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ONSOZ
Yaşı büyük olan üniversitelerimizde, her anabilim dalında çok
say ıda öğretim üyesi bulunduğundan, bir ders konulan paylaşılarak,
birden fazla öğretim üyesi tarafmdan verilmektedir. Bu nedenle ben de
1975-1995 yılları arasinda, ister ders ister konferans şeklinde olsun, hep
ortodontik tedavi konularını anlattim ve bu konulan içeren bir kitap
yayınladım(2). Yeni kurulmuş olan Yeditepe Üniversitesi'nde 1998
yıhnda ders vermeye başlayınca, daha önce değişik arkadaşlarımın verdiği; büyüme ve gelişim, anomaliler, etioloji, teşhis konulanm da anlatmak
zorunda kaldim. Anomaliler, etioloji, tarn ve tarn araçları üzerine Türkçe
kaynak, Prof.Dr. Filiz Perkün tarafmdan en son 1983 yilmda 4 cilt halinde yayınlanan "Çene Ortopedisi" isimli kitaplardir (1). Sayın Perkün'ün
kitapları tükendiği için, öğrencilere Türkçe kaynak sağlamak amacıyla bu
kitabı yazmaya karar verdim. Daha öncekileri mümkün olduğu kadar tekrar etmemeye, farklı açıdan bakmaya gayret ettim.
Önce Prof. Dr. Yılmaz Manisalı'ya teşekkür etmek istiyorum.
Çünkü sayın Manisalı beni akademik yaşama yönlendirmeseydi ne
bundan önceki (2) ne de bu kitap olurdu. Bu kitabı bilgisayarda yazan,
sayfaları düzenleyen ve şekilleri yerleştiren Yrd. Doç. Dr. Diğdem
Dalaman Güner'e, şekilleri bilgisayarla çizen Alp Ülgen'e ve kitabın
basılmasmı sağlayan Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Türker Sandallı'ya aynca teşekkür ederim.

İstanbul 1999
Mustafa Ülgen
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1.BOLUM: GIRIŞ

1.1. Ortodonti ve Gücü Nedir?
Hem dünyada, hem de ülkemizde ortodonti, diş hekimliğinin en eski
uzmanhk dahdır. Gerçekten de iilkemizde, tip uzmanlık tüzüğüne ilk giren diş hekimliği dalı ortodonti olmuştur,
"Ortodonti" kelimesi; Yunanca iki kelimenin birlikte söylenmesinden oluşmuştur. Düz anlamına gelen "orthos" ile diş anlamındaki "odontos" sözcüklerinin birleşmesi sonucu "ortodonti" kelimesi türetilmiştir
(3,16). Ortodonti kelimesi; anormal şekilde sıralanmış dişlerin, diizgün bir
şekilde sıralanmasını ifade etmektedir. Başlangıçta ortodonti, düzensiz sıralanmış dişlerin düzgün bir şekilde sıralanmasıyla uğraştı. îlk zamanlar
gülünce hemen görünen, vitrindeki ön dişlerin düzeltilmesi yapılıyordu.
Sonra dişlerin yalnız komşulanyla ilişkilerinin düzeltilmesi değil, karşı
çenedeki dişlerle ve çene kemiği ile ilişkileri de düzeltilmeye başlandı.
Daha sonra hedef daha da büyüdü. Bozulmuş olan alt ve üst çene kemiklerinin birbiriyle ilişkileri ile, çene kemiklerinin yüz iskeletindeki konumlan düzeltilmeye çalışıldı. Bu durumda "ortodonti" kelimesi yapılan işi
göstermek için yetmiyordu. Bunun üzerine Almanca konuşan ülkeler "çene ortopedisi" (=Kieferorthopaedie), Fransızca konuşan ülkeler "diş-çene-yüz ortopedisi" (=Orthopedie Dento-Maxillo Faciale) ve İngilizce konuşan ülkeler ise "diş-yüz ortopedisi" (=DentofaciaIe Orthopedics) adlanm kullanmaya başladılar.
Dişleri taşıyan alt ve üst çene kemiklerinin birbiriyle olan ilişkileri
normal ise, yalnız dişlerin veya alt ve list diş kavislerinin biribirleriyle
olan ilişkilerinde bir anormallik varsa; bu tür anomalileri her yaşta, hem
erişkin hem de çocuk yaşlarda, yalnız ortodontik tedaviyle düzeltmek
1
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mümkün olabilmektedir. Yeter ki iyi bir hasta işbirliği (kooperasyonu)
olsun.
Fakat alt ve üst çenenin birbiriyîe olan anormal ilişkileri ile, çene kemiklerinin yüz iskeletiyle olan bozuk ilişkilerini, erişkin yaşta yalnız or
todontik tedavi ile düzeltmek mümkün değildir. Erişkin yaşta çene-yüz iskeletindeki anomalilerin düzeltilebilmesi için, ortodonti ile çene-yüz cerrahisi işbirliğine ihtiyaç vardır.
Buna karşın çocuktaki çene-yüz iskeletini ilgilendiren anomalilerin,
hepsini olmasa da büyükçe bir kısmını, iyi bir hasta kooperasyonu olduğu
takdirde, yalmz ortodontik tedavi ile düzeltmek mümkün olabilmektedir.
Burada 'yapılan iş çocuğun büyüme ve gelişiminin ortodontik tedavi araci olarak kullamlmasidir. Özellikle buluğ çagında çok hızlı olan kemik
büyüme ve gelişiminin yönlendirilmesi; frenlenmesi (inhibition) veya aktive edilmesiyle (stimulation), bazı iskeletsel kökenli anomalilerin, cerrahiye gerek kalmaksızın ortodontik tedavisi mümkün olabilmektedir. Fakat
bu iş için diş-çene-yüz iskeletinin, doğumdan önceki ve sonraki büyüme
ve gelişiminin iyi bilinmesi gerekmektedir. Çünkü bazen çene kemiğinin
büyüme ve gelişim yönü, ortodontik tedavi yönüne ters yönde gerçekleşmektedir. Zaten bu tür iskeletsel kökenli anomalilerde, ortodonti tek başına başarılı olamamaktadır. İşte bu tür anomalilerin daha başlangıçta tanınabilmesi için, büyüme ve gelişim konularını iyi anlamak lâzımdır.
Bu nedenle hemen hemen bütün ortodonti kitaplan, büyüme ve gelişim konusuyla başlamaktadır. Fakat bu kitapta ise bunun tersi yapılacak,
büyüme ve gelişim kitabın sonunda anlatılacaktır. Bunun nedeni; ortodon
ti derslerine yeni başlayan öğrencinin, daha başlangıçta, zor, zevksiz, demir leblebi gibi olan büyüme ve gelişim konusu ile karşılaşmamasıdır.

1.2.0rtodontinin Amaçları
1.2.1.Koruyucu Ortodonti ( preventive orthodontics)
Ortodontinin ilk görev ve amacı, çocukta ortodontik anomali oluşmasını önlemektir. Koruyucu ortodontik tedavi denilen uygulamalarla, anomalinin meydana gelmesi önlenir. Örneğin çürük nedeniyle süt azıları er
ken keybedilebilir, çeküebilir. Buna bağlı olarak ilk süren altı yaş dişlerinin mesial yönde fızyolojik hareketi sonucu, ileride sürecek olan premo
larların yeri çalınarak yer eksikliği, yer darlığı oluşur. İşte erken kaybedi
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len süt dişinin yerini korumak ve altı yaş dişinin öne yürümesim engellemek için yer tutucu denilen aygıtlar yapılır. Böylece anomali oluşmasından çocuk korunmuş olur, Çüriiyen süt dişlerine dolgu yapılarak, mesiodistal genişliklerinin korunması koruyucu ortodontik tedavidir, Çünkii
böylece altı yaş dişlerinin öne yürümesi önlenmiş oiur.

L2.2.Durdurucu Ortodonti (interceptive orthodontics )
İJ

Çocukta anomali oluşması engellenmemiş ise; anomarlhın'durdunıla- f> ,.-.^- - *
rak ortaya çıkmasını önlemek durdurucu ortodontik tedavidir (intercepti
ve orthodontics ). Koruyucu ortodontide verdiğimiz örneği geliştirelim.
Süt azıları erkenden kaybedilmiş ve yer tutucu da yapılmadığından altı
yaş dişleri öne yürüyerek, yer dariığı oluşmuş olsun. Fakat daimi kaninler
ve prernolarlar henüz sürmedikleri için, anomali de henüz ortaya çıkmamıştır. Eğer bu durum premolar ve daimi kaninlerin sürmelerinden önce
teşhis edilir de, erken yaşta bir premolar çekilirse (ortodontik seri çekim),
bütün sürekli dişler sürdüğünde çapraşıklık oluşması önlenmiş olur. İşte
buna durdurcu (interceptive) ortodontik tedavi denir* Bu konuyu daha iyi
anlatabilmek için, bir başka örnek daha verelim. Süt dişlenme döneminde
dil emme veya parmak emme sonucu alt ve üst kesici dişler arasında ön
açık kapanış oluşmuş olsun. Eğer bu kötü alışkanlık daimi kesici dişler sürerken de devam ederse, kalıcı dişler arasında da bir açık kapanış meydana gelecektir. Eğer bu kötü ahşkanlık durdurulursa, daimi dişler arasmda
açık kapanış oluşması önlenmiş ve böylece durdurucu (interceptive) orto
dontik tedavi yapılmış olur.
1.2.3. Tedavi Edici Ortodonti ve Ortodontik Tedavi
Hedefleri
Maalesef çoğunlukla ortodontik anomali ortaya çıktıktan sonra bize
başvurulmaktadır. Bu durumda ortodontinin amaci, ortodontinin bütün
imkânlannı ve gücünü kullanarak anomaliyi tedavi etmek ve tedavi sonunda aşağıdaki hedeflere ulaşmaktır:
îyi bir çiğneme, konuşma ve solunum fonksiyonu sağlamak.
İyi bir diş, çene ve yüz estetiği sağlamak.
Ortodontik tedavi sonucu erişilen durumun kalıcı olmasini ( retenti
on) sağlamak, nüksetmeyi Önlemek.
Dolayısıyla hastanın ruh sağlığım, moralini diizeltmek.
3
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1.3.0rtodontinin Tarihçesi
Genel tip konulanndan ayn olarak, yalnız diş hekimliği konulan ile
ilgili yazan belli olmayan ilk kitap (Arznei Buchlein) 1530 yihnda Leipzig'te yayınlanmış ve 1576 yilina kadar bu kitabin 11 baskısı yapılmıştır
(17). Diş hekimliği ile ilgili bu tarihi kitaplarda, daha çok diş hekimliği
cerrahisi ile protetik tedaviden bahsedilmis ve bazi ortodontik anomaliler
tan imlanmi stir. Ilk ortodontik tedavi uygulamalarma ise Pierre Fauchard'm "Le Chirurgien Dentiste" isimli 1728 yılmda yayınlanan kitabinda rastlanmıştır (9). Pierre Fauchard (1728) bu kitabmda, diğer diş hekimliği konularımn yanında, ortodontik olarak tedavi ettiği 12 hastayı ve kullandığı apareyleri anlatmaktadır (9,17).
■

Tarih sırasına göre, önemli ortodontik uygulamalann bazılarına bakalim (1,17,21,28). Cellier (1802) başlık ve çenelik (chin-cup) aracılığı ile
mandibulaya posterior yönde ağız dışı kuvvet uygulamıştır. Angell
(1860) vidah apareyler kullanarak diş kavsi ve çene genişletmesi ( sutura
palatina media genişletmesi, rapid expansion) yapmıştır. Lefoulon (1839)
"Orthopedie Dentaire" ve "Orthodontosie" deyimlerini kullanarak ortodontinin isim babasi olmuştur (12). Kingsley (1872) üst çeneye posterior
yönde ağız dışı kuvvet (headgear) uygulamıştır.
Ortodonti tarihinde ismi en çok anılan kişi Edward H. Angle (18551930) olmuştur. Çünkü Angle'ın ortodontik anomalileri smiflamasi, halen
bütün dünyada kullanilmaktadir. Angle'dan biraz daha ayrıntılı olarak
bahsetmek yerinde olacaktir. Angle'm yazdığı kitabin (2) ilk baskisi 1887
yılında yapılmıştır. 1892 yılında profesör olan Angle, daha sonra iiniversiteden ayrılmış ve tamamen bağımsız olarak, 1900 yilmda kendi ortodon
ti okulunu kurmuştur. 1900-1928 yılları arasında aktif olarak okulunun direktörlüğünü yapmış, 150'den fazla ortodontist yetiştirmiştir (10). Amerikan ortodontist'leri derneği (American Society of Orthodontist) 1901 yi
lmda Angle himayesinde kurulmuştur.
Angle zamamnda ortodontik tedavi amaciyla diş çekmek yasak imiş.
Angle'in öğrencüerinden Tweed (22) çekimsiz tedavi ettiği hastalarindan
bazüannda, yer darlığının, çapraşıkhğın nüksettiğini, geri döndüğünü görmüş. Bunun iizerine bu hastalarını yeniden diş çekimi yaparak, hiçbir ticret almadan tedavi etmiş. Tweed ne zaman diş çekilerek ortodontik teda
vi yapılması gerektiğine dair prensipler koyarak, klasik "edgewise" teda
vi tekniğinin kurucusu olmuştur (22). Yine Angle'nin öğrencisi olan Begg
(7,8) de, Avustralya'da Adaloide Üniversite'sinde, kendi ismîyle amlan
4
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ve herhalde çekimsiz tedaviye tepki olarak, hemen hemen her olguda çekim yapilmasiyla ortodontik tedaviyi öngören bir tedavi felsefesi ve tekniği (Begg teknik) kurmuştur.

1.4.Türkiye'de Ortodonti
Türkiye'de ortodonti 1928 yılında Dr. Orhan Aptullah (Okyay)'in
verdiği serbest konferanslarla başlamıştır. O tarihlerde Dr. Orhan Apdullah Istanbul Tip Fakültesi Diştababeti Şubesi başasistanlarındandı ve
Fransa'da öğrendiği ortodonti bilgilerini konferanslar halinde anlatıyordu.
1933 yılmda yapılan üniversite reformu ile, ortodonti ayrı bir ders olarak
dişhekimliği öğretimi programına girmiştir. Aynı tarihlerde Ord.Prof.Dr.
Alfred Kantorowicz ülkemize gelerek, Istanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Okulu Müdürlüğüne (Direktörlüğüne) getirilmiştir. O tarihlerde doçent
olan Orhan Okyay (3,13,14) ile ortodonti derslerine girmeye başlamışlardır. Prof. Kantorowicz cerrahi, protez, tedavi dersleri dışmda, haftada bir
saat ortodonti dersi de veriyormuş.
Ilk Türkçe ortodonti kitabi 1933 yihnda Orhan Aptullah ( Okyay ) tarafindan (<Ortodonsi Konferanslarim" adiyla yayınîanmıştır (3), Daha
sonra sırasıyla ortodonti kitabi yaymlayanlar; Orhan Okyay (13,14), Filiz
Perkün (15,16,17,18,19,20), Oğuz Baz (4,5,6), Nedret Gürsoy (ll)*dur.
Filiz Perktin 1964 yihnda "Diş-Çene-Yüz Ortopedisi" isimli kitabını
yayınlamış (16), sonra bu kitabını geliştirerek "Çene Ortopedİsi" adiyla 4
cut halinde yayınlamıştır (17,18,19,20), Oğuz Baz "Çene Sistemi
Ortopedisi" isimli kitabını üç cilt halinde yaymlamıştır (4,5,6). Büyüme
ve gelişim kitabi "Ortodontinin Biyolojik Temelleri" adiyla 1972 yihnda
Nedret Gürsoy tarafından yayınlanmıştır (11), Bu satirlarm yazari da "Or
todontik Tedavi Prensipleri" isimli bir kitap yayınlamıştır (24), Son ola
rak "Ortodontide Sefalometri" adh bir kitap yayınlanmıştır (23),
Ülkemizde ortodonti son yıllarda büyük bir gelişme gostererek, genç
meslekdaşlanmız yurt dışında da başarıh yayınlar yapmaktadırlar.

1.5. Literatür
LAnderson,G.M.: Practical Orthodontics. 7th. ed., Mosby, St. Louis, 1948.
2.AngIe,E*D.:

Behandlung der Okklusionsanomalien der Zaehne. 7. AufL,
Verlag von Hermann Meusser, Berlin, 1908,
5

Scanned By OrTHoTaMINe

3.Aptullah, Orhan: Ortodonsi Konferanslarim. Şirketi Mürettibiye Matbaasi,
Istanbul, 1933.
4.Baz, O.:

Çiğneme Sistemi Ortopedisi. Cilt I, Istanbul, 1967,

SJBaz, O . :

Çiğneme Sistemi Ortopedisi. Cilt II, Kutulmuş Matbaasi,
Istanbul, 1969.
Çiğneme Sistemi Ortopedisi. Cilt III, Kutulmuş Matbaasi,
Istanbul, 1973.

6.Baz, O . :
7.Begg, P.R.:

Light arch wire technique. Amer.J.Orthod. 47:34-48, 1961.

8.Begg, P.R., and Kesling, P.C.:Begg Orthodontic Theory and Technique.
2nd.ed., Saunders, Philadelphia, 1971.
9.Fauchard, P.:

Le Chirurgien dentiste on traite des dents. 2 vols., Paris,
1728.

lO.Graber, T.M.:

Orthodontics. 3rd.ed., W.B Saunders, Philadelpia, 1972.

ll.Giirsoy, N.:

Ortodontinin Biyolojik Temelleri. Yenilik Basimevi,
Istanbul, 1972.
12.LefouIon, P.J.: Sur une nouvelle methode de remedier â certaines
defformites des dents sans extraction. Paris, 1845.
Bull.gen.de therap. 1845.
13,Okyay, O.:

Koruyucu Ortodonti. Şirketi Mürettibiye Basimevi, 1948.

14.0kyay, O.:

Çocuklarda Görülen Ortodontik Hastalıklar. 12. Milli Tip
Kongresi Tutanak ve Serbest Tebliğlerden ayrı baskı, Kader
Basimevi, Istanbul, 1952.

15.Perkün, F.:

Ortodonti Laboratuvar Çahşmalan. Istanbul, 1963.

16.Perkün,F.:

Diş-Çene-Yüz Ortopedisi (Ortodonti). Ismail Akgiin,
İstanbul,1964.

17.Perkün,F.:

Çene Ortopedisi (Ortodonti). Cilt I. Giriş, Nokta ve
Düzlemler, Gelişim, Normal İlişkiler, Gençlik, Istanbul,
1973.

18.Perkün,F.:

Çene Ortopedisi (Ortodonti), Cilt II. Tanı (Teşhis) ve Tani
Araçlan. Gençlik, Istanbul, 1975.

19.Perkün,F.:

Çene Ortopedisi. Cilt III, Gençlik, Istanbul, 1977.

6

Scanned By OrTHoTaMiNe

20.Perkün,F.:

Çene Ortopedisi (Ortodonti). Cilt IV, Tedavi Yöntemleri ve
Apareyler Ar Basrnı, Istanbul, 1983.

2LSalzmannJ,A.:

Practice of Orthodontics. Vol,I,J.B. Lippincott, Phila
delphia, 1966.

22.Tweed?CÎL;

Clinical Orthodontics. Vol I and II, Mosby, St. Louis, 1966.

23.Uzel,I. ve Enacar,A.: Ortodontide Sefalometri. Yargıçoğlu Matbaasi, Anka
ra, 1984.
24*Ulgen,IVL:

Ortodontik Tedavi PrensiplerL Ankara Universitesi
Basimevi, Ankara, 1983.

25.Ulgen,M,:

Ortodontik Tedavi PrensiplerL II. Baski, Dicle Universitesi
Diş Hekimliği Fak. Yayını, Diyarbakir,1986.

26.UIgen,M,:

Ortodontik Tedavi PrensiplerL IIL Baski, Ankara
Universitesi Basimevi, Ankara, 1990.

27+Ülgen,M*:

Ortodontik Tedavi PrensiplerL IV. Baski, Istanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fak. Yayını, Dilek-Orünç Matbaasi, 1993.

28.Weinberger,B-W,:Orthodontics: An Historical Review of its Origin and Evo
lution. Mosby, St, Louis, 1926.

7

Scanned By OrTHoTaMiNe

I

Scanned By OrTHoTaMiNe

2. BOLUM: NORMAL OKLUZYON

2.1. Alt Çenenîn istirahat Durumu ve interokluzal
Aralik
Bilindiği gibi istirahat durumunda alt ve üst çene dişleri birbirine temas etmezler. Alt çenenîn bu istirahat konumuna Ingilizce "rest position",
Almanca "Ruhelage" denilmektedir. Mandibula istirahat dummundayken,
alt ve üst dişlerin çiğneyici yüzeyleri arasmda bulunan interokluzal araliğa, Ingilizce "freeway space" denilmektedir. Mandibula istirahat konumundayken, alt ve üst birinci molar dişler arasındaki bu interokluzal ara
lik ortalama 2 milimetre olup, oigudan olguya değişiklik göstermektedir.
■

Alt çenenin istirahat durumundan yukarıya doğru hareket etmesiyle,
alt ve üst dişlerin biribirleriyle en fazla ölçüde temasa geçerek kenetlenmelerine, yani alt ve üst dişlerİn tüberkül-fissür ilişkilerine okluzyon denir.

2.2. Protetik ve Gnatolojik Açıdan Okluzyon
Ozellikle alt çene eklemi rahatsızhğı olan hastalarda iki ayn kavramdan bahsetmek gerekiyor. Bazi kavramlann tanimlanmasi acisindan tarn
bir anlaşma, birlik oluşmamıştır.
2.2.1. Sentrik İlişki (centric relation)
Alt çene eklem başlarmm (processus condylaris ossis mandibularis),
alt çene eklem çukurlarındaki (fossa mandibularis) ideal konumuna sent
rik ilişki (centric relation1* denmektedir. Tartisma; alt çene eklem başının,
9
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alt çene eklem çukurundaki hangi konumunun ideal olduğu üzerine çıkmaktadır (4). Kimi yazarlar (11,13) alt çene eklem başmın, eklem çukurundaki en arka konumunu ( most retruded position of condyle) ideal kabul etmektedirler. Bazisi (8) ise kondil başının kondil çukurundaki en üst
ve en arka konumunu (most upper and retruded position of the condyle)
ideal kabul etmektedir. Kimi yazarlar (5,7) ise kondil başının, kondil çukurunun en derin, en kubbeli, en list kismmdaki konumunu (most upper
position of condyle) ideal saymaktadirlar. Son zamanlarda ise kondil
başının kondil çukurundaki en üst ve ondeki konumu (superior and
anterior position) ideal kabul edilmektedir (12).
2.2.2. Sentrik Okluzyon (centric occlusion)
Alt ve üst çene dişlerinin en fazla tüberkül-fissür teması durumuna
(maksimum interklispidasyonuna) sentrik okluzyon denir (13). Bu durumda sentrik okluzyon, maksimum interkiispidasyon ve habitue 1 okluzyon
sinonim, eşanlamlı kavramlar olmaktadir.
2.2.3. Ideal Okluzyon (ideal occlusion)
Eğer alt ve üst çene dişierinin maksimum interkiispidasyon durumunda, alt çene eklem başlan da eklem çukurlarmda ideal konumlarmda ise
"ideal okluzyon" var demektir. Bu tanima göre sentrik ilişki eşittir sentrik
okluzyon ise, ideal okluzyondan konuşulmaktadır.
2.2.4. Sentrik İlişkiden Sentrik Okluzyona Kayma (slide
in centric, long and wide centric)
Ideal okluzyon; ideal kelimesinden de anlaşılacağı üzere erişilmek istenen bir ideal, bir noktadir ve her insanda olması, bulunması mümkün değildir. Sentrik ilişkiden sentrik okluzyona ulaşmak için alt çenenin 1 milimetreye kadar kayma hareketi normal kabul edilmekte ve buna sentrik
ilişkiden sentrik okluzyona kayma, İngilizce "slide in centric" denmektedir (4,10). Sentrik ilişkiden sentrik okluzyona kayma; hem on-arka (sagit
tal) yönde, hem de sağ-sol (transversal) yonde olabilmektedir. Sentrik ilişkiden sentrik okluzyona sagittal yöndeki kaymaya uzun sentrik (long
centric), transversal yöndeki kaymaya ise geniş sentrik (wide centric) denilmekte ve yukarıda söylendiği gibi 1 milimetreye kadar sapmalar fizyolojik kabul edilmektedirler (13).

2.2.5. Alt Çene Eklemi Rahatsızlığı
10
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Alt çene eklemi ağnlarının bir çok nedeni vardır. Bunlann en önemli nedenlerinden bir tanesi; sentrik ilişkiden sentrik okluzyona gecerken,
alt çenenin fizyolojik sinirlarin ötesinde bir milimetreden çok daha fazla
kaymak zorunda kalmasıdır. Bunun da nedeni; yüksek yapılmış dolgular,
erken diş kayıplan ve buna bağlı olarak komşu dişlerin kompanse edici,
temas arayıcı fizyolojik hareketleridir. Böyle durumlarda, eklem ağrılarını gidermek amaciyla, sentrik ilişkiyi belirleyerek, sentrik ilişkideki
okluzyonu oluşturmak için bir akrilik plak yapmaktadirlar, Bu akrilik plak
üst çeneye yapılmaktave alt dişlerin tüberkülleri bu akrilikteki girintilerle
okluzyon yapmaktadirlar (centric relation = centric occlusion). Bu akrilik
plak yaklasik alti ay kadar kullandmlmaktadir, Bu sure esnasmda hastanin
şikayetleri ortadan kalkmışsa, sentrik ilişki eşittir sentrik okluzyon durumunu, yani ideal okluzyonu sağlamak için protezler (onlayler, total köprüler gibi) yapılmaktadır. Bunun dışında, yani hastada alt çene eklemi rahatsızlığı yoksa, protezlerin biiyiik bir çoğunluğu habitüel okluzyona
(centric occlusion) göre yapılmaktadır. Kisaca okluzyon, çoğunlukla statik olarak, maksimum interkiispidasyon durumu olarak düşünülmektedir.
Ancak eklem şikayeti varsa okluzyona dinamik olarak bakılmaktadır.

2.3. Ortodontik Açıdan Okluzyon
Biz de ortodontide okluzyona daha çok statik olarak, alt ve iist dişlerin maksimum interküspidasyonu (sentrik okluzyon) olarak bakmaktayiz.
Protezcilerden farkımız; sentrik okluzyondaki artmış overjet-overbite,
çapraşıklık, distal kapanış gibi durumlar, belki protezcileri çok fazla rahatsiz etmezken, bizi rahatsiz etmesidin
Hastamizm ilk muayenesi esnasmda, fonksiyonel bir anomali oiup
olmadığını anlamak için, biz de okluzyona dinamik olarak bakariz. Alt ce
nenin istirahat konumundan kapanisa gecerken, alt ve iist dişler arasinda
primer kontakt noktalan var mi? Buna bağlı olarak alt çenenin maksimum
interkuspidasyona gecerken one, arkaya, sağa veya sola kaymak zorunda
olup olmadığına (mecburî, zorunlu kapanış, Almanca Zwangsbiss) baka
riz, Ve buna göre tedavi plânımızı yapanz (9,10,14).
Ashnda ortodontinin de okluzyona biraz daha fazla dinamik açıdan,
gnatolojik açıdan bakması gerekmektedir. Ömeğin çeşitli anomali türlerinde, çocukta ve erişkinde ayrı ayn, sentrik ilişki ve sentrik okluzyon belirlenerek anomali tiirieri arasinda fark olup olmadığı incelenmelidir.
11
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Sentrik ilişki ile sentrik okluzyon arasindaki farkin bir milimetreyi aştığı
çocuklarda, hiçbir ortodontik tedavi yapılmadığı halde, erişkin olduklarında durumun büyüme ve gelişimle kendiliğinden düzelip düzelmediği araştırılmalıdır. Düzelme oluyorsa hangi anomali türlerinde olduğu, olmuyorsa hangi türlerde olmadığı belirlenmelidir. İster erişkin olsun ister çocuk,
ortodontik tedavi başında ve sonunda sentrik ilişki ve sentrik okluzyon belirlenmeli; iyileşme veya kötüleşme yönünde bir değişiklik olup olmadığına bakılmalıdır. Varsa hangi anomali türlerinde ve hangi şekilde tedavi
yapılırsa ( örneğin çekimli veya çekimsiz) meydana geldiği araştınlmalıdır. Aynca aktif ortodontik tedaviden sonraki pekiştirme tedavisi sonun
da da sentrik ilişki ve sentrik okluzyon belirlenerek, bir değişiklik olup olmadığı incelenmelidir.
2.3.1. Okluzyon Düzlemi, Okluzyon Doğrusu
Ortodontik açıdan normal okluzyonu uzayın üç yönünde anlatmak
için önce bazı kavramlardan bahsetmek gerekmektedir. Röntgen resimleri veya kağıt üzerinde çalışırken, bir düzlem üzerinde çalıştığımızdan, sadece iki boyut (iki yön) vardır. Örneğin diş-çene-yüz iskeletinin profilden
alman uzak röntgen resimleri üzerinde çalışırken ve bazı ölçümler yaparken sadece iki boyut vardır; ön-arka (sagittal) yön ve dik (vertikal) yön.
Röntgen resmi üzerinde çalışırken, yanhş bir ifadeyle okluzyon düzleminin belirlenmesinden konuşulmaktadır. Bir düzlem üzerinde ikinci bir
düzlem belirlenemez ki, sadece bir doğru beürlenebilir. Bu ifade yanlışhğı, bir düzlem üzerinde çalışıldığı halde üç boyutlu olan diş-çene-yüz iskeleti düşünüldüğünden yapılmaktadır. Halbuki biz üç boyutlu diş-çeneyüz iskeletinin bir düzlem üzerine indirgenmiş durumu olan "profil uzak
röntgen resmi" üzerinde çahşmaktayız. Bu nedenle burada okluzyon düzlemi deyimi yanlış, okluzyon doğrusu deyimi doğru kullanım olacaktır.

Şekil 1: Okluzyon Doğrusu.
Şekil 1 'de görüldüğü gibi, profil uzak röntgen resmi üzerinde, okluz12
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yon doğrusunu beliriemek için iki nokta gereklidir. Birinci nokta, alt ve
üst kesici dişlerin, kesici kenar noktalarim birleştiren doğru parçasmın or
ta noktasıdır. İkinci nokta ise list birinci molar dişin, mesio-vestibüler tiiberkülünün distal kenannm orta noktasidir. Yani molar tüber yüksekliğinin orta noktasi alinmaktadir. Bu iki noktanin belirlediği doğru, okluzyon
doğrusudur.
Fakat ille de okluzyon diizlemi belirlenmek istenirse, pek tabii teorik
olarak belirlenebilir. Baş-çene-yüz iskeletinde, alt orta kesici dişlerin ke
sici kenarlannin kontakt noktasi ile, iist orta kesici dişlerin kesici kenarlannin kontakt noktasi arasındaki doğru parçasımn orta noktasi bulunur.
Aynca iist sag ve iist sol birinci molar dişlerde, yukarda anlatilan noktalar saptanir. Üç nokta bir diizlem belirleyeceğinden, yukarida anlattigimiz
bu üç nokta okluzyon düzlemini belirlemiş olur.
2.3.2. Overjet

Şekil 2: Artmış Overjet.

Şekil 2'de görüldüğü gibi overjet; iist orta kesici dişin kesici kenar
noktasinm, alt orta kesici dişin vestibül yiizeyine, okluzyon düzlemine paralel olarak ölçülen uzaklığıdır.
2.3.3.0verbite

Şekil 3: Artmış Overbite

13
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Şekil 3'te görüldüğü gibi overbite; üst ve alt orta kesici dişlerin, kesici kenar noktalarimn okluzyon düzlemine dik uzaklığıdtr.

2.3.4.NormaI Okluzyon
Önce bu konudaki eş anlamlı deyimleri siralayahm. Normal okluz
yon, nötral (neutral) okluzyon, ideal okluzyon, anomali gosteraieyen
Angle I. smif kapanış (class I occlusion) deyimlerinin hepsi eş anlamlıdır.
Şekil 4 ve 5'denormal okluzyonda olmasi gereken, on-arka (sagittal) yöndeki alt ve iist molar kapanışı ile overjet ve dik (vertikal) yöndeki overbi
te iliskileri görülmektedir. Angle (1) üst birinci molar dişi okluzyonun
anahtan olarak görmekte ve yerini sabit olarak kabul etmekteydi. Şekil 4
ve 5'te görüldüğü gibi; normal okluzyonda alt molar iist molara gore, bir
premolann mesio-distal çapının yarısı kadar daha önde, daha mesialde konumlanarak okluzyon yapmaktadir. Normal okluzyonda hem overjet, hem
overbite miktan ortalama 3 milimetredir.

Şekil 4: Normal okluzyonda overjet, overbite, alt ve iist molar kapanış ilişkileri.

Şekil 5 : Normal okluzyonda, ön-arka (sagittal) yönde alt ve üst dişlerin kapanış ilişkileri.
14
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Şekil 6: Normal okluzyonda, sağ-sol (transversal) yönde alt ve Ost molarlann kapamş
ilişkileri.

Şekil 6'da ise; normal okluzyondaki alt ve üst azı dişlerinin, sağ-sol
(transversal) yöndeki kapanış ilişkileri görülmektedir. Şekil 4-5-6'da görüldüğü gibi, üst dişler alt dişleri kutu kapağı gibi uzayın her üç yönünde
de örtmektedirler. Buradaki benzetmede alt diş kavsi kutuya, üst diş kavsi ise kutunun kapağına benzetilmektedir. Şekil 7'de ise normal oklüzyonun temsili bir açılımı resmedilmiştir. Burada da görüldüğü gibi, normal
okluzyonda yalnız alt orta kesici dişler ile, üst üçüncü büyük azıîar, tek dişe-tek diş kapanış yapmaktadırlar. Diğer dişlerin her biri, karşı çenedeki
iki diş ile okluzyon yapmaktadırlar. Şekil 7'de gösterildiği gibi, normal

Şekil 7: Normal okluzyonun temsili bir açılımı.

okluzyon ilişkisi yalnız molar bölgede değil, kanin bölgesinde de kontroî
edilmelidir. Hem alt ve üst molarlar, hem de alt ve üst kaninler normal ok
luzyon ilişkisinde olmalıdır. Normal okluzyonda, alt ve üst çene diş kavislerinde bulunan dişlerin şekil ve konum anomahleri de olmamahdir.
Eğer yukarıda anlatıldığı gibi; ideal tüberkül-fisür, ideal overjet-overbite ve bir diş kavsindeki dişlerin diş kavsi içinde birbirleriyle ilişkileri
ideal olduğu halde, diğer diş kavsindeki dişler arasmda küçük arahkîar
(diastema) veya üst üste binmeler (çapraşıklık) varsa, o zaman üst çene
dişlerinin mesio-distal çaplan toplamı ile alt çene dişlerinin mesio-distal
çapları toplamı arasındaki oranda bir uyumsuzluk var demektir. Bunu belirîemek için Bolton analizi yapmak gerekir (2,3,6).
15
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BOLTON ANALIZI
(ORİJİNAL)
Hastanın Adı Soyad ı;

Doğum Tarihi:

TÜM DİŞLER ORANI
mm
ToplamAlt"12"
r

xl00=

^

J\. J. KJ\.

Toplam Üst "12"
Üst "12"
86
86
87
88
89
90
91
92
93

mm
Alt "12"
77.6
78.5
79.4
80.3
81.3
82.1
83.1
84.0
84.9

Üst"12"
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Ortalama
Standart Sapma
Dağılım Genişliği
Alt "12"
85.8
86.7
87.6
88.6
89.5
90.4
91.3
92.2
93.1

Üşt"12"
103
104
105
106
107
108
109
110

: 91.3 ±0.26
• ±1 91
: 87.5-94.8
Alt "12"
94.0
95.0
95.9
96,8
97.8
98.6
99.5
100.4

HASTA ANALİZİ
Turn Dişler Oranı
"91.3" den Büyükse:
Hastadaki Alt "12"

Doğru Alt "12"

Alt"12"Fazlalığı

Hastadaki Üst"12"

DoğruÜst"12"

Üst "12" Fazlalığı

Tüm Dişler Oranı
"91.3" den Küçükse:
ÖN DİŞLER ORANI
mm
Toplam Alt "6"
Ll00=

TJ

,,.,mm

Toplam Üst "6"
Üst "6"
40.0
40.5
41.0
41.5
42.0
42.5
43.0
43.5
44.0
44.5
45.0

%

Alt "6"
30.9
31.3
31.7
32.0
32.4
32.8
33.2
33.6
34.0
34.4
34.7

Üst "6"
45.5
46.0
46.5
47.0
47.5
48.0
48.5
49.0
49.5
50.0

Ortalama
Standart Sapma
Dağılım Genişliği
Alt "6"
35.1
35.5
35.9
36.3
36.7
37.1
37.4
37.8
38.2
38.6

Üst "6"
50.5
51.0
51.5
52.0
52.5
53.0
53.5
54.0
54.5
55.0

77.2 ± 0.22
: ±1.65
: 74.5-80.4
Alt "6"
39.0
39.4
39.8
40.1
40.5
40.9
41.3
4L7
42.1
42.5

On Dişler Oranı
"77.2" den Büyükse:
Hastadaki Alt "6"

Doğnı Alt "6"

Alt "6' * Fazlalığı

Hastadaki Üst "6"

Doğru Üst "6"

Üst "6' s Fazlalığı

Ön Dişler Oranı
"77.2" den Küçükse:

16
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BOLTON ANALIZI
(GAZİLERLİ)
Hastanın Adı Soyadı:

Doğum Tarihi:

TÜM DİŞLER ORANI
Toplam Alt" 1?" ..........mm
x!00=
Toplam Ust"'12"
Üst "12"
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Ortalama
Standart Sapma
Dağılım Genişliği

%

mm
Alt "12"
79.1
80.0
80.9
81.9
82.8
83.7
84.7
85.6
86.5

Üst"12"
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Protokol No:

Alt "12"
87.5
88.4
89.3
90.3
91.2
92.1
93.1
94.0
94.9

Üst "12"
103
104
105
106
107
108.
109
110

: 93.1 ±0.33
: ± 2.38
: 88.0-97.1
Alt "12'
95.8
96.8
97.7
98.6
99.6
100.5
101.4
102.4

HASTA ANALIZI

Turn DİşIer Oranı
"93.1" den Büyükse:
Hastadaki Alt "12"

DoğruAh"12"

Alt "12" Fazlahgi

Hastadaki Ust "12"

Doğru Ust" 12"

Ust*'12" Fazlahgi

Tüm Dişler Oranı
"93.1" den Kücükse:
ÖN DİŞLER ORANI
Toplam Alt "6"
mm
xl00=

%

mm

Toplam Üst "6" .
Üst "6"
40.0
40.5
41.0
41.5
42.0
42.5
43.0
43.5
44.0
44.5
45.0

Ortalama
Standart. Sapma
Dağılım Genişliği

Alt "6"
31.5
31.9
32.2
32.6
33.0
33.4
33.8
34.2
34.6
35.0
35.4

Üst ut
45.5
46.0
46.5
47.0
47.5
48.0
48.5
49.0
49.5
50.0

On Dişler Oranı
"78.7" den Büyükse;

Alt "6"
35.8
36.2
36.6
37.0
37.4
37,8
38.2
38.5
38.9
39.3

; 78,7± 0.40
: ±2.86
: 75.0- 86.9

Üst "6"
50.5
51.0
51.5
52.0
52.5
53.0
53.5
54.0
54.5
55.0

Alt "6"
39.7
40.1
40.5
40.9
41.3
41.7
42.1
42.5
42.9
43.3

dUM^MUi

Hastadaki Alt "6"

Doğru Alt "6"

Ön Dişler Oranı
"78.7" den Küçükse:

Alt "6" Fazlahgi
■UtariWWW^Mnw4ml^B^^Wfe«HI

Hastadaki Ust "6':

Dogru Üst "6

yy

Üst "6" Fazlahgi

Scanned By OrTHoTaMiNe

2.3.5. Bolton Analizi
Yukarida bahsedilen alt ve üst çene dişlerinin mesio-distal çaplanmn
toplamlari arasindaki uyumsuzluğa önce bir ömek verelim. Örneğin bir
olgumuzun alt ve üst diş kavislerinin ideal tüberkül-fisür, ideal overjetoverbite ve alt diş kavsi dişlerinin birbiriyle ilişkileri mükemmel olsun.
Fakat üst diş kavsindeki dişler arasında küçük aralıklar (diastema)
bulunsun. Bu durumda iki alternatif söz konusudur. Birinci alternatifte,
üst dişlerin mesio-distal çaplarının toplamında materyal eksikliği yar demektir. Yani üst dişlerin mesio-distal çaplan biraz küçük demektir. Bu du
rumda da üst çene dişlerinin mesio-distal çapları toplamı, pek tabii yine
alt çenedekilerin toplammdan daha büyük olacaktır. Fakat alt ve iist toplamlann oranlamasinda bir uyumsuzluk vardir.
Verdiğimiz örnekte ikinci alternatif ise, alt dişlerin mesio-distal çaplarınm toplaminda materyal fazlahğı olmasıdır. Yani alt dişlerin mesiodistal çapian biraz büyük demektir. Bu durumda bile alt dişlerin çapları
topi ami, pek tabii üst çenedekilerin toplamindan daha küçük olacaktır.
Verdiğimiz örnekte, yani üst diş materyali eksikliği veya alt diş materyali fazlalığı oiduğunda aşağıdaki dört durum soz konusu olabilir:
1. Durum: Örneği verirken anlattığımız gibi, tüberkül-fisür ilişkisi
iyi olup, overjet normal ise ve alt diş kavsinde de bir anormal durum yoksa, üst dişler arasında aralıklar vardir.
2. Durum: Tüberkül fisür ilişkisi iyi, alt diş kavsi normal, üst diş
kavsinde de dişler arasmda araliklar olmayip normal ise; overjet azalmış,
alt ve üst kesici dişlerin başbaşa kapanışı (tete â tete occlusion) söz konu
sudur.
3. Durum: Tüberkül-fisiir ilişkisi iyi, overjet normal, üst diş kavsin
de araliklar olmayip normal ise, alt diş kavsinde çapraşıklık vardir.
4. Durum: Overjet normal, alt diş kavsi normal, iist di§ kavsi de nor
mal ise, tüberkül-fisür ilişkisi bozulmuş, iist molar dişler biraz öne doğru
kayarak tüberkül-tüberküle kapanış gösterirler (Kl. II meyli).
Verilen örnekte anlatılan dört anormal durumun olmaması için, Bol
ton analizi yapilarak alt çenedeki diş materyalinde kaç milimetre fazlalik
olduğu hesap edilir. Eğer 3 milimetreye kadar fazlalik varsa, alt kaninler
ile alt kesici dişlerin (6 diş) mesial ve distal kontakt noktalanndan (12
kontakt noktasi), bu iş için yapılmış metal zımpara ile 0.25 milimetre diş
18
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materyali eksiltilerek (toplam=0.25xl2=3.00 mm) anomalisiz normal ok
luzyon sağlanabilir. Metal zımpara ile dişin minesinden biraz aşındırarak
mesio-distal çapım azaltma işlemine "stripping" denir.
Verilen ömekte alt diş materyali fazlalığı veya iist diş materyali eksikliği 3 milimetreden fazla ise, örneğin 5 milimetre ise şöyle yapılabilir.
Üst diş kavsinde oldukça sık görülen cüce yan kesici dişler (çöp diş) varsa bımlarm üzerine jaket kron yapılarak materyal eksikliği giderilebilir.
Cüce yan kesici diş yoksa, 5 milimetrelik aralıklarm 2.5 milimetresi sağ,
2.5 milimetresi sol taraftaki premolarlar arasına açılarak, ön dişler arasındaki aralıklar (diastema) kapatılır. Sağ ve sol taraftaki birinci premolann
distaline, ikinci premoların ise mesialine taşkın dolgular yapılarak bu aralıklar kapatılabilir.
İşte diş materyali fazlahğı var mı, yok mu? Varsa kaç milimetre olduğunu anlamak için Bolton analizi yapılır.
Bolton (2,3) 44 ortodontik tedavi görmüş ve 11 tedavi görmemiş, mükemmel normal okluzyon gösteren toplam 55 Amerikah'nın, alt ve iist
dişlerinin mesio-distal çaplannı ölçerek bir analiz oluşturmuştur. Alt ve
iist ikinci ve üçüncü molar dişler ölçüm dışı bırakmıştır. Alt çenede 12,
iist çenede 12 dişin mesio-distal çaplarım ölçmüştür. Bu dişler; 2 birinci
molar + 4 premolar + 2 kanin + 4 kesici dişlerdir (-12 diş). Aşağıda Bol
ton Analizi iki farklı tablo halinde verilmiştir. Bunlardan bir tanesi Bolton'un (2,3) Amerikah'larda ölçtüğü değerlerdir. Diğeri ise Gazilerli (6)'
nin 50 mükemmel okluzyon gösteren ve yaşları 13-16 arasında değişen
Ankara çocuklarında ölçtüğü değerlerdir. Ankara'ya Türkiye'nin her tarafından göç olduğu düşünülürse, yapılan araştırmamn tiim ülke için geçerli olduğu söylenebilir. Her iki araştırma da beyaz irk insanlarında yapıldığı halde, arada fark vardır. İsteyen düediği tabloyu kullanabilir.
Bolton once alt çenedeki 12 dişin mesio-distal çapları toplammı, üst
çenedeki toplama bölerek yüzdelik bir ortalama oran (ortalama değer=91.3) ve bu ortalamanın standart hatasını (=0.26) hesap etmiştir.
Standart hata demek; aynı araştırma aynı şekilde yüz defa yapılsa bulunacak ortalama değerlerin yüzde 68'i, 91.3±0.26 rakamları arasında, yani
91.04 ile 91.56 sayılan arasmda, olacak anlamındadır. Bolton aynı şekilde bir de yalnız ön 6 diş için (2 kanin+4 kesici diş) bir oran hesap etmiştir. Eğer Bolton oranında bir uyumsuzluk bulunmuşsa, materyal fazlalığınm hangi çenede, 12 diş için ne kadar, Ön 6 diş için ne kadar olduğunu he
sap etmek için; üst çenede ölçülen toplam doğru değere karşıhk, alt çene19
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de olmasi gereken toplam doğru değerleri sütunlar halinde vermiştir. Bunun tersi de doğru olup, tabloya o şekilde de bakilabilir. Yani alt çenede
ölçülen toplam değere karşıhk, üst çenede olmasi gereken toplam değer
bulunur.
Hastamız için hesap ettiğimiz oramn değeri, Boiton'un ortalama değerinin bir standart sapma altmdaki ve üstündeki değerler arasmda ise, diş
materyali fazlalığı hesap etmeye gerek yoktur. Eğer hastamız için hesap
ettiğimiz oranin değeri, Boiton'un ortalama değerine eklenen ve çıkarüan
bir standart sapma degeriyle bulunan rakamlarin (89.39-93.21) arasmda
kalmıyor, dışında kalıyorsa, diş materyali fazîalığı hesap edilir.
Şimdi Boiton'un orijinal tablosuna göre bir hastamizin analizini yapalım. Hastamızda alt 12 dişin mesio-distal çapı toplamı 99 mm, iist 12
dişinki ise 105 milimetredir. (99:105)xl00= 94.3 işlemi sonucu bulunan
rakam, ortalamaya bir standart sapma eklenmesiyle bulunan sayidan
(=93.21) daha biiyiik olup, hastada alt diş materyali fazlalığı vardır. Hastamizda 105 milimetre ölçülen üst diş materyaline karşılık, alt çenede ol
masi gereken doğru diş materyali miktari Boiton'un tablosuna gore 95.9
mm'dir. Hastamızda ölçtüğümüz 99'dan 95.9'u çıkarırsak, 3.1 mm alt diş
materyalinde fazlahk var demektir. Ayni hastamizda alt on 6 di§in mesiodistal çapı toplamı 42 mm, üst ön 6 dişinki ise 53 milimetredir.
(42:53)x 100=79.2 işlemi sonucu bulunan rakam, ortalama değer 77.2 sayısından daha büyük olup, hastamizda alt ön diş materyalinde de fazlahk
var demektir. Hastamizda 53 mm ölçülen iist On di§ materyaline karşılık,
olmasi gereken doğru alt on di§ materyali miktari Boiton'un tabiosunda
40.9 milimetredir. Hastamizda ölçtüğümüz 42'den 40.9' çıkanrsak, 1.1
mm alt ön diş materyalinde fazlahk vardir.
Sonuç: Hastamızm alt çenesinin 12 dişinde bulunan 3.1 mm diş ma
teryali fazlalığımn, 1.1 milimetresi ön dişlerden, 2 milimetresi ise premolar ve molar dişlerden kaynaklamyormuş. Fakat zımparalama (stripping)
ile bu fazialığın giderilmesi düşünülüyorsa, premolar ve molar dişlerin
kontakt noktalarının zimparalanarak kontakt yüzeyi haline getirilmesi
doğru değildir. Çünkü böyle yapıhrsa premolar ve molar bölgede kontakt
çürüğü tehlikesi başgösterir. Bu nedenle diş materyali fazlalığımn, çürük
tehlikesi daha az olan ön 6 dişten giderilmesi daha uygun olur.
Yalmz on 6 dişe ait Bolton analizi; alt çenede çekim yapılmadan,
sadece üst çenede iki premolar çekimi yapılarak tedavi edilen olgularda da
yapilabilir.
20
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Bolton ön oran analizi iist yan kesici dişlerin konjenital olarak eksik
olduğu durumlarda da yapilabilir, Eksik olan iist yan kesici dişler için, ileride protez yapilmak üzere, iki simetrik boşluk açılacaksa, bu boşlukların
kaç milimetre olacağı, Bolton ön oran analizine göre hesaplamr. Üst yan
kesici dişler konjenital olarak eksik olmayip, ciice lateral diş şeklinde kibrit çöpü gibi olabilirler. Bu durumda da Bolton ön oran analizi yapilarak,
bu ciice lateral dişler üzerine yapılacak jacket kronlarin ideal genişliği he
saplamr. Diğer bir alternatif olarak, konjenital eksik olan iist yan kesici
disler yerine iist kaninler, iist kaninler yerine de iist birinci premolarlarm
getirilmesiyle biitiin arahklarin kapatilarak bir ortodontik tedavi yapilması düşünülebilir. Bu durumda da yine Bolton ön oran analizi yapilarak, ne
kadar üst diş materyali fazlahgi olduğu he sap edilir. Bu hesaplamada iist
kanin yerine birinci premolarlarm genişliği, iist yan keser dişler yerine de
list kaninlerin mesio-distal genişlikleri aluıır.
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3. BÖLÜM: DİŞSEL ANOMALİLER
(malposition, malocclusion)

Ortodontik anomaliler; değişik yazarlar tarafından değişik şekilde
isimlendirilerek (teııninoloji) değişik şekilde sımflandırılmışlardır. Bu kitapta bunlarm hepsinden bahsedilmeyecektir. Burada en fazla kullanilan
terminoloji ve sımflandırma anlatılacaktır.
Bu bölümde Önce dişlerin biribirleriyle veya diş kavsiyle olan çeneiçi (intramaksiller) anormal ilişkilerinden, anormal konumlarından (mal
position) bahsedilecektir. Daha sonra alt ve üst dişlerin veya alt ve üst diş
kavislerinin biribirleriyle olan çenelerarası (intermaksiller) anormal ilişkileri, yani anormal okluzyon (malocclusion) anlatılacaktır.
Bu bölümde sadece dişlerin veya diş kavislerinin biribirleri ile olan
ilişkilerinden bahsedilecektir. Dişlerin çene kemikleri üzerindeki konum
lannin iyi veya kötü olmasından, alt ve üst çene kemiklerinİn biribirleri ile
ilişkisinin normal olup olmadigindan ve çene kemiklerinin baş ve yüz iskeletindeki konumlannin iyi olup olmadigindan daha sonraki bölümlerde
söz edilecektir. Yani bu bölümde yalnız dişsel anomaliler anlatilacak, iskeletsel anomalilerden diğer bölümlerde bahsedilecektir. Bu bölümde
anomalilerin oluş nedenlerinden (etioloji) de konuşulmayacak, sadece
anomalilerin isimlendirilmesi (terminoloji) anlatılacaktır.

