

olduğu yorumunu yapmışlardır (82). 

Proffit ve Fields de (118) maksiller protraksiyonun etkisinin arttırılması 

amacıyla protraksiyon öncesinde iskeletsel bir genişletme yapılmasını önermektedirler. 

Westwood ve ark. (154) ile Kapust ve ark. (77) ekspansiyonun suturaların 

rijiditesini kırdığını ve yüz maskesinin protraksiyon etkisini arttırdığını belirtmişlerdir. 

Arslan ve ark. (4), hızlı maksiller genişletme ile maksillanın kraniyofasiyal 

kompleksteki diğer 9 kemikle olan sutural bağlantısının açılmış olacağını ve bu 

durumun protraksiyona katkıda bulunacağını belirtmişlerdir. Genişletme sırasında 

maksiller dişlerle mandibuler dişler arasında interferanslar oluşması, mandibulanın 

aşağı ve arkaya rotasyon yapmasına sebep olmakta ve bu da yan çapraz kapanışla 

beraber ön çapraz kapanışın da düzelmesini sağlamaktadır. 

Vaughan ve ark. (149) yaşları 5 ile 10 arasında değişen 46 hastayı rastgele 3 

gruba ayırmışlar ve 1. gruptaki hastalara hızlı maksiller genişletme ile birlikte yüz 

maskesi kullandırmış, 2. gruptaki hastalara hızlı maksiller genişletme yapılmaksızın yüz 

maskesi kullandırmış, 3. gruptaki vakaları ise kontrol grubu olarak 12 ay boyunca 

izlemişlerdir. Maksiller genişletme yapılan ve yapılmayan gruplar arasında hiçbir 

değerde istatistiksel olarak anlamlı fark bulamamışlardır. 

Yu ve ark.‟ın (157), 2007 yılında sonlu elemanlar analizi ile insan kuru kafası 

üzerinde yaptıkları çalışmada, simülasyon A‟da hızlı maksiller genişletme 

yapılmaksızın, simulasyon B‟de ise hızlı maksiller genişletme yapılarak maksillaya 

oklüzal düzlemle 20° açı yapacak şekilde 500 g‟ lık protraksiyon kuvveti uygulanmıştır. 

A noktası hızlı üst çene genişletmesinin uygulandığı grupta 4,83 mm öne hareket 

ederken, maksiller genişletmenin yapılmadığı grupta A noktasında sadece 0,008 mm 

hareket gözlenmiştir. 
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Guatam ve ark. (51), 7 yaşındaki bir insan kuru kafasını kullanarak 

oluşturdukları sonlu elemanlar modeli üzerinde yaptıkları çalışmalarında; birinci 

modele maksiller genişletme yapılmaksızın, ikinci modele hızlı maksiller genişletme 

yapıldıktan sonra maksillaya oklüzal düzlemle 30° açı yapacak şekilde 1000 g‟lık 

protraksiyon kuvveti uygulamışlardır. A noktası, ANS ve prosthion noktalarının 

maksiller ekspansiyonla birlikte protraksiyonun yapıldığı modelde sadece maksiller 

protraksiyonun yapıldığı modele oranla daha fazla öne geldiği gözlenmiştir. Ayrıca 

maksiller ekspansiyonla birlikte protraksiyonun yapıldığı modelde gözlenen 

nazomaksiller kompleksin öne ve aşağıya doğru hareketinin maksillanın doğal büyüme 

yönüne daha yakın olduğunu belirtmişlerdir. 

Liou (90) 2005 yılında yaptığı çalışmada “Alternate Rapid Maxillary 

Expansions and Constrictions (Alt-RAMEC) of Maxilla” adını verdiği hızlı üst çene 

genişletmesi modelini tanımlamıştır. Bu tedavi metodunda amaç, maxillada 

overekspansiyon yapmadan maksillanın disartikülasyonunu sağlamaktır. Liou (90) bu 

tedavi metodunu diş çekimine benzetmiştir. Dişin alveol soketinden ayrılabilmesi için 

davye ile tutulan dişe bukkalden ve lingualden uygulanan kuvvet tekrarlanarak dişin 

bağlantılarının zayıflatıldığı gibi, maksillanın ilişkide olduğu suturalarla bağlantısının 

zayıflatılması ile daha başarılı bir protraksiyon sağlanacağı görüşünü savunmaktadır. 

Liou (90) protraksiyon kuvveti uygulaması öncesinde mutlaka maksillanın çevre 

suturalarla olan ilişkisinin zayıflatılmasını önermektedir. Liou‟ya (90) göre hızlı 

maksiller genişletme distraksiyon osteogenezisinin bir çeşidi olup sutural distraksiyon 

osteogenezisi olarak tanımlanabilir. Liou (90) maksillanın yüz maskesi gibi apareylerle 

protraksiyonunu ise sutural protraksiyon osteogenezisi olarak tanımlamaktadır. Bu 

çalışmada maksilla 7 - 9 hafta süre ile günde 1 mm olacak şekilde ilk hafta 

genişletilmiş, ikinci hafta vida kapatılmıştır. 7 - 9 haftalık sürecin sonunda maksillaya 

protraksiyon kuvveti uygulanmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir (90). 

Liou ve ark. (89), tek taraflı dudak damak yarığına sahip 26 hasta üzerinde 

yaptıkları çalışmalarında, 16 hastada hızlı maksiller genişletme apareyini bir hafta 

süresince günde iki defa çevirdikten sonra, 10 hastada ise 7 haftalık Alt-RAMEC 

protokolü uyguladıktan sonra maksiller protraksiyon uygulamışlardır. Sefalometrik 

değerlendirme sonucunda, maksillanın öne hareketinin Alt-RAMEC grubunda anlamlı 

derecede daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir. 
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İşçi ve ark.‟nın (72) 2007 yılında, maksiller retrognatiye sahip 30 hasta üzerinde 

yaptığı çalışmada, birinci uygulama grubundaki 15 hastaya bir hafta hızlı üst çene 

genişletmesi uygulandıktan sonra yüz maskesi kullandırılmış, ikinci uygulama 

grubundaki 15 hastaya Liou‟nun hızlı maksiller genişletme modeli 4 hafta 

uygulandıktan sonra yüz maskesi kullandırılmıştır ve ilk 6 aylık dönem sonunda alınan 

sefalometrik filmler başlangıç kayıtlarıyla karşılaştırılmıştır. Her iki uygulama grubunda 

da maksillanın öne hareketi izlenmiştir fakat ikinci uygulama grubunda maksillada 

izlenen öne hareketin birinci uygulama grubunun hemen hemen iki katı olduğu tespit 

edilmiştir (72). 

Wang ve ark. (151) 2009 yılında 20 kedi üzerinde yaptıkları çalışmada, 

circummaksiller suturaların 5 haftalık Alt-RAMEC protokolü uygulanan grupta, 1 hafta 

hızlı maksiller genişletme uygulanan gruba göre daha fazla açıldığını tespit etmişlerdir. 

Maksiller retrognatiye bağlı iskeletsel Sınıf III maloklüzyona sahip 18 hasta 

üzerinde yapılan başka bir çalışmada, 9 hastaya 7 haftalık Alt-RAMEC protokolü 

uygulandıktan sonra, 9 hastaya da 1 hafta süresince hızlı maksiller genişletme 

uygulandıktan sonra yüz maskesi ile protraksiyon sağlanmış ve yapılan sefalometrik 

değerlendirme sonucunda her iki grupta da maksillanın öne geldiği fakat iki grup 

arasında maksiller protraksiyon miktarı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı tespit edilmiştir (41). 
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2.1.2.1.2 Yüz Maskesi Kullanımında Kuvvetin Yönü 

 

Maksiller protraksiyonla ilgili çalışmalar incelendiğinde, kuvvetin uygulandığı 

yer ve kuvvetin yönü ile ilgili birçok araştırmanın yapıldığı görülmektedir. 

Kuvvetin uygulanma yeri ve yönü, protraksiyon esnasında maksillanın paralel, 

saat yönünde ya da saat yönünün tersine dönme hareketi yaparak öne doğru yer 

değiştirmesini sağlamaktadır. Hickham (65), maksillanın saat yönünün tersine rotasyon 

yapmasını engellemek için protraksiyon için kullanılan elastikleri maksiller kaninlere 

yakın uygularken, Mermigos ve ark. (98) ile Wisth ve ark. (156) ise tam kaninler 

bölgesinden uygulamışlardır. 

Kambara (76), maksiller protraksiyonun daha etkili olabilmesi için kuvvetin 

uygulama yerinin mümkün olduğu kadar anteriorda bulunması gerektiğini bildirmiştir. 

Orta yüzün direnç merkezi anteroposterior yönde 1. ve 2. premolarların 

köklerinin apeksleri arasında ve dikey yönde orbita tabanı ile 1. molar kökünün apeksi 

arasında bulunmaktadır. Translasyon hareketi isteniyorsa kuvvetin direnç merkezinden 

geçmesi gerekmektedir (64, 138). 

Itoh ve ark. (70) insan kuru kafasından elde ettikleri model üzerinde maksillaya 

oklüzal düzleme paralel, oklüzal düzlemden 20° aşağı yönde açılandırılmış ve bu iki 

vektörün birleşimi şeklinde kuvvet uygulamışlar, maksillayı öne almak ve aşağıya 

doğru yönlendirmek için oklüzal düzlemden 20° aşağıya doğru açılandırılmış kuvvetin 

uygulanması gerektiğini bildirmişlerdir. 

Ranta (120), üst çenenin istenmeyen rotasyonunu kontrol edebilmek için 

kuvvetlerin uygulama yerlerinin modifiye edilmesi gerektiğini bildirmiştir. 

Protraksiyon kuvvetinin uygulama bölgesinin değiştirilmesinin, maksillanın ileri 

doğru hareketine etkisini araştıran başka bir çalışmada, 1. premolar ve 1. molar dişler 

bölgelerine uygulanan protraksiyon kuvvetlerinin etkileri kıyaslanmıştır.  Maksiller 

protraksiyon 1. premolar dişler bölgesinden yapıldığı takdirde maksillanın ileri 

hareketinin daha paralel olacağı sonucuna varılmıştır. Kuvvet 1. molar dişler 

bölgesinden uygulandığı takdirde ise maksillanın daha önde konumlandığı, fakat yukarı 

ve öne rotasyonun daha fazla olduğu bildirilmiştir. Ağız içi protraksiyon yerinin 

iskeletsel ve dental problemlerin vertikal boyutlarına göre belirlenmesi gerektiği; 
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çeneler arası uyumsuzluk fazla ise protraksiyonun molar bölgeden, hastada açık kapanış 

yatkınlığı varsa protraksiyonun daha anterior bir noktadan yapılması gerektiği 

belirtilmiştir (68). 

Da Silva Filho ve ark. (34), 31 Sınıf III maloklüzyona sahip hasta üzerinde 

yaptıkları çalışmalarında, protraksiyon bölgesi olarak kanin ve 1. molar bölgeyi 

kıyaslamışlardır.  Kanin bölgesinden yapılan protraksiyon ile maksillanın daha paralel 

hareket edeceğini ve maksillanın saat yönünün tersine rotasyonunu azaltmak için 

kuvvetin premolarlar hizasından uygulanması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Tanne ve ark. (138) insan kuru kafasından geliştirdikleri modelde molarların 

bukkalinden oklüzal düzlemle 30° aşağı doğru açı yapacak şekilde ve paralel yönde 

1000 g‟lık kuvvetler uygulamışlardır. Paralel yönde uygulanan kuvvet nazomaksiller 

kompleksin yukarı ve öne rotasyonuna neden olurken, 30° aşağı doğru açılandırılarak 

uygulanan kuvvet nazomaksiller komplekste çok hafif bir rotasyonla beraber daha çok 

translasyon hareketi meydana getirmiştir. 

Staggers ve ark. (131), 1. molarlardan uygulanan kuvvetin maksillaya saat 

yönünün tersine rotasyon yaptırdığını, bu etkinin istenmediği durumlarda ise kuvvetin 

daha anteriordan uygulanması gerektiğini böylece maksillada aşağı ve öne doğru bir 

hareket meydana geleceğini savunmuşlardır. 

Tosun (143) 1999 yılında yayınlanan kitabında, dikey yön gelişimi baskın olan 

hastalarda, protraksiyon kuvveti molar dişler bölgesine uygulandığı takdirde kuvvetin 

etki çizgisi maksillanın direnç merkezinin altından seyrettiği için diş kavsinin bütünüyle 

saat yönünün tersine rotasyon yapacağını, bunun sonucunda da molar dişlerde uzama ve 

kapanışta açılma meydana geleceğini belirtmiştir. Bu durumu engellemek için kuvvetin, 

etki çizgisi üst diş kavsinin direnç merkezinden ya da bu noktanın biraz üstünden 

geçecek şekilde kaninler ile lateral dişler arasına yerleştirilen çengeller hizasından 

yaklaşık 30° – 45° aşağı doğru açılandırılarak uygulanması gerektiğini, böylece üst diş 

kavsinin saat yönünde rotasyon yaparak öne ve aşağı doğru hareket edeceğini 

bildirmiştir (143).  

Birçok araştırmacı; (8, 70, 80, 107, 134, 138, 156) kuvvetin yönünü oklüzal 

düzlemle 15 - 30° açı yapacak şekilde aşağı yönlendirerek, protraksiyon sırasında 

maksillada oluşan saat yönünün tersine rotasyonu önlemeye çalışmışlardır. Ancak hem 

kuvvetin daha önden uygulanması hem de kuvvetin açılandırılmasına karşın saat 
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yönünün tersine olan rotasyon tam olarak engellenememiştir. Bunun nedenini, kuvvetin 

maksillanın direnç merkezinin altından uygulanmasına bağlamışlardır. 

Baccetti ve ark. (10) tarafından protraksiyon kuvvetinin uygulanma yeri ve açısı 

aşağıdaki gibi özetlenmiştir: 

-Molar dişler hizasından uygulanan paralel kuvvet maksillanın saat yönünün 

tersine rotasyon yapmasına neden olmaktadır. 

-Oklüzal düzlemin 20° altından uygulanan kuvvet rotasyonu azaltmakta ve 

molar dişlerde bir miktar ekstrüzyona neden olmaktadır. 

-Molar ve 1. premolar dişler bölgesinden oklüzal düzleme paralel uygulanan 

kuvvetler palatal düzlemin saat yönünün tersine rotasyon yapmasına neden olmaktadır. 

-Oklüzal düzlem ile 20° açı yapacak şekilde uygulanan kuvvet palatal düzlemin 

rotasyonunu azaltmaktadır. 

-1. premolar dişler bölgesinden uygulanan kuvvet molar bölgeden uygulanan 

kuvvete oranla daha az palatal düzlem rotasyonuna neden olmaktadır. 

2.1.2.1.3 Yüz Maskesi Uygulamasında Kuvvetin ġiddeti 

 

Maksiller protraksiyon ile ilgili kaynaklara bakıldığında, protraksiyon için 

uygulanan kuvvet miktarı tek taraflı olarak 300 g ile 1000 g arasında çeşitlilik 

göstermektedir. Verdon (150), ortopedik etki için şiddetli kuvvet (1500-2000 g) 

uygulanması gerektiğini bildirirken, Wisth ve ark. (156) 10 yaş altındaki hastaları tedavi 

ettikleri çalışmalarında 300 g‟lık kuvvetler ile olumlu sonuçlar elde etmişlerdir. 

Kaynaklar gözden geçirildiğinde 300-600 g (98), 400-600 g (144), 500 g (70),  500-750 

g (102), 600-800 g (77) gibi kuvvet değerlerinin protraksiyon işlemlerinde kullanıldığı 

bildirilmektedir. 

Maksiller protraksiyon apareylerinin uzun dönem etkilerini inceleyen birçok 

araştırmada, iskeletsel ve dentoalveolar değişimlerde önemli relaps potansiyeli olduğu 

belirtilmiştir (99, 108). 

Kuniaki ve Sinha (86), erken dönem maksiller genişletme ile birlikte yüz 

maskesi tedavisinin uzun dönem etkilerini inceledikleri çalışmalarında; tedavi ve 

kontrol grubu arasında SNA, SNB, ANB ve Witts değerlerinde uzun dönemde önemli 
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bir değişiklik bulunmadığını, tedavi sonunda retrüziv konumda olan mandibuler 

kesicilerin protrüzyonundan dolayı artmış overjette azalma gözlendiğini bildirmişlerdir. 

Overjet miktarındaki bir miktar relapsa rağmen hastaların tatmin edici bir oklüzal 

gelişim gösterdiğini belirtmişlerdir. 

Sınıf III maloklüzyonun maksiller protraksiyon ile tedavisinin uzun dönem 

sonuçlarını inceleyen diğer bir çalışmada, 6-9 aylık bir tedavi sonrasında tüm hastalarda 

pozitif overjetin elde edildiği, 4 yıl sonra hastalar yeniden incelendiğinde mandibulanın 

horizontal yönde aşırı büyümesi sonucu % 25 oranında nüks görüldüğü belirtilmiştir 

(108).  

 



 26 

3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Maksiller retrognatiye bağlı iskeletsel Sınıf III maloklüzyona sahip olguların 

büyüme gelişim dönemi içerisindeki tedavisinde üç farklı şekilde yapılan hızlı maksiller 

genişletmeyi takiben yüz maskesi uygulaması ile gerçekleştirilen maksiller 

protraksiyonun, çene yüz sistemindeki iskeletsel ve dentoalveolar yapılar üzerindeki 

etkilerini karşılaştırmak amacıyla toplam 40 (22 kız, 18 erkek) hasta çalışma kapsamına 

alınmıştır.  

3.1. Bireylerin Seçimi ve Grupların OluĢturulması 

 

Çalışma materyalini İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti 

Anabilim Dalı‟na başvuran 40 hasta oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında yer alan 

olguların seçiminde; 

-Maksiller retrognatiye bağlı (SNA ≤ 79°) 

-İskeletsel Sınıf III ilişkiye (ANB ≤ -1°) sahip olmasına, 

-Ön çapraz kapanış ve Sınıf III azı ilişkisi göstermesine,  

-Horizontal yönde gelişim göstermesine, 

-Karışık dişlenme döneminde olmasına, 

-Daha önce ortodontik tedavi görmemiş ve herhangi bir sistemik hastalığı 

olmamasına dikkat edilmiştir. 

Kronolojik yaşları 9-12 yıl arasında değişen 22‟si kız, 18‟i erkek toplam 40 

hasta rastgele biçimde üç tedavi grubuna ayrılmıştır. Birinci tedavi grubunu 8‟i kız 6‟sı 

erkek toplam 14 hasta, ikinci tedavi grubunu 7‟si kız 6‟sı erkek toplam 13 hasta, üçüncü 

tedavi grubunu ise 7‟si kız 6‟sı erkek toplam 13 hasta oluşturmaktadır. Tedavi 

gruplarındaki bireylerin cinsiyet dağılımı, tedavi başındaki kronolojik ve iskelet yaşları 

Tablo 3.1‟de verilmiştir. 

Tedavi öncesinde bireylerin büyüme potansiyellerinin ve kemik yaşlarının 

saptanması amacıyla alınan el-bilek radyografileri Greulich-Pyle (56) atlasından 

yararlanılarak değerlendirilmiştir. 
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Tablo 3.1 AraĢtırma Materyalinin Özelliklerine ĠliĢkin Değerlendirmeler 

 

 

 

 

1. Tedavi Grubu 

n=14 

 

2. Tedavi Grubu 

n=13 

 

3. Tedavi Grubu 

n=13 

 Min         Max Min         Max Min         Max 

 Kronolojik Yaş      9 yıl         12 yıl 9 yıl           12 yıl        9 yıl           12 yıl 

 İskelet Yaşı      9 yıl     12 yıl 6 ay 8 yıl 6 ay   12 yıl 8 yıl 6 ay   12 yıl 6 ay 

 Cinsiyet     

               Kız 

               Erkek 

 

8 

6 

 

7 

6 

 

7 

6 

 

Araştırmamızda yer alan her hastadan tedavi öncesi ve sonrasında lateral 

sefalometrik radyografiler, panoramik radyografiler, el-bilek radyografileri, ağız dışı ve 

ağız içi fotograflar, üst oklüzal filmler ve ortodontik modeller alınmıştır (Şekil 3.1, 

Şekil 3.2, Şekil 3.3).  

Lateral sefalometrik radyografiler İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 

Ortodonti Anabilim Dalı‟nda bulunan “Planmeca EC Proline PM 2002” marka analog 

röntgen cihazı kullanılarak elde edilmiştir. Işın kaynağı ile film arası uzaklık 150 cm, 

bireylerin ortaoksal düzlemleri ile film kaseti arasındaki uzaklık 12,5 cm olacak şekilde 

standardize edilmiştir. Radyografilerin çekimi için kullanılan makine 68 - 74 kilowatt 

ve 12 miliamper gücünde olup, 0,4 - 0,5 saniye süre ile ışın verilmiştir. Araştırmanın 

materyalini oluşturan sefalometrik radyografilerde kullanılan kasetler Kodak marka 18 

x 24 cm boyutlarında olup, banyo işlemleri otomatik olarak Velopex EXTRA-X marka 

film banyo cihazı kullanılarak yapılmıştır. Radyografiler çekilirken dişler sentrik 

oklüzyona getirilmiş, Frankfort Horizontal düzlemin yere paralel olmasına dikkat 

edilmiş ve bunun için sefalostatın kulak çubukları ile baş sabitleştirilmiştir. 
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Çalışmanın yürütülebilmesi için İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu‟ndan 03.11.2010 tarihli 2010/666-159 dosya numaralı 

etik kurul onayı alınmıştır. Hastaların tümü uygulanacak olan ortodontik tedavi 

hakkında bilgilendirilmiş ve tümünden aydınlatılmış onamları alınmıştır. 
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ġekil 3.1 Birinci tedavi grubunda yer alan bir olgunun tedavi baĢı ağız içi ve dıĢı          

görüntüleri 
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ġekil 3.2 Ġkinci tedavi grubunda yer alan bir olgunun tedavi baĢı ağız içi ve dıĢı 

görüntüleri 
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ġekil 3.3 Üçüncü tedavi grubunda yer alan bir olgunun tedavi baĢı ağız içi ve dıĢı 

görüntüleri 
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3.2. Hızlı Maksiller GeniĢletme Apareyinin Yapımı 

 

Başlangıç kayıtlarının tamamlanmasının ardından hastalardan üst ölçüler 

alınmıştır. Elde edilen ölçüler üzerinde 11,0 mm genişletme yapabilen Hyrax vidaları 

(A0620-11, Leone SpA, Firenze, Italy) kullanılarak bonded tip hızlı maksiller 

genişletme apareyi yapılmıştır. Hızlı maksiller genişletme apareyine kanin dişleri 

hizasına gelecek şekilde ağız dışı kuvvetin uygulanabilmesi için çengeller 

lehimlenmiştir. Laboratuar işlemlerinin tamamlanmasının ardından bonded tip hızlı 

maksiller genişletme apareyleri cam iyonomer simanla dişlere yapıştırılmıştır. 

Her üç tedavi grubunda yer alan hastalara vidayı günde iki defa 12 saat ara ile ¼ 

tur açmaları söylenmiştir ve hastalar 1 hafta sonra tekrar kontrole çağırılmışlardır. Bir 

haftanın sonunda birinci tedavi grubunda maksiller genişletme işlemi durdurulmuş, vida 

ligatürlenerek sabitlenmiş ve yüz maskesi kullanımına geçilmiştir. 

İkinci tedavi grubundaki hastalara, bir hafta sonra yapılan kontrolde, apareyi 

günde iki defa 12 saat ara ile ¼ tur vidayı ters yönde çevirerek kapatmaları söylenmiştir. 

Bir hafta sonra yapılan kontrolde hastalara apareyi tekrar günde iki kez 12 saat ara ile ¼ 

tur açmaları söylenmiştir. Bir hafta sonra yapılan kontrolde bu açma-kapama işlemi 

durdurulmuş ve vida ligatürlenerek sabitlenmiştir. Böylece bu grupta yer alan hastalarda 

birer hafta süreyle ( toplam 3 hafta ) açma-kapama-açma işlemi yapılmıştır. Bu işlemi 

takiben hastalara yüz maskesi uygulanmıştır. 

Üçüncü tedavi grubundaki hastalara, bir hafta sonra yapılan kontrolde, apareyi 

günde iki defa 12 saat ara ile ¼ tur vidayı ters yönde çevirerek kapatmaları söylenmiştir. 

Bir hafta sonra yapılan kontrolde hastalara apareyi tekrar günde iki kez 12 saat ara ile ¼ 

tur açmaları söylenmiştir. Bir hafta sonraki kontrolde hastalara vidayı tekrar günde iki 

kez 12 saat ara ile ¼ tur kapatmaları istenmiştir. Sonraki kontrolde hastalara vidayı 

tekrar günde iki kez 12 saat ara ile ¼ tur açmaları söylenmiştir. Bir hafta sonra yapılan 

kontrolde bu açma-kapama işlemi durdurulmuş ve vida ligatürlenerek sabitlenmiştir. 

Böylece bu grupta yer alan hastalarda birer hafta süreyle ( toplam 5 hafta ) açma-

kapama-açma-kapama-açma işlemi yapılmıştır. Bu işlemi takiben hastalara yüz maskesi 

uygulanmıştır (Şekil 3.4). 
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ġekil 3.4 Tedavi Uygulamasının AkıĢ ġeması 
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3.3. Yüz Maskesi Uygulaması 

 

Tüm hastalarda Delaire tipi yüz maskesi (M0774-00, Leone SpA) kullanılmıştır. 

Delaire tipi yüz maskesi dört kısımdan meydana gelmektedir. 

-Alın destek parçası 

-Çenelik 

-Lateral tijler 

-Prelabial ark 

Delaire tipi yüz maskesi alın ve çene ucundan ankıraj alarak maksilla üzerine 

protraksiyon kuvveti uygulayabilecek bir dizayna sahiptir. Alınsal destek parçası 13 x 

25 mm boyutlarında, allerjen olmayan, iyi cilalı plastik materyalden hazırlanmıştır. 

Çeneye iyice adapte olan çenelik de aynı materyalden yapılmıştır. Alın ve çene ucu 

parçaları lateral tij olarak adlandırılan rijit bir metal çerçeve ile birbirine tutturulmuştur. 

2 mm çapındaki yuvarlak paslanmaz çelik telden imal edilen lateral tijler altıgen vida 

aracılığı ile uç kısımlarından alınsal destek ve çenelik üzerindeki yuvalara sokulup 

sıkıştırılarak bu iki parçayı birleştirmektedir. Ayrıca lateral tijler ile alın ve çenelik 

destek parçalarının birleşme yerinden maskenin transversal boyutu da 

ayarlanabilmektedir. Çene ucu parçasının üst kısmında yine rijit metal konstrüksiyona 

sahip kuvvet uygulama bölgesi bulunmaktadır. Bu metal konstrüksiyon prelabial ark 

olarak adlandırılmaktadır. Prelabial ark dudak commissuraları hizasında yer alır ve her 

iki yandan lateral tijlere lehimlenmiştir. Metal çerçeve üzerine yine vidalar yardımıyla 

tutturulan prelabial ark da vidalar yardımıyla yüze daha yakın veya daha uzak 

konumlandırılabilecek bir dizayndadır. Protraksiyon, ağız içi ankıraj sistemine 

uygulanan elastiklerin prelabial ark üzerinde bulunan ve yerleri ayarlanabilen vidalara 

takılması ile gerçekleştirilir. Prelabial ark aynı zamanda oklüzal düzlemle yaklaşık 25-

30° açı yapacak şekilde ayarlanabilmektedir.    
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Delaire Tipi Yüz Maskesinin UygulanıĢı ve Aktivasyonu 

Hızlı maksiller genişletme apareyi üzerinde kanin dişler hizasında yerleştirilmiş 

olan çengeller ile yüz maskesini, kuvvet unsurları olan elastikler birleştirmektedir. 