3.1. Çene İçi (intramaksiiler) Anomaliler
Burada aynı çenedeki dişlerin biribirleriyle veya diş kavsiyle olan
anormai ilişkilerinden, anormal konumlanndan (malposition) bahsedile-
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cektir. Mal=kötü, anormal, position=konum, durum, malposition=kötü
konum, anormal durum.

3.1.1. Yer fazlalığı, Diastema

C70Û

Aûûû^O
Şekil 8: Yer Fazlalığı, Diastema

Eğer bir diş kavsinde bütün dişlerin düzgün bir şekilde Siralanmaları
için yeterinden fazla yer varsa, dişler arasında aralıklar oluşabilir (şekil 8).
Bir çenedeki birbirine komşu iki diş arasmdaki aralığa "diastema" denir.
Diastema en sık üst orta kesici dişler arasında görülür. Bu nedenle, dias
tema denilince önce üst orta kesici dişler arasındaki aralık akla gelse de,
iki premolar veya molar arasmdaki arahk da diastemadır. Eğer bir diş kav
sinde birden fazla diastema varsa "polidiastema"dan konuşulur (şekil 8).
Diş çekimi sonucu oluşan boşluk ve aralıkların adı da diastemadır.

3.1.2. Yer Darhğı, Çapraşıkhk, Diş Kavsi Dışına Taşma
Eğer çene kemiği üzerinde bütün dişlerin düzgün bir şekilde sıralanmaları için yeterli yer yoksa, dişler sıkışık, çapraşık bir şekilde sıralanırlar. Bu durumda bazı dişler diş kavsinin dışına doğru taşmış olabilir. Dişlerin bu kötü konumlan (malposition), Izard (7) tarafından okluzyon düzlemine göre uzayın üç yönünde şöyle isimlendirilmektedir (şekil
9,10,11,12,13). Bu şekillerde (şekil 9,10,11,12) yatay düzlem okluzyon
düzlemini, dikey düzlem orta sagittal düzlemi, elipsoid eğri yüzey ise diş
kavsini göstermektedir.
3.1.2.1. Vestibulopozisyon (labiopozisyon, bukkopozisyon) Lingo
pozisyon (palatopozisyon)
Yer eksikliği nedeniyle bir diş veya birkaç diş, diş kavsinin içinde
"lingopozisyon" veya diş kavsinin dışında "vestibulopozisyon" durumunda bulunabilir (sekil 9). Lingopozisyon ve vestibulopozisyon deyimlerinin
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Şekii 9: Vestibuloposizyon, Lingopozİsyon, N:Normalpozisyon

hem iist hem de alt çenedeki dişler için kullanılması daima doğrudur. Se
kil 9-B 'de iist yan kesici dişlerin lingopozisyonu da denildiği gibi, iist yan
kesici dişlerin palatopozisyonu da denilebilir. Yine şekil 9-B'de iist sol
ikinci premolann vestibulopozisyonu sözü doğru olduğu gibi, iist sol ikinci premolarin bukkopozisyonu kelimesi de doğrudur. Premolar ve molarlar gibi bukkal bölge dişleri için "bukkopozisyon" deyimi kullanıldığı gi
bi, ön bölge dişleri için "labiopozisyon" deyimi de kullanilabilir. Şekil 9C'de alt sag orta kesici dişin vestibuiopozisyonundan veya labiopozisyonundan bahsedilebilir. Kaninlerin vestibulopozisyonu için, hem labiopo
zisyon hem de bukkopozisyon sözleri kullanilabilir. Örneğin şekil 9-C'de
alt sol kaninin vestibulopozisyonu veya labiopozisyonu veya bukkopozis
yonu denebilir.
3.1.2.2. Rotasyon

Q3\?
A

B

C

Şekil 10: Rotasyon. Normal konum (position) nokta nokta gösterilmiştir.
A: Mesiovestibuler marginal rotasyon. B: Distolingual marginal rotasyon.
C: Mesiovestibuler aksial rotasyon.

Şekil 10'da görüldüğü gibi; bir di§ için yeterli yer yoksa, bu diş dönerek, rotasyon yaparak, kendisine diş kavsinde yer buîmaya çahşır. Ro25

Scanned By OrTHoTaMiNe

tasyonlar şekil 10'da anlatildigi gibi isimlendirilir. Marginal rotasyonda
dönme merkezi dişin mesial veya distal kontakt noktasmdadır ve dişin bu
tarafı hareket etmez (şekil 10-A ve B). Marginal rotasyonun tammlanmasinda hareket etmeyen taraf soylenmez, yainiz hareket eden taraf ve hangi yöne hareket ettiği anlatıhr: Örneğin şekil 10-A'da; üst sag yan kesici
dişin "mesiovestibuler marginal rotasyon"u denmesi gibi. Aksiyal rotas
yonda (şekil 10-C) ise dönme merkezi dişin ortasında olup, hem mesial
hem de distal kontakt noktaları birbirine zıt yönlerde hareket ederler, Ak
siyal rotasyonda, hareket eden bir tarafi ve hareket yönünü söylemek yeterlidir. Çünkü diğer tarafm da zıt yönde hareket ettiği zaten bilinmektedir. Şekil 10-C'de görüldüğü gibi; üst sag yan kesici diş "mesiovestibuler
aksiyal rotasyon" veya "distolingual aksiyal rotasyon" yapmıştır demek,
eş anlamh olup aym malpozisyonu tammlamaktadir.
3.1.2.3. infrapozisyon (infraokluzyon), Suprapozisyon (supraokluzyon)

ccCo ccrp
B

C

Şekil 11: Üst çene için tanimlama (A). N: Normal pozisyon. B: Okluzyon düzlemine göre
infrapozisyon (infraokluzyon). C: Suprapozisyon (supraokluzyon).

B

C

Şekil 12: Alt çene için tanimlama (A). N: Normal pozisyon, B: infrapozisyon (infraokluzyon)
C: Suprapozisyon (supraokluzyon).

26
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Şekil lTde üst çene için, şekil 12'de ise alt çene için okluzyon düzlemine göre infrapozisyon (infraokluzyon), suprapozisyon (supraokiuzyon) tarifleri görülmektedir. Infrapozisyon demek bir dişin veya diş grubunun, okluzyon düzlemine ulaşamamasıdır, Infrapozisyon durumundaki
diş, okluzyon düzlemini oluşturan komşu dişlerin okluzal seviyesine ulaşamamış, dişeti seviyesine yakm kalmıştır. Suprapozisyonda ise durum
tam tersine olup, komşu dişlerin okluzal seviyeleri aşılarak karşı çeneye
doğru bir uzanma vardın Bu konudaki terminolojide kullanılabilecek üç
kelime daha vardır: intruzyon (intrusion), ekstruzyon (extrusion) ve elongasyon (elongation). Intruzyon hareketi bir diş veya diş grubunu alveol
kemiğine gömme, ekstruzyon hareketi ise bir dişi alveol kemiğinden çıkarma hareketidir. Elongasyon kelimesi de bir dişin aşırı şekilde uzayarak
okluzyon düzlemini aşmış durumunu anlatır. Şimdi her iki durum için de
anlatım şekillerine örnek verelim. Şekil 11-C'de üst sol orta kesici dişin
suprapozisyonu, supraokluzyonu veya ekstruzyon durumu veyahut elongasyonu var denebilir. Şekil 12-B'de alt sol orta kesici dişin infrapozisyonu, infraokluzyonu veya intruzyon durumu var diye konuşulabüir. Türkçe ise; şekil 11-C'de üst sol orta kesici diş aşırı şekilde uzayarak okluzyon
düzlemini aşmış, şekil 12-B*de ise alt sol orta kesici diş tam süremeyerek
okluzyon düzlemine ulaşamamış denilebilin
3,1.2.4. Mesiopozisyon, Distopozisyon

Şekif 13: Mesiopozisyon, distopozisyon, N: Normal pozisyon. Üst sol birinci molarin daha önce çekîldiğîni düşünelim. Üst sol ikinci premolann
distopozisyonu ve üst sol ikinci molarin mesiopozisyonu görülmektedir
Aynca premolarlar ile ikinci molar arasında diastemalar oluşmuştur.

Bu deyimler için şöyle bir örnek verebiliriz. Şekil 13'de görüldüğü
gibi üst sol birinci molar çekilmiş ve onun yerine doğru list ikinci molar
27
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mesial, üst ikinci premolar ise distal yönde kendiliğinden (spontan) yürümüş olsunlar (fizyolojik di§ hareketi). Bunun sonucu üst sol ikinci premolann distopozisyonu ve üst sol ikinci molarin mesiopozisyonu meydana
gelmiştir (şekil 13). Aynca premolarlar ile ikinci molar arasinda diaste-

B

Şekil 14: Premoîarın distaünde daha önce bir dişin çekildiğini düşünelim.
Premolarm normal konumu nokta nokta gösteriimiştir. A seklinde pre
molar distal eğilme hareketi, B şeklinde ise distal devrilme hareketi (tip
ping) yapmıştır.

malar oluşmuştur. Dişlerin bu fizyolojik hareketleri esnasinda, premolar
ve molar dişlerin eksen eğimleri de bozulmuştur (şekil 13). Şekil 14'de
görüldüğü gibi dişlerin eksen eğimlerinin bozulması iki şekilde olmaktadır. Şekil 14-A'da premolar distal yönde hareket ederken dönme noktası
apekste olup, premolar distal eğilme hareketi yapmıştır. Şekil 14-B'de ise
premolar distal yönde hareket ederken donme merkezi kökün apikal üçtebirinde bir yerde olup, kron distal yönde apeks ise mesial yönde yer değiştirmiştir. Şekil 14-BMe görülen harekete İngilizce "distal tipping" adi
verilmektedir. Eğilme hareketinden ayirmak için, kulağa çok hoş gelmese
de bu harekete Türkçe "devrilme" adı verilmiştir. Devrilme hareketi, eğilme hareketinden daha fazla meydana gelmektedir.

3.2. Çeneler Arası (intermaksiller) Anomaliler
(malocclusion)
Burada alt ve üst dişlerin, diş gruplarının veya diş kavislerinin karşılıklı anormal ilişkileri, anormal okluzyonu (malocclusion) incelenecektir.
Kapamş anomalileri uzaym üç boyutunda ayrı ayn anlatılacaktır.
+■

3.2.1. On-Arka (sagittal) Yöndeki Anomaliler,
Angle Sınıflaması
28
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Okluzyon anomalilerinin on-arka (sagittal) yöndeki en ünlü, en tanmmış smıflandınlması, Angle (2) tarafından yapılmış olanıdır. Angle bu sinıflamada üst altı yaş dişinin konumunu sabit, değişmez olarak kabul etmiş ve list altı yaş dişini okluzyonun anahtarı (key to occlusion) olarak nitelemiştir. Angle alt altı yaş dişinin list altı yaş dişine göre daha mesialde
(mesial okluzyon) veya daha distalde kapanış (distal okluzyon) yapmasina göre anomalileri sınıflamıştır. Daha sonra Angle üst altı yaş dişinin sabit olmadığını, yer değiştirdiğini kabul etmiştir. Bir asır önce yapılan bu
siniflama halen aktiiel olup, bu giin de yaygin olarak kullanılmaktadır.
Angle anomalileri üç sınıfa ayırarak incelemiştir.
3.2.l.L Angle L Simf Anomali (class I malocclusion)
Angle L sınıf anornaiilerde, şekil 4 ve 5'te gorüldüğü gibi normal kapanış, yani nötral (neutral) okluzyon vardir. Peki o zaman bu durumda
anomali nerededir? Pek çok oîasılık olabilir: A) Alt ve list diş kavislerinde yer eksikliği ve buna bağlı olarak lingopozisyonlar, vestibulopozisyonlar, rotasyonlar, infrapozisyonlar olabilir. B) Alt ve üst diş kavislerinde
yer fazlalığı ve buna bagh olarak diastemalar görülebilin C) Ust diş kavsinde diastemalar ve alt diş kavsinde ise yer darhğı yani çapraşıkhk varsa, Bolton analizinde anlatıldığı gibi overjet de artmış olacaktır. D) Overbite da artmış olabilir. Daha sonra anlatılacağı gibi;E) dik (vertikal) yönde açık kapanış, F) sağ-sol (transversal) yönde yan çapraz kapanış, G)
bukkal nonokluzyon görülebîlir.
3.2,1.2. Angle II. Sınıf Anomali (class II malocclusion)

Şekil 15: Angle II, simf kapanış: A: bir premolar mesiodistal çapı genişliğinde distal kapanış,
B: yarım premolar mesiodistai çapr genîşüğinde distal kapanış,

29
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Şekil 16: Angle II. stnıf kapanışın teorik açılımı. Molar, premolar ve kaninler II.
sınıf tüberkül-fisür kapanışındadır. Bu durumda kesici dişler arasında overjet
normal ise, alt diş kavsinde hiç diş eksikliği olmadığı halde, sağ ve sol tarafta
bir premolar genişliğinde iki boşluk olmak zorundadır.

Şekil 4 ve 5 Me görülen normal=nötral=Lsınıf kapanışla kıyasladığımızda, üst altı yaş dişlerine göre alt alti yaş dişleri daha distal konumda
okluzyon yapıyorsa, distal okIuzyon=Angle II. sınıf kapamş var demektir
(şekil 15). Angle II. sınıf kapanışta= distal okluzyonda alt bukkal bölge
dişleri (kanin, premolar. molar), normal okluzyona kiyasia bir veya yarim
premolar mesiodistal çapı genişliğinde daha distalde kapanış yapabilirler.
Angle II. smif kapanışın iki alt simfi (=bölümü) vardır.
3.2.1.2.1.Angle II. Sınıf 1. Bölüm Anomali
(class II division 1 malocclusion)

Şekil 17: Angle ll.sınıf 1. bölüm anomali (class II division 1 malocclusion)

Angle II. sınıf 1. bölüm anomalinin oluşumunu açıklayabilmek için
şekil 16Jda görülen II. sınıf kapanışın teorik açılımı çizilmiştir. Şekil 16'da görüldüğü gibi, molar, premolar ve kaninler II. sınıf tüberkül-fisur kapamşındadırlar. Bu Kl.II kapanışta overjet normal ise, alt çene diş kavsin
de hiç diş eksikliği olmadığı halde, sağ ve sol tarafta bir premolar geniş30
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liğinde iki boşluk olmak zorundadır (şekil 16)- Eğer bu iki boşluk, alt ke
sici dişîer alt kaninlere temas edinceye kadar geri giderek kapanırsa, şekil
Î75de görüldüğü gibi overjet artacaktır. îşte şekil 17'de resmedüdiği gibi,
molar bölgede IL sınıf kapanış ve on tarafta artmış overjet varsa, Angle
ILsınıf 1. bölüm anomali söz konusudur. Artmış overjet Lbölüm (divisi
on 1) olarak ifade edilmektedir. Biz bu anomaliye kisaca Kl.11,1 anomali
diyeceğiz.
3.2.L2.2.Angle IL Sinif 2. Bölüm Anomali
(class II division 2 malocclusion)

Şekil 18; Angle ILsmif 2. bölüm anomali (class II division 2 malocclusion)

Şekil 17'de görüldüğü gibi molar bölgede distal kapanış olduğu halde ön tarafta overjet artmamışsa ve şekil 16*da anlatıldığı gibi alt diş kavsitide de bu overjet'i karşılayacak miktarda diastemalar yoksa; list kesici
dişler arkaya doğru eğilerek overjet oluşmasını engeîlemiş ve böylece
Angle ILsınıf 2.bölüm anomali (class II division 2 malocclusion) meydana gelmiş dem^ktir (şekiî 18). Bu anomalide (KLII,2) list kesici dişlerin
arkaya doğru egiierek overjet'in artmasim engellemesi için yere ihtiyaç
vardır, Üst kesici dişlerin geriye eğilmesi sonucu üst diş kavsinde yer darlığı, çapraşıklık oluşur ve aynca overbite da artar. Ust kesici dişlerin ar
kaya doğru eğilmeleri ile eksen eğimîeri bozulur (şekil 18). Bu hareket aslında bir eğilme hareketi değildir. Çünkii üst kesici dişlerin kronian pos
terior yönde hareket ederken, apeksleri ise one doğru hareket etmiştir (şekil 18), bu harekete "retruzyon" (retrusion) adi verilir. Angle K1.II,2 ano
mali özelliklerini kisaca özetleyecek olursak (şekil 18): A) Molar bölgede
distal kapanış vardır. B) Overjet artmarmş, fakat overbite artmıştır. C) Ust
diş kavsinde çapraşıklık vardır. D) Üst kesici dişlerin eksen eğimleri kronIari arkaya, apeksleri one hareket ederek bozulmuştur (retruzyon).
■I J
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3.2.1.2.3.Angle II. Sınıf Alt Bölüm Anomali
(class II subdivision malocclusion)

Şekil 19: Angle II. sin if alt bölüm anomali (class II subdivision malocclusion) teorik açılımı.
Sag tarafta Kl.ll, sol tarafia Kl.l kapanış vardtr.

Şekil 19'da görüldüğü gibi, Angle II. sinrf alt bölüm anomalide (class
II subdivision malocclusion) bir tarafta nötral okluzyon (Kl.l), diğer taraf
ta ise distal kapanış (Kl.II) vardir. Şekil 19'da bu anomalinin teorik açılımının çiziminde görüldüğü gibi; eğer overjet normal ise, alt çenede diş
eksikliği olmadığı halde, alt çene diş kavsinde bir premolar genişliği kadar boşluk vardır. Şimdi bu tür anomalilerde (class II subdivision) neler
olabileceğini, Bolton analizini de okuyarak, düşünelim: A) Overjet nor
mal ise, alt çene diş kavsinde arahk veya arahklar (diastema) vardir. B)
Alt diş kavsinde diastema yoksa overjet artmıştır. C) Alt diş kavsinde di
astema yoksa ve overjet artmamışsa, üst diş kavsinde yer darlığı, çapraşıklık vardir. Buna bağlı olarak vestibulopozisyon, lingopozisyon, infrapozisyon ve rotasyonlar olabilir. D) Bu tür anomalilerde çoğunlukla orta
çizgi sapmasi da vardir. Yani alt orta kesici dişlerin kontakt noktasi ile iist
orta kesici dişlerin kontakt noktasi aynı dik düzlem üzerinde değildirler.
3.2.1.3. Angle III. Sınıf Anomali (class III malocclusion)

Şekil 20: Angle 111. simf kapan is in teorik açılımı. Molar, premolar ve kaninler 111. smif
tüberkül-fisür kapamşındadıriar. Bu durumda overjet normal ise, üst diş kavsinde hiç diş
eksikliği olmadığı halde, sag ve sol tarafta bir premolar genişliğinde iki boşluk olmak zorundadir.
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Angle III. smıf anomalinin oluşumunu anlatabilmek için şekil 20'de
görülen III. sınıf kapamşm teorik açılımı çizümiştir. Şekil 20'de görüldüğü gibi molar, premolar ve kaninler IJL sınıf tüberkül-fisür kapamşındadırlar. Bu KI.III kapamşta overjet normal ise, üst diş kavsinde hiç diş eksikliği olmadığı halde, sağ ve sol tarafta bir diş genişliğinde iki boşluk olmak zorundadır (şekil 20). Eğer bu iki boşluk, üst kesici dişler üst kanin-

vv
Şekil 21: Angle III. smif anomali (class II! malocciusion) ve ön çapraz kapanış (anterior
cross-bite).

lere temas edinceye kadar geri giderek kapanırsa, şekil 21'de görüldüğü
gibi negatif overjet (ön çapraz kapanış) oluşacaktır. İşte bu nedenle KLIII
anomalilerde genellikle bir de ön çapraz kapanış (anterior crossbite) vardir. KLIII anomalide, okluzyonun anahtarı olan üst altı yaş dişlerine göre,
alt altı yaş dişleri çok daha mesialde kapanış yaptıklarından, bu anomaliye mesial okluzyon da denir.
3.2.1.3.1.Angle III. Sınıf Alt Bölüm Anomali
(class III subdivision malocciusion)

Şekil 22: Angle III. smif aît bölüm anomali (class III subdivision malocciusion) teorik açılımı.
Sag tarafta Kl.l, sol tarafta KI. Ill kapanış vardır.
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Şekil 22'de görüldüğü gibi, Angle III. sınıf alt bölüm anomalide
(class III subdivision malocclusion) bir tarafta nötral okluzyon (K1J), diğer tarafta ise mesial kapanış (Kl.III) vardır. Şekil 22'de bu anomalinin teorik açıiımımn çiziminde görüldüğü gibi; eğer overjet normal ise, üst çenede diş eksikliği olmadığı halde üst diş kavsinde bir premolar genişliği
kadar boşluk vardır. Şimdi bu tür anomalilerde (class III subdivision) neler olabileceğini, Bolton analizini de okuyarak, düşünelim: A) Overjet
normal ise, üst diş kavsinde diastema vardır. B) Üst diş kavsinde diastema yoksa, negatif overjet (ön çapraz kapanış) vardır. C) Overjet normal
ise ve üst diş kavsinde diastema yoksa, alt diş kavsinde yer darlığı, çapraşıklık vardır. Buna bağlı olarak vestibulopozisyon, lingopozisyon, infrapozisyon, rotasyonlar olabilir. D) Çoğuniukla orta çizgi kayması da vardir.

3.2.1.4. Dördüncü IV. Sınıf Anomali (class IV malocclusion)

Şekil 23: Dördüncü IV. sınıf anomali (class IV malocclusion). Sag tarafta Kl. II, sol tarafta
Kl. Ill kapanış ve orta çizgi kayması vardır.

Angle'in orijinal siniflamasinda dördüncü smıf yoktur. Bu tür, sınıflamaya sonradan eklenmiştir. Şekil 23'de görüldüğü gibi IV. sınıf anoma
lide (class IV malocclusion); bir tarafta distal kapanış (Kl.II), diğer taraf
ta ise mesial okluzyon (Kl.III) ve orta çizgi sapması vardır.
3.2.1.5. Uyari
Angle ortodontik anomalilerin siniflamasini yalniz alt ve üst altı yaş
dişlerinin okluzyonuna ve overjet'e bakarak yapmıştır. Yalnız altı yaş dişlerinin kapanışına bakarak anomaliyi tammlamak yeterli değildir. Bir hastamizm durumunu bir meslektaşımıza yazıyorsak veya hastanin yokluğunda durumundan sözlü olarak bahsediyorsak, başka ayrıntıları da vermek gerekmektedir. Bunun için hastanin hem molar hem kanin okluzyo34
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nunu, hem sag hem de sol tarafta ayn ayn isimlendirmemiz, overjet-overbite ilişkileri ile, varsa sağ-sol (transversal) ve dik (vertikal) yöndeki anomaliyi de belirtmemiz lâzımdır. Aynca alt ve üst diş kavsindeki yer darhğı veya fazlalığı (diastema) söylenmelidir. Karışık dişlenme (mixt denti
tion) donemindeki bir hastanin sag ve sol kaninler bölgesinde nötral kapanış (Kl.I), sag ve sol aîtı yaş dişlerinde ise distal kapanış (Kill) varsa, bunun üst süt ikinci azı dişlerinin erken kaybına bağh olup olmadığını da belirtmek gerekmektedir.

3.2.2. Dik (vertikal) Yöndeki Anomaliler
3.2.2.1. Artmış Overbite

Şeki! 24: Artmış overbite

Şekil 24'de görüldüğü gibi overbite bazen o kadar artmış olabilir ki,
alt kesici dişler damak mukozasina temas ediyor olabilirler. Buna bagli
olarak çenenin her kapanışmda alt kesici dişler, list kesici dişlerin palatinal tarafindaki dokularin tahrişine, yaralanmasina neden olabilirler. Bu
kronik okluzal travma sonucunda doku kayiplan meydana gelebilir. Artmis overbite'in en sık görüldüğü olgular Angle II. sınıf 2. bölüm anomalilerdir. Şekil 18'de görüldüğü gibi, K1.II,2 anomalilere eşlik eden en
onemli bulgulardan (semptom) bir tanesi artmış artmış overbite'tır.
3.2.2.2. Açık Kapanış
Alt ve üst çenedeki diğer dişler kapanış halindeyken, alt ve üst dişlerden bazılarınm birbirine temas etmeyerek aralannda dik yönde çeşitii
35
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ölçülerde açıklık olması durumuna açık kapanış (openbite) denir. Açık kapanış durumunu anlatırken, hangi dişlerin açık kapanış. verdiğini ve kaç
milimetre açıklık olduğunu söylemek gereklidir. Açık kapanış ön ve yan
açık kapanış olmak üzere ikiye ayrılır.
3-2,2-2-L On Açık Kapanış

U^^fcr^

Şekil 25: Örı açık kapanış (anterior openbite),

Şekil 25'te çizildiği gibi, alt ve üst molar ve premolarlar kapamş halindeyken, alt ve list kesici dişler arasında görülen dik yöndeki açıkhğa on
açık kapanış (anterior openbite) denir. On açık kapanıştan negatif overbite olarak da söz edilebilir. Örneğin ön açık kapanış miktarını söylerken,
negatif overbite iki milimetre denilebilir. Şekiî 25'de hem üst kesici dişler, hem de alt kesici dişler grubunda infraokluzyon (infraposition) görül36
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mektedir. Yalniz alt veya üst kesici dişler infraokluzyonda olabilirlerdi.
3.2.2.2.2.Yan Açık Kapanış

Şekil 26: Yan açık kapanış (posterior openbite),

Şekil 26'da çizildiği gibi, ön taraftaki ve sağ taraftaki dişler kapanış
halindeyken, sol premolarlar ve birinci molarlar arasında görülen dik yöndeki açıklığa yan açık kapanış (posterior openbite, lateral openbite) denir.
Şekil 26'daki durum şöyle anlatılabilir. Olguda yan açık kapamş vardır.
Açık kapanış sol tarafta her iki premolar ve birinci molarlar arasındadır.

3.2.3.

Sağ-Sol (transversal) Yöndeki Anomaliler

3.2.3.1. Yan Çapraz Kapanış

Şekil 27: Yan çapraz kapanış (lateral crossbite). A: Sag yan çapraz kapanış (unilateral
crossbite). B: Çift tarafîı yan çapraz kapanış (bilateral crossbite).

Daha önce; on-arka (sagittal) yönde bir anomali olduğu için, şekil 21
ve "3.2.1.3. Angle III. Sinif Anomali" başlığı altında ön çapraz kapanıştan (negatif overjet) bahsedilmişti. Bu nedenle burada yalniz yan çapraz
kapanış anlatılacaktır.
37
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Normal okluzyonu anlaürken, üst dişlerin kapanış durumunda alt dişleri kutu kapağı gibi örttüğünü (şekil 6) anlatmıştık. Ust diş kavsinin kutunun kapağını, alt diş kavsinin ise kutunun kendisini oluşturduğunu söylemiştik. Bu durum şekil 27'de görüldüğü gibi tek tarafli (unilateral) veya çift tarafli (bilateral) olarak bozulabilir. Şekil 27-A'da görüldüğü gibi
transversal yönde sol tarafta okluzyon normal iken sag tarafta çapraz kapanış (posterior crossbite) vardır. Şekil 27-B'de ise bilateral yan çapraz
kapanış vardır. Bir olguda yan çapraz kapanış belirlenirken, hangi dişlerin çapraz kapamşta olduğu söylenmelidir. Örneğin üst sol ikinci premoîar ve birinci molar yan çapraz kapanıştadır, gibi.
3.2.3.2. Bukkal Nonokluzyon

Şekil 28: Üst sol ikinci premoların bukkal nonokluzyonu.

Şekil 29: Alt sol ikinci premoların bukkal nonokluzyonu.
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Şekil 30: List sol ikinci premolann palatinal nonokluzyonu.

Bukkal nonokluzyon (buccal nonocclusion) deyimi; bir veya birkaç
dişin bukkal konumda (buccal position) olduğunu ve çiğneyici yüzeyinin
antagonist dişlerin çiğneyici yüzeyleri ile hiç temas etmediğini, yani tamamen okluzyonun dışında (nonocclusion) olduğunu anlatır, Nonokluz
yon deyimi yalnız premolar ve moîarlar için kullamlır. Şekil 28'de üst sol
ikinci premoların bukkal nonokluzyonu görülmektedir. Şekil 29'da ise alt
sol ikinci premoiarın bukkal nonokluzyonu resmedümiştir, Diğer dişlerin
transversal yöndeki okluzyonu normaldir. Burada anlatılan ikinci premo
lar nonokluzyonu; bu dişler üzerinde bulunan ikinci süt molarların çürük
nedeniyle erken kayiplarina (çekim) bağlı olarak, altı yaş dişlerinin öne
yürümesi ve ikinci premolarlara normal durumda sürecek yeterü yer kalmaması sonucu meydana gelmiştir,
3.23.3. Palatinal (lingual) Nonokluzyon

Şeki) 31; Alt sol ikinci premolann lingual nonokluzyonu.
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Palatinal veya lingual nonokluzyon (palatal, lingual nonocclusion)
deyimi; bir veya birkaç dişin palatinal veya lingual konumda (lingoposition, palatoposition) olduğunu ve çiğneyici yüzeyinin antagonist dişlerin
çiğneyici yüzeyleri ile hiç temas etmediğini, yani tamamen okluzyonun
dışında (nonocclusion) olduğunu anlatır. Nonokluzyon durumundaki dişler çiğneme fonksiyonuna katılmazlar. Şekil 30'da üst sol ikinci premolarm palatinal nonokluzyonu görülmektedir. Şekil 31'de ise alt sol ikinci
premolann lingual nonokluzyonu resmedilmiştir.

3.3. Ortodontik Anomalilerin Görülme Oranı
(incidence)
Çeşitli araştırmacılar ortodontik anomalilerin dağılımını incelemişlerdir. Burada bazı araştıncılann bulgulan iki ayn tablo halinde verilmiştir. Birinci tabloda, karışık dişlenme doneminde (mixt dentition) ve daimi
dislenme donemlerinde incelenen insanlarda belirlenen anomalilerin (siniflandirma yapmadan) incelenen turn insanlara olan orani yiizdelik sayi
olarak verilmiştir (5). Ikinci tabloda ise, yine karışık ve daimi dislenme
donemlerinde , Angle siniflamasma göre ortodontik anomalilerin rastlanma oranları görülmektedir (5). Böylece ortodonti uğraş alanının Önemi ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde de Giray (4) doktora tezi çalışmasında, yaşlan 9-14 arasmda değişen 1829 Ankara çocuğunda ortodontik anomalile
rin dağılımım belirlemiştir.

Tabio 1: Karışık ve daimi dişlenme dönemlerinde ortodontik anomalilerin görülme orani.
Oran rakamları yüzde olarak okunmalıdır. N: incelenen birey sayısı.

N

Yaş

Anomali Orani

Andrik(l)

2509

10-15

49.0

Massler ve Frankel(8)

2758

14-18

78.8

Newman (9)

3355

6-13

51.9

Helm(6)

1700

9-18

78.5

Giray(4)

1829

9-14

83.1

Araştırmacı
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Tablo 2: Karışık ve daimi dişlenme dönemlerinde Angie siniflamasina göre ortodontik anomalilerin görülme oranı. Rakamlar yüzde olarak okunmalidir. Çizgi {-) olan kisimlarda rakam verilmemiştir.

Araştırmacı

Kl.I

K1.II

Kl.11,1

Kl.11,2

Kl.III

Andrik (1)

34.0

14.4

8.4

23

1.2

14.6

4.5

2.8

16.7

2.7

9.4

Björk ve ark. (3)
Massler ve Frankel (8)

51.2

Helm (6)

58.0

24.0

Giray (4)

42.9

33.3

4.2
25.5

7.8

6.9
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4.BÖLÜM: SEFALOMETRİ

Bundan evvelki bölümde dişsel anomalileri anlattıktan sonra, iskeletsel ortodontik anomalileri anlatabilmek için, önce sefalometri anlatmak
gerektiğini söylemiştik.

4.1.Sefalometri Nedir?
Sefalometri; baş ve yliz boyutlannin ve açdarımn ölçülmesidir. Bu
ölçümler doğrudan doğruya baş ve yüz üzerinde yapılabileceği gibi, baş
ve yüzden alınan mask'lar (yüz kalıpları), fotograflar ve röntgen resimleri üzerinde de yapılabilir. Röntgen resimleri üzerinde yapılan Ölçümler diğerlerine tercih edilmektedir. Çünkü doğrudan doğruya baş ve yüz veya
dolayh olarak mask ve fotoğraflar üzerinde yapılan ölçümlerde, yumuşak
dokular ve deri tarafından örtülmüş olan kemik ölçümlerinin yapılması
mümkün değildir. Röntgen resimleri üzerinde ise kemik ölçümleri yapılabilmektedir, Bu nedenle sefalometri deyince akla röntgen resimleri üzerinde yapılan ölçümler gelmektedir.

4.2.SefaIometrik Röntgen
Şekil 32'de görüldüğü gibi, bir cismin rontgen resmi çekildiğinde,
film üzerindeki görüntünün boyutları, cismin gerçek boyutlanndan daha
büyüktür. Bu gerçek boyuttan daha büyük olma durumuna rontgen magnifikasyonu denir, Şekil 32'de görüldüğü gibi röntgen ışın kaynağı röntgeni çekilen cisme yaklaştıkça (Rl) röntgen magnifıkasyonu da artmaktadm Röntgen ışın kaynağı röntgeni çekilen cisimden uzaklaştıkça (R2)
röntgen magnifikasyonu da azalmaktadm Teorik olarak rontgen ışm kaynağı sonsuzda olursa, röntgen ışınlan biribirlerine paralel olarak geleceğinden, röntgen magnifikasyonu sıfır olur, yani röntgeni çekilen cismin
boyutian ile film üzerindeki resmin boyutlan birbirine eşit olur. Pratik
43
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olarak röntgen ışın kaynağını sonsuza yerleştirmek mümkün olmadığına
göre, daima bir röntgen magnifikasyonu olacaktır. Röntgen magnifikasyonunu etkileyen diğer bir faktör de, röntgeni çekilen cisim ile film arasındaki uzakhktır. Şekil 32'de görüldüğü gibi, film cisimden uzaklaştıkça
(Fl'den F2'ye) röntgen magnifikasyonu da artmaktadır. Buradan çıkan
sonuç şudur. Röntgen magnifikasyonunu azaltmak için; röntgeni çekilen
cisimle film arası uzaklığı en aza indirmek, röntgen ışın kaynağmı da ci
simden mümkün olabildiğince en uzağa yerleştirmek gerekmektedir. Sefalometrik röntgen çekerken, röntgen ışm kaynağı röntgeni çekilen cisim
den uzakta olduğu için, bu tür resimlere "uzak röntgen resmi" (Fransizca
teleradiographie, Almanca Fernröntgenbild) denilmektedir. Sefalometrik
röntgen, uzak röntgen resmi ve sefalogram (cephalogram) eş anlamlı terimlerdir.

ŞeKil 32: Röntgen magnifikasyonu. R1:Röntgen ışın kaynağı 1, R2:Röntgen ışın kaynağı 2,
0: baş ve yüzün Orta sagittal düzlemi, F1: Film 1, F2: Film 2, M: Merkez ışın.

Ömeğin iki ay, altı ay, bir yıl, üç yıl, beş yıl gibi çeşitli aralıklarla, aynı bireyden veya farklı bireylerden alınan uzak röntgen resimlerinin ölçûlmesiyle, tedavi sonucu veya büyüme ve gelişimle oluşan değişiklikler incelenmektedir. Bu nedenle çekilen uzak röntgen resimlerinin hepsinde en
az ve aynı miktarda magnifikasyon olması gerekmektedir. Ayrıca röntgen
çekimi esnasmda başın yukan aşağı ve sağa sola oynayarak, burulma ve
dönme sonucu röntgen resmindeki görüntüde deformasyon (distorsiyon)
olmaması için başın hep aynı konumunda röntgen çekilmesi (standardizasyon) gerekmektedir. Röntgen çekimi esnasında başm kıpırdamaması
için "sefalostat" adı verilen bir alet kullanılmaktadır. Sefalostat'ın iki adet
kulak çubuğu olup, bunlar kulak deliklerinden sokularak başın sağa ve so
la oynaması engellenir. Ayrıca başın aşağıya bükülmemesi için bir de aim
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çubuğu vardır. Sefalometrik röntgen çekimi esnasında gözlerin tarn karşıya bakması gerekmektedir. Yüzün tarn karşıya bakmasım sağlamak için
şöyle bir yöntem kullanıhr. Yüzde belirlenen Tragion (Tr) ve Orbita (Or)
noktalanmn (şekil 33) belirlediği Frankfort horizontal doğrusunun (düzlemînin) yere paralel olması sağlandıktan sonra sefalostat'ın alın çubuğu
alına dayanarak baş sabit konuma getirilir (standardizasyon).

Resim 33: Baş ve yüzün analizinde kullanılan düzlemler ^ _r ı -r^>-

Şimdi başın sefalostat'daki konumunu belirlemek için kullanılan Tra
gion ve Orbita noktalanmn tanimim yapahm. Tragion noktasi (Tr); kulak
kepçesinin ön kenarmin alt kısmı ile, kulak deliğinin hemen önünde bulunan ve tragus adi verilen çıkıntının list kısmı arasinda kalan girintinin en
derin noktasıdır. Orbita noktasmi (Or) belirlemek için, parmak ile kemik
göz çukurunun alt kenarı hissedilir. Göz bebeğinden indirilen dikmenin,
kemik göz çukurunun alt kenannı kestiği yer orbita noktasıdır.
Sefalometrik röntgen denilince akla ilk gelen, baş ve yiiziin profilden
alman uzak röntgen resimleridir. Bu tür röntgen resimlerine profil sefa
logram veya lateral sefalogram da denir. Baş ve yüzün profilden uzak
röntgen resimleri çekildiği gibi, cepheden de postero-anterior sefalomet
rik röntgenleri (p-a röntgen) çekilebilir. Fakat sefalogram denilince akla
gelen profil (lateral) röntgen filmidir. Cephe (frontal) uzak röntgen resminden konuşuluyorsa p-a röntgen diye belirtilmelidir. Şekil 32 ve 33'de
görüldüğü gibi, profil uzak röntgen resmi çekerken, röntgen filmi yiiziin
ortasmdan geçtiği kabul edilen orta sagittal diizleme paralel olarak 12.5
45
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saııtimetre uzaklıkta yerleştirilir. Röntgen ışın kaynağının yüzün orta sa
gittal düzlemine uzaklığı yüzellibeş santimetredir (USA 5 feet= 152.4 santimetre), Şekil 32'de görüldüğü gibi röntgen merkez ışmı, yüzün orta oksal düzlemi ve dolayisiyla röntgen fümine dik açıyla gelmektedir. Aym
şartîar posteroanterior uzak röntgen resmi (p-a röntgen) çekerken de geçerlidin
Bir cümle ile uzak röntgen resimlerinin tarihçesine değinelim
(26,39). 1931 yılmda Hofrath (22) ve Broadbent (9)'in sefalostat ile sefalometrik rontgen çekmeleri ve ölçmeleriyle sefalometri başlamıştır denilebilin

4.3.Sefalometri Amaçları

Şekil 34 (Joho): Alt ve üst çene kemiklerinin biribirleri ve baş tie olan normal ilişkilerinî gösteren diyagram. Dikdörtgen blokiar alt ve ust diş kavislerini göstermektedir. Alt ve ust diş
kavislerinin biribirleri ile olan ilişkileri normaldir. Alt diş kavsinin alt çene ile, üst diş kavsinin
üst çene ile iiişkileri de normaldir, Alt ve üst çenenin ön arka (sagittal) yönde biribirleriyle
îlişkisıni gösteren ANB açısının normal değerî 2 derecedir.
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Sefalometrinin kullanim amaçlarını dört grup halinde toplayabiliriz.

4.3.1.0rtodontik Tarn
Sefalometri öncelikle ortodontik tani amaciyia kullanihr. Yapilan sefalometrik çizim ve öiçümlerle anomalinin aşağıdaki hangi kisim veya
bölgeleri ügilendirdiği belirlenir.

Şekil 35 (Joho): Alt ve üst çene kemiklerinin örı arka yön ilişkisi bozulmuş. List çenenin kafaya gore konumu normal. Hata alt çenede; alt çene başa göre geride {retrognathie inferi
or). Tani: retrognathie inferior'a bağlı İskeletsel Angle II. sınıf 1. bölüm anomali.

A- Anomalinin yalniz alt ve üst dişlerin birbirleriyle bozuk ilişkisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakıhr. Yani anomalinin yalniz dişsel kökenli olup olmadıği araştınlır (şekil 38).
B- Alt ve üst dişlerin mandibula ve maksilla'mn apikal kemik kaidesine göre konumlari incelenir. Apikal kemik kaidesi, dişlerin apeksleri seviyesindeki kemik gövdesidir. Dişlerin apikal kemik kaidesinin önünde
(şekil 38), arkasmda, içinde, dışında veyaüzerinde olup olmadığı belirle
nir.
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C- Dişleri taşıyan alt ve üst çene kemiklerinin birbirleriyle ilişkilerinde bir anormallik olup olmadığına bakılır. Yani anomalinin iskeletsel kokeni olup olmadığına bakılır.
D- Mandibula ve maksilla'mn baş (cranium) ve yuz iskeletindeki ko
numu belîrlenir (şekil 35,36,37).
E- Kemik büyüklükleri ölçülerek karşılaştırılır. Örneğin alt çene gövdesi (corpus mandibularis) uzunluğu (Go-Gn) ile ön kafa kaidesi uzunluğu (SN) karşılaştırılarak (Go-Gn:SN oranı yaklaşık 1:1 gibi olmahdır), alt
çenenin olması gerekenden daha büyük olup olmadığı incelenir (5, 24).
Alt çenenin kalıtımsal olarak cranium'a göre Önde konumlandığı (prognathie inferior) olgularda, gerçekten alt çene kemik büyüklüğü fazladir.
Veya şekil 35'de görüldüğü gibi alt çenenin geride konumlandığı durumlarda, alt çene büyüklüğü normal olabildiği gibi, normalden küçük (micrognathie inferior) de olabilir.
F- Yumuşak doku profıl (burun, üst dudak, alt dudak, çene ucu) olçümleri yapılarak, anomalinin profili de etkileyip etkilemediğine bakılır.
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Şekil 36 (Joho): Alt ve üst çene kemiklerinin ön arka yön ilişkisi bozufmuş. Alt çenenin kafaya gore konumu normal. Hata üst çenede; üst çene başa göre ileride (prognathie superi
or). Tanı: prognathie superiora bağlı iskeletsel Angle II. sınıf 1. bölüm anomali.
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Şekil 37 (Joho): Alt ve üsî çene kemiklerinin ön arka yön ilişkisi bozulmuş. Düz çizgi alt ve
üst çenenin başa göre normal konumuna İşaret ediyor. Tanı: prognathie superior ve retrognathie inferior kombinasyonu ile oluşmuş iskefetsel Angle II. sınıf 1. bölüm anomali.
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Şekii 38 (Joho): Alt ve üst çene kemiklerinin on arka yön ilişkisi normal. Ust çene diş kavsi üst çene kemik kaidesine göre önde konumianmıştır. Tanı: dişsel Angle II. sınıf 1. bölüm
anomali.
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Sefalometrinin ortodontik tanidaki yerini göstermek ve anlatmak
amacıyla şekil 34, 35, 36, 37 ve 38 çizilmiştir. Önce bu şekülerin alt yazıları okunmahdır. Şekil. 35,36, 37 ve 38'de görülen dört şemada da Ang
le II. sınıf 1. bölüm anomali söz konusudur. Şekil 35, 36 ve 37'de görülen her üç olguda da iskeletsel kökenli Kl. 11,1 anomaii soz konusu olup,
alt ve üst çenenin on arka yöndeki ilişkisini anlatan ANB açısı aşin derecede artmıştır. Şekil 35, 36 ve 37'de resmedilen her üç olgu aym tiir ano
mali göstermesine ragmen, her üçünde anomalinin kaynaklandığı bölgeler farkhdir. Anomalinin kaynağımn nerede olduğunun, yani hatanin nerede olduğunun teşhisi çok önemlidir. Çünkü tedavi plânı da bu tanıya go
re yapılacaktır. Şekil 35 'deki örnekte anomali alt çenenin geride olmasından kaynaklandığı için, hasta çocuksa fonksiyonel ortopedik tedaviyie
(aktivator) alt çenenin büyüme ve gelişimi öne doğru stimüle edilmeye çahşılacaktır, eğer hasta erişkinse alt çene ameliyatla öne getirilecektir. Şekil 36'daki örnekte ise anomali üst çenenin önde olmasmdan kaynaklandığı için, hasta çocuksa ağız dışı kuvvetle (headgear) üst çenenin öne doğru büyümesi frenlenmek, inhibe edilmek istenecek ve üst çenede arkaya
doğru çalışüacaktır. Hasta erişkin ise (şekil 36) üst çene ameliyatla arka
ya doğru hareket ettirilecektir.
.1

Şekil 38'deki örnekte alt ve üst çenenin biribirleriyle ve başla ilişkisinde bir anomali yoktur. Alt diş kavsinin apikal kemik kaidesi ile ilişkisi
iyi olup, üst diş kavsi apikal kemik kaidesinden önde konumlanmaktadır.
Anomali dişsel kökenli olup, iskelet yapı normaldir. İskeletsel anomalilerde anlatüdığı gibi (şekil 35, 36, 37), dişsel anomali oluşumunda da çeşitli kombinasyonlar söz konusu olabilir. Dişsel anomalilerin tedavisi, iske
letsel anomalilere kıyasla nispeten daha kolaydır.
4.3.2.Büyüme ve Gelişimle Oluşan Değişikliklerin İncelenmesi
Hiçbir ortodontik tedavı yapılmadan, her yıl bir uzak röntgen resmi
çekilerek takip edilen çocuklann, röntgenlerinin çizim, çakıştırma (şekil
39) ve sefalometrik analizleriyle büyüme ve gelişimle oluşan aşağıdaki
değişiklikleri incelenir.
A- Değişik yaşlarda çene ve yüz kemiklerinin büyüme miktarı belirlenir.
B- Değişik yaşlarda çene ve yüz kemiklerinin büyüme ve gelişim yönü saptamr,
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C- Kızlann erkeklerden daha erken buluğ çağına girmeleri nedeniyle, büyüme ve gelisimieri daha once tarnamlanir. Bu nedenle \)&ı yaştaki
buyiirne ve gelişim yön ve miktarlan, kiz ve erkek çocukların da ayn ayn yapihr.
D- Değişik yüz iskeleti yapısı (morfolojisi) gösteren çocuklardan
oluşturulan gruplarda, ayn ayn büyüme ve gelişim yön ve miktarlari saptanir.

E- Önce yukarıda sıralanan, büyüme ve gelişimle kendiliğinden meydana gelen değişiklikler dikkate alındiktan sonra, tedavi edeceğimiz çocuğun tedavi plânı yapıhr. Ortodontik tedavi plânı yapacağımız çocuğun sefalometrik analiziyle, çene kemiklerinin büyüme ve gelİşİm yön ve miktannin tedavi hedefine uygun veya ters yönde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tahmin edüerek tedavi stratejisi belirlenir.

Şekil 39: Aym çocuğun 7 yaşında (düz çizgi) ve 12 yaşında (noktalı çtzgi) alınan uzak rörıtgen resimlerinin çîzimlerinin, SN doğrusu üzerinde ve S rtokîasında çakıştırıtmasıyla, çene
kemiklerinin büyüme yönünün ve miktannm belirlenmesL
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4.3.3. Aktif Ortodontik Tedavi Esnasında Oluşan Değişikliklerin Incelenmesi
Gerektiğinde ortodontik tedavi başlangıcından alu ay, bir yd sonra,
daha tedavi bitmemesine ragmen sefalogram çekilebilir. Bunun amaci
şunlar olabilir.
A- Tedavi ediimekte olan çocukta büyüme ve gelişimle hangi yönde
ve hangi miktarlarda değişiklikler olduğunu saptamak.
B- Ankıraj kaybı olup olmadığım anlamak. Örneğin ortodontik tedavi amacıyla birinci premolar çekilmiş olsun. İkinci premolar ve birinci
molar dişler destek (ankiraj) alinarak, kanin distalize ediliyor olsun. Acaba ikinci premolar ve birinci molar ne kadar (kaç milimetre) mesial yonde hareket ettiler? Yani ne kadar ankiraj kaybedildiğini anlamak için se
falogram çekilebilir.
w

C- Kesici dişlerin eksen eğimlerinin kontrolü, örneğin torque kontrolii için sefalogram gerekebilir.
Ortodontik tedavi başında ve sonunda alman uzak röntgen resimlerinin analizlerinin karşılaştınlmasıyla, tedavi esnasinda meydana gelen değişiklikler belirlenir. Fakat bu değişikliklerin içinde hem tedaviye bağh
değişiklikler, hem de buy time ve gelişimle kendiliğinden oluşan (spontan)
değişiklikler vardir. Bir araştırma yaparken, örneğin bir doktora tezinde
ortodontik tedavinin etkileri sefalometrik olarak araştırılıyorsa, yalmz tedavinin etkisiyle oluşmuş değişiklikleri bulmak Iâzımdır. Bunun için te
davi edilen çocuklar grubunun yaninda, bir de aym yaş, cinsiyet ve anomaliyi gösteren çocuklardan bir kontrol grubu oluşturulur. Kontrol gru
bundaki çocuklar, hiçbir tedavi yapdmadan, tedavi grubundaki sure kadar
takip edilir. Kontrol başında ve sonunda alman sefalogram'lann analiziyIe, biiyüme ve gelişimle oluşan spontan değişiklikler saptanrr. Tedavi grubunda oluşan değişiklikten, kontrol grubunda meydana gelen değişikîikler çıkarılınca, yalniz tedavi etkisiyle oluşan değişiklikler bulunmuş olur.
Bu değişikliğin tesadüfen mi oluştuğu, yoksa gerçekten tedavinin etkisiy
le mi oluştuğunu anlamak için de biyometrik değerlendirme (biyoistatistik) yapılır. Kontrol grubu yerine, paragraf 4.3.2.D'de bahsedilen daha on
ce yapılmış araştırmalann değerleri de kullamlabilir.
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4.3.4.Pekiştirme Tedavisi Esnasında Oluşan Değişikliklerin
İncelenmesi
Aktif ortodontik tedavi bittikten sonra erişilen durumu korumak ve
tedavi başındaki duruma geri dönmeyi (nüksetme) engellemek amacıyia,
hiçbir kuvvet uygulamayan pasif apareylerle, elde edilen tedavi sonu durumun korunmasma "pekiştirme tedavisi" denmektedir (42). Bu aslinda
bir tedavi safhası değildir. Pekiştirmede kural şöyledir (42). Aktif tedavi
ne kadar hızlı olmuşsa, pekiştirme safhası aksine çok uzun olmalıdır. Pekiştirme tedavisi sonunda alinan sefalogram ile, aktif ortodontik tedavi
sonunda yapılmış olan sefalogram ölçümlerinin karşılaştırılmasıyla, pekiştirme tedavisi esnasmda oluşan değişiklikler, varsa geriye dönüş (nüks)
araştırılır.
4.3.5.Pekiştirme Tedavisi Bittikten Sonra Oluşan Değişikliklerin (nüksetme, residiv) Incelenmesi
*

Bütiin pekiştirme apareyleri terkedildikten birkaç yıl sonra tekrar bir
sefalogram yapılır. Bu sefalogram, pekiştirme safhası sonunda almmış
olan sefalogram ile karşılaştırılır. Meydana gelen geriye dönüş (nüks, re
sidiv) miktarı saptamr. Yapılan tedavinin başarısı irdelenerek, nasıl teda
vi edilseydi daha iyi olurdu, epikrizi yapılır. Böylece nüks araştırmaları
sonucu tedavi yöntemleri geliştirilir.

4.4.Sefalometrik Noktalar
Sefalometrik röntgen resimleri iizerinde yapılan çizim ve ölçümler
bir diizlem geometri işlemidir. Bir diizlem iizerinde uzakhk ölçümü için
iki nokta belirlenmesi gerekmektedir. Bir açı oluşması için ise en az üç
nokta belirlenmelidir. Üç nokta bir açıyı oluşturduğu gibi, iki doğrunun
(dört nokta) kesişmesi ile de bir açı oluşmaktadır. Kısaca ölçüm yapabilmek için bazı noktalar belirtemek gerekmektedir. Şekiî 40'ta. hemen hemen bütün sefalometrik analizlerde kullamlan sefalometrik noktalar gosterilmiştir. Bazı sefalometrik analizlerde kullamlan diğer sefalometrik
noktalar yeri geldiğince ayrıca anlatılacaktır. Şimdi şekil 40'ta gösterilen
sefalometrik noktalarm sembol ve tammlari yapılu-ken, büyük ölçüde
Salzmann (29,30)'dan yararlanılmıştır.
"S"= Sella noktasi: Sella turcica'mn merkezidir.

53

Scanned By OrTHoTaMINe

"N"= Nasion noktasi: Sutura frontonasahYin en on ve o bölgedeki
girintinin en derin noktasidir.

Gn

M

Şekil 40: Sefalometrik çizim ve noktalar. 1: Sphenoid kemiğin cisminin (corpus sphenoidalis) üst yüzeyinin görüntüsü. 2: Etmoid kemiğin lamia cribrosa'sı. 1+2: Planum sphenoetmoidale. 3 ve 4: Sphenoid kemiğin sag ve sol büyük kanatlarının (ala major) sefalogram üzerindeki görüntüsü. 5: Beş numaralı bu noktaya etmoid çakıştırma noktasi da
denir. Uzak röntgen resimlerinin total çakıştırılmasında kullanılır ve şöyle belirlenir. Etmoid
kemiğin lamina cribrosa'simn röntgen görüntüsünün, sphenoid kemiğin sağ ve büyük
kanatlart arasında kalan parçasının orta noktasidir. 6: Sphenoid kemiğin küçük kanatlannin üst yüzeyi. 6+7: Planum sphenoorbitale. 7: Frontal kemiğin orbita çatısını yapan
bölümün üst yüzeyi. 8: Molar noktasi. Tanım bölüm 2.3.1'de. 9: List orta kesici diş apeks
noktasi. 10: list orta kesici kesici kenar noktasi. 11: Alt orta kesici diş kenar noktasi. 12:
Alt orta kesici diş apeks noktasi. S: Sella noktasi. N: Nasion noktasi. Or: Orbita noktasi.
PTM: Pterygomaksiller nokta. PNS: Posterior Nasal Spina. ANS: Anterior Nasal Spina,
A: A-noktasi, B: B-noktasi. Pg: Pogonion noktasi. Gn: Gnathion noktasi. M: Menton nok
tasi. Go: Gonion noktasi. Ar: Articulare noktasi. Ba: Basion noktasi. Bo: Bolton noktasi.
(Salzmann'dan).

"Or"= Orbita noktasi: Göz çukuru (orbita) alt kenannin en derin
54
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noktasıdır. Röntgen üzerinde sağ ve sol orbita için iki ayrı görüntü varsa,
iki orbita noktasi belirlenir. Sonra bu iki noktanın belirlediği doğru parçasının orta noktasi orbita noktasi olarak alimr. Bu işleme röntgen üzerindeki çift görüntülerde ortalama işlemi denir.
"PTM"= Pterygomaksiller nokta: Fissura pterygomaxillaris'in en alt
noktasıdır.
"PNS"= Posterior Nasal Spina: Adı üstünde olan kemik çıkıntısının
uç noktasıdır. Belirlenmesi oldukça güçtür. Bu noktayı belirlemek için
şöyle bir yöntem kullanılabilir. "PTM" noktasmdan aşağı doğru dik düz
bir çizgİ çekilir. Bu çizgi ile üst çene kaidesi çizgisinin kesiştiği yer
"PNS" noktasi olarak belirlenir.
"ANS"= Anterior Nasal Spina: Adı üstünde olan kemik çıkıntısının
uç noktasıdır. "Acanthion" noktasi olarak da adlandinhr.
"A"= A- noktasi: Downs (14,15,16) tarafından tanımlanan bu noktamn diğer bir adi da "Subspinal=Ss" noktadir. Anterior Nasal Spina (ANS)
altindaki list çene ön alveolar kemik girintisinin en derin noktasıdır. Alveol kemik noktasi olduğu için diş hareketlerinden etkilenir.
" B " - B-noktasi: Downs (14,15,16) tarafindan tammlanan bu noktanın diğer bir adi da "Supramental=Sm" noktadir. Pogonion noktasimn
iizerindeki alt çene ön alveolar kemik girintisinin en derin noktasıdır.
"Pg"= Pogonion noktasi: Kemik çene ucunun en ön noktasıdır.
"Gn"= Gnathion noktasi: Kemik çene ucunun on ve alt kenar göriintü çizgisinin Pogonion ve Menton noktaları arasında kalan parçasının ortasıdır. Bu noktayi belirlemek için şöyle bir yöntem de kullamlabilir.
Nasion ve Pogonion noktalannin belirlediği doğru ile Menton ve Gonion
noktalarinm belirlediği doğru arasında kalan açının açıortayının kemik çene ucunun ön kenanm kestiği nokta Gnathion noktasıdır.
"M"= Menton noktasi: Alt kesici dişlerin köklerinin lingual tarafını
örten alveol kemiği görüntüsünün en arka çizgisini (kemiğin kompakt kısmı) aşağıya doğru takip ettiğimizde, bu çizginin mandibula alt kenanyla
birleştiği nokta, Menton noktasıdır. Menton noktasi ön yüz yüksekliğini
ölçmek için çok kullanılır.
*'Go"= Gonion noktasi: Corpus mandibularis alt kenarı ile, ramus
mandibularis arka kenannm birleştiği gonion bölgesindeki yuvarlaklığın
en derin noktasıdır. Bu noktayi belirlemek için şöyle bir yöntem izlenebi55
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lir. Corpus mandibularis alt kenarina bir teğet çizilir. Articulare "Ar" noktasindan ramus mandibularis arka kenarina bir teget cizilin her iki teğet
arasında kalan açmın açıortayının mandibula alt kenarını kestiği nokta
Gonion noktasıdır. Çift görüntü olduğu zaman ortalamr.
"Ar"= Articulare noktası: Björk (5) tarafından tammlanan bu nokta,
Björk tarafindan küçük "a" harfi ile gösterilmiştir. Alt çene kemiğinin artiküler çıkıntısının (processus articularis ossis mandibularis) arka kenan
ile, kafa kaidesi dış (alt) simnnin kesişme noktasıdır. Çift görüntü olursa,
ortalamr.
"Ba"= Basion noktasi: Foramen occipitale magnum'un on kenarinin
en ön noktasıdır.
"Bo"= Bolton noktasi: Condylus occipitalis arkasindaki girintinin en
üst noktasıdır.

4.5.Sefalometrik Doğrular (Düzlemler)
Daha once "2.3.1." numarah başlık altında okluzyon doğrusunu tanımlarken söylediğimiz gibi, sefalometride sık sık yanlış olarak diizlemden konusulmaktadir. Halbuki sefalometri bir düzlem geometrisidir. Bir
düzlem üzerinde ancak bir doğrudan konuşulabilir. Sefalometride çeşitli
araştmcılar, çeşitli araştırma amaçlarma uygun birçok doğrular oluşturmuşlardır. Bunlarm hepsinden burada söz etmek gereksizdir. En çok kullanılan ve konuşulan doğrular şekil 4Tde gösterilmiştir.
SN = Sella nasion doğrusu: Sella ve Nasion noktalarının belirlediği
doğru parçasına ön kafa kaidesi de denilmektedir.
FH = Frankfort Horizontal doğrusu: Daha önce sefalometrik röntgen çekerken tammlanan Frankfort doğrusu ile, sefalogram üzerinde çizilen Frankfort doğrusu arasında biraz fark vardır. Çünkü röntgen çekerken
Frankfort doğrusunu belirleyen Orbita ve Tragion noktaları deri noktalarıdır. Sefalogram üzerinde Frankfort doğrusunu belirleyen Orbita noktasi
ile Porion noktasi kemik noktalarıdır. Bundan once Orbita kemik noktasinı tanımlamıştık. Şimdi Porion noktasım tanimlayahm. Porion noktasi;
kemik dış kulak deliğinin (meatus acusticus externus) üst kenarinin orta
noktasıdır. Porion noktasi, sefalogram üzerinde şoyle belirlenir. Sefalo
metrik röntgen çekerken kulak deliklerine sokulan kulak çubuğunun, se
falogram üzerinde daire şeklindeki görüntüsünün en list noktasi Porion
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noktasi olarak ahmr. Veya şöyle yapıiabilir. Kemik dış kulak deliğinin ortasi merkez olmak iizere 4 mm çapmda bir daire çizilir ve bu dairenin en
iist noktasi Porion noktasi olarak alınır.
ANS-PNS - Palatal doğru: Anterior Nasal Spina ile Posterior Nasal
Spina'nm belirlediği bu doğruya; spina'lar doğrusu, iist çene doğrusu, üst
çene kaidesi isimleri de verilir.

FH
ANS-PNS

OKL

GoGn
Y NPg
Şekil 41: Sefalometrik doğrular. SN: Sella Nasion doğrusu. FH: Frankfort Horizontal doğrusu, ANS-PNS: Spinalar doğrusu, palatal doğru, üst çene kaîdesi, üst çene doğrusu.
OKL: Okluzyon doğrusu. Y ekseni: Sella ve Gnathion noktalarıntn belirlediği doğru. NPg:
Yüz doğrusu {facial plane); Nasion ve Pogonion noktalarınm belirlediği doğru. GoGn: Alt
çene doğrusu.

Okluzyon diizlemi daha once "2.3.1." numaralı bölümde tanımlandığı için burada ayrıca tanimlanmayacaktir.
Alt çene doğrusu: Alt çene doğrusu çeşitJi yazarlar tarafından değişik
şekilde tanımlanmaktadır. Alt çene doğrusu olarak; Gonion ve Gnathion
noktalarmin belirlediği GoGn doğrusu veya Gonion ve Menton (GoM)
doğrusu alınmaktadır. Bazi yazarlar corpus mandibularis alt kenanna te57
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ğet çizerek bunu alt çene doğrusu yapmaktadırlar. Bazıları da Menton
noktasindan Gonion bölgesine teğet çizerek bunu alt çene doğrusu olarak
kul lanmaktadirlar.
NPg = Yüz doğrusu (facial plane): Nasion ve Pogonion noktalarinin
belirlediği doğruya yüz doğrusu denümektedir. İleride anlatılacağı gibi,
bu doğru yüz tiplerinin sımflandırılmasında kullanılmaktadır. İlk defa
Downs (14,15,16) tarafından tammlanmıştır.
"Y" ekseni = Sella ve Gnathion noktalarımn belirlediği "Y" ekseni»
alt çene gelişim yönünün anlatılmasında kullanılmaktadır. Ilk defa
Downs (14,15,16) tarafmdan tanımlanmıştır.
■

4.6.Profil Sefalometrik Röntgen Analizleri
Çeşitli yazarlar tarafından birçok sefalometrik röntgen analiz yöntemleri kullanılmıştır. Bu analizlerin hepsinden bu kitapta bahsetmek
mümkün değildir. Burada birkaç yazarın sefalometrik analizinden bahsedilecektir. Bu analizlerden bazıları 1946,1947,1948 yıllarında yayınlanmışlardır. " Bu kadar eski yöntemîerin anlatılmasma ne gerek var?" diye
düşünülebilir. Fakat bu analizlerde yapılan ölçümlerin hepsi olmasa da,
birçoğu değişik analiz yöntemlerinde de kullanılmış ve halen kullanılmaktadırlar. Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek için bu analizlerden bahset
mek doğru olacaktır.
4.6.1.Downs Sefalometrik Analizi
Downs 1948 yılmda, yaşları 12-17 arasında olan, 10 kız 10 erkek toplam 20 ideal okluzyon gösteren beyaz Amerikalıda uyguladığı sefalomet
rik analiz yöntemini yayınlamıştır (14,15,16). Downs sefalometrik anali
zi iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde iskeletsel yapı (şekil 42),
ikinci bölümde ise dişsel yapı (şekil 43) analiz edilmektedir. İskeletsel
analizde yüz iskeletini oluşturan yapıların (maxilla, mandibula, apikal al
veolar kemik kaidesi) biribirlerine ve cranium'a göre ilişkileri ve konumları inceîenmiştir. Dişsel analizde ise dişlerin biribirleriyle ve kemik kaidesiyle ilişkileri, konumları incelenmiştir. Gazilerli (19) de yaşları 13-16
arasında değişen, 50 kız 50 erkek toplam 100 ideal okluzyon ve dengeli
yüz yapısı gösteren Ankara çocuklarında Downs sefalometrik analizini
uygulayarak, Türk toplumu için tammlayıcı istatistiksel (descriptiv statis
tics) değerleri hesap etmiştir. Tablo 4 ve 5'de hem Downs'in beyaz Amerikalılar için, hem de Gazilerli'nin belirlediği ortalama değer, standart
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sapma, maksimum ve minimum değerler görülmektedir.
1. Downs Iskeletsel Yapı Ânalizi ( skeletal pattern)
Şekil 42Me görüldüğü gibi Downs iskeletsel yapıyı tamyabilmek için
beş açısal ölçüm yapmıştır. Bu iskeletsel ölçümlerin değerleri Tablo 4Me
verilmiştir.
1.1. Yüz Açısı (facial angle) = NPg-FH
Nasion ve Pogonion noktalarının belirlediği yüz doğrusu (facial pla
ne) ile Frankfort Horizontal (FH) arasında kalan açıdır.

Şekil 42: Downs analizi iskeletsel yap) (skeletal pattern). 1.1.: Yüz açısı (facial angle)=
NPg-FH. 1.2.: Konveksite açısı (angle of convexity)= NAPg. 1.3.: AB-NPg açıst. 1.4.:
MGo-FH açtsı. 1.5.: Y- Ekseni açısı= SGn-FH.

Tablo 4: Downs'in 20, Gazilerli'nin 100 ideal okluzyon gruplanndaki iskeletsel analizin ortalama (x), standart sapma (s). minimum ve maksimum değerleri.
1

1

1

x
Downs
1J. Yüz açısı (NPg-FH)

87.8

minimum

1

5

maksimum

Gazi.

Downs

Gazi.

Downs

Gazi.

Downs

Gazi.

84.0

3.6

4.1

82.0

75.5

95.5

93.0

İ

1.2. Konveksite açısı(NAPg)

0.0

4.5

5.1

5.1

-8.5

-10.0

!0.0

16.0

1.3. AB-NPg açısı

-4.6

-5.6

3.7

2.8

-9.0

-13.5

0.0

1.0

1A MGo-FH açısı

21.9

26.0

3.2

5.8

17.0

11.0

28.0

43.0

1.5, Y-eksenî açjsı(SGn-FH) 59.4

63.5

3.8 ;

4.5

53.0

54.0

66.0

72.0
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Sekil 43: Downs analizi dişsel yapı (denture). 2.1: OKL-FH açısı= okiuzyon düzlemi açısı,
2.2: T / l açısı= interînsizal açı. 2.3: 1 /MGoaçısı. 2.4: 1 / OKLaçısı. 2.5:1-APguzakIığı (mm).

Tablo 5: Downs "in 20, Gazilerli'nin 100 idea! okiuzyon gruplanndaki dişsel analizin ortalama (x), standart sapma (s), minimum ve maksimum değerleri.
maksimum

minimum

s
I - " — " ^

Downs

Gazi

Downs

Gazi.

Downs

Gazi.

Downs

Gazi.

9.3

11.8

3.8

4.6

1.5

1.5

14.0

20.5

135.4

132.3

5.8

6.3

130.0

117.0

150.5

152,0

2.3. 1/MGoaasi

1.4

+7.0

3.8

4.9

-8.5

-10.5

7.0

19.0

2.4. 1/OKLaciS!

14.5

21.4

3.5

4.2

3.5

7.0

20.0

32.0

1.9

-1.0

1.0

5.0

9.0

2 J . OKL-FH açısı
2+2+ Interinsizal açı (1/1)
■■■ ■

■ ■ I»

*-«

2.5. I/APg uzakiığı

2.7

5.1

1.8

Downs yüz açısının değerlerine göre üç yüz tipi ayırt etmektedir.
Tablo 4'de görüldüğü gibi yüz açısınm ortalama değeri 88, standart sapması ± 4 derecedir. Buna göre yiiz tipîerini şöyle smıflayabihriz:
yüz tipi
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yüz açısı

retrognath (geri)

84'den küçük

mesognath (orthognath)

84-92 arası

prognath (ileri)

92'den büyük

Scanned By OrTHoTaMINe

Yazar bu yüz tiplerinde miikemmel bir okluzyonun da olabileceğini söylemektedir.
1.2. Konveksite Açısı (angle of convexity)=NAPg
Konveksite açısı; şekil 42*de görüldüğü gibi Nasion, A ve Pogonion
noktalarmin oluşturduğu açıdır. Bu açı doğru açı (=180 derece) ise, yani
A noktasi yüz doğrusunun (NPg) üzerinde ise konveksite ideal (tablo 4)
demektir, yani olguda düz (doğru) yüz vardır. Konveksite açısı tabloda
görüldüğü gibi geniş açı olarak değil de, 180 dereceden fark olarak yani
dar açı olarak ölçülür (şekil 42). Bu nedenle konveksite açısmın ideal değeri 180-180=0 (sıfır) derecedir. Eğer A noktasi yüz doğrusunun (NPg)
önünde ise konveks bir profil vardir ve konveksite açısının değerleri pozitif (+) olarak yazılrr. Eğer A noktasi yüz doğrusunun (NPg) arkasinda
ise konkav bir profil vardir ve açının değerleri negatif (-) olarak yazilir.
Downs yüz tipleriyle (yüz açısı), konveksite (konveksite açısı) arasinda bir uyum (harmony) olması gerektiğini söylemekte ve aşağıdaki
diyagramı vermektedir.
yüz açısı

konveksite

retrognath

konveks

mesognath
konkav

prognath
ideal uyum
tatmin edici uyum

hakiki bimaksiller prognathie
1.3, AB-NPgAçısı
Yüz doğrusu (NPg) ile A ve B noktalarmin belirlediği A B doğrusu
arasmdaki açı; alt ve üst çene apikal kemik kaidelerinin hem biribirleriyle hem de yiiz ile ilişkisini göstermektedir.
1.4. MGo-FH Açısı
Alt çene doğrusu ile Frankfort Horizontal doğrusu arasmdaki açı, yüzün dik yön boyutunu belirlemek için yapılmaktadır. Örneğin bir açık kapanış olgusunda, açık kapanışm iskeletsel kökeni olup olmadığını anlatır.
61
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Downs alt çene doğrusunu; Menton noktasından gonion bölgesine teğet
çizerek oluştıırmaktadır.
Yüz açısı (NPg-FH) ile alt çene düzlemi açısı (MGo-FH) arasında
ters yönde negatif bir ilişki (korrelasyon) saptanmış olup, korrelasyon katsayısı r=-0.726'dır. Yani yüz açısı azalırken (retrognathie), alt çene düzlemi açısı (MGo-FH) artmaktadır. Prognatik yüz yapısmda ise alt çene
düzlemi eğimi azalmaktadır.
1.5. "Y" Ekseni Açısı= SGn-FH
"Y" ekseni ile Frankfort Horizontal'i arasında kalan bu açı alt çenenin gelişim yönünü belirlemekte kullanılır. Örneğin aym çocuktan en az
iki sefafogram çekilip ölçüldüğünde "Y" açısı değişmeden kalıyorsa; alt
çenenin öne doğru yatay yöndeki (horizontal) gelişim miktarı ile aşağı
doaru dik yöndeki (vertikal) gelişim miktarı birbirine eşittir. Eğer "Y"
açısı azalıyorsa yatay yön (horizontal) gelişim miktan, dik yöndekinden
daha fazladır. Eğer "Y" açısı artıyorsa dik yön (vertikal) gelişim miktarı,
yatay yöndekinden daha fazladır.
2. Downs Dişsel Yapı Analizi (Denture)
Şekil 43'te görüldüğü gibi Downs dişsel yapıyı tanıyabilmek için de
beş ölçüm yapmıştır. Bu ölçümlerin dört tanesi açı, bir tanesi uzunluk ölçümüdür. Dişsel ölçüm değerleri de tablo 5'de verilmiştir.
2.1. Okluzyon Düzlemi Eğimi= OKL-FH Açısı
Frankfort Horizontal'i ile okluzyon doğrusu arasındaki açıdır. Okluz
yon düzlemi açısı (OKL-FH) ile yüz açısı (NPg-FH) arasmda ters yönde
negatif bir ilişki (korrelasyon) saptanmış olup; korrelasyon katsayısı r= 0.775'tir. Yani yüz açısı artarken (prognathie), okluzyon düzlemi açısı
azalmaktadır. Bunun anlamı şudur. Prognatik yüz yapısında okluzyon
düzlemi eğimi az, retrognatik yüz yapısında ise okluzyon diizlemi eğimi
daha fazladır.
2.2. İnterinsizal Açı= î/1 Açısı
Alt ve üst orta kesici dişlerin uzun eksenleri arasında oluşan açıdır.
Bu açı alt ve üst kesici dişlerin birbirleri ile olan ilişkilerini ve ayrıca protruzyon, retruzyon durumlarını göstermektedir. Protruzyon; kesici dişlerin
ileri itimini ve eksen eğimlerinin kron kısımlannın öne doğru giderek bo62
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zulduğunu anlatmaktadır. Retruzyon ise tarn tersi durumu ifade etmektedir.
2.3. Alt Kesici Bişlerin Eksen eğimi= î/MGo Açısı
Alt orta kesici dişlerin uzun ekseninin alt çene doğrusu (MGo) ile
yaptığı açıdır. Bu açının ölçüm değeri 90 dereceden fark olarak yazılmaktadır (tablo 5). Ömeğin sefalogram üzerinde T/MGo açısı 90 derece ölçülmüşse (90-90=0) açı sıfır derecedir. Alt kesici dişlerin protruzyon duru
munda, örneğin T /MGo açısı 95 derece ise, bu açmın değeri (pozitif) +5
derece olarak gösterilmektedir. Alt kesici dişlerin retruzyon durumunda
bu açı 85 derece ölçülmüşse, açının değeri (negatif)-5 derece denilmektedir. Yani pozitif değerler protruzyonu, negatif değerler retruzyonu göstermektedir.
2.4. Alt Kesici Dişlerin Okluzyon Doğrusuna Göre EğimiÎ/OKL Açısı
Alt orta kesici dişlerin uzun ekseninin okluzyon doğrusuyla yaptığı
açıdır. Yukarıda 2.3.'de anlatıldığı gibi, 90 dereceden fark olarak yazılıp,
konuşulur ve pozitif değerler protruzyonu, negatif değerier retruzyonu
gösterir.
2.5. Üst kesici Dişlerin Konumu=l/APg uzaklığı
Downs analizinin yegâne uzunluk ölçümüdür. Üst orta kesici dişin
kesici kenarmm, APg doğrusuna olan uzakhğıdır. Pozitif değer üst orta
kesici dişlerin APg doğrusunun önünde olduğunu gösterir. Negatif değer
ise, üst orta kesici diş kesici kenarmm APg dogrusunun arkasmda oîduğunu anlatir.
+

*

Dişscl ve Iskeletsel Yapi Itiskisi
Yukanda 1 A'de anlatıldığı gibi, yüz açısı (NPg-FH) ile alt çene düzlemi eğimi (MGo-FH açısı) arasında negatif bir korrelasyon bulunmuştur.
Downs' a gore retrognath bir yüz yapısından düz bir yüz yapısına (mesognath, orthognath) ve prognath bir yüz yapısına geçilirken, alt çene diizlemi eğimi de azalmakta ve alt kesici dişler de ileri itim (protruzyon) durumundan daha dik ve biraz retruzyon (retrusiv) durumuna geçmektedirler.
Büy üme ve Gelişimle Oluşan Değişiklikler
Downs daha sonra; yaşları daha küçük ve ideal okluzyon gösteren bir
63

I

Scanned By OrTHoTaMINe

grupla, 20 ideal okluzyon olgusundan oluşan ilk grubunu karşılaştırarak,
yaş arttıkça aşağıdaki değişikliklerin oluştuğunu belirlemiştir. Daha sonra
Baum (4) tarafından yapılan bir araştırmada da benzer değişiklikler bulunmuştur.
Yaş ilerledikçe yüz açısı (NPg-FH) artmakta, konveksite açısı
(NAPg) ise azalmaktadır. Bu iki açıdaki değişiklik, yaş büyüdükçe yüzün
retrognath bir yapıdan daha düz (mesognath, orthognath) bir yapıya geçildiğini göstermektedir. Bunun oluşabilmesi ise, alt çenenin öne doğru gelişiminin, üst çenenin (A noktası) öne doğru gelişiminden daha fazla gerçekleşmesiyle mümkün olmaktadır.
Alt çene düzlemi açısı (MGo-FH) yaş arttıkça küçülmektedir. Bunun
oluşması ise, ramus mandibularis ve dolayısıyla processus chondylaris ossis mandibularis gelişiminin, ön yüz yüksekliği gelişiminden daha fazla
olmasıyla mümkündür.
Süt diş kavsinde süt kesici dişler kemik kaidelerine göre daha dik konumda bulunurlarken, daimi kesici dişler daha protruzyon konumundadırlar.
Cinsiyet Farkı
Downs; kızlarda 14-15 yaşından sonra yüz iskeletinde çok az değişikHk oluştuğunu, fakat erkeklerde ise 20 yaşına kadar değişimin devam ettiğini söylemektedir.
Konveksite açısınm (NAPg) ortalama değeri erkeklerde kızlardan da
ha büyük bulunmuştur (4). Bu da kızlann erkeklere nazaran daha düz bir
profil yapısı, erkeklerin ise hafif konveks bir profil yapısı olduğunu göstermektedir. Bunun dışında önemli bir farkhlık bulunmamıştır.
Türklerin Farkı
Gazilerli (19) araştırmasında hesapladığı ortalama değerleri,
Downs'm ortalama değerleriyle istatistiksel olarak karşılaştırmıştır. ABNPg açısı dışındaki diğer bütün ölçümler arasında önemli farklar saptanmıştır.Buna göre Tablo 4'de görüleceği gibi, Türk çocuklan Amerikalı
beyaz çocuklara gore, biraz retrognath ve konveks bir profile sahiptirler.
4.6.2/Tweed Sefalometrik Analizi
Daha önce "1.3. Ortodontinin tarihçesi" başlığı altında kısaca bahse64
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dildiği gibi Charles H, Tweed (36,37,38) Edward H. Angle'in (2) öğrecisiydL O zamanlar ortodontik tedavi amacıyladiş çekilmesi söz konusu değildL Tweed altı yıl çekİmsiz ortodontik tedavi yaptiktan sonra, tedavi ettiği hastalarmın ancak % 20'sinde tatmin edici sonuçlar gördîh Bunun
üzerine düşünmeye başladı. Hiç tedavi ediîmemiş, dengeli bir yüz yapısı
ve iyi bir okluzyon gösteren olguları toplamaya başladı, Bu olgularm sefalogram'larmda; dişler, kemik kaidesi, yüz arasındaki dengeyi inceledi.
Bunun sonucu bazı olgularda ortodontik tedavi amacıyla diş çekilmesi gerektiğine karar verdL Daha önce çekimsiz olarak tedavi ettiği bazı hastalannı, tekrar bu defa diş çekerek tedavi ettiL Ortodontik tedavi amacıyla
hangi olgularda çekim yapmak, hang! olgularda ise çekim yapmamak gerektiğine karar vermek için somut bir kriter geliştirdi. Bu kriter Tweed sefalometrik anaziydi. Bu analiz çok basitti. Şekil 44'de görüldüğü gbi se»
falogram üzerinde çizilen bir üçgen ve bu üçgenin üç iç açısından oîuşuyordu. Daha sonra bu üçgene bir de ANB açısmı (şekil 44) ekiedL ANB
açısından bahsetmişken, Tweed üçgenine geçmeden önce, bu ANB açısı
eklenmesinin amacını anlatmak iyi olur sanıyorum.

Şekil 44: Tweed sefalometrîk analîzL FMA (Frankfort Mandibular plane Angle): Frankfort
doğrusu ile Mandibular doğru arasındaki açK FM1A ( Frankfort Mandibular Incisor Angle):
Frankfort doğrusu He ait orta kesici dîşin uzun ekseni arasındaki açı. IMPA {Incisor Man
dibular Plane Angle): Alt çene doğrusu ile ait orta kesici dişin uzun ekseni arasındakı açı.
ANB açısı: NA \o NB doğrulan arastnda kalan açL
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Büyüme ve Gelişim Yönü
Tweed tedavi ettiği her olgusundan, tedavi başında bir sefalogram aldığı gibi, bir yıl veya birbuçuk yıl sonra bir sefalogram daha ahyordu. Bunun amacı çene ve ytiz kemiklerinin buyüme ve gelişim yonünü anlamaktı. Tweed bu iki röntgenin çizimlerini yapıyor, SN doğrusu üzerinde S
noktasi üzerinde çakıştmyor ve ANB açılarmı ölçüyordu. Bilindiği gibi
hem üst çene, hem de alt çene; hem sagittal yönde öne doğru, hem de vertikal yönde aşağı doğru gelişmektedhier Tweed ANB açısının değişimine göre gelişimi üç tipe ayırarak inceliyordu.
Tip A: Birinci ve ikinci sefalogramda ölçülen ANB açılarmın değeri aym kahyor, değişmiyorsa bu olgularm gelişimi A tipine giriyordu.
Eğer hem orta ytiz (maxilla), hem de alt ytiz (mandibula); hem sagittal
yönde öne doğru, hem de vertikal yönde aşağı doğru eşit miktarlarda gelişiyorlarsa ANB açısı değİşmiyordu. Bütün olguların % 25'i A tipi gelişim gösteriyordu.
Tip B: ANB açısınm artış gösterdiği olgular bu tipe giriyordu. Orta
yüz (maxilla) gelişim miktarı. alt yüz (mandibula) gelişıminden daha fazla olursa ANB açısı artıyordu. Bütün olgularm %I5'i B tipi gelişim gösteriyordu.
Tip C: ANB açısımn küçüldüğü olgular bu tipe giriyordu. Alt çene
gelişim miktarı, üst çene gelişim miktarından daha fazîa olursa ANB açısı küçiilüyordu. Bütün olguların % 60'ı C tipi gelişim gösteriyordu.
Tweed Sefalometrik Üçgeni
Tweed üçgeni şekil 44'de görüldüğü gibi, Frankfort doğrusu, alt çene doğrusu ve alt orta kesici dişin uzun ekseninden oluşmuştur. Tweed de
Downs gibi alt çene doğrusunu, Menton (M) noktasindan corpus mandibularis arka alt kenarma teğet çizerek oluşturmaktadır. Tweed bu üçgenin
iç açıların ideal değerlerini FMA=25, FMIA=65 ve IMPA=90 derece olarak vermektedir. Fakat bu rakamlar, belirii sayidaki bireylerden oluşan bir
grupta ölçülerek hesap edilen ortalama değerler değildir. Tweed bu değerleri gözlemleri sonucu tavsiye etmiştir. Fakat Gazilerli (19) yaşları 13-16
arasında değişen, 50 kız 50 erkek toplam 100 ideal okluzyon ve dengeli
yüz yapısı gösteren Ankara çocuklarmda Tweed açılarının ortalama değerlerini ve standart sapmalannı hesap etmiştir. Buna gore Ankara çocuklarmda ortalamalar ve standart sapmalar (+) şöyledir: FMA= 26.0±5.8,
FMÎA=57.0±5.7, IMPA=97.0±4.7.
Tweed açıları içerisinde en önemlisi FMA açısıdır. Çiinkü ortodontik
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tedaviyle bu açmın değiştirilmesi çok zordur. Buna karşın ortodontik tedaviyle en kolay değiştirilen açı IMPA açısı ve dolayısıyla FMIA açısıdır.
Değiştirilmesi zor FMA açısına göre Tweed ortodontik tedavi prognozunu smiflamaktadir. FMA açısmın 30 dereceden daha fazla olduğu vakalarda diş çekimini ve alt keser dişlerin retruzyonunun yapılmasını tavsiye
etmektedir. FMA açısı 35 derecenin üstündeyse, çok sınırlı bir ortodontik
tedavi yapilabilecegini ve sonucun sabit kalmayıp nüksedeceğini söylemektedir. Tweed'in FMA açısına göre ortodontik tedavinin prognozu değerlendirmesi şöyledir. FMA=18=prognoz pekiyi
FMA=28=prognoz
iyi FMA=32=prognoz orta FMA=35 ve yukarısı = prognoz kötü.
Tweed tedavi plânlaması yaparken yardımcı olmak, yol göstermek
amaciyla, hangi FMA değerlerine hangi FMIA ve dolayısıyla IMPA değerlerinin eşlik edebileceğini aşağıdaki gibi tavsiye etmiştir.
FMA
FMIA
15
72
20
70
25
68
30
65
Diş Çekimine Karar Verme

IMPA
93
90
87
85

Bu konuyu anlatmak için hayalimizde şöyle bir olgu düşünelim:
FMA=30, FMIA=55, IMPA=95, yapilan model analizi sonucu alt diş kavsinde 4 mm yer eksikliği ve Spee eğrisi derinliği 2 mm olsun. FMA=30
olduğunda tavsiye edilen IMPA=85 derecedir. Demek ki bizim olgumuzda alt kesici dişin 10 derece retruzyonu gereklidir. Her2,5 derecelik retruzyon yapmak için 2 milimetreük yere ihtiyaç vardır. Olgumuzda 10 de
recelik retruzyon yapılacağma göre 8 milimetre yer gerekmektedir.
^ < Aynca her milimetre Spee eğrisinin düzleştirilmesinde; alt molarlann
/" geriye gitmesi hemen hemen imkansız olduğuna göre, alt kesici dişler 0,5
mm öne gitmek zorundadır. Çünkü bir eğri parçası (Spee) doğru parçası
haline getirildiğinde boyu uzar. Olgumuzda Spee eğrisi derinliği 2 mm olduğuna göre, bu Spee eğrisi düzleştirilince alt kesici dişler 1 mm one gi\
der, protruzyon olur. Bu protruzyonun oluşmaması için de 2 milimetre yer
\ gereklidir. Çünkü alt kesici dişlerin 1 mm geriye alinmasi, sag taraftan 1
\ mm ve sol taraftan 1 mm olmak üzere toplam 2 milimetre yere gereksinim
Vgösterir. Denebilir ki neden Spee eğrisini düzleştiriyoruz? Eğer artmış
overbite varsa, bunu düzelmek için Spee eğrisini düzleştirmek gerekir.
Zaten alt dişler üzerindeki bracket'lere düz bir ark teli yerleştirerek bağ67
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ladığımızda Spee eğrisi düzleşmeye başlar. Uzun sözün kısası hayalî olgumuzdaki Spee eğrisi derinliği 2 mm olduğuna gore, alt diş kavsinde 2
mm ek yere ihtiyaç vardın
Şimdi hayalî olgumuzda bir muhasebe yapahm. Zaten başlangıçta alt
çenede 4 mm yer darlığı vardı, 8 mm kesici dişlerin retruzyonu için ve 2
mm de Spee eğrisi düzleştirilmesi için yer ihtiyaci vardır. Bu durumda
toplam 14 mm yer gerekmektedir. Bu miktardaki yer ihtiyacınm, diş çekimi yapılmadan karşılanması mümkün olmadığma göre, diş çekimine karar verilecektir. Sağdan ve soldan birinci premolarlari çektiğimizde 2 x
7,5 mm =15 mm yer sağlanacaktır. Alt çenede çekim yapılınca, üst çenede de çekim yapılacaktır. Aksi takdirde overjet artabilir.

4.63. Björk Sefalometrik Analizi

Şekîl 45: Björk sefalometrik analîzinden bazı noktalar ve seçilen bazı açılar. Pr=Prosthion
noktası: Üst orta kesici dişler arasırıdaki interdental alveol kemiğinin en alt ucu. Id=lnfradental nokta: Alt orta kesici dişier arasmdaki interdental alveol kemiğinin en üst ucu. Björk
bütün sefalometrik noktalarım küçük harflerle göstermîştir. dd-noktası:lnfradental noktadan
(Id) çene ucuna çizilen teğet ile, corpus mandibularisîn alt kenarına çizilen teğetîn kesişme
noktasıdır, kk-noktası: Artîkulare (Ar) noktasından ramus mandibularis arka kenarına çizilen teğet iie corpus mandibularis alt kenarına çizilen teğetîn kesişme noktası. 1=ArNPr açısı {prognatizm açısı). 2=SNId açısı (alt çene prognatizm açısı). 3=SNPr açısı (üst çene
prognatizm açısı). 4=NSAr açısı (eyer açtsır saddle angle), 5=Ekİem açısı (joint angle): kk
noktası Gonion noktasma karşılık oiduğu için bu açıya SArGo açısı dîyebiliriz, 6=Gonion
açısı (jaw angle): Corpus mandibularis alt kenarma teğet genellikle Menton noktasından çizildiği için, bu açıya ArGoM açısı diyebiliriz. 7=Çene ucu açısı (chin angle): Bu açıya da Id
Pg-MGo açisı denîiebîlîr.
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Şekil 46: Eyer açısı (saddie angle) küçüldöğünde (10 derece), alt çene eklemi daha önde
konumlanmaktadir. Buna bagli olarak çene kemikleri de daha önde konumlanmakta ve
prognathie açıları artmakiadir, Böylece yüz iskeletinin cranium'a göre belîrginliğî (Björk bu
na "prognathism" diyor) artmaktadir.

Şekil 47: Eklem açısı (joint angle) küçüldüğünde {10 derece); yüz prognatisi yine artmakta
ve aynı zamanda yüz yüksekliği de azalmaktadır
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Şekil 46: Gonion açtsı (jaw angle) küçülmesinin {10 derece), yüz prognaiisi üzerine etkisi
Çok az olmaktadir.

Şekil 49: Çeneucu açısı (chin angle) artışının {10 derece) alveol kemiği bölgesine büyük
etkisi olmakta ve alt çene alveoler kemik prognatisi artmaktadir. Eğer buna uyumlu olarak
üst çenede de değişikiikier olursa, prognati açıları ve yüz prognatisi artmaktadir.
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Şekil 50: On kafa kaidesi (NS) uzunlugu azalirsa (10 mm), prognati açilannda büyük artma olmaktadir. Bunun oiabilmesi îçin yüzün ön-arka uzunluğunun (yüz derinliğinin} değişmernesi, yani azaimamasf gereklidir.

Şekil 51: Arka kafa kaidesi (ArS) uzunluğu azaiırsa (10 mm), prognati açıları artmaktadır.
Bunun yanında gonion açısı da değişmeden kalırsa, yüz yüksekliği de azalmakîadır.
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ŞekİI 52; Ramus mandibuiarıs yüksekliğî arttığında (10 mm), alt çene prognatisi, çene ucu
açısına (chin angle) uyumlu olarak hafifçe artar. Eğer ramus egimi yüz profiline paralelse,
ramus yüksekllği artışının üst çene prognatisi üzerine etkisi yoktur.

Şekiİ 53: Corpus mandibularis uzunluğu arttığında, eğer kafa kaidesi uzunluğu değişmezses yüz prognatisi beürgin şekilde artmaktadır. Bu etki aynı ön kafa kaidesi (NS) uzunluğunun azaimasına benzemektedir Fakaî corpus mandibularis uzunluğu artmasının yanında
ön kafa kaidesi uzunluğu da artarsa, alt çene uzunluğunun artmasıyla oluşan prognati kompanse edilerek maskelenmektedir. Buna karşın corpus mandibuîaris uzunluğunun artmasının yanında, ön kafa kaidesi uzunluğuda azalırsa, iki prognaîik etki birleştîğinden, yüz
prognatisi çok büyük ölçüde artmaktadır.
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Şekil 54: Yüz yüksekliğinin artışı, yüz prognatisini çok küçük ölçüîerde etkilemektedir

Ortodontiye katkılarından dolayı büyük saygı duyduğumuz isimlerden bir tanesi Björk'tür. Björk (5) doktora tezi araştırmasında; 34 açısal
ve 31 boyutsal (milimetrik) olmak üzere, araştırdığı her bireyde toplam 65
sefalometrik ölçüm yapmıştır. Olçülen bu 65 özelliğin (parametre) her birinden burada bahsetmek mümkün değildir. Fakat Björk analizinin bir bölümünden (şekil 45) bahsetmek faydalı olacaktır. Çünkü Björk'ün araştırmak için düşündiiğü teorik hipotezler; bîzim diş-çene-yüz iskeleti morfoIojisini, bütünü oluşturan parçalann (mozaik) biribirlerini ve bütünü nasıl
etkilendiğini anlamamıza yardımcı olacaktır.
Arne Björk 1947 yılında doktora tezi çalışmasmı yayınladı (5). Bu
çahşmada Björk'ün amacı; yüz prognatizm'ini (prognathism) ve bunu etkileyen faktörleri (bütünü etkileyen parçaları, parametreleri) incelemekti.
Prognatizm deyimi ile; yüz iskeletinin cranium'a gore belirginliğini (önde veya arkada olmasını) anlatıyordu. Büyük ölçüde yüz profili şeklinin,
prognatizm olarak adlandırdığı, yüzün burun kısmının, alveoler kemik kısımlarının ve alt çenenin cranium'a göre belirginliğinin miktarina bağh
olduğunu söylüyordu.

73

ı

Scanned By OrTHoTaMINe

Björk araştırmasının birinci bölümünde, araşhrma yöntemini (metodunu) smadı. Yirmi çocuktan birkaç gün ara ile iki adet sefalogram çekti.
Sonra bu sefalogramlar iki değişik araştırıcı tarafından ölçülerek değerlendirildi. Amaç sefalogramların çizimleri, sefalometri noktalannın belirlenmesi ve ölçümler esnasında yapılan hataların (metot hatası) belirlenmesi idi. Buna göre hangi noktalann belirlenmesinin ve hangi özelliklerin
(parametre) ölçülmesinin daha güvenilir olduğunu saptadı. Otuz sefalometrik nokta sınadı, ondokuzunu analizinde kullandi. Ellibeş değişik açının ölçümünü kontrol etti, bunlardan otuzdört tanesini analizinde kullan
di.
Björk'ün sefalogram çeken röntgen aleti, tahta koltuğu ve sefalostat'i
hepsi seyyar, taşınabilir, idi. Rontgen filmi ile yüzün orta sagittal diizlemi
arasındaki uzakhk dokuz santimetre, röntgen ış in kaynağı ile orta sagittal
düzlem arasındaki uzaklık ise yüzellibeş santimetre idi. Buna gore ront
gen resmi magnifikasyonu % 6 (median değer) idi. Björk 1943 yılında tamami seyyar olan röntgen gereçleriyle askerî birliklere giderek, yaşları
21-23 arasında değişen 281 acemî askerden sefalogram çekti. Ağzında
protez bulunan, çok sayıda diş çekimi bulunan veya ortodontik tedavi görmüş askerlerden sefalogram yapmadi. Bu askerler erkek olduğu için, çocuk grubunu da yaşları 12-13 olan 322 erkek çocuktan oluşturdu. Bu çocuklann da hiçbiri ortodontik tedavi görmemişti. Araştırma gruplarını
oluştururken başka hiçbir kriter (anomalili veya anomalisiz gibi) gözetmedi. Araştırma bireylerinin hepsi İsveç'li idi.
Prognatizm
Björk önce yüz prognatizmini etkileyen parametreleri teorik olarak
düşünerek, şekil 46, 47,48> 49, 50, 51, 52, 53 ve 54'de görülen diagramlarla anlattığı hipotezlerini kurmuştur. Björk sefalometrik analizinde
Frankfort horizontal doğrusu yerine, Ön kafa kaidesi (NS) doğrusunu tercih etmiştir. Çünkü Frankfort doğrusu kısmen yüzü ilgilendiren (Orbita)
bir doğru olduğu için, yüzdeki değişikliklerden az da olsa etkilenebilmektedir. Björk şekillerle açıkladığı hipotezlerini sınayabilmek için araştırma
materyalini, hem çocukları hem de erişkinleri ikiye ayırarak incelemiştir.
Prognatizm açısı adını verdiği, şekil 45'de görülen 1 numarah ArNPr açısının ortalama değerini, çocuklarda 65, erişkinlerde ise 66 derece bulmuştur. Björk ArNPr açılan ortalama değerin altmda olan bireyleri prognatizmi az olan çocuk ve erişkin gruplara ve ortalama değerin üzerinde olanları ise prognatizmi fazla olan gruplara ayırarak karşılaştırmıştır. Progna74
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tiznri az ve fazla olan gruplar arasindaki farklar aşağıdaki gibidir.
-Şekil 45!te 4 numara ile gösterilen eyer açısı (saddle angle): Hem
çocuklarda, hem de erişkinlerde prognatizmi az ve fazla olan gruplarda olçülen eyer açıları arasindaki fark önemsiz bulunmuştur,
-Şekil 45'te 5 numara ile gösterilen eklem açısı (joint angle): Hem
çocuklarda, hem de erişkinlerde prognatizmi fazla olan gruplarda ölçülen
eklem açıları, karşıt gruplardan önemli derecede küçük bulunmuştur,
-Şekil 45'te 6 numara ile gösterilen Gonion açısı (jaw angle): Prog
natizmi az ve fazla olan gruplarda ölçülen Gonion açıları arasindaki fark
önemsiz bulunmuştur.
-Şekil 45'te 7 numara ile gosterilen çeneucu açısı (chin angle): Prog
natizmi fazla olan gruplarda ölçülen çeneucu açıları karşıt gruplardan
önemli derecede büyük bulunmuştur.
-Ön kafa kaidesi (NS) uzunluğu: Prognatizmi az ve fazla olan grup
larda ölçülen ön kafa kaidesi (NS) uzunluklari arasindaki fark önemsiz
bulunmuştur,
-Arka kafa kaidesi (SAr) uzunluğu: Prognatizmi fazla olan gruplarda
ölçülen arka kafa kaidesi (SAr) uzunluklan, karşıt gruplardan önemli ölçüde küçük bulunmuştur.
-Ramus mandibularis yüksekliği : Prognatizmi fazla olan çocuk ve
erişkin gruplarda ramus yüksekliği daha büyük bulunmuştur. Bu bulguyu
eklem açısındaki bulguyla birlikte şöyle yorumlayabiliriz. Prognatizmi
fazla olan gruplarda eklem açısı küçük, ramus yüksekliği büyük bulunmuştur, Ramus yüksekliği artınca alt çene öne ve yukariya dogru rotasyon
yaparak, hem eklem açısı küçülmüş, hem de prognatizm artmıştır,
-Corpus mandibularis uzunluğu: Prognatizmi fazla olan gruplarda
corpus mandibularis uzunluğu daha büyük bulunmuştur.
-Üst çene kaidesi (ANS-PNS) uzunluğu: Prognatizmi fazla olan grup
larda list çene kaidesi (ANS-PNS) uzuniuğu daha büyük bulunmuştur.
-Total ön yüz yüksekliği (NM):Prognatizmi fazla olan gruplarda total
ön yüz yüksekliği (NM) daha küçük bulunmuştur.
-Üst ön yüz yüksekliği olarak nitelenebilecek, Nasion noktası (N) ile
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iist orta kesici diş kenar noktası arasindaki mesafe, prognatizmi fazla olan
gruplarda daha büyük bulunmuştur.
-Prognatizmi etkileyen faktorler, hem erkek çocuklarda hem de erişkin erkeklerde aynı şekilde rol oynamaktadirlar.
Büyüme ve Gelişimle Oluşan Değişiklikler
Büyüme ve gelişimie oluşan değişiklikler tablo-6 ve şekil 55'te gösterilmiştir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir konu vardır. 12-13
yaşlannda sefalogram çekilen çocuklarla, 21-23 yaşlarında sefalogramları yapılan acemî erler aynı insanlar değildirler. Yani Björk'ün araştırması
kesitsel (cross sectional) bir araştırmadır. Ashnda en iyisi aym bireylerin
takip edilmesiyle, değişik yaşlarda ahnan sefalogram, ortodontik model
gibi tanı araçlanyla yapılan boyutsal (longitudinal) araştırmalardır.
Tablo 6 : Bjork sefalometrik analizinden seçilen baz^parametreîerin erkek çocuklar
^rubu ile eriskin erkekler grubundaki ortalama değerleri (X) ve standart sapmalan (S).