Elastikler prelabial ark üzerinde ön kısımda yer alan çıkıntılarla ağız içinde bulunan 

çengeller arasına yönleri yukarıdan aşağıya doğru oklüzal düzlem ile ortalama 30 derece 

açı yapacak şekilde uygulanmıştır (Şekil 3.5). Araştırmamızda her bir taraf için yaklaşık 

350 g, ortalama toplam 700 g ağız dışı kuvvet uygulanmış ve 3M Unitek (3M  Unitek, 

Monrovia, California, USA) firmasının 5/16 inç, 14 ons şiddetindeki elastikleri 

kullanılmıştır. Yüz maskesinde gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra kuvvetin şiddeti 

dinamometre yardımıyla ölçülmüştür. Hastalara elastikleri sabah akşam günde iki kez 

12 saatte bir yenilemeleri söylenmiştir. Yüz maskesi, uygulama süresi okul ve yemekler 

hariç 14-16 saat olacak şekilde kullandırılmıştır. Hastaların 4 haftada bir rutin 

kontrolleri yapılmıştır ve seanslarda kuvvetin yönü ve büyüklüğü kontrol edilmiştir. 6 

aylık tedavi periyodu sonunda bonded tip hızlı maksiller genişletme apareyi 

çıkarılmıştır ve hastalardan lateral sefalometrik radyografiler, panoramik radyografiler, 

el-bilek radyografileri ve ağız dışı ve ağız içi fotoğraflar tekrar alınmıştır (Şekil 3.6, 

Şekil 3.7, Şekil 3.8) . 
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ġekil 3.5 Yüz maskesi uygulaması ve ağız içi ankıraj ünitesi 
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ġekil 3.6 Birinci tedavi grubunda yer alan bir olgunun tedavi sonu ağız içi ve dıĢı 

görüntüleri 



 38 

 

ġekil 3.7 Ġkinci tedavi grubunda yer alan bir olgunun tedavi sonu ağız içi ve dıĢı 

görüntüleri 
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ġekil 3.8 Üçüncü tedavi grubunda yer alan bir olgunun tedavi sonu ağız içi ve dıĢı 

görüntüleri 
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3.4. Lateral Sefalometrik Radyografilerin Değerlendirilmesi 

 

Her üç tedavi grubundaki hastalardan tedavi başında ve aktif yüz maskesi 

tedavisinin 6. ayının sonunda alınmış olan lateral sefalometrik radyografiler asetat 

kağıtları üzerinde 0,35 mm‟lik kurşun kalemle çizilmiştir. Kemik, diş veya yumuşak 

dokulardaki çift görüntülerde yapılar ortalanarak çizilmiştir. Elle yapılan çizim ve 

ölçümler 0,5 mm ve 0,5° duyarlılığa kadar yapılmıştır. 

3.4.1. Sefalometrik Noktalar 

 

Tedavi süresince hem iskeletsel hem de dentoalveolar yapılarda meydana gelen 

değişiklikleri değerlendirmek için kullanılan sefalometrik noktalar şunlardır (20) (Şekil 

3.9) 

1. Sella (S): Sella Turcica‟nın orta noktasıdır. 

2. Nasion (N): Frontonasal suturanın ortaoksal düzlemle kesiştiği orta noktadır. 

3. Pterygoid nokta (Ptm): Pterygomaksiller fissürün ön ve arka kenarının alt 

birleşme noktasıdır. 

4. Artikülare (Ar): Alt çene kondilinin arka dış sınırı ile occipital kemiğin basiler 

kısmının alt kenarının kesiştiği noktadır.  

5. Spina Nasalis Posterior (PNS) : Sert damağın arka uç noktasıdır. 

6. Spina Nasalis Anterior (ANS) : Ön nasal açıklığın alt sınırı hizasında üst 

çenenin orta sivri kemik parçasıdır. 

7. Subspinal nokta (A): Spina nasalis anterior ve Prosthion arasında kalan 

alveolar proçesin orta konturu üzerindeki en derin noktadır. 

8. Porion (Po): Dış kulak deliğinin üst kenarının orta noktasıdır. 

9. Orbita (Or): Göz çukuru alt kenarının en derin noktasıdır. 

10. Gonion (Go) : Ramus mandibulanın arka kenarına çizilen teğet ile korpus 

mandibulanın alt kenarına çizilen teğetin oluşturduğu açının açı ortayının alt çene 

kemiği üzerindeki izdüşümüdür. 

11. Condylion (Co): Alt çene kondiller çıkıntının en tepe noktasıdır. 
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12. Pogonion (Pg): Alt çene semfizi dış konturu üzerinde yer alan en ileri 

noktadır. 

13. Supramentale noktası (B): İnfradental ve Pogonion arasında kalan alveolar 

kontur üzerindeki en derin noktadır. 

14. Gnathion (Gn) : Alt çene semfizinin en ön ve en alt noktaları arasında kalan 

orta noktadır. 

15. Menton (Me): Alt çene semfizinin dış sınırı üzerindeki en alt noktadır. 

16. Üst Kesici Kenar Noktası (U1) : Üst en ileri orta kesici dişin kesici kenarının 

en uç noktasıdır. 

17. Alt Kesici Kenar Noktası (L1) : Alt en ileri orta kesici dişin kesici kenarının 

en uç noktasıdır. 

18. Üst 6 kuron merkezi (U6): Üst 1. büyük azı kuronunun en geniş boyutunun 

orta noktasıdır. 

19. Alt 6 kuron merkezi (L6): Alt 1. büyük azı kuronunun en geniş boyutunun 

orta noktasıdır. 

20. Columella Noktası (Cm): Burun columellasının en ön noktasıdır. 

21. Subnasal Nokta (Sn): Nasal septumun üst dudak ile birleştiği noktadır. 

22. Üst dudak noktası (Ls): Üst dudak derisi ile mukozasının birleştiği noktadır. 

23. Alt dudak noktası (Li): Alt dudak derisi ile mukozasının birleştiği noktadır. 

24. Yumuşak Doku Pogonion (Pg‟) : Yumuşak doku çene ucunun en ön 

noktasıdır. 

25. Glabella (G): Kaşlar arasında en çıkıntılı orta noktadır. 

26. Yumuşak Doku Supramentale (B‟) (Si): Yumuşak doku çene ucu ile alt 

dudak arasında kalan en derin noktadır. 

27. Yumuşak Doku Subspinale (A‟) (Ss): Subnasal ile üst dudak arasındaki en 

derin noktadır. 
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3.4.2. Sefalometrik Ölçümler 

 

Çalışmamızda tedavi süresince meydana gelen iskeletsel ve dentoalveolar 

değişimleri değerlendirmek için çakıştırmalar yapılarak, oluşturulan referans 

düzlemlerine göre ölçümler yapılmıştır. 

Total ÇakıĢtırma: İskeletsel değişimleri değerlendirmek için total çakıştırma 

ön kraniyal kaide üzerinde yapılmıştır. Ön kraniyal kaide üzerinde büyüme gelişim 

döneminde oldukça az değişim gösteren, bu nedenle değişmeyen veya referans yapıları 

olarak tanımlanan yüzeyler bu amaçla kullanılmıştır. Bu referans yapıları şunlardır: 

a. Sella Turcica‟nın ön duvarı 

b. Etmoid kemiğin cribriform palate‟nin konturu 

c. Orbita tavanının median kenarı 

d. Planum Sphenoidale  

e. Sphenoid kemiğin büyük kanatları (20). 

Total çakıştırmada iskeletsel değişimleri değerlendirmek için yapılan ölçümlerde 

kullanılan yatay referans düzlemi Sella ve Nasion noktalarından geçen SN düzlemidir. 

SN düzlemine S noktasından çizilen dik düzlem (VRL) dikey referans düzlemi olarak 

kullanılmıştır (Şekil 3.9). 

Lokal ÇakıĢtırma: Tedavi süresince meydana gelen dentoalveolar değişimleri 

değerlendirmek amacıyla üst ve alt çenede lokal çakıştırmalar yapılmıştır.  

Üst çenede lokal çakıştırma Björk ve Skieller (24, 25) tarafından önerildiği 

şekilde, üst çenenin zygomatik proçesinin ön konturu üzerinde yapılmıştır. Sekiz 

yaşından sonra stabil kalan bu yapı üzerinde çakıştırma yapılırken, ikinci film nazal 

tabandaki rezoptif alçalma ile orbital tabandaki apozisyon eşit olacak şekilde 

uyumlanmıştır. Meydana gelen değişimleri değerlendirmek için Spina Nasalis Anterior 

(ANS) ve Spina Nasalis Posterior (PNS) noktalarından geçen düzlem yatay referans 

düzlemi (MaksD) olarak, Pterygomaksiller (Ptm) noktasından geçecek şekilde bu 

düzleme indirilen dikme, maksiller dikey düzlem (MaksVD), dikey referans düzlemi 

olarak kullanılmıştır (Şekil 3.9). 
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Alt çene lokal çakıştırma Björk (21, 23), Björk ve Skieller (25) tarafından 

önerildiği şekilde, stabil alt çene yapıları üzerinde yapılmıştır. Bu yapılar ön bölgede; 

a.çene ucunun ön kenarı, b. simfizin alt kenarında kortikal tabakanın iç konturu, arka 

bölgede; c. mandibuler kanal, d. mineralize olmuş 3. büyük azı germinin alt kenarıdır. 

Meydana gelen değişimleri değerlendirmek için Menton (Me) noktası ve alt çenenin alt 

arka kenarından geçen mandibuler düzlem yatay referans düzlemi (MandD), bu 

düzleme Pogonion (Pg) noktasından indirilen dikme, mandibuler dikey düzlem 

(MandVD), dikey referans düzlemi olarak kullanılmıştır (Şekil 3.9). 

Yukarıda tanımlanmış olan total ve lokal çakıştırma yöntemleri kullanılarak 

birinci filmde oluşturulmuş olan yatay ve dikey referans düzlemleri ikinci filmlere 

aktarılmıştır. Daha önce tanımlamış olduğumuz yüzün farklı iskelet ve dental yapılarını 

temsil eden sefalometrik noktaların dikey ve yatay yön hareketleri aşağıda tanımlanmış 

olan açısal, doğrusal ve izdüşümsel ölçümlerle değerlendirilmiştir. Sunum ve anlatım 

kolaylığı açısından ölçümler değerlendirme yapılan bölgelere göre gruplandırılmıştır.  

3.4.2.1. Kranial Ölçümler (ġekil 3.10) 

 

1. S-N uzaklığı (Ön kafa kaidesi uzunluğu): Sella ve Nasion noktaları arasındaki 

mesafedir. 

2. S-Ar uzaklığı (Arka kafa kaidesi uzunluğu): Sella ve artikülare noktaları 

arasındaki mesafedir. 

3. N-S-Ar açısı (Eyer Açısı): Sella - Nasion doğrusu ile Sella - Artikülare 

doğrusu arasındaki iç açıdır. 

4. S-Ar-Go açısı: Sella - Artikülare doğrusu ile Artikülare - Gonion doğrusu 

arasındaki iç açıdır.   
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3.4.2.2. Maksiller Ġskeletsel Ölçümler (ġekil 3.11) 

 

5. SNA açısı: Üst çene ön bölgesinin ön kraniyal kaideye göre ön - arka yöndeki 

konumunu belirleyen açıdır. 

6. Co-A (Efektif Maksiller Uzunluk): Condylion noktası ile A noktası arasındaki 

uzaklıktır. 

7. SN / ANS-PNS açısı (Palatal Düzlem Açısı): Kafa kaidesi ile üst çene 

düzlemi arasındaki açıdır. 

3.4.2.3. Mandibuler Ġskeletsel Ölçümler (ġekil 3.12) 

 

8. SNB açısı: Alt çene ön bölgesinin ön kraniyal kaideye göre ön-arka yöndeki 

konumunu belirleyen açıdır. 

9. SN / SGn (Y Açısı): Sella - Gnathion düzlemi ile Sella - Nasion düzlemi 

arasındaki açıdır. Çene ucunun gelişim yönünü gösterir. 

10. SN / Go-Gn açısı (Alt çene düzlem eğimi): Kafa kaidesi ile alt çene düzlemi 

arasındaki açıdır. 

11. Co-B (Efektif Mandibuler Uzunluk): Condylion noktası ile B noktası 

arasındaki uzaklıktır. 

12. Ar-Go-Gn açısı (Gonial açı): „Ar - Go‟ doğrusu ile „Go - Gn‟ doğrusunun 

oluşturduğu açıdır. 

13. SN / Go-Ar açısı (Ramus eğimi açısı): Kafa kaidesi ile Gonion - Artikülare 

düzlemi arasında kalan iç açıdır. 

3.4.2.4. Maksillo-Mandibuler Ölçümler 

 

14. ANB açısı: Üst ve alt çenenin ön - arka yönde birbirleriyle olan ilişkilerini 

belirten açıdır. 

15. Maksillo-mandibuler düzlem açısı (ANS-PNS / Go-Gn): Spina nasalis 

anterior ile spina naslis posterior noktaları arasındaki palatal düzlem ile Gonion - 

Gnathion noktaları arasındaki mandibuler düzlem arasındaki açıdır. 
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3.4.2.5. Yüz Yüksekliği Ölçümleri (ġekil 3.13) 

 

16. S-Go uzaklığı (Arka yüz yüksekliği): Sella ile Gonion noktaları arasındaki 

uzaklıktır. 

17. N-Me uzaklığı (Ön yüz yüksekliği): Nasion ile Menton noktaları arasında 

kalan uzaklıktır. 

18. N-ANS uzaklığı (Üst ön yüz yüksekliği - UFH): Nasion noktası ile Spina 

nasalis anterior arasındaki uzaklıktır. 

19. ANS-Me uzaklığı (Alt ön yüz yüksekliği – LFH): Spina nasalis anterior ve 

Menton noktaları arasında kalan uzaklıktır. 

20. S-PNS: Sella noktası ile sert damağın arka uç noktası arasındaki mesafedir. 

3.4.2.6.  Maksiller Dentoalveolar Ölçümler (ġekil 3.14) 

 

21. U1 / ANS-PNS açısı: Üst en ileri orta kesici dişin uzun ekseninin ANS-PNS 

düzlemi ile yaptığı açıdır. 

22. U1-MaksD (Üst ön dentoalveolar yükseklik): Üst en ileri orta kesici dişin 

kesici kenarı ile maksiller düzlem arasındaki dik uzaklıktır. 

23. U1-MaksVD: Üst en ileri orta kesici dişin kesici kenarı ile maksiller dikey 

düzlem arasındaki dik uzaklıktır. 

24. U6-MaksD (Üst arka dentoalveolar yükseklik): Üst 1. büyük azı kuronunun 

en geniş boyutunun orta noktası ile maksiller düzlem arasındaki dik uzaklıktır. 

25. U6-MaksVD: Üst 1. büyük azı kuronunun en geniş boyutunun orta noktası 

ile maksiller dikey düzlem arasındaki dik uzaklıktır. 
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3.4.2.7. Mandibuler Dentoalveolar Ölçümler (ġekil 3.15) 

 

26. L1 / MandD: Alt en ileri kesici dişin uzun ekseninin alt çene düzlemi ile 

yaptığı açıdır. 

27.  L1-MandD (Alt ön dentoalveolar yükseklik): Alt en ileri orta kesici dişin 

kesici kenarı ile mandibuler düzlem arasındaki dik uzaklıktır. 

28. L1-MandVD: Alt en ileri orta kesici dişin kesici kenarı ile mandibuler dikey 

düzlem arasındaki dik uzaklıktır. 

29. L6-MandD (Alt arka dentoalveolar yükseklik): Alt 1. büyük azı kuronunun 

en geniş boyutunun orta noktası ile mandibuler düzlem arasındaki dik uzaklıktır. 

30. L6-MandVD: Alt 1. büyük azı kuronunun en geniş boyutunun orta noktası 

ile mandibuler dikey düzlem arasındaki dik uzaklıktır. 

3.4.2.8. Maksiller-Mandibuler Dentoalveolar Ölçümler (ġekil 3.16) 

 

31. İnterinsizal açı (U1 / L1): Üst kesici dişin uzun ekseni ile alt kesici dişin 

uzun ekseni arasındaki açıdır. 

32. Overjet: Üst en ileri orta kesici dişin kesici kenarı ile alt en ileri orta kesici 

dişin vestibül yüzeyi arasında kalan ön-arka yöndeki mesafedir. 

33. Overbite: Üst ve alt en ileri orta kesici dişlerin kesici kenarları arasındaki dik 

yön kapanış fazlalığıdır. 

34. SN / Oklüzal Düzlem: Sella Nasion düzlemi ile oklüzal düzlem arasındaki 

açıdır. 

Dikey Referans Düzlemin (VRL) OluĢturulması: Çalışmamızda her hastadan 

tedavi başında alınan lateral sefalometrik filmler üzerinde SN düzlemi çizildikten sonra 

bu düzleme S noktasından dik olarak geçen VRL düzlemi oluşturulmuştur. Bu 

koordinat düzlemi tedavi sonunda alınan sefalometrik filmler üzerine SN doğrusu 

üzerinde S noktası çakıştırılarak taşınmıştır. Overjet değişimine iskeletsel ve dental 

katkıları değerlendirmek için VRL düzlemi ile A noktası, üst kesici, alt kesici ve Pg 

noktası arasındaki dik uzaklık ölçülmüştür. Pancherz (112) overjet değişimini VRL-U1 

mesafesi ile VRL-L1 mesafesinin farkı olarak değerlendirmektedir. İskeletsel katkı 
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VRL düzlemine göre A noktasının ileri ve Pg noktasının geri hareketinin toplamı olarak 

değerlendirilmektedir. Dental katkı hesaplanmasında kesici dişlerin hareketinin 

üzerinde sıralandığı iskelet yapının hareketinden arındırılması gereklidir. Buna göre 

maksilla için A noktasının hareketi ile üst kesici dişlerin hareketi arasındaki fark 

[(VRL-U1) – (VRL-A)], mandibula için Pg noktası ile alt kesici dişlerin arasındaki fark 

[(VRL-L1) – ( VRL-Pg)] dental katkının hesaplanmasında kullanılmaktadır. 

3.4.2.9. YumuĢak Doku Ölçümleri (ġekil 3.17) 

 

35. Ls-S doğrusu: Üst dudağın en ileri noktası ile S doğrusuna dik olarak ölçülen 

mesafedir. 

36. Li-S doğrusu: Alt dudağın en ileri noktası ile S doğrusuna dik olarak ölçülen 

mesafedir. 

37. GSnPg‟ açısı: Glabella ile subnasal noktalarının oluşturduğu doğru ile 

subnasal ve yumuşak doku pogonion noktalarının oluşturduğu doğru arasındaki açıdır. 

38. Nasolabial açı: Cm ve Sn noktalarından geçen düzlem ile Sn ve Ls 

noktalarından geçen düzlem arasındaki açıdır. 

39. Labiomental açı: Li ve Si noktalarından geçen düzlem ile Si ve Pg‟ 

noktalarından geçen düzlem arasındaki açıdır. 
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3.4.2.10. Total ÇakıĢtırmada Yapılan Ölçümler (ġekil 3.18) 

 

40. VRL-A: A noktasının dikey referans düzlemine olan uzaklığıdır. 

41. VRL-B: B noktasının dikey referans düzlemine olan uzaklığıdır. 

42. VRL-Pg: Alt çene simfizi dış konturu üzerinde yer alan en ileri noktanın 

dikey referans düzlemine olan uzaklığıdır. 

43. VRL-U1: Üst en ileri orta kesici dişin kesici uç noktasının dikey referans 

düzlemine olan uzaklığıdır. 

44. VRL-L1: Alt en ileri orta kesici dişin kesici uç noktasının dikey referans 

düzlemine olan uzaklığıdır. 

45. VRL-U6: Üst 1. büyük azı dişinin en distal noktasının dikey referans 

düzlemine olan uzaklığıdır. 

46. VRL-L6: Alt 1. büyük azı dişinin en distal noktasının dikey referans 

düzlemine olan uzaklığıdır. 

47. VRL-Sn: Subnasal noktasının dikey referans düzlemine olan uzaklığıdır. 

48. VRL-Ss (A‟): Yumuşak doku A noktasının dikey referans düzlemine olan 

uzaklığıdır. 

49. VRL-Ls: Üst dudak noktasının dikey referans düzlemine olan uzaklığıdır. 

50. VRL-Li: Alt dudak noktasının dikey referans düzlemine olan uzaklığıdır. 

51. VRL-Si (B‟): Yumuşak doku B noktasının dikey referans düzlemine olan 

uzaklığıdır. 

52. VRL-Pg‟: Yumuşak doku Pogoion noktasının dikey referans düzlemine olan 

uzaklığıdır. 
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3.5. Ġstatistik Değerlendirme 

 

Bu çalışmadaki istatistiksel analiz için SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) 15.0 for Windows programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler, kategorik 

değişkenler için sayı ve yüzdeler, sayısal değişkenler için ortalama, standart sapma, 

ortanca, minimum ve maksimum olarak sunulmuştur. Bağımsız grup 

karşılaştırmalarında, kategorik değişkenler için çoklu karşılaştırmalarda Ki-Kare, 

sayısal karşılaştırmalarda normal dağılım varsayımı sağlanan durumlarda One-Way 

ANOVA, normal dağılım varsayımı sağlanmadığı durumlarda ise Kruskal Wallis test 

istatistiği kullanılmıştır. İkili karşılaştırmalarda bonferroni düzeltmesi uygulanarak 

normal dağılım varsayımı sağlanmadığı durumlarda Mann Whitney U testi yapılmıştır. 

Bağımlı değişkenlerin analizinde ise normal dağılım varsayımı sağlanan durumlarda 

Paired Samples T-Test, sağlanmadığı durumlarda ise Wilcoxon test istatistiği 

kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p değerinin 0,05‟ ten küçük olması durumu 

olarak kabul edilmiştir. 

3.6. Metod Hatası 

 

Tedavi öncesi ve sonrası hastalardan elde edilen sefalometrik radyografilerde 

meydana gelen bireysel çizim ve ölçüm hatalarını değerlendirmek amacıyla metod 

hatası analizi yapılmıştır. 

40 hastaya ait toplam 80 sefalometrik radyografi içinden 25 tanesi rastgele 

seçilmiştir. Bu radyografiler aynı araştırmacı tarafından 15 gün ara ile ikinci kez 

çizilmiştir. 

Tekrarlanan ölçümler Sınıf İçi Korelasyon Katsayısı (Intraclass Correlation 

Coefficient) analizi ile değerlendirilmiştir.   
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ġekil 3.9 Kullanılan sefalometrik noktalar ve referans düzlemleri 
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ġekil 3.10 Kraniyal Ölçümler 
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ġekil 3.11 Maksiller Ġskeletsel Ölçümler 
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ġekil 3.12 Mandibuler Ġskeletsel Ölçümler 
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ġekil 3.13 Yüz Yüksekliği Ölçümleri 
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ġekil 3.14 Maksiller Dentoalveolar Ölçümler 
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ġekil 3.15 Mandibuler Dentoalveolar Ölçümler 
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ġekil 3.16 Maksiller - Mandibuler Dentoalveolar Ölçümler 
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ġekil 3.17 YumuĢak Doku Ölçümleri 
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ġekil 3.18 Total ÇakıĢtırmada Yapılan Ölçümler 
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4. BULGULAR 

4.1. AraĢtırma Materyaline Ait Nitel ve Nicel Özelliklere ĠliĢkin Değerlendirmeler 

 

Araştırmamız 22‟si kız (% 57,14) ve 18‟i erkek (% 42,86) olmak üzere toplam 

40 birey üzerinde yapılmıştır. Araştırma materyalini oluşturan bireylerin kronolojik yaş 

ortalaması 10,64±0,97 yıl, iskelet yaşı ortalaması ise 10,56±1,05 yıldır (Tablo 4.1).  

 

Tablo 4.1 AraĢtırma Materyalinin Nicel ve Nitel Özelliklerine ĠliĢkin Değerlendirmeler 

 

 

 

 

1. Tedavi Grubu 

n=14 

 

2. Tedavi Grubu 

n=13 

 

3. Tedavi Grubu 

n=13 

 

 

p 

  

Ort±SD 

 

Ort±SD 

 

Ort±SD 

 

Kronolojik Yaş 10,55±1,19 10,67±0,85 10,71±0,86 0,894 

İskelet Yaşı 10,35±1,11 10,61±1,12 10,68±0,92 0,588 

     

                     Kız 

Cinsiyet 

                Erkek 

 

8 

6 

 

7 

6 

 

7 

6 

 

0,980 

 

Her üç tedavi grubundaki olguların kronolojik ve iskelet yaşları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05).  

Her üç tedavi grubundaki olguların cinsiyet dağılımları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05) (Tablo 4.1). 
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4.2. Metod Hatasının Bulguları 

Her parametre için ayrı olarak hesaplanan metod hatasına ilişkin sonuçlar Tablo 

4.2‟de gösterilmiştir. Tabloda her parametre için belirlenen metod hatası ile %95‟lik 

güven aralığının alt ve üst sınırları verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi tüm 

parametrelerde belirlenen Sınıf İçi Korelasyon Katsayısı (ICC) 1,00 değerine yakın 

olarak bulunmuştur. Metod hatasına ilişkin Sınıf İçi Korelasyon Katsayısı analizinin 

sonuçları, sefalometrik ölçümlerin sonuçları etkilemeyecek ve önemli olmayan bir hata 

ile tekrarlandığını göstermiştir. 
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Tablo 4.2 Sefalometrik Parametrelere ĠliĢkin Sınıf Ġçi Korelasyon Katsayısı  

PARAMETRELER 
Sınıf Ġçi 

Korelasyon 

Katsayısı 

%95 Güven Aralığı 

 

Kraniyal 

Ölçümler 

1. S - N (mm)     0,997 0,992 0,999 

2. S - Ar (mm) 0,997 0,993 0,999 

3. N-S-Ar (açı) 0,998 0,994 0,999 

4. S-Ar-Go (açı) 0,998 0,995 0,999 

Maksiller 

Ġskeletsel 

Ölçümler 

5. SNA (açı) 0,978 0,944 0,991 

6. Co - A (mm) 0,998 0,995 0,999 

7. SN / ANS-PNS (açı) 0,995 0,986 0,998 

Mandibuler 

Ġskeletsel 

Ölçümler 

8. SNB (açı)    0,983 0,957 0,993 

9. SN / SGn (Y Açısı) 0,981 0,952 0,992 

10. SN / Go-Gn (açı) 0,990 0,975 0,996 

11. Co - B (mm) 0,949 0,913 0,985 

12. Ar-Go-Gn (açı) 0,999 0,996 0,999 

13. SN / Go-Ar (açı) 0,997 0,992 0,999 

Maks-Mand 

Ölçümler 

14. ANB (açı) 0,982 0,955 0,993 

15. ANS-PNS/ Go-Gn (açı) 0,998 0,994 0,999 

Yüz 

Yüksekliği 

Ölçümleri 

16. S - Go (mm) 0,998 0,995 0,999 

17. N - Me (mm) 0,999 0,997 0,999 

18. N - ANS (mm) 0,998 0,996 0,999 

19. ANS - Me (mm) 0,993 0,982 0,997 

20. S - PNS (mm) 0,993 0,982 0,997 

Maksiler 

Dentoalveolar 

Ölçümler 

21. U1 / ANS-PNS (açı) 0,997 0,992 0,999 

22. U1 – MaksD (mm) 0,997 0,992 0,999 

23. U1 – MaksVD (mm) 0,997 0,993 0,999 

24. U6 – MaksD (mm) 0,993 0,981 0,997 

25. U6 – MaksVD (mm) 0,995 0,987 0,998 
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Tablo 4.2 (devam) Sefalometrik Parametrelere ĠliĢkin Sınıf Ġçi Korelasyon Katsayısı  

PARAMETRELER 
Sınıf Ġçi 

Korelasyon 

Katsayısı 

%95 Güven Aralığı 

Mandibuler 

Dentoalveolar 

Ölçümler 

26.  L1 / MandD (açı) 0,998 0,996 0,999 

27. L1 – MandD (mm) 0,992 0,979 0,997 

28. L1 – MandVD (mm) 0,995 0,986 0,998 

29. L6 – MandD (mm) 0,988 0,970 0,995 

30. L6 – MandVD (mm) 0,993 0,981 0,997 

Ġnterdental 

Ölçümler 

31. U1 / L1 (açı) 0,999 0,998 1,000 

32. Overbite (mm) 0,977 0,942 0,991 

33. Overjet (mm) 0,955 0,890 0,982 

34. SN / Okl. Düz. (açı) 0,994 0,984 0,998 

YumuĢak 

Doku 

Ölçümleri 

35.  Ls - S Doğrusu (mm) 0,990 0,975 0,996 

36. Li - S Doğrusu (mm) 0,988 0,970 0,995 

37.  G - Sn - Pg’ (açı) 0,993 0,982 0,997 

38. Nasolabial Açı 0,999 0,998 1,000 

39. Labiomental Açı 0,999 0,998 1,000 

Total 

ÇakıĢtırmada 

Yapılan 

Ölçümler 

40. VRL – A (mm) 0,995 0,988 0,998 

41. VRL – B (mm) 0,998 0,994 0,999 

42. VRL – Pg (mm) 0,998 0,994 0,999 

43. VRL – U1 (mm) 0,997 0,993 0,999 

44. VRL – L1 (mm) 0,998 0,994 0,999 

45. VRL – U6 (mm) 0,995 0,989 0,998 

46. VRL – L6 (mm) 0,997 0,993 0,999 

47. VRL – Sn (mm) 0,996 0,991 0,999 

48. VRL – Ss (A’) (mm) 0,996 0,991 0,999 

49. VRL – Ls (mm) 0,997 0,993 0,999 

50. VRL – Li (mm) 0,997 0,992 0,999 

51. VRL – Si (B’) (mm) 0,998 0,996 0,999 

52. VRL – Pg’ (mm) 0,998 0,995 0,999 
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4.3. Tedavi Öncesi Ortalama Değerlerin Gruplar Arasında KarĢılaĢtırılması 

 

Tedavi öncesi ortalama değerlerin gruplar arasında karşılaştırılması Tablo 4.3‟ te 

gösterilmiştir. Her üç tedavi grubundaki hastalardan alınan lateral sefalometrik 

radyografiler üzerinde ölçülen parametrelere ilişkin tedavi öncesi ortalama değerlerin 

karşılaştırılmasında hiçbir parametrede anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Bu sonuç 

grupların karşılaştırılabilir ve homojen olduğunu göstermektedir.  