12-13 Yaş

21-23 Yaş

X

S

X

S

1. ArNPr :prognatizm açısı

65.5

3.2

66.4

3.7

2. SNId :mand. prognatizm açısı

78.9

3.6

81.7

4.4

3. SNPr :max. prognatizm açısı

83.7

3.7

84.8

4. Eyer Açısı

122.9

4.9

123.1

5.3

5. Eklem Açısı

143.0

6.2

143.3

6.9

6. Gonion Açısı

131.1

6.1

130.9

7.3

7. Çeneucu Açısı

68.6

5.4

64.2

6.4

Konveksite Açısı (NAPg)

173.9

5.6

177.0

7.0

r-

1

!

4

A

„

Boyutsal (longitudinal) araştırmaların söz söyleme kabiliyeti daha
fazladır. Fakat kesitsel (cross sectional) araştırmalar da doiayli olarak söz
söyleme kabiliyetine sahiptirler. Özeüikle kesitsel (cross sectional) araştırmalarda N sayısı, yani incelenen birey sayısı arttıkça söz söyleme kabi
liyeti de o ölçüde artmaktadır.
Tablo 6'da görüldüğü gibi alt çene prognatizm açısı (SNId) çocukta
76

Scanned By OrTHoTaMINe

78.9 derece iken, erişkinde 81.7 derece olmuş. Yani 2.8 derece aıtmıştır.
Üst çene prognatizmi (SNPr açısı) de 1.1 derece artmıştır. Büyüme ve gelişimle alt çene prognatizmi üst çenedekinden daha fazla arttığı için, yaş
arttıkça profil düzleşmektedir. Profüdeki bu düzleşmeyi, tablo 6'daki
konveksite açısımn (NAPg); çocuklarda 173.9 dereceden, erişkinde 177.0
dereceye çıkması, doğru açıya yaklaşması da göstermektedir.

Şekil 55: Büyüme ve gelişimle oluşan değişiklikier. Düz çizgi ile oluşturulan diagram
Björk'ün erkek çocuklar grubunun ortaîama değerlerine göre çizilmiştir. Nokta nokta çizgi ile
oluşturufan diagram ise Björk'ün erişkin erkekler grubunun ortaiama değerlerine göre yapılmıştır. Bu iki diagram SN doğruiarı, S noktasında üstüste gelecek şekilde çakıştırılmıştır.

Büyüme ve gelişim ile alt çene prognatizminin artışı, çeneucu açısının 4.4 derece azalmasıyla dengelenmekte, kompanse edilmekte ve böylece okluzyonun bozulmaması (örneğin ön çapraz kapanış gibi) sağlanmaktadır.
Tablo 6'da görüldüğü gibi büyüme ve gelişim ile eyer açısında, eklem açısında ve Gonion açısında hemen hemen hiçbir değişiklik olmamıştır.
Şimdi de kısaca büyüme ve gelişimle oluşan boyutsal (milimetrik)
değişiklikleri inceleyelim. Kafa kaidesi gelişimi, yüz iskeleti gelişiminden
hızhdır. 12-13 yaşındaki çocuklarda kafa kaidesi, gelişiminin % 9294'ünü tamamlamıştır. Diğer bir deyişle 12 yaşmdan erişkin yaşa kadar
kafa kaidesi uzunluğu; erişkindeki uzunluğunun % 6-8'i oranında artarken, alt ve üst çene uzunlukları % 10-11 oramnda artmaktadır. Erkek co
cuklarda 12 yaşından erişkin ya§a kadar, çeşitli baş ve yüz boyutlarında,
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erişkindeki uzunluklarmm aşağıdaki oranlannda büyüme olmaktadır.
- Ön kafa kaidesi uzunluğu (NS): % 6.5
- Arka kafa kaidesi uzunluğu (SAr): % 7.8
- Ramus mandibularis yüksekliği: % 26.3
- Corpus mandibularis uzunluğu : % 10.7
- Görüldüğü gibi ramus gelişimi, corpus gelişiminden iki kat daha
fazla olmaktadrr.
- Total ön yüz yüksekliği (NGn) : % 13.4
- Üst ön yüz yüksekliği (N-Üst kesici kenar nokta): % 10,2
- Alt ön yüz yüksekliği (Alt kesici kenar nokta-Gn) : % 15.3
- Total ön yüz yüksekliğinin artışı, total arka yüz yüksekliğinden da
ha fazla olmaktadır.
Büyüme ve gelişimle oluşan değişikliklerin tümüne bakılmca; yüz
prognatizmindeki artışın , Gonion açısmda artış olmaksızın ramus mandi
bularis eelisiminm cok büyük olmasına bağlı olduğu anlaşılmaktadır.

4.6.4. Holdaway Sefalometrik Analizi
Aslında Holdaway sefalometrik analizi diye bir analiz yoktur. Holda
way 1956 yılmda yayınladığı makalesinde (23); A ve B noktalarmın biribirleriyle ilişkisini ve tedaviyle bu ilişkide olabilecek değişiklikleri incelemiştir. Yazarm bu düşünce ve önerileri kabul görmüş ve birçok sefalo
metrik analizde kullanılmıştır. Sezar'm hakkını Sezar'a vermek için Holdaway'in düşünce ve önerilerinden bahsetmek doğru olacaktır.
Holdaway alt ve üst çenenin, daha doğrusu dişleri taşıyan alt ve üst
alveoler kemiğin, ön-arka (sagittal) yöndeki birbiriyle olan ilişkisini somut olarak ifade etmek için ANB açısmı kullanmaktadır (Şekil 56).
Holdaway; Tweed 'in normal yüz yapısı gösteren grubunda (normal
face sample group) ölçümler yaparak, ANB açısınm ortalama değerini 2
derece ve standart sapmasini da 3 derece olarak önermektedir. ANB açısı
negatif 1 derece ile pozitif 5 derece arasinda olduğunda dengeli bir yiiz
profilinin olabileceğini söylemektedir. Ayrıcı ANB açısı ideal değer 2 de78
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rece olduğunda, alt kesici dişlerin de NB doğrusunun 3 mm. önünde (1_NB=3 mm) bulunduğunu söylemektedir (Şekil 56). Gelişim beklenmeyen
erişkinlerde veya yaşları 13'den fazla olan kizlarda ve 16Tdan fazla olan erkeklerde ANB açısı değişmeyeceği için, alt ve üst kesici dişlerin durumları için aşağıdaki tablo 7fde görülen uzlaşmayı (compromise) önermektedir. Tabloda görülen "1-NA"; list orta kesici dişin röntgen görüntüsünün
uzun ekseni (kesici nokta ile apeks noktasinm belirlediği doğru) ile NA
doğrusu arasındaki açıyı ifade etmektedir.
Şekil 56 : Hoidaway Analizi. PgNB: Kemik Pogonion noktasinm
NB doğrusuna olan uzaklığı. 1-NB:
Alt orta kesici dişin en uzak vestibul yüzeyinin NB dogrusundan
uzaktığı. Pg-NB=T-NB ise; kesici
dişler (dentition) kemik kaidesine
gore ideal durumda bulunuyorlar
demektir. ANB açısı; Alt ve üst çenenin ön arka (sagittal) yönde biribirieriyie itişkisini gösteren açıdrr,
H-Açısı (Hoidaway açısı): NB doğrusu ile üst dudak ve yumuşak doku çeneucuna çizilen teğet arasında kalan açıdır. ideal durumda
ANB açısı 1 ile 3 derece arasindayken, H açısı da 7 ile 9 derece
arasmdadir.

Pg-NB

H açiSJ

\

Tablo 7: Hoidaway uzlaşrna önerisiA N B açısı
Î - N B uzaklığı

1-NA açısı
22 derece
3.0 mm
0-4 derece
21
3.5
5 "
20
4.0
6 "
18
4.5
7 "
17
5.0
8 "
15
5.5
9 "
13
6.0
10 "
11
7.0
11 "
8
12 "
8.0 "
Hoidaway ayrıca şekil 56'da anlatılan şöyle bir kural getirmektedir.
Alt kesici dislerin NB dogrusundan uzakhğı; Pogonion (Pg) noktasinm
NB doğrusuna olan uzaklığı kadar olmalidir ve 2 milimetreye kadar olan
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farklar normal kabul edilmelidir. Ideal duruma bir ömek verelim; T-NB =
4 mm, Pg-NB = 4 mm ise, fark 4-4 = 0 (sıfır) milimetredir. Eğer T-NB 1 mm, Pg-NB = 4 mm ise, fark 1-4= -3 negatif üç milimetredir. Negatif
söylemi alt kesici dişlerin kemik kaidesinin gerisinde olduğunu ifade eder.
Holdaway farki negatif 3 mm ise; alt kesici dişler kemik kaidesinden 3
mm geride bulunuyorlar demektir. Bu durumda alt kesici dişler 3 mm one
hareket ettirilerek, sag taraftan 3 mm ve sol taraftan 3 mm topiam 6 mm
yer kazamlabilir demektir. Eğer 1-NB = 8 mm, Pg-NB = 3 mm. ise Hol
daway farki + 5 rnm'dir. Holdaway farkm 4 mm'den fazla olduğu durumîarda diş çekimi önermektedir.
Holdaway aynca yumuşak doku profil ile sert doku (kemik) profili
ilişkilendirmeye çahşmış ve şekil 56Tda görülen H- açısım (Holdaway açısını) tanımlamıştır. ANB açısınm değişimiyle H açısında olması gereken
değişimi anlatmak için aşağıdaki tablo 8Ti vermiştir,
Tabio 8 : ANB açısı ile H
ANB açısı
1 derece
2 M
3 "
4 "
5
"

açısî uyum tabiosiL
H açısı
7 derece
8
9
10
11
tı

ır

4.6-5, Steiner Sefalometrik Analizi

Şekîl 57: Steiner sefalometrik
analizinde ek ofarak kullanılan
nokîalar, D noktası: Alt çene
simfiz'inin (mandibular symphysis) merkezidir, E noktası:
chondylus mandibularisln en
arka nokiasmdan SN doğrusuna indirilen dikmenin SN doğrusunu kestiği noktadır, L noktası: Pogonion (Pg) noktasmdan SN doğrusuna indîrilerı
dikmenin SN doğrusunu kestiği
noktadır,
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Tablo 9: Steiner Sefalometik Analizi
Adı Soyadı:

Doğum Tarihi:
Gazilerli Steıner
Tarih
82.0
81.0±3.5
(açı)
SNA
80.0
78.0+3.5
(açı)
SNB
3.0±2.0
2.0
ANB
(açı)
76.0
75.5±3.0
(açı)
SND
4.0
5.0±2.0
(mm)
1 -NA
22.0
(açı)
18.5±5.5
1-NA
4.0
5.0±2.0
(mm)
T-NB
25.0
25.5±4.5
(açı)
T-NB
2.0±1.5
(mm)
Pg-NB
(fark)
(I-NB)-(Pg-NB)
133.0±6.5
131.0
(açı)
1-1
14.0
17.0±4.0
Kapams Diizlemi-SN (açı)
30.5±4.5 I 32.0
(açı)
GoGn-SN
49.0+7.5
51.0
(mm)
SL
22.0
23.0+3.0
(mm)
SE

-

]Protokol No:
Hasta
83.0
77.0
6.0
73.0
8.0
32.0
7.0
29.0
2.0
+5.0
123.0
20.0
40.0
38.0
-

20.0

ANB açısının değişik değerlerine göre alt ve iîst kesici
dislerin kabul edilebilir korıumları (uzlaştırma).
Steiner

IDEAL

IT

4.75

Gazilerli
5"

r

î Düzgün Ark Dışmda 1
distal

2.5 Yer Darlığı veya Fazla.
1 Yeni Konumu
Spee Eğrisi
4 6 Yeni Korıumu

5
4.5
2.5

Genişleıme

*r

E Boyutu
Çenelerarası

4

Ağızdışı

7

Çckim

7 6.5 TOPLAM
0.5

SONUC

14 4
14 20
6

X
o
3
tf3

I
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Steiner (32,33) sefalometrik analizi çok popüler olup, analizin tümü veya bir bölümü halen kullanilmaktadir. Steiner analizi yalnız tanıya yönelik bir analiz değildir. Bu analiz ile tedavi edilecek hastanın Önce tanısı,
sonra tedavi plânı yapilarak tedavi sonu hedefi saptanmaktadir. Zaten bu
nedenle çok kullanilmaktadir. Tedavi plânı ve tedavi sonu hedefini saptamak için klinik tecriibe gereklidir. Aynca çeşitli yüz morfolojisi gösteren
çocuklarda büyüme ve gelişimle oluşan değişiklikleri bilmek ve buna go
re tedavi edeceğimiz hastanm büyüme gelişiminin hangi yönde ve hangi
miktarda olacağım önceden tahmin edebilmek lâzımdır. Steiner analizi
kanşık görünmesine ragmen, çok mantıklı düşünülmüştür. Tedavî edeceğimiz her olguyu, ideal okluzyon ve dengeli yüz yapısı gösteren gruplardan hesaplanan ortalama değerlere yaklaştırmamız mümkün değildir. Bu
nedenle tedavi edeceğimiz olgularda; çene-yüz morfolojik yapılarına go
re, hem estetik, hem fonksiyonel, hem de kalıcılık (nüksetmeme, stability)
açısından en uygun uzlaşmayı yaparak tedavi hedefi saptamamız gerekmektedir. Steiner analizi işte böyle bir hipotetik hedef saptamaktadır.
Analizin önce tarn, sonra tedavi plânma yönelik kısımlarından bahsedilecektir.
Tanı
Daha Önce tanımladığımız sefalometrik noktalara ek olarak bu analizde kullamlan noktalar Şekil 57'de anlatılmıştır. Steiner sefalometrik ana
lizi de tablo 9'da gösterilmiştir. Tablo 9'da bu analizde ölçülen özelliklerin (parametre) hem Steiner tarafindan verilen ortalama değerleri, hem de
Gazilerli tarafindan verilen ortalama ve standart sapma değerleri yazılmıştır. Gazilerli doçentlik tezi çalışmasmda (17); yaşları 13-16 arasındaki
330 normal kapanışlı Ankara çocuklannda Steiner normlanni araştırmıştır. Tablo 9'da görülen rakamlar bu araştırmanın bulgulandır. Şimdi tablo
9'da belirtilen ve tedavi edeceğimiz olgularda ölçtüğümüz özelliklerin neyi tammladığım görelim.
SNA- Açısı: Üst çenenin cranium'a göre ön-arka yöndeki konumunu
belirler. Bu ölçümün değerine göre hastamızdaki anomalinin, üst çenenin
cranium'a göre daha önde veya daha arkada konumlanmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığına karar verilir. Bu açıyı oluşturan noktalardan A
noktası; üst kesici dişlerin apeks'lerinin önünde bulunan bir alveol kemiği noktasıdır. Bu nedenle kesici diş hareketlerinden etkilenir. Kök uçlarının önünde bulunduğu için, kesici dişlere yaptırılan torque hareketi de A
noktasım etkileyecektir. Kısaca SNA açısmı kesici dişleri öne veya arkaya hareket ettirerek bir miktar değiştirmek mümkündür.
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SNB-Açısı: Alt çenenin cranium a göre ön-arka yöndeki konumunu
belirler. Bu ölçüm değerine göre hastamızdaki anomalinin, alt çenenin
cranium'a gore daha önde veya daha arkada konumlanmasindan kaynaklanıp kaynaklanmadığına karar verilir. Bu açıyı oluşturan B noktası da alt
kesicı dişlerin apeks'lerinin önünde bulunan alveol kemiği noktası olmasina ragmen, B noktasi A noktasmm etkilendiği ölçüde değil de, daha az
miktarda diş hareketlerinden etkilenir,
ANB-Açısı: Bu açıdan daha once Holdaway analizinde bahsedilmişti. Bu açı bize alt ve üst çene arasındaki ön arka yöndeki anomalinin giddetini gösterir.
SND-Açısı: Bu açı aslında SNB açısı ile aynı yönde bir açıdır. Ste
rner Şekil-57'de gösterilen D noktasmm daha güvenilir, sabit (stabil) bir
nokta olduğunu ve tedavi esnasmda oluşan alt çene gelişiminin bu nokta
ile daha iyi anlaşılacağını söylemektedir. Ileride "4.7" numaralı paragrafta anlatılacağı gibi Steiner D noktasını, tedavi başı ve sonunda yapilan sefalogram çizimlerinin, yerel alt çene çakıştırmasında kullanmaktadır.
I-NA Boyutu ve Açısı: Bu ölçümlerle üst çene dişlerinin (dentition),
apikal kemik kaidesinin önünde veya arkasında, nerede konumlandığı belirlenmektedir. I-NA boyutu; iist orta kesici dişin kronunun vestibiil yiizeyinin en uzak noktasmm NA doğrusuna uzaklığı olarak ölçülür. I-NA
açısı ise; şekil 40'ta 9 ve 10 numara ile gösterilen list orta kesici dişin
apeks ve kesici kenar noktalannin belirlediği iist orta kesici diş uzun ekseni ile NA doğrusu ile arasında kalan açıdır. Bu açı iist kesici dişlerin eksen eğimlerini; protruzyon, retruzyon durumlarmi gösterir.
T-NB Boyutu ve Açısı, Pg-NB Boyutu, (T-NB)-(Pg-NB)=Holdaway
Farki: Bu ölçümler alt çene dişlerinin (dentition) kemik kaidesinin önünde veya gerisinde konumlandığını belirlemeye yarar. T-NB boyutu; alt or
ta kesici dişin kronunun vestibiil yüzeyinin en uzak noktasmm NB dogru
suna uzaklığı olarak ölçülür.T-NB açısı ise; şekil 40'ta 11 ve 12 numara ile
gösterilen alt orta kesici dişin kesici kenar ve apeks noktalannin belirlediği alt orta kesici diş uzun ekseni ile NB doğrusu arasında kalan açıdır. Bu
açı alt kesici dişlerin protruzyon, retruzyon durumlarmi gösterir. Bu analizden once anlatilan Holdaway analizini, kuralmi ve farkim tekrar okuyunuz, hatirlayimz.
I-T Açısı (interinsizal açı): Alt ve iist orta kesici dişlerin uzun eksenleri arasinda kalan açıdır. Bu açının ortalama değeri 133 derecedir. İnterin83
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sizal açımn değeri artarak 180 dereceye yaklaşırsa, alt ve üst kesici dişlerin retruzyonu var demektir. İnterinsizal açı 130 dereceden daha küçük
120, 110 derece ise, alt ve üst kesici dışlerin protruzyonu söz konusu de
mektir.
Kapanış Düzlemi-SN ve GoGn-SN Açıları: Bu açılar hastamızdaki
dik yön anomalinin iskeletsel kökeni olup olmadığını anlatmaya yarar.
Örneğin; bir ön açık kapanışlı hastamız varsa ve GoGn-SN açısı 40 derecenin iizerindeyse, iskeletsel bir açık kapanışın söz konusu olduğunu ve
tedavisinin zor olacağım anlariz. Ayrica bu açıların değeri arttıkça örneğin; GoGn-SN 40 derece ve üstündeyse, alt çenenin hem one hem de aşağıya doğru olan büyüme ve gelişiminin; öne doğm olan yatay yön vektörünün daha az, aşağıya doğru olan dikey yön vektörünün daha fazla olacağını tahmin ederiz.
SL-Boyutu: Şekil 57'de görüldüğü gibi L noktası; çeneucu Pogonion
noktasının (Pg) SN doğrusu üzerindeki izdüşümüdür. SL boyutu çeneucunun ön kafa kaidesine ve Sella noktasına göre konumunu belirler. SL ölçümünü değerlendirirken mutlaka GoGn-SN açısı da dikkate almmahdır.
Bunun için aynı büyüklükte alt çeneleri olan iki olgu düşünelim. Birisindeki GoGn-SN açısı büyük, diğerindeki küçiik olsun. Açının küçük olduğu olguda SL boyutu büyük, açmın büyük olduğu olguda ise SL boyutu
daha kücük bulunacaktır.
SE-Boyutu: Şekil 57'de görüldüğü gibi, bu boyutla alt çene eklem başmın (chondylus mandibularis) Sella noktasma gore önde veya arkada konumlandığı belirlenir. Buna göre, örneğin bir Angle Kl.11,1 anomalisinde
kondil'in daha geride konumlamp konumlanmadığı sorgulanır.
Tedavi Plânlaması
Tedavi plânlaması alt çene di§ kavsi esas ahnarak yapilmaktadir.
Çünkü üst çeneye kıyasla alt çenedeki diş hareketleri daha kısıtlıdır. Orneğin üst çenede headgear ile üst molarları distal yönde oldukça büyük ölçüde hareket ettirebilmemize karşın, alt çenede bu mümkün değildir. Çünkü alt molarlann distal yönde hareketine ramus mandibularis ön kenarı
engel olmaktadir. Buna ragmen alt molar distal yönde hareket ettirilirse,
molar dişin distal tüberkülleri ramus mandibularis içine gîrmektedir. Bu
na bağlı olarak aynı yirmi yaş dişlerinde olduğu gibi "dentitio difficilis"
denilen, pericoronaritis gibi olaylar oluşabilmektedir. Alt kesici dişlerin
de öne arkaya hareketi üst çeneye göre daha kısıtlıdır. Bu nedenle tedavi
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plânlamasında birinci derecede alt çene düşünülmektedir.
Oldukça karışık olan tedavi plânlamasını anlatabilmek için bir örnek
olgudan konuşmak iyi olacaktır, 12 yaşında, Angle K1.II,1 anomali, 9 mm
overjet ve alt diş kavsinde 5 mm yer darlığı gösteren bir kız çocuğu hastamız olsun. Hastamızın sefalogramınm çizim ve ölçümlerini yaparak,
tablo 9'da görülen analiz kağıdının hasta yazıh sütünuna bulduğumuz rakamları yazdık. Tablo 9'da görülen analiz kağıdmda birçok açı şeklinde
grafikler vardır. Bu açı grafikleri; alt ve üst kesici dişlerin uzun eksenleri
arasmda oluşan interinsizal açıyı göstermektedir. Açı grafiğinin üst çizgisi üst kesici diş, alt çizgisi ise alt kesici diş uzun eksenini göstermektedir.
Bu açı grafiğinin interinsizal açımn bulunduğu iç tarafındaki üst çizgisi
arkasına J_-NA açısı rakamı, alt çizgisi arkasına ise 1-NB açısının değeri
yazılır. Bu çizgilerin dış tarafına ise aynı özellikleri boyutsal (mm) rakamları yazılın Üst çizginin üst ucuna ANB açısı değeri yazılır. Hastamızın
ANB açısı 6 derece, İ-NA açısı 32 derece, I-NA uzaklığı 8 mm, 1-NB
açısı 29 derece, T-NB uzaklığı 7 mm ve Pg-NB uzaklığı ise 2 mm ölçülmüştür. Bu rakamların heps in i, tablo 9'un en alt ve sol tarafindaki, altmda
"problem" yazılı açı grafiğinin, yukarıda bahsedilen yerlerine yazahm.
Pg-NB uzakhğım İse açı grafiğinin alt çizgisinin alt ucuna yazahm. Bu
değerler, tedavi etmek istediğimiz hastamizm tedavi başındaki problemidir. Ortodontik tedaviyle hastamizm 6 derece olan ANB açısını küçültmek
istiyoruz. Ne kadar küçültebiliriz? İşte burada klinik tecriibe işe girmektedir. Hastamiz 12 yaşında olup, daha büyüyecektir. Fakat GoGn-SN açısi 40 derecedir. Yani alt çenenin öne doğru daha az, aşağı doğru daha çok
büyümesi beklenmektedir. Bu da ANB açısımn küçülmesinin zor olacağını göstermektedir. Bir de yapılacak tedavinin şekli (headgear kullanimi
gibi) de ANB açısımn ne derecede küçültülebileceğinde etkili olacaktir.
ANB açısınm küçültülmesiyle ilgili şöyle bir kaba kural, formül vardır.
Tedavi sonunda hedeflenen ANB açısı= (mevcut ANB açısı x 0.5) + 1 de
rece. Buna gore hastamizm ANB açısı 6 derece olduğuna göre, hedefle
nen ANB açısı = (6 x 0.5)+1 = 4 derecedir.Bu hedeflediğimiz ANB = 4
rakamini analiz kağıdında "problem" açı grafiğinin yanındaki üst üste çizilmiş iki açı grafiğinin en üst ucuna yazıyoruz. Şimdi hedeflediğimiz bu
4 derecelik ANB açısına uygun olarak uzlaştırılmış üst ve alt kesici dişlerin NA ve NB doğrularından kaç milimetre uzakta bulunması gerektiğini
bulmamız gerekmektedir. Bunun için analiz kağıdında, Steİner'in açı gra
fikleri üzerine değişik ANB açısı değerlerini yazarak verdiği, üst ve alt
kesici diş konumlarmm ANB açılarına göre ne olması gerektiğini gösteren srafik tablosuna bakmamız lâzımdır. Bu tabloda ANB = 4 ise 1-NA
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boyutu = 2 mm, I-NA açısı = 20 derece, 1-NB boyutu = 4.5 mm ve 1-NB
açısı = 27 derecedir. Biz bu rakamlardan yalmz boyutsal (mm) olanlan,
hedeflediğimiz ANB = 4 rakamim yazdığımız açı grafiğindeki yerlerine
yazıyoruz. Şimdi alttaki ve altında "Pg" yazılı açı grafiğine geçiyoruz.
Burada yine bir tahmin yapmak zorundayiz. Tedavi sonunda hastanin Pogonion noktasi NB doğrusundan kaç mm uzakta olacaktir? Tedavi basinda Pg-NB uzakhğı = 2 milimetredir. GoGn-SN açısı büyük olduğuna go
re, çok fazla Pogonion gelişimi beklenmemektedir. Pogonion'un 1 mm daha arttığım, yani Pg-NB uzaklığının 3 mm olacağını düşünelim. Bu hipotetik Pg-NB = 3 mm rakamim da hemen, alttaki açı grafiğininin Pg yazan
alt ucuna yaziyoruz. Daha once Holdaway analizinde Holdaway kurahndan bahsetmiştik. Alt kesici dişlerin NB doğrusuna ideal uzaklığı, Pogo
nion noktasmin NB doğrusuna olan uzaklığı kadar olmaliydi. Bu kurala
gore, hastamizda mademki tedavi sonunda Pg-NB uzakhğmm 3 mm olmasi bekleniyor, T-NB uzaklığı da 3 mm olmalidir. Hemen 1-NB = 3 mm
sayLsini alttaki açı grafiğindeki yerine, yani Pg 3 mm yazan yerin üzerine
yaziyoruz. Şimdi alt taraftaki açı grafiğinin I-NA boyutunun bulunduğu
yerine de "x" iks harfini yaziyoruz. Bu bilinmeyen x' i bulmak için, üst
üste duran iki açı grafiğindeki bilinen alt ve üst keser uzakhklannm (INA ve T-NB ) rakamlanm kullanarak bir eşitlik kuruyoruz: 2 - 4.5 = x 3 olmalidir. Buradan x = 0.5 rakamim bularak x yerine yaziyoruz. Uçüncü sırada bulunan ve altında "çözüm" yazan açı grafiğine; hastamızın tedavisi sonunda ANB açısım 4 dereceye indirdiğimizde, I-NA ve 1-NB
parametrelerinin ne miktarda olacağını yaziyoruz, Bu "çözüm" yazılı açı
grafiğinde üst çizginin iist ucuna ANB = 4, alt çizginin alt ucuna Pg-NB
= 3 yaziyoruz. I-NA ve 1-NB uzakliklarmin ne kadar olacağım da bir onceki iist iiste duran iki açı grafiğındeki bu parametrelere ait rakamlan toplayıp ikiye bölerek (ortalama hesabi ile) buluyoruz. Yani I-NA = ( 2 +
0,5 ) : 2 = 1.25 mm, T-NB = ( 4,5 + 3 ) : 2 = 3.75 mm. Bu hesapladığımiz rakamlan da altmda "çözüm" yazıh grafikteki yerlerine yaziyoruz.
Şimdi sıra 'I-NA açısı ile 1-NB açısı tedavi sonunda kaç derece olacak
tir?" sorusunu bulmaya geldi. Bunun için analiz kağıdındaki Steiner'in açı
srafiklerindeki uzlastırma rakamlarına bakmamız gerekmektedir. Tedavi
sonunda 1-NB uzaklığımn 3.75 mm olacağını hesaplamıştık. Steinerin
uzlaştırma rakamlarında bu 3.75 sayısını buluyoruz, buna uygun 1-NB
açısı = 24 derecedir. Bu rakami da çözüm grafiğindeki yerine yaziyoruz.
Tedavi sonundaki I-NA uzakhğımn 1.25 mm olacağını hesaplamıştık, bu
1.25 sayısını yuvarlayip 1.0 kabul edelim. Şimdi Steiner'in uzlaştırma grafiklerinde I-NA = 1 mm değerine uygun açıyı arayahm, buna uygun 186

I

Scanned By OrTHoTaMINe

NA açısı = 19 derecedir. Bu rakami da grafikteki yerine yaziyoruz. Şimdi "Çözüm grafiğine yazdığımız rakamlara, yapacağımız tedavinin sonun
da ulaşabilir miyiz, bu rakamlar gerçekçi midir?" bunun muhasebesini yapalim.
Yer Muhasebesi
Sefalogram'ın çizim ve ölçümünde, en önde görünen alt kesici dişin
şeklini çizerek NB doğrusuna olan uzakhğmı ölçüyoruz. Fakat bazen hastanın ağzına veya ortodontik modeline baktigimizda, üç kesici dişin gayet
diizgün olarak diş kavsi üzerinde durduğunu, yalnız bir tanesinin önde olduğunu görüyoruz. Bu durumda analizimizde bir düzeltme yapıyoruz.
Tablo 9'da görulen analiz kağıdımızda, en alt sol tarafta bulunan kutu şeklinin üstünde "1 düzgün ark dışında" yazılı küçük bir kutu vardır. Bu kutunun ileri kısmma 1 mm yaziyoruz. Demek ki bir kesici diş diğerlerinden
İ mm. önde bulunuyormuş. Halbuki biz 1-NB uzakhğını 7 mm ölçmüştük.
Şimdj. "problem" yazılı açı grafiğinde de bir düzeltme yapıyoruz ve buradaki 1-NB = 7 rakamını çizip altına 6 sayısmı yaziyoruz.
Şimdi analiz kağıdının alt sol tarafındaki büyük kutuya geliyoruz. Bu
kutuda alt diş kavsindeki, bir tür kâr zarar hesabı gibi, yer fazlalığı veya
yer eksikliği hesabı yapılmaktadır. Bu kutudaki en üst satırda "Yer darlığı veya fazlalığı" yazmaktadır.
Yer Darlığı veya Fazlahğı: Bu bölümün negatif hanesine, hastamızın
ortodontik model analizi sonucu hesapladığımız 5 mm yer darhğım yazi
yoruz. Eğer hastamızda diastemalar olsaydı, bunlarm toplamını pozitif ha
nesine yazacaktık.
1 Yeni Konumu : Alt kesici dişlerin yeni konumuyla kastedilen şey;
"Tedavi sonunda alt kesici dişleri çözüm grafiğinde yazılı konuma getirdiğimizde, ne kadar yere ihtiyaç vardır?" sorusudur. Analiz kağıdımıza
baktigimizda, problem yazılı grafiktedüzeltmeden sonra T-NB = 6 mm,
çözüm grafiğinde ise tedavi sonunda 1-NB = 3.75 milimetredir. Yani alt
kesici dişler 6 - 3.75 ~ 2.25 mm geri almacaktir. Bunun için ise 2.25 x 2
= 4.5 mm yer ihtiyacı vardır. Bu 4.5 milimetreyi kutudaki negatif hanesi
ne yaziyoruz. Eğer alt kesicileri geriye değil de 2 mm one getirmek gerekseydi, 2 x 2 = 4 mm diastema, yer fazlahğı oluşacaktı, o zaman pozitif ha
nesine yazacaktik.
Spee Eğrisi ; Bilindiği gibi alt molar ve premolarlar diş kavsinde
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Spee eğrisi üzerinde sıralanmaktadır. Ortodontik tedavi yapmak için band
ve bracket'ler yapıştırıp, bunların yataklarina (slot) diiz bir ark teli bağladığımızda, Spee eğrisi düz bir duruma gelmektedir. Bir eğri çizgi parçası doğru parçası durumuna getirildiğinde boyu uzamaktadır. Spee eğrisi
de düzleştirilirse ark boyu uzamaktadır, Yani Spee eğrisini düzleştirmek
"ver ihtivacı" dosurmaktadır. Bu konudaki kaba kural şöyledir. Spee egrisi derinliği 2 mm ise düzleştirildiğinde toplam 2 mm, Spee derinliği 3
mm ise düzleştirildiğinde kabaca toplam 3 mm yere ihtiyaç vardır. Fakat
bu yer ihtiyacının tam olarak hesabı için Baldrige (3) bir formül oluşturmuştur. Tek tarafta Spee eğrisi düzleştirildiğinde ihtiyaç olan yer = (0.488
x Spee derinliği) - 0.255. Bu formüle göre hastamızda 3 mm olan Spee derinliği düzleştirildiğinde ne kadar yere ihtiyacımız olduğunu hesaplayalım. Tek taraf için gerekli yer = (0.488 x 3) - 0.255 - 1.209 mm. İki taraf
icin 2 x 1.209 = 2.418 mm. Bu rakamı 2.5 mm olarak yuvarlayarak kutudaki vine negatif hanesine yazıyoruz.
6 Yeni Konumu : Alt altı yaş dişlerinin yeni konumuyla kastedilen
şey; "Örneğin alt çeneye yapılan headgear ile, alt molarlar distalize edilerek yer kazanabilir miyiz?" sorusudur. Bu şekilde, eğer molarlar erken süt
dişi kayıpları nedeniyle öne yürümüşlerse bir miktar yer kazamlabilir.
E§er molar dişler erken süt diş kaybı nedeniyle one yürümemişlerse, headgear ile alt molarları ramus mandibularis içine doğru hareket ettirmek
cok süctür. Zaten bizim hastamızda KLII,1 anomali olduğundan, alt çeneye headgear uygulayarak, alt çenenin öne doğru büyümesini de frenlemek (inhibition) ıstemiyoruz. Bu nedenle kutudaki bu haneye hiçbir şey
yazmıyoruz.
Genişletme : Alt çenede daımî kaninler sürdükten sonra yapılan, alt
diş kavsi genişletmesinin sabit, stabil kalmadığını, nüksettiğini biliyoruz
(42). Bu nedenle alt diş kavsi genişletmesi düşünmediğimizden bu haneyi de boş bırakıyoruz.
E Boyutu : E harfi Amerikahlar tarafından süt ikinci molar dişler için
kullanılan bir semboldür. Burada E Boyutu (şekil 167, E space) ile kaste
dilen şey; "Alt süt ikinci molarlar düştüğünde ne kadar yer fazlalığı olacaktir?" sorusudur. Hastamız karışık dişlenme (mixt dentition) döneminde ise, model analizimizi yaparken (10.5.2.2. numarali konu) Leeway yer
rezervini hesabımıza katiyoruz (42). Bizim hastamiz 12 yaşmda ve ağzında hiç süt dişi olmadığından kutudaki bu haneyi de boş bırakıp, hiçbir şey
yazmıyoruz.
88
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Çenelerarası, Ağızdışı : Yukarıda alt çeneye headgear uygulayarak
ağızdışı kuvvet uygulamayı düşünmediğimizi belirtmiştik. Fakat hastamızda Angle KLII,1 anomalî söz konusu olduğu için, KLII elâstikler takarak çeneler arası kuvvet uygulamayı düşünmekteyiz, Alt molar dişlerden üst ön bölge dişleri arasına takılan bu lâstik rondeller; üst çene dişlerini arkaya hareket ettirerek overjet'i azalttığı gibi, alt molarların da öne
yürümesine neden olmaktadırlar. Alt molarlarm öne yürümesi de yer ihtiyacı doğurmaktadır. Bu çeneler arası kuvvet uygulamasiyla alt molar
dişlerin sağ taraftan 2 mm, sol taraftan 2 mm öne yürüyeceğini tahmin
ederek, toplam 4 mm yer ihtiyacı olacağını düşünüyoruz. Bu 4 mm yer ihtiyacmi da kutudaki çeneler arası bölümünün negatif hanesine yaziyoruzÇekim : Analiz kağıdının sol alt köşesindeki kutunun negatif hanesi
ne şimdiye kadar yazdığımız rakamlari topladığımızda, 16 milimetrelik
yer ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Hastamızda diş çekimi yapmadan bu yeri sağlamarnız mümkün değildir. Bu nedenle alt çenede sag ve sol taraftan
birer premolar çekmeyi düşünüyoruz. Bir alt premoların mesiodistal çapı
7 mm ise, çekimle 2 x 7 = 14 mm yer kazaniyoruz, bu 14 sayısını da ku
tudaki ilgili yerin pozitif hanesine yazıyoruz. Dişler çekildikten sonra apereyler takilmcaya kadar geçen zaman zarfmda, sag ve sol molarlarm çekim boşluğuna doğru kendiliğinden (spontan) 2 mm yürüdüklerini (fizyolojik mesializasyon) düşünüyoruz. Sag taraftan çekim boşluğuna 2 mm
yürüme ve sol taraftan çekim boşluğuna 2 mm yürüme sonucu, toplam 4
mm yer kaybedilecektir. Yam çekimle kazanılan 14 milimetre yerin 4 milimetresi bu şekilde kaybolacaktır. Bu 4 rakamını da kutunun çekim yerinin negatif hanesine yazıyoruz. Şimdi yeniden negatif hanesine yazdigi
miz rakamlari toplarsak, 20 mm yer ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Halbuki
çekimle 14 mm yer kazamyoruz. Bu durumda hâlâ 6 mm yer gerekmektedin Şimdi bunu nasıl karşılayacağımızı görelim,
Gerçekçi Tedavi Hedefı: Yukanda bahsedilen 6 mm yeri karşılamak
için bazı fedakârlıklar yapmamız gerekmektedir. Bunun için tekrar analiz
kağıdımızm sol alt köşesindeki kutuya bakıyoruz, Çenelerarası K1JI elâstik
kullanmazsak 4 mm yer kazanabiliriz diye düşünüyoruz. Fakat sonra hastamizda Angle KLII,1 anomali olduğunu hatırlatıyoruz. Hem KLII okluzyondan Kl.I okluzyona geçmek, hem de overjet'i azaltmak için KLII elâstiklere ihtiyacımız olacağmı düşünüyoruz. Bu nedenle buradan fedakârlık yapmarmzm mümkün olmadığını anhyoruz. Analiz kağıdındaki kutuya tekrar
bakiyoruz* Çekimlerden sonra molarlarm one yürümesine fırsat vermezsek
4 mm yer kazanabiliriz diyoruz. Bu nasıl olacak? Daha dışleri çekmeden
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önce, çektireceğimiz dişler hariç, hastamızın diğer dişlerine band ve bracket'leri yapıştınnz ve çekime göndeririz. Dişler çekildikten sonra hasta hemen tekrar bize gelir. Biz de hemen ilk arklanmızı takarak, molarların kendiliğinden çekim boşluğune yürümesine engel oluruz. Böylece 4 mm tasarruf edebiliriz. Fakat hâlâ 6 - 4 = 2 mm yer eksik. Bunu nasıl karşılayacağız?
Bunu da şöyle karşılayabiliriz. Analiz kağıdımızın, altında çözüm yazılı
grafığine T-NB = 3.75 mm olacak diye yazmıştık. Fakat alt çenede hâlâ 2
mm yere ihtiyacımız olduğu için 1-NB = 3.75 mm yapmamız mümkün değil. Eğer alt kesici dişleri 1 mm one alırsak (protruzyon), eksik olan 2 mm
yeri karşılayabiliriz. Biz de öyle yapıyoruz. Gerçekçi tedavi hedefi; 1-NB =
3.75 + 1 = 4.75 mm oluyor. Alt kesici dişlerin 1 mm protruzyonunu yaptığımızda, list kesici dişlerin de 1 mm öne alınması gerekiyor. Aksi takdirde
alt ve üst kesici dişlerin başbaşa kapanışı (tete â tete) oluşur. Bu durumda
İ-NA = 1.25 + 1 = 2.25 mm olacaktır. Bu yeni uzlaşma değerlerini yan taraftaki altında "hedef' yazılı grafiğe taşıyoruz. Steiner'in yukandaki uzlaşma tablosundan; T-NB =4.75 mm olunca buna uygun açının 28,1-NA =
2.25 mm (yaklaşık 2) olunca buna uygun açının 20 derece olduğunu bularak, hedef grafiğindeki yerlerine yazıyoruz. Böylece hastarraz için gerçekçi tedavi hedefini saptamış oluyoruz.
Ankıraj Muhasebesi
f

Şimdi de kısaca, tablo 9 da görülen analiz kağıdının sol alt köşesindeki kutunun solunda bulunan "mes.-*- 6 -*-distal" yazıh karelerle ilgili ankıraj sonunlarmı ve düşüncelerini anlatayacağız.
Yer Darlığı veya Fazlalığı: Hastamızın alt diş kavsindeki 5 mm yer
darhğını, çekim yapmadan, alt molarların distalizasyonu ile tedavi ettiğimizi düşünelim. Bu durumda sağ ve sol moları 2,5 mm distalize etmemiz
gerekmektedir. Bu 2,5 rakamını ilgili karede distal tarafa yazıyoruz.
T Konumuna Bağlı Olarak 6 Yeni Konumu: Yukanda, hastamızdaki
Angle KXII,1 anomaliyi tedavi etmek için çenelerarası Kl.II elâstik kullanacağımızı ve bunun sonucu da alt sağ ve sol molann 2 mm öne yürüyeceğini
(ankıraj kaybı) düşünmüştük. Alt molarlann 2 mm one yiiriimesi demek, alt
kesici dişlerin de 2 mm protruzyonu yani one hareketi demektir. Analiz kağıdında, altında "çözüm" yazan açı grafiğine baktığımızda, tedavimizin sonunda T-NB uzakhğının 3.75 mm olmasmi istediğimizi görüyoruz. Tedavi
sonundaT-NB = 3.75 mm_olabilmesi için, Kl.II elâstik kullanmaya başlamadan önce alt kesici dişleri T-NB = 3.75 - 2 = 1.75 mm konumuna getirmemiz
gerekmektedir. Hesabı kolaylaştırmak için 1.75 rakamını 2 mm olarak yuvar90
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layalim. Demek ki Kl.II elâstİk takmaya başlamadan önce 1-NB = 2 mm olmasi gerekmektedir. Analiz kağıdında, altında "problem" yazüı açı grafığine
baktığımızda tedavi başındaki 1-NB = 6 milimetredir. Buna göre Kl.II elâstik takmaya başlamadan önce; 1 -NB = 6 - 2 = 4 mm hesabiyla, alt keserlerin
4 mm geri getirilmesi ve bunun için de alt molarlann 4 mm distalize edilme
si gereklidir. Bu 4 mm molar distalizasyon ihtiyacini da ilgili karede "6 dis
tal" hanesine yazip topluyoruz. Bu işlem sonucu, çekim yapmadığımız takdirde sag ve sol altı yaş dislerinin 6,5 mm distalize edilmesi ihtiyaci ortaya
çıkıyor. Fakat bu mümkün değildir. Ankıraj muhasebesi de diş çekimi yapmak gerektiğirıi gösteriyor. Alt çeneden sag ve soldan iki premolar çektiğimizde, sag ve sol tarafta 7 mm yer kazamyoruz. Bu da teorik olarak alt mo
lar sag ve solda 7 mm mesial yönde yürüyebilir demektir. Bu 7 rakamını da
ilgili karede çekim sırasına ve Mmesr<-6" hanesine yaziyoruz. Ilgili karelerde toplama işlemini yaptığımızda, muhasebe sonucu "mes.-<-6"= 0.5 mm
çıkıyor. Bu rakam (0.5 mm) bize şunu anlatmaktadır. Alt çenedeki çekim
boşlukları kapatıldıktan sonra, eğer biz sadece 0,5 mm. ankıraj kaybetmişsek, yani alt molar sag ve solda yalmz 0.5 mm. mesiale yürümüşse, alt kesici dişler tedavi sonunda elde etmek istediğimiz konumdan 2 mm. daha geriye getirilmiş durumdadirlar demektir. Bu durumda korkmadan, rahatça çenelerarası Kl.II elâstik kuvveti kullanarak 2 mm ankiraj kaybedebiliriz de
mektir. Bu durumda Kl.II elâstikler takılmaya başlanırsa, alt çenedeki çekim
boşluklan kapatıldığı ve hiç çekim boşluğu kalmadığı için, alt diş kavsi bir
bütün halinde (ankırajı artmış olarak, 42), hem molarlar hem de kesici dişler
ile birlikte 2 mm one hareket edeceklerdir.
GÖrüldüğü gibi Steiner sefalometrik analizi yalnız sefalogramm çekildiği tarihteki diş-çene-yüz iskeletindeki anomalinin tanısına yaramıyor.
Aynı zamanda tedavi sonunda elde edilebilecek sonuç için de bir hipotez
oluşturuyor. Pek tabii bu sonuca ulaşabilmak için de, iyi bir klinik tecriibeye ve iyi bir tedavi tekniğine sahip olmak gereklidir.

4.6.6 . Sefalometrik Yumuşak Doku Profil Analizleri
m 4

Once büyüme ve gelişimle yumuşak doku profilinde ne gibi bir değişiklik meydana geldiğini anlatmak için, Subtelny'nin araştırmasımn çok
küçük bir kısmmdan bahsedeceğiz. Sonra yine birkaç cümle ile Steiner ve
Ricketts yumuşak doku profiî analizlerinden söz edeceğiz.
Subtelny Yuımışak Doku Profil Anaiizi
Subtelny (34,35); daha önce Bolton tarafından toplanmış, aynı çocuk91
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Şekil 58: Subtelny araştırmasından bazı ölçümler. I :Kemik konveksite açısı (NAPg). II: Yumuşak doku konveksite açısı (NS-SN-PgS). Ill: Burunun dahil olduğu total konveksite açısı (NS-NO-PgS). NS (Nasion Soft) noktasi: Yumuşak doku noktast olup, kemik Nasion (N)
noktasmdan Frankfort doğrusuna çizilen paralelin yumuşak doku profiL çizgisini kestiği nok
tadir. SN (Sub Nasai) nokta: Yumuşak doku noktasi olup, burunun altmdaki (subnasal) girintinin en derin noktasidir. List dudak ile burunun birleştiği noktadir. NO noktasi: Yumuşak
doku noktasi olup, burun ucunun en dış noktasidir. PgS (Pogonion Soft) noktasi: NO veya
SN'den yumuşak doku çeneucuna teğet çizîldiği zaman ortaya çıkan, yumuşak doku çeneucu noktasidir,

Tablo 10 : Şekil 58'de gösterilen konveksite açılarmda büyümc ve gelişimle oluşan
değişiklikleri gösteren ortalama değerler.