4.4. Birinci, Ġkinci ve Üçüncü Tedavi Gruplarında Tedaviye Bağlı DeğiĢikliklerin 

Grup Ġçi KarĢılaĢtırılması 

 

Birinci, ikinci ve üçüncü tedavi gruplarına ait tedavi öncesi ve tedavi sonrası 

ortalama değerlerin grup içi karşılaştırılmasına ilişkin bulgular Tablo 4.3‟te verilmiştir. 

4.4.1. Kraniyal Ölçümlere ĠliĢkin Değerlendirmeler 

 

Kraniyal ölçümlerde birinci tedavi grubunda S-N uzunluğundaki 0,86 mm‟lik 

(p<0,01), S-Ar boyutundaki 1,07 mm‟lik (p<0,05) ve S-Ar-Go açısındaki 4,38º lik artış 

(p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.  

İkinci tedavi grubunda S-N uzunluğundaki 0,38 mm‟lik (p<0,05), S-Ar 

boyutundaki 1,15 mm‟lik (p<0,05) ve S-Ar-Go açısındaki 2,92º lik artış (p<0,05) 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.  

Üçüncü tedavi grubunda S-N uzunluğundaki 0,49 mm‟lik (p<0,05), S-Ar 

boyutundaki 1,38 mm‟lik (p<0,05) ve S-Ar-Go açısındaki 0,93º lik artış (p<0,05) 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Tablo 4.3). 

4.4.2. Maksiller Ġskeletsel Ölçümlere ĠliĢkin Değerlendirmeler 

 

Birinci tedavi grubunda SNA açısındaki 1,68º lik artış (p<0,01), Co-A 

mesafesindeki 2,38 mm‟lik artış (p<0,05) ve SN/ANS-PNS açısındaki 1,57º lik azalma 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,01). 
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İkinci tedavi grubunda SNA açısındaki 3,08º lik artış (p<0,01), Co-A 

mesafesindeki 2,92 mm‟lik artış (p<0,01) ve SN/ANS-PNS açısındaki 1,54º lik azalma 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,01). 

Üçüncü tedavi grubunda SNA açısındaki 5,54º lik artış (p<0,01) ve Co-A 

mesafesindeki 4,43 mm‟lik artış (p<0,01) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(p<0,01) (Tablo 4.3). 

4.4.3. Mandibuler Ġskeletsel Ölçümlere ĠliĢkin Değerlendirmeler 

 

Birinci tedavi grubunda SNB açısındaki 1,86º lik azalma (p<0,01), SN/SGn 

açısındaki 4,14º lik artış (p<0,001) ve SN/Go-Gn açısındaki 7,15º lik artış istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,01). 

İkinci tedavi grubunda SNB açısındaki 1,65º lik azalma (p<0,05), SN/SGn 

açısındaki 3,92º lik artış (p<0,001) ve SN/Go-Gn açısındaki 4,50º lik artış istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,01). 

Üçüncü tedavi grubunda SNB açısındaki 1,38º lik azalma (p<0,01), SN/SGn 

açısındaki 2,62º lik artış (p<0,001) ve SN/Go-Gn açısındaki 3,15º lik artış istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,01) (Tablo 4.3). 

4.4.4. Maksillo-Mandibuler Ölçümlere ĠliĢkin Değerlendirmeler 

 

Tedavi süresince ANB açısında meydana gelen artış birinci tedavi grubunda 

3,46º (p<0,01), ikinci tedavi grubunda 4,81º (p<0,01) ve üçüncü tedavi grubunda 6,92º 

(p<0,01) olup tedavi sonunda ANB açısında görülen artışlar her üç tedavi grubunda da 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Tablo 4.3). 

4.4.5. Yüz Yüksekliği Ölçümlerine ĠliĢkin Değerlendirmeler 

 

Birinci tedavi grubunda S-Go uzunluğundaki 2,21 mm‟lik artış (p<0,01), N-Me 

uzunluğundaki 4,21 mm‟lik artış (p<0,001), N-ANS uzaklığındaki 2,43 mm‟lik artış 

(p<0,01), ANS-Me uzaklığındaki 4,15 mm‟lik artış (p<0,01) ve S-PNS uzaklığındaki 

1,14 mm‟lik artış  istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 



 66 

İkinci tedavi grubunda S-Go uzunluğundaki 2,85 mm‟lik artış (p<0,01), N-Me 

uzunluğundaki 4,15 mm‟lik artış (p<0,001), N-ANS uzaklığındaki 1,77 mm‟lik artış 

(p<0,05), ANS-Me uzaklığındaki 3,54 mm‟lik artış (p<0,01) ve S-PNS uzaklığındaki 

1,69 mm‟lik artış  istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,01). 

Üçüncü tedavi grubunda S-Go uzunluğundaki 2,08 mm‟lik artış (p<0,01), N-Me 

uzunluğundaki 3,85 mm‟lik artış (p<0,001), N-ANS uzaklığındaki 1,54 mm‟lik artış 

(p<0,01), ANS-Me uzaklığındaki 3,50 mm‟lik artış (p<0,01) ve S-PNS uzaklığındaki 

1,69 mm‟lik artış  istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,001) (Tablo 4.3). 

4.4.6. Maksiller Dentoalveolar Ölçümlere ĠliĢkin Değerlendirmeler 

 

Birinci tedavi grubunda U1-MaksVD uzaklığında 2,62 mm artış (p<0,01), U6-

MaksD uzaklığında 0,93 mm artış (p<0,05) ve U6-MaksVD uzaklığında 3,14 mm artış 

(p<0,01) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

İkinci tedavi grubunda U1-MaksVD uzaklığında 2,86 mm artış (p<0,01), U6-

MaksD uzaklığında 1,69 mm artış (p<0,05) ve U6-MaksVD uzaklığında 3,46 mm artış 

(p<0,01) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Üçüncü tedavi grubunda U1-MaksVD uzaklığında 3,00 mm artış (p<0,01), U6-

MaksD uzaklığında 1,38 mm artış (p<0,05) ve U6-MaksVD uzaklığında 4,08 mm artış 

(p<0,01) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Tablo 4.3). 

4.4.7. Mandibuler Dentoalveolar Ölçümlere ĠliĢkin Değerlendirmeler 

 

Birinci tedavi grubunda L1/MandD açısında 2,79º azalma (p<0,01), L1-MandD 

uzaklığında 1,21 mm artış (p<0,01) ve L6-MandD uzaklığında 1,71 mm artış 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,01). 

İkinci tedavi grubunda L1/MandD açısında 3,85º azalma (p<0,05) ve L6-MandD 

uzaklığında 1,92 mm artış (p<0,01) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Üçüncü tedavi grubunda L1/MandD açısında 3,69º azalma (p<0,05), L1-MandD 

uzaklığında 1,31 mm artış (p<0,01), L1-MandVD uzaklığında 2,31 mm artış (p<0,05) 

ve L6-MandD uzaklığında 1,92 mm artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(p<0,01) (Tablo 4.3). 
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4.4.8. Ġnterdental Ölçümlere ĠliĢkin Değerlendirmeler 

 

Birinci tedavi grubunda overbite değerinde 0,57 mm azalma (p<0,05), overjet 

değerinde 4,21 mm artış (p<0,01) ve SN/Oklüzal Düzlem açısında 2,64º azalma 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,01). 

Overjet değerindeki ikinci tedavi grubunda 6,27 mm artış (p<0,01) ve üçüncü 

tedavi grubunda 6,69 mm artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,01) (Tablo 

4.3). 

4.4.9. YumuĢak Doku Ölçümlerine ĠliĢkin Değerlendirmeler 

 

Birinci tedavi grubunda Ls-S Doğrusu uzaklığında 1,58 mm artış (p<0,01), G-

Sn-Pg‟ açısında 5,50º azalma (p<0,001) ve nazolabial açıda 6,08º azalma istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

İkinci tedavi grubunda Ls-S Doğrusu uzaklığında 1,64 mm artış (p<0,01), G-Sn-

Pg‟ açısında 6,62º azalma (p<0,001), nazolabial açıda 4,43º azalma (p<0,05) ve 

labiomental açıda 4,57º azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

Üçüncü tedavi grubunda Ls-S Doğrusu uzaklığında 1,88 mm artış (p<0,01), Li-S 

Doğrusu uzaklığında 1,15º azalma (p<0,01), G-Sn-Pg‟ açısında 7,85º azalma (p<0,001) 

ve labiomental açıda 7,00º azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05) 

(Tablo 4.3). 

4.4.10.  Total ÇakıĢtırmada Yapılan Ölçümlere ĠliĢkin Değerlendirmeler 

 

Total çakıştırmada yapılan sert dokuya ilişkin ölçümlerde birinci tedavi 

grubunda VRL-A uzaklığında 2,12 mm artış (p<0,05), VRL-B uzaklığında 2,46 mm 

azalma (p<0,05), VRL-Pg uzaklığında 1,77 mm azalma (p<0,01) istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur. Birinci tedavi grubunda VRL-U1 uzaklığında 2,21 mm artış 

(p<0,01), VRL-L1 uzaklığında 2,31 mm azalma (p<0,01), VRL-U6 uzaklığında 2,21 

mm artış (p<0,01) ve VRL-L6 uzaklığında 1,50 mm azalma (p<0,05) istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur. İkinci tedavi grubunda VRL-A uzaklığında 2,85 mm artış 

(p<0,01), VRL-B uzaklığında 2,79 mm azalma (p<0,01), VRL-Pg uzaklığında 1,93 mm 
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azalma (p<0,001) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. İkinci tedavi grubunda VRL-

U1 uzaklığında 3,58 mm artış (p<0,001), VRL-L1 uzaklığında 1,79 mm azalma 

(p<0,01) ve VRL-U6 uzaklığında 4,69 mm artış (p<0,01) istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Üçüncü tedavi grubunda VRL-A uzaklığında 5,12 mm artış (p<0,01), 

VRL-B uzaklığında 2,92 mm azalma (p<0,001), VRL-Pg uzaklığında 1,96 mm azalma 

(p<0,001) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Üçüncü tedavi grubunda VRL-U1 

uzaklığında 5,69 mm artış (p<0,001), VRL-L1 uzaklığında 1,77 mm azalma (p<0,01) ve 

VRL-U6 uzaklığında 4,92 mm artış (p<0,01) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(Tablo 4.3). 

Total çakıştırmada yapılan yumuşak dokuya ilişkin ölçümlerde birinci tedavi 

grubunda VRL-Sn uzaklığında 1,50 mm artış (p<0,01), VRL-Ss uzaklığında 1,64 mm 

artış (p<0,05), VRL-Ls uzaklığında 2,00 mm artış (p<0,05) VRL-Si uzaklığında 2,86 

mm azalma (p<0,01) ve VRL-Pg‟ uzaklığında 2,86 mm azalma (p<0,01) istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur. İkinci tedavi grubunda VRL-Sn uzaklığında 1,92 mm artış 

(p<0,01), VRL-Ss uzaklığında 2,00 mm artış (p<0,01), VRL-Ls uzaklığında 2,00 mm 

artış (p<0,01) VRL-Li uzaklığında 2,38 mm azalma (p<0,05) ve VRL-Si uzaklığında 

2,69 mm azalma (p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Üçüncü tedavi 

grubunda VRL-Sn uzaklığında 2,38 mm artış (p<0,01), VRL-Ss uzaklığında 2,31 mm 

artış (p<0,01), VRL-Ls uzaklığında 2,77 mm artış (p<0,01) VRL-Li uzaklığında 2,08 

mm azalma (p<0,05), VRL-Si uzaklığında 2,38 mm azalma (p<0,05) ve VRL-Pg 

uzaklığında 3,23 mm azalma (p<0,01) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Tablo 

4.3). 

4.5. Birinci, Ġkinci ve Üçüncü Tedavi Gruplarında Tedaviye Bağlı DeğiĢikliklerin 

Gruplar Arası KarĢılaĢtırılması 

 

Birinci, ikinci ve üçüncü tedavi gruplarına ait tedavi süresince meydana gelen 

değişimlerin gruplar arasında karşılaştırılmasına ilişkin bulgular Tablo 4.4‟te 

verilmiştir. 
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4.5.1. Kraniyal Ölçümlere ĠliĢkin Değerlendirmeler 

 

Her üç tedavi grubunda kraniyal ölçümlere ilişkin parametrelerde gruplar 

arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4.4). 

4.5.2. Maksiller Ġskeletsel Ölçümlere ĠliĢkin Değerlendirmeler 

 

Her üç tedavi grubu arasında SNA açısında istatistiksel olarak anlamlı fark 

görülmüştür (p<0,001). Her üç tedavi grubunda da SNA açısında artış saptanmıştır fakat 

bu artış üçüncü tedavi grubunda birinci (p<0,001) ve ikinci tedavi grubundan (p<0,001), 

ikinci tedavi grubunda ise birinci tedavi grubundan (p<0,01) istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur (Tablo 4.4). 

Co-A uzaklığında üçüncü tedavi grubunda, birinci ve ikinci tedavi gruplarına 

kıyasla rakamsal olarak daha fazla artış görülmesine rağmen, gruplar arasında bu 

parametre açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). 

SN/ANS-PNS açısındaki tedavi sonucunda meydana gelen azalma gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4.4). 

4.5.3. Mandibuler Ġskeletsel Ölçümlere ĠliĢkin Değerlendirmeler 

 

SNB açısındaki tedavi sonucunda meydana gelen azalma gruplar arasında 

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

SN/SGn açısı ile SN/Go-Gn açısındaki artış birinci tedavi grubunda ikinci ve 

üçüncü tedavi grubundan, ikinci tedavi grubunda da üçüncü tedavi grubundan rakamsal 

olarak daha fazla bulunmasına rağmen gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark saptanmamıştır (p>0,05). 

Ar-Go-Gn ve SN/Go-Ar açılarında meydana gelen değişiklikler gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4.4). 
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4.5.4. Maksillo-Mandibuler Ölçümlere ĠliĢkin Değerlendirmeler 

 

ANB açısında her üç tedavi grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olduğu saptanmıştır (p<0,001). Birinci ve ikinci tedavi grupları karşılaştırıldığında ANB 

açısındaki artış, ikinci tedavi grubunda birinci tedavi grubundan istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). Birinci ve üçüncü tedavi grupları 

karşılaştırıldığında ANB açısındaki artış, üçüncü tedavi grubunda birinci tedavi 

grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,01). ANB 

açısındaki artış ikinci ve üçüncü tedavi grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4.4). 

ANS-PNS/Go-Gn açısında tedavi sonucunda meydana gelen artış gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4.4). 

4.5.5. Yüz Yüksekliği Ölçümlerine ĠliĢkin Değerlendirmeler 

 

Her üç tedavi grubunda yüz yüksekliği ölçümlerine ilişkin parametrelerde 

gruplar arasında anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05) (Tablo 4.5). 

4.5.6. Maksiller Dentoalveolar Ölçümlere ĠliĢkin Değerlendirmeler 

 

Her üç tedavi grubunda maksiller dentoalveolar ölçümlere ilişkin parametrelerde 

gruplar arasında anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05) (Tablo 4.4). 

4.5.7. Mandibuler Dentoalveolar Ölçümlere ĠliĢkin Değerlendirmeler 

 

Her üç tedavi grubunda mandibuler dentoalveolar ölçümlere ilişkin 

parametrelerde gruplar arasında anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05) (Tablo 4.4). 

4.5.8. Ġnterdental Ölçümlere ĠliĢkin Değerlendirmeler 

 

U1/L1 açısındaki artış ve overbite ölçümündeki azalma açısından her üç tedavi 

grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05) 

(Tablo 4.4). 
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Overjet ölçümünde her üç tedavi grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olduğu saptanmıştır (p<0,01). Birinci ve ikinci tedavi grupları karşılaştırıldığında 

overjet ölçümündeki artış ikinci tedavi grubunda birinci tedavi grubundan istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). Birinci ve üçüncü tedavi grupları 

karşılaştırıldığında overjet ölçümündeki artış üçüncü tedavi grubunda birinci tedavi 

grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). Overjet 

ölçümündeki artış ikinci ve üçüncü tedavi grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4.4). 

Birinci tedavi grubunda SN/Oklüzyon Düzlemi açısındaki azalma üçüncü tedavi 

grubundaki azalmaya kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur 

(p<0,05). Birinci ve ikinci tedavi grupları ile ikinci ve üçüncü tedavi grupları arasında 

SN/Oklüzyon Düzlemi açısındaki değişim açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmamıştır (p>0,05) (Tablo 4.4). 

4.5.9. YumuĢak Doku Ölçümlerine ĠliĢkin Değerlendirmeler 

 

Ls-S doğrusu ile Li-S doğrusu uzaklıklarındaki ve nazolabial açıdaki 

değişiklikler açısından her üç tedavi grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05) (Tablo 4.4). 

G-Sn-Pg‟ açısındaki azalma üçüncü tedavi grubunda birinci ve ikinci tedavi 

grubundan, ikinci tedavi grubunda da birinci tedavi grubundan rakamsal olarak daha 

fazla bulunmasına rağmen gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmamıştır (p>0,05). 

Birinci tedavi grubunda labiomental açıdaki artış ile üçüncü tedavi grubunda 

görülen azalma arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

Labiomental açıdaki değişim birinci ve ikinci tedavi grupları ile ikinci ve üçüncü tedavi 

grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4.4). 
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4.5.10. Total ÇakıĢtırmada Yapılan Ölçümlere ĠliĢkin Değerlendirmeler 

 

VRL-A uzaklığında her üç grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmıştır (p<0,001). Birinci ve üçüncü tedavi grupları karşılaştırıldığında VRL-A 

uzaklığındaki artış, üçüncü tedavi grubunda birinci tedavi grubundan istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,001). İkinci ve üçüncü tedavi grupları 

karşılaştırıldığında VRL-A uzaklığındaki artış üçüncü tedavi grubunda ikinci tedavi 

grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,01). VRL-A 

uzaklığındaki artış birinci ve ikinci tedavi grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4.4). 

VRL-B ve VRL-Pg uzaklıklarında tedavi sonucunda meydana gelen azalma 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4.4). 

VRL-U1 uzaklığında her üç grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmıştır (p<0,001). Birinci ve ikinci tedavi grupları karşılaştırıldığında VRL-U1 

uzaklığındaki artış ikinci tedavi grubunda birinci tedavi grubundan istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). Birinci ve üçüncü tedavi grupları 

karşılaştırıldığında VRL-U1 uzaklığındaki artış üçüncü tedavi grubunda birinci tedavi 

grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,01). VRL-U1 

uzaklığındaki artış ikinci ve üçüncü tedavi grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4.4). 

VRL-L1 uzaklığında tedavi sonucunda meydana gelen azalma gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4.4). 

VRL-U6 uzaklığında her üç grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmıştır (p<0,01). Birinci ve ikinci tedavi grupları karşılaştırıldığında VRL-U6 

uzaklığındaki artış ikinci tedavi grubunda birinci tedavi grubundan istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). Birinci ve üçüncü tedavi grupları 

karşılaştırıldığında VRL-U6 uzaklığındaki artış üçüncü tedavi grubunda birinci tedavi 

grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). VRL-U6 

uzaklığındaki artış ikinci ve üçüncü tedavi grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4.4). 
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VRL-L6, VRL-Sn, VRL-Ss, VRL-Ls, VRL-Li, VRL-Si ve VRL-Pg‟ 

uzaklıklarında tedavi sonucunda meydana gelen değişiklikler gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4.4). 

Overjet düzelmesine iskeletsel ve dental katkının ne oranda olduğunu 

izleyebilmek için Pancherz‟in (112) Herbst apareyi ile tedavi edilen Sınıf II olgularda 

meydana gelen overjet değişiminde dental ve iskeletsel katkıları değerlendirmek için 

kullandığı yönteme benzer bir yönteme başvurulmuştur. Çalışmamızda her hastadan 

tedavi başında alınan lateral sefalometrik filmler üzerinde SN düzlemi çizildikten sonra 

bu düzleme S noktasından dik olarak geçen VRL düzlemi oluşturulmuştur. Bu 

koordinat düzlemi tedavi sonunda alınan sefalometrik filmler üzerine SN doğrusu 

üzerinde S noktası çakıştırılarak taşınmıştır. Overjet değişimine iskeletsel ve dental 

katkıları değerlendirmek için VRL düzlemi ile A noktası, üst kesici, alt kesici ve Pg 

noktası arasındaki dik uzaklık ölçülmüştür. Pancherz (112) overjet değişimini VRL-U1 

mesafesi ile VRL-L1 mesafesinin farkı olarak değerlendirmektedir. İskeletsel katkı 

VRL düzlemine göre A noktasının ileri ve Pg noktasının geri hareketinin toplamı olarak 

değerlendirilmektedir. Buna göre çalışmamızda tedavi sonundaki overjet değişimi 

birinci tedavi grubunda 4,52 mm bulunmuştur. 

Bu değişime iskeletsel katkı üst çenenin 2,12 mm öne ve alt çenenin 1,77 mm 

geriye gittiği düşünüldüğünde 3,89 mm olarak hesaplanmıştır. 4,52 mm overjet 

düzelmesinin % 86‟lık bölümünü oluşturan 3,89 mm iskeletsel katkının % 54‟lük 

kısmının maksiller (2,12 mm) ve % 46‟lık bölümünün mandibuler (1,77 mm) kökenli 

olduğu görülmektedir (Şekil 4.1). 

İkinci tedavi grubunda overjet değişimi 5,37 mm olarak bulunmuştur. Bu 

değişime iskeletsel katkı üst çenenin 2,85 mm öne ve alt çenenin 1,93 mm geriye gittiği 

düşünüldüğünde 4,78 mm olarak hesaplanmıştır. 5,37 mm overjet düzelmesinin % 

89‟luk bölümünü oluşturan 4,78 mm‟lik iskletsel katkının % 60‟ının maksilla (2,85 

mm) kaynaklı ve % 40‟nın mandibula (1,93 mm) kaynaklı olduğu görülmektedir (Şekil 

4.2). 

Üçüncü tedavi grubunda ise overjet değişimi 7,46 mm olarak bulunmuştur. Bu 

değişime iskeletsel katkı üst çenenin 5,12 mm öne ve alt çenenin 1,96 mm geriye gittiği 

düşünüldüğünde 7,08 mm olarak hesaplanmıştır. 7,46 mm overjet düzelmesinin % 

95‟lik bölümünü oluşturan 7,08 mm‟lik iskeletsel katkının % 72‟sinin maksilla (5,12 
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mm) kaynaklı ve % 28‟inin mandibula (1,96 mm) kaynaklı olduğu görülmektedir (Şekil 

4.3). 

Birinci tedavi grubunda 4,52 mm olan overjet artışında dental katkının 

hesaplanmasında kesici dişlerin hareketinin üzerinde sıralandığı iskelet yapının 

hareketinden arındırılması gereklidir. Birinci tedavi grubunda A noktası 2,12 mm öne 

hareket ederken üst kesici diş 2,21 mm öne hareket etmiştir. Bu durumda üst kesici 

dişin hareketi 0,09 mm olarak bulunmuştur [(VRL-U1)-(VRL-A)]. Pg noktasının 1,77 

mm arkaya ve alt kesici dişlerin 2,31 mm geriye hareketi ile alt kesici hareketi 0,54 mm 

[(VRL-L1)-(VRL-Pg)] bulunmuştur. Bu durumda kesici dişlerin overjet düzelmesin 

katkısı 0,63 mm olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla birinci tedavi grubunda 4,52 mm 

overjet düzelmesine dental katkı 0,63 mm (% 14) dir. Dental katkının % 15‟i maksilla, 

% 85‟i mandibula kaynaklıdır (Şekil 4.1). 

İkinci tedavi grubunda overjet değişimi 5,37 mm olarak bulunmıştur. İkinci 

tedavi grubunda A noktası 2,85 mm öne hareket ederken üst kesici diş 3,58 mm öne 

hareket etmiştir. Bu durumda üst kesici dişin hareketi 0,73 mm olarak bulunmuştur 

[(VRL-U1)-(VRL-A)]. Pg noktasının 1,93 mm arkaya ve alt kesici dişlerin 1,79 mm 

geriye hareketi ile alt kesici hareketi 0,14 mm [(VRL-L1)-(VRL-Pg)] bulunmuştur. 

Ancak burada dikkate alınması gereken nokta 1,93 mm arkaya hareket eden mandibula 

üzerinde  alt kesici dişlerin 1,79 mm geriye hareketidir. Bu aslında göreceli olarak alt 

kesici dişlerin 0,14 mm öne hareketidir. Bu durumda kesici dişlerin overjet düzelmesine 

katkısı 0,59 mm olarak hesaplanmalıdır. Dolayısıyla ikinci tedavi grubunda 5,37 mm 

overjet değişiminde dental katkı 0,59 mm (% 11) dir. Dental katkının tamamı maksilla 

kaynaklıdır (Şekil 4.2). 

Üçüncü tedavi grubunda ise overjet değişimi 7,46 mm olarak bulunmuştur. 

Dental katkı hesaplanmasında yukarıda verilmiş olan hesaplama yöntemi kullanılmıştır. 

A noktasının 5,12 mm öne hareketi ve üst kesici dişlerin 5,69 mm öne hareketi dikkate 

alındığında üst kesici hareketi 0,57 mm olarak bulunmuştur [(VRL-U1)-(VRL-A)]. Pg 

noktasının 1,96 mm arkaya ve alt kesici dişlerin 1,77 mm geriye hareketi ile alt kesici 

diş hareketi 0,19 mm  [(VRL-L1)-(VRL-Pg)] olarak bulunmuştur. Ancak burada 

dikkate alınması gereken nokta 1,96 mm arkaya hareket eden mandibula üzerinde alt 

kesici dişlerin 1,77 mm geriye hareketidir. Bu aslında göreceli olarak alt kesici dişlerin 

0,19 mm öne hareketidir. Bu durumda kesici dişlerin overjet düzelmesine katkısı 0,38 
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mm olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla üçüncü uygulama grubunda 7,46 mm overjet 

değişiminde dental katkı 0,38 mm (% 5) dir. Üçüncü tedavi grubunda da dental katkının 

tamamı maksilla kaynaklıdır (Şekil 4.3). 

 

 

 

 

  

 

Overjet Düzelmesi 

4,52 mm 

% 100 

 

İskeletsel Katkı 

3,89 mm 

% 86 

Dental Katkı 

0,63 mm  

% 14 

Maksilla 

2,12 mm 

% 54 

Mandibula 

1,77 mm 

% 46 

Maksilla 

0,09 mm 

% 15 

Mandibula 

0,54 mm 

% 85 

ġekil 4.1 Birinci tedavi grubunda iskeletsel ve dental katkı oranları 
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Overjet Düzelmesi 

7,46 mm 

% 100 

 

İskeletsel Katkı 

7,08 mm 

% 95 

Dental Katkı 

0,38 mm  

% 5 

Maksilla 

5,12 mm 

% 72 

Mandibula 

1,96 mm 

% 28 

Maksilla 

0,57 mm 

% 100 

Mandibula 

- 0,19 mm 

% 0 

Overjet Düzelmesi 

5,37 mm 

% 100 

 

İskeletsel Katkı 

4,78 mm 

% 89 

Dental Katkı 

0,59 mm  

% 11 

Maksilla 

2,85 mm 

% 60 

Mandibula 

1,93 mm 

% 40 

Maksilla 

0,73 mm 

% 100 

Mandibula 

- 0,14 mm 

% 0 

ġekil 4.2 Ġkinci tedavi grubunda iskeletsel ve dental katkı oranları 

ġekil 4.3 Üçüncü tedavi grubunda iskeletsel ve dental katkı oranları 
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Tablo 4.3 Birinci, ikinci ve üçüncü tedavi gruplarının tedavi öncesi (T1) ve tedavi sonrası 

(T2) ortalama değerlerinin grup içi ve gruplar arası karĢılaĢtırılması 

PARAMETRELER 

1. Tedavi 

Grubu 

2. Tedavi 

Grubu 

3. Tedavi 

Grubu p 

Ort±SD Ort±SD Ort±SD 

K
ra

n
iy

a
l 

Ö
lç

ü
m

le
r 

1. S-N (mm) 

T1 67,79±4,00 66,69±2,66 69,23±2,71 0,144 

T2 68,64±4,22 67,08±2,81 69,72±2,58 0,198 

T1-T2 p 0,005** 0,025* 0,018*  

 

2. S-Ar (mm) 

 

T1 32,71±2,95 34,46±3,93 32,23±2,13 0,166 

T2 33,79±2,97 35,62±3,57 33,62±3,01 0,218 

T1-T2 p 0,028* 0,029* 0,022*  

 

3. N-S-Ar (açı) 

 

T1 123,71±5,17 123,23±4,30 121,92±6,51 0,250 

T2 124,78±4,56 123,31±4,97 123,23±5,83 0,968 

T1-T2 p 0,372 0,865 0,275  

4. S-Ar-Go (açı) 

T1 140,00±7,75 140,38±4,57 141,21±7,36 0,891 

T2 144,38±7,88 143,31±3,97 142,14±6,83 0,668 

T1-T2 p 0,015* 0,018* 0,015*  

M
a
k

si
ll

er
 Ġ

sk
el

et
se

l 
Ö

lç
ü

m
le

r  

5. SNA (açı) 

 

T1 76,00±1,66 77,15±1,91 76,00±2,48 0,122 

T2 77,68±1,35 80,23±1,64 81,54±2,11 <0,001*** 

T1-T2 p 0,001** 0,001** 0,001**  

 

6. Co-A (mm) 

 

T1 81,00±3,74 80,69±3,61 78,79±4,15 0,279 

T2 83,38±10,33 83,62±3,28 83,21±2,78 0,272 

T1-T2 p 0,023* 0,002** 0,001**  

7. SN / ANS-PNS  

(açı) 

T1 9,79±2,99 9,31±2,14 8,23±1,96 0,137 

T2 8,21±3,72 7,77±2,24 7,92±2,02 0,891 

T1-T2 p 0,007** 0,004** 0,964  

*p<0,05  **p<0,01 ***p<0,001 
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Tablo 4.3 (devam) Birinci, ikinci ve üçüncü tedavi gruplarının tedavi öncesi (T1) ve tedavi 

sonrası (T2) ortalama değerlerinin grup içi ve gruplar arası karĢılaĢtırılması 

 

PARAMETRELER 

1. Tedavi 

Grubu 

2. Tedavi 

Grubu 

3. Tedavi 

Grubu p 

Ort±SD Ort±SD Ort±SD 

M
a
n

d
ib

u
le

r 
Ġs

k
el

et
se

l 
Ö

lç
ü

m
le

r 

 

8. SNB (açı) 

 

T1 79,50±1,34 80,31±2,21 80,23±2,62 0,233 

T2 77,64±1,60 78,65±1,07 78,85±2,44 0,183 

T1-T2 p 0,001** 0,010* 0,003**  

9. SN / SGn 

(Y Açısı) 

T1 65,21±2,08 64,77±2,24 64,23±2,59 0,547 

T2 69,36±2,59 68,69±2,81 66,85±3,26 0,078 

T1-T2 p <0,001*** <0,001*** <0,001***  

10. SN / Go-Gn 

(açı) 

T1 29,85±3,46 29,79±3,04 29,38±3,64 0,931 

T2 37,00±12,48 34,29±2,92 32,54±3,84 0,136 

T1-T2 p 0,001** 0,001** 0,001**  

 

11. Co-B (mm) 

 

T1 99,64±4,45 101,00±4,43 104,15±5,89 0,157 

T2 100,64±4,68 101,46±4,74 104,46±5,91 0,128 

T1-T2 p 0,091 0,928 0,497  

12. Ar-Go-Gn 

(açı) 

T1 129,79±7,00 129,92±5,20 129,46±6,32 0,981 

T2 129,71±7,74 129,62±4,77 128,69±5,98 0,901 

T1-T2 p 0,838 0,682 0,247  

13. SN / Go-Ar  

(açı) 

T1 85,21±5,70 84,62±6,67 84,08±5,96 0,890 

T2 87,14±5,74 85,77±3,49 86,15±5,68 0,770 

T1-T2 p 0,091 0,489 0,205  

M
a
k

s-
M

a
n

d
 

Ö
lç

ü
m

le
r 

 

14. ANB (açı) 

 

T1 -3,50±1,29 -3,23±1,92 -4,23±1,79 0,301 

T2 -0,04±1,47 1,58±1,58 2,69±1,49 <0,001*** 

T1-T2 p 0,001** 0,001** 0,001**  

15. ANS-PNS/  

Go-Gn (açı) 

T1 25,00±4,91 22,85±4,49 24,54±4,01 0,438 

T2 26,00±5,75 24,08±4,66 25,08±4,57 0,617 

T1-T2 p 0,054 0,111 0,217  

*p<0,05  **p<0,01 ***p<0,001 
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Tablo 4.3 (devam) Birinci, ikinci ve üçüncü tedavi gruplarının tedavi öncesi (T1) ve tedavi 

sonrası (T2) ortalama değerlerinin grup içi ve gruplar arası karĢılaĢtırılması 

 

PARAMETRELER 

1. Tedavi 

Grubu 

2. Tedavi 

Grubu 

3. Tedavi 

Grubu p 

Ort±SD Ort±SD Ort±SD 

Y
ü

z 
Y

ü
k

se
k

li
ğ

i 
Ö

lç
ü

m
le

ri
 

 

16. S–Go (mm) 

 

T1 70,57±5,61 72,85±4,54 72,77±4,82 0,415 

T2 72,79±6,10 75,69±7,39 74,85±4,83 0,460 

T1-T2 p 0,003** 0,003** 0,002**  

 

17. N – Me (mm) 

 

T1 113,86±7,42 114,38±5,68 114,92±6,02 0,912 

T2 118,07±6,76 118,54±5,70 118,77±6,55 0,959 

T1-T2 p <0,001*** <0,001*** <0,001***  

18. N–ANS (mm) 

T1 51,64±2,84 52,38±2,87 51,62±1,71 0,682 

T2 54,07±3,20 54,15±2,76 53,15±1,91 0,276 

T1-T2 p 0,003** 0,017* 0,003**  

 

19. ANS–Me 

(mm) 

T1 63,00±4,98 62,46±3,82 62,29±5,64 0,926 

T2 67,15±4,52 66,00±4,90 65,79±5,22 0,743 

T1-T2 p 0,001** 0,002** 0,001**  

20. S-PNS (mm) 

T1 45,29±2,70 45,38±3,07 46,46±2,93 0,519 

T2 46,43±3,20 47,08±2,93 48,15±3,00 0,345 

T1-T2 p 0,023* 0,001** <0,001***  

M
a

k
si

le
r 

D
en

to
a
lv

eo
la

r 
Ö

lç
ü

m
le

r 

21. U1/ANS-PNS 

(açı) 

T1 115,21±5,73 113,54±5,46 113,69±6,40 0,714 

T2 115,71±7,31 114,31±4,99 113,69±4,75 0,655 

T1-T2 p 0,652 0,274 1,000  

22. U1 – MaksD 

(mm) 

T1 26,07±3,50 26,38±2,40 27,85±3,16 0,294 

T2 27,07±3,69 26,85±2,48 28,15±1,99 0,460 

T1-T2 p 0,051 0,166 0,527  

23. U1– MaksVD 

(mm) 

T1 48,31±4,07 47,71±4,27 47,77±3,81 0,918 

T2 50,92±3,28 50,57±4,27 50,77±3,56 0,970 

T1-T2 p 0,002** 0,002** 0,002**  

24. U6 – MaksD 

(mm) 

T1 18,29±3,15 18,54±1,90 19,23±2,74 0,641 

T2 19,21±2,72 20,23±2,71 20,62±2,33 0,358 

T1-T2 p 0,010* 0,010* 0,012*  

25. U6– MaksVD 

(mm) 

T1 13,43±3,34 13,85±2,70 14,08±2,96 0,852 

T2 16,57±2,98 17,31±2,53 18,15±2,82 0,299 

T1-T2 p 0,001** 0,002** 0,002**  

*p<0,05  **p<0,01 ***p<0,001 
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Tablo 4.3 (devam) Birinci, ikinci ve üçüncü tedavi gruplarının tedavi öncesi (T1) ve tedavi 

sonrası (T2) ortalama değerlerinin grup içi ve gruplar arası karĢılaĢtırılması 

 

PARAMETRELER 

1. Tedavi 

Grubu 

2. Tedavi 

Grubu 

3. Tedavi 

Grubu p 

Ort±SD Ort±SD Ort±SD 

M
a
n

d
ib

u
le

r 
D

en
to

a
lv

eo
la

r 
Ö

lç
ü

m
le

r 

26.  L1 / MandD 

(açı) 

T1 85,93±4,91 85,15±6,97 86,08±6,20 0,916 

T2 83,14±4,74 81,31±8,20 82,38±5,27 0,746 

T1-T2 p 0,001** 0,027* 0,021*  

27. L1 – MandD 

(mm) 

T1 38,21±3,62 39,31±3,15 38,62±1,45 0,621 

T2 39,43±3,63 39,54±2,60 39,92±1,75 0,892 

T1-T2 p 0,003** 0,553 0,006**  

28. L1–MandVD 

(mm) 

T1 13,07±3,77 12,77±3,96 14,85±12,70 0,794 

T2 13,71±3,07 14,31±4,68 17,15±11,14 0,736 

T1-T2 p 0,341 0,059 0,015*  

29. L6 – MandD 

(mm) 

T1 25,36±2,87 24,92±2,63 25,15±1,57 0,899 

T2 27,07±2,84 26,85±2,38 27,08±2,02 0,862 

T1-T2 p 0,002** 0,004** 0,005**  

30. L6–MandVD 

(mm) 

T1 41,14±3,68 40,77±2,28 38,08±6,01 0,242 

T2 40,21±2,33 41,15±3,24 38,00±6,58 0,102 

T1-T2 p 0,233 0,351 0,677  

Ġn
te

rd
en

ta
l 

Ö
lç

ü
m

le
r 

 

31. U1 / L1 (açı) 

 

T1 131,64±9,00 135,77±8,77 134,62±6,73 0,347 

T2 132,00±8,82 136,85±9,14 135,54±8,47 0,216 

T1-T2 p 0,779 0,528 0,972  

32. Overbite 

(mm) 

T1 2,21±1,72 3,38±1,71 3,31±2,14 0,199 

T2 1,64±1,22 2,58±1,55 2,77±1,96 0,158 

T1-T2 p 0,046* 0,159 0,282  

33. Overjet 

 (mm) 

T1 -2,43±1,02 -3,19±1,60 -3,85±1,63 0,066 

T2 1,79±1,05 3,08±1,55 2,85±1,63 0,038* 

T1-T2 p 0,001** 0,001** 0,001**  

34. SN/ Okl. Düz.  

(açı) 

T1 17,71±3,10 15,38±3,59 15,54±3,43 0,145 

T2 15,07±3,45 14,69±2,72 15,54±2,18 0,752 

T1-T2 p 0,003** 0,303 1,000  

*p<0,05  **p<0,01 ***p<0,001 

 

 

 



 81 

Tablo 4.3 (devam) Birinci, ikinci ve üçüncü tedavi gruplarının tedavi öncesi (T1) ve tedavi 

sonrası (T2) ortalama değerlerinin grup içi ve gruplar arası karĢılaĢtırılması 

 

PARAMETRELER 

1. Tedavi 

Grubu 

2. Tedavi 

Grubu 

3. Tedavi 

Grubu p 

Ort±SD Ort±SD Ort±SD 

Y
u

m
u

Ģa
k

 D
o

k
u

 Ö
lç

ü
m

le
ri

 

35.Ls-S Doğrusu 

(mm) 

T1 -1,62±2,10 -2,50±1,87 -2,23±1,92 0,498 

T2 -0,04±2,59 -0,86±2,08 -0,35±1,99 0,631 

T1-T2 p 0,002** 0,004** 0,002**  

36.Li-S Doğrusu 

(mm) 

T1 0,75±2,89 2,08±2,33 3,23±2,31 0,050 

T2 0,96±2,71 1,27±2,83 2,08±2,39 0,540 

T1-T2 p 0,786 0,064 0,006**  

37.  G - Sn - Pg’ 

(açı) 

T1 175,79±4,04 175,31±4,09 173,92±5,24 0,489 

T2 170,29±3,41 168,69±4,40 166,08±6,89 0,109 

T1-T2 p <0,001*** <0,001*** <0,001***  

38. Nazolabial 

Açı 

T1 107,15±11,96 113,07±10,12 106,77±22,35 0,504 

T2 101,08±11,24 108,64±8,85 106,38±17,31 0,217 

T1-T2 p 0,041* 0,020* 0,903  

39. Labiomental 

Açı 

T1 134,92±15,62 136,14±9,80 137,15±10,12 0,895 

T2 138,08±17,66 131,57±9,30 130,15±12,76 0,294 

T1-T2 p 0,434 0,044* 0,014*  

T
o

ta
l 

Ç
a

k
ıĢ

tı
rm

a
d

a
 Y

a
p

ıl
a
n

 Ö
lç

ü
m

le
r 

40. VRL – A 

(mm) 

T1 54,50±4,57 54,77±3,49 55,54±4,45 0,805 

T2 56,62±4,26 57,62±3,23 60,66±4,26 0,004** 

T1-T2 p 0,042* 0,002** 0,001**  

41. VRL – B 

(mm) 

T1 52,15±6,14 51,00±4,82 53,77±7,04 0,497 

T2 49,69±3,97 48,21±4,44 50,85±7,27 0,454 

T1-T2 p 0,016* 0,001** <0,001***  

42. VRL – Pg 

(mm) 

T1 51,15±7,08 49,79±5,16 52,54±8,27 0,591 

T2 49,38±5,16 47,86±4,07 50,58±7,72 0,546 

T1-T2 p 0,008** <0,001*** <0,001***  

43. VRL – U1 

(mm) 

T1 56,07±5,82 55,85±4,26 57,85±5,63 0,576 

T2 58,29±5,92 59,42±3,66 63,54±5,99 0,038* 

T1-T2 p 0,003** <0,001*** <0,001***  

44. VRL – L1 

(mm) 

T1 59,23±4,90 58,64±6,03 61,62±5,82 0,326 

T2 56,92±4,01 56,86±6,40 59,85±5,38 0,278 

T1-T2 p 0,004** 0,003** 0,002**  

*p<0,05  **p<0,01 ***p<0,001 
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Tablo 4.3 (devam) Birinci, ikinci ve üçüncü tedavi gruplarının tedavi öncesi (T1) ve tedavi 

sonrası (T2) ortalama değerlerinin grup içi ve gruplar arası karĢılaĢtırılması 

 

PARAMETRELER 

1. Tedavi 

Grubu 

2. Tedavi 

Grubu 

3. Tedavi 

Grubu p 

Ort±SD Ort±SD Ort±SD 

T
o
ta

l 
Ç

a
k

ıĢ
tı

rm
a
d

a
 Y

a
p

ıl
a
n

 Ö
lç

ü
m

le
r 

45. VRL – U6  

(mm) 

T1 23,00±4,66 21,46±4,05 24,31±4,61 0,277 

T2 25,21±4,53 26,15±4,18 29,23±4,83 0,069 

T1-T2 p 0,001** 0,002** 0,001**  

46. VRL – L6 

(mm) 

T1 28,29±4,46 27,15±5,27 30,38±5,17 0,318 

T2 26,79±4,85 26,77±3,92 29,38±4,89 0,255 

T1-T2 p 0,045* 0,717 0,059  

47. VRL – Sn 

(mm) 

T1 72,29±4,83 71,85±3,85 74,31±4,94 0,351 

T2 73,79±3,91 73,77±3,59 76,69±4,70 0,121 

T1-T2 p 0,004** 0,006** 0,004**  

48. VRL – Ss (A’) 

(mm) 

T1 70,29±5,31 70,08±3,77 72,38±4,46 0,371 

T2 71,93±4,16 72,08±3,28 74,69±4,73 0,165 

T1-T2 p 0,015* 0,004** 0,005**  

49. VRL – Ls 

(mm) 

T1 71,43±5,87 72,62±3,84 74,31±5,39 0,354 

T2 73,43±4,48 74,62±3,48 77,08±4,70 0,092 

T1-T2 p 0,011* 0,003** 0,003**  

50. VRL – Li 

(mm) 

T1 70,93±5,51 72,38±4,89 74,85±6,63 0,214 

T2 69,29±5,30 70,00±3,63 72,77±6,29 0,202 

T1-T2 p 0,085 0,027* 0,016*  

51. VRL – Si (B’) 

(mm) 

T1 63,21±5,45 63,69±5,30 65,69±7,53 0,552 

T2 60,36±5,11 61,00±4,20 63,31±7,25 0,377 

T1-T2 p 0,003** 0,017* 0,012*  

52. VRL – Pg’ 

 (mm) 

T1 62,71±5,82 63,00±6,32 64,23±9,38 0,852 

T2 59,86±4,50 59,85±4,93 61,00±8,67 0,864 

T1-T2 p 0,006** 0,063 0,006**  

*p<0,05  **p<0,01 ***p<0,001 
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Tablo 4.4 Birinci, ikinci ve üçüncü tedavi gruplarında tedaviye bağlı değiĢikliklerin 

gruplar arası karĢılaĢtırılması 
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Tablo 4.5 (Devam) Birinci, ikinci ve üçüncü tedavi gruplarında tedaviye bağlı 

değiĢikliklerin gruplar arası karĢılaĢtırılması 
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Tablo 4.6 (Devam) Birinci, ikinci ve üçüncü tedavi gruplarında tedaviye bağlı 

değiĢikliklerin gruplar arası karĢılaĢtırılması 
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5. TARTIġMA 

5.1. Amacın Değerlendirilmesi 

 

Sınıf III anomaliler iskeletsel düzensizlikler içinde tedavisi en güç olarak bilinen 

maloklüzyon tipi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu vakalar küçük ve/veya geride 

konumlanmış bir maksilla, büyük ve/veya önde konumlanmış bir mandibula veya her 

iki durumun kombinasyonu şeklinde iskeletsel özellikler göstermektedir. Düzensizliğin 

tipine göre seçilen tedavi planı, tedaviye başlama yaşı ve prognoz konusunda birçok 

farklı görüş söz konusudur. Guyer ve ark. (59), Sınıf III maloklüzyonun 

komponentlerini değerlendirdikleri çalışmalarında, maksillanın normal olup mandibuler 

prognati bulunan vakaların oranının % 20‟den düşük olduğunu, maksiller iskeletsel 

retrognati bulunan fakat mandibulanın normal olduğu vakaların oranının % 25, hem 

maksiller retrognati hem de mandibuler prognati bulunan vakaların oranının ise % 22 

olduğunu bildirmişlerdir.  

Sınıf III bazal kaide ilişkisinde maksillanın yapısal ya da konumsal yetersizliği 

önemli rol oynamakta ise, uygulanacak olan ortopedik kuvvetlerin üst diş dizisi ve 

maksiller bazal kaidenin gelişimini ön - arka yönde stimüle edecek şekilde ayarlanması 

gerekmektedir (31). 

Maksiller retrognatiye bağlı iskeletsel Sınıf III maloklüzyonların erken dönem 

tedavisinde üst çenede ortopedik etki meydana getiren yüz maskesi kullanılmaktadır. 

Yapılan birçok çalışmada, yüz maskesinin hızlı maksiller genişletme apareyi ile birlikte 

kullanımının, maksiller protrüzyona yardımcı olduğu bildirilmiştir (4, 10, 12, 17, 27, 34, 

61, 63, 67, 101, 102, 141). 

Yaptığımız literatür taramasına göre; maksiller retrognati gösteren bireylerde 

son yıllarda uygulanan Alt-RAMEC yöntemi, klasik hızlı maksiller genişletme ve 

protraksiyon yönteminden farklı olarak uygulanmış ve bu yöntemle daha başarılı 

sonuçlar elde edilmiştir (72, 90). Bununla birlikte bu konuda yapılan son çalışmada, 

klasik hızlı maksiller genişletme ve Alt-RAMEC yöntemi kullanılarak yapılan 

protraksiyon arasında bir fark saptanmamıştır (41).  
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Bu konudaki farklı görüşleri göz önüne alarak Alt-RAMEC yönteminin farklı 

haftalarda uygulanmasının, klasik hızlı maksiller genişletme yöntemine göre maksiller 

protraksiyon açısından etkinliğini değerlendirmek amacıyla çalışmamız planlanmıştır. 

Büyüme gelişim dönemi içerisindeki maksiller retrognatiye bağlı iskeletsel Sınıf 

III maloklüzyona sahip olguların tedavisinde üç farklı şekilde yapılan hızlı maksiller 

genişletmeyi takiben yüz maskesi uygulaması ile gerçekleştirilen maksiller 

protraksiyonun çene yüz sistemindeki iskeletsel ve dentoalveolar yapılar üzerindeki 

etkilerini karşılaştırmak amacıyla sefalometrik incelemeler yapılmış ve istatistiksel 

olarak değerlendirilmiştir.          

5.2. Gereç ve Yöntemin Değerlendirilmesi 

 

Sınıf III maloklüzyonların tedavisine bireylerin büyüme ve gelişimleri 

tamamlanmadan önce başlamak gerekmektedir. Maksillanın retrognatik olduğu 

durumlarda yüz maskesi ile yapılan erken dönem tedavinin iskeletsel ve dentoalveolar 

yapılar üzerindeki etkisi literatürde geniş yer almıştır (46, 105, 109, 154).  

Literatürler incelendiğinde, maksiller retrognatiye bağlı iskeletsel Sınıf III 

maloklüzyonların ortopedik yüz maskesi ile tedavisinde yaş aralığının 4 ile 15 yaş 

arasında değiştiği görülmektedir (27, 31, 136). Erken dönemde tedavi edilen bireylerde 

daha iyi sonuçlar elde edildiği belirtilmesine rağmen (74, 123), daha ileri yaşlarda da 

maksillada ortopedik etkilerin elde edilebileceğini ifade eden çalışmalar mevcuttur (13, 

77, 99).   

Mermigos ve ark. (98) yaptıkları çalışmada sutural aktivitenin erken yaşlarda 

daha fazla olması nedeniyle protraksiyon başarısının arttığını belirtmişlerdir. Saadia ve 

Torres (123) hastalar 4 yaş gibi erken bir dönemde tedavi edildiğinde maksillanın 

gelişim yönü ile protraksiyon yönünün aynı olduğunu, bu durumda da daha stabil 

sonuçlar elde edildiğini bildirmişlerdir.  

Takada ve ark. (136) maksiller protraksiyon prepubertal veya midpubertal 

dönemde uygulandığında ortopedik etkilerin daha fazla olduğunu bildirmektedir. Kim 

ve ark. (82) da 10 yaşından küçük hastalarda yüz maskesi tedavisinin daha etkili 

olduğunu tespit etmişlerdir. McNamara ve ark. (96), ancak erken karışık dişlenme 

döneminde ortopedik traksiyonla maksiller tüberositenin sphenoid kemiğin pterygoid 

çıkıntısından ayrıldığını bildirmiştir. Delaire (36), Baccetti ve ark. (10, 11), Melsen ve 
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Melsen (97) de erken dönemde yüz maskesi tedavisinin daha etkili olduğunu 

savunmuştur.  

Öte yandan bazı çalışmalarda, prepubertal ve pubertal büyüme atılım 

dönemlerinde benzer iskeletsel etkilerin meydana geldiği bildirilmektedir. (28, 99, 158) 

Örneğin; Merwin ve ark. (99) hem erken (5-8 yaş) hem geç karışık dişlenme döneminde 

(8-12 yaş) yüz maskesi tedavisi ile benzer etkiler elde etmişlerdir. Yüksel ve ark. (158), 

ortalama yaşları 9,8 ve 12,6 olan iki grup hasta ile yaptıkları çalışmada, her iki grupta 

da maksillanın belirgin olarak öne hareket ettiğini ve benzer etkilerin elde edildiğini 

bildirmişlerdir. Sung ve Baik (135) yaşları 7 ile 13 arasında değişen 129 vaka üzerinde 

yaptıkları çalışmalarında yaşla birlikte yüz maskesinin etkilerinin değişmediğini 

bulmuşlardır.   

Çalışmamız 22‟si kız 18‟i erkek olmak üzere toplam 40 hasta üzerinde 

yapılmıştır. Çalışmamızda, birinci tedavi grubunun ortalama yaşı 10,55±1,19 yıl, ikinci 

tedavi grubunun ortalama yaşı 10,67±0,85 yıl ve üçüncü tedavi grubunun ortalama yaşı 

10,71±0,86 yıldır. Araştırma kapsamındaki bireylerin hepsi karışık veya erken daimi 

dişlenme dönemindedirler.  

Yukarıda belirtilen araştırmacılar tarafından bildirilen yaş ortalamaları göz 

önüne alındığında, araştırma materyali için seçilen bireyler maksiller protraksiyon 

tedavisi için uygun yaş aralığındadır. Araştırmamızda, her üç tedavi grubundaki 

bireylerin kronolojik ve iskelet yaşlarının benzer olmasına dikkat edilmiştir. Bu şekilde, 

tedavi etkinliğinin çeşitli yaş gruplarında farklılık gösterme ihtimali ortadan 

kaldırılmıştır. Aynı şekilde, cinsiyet açısından gruplar arasında fark olmaması için de 

her üç tedavi grubuna eşit sayıda kız ve erkek birey dahil edilmeye çalışılmıştır. Tedavi 

gruplarındaki olguların kronolojik ve iskelet yaş ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). Aynı şekilde, tedavi gruplarındaki 

olguların cinsiyet dağılımları arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir farka 

rastlanmamıştır (p>0,05) (Tablo 4.1). 

Araştırmamızda yer alan her üç grubun yaş aralığının benzer olması ve 

literatürde destek gören yaş kriterlerine uygun yaş aralığında olması sebebiyle, elde 

edilecek sefalometrik değerlerin yaş kriteri açısından karşılaştırılabilir olduğu 

düşünülmektedir. 
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Sınıf III maloklüzyonlarda, uygun tedavi yaklaşımının belirlenmesi, varılacak 

hedefin saptanması ve sonucun başarılı olması açısından iskeletsel problemin 

kaynağının bilinmesi oldukça önemli bir noktadır. Sınıf III maloklüzyonun tedavisinde 

anomali gösteren iskeletsel probleme müdahele etmek gerekmektedir (117). Maksiller 

suturalara etki eden headgear kuvvetleri, maksillanın öne gelişimini inhibe edebilmekte 

fakat aynı durum mandibula için geçerli olamamaktadır. Mandibulanın TME ile yüz 

iskeletine bağlanması maksillanın sutural bağlanım şeklinden oldukça farklıdır. 

Artiküler diskin varlığı nedeniyle çene ucuna uygulanan kuvvetin temporomandibular 

eklemde hangi bölgelere etki ettiğini belirlemek oldukça zordur. Buna ek olarak eklem 

yüzeyinin yuvarlak geometrisi nedeniyle bütün alana kuvvet uygulayabilmek de 

mümkün olamamaktadır (117). Yüz maskesinin etiyolojiye bakmaksızın çoğu Sınıf III 

hastada etkili olduğu bildirilmektedir. Çünkü yüz maskesi Sınıf III maloklüzyonun 

oluşmasına sebep olan bütün anatomik yapılara etki etmektedir (95). 

Maksiller retrognatiye bağlı iskeletsel Sınıf III maloklüzyonun tedavisinde 

sıklıkla kullandığımız yüz maskesi ile uyguladığımız protraksiyon kuvvetleri ortopedik 

nitelikte olduğundan dolayı dirençli bir ağız içi ankıraj sisteminin kullanılması 

gerekmektedir. Protraksiyon işleminin tam olarak yerine getirilebilmesi için ağız içi 

ankıraj sisteminin bu kuvvete karşı yeterli dirençte olması, deformasyona uğramaması 

yani rijit yapıda olması gerekmektedir (66, 101). Ağız içi ankıraj amacıyla çeşitli tipte 

aygıtlar kullanılmaktadır. Bunlar; daimi birinci molarlara simante edilen Nance arkı, 

molar dişler bantlandıktan sonra 1 mm çapındaki kalın çelik telden bukkal ve lingualden 

dişlerin kolelerine uyumlu olacak şekilde molar dişlere lehimlenmiş arklar, birinci 

premolar ve birinci molarlara simante edilen labio-lingual teller, banded ya da bonded 

tip üst çene genişletme apareyleri olabilir (115). Çalışmamızda bonded tip hızlı 

maksiller genişletme apareyi ağız içi ankıraj ünitesi olarak tercih edilmiştir. Bonded tip 

hızlı maksiller genişletme apareyinin ilk genişletme safhasında hızlı maksiller 

genişletmenin ankıraj dişlerde ekstrüze edici yan etkilerini azalttığını veya yok ettiğini 

bildiren çalışmalar mevcuttur (5, 126). Bonded tip genişleme aygıtları bant yapımını 

elümine etmeleri, kolay uygulanmaları, daha rijit olmaları ve bantlı apereylerin yan 

etkilerini azaltmalarından dolayı günümüzde daha çok tercih edilmektedir. Ankıraj 

olarak alınan dişlerin kuronlarını daha çok kavrayıp örttüğü için bu dişlerdeki devrilme 

hareketini azaltarak ve bu dişlerin kökleri vasıtasıyla kuvvetleri direkt olarak 

nazomaksiller yapı üzerine aktararak etki sağladığı bildirilmiştir (130). Ayrıca kesici 
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interferensini engelleyerek maksillanın öne hareketini kolaylaştırmak ve dikey yön 

kontrolünü sağlamak amacıyla da çalışmamızda bonded tip hızlı maksiller genişletme 

apareyi tercih edilmiştir (83). 