I

II

III

N-A-Pg

NS-SN-PgS

NS-NO-PgS

Yaş

Erkek

Kız

Erkek

Kız

Erkek

Kız

5

170.6

171.6

162.1

164.7

138.5

139.6

ıo

174.7

173.3

160.6

161.7

137.4

133.7

12

174.8

175.3

161.8

160.7

137.3

14

178.4

175.5

161.4

161.0

134.3

129.7

18

Î79.0

177.0

163.5

163.3

133.0

131.0

92

132.8
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lann çeşitli yaşlarında çekilmiş profil sefalogram'ları üzerinde çalışmıştır
(longitudinal, boyutsal araştırma). Çocuklarm 3 aylıktan 18 yaşına kadar
sefalogramları alınmıştır. Subtelny normal yüz profili gösteren çocukların
yumuşak doku profillerini incelemiştir. Bu amaçla birçok parametre ölçmüştür. Biz burada şekil 58'de anlatılan yalnız üç parametredeki, büyüme ve gelişimle meydana gelen değişikliklerden bahsedeceğiz. Tablo
10'da burun dahil edilmeden ölçülen kemik ve yumuşak doku konveksite
açıları (şekil 58-1 ve II) incelendiğinde, bu açıların artarak erişkin yaşta
doğru açıya (180 derece) yaklaştığı görülmektedir. Yani yüz konveksliğinin azalarak yüzün düzleştiği görülmektedir. Faat bu aldatıcı bir durumdur. Çünkü bu bakışa burun dahil edilmemiştir. Sefalometrik analizlerde
biz ortodontistler genellikle hep sert dokulara konsantre olarak, sert doku
profilden ve kemik profilin değişiminden konuşuyoruz. Fakat röntgensiz
olarak doğrudan doğruya veya fotoğraftaki profile baktığımızda, burunun
profili ne kadar büyük ölçüde etkilediğini görüyoruz. Şimdi burunu da içine alacak şekilde yüzün total konveksite açısına (şekil 58-111) baktığımızda. tablo 10'da çocuk yaştan erişkin yaşa doğru total yüz konveksite açısınm küçüldüğünü, yani yüziin daha konkevs olduğunu görüyoruz. Bu değişimin nedeni; altlanndaki kemik dokusuyla uyumlu bir gelişim gösteren
yumuşak doku Pogonion ve Nasion noktalarına kıyasla, burunun one doğru büyümesinin çok daha fazla olmasıdır. Burun ucu çok daha geç yaşlara kadar öne ve aşağıya doğru yer değiştirerek, büyümesine devam etmektedir. Bu nedenle burun ameliyatlanmn da 18 yaşından sonra yapılması
daha doğru olur.
Ricketts Yumuşak Doku Profıl Analizi
Şekil 59-B'de görüldüğü gibi Ricketts (26,27), hem yumuşak doku
çeneucuna, hem de burun ucuna teğet olan bir doğru çizmektedir. Bu doğruya estetik doğrusu (E doğrusu) adını vermektedir. Alt ve üst dudağm en
ön noktalannın bu estetik doğrusuna olan uzaklıklan ölçülmektedir. Fotomodel ve yıldızlardan oluşturulan bir grupta, alt dudak E doğrusunun 2
mm, üst dudak ise 4 mm arkasmda bulunmuştun Yaşları 7-12 arasında
anomalisi olmayan çocuklarda ise alt dudak E doğrusuna teğet veya çok
az gerisindedir. Yaş ilerledikçe dudaklar estetik doğrudan geriye doğru
çekilmektedirler. Ricketts, çocuğun yaşının büyümesiyle dudakların ge
riye çekilmesinin; Pogonion'un öne gelişiminden daha fazla miktarda bu
runun öne gelişmesine ve dudak kasılmasına (kontraksiyon) bağlı olduğunu söylemektedir. Kanşık dişlenme (mixt dentition) döneminden başlayarak, burun ucunun her yıl bir milimetre öne doğru yer değiştirdiğini
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bildirmektedir. Buna karşın list ve alt dudak kalınlığı ise çok az artmaktadır. Eğer ortodontik tedavi yapılır ve iist kesici dişler geriye alınırsa (retraksiyon) üst dudak kalmlaşmaktadır. Ricketts iist kesici dişîerin her 3
mm retraksiyonu için, üst dudağın 1 mm kalmlaştığım söylemektedir.

Şekil 59-A: Steiner, B: Ricketts yumuşak doku profil analizleri.

Gazilerli (20) yaşlan 13-16 arasmda değişen ve normal okluzyon
gösteren Ankara çocuklarında (n=330), üst ve alt dudağm E doğrusuna
olan uzaklıklarını ölçerek, ortalama ve standart sapma değerlerini hesaplamıştır: Üst dudak-E doğrusu uzaklığı - -3.8 ± 2.2, alt dudak- E doğrusu = -2.3 ± 2.2 milimetredir. Gazilerli de yaş arttıkça alt ve üst dudağın E
doğrusunun gerisine çekildiğini belirlemiştir.
Steiner Yumuşak Doku Profîl Analizi
Şekil 59-A'da görüldüğü gibi Steiner (32,33), profil sefalogramında
burun ucu ile üst dudağm üst kısmmın oluşturduğu "S" harfinin orta noktasmdan yumuşak doku çene ucuna bir teğet çizmektedir. Dengeli bir pro
fil yapısmda alt ve üst dudakların bu doğruya teğet olduğunu, yani bu S
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doğrusundan sıfır milimetre uzakhkta olduğunu söylemektedir. Gazilerli
(18) de yaşlan 13-16 arasmda değişen ve normal okluzyon gösteren An
kara çocuklarında (n=330), üst ve alt dudağın S doğrusuna olan uzakliklarını ölçmüş, ortalama ve standart sapma değerlerini hesaplamıştır. Ust
dudak - S doğrusu uzaklığı = -0.5 ± 1.5, alt dudak - S doğrusu = 0.0 ± 2.0
milimetredir,

4.6.7. Bu Kitabin Yazarmin Kombinasyon Sefalometrik
Analizi Onerisi
Daha once "4.6.5." numarah başlık altında Steiner sefalometrik ana
lizi anlatılmıştı. Gerçekten Steiner analizi; diğer analizlerden farkli olarak, tedavi edeceğimiz olgumuzun tanısının ötesinde, tedavi plânı ve hedefi saptayan, iyi düşünülmüş ve halen çok kullanılan bir analiz yöntemidir. Biz Steiner analizini tablo ll'de görüldüğü gibi biraz basitleştirerek
bazı ilâveler yaptık. Çünkü Steiner analizinde, örneğin yiiz iskeletinin dik
yön yapısını kavramak için tek bir ölçüm (SN-GoGn açısı) yapılmaktadır.
Bu ölçüm de her zaman yeterli olmamaktadır. Özellikle alt çenenin gelişim yönünü tahmin etmek veya saptamak için Y ekseni açısınm ilâve edilmesinin uygun olacağını düşündük. Fakat Y ekseni açısını; Downs'in yaptığı gibi Frankfort doğrusuna göre değil de, SN doğrusu ile Y ekseni ara
smda kalan açı (NSGn) olarak aldık. Çünkü Frankfort doğrusunu belirleyen Orbita ve Porion noktalarinin belirlenmesi, Sella Nasion noktalarma
göre daha zor olmaktadir. Buna bağh olarak hata yapma olasılığı da artmaktadir.
Y ekseni açısımn (NSGn) yamnda, alt çenenin one ve aşağıya doğru
olan gelişiminde, hangi vektörün daha baskm olacağını anlamak için Jarabak (24) analizinden total arka yüz yüksekliğinin (SGo), total ön yüz
yüksekliğine (NM) oranını aldik. Tablo 1 l'de görüldüğü gibi, arka yüz
yüksekliğinin ön yüz yüksekliğine oranı (SGo:NM) % 56-62 arasındaysa; alt çene büyüme ve gelişiminin dik yön vektörünün yatay yön vektörüne baskın olacağı, yani alt çenenin öne doğru daha az, fakat aşağı doğru daha fazla gelişeceği tahmin edilmektedir. Eğer arka yüz yüksekliğinin
ön yüz yüksekliğine oranı (SGo:NM) %65-80 arasinda ise; alt çene büyüme ve gelişiminin yatay vektörünün dikey vektörüne baskin olacağı öngörülmektedir.
Çene yüz iskeletinin hem dik yön hem de yatay yön yapısını birlikte
tammlayan Björk açılarmdan; eyer açısı (NSAr), eklem açısı (SArGo) ve
gonion açısını (ArGoM) da analize kattik (tablo 11).
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Tablo 11: Bu kitabin yazan tarafmdan önerilen, Steiner, BjörkP Downs, Holdaway ve Jarabak AnalizierJnden olusturulan Kombinasyon Sefalometrik AnaSîzi. Ortalama, standart sapma ve grafiklerdeki degerler GazilerliFden alınmıştır (13-16 yaşlanndaki normal kapanışiı
Ankara çocuklannın değerleri),

Protokol No:

DoSum Tarihi:

Adı Sovadı:
Tarih
SNAAçısı

81.0+3.5

SNB Açısı

78.0±3.5

ANB Ac\si

3.0±2.0

SN Ön Kafa Kaidesi L'zunlueu

70.013.0

GoM Alt Çerte Korpus Uzunluğu

74.515.Q

NSAr Ever

126,015.5

AÇISJ

SAtGo Eklem Açısı

145.0±6.0

ArGoM Gonion Açısı

120.5±6.0

1

!

7.0

SN/ANS-PN5 Açısı
SN/GoM Açısı

'

3l.0±5.0
I

NSGn Y Ekseni Açısı

69.013.5

j
1

SGoıIsM £ Aıfca:Ön Yüz Yük.

%68

ft 56-62 dikey-Çt 65-80 yaray gelişim baskm
L 7.014.0

SN Okluzvon Düzlemi

I33.0±6.5

1/J_ fnterinsizal Açı
İ/NA Açı

18.5±5.5
5,0±2.0

İ/NA Uzaklık

25,514.5

1/NB Açı
1/NB Uzakhk

5.0+2,0

Pg/NB Uzaklık

2.01 L5

T/NB-Pg/NB Holdaway Farkı

3.0

'

Üst Dudak/S Docnt.su Uzaklığı

-0.511.5

Alt Dudak/S Doğnısu Uzaklığı

0.012.0

IDEAL

-r

1-

0

7

/24S

M

6

/2\S

5

M

Y 20ü

23.5s ' \24,5[

8.5°i

15S

25,5n

21S

1

Alt Diş Kavsi

+

Yer Darlığı
veya Fazlalığı
1 Yeni Konumu

i

Çeneler Arası
1

Ağız Dışı

1

!
i

Cekim
Toplam
Sonuç
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Ayrica alt çene korpus uzunluğu (GoM) ile on kafa kaidesi uzunluğunu (SN) da analize ilâve ettik. Çünkü SNB açısı alt çenenin cranium'a go
re önde veya arkada konumlandığım göstermektedir. Acaba alt çenenin
önde veya arkada konumlanmasinin nedeni; normalden daha büyük veya
küçük olması midir? Buna tarn olarak olmasa da, alt çene korpus uzunluğu (GoM) ile on kafa kaidesi uzunluğunu (SN) karşılaştırarak kısmen karar verebiliriz. Bu karşılaştırmada SN:GoM normal orani kabaca bire bir
(1:1) civannda olmalıdır. Aslinda daha birçok ölçümün analize katılması
gerekmektedir. Örneğin alt çene ramus yüksekliği, yüz doğrusu (facial
plane) ile ilgili ölçümler, konveksite,... gibi. Fakat o zaman analizi kağıdın bir yiizüne sığdırmak mtimkün olmayacaktı.
Bilindiği gibi bir mozaik tablosu yüzlerce mozaik parçacığmdan
oluşmaktadır. Aynı şekilde diş-çene-yüz yapısı da yüzlerce yapı taşından
oluşmaktadır. Profil ve cephe (postero-anterior) sefalogramlarin analizlerini üç boyutlu olarak, bütün yapı taşlannı kapsayacak şekilde, yüzlerce
ölçüm yaparak gerçekleştirmek en doğrusudur, Ancak bu şekilde tarn ola
rak, tedavi edeceğimiz olgudaki anomalinin hangi yapı taşlanndan kaynaklandığmı teşhis etmek mümkün olacaktır. Fakat yüzlerce parametreyi
elle ölçmeğe kalktığımızda hastamızı tedavi etmeye zaman kalmaz. Mademki bilgisayar çağındayrz, bu işlemi bize bilgisayarlar yapabilir. Nitekim ilk bilgisayar sefalometrik analizi Ricketts (28) tarafindan uygulamaya konulmuştur. Yüz mozaik yapısmı tarn olarak kavrayabilmemiz için,
bilgisayara çok daha fazla sayida sefalometrik nokta vermemiz gerekmek
tedir.
Tablo ll'de önerdiğimiz Steiner, Björk, Downs, Holdaway, Jarabak
kombinasyon analizini ülkemizde kullanacağımız için, yapilan ölçümlerin
(SN/ANS-PNS açısı hariç) ortalama ve standart sapma değerlerini bahsedilen yazarlardan değil de, ülkemiz çocuklarında Gazilerli (17,18,21) tara
findan yapilan araştırmalardan aidık.

4.7. Sefalometrik Çizimlerin Çakıştırılması
Aynı kişiden 6 ay, 1 yıl, 2 yil, 3 yıl sonra sefalogram çekilerek, bu se
falogramlarin sefalometrik analizleri yapılır. Bundan amaç; büyüme ve
gelişmle veya tedaviyle meydana gelen değişiklikleri anlamaktır. Sefalo
metrik analizlere bakarak meydana gelen değişikliği anlamak için, yapi
lan her ölçümün çeşitli zamanlarda çekilen sefalogramlardaki değerlerini
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(rakamlarmi) okumak ve düşünmek gereklidir. Halbuki aynı kişiden değişik zamanlarda alman sefalogramlar değişik çizgilerle (düz, kesik kesik,
nokta nokta gibi) veya değişik renklerle çizilerek, bu çizimler üst üste çakıştırılırsa ( cephalometric superimposition), meydana gelen değişiklikler
bir bakışta görülür. Hani bir söz vardır; "Bazen bir resim bin kelimeye bedeldir." Işte bu ihtiyaçtan sefalometrik çakıştırmalar yapılır. Bu amaçîa
Steiner şu renklerin kullanılmasını tavsiye etmektedir. Tedavi başındaki
durum siyah, tedavi esnasındaki durum mavi, tedavi sonundaki durum
kırmızı, pekiştirme tedavisinin sonundaki durum ise yeşil renklerle gösterilir.
Total Çakıştırma
Diş-çene-yüz iskeletinin bütününde, büyüme ve gelişimle veya ortodontik tedaviyle meydana gelen değişiklikleri görmek amacıyla yapılır.
Aynı bireyin değişik zamanlarda çekilen sefalogramlarınm çizimlerinin
çakıştırümasmı yorumlarken dikkatli olmak gerekmektedir. Örneğin tedavisini tamamladığımız bir çocuğun tedavi başı ve sonundaki sefalogram
çizimlerinin çakıştınlmasında; hem tedaviyle hem de büyüme ve gelişimle meydana gelen değişiklikler görülmektedir. Eğer hastamız erişkin ise,
yalnız tedaviyle oluşan değişiklikler görülecektir.
Sefalometrik çizimlerin list üste getirilerek çakıştırılacağı bölgelerin
değişmez, sabît, stabil olması gerekmektedir. Erişkinde büyüme ve gelişim bittiği için böyle sabit anatomik yerler seçmek kolaydır. Fakat bizim
olgulanmızın çoğunluğunu çocuklar oluşturmaktadır. Çocuklarda da büyüme ve gelişimle herşey değişmektedir. Yüz iskeletinin sefalometrik çizimlerinin bütününün (total) çakıştırüması için kafa kaidesi kullanılmaktadır. Arka kafa kaidesi (Sella-Basion=SBa veya Sella-Artikulare=SAr)
bu iş için tercih edilmemektedir. Çünkü bu bölgedeki synchondrosis sphenooccipitalis 12-16 yaşına kadar gelişimine devam etmektedir. On kafa
kaidesi (SelIa-Nasion=SN) ise gelişiminin büyük bir kısmını erken yaşta
tamamladığından, total çakıştırmalarda ön kafa kaidesi kullanılmaktadır
Total çakıştırmada Wieslander (43) tarafından kullanılan anatomik
yapı; şekil 40dagösterilenplanumsphenoetmoidale ve etmoidçakıştırma
noktasıdır. Her iki sefalogram çizimlerinin planum sphenoetmoidale çizgileri (şekil 40 numara 2) ve etmoid çakıştırma noktalan (şekil 40 numara 5) üst üste gelecek şekilde çakıştırılır.
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Şekil 60: En fazla kullamlan sefaiometrik röntgen çizimlerinin total ve lokal çakıştırılma yöntemleri. Düz çizgi tedavi başındaki, nokta nokta çizgi tedavi sonundaki durumu göstermektedir. Yüz iskeletinin total çakıştırılması, her iki sefaiometrik çizimin SN doğruları S noktasında üst üste gelecek şekilde yapılmaktadır (Brodie, Steiner). Alt çenenîn yerel çakıştırması ise simfiz'in (symphysis) arka kenan ile korpus'un alt kenarı üzerinde yapılmaktadır
(Adams, Saizmann). Üst çene yerel çakiştırması ise, sert damağın (palatum durum) röntgen görüntüsü üzerinde, üst kesici dişlerin köklerinden uzak en derin kısmı üzerinde üst çene doğruları (ANS-PNS) üst üste gelecek şekiide yapılır.

Diğer bir total çakıştırma yöntemi Broadbent (9) tarafından kullanılanıdır. Bunun için önce Nasion (N) ve Bolton (Bo) noktalarımn belirlediği doğru çizilir. Bu NBo doğrusuna Sella (S) noktasından bir dikme inilir. Bu dikmenin orta noktası; "R" çakıştırma noktasıdır (Registration po
int). Her iki sefalogram çizimleri R noktalari list iiste gelecek ve NasionBolton dogrulari biribirlerine paralel olacak şekilde çakıştınlır.
Brodie (10,11,12) total çakıştırma yontemi en çok kullamlan yöntemdir. Şekil 39 ve 60'da görüldüğü gibi Sella (S) noktalari üst üste gelecek
şekilde SN doğrularının çakıştınlmasıyla yapılır. Steiner de total çakıştırmalarında bu yöntemi kullanir. Pek tabii bu yöntem de çok kullanılmasına ragmen ideal değildir. Bu yöntem de şöyle tenkit edilmektedir. Scott
(31) on kafa kaidesi (SN) gelişimini ikiye ayirarak incelemektedir.
SN="Sella-foramen ceacum" uzunluğu +"foramen ceacum-Nasion" uzun99
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luğu. Scott'a göre 7 yaşında "Sella-foramen ceacum" uzunluğu gelişiminin % 93'ü tamamlanmasına ragmen, "foramen ceacum-Nasion" uzunluğu gelişiminin sadece % 56'si tamamlanmıştır. Yani 7 yaşında Nasion gelişiminin henüz yarısı tamamlanmıştır.

Şekil 61: Alt ve üst çenenin değişik yerel çakıştırılma yörıtemleri. 1: Alt çerte gonion bölgesinde, ramus'un arka kenarları ve korpus'un alt kenarları üst üste gelecek şeküde çakıştırılabilir (Adams, Salzrnann). 2: Alt çene pogorıion noktaları ve korpus alt kenarları üst üste
gelecek şeküde çakıştırılabilir (Adams, Salzmann). 3: Alt çene; şekil 57'de tanımlanan D
noktası üzerinde GoGn doğrulan paralel veya üst üste gelecek şekilde çakıştınlır (Steiner).
4: Clst çene ANS noktası üzerinde üst çene doğruları (ANS-PNS) üst üste gelecek şekilde
çakıştırıhr (Salzmann). Bu çakıştırmada fissura pterygomaxillaris'e bakılırsa tuber maxilla'dakî kemik appozisyonu miktarı görülür. 5: Üst çene fissura pterygomaxillaris üzerinde ve
üst çene doğruîarı üst üste gelecek şekilde çakıştırılır. Bu çakışürmada da tuber maxilla'da
olan appozisyonel gelişim sonucu, üsî çenenin ne mîktarda öne doğru yer değiştirdiği
(translation) görülür.

Lokal Çakıştırma
Ortodontik tedaviyle oluşan diş hareketlerini görmek amacıyla alt ve
üst çenenin yerel çakıştırmalan yapılmaktadır. Fakat alt veya üst çenede
ön kafa kaidesi kadar bile az değişen anatomik yapı bulmak çok zordur.
Bu nedenle alt ve üst çene yerel çakıştırmalan için en iyi yöntem,
Björk'ün (6,7,8) yaptığı gibi alt ve üst çene kemikleri için en az iki adet
küçük (2 mm) metal implant yerleştirmektedir. Kemik dokusu hücreleri
arası madde kalsifiye oiduğundan (sertleştiğinden), büyüme ve gelişimle
kemik hücreleri arası mesafe artmaz. Yani kemik dokusunda hücreler ara100
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sı madde artarak (interstitiell) bir gelişim soz konusu değildir. Kemik dokusu kemik ytizeylerinde yeni kemik yapımı, yığılımı ile büyür ve gelişir,
Bu nedenle konulan metal implantlar arası mesafe değişmez. Metal imp
lant lar yerleştirildikten sonra çeşitli aralıklarla ahnan sefalogramlann alt
ve üst çene çizimleri, bu iki metal implantın görüntüleri üst üste getirilerek çakıştırılmaktadır. Şekil 60 ve 61 'de anlatılan alt ve üst çene lokal çakıştırma yöntemleri ve yorumlarında çok ihtiyatlı olmalıdır, çünkü, metal
implant çakıştırması kadar sağlıklı değildirler,

4.8. Cephe Sefalometrik Röntgen Analizi

Şekil 62: Cephe (postero-anterior) sefalometrik röntgen analizinde kullanılan sefalometrik
noktalar. Orta çizgi üzerinde bulunan tek noktalar; 1. Crista galli'nin tepesi., 2. ANS: Ante
rior Nasal Spina., 3. p-a Menton (p-a Me): Simfiz'in {mandibular symphysis) en ait ve orta
noktası., 4. Üst orta kesici dişlerin kontakt noktası., 5. Alt orta kesici dişlerin kontakt noktaSL Sag ve sol tarafta bulunan çift noktalar; 6, Fronto-Zygomatik (FZ) nokta: Sutura frontozygomatîcus'un orbita kenarıyla birleştiği nokta,, 7. Zygion (Zyg) noktası: Arcus zygomaticus'urı en dış noktası., 8. incisura nasalis'in en dış noktası (iN)M 9. Maxillare (Mx) noktası:
Üst molar dişlerin vestibul tarafındaki kemik girintisinin en derin noktası. Burası maxilla'mn
zygomatik çıkmtısının (processus zygomaticus) alt kenarının altındakı girintinin en derin
noktasıdır,, 10. Alt molar nokta: Alt birinci moların vestibülünün en dış noktasının okluzyon
düzlemındeki izdüşümü., 11. Mandibulare (Mand) noktasi: Gonion önündeki mandibula alt
kenan girintisinin en derin noktasi.
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Şekil 63: Cephe sefaiometrik röntgen analizinde kullanılan doğrular ve yapılan ölçümler.
Analitik geometride kutlamlan koordinat sistemi, bu analizde söyledir. Apsis, yani yatay re
ferans doğrusu; Frontozygomatik noktaların (Şekil 62 de 6 rıumaraiı nokta) belirlediği doğrudur. Ordinal, yani dikey referans doğrusu ise; crista galli tepesinden yatay referans dogrusuna indilen dîkmedir. Maksilio-Mandibuler doğru {Mx-Mand): Maxillare (9 numarah nok
ta} ve Mandibulare (11 numarah nokta) noktalarim birleştiren doğrudur. FrontozygomatikMandibulare dogrusu (FZ-Mand): Frontozygomatik nokta ile Mandibulare noktalarim birleştiren cephe yüz doğrusudur. 1. Öiçüm= Yüz genişliği {facial width): Sag- sol Zygion nokta
lari arasi uzakliktir. 2. Ölçüm= Burun genişliği (nasal width): Sag ve sol incisura nasalisln
en dış noktalari (iN) arasi uzaklik. 3. Ölçüm= Üst çene genişliği {maxillary width): Sag ve
sol Maxtliare noktalari arasi uzakliktir. 4. Ölçüm= Alt çene genişliği (mandibular width): Sag
ve sol Mandibulare noktalari arasi uzakliktir. 5. Ölçüm= Üst çene genişliğinin, alt çene genişliğine oranı, 6. Öiçüm= Maksİllo-mandibuler genişiik: Maxillare noktasının, Frontozygomatik-Mandibuiare yüz doğrusuna uzaklığıdır. Sağ ve sol tarafta ayrı ayrı ölçülür. 7. 01çüm= Alt molar noktanın (10 numarah nokta) Maxillo-Mandibuler doğruya uzaklığıdır.
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Tablo 12: Şekil 62 ve 63'de rontgen çizimi yaprları hasiamn "Cephe Sefalometrik Röntgen
Analizi". "Erkek Ortalaması" sutununda, normal okluzyon gösteren 9 ve 13 yaş erkek çocuktarında belirlenen orîaiama değerierdir.

Erkek Ortalaması

Hasta Erkek

Bütün ölçümler (mm)

9 yaş

13 yaş

yaşı 13.5

1. Yüz Genişliği "Zyg-Zyg"

116

127

117.0

2. Burun Genişliği "İN-İN"

25

29

28.0

3. Üst Çene Genişliği "Mx-Mx"

62

65

57.0

4. Alt Cene Genisliei "Mand-Mand"

76

82

83.0

81

78

68.0

Üst Çene Genişliği:
5.

%
Alt Çcne Genişliği
MaxilloMandibulcr

Sag

14.0

Genişlik

Sol

13.0

7,6/Mx-Mand

Sag

9.5

Sol

4.0

6.

- o.o

8. OKL Doğru Eğimi

0

0

9. ANS-Dik Doğru (DD) uzakhğı

0

0

sola 2.5

10. Üst Orta Çizgi- (DD) uzaklığı

0

0

sola 3.0

11. Alt Orta Çizgi-DD uzaklığı

0

0

sola 5.0

12. Menton-DD uzakhğı

0

0

sola 6.5

Cephe (frontal, postero-anterior) sefalometrik rontgen analizi çok
seyrek kullanilmaktadir. Çünkü her ortodonti kliniginde sistematik olarak
profil sefalogram çekilmesine ragmen, ender olarak postero-anterior (p-a)
sefalogram yapilmaktadtr. Frontal sefalogram; daha çok yüz asimetrisi gibi transversal yönde anomali olduğu zaman çekilmektedir. Profil sefalo
gram çok kullanıldığı için, çok sayıda profil sefalometrik analizi olmasına karşın, cephe sefalometrik analizleri say is i da çok azdır. Burada çok kısa olarak postero-anterior sefalometrik röntgen analizinden bahsedeceğiz.
Şekil 62'de cephe sefalometrik rontgen analizinde kullamlan sefalo
metrik noktalar anlatılmıştır. Şekil 63'de de p-a sefalometrik rontgen ana
lizinde kullamlan doğrular ve yapılan bazı ölçümler anlatılmıştır. Okluz103
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yon doğrusu; sag ve sol alt birinci molar dişlerin vestibuler tüberkül yüksekliğini yanlar.
Şimdi şekil 62 ve 63'de röngen çizimi yapılan hastanm cephe sefalometrik röntgen analizini görelim (tablo 12). Tablo 12'de "Erkek Ortalaması" başlıklı sütunda, normal okluzyon gösteren 9 ve 13 yaş erkek çocuklannda belirlenen ortalama değerler verilmiştir. Bu ortalama değerlerin verilmesinin iki amacı vardır. Birincisi; tedavi edeceğimiz ve analizini yaptığımız hastadaki bulguları, norm değerler ile karşılaştırarak, sapmanın
yani anomalinin nerede ve hangi miktarda olduğunu belirlemektir. Ikincisi ise; hastalarımızın çoğunluğunu oluşturan çocukların değişim içinde olduğunu, yani büyüdiiklerini anlatmaktadır. Aslında en iyisi; normal ok
luzyon gösteren her yaştaki kız ve erkek çocuklara ait, her yaş ve cinsiyet
için ayrı ayrı norm değerler (ortalamalar ve standart sapmalar) beîirlenmesidir. Tedavi edeceğimiz hasta hangi yaş ve cinsiyette ise, hastamızın bulgularımn da onun yaş ve cinsiyetine uygun olan normlarla karşılaştırılması en mantıkhsıdır.
Tablo 12'de 8 numaralı ölçüm "OKL Doğru Eğimi" bir açı ölçümü
değil, milimetrik bir ölçümdür ve şöyle yapılmaktadır. Şekil 62'de 10 numara ile gösterilen, okluzyon düzlemi üzerindeki sag ve sol molar noktaların, şekil 63'de anlatilan yatay referans doğrusuna olan uzakhklan arasmdaki fark okluzyon doğrusu eğimini vermektedir. Şekil 63'de yapılan
ölçümlere verilen sira numaralan tablo 12'de de aynen korunmuştur.
Şekil 63 ve tablo 12'de analizi yapılan hastanın bulgulannı şöyle yorumlayabiliriz. Hastada sol yan çapraz kapanış vardır. Ust orta kesici dişlerin kontakt noktasi (list orta çizgi) ve alt orta kesici dişlerin kontakt noktasi (alt orta çizgi) sola kaymıştır. Bu orta çizgi kayması yalnız dişsel olmayıp, aynı zamanda iskeletseldir. Çünkü Anterior Nasal Spina ve Menton noktalari da sola kaymışür. Yani çene kemiklerinde de bir sola kayma
vardir. Alt orta çizgi ve Menton, iist orta çizgi ve ANS'den daha fazla mik
tarda sola kaymıştır. ANS ve Menton noktalarmm sola kaymasma bağlı
olarak alt yüz (ANS-M) bölgesinde hafif bir asimetri vardir. Alt çene genişliği norm değerle uyum içerisinde olmasına karşm, üst çene genişliği
norm değerden küçüktür. Hastadaki yan çapraz kapanış, iskeletsel kökenli olup, maxilla'nm darlığına bağlıdır. Ust ve alt çenenin genişlikleri arasmda bir uyumsuzluk olduğunu, maxilla'nm mandibula'ya nazaran daha
dar olduğunu 5 numarah oran da açık olarak anlatmaktadir.
■I ■
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4.9. Baş ve Yüz İndisleri
îndis; baş veya yüzün geniş, orta veya dar olduğunu belirlemek için
yapılan bir ölçümdür (26).
Hem profil, hem de cephe uzak röntgen resimlerini (sefalogram) ve
analizlerini gördüğümüze gore şimdi baş ve yüzün geniş, orta, dar olarak
nasıl sınıflandınldığını gösteren baş ve yüz indislerini anlatalım (26).
Başın azami genişliği
Baş indisi=

x 100
Başın azami uzunluğu

Bu formül ile hesaplanan değerlere göre cranium sımflaması şöyledir:
X - 76 ; Dolichocephale (dar ve uzun)
76-81 : Mesocephale (orta)
81 - Y ; Brachycephale (geniş ve kısa)

Başın azami genişliği; cephe sefaiogramında, şekil 73'de gösterilen
yatay referans dogrusuna paralel olarak ölçülen ve birbirinden en uzakta
ve en dısta bulunan kafatasi kemik noktalan arasmdaki uzakhk olarak ölculur.
Basin azami uzunluğu da; profil sefalogrammda Frankfort diizlemine
paralel olarak ölçülen ve kafatasinm en on ve en arkada bulunan kemik
noktalan arasmdaki uzakhk olarak ölçülür.
Yüzün azami uzunluğu (NGn)
Yiiz indisi=

x 100
Yüzün azami genişliği (2yg-Zyg)

X - 97

: Euryprosope (geniş yüz)

97 - 104 : Mesoprosope (ortageniş yüz)
104 - Y : Leptoprosope (dar yiiz)
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Yüzün azami uzunluğu Nasion ve Gnathion noktalari arasi uzaklik
olarak ölçülür.
Yüzün azami genişliği de, şekil 72'de görüldüğü gibi sag ve sol Zygion noktalari arasi uzaklik olarak ölçülür.

4.10. Uyan
Sefalometrik analizlerde verilen normlari kullamrken dikkatli olmak
gerekmektedir. Buradaki norm kelimesinden kastedilen normal okluzyonlu bireylerden hesaplanan ortalama değerlerdir. Nasıl tek yumurta ikizleri haricindeki herkesin parmak izleri birbirinin aynı değilse, herkesin dişçene-yüz yapısı da farklıdır. Az veya çok benzerlikler olabilir, fakat aym
değildir. Hatta tek yumurta ikizlerinde bile genotip ayni olmasina ragmen,
fenotipe (çevresel etkenlere) bağlı olarak farklılık oluşabilir. Örneğin tek
yumurta ikizlerinden biri parmak emiyor, diğeri emmiyorsa, parmak
emende overjet artacaktir. Bu nedenle herkesin kendisine uygun bir en iyi
durumu (optimum) vardir. Ortodontik tedavi yaparken hastamızın tedavi
sonundaki durumunu norm değerlere getirmemiz olgularimizm çoğunda
mümkün değildir. Böyle bir düşünce de zaten yanlış olup, böyle bir teda
vi hedefi saptamak gerçekçi değildir. Bu nedenle norm değerleri bir yol
gösterici olarak kabul etmelidir. Fakat tedavi plan ve hedefimizi, her hastamızm optimal yapısını düşünerek, gerçekçi bir şekilde yapmamız gerek
mektedir.
İkinci uyarı ise meşhur deyiş; "İnsan beşer daim şaşar" ile ilgilidir.
Yani insan daima hata yapar. Sefalometrik çizim ve ölçümler esnasında
da birtakim hatalar yapılmaktadır. Örneğin aynı kişi tarafindan, 10 gün ara
ile, daha öncekine bakmadan, aym sefalogramm çizimi, sefalometrik noktalarm belirlenmesi ve ölçümü yapıldığında birtakim farkliliklar ortaya
çıkmaktadır (41,42). Buna metot hatası denilmektedir. Aynı sefalogram,
değişik okullarda yetişmiş farklı bireyler tarafindan analiz edilince metot
hatası daha da fazla olabilmektedir. Şimdi bir grup çocukta bir yılda büyüme ve gelişimle oluşan değişiklikleri araştırdığımızı düşünelim. Bu
amaçla birer yıl ara ile iki sefalogram çekelim ve analizlerini yapalım.
Yaptığımız ölçümlerden bazılarında bir yılda bir, birbuçuk, iki milimetre
veya derecelik değişiklikler bulduğumuzu varsayalım. Fakat biz ayni se
falogramm bir hafta ara ile, birbirinden bağımsız olarak iki defa çizim ve
ölçümlerini yaptığımız zaman aynı miktarda (1, 1.5, 2 mm veya derece)
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metot hatasi yapıyorsak, araştırma sonunda bulduğumuz değişiklik gerçekten büyüme ve gelişimle mi oluşmuştur, yoksa metot hatasi sonucu
mudur? Bunu anlamak için her araştırıcımn kendi metot hatasi miktarmi
belirlemesi gerekmektedir. Bunun için birçok sefalogram arasından tesadüfen en az 20 adet sefalogram seçilmelidir. Bu sefalogramlarm birinci çizim ve analizleri yapildiktan en az bir hafta sonra, birincilerden bağımsız
olarak , ikinci defa çizım ve ölçümleri yapildiktan sonra aşağıdaki Dahlberg (13) formülüne göre metot hatasi saptanmahdir:

2n
Sm: Metot hatasi
d: Birinci ve ikinci ölçüm arasındaki fark
n: Ikinci defa ölçüm yapılan denek sayısı .
Metot hatasının büyük olmaması için şunlar tavsiye edilebilir. Yukanda bahsettiğimiz gibi birer yil ara ile sefalogram çekildiğinde, bu sefa
logramlarm bir yil once analizleri yapılmış olsa bile, bir araştırma amacıyla kuUanilacaklar ise, tekrar diğer sefalogramlarla ayni zamanda ve ayni
kişi tarafından çizim ve ölçümleri yapılırsa metod hatasi daha az olacaktir.
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5. BÖLÜM: İSKELETSEL ANOMALİLER

Dişleri taşıyan alt ve üst çene kemiklerinin biribirleriyle ve baş iskeletiyle (cranium) ilişküeri normal ise, yalnız dişlerin ve diş kavislerinin
biribirleriyle ilişkileri bozulmuşsa, dişsel anomaliler söz konusudur. Bu
konu 3. bölümde anlatılmıştır. Alt ve üst çene kemiklerinin biribirleriyle
ve cranium ile ilişkilerinin bozulması sonucu iskeletsel kökenli ortodontik anomaliler meydana gelirler. Bunlarin teşhisi için de kemikleri görmek
gereklidir. Bu amaçla röntgen çekilir (sefalogram). Anomalinin kaynağının nerede olduğunu anlamak ve anomalinin şiddetini belirlemek için de
sefalometrik analiz yapihr. Bu nedenle bundan önceki 4. bölümde sefalometri konusu kaleme alınmıştır.

5.1. Ön-Arka (sagittal) Yöndeki iskeletsel
Anomaliler
Ön-arka yönde alt ve üst çenenin biribirleriyle ve cranium ile ilişkilerini belirleyen göstergeler ANB, SNA ve SNB açılarıdır. Ön-arka yöndeki anomalileri ANB açısrna göre sınıfiayacağız. Bunun için de; iilkemizde Gazilerli (5) tarafından, yaşları 13-16 arasında değişen ve ideal okluzyon gosteren 330 Ankara çocuğunda yapılan araştırmada saptanan
ANB açısı değerlerini kullanacağız. Gazilerli'nin bu araştırmasmda belirlediği ortalama değerler şöyledir: SNA=81, SNB=78, ANB=3 derecedir.
Şekil 64'de görüldüğü gibi yalmz ortalama değer normal olarak alimrsa,
ortalama değer bîr çizgi olduğundan kapsam çok daralmaktadır. Örneğin
Gazilerli'nin 330çocukta ölçtüğü ANB açılan içinde, yalnız 25-30 ve'ya
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belki de daha az sayıdaki çocuğun ANB açılarının, ortalama değer olan 3
derece olduğunu saniyorum. 330 çocuktan yalnız 25-30 tanesinin ANB
açıları normal, diğerleri anormal olarak mi kabul edilecektir? Doğal olarak böyle kabul edilmeyecektir, Bu nedenle şekil 64'de görüldüğü gibi;
yalniz ortalama değere bakilmayip, ortalama değere bir standart sapma
değeri ekleyip çıkararak elde edilen sayılar arasına bakıldığında, toplumun daha büyük bir kesimi (% 68) kapsama alanı içine girmektedir. Biz
de ANB açısına bu şekilde bakarak, ön-arka yöndeki iskeletsel anomalileri aşağıdaki gibi simflandirdik:

ANB a ç ı s ı =

1

3

5

Şekiî 64: Normal dağılımda ortalama değere (x) bir standart sapma değeri (s) eklenip çıkanldığında araştırılan toplum kesimini kapsama alani % 68'dir- Ortodontik anonıaü göstermeyen Turk çocuklarmda ANB açısı ortalama değeri x =3, standart sapma değeri s=2
derecedir Bu çocukların % 681nın ANB açılan 1 ile 5 derece arasında değişmektedir

- îskeletsel L Sınıf Anomaiiler: ANB açıları 1 ile 5 derece arasmda
olanlar,
m

J_mJ_

- Iskeletsel II. Sınıf Anomaiiler: ANB açıları 5 dereceden biiyiik
olanlar.
- Iskeletsel IIL Sınıf Anomaiiler: ANB açıları 1 dereceden küçük
olanlar.
Bu iskeletsel simflama Angle (1) tarafmdan değil de, onun dişsel sı- mflamasindan ilham almarak yapılmıştır.
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5.1.1. Iskeletsel I. Sinif Anomaliler
Yukarıda anlatıldığı gibi ANB açıları 1 ile 5 derece arasinda olan (1
ve 5 dahil) olgular iskeletsel I. simf anomaliler grubuna girmektedirler. is
keletsel I. simf anomali grubunda, ön-arka yönde alt ve üst çene kemiklerinin birbirleriyle ilişkisinde bir anomali olmayip, 3. bölümde bahsedilen
çeşitli çeneiçi ve çenelerarası dişsel anomalilerin sayısız ilginç karışımlan (combination) soz konusu olabilir. Şekil 65'te görüldüğü gibi hem iske
letsel hem de dişsel I. simf kapanış söz konusu olabilir. Bu durumda ano
mali nedir, ne olabilir diye sorulabilir. Hem iskeletsel hem de dişsel I. si
mf kapanışta; yer darlığı, yer fazlalığı (diastemalar), vestibulo-, lingopozisyonlar, rotasyonlar, yan çapraz kapanış, bukkal nonokluzyon, lingual
nonokluzyon, ön açık kapanış, yan açık kapanış, artmış overbite, artmış
overjet gibi anomalilerin bir veya birkaçımn kombinasyonu görülebilir.
Ayrıca şekil 66'da anlatıldığı gibi, iskeletsel I.sınıf yapı yanında; dişsel
Il.sınıf l.bölüm kapanış (Angle K1.II,1 anomali) veya dişsel Ill.sınıf kapanış (Angle Kl. Ill anomali) görülebilir ve bunlara biraz Önce saydığımız
çeşitli anomali kombinasyonlan da eklenmiş olabilir.

Şekil 65: Her üç şekilde de ANB açısı 3 derece olup, ön-arka yönde alt ve üst çenenin biribirleriyîe ilişkisi normai, yani iskeletseİ l.sınıf ilişki söz konusudur. Her üç şekilde farkh
olan, alt ve üst çenenin cranium ile ilişkileridir. Cranium'a göre çene kemikleri şekillerde; A)
retrognatik, B) orthognatik, C) prognatik (bimaksiller prognati) konumdadirlar. Her üç şekilde de hem iskeletsel, hem de dişsel I. sıntf kapanış vardır, Bu durumda anomali ne ola
bilir diye düşünülebilir. Bu durumda yer darltğıf yer fazlalığı (diastema), vestibulo-, lingopozisyonlar, rotasyonlar, yan çapraz kapanış, v.s. olabilir. Karşılaştırmak için ideal okluzyon
grubunda belirlenen ortalama değerler şöyledir: SNA=81, SNB=78, ANB=3.
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Şekil 66: Her iki şekilde de ANB açısı 3 derece o!upf ön-arka yönde alt ve üst çene iske
letsel I. sinif ilişki göstermesine ragmen; A) dişset ll.sınıf Lbölüm anomali, B) dîşsel lll.sımf anomali göstermektedir. Tani: A) iskeletsel l.smıf dişsel ILsınıf "l.bölüm anomali, B) is
keletsel l.sınıf dişsel 11 I.smif anomali.

Şekil 66-A'da görüldüğü gibi iskeletsel Lsınıf yapı yanında dişsel
Il.sınıf 1 bölüm anomali varsa; kemik kaidesine göre ya üst dişler ileride
(protruzyon), ya alt dişler geride (retruzyon) veya hem üst dişlerin protruzyonu hem de alt dişlerin retruzyonu söz konusudur. Şekil 66-A'da gösterilen iskeletsel I.sınıf dişsel Il.sımf l.bölüm anomaliyi tedavi etmek, şekil 67'de gösterilen hem iskeletsel hem de dişsel Il.sınıf l.bölüm anoma
liyi tedavi etmekten daha kolaydir. Çünkü iskeletsel I.smif yapida dişsel
Il.sınıf l.bölüm anomali olmasina ragmen, alt ve üst çene kemiklerinin
ön-arka yön ilişkileri normaldir. Hem iskeletsel hem de dişsel ILsmıf
l.bölüm anomalide ise; alt ve üst çene kemiklerinin biribirleri ile ön-arka
yön ilişkilerinde temelde yani iskelette anomali söz konusu olup, bunu te
davi etmek zordur. Hatta büyüme ve gelişim bittikten sonra, bu tür iske
letsel kökenli Kl.11,1 anomaiilerin tedavisine tek başma ortodonti yetemeyebilir, ortognatik cerrahi de gerekebilir. Buna karşın 66-A'da görülen is
keletsel I.sınıf dişsel ILsınıf l.bölüm anomaliyi; gelişim bittikten sonra
erişkin yaşlarda da, cerrahiye gerek kalmaksizm, sadece ortodontik olarak
tedavi etmek mümkündür.
Aym ilke Ill.simf anomali için de geçerlidir, Şekil 66-B'de görüldüğü gibi iskeletsel I. sinif yapi yanmda dişsel Ill.sınıf anomali varsa; ke114
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mik kaidesine göre ya iist dişler geride (retruzyon), ya alt dişler ileride
(protruzyon) veya hem üst dişlerin retruzyonu hem de alt dişlerin protruzyonu söz konusudur. Şekil 66-B'de gösterilen iskeletsel I.sınıf dişsel
IILsınıf anomaliyi tedavi etmek, şekil 69'da gösterilen hem iskeletsel
hem de dişsel III. sınıf anomaliyi tedavi etmekten daha kolaydır. Çünkü
iskeletsel I.sınıf yapıda dişsel IILsınıf anomali olmasma ragmen, alt ve iist
çene kemiklerinin ön-arka yön ilişkileri normaldir. Hem iskeletsel hem de
dişsel III. sınıf anomalide ise; alt ve iist çene kemiklerinin biribirleri ile
ön-arka yön ilişkilerinde temelde yani iskelette anomali söz konusu olup,
bunu tedavi etmek zordur. Hatta büyiime ve gelişim bittikten sonra, bu tiir
iskeletsel kökenli Ill.sınıf anomalilerin tedavisine tek başına ortodonti yetemeyebilir, ortognatik cerrahi de gerekebilir. Bunakarşın 66-B'de goriilen iskeletsel I.simf dişsel Ill.smıf anomaliyi; gelişim bittikten sonra ileri
yaşlarda da, cerrahiye gerek kalmaksızın, sadece ortodontik olarak tedavi
etmek mümkündür.
Şekil 65-C'de gösterilen bimaksiller prognati olgularimn tedavisi de
zordur. Şekil 65-C'de görüldüğü gibi, bu olgularda alt ve üst çenenin bi
ribirleri ile ön-arka yön ilişkileri normal olmasma karşın, her iki çene de
cranium'a göre önde konumlanmışlardır (bimaksiller prognati). Cranium'a göre önde bulunan maksilla ve mandibula üzerindeki üst ve alt dişler ve bunlarm önünde yer alan iist ve alt dudaklar da önde konumlanmışlardır. Bimaksiller prognati olgularında profil çok dolgun, dudaklar çok
ileride, hatta bazi olgularda abartılarak ifade edildiği gibi maymun profilinden, görünüşünden söz edilmektedir. Bu tiir olgularda alt ve üst diş kavislerinde hiç yer darlığı, eksikliği olmasa bile, birinci premolarlar çekilerek ortodontik tedavi yapılmaktadır. Bu tür vakalarda çekim boşlukları
kapatıhrken molar dişlerin çekim boşluğuna doğru öne yürümesine izin
verilmeksizin (ağız dışı kuvvet, headgear), ön dişlerin maksimum bir şekilde geriye doğru alınmasıyla, dudaklann da bir miktar geriye gitmesi
sağlanarak, belirli bir Ölçüde profil düzelmesi hedeflenmektedir. Molar
dişlerin öne hareket etmemesi için de (maksimum ankıraj), hastamn günde 24 saat ağız dışı kuvvet (headgear) uygulaması, yani iyi bir işbirliği
(kooperasyon) gerekmektedir (32). Bu tür tedavıler en zor tedavilerdendirler.
5.1.2. iskeletsel II. Sınıf 1. Bölüm Anomaliler
ANB açıları 5 dereceden daha biiyük olan ve artmış overjet'i olan olgular iskeletsel Il.sınıf l.bölüm anomali grubuna girmektedirler (şekil
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67). Bu olgulardan hangisine hangi tedavi yönteminin uygulanacağmı belirlemek için ayırt edici tanı gerekrnektedir. Ömeğin şekil 67-A'da görülen iskeletsel ILsinif Lbölüm anomalide SNA=81, SNB=70, ANB=11 derecedir. Bu olguda (şekil 67-A) cranium'a gore ön-arka yönde üst çenenin
konumu iyi olup, alt çene geride konumlanmıştır, Yani anomali alt çenenin geride konumlanmasindan (retrognati inferior) kaynaklanmıştır. Bu
nedenle burada yapılacak doğru tedavi alt çeneyi öne getirmeye çalışmaktin Bu tür olgularda (şekil 67-A); hast a çocuksa, yani buy time ve gelişim devam ediyorsa, fonksiyonel ortopedik tedavi yöntemleri İle (aktivatörler) alt çenenin one doğru büyüme ve geiişimi stimüle edilmeye çalışılır (11,14,15,26,32). Eğer şekil 67-A'da gösteriîen retrognati inferior'a
bağlı iskeletsel KLII,1 anomali erişkin bir hastadaysa orthognatik cerrahi
ile alt çene kesilerek öne getirilir.

Şekil 67: iskeletsel ll.sınıf 1 .bölüm anomalîler, A: Cranîum'a göre ön-arka yönde üst çenenin konumu iyi olup, anomali alt çenenin geride konumlanmasindan kaynaklanrruştır. Tanı: Retrognati inferior'a bağlı iskeletsel ILsınıf l.bölüm anomali, B: Cranium'a göre sagit
tal yönde alt çenenin konumu iyi olup, anomali üst çenenin önde konumlanmasindan kaynaklanmıştır. Tanı: Prognatî superîor'a bağlı îskeletseİ II. sınıf 1, bölüm anomali. C: Crani
um'a göre ön-arka yönde hem üst çene bîraz önde, hem de alt çene biraz geridedîr. Tanı:
Prognati superior ve retrognati inferior kombinasyonu sonucu oluşmuş iskeletsel ILsinif
1-bolum anomali, Karşılaştırmak için ideal okluzyon grubunda belirlenen ortalama değerler
şöyledir: SNA=81, SNB=78, ANB=3Tani: Prognati superiors bağlı iskeletsel ILsinif 1.bolum anomali.