Maksillanın yüz maskesi ile protraksiyonunda ağız içi ankıraj ünitesinin diğer 

bir önemi de, kuvvetin uygulanma bölgesi ve yönünün maksillanın rotasyon merkezi ile 

ilişkili olarak kraniyofasiyal yapılardaki etkiyi değiştirebilmesidir (70, 134). 

Biyomekanik prensiplere göre kuvvet maksillanın direnç merkezi boyunca 

uygulandığında kuvvet yönünde saf translasyon hareketi meydana gelmektedir. Bu 

yüzden temel amaç, uygulanan kuvvetin yerini ve yönünü maksillanın direnç 

merkezinden geçecek şekilde ayarlamaktır (143). 

Hickham (65), maksillanın saat yönünün tersine rotasyonundan kaçınmak için 

protraksiyon kuvvetini maksiller kaninlerin yakınından uygularken, Mermigos ve ark. 

(98) ile Wisth ve ark. (156), tam kaninler bölgesinden uygulamışlardır. Ishii ve ark. 

(68), maksillanın saat yönünün tersine rotasyonunu azaltmak için, kuvvetin premolar 

bölgesinden uygulanması gerektiğini belirtmişlerdir. Roberts ve Subtelny (121) 

maksillanın rotasyonunu engellemek için protraksiyon kuvvetini, maksiller laterallerin 

distalinden uygulamışlardır. Itoh ve ark. (70), maksillanın saat yönünün tersine 

rotasyonuna neden olan etkinin, protraksiyon kuvvetinin yönünden kaynaklandığını 

belirtmişlerdir. Bu araştırmacılara göre, kuvvetin uygulama yeri değişse de kuvvetin 

yönü horizontal düzleme paralel kaldığı sürece, maksillanın saat yönünün tersine 

rotasyonu kaçınılmazdır. Dolayısıyla, maksillayı etkin bir şekilde öne alırken, 

maksillanın saat yönünün tersine rotasyonunu en aza indirmek için, protraksiyon 

kuvvetinin öne ve aşağı doğru yönlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

Tosun (143) 1999 yılında yayınlanan kitabında, dikey yön gelişimi baskın olan 

hastalarda, protraksiyon kuvveti molar dişler bölgesine uygulandığı takdirde kuvvetin 

etki çizgisi maksillanın direnç merkezinin altından seyrettiği için diş kavsinin bütünüyle 

saat yönünün tersine rotasyon yapacağını, bunun sonucunda da molar dişlerde uzama ve 

kapanışta açılma meydana geleceğini belirtmiştir. Bu durumu engellemek için kuvvetin, 

etki çizgisi üst diş kavsinin direnç merkezinden ya da bu noktanın biraz üstünden 

geçecek şekilde kaninler ile lateral dişler arasına yerleştirilen çengeller hizasından 

yaklaşık 30° – 45° aşağı doğru açılandırılarak uygulanması gerektiğini, böylece üst diş 
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kavsinin saat yönünde rotasyon yaparak öne ve aşağı doğru hareket edeceğini 

bildirmiştir (143).  

Birçok araştırmacı, kuvvetin yönünü oklüzal düzlemle 15 - 30° açı yapacak 

şekilde aşağı yönlendirerek, protraksiyon sırasında maksillada oluşan saat yönünün 

tersine rotasyonu önlemeye çalışmışlardır (68, 70, 80, 102, 107, 120, 121, 139, 150, 

156). 

Tanne ve ark. (138) insan kuru kafasından geliştirdikleri model üzerinde, birinde 

molar dişlerin bukkalinden oklüzal düzlemle 30° aşağı doğru açı yapacak şekilde, 

diğerinde ise paralel yönde olmak üzere iki farklı yönde 1000 g‟lık traksiyon kuvvetleri 

uygulamışlardır. Paralel yönde uygulanan kuvvet nazomaksiller kompleksin yukarı ve 

öne rotasyonuna neden olurken, 30° aşağı doğru açılandırılarak uygulanan kuvvet 

nazomaksiller komplekste çok hafif bir rotasyonla beraber daha çok translasyon 

hareketi meydana getirmiştir. 

Tüm bu bilgiler ışığında çalışmamızda kuvvetin uygulama yeri, kanin dişi 

hizasından oklüzal düzlem ile yaklaşık 30° açı yapacak şekilde ayarlanmıştır. Bu sayede 

çeşitli deneysel ve klinik araştırmaların ortaya koymuş olduğu maksillada saat yönünün 

tersine görülen rotasyonun azaltılması hedeflenmiştir. 

Maksiller protraksiyon ile ilgili kaynaklara bakıldığında protraksiyon için 

uygulanan kuvvet miktarı tek taraflı olarak 300 g ile 1000 g arasında çeşitlilik 

göstermektedir. Verdon (150), ortopedik etki için şiddetli kuvvet (1500-2000 g) 

uygulanması gerektiğini bildirirken, Wisth ve ark. (156) 10 yaş altındaki hastaları tedavi 

ettikleri çalışmalarında 300 g‟lık kuvvetler ile olumlu sonuçlar elde etmişlerdir. 

Kaynaklar gözden geçirildiğinde 300-600 g (98), 400-600 g (144), 500 g (70),  500-750 

g (102), 600-800 g (77) gibi kuvvet değerlerinin protraksiyon işlemlerinde kullanıldığı 

bildirilmektedir. 

Literatür verileri göz önünde bulundurularak, yaptığımız araştırmamızda 

protraksiyon kuvveti olarak her bir taraf için yaklaşık 350 g, ortalama toplam 700 g ağız 

dışı kuvvet uygulanmıştır. 

Yüz maskesinin kullanım süresi ile ilgili literatürde farklı görüşler mevcuttur. 

Nanda (102, 103) 24 saat aparey kullanımının 16 saate göre daha fazla ortopedik etki 

oluşturacağını bildirmiştir. McNamara (95) da tüm gün kullanımın iskeletsel 

protraksiyonu arttıracağını bildirmiştir. Proffit (117) ise dişlerde meydana gelecek 
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hasarı en aza indirgemek için, maksillaya ağır kuvvetlerin sürekli uygulanmasının doğru 

olmadığını bildirmiştir. Çalışmamızda, hastalardan apareylerini günde 14 - 16 saat 

kullanmaları istenmiştir. Bu şekilde ağır kuvvetler sonucu dentisyonda oluşabilecek 

hasarların en aza indirgenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, apareyin gündüz kullanım 

süresinin azaltılması hastaları psikososyal açıdan da rahatlatmaktadır. Bu konuda 

önemli diğer bir faktör de kuvvetin günün hangi saatinde uygulandığıdır. Büyüme 

hormonunun gece daha fazla salgılandığı bilinmektedir. Bu nedenle çalışmamızda 

aygıtın hastalar tarafından özellikle gece kullanılması önerilmiştir (53, 133). 

Her üç tedavi grubunda da tedavi süresi tam 6 ay olarak belirlenmiş, pozitif 

overjet elde etme faktörü göz önünde bulundurulmamıştır. Bu şekilde, tedavi 

zamanlamalarında standardizasyon sağlanmıştır. Ancak, hemen hemen bütün bireylerde 

(n=34) 6 aylık tedavi sonucunda pozitif overjet elde edildiği tespit edilmiştir. Bu 

durumun benzer şiddette anomaliye sahip bireylerin araştırma kapsamına alınmasından 

kaynaklandığı düşünülmüştür. Her üç tedavi grubundaki bireylerden araştırma 

öncesinde alınan sefalometrik filmler üzerinde yapılan ölçümlerde gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemiştir. Grupların tedavi başındaki ölçüm 

değerleri incelendiğinde, SNA açısının birinci tedavi grubunda 76,00±1,66º, ikinci 

tedavi grubunda 77,15±1.91º, üçüncü tedavi grubunda 76,00±2,48º; SNB açısının 

birinci tedavi grubunda 79,50±1,34º, ikinci tedavi grubunda 80,31±2,21º, üçüncü tedavi 

grubunda 80,23±2,62º; ANB açısının birinci tedavi grubunda -3,50±1,29º, ikinci tedavi 

grubunda -3,23±1,92º, üçüncü tedavi grubunda -4,23±1,79º; dik yön açısının (SN/Go-

Gn) birinci tedavi grubunda 29,85±3,46º, ikinci tedavi grubunda 29,79±3,04º, üçüncü 

tedavi grubunda 29,38±3,64º olduğu görülmektedir. Çalışmamızda her üç tedavi 

grubunda, bireylerdeki Sınıf III anomalinin sagital ve vertikal yöndeki şiddeti benzer 

olup, bu faktörün elümine edilmesi ile üç farklı şekilde yapılan protraksiyon 

protokolünün etkileri daha sağlıklı değerlendirilebilecektir. 

 

6 aylık inceleme sonunda her üç gruptaki hastalardan henüz pozitif overjet elde 

edilmemiş olanlara (n=6) yeniden yüz maskesi kullandırılmış ve yeterli overjetin elde 

edilmesi ile birlikte gerekli görülen hastaların (n=22) sabit apareyler ile tedavilerine 

devam edilmiştir. 
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Çalışmamızda dentofasiyal yapıda izlenen değişimlerde büyüme ve gelişimin 

veya tedavinin katkısının ne oranda olduğunu değerlendirmek için bir kontrol grubu 

oluşturulmamıştır. Tedavi edilmeden gözlemlenebilecek olan bir kontrol grubunun 

tedavi etkilerinin incelenmesinde bize yardım sağlayacağı düşünülmesine rağmen etik 

nedenlerden dolayı böyle bir grubun oluşturulmasından kaçınılmıştır. İskeletsel Sınıf I 

olguların yer aldığı bir kontrol grubu oluşturulması da düşünülebilecek bir başka 

yöntemdir. Ancak, Sınıf III ve Sınıf I morfolojik yapılar arasında bariz farklılıklar 

vardır ve bu farklılıklar yaşla beraber artmaktadır (59). Buna göre Sınıf III olgularda 

SNA açısının maksiller retrognatinin belirtisi olarak azaldığı, SNB açısının mandibuler 

prognatiye bağlı olarak arttığı, orta yüz bölgesinde konkavite ile üst dudak geriliği ve 

kısalığı gözlenmektedir (31, 107). Bunun sonucu olarak farklı morfolojik özeliklere 

sahip Sınıf III ve Sınıf I olgularda büyüme ve gelişim ile meydana gelen değişimlerin 

farklı olabileceği düşüncesinden dolayı Sınıf I olguların yer aldığı bir kontrol grubu da 

oluşturulmamıştır. Ayrıca birinci tedavi grubunda 1 haftalık hızlı maksiller genişletmeyi 

takiben uygulanan yüz maskesi ile protraksiyon tedavisinin, tedavi etkinliğini arttıran 

klasik bir yöntem olarak kabul görmüş olmasından dolayı (8, 13, 82, 107), 

çalışmamızda hiçbir tedavi uygulanmadan gözlemlenecek olan ayrı bir kontrol grubu 

oluşturulması düşünülmemiştir. 

Yapılan birçok çalışmada hızlı maksiller genişletme destekli yüz maskesi 

kullanımının maksiller protrüzyona yardımcı olduğu bildirilmiştir (4, 10, 12, 17, 27, 34, 

61, 63, 67, 101, 102, 141). 

Hızlı maksiller genişletme esnasında maksillaya komşu suturalarda oluşan 

basınç, hücresel yanıtı ve farklılaşmayı başlatır. Vaskülarite ve osteoblastik aktivite 

artışı protraksiyon kuvvetlerinin daha anlamlı bir etki oluşturmasına yardımcı olur (58, 

108).  

Ateş (8), hızlı maksiller genişletme destekli yüz maskesi grubu ile hızlı maksiller 

genişletme kullanılmayan grubun protraksiyon miktarlarını karşılaştırdığı çalışmasında, 

hızlı maksiller genişletme destekli yüz maskesi grubunda maksillanın öne doğru hareket 

miktarının daha fazla olduğunu belirtmiştir.  

Baik (13), 6,5 ay süre ile tedavi edilen hızlı maksiller genişletme ve yüz maskesi 

uygulanan grupta A noktasının 2,0 mm öne hareket ettiğini ve sadece yüz maskesi 

uygulanan grupta A noktasının öne hareketinin 0,9 mm olduğunu bildirmiştir. 
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Mc Namara ve Brudon (95) 1993 yılında yayınlanan kitaplarında yüz maskesi 

ile yapılacak olan protraksiyondan önce hızlı maksiller genişletme ile suturaların 

direncinin ortadan kaldırılmasıyla daha kolay sonuç alınabileceğini vurgulamışlardır. 

Hızlı maksiller genişletme ile birlikte yüz maskesi uygulandığında uzayın üç yönünde 

önemli değişiklikler elde edileceğini bildirmişlerdir. 

Proffit ve Fields de (118) maksiller protraksiyonun etkisinin arttırılması 

amacıyla protraksiyon öncesinde iskeletsel bir genişletme yapılmasını önermektedirler. 

Vaughan ve ark. (149) yaşları 5 ile 10 arasında değişen 46 hastayı rastgele 3 

gruba ayırmışlar; 1. gruptaki hastalara hızlı maksiller genişletme ile birlikte yüz 

maskesi, 2. gruptaki hastalara hızlı maksiller genişletme yapılmaksızın yüz maskesi 

uygulamışlar, 3. gruptaki vakaları ise kontrol grubu olarak 12 ay boyunca takip 

etmişlerdir. Maksiller genişletme yapılan ve yapılmayan gruplar arasında hiçbir 

parametrede istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığını bildirmişlerdir. 

Atilla (9) 2007 yılında yapmış olduğu çalışmasında, hızlı maksiller genişletme 

yapılarak yüz maskesi uygulanan grupla hızlı maksiller genişletme yapılmadan yüz 

maskesi uygulanan grup arasında mandibula ve maksillada meydana gelen iskeletsel 

değişiklikler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını tespit etmiştir. 

Liou (90) 2005 yılında yaptığı çalışmada “Alternate Rapid Maxillary Expansions 

and Constrictions (Alt-RAMEC) of Maxilla” adını verdiği hızlı üst çene genişletmesi 

modelini tanımlamıştır. Bu tedavi metodunda amaç, maksillada overekspansiyon 

yapmadan maksillanın disartikülasyonunu sağlamaktır. Bu çalışmada maksilla 7 - 9 

hafta süre ile günde 1 mm olacak şekilde ilk hafta genişletilmiş, ikinci hafta vida 

kapatılmıştır. 7 - 9 haftalık sürecin sonunda maksillaya protraksiyon kuvveti 

uygulanmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir (90). 

Liou ve ark. (89), tek taraflı dudak damak yarığına sahip 26 hasta üzerinde 

yaptıkları çalışmalarında, birinci gruptaki 16 hastada hızlı maksiller genişletme 

apareyini bir hafta süresince günde iki defa çevirdikten sonra, ikinci gruptaki 10 hastada 

ise 7 haftalık Alt-RAMEC protokolü uyguladıktan sonra maksiller protraksiyon 

yapmışlardır. Sefalometrik değerlendirme sonucunda maksillanın öne hareketinin Alt-

RAMEC grubunda anlamlı derecede daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir. 
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İşçi ve ark.‟nın (72) 2007 yılında, maksiller retrognatiye sahip 30 hasta üzerinde 

yaptığı çalışmada, birinci uygulama grubundaki 15 hastaya bir hafta hızlı üst çene 

genişletmesi uygulandıktan sonra yüz maskesi kullandırılmış, ikinci uygulama 

grubundaki 15 hastaya Liou‟nun hızlı maksiller genişletme modeli 4 hafta 

uygulandıktan sonra yüz maskesi kullandırılmıştır ve ilk 6 aylık dönem sonunda alınan 

sefalometrik filmler başlangıç kayıtlarıyla karşılaştırılmıştır. Her iki uygulama grubunda 

da maksillanın öne hareketi izlenmiş, ikinci uygulama grubunda maksillada izlenen öne 

hareketin birinci uygulama grubunun hemen hemen iki katı olduğu tespit edilmiştir 

(72). 

Wang ve ark. (151) 2009 yılında 20 kedi üzerinde yaptıkları çalışmada, 

circummaksiller suturaların 5 haftalık Alt-RAMEC uygulanan grupta, 1 hafta hızlı 

maksiller genişletme uygulanan gruba göre daha fazla açıldığını tespit etmişlerdir. 

Maksiller retrognatiye bağlı iskeletsel Sınıf III maloklüzyona sahip 18 hasta 

üzerinde yapılan başka bir çalışmada, 9 hastaya 7 haftalık Alt-RAMEC uygulandıktan 

sonra, 9 hastaya da 1 hafta süresince hızlı maksiller genişletme uygulandıktan sonra yüz 

maskesi ile protraksiyon sağlanmış ve yapılan sefalometrik değerlendirme sonucunda 

her iki grupta da maksillanın öne geldiği fakat iki grup arasında maksiller protraksiyon 

miktarı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir (41). 

Yaptığımız literatür taramasına göre; maksiller genişletmeyi takiben yapılan 

protraksiyon sadece yüz maskesi uygulamasına göre daha etkili olurken, son yıllarda 

klasik hızlı maksiller genişletme ve protraksiyon yönteminden farklı olarak uygulanan 

Alt-RAMEC yöntemi ile daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir (90). Bununla birlikte bu 

konuda yapılan son çalışmada, klasik hızlı maksiller genişletme ve Alt-RAMEC 

yöntemi kullanılarak yapılan protraksiyon arasında bir fark saptanmamıştır (41). Bu 

konudaki farklı görüşleri göz önüne alarak Alt-RAMEC yönteminin farklı haftalarda 

uygulanmasının, klasik hızlı maksiller genişletme yöntemine göre maksiller 

protraksiyon açısından etkinliğini değerlendirmek amacıyla çalışmamız planlanmıştır. 

Hızlı maksiller genişletmenin amacı; dişlerin alveol kemiği içinde hareket 

ederek ekspansiyon oluşması yerine iskeletsel yapılarda genişleme sağlamaktır (60). 

Hızlı maksiller genişletme ile sağlanan ekspansiyon, sadece midpalatal suturanın 

ayrılması ile değil aynı zamanda apareyin circummaksiller sutural sisteme olan etkisi ile 

gerçekleşmektedir (132). Yapılan bir implant çalışmasında, küçük yaşlardaki 
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çocuklarda hızlı maksiller genişletme ile sağlanan ekspansiyonun sadece % 50‟sinin 

iskeletsel, geri kalan genişlemenin ise dişsel hareketlerle meydana geldiği bildirilmiştir. 

Erişkinlerde ise ekspansiyonun sadece % 35‟lik kısmının iskeletsel, % 65‟lik kısmının 

ise dişsel hareketlerle meydana geldiği bildirilmiştir (85). Watson (152), maksiller 

genişletme ile maksiller segmentler arasında 2,5 mm genişleme sağlanırken, molar 

dişler arasında tippinge bağlı olarak 4,5 mm genişleme meydana geldiğini bildirmiştir. 

Bu durum maksiller genişletme ile dişlerin de hareket ettiğini göstermektedir (152). 

Hızlı maksiller genişletme ile iskeletsel yapılarla birlikte dişler de farklı 

oranlarda alveol kemiği içinde hareket etmekte olup, bu tedavi yöntemi ile diş 

köklerine, periodontal membrana ve marjinal alveol kemiğe ağır lateral kuvvetler 

uygulanmaktadır. Bu yöndeki ağır kuvvetlerin, alveolar kemik yüksekliğinde azalma, 

kemik dehisensleri, dişeti çekilmeleri ve kök rezorpsiyonları gibi bazı iatrojenik zararlar 

oluşturabileceği bildirilmiştir (15, 85, 140). 

Greenbaum ve ark. (55), 28 hastaya hızlı maksiller genişletme, 33 hastaya yavaş 

maksiller genişletme ve 28 hastaya maksiller genişletme içermeyen ortodontik tedavi 

uygulamışlar ve hızlı maksiller genişletme ile tedavi ettikleri grupta, yavaş genişletme 

uygulanan gruba ve kontrol grubuna oranla periodontal ataşman ve bukkal kemik 

seviyesinin daha düşük olduğunu bulmuşlardır. 

Garib ve ark. (49), 2006 yılında yaptıkları çalışmalarında maksiller ekspansiyon 

sonrasında periodontal dokularda meydana gelen değişiklikleri bilgisayarlı tomografi 

kullanarak değerlendirmişlerdir. Araştırmacılar çalışmalarında, hızlı maksiller 

genişletme ile ankıraj dişlerde bukkal alveol kemik kalınlığında 0,6 - 0,9 mm incelme, 

lingual alveol kemik kalınlığında ise 0,8 - 1,3 mm artış meydana geldiğini 

bildirmişlerdir. En fazla kemik dehisensleri bantların uygulandığı birinci premolar 

dişlerde gözlenmiştir (49). 2009 yılında yapılan diğer bir çalışmada, Garib ve ark. (49)‟ 

nın çalışmasına benzer şekilde, ankıraj dişlerin bukkalindeki kemik kalınlığında azalma, 

lingualindeki kemik kalınlığında artış bulunmasına rağmen ankıraj dişlerde dehisens ya 

da fenestrasyona rastlanmamıştır (14). 

Barber ve ark. (15), maksiller genişletme ile tedavi edilmiş hastalardan çekilmiş 

13 diş ile genişletme tedavisi uygulanmamış hastalardan çekilmiş 5 dişi SEM kullanarak 

karşılaştırmışlar ve genişletme uygulandıktan sonra çekilmiş 13 dişin tümünde de 

bukkal köklerde rezorpsiyon tespit etmişlerdir. Vardimon ve ark. (147) çalışmalarında 
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diş destekli ekspansiyon apareyleri ile genişletme sonunda en fazla çok köklü dişlerde 

özellikle bukkal kök yüzeyleri ve furkasyon alanlarında eksternal kök rezorpsiyonu 

meydana geldiğini bildirmişlerdir. 

Vardimon ve ark. (148) 2005 yılında yaptıkları çalışmada hızlı maksiller 

genişletme sonrasında kesici dişlerde kök rezorpsiyonu meydana gelip gelmediğini 

incelemişler ve ankıraj diş olarak kullanılmamalarına rağmen santral dişlerde tedavi 

sonunda kök rezorpsiyonu meydana geldiğini bildirmişlerdir. Maksiller santral dişlerde 

meydana gelen bu rezorpsiyonun sebebini, bu dişlerde meydana gelen devrilme hareketi 

ile ilişkilendirmişlerdir. 

Yapılan literatür taramasında Alt-RAMEC yönteminin periodontal dokulara, diş 

köklerine ve alveol kemiğine olan etkisini konu alan herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamış olmasına rağmen, yukarıda anlatıldığı gibi maksiller genişletme ile bu 

dokularda oluşabilecek yan etkiler de göz önünde bulundurulduğunda, Alt-RAMEC 

yönteminin özellikle tekrarlayan açma-kapama-açma işlemlerini de içermesi nedeniyle 

destek dokularda, dişin belli bir yöne hareket ettirilmesinin ardından yeniden eski 

konumuna getirilmesi olarak tanımlanan, gel-git etkisi (Jiggling effect) (143)  

yaratabileceği düşüncesiyle, üçüncü tedavi grubunda Liou‟nun (89, 90) 7-9 haftalık 

uygulama süresi yerine Alt-RAMEC kullanılarak yapılan diğer çalışmalarda (72, 151) 

olduğu gibi 5 hafta uygulamayı tercih ettik. İkinci tedavi grubunda ise 3 hafta Alt-

RAMEC protokolü tercih edilmesinin sebebi “ Mümkün olan en az açma-kapama-açma 

işlemi ile, yine de maksillanın öne hareket miktarını arttırıcı etkiler 

sağlayabilecekmiyiz?” sorusuna yanıt bulmaktı.  

Literatürde Alt-RAMEC yönteminin periodontal dokulara, diş köklerine ve 

alveol kemiğine olan etkisini konu alan çalışmaların ve bu yöntemin circummaksiller 

suturalarda meydana getirdiği disartikülasyonu kanıtlayan histolojik çalışmaların 

eksikliği, bu konu ile ilgili bundan sonra yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu 

göstermektedir. 
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5.3. Bulguların Değerlendirilmesi 

5.3.1. Kraniyal Ölçümler 

 

Çalışmamızda toplam 700 g kuvvet uyguladığımız her üç tedavi grubunda da 

tedavi süresince ön kafa kaidesi uzunluğunda (S-N) meydana gelen artış önemli 

bulunmuştur (Tablo 4.3). Moyers, büyüme ve gelişim ile Nasion noktasının öne ve/veya 

aşağı, Sella noktasının ise aşağı arkaya hareket ettiğini bildirmiştir (100). Yapılan 

deneysel bir çalışmada, maksillaya uygulanan 1 kg‟lık protraksiyon kuvvetinin Nasion 

noktasını öne hareket ettirdiği bildirilmiştir (64). Jackson ve ark. (73), ağız dışı 

kuvvetlerin maksilla ve midfasiyal kemikler aracılığıyla sphenoid kemiğin 

synkondrosisleri gibi derin kraniyal yapılarda da değişikliklere yol açabileceğini 

bildirmişlerdir. 

Arka kafa kaidesi uzunluğu (S-Ar) değerlendirildiğinde her üç tedavi grubunda 

da meydana gelen artış anlamlı bulunmuştur. Artiküler açıda (S-Ar-Go) meydana gelen 

artış her üç tedavi grubunda da anlamlı bulunmuştur (Tablo 4.3). Mandibulanın saat 

yönündeki rotasyonu sonucunda Go noktasının geriye doğru hareket etmesinin S-Ar-Go 

açısındaki değişimlere neden olduğu düşünülmüştür. Çalışmamızda gruplar arası 

karşılaştırma yapıldığında kraniyal ölçümlerde anlamlı farka rastlanmamıştır (Tablo 

4.4). 

5.3.2. Maksiller Ġskeletsel Ölçümler 

 

Maksiller iskeletsel yapıda meydana gelen değişiklikler incelendiğinde, birinci 

tedavi grubunda SNA açısında 1,68º, ikinci tedavi grubunda 3,08º ve üçüncü tedavi 

grubunda 5,54º  anlamlı artış meydana geldiği belirlenmiştir. (Tablo 4.3). Yüz maskesi 

ile yapılan çalışmalar incelendiğinde SNA açısındaki artışlar şu şekilde bildirilmiştir: 

Ishii ve ark. (68) 2,2º, Mermigos ve ark (98) 1,8º, Baik (13) 1,5º, Kılıçoğlu ve Kırlıç 

(81) 2,56º, Gallagher ve ark. (46) 1,8º, Kapust ve ark. (77) 1,89º, Pangrazio-Kulbersh ve 

ark. (114) 1,4º, Ngan ve ark. (110) 1,3º, Macdonald ve ark. (92) 2,31º, Alcan ve ark. (2) 

2,53º, Kama ve ark. (75) 1,5º, Sayınsu ve ark. (125) 2,59º artış bildirmişlerdir. 

Çalışmamızda SNA açısında birinci tedavi grubunda meydana gelen artış yapılan diğer 
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çalışmalarla paralellik gösterirken, ikinci ve üçüncü tedavi gruplarında meydana gelen 

artışların yukarıda verilmiş olan değerlerden fazla olduğu görülmektedir. 

Effektif maksiller uzunluğu gösteren Co-A mesafesi incelendiğinde, birinci 

tedavi grubunda 2,38 mm, ikinci tedavi grubunda 2,92 mm ve üçüncü tedavi grubunda 

4,43 mm‟lik istatistiksel olarak anlamlı artış meydana geldiği tespit edilmiştir (Tablo 

4.3). Ngan ve ark. (108) ile Bacetti ve ark. (10) da bulgularımıza paralel olarak yüz 

maskesi ile protraksiyon sonucu Co-A mesafesinde istatistiksel düzeyde anlamlı artışlar 

bulmuşlardır. 

Maksiller iskeletsel yapıyı değerlendirmek için kullanılan bu parametrelerdeki 

istatistiksel olarak önemli artışlar her üç tedavi grubunda da maksillanın anterior yönde 

hareket ettiğini göstermektedir.  

Pancherz ve Hansen (113), büyüme periyodunun kısa bir dönemini içeren 

longitudinal çalışmalarında Nasion - Sella doğrusunun uygun bir referans düzlemi 

olarak kullanılabileceğini, büyüme ve gelişimin uzun dönemini içeren çalışmalarda ise 

Björk (22) tarafından belirlenen stabil kafatası yapılarının kullanılmasının metod 

hatasının en aza indirilmesi açısından önemli olduğunu belirtmişlerdir.  

Çalışmamızda A noktasının öne hareketinin belirlenmesinde N noktasının 

kamufle edici etkisini ortadan kaldırabilmek için ön kafa kaidesi (SN) üzerinde yapılan 

total çakıştırmada oluşturulan dikey referans düzlemi (VRL) üzerinde A noktasının öne 

hareketi ölçülmüştür (VRL-A). Bu ölçüm maksiller kaidenin pozisyonunu gösteren 

Pancherz‟in kullandığı bir ölçümdür. VRL-A mesafesindeki birinci tedavi grubunda 

2,12 mm, ikinci tedavi grubunda 2,85 mm ve üçüncü tedavi grubunda 5,12 mm artış 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Tablo 4.3). Bu sonuç her üç tedavi grubunda 

da maksillanın öne hareketini göstermektedir. Kama ve ark. (75) hızlı maksiller 

genişletme ve yüz maskesi tedavisi ile A noktasının öne hareket miktarını 3,49 mm, 

Nartallo-Turley ve Turley (105) 3,34 mm, Ishii ve ark. (68) 2,4 mm, Alcan ve ark. (2) 

2,14 mm, Baik (13) 2,00 mm, Ngan ve ark. (110) 2,1 mm, Mermigos ve ark. (98) 1,76 

mm, Pangrazio-Kulbersh ve ark. (114) 1,7 mm, Smith ve English (129) ise 1,5 mm 

olarak bildirmişlerdir. Çalışmamızda VRL-A mesafesinde birinci ve ikinci tedavi 

gruplarında meydana gelen artışlar yapılan diğer çalışmalarla paralellik gösterirken, 

üçüncü tedavi grubunda meydana gelen artışın yukarıda verilmiş olan değerlerden çok 

daha fazla olduğu görülmektedir. 
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Tedavi süresince maksiller iskeletsel yapıda meydana gelen değişimler gruplar 

arasında karşılaştırıldığında SNA açısındaki artış üçüncü tedavi grubunda birinci ve 

ikinci tedavi grubundan, ikinci tedavi grubunda ise birinci tedavi grubundan istatistiksel 

olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Co-A uzaklığında üçüncü tedavi 

grubunda, birinci ve ikinci tedavi gruplarına kıyasla rakamsal olarak daha fazla artış 

görülmesine rağmen gruplar arasında bu parametre açısından istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark saptanmamıştır. VRL-A uzaklığındaki artış üçüncü tedavi grubunda birinci ve 

ikinci tedavi grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (Tablo 

4.4). 

Hızlı maksiller genişletme ve yüz maskesinin birlikte kullanımı ile maksiller 

protraksiyonun daha fazla olduğu klinik çalışmalar ile gösterilmiştir (8, 13). Ateş (8) 

hızlı maksiller genişletme destekli yüz maskesi kullanımı ile maksillanın anteriora 

hareket miktarının daha fazla olduğunu ve maksillanın anterior hareketinin % 90‟ının 

ilk bir ay içerisinde meydana geldiğini izlemiştir. Baik (13), hızlı maksiller genişletme 

ve yüz maskesi grubunda A noktasının 2,00 mm, sadece yüz maskesi kullanılan grupta 

ise A noktasının 0,9 mm öne hareket ettiğini bildirmiştir.  

Hızlı maksiler genişletmenin yüz kemiklerine ve maksillanın ilişkide olduğu 

suturalara etki ederek maksiller protraksiyonla elde edilecek olan ortopedik değişimleri 

kolaylaştıracağı belirtilmiştir (95, 102). Hızlı maksiler genişletme destekli yüz maskesi 

kullanımında, hızlı maksiller genişletme ile maksillaya komşu suturalarda oluşan basınç 

ile hücresel yanıtın ve farklılaşmanın başladığı, vaskülarite ve osteoblastik aktivitede 

artış olduğu ifade edilmektedir. Bu durum protraksiyon kuvvetlerinin daha anlamlı bir 

etki oluşturmasına yardımcı olmaktadır (58).  

Çalışmamızda A noktasının öne hareket miktarı birinci tedavi grubunda 2,12 

mm, ikinci tedavi grubunda 2,85 mm olarak ölçülmüştür. Bu değerler yapılan diğer 

çalışmalarla paralellik göstermektedir. Üçüncü tedavi grubunda ise A noktasının öne 

hareket miktarı 5,12 mm olarak bulunmuştur. Bu değerin diğer çalışmaların 

bulgularından daha yüksek, birinci ve ikinci tedavi gruplarında elde edilen değerlerin 

ise hemen hemen iki katı olduğu izlenmektedir. Birbirinden farklı bu üç sonucun farklı 

şekilde uygulanan hızlı maksiller genişletmenin maksillanın protraksiyonuna olan 

olumlu katkısından dolayı olduğu düşünülmektedir. Hızlı maksiller genişletmenin, 

maksillayı sutural bağlantı yoluyla eklem yaptığı kemiklerden suturaları etkileyerek 
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serbestleştirip, maksiller dentoalveolar kaideyi öne hareket ettirdiği, maksillanın 

protrüzyon kuvvetlerine karşı olan hareketini olumlu etkilediği çeşitli araştırıcılar 

tarafından saptanmıştır (17, 31, 61, 62, 63, 94, 137). Üçüncü tedavi grubunda yapmış 

olduğumuz 5 haftalık alternatif hızlı maksiller genişletme (Alt-RAMEC) protokolü ile 

maksiller serbestleşmenin daha fazla olduğunu ve dolayısıyla maksillanın protrüzyon 

kuvvetlerine karşı olan hareketinin daha olumlu etkilendiğini söylemek mümkündür. 

İkinci tedavi grubunda uyguladığımız 3 haftalık alternatif hızlı maksiller genişletme 

protokolünün 5 haftalık alternatif hızlı maksiller genişletme protokolü kadar maksiller 

serbestleşmeyi sağlayamadığını ve maksillanın protrüzyon kuvvetlerine karşı olan 

hareketini çok daha az etkilediğini söylemek mümkündür. 

Liou (90) yaptığı çalışmasında, klasik yöntemle 1 hafta ekspansiyonun ardından 

protraksiyon kuvveti uyguladığı grupta A noktasının öne hareketini 2,6 mm olarak 

bildirmiştir. Alt-RAMEC adını verdiği genişletme protokolünü 7-9 hafta uyguladığı 

grupta ise A noktasının 5,8 mm öne hareketini izlemiştir. Bu sonuç çalışmamızla 

paralellik göstermektedir. Bu yöntemle maksillanın çevre dokularla ilişkisinin 

zayıflatıldığını belirtmiş ve bu işlemi, diş çekimi esnasında dişin bukkale ve linguale 

devrilerek çevre dokularla bağlantısının zayıflatılarak dişin çekilmesine benzetmiştir. 

İşçi ve ark.‟nın (72) yaptığı çalışmada, 1 hafta ekspansiyonun ardından 

protraksiyon kuvveti uygulanan grupta 6 aylık dönem sonunda A noktasının 2,03 mm,  

Alt-RAMEC protokolü 4 hafta uygulandıktan sonra yüz maskesi kullanılan grupta ise A 

noktasının 3,20 mm öne hareket ettiği bulunmuştur (72). Çalışmamızdan ve bu konu ile 

ilgili yapılmış çalışmalardan elde edilen bilgiler ışığında, maksillaya açma-kapama 

işlemi uygulanan hafta sayısı arttıkça maksillanın öne hareket miktarının da arttığını  

söylemek mümkündür. 

Maksiller retrognatiye bağlı Sınıf III olgularda yüz maskesi ile yapılan 

tedavilerde tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde overjetin düzelmesi bir kriter 

olarak alınmıştır (13, 81, 155). Overjet düzelmesi dikkate alındığında bu düzelmeye 

iskeletsel ve dental katkının ne oranda olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. 

Çalışmamızda, Pancherz‟in (112) Herbst apareyi ile tedavi edilen Sınıf II olgularda 

meydana gelen overjet değişiminde dental ve iskeletsel katkıları değerlendrmek için 

kullandığı yönteme benzer bir yöntem kullanılarak bu sorulara yanıt aranmıştır. 
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Pancherz (112) overjet değişimini VRL-U1 mesafesi ile VRL-A1 mesafesinin 

farkı olarak değerlendirmektedir. Buna göre çalışmamızda tedavi sonundaki overjet 

değişimi birinci tedavi grubunda 4,52 mm bulunmuştur. Bu değişime iskeletsel katkı üst 

çenenin 2,12 mm öne ve alt çenenin 1,77 mm geriye gittiği düşünüldüğünde 3,89 mm 

olarak hesaplanmıştır. 4,52 mm overjet düzelmesinin % 86‟lık bölümünü oluşturan 3,89 

mm iskeletsel katkının % 54‟lük kısmının maksiller (2,12 mm) ve % 46‟lık bölümünün 

mandibuler (1,77 mm) kökenli olduğu görülmektedir (Şekil 4.1). 

İkinci tedavi grubunda overjet değişimi 5,37 mm olarak bulunmuştur. Bu 

değişime iskeletsel katkı üst çenenin 2,85 mm öne ve alt çenenin 1,93 mm geriye gittiği 

düşünüldüğünde 4,78 mm olarak hesaplanmıştır. 5,37 mm overjet düzelmesinin % 

89‟luk bölümünü oluşturan 4,78 mm‟lik iskeletsel katkının % 60‟ının maksilla (2,85 

mm) kaynaklı ve % 40‟nın mandibula (1,93 mm) kaynaklı olduğu görülmektedir (Şekil 

4.2). 

Üçüncü tedavi grubunda ise overjet değişimi 7,46 mm olarak bulunmuştur. Bu 

değişime iskeletsel katkı üst çenenin 5,12 mm öne ve alt çenenin 1,96 mm geriye gittiği 

düşünüldüğünde 7,08 mm olarak hesaplanmıştır. 7,46 mm overjet düzelmesinin % 

95‟lik bölümünü oluşturan 7,08 mm‟lik iskeletsel katkının % 72‟sinin maksilla (5,12 

mm) kaynaklı ve % 28‟inin mandibula (1,96 mm) kaynaklı olduğu görülmektedir (Şekil 

4.3). 

Bu sonuçlar ile üç tedavi grubunda da meydana gelen overjet değişiminin büyük 

oranda iskeletsel kökenli olduğu görülmektedir, fakat sonuçlarda da görüldüğü üzere 

üçüncü tedavi grubunda ikinci tedavi grubundan, ikinci tedavi grubunda da birinci 

tedavi grubundan daha fazla oranda iskeletsel katkı sağlandığı tespit edilmiştir. Bu 

iskeletsel katkının büyük bölümünün, özellikle ikinci ve üçüncü tedavi gruplarında 

maksilla kaynaklı olduğu saptanmıştır. 

Merwin ve ark. (99) Sınıf III maloklüzyona sahip yaşları 5-8 ve 9-12 arasında 

değişen iki grubu hızlı üst çene genişletmesi ve yüz maskesi ile tedavi etmişlerdir. 5-8 

yaş grubunda A noktası 1,9 mm öne, B noktası 1,3 mm geriye hareket etmiştir. 

İskeletsel etki 3,2 mm (% 52) olarak bulunmuştur. 9-12 yaş grubunda ise A noktası 2,1 

mm öne, B noktası 2,0 mm geriye hareket etmiştir. İskeletsel etki 4,1 mm (% 63) olarak 

hesaplanmıştır. Ngan ve ark. (108) 6,2 mm‟ lik overjet değişimine iskeletsel katkının 

4,3 mm (% 70) olduğunu belirtmişlerdir. Ngan ve ark. (110) yaptıkları başka bir 
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çalışmada 5,5 mm‟ lik overjet düzelmesinde iskeletsel katkının 3,1 mm (% 56) 

olduğunu bulmuşlardır.  

İşçi ve ark. (72) 1 hafta genişletme yaptıktan sonra yüz maskesi uyguladıkları 

grupta 4,97 mm‟lik overjet düzelmesinin % 92,5‟lik bölümünü oluşturan 4,60 mm‟lik 

iskeletsel katkının % 51‟lik kısmının maksiller (2,33 mm) ve % 49‟luk bölümünün 

mandibuler (2,27 mm) kökenli olduğunu belirtmişlerdir. 4 hafta Alt-RAMEC protokolü 

uyguladıktan sonra yüz maskesi kullanılan grupta ise 7,13 mm‟lik overjet değişiminin 

% 93‟lük bölümünü oluşturan 6,63 mm‟lik iskeletsel katkının % 63‟lük kısmının 

maksilla (4,13 mm) ve % 37‟lik bölümünün ise mandibula (2,50 mm) kaynaklı 

olduğunu tespit etmişlerdir. Bulgularımızla uyumlu olarak Alt-RAMEC yönteminin 

klasik maksiller genişletme sonrası uygulanan maksiller protraksiyon yöntemine göre 

maksilla üzerinde daha fazla iskeletsel etki meydana getirdiği gözlenmiştir. 

Çalışmamızda palatal düzlem eğimi incelendiğinde, birinci tedavi grubunda 

1,57º ve ikinci tedavi grubunda 1,54º saat yönünün tersine rotasyon anlamlı bulunurken, 

üçüncü tedavi grubunda 0,31º anlamlı bulunmayan saat yönünün tersine rotasyon 

meydana gelmiştir (Tablo 4.3). Üçüncü tedavi grubunda birinci ve ikinci tedavi 

gruplarına kıyasla palatal düzlem eğiminde meydana gelen saat yönünün tersine 

rotasyonun rakamsal olarak daha az bulunmasının sebebi; üçüncü tedavi grubunda 

maksillanın çene yüz sistemindeki kemiklerle olan sutural bağlantısının diğer iki gruba 

oranla daha fazla zayıflamış olması ve buna bağlı olarak protraksiyon sırasında diğer iki 

gruba göre daha fazla miktarda ve direnç göstermeden öne gelmesi nedeniyle rotasyon 

hareketinden çok translasyon hareketi yapmış olması olarak düşünülmüştür. 

Ortopedik yüz maskesi ile yapılan protraksiyon sırasında palatal düzlem 

eğiminde dolayısıyla maksillada saat yönünün tersine bir rotasyon meydana geldiği 

birçok araştırmacı tarafından belirtilmiştir (64, 70, 73, 76, 102, 108, 120, 138, 144). 

Ngan ve ark. (108) çalışmamızda uyguladığımız kuvvete benzer şekilde kanin 

bölgesinden oklüzal düzlemle 30º açı yaparak aşağı doğru yönlendirilmiş protraksiyon 

kuvvetleri ile maksillada anlamlı düzeyde anterior rotasyon gözlemlemişlerdir. Takada 

ve ark. (136) üst kanin bölgesinden uyguladıkları protraksiyon kuvveti ile palatal 

düzlemde kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde anterior rotasyon bulmuşlardır. 

Gallagher ve ark. (46) da palatal düzlem eğiminde 1,4º ‟lik kontrol grubuna göre 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir azalma saptamışlardır. Sung ve Baik (135) 
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kuvvet vektörü oklüzal düzlemden 25º aşağı yönde olacak şekilde uyguladıkları kuvvet 

sonucunda palatal düzlem eğiminde kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde azalma 

bulmuşlardır. Kapust ve ark. (77) yüz maskesi ile protraksiyon sonucunda palatal 

düzlem eğiminde istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir azalma bulmuşlardır. Akkaya 

ve ark. (1) oklüzal düzlem ile 20 - 25º aşağı doğru açı yapacak şekilde uyguladıkları 

elastiklerle protraksiyon sonucunda maksillada kontrol grubuna göre istatistiksel olarak 

anlamlı olmayan anterior rotasyon gözlemlemişlerdir. 

Gruplar arası palatal düzlem eğimi ile ilgili bulgular karşılaştırıldığında, her üç 

tedavi grubu arasındaki anterior rotasyon farkı anlamlı bulunmamıştır (Tablo 4.4). 

Bulgularımıza paralel olarak İşçi ve ark. (72)‟nın da yaptıkları çalışmada 1 hafta 

ekspansiyon sonrasında yüz maskesi uygulanan grupla 4 haftalık Alt-RAMEC 

protokolü uygulandıktan sonra yüz maskesi kullanılan grup arasında palatal düzlem 

eğiminde meydana gelen azalma açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmamıştır.  

Maksillada meydana gelen saat yönünün tersine rotasyonu engellemek için 

birçok araştırmacı, protraksiyon kuvvetini oklüzal düzlemle 15 - 30º açı yapacak ve 

daha frontale yaklaşacak şekilde uygulamışlardır (8, 70, 80, 107, 134, 138, 156). Ancak 

kuvveti açılandırıp aynı zamanda frontale yakın bir bölgeden uygulamalarına rağmen, 

engellenemeyen saat yönünün tersine rotasyonun nedenini, protraksiyon kuvvetinin 

maksillanın direnç merkezinin altından uygulanmasına bağlamışlardır. Bu nedenle, 

ortopedik yüz maskesinin vertikal yönde büyüme potansiyeline sahip ve openbite 

eğilimi olan olgularda dikkatle kullanılması gerekmektedir. Palatal düzlem eğiminde 

maksillada meydana gelen saat yönünün tersine rotasyonun engellenmesi için modifiye 

edilerek kullanılan ve uygulanan kuvvetlerin maksillanın direnç merkezinden geçmesi 

sağlanan yüz maskesi çalışmaları da bulunmaktadır; fakat bu çalışmalarda maksillanın 

öne hareket miktarı diğer yöntemlere göre daha az bulunmuştur (2, 16, 102). 
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5.3.3. Mandibuler Ġskeletsel Ölçümler 

 

Mandibuler iskeletsel yapıda meydana gelen değişiklikler incelendiğinde her üç 

tedavi grubunda da 6 aylık dönem sonunda SNB açısında istatistiksel olarak önemli 

azalmalar olduğu görülmektedir. Birinci tedavi grubunda SNB açısında 1,86º, ikinci 

tedavi grubunda 1,65º ve üçüncü tedavi grubunda 1,38º azalma izlenmiş ve gruplar 

arasında SNB açısındaki azalma açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmamıştır (Tablo 4.4). 

Yüz maskesi ile yapılan çalışmalarda SNB açısındaki azalma miktarını Chong 

ve ark. (30) 1,32º, Merwin ve ark. (99) 1,9º, Kapust ve ark. (77) 1,15º, Nartallo-Turley 

ve Turley (105) 1,32º, Da Silva Filho ve ark. (34) 1,08º olarak bildirmişlerdir. İşçi ve 

ark. (72) da çalışmalarında 1 hafta ekspansiyon sonrası yüz maskesi uygulanan grupta 

SNB açısında 1,43º, 4 haftalık Alt-RAMEC sonrası yüz maskesi uygulanan grupta 1,60º 

azalma tespit etmişler ve gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığını bildirmişlerdir. 

Çalışmamızda bulunan değerler diğer araştırmalarla paralellik göstermekte olup Irie ve 

Nakamura (67), Ngan ve ark. (107), Alcan ve ark. (2) tarafından desteklenmektedir. 

Çalışmamızda dikey referans düzlemine (VRL) göre B ve Pg noktalarının 

konumu incelendiğinde (VRL-B ve VRL-Pg) üç tedavi grubunda da bu ölçümlerde 

istatistiksel olarak önemli azalmalar olduğu yani her üç tedavi grubunda da 6 aylık 

dönem sonunda mandibulanın daha geride konumlandığı görülmektedir. Birinci tedavi 

grubunda B noktasının 2,46 mm ve Pg noktasının 1,77 mm, ikinci tedavi grubunda B 

noktasının 2,79 mm ve Pg noktasının 1,93 mm, üçüncü tedavi grubunda ise B 

noktasının 2,92 mm ve Pg noktasının 1,96 mm geriye hareketi gözlenmiş ve gruplar 

arasında önemli fark bulunmamıştır (Tablo 4.4). 

Kajiyama ve ark. (74) B noktasının 2,24 mm ve Pg noktasının 2,44 mm, 

Nartallo-Turley ve Turley (105) ise B noktasının 1,0 mm ve Pg noktasının 0,12 mm 

geriye hareket ettiğini bildirmişlerdir. Baik (13) B noktasının 1,5 mm geriye hareketini, 

Kapust ve ark. ise (77) Pg noktasının 3,08 mm geriye hareketini gözlemlemişlerdir. İşçi 

ve ark. (72) ilk 6 aylık dönem sonunda 1 hafta ekspansiyon sonrasında yüz maskesi 

uygulanan grupta B noktasının 2,47 mm ve Pg noktasının 2,57 mm geriye hareketini ve 

4 hafta Alt-RAMEC protokolü sonrası yüz maskesi uygulan grupta ise B noktasının 

3,03 mm ve Pg noktasının 3,23 mm geriye hareketini gözlemlemişler ve iki grup 
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arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark omadığını bildirmişlerdir. Bu sonuçlar 

bizim çalışmamızın sonuçlarıyla da paralellik göstermektedir. 

Çalışmamızda mandibuler düzlemin ön kafa kaidesi ile yaptığı açı (SN/Go-Gn) 

ve SN/SGn açısı (Y açısı) incelendiğinde, her üç tedavi grubunda da 6 aylık dönem 

sonunda istatistiksel olarak anlamlı artışlar meydana geldiği tespit edilmiştir. SN/Go-Gn 

açısında birinci tedavi grubunda meydana gelen artış (7,15º), ikinci (4,50º) ve üçüncü 

tedavi grubundan (3,15º), ikinci tedavi grubunda ise üçüncü tedavi grubundan rakamsal 

olarak fazla bulunmasına rağmen gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

tespit edilmemiştir. Aynı şekilde SN/SGn açısında (Y açısı) birinci tedavi grubunda 

meydana gelen artış (4,14º), ikinci (3,92º) ve üçüncü tedavi grubundan (2,62º), ikinci 

tedavi grubunda ise üçüncü tedavi grubundan rakamsal olarak fazla bulunmasına 

rağmen gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (Tablo 

4.4). Tüm bu ölçümler yüz maskesi ile yapılan maksiller protraksiyonda mandibulanın 

aşağı ve arkaya rotasyon yaptığını göstermektedir. Ağız içi elastiklerin uygulanmasına 

bağlı olarak kuvvetin büyük bir kısmının çene ucuna iletilmesinin bu rotasyonun 

nedenlerinden olabileceği düşünülmüştür. Bulgularımıza paralel olarak yüz maskesi 

uygulamaları sonucunda mandibulanın aşağı ve arkaya doğru yer değiştirdiği birçok 

çalışmada bildirilmiştir (2, 10, 13, 28, 34, 46, 64, 67, 74, 81, 108, 123, 144). 

Grandori ve ark. (54), yaptıkları model çalışmasında maksillayı öne almak için 

uygulanan 1000 g‟lık kuvvetin yaklaşık % 75‟i olan 700-750 g‟ın alt çeneye iletildiğini 

ve bu kuvvetin mandibulaya aşağı ve arkaya doğru rotasyon yaptırdığını belirtmişlerdir. 

Çalışmamızda Y açısı ve SN/Go-Gn açısında meydana gelen artışlar bakımından 

gruplar arasında anlamlı fark bulunmamasına rağmen dikey yön parametrelerindeki 

artışların birinci ve ikinci tedavi gruplarında üçüncü tedavi grubuna oranla rakamsal 

olarak daha fazla olduğu gözlenmiştir. Üçüncü tedavi grubunda uygulanan 5 haftalık 

Alt-RAMEC yöntemi ile maksillada meydana gelen sutural serbestleşmenin birinci ve 

ikinci tedavi gruplarına oranla daha fazla olması ve buna bağlı olarak üçüncü tedavi 

grubunda maksillanın protraksiyon sırasında diğer iki gruba göre daha fazla miktarda ve 

direnç göstermeden öne gelmesi nedeniyle yüz maskesinin çenelik kısmının 

mandibulaya fazla yüklenmediği ve buna bağlı olarak üçüncü tedavi grubunda 

mandibulanın aşağı ve arkaya rotasyonunun diğer iki gruba oranla daha az meydana 

geldiği düşünülmüştür.  
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Tedavi süresince üç tedavi grubunda da mandibuler uzunluğu gösteren Co-B 

mesafesindeki artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu bulgular 

çalışmamızda kullanılan Delaire tipi yüz maskesinin çene ucu parçası üzerinde oluşan 

kuvvetlerin mandibuler büyüme üzerine kısıtlayıcı bir etkisinin olduğunu 

düşündürmektedir. Konu ile ilgili çalışmalarda da çene ucundan destek alarak çalışan 

ortopedik yüz maskelerinin efektif mandibuler uzunluk üzerine kısıtlayıcı etkilerinden 

bahsedilmektedir (108, 109, 144, 156). 

Williams ve ark. (155), ortopedik yüz maskesi ile yaptıkları çalışmada 

mandibuler uzunlukla ilgili anlamlı değişiklikler bulamadıklarını ifade etmişlerdir. 

Bulgularımıza parallel olarak Ngan ve ark. (108), Takada ve ark (136), yüz maskesi ile 

protraksiyon sonucunda mandibulada posterior rotasyona bağlı değişikliklerin 

oluştuğunu ancak mandibulanın efektif boyutunda önemli değişikliklere 

rastlamadıklarını bildirmişlerdir. 

5.3.4. Yüz Yüksekliği Ölçümleri 

 

Yüz maskesi ile yapılan tedavilerin çoğunda mandibulanın rotasyonuna bağlı 

olarak vertikal yönde artış meydana gelmiştir. (28, 46, 64, 70, 72, 77, 98, 136, 144). 

Çalışmamızda mandibulanın aşağı ve arkaya rotasyonu ile birlikte her üç tedavi 

grubunda da arka (S-Go) ve ön yüz yüksekliklerinde (N-Me) ve alt ön yüz 

yüksekliğinde (ANS-Me) artışlar gözlenmiştir. Bu artışın, yüz maskesi ile tedavi 

sonucunda maksillanın iskeletsel ve dentoalveolar vertikal hareketi ile birlikte yüz 

maskesinin çenelik kısmının alt çeneye uyguladığı kuvvetin etkisiyle mandibulanın 

aşağı ve arkaya rotasyon yapmasına bağlı olarak meydana geldiği düşünülmüştür.  

Çalışmamızda gruplar arası değerlendirmede, her üç tedavi grubu arasında yüz 

yüksekliğine ilişkin parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. 

(Tablo 4.4). Bizim çalışmamızla uyumlu olarak; İşçi ve ark. (72)‟nın yapmış olduğu 

çalışmada da 1 hafta maksiller expansiyon sonrası yüz maskesi uygulanan grup ile 4 

hafta Alt-RAMEC uygulandıktan sonra yüz maskesi kullanılan grup arasında yüz 

yüksekliği ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. 
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5.3.5. Maksiller Dentoalveolar Ölçümler 

 

Maksiller dentoalveolar değişimler değerlendirildiğinde, her üç tedavi grubunda 

da maksiller kesici dişlerin maksiller düzlem ile yaptığı açıda (U1/ANS-PNS) meydana 

gelen artışlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (Tablo 4.3). Maksiller dişlerin 

maksilla içerisindeki hareketini değerlendirmek amacıyla yapılan lokal yapısal 

çakıştırmada, U1-MaksVD uzaklığında izlenen birinci tedavi grubunda 2,62 mm, ikinci 

tedavi grubunda 2,86 mm ve üçüncü tedavi grubunda 3,00 mm‟lik artışlar istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur. Maksiller büyük azı dişlerinin maksilla içerisindeki öne 

hareketi değerlendirildiğinde birinci tedavi grubundaki U6-MaksVD uzaklığında 3,14 

mm artış, ikinci tedavi grubunda 3,46 mm artış ve üçüncü tedavi grubunda 4,08 mm 

artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Tablo 4.3).      

Maksiller kesici ve büyük azı dişlerinin öne hareketi yüz maskesi ile yapılan 

maksiller protraksiyon ile ortaya çıkan kaçınılmaz bir dentoalveolar sonuçtur. Maksiller 

protraksiyon tedavisinde maksiller kesici ve büyük azı dişlerinde izlenen öne doğru 

hareket çeşitli araştırıcılar tarafından da bildirilmektedir. Maksiller kesici ve büyük azı 

dişlerinin öne hareketini sırasıyla Kapust ve ark. (77) 1,83 mm ve 2,44 mm, Ngan ve 

ark. (107) 3,5 mm ve 3,00 mm, Ngan ve ark. (108) 1,7 mm ve 3,4 mm olarak 

bildirmişlerdir. 

Maksiller kesici ve büyük azı dişlerinin maksilla içerisindeki öne hareketi 

gruplar arasında karşılaştırıldığında, maksiller dentoalveolar yapıda meydana gelen öne 

hareket üçüncü tedavi grubunda birinci ve ikinci tedavi grubundan, ikinci tedavi 

grubunda ise birinci tedavi grubunda rakamsal olarak  daha fazla bulunmasına rağmen 

her üç tedavi grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir 

(Tablo 4.4). Çalışmamızdan farklı olarak, İşçi ve ark. (72) 4 hafta Alt-RAMEC 

protokolü uyguladıktan sonra yüz maskesi kullanılan grupta, 1 hafta hızlı maksiller 

genişletme uygulandıktan sonra yüz maskesi kullanılan gruba kıyasla maksiller kesici 

dişlerin daha fazla öne hareket ettiğini bildirmişler ve bunu İşeri ve ark.‟nın (69) 

çalışmasından yola çıkarak; hızlı maksiller genişletme ile suturaların yanı sıra kanin ve 

molar bölgelerde de stress birikimi olduğunu ve 4 haftalık Alt-RAMEC protokolü 

uygulanan grupta meydana gelen dentoalveolar etkinin açma-kapama-açma-kapama 

şeklinde yapılan hızlı maksiller genişletmenin maksiller dentoalveolar bölgede diğer 
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gruba oranla daha fazla stress birikimine neden olması ile açıklamışlardır. Stress 

birikiminin olduğu bölgelerde direncin zayıfladığını ve bu bölgelerde dişlerin daha fazla 

hareket edeceğini savunmuşlardır. Çalışmamızda her üç tedavi grubunda da yüz 

maskesi kullanımının etkisiyle maksiller kesici ve birinci büyük azı dişleri, maksillanın 

iskeletsel olarak öne hareketiyle rölatif olarak meziale hareket etmişlerdir. 