Şekil 67-B*de görülen iskeletsel ILsinif Lbölüm anomalide SNA=89,
SNB=79, ANB=10 derecedir. Bu olguda cranium'a gore ön-arka yönde
alt çenenin konumu iyi olup, üst çene önde konumlanmıştır. Yani anoma
li üst çenenin önde konumlanmasindan (prognati superior) kaynaklanmıştır. Bu nedenle burada yapılacak doğru tedavi üst çenede arkaya doğru ça116
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lışmaktır. Bu tür olgularda (şekil 67-B); hasta çocuksa, yani büyüme ve
gelişim devam ediyorsa, iist çeneye posterior yönlü ağız dışı kuvvet uygulanarak (headgear) üst çenenin öne doğru büyüme ve gelişimi inhibe edilmek, frenlenmek istenir (23,7,8,12,14,15,32,33). Bu esnada alt çene kemiğinin de normal olarak One doğru büyümesine devam etmesiyle, alt ve
üst çene arasmdaki ön-arka yöndeki anomalinin azalması, diizelmesi hedeflenir (12,14,15,29,30). Eğer şekil 67-B'de gosterilen prognati superior'a bağlı iskeletsel Kl.II, 1 anomali erişkin bir hastadaysa, ortognatik cer
rahi ile üst çenede geriye doğru çalışılır.
Şekil 67-C'de görülen iskeletsel Il.sınıf l.bölüm anomalide SNA=85,
SNB=74, ANB=11 derecedir. Bu olguda cranium'a gore üst çene önde, alt
çene ise geride konumlanmıştır. Yani anomali hem üst çenenin önde, hem
de alt çenenin geride konumlanmasından kaynaklanmıştır (prognati supe
rior ve retrognati inferior kombinasyonu). Bu nedenle burada yapilacak
doğru tedavi; üst çenede arkaya, alt çenede ise one doğru çahşmaktır. Bu
tür olgularda (şekil 67-C); hasta çocuksa, yani büyüme ve gelişim devam
ediyorsa, iist çeneye posterior yönde ağız dışı kuvvet uygulanarak iist çenenin one doğru biiyüme ve gelişimi inhibe edilmeye, aym zamanda fonksiyonel ortopedik tedavi ile de alt çenenin one doğru büyüme ve geiişimi
stimüle edilmeye çalışılır, Yani iki tedavi yontemi kombinasyonu uygulamr (9,10,31,32). Eğer şekil 67-C'de gösterilen prognati superior ve ret
rognati inferior kombinasyonu sonucu oluşmuş iskeletsel Il.smif l.bölüm
anomali erişkin bir hastada ise; ortognatik cerrahi ile iist çenede geriye
doğru çalışılır, alt çene ise one getirilir.
Yukarıda anlattığımız üç örnek, ayırt edici teşhisin ne kadar önemli
olduğunu göstermektedir. Şekil 67'de resmedilen iskeletsel ve dişsel II.sınıf î.bölüm anomalilere ayrıca dişsel anomaliler bolümünde anlatılan, çeneiçi ve çenelerarası anomaiiler de eklenmiş olabilir. Örneğin iskeletsel
ve dişsel Kl.II, 1 anomaliye iskeletsel ve dişsel açık kapanış, derin kapanış
(artmış overbite), yan çapraz kapanış, yer darlığı veya fazlalığı gibi ano
maliler eklenmiş olabilir.
Şekil 68-BMe görülen olguda ANB=8 derece olup, iskeletsel Il.sınıf
anomali olmasına ragmen, dişsel I.sınıf kapanış vardır. Bu olguda doğa is
keletsel Il.sınıf anomaliyi; alt dişlerin protruzyonu ve üst dişlerin retruzyonu ile dişsel olarak dengelemiş, kompanse etmiştir. Burada daha önce
bahsedilen çeneiçi dişsel anomaliler veya yan çapraz kapanış gibi çenelerarası anomaliler söz konusu olabilir.
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5.1.3.

İskeletsel II. Sınıf 2. BölümAnomaliler

SNA=84
SNB=76
ANB=fl

\ \

SN/U81
SNB=73
ANB=8

üst DudaK
-2mm >
Ait Dudak
-3mm
Hotdaway Farkı=*-3mm
M GCKSN^24

B

Şekil 68-A: İskeletsel ll.sınıf 2.bölüm anomali. B: îskeletsel li.smıf dişsel l.sınıf anomali.

Şekil 68-A'da iskeletsel ve dişsel Il.sımf 2.bölüm anomali görülmektedir. Bu anomalinin çok kullanılan diğer bir ismi, Almanca "Deckbiss"
(örtülü kapanış) kelimesidir. iskeletsel ILsınıf 2.bölüm anomalinin tıpık
özellikleri şunlardır (şekil 68-A):
- ANB açısı artmıştır.
- Ön yüz yüksekliğii(NM) azalmış, arkayüz yüksekliği (SŞo) artmış,
yani alt çene doğrusuCMG^ ile ön kafa kaidesi (SN) arasındaki MGo-SN
açı azalmıştır. M S û M a Ç l s m ı n ideal okluzyon grubunda belirlenen ortalama değeri^fieTecedir (6). Şekil 68-A'dakİ iskeletsel Il.sınıf 2.bölüm
anomali göstorenolguda MGo-SN açısı 24 derecedir. Bu tip olgular iske
letsel derin kapanış (skeletal deep bite), artmış overbite olgulan olarak da
adlandinlmaktadir.
- Gonion açısı küçülmüştür.
- Ramus mandibularis uzunluğu artmıştır.
- Çene ucu (Pogonion) çok belirgindir.
- Overbite artmış olup, hatta bazi olgularda alt kesici dişlerin kesici
kenarlan damak mukozasina temas ederler.
- Alt ve üst kesici dişler geriye doğru eğilmiş (retruzyon) olup, NB ve
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Scanned By OrTHoTaMIWe

NA doğruları veya alt çene kaidesi (MGo) ve üst çene kaidesi (ANS-PNS)
ile yaptıklan eksen eğimleri açılan azalmıştır. Bunun sonucu alt ve ü\st orta kesicilerin uzun eksenleri arasındaki interinsizal açı da artmıştır.
- Holdaway sefalometrik analizinde anlatilan Holdaway farki negatiftir. Şekil 68-A'da görüldüğü gibi, alt kesici dişlerin retruzyonu sonucu, alt
kesici dişler apikal kemik kaidesinden geride konumlanmışlardır. Şekil
68-A'da Holdaway farki= -3 mm olup, alt kesici dişler kemik kaidesinden
3 mm geride konumlanmislardir.
- Alt ve iist kesici dişlerin geriye doğru eğilmeleri (retruzyon) sonu
cu list ve alt dudak da geriye doğru giderek burun ve çene ucuna göre ge
ride kalrmstir. Sefalometrik yumuşak doku profil analizinde anlatıldığı gi
bi, normal profilde alt ve üst dudağın Steiner'in S-doğrusuna uzakhğı sıfır milimetredir, yani alt ve iist dudak S-doğrusuna teğettir. Şekil 68-A'da
görülen iskeletsel Il.sımf 2.bölüm anomalide ise; S-doğrusundan iist du
dak 2 mm, alt dudak 3 mm geride bulunmaktadir. Yani burun
na göre dudaklar geriye doğru çöküktür. Bu nedenle iskeletsel Il.smif
2.bölüm anomalilerde yer darhğı olsa bile diş çekimi kontrendikedir. Eğer
çekim yapılarak ortodontik tedavi yapilrsa, hem artmış overbite'ı diizeltmek, hem de çökiik profili düzeltmek güçleşecek, hatta çekim sonucu pro
fil daha da kötüleşecektir. Bu nedenle iskeletsel Il.sınıf 2.bolüm anomali
lerde yer eksikliği, diş çekimi yapmadan kesici dişlerin öne doğru hareket
ettirilmesiyle (protruzyon) tedavi edilir. Böylece kesici dişlerin protruzyonu sonucu dudaklar da öne doğru hareket ederek, profilde de bir miktar
diizelme saslanacaktir.
iskeletsel Il.smif 2.bölüm anomalilerde görülen yukarıda sayılan
semptomlann tümü, bazı tür ILsınıf 2.bölüm anomalilerde, hep birlikte
görülmeyebilir. Çünkü değişik çeşitli kombinasyonlar söz konusu olabilir. Ömeğin iskeletsel Lsınıf dişsel Il.sınıf 2.bölüm anomali olabilir. Fakat
yukarıda anlatilan semptomlann birkaç tanesi bu tiir anomalilerde de gorule cektir.
*

5.1.4. Iskeletsel IIL Sınıf Anomaliler
ANB açıları bir dereceden küçük ve çoğunlukla negatif değer gösteren olgular iskeletsel IILsınıf anomali grubuna girmektedirler (şekil 69 ve
70). Bu tür olgulardan hangisine hangi tedavi yönteminin uygulanacağını
belirlemek için ayırt edici tanı gerekmektedir. Ömeğin şekil 69-A'da göriilen iskeletsel Ill.sınıf anomalide SNA=81, SNB=84, ANB=-3 derece119
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dir. Bu olguda (şekil 69-A) cranium'a gore ön-arka yönde üst çenenin konumu iyi olup, alt çene ileride konumlanmıştır. Yani anomali alt çenenin
ileride konumlanmasından (prognati inferior) kaynaklanmıştır, Bu nedenle burada yapılacak doğru tedavi, alt çenede geriye doğru çalışmaktır. Bu
tür olgularda (şekil 69-A); hasta çocuksa, yani büyüme ve gelişim devam
ediyorsa, alt çeneye posterior yönlü ağız dışı kuvvet uygulanarak (çenelik, chin-cup) alt çenenin öne doğru büyüme ve gelişimi inhibe edilmeye,
frenlenmeye çalışılır. Bu esnada iist çene kemiğinin de normal one doğru
büyümesine devam etmesiyle, alt ve üst çene arasmdaki Ön-arka yöndeki
anomalinin azaîması hedeflenin Eğer şekil 69-A'da gösterilen prognati
inferior'a bağlı iskeletsel IILsmıf anomali erişkin bir hastada ise, ortognatik cerrahi ile alt çene kesilerek geriye itilir.
Şekil 69-B'de görülen iskeletsel IILsınıf anomalide SNA=73,
SNB=78, ANB=- 5 derecedir. Bu olguda cranium'a gore ön-arka yönde
alt çenenin konumu iyi olup, üst çene geride konumlanmıştır. Yani ano
mali üst çenenin geride konumlanmasından (retrognati superior) kaynaklanmıştır, Bu nedenle burada yapılacak doğru tedavi üst çeneyi öne doğru getirmeye çalışmaktır. Bu tür olgularda (şekil 69-B); hasta çocuksa, ya
ni büyüme ve gelişim devam ediyorsa, üst çeneye anterior yönlü ağız dışı kuvvet uygulanarak (reverse headgear) üst çenenin öne doğru büyüme
ve gelişimi stimüle edilmek istenir (4,13,32). Eğer şekil 69-B'de gösterilen retrognati superior'a bağlı iskeletsel IILsmıf anomali erişkin bir has
tada ise, ortognatik cerrahi ile üst çene one getirilir, Ülkemizde yapılan bir
çalışmada IILsınıf anomalilerde retrognati superior belirienmiştir (27,28).
Şekil 70-A'da görülen iskeletsel IILsımf anomalide SNA=77,
SNB=82, ANB=- 5 derecedir. Bu olguda cranium'a gore iist çene geride,
alt çene ise ileride konumlanmıştır. Yani anomali hem üst çenenin geride,
hem de alt çenenin ileride konumlanmasından kaynaklanmıştır (retrogna
ti superior ve prognati inferior kombinasyonu). Bu nedenle burada yapilacak doğru tedavi; üst çenede ileriye, alt çenede ise geriye doğru çalışmaktır. Bu tiir olgularda (şekil 70-A); hasta çocuksa, yani biiyiime ve gelişim devam ediyorsa, üst çeneye anterior yönde alt çenede posterior yönde ağız dışı ve ağız içi kuvvet (K1.IH elâstik) uygulanarak, üst çenenin one
doğru biiyiimesi stimiile edilmeye, alt çenenin öne doğru büyümesi ise in
hibe edilmeye çahşıhr (32)t Eğer şekil 70-A'da gösterilen retrognati supe
rior ve prognati inferior kombinasyonu sonucu oluşmuş iskeletsel IILsinif
anomali erişkin bir hastada ise; ortognatik cerrahi ile iist çene ileriye, alt
çene ise geriye alınır.
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SNA=S1

SNA-73

Şekil 69: İskeletesei NLsinif anomaliier. A; Cranium'a göre ön-arka yönde üst çenenin konumu iyî olup, anomali a!t çenenin ileride konumlanmasindan kaynaklanmışlır. Tam: Prognati inferiors bağlı iskeletsel IIKsınıf anomali. B: Cranium'a gore ön-arka yönde alt çenenin konumu iyi olup, anomali üst çenenin geride konumlanmasindan kaynaklanmıştır. Ta
rn: Retrognati superior'a bağlı iskeletsel IILsınrf anomali. Karşılaştırmak için ideal okluzyon
grubundabelirlenen değerler şöyledir: SNA=81f SNB=78, ANB=3.

■

Şekil 70A: Iskeletsel Nİ.sınrf anomali: Cranium'a göre ön-arka yönde hem üst çene biraz
geride, hem de alt çene biraz ileride konumlanmıştır. Anomali hem üst çenenin biraz geride, hem de alt çenenin biraz ileride konumlanmasindan kaynakîanmıştır. Tanı: Retrognati
superior ve prognatî inferior kombinasyonu sonucu oluşmuş iskeletsel lli.simf anomali, B:
iskeletsel lli.simf dişsel l.sınıf anomali.
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Şekil 70-B'de görülen olguda ANB= - 3 derece olup, iskeletsel III.simf anomali olmasina ragmen, dişsel I.sınıf kapanış vardır. Bu olguda doğa iskeletsel Ill.sınıf anomaliyi; alt dişlerin retruzyonu ve üst dişlerin
protruzyonu ile dişsel olarak dengelemiş, kompanse etmiştir. Burada daha önce bahsedİlen çeneiçi dişsel anomaliler, yan çapraz kapamş gibi çenelerarası anomaliler söz konusu olabilir.

5.2. DJk (vertikal) Yöndeki iskeletsel Anomaliler
Üçüncü bölümde dik yöndeki dişsel anomali olarak, artmış overbite
ve açık kapanıştan bahsedilmişti. Şimdi bu anomalilerin hangi durumlarda iskeletsel kökenli olduklannı inceleyelim. Bundan önce anlatıldığı gi
bi, alt ve üst çene kemiklerinin ön-arka yön ilişkilerini ANB açısına göre
iskeletsel olarak smıflandırmıştık. Şekil 71'de çene yüz iskeletinin dik
yön açılarım görmekteyiz. Nasıl ANB açısı alt ve üst çenenin ön-arka yön
iskeletsel ilişkisini gösteriyorsa, dik yön ilişkisini de alt ve üst çene kaideleri arasındaki açı (MGo / ANS-PNS açısı) göstermektedir (şekil 71). Fakat ortodonti literatüründe genellikle alt ve üst çene kaideleri arasındaki
açı (MGo / ANS-PNS) değil de, alt çene kaidesi ile ön kafa kaidesi arasındaki açı (MGo / SN açısı) kullanılmaktadır (şekil 71). Hep bu açı
(MGo / SN açısı) düşünülerek; yüksek açıh olgular (high angle cases) veya alçak açılı olgulardan (low angle cases) konuşulmaktadır. Yiiksek açılı (hyperdivergent) olgular denilince iskeletsel açık kapanış, alçak açılı
(hypodivergent) olgular denilince de iskeletsel derin kapanış (deep bite,
artmış overbite) akla gelmektedir. Pek tabii alt çene kaidesi ile ön kafa ka
idesi arasındaki açı (MGo /SN) büyük ise; alt ve üst çene kaideleri arasindaki açı da (MGo / ANS-PNS açısı) büyüktür (22,23). Tersi de doğrudur;
MGo / SN açısı küçük ise, MGo / ANS-PNS açısı da küçüktür(22,23). Se
kil 71 'de görüldüğü gibi MGo / SN açısı; MGo / ANS-PNS açısı ile ANSPNS / SN açısının toplamina esittir. Eğer MGo / SN açısı ile ANS-PNS /
SN açısımn değerini biliyorsak, aradaki fark MGo / ANS-PNS açısının
değerini verecektir (şekil 71). Aslinda iskeletsel derin kapanış (artmış
overbite) ve iskeletsel açık kapanış tanısmm, alt ve üst çene kaideleri arasmdaki açıya gore yapılması akla en uygun olanıdır. Literatürdeki yaygın
kullamm, yukanda bahsettiğimiz gibi MGo / SN açısına gore yapıldığından, biz bu açıya göre smiflamamizi yapacağız.
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Şekil 71: Çene ve yüz iskeletinin dik yön açıları. a=Alt ve üst çene doğruları arasmdaki açı
(MGo / ANS-PNS) ideal okluzyon ortalama değeri 1<= 24 derecedir b= Üst çene kaidesi ile
on kafa kaidesi arasmdaki açı (ANS-PNS / SN} ideal okluzyon ortaîama değeri"x= 7 dere
cedir, o Alt çene doğrusu ile ön kafa kaidesi arasmdaki açı (MGo / SN) ideal okluzyon or
talama değeri x= 31 derecedir. MGo / SN açısı (c) = MGo /ANS-PNS açısı (a)+ANS-PNS /
SN açtsı (b), çünkü bir üçgenîn bir dış açısı, kendısine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir.

Gazilerli (6) ideal okluzyon gösteren ve yaşları 13-16 arasında değişen Ankara çocuklarında, MGo / SN açısının ortalama değerini x=31 derece ve standart sapmasını s=5 derece hesaplamıştır. Sagittal yöndeki iskeletsel anomaliler konusunun başında anlattigimiz neden ile, ortalama
değere bir standart sapma değeri ekleyip çıkararak bulduğumuz sayılar
arasmdaki degerlerin hepsini normal kavrami içine alıyoruz. Bu durumda
MGo / SN açısının değerini 31±5 dereceler arasmda, yani 26 ile 36 dereceleri arasmda normal kabul ediyoruz. Eğer MGo / SN açısı; 26 dereceden küçükse iskeletsel derin kapanış (skeletal deep bite, artmış overbite),
36 dereceden biiyiikse iskeletsel açık kapanış (skeletal open bite) söz konusudur.
■

5.2.1. Iskeletsel Derin Kapanış (skeletal deep bite, artmış
overbite)
Yukanda anlatıldığı gibi alt çene kaidesi (MGo) ile on kafa kaidesi
(SN) arasmdaki açısı (MGo / SN açısı) 26 dereceden küçük olan olgular
iskeletsel derin kapamş (skeletal deep bite) olgularıdır. Şekil 72-B'de
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Şekil 72: Arimış overbite, derin kapanış (deep bite). A: iskeletsel kökeni olmayan, dişsel
artmış overbite, dişsel derin kapanış (dental deep bite). B: iskeletsel artmış overbite, iske
letsel derin kapanış (skeletal deep bite). Karştlaştırmak için; ideal okluzyon grubunda beiirlenen MGo / SN açısı ortalama değeri ~x= 31 derecedir.

MGo / SN açısı 20 derece olan bir iskeletsel derin kapanış olgusu görülmektedir. iskeletsel Il.sınıf 2.bölüm anomali başlığı altında anlatıldığı gibi, bu anomalilerde (şekil 68-A) de iskeletsel derin kapanış görülmektedir. Şekil 72-A'da MGo / SN açısı ortalama değere çok yakın olduğu (32
derece) halde, yani bu açı küçülmemiş olmasma ragmen bir derin kapanış
görülmektedir; bu olguda dişsel bir derin kapanış (dental deep bite) söz
konusudur. Artmış overbite I.sınıf, Il.sınıf ve Ill.simf anomalilerle birlikte olabilir. iskeletsel ve dişsel derin kapanış (artmış overbite) aynmı ne
den önemli diye düşünülebilir. Dişsel derin kapanışm tedavisi kolay, iske
letsel derin kapamşın tedavisi zordur (24,25). Iskeletsel derin kapanış vakalarmda, ortodontik tedavi amacıyla diş çekimi yapılmaması iyi olur.
Çünkü ortodontik tedavi amaciyla diş çekimi yapıhrsa, çekim boşluklarının kapatılması esnasında, molar dişler belirli bir ölçiide çekim boşluğuna doğru hareket ederek öne doğru yürüyeceklerdir. Bunun sonucu alt ve
üst çene kaideleri arasındaki açı (MGo / ANS-PNS); molar dişlerin arkadan öne doğru hareketi ile küçülecektir. Buna bağlı olarak zaten tedavi başındaki artmış overbite daha da artacaktir (32). Aynca çekim boşluklanmn kapatılması esnasinda molarlar öne doğru hareket ederken, etki-tepki
prensibine göre kesici dişler de arkaya doğru hareket edeceklerdir. Kesici
dişlerin arkaya doğru hareketi de overbite'zn artmasma neden olacaktir
(32). Bu nedenle iskeletsel derin kapanış olgulannda, mümkün olduğu kadar diş çekiminden kaçınılmahdır. Aynca yapilan nüks araştırmalarmda
(18,19,20,21), ortodontik tedavi bittikten sonra düzeltilen artmış overbi124
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te'in en fazla nüks eden anomalilerden olduğu anlaşılmıştır.
MGo / SN açılan 26 dereceden küçük olduğu halde (hypodivergent)
doğanın iyi kompansasyonu sonucu artmış overbite'm görülmediği olgular da vardir (16,17).
5.2.2 İskeletsel Açık Kapanış (skeletal open bite)

Şekii 73-A: Dişsel açık kapanış (dental open bite). B: iskeletsel açık kapanış (skeletal
open bite).

Alt çene kaidesi ile ön kafa kaidesi arasındaki açısı (MGo / SN açısı)
36 dereceden büyük olan olgular iskeletsel açık kapanış (skeletal open bi
te) olgularıdır. Bu olgularda yalnız ön açık kapanış olduğu gibi, hem ön
hem de yan açık kapamş görülebilir. Örneğin kapanış durumunda sadece
alt ve üst ikinci molar dişler arasında okluzal temas olup, diğer dişlerin tümü açık kapanış gösterebilirler. Açık kapamş I.smıf, Il.smıf, Ill.sınıf anomalilerle birlikte olabilir. iskeletsel îll.sımf kapanış ile iskeletsel açık kapanışın birlikte olduğu olgular tedavİsi en zor olan olgulardır. Şekil 73B'de MGo/SN açısı 45 derece olan bir iskeletsel açık kapanış olgusu görülmektedir. Şekil 73-A'da ise MGo / SN açısı artmamış olmasma, hatta
ortalama değerden daha küçük olmasına rağmen bir açık kapanış görülmektedir, bu olgu bir dişsel açık kapanış (dental open bite) olgusudur.
Dişsel açık kapanış olgularını tedavi etmek daha kolaydır. Iskeletsel açık
kapanış vakalarmm tedavisi ise zordur. Iskeletsel açık kapanış olgulannda hiç yer darlığı olmasa da, ortodontik tedavi amacıyla diş çekimi yapılır. Bu çekimlerden amaç; çekim boşluğunun kapatılması esnasında, mo125
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lar dişlere ekstruzyon hareketi yani alveolden dışarı çıkma hareketi yaptirmadan, molarları öne doğru çekim boşluğuna yürüterek, alt ve üst çene
kaideleri arasındaki açmın (MGo / ANS-PNS açısı) küçülmesinı sağlamak ve dolayısıyla açık kapanışı düzeltmektir (32). Aynca çekim boşlukIarının kapatılması esnasında molarlar öne doğru hareket ederlerken, kesici dişler de arkaya doğru hareket edeceklerdir. Kesici dişlerin arkaya
doğru hareketi de overbite'ın artmasına, dolayısıyla açık kapanışın düzelmesine yardımcı olacaktır (32). Peki iskeletsel açık kapanış çekim yapmadan düzeltilemez mi? Geçici bir süre için düzeltilebüir, fakat bu semptomatik bir tedavi olur, havanda su dövmek olur veya dostlar alış verişte
görsün demek olur. Çünkü ortodontik apareyler terkedildikten sonra nükseder.
MGo / SN açılan 36 dereceden büyük olduğu halde (hyperdivergent)
doğanın iyi kompansasyonu sonucu açık kapanışın görülmediği olgular da
vardır (16,17).

5.3. Sağ-Sol (transversal) Yöndeki Iskeletsel
Anomaliler
İdeal okluzyon gösteren çocuklarımızm profil uzak röntgen resimleri
üzerinde araştırmalar (5,6) yapılmasma karşın, cephe uzak röntgen resim
leri (anteroposterior sefalogram) çekilmemiş ve araştırma yapılmamıştır.
Bu nedenle burada; sagittal ve vertikal yöndeki iskeletsel anomalileri
ayırmak için verdiğimiz kriterler gibi, transversal yönde kriter veremiyoruz. Bu konudan bir nebze anteroposterior sefalometrik analiz bölümünde
bahsetmiştik. Maalesef bu konu üzerinde yalnız ülkemizde değil, dünyada da çok fazla durulmanııştır.

5.3.1. İskeletsel Yan Çapraz Kapanış
İskeletsel yan çapraz kapanışta alt ve üst çene kemiklerinin genişlikleri arasında bir uyumsuzluk vardır. Bu uyumsuzlukta hata alt çenede ve
ya üst çenede olabiiİr.
Ömeğin kalıümla geçen prognati inferior olgularında (şekil 69-A is
keletsel Ill.sınıf anomali), alt çenenin hacmi uzayın her üç yönünde de
fazladır. Bu olgularda ön çapraz yanında, alt çene transversal yönde de
büyiik olduğundan, yan çapraz kapanış da vardır. Burada üst çenenin büyüklüğü normaldir. Yani hata alt çenededir. Hem ön hem de yan çapraz
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kapanış olduğundan, bu durum "sirküler çapraz kapanış" olarak isımlendirilir.
Hatanin üst çenede olduğu bir iskeletsel yan çapraz kapanış olgusunda ise üst çene transversal yönde dardır. Buna bir örnek verelim. Dudakdamak yankh olgularin ameliyatlanndan sonra oluşan nedbe (sikatris) dokusu, üst çenenin büyüme ve gelişimini frenlediği için üst çene küçük kalır. Bunun sonucu yan çapraz kapanış ve ön çapraz kapamşlar oluşabilir.

5.3.2. iskeletsel Bukkal ve Lingual Nonokluzyon
Yukarıda iskeletsel yan çapraz kapanışı anlatırken verdiğimiz iki örnekteki iki ayn etkenin aynı olguda bir araya geldiğini düşiinelim. Olgumuzda hem kahtımla geçen prognati inferior'a bağlı iskeletsel Ill.sinif
anomali ve aynı zamanda da ameliyat edilmiş dudak-damak yarığı olsun.
Bu oleuda alt cene normalden geniş, üst çene normalden dar olduğu için,
bu olguda bukkal nonokluzyon (lingual nonokluzyon) vardır. Ust çeneyi
düşünürsek, üst çenede hata olduğu için lingual nonokluzyon diye adlandırabiliriz. Fakat alt çenede de hata olduğu için (normalden geniş), alt çeneyi düşünerek anomaliyi bukkal nonokluzyon olarak da isimlendirebiliriz. Aslmda hata hem üst hem de alt çenede olduğundan , bir kombinasyon anomalisi söz konusudur. iskeletsel bukkal veya lingual nonokluz
yonlarda, dişsel nonokluzyonlarda (şekil 28,29,30,31) olduğu gibi yalniz
bir dişin nonokluzyonu değil, birden fazla premolar ve molarlarin nonokluzyonu söz konusudur.
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6. BOLUM: FONKSIYONEL ANOMALILER

Fonksiyonel anomaliler dişsel veya iskeletsel kökenli anomaliler olabilirler. Daha önceki bölümlerde dişsel ve iskeletsel anomaliler aniatıldığı için, bu bölümde yalnız fonksiyonel anomaliden konuşulacaktır. Fonk
siyonel anomalinin farkını anlatabilmek için iki kavramdan bahsedilecektir. Fonksiyonel olmayan anomali için "morfolojik anomali", fonksiyonel
olan için ise ''fonksiyonel anomali" kavramları kullanılacaktır.

6.1. Ön-Arka Yöndeki Fonksiyonel Anomaliler
6.1.1. Fonksiyonel ILSınıf l.Bölüm Anomali
Fonksiyonel ILsimf L bölüm anomali şekil 74Me ve morfolojik ILsi
nif Lbölüm anomali ise şekil 76'da tanımlanmıştır. Fonksiyonel ILsinif
Lbölüm anomalinin oluşumu da şekil 75'de açıklanmıştır, Anomalinin
fonksiyonel mi, yoksa morfolojik mi olduğunu anlamak için, alt çenenin
istirahat durumundaki konumunu belirlemek gerekmektedir. Bunun için
şöyle bir yöntem uygulanabilir. Hastaya; istirahat durumundayken alt ve
üst dişlerimizi birbirine temas ettirmediğimiz, istirahat durumunda alt ve
üst dişler arasında bir aralık olduğu ve bu arahğın ne kadar olduğunu görmek istediğimiz anlatılır. Bunun için ayakta dik olarak, başım öne eğmeden, yukarı kaldırmadan, karşıya bakarak, gayet gevşek, kaslarını kasmadan durması gerektiği ve 80'den 100'e kadar birer birer 81, 82, 83 gibi
sayması söylenir, Bu sayma esnasında kendisini birkaç defa durduracağı»
miz ve durdurmalar esnasinda alt ve üst dişler arasmdaki mesafeye baka133
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cagımız, bü nedenle durdueu zaman o durumda kalmasmm, dıslcrırıı ka
patmamasının gerektiği anlatılır. Istirahat durumundayken. alt ve îist dı§ler arasindaki mesafeyi görebilmek için, parmaklanmızla dudaklarmı aralamamiz gerektiği. bunun için de dudak kaslanm germemesi, kasmamasi
tembihlenir. Birkaç deneme yapilarak, istirahat halindeyken ait çenenin
uzavın üc yönündeki konumu gözlenir. istirahat durumunda; dik yöndeki okluzal arahk (freeway space) miktan, ait çenenin sagittal ve vertikal
yöndeki konumlari belirlenir. Fonksiyonel Il.sınıf l.bölüm anomalilerde
istirahat durumunda alt cene, şekil 74'de görüldüğü gibi kapanış durumuna kıyasla daha önde nötrat okiuzyon konumunda bulunmaktadir. Ust ce
ne dis kavsi dar oldusundan. istirahat durumundan kapanışa geçerken çoğunlukla süt kanin dişleıinde oluşan primer kontakt noktalan nedenıyle,
alt çene geriye doğru distal kapanış yapmak zorunda kalmaktadır. Prof.
R.Hotz (2,3,4,12) bu durumu distal zorunlu kapamş (Almanca distaler
Zwanasbiss) olarak adlandırmaktadır. Bu tür fonksiyonel IJ.sınıf l.bölüm
anomaliierin tedavisi kolaydır. Dar olan üst çene diş kavsi genişletildiğinde alt çene distal zorunlu kapanış yapmaktan kurtulacaktır. Fakat ne yazık
ki Il.sınıf l.bölüm anomaliierin pek azı fonksiyonel Il.sınıf l.bölüm anomalidir. Büyük çoğunluğu ise morfoiojik ILsınıf l.bölüm anomali olup,
bunların tedavisi de kolay değildir.

A

B

Şekil 74: Fonksiyonel li.sınıf l.bölüm anomali. A: Kapanış durumu (maksimum interkuspidasyon). B: istirahat durumu. Üst çene diş kavsinin dar olması sonucu oluşan primer kon
takt noktalan nedeniyle, istirahat hafinde önde nötral okiuzyon durumunda konumlanan alt
çene (şekil B) kapanışa geçerken geriye doğru itilerek distal zorunlu kapanış yapmaktadır
(şekil A).
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Şekil 75: Jl.smıf Lbölüm anomaünin oluşumunu açıklayart bu şekil Reichenbach ve
Brücki'den alınmıştır. Şekil 74'de oluşumunu anlattığımız fonksiyonel ll.sınıf l.bölüm ano
malide üst diş kavsi dar bir terliğe, alt diş kavsi de geniş taraklı bir ayağa benzetilebilir. Nasıl geniş bir ayak dar bir terliğe girdiğinde önde bir boşluk kaltyorsa, üst diş kavsi de dar olduğu zaman kapanış (okluzyon) durumunda bir overjet oluşmaktadır.

Şekil 76: Morfoiojik ll.sınıf l.böiüm anomali. A: Kapanış durumu. B: İstîrahat durumu. Morfolojik ll.sınıf Lbölüm anomalide alt çene hem istirahat hem de kapanış durumunda distal
konumdadir.

6.1.2. Fonksiyonel Il.Sınıf 2.Bölüm Anomali
Şekil 75 "de anlatüan üst çene diş kavsi darlığı Il.sınıf 2.bölüm ano
mali Ierde görülmez. Bu anomalide alt çenenin kapanışa geçerken fonksi
yonel olarak geriye itilmesinin nedeni; Cist kesici dişlerin geriye doğru
eğilmiş olmalan (retruzyon) ve bunun sonucu alt ve List kesici dişler arasmda oluşan primer kontakt noktalandır. Şekil 77'de görüldüğü gibi, isti
rahat durumunda notral okluzyon durumunda olan alt çene kapantşa ge135
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A

B
I

Şekİİ 77: Fonksiyonel li.sımf 2.böiüm anomali. A: Kapanis durumu. B: Istirahat durumu.
Üst kesicî dişlerin retruzyonu sonucu alt ve üst dişler arasında oluşan primer kontakt noktalan nedeniyie, istirahat halinde nötral okluzyon durumunda konumlanan alt çene {şekil B)
kapanışa geçerken geriye doğru itilerek distal zorunlu kapanış yapmaktadır (şekil A).

B
Şekil 73: Morfolojik ll.sınıf 2.bölüm anomali. A: Kapanis durumu. B; istirahat durumü. Morfolojik ILsrnıf 2.böİüm anomalide alt cene hem istirahat hem de kapanis durumunda distal
konumdadir.

cerkeru alt kesici dislerin kesici kenarlan eerive doeru eeilmiş olan list kesici diş kronlannin palatinal yiizeylerine temas ederek distal yönde kapa136
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nışazorlanır. Buna karşın morfolojik ILsınıf 2.bölüm anomaiide ise, şekil
78'de sörüldüâü sibi alt cene, hem istirahat hem de kapanis durumunda
distal konumdadır, ILsınıf 2.bölüm anomaUIerin çoğunluğu morfolojik,
pek azi fonksiyoneldir. Fonksiyonel Il.smif 2.bölüm anomalinin tedavisi
kolav olup. alt cenevi distal retruzyona zorlayan list kesici dislerin one
doğru hareket ettirilmesinden (protruzyon) ibarettir.

6.1*3. Fonksiyonel HI. Sınıf Anomali (fonksiyonel on
capraz kapanis)

Şeki! 79: Fonksiyonel IILsmif anomali (fonksiyonel on capraz kapanis). A: Kapanis durumuB: Istirahat durumu. Istirahat durumunda alt ve üsî'kesici dişler başbaşa kapanış duru
munda olup, alt çene geride ve kondil baslan kondil çukurunda normal konumundadirlar,
istirahat durumundan kapanışa geçerken. alt ve üst kesici dişler bölgesinde primer kontakt
noktalarr nedeniyle. alt çene öne doğru kayarak mesial zorunlu kapanis yapmakta kondil
baslan da one doğru yer degistirmektedirler. Fonksiyonel on capraz kapanis erken yaşta
tedavi edilmediği îakdîrde, şekıl A'da nokta nokta çizgiyle gosterildigi gibL kondil başlarında bu duruma uygun adaptif kemik büyüme ve gelişimi olabilir. Bunun sonucu da fonksiyo
nel anomali morfolojik anomaliye (şekil 80) dönüşebilir.

Fonksiyonel IILsmif anomaliye fonksiyonel ILsınıf anomaliden daha
fazla rastlanir. Sckil 79Ma anlatıldısı sibi fonksiyonel IILsmif anomaiide;
istirahat halindevken alt cene seride. kondil baslan kondil cukurunda normal konumda. alt ve list kesici dişler başbaşa (tele â tete) kapanis durumundadırlar (şekil 79-Bj. istirahat durumundan kapanışa gcçerken üst ke
sici dislerin kesici kenaiian, alt kesici diş kronlannm lingual yüzeylerindeki eğik düzleme temas ederek, bu esik dtizlcm rehberlisinde alt cene ve
dolavısıvla kondil baslan da mecburen one dogru hareket ederler (sekil
137
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Şekil 80: Morfolojik IILsinif anomali (morfolojik ön çapraz kapanış). A: Kapanış durumu. B:
istirahat durumu. Morfolojik ill.sinif anomalide alt çene hem istirahat hem de kapanış halinde mesial konumda olup, alt ve üst kesici dişler arasında çapraz kapanış durumu gözlenmektedir.

79-A). Prof. R.Hotz (2,3,4,12) bu durumu mesial zorunlu kapanış (Almanca mesialer Zwangsbiss) olarak adlandirmaktadir. Morfolojik IILsinif
anomalide ise alt çene hem istirahat hem de kapanış halinde mesial ko
numda olup, alt ve list kesici dişler arasmda çapraz kapanış durumu gözlenmektedir (şekil 80). Morfolojik IILsinif anomalide (morfolojik ön çapraz kapantşta) alt çene hiç geriye doğru itilmez.
Fonksiyonel ön çapraz kapanış erken yaşta tedavi edilmediği zaman,
şekil 79-A'da noktalı çizgiyle gösterildiği gibi, kondil başlarında Ön çapraz kapanış durumuna uygun adaptif kemik büyüme ve gelişimi olabilir.
Bunun sonucunda da tedavisi kolay olan fonksiyonel ön çapraz kapanış,
tedavisi çok zor olan morfolojik ön çapraz kapanışa dönüşmüş olur.

6.2, Dik Yöndeki Fonksiyonel Anomaliler
6.2.1. Fonksiyonel Derin Kapanış (fonksiyonel artmış
overbite)
Şekil 81 'de görüldüğü gibi alt ve üst çenenin kapanış durumunda artmis overbite gosteren bir olguda, aît çenenin istirahat durumunda alt ve
üst molarlar arasmdaki interokluzal aralik (freeway space) artmış ve buna
bağlı olarak overbite azalmış ise bu olguda fonksiyonel derin kapamş var
demektir. Buna karşın şekil 82'de görüldüğü gibi alt ve üst çenenin kapa138
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Şekil 81: Fonksiyonel derin kapanış (fonksiyonef artmış overbite). A: Kapantş durumu ve
artmış overbite. B: İstırahat durumunda interokluzal arahk (freeway space) artmışT overbi
te azalmıştır

Şekil 82: Morfolojik derin kapanış (morfolojik artmış overbite). A: Kapanış durumu ve artmis overbite. B: İstirahat durumunda interokluza! arahk (freeway space) çok az olup, artmis overbite half devam etmektedir.
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nış durumunda artmış overbite gösteren bir olguda, alt çenenin istirahat
durumunda interokluzal arahk (freeway space) artmamış ve istirahat halinde de artmış artmış overbite durumu devam ediyorsa bu olguda morfolojik derin kapanış söz konusudur.
Her iki olguda (sekil 81 ve 82) da artmış overbite vardir ve her ikisi
de tedavi edilecektir. övlevse bu avinm neden srereklidir, dive sorulabiür.
Çünkü her ikisinin tedavi vöntemi ve prognozu farklıdır. Şekil 81'de gorülen fonksiyonel derin kapanış. alt ve üst molar dişlerin alveol kemiğinden disan cikma (ekstruzvon) harekettvle tedavi edilecektir ve tedavi sonucu ensilen durum sabit kalip nüksetmevecektir. Buna karsin sekil 82Me
görülen morfolojik derin kapanış da aynı yöntemle molarlann ekstruzyonu ile ledavi edilirse. bu olguda istirahat halinde interokluzal arahk artmamış olduğundam molar ekstruzyonu istirahat durumundaki arahk miktanndan daha fazla vapilmak zorundadir. Bu durumda ise ciâneme kaslan
istirahat durumu nun iizenne sen 1 mis o lac asm dan, tedavi sonucu dtizcltilen overbite stabil kalamavarak nüksedebilecektir. Bu durumda morfolojik derin kapanışta molar ektruzyonu ile yapilan tedavi yanlış, kesici dişleri alveol kemiğine gömme (intruzyon) hareketiyle yapilan tedavi şekli
doeru olacaktir,

6.2.2. Fonksiyonel Açık Kapanış

ŞeKi! 83: Fonksiyonel on açık kapanış. Konuşma ve yutkunma esnasında dtl alt ve üst ke
sici dişfer arasına girmektedir.
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Şeki! 84: Fonksiyonei yan açık kapanış. Konuşma ve yutkunma esnasinda dif sag tarafta
alt ve üst molarlar arasma girmektedir.

Şekü 83'te fonksiyonei ön açık kapanış, şekil 84*de ise fonksiyonei
yan açık kapamş görülmektedir, Şekil 83 ve 84'de gösterilen olgulardaki
açık kapanışın nedeni hatalı dii_fonk sly onudun Bundan sonraki bölünıde
anlatıiacak olan hastalık ve anomali oluşum nedenlerine (etioloji) şimdi
yavaş yavaş girmeye başlayalım. Nasıl dil fonksiyonu hatalı olabiliyor ve
nasıl bu hatali dil fonksiyonu fonksiyonei açık kapamşlara neden olabili
yor? Bunu anlatabilmek için önce doğumdan başlayarak, yutkunma esnasındaki normal dil konumunun evriminden bahsetmek gerekmektedir. Yeni doğan bebeğin ağzında hiç diş olmadığı için, yutkunjııa esnasinda dil
alt ve iist çene alveol kavisleri arasma girer (5,6,7), Buna infantil yutkun
ma denir ve normaldir. Süt dişleri sürdükten sonra, yutkunma esnasinda*
dil alt ve üst dişler arasma girmez. Süt dişleri sürdükten sonra yutkunma
esnasinda dil ucu iist süt kesici dişlerin köfcferi arptsmda_sert damâğa (paJatum durum) temas^ederek ve oradan mesnet alarak yutkunma işlemi gerçekleşir. Bu işlem esnasinda alt ve üst dişler biribirlerine temas ederler,
Karışık dişlenme (mixt dentition) döneminde, sürekli kesici dişler çıkmadan önce, süt kesici dişleri dökülünce, ön tarafta alt ve üst alveol kemikleri arasmda bir boşluk oluşur. İşte bu durumda yutkunma esnasinda dil
tekrar alt ve list alveol kemikleri arasma eirer, Bu durum da normal olais

rak kabul edilir (5,6,7,11)- Kanşık dişlenme döneminde dilin alt ve üst alveol kernigi arasma tekrar girmesinin lie nedeni vardir, Birinci neden biraz önce açıklandıgı gibi^alt_ye üst süt di^îerinin düşmüş olması ve dilin
girecegi boşlugun oluşmasıdır. İkinci neden ise dilin büyüme ve gelişirninin^iskelet büyüme ve gelişiminin önünde seyretmesidir (10), Üçüncü ne
den ise kanyk dişlenme döneminde ağız boşluğunu çevreleyen lenfatik
dokuİarın hacimlerinin, erişkin yaştaki büyüklüklerinin iki katîıia yakın
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olmasıdır (1,9,10). İkinci ve üçüncü nedenler dolayısıyla karışık dişlenme
döEemîndegöreli (relative) olarak dil agız~boşluğunabüyük gelmektedir.
Alt ve iist siit kesici dişlerin düşmesiyle oluşan boşluğa giren dil, alt ve ust
daimî kesici dişlerin siirmesi ve birbirleriyle temas sağlaması sonucu tekrar erişkin yutkunmadaki konumuna geri döner. Yani yutkunma esnasinda dil ucu üst siirekli kesici dişlerin kökleri arkasında sert damağa dayanarak yutkunma işlemi gerçekleşirken, alt ve üst dişler biribirlerine temas
ederek, dil alt ve iist kesici dişler arasına girmez.
Yutkunmamn bu normal evriminin bozulmasi sonucu açık kapanışlar
oluşabilir. Örneğin alt ve üst daimî kesici dişler sürdüğü halde, dil alt ve
iist kesici dişler arasına girmeye devam ederse ön açık kapanış oluşur.
Çünkü sürmekte olan dişler (= vertikal alveol kemiği büyüme ve gelişirni), ön tarafta araya girmeye devam eden dile temas edince sürmelerini
durdururlar ve dil kalınlığı kadar bir açık kapanış oluşur. Yapılacak tedayi_ço_k basittir. D15lerin sürmelerini, yani vertikal alveol kemiği biiyüme
ve gefifimirıi bir takoz ^Dren^il^enl^ij_alt.-Ve. iist kesici dişler arasma
girmesî önlemektir. Diİin alt ve iist kesici dişler arasına girmesi önlenince, dişler siirmelerine devam ederek açık kapanış düzelir.
Dil alt ve iist kesici dişler arasına sonradan ikincil olarak da girmiş
olabilir. Örneğin bebek doğduğundan beri yalanci meme veya parmak
emiyor olabilir. Alt ve üst siit kesici dişler sürerken yalanci meme^veya
parmak_emme ti^akÜ§Taevâm~e^yorsa, emziğe veya parmağa temas
eden siit kesici dişler sürmeİerini durdurarak, emzik veya parmak kahnli^Tkadâr açîkHcapanis oluşur. Yalanci meme veya parmak emme terkedilirse7bu defa açıFkapanîfiçine yutkunma esnasmda dil_g_irmeye devam
edebilir. Eğer yalanci memeveyaparmak emme terkedildikten sonra bunların sebep olduğu açık kapanışa dil girmiyorsa, dişlerin sürmelerine de
vam etmesiyle açık kapanış kendiliğinden düzelir.
Anormal yutkunma ile dilin alt ve iist kesici dişler arasına girmesi so
nucu oluşan fonksiyonel açık kapanışları tedavi etmek için, dilin araya
girmesini önleyen değişik birçok apareyler yapılabilir. Bir de hiçbir aparey yapılmaksızın, normal yutkunma talimleri, dil egzersizleri yaptinlarak, açık kapanışın kendiliğinden düzelmesi sağlanabilir. Bu kitap bir te
davi kitabı olmamasına rağmen, bu masrafsız yöntemden yeri gelmişken
burada bahsetmek faydali olacaktir,* Buradaki mantik şöyledir. Çizgili
kaslar istemli kaslardır, onlara hükmedebiliriz, onları terbiye edebiliriz.
Mide, bağırsak kasları gibi düz kaslar ve kalp kasları ise istemsiz kaslar142
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dır, onlara hükmedemeyiz. Ama kol bacak kaslarma ve dil kaslarina istediğimiz hareketi yaptırabiliriz. Olayı daha iyi anlaşılır hale getirebilmek
için diş hekimliği dışından bir örnek verelim. Bir manken ajani, manken
olabilecek güzel kizlar anyor olsun. Bir gün tanrıça gibi güzel bir kiza
rastlasın. Fakat kızın yürüyüşü çok bozuk ve kötü olsun. Ne yapar man
ken ajani? Kizi ahr, bir manken okuluna götürür. Bu okulda kızın başına
bir kitap koyarak, kitabı düşürmeden yürümesi için kiza dakikalarca, saatlerce, günlerce, haftalarca, aylarca yürüme talimleri yaptinrlar. Sonunda kız mankenler için istenen yürüme şeklini öğrenir. Peki burada olan
şey nedir? Bilindiği gibi yürüme çok zor, son derece karışık (komplike)
olan bir olaydır. Bebek doğduğu zaman yürüme bilmez, bunu yavaş yavaş
öğrenir. Önce emeklemeye, sonra bir yerlere tutunarak siralamaya, sonra
tay tay durmaya, sonra birkaç adım atmaya başlar. Gerçekten yürüme çok
zor ve karışık bir olaydır. Yürüme esnasında bazı kaslar kasılır, bazı kaslar gevşer. Bazı kaslar çok bazıları az kasılır. Bazı kaslar çok bazıları az
gevşer. Hangi kasm ne zaman hangi dozda kasılıp gevşemesi gerektiği,
beyinden kaslara giden uyanlarla (impuls) gerçekleştirilir. Yürümeyi öğrendikten sonra hiç düşünmeden otomatik olarak yürürüz, fakat bu esnada yürümeyle ilgili kaslara beyinden impuls'ler gitmeye devam eder. Nasil devam eder? Nasil bir bilgisayara bir program verdiğimiz zaman belirli bir işlem yapılıyorsa, yürümeyi öğrendikten sonra bizim de beynimizde
bir yürüme programımız oluşur. Bu programa göre hiç düşünmemize gerek kalmadan impuls'ler giderek otomatik olarak yürürüz. Kızın başına
kitap konularak yürütülmesiyle yapılan şey beyindeki yürüme programının değiştirilmesidir. Yutkunma talimleri, dil egzersizleri ile yapılan şey
de, dil kaslarının kasılma örneğinin (pattern), programimn değiştirilmesidir. Nasıl yapılır bu dil talimi? Çocuğa küçü^bir_cepaynası• venlerek,bu
nu hep yamnda taşıması ve ay nay a bakarak yutkunma egzersizlenniy apmasrsoylenir. Once£ocuğaaynayabaktinlarak doğru yutkunmaöğretüir.
DibrTücunu üst kesici dişlerin kök uçları yakınındakj sert darnağa dayama^rğösErilirrDilin ucu sert damakta gösterilen yerde bulunurken yutkunmasT söyİenir. Pek tabii ilk denemelerde yutkunma esnasında dil yine
alt ve üst kesici dişler arasına girer. Çocuğa aynaya dikkatli bakması, yut
kunma esnasında dilin alt ve üst kesici dişlerin kök ucunun yakınında durması gerektiği, alt ve üst dişler arasına girmemesi gerektiği söylenir. Birkaç denemeden sonra çocuk doğru yutkunmayı Öğrenir. £ocuğa sabah,
öğlen, akşam her aklına geldiğinde, aynayı cebinden çıkararak on defa
do^^uTkunmarişTemini yapması tembihlenir. Corağjınjmne ve babasına"dâ, çöcügün işlemi yapıp yapmadığınm ve dSgru yapıp yapmadığımn
' .

7

,

•
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kontrol edilmesi söylenir.

6.3. Transversal Yöndeki Fonksiyonel Anomaliler
6.3.L Fonksiyonel Yan Çapraz Kapanış

B
Şekil 85: Fonksiyonel yan capraz kapanis. A: Kapanis durumu. B: Istirahat durumu, İstî
rahat durumunda transversal yönde alt çene ortada olup alt ve üst molarlarjübej^ül-tüberKy^bir durumda karşı karşryadırlar. Kapanisa gecerken alt çene sofa doğru kayarak zo
rüniu kapanis yapmaktadfr.

B

Şekîl 86: Morfolojik yan çapraz kapanis. A: Kapanis durumu. B: istirahat durumu, Morfolojikyan capraz kapanista hem istirahat hem de kapanis durumunda, yan capraz kapanis
durumu vardir
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A

B

Şekil 87-A: Fonksiyonel yan çapraz kapanışta üst diş kavsi simetrik, B: morfolojik yan cap
raz kapanışta ise asimetrik (çenelerarası çapraz elâstik) genişletilir.