Pancherz analizi kullanılarak yapılan total çakıştırmada maksiller kesici ve 

büyük azı dişlerinin vertikal refererans düzlemine (VRL) olan uzaklığı 

değerlendirilmiştir. Maksiller kesici dişlerin öne doğru hareketi değerlendirildiğinde, 

birinci tedavi grubunda VRL-U1 uzaklığında 2,21 mm, ikinci tedavi grubunda 3,58 mm 

ve üçüncü tedavi grubunda 5,69 mm artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Maksiller birinci büyük azı dişlerinin öne doğru hareketi değerlendirildiğinde, VRL-U6 

mesafesinde birinci tedavi grubunda 2,21 mm artış, ikinci tedavi grubunda 4,69 mm 

artış ve üçüncü tedavi grubunda 4,92 mm artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(Tablo 4.3).  

Yapılan total çakıştırmada maksiller kesici ve büyük azı dişlerinin öne doğru 

haraketi gruplar arasında değerlendirildiğinde, ikinci ve üçüncü tedavi gruplarında 

birinci tedavi grubuna kıyasla maksiller kesici (VRL-U1) ve büyük azı (VRL-U6) 

dişlerinin istatistiksel olarak anlamlı seviyede daha fazla öne hareket ettiği tespit 

edilmiştir (Tablo 4.4). Bu bulgulara dayanarak, ikinci ve üçüncü tedavi grubunda 

uygulanan Alt-RAMEC protokolünün maksiller protraksiyona etkisiyle maksiller kesici 

ve büyük azı dişlerinin maksiller iskeletsel yapı ile birlikte öne doğru hareket ettiği 

belirlenmiştir. Her üç tedavi grubunda da, yapılan lokal çakıştırmada kesici ve büyük 

azı dişlerinin öne hareketi açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamasına rağmen, yapılan total çakıştırmada ikinci ve üçüncü tedavi gruplarında 

birinci tedavi grubuna kıyasla maksiller kesici ve büyük azı dişlerinin istatistiksel olarak 

daha fazla öne hareket etmesinin, Alt-RAMEC protokolünün serbestleşen suturalar 

aracılığıyla dentoalveolar yapılardan çok iskeletsel yapıların hareketine izin vermesi ile 

sağlandığını düşünmekteyiz. 

Maksiller ön ve arka dentoalveolar yükseklik ölçümleri incelendiğinde, 

protraksiyon sonucu maksiller birinci büyük azıda (U6-MaksD) birinci tedavi grubunda 

0,93 mm, ikinci tedavi grubunda 1,69 mm ve üçüncü tedavi grubunda 1,38 mm 

ekstrüzyon miktarı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Tablo 4.3). Bu bulgumuz 
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yüz maskesi ile yapılan diğer çalışmalar incelendiğinde protraksiyon sonucu maksiller 

birinci büyük azı dişlerinde ekstrüzyon gözlemleyen araştırıcıların bulgularıyla uyum 

göstermektedir (46, 108). Gruplar arası karşılaştırmalar inclendiğinde ise hem ön hem 

de arka maksiller dentoalveolar yükseklikte gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmamıştır (Tablo 4.4).  

5.3.6. Mandibuler Dentoalveolar Ölçümler 

 

Alt kesici dişlerin mandibuler düzleme göre ön arka yöndeki hareketi 

değerlendirildiğinde L1/MandD açısında birinci tedavi grubunda 2,79º azalma, ikinci 

tedavi grubunda 3,85º azalma ve üçüncü tedavi grubunda 3,69º azalma istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (Tablo 4.3).  Bulgularımızla uyumlu olarak yüz maskesi ile 

protraksiyon sonucunda L1/MandD açısının Gallagher ve ark. (46) 2,5º, Alcan ve ark. 

(2) 2,85º ve Da silva Filho ve ark. (34) 2,18º azaldığını bildirmişlerdir. Çalışmamızda 

gruplar arası karşılaştırma yapıldığında her üç tedavi grubunda alt kesici dişlerin eksen 

eğimlerindeki azalma açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı tespit 

edilmiştir (Tablo 4.4). 

Alt kesici dişlerin ön - arka yöndeki hareketini değerlendirmek için mandibulada 

yapılan yapısal lokal çakıştırmalar üzerinde oluşturulan dikey referans düzlemine 

(MandVD) göre, birinci ve ikinci tedavi gruplarındaki alt kesici dişlerin arkaya hareketi 

(L1-MandVD) istatistiksel olarak anlamlı bulunmazken üçüncü tedavi grubunda alt 

kesicilerin 2,31 mm‟lik geriye hareketi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Gruplar 

arası karşılaştırma yapıldığında ise her üç tedavi grubunda alt kesici dişlerin geriye 

hareketi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (Tablo 4.4). 

Alt kesici dişlerin ön arka yöndeki hareketini incelemek için kullandığımız bir 

diğer parametre olan VRL-L1 mesafesinde birinci tedavi grubunda 2,31 mm, ikinci 

tedavi grubunda 1,79 mm ve üçüncü tedavi grubunda 1,77 mm geriye hareket 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Tablo 4.3). Bu değişimler Kajiyama ve ark. 

(74), Ngan ve ark. (107), Baccetti (10), Gallagher (46), Kapust (77), Sung ve Baik (135) 

tarafından yapılan çalışmalar ile uyumludur. Çalışmamızda gruplar arası karşılaştırma 

yapıldığında ise her üç tedavi grubunda alt kesici dişlerin geriye hareketi açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (Tablo 4.4). Alt kesici dişlerin geriye 
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doğru hareketinin yüz maskesinin çene ucundan destek alan parçasının alt kesici dişlere 

uyguladığı kuvvet etkisiyle meydana geldiği düşünülmektedir. 

Alt kesici ve büyük azı dişlerinin vertikal yöndeki hareketi incelendiğinde, her 

üç tedavi grubunda da tedavi süresince L1-ManD ve L6-MandD mesafelerinde artış 

olduğu gözlenmiştir. Alt büyük azı dişlerinin vertikal yöndeki hareketi incelendiğinde 

L6-MandD mesafesinde birinci tedavi grubunda 1,71 mm, ikinci tedavi grubunda 1,92 

mm ve üçüncü tedavi grubunda 1,92 mm istatistiksel olarak anlamlı artışlar meydana 

geldiği gözlenmiştir (Tablo 4.3). Yüz maskesi ile alt arka dentoalveolar yükseklikte 

görülen artış, mandibulanın yüz maskesi etkisi ile ortaya çıkan aşağı ve arkaya 

rotasyonu sonucudur. Mandibulanın arkaya rotasyonu sonucu maksiller ve mandibuler 

bazal kaidelerin birbirinden uzaklaşması dentoalveolar büyümeye neden olmaktadır. 

Takada (136), bulgularımızla uyumlu olarak yüz maskesi tedavisi sonucunda alt 

molarlarda ekstrüzyon gözlemlemiştir. Çalışmamızda gruplar arası karşılaştırma 

yapıldığında ise her üç tedavi grubu arasında alt kesici ve büyük azı dişlerinin vertikal 

yöndeki hareketi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (Tablo 4.4). 

5.3.7. Maksillo-Mandibuler Ölçümler 

 

Maksilla ve mandibulanın ön arka yönde birbirlerine göre konumunu belirleyen 

ANB açısındaki değişim incelendiğinde, her üç tedavi grubunda da 6 aylık tedavi 

sonunda anlamlı artışlar olduğu görülmektedir. ANB açısındaki birinci tedavi grubunda 

3,46º ‟lik artış, ikinci tedavi grubunda 4,81º ‟lik artış ve üçüncü tedavi grubunda 6,92º 

‟lik artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Tablo 4.3).   

ANB açısında meydana gelen artış, SNA açısında artma ve SNB açısındaki 

azalmanın sonucudur. Yüz maskesi ile yapılan maksiller protraksiyonla ilgili 

çalışmalarda da bizim çalışmamızla paralel olarak ANB açısında önemli miktarda artış 

meydana geldiği bildirilmiştir (30, 81, 105, 123, 125). 

Gruplar arası karşılaştırma yapıldığında ANB açısında meydana gelen artış 

ikinci ve üçüncü tedavi gruplarında birinci tedavi grubuna kıyasla istatistiksel olarak 

anlamlı seviyede yüksek bulunmuştur (Tablo 4.4). Bu farklılık ikinci ve üçüncü tedavi 

gruplarında birinci tedavi grubuna kıyasla SNA açısının daha fazla artmış olmasının 

sonucudur. Üçünücü tedavi grubunda ikinci tedavi grubuna kıyasla ANB açısında 
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rakamsal olarak daha fazla artış tespit edilmesine rağmen iki grup arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Üçüncü tedavi grubunda ikinci tedavi grubuna 

kıyasla SNA açısı istatistiksel olarak anlamlı seviyede daha fazla artış göstermesine 

rağmen üçüncü tedavi grubu ile ikinci tedavi grubu arasında ANB açısındaki artışın 

istatistiksel olarak anlamlı olmamasının sebebi, SNB açısının ikinci tedavi grubunda 

üçüncü tedavi grubuna oranla daha fazla azalmasına bağlanmıştır.  

ANS-PNS/Go-Gn açısında her üç tedavi grubunda da istatistiksel olarak anlamlı 

olmayan artışlar tespit edilmiş olup maksillo-mandibular açıda meydana gelen bu artışın 

yüz maskesi kullanımı ile mandibulanın aşağı ve arkaya rotasyon yapmasına bağlı 

olarak meydana geldiği düşünülmektedir. 

5.3.8. Ġnterdental Ölçümler 

 

Her üç tedavi grubunda da overbite ölçümünde azalma tespit edilmesine rağmen, 

sadece birinci tedavi grubunda overbite değerinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma 

tespit edilmiştir (Tablo 4.3). Yüz maskesi ile maksiller protraksiyon tedavisine bağlı 

olarak maksillanın saat yönünün tersine rotasyonu sonucu overbite miktarındaki azalma 

birçok araştırıcı tarafından bildirilmiştir (108, 110). Çalışmamızda gruplar arası 

karşılaştırmalarda üç tedavi grubu arasında overbite miktarında görülen azalma 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (Tablo 4.4). 

Oklüzal düzlem eğiminde (SN/Okl. Düz.) birinci tedavi grubunda meydana 

gelen 2,64º ‟lik azalma istatistiksel olarak anlamlı iken ikinci ve üçüncü tedavi 

gruplarında meydana gelen değişimler istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (Tablo 

4.3). Çalışmamızda gruplar arası karşılaştırma yapıldığında birinci tedavi grubunda 

oklüzal düzlem eğiminde meydana gelen azalma ikinci ve üçüncü tedavi gruplarına 

kıyasla istatistiksel olarak anlamlı seviyede yüksek bulunmuştur (Tablo 4.4). Birinci 

tedavi grubunda ikinci ve üçüncü tedavi gruplarına kıyasla oklüzal düzlem eğiminde 

meydana gelen saat yönünün tersine rotasyonun istatistiksel olarak daha fazla 

bulunmasının sebebi; birinci tedavi grubunda maksillanın çene yüz sistemindeki 

kemiklerle olan sutural bağlantısının diğer iki grup kadar zayıflayamamış olması ve 

buna bağlı olarak protraksiyon sırasında maksillanın diğer iki gruba göre daha az 

miktarda ve daha büyük bir dirençle öne gelmesi nedeniyle translasyon hareketiyle 

birlikte rotasyon hareketi yapmış olması olarak düşünülmüştür. Üçüncü tedavi grubunda 
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palatal düzlem eğiminde istatistiksel olarak anlamlı bir artış olmaması bu düşüncemizi 

desteklemektedir. 

Overjet değerindeki değişimler incelendiğinde her üç tedavi grubunda da 6 aylık 

tedavi sonunda meydana gelen artışın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir 

(Tablo 4.3). Gruplar arası karşılaştırma yapıldığında ikinci tedavi grubundaki 6,27 

mm‟lik ve üçüncü tedavi grubundaki 6,69 mm‟lik overjet artışı, birinci tedavi 

grubundaki 4,21 mm‟lik overjet artışından istatistiksel olarak anlamlı seviyede yüksek 

bulunmuştur (Tablo 4.4). Bu fark, ikinci ve üçüncü tedavi gruplarında maksiller 

iskeletsel yapının, dolayısıyla bu yapı üzerindeki dişlerin birinci tedavi grubuna kıyasla 

daha fazla öne doğru hareket etmesinden kaynaklanmaktadır. Ngan ve ark. (108), 

maksiller ekspansiyon ve yüz maskesi tedavisi sonrasında overjet miktarında kızlarda 

5,8 mm, erkeklerde 6,8 mm artış meydana geldiğini bildirmiştir. Macdonald ve ark. (92) 

overjetteki artış miktarını 4,97 mm olarak bildiriken, Chong ve ark. (30) 3,57 mm 

olarak bildirmişlerdir. 

Çalışmamızda her üç tedavi grubunda da overjet değerinin artışında üst kesici 

dişlerin öne hareketi ile alt kesici dişlerin geriye hareketinin etkili olduğu açıktır. 

Overjet değişiminde üst ve alt kesici dişlerin katkısının değerlendirilmesinde de 

Pancherz‟in (112) Sınıf II olgularda meydana gelen overjet değişiminde dental ve 

iskeletsel katkıları değerlendirmek için kullandığı yönteme benzer bir yöntem 

kullanılmıştır. 

Dental katkının hesaplanmasında kesici dişlerin hareketinin, üzerinde sıralandığı 

iskelet yapının hareketinden arındırılması gereklidir. Birinci tedavi grubunda A noktası 

2,12 mm öne hareket ederken üst kesici diş 2,21 mm öne hareket etmiştir. Bu durumda 

üst kesici dişin hareketi 0,09 mm olarak bulunmuştur [(VRL-U1)-(VRL-A)]. Pg 

noktasının 1,77 mm arkaya ve alt kesici dişlerin 2,31 mm geriye hareketi ile alt kesici 

hareketi 0,54 mm [(VRL-L1)-(VRL-Pg)] bulunmuştur. Bu durumda kesici dişlerin 

overjet düzelmesine katkısı 0,63 mm olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla birinci tedavi 

grubunda 4,52 mm overjet düzelmesine dental katkı 0,63 mm (% 14) dir. Dental 

katkının % 15‟i maksilla, % 85‟i mandibula kaynaklıdır (Şekil 4.1). 

İkinci tedavi grubunda overjet değişimi 5,37 mm olarak bulunmuştur. İkinci 

tedavi grubunda A noktası 2,85 mm öne hareket ederken üst kesici diş 3,58 mm öne 

hareket etmiştir. Bu durumda üst kesici dişin hareketi 0,73 mm olarak bulunmuştur 
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[(VRL-U1)-(VRL-A)]. Pg noktasının 1,93 mm arkaya ve alt kesici dişlerin 1,79 mm 

geriye hareketi ile alt kesici hareketi 0,14 mm [(VRL-L1)-(VRL-Pg)] bulunmuştur. 

Ancak burada dikkate alınması gereken nokta 1,93 mm arkaya hareket eden mandibula 

üzerinde alt kesici dişlerin 1,79 mm geriye hareketidir. Bu aslında göreceli olarak alt 

kesici dişlerin 0,14 mm öne hareketidir. Bu durumda kesici dişlerin overjet düzelmesine 

katkısı 0,59 mm olarak hesaplanmalıdır. Dolayısıyla ikinci tedavi grubunda 5,37 mm 

overjet değişiminde dental katkı 0,59 mm (% 11) dir. Dental katkının tamamı maksilla 

kaynaklıdır (Şekil 4.2). 

Üçüncü tedavi grubunda ise overjet değişimi 7,46 mm olarak bulunmuştur. 

Dental katkı hesaplanmasında yukarıda verilmiş olan hesaplama yöntemi kullanılmıştır. 

A noktasının 5,12 mm öne hareketi ve üst kesici dişlerin 5,69 mm öne hareketi dikkate 

alındığında üst kesici hareketi 0,57 mm olarak bulunmuştur [(VRL-U1)-(VRL-A)]. Pg 

noktasının 1,96 mm arkaya ve alt kesici dişlerin 1,77 mm geriye hareketi ile alt kesici 

diş hareketi 0,19 mm  [(VRL-L1)-(VRL-Pg)] olarak bulunmuştur. Ancak burada 

dikkate alınması gereken nokta 1,96 mm arkaya hareket eden mandibula üzerinde alt 

kesici dişlerin 1,77 mm geriye hareketidir. Bu aslında göreceli olarak alt kesici dişlerin 

0,19 mm öne hareketidir. Bu durumda kesici dişlerin overjet düzelmesine katkısı 0,38 

mm olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla üçüncü uygulama grubunda 7,46 mm overjet 

değişimindeki dental katkı 0,38 mm (% 5) dir. Üçüncü tedavi grubunda da dental 

katkının tamamı maksilla kaynaklıdır (Şekil 4.3). 

Bu sonuçlar ile üç tedavi grubunda da meydana gelen overjet değişiminin büyük 

oranda iskeletsel kökenli olduğu görülmektedir. İskeletsel katkının büyük bölümünün, 

özellikle ikinci ve üçüncü tedavi gruplarında maksilla kaynaklı olduğu saptanmıştır. 

Dental katkı payının, birinci tedavi grubunda (% 14) ikinci tedavi grubundan (% 11), 

ikinci tedavi grubunda da üçüncü tedavi grubundan (% 5) daha fazla olduğu tespit 

edilmiştir. Birinci tedavi grubunda tedavi etkisi ile elde edilen dişsel değişikliklerin 

büyük bir oranı (% 85) mandibula kaynaklı olup, ikinci ve üçüncü tedavi gruplarında ise 

elde edilen dişsel değişikliklerin tamamı maksilla kaynaklıdır. Bu bulgulara dayanarak 

ikinci ve üçüncü tedavi grubunda uygulanan Alt-RAMEC protokolünün daha fazla 

maksiller protraksiyon meydana getirmesiyle, maksiller kesici dişlerin maksiller 

iskeletsel yapı ile birlikte öne doğru hareket ettiği belirlenmiştir. Birinci tedavi 

grubunda ise tedavi etkisi ile elde edilen dişsel değişikliklerin büyük bir kısmının (% 
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85), yüz maskesinin çene ucu parçasının etkisi sonucu mandibulada meydana gelen 

dişsel değişikliklere bağlı oluştuğu saptanmıştır. 

Merwin ve ark. (99) Sınıf III maloklüzyona sahip yaşları 5-8 ile 9-12 arasında 

değişen iki grubu hızlı maksiller genişletmeyi takiben yüz maskesi ile tedavi etmişler ve 

Pancherz analizi kullanarak sefalometrik incelemeler yapmışlardır. 5-8 yaş grubunda A 

noktası 1,9 mm öne, B noktası 1,3 mm geriye hareket etmiştir. Üst kesicilerin 2,8 mm 

öne hareketi, alt kesicilerin ise 0,1 mm geriye hareketi izlenmiştir. İskeletsel etki 3,2 

mm (% 52), dental etki 2,9 mm (% 48) olarak bulunmuştur. 9-12 yaş grubunda ise A 

noktası 2,1 mm öne, B noktası 2,0 mm geriye hareket etmiştir. Üst kesicilerin 1,7 mm 

öne ve alt kesicilerin 0,7 mm geriye hareketi gözlenmiştir. İskeletsel etki 4,1 mm (% 

63), dental etki 2,4 mm (% 27) olarak hesaplanmıştır.  

Ngan ve ark. (108) Pancherz analizi kullanarak yaptıkları çalışmada 6,2 mm 

overjet değişimi meydana geldiğini ve A noktasının 1,8 mm öne ve B noktasının 2,5 

mm geriye hareket ettiğini bildirmişlerdir. Overjet düzelmesine üst kesici dişlerin 

katkısı 1,7 mm, alt kesici dişlerin ise 0,2 mm olarak bulunmuştur. İskeletsel katkının 4,3 

mm (% 70), dental katkının ise 1,9 mm (% 30) olduğunu belirtmişlerdir.  

Ngan ve ark.‟ nın (110) Pancherz analizi kullanarak yaptıkları başka bir 

çalışmada 5,5 mm‟lik overjet düzelmesi meydana geldiğini ve A noktasının 2,1 mm öne 

ve B noktasının 1,0 mm geriye hareket ettiğini bildirmişlerdir. Üst kesicilerin overjet 

düzelmesine katkısını 1,7 mm, alt kesicilerin ise 0,7 mm olarak bulmuşlardır. İskeletsel 

katkının 3,1 mm (% 56), dental katkının 2,4 mm (% 44) olduğunu bulmuşlardır.  

İşçi ve ark. (72) 1 hafta genişletme yaptıktan sonra yüz maskesi uyguladıkları 

grupta 4,97 mm‟lik overjet düzelmesi meydana geldiğini bildirmişlerdir. A noktası 2,33 

mm öne, Pg noktası 2,27 mm geriye hareket etmiştir. Üst kesicilerin 3,60 mm öne 

hareketi, alt kesicilerin ise 1,37 mm geriye hareketi izlenmiştir. Kesici dişlerin overjet 

düzelmesine katkısı 0,37 mm (% 7,5) olarak hesaplanmıştır. 4 hafta Alt-RAMEC 

protokolü uyguladıktan sonra yüz maskesi kullanılan grupta ise 7,13 mm‟lik overjet 

değişimi meydana geldiğini bildirmişlerdir. A noktası 4,13 mm öne, Pg noktası 2,50 

mm geriye hareket etmiştir. Üst kesicilerin 2,10 mm öne hareketi, alt kesicilerin ise 1,60 

mm geriye hareketi izlenmiştir. Kesici dişlerin overjet düzelmesine katkısı 0,50 mm (% 

7) olarak hesaplanmıştır. 
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5.3.9. YumuĢak Doku Ölçümleri 

 

Hızlı üst çene genişletmesi ve maksiller protraksiyon ile dentoalveolar ve 

iskeletsel yapılarda meydana gelen değişiklikler yumuşak dokuları da etkilemektedir 

(77, 144). Dudak kalınlığı, dudak uzunluğu ve tonusunun kesici diş hareketinden 

etkilendiği ve buna bağlı olarak değişikliğe uğradığı bildirilmiştir (107). 

Yumuşak doku ölçümleri incelendiğinde, birinci tedavi grubunda Ls-S doğrusu 

uzaklığında 1,58 mm artış, ikinci tedavi grubunda 1,64 mm artış ve üçüncü tedavi 

grubunda 1,88 mm artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Üst dudak üzerinde 

belirlenmiş olan Sn, Ss ve Ls noktalarının VRL düzlemine olan uzaklığı 

değerlendirildiğinde her üç tedavi grubunda da bu noktaların öne hareket ettiği 

saptanmıştır (Tablo 4.3). Her üç tedavi grubunda da ön çapraz kapanışın düzelmesiyle 

üst dudak daha belirgin hale gelmiştir.  

Ngan ve ark. (110), yüz maskesi tedavisi sonucu maksilla ve mandibulada 

sagital yönde meydana gelen iskeletsel değişikliklerin profile yansıması arasında 

anlamlı korelasyon bulmuşlardır. Maksillanın ileri hareketinin yumuşak doku A noktası, 

maksiller kesici ve overjet değişimlerinin ise üst dudak hareketi ile ilişkili olduğu 

bildirilmiştir (29,113). 

Çalışmamızda her üç tedavi grubunda da, yüz maskesi tedavisinin alt çeneye 

oranla üst çenede gerek iskeletsel gerekse dental düzeyde daha fazla değişim 

oluşturmasına paralel olarak, üst dudak bölgesinde alt dudak bölgesine oranla daha 

belirgin değişimler meydana getirdiği gözlenmiştir. Kılıçoğlu ve Kırlıç da (81) 

maksiller protraksiyon sonrası alt dudağın sert dokularda oluşturulan değişikliklerden 

etkilenmeyebileceğini belirterek, alt kesici dişlerde tipping olsa bile alt dudakta anlamlı 

değişiklik olmayabileceğini bildirmişlerdir. Buna sebep olarak da Sınıf III 

maloklüzyona sahip bireylerde ön çapraz kapanışın düzeltilmesinden sonra, alt dudağın 

üst kesicilerle daha fazla temasta olmasını ve bundan dolayı dudakların alt kesicilerin 

retraksiyonundan çok, üst kesicilerin protraksiyonundan etklendiğini göstermişlerdir. 

Çalışmamızda G-Sn-Pg‟ açısında birinci tedavi grubunda 5,50º azalma, ikinci 

tedavi grubunda 6,62º azalma ve üçüncü tedavi grubunda 7,85º azalma istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (Tablo 4.3). Sn noktasında izlenen öne hareketin ve Pg‟ 

noktasında izlenen geriye hareketin bir sonucu olarak bu açının azalması konkav bir 
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profilden konveks bir profile geçişin göstergesidir. Bu profil değişikliğinde asıl etkinin 

üst ön yüzden kaynaklandığını söylemek mümkündür. Maksillanın ve maksiller kesici 

dişlerin öne hareketi ile yumuşak doku değişiminin meydana geldiği birçok araştırıcı 

tarafından da belirtilmiştir (77, 92, 105, 110). Maksillanın öne hareketi yumuşak doku 

tarafından % 50 - % 79 oranında izlenirken, mandibuladaki hareketler % 71 - % 81 

olarak izlenmektedir (2). Çalışmamızda birinci tedavi grubuna oranla ikinci ve üçüncü 

tedavi gruplarında, uygulanan Alt-RAMEC protokolünün maksiller protraksiyona 

etkisiyle, maksiller kesici dişlerin maksiller iskeletsel yapı ile birlikte daha fazla öne 

hareket ettiği tespit edilmiş olmasına rağmen üst dudağın öne hareketinin gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark göstermemesinin nedeni; yumuşak dokuların 

sert dokuların hareketini 1:1 oranında takip etmemesinden kaynaklandığı 

düşünülmüştür. 

Labiomental açıda birinci tedavi grubunda meydana gelen 3,15º ‟lik artış 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmazken, ikinci tedavi grubunda 4,57 º‟lik, üçüncü 

tedavi grubunda ise 7,00º ‟lik azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Tablo 

4.3). Çalışmamızda gruplar arası karşılaştırma yapıldığında birinci tedavi grubunda 

labiomental açıdaki artış ile üçüncü tedavi grubunda görülen azalma arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş olup, labiomental açıdaki değişim birinci ve ikinci 

tedavi grupları ile ikinci ve üçüncü tedavi grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (Tablo 4.4). 

Nanda ve ark.‟nın (104), Sınıf I maloklüzyona sahip 7 ve 18 yaşlarındaki 40 

hasta üzerinde yaptıkları çalışmada, labiomental açının ortalama değerlerinin 7 

yaşındaki kızlarda 136,1º ± 11,6º, erkeklerde 125,3º ± 8,4º, 18 yaşındaki kızlarda 127,1º 

± 12,9º erkeklerde ise 125,1º ± 12,9º olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda yer alan 

Sınıf III maloklüzyona sahip bireylerin tedavi başındaki labiomental açı değerleri 

Nanda ve ark.‟nın (104) ifade ettikleri ortalama değerlerden yüksek olup, üçüncü tedavi 

grubunda tedavi sonunda labiomental açıda meydana gelen azalma Sınıf III profil 

yapısının Sınıf I profil özelliklerine diğer tedavi gruplarından daha fazla yaklaştığını 

göstermektedir. 
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SONUÇLAR 

Çalışmamızda büyüme gelişim dönemi içerisindeki maksiller retrognatiye bağlı 

iskeletsel Sınıf III maloklüzyona sahip olguların tedavisinde, üç farklı şekilde yapılan 

hızlı maksiller genişletmeyi takiben yüz maskesi uygulaması ile gerçekleştirilen 

maksiller protraksiyonun, çene yüz sistemindeki iskeletsel ve dentoalveolar yapılar 

üzerindeki etkileri sefalometrik olarak incelenmiş ve şu sonuçlar elde edilmiştir. 

1. Her üç tedavi grubunda da maksillanın öne doğru hareket ettiği ve maksiller 

boyutun arttığı belirlenmiştir. SNA açısındaki artış üçüncü tedavi grubunda 

birinci ve ikinci tedavi grubundan, ikinci tedavi grubunda ise birinci tedavi 

grubundan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. 

2. A noktası, birinci tedavi grubunda 2,12 mm, ikinci tedavi grubunda 2,85 mm 

ve üçüncü tedavi grubunda 5,12 mm öne hareket etmiştir. Üçüncü tedavi 

grubunda maksillada izlenen öne hareketin, birinci ve ikinci tedavi 

gruplarında izlenen hareketten hemen hemen iki kat daha fazla olduğu 

gözlenmiştir.  