Yan çapraz kapanış anomalisi tek bir dişte veya birbirine komşu bir
grup dişte gorülebilir. Tek bir dişte yan çapraz kapanış varsa, bu dişin
buYlTo-jvey^
söz konusudur, Tek bir diş tek i yan çapraz
kaparn^ınj^onj^ıypn^
kapanış olması çok uzak bir olasihktir.
Birbinne_komşu bir grup diste çapraz kapanış varsa, bu durumda alt ve list
çen£j^şjvj^i^le^^
arasinda bir uyumsuzluk var demektir.
Ya list cene dis kavsi dardir veva alt cene dis kavsi cok eenistir. ÇoğunTukîa üst cene dis kavsinin darlıeı soz konusudur.
Şekil 85'te göriildüğü gıbi fonksiyonel yan çapraz kapamşta, istirahat
durumunda transversal yönde alt çene ortada olup alt ve üst molarlar
tüberkül-tüberküle bır durumda karşı karşıyadırlar, Şekil 85-A'da görüldüğü gibi kapanışa geçerken alt çene sola doğru kayarak zorunlu bir
kapanış (Almanca transversaler Zwangbiss nach links) olarak adlandirmaktadır. Morfolojik yan çapraz kapanış ise, şekil 86'da görüldüğü gibi;
hem istirahat hem de kapanış durumunda yan çapraz kapamş devam etmektedirYan çapraz kapanışın fonksiyonel mi, yoksa morfolojik mi olduğunun ayırt edici tanısı önemlidir. Çünkü şekil 87'de görüldüğü gibi
farklı tedavi gerektirmektedir. Fonksiyonel yan çapraz kapamşta üst çene
dij> kavsi jînijjffi olarak. morfolojik yah çapraz Tapanişta ise^îmetrik
olarak genişletilir. Peki morfolojik yan çapraz kapam§.ta_çlü üst^çenedRş
kavsini simetrık olârak ğenişletsek ne olur? Çapraz kapanış gosteren taraf
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düzelirken, karşı tarafta ise bukkal nonokluzyon anomalisine doğru bir
gidiş söz konusu olûr. "~"
^

6.4. tlyari

)

Fonksiyonel anomalilerin mümkiin olduğu kadar. erken tedavi edilmeleri gereklidir. Eğer fonksiyonel anomalilef yeterince erken tedavi edilmediği taktirde, morfolojik anomaliye dönüşebilirler (şekil 79) ve tedavisi
çok zorlaşır. Bunun da ötesinde asimetriler oluşabilir. Örneğin şekil 85'de
görülen fonksiyonel yan çapraz kapanış erken tedavi edilmediği takdirde,
alt çene kondil başında bu duruma uygun adaptif kemik gelişimi olursa,
alt çene istirahat durumunda transversal yonde artik ortada degildir, yana
kaymış durumdadır. Yani yüz asimetrisi oluşmuştur ve fonksiyonel yan
çapraz kapanış morfolojik hale dönüşmüştür.
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7. BOLUM: ETIOLOJI

Etioîoji: hastalık nedenlerinin öğrenümesi demek olup çok ünemli bir
konudur. Çünkü doğru tedavi; hastahk nedeninin saptanarak ortadan kaldinlmasiyla yapilan ctiolojik tedavidir. Hastahk sebebi bilinmeden yapiian te
davi şekli ise, hastahk belirtiierini ortadan kaldırmaya (ağrıyı dindirme gi
bi) yönelik semptomatik tedavidir. Bugiin biitiin hastaliklarm nedcnleri bilinmediği için. halen bazı hastahklarda semptomatik tedavi yapilarak hastalann şikây etleri dindirilmeye giderilmeye çalışılmaktadır. Ömeğin kanser,
böbrek taşı, migren gibi hastaliklarm etiolojisi tam olarak bifinmediği için
semptomatik tedavi yapilmaktadir. Buna karşm bakteriyel hastahklarda
hastahk ncdcni olan bakteri beiirlenerek etiolojik tedavi yapilmaktadir. Se
bebi bilinmeyen hastahklarda koruyucu (preventif) tedavi yaptlmasi dazordur. Bu düşünceler ortodonti icin de gecerlidir. Ömeçin aşaeıda anlatılan,
ortodontik anomalilerin oluşumu ile ilgili teori için ne yapilabtlir?

Şekil 88-A: Filogenetik evrim teorisine göre; insanlarda alt ve üst yirmi yaş dişleri, üst yan
kesici dişier ve alt ikinci premolarîar eksildiğinde oluşacak olan okiuzyon.

Ortodonti için söylenen şöyle bir filogenetik evrim teorisi vardir. Te
ori; bilindiği gibi bir olayın veya durumun oluş nedenini veya şeklinj açıklayan, fakat heniiz kanitlanmamis bir varsayımdır. Filosenetik evrim teorisine sore, tarih öncesi zamanlarda atesin kesfedilmediei bir devir vardi.
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Bu dönemde insanlar bütiin yiyeceklerini çiğ olarak yemekteydiler. O zaman gerçekten dişler çiğneme fonksiyonunu tarn olarak yapıyorlardı. Fakat ateşin keşfedilmesi ve yemek pişirmede kullanılması sonucu, dişlerin
çiğneme fonksiyonu azaldı. Hele şimdiki modern çağda yiyecekler o kadar çok pişiriliyor ki, çok çiğnemeye gerek kalmıyor. Bilindiği gibi fonksiyon yapmayan organda bir küçülme (atrofi) olmaktadır. Dişlerin çiğneme fonksiyonu azaldığı için alt ve üst çene kemiklerinde bir küçülme söz
konusudur. Çene kemikleri küçülüp de diş sayısı azalmadığı taktirde, dişlerin hep si çene kemikleri üzerinde düzgün bir şekilde sıralanamayarak
çapraşıklıklar oluşmakta, hatta bazı dişler süremeyerek gömük kalmaktadırlar. Bu duruma; yirmi yaş dişlerinin süremeyerek gömük kalmaları veya mesial tüberkülleri çıktığı halde, distal tüberküllerine yer olmadığı için
sürememeleri ve şikâyetlere neden olmalan (dentitio difficilis) örnek verilebilir. Fakat bilindiği gibi tabiatta (doğada) bir uyumsuzluk olamaz. Bu
nedenle teoriye göre; mademki çene kemiklerinde bir küçülme söz konu
sudur, bu duruma uyum sağlamak üzere insanların diş sayısı da ileride 24
olacak şekilde azalmaktadır (şekil 88-A). Gerçekten de bu teoriyi destekler nitelikte bazı insanlarda yirmiyaş dişlerinin tümünün veya birkaçmın,
üst daimi yan kesici dişlerin ikisinin veya bir tanesinin ve alt ikinci premolarların ikisinin veya bir tanesinin doğuştan hiç oiuşmadığına (konje
nital diş eksikliği, agenesis) sıkça rastlanmaktadır. Başlangıçta bu söylenen dişlerin konjenital eksikliği olmasa bile, hacimlerinde bir küçülme
söz konusu olabilmektedir. Örneğin kibrit çöpü veya pirinç tanesi gibi üst
daimi yan kesici dişler veya cüce yirmi yaş dişleri görülmektedir. Teorinin içinde bulunduğumuz tamamlanmaya geçiş döneminde; diş sayısı
azalmadığı durumlarda çapraşıklık oluşurken, diş sayısının azaldığı (age
nesis) durumlarda da diastemalar gibi anomaliler oluşmaktadır.

7.1. Ortodontik Anomalilerin Etiolojik Faktörleri
Çeşitli yazarlar (2,19,27,30,31,39,42,44,45,49,50,59) ortodontik ano
malilerin etiolojik faktörlerini çeşitli şekilde sımflamışlardır. Biz bu kitapta Moyers (42)'in etiolojik sınıflamasını temel olarak aldık. Buna gore or
todontik anomalilerin etiolojik faktörleri şöyle gruplandırılabilir: A) Kalitım. B) Prenatal büyüme ve gelişim esnasmda heniiz tarn olarak bilinmeyen nedenlerle oluşan konjenital anomaliler. C) Travma. D) Fizksel etkenler. E) Kötü beslenme. F) Kötü alışkanhklar. G) Hastalıklar.
Di§, çene ve yiiz anomalilerinin hepsinin etiolojisi tarn olarak bilin150
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memektedir. Ömeğin enfeksiyon hastahklarmda olduğu gibi; pnömokok
pnömoni hastalığma neden olur, gibi kesin ve belirli bir sebebe bağlı olarak meydana gelmiş ortodontik anomali çok enderdir. Çoğunlukla ortodontik anomalilerin oluşmasında birden fazla neden rol oynamaktadir.
Aynca aym görünümde olan iki anomalinin değişik etiolojik nedenleri
olabilir. Ömeğin, 6.1.3. numarah başlık ve şekil 79 ve 80'de anlatilan ön
çapraz kapanış anomalisinin etiolojileri farklıdır. Morfolojik ön çapraz
kapanış genellikle kalıtımsal nedenle, fonksiyonel ön çapraz kapanış ise
coeunlukla kronik bademcik iltihabi ve buna bağlı tonsilla palatina hipertrofisi nedeniyie meydana gelmektedir.

7.2. Etiolojik Faktörlerin Etkilediği Ortodontik
Bölgeler ve Anomali Oluşumu
Şimdi önce ortodontik bölgeleri bir düşünelim. Ortodontist'ler ne yapıyorlar? Dişlerı ileri geri, sağa sola, yukarı aşağı hareket ettiriyorlar. Demek ki ortodontik bölgelerden bir tanesi alt ve üst dişlerdir. Peki dişler nerede duruyorlar? Dişlerin köklerı alt ve üst çenenin aiveol kemikleri icine
bulunmaktadirlar. Alt ve üst çene kemikleri de, baş ve yüz iskeletinin diğer kemikleri ile ilişki içerisindedirler. Hatta gelişım çağında ortodontik
tedaviyle. alt ve üst çene kemiklerinin büyüme ve gelişiminin stimulasyonundan ve inhibisyonundan bile konuşulmaktadır. Demek ki diğer bir or
todontik bölge de; alt çene, üst çene ve yiiz kemikleridir, yani kemiklerdir. Fakat bu kemikİer çıplak değildir, çiğneme ve mimik kasları ile giydirilmişler yani örtülmüşlerdir. Bu kaslar da duysal ve motor sinir iplikleriyle innerve edilmektedirler. Demek ki diğer bir ortodontik bölge de nöromuskuler dokulardır. Ayrıca kaslar dışında yumuşak dokular da vardır.
Örneğin periodontal dokular, mukoza, deri, tendon, fascia, ligamentler gi
bi.
Şimdi ortodontik anomalinin nasıl oluştuğuna gelelim. Anomali oluşmasında dört unsur (öğe) etkileşim içerisindedirler. Bu unsurlar şunlardır:
I) etiolojik faktörler, II) ortodontik bölgeler, III) sure, zaman ve IV) ano
mali (= sonuç). Yukarıda 7 grup halinde toplanan etiolojik faktörlerden (I)
bir veya birkaç tanesinin, bir süre (II), ortodontik bölgelere (III) etki etmesi sonucu anomali (IV) oluşmaktadır. Etiolojik faktörlerin etki ettiği
süre; doğum öncesi (prenatal), doğum sonrası (postnatal) ve değişik yaşlarda olabilir. Etiolojik faktörlerin etki ettiği süre kısa veya uzun olabilir.
Etiolojik faktörlerin etki ettiği süre devamlı (continuous) veya kesik kesik
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(intermittent) olabilir. Etiolojik faktörlerin etkili olduğu sure az ise anomali oluşmayabilir veya oluşmuş olsa bile kendiliğinden düzelebilir. Orneğin parmak emme; zaman zaman (kesik kesik) etkiyen bir ortodontik
anomali nedenidir.Eğer parmak emme doğumdan itibaren kisa bir sure et
kili olduktan sonra terkedilirse, oluşan anomalinin kendiliğinden diizelme
şansı çok fazladır. Fakat parmak emme daimî dişler sürerken de devam
ediyorsa, oluşan anomalinin kendiliğinden düzelme şansı hemen hemen
hiç yoktur, artik anomali yerleşmiştir.
Şimdi ortodontik bölgeleri ve bu bölgelerde oluşan anomalilerin genel olarak adlandinlmasini görelim. Etiolojik faktörlerin dişleri etkilemesi sonucu malpozisyonlar (malposition) ve malokluzyonlar (malocclusion) oluşmaktadır. Etiolojik faktörlerin kemikleri etkilemesi sonucu iskeletsel anomaliler (skeletal malformation) meydana gelmektedir. Etiolojik
faktörlerin nöromuskuler sistemi etkilemesi sonucu ise fonksiyon bozukluklan (malfunction) oluşmaktadırlar. Fakat bu oluşumları birbirinden bağımsız olarak düşünmek yanlıştır, çünkü bunlar da kendi aralarmda etkileşim içindedirler. Ömeğin bir malfonksiyon (anormal yutkunma) malokluzyona (açık kapanışa) ve iskeletsel anomali (SN/MGo açısının artmasi)
gelişmesine neden olabilir.
7.2.1. Nöromüsküler Sistem
Alt ve üst çene dişleri ve bu dişleri taşıyan alt ve üst çene kemikleri;
içeriden ve dışarıdan çiğneme kasları, mimik kasları ve dil kasları ile çevrilmiş, kuşatılmış, örtülmüş durumdadırlar. Çiğneme kaslarınm siniri;
hem duysal (sensitiv), hem de hareket (motor) sinir ipliklerinin biriikte
karışık olduğu, beşinci kafa çifti siniri olan nervus trigeminus'tur. Mimik
kaslarinin siniri olan yedinci kafa çifti siniri nervus facialis de, hem sen
sitiv hem de motor sinir lifleri içermektedir. Nervus facialis'in sensitiv si
nir iplikleri aynca dil in üçteiki ön kismmm tad duyusunu iletir. Dilin ha
reket siniri, onikinci kafa çifti siniri olan nervus hypoglossus'tur. Dilin üçtebir arka kismimn tad duyusunun siniri ise dokuzuncu kafa çifti siniri
olan nervus glossopharyngicus'tur.
Hem prenatal hem de postnatal hayatta sert dokular nöromuskuler bir
kılıf içinde bulunmaktadırlar. Bu nöromüsküler kılıf fonksiyonu; kemiğin
erişkin şeklini kazanmasında, kemiğin büyüme ve gelişiminde etkili olmaktadır. NÖromüsküler fonksiyonun birincil (primer), kemik büyüme ve
gelişiminin ikincil (sekunder) olduğu belirtilmektedir (26). Çene yüz iskeletini içeriden ve dışarıdan saran kaslar, diğer çizgili iskelet kaslannda ol-
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beyin yüksek merkezleri

Şekil 88-B: Masseter gerilme refieksinin mekanizmasi ve refleks kontrofü.

duğu gibi7 istirahat durumunda bile belirli bir gerginlik gösterirler. Buna
tonus denilmektedir. Yani istirahat durumunda bile kaslarda devamli bir
fonksiyon vardir. Ancak motor siniri kesilen kasta tarn bir gevşeme olmaktadir. istirahat durumunda kaslarm tonusu; kası oluşturan kas hiicrelerinin (kas Iiflerinin) hepsinin birden değil de nöbetleşe, münavebeli olarak kasılmasıyla oluşmaktadır. Tonus'ta kas hücreleri (lifleri) nöbetleşe
kasıldıklan için kasta da bir yorgunluk meydana gelmemektedir. Tonus
kasılması refleks yolla olmaktadır. İnsanın çeşitli fiziksel ve ruhsal durumlannda, kaslarm gerginlik durumunu (kasilma miktarmi) mcrkez sinir
sistemine bildirecek duysal (sensitiv) alıcı organlar, reseptörler (proprioceptiv receptor) vardir. Bu reseptorler kaslarda kas mekikleri (muscle
spindel), kas tendonlarında ise golgi organlandır. Bunlardan başka deri,
mukoza ve periodonsiyumda da çeşitli durumları algüayan değişik resep
torler vardir. Şekil 88-B'de görüldüğü gibi refleks kasilmada kas mekiğinin gerginlik durumunu dolayısıyla kasın gerginlik durumunu bildiren
uyan duysal sinir iplıkçıkleri (aksonlar) ile duysal sinir hücresıne gelerek
alfa motor sinir hücresine aktarılır. Kasılmayı sağlayacak uyan alfa motor
sinir hücresinden çıkarak bu hiicrenin aksonuyla ilgili kas hiicrelerine taşınarak kasilma sağlanır. Refleks yolla kasılmayı sağlayan alfa motor sis153
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teminden başka, bir de gamma motor sistemi vardir. Merkez sinir sisteminin yiiksek merkezleri gamma motor sistemi ile alfa motor sistemini kontrol eder. Gamma motor sisteminin şöyle çalıştığı tahmin edilmektedir.
Kas mekiğinin gerginlik durumu gamma sinir sisteminin duysal hiicreleri
tarafindan ahnarak yiiksek merkezlere bildirilir. Yüksek merkezler de organizmanm fiziksel ve ruhsal ihtiyacina uygun kas gerginliğini sağlamak
için gamma motor hücrelerini uyarırlar. Gamma motor hücrelerinden çıkan uyarilar kas mekiğinin içinde bulunan kas hucrelerini uyararak onlari
ihtiyaca göre kasar. Mekik içi kas hücrelerinin kasılması ise kas mekiği
uzunluğunu azaltır veya arttınr. Mekiğin yeni gerginliği ise, yukanda anlatıldığı gibi alfa motor sistemini uyararak mekik dışı kas hücrelerinin ih
tiyaca göre kasilmalanm sağlar.
Anatomik yapı kaslann fonksiyonuna uyum sağlar (adaptation).
Anormal kas fonksiyonuna (malfunction) uyum sağlamış bir anatomik yapi (malformation, malocclusion) oluşıır. Örneğin 6.2.2. numaralı başlık altında anlatıldığı gibi, yutkunma esnasmda dil alt ve üst kesici dişler arasına giriyorsa (malfunction) ön açık kapanış oluşur. Bilgisayar programına
benzer şekilde, merkez sinir sisteminde yutkunma esnasmda dil kaslarinin
kasılmasını yöneten bir program (contraction pattern) vardir. Eğer anor
mal yutkunma programını değiştirerek normal yutkunma programına çevirebilirsek ve hastamtz da büyüme ve gelişim döneminde bulunan bir çocuk ise, kemik büyüme ve gelişimi diizeltilmiş olan yeni yutkunma fonk
siyonuna uyum sağlayarak, anomali düzelir.

7.2.2. Kemikler
Yüz kemikleri ile özellikle bu kemiklerden dişleri taşıyan alt ve üst
çene kemiklerinin prenatal ve veya postnatal büyüme ve gelişimi esnasm
da etkili olan etiolojik faktörler bu kemiklerin ; 1) büyüklüklerinde (hacimlerinde), 2) sekillerinde ve 3) konumlannda (position) anomaliler
meydana getirebilir.
7.2.2.1. Kemiklerin Büyüklük (hacim) Anomalileri
Çene kemiklerinin bu tiir anomalileri makrognati (macrognathie) ve
ya mikrognati (micrognathie) olarak adlandinhr. Alt çene için bu hacim
anomalilerine birer örnek verelim. Hakiki prognati inferior olarak da adlandinlan kahtimsal alt çene prognatisinde, alt çene uzayın her üç yönünde de normalden daha büyüktür. Buna karşm konjenital bir anomali olan
ve prenatal hay at döneminde etkiyen, tarn olarak bilinmeyen neden ve ne154
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denîerle oluşan Pierre Robin sendromunda (glossoptosis) ise alt çene büyüklüğü normalden çok daha küçüktür (micrognathie inferior).
7.2.2.2. Çene Kemiklerinin Şekil Anomalileri
Alt ve üst çenenin şekil anomalilerinin dışında, alt ve üst çenenin biribirleriyle ve diğer kemiklerle olan uyumsuzluklari, asimetriler de bu
grub a girerler. Alt çenenin şekil anomalisine; kuş yüzü (Almanca Vogelgesicht) anomalisi örnek gösterilebilir. Doğum esnasında veya doğumdan
sonra olan bir travma sonucu alt çene ekleminde oluşan ankiloz (ankylosis) alt çene fonksiyonunu kısıtlar. Fonksiyon eksikliğine bağlı olarak alt
çenenin de büyüme ve gelişiminde bir eksiklik, bir bozulma olur ve kuş
yüzü denilen bir gorünüm meydana gelir (şekil 93).
Üst çenenin şekil anomalisine de, konjenital bir anomali olan ve pre
natal dönemde birden çok nedenle (multifaktoriel) meydana gelen dudakdamak yanklari örnek gösterilebilir.
7.2.2.3. Çene Kemiklerinin Konum (position) Anomalileri
Alt ve üst çenenin cranium'a gore ön-arka yöndeki prognatik veya
retrognatik, transversal yönde sag veya soldaki asimetrik laterognatik konumlan ve dik yöndeki hypodivergent (iskeletsel derin kapanış) veya
hyperdivergent (iskeletsel açık kapanış) konumları örnek sayılabilir.
7.2.3. Dişler
Prenatal veya postnatal dönemde etkili olan etiolojik faktörler dişlerin; 1) büyüklüklerinde (hacimlerinde), 2) şekillerinde, 3) konumlarinda
(position), 4) sayılarında ve 5) yapılarında anomaliler meydana getirebilir.
7.2.3.1. Dişlerin Büyüklük (hacim) Anomalileri
Dişlerin bu tiir anomalileri mikrodonti ve makrodonti olarak isimlendirilir. Tek bir diş veya bütün dişlerin normalden büyük (makrodonti) ve
ya küçük (mikrodonti) olması söz konusu olabilir.
7.2.3.2. Dişlerin Şekil Anomalileri
Dişlerin şekil anomalileri çoğunlukla kalıtımsal olup yalmz kronlarini, yalmz köklerini veya her ikisini birlikte ilgilendirebilir. Dişlerin kök
anomalileri; anormal kök anatomisi (çengel şeklinde v.s.) ve normalden
fazla sayıda kök şeklinde olabilir. Kron anomalileri de; pirinç tanesi gibi
155
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sürekli üst yan kesici diş, cüce yirmi yaş dişleri veya Carabelli tüberkülü
gibi fazla sayıda tüberkül şeklinde olabüir. Cüce süt dişi görülme oranı %
02 (48), cüce sürekli list yan kesici diş görülme sıklığı ise % 0.3 (11) tür.
Ayrıca ikiz dişler (geminasyon), kaynaşma (fusion), birleşme (concres
cence), mine invaginasyonu (dens in dente) sonucu dişlerde şekil anomalileri meydana gelebilin Bunlardan başka travma sonucu süt ve sürekli
dişlerde oluşan fraktürler de dişlerde şekil anomalisi oluşturur.
İkiz dişler (geminasyon): Tek bir dişe ait tomurcuk (germ) ikiye bölünerek ikiz diş oluşmasıdır. Fakat birbirinden tamamen ayrı iki diş oluşmamıştır. Klinikte genellikle tek bir kök üzerinde, ikiye ayrılmış kron görünümündedir ve kron genişliği çok fazladır. Genellikle alt süt ve sürekli
kesici dişiler bölgesinde görülür ve kalıtımsal olduğu sanılmaktadır
(24,37).
Kaynaşma (fusion): Birbirine komşu iki ayrı dişin tomurcuklarının
kaynaşmasıdır. Eğer kaynaşma kron kalsifikasyonundan önce ise tam bir
kaynaşma oluşup, büyük kronlu, büyük pulpa odah, büyük kanallı bir diş
meydana gelir. Kaynaşma kron kalsifikasyonundan sonra olmuşsa, iki
kronlu, tek köklü bir diş oluşur (24,37). Daha çok kesici dişler bölgesinde görülür. Geminasyon ve fusion şeklindeki anomalilere süt dişlerinde
daha fazla, sürekli dişlerde daha az rastlamlmaktadır. Süt dişlerinde geminasyon+fusion görülme sıklığı beyazlarda % 0.2-0.5 (11,22,41,46), Japoniarda% 2.7'dir (48).
Birleşme (concrescence): Dişlerin gelişimi esnasında veya sonra
komşu iki dişin köklerinin hipersementoz sonucu birleşmesidir (24,37).
Mine invaginasyonu (dens in dente) görülme sıklığı ise üst yan kesi
ci dişlerde % L2-6.6 (1,21,28,52), list orta kesici dişlerde ise % 0.6 (28)
din Etiolojisinde travma ve kalıtım düşünülmektedir,
7.2.3.3. Dişlerin Konum (position) Anomalileri:
Dİşlerin lingo-,vestibulopozisyonları, rotasyonlari ve gömük kalmalari (impaction, retention, inclusion) konum anomalileridir. En fazla yir
mi yaş dişleri gömük kalmaktadırlar. Yirmi yaş dişleri dahil sürekli dişlerin gömük kalma sıklığı % 17'dir (12,40). Üst sürekli kaninlerin gömük
kalma oranı ise % 0.9'dur (12). Dişlerin gömük kalmalarının nedenleri
şunlar olabilir: 1) Dişlerin sürebileceği yeterli yerin olmaması (yer darkğı). 2) Bir travma sonucu sürekli diş üzerindeki süt dişinin veya sürekli
dişin kendisinin ankilozu. Ankiloz dişte periodonsiyum kısmen veya ta156
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raamen kalsifiye olarak ortadan kalkmış, sement ile kemik birleşerek, diş
kökü kemiğe kaynaşmıştır. Bu dişlere ne şekilde ortodontik kuvvet uygulanırsa uygulansm bu dişler hareket etmezler. 3) Süt dişine gelen bir travma sonucu altmdaki sürekli dişin konumunun ve sürme yönünün değişrnesL 4) Gomük kalmış diş bölgesinde diş sayısında fazlahk. 5) Odontoma, kist gibi oluşumlan 6) Hipofiz hipofonksiyonu (hipopituarizm). 7)
Dysostosis cleidocranialis. 8) Osteopetrosis (Albers-Schönberg hastalığı
veya mermer hastahğı).
Dişler sürebilmeleri için yeterli yerleri olmadığı zaman gömük kaldıkları gibi, yeterli yerleri olmadığmdan vestibulo- veya lingopozisyonIarda da sürebilirler, Aynca dişler üzerine içeriden ve dışarıdan etkiyen
kas kuvvetleri arasında bir denge vardır. Bu denge bozulduğu zaman, tekrar yeni bır denge oluşuncaya kadar, dişlerde vestibulopozisyon (protruzyon), Iingopozisyon (retruzyon) gibi konumlara doğru hareketler oluşabilir.
7 , 2 3 4 . Dişlerde Sayı Anomalileri
Dişlerin sayı anomalileri; a) diş sayısında eksiklik veya b) diş sayısmda fazlahk olarak gorülmektedir. Etiolojide kalıtım ön plandadır. Bir
de travrna sonucu bir dişin alveol kemiğinden çıkarak kaybedilmesi (to
tal luxation) veya diş çekimleri sonucu oluşan diş eksiklikleri vardır. Bu
şeküde oluşan diş eksikliklerinden, kahtımsal diş eksikliklerini ayırmak
için konjenital diş eksikliği (agenesis) deyimi kullanılmaktadır.
Konjenital Diş Eksikliğî (agenesis)
Diş eksikliği "hipodonti'\ çok sayıda diş eksikliği "oligodonti", çok
ender görülen bütün dişlerin eksikliği ise "anodonti" olarak isimlendirilmektedir. Süt dişlerinin konjenital eksikliği çok enderdir. Süt dişlerinin
konjenital olarak eksik olma oranı % 0-1-0.7'dir (22,41,46,48).
Siirekli dişlerde konjenital eksiklik tanısı koyarken çok aceleci olmamak gereklidir, Çünkü oldukça sık olarak geç oluşum görülmektedir. Bilindiği gibi dişlerin konjenital eksikliğine röntgen çekerek karar veriyoruz. Röntgende ise bir dişin görünmesi mine kalsifikasyonunun başlamasıyla olmaktadır. Bazen mine kalsifikasyonu gecikmektedir. Örneğin kon
jenital eksikliğine çok sık rastlanılan alt ikinci premoların mine kalsifikas
yonunun 2.5-3 yaşmda başlaması gerekmektedir. Bazen 5 yaşmda süt
ikinci molar altında kalsifikasyonunu göremediğimiz ve eksikliğine (age
nesis) hükmettiğimiz premoların, 7 yaşında çekılen röntgeninde kalsifi157
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kasyona başladığını görüyoruz.
En fazla konjenital eksikliği görülen dişler yirmi yaş dişleridir. Yirmi
yaş dişlerinin konjenital eksiklik oranı % 25-35'tir (20,29).
Beyaz ırkta yirmi yaş dişleri hariç diğer sürekli dişlerin konjenital ek
siklik oranı % 2.3-6.0'dır (11,13,17,20,29). Sürekli dişlerin konjenital ek
siklik oranları aşağıda sıralanmıştır;
- Üst yan kesıci dişler (13,17,20)

:% 0.4-1.7

-Üstkaninler(13)

:% 0.06

- Üst birinci premolarlar (13)

:% 0.2

- Üst ikinci premolarlar (13,17,20)

:% 0.6-1.4

- Üst ikinci molarlar (13)

:% 0.03

- Alt orta kesici dişler (13)

:% 0.07

- Alt yan kesici dişler (13)

:% 0.04

- Alt birinci premolarlar (13)

:% 0,10

- Alt ikinci premolar (13,17,20)

:% 1.7-2.8

- Alt ikinci molarlar (13)

: % 0.02

Yukaridaki rakamlann incelenmesinden, yirmi yaş dişlerinden sonra
en sik konjenital eksikliği görülen sürekli dişler; alt ikinci premolarlar,
sonra iist yan kesici dişlerdir.
Diş Fazlalığı
Diş fazlalığı (supernumerary teeth) veya diğer bir deyimle arti dişler;
süt dişlerinde daha az, sürekli dişlerde daha fazla görülmektedir. Artı dişler (supernumerary teeth) belki biraz daha küçük fakat normal şekilde
(morfolojisi normal) olabildikleri gibi, morfolojik yapilan bozuk olarak
da (ömeğin konik kronlu) görülebilmektedir. Özellikle sürekli üst orta ke
sici dişler arasında görülen ve bu nedenle de mesiodens adi verilen arti
dişlerin kronlan konik bir yapida olmaktadir. Konjenital bir anomali olan
dudak-damak yariklannda, alveol kemiginin yank olduğu tarafta oldukça
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sık olarak üst yan kesici dişler ya konjenital olarak eksik olmakta veya ya
nk tarafinda iki adet yan kesici diş oluşmaktadır. Yank tarafindaki dişlerin bazılarında hipoplazi de görülebilmektedir.
Artı dişlerin (supernumerary teeth) görülme sıklığı şöyledir;
- Süt dişleri (22,41,46)

:% 0.2-0.3

- Sürekli dişler (11,54)

:% 1-0-3.0

- Üst süreklı kesicı dişler (8,9)

:% 0.3-0.5

- Süreklrdördüncü molar (54)

:% 0.2

Diş sayısında eksiklik vaya fazlahk malpozisyon veya malokluzyona
neden olmaktadır. Diş eksikliğinde; diastemalar, orta çizgi kayması, asimetri, eksik diş boşluğuna doğru diğer dişlerin eğilmeleri (tipping), anta
gonist dişin uzaması (elongasyon) gibi anomaliler oluşmaktadır. Diş fazlalığında ise, artı dişler diş sürmesini engelleyerek dişlerin gömük kalmasına veya vestibulopozisyon, lingopozisyonda ve rotasyonlu olarak diş
sürmelerine, çapraşıkhğa neden olmaktadırlar.
7.2.3.5. Dişlerin Yapı Anomalileri
Dişlerin mine ,dentin hipoplazileri gibi dokusal anomalileri pedodonti ve konservatif diş tedavisi kitaplarinm (3,4,24,25,37) konulari olduğu
için, burada bu konulardan bahsedilmeyecektir.

7.3. Kalıtımsa! Nedenli Anomaliler
Çocuğun genlerinin yarısı anneden, yarısı da babadan gelmiştir. Dolay ısıyl a çocuğun özellikleri, anne ve baba tarafının özelliklerinin bir mozaiğinden oluşmuştur. Ömeğin on yaşındaki bir çocuk için şöyle konuşulduğunu duyabilirsiniz. Elleri dayısına, gözleri annesine, bumu babaannesine, çenesi teyzesine, dişleri ise babasına benziyor denilebilir. Demek ki
insanlarin, yalniz insanlarin değil canlıların morfolojik yapilan kalıtımla
îlgilidir. Morfolojik özellikler genlerle taşınmaktadır. Anomali varsa genlerle taşınabilir. Anomali yoksa da mutasyon sonucu anomali oluşabilir.
Ortodonti ile ilgili olarak çene kemiklerinin büyüklük, şekil ve konumlannın (prognati, retrognati); dişlerin büyüklük, şekil ve sayılannın
(fazlalık veya eksiklik); frenilum ve diastemasınm, dil büyüklüğünün ka159
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htimsal olduğu bildirilmektedir (19,42,49,50). Şimdi bu ortodontik anomalilerden kisaca bahsedelim.

7.3.1. Dişlerin Çapraşık veya Aralıkh Siralanmasi
Lund Strom (38) ikizlerde yaptığı araştırma sonucunda şu Özelliklerin
kalıtımsal olduğunu soylemektedir: a) Diş büyüklüğü, b) Diş kavsi genişlik ve uzunluğu, c) Damak kubbesi derinliği, d) Dişlerin çapraşık veya
aralıklı sıralanması, ve e) Overjet miktarı.
Şimdi dişlerin çapraşık veya arahklı (diastemalı) sıralanmalarının nasıl olabileceğini bir düşünelim. Hanımlar için "cinsi lâtif' deyimi kullanılır. Neden? Çünkü hanımlar zariftirler, ufak tefektirler, ayakkabı numaraları 35-36'dır. Erkekler ise daha iri ve ayakkabı numaraları 42-43'tür. Doğada herşey uyum içerisindedir. 35 numaralı ayağa uygun, çene kemikleri de küçük, bu çene kemiklerine uygun dişler de küçüktürler. 42 numaralı ayağa uygun çene kemikleri ve dişler de daha büyüktürler. Daha önce
söylendiği gibi çocuk genlerinin yarısmı annesinden, yarısım da babasm
dan almaktadın Çocuğun annesinden küçük çene yapısmı, babasından ise
iri, büyük dişleri aldığını düşünelim. Küçük çene kemikleri üzerinde iri
dişlerin düzgün bir şekilde dizilebilmeleri için yeterli yer olmadığından,
dişler sıkışık bir şekilde siralanmak zorundadırlar. Bu düşüncenin tersi de
doğrudur. Çocuk babasmdan iri çene kemiklerini, annesinden de küçük
dişleri alırsa, bu defa büyiik çene kemikleri üzerinde küçük dişlerin sıralanmaları için yeterinden fazla yer olduğundan dişler aralıkh, diastemalı
olarak dizilmektedirler. Bu teoriye çapraz kalıtım teorisi denmektedir.
Aynca filogenetik evrim teorisi de çapraşıklık veya diastema oluşumunu
açıklamaktadır.
Bu teorilerden başka, dişlerin çapraşık veya aralıkh siralanmalarmm
kalıtımsal olduğu şöyle de açıklanabilir. Daha önce söylendiği gibi, diş sayisinda eksiklik (agenesis, hipodonti) ve diş sayısmda fazlahk (hiperodonti) kalıtımsal özelliklerdir. Bir olguda hiperodonti çapraşıklık, hipodonti
varsa diastemalar oluşur. Bu şekilde oluşan çapraşıklık veya diastemalann etiolojisi de yine kahtimdir. Aynca yukarida frenilum diastemasimn
da kalıtımsal olduğu söylenmişti.

7.3.2. Kalıtımsal Alt Çene Prognatisi
Bu anomalinin kalıtımsal olduğu, Avusturya-Macarıstan împaratorluk hanedani Habsburg ailesi fertlerinin yağlı boya resimlerinin incelen160
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mesinden anlaşılmıştır (47). Alt çene prognatisi Angle III. sınıf bir anomali olup, kahtimdan başka nedenlerle, yani kahtim dışı etioloji ile de
oluşabilir. Burada anlatilacak olan kalitimsal alt çene prognatisi şekil 69A'da resmedilen iskeletsel III. simf bir anomalidir. Kalitimsal alt çene
prognatisinde şekil 69-A'da anlatıldığı gibi ANB açısı negatif değerde
olup, cranium'a gore alt çene önde konumlanmıştır, yani SNB açısı büyüktür. Çünkü alt çene uzaym her üç yönünde de normalden büyüktür.
Kalitimsal prognati inferior'da ön çapraz kapamştan başka, alt çene trans
versal yönde de büyük olduğundan yan çapraz kapanış da görülebilir. Bu
durumda, yani hem ön çapraz kapanış hem de yan çapraz kapanış varsa
sirküler çapraz kapanıştan konuşulur. Alt çeneye İster cepheden ister profilden bakılsın, alt çenenin gerçekten azametli, heybetli olduğu görülür.
Kalitimsal alt çene prognatisine, hakikî prognati inferior, gerçek alt çene
prognatisi gibi isimler de verilmektedir. Gerçek prognati inferior şekil
80'de görüldüğü gibi morfolojik III. sınıf bir anomali olup, alt çene hiç
geriye itilemez. Diğer III. sınıf anomalilerden ayırıcı tanı için, hastanın
soy geçmişinin iyi araştırılması gerekmektedir. Anne ve babada olmasa
bile, diğer yakın akrabalar da sorulmalıdır. Teyze, hala, dayı, amca, anneanne, babaanne, dedeler ve onların kardeşleri araştırılmalıdır. Hastamizda
kalitimsal alt çene prognatisi varsa, buluğ çağı büyüme ve gelişimi esnasmda anomalinin şiddetinin artması mümkündür.

7.3.3. Kalitimsal Alt Çene Retrognatisi
Kalitimsal alt çene retrognatisi, Şekil 67-A'da resmedilen iskeletsel
ILsınıf 1 .bölüm bir anomalidir. Kalitimsal alt çene retrognatisinde şekil
67-A'da anlatıldığı gibi ANB açısı 5 dereceden büyük olup, cranium'a
göre alt çene geride konumlanmıştır, yani SNB açısı küçüktür. Diğer II.
sınıf l.bölüm anomalilerden ayırıcı tam için; hastanın parmak emme gibi
kötü alışkanlıklarının olup olmadığının ve soy geçmişinin iyi araştmlması gerekmektedir. Soy geçmişinde Angle Il.smıf l.bölüm anomalisi olan
yakın akrabaları varsa, bunların da parmak emme gibi alışkanlıklarımn
olup olmadığı soruşturulmalıdır.
7.3.4. Angle II. Sınıf 2.BöIüm Anomali (Deckbiss)
Kalitimsal bir anomali olan Angle Il.sımf 2.bölüm anomalinin (Almanca Deckbiss=örtülü kapanış) morfolojisi 3.2.1.2.2 ve 5.1.3. numarah
başlık altında anlatılmış ve şekil 68-A'da resmedilmiştir. Bu nedenle bu
rada ayrıca anlatılmayacaktır.
161
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7.4. Konjenital Nedenli Anomaliler
Aslinda kahtimsal anomaliler aym zamanda konjenital anomali grubuna da girerler. Çünkü çocuk doğduğunda; hipodonti, kahtimsal prognati inferior, Deckbiss gibi anomaliler henüz kendilerini göstermemiş olsalar da genetik olarak vardir, yalmz daha sonra ortaya çıkacaklardır.
Konjenital anomalilerin oluşumunda; kalıtım tarn olarak dışlanmamakla birlikte, etiolojik nedenler hentiz tarn olarak bilinmemektedir. Prenatal büyüme ve gelişim döneminde, bir veya daha fazla sayıdaki faktörlerin bir sure etkisiyle anomali oluşmaktadır. Bu anomaliler konjenital
anomaliler adı altında gruplandinlmaktadir ve çocuk doğduğu zaman vardir.

7.4.1, Duiak-Damak Yanklari
Dudak damak yanklari üzerinde çok çahşılan bir konudur. Yalmz du
dak damak yanklari ile ilgili bir dergi (Cleft Palate Journal) bile vardir.
Dudak damak yanklari ortodontik tedavi si çok zor olan anomalilerdir Bu
anomaliler için çok disiplinli, çok taraflı tedavi gerekmektedir, ortodonti
tek başına yeterli değildir. Dudak damak yariklannm tedavisinde ortodon
ti, cerrahh konusma tedavisi (speech therapy, logopaedie) ve protetik te
davi koordinasvonu serekmektedir.

aJveolkerniği
palatum durum
velum palatinum
uvuia

A

B

Şekil 89: Dudak damak yangi olmayan normaf görünüm. A: Cepheden burun ve dudaklarm normal gorünümü. B; Alttan üst çene alveol kemigi, sert damak (palatum durum), yumuşak damak (velum palatinum) ve uvula'nin normal görünümü,
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D

B

Şekil 90: İzoie yarıkiar (parsiyel yarıklar). A: İzole dudak yarığı. B: İzole alveol kemîği yarığı. C: izole sert damak (palatum durum) yarığı. D: İzole yumuşak damak (velum palati
num) yarığı ve uvula bifida (yank nedeniyle ikiye ayrılmış uvula).

A1

B1

A2

B2

A

B

Şekil 91: Total yanklar. A1 ve A2 şekillerinde gösterilen sol tarafta oiuşmuş tek tarafli total
yank (unilateral total yank) altı bölgeyi içermektedir: 1. sol burun deiiği + 2. sol tarafta üst
dudak + 3. sol tarafta alveol kemiği + 4. palatum durum + 5. velum palatinum + 6. uvula
(uvula bifida). B1 veB2 şekillerinde ise sag ve sol tarafta oluşmuş çift tarafli total yank (bi
lateral total yank) görülmektedir. Bilateral total yank da aynı şekilde altı bölgeyi kapsamaktadir. Yank çift tarafh ve total (bütün bölgeieri kapsiyor) olduğu için, premaxilla ortada tek
başına kalmıştır.
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Dudak damak yarıkları konjenital bir anomalidir. Konjenital anomalilerde prenatal hayatm ilk üç ayı, yani gebeliğin ilk üç ayı son derece
önemlidir. Prenatal hayatm ilk üç ayı embiyonal dönem olarak adlandırılmaktadir. Embriyonal hay at hücrelerin farklılaşma ve organ taslaklarinin
oluşum safhası (organogenesis) olup, bu dönem sonunda 50 milimetre
olan embriyonda organlar yumuşak doku olarak (kemik taslaklan) şekillenmiş durumdadırlar, Gebeliğin ilk üç ayında etkiyen çeşitli etiolojik faktörler, çeşitli konjenital anomalilere neden olmaktadirlar. Bu nedenle hamileliğin ilk üç ayı son derece önemli olup, annenin sağlığına çok dikkat
etmek gerekmektedir,
Dudak damak yanklannin oluşumunu anlatabilmek için, embriyonal
dönemdeki ağız boşluğu gelisiminden kısaca bahsetmek gerekmektedir
(26,53). 3 haftalik 3 milimetre büyüklüğündeki embriyonda on beyinin
(prosensefalon) yuvarlak çıkmtısı hıicre çoğalmasıyla aşağı doğru bükülünce, bu fleksiyonun altında yatay bir girinti oluşur, Bu girinti her tarafı
ektoderm ile örtülü ilkel ağız boşluğu stomadeum'dur (şekil 105-106).
Primitif ağız boşluğu etrafında bir takım yumuşak doku çıkıntıları (pro
cess) ve bu çıkıntıiarın oluşmasmı sağlayan ve birbirinden ayıran bir takım girintiler (groove) vardir. Bu çıkıntılann dış yüzleri ektoderm epiteli
ile örtülü fakat içleri mezoderm ile doludur. Ilkel ağız boşluğunu çeviren
bu çıkmtılar şunlardır (şekil 105-106). Alt tarafta ektoderm girintisinden
(invaginasyon) oluşmuş sag ve sol birinci brankial ark veya diğer bir de■I

yimle sag ve sol mandibular ark vardir. Iki yanlarda ise mandibular arklarm (birinci branşiyal arklar) arka ve yan kısımlarından oluşan sag ve sol
üst çene çıkmtıları (maxillary process) bulunmaktadir. Ilkel ağız boşluğunun üst tarafında ise on beyinin hemen altında bulunan frontonasal çıkıntı vardir. Bu frontonasal çıkıntımn alt tarafinda sag ve sol tarafinda olfaktif plakod (olfactory placode) adi verilen iki ektodermal epitel kalınlaşması bulunmaktadir. Olfaktif plakod'lar koku alma orgam burunun ilk taslağıdır. İlkel ağız boşluğu (stomadeum) döneminde, burun boğluğu diye bir
şey yoktur, tek bir primitif ağız boşluğu vardir. Burun boşluğu oluşumu
embriyonun 4 ile 8. haftalari arasinda meydana gelir. Bunun için hücre çoğalmasmm (mitoz) devam etmesiyle yukarıda anlattığımız çıkıntılar (pro
cess) büyürlerken, olfaktif plakod'lar alttaki mezoderm içine bir girinti
yapmaya başlarlar, böylece ilk burun deliği ve boşluğu girintileri başlamış
olur. Nasofrontal çıkıntının alt sag ve sol tarafinda oluşan burun girintile
ri nasofrontal çıkıntıyı üç parçaya ayırmış olur: Ortada orta nasal çıkıntı
(medial nasal process), sag ve sol tarafta dış nasal çıkıntılar (lateral nasal
process). Ağız boşluğu ile burun boşluğunun ayrılmaya başlaması önce on
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tarafta ilkel damak (primitive palate) oluşmasıyla meydana gelir. Ilkel damak oluşumu için, hücre çoğalmasıyla büyüyen çıkmtılardan (process)
sağ ve sol üst çene çıkmtıları öne ve ortaya doğru gelişerek, aşağı doğru
uzamakta olan orta nasal çıkmtı, sağ ve sol dış nasal çıkıntılar ile 5. haftada birleşirler ve ilkel damağı oluştururlar (şekil 106). Orta nasal çıkıntı
ileride burun bölmesi "septum nasaiis"i oluşturacaktır. Primer damak oluşumuyla aynı zamanda sag ve sol dış nasal çıkıntılar da, primer damağı
oluşturan sağ ve sol üst çene çıkmtıları ve iç nasal çıkmtı ile birleşerek bu
run kanatlarını oluştururlar (şekil 106). Bu çıkıntılarm (process) bİrleşmesi, önce bu çıkmtıların üzerini örten ektoderm epitellerinin yapışması şeklinde olur. Yapışan yüzeylerde epitel önce yer yer delinir ve bu deliklerden çıkıntıların içindeki mezoderm birbirine kanşmaya başlar. Bir süre
sonra yapışma yerlerindeki ektoderm tamamen ortadan kalkarak, dış na
sal çıkıntılar, orta nasal çıkıntı ve üst çene çıkıntılarımn mezodermleri biribirlerıyle tamamen kaynaşmış olurlar. Iki çıkmtıya (process) ait mezodermlerin bu şekilde devamlılık kazanmasma mezodermizasyon adı verilir (26). Mezodermizasyon'dan sonra iki çıkmtı tam aiılamıyla birleşmiş,
kaynaşmış olur. Işte bu mezodermizasyon, yani kaynaşma tam olmadığında veya hiç olmadığtnda yarıklar oluşur (26). Ilkel damak ve burun deliklerinin oluşumu esnasmda üst çene çıkıntıları, dış nasal çıkmtılar ve iç na
sal çıkıntmın birleşmesi esnasmda mezodermizasyon tam olmadığı taktirde, dudak yarığı, burun deliği yarığı, alveol kemiği yarığı oluşabilir. Eğer
hem sag ve hem de sol tarafta dış ve iç nasal çıkıntılar ile maksiller çıkıntılarm hepsinin mezodermizasyonu olmamışsa şekil 91-A ve B'de goriilen bilateral yarıklar oluşur, Bu tür yarıklarda sag ve sol burun deliği, sag
ve sol tarafta list dudak, sag ve sol list alveol kemiği yarığı olup, yank nedeniyle premaksilla üst dudağın filtrumu ile birlikte one doğru fırlamış
olarak görülür.
5 haftahk 10 milimetre büyüklüğündeki embriyonda ilkel damak
oluşmasıyla burun boşluğu ile ağız boşluğu sadece ön tarafta aynlmış, ar
ka tarafta henüz ayrılmamıştır, Ağız ve burun bosluklarmm arka tarafta da
ayrılması ikincil damağm oluşmasıyla meydana gelir. Sekonder damak; 7.
haftahk 23 milimetre büyüklüğündeki embriyonda, sag ve sol maksiller
çıkıntıların iç tarafından hücre çoğalmasıyla palatal çıkıntılann oluşmasıyla başlar (şekil 107-A). Daha sonra sag ve sol palatal çıkıntılar, burun
orta bölmesiyle (septum nasalis) birleşerek ikincil damağı oluştururlar.
Sekonder damağı oluşturan ve henüz yumuşak doku halinde olan palatal
çıkmtıların burun bölmesiyle birleşmesi, önden arkaya doğru 8 ile 12. haftalar arası gerçekleşir (53). Bu birleşme arka tarafta burun bölmesini de
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geçerek yumuşak damak ve uvulayi da oluşturur (53). Yani yumuşak damak ve uvula da sekonder damaktan ayrışır. Sekonder damak oluşumu esnasinda mezodermizasyon tarn olmadığı takdirde damak yanklan oluşur.
Şekil 90 ve 91Me çeşitli dudak ve damak yarığı türleri gösterilmiştir.
Etiolojik faktorlerin etkili olduğu döneme göre izole (parsiyel) yanklar
(şekil 90) veya total yanklar (şekil 91) oluşabüir. Yalnız dudak yarığı,
yalnız palatum durum yarığı, yalnız velum palatinum yarığı veya bunlarm
bir kaçının kombinasyonu görülebilir. Veyahut da şekil 91 'de görüldüğü
gibi çift taraflı ( bilateral) veya tek tarafli (unilateral) total yanklar görülebilir. Total yank, tarn yank dendiğinde; bütün bölgelerde (burun deliği,
üst dudak, alveol kemiği, palatum durum ve velum palatinum'da) yank
var demektir. Dudak damak yanklarmm farklı farklı oluşunda, etiolojik
neden veya nedenlerin etkimeye başladığı zamanın ve etki süreleri uzunluklanmn farkli olmasi rol oynamaktadir.
Dudak damak yarığı oluşturan etiolojik faktörler tarn olarak bilinmemektedir. Dudak damak yanklan multifaktöryel bir anomali olarak kabul
edilmektedirler. Dudak damak yarığı etiolojisi ve korunma ile ilgili araştırmalar da yapılmıştır. Kortizon gibi antienflamatuar steroidlerle sıçanlarda damak yanklan oluşturulmuştur. Schubert (51) ev fareleri üzerinde
damak yarığı oluşturma ve korunma deneyleri yaparak 5000 fare fetusunu incelemiştir. Bir grup fareye çiftleşmeden sonra teratojen etkisi olan,
damak yarığı yapan cyclophosphamid (CPA), diğer bir gruba ise dexamethason (DEXA) enjekte ederek yavrularda damak yarığı oluşturmuştur.
Araştırıcı damak yarığı oluşturmada en uygun enjeksiyon zamamnın CPA
için çiftleşmeden sonraki ortalama 11.5'inci gün, DEXA için ise ortalama
13.5'inci gün olduğunu belirlemiştir. Daha sonra yarık oluşmasından ko
runma deneyleri yapmıştır. CPA ile birlikte thiamin (vitamin Bl) enjekte
ettiğinde yank miktan % 22.2 azalmış, CPA ile birlikte solcoseryl (actihaemyl) enjekte ettiğinde ise yank miktan % 52.6 azalmıştır. DEXA ile
birlikte thiamin (vitamin Bl) enjekte ettiğinde yank miktan % 41.4, DE
XA ile birlikte solcoseryl (actihaemyl) enjekte ettiğinde ise yank miktan
% 38.7 oramnda azalmıştır. Buradan çıkacak pratik sonuç, annenin gebeliği esnasında, özellikle hamileliğin ilk üç ayında kimyasal maddelerden,
ilâçlardan uzak durması gerektiği, mümkünse hasta olmaması ve yeterince vitamin alması gerektiğidir.
Dudak damak yanklan etiolojisinde ailesel faktorlerin ve yakin akraba evliliklerinin de rolü vardır. Kalitimm hangi Ölçüde etkili olduğunu be166
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lirtmek için aşağıdaki rakamlar verilebüir. Anne veya babadan bir tanesınde dudak veya damak yarığı varsa, doğacak çocuklarında dudak damak
yarığı olma ihtimali % 5'tir (18). Anne veya babada dudak damak yanğı
yoksa, fakat bir çocuklannda varsa, doğacak diğer çocuklarda yank olma
?
şansı vine 9c 5 tir (18).
Doğan bin çocuktan bir tanesinde dudak veya damak yanğı gorülmektedır (7,18). Dudak yarıklarının % 25*i bilateraldir (18). Unilateral
yarıkların % 70'i sol tarafta olmaktadır (18), Erkek çocuklarda yank kızlardan ıki misli daha fazla görülmektedir (18). Bilateral dudak yanklari
mn % 85'inde, unilateral dudak yanklannm ise % 70'inde damak yangi
da vardir (5,15,16), Yank hatti genellikle van kesici dişler ile kaninler arasındadır.