3. Üçüncü tedavi grubunda uygulanan 5 haftalık alternatif hızlı maksiller 

genişletme (Alt-RAMEC) protokolünün, ikinci tedavi grubunda uygulanan 3 

haftalık alternatif hızlı maksiller genişletme protokolünden daha fazla 

maksiller serbestleşme sağladığı ve buna bağlı olarak, üçüncü tedavi 

grubunda maksillanın protrüzyon kuvvetlerine karşı olan hareketinin daha 

olumlu etkilendiği gözlenmiştir.  

4. Her üç tedavi grubunda da mandibulanın aşağı ve arkaya rotasyonu 

gözlenmiş olup, mandibulada meydana gelen iskeletsel değişimler gruplar 

arasında benzerlik göstermiştir. 

5. Mandibulanın aşağı ve arkaya rotasyonuna bağlı olarak meydana gelen dikey 

yön parametrelerindeki artışların, birinci ve ikinci tedavi gruplarında üçüncü 

tedavi grubuna oranla rakamsal olarak daha fazla olduğu gözlenmiştir. 

6. Her üç tedavi grubunda da 6 aylık tedavi sonunda overjet değerinde 

meydana gelen artışın anlamlı olduğu tespit edilmiştir. 
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7. Birinci tedavi grubunda tedavinin etkisiyle meydana gelen overjet değişimi 

4,52 mm olarak bulunmuştur. Bu değişimde iskeletsel katkı % 86, dişsel 

katkı % 14 olarak hesaplanmıştır. İskeletsel katkının % 54‟lük kısmının 

maksiller ve % 46‟lık bölümünün mandibuler kökenli olduğu tespit 

edilmiştir. 

8. İkinci tedavi grubunda overjet değişimi 5,37 mm olarak bulunmuştur. Bu 

değişimde iskeletsel katkı % 89, dental katkı % 11 olarak hesaplanmıştır. 

İskeletsel katkının % 60‟ının maksilla kaynaklı, % 40‟nın mandibula 

kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. 

9. Üçüncü tedavi grubunda ise overjet değişimi 7,46 mm olarak bulunmuştur. 

Bu değişimde iskeletsel katkı % 95, dental katkı % 5 olarak bulunmuştur. 

İskeletsel katkının % 72‟sinin maksilla, % 28‟inin mandibula kaynaklı 

olduğu tespit edilmiştir. 

10. Her üç tedavi grubunda da konveksite açısında meydana gelen anlamlı 

azalma, tedavi sonunda üç tedavi grubunda da konkav profilden daha dengeli 

bir profile geçildiğini göstermiştir. 
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FORMLAR 

BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU 1 

( 1 HAFTA HIZLI ÜST ÇENE GENĠġLETMESĠ + YÜZ MASKESĠ  

DENEY GRUBU OLUR FORMU) 

 

Yapılacak araştırma, İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalına başvuran, 

büyüme gelişimi devam eden ve üst çenede geriliği olan 10 hasta üzerinde yapılacaktır. 

Bu çalışmada amaç, üst çene geriliğine bağlı olarak çeneler arasında uyumsuzluk 

saptanmış ve büyüme gelişimi devam eden bireylerin tedavisinde kullandığımız 

apareylerden biri olan Yüz maskesinin etkilerini araştırmaktır.  

Yüz maskesi ve benzeri ağız dıĢı apareyler, kliniğimizde rutin olarak 

kullanılmaktadır. Bu çalışma ile, bu apereyin dental ve iskeletsel etkileri 

belirlenecektir. Bu sayede pratik ile teorik bütünlük sağlanacak ve tedavi sonuçlarının 

daha doğru bir şekilde öngörülmesi sağlanacaktır. Bu aparey, sizin durumunuzdaki 

hastalarda, kliniğimizde halihazırda rutin olarak uygulanmaktadır. Tedavi grubu 

için hastaların öncelikle Bonded RPE dediğimiz hızlı üst çene genişletme apareyi ile üst 

çenesinin genişletilmesi gerekmektedir. Bu genişletme apareyinin vidası 1 hafta 

boyunca günde 2 defa 12 saat arayla hasta ve/veya velisi tarafından açılacaktır. Bu 

aşama tamamlandıktan sonra, genişletme apareyi üzerindeki çengellerden elastikler 

asılarak yüz maskesi uygulamasına geçilecektir ve üst çenenin öne gelerek çeneler 

arasındaki uyumsuzluğun düzeltilmesi hedeflenecektir. İstenilen değişiklikler elde 

edilinceye kadar yemekler ve sportif faaliyetler hariç yüz maskesi uygulamasına devam 

edilecektir. 

Tel tedavisi uygulanırken rutin olarak aldığımız radyografiler, ağız içi ve ağız dıĢı 

fotoğraflar ve ortodontik modeller tedavi baĢlamadan önce ve aparey 

uygulanmasından 6 ay sonra her hastadan alınacaktır. Bu kayıtlar üzerinde rutin 

olarak uygulanan analizler, ölçümler uygulanacaktır. Bütün bu iĢlemler, sizin 

durumunuzdaki hastalara rutin olarak uygulanmaktadır ve ekstra bir risk 

taĢımamaktadır. 

Bu araştırmanın sonuçlarına göre, benzer yapıdaki apareylere göre birçok avantajı 

olduğu iddia edilen hızlı üst çene genişletmesi ve yüz maskesinin etkinliğini saptamak 

mümkün olacaktır. Bu sayede bu tip tedavilerin etkinliğinin artırılması yolunda önemli 

bilgiler edinilecektir. 
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Gönüllü bireyler tedavi sırasında rutin klinik uygulamalar dıĢında herhangi bir 

risk durumuyla karĢılaĢmayacaktır. Çalışma sırasında bazı hususlara dikkat 

edilmemesi bazı yan etkilere sebep olabilir. Üst çenenin genişletilmesi tedavisi sırasında 

ağza takılan apareylerin çıkmaması için azami dikkat gerekmektedir. Dişlerin üzerine 

yapıştırılan apareylerin üzerlerine direkt kuvvet gelmemesi, bunun için de besinler 

yenirken daha dikkatli olunması gerekmektedir. Bu hususlara dikkat edilmezse, 

apareyin takılmaya başlanma süresi ve tedavinin etki etme süresi uzayacaktır. Yüz 

maskesi uygulaması tamamen hasta kooperasyonuna ( iş birliğine ) bağlı olup, gün 

içerisinde hasta tarafından yeterli sürede takılmadığı takdirde hiçbir faydası 

bulunmayacaktır. O nedenle hastaların bu hususa ayrıca önem göstermeleri ve 

apareylerini doktorlarının söylediği süreden daha az takmamaları gerekmektedir. Ayrıca 

her tel tedavisinde olduğu gibi, ağız hijyenine dikkat edilmemesi durumunda diş 

çürükleri ve dişeti problemleri gibi sorunların ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. 

İstenmeyen etki ve riskler ortaya çıkması durumunda hastalar araştırıcılara gerektiğinde 

ulaşabilecekler ve gerekli uygulamalar yapılacaktır. 

Çalışmada kullanılacak yönteme alternatif olarak, hastalara 18 yaşına gelene kadar 

hiçbir tedavi uygulanmadan büyüme ve gelişimi tamamlandıktan sonra tel tedavisi 

uygulanıp, genel anestezi altında ameliyatla üst çenenin öne getirilmesi veya hem üst 

çenenin öne hem alt çenenin geriye getirilmesi gibi ağır cerrahi prosedürler uygulanarak 

çeneler arası uyumsuzluğun düzeltilmesi mümkün olabilmektedir. Ancak bu tedaviler, 

18 yaşına gelene kadar tedavi uygulaması yapılmadığından hastalar üzerinde psikolojik 

olumsuzluklara yol açabilirler ve hastalar genel anestezi altında yapılan bir ameliyatın 

yan etkilerine maruz kalabilirler.  

Çalışmada yer almanız durumunda size veya kurumunuzdan herhangi bir ek ücret talep 

edilmeyecektir. Bu çalışmanın şartlarına uyum gösterememeniz durumunda, araştırmacı 

tarafından araştırma harici bırakılabilirsiniz ya da araştırmayı herhangi bir aşamada 

kendi rızanızla terk edebilirsiniz. 

Çalışmada yer almanız için size ayrıca bir ücret ödenmeyecektir. Çalışmada yer 

almanız, size diğer hastalara göre bir avantaj veya dezavantaj sağlamayacaktır. 

Bu araştırmanın bilimsel yayın olarak hazırlanması durumunda tüm kişisel bilgileriniz 

saklı tutulacaktır. 
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Herhangi bir soru veya sorununuz bulunması durumunda hekiminize ulaşabileceğiniz 

telefon numaraları aşağıdaki gibidir: 

Dt. Gülsün Külekçi  Tel No: 0 212 4142020 – 30235 

Yukarıda gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren 2 sayfalık bu 

metni okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koşullarla 

söz konusu klinik araştırmaya kendi rızamla, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın 

katılmayı kabul ediyorum.  

Sayın Prof. Dr. Hülya Kılıçoğlu tarafından İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti 

Anabilim Dalında tıbbi bir araştırma yapılacağı belirtilerek bu araştırma ile ilgili 

yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilerden sonra böyle bir araştırmaya “katılımcı” 

olarak davet edildim. Eğer bu araştırmaya katılırsam, hekim ile aramda kalması gereken 

bana ait bilgilerin gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve saygı ile 

yaklaşılacağına inanıyorum. Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla 

kullanımı sırasında kişisel bilgilerimin ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli 

güven verildi.  

Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan 

çekilebilirim. (Ancak araştırmacıları zor durumda bırakmamak için araştırmadan 

çekileceğimi önceden bildirmemim uygun olacağının bilincindeyim) Ayrıca tıbbi 

durumuma herhangi bir zarar verilmemesi koşuluyla araştırmacı tarafından araştırma 

dışı da tutulabilirim.  

Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına 

girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır.  

Araştırma sırasında, kullanılan apareylerle ilgili bir sağlık sorunu ile karşılaştığımda; 

herhangi bir saatte Gülsün Külekçi‟ye 0533 441 46 56 no‟lu telefon ve İ.Ü. 

Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalındaki odasına ait telefondan (0 212 

4142020 – 30235) ulaşabileceğimi biliyorum.  

Bu araştırmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. Araştırmaya katılmam 

konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. Eğer katılmayı reddedersem, bu 

durumun tıbbi bakımıma ve hekim ile olan ilişkime herhangi bir zarar getirmeyeceğini 

de biliyorum.  
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Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi başıma 

belli bir düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde “katılımcı”  olarak 

yer alma kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir memnuniyet ve gönüllülük 

içerisinde kabul ediyorum. 

İmzalı bu form kağıdının bir kopyası bana verilecektir. 

 

 

Gönüllünün  

Adı-soyadı:                                                                                                      İmzası 

Adresi  

Telefon no: 

 

Gönüllünün beraberindeki velinin  

Adı,soyadı:                                                                                                       İmzası   

Telefon numarası: 

 

Tanık kiĢinin 

Adı,soyadı:                                                                                                        İmzası   

Telefon numarası: 

 

Açıklamaları yapan araĢtırmacının  

Adı-soyadı :             Dt. Gülsün Külekçi                                                           İmzası 
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BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU 2 

( 3 HAFTA ALTERNATĠF HIZLI ÜST ÇENE GENĠġLETMESĠ + YÜZ 

MASKESĠ DENEY GRUBU OLUR FORMU) 

 

Yapılacak araştırma, İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalına başvuran, 

büyüme gelişimi devam eden ve üst çenede geriliği olan 10 hasta üzerinde yapılacaktır. 

Bu çalışmada amaç, üst çene geriliğine bağlı olarak çeneler arasında uyumsuzluk 

saptanmış ve büyüme gelişimi devam eden bireylerin tedavisinde kullandığımız 

apareylerden biri olan Yüz maskesinin etkilerini araştırmaktır.  

Yüz maskesi ve benzeri ağız dıĢı apareyler, kliniğimizde rutin olarak 

kullanılmaktadır. Bu çalışma ile, bu apereyin dental ve iskeletsel etkileri 

belirlenecektir. Bu sayede pratik ile teorik bütünlük sağlanacak ve tedavi sonuçlarının 

daha doğru bir şekilde öngörülmesi sağlanacaktır. Bu aparey, sizin durumunuzdaki 

hastalarda, kliniğimizde halihazırda rutin olarak uygulanmaktadır. Tedavi grubu 

için hastaların öncelikle Bonded RPE dediğimiz hızlı üst çene genişletme apareyi ile üst 

çenesinin genişletilmesi gerekmektedir. Bu genişletme apareyinin vidası 1 hafta 

boyunca günde 2 defa 12 saat arayla hasta ve/veya velisi tarafından açılacaktır. 2. 

Haftada vida 1 hafta boyunca günde 2 defa 12 saat arayla hasta ve/veya velisi tarafından 

kapanacaktır. 3. Haftada vida 1 hafta boyunca günde 2 defa 12 saat arayla hasta ve/veya 

velisi tarafından açılacaktır. Bu aşama tamamlandıktan sonra, genişletme apareyi 

üzerindeki çengellerden elastikler asılarak yüz maskesi uygulamasına geçilecektir ve üst 

çenenin öne gelerek çeneler arasındaki uyumsuzluğun düzeltilmesi hedeflenecektir. 

İstenilen değişiklikler elde edilinceye kadar yemekler ve sportif faaliyetler hariç yüz 

maskesi uygulamasına devam edilecektir. 

Tel tedavisi uygulanırken rutin olarak aldığımız radyografiler, ağız içi ve ağız dıĢı 

fotoğraflar ve ortodontik modeller tedavi baĢlamadan önce ve aparey 

uygulanmasından 6 ay sonra her hastadan alınacaktır. Bu kayıtlar üzerinde rutin 

olarak uygulanan analizler, ölçümler uygulanacaktır. Bütün bu iĢlemler, sizin 

durumunuzdaki hastalara rutin olarak uygulanmaktadır ve ekstra bir risk 

taĢımamaktadır. 

Bu araştırmanın sonuçlarına göre, benzer yapıdaki apareylere göre birçok avantajı 

olduğu iddia edilen Alternatif hızlı üst çene genişletmesi ve yüz maskesinin etkinliğini 

saptamak mümkün olacaktır. Bu sayede bu tip tedavilerin etkinliğinin artırılması 

yolunda önemli bilgiler edinilecektir. 
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Gönüllü bireyler tedavi sırasında rutin klinik uygulamalar dıĢında herhangi bir 

risk durumuyla karĢılaĢmayacaktır. Çalışma sırasında bazı hususlara dikkat 

edilmemesi bazı yan etkilere sebep olabilir. Üst çenenin genişletilmesi tedavisi sırasında 

ağza takılan apareylerin çıkmaması için azami dikkat gerekmektedir. Dişlerin üzerine 

yapıştırılan apareylerin üzerlerine direkt kuvvet gelmemesi, bunun için de besinler 

yenirken daha dikkatli olunması gerekmektedir. Bu hususlara dikkat edilmezse, 

apareyin takılmaya başlanma süresi ve tedavinin etki etme süresi uzayacaktır. Yüz 

maskesi uygulaması tamamen hasta kooperasyonuna ( iş birliğine ) bağlı olup, gün 

içerisinde hasta tarafından yeterli sürede takılmadığı takdirde hiçbir faydası 

bulunmayacaktır. O nedenle hastaların bu hususa ayrıca önem göstermeleri ve 

apareylerini doktorlarının söylediği süreden daha az takmamaları gerekmektedir. Ayrıca 

her tel tedavisinde olduğu gibi, ağız hijyenine dikkat edilmemesi durumunda diş 

çürükleri ve dişeti problemleri gibi sorunların ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. 

İstenmeyen etki ve riskler ortaya çıkması durumunda hastalar araştırıcılara gerektiğinde 

ulaşabilecekler ve gerekli uygulamalar yapılacaktır. 

Çalışmada kullanılacak yönteme alternatif olarak, hastalara 18 yaşına gelene kadar 

hiçbir tedavi uygulanmadan büyüme ve gelişimi tamamlandıktan sonra tel tedavisi 

uygulanıp, genel anestezi altında ameliyatla üst çenenin öne getirilmesi veya hem üst 

çenenin öne hem alt çenenin geriye getirilmesi gibi ağır cerrahi prosedürler uygulanarak 

çeneler arası uyumsuzluğun düzeltilmesi mümkün olabilmektedir. Ancak bu tedaviler, 

18 yaşına gelene kadar tedavi uygulaması yapılmadığından hastalar üzerinde psikolojik 

olumsuzluklara yol açabilirler ve hastalar genel anestezi altında yapılan bir ameliyatın 

yan etkilerine maruz kalabilirler.  

Çalışmada yer almanız durumunda size veya kurumunuzdan herhangi bir ek ücret talep 

edilmeyecektir. Bu çalışmanın şartlarına uyum gösterememeniz durumunda, araştırmacı 

tarafından araştırma harici bırakılabilirsiniz ya da araştırmayı herhangi bir aşamada 

kendi rızanızla terk edebilirsiniz. 

Çalışmada yer almanız için size ayrıca bir ücret ödenmeyecektir. Çalışmada yer 

almanız, size diğer hastalara göre bir avantaj veya dezavantaj sağlamayacaktır. 

Bu araştırmanın bilimsel yayın olarak hazırlanması durumunda tüm kişisel bilgileriniz 

saklı tutulacaktır. 
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Herhangi bir soru veya sorununuz bulunması durumunda hekiminize ulaşabileceğiniz 

telefon numaraları aşağıdaki gibidir: 

Dt. Gülsün Külekçi  Tel No: 0 212 4142020 – 30235 

Yukarıda gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren 2 sayfalık bu 

metni okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koşullarla 

söz konusu klinik araştırmaya kendi rızamla, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın 

katılmayı kabul ediyorum.  

Sayın Prof. Dr. Hülya Kılıçoğlu tarafından İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti 

Anabilim Dalında tıbbi bir araştırma yapılacağı belirtilerek bu araştırma ile ilgili 

yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilerden sonra böyle bir araştırmaya “katılımcı” 

olarak davet edildim. Eğer bu araştırmaya katılırsam, hekim ile aramda kalması gereken 

bana ait bilgilerin gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve saygı ile 

yaklaşılacağına inanıyorum. Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla 

kullanımı sırasında kişisel bilgilerimin ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli 

güven verildi.  

Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan 

çekilebilirim. (Ancak araştırmacıları zor durumda bırakmamak için araştırmadan 

çekileceğimi önceden bildirmemim uygun olacağının bilincindeyim) Ayrıca tıbbi 

durumuma herhangi bir zarar verilmemesi koşuluyla araştırmacı tarafından araştırma 

dışı da tutulabilirim.  

Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına 

girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır.  

Araştırma sırasında, kullanılan apareylerle ilgili bir sağlık sorunu ile karşılaştığımda; 

herhangi bir saatte Dt. Gülsün Külekçi‟ye 0533 441 46 56 no‟lu telefon ve İ.Ü. 

Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalındaki odasına ait telefondan (0 212 

4142020 – 30235) ulaşabileceğimi biliyorum.  

Bu araştırmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. Araştırmaya katılmam 

konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. Eğer katılmayı reddedersem, bu 

durumun tıbbi bakımıma ve hekim ile olan ilişkime herhangi bir zarar getirmeyeceğini 

de biliyorum.  
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Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi başıma 

belli bir düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde “katılımcı”  olarak 

yer alma kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir memnuniyet ve gönüllülük 

içerisinde kabul ediyorum. 

İmzalı bu form kağıdının bir kopyası bana verilecektir. 

 

 

 

Gönüllünün  

Adı-soyadı:                                                                                                              İmzası 

Adresi  

Telefon no: 

 

Gönüllünün beraberindeki velinin  

Adı,soyadı:                                                                                                               İmzası   

Telefon numarası: 

 

Tanık kiĢinin 

Adı,soyadı:                                                                                                               İmzası   

Telefon numarası: 

 

Açıklamaları yapan araĢtırmacının  

Adı-soyadı:      Dt. Gülsün Külekçi                                                                          İmzası 
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BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU 3 

( 5 HAFTA ALTERNATĠF HIZLI ÜST ÇENE GENĠġLETMESĠ + YÜZ 

MASKESĠ DENEY GRUBU OLUR FORMU) 

 

Yapılacak araştırma, İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalına başvuran, 

büyüme gelişimi devam eden ve üst çenede geriliği olan 10 hasta üzerinde yapılacaktır. 

Bu çalışmada amaç, üst çene geriliğine bağlı olarak çeneler arasında uyumsuzluk 

saptanmış ve büyüme gelişimi devam eden bireylerin tedavisinde kullandığımız 

apareylerden biri olan Yüz maskesinin etkilerini araştırmaktır.  

Yüz maskesi ve benzeri ağız dıĢı apareyler, kliniğimizde rutin olarak 

kullanılmaktadır. Bu çalışma ile, bu apereyin dental ve iskeletsel etkileri 

belirlenecektir. Bu sayede pratik ile teorik bütünlük sağlanacak ve tedavi sonuçlarının 

daha doğru bir şekilde öngörülmesi sağlanacaktır. Bu aparey, sizin durumunuzdaki 

hastalarda, kliniğimizde halihazırda rutin olarak uygulanmaktadır. Tedavi grubu 

için hastaların öncelikle Bonded RPE dediğimiz hızlı üst çene genişletme apareyi ile üst 

çenesinin genişletilmesi gerekmektedir. Bu genişletme apareyinin vidası 1 hafta 

boyunca günde 2 defa 12 saat arayla hasta ve/veya velisi tarafından açılacaktır. 2. 

Haftada vida 1 hafta boyunca günde 2 defa 12 saat arayla hasta ve/veya velisi tarafından 

kapanacaktır. 3. Haftada vida 1 hafta boyunca günde 2 defa 12 saat arayla hasta ve/veya 

velisi tarafından açılacaktır. 4. Haftada vida 1 hafta boyunca günde 2 defa 12 saat arayla 

hasta ve/veya velisi tarafından kapanacaktır. 5. Haftada vida 1 hafta boyunca günde 2 

defa 12 saat arayla hasta ve/veya velisi tarafından açılacaktır. Bu aşama tamamlandıktan 

sonra, genişletme apareyi üzerindeki çengellerden elastikler asılarak yüz maskesi 

uygulamasına geçilecektir ve üst çenenin öne gelerek çeneler arasındaki uyumsuzluğun 

düzeltilmesi hedeflenecektir. İstenilen değişiklikler elde edilinceye kadar yemekler ve 

sportif faaliyetler hariç yüz maskesi uygulamasına devam edilecektir. 

Tel tedavisi uygulanırken rutin olarak aldığımız radyografiler, ağız içi ve ağız dıĢı 

fotoğraflar ve ortodontik modeller tedavi baĢlamadan önce ve aparey 

uygulanmasından 6 ay sonra her hastadan alınacaktır. Bu kayıtlar üzerinde rutin 

olarak uygulanan analizler, ölçümler uygulanacaktır. Bütün bu iĢlemler, sizin 

durumunuzdaki hastalara rutin olarak uygulanmaktadır ve ekstra bir risk 

taĢımamaktadır. 

Bu araştırmanın sonuçlarına göre, benzer yapıdaki apareylere göre birçok avantajı 

olduğu iddia edilen Alternatif hızlı üst çene genişletmesi ve yüz maskesinin etkinliğini 
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saptamak mümkün olacaktır. Bu sayede bu tip tedavilerin etkinliğinin artırılması 

yolunda önemli bilgiler edinilecektir. 

Gönüllü bireyler tedavi sırasında rutin klinik uygulamalar dıĢında herhangi bir 

risk durumuyla karĢılaĢmayacaktır. Çalışma sırasında bazı hususlara dikkat 

edilmemesi bazı yan etkilere sebep olabilir. Üst çenenin genişletilmesi tedavisi sırasında 

ağza takılan apareylerin çıkmaması için azami dikkat gerekmektedir. Dişlerin üzerine 

yapıştırılan apareylerin üzerlerine direkt kuvvet gelmemesi, bunun için de besinler 

yenirken daha dikkatli olunması gerekmektedir. Bu hususlara dikkat edilmezse, 

apareyin takılmaya başlanma süresi ve tedavinin etki etme süresi uzayacaktır. Yüz 

maskesi uygulaması tamamen hasta kooperasyonuna ( iş birliğine ) bağlı olup, gün 

içerisinde hasta tarafından yeterli sürede takılmadığı takdirde hiçbir faydası 

bulunmayacaktır. O nedenle hastaların bu hususa ayrıca önem göstermeleri ve 

apareylerini doktorlarının söylediği süreden daha az takmamaları gerekmektedir. Ayrıca 

her tel tedavisinde olduğu gibi, ağız hijyenine dikkat edilmemesi durumunda diş 

çürükleri ve dişeti problemleri gibi sorunların ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. 

İstenmeyen etki ve riskler ortaya çıkması durumunda hastalar araştırıcılara gerektiğinde 

ulaşabilecekler ve gerekli uygulamalar yapılacaktır. 

Çalışmada kullanılacak yönteme alternatif olarak, hastalara 18 yaşına gelene kadar 

hiçbir tedavi uygulanmadan büyüme ve gelişimi tamamlandıktan sonra tel tedavisi 

uygulanıp, genel anestezi altında ameliyatla üst çenenin öne getirilmesi veya hem üst 

çenenin öne hem alt çenenin geriye getirilmesi gibi ağır cerrahi prosedürler uygulanarak 

çeneler arası uyumsuzluğun düzeltilmesi mümkün olabilmektedir. Ancak bu tedaviler, 

18 yaşına gelene kadar tedavi uygulaması yapılmadığından hastalar üzerinde psikolojik 

olumsuzluklara yol açabilirler ve hastalar genel anestezi altında yapılan bir ameliyatın 

yan etkilerine maruz kalabilirler.  

Çalışmada yer almanız durumunda size veya kurumunuzdan herhangi bir ek ücret talep 

edilmeyecektir. Bu çalışmanın şartlarına uyum gösterememeniz durumunda, araştırmacı 

tarafından araştırma harici bırakılabilirsiniz ya da araştırmayı herhangi bir aşamada 

kendi rızanızla terk edebilirsiniz. 

Çalışmada yer almanız için size ayrıca bir ücret ödenmeyecektir. Çalışmada yer 

almanız, size diğer hastalara göre bir avantaj veya dezavantaj sağlamayacaktır. 

Bu araştırmanın bilimsel yayın olarak hazırlanması durumunda tüm kişisel bilgileriniz 

saklı tutulacaktır. 
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Herhangi bir soru veya sorununuz bulunması durumunda hekiminize ulaşabileceğiniz 

telefon numaraları aşağıdaki gibidir: 

Dt. Gülsün Külekçi  Tel No: 0 212 4142020 – 30235 

Yukarıda gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren 2 sayfalık bu 

metni okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koşullarla 

söz konusu klinik araştırmaya kendi rızamla, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın 

katılmayı kabul ediyorum.  

Sayın Prof. Dr. Hülya Kılıçoğlu tarafından İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti 

Anabilim Dalında tıbbi bir araştırma yapılacağı belirtilerek bu araştırma ile ilgili 

yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilerden sonra böyle bir araştırmaya “katılımcı” 

olarak davet edildim. Eğer bu araştırmaya katılırsam, hekim ile aramda kalması gereken 

bana ait bilgilerin gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve saygı ile 

yaklaşılacağına inanıyorum. Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla 

kullanımı sırasında kişisel bilgilerimin ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli 

güven verildi.  

Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan 

çekilebilirim. (Ancak araştırmacıları zor durumda bırakmamak için araştırmadan 

çekileceğimi önceden bildirmemim uygun olacağının bilincindeyim) Ayrıca tıbbi 

durumuma herhangi bir zarar verilmemesi koşuluyla araştırmacı tarafından araştırma 

dışı da tutulabilirim.  

Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına 

girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır.  

Araştırma sırasında, kullanılan apareylerle ilgili bir sağlık sorunu ile karşılaştığımda; 

herahngi bir saatte, Dt. Gülsün Külekçi‟ye 0533 441 46 56 no‟lu telefon ve İ.Ü. 

Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalındaki odasına ait telefondan (0 212 

4142020 – 30235) ulaşabileceğimi biliyorum.  

Bu araştırmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. Araştırmaya katılmam 

konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. Eğer katılmayı reddedersem, bu 

durumun tıbbi bakımıma ve hekim ile olan ilişkime herhangi bir zarar getirmeyeceğini 

de biliyorum.  
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Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi başıma 

belli bir düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde “katılımcı”  olarak 

yer alma kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir memnuniyet ve gönüllülük 

içerisinde kabul ediyorum. 

İmzalı bu form kağıdının bir kopyası bana verilecektir. 

 

 

 

Gönüllünün  

Adı-soyadı:                                                                                                             İmzası 

Adresi  

Telefon no: 

 

Gönüllünün beraberindeki velinin  

Adı,soyadı:                                                                                                             İmzası   

Telefon numarası: 

 

Tanık kiĢinin 

Adı,soyadı:                                                                                                             İmzası   

Telefon numarası: 

 

Açıklamaları yapan araĢtırmacının  

Adı-soyadı : Dt. Gülsün Külekçi                                                                           İmzası 
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