rhinopharynx

oropharynx

laryngopharynx

pharynx

Şekil 92; Yumuşak damaktakı (velum palatinum} yarığın dikilmesinden sonra iki nedenle
velofaringeal yetmezlik (insufficiency) ve buna bağlı konuşma bozukluğu (rhinolalia aperta)
oluşabüır- 1) Şekilde b ile gösterilen ameüyatla dikılmiş vefum palatinum uzunluğu yutagin
(pharynx) a ile gösterilen ön-arka genişliğinden kısa kalmış oiabilir. 2} Veya yumuşak da
mak iyi dikilmemis ve yarığın iki tarafındaki kas lifleri karşı karşıya gelmemişlerse, yutkunma esnasfnda velum yeterli ölçüde hareket edemediğinden velofaringeal yetmezlik oluşabilir. Çünkü normal durumda yutkunma esnasinda velum palatinum yukari hareket ederek
yumuşak damağın arka ucu yutağın arka duvanna temas eder. Böylece yutkunma esnasin
da rhinopharynx ile oropharynx birbirinden tamamen ayrılmış olur; yemeklerin rhinopharynx'e kaçmast ve konuşma esnasmda da buruna hava kaçması engelienerek burundan,
genizden konuşma (rhinolalia aperta} önlenmiş olur.
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Şimdi gelelim anomali içinde anomali konusuna. Byloff-Clar ve
Droschl (10) yaptıkları araştırmada dudak damak yarığı gösteren 168 olgudan oluşturdukları bir grupla, yank göstermeyen 168 olgudan oluşturduklan kontrol grubunu karşılaştırmışlardır. Yirmi ya§ dişleri hariç kon
jenital diş eksikliği oranını; yârıklı grupta % 65, yariksiz grupta % 15 bulmuşlar. Yariksiz grupta diş fazlalığı hiç yokken, yarıklı grupta % 12 oranında diş fazlalığı belirlemişler. Diş fazlalığı olarak da daha çok yarık tarafındaki yan kesici dişlerin iki adet olduğunu görmüşler. Yariksiz grupta
dişlerin şekil anomalısine hiç rastlanmazken, yarıklı grupta % 53 oramnda şekıl anomalisi tesbit etmişler ve bunlar da yine daha çok yarık tarafındaki yan kesici dişlerde görülmüş. Yarıklı grupta bulduklan % 65 oranında konjenital eksik dişlerin; % 54.9'unu yan kesici dişler (daha çok yarık
tarafmdakiler), % 18.2'sini üst ikinci premolarlar ve % 9.9'unu ise üst orta kesici dişler oluşturuyormuş.
Şimdi gelelim bir taraftan bu anomaliyi düzelteyim derken, diğer taraftan başka bir anomaliye neden olma konusuna. Dudak ve damak yarıklı çocukların ağız ve burun boşlukları yarık nedeniyle biribirleriyle temas halinde olduğundan, çiğneme ve yutkunma esnasinda besinler burun
boşluğuna kaçar. Bu çocukların çiğneme ve yutkunma fonksiyonlanndan
başka konuşma fonksiyonlan da bozulacaktır. Ayrıca dış görünümleri de
rahatsiz edici oldugundan, bu çocuklar çoğunlukla 6 aylik iken ameiiyat
edilerek; dudak, palatum durum, velum palatinum, ne kadar yank varsa
hepsi birden dikilmektedir. Böylece anomali bir taraftan düzeltilmiş olur.
Fakat diğer taraftan ameiiyat sonucu, henüz bebek yaşta meydana gelen
nedbe (sikatris) dokusu üst çenenin büyüme ve gelisimini uzayin her üç
yönünde de frenleyerek bozar. Buna bağlı olarak mikrognati superior,
retrognati superior, ön çapraz kapanış, yan çapraz kapanış, rotasyonlar,
palatopozisyon, vestibulopozisyonlar, üst çenede yer darhğı oluşur, Şimdi şöyle sorulabilir:"Ameiiyat yapılmasaydı bunlar olmayacak miydi?"
Bu sorunun cevabmi Margrit Hotz'un derslerinden ve derslerinde gösterdiği ortodontik modellerden ve resimlerden (slight) anlatahm. Margrit
Hotz (32,33,34,35) ömrünü dudak damak yarığı tedavilerine ve araştırmalarına adamış bir insandi. Margrit Hotz 1970'li yillann başlarmda Endonezya'ya gitti. Çünkü Cava ve yakmindaki adalarda yaşayan bazı toplumlarm dudak damak yanğı ile doğmuş çocuklara yan tann gibi davrandiklarmi duymuştu. Bu çocuklar tanrısal yaratıklar olduğu için büyük ilgi ve saygı görüyorlardı, batıdaki gibi ayıplı olarak görülmüyorlardı. Bu
nedenle bu çocuklardaki dudak damak yanklan ameiiyat edilmiyordu.
Margrit Hotz ameiiyat edilmemiş ve 18 yaşını aşarak erişkin hale gelmiş
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bu insanlardan resimler çekmiş ve ortodontik modeller yapmıştL Bu insanlar ameliyat ediîmedikleri için, üst çene uzaym her üç yönünde de
normal büyüme ve gelişimini yaparak normal büyüklüğüne erişmişti.
Yukarıda saydığımız anomalilerin büyük bir çoğunluğu da oluşmamıştı.
Pek tabii bu anlatilanlar, bu insanlar ameliyat edilmesinler, demek değildir. Fakat ortodontik açıdan en ideal olanı, büyüme ve gelişim bittikten
sonra ameliyatın yapilmasidir. Hem çocuğun dış görünüşü açısından,
hem de fonksiyonel açıdan çocuğun büyümesinin bitmesini, ailenın beklemesi mümkün değildir. Bu durumda Margrit Hotz tarafmdan tavsiye
edilen ve onun bu işin başmda olduğu sürece yapılan uzlaşma tedavisi
şöyle idi. Bunu anlatmadan önce Margrit Hotz'un Zurich Universitesinde görevli olduğunu ve İsviçre'de konjenital bir anomaliyle doğan çocukların 20 yaşına kadar olan bütün tedavi giderlerinin devlet tarafmdan
sakathk sigortasınca karşılandığım belirtmekte fayda var. Şimdi en ağır
bir durumu ele alalım. Bir bilateral total dudak damak yarığı söz konusu
olsun (şekil 91). Yani iki taraflı, burun delikleri, dudak, alveol kemiği,
palatum durum ve velum palatinum'da yank söz konusudur. Çocuk altı
aylık iken birinci ameliyat yapilmakta ve sadece burun kanatlan dikilerek burun delikleri oluşturulmaktadır. Bir veya iki ay sonra yapilan ikinci ameliyatta sadece dudaktaki çift taraflı yank dikilmektedir. Bütün doğumlar hastahanede oldugundan, dudak damak yankh bir çocuk doğar
doğmaz Margrit Hotz'a haber verilmektedin Bu nedenle bu çocuklardan
bir veya iki günlük iken ortodontik model ölçüsü alınarak, burun boşluğu ile ağız boşluğunu ayıran bir plâk yapılmaktadm Beslenme plâğı da
denilen bu plâklar çeşitli zamanlarda yenilenerek palatum durum dikilene kadar çocuklar tarafmdan taşmmaktadır. Bu plâkların şöyle bir fay dasi daha olmaktadir. Bunu açıklamak için bir örnek düşünelim. Sert damakta yank 15 milimetre olsun. Bu yank bölgesi içinde dil devamh olarak bir takoz gibi durduğundan, maksillanın yatay çıkıntılarımn (processus palatinus ossis maxillaris) orta çizgiye doğru büyüme ve gelişimine
engel olmaktadir. Bu beslenme plagi ve daha sonra yapilan beslenme konuşma plâğı dilin yank bolgesine girmesine engel olmaktadir. Dil yariga
giremediğinden maksillanın yatay çıkmtılan orta çizgiye doğru büyümelerine devam ederek, başlangıçta 15 milimetre olan yank kendiliğinden
küçülmekte ve 3-4 milimetreye kadar inmektedir. Bu olay da cerrahi işlemi kolaylaştırmaktadır. Çünkü 15 milimetrelik yarığı dikmek zor, 3 milimetrelik yarığı dikmek kolaydır. Üçüncü ameliyat, konuşma tedavicileri (Logopaedist, speech therapist) ile ortodonti ve cerrahi arasmda yapi
lan bir uzlaşma sonucu, çocuk birbuçuk yaşındayken yapılmaktadır. Ço169
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cuk birbuçuk yaşında konuşmaya başlayacağmdan yumuşak damağın
(velum palatinum) dikilmesi gerekmektedir. Çünkü konuşma esnasmda
yumuşak damağın yukarı hareket ederek, velum palatinumun arka ucunun yutağm arka duvanna temas etmesi ve nasopharynx ile oropharynx'i
birbirinden ayırması ve buruna hava kaçmasınm önlenmesi gerekmekte
dir (şekil 92). Aksi taktirde genizden konuşme (rhinolaiia aperta) denilen
bir tür konuşma bozukluğu oluşacaktır. Bu nedenle velum palatinum
ameliyatı mikroskop ile yarığın her iki tarafındaki kas lifleri karşı karşıya getirilmeye çalışılarak yapılmaktadır. Bunun sonucunda, yukanda ve
şekil 92'de anlatılan, yumuşak damak hareketi ve fonksiyonunun tarn olması sağlanmaya çalışılmaktadır. Son ameliyat ise altı yaşında sert damağın (palatum durum) dikilmesidir. Çocuk altı yaşına gelinceye kadar,
yanl ameliyata kadar konuşma plâğı (speech plate) denilen bir aparey taşımaktadır. Sert damak ameliyatimn en geç yapılmasının nedeni; ameli
yat sonucu oluşacak nebde (sikatris) dokusunun, üst çene büyüme ve geIişimini daha az engellemesini sağlamaktadır.
Bundan sonra yapilacak ortodontik tedavi; surekli kesici dişler çapraz
kapanışta sürerlerse bunu diizeltmektir. Kesin ortodontik tedavi ise bütün
sürekli dişler sürdükten sonra yapılmaktadır. Bu hastalarda ortodontik te
davi bittikten sonra, üst çenedeki sikatris dokusu nedeniyle niiksetme olmaması için, list çeneye devamlı pekiştirme (retention) apareyi, yani nüksetmeyi önleyici bir aparey yapılmalıdır. Eğer bu hastalarda sık görüldüğü gibi diş eksikliği varsa ve protetik tedavi gerekiyorsa, üst çeneye bir to
tal köprü protezi yapılarak devamh pekiştirme sağlanabilir.
Bu hastalarda konuşma bozukluğu varsa, çocuklar okuma yazma öğrendikten sonra, yatili bir okul olan, konuşma tedavisi okuluna, ihtiyaca
göre bir ay, iki ay, üç ay gibi süreyle gitmektedirler. Dr. Margrit Hotz bizi bu okula da götürerek yapılan işleri gösterdi. Bu okulda terapist mi desem, öğretmen mi desem "logopaedist" denilen birçok hanım çahşıyordu.
Bu hanımlar bıkmadan usanmadan çocuklara tekrar tekrar konuşma talimleri (egzersizleri) yaptiriyorlardi. Bize bir gösteri yaptilar. Bize bir kağıt
üzerine yazılmış bir okuma parçası verdiler. Sonra bir çocuğun okula ilk
yattığı zaman bu parçayı okumasmı teypten dinlettiler. Çocuğun teypten
dinlediğimiz konuşması hemen hemen hiç anlaşılmıyordu. Sonra iki ay
konuşma tedavisi görmüş aynı çocuğu çağırarak, aym okuma parçasmı
okumasını söylediler. Okuduğu herşey çok iyi anlaşılıyordu. Bu gerçekten aynı çocuk muydu? İnanılmaz birşeydi.
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7.4.2.Pierre Robin Sendromu (glossoptosis)
Gebe sıçanlara riboflavin (B2 vitamin) ihtiva etmeyen yiyecek (diyet)
verilerek bu anomalinin yavrularda oluştuğu görülmüştiir (58). Bu olay da
bu anomalinin konjenital bir anomali olduğunu göstermektedir. Kesin etiolojisi belli değildir. Prenatal hangi dönemde ve başka hangi nedenlerle
oluştuğu bilinmemektedir.
Bu anomalinin üç temel belirtisi (semptom) vardir. 1. Alt çene çok
küçüktür (micrognathia inferior) 2. Alt çene çok küçük olduğu için, üst
çeneye göre çok arkada ve aşağıda konumlanmıştır. Buna bağlı olarak alt
çene ile çok yakmdan ilişkili olan dil de çok aşağıda ve geridedir. Bu nedenle bu duruma glossoptosis (glosso = dil, ptosis = aşağıya sarkma, düşme) denilmektedir. 3. Pierre Robin sendromunda izole damak yarığı da
vardır. Damak yarıği; yalnız uvulada (uvula bifida), yalnız yumuşak damakta (velum palatinum), yalnız sert damakta (palatum durum) veya hem
sert hem de yumuşak damakta olabilir. Pierre Robin sendrom' lu bebeklerde dil çok aşağıda ve arkada olduğu için solunum yolunu tıkayarak, havasızhktan Ölüme (asfeksi, asphyxia) neden olabilir. Bu nedenle dikkatli
olunmahdır. Bu çocuklarda alt çene mikrognatisi ve buna bağh aşın bir
retrognati inferior olduğu için, yeni doğan bebekte kuş yüzü görünümü
(şekil 93) vardır. Çoğunlukla dil yumuşak damaktaki yank içindedir. Yumuşak damaktaki yank içine uzatılarak yapılan bir üst çene beslenme plâğı, dilin yank içerisine girmesini engelleyerek dilin öne gelmesini sağlar.
Pierre Robin sendronVlu bebeklerde alt çene gelişimiyle çok hızh bir düzelme olur, kuş yüzü görünümü kaybolur.
7.4.3. Cleidocranial Dysostosis
Önce "dysostosis" kelimesinin kemik büyüme ve gelişiminin bozulması anlamma geldiğini belirtelim.
Cleidocranial dysostosis'te köprücük (clavicula) kemiği tek veya çift
taraflı olarak ya hiç oluşmamıştır veyahut da küçük ve az gelişmiştir. Bu
na bağlı olarak bu insanlar omuzlarım birbirine doğru çok yaklaştırabilirler, eğer her iki claviçula hiç oluşmamışsa iki omuzlannı birbirine değdirebilirler.
Bu anomaliye sahip insanlann ortalama boyları; erkeklerde 157 cm,
kadınlarda 145 cm.dir (18). Cleidocranial dysostosis'te görülen semptomlar şunlardır (7,18).
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Büyüme ve gelişim eksikliği, yavaşlığı sonucu fontanerier ve suturalar geç kaparurlar. Suturalar bölgesinde, örneğin sutura lambdoidea'da pa
rietal ve occipital kemikler arasmda birçok küçük kemikçikler (Wormian
kemikçikleri) görülür (18).
■I 4

Sutural büyüme gosteren şu yapılarda gelişim eksikliği vardır: Ust
yüz, üst çene ve paranasal sinus'lar. Sinüsler çok küçüktür, pnömatizasyon tam oluşmamıştır. Üst çenede gelişim eksikliği olduğundan, alt çene
normal büyüklükte olmasma rağmen prognatik görünür (yalancı prognati inferior, pseudoprognathie inferior).
Damak dar ve derindir. Submukoz damak yarığı veya izole damak
yarığı görülebilir.
Süt ve sürekli dişlerin oluşumu ve sürmesi çok gecikmiştir. Hatta gömük kalmış dişler ve bunlara eşlik eden foliküler kistler olabilir. Dişler
geç sürdüğü veya gömük kaldığı için diş sayısmda bir eksiklik (pseudohypodontie) akla gelebilir. Fakat tam tersine diş sayısında fazlalık, çok sayıda artı diş görülebilir.

7.4.4, Craniofacial Dysostosis (Crouzon Sendromu)
Cleidocranial dysostosis'ten farkı köprücük kemiğinin (clavicula) eksik olmaması ve tam tersine kafa kaidesi ve baş sutura'larmın craniofaci
al dysostosis'te zamanından önce kapanmasıdır (synostosis). Baş ve kafa
kaidesi suturalan erken kapandığı için, bunlara bağh büyüme gösteren üst
yüz, özellikle maksilla büyüme ve geiişiminde büyük bir eksiklik vardır.
Alt çene gelişimi normal olduğu halde, prognatik görülmektedir (pse
udoprognathie inferior). Üst yüz gelişimi eksikliğine bağlı olarak orbita
çukuru gelişimi de yetersiz olup, gözlerde exophtalmie vardır. Üst çene
gerçekten küçüktür (micrognathie superior) ve buna bağlı olarak sirküler
çapraz kapanış (ön ve yan çapraz kapanış), üst çenede yer darlığı görülür.
Damak derin ve bazi olgularda yank olabilir. Diş sayisinda eksiklik
(hypodonti) ve siirme gecikmesi olabilir. Çekilen kafa röntgeninde calvaria kemikleri kavernli (pnömatik) bir görünümdedir.
7.4.5. Mandibulofacial Dysostosis (Treacher Collins
sendromu)
Bu anomaliye "Treacher Collins sendromu"da denir. Bu anomaliye
mandibulofacial dysostosis admı verdiği için, bu anomali "Franceschetti
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sendromu" olarak yazarm ismiyle de anılır.
Bu anomalide kulak kepçesinde deformasyon (küçük ve büzüşmüş),
alt göz kapaklarının dış üçtebirinde yarık vardır ve bu yarığm üçtebir dış
tarafında kirpikler olmasma karşın üçteiki iç tarafmda kirpikler yoktur.
Alt göz kapaklannm sag ve sol tarafmdaki bu yarıklar, gözlerin dı§ uçlannm aşağı doğru sarkmasına (antimongoloid görünüm) neden olurlar. Bu
anomalide sag ve sot zygomatik kemİkler ya hiç oluşmamışlardır veyahut
da tarn geîişmemiş olup temporal kemikle yaptıkları arcus zygomaticus
yoktur (18).
Damak derin olup, hastalann % 40'mda damak yarığı görülür. Mandibula tarn gelişmemiş küçük olup, ramus mandibula kısa, gonion açısı
çok büyük ve buna bağh olarak iskeletsel açık kapanış ve kuş yüzü görünümü (şekil 93) vardır.
7,4-6, Otomandibular Dysostosis (hemifacial microsomia)
Bu anomaliye "unilateral mandibulofacial dysostosis"de denilmektedin Çünkü bulgular benzer olup, yalnız tek taraflıdır. Fakat bulgular tamamen aynı olmayıp, arada farklar olduğu için doğru isimlendirme "otoman
7
dibular dysostosis" veya "hemifacial microsomia "dır. Hemifacial = yarım yüzün, microsomia = küçük kalması anlamına gelmektedir. Bu ano
malide yüziin yarısı diğer yarısına göre küçük kalmış olup hem vertikal,
hem sagittal, hem de transversal yönde asimetri (şekil 94) vardır. Bu asimetrinin nedeni bir tarafta ramus mandibularis ve chondylus mandibula
ris'in hiç oluşmamasıdır (agenesis, aplasie). Etkilenen tarafta masseter,
temporal ve pterygoid kaslar da oluşmadığı için fonksiyon yoktur, fonksiyon olmayinca da büyüme ve gelişim olmayarak anatomik yapilar küçük
kalmaktadırlar (microsomia). Etkilenen tarafta maxilla ve zygomatic kemik büyüklüğü azalmıştır. Damak asimetrik, derin fakat yank yoktur. Bu
anomali için tipik iki bulgu şunlardır (18): 1. Tek tarafta ramus mandibu
laris ve chondylus mandibularis olmayışı. 2. Etkilenen taraftaki kulak
kepçesi anomalisi. Kulak kepçesi küçük, büzüşmüş veya hiç oluşrnamış
olabilir,
7.4.7. Mongolism (Down's syndrome)
Bu anomalinin diğer bir adı da "trisomy 21 syndrome" olarak literatürde (18) geçmektedir, Çünkü bu çocuklarda 21 numaralı kromozom bir
çift, yani iki adet değİl de üç adettir. Yaşı geçkin annelerin mongoloid ço173
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cuk doğurma olasılığı daha fazladır. 500 ile 700 doğumda bir çocuğun
mongoloid olma ihtımali vardır. Mongolism'de gözler, dış kenarları yukan doğru çekik olmak üzere eğiktirler (mongol görünümü). Gözler arası
uzakhk artmış ve burun kökü genişlemiştir (hypertelorismus). Crani
um 'un ön-arka yön uzunluğu kısa, transversal yön boyutu ise genış
(brachycephalie), fakat bir bütün olarak baş küçüktür (microcephalie). Zekâ geriliği söz konusu olup, en fazla 6-7 yaş zekâ seviyesine ulaşılmaktadır. Kaslar hipotoniktir. Boy kisa kahr. Fontanel'ler ve sutura'lar geç kapamrlar. Frontal ve sphenoid sinüs'ler az oluşmuş veya hiç oluşmamıştır.
Orta yüz (maxilla) büyüme ve gelişimi eksik olduğundan pseudoprognatie inferior görülür. Yan çapraz kapanış olabilir. Ağız küçük olduğundan
dil büyükmüş gibi görülebilir (pseudomacroglossie). Süt ve sürekli dişlerin sürmelerinde gecikme vardır. Mongoloid çocuklarda % 40 oranında
konjenital diş ekstkliğine (agenesis) rastlanmaktadır. Üst yan kesici dişler
eksik değilse şekil anomalisi (konik) gösterirler.

7.4.8. Macro glossie
Dil hacminin normalden daha büyük olmasının (macroglossie) prena
tal gelişimle ilgili olduğu sanılmaktadır. Konjenital veya kalıtımsal mac
roglossie dışında, dil büyüklüğünün arttığı durumlar şunlardır (7): Amyloidosis, cretinism, hipofiz bezi hiperfonksiyonu (akromegali), dil tümörleri (hemangiom, lymphangiom, neurofİbrom). Dil büyükse ne olur, diye
düşünülebilir. Macroglossie; polidiastemalara, açık kapanışa ve dil alt çene içinde oturduğu için alt çenenin Önde konumlanmasına (prognati infe
rior) neden olabilir.

7.5. Travma Sonucu Oluşan Anomaliler
Doğum öncesi travma anomalisine; çocuğun ana karnmdaki konumu
nedeniyle kolf omuz, bacak, ayak basmcı sonucu asimetrik yüz oluşumu
ömek verilebilir. Bu şekildeki asimetriler doğumdan sonra kendiliğinden
ilk aylarda düzelmektedir.
Do sum esnasında da bazı travmatik olaylar meydana gelmektedir.
Özellikle çocuğun gelişi normal olmadığı halde ameliyatsız doğum yapıldığı zaman travma olmaktadır. Örneğin çocuğun el ile çevrilmesi, damağma parmak sokularak çekilmesi veya çocuğu dışan almak İçin bazı aletler (forceps) kullamlması travmaya neden olabilir.
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Doğumdan sonra çocuğun yürümeye başlaması, yürümeyi öğrendikten sonra koşma esnasindaki düşmeler, çarpmalar sonucu birçok travma
meydana gelmektedir. Bu travmalar sonucu çene ve diş kırıkları (fraktür)
veya çene ve diş çıkmalan (lüksasyon) oluşabilir.
Ayrıca parmak emme, tırnak yeme gibi kötü alışkanlıklar da kesik kesik (intermittent) fakat uzun süre (aylarca, yülarca) etkiyen kronik travmalardır. Bu konu ayrı başlık altında anlatılacaktın
7.5.1. Kuş Yüzü Görünümü
Yukarıda anlatıian doğum esnasında alt çene ve alt çene eklemlerine
gelen travma sonucu, alt çene eklemi ankilozu (ankylosis) oluşabilir. Ankiioz sonucu alt çene lıareketleri (fonksiyonu) kısıtlanır. Çünkü mandibula'nm kondili ile temporal kemikteki eklem çukuru arasmdaki eklem aralığmda kısmen veya tamamen kemikleşmeler (ankylosis) meydana gelrniştir. Bunun sonucu alt çene fonksiyonu engellenir. Bundan başka travmaya bağh olarak alt çene fonksiyonu kısıtlanması şu nedenlerle de olabilir: Alt çene eklemi ile ilgili kasların kısa kalmash Eklem kapsülünün
büzülmesi küçülmesi. Eklem yüzeylerinin fibroz doku oluşumu nedeniyle birleşmesi.

Şekil 93: Kuş yüzü görünümü.
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Doğum öncesi, doğum esnasında veya doğuman sonraki erken yaşlarda olan travma sonucu alt çene hareketleri kısıtlanmış ise, daha once
7.2. numaralı başlık altında anomali oluşumunda anlatıldığı gibi, alt çene
fonksiyonu bozukluğu (malfunction) alt çene büyüme ve gelişiminin engellenmesine neden olmaktadir. Bunun sonucu alt çene hem küçük kalmakta (büyüme eksikliği), hem de normal şeklini alamamaktadır (gelişim
bozukluğu). Cocugun boyu ve üst çenesi normal büyümesine karşm, alt
çene küçük ve geride kalarak, şekil 93'te görülen kuş yüzü görünümü (Almanca Vogelgesicht) oluşmaktadır. Şekil 93'te görüldüğü gibi alt çene
şekli de bozulmuştun Orneğin corpus mandibularis alt kenarında belirgın
bir girinti oluşmuş, gonion açısı artmıştır. Bu olgularda iskeletsel ILsınıf
l.bölüm anomali, iskeletsel açık kapanış ve alt çene diş kavsinde yer eksikliği, çapraşıkhk görülmektedir.
Alt çene eklemi ankilozu veya alt çene fonksiyonu kısıtlanması yalnız travmatik nedenle değil, reumatoid arthritis, osteomiyelitis, mastoidis,
otitis media'nın alt çene eklemine yayılması sonucu da oluşabilir.
Kuş yüzü görülen diğer anomalüer şunlardın 7.4.2. numarah başlık
altında anlatılan Pierre Robin sendromunda da kuş yüzü görünümü vardır.
Aradaki faık; Pierre Robin sendromlu çocuklarda doğumda kuş yüzü vardır, fakat çocuk büyüdükçe alt çene hızla büyüyerek geri kalmış durumunu düzeltir. Doğum esnasindaki travmaya bağlı olarak meydana gelen alt
çene ankilozu sonucu oluşan kuş yüzünde, bebek doğduğunda kuş yüzü
yoktur, bebek büyüdükçe kuş yüzü oluşun Bundan başka mandibulofacial dysostosis'te (Treacher Collins sendromu) de kuş yüzü gorünümü vardın
7.5.2, Yüz Asimetrisi
Alt çene lüksasyonunda (luxatio) alt çene eklem başı (processus
chondylaris ossis mandibularis) eklem çukurundan (fovea articularis) öne
doğru cıkar. Çünkü alt çene eklem çukurunun önünde hafif bir tümsek (tuberculum articulare) vardır. Alt çene eklem başının arkaya doğru çıkması
ise mümkün değüdir. Çünkü arkada temporal kemikte bulunan alt çene
eklem çukurunun arka duvarı vardır. Alt çeneye arkaya doğru şiddetli bir
travma gelirse alt çene eklem başı arkaya doğru çıkamadığından, lükse
olamadığından, kınlır (fraktür). Alt çeneye sag ve sol taraftan , transver
sal yönlü şiddetli bir travma geldiğinde ise, alt çene eklem başı bir tarafta kinhr. Çünkü travmanın geldiği taraftaki alt çene eklem başı içeriye
doğru çıkamaz, lükse olamaz, buna eklem çukurunun iç duvarı engeldir,
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Şimdi şöyle bir örnek düşünelim, sag taraftan alt çeneye çok şiddetli bir
travma gelsin. Sag taraftaki alt çene eklem başı çıkamadığı, lükse olamadifii icin kirilir. ancak bu kirilmadan sonra sol eklem başı sola dışarıya
doğru kirilmadan çıkabilir (lüksasyon).

Sekil 94: Yüz asimetrisi
Erken çocukluk döneminde bir travmaya bağlı olarak yalniz bir tarafta alt çene eklem başı kırılmış veya bir taraftaki alt çene eklemi zedelenmiş olabilir. Bu çocuklarda kırık tarafındaki veya zedelenen alt çene eklemi tarafindaki buyüme ve gelisim eksikliği sonucu şekil 94'de gösterilen yiiz asimetrisi oluşabilir.
Bundan başka daha once 7.4,6. numarah başlık altında otomandibular dysostosis'te (hemifacial microsomia) de yiiz asimetrisi oluştuğu anlatılmıştı.
7.5.3. Dis Travmalan
Dişler üzerine gelen travmalar sonucu dişlerde sallanmalar (liiksasyon) ve kinlmalar (fraktür) olabilir.
Prof. Hotz (31) diş lüksasyonlannı ikiye ayırır: 1) Dişe gelen travma
sonucu diş alveol kemiğinden tamamen dışan çıkar. Bu durum total lüksasyon (total luxatio) olarak isimlendirilir. Dişin reimplantasyonu yapılır.
2) Dişe gelen travma sonucu diş alveol kemiğinden dışarı çıkmaz. Çoğu
zaman eski konumunda da değildir. Diş one veya arkaya, sağa veya sola,
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yukarı veya aşağı hareket etmiş olabilir. Bu durum santral lüksasyon
(central luxatio) olarak adlandmhr. Diş tekrar eski konumuna getirilerek
(repozisyon), tesbit edilir (sine).
Süt veya sürekli dişlere gelen travmalar sonucu diş kırıkları oluşabilir. Bu kınklar kök veya kron fraktürü şeklinde olabilir. Kron fraktiirleri
pulpa açılarak veya açılmadan meydana gelebilir. Pulpa açılmadan olan
fraktiirlerde ve santral lüksasyonlarda diş canhhğını kaybetmemiş olabi
lir. Fakat bu dişlere yarım yil, bir yil sonra yapilan canhhk (vitalite) testlerinde gee cevap almabilir. Fakat bu demek değildir ki diş canlıhğını yitirdi. Böyle bir dişten periapikal röntgen çekilerek, travmadan hemen son
ra çekilen ilk röntgen ile karşılaştınldığında şöyle bir durum görülebilir.
Dişin travmaya cevap olarak sekonder dentin yapimi ile pulpa odasim iyice daralttığı, hatta pulpa odasim tamamen kalsifiye ederek ortadan kaldirdığı görülebilir. Bu olay bir korunma reaksiyonu olup, tarn bir canhlik
göstergesidir.
Süt dişleri üzerine gelen travmalar sonucu, bu dişlerin altında bulunan sürekli dişlerin oluşumunda kalsifikasyonunda bir bozukluk (hipopla
zi) meydana gelebilir. Örneğin üç yaşında bir çocuğun düşerek, üst süt or
ta kesici dişini döşemeye çarptığını varsayahm. Bu esnada sürekli orta ke
sici dişin minesi kalsifiye olmaktadır. Sürekli orta kesici dişin kalsifikasyonu doğumdan altı ay sonra kesici kenar kireçlenmesiyle başlar ve 5.5
yaşında kron kalsifikasyonu biter. Travma 3 yaşında olduğuna göre, bu
yaşta üst sürekli orta kesici dişin kronunun orta kısmı oluşmaktadır. Üst
süt orta kesici diş üzerine 3 yaşında gelen travma bu dişin kökü aracıhğı
ile üst sürekli kesici diş germine, tomurcuğuna iletilir. Bu esnada kireçlenmekte olan üst sürekli orta kesici diş kronunun orta kısmmın kalsifi
kasyonunda bir bozulma, hipoplazi oluşur. Bu diş sürdüğü zaman kronun
ortasmda minede çizgi şeklinde sığ bir çukur görülebilir.
Diş Ankilozu ve Reinkluzyon (reinclusion): Süt veya sürekli dişler
üzerine gelen travmaya cevap olarak bazen diş ankilozu (ankylosis) oluşabilir. Diş ankilozu demek, periodontal aralığın kısmen veya tamamen
kalsifiye olarak ortadan kalkması, kök iîe kemiğin kaynaşması demektir.
Süt dişlerindeki veya sürekli dişlerde çocuk yaşta meydana gelen ankiloz
sonucu, ankiloz dişin kökünün içinde bulunduğu alveol kemiğinin yalnız
ankiloz dişin bulunduğu kısmının dik yöndeki kemik büyüme ve gelişimi
durur. Ankiloz dişe komşu olan iki tarafındaki dişlerin alveol kemiklerinin dik yön büyüme ve gelişimi devam ettiğinden komşu dişler yükselir178
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Ier. Ankiloz dişin alveol kemiğinin dik yön büyümesi durduğundan, yükselen komşu dişlere kıyasla göreceli olarak (relative) alveol kemiğine gömülüyormuş gibi görünür. İşte bu duruma tekrar gömümıe (reinkluzyon)
denır (şekil 95). Reinkluzyon durumundaki dişin mesial ve distal komşusu olan ıkı dişin vertikal alveol kemiği büyüme ve gelişimi devam ettikçe
bu dişler yükselirler, okluzyon düzleminden uzakta kalmı§ olan reinkluzvondaki dis üzerine dogru eçilerek eksen eğimleri bozulur. Bu olayın klinik önemi şudur. Reinkluzyon gösteren dişler açık kapanıştadırlar. Re
inkluzyon durumundaki süt dişlerinin kökleri zamanmda erimezler ve bu
dişler zamanmda düşmezler, buna bağlı olarak altlanndaki sürekli dişlerin
sürmesi gecikir. Böyle süt dişlerini, sürekli dişlerin sürme zamanı gelince
cekmek serekmektedir. Bu dişlerin kökleri kemikleri kaynaştığından çekimleri de zordur ve çekim esnasında kök kırılmalan olabilir. Ankilozlu
dişleri ortodontik olarak, hiçbir yönde ve hiçbir şekilde hareket ettirmek
mlimkün deeildir.

Şekii 95; Reinkluzyon (reinclusion). Süt ikinci molar dişin ankilozuna (siyah çizgi) bağh ola
rak bu dişe ait alveoi kemiğinin dik yön büyüme ve gelişimi durmuştur. Normal vertikal al
veol kemîği büyüme ve gelişimine devam eden ve yükselen komşu dişlere kıyasla, kemiğe
kaynaşmış süt ikinci motar göreceli olarak alveol kemiğine gömüJmüş (reinkluzyon) gibi görünür. Burada süt ikinci moların reinkluzyonundan konuşulur.

7.6. Fiziksel Etiolojik Faktörler
Bundan önceki 7.5. numaralı başlık altında anlatılan travmalar aslında fiziksel etiolojik faktörlerdendir. Doğum öncesi bebeğin anne karnındaki anormal pozisyonu sonucu kol, bacak gibi organların çene ve yüze
anormal basınçları, hamile annenin kamrna dışandan gelen her türlii trav
malar (kazalar v.s.) prenatal fiziksel etkenlerdir. Ayrıca gebe kadının radyoterapisi için verilen X ışınlan da hızlandınlmış elektronlardır, yani fi
ziksel etkenlerdir. Radyoterapinin dozu ve süresi anomali oluşmasında,
anomalinin şiddeiinde etkili olmaktadır. Hamileliğin ilk üç aymda yapılan
179

Scanned By OrTHoTaMiNe

radyoterapüer tehlikeli olup, dönüşümü olmayan anomalilere neden olabilir. Gebelikte radyoterapi sonucu konjenital diş eksikhgi (agenesis)
dentin oluşumunun azalması, kisa ince ve eğri kök oluşumu, diş sürmesi
gecikmesi, malpozisyonlar görülebilir (24).
Doğumdan sonra etkili oîabilecek fiziksel etiolojik nedenleri şoyle sıralayabiliriz:
a) Cerrahi Müdahale. Ameliyat ve sonrası oluşan nedbe (sikatrıs) dokulari fiziksel neden olarak düşünülebilir. Örneğin 7.4. L numarah başlık
altmda anlatıldığı gibi, dudak damak yarıklarmın ameliyatı sonucu oluşan
sikatris dokusu üst çenenin büyüme ve gelişimini engelleyen bir etkendir.
b) Diş Çekimleri. Diş çekimleri sonucu oluşan boşluğa doğru komşu
dişlerın yürümesiyle anomalı (eğilme, tipping, diastema) oluşabilir. Diş
çekirni fiziksel bir olay olmasma rağmen, diş çekimi gerektiren neden çiirük ve diş hastahklari oldugundan, çekim sonucu oluşan anomalilerden
"hastalıklar" başiığı altında bahsedilecektir.
c) Solunum Şekli. Burun yerine ağız solunumu yapılması ortodontik
anomaliye neden olan bir fiziksel etiolojik faktördür. Örneğin ağız solu
numu yapıldığını düşünehm, Fizik kurahna göre; akım geçen boruda basınç düşer, azalır. Ağız solunumu sonucu ağız içi basınç azalacağından çene darlığı oluşabilir. Bu konudan da ileride hastalıklar bölümünde bahse
dilecektir. Çünkü ağız solunumu yapılmasının nedeni, iist solunum yollarında (burun ve nasopharynx) darlık yaratan hastalıklardır.
d) Emzirme şekli. Anne memesi emen çocuklarda ortodontik anoma
li, biberonla beslenenlere göre daha azdır. Daha önce 7.2. ve 7.2.1. numa
rah başhklar altmda anlatıldığı gibi, fonksiyon büyüme ve gelişimde birinci derecede önemli, büyüme ve gelişimi yonlendiren bir faktordür, An
ne memesi emme esnasında diş-çene-yüz iskeletini içeriden ve dışarıdan
örten kaslar tarn fonksiyon yapmaktadıriar. Biberonla beslenmede, ya bi~
beronun şekli anne memesine iyi benzetilemediğinden veya deliğinin büyük olması nedeniyle ağız boşluğunu kuşatan kasların tarn fonksiyon yapmamasına, eksik veya yanhş fonksiyon yapmasma neden olabilir. Fonksiyonun tam olmaması veya yanhş olması sonucu da anomali oluşabilir. Biberonun ağıza giren ucu kisa ve sert, ağız dışında (dudakların dışında) kalan kısmı de geniş yüzeyli, memeyi andırır olmahdir. Biberonun çocuğun
ağzına süt akıtan deliği küçük olmah, biberon başaşağı tutulunca kendiliğinden süt akmamalı, bebek sütü emmek icin buccinator ve dudak kasla180
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nnı çalıştırmak zorunda kalmahdir.
e) Yenilen Besinlerin Cinsi. Ortodontide önemli tedavi yöntemlerinden bir tanesi Begg tedavi tekniğidir (55). Begg (6) tedavi felsefesini;
Avustralyalı yerli halkta yaptığı mcelemejerde gördüğü, dişlerin fonksi
yonel aşmmasına dayandırmaktadır. Begg; Avustralya 'nin beyaziar tarafmdan keşfinden önce, burada oturan yerli halkm kuru kafaları üzerinde
inceleme yaparak, dislerin hem okluzal hem de mesial ve distal yüzeylerinde aşmma olduğunu görmüştür. Bunu şöyle açıklamaktadır. Bu insanların çiğ, sert ve kaba olan yiyeceklerini doğal olarak yiyebilmeleri için
çok çiğnemeleri gerekmekteydi. Bugünün insanından çok daha fazla çiğneme fonksiyonu yapmak zorundaydilar. Çiğ, sert ve kaba besinlerin çok
fazla çiğnenmesi sonucu hem dişîerin tüberkülleri aşınarak çiğneyici yüzeyler diizleşiyor ve tüberkül fisür ilişkisi zayıflıyordu. Hem de dişlerin
mesial ve distal yüzeyleri aşınarak, kontakt nokta ilişkileri kontakt yüzeyi haline geiiyordu. Bu mesio-distal yöndeki aşınma miktarı bir premolar
mesio-distal genişliği kadardı. Bu miktarı da şöyle belirlemişti. Onbir oniki onüç yaşlarında ölmüş ilk Avustralya'lı yerli bir çocuğun iskeletinde
foramen mentale birinci ve ikinci premolarlar arasındaydı. Yirmi yaş dişleri de sürmüş ve aşınmış olan bir alt çene iskeletinde ise foramen menta
le alt birinci molar ile alt ikinci premolar arasmdaydı. Demek ki aşırı çiğneme fonksiyonu sonucu dislerin mesial ve distal yiizeyleri bir premolar
mesio-distal çapı kadar aşımyor ve dişlerin tüberkül-fisür ilişkisi de dik
yöndeki aşınma nedeniyle zayıfladığmdan molarlar bir premolar genişliği
kadar öne yürüyorlardı. Bu mesializasyon sonucu yirmi yaş dişlerine de
yer açılmış oluyor, onlar da rahatça sürüyorlardı. Dislerin bu fonksiyonel
aşınması sonucu yeterli yer de sağlandığından, ilk Avustralya yerlilerinde
ortodontik anomali de çok az sayıdaydı. Şimdiki modern insanlar ise bu
tiir besinlerle beslenmediklerinden dişlerde fonksiyonel aşınma olmuyor
ve bu nedenle daha fazla anomali görülüyordu.

7.7. Kötü Beslenme Faktörü
7.2.numarah başlık altmda belirtildiği gibi; etiolojik faktörler, doğumdan once ve sonra bir sure ortodontik bölgelerin buy time ve gelişimini etkileyerek ortodontik anomalilere neden olmaktadirlar. Biz kötü beslenmenin (malnutrition), eksik beslenmenin çene-yüz iskeletine etkisini
inceleyen iki ayn araştırma yaptık (56,57). Şimdi kısaca bu araştırmalardan bahsedeceğiz.
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Kompact kemik ağırlığmın % 30'u organik matriksten, % 70'i ise minerallerden oluşmuştur (23). Teşbihte (benzetme) hata olmaz derler. Kemikleri bir binanın betonarme iskeletine benzetebilıriz. Betonarme nedir?
Önce demir çubuklardan bir metal hasir hazirlamr. Bu demir hasınn içİ ve
dışı çimento, kum ve su karışımı ile doldurularak betonarme oluşur. Kemikteki organik matriksi demir hasıra, çimento kum karışımmı ise minerallere benzetebiliriz. Kemikteki organik matriks kollagenden yani proteinden oluşmuştur. Yaptığımız iki araştırmadan bir tanesi protein eksikliği
ile, yani organik matriks ile ilgiliydi. Diğer araştırma ise kemiğin mineral
kısmıyla ilgiliydi.
Vücuda giren kalsiyumun % 99'u kemiklerde yerleştirilmektedir
(61). Kalsiyum eksikliğinin kemik büyüme ve gelişimi üzerine olan etkisini sıçanlar üzerinde araştırdık (56). Sıçanları seçmemizin nedeni; ucuz
olmalan, çabuk üremeleri ve büyüme ve gelişimlerininin kısa sürede tamamlanması idi. Önce sıçanların büyüme ve gelişim dönemlerini kısaca
anlatahm. Sıçanların 21 günlük hamilelik döneminden sonra doğan yavruları, 30 günlük bir laktasyon (meme emme) dönemi geçirmektedirler.
Doğumdan sonra 90 günlük olan sıçanlar erişkin (adult) kabul edilmektedirler. Üç grup oluşturduk. Birinci grup kontrol grubu olup normal diyet
ie beslendiler. İkinci grup yalnız doğumdan sonra (postnatal) kalsiyum
miktan az olan diyetie beslendiler. Üçüncü grup ise hem doğum öncesi
(prenatal) hem de postnatal dönemde erişkin oîuncaya kadar kalsiyum
miktan az olan diyetie beslendiler. Üçüncü gruptaki sıçanlar çiftleşmeye
ahndıklan andan itibaren ve doğan yavrular 90 günlük oluncaya kadar hipokalsiyumlu diyetie beslendi. Hayvanlar 90 günlük olunca öldürülerek
kuru kafalan elde edildi. Doğrudan doğruya kemikler üzerinde milimetrik
ölçümler yapıldı. Her iki deney grubunda da kontrol grubuna kiyasla; to
tal ön yüz yüksekliği ve alt ön yüz yüksekliğinin azaldığı belirlendi. Beklenilenin tersine postnatal hipokalsiyum grubunda daha fazla büyüme eksikliği bulundu. Postnatal hipokalsiyum grubunda aynca mandibula'mn
coronoid çıkıntıları arası genişliğin, kondiller arası genişliğin, alt molar
d.işler arası genişliğin ve alt kesici diş kron yüksekliğinin azaldığı belir
lendi. Hem prenatal hem de postnatal donemde hipokalsiyum diyetie beslenen grupta daha az büyüme eksikliği görülmesinin şu nedenle olabileceğini düşündük. Prenatal gruptaki kalsiyum eksikliğini, annenin hem hami
lelik hem de emzirme dönemlerinde parathormon salgılayarak, annenin
kendi kemiklerinden kalsiyumu çözmesi ile diyetteki kalsiyum eksikliğini giderdiğini düşündük. Daha önce yapilan ve bizim araştırmamıza benzeyen iki araştırmada (14,36); yalmz postnatal dönemde kalsiyum ile bir182
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likte D vitamini miktarmin da azaltıldığı diyetle beslenen sıçanlarda, bizim belirlediğimız büyüme ve gelişim eksikliğinden çok daha fazla mik
tarda büyüme ve gelişim eksikliğinin saptandığmı okuduk. Bu araştırmalarla bizim araştırmamız arasmdaki fark şu nedenle oluşmuştur. Bizim
verdiğimiz diyette D vitamini eksik değildi, normal miktarda D vitamini
verilmisti. Bilindiai sibi D vitamini kalsıyumun bağırsaklardan emilimini
arttıran bir faktördür (23). Postnatal dönemde bizden daha fazla büyüme
eksikliği belirleyen her iki araştırmada da hem kalsiyum hem de D vita
mini az miktarlarda verildiğinden, zaten az miktarda olan kalsiyum emilimi iyice azalmış, daha fazla büyüme eksikliği meydana gelmiştir.
Yukarıdaki araştırmalardan bahsetmemizin nedeni vitaminler üzerine
dikkat çekmektir. Vitaminler büyük miktarlarda alman ve enerji veren
maddeler değildirler. Vitaminler de, hormonlar ve enzimlere benzer şekilde katalizör rolli olan maddelerdir. Vitaminlerin eksik olduğu durumda
biiyiime ve gelişim de etkilenmekte, anomaliler oluşmaktadtr. Orneğin
bebek ve çocuklarda D vitamini eksikliği sonucu kalsiyum yeteri miktar
da bağırsaktan emilemediği için, kemiğin organik matriksinde yeterli
miktarda kalsiyum depolanamaz. Buna bağlı olarak kemikler yumuşak
kahr. Normal kas kuvvetleri kemiklerde deformasyona sebep olarak çocuklarda O veya X şeklinde bacaklar görülebilir. Bu olayin, bu hastaligin
adı raşitizm'dir. Raşitizm yalnız bacaklarda değil, alt çenede de deformasyon yapabilir, gonion açısı artarak iskeletsel açık kapanış oluşabilir.
Yalmz D vitamini değil, diğer vitaminlerin de biiyiime ve gelişim
üzerinde etkileri vardır. Daha once 7.4.1. numaralı başlık altında, Shubert
(51)'in 5000 fare fetusunda yaptığı araştırmada; teratojen etkisi olan ve
damak yarığı yapan maddeler gebe farelere enjekte edilerek damak yarığı
oluşturulduğundan bahsedilmişti. Fakat bu teratojen maddeler B1 vitami
ni ile birlikte enjekte edildiğinde, damak yarığı oluşma miktarında önemli ölçüde azalmalar olduğu bulunmuştu. Yani B1 vitamini damak yarığı
oluşumunu önemli ölçüde engelleyen bir faktördür. Ayrıca A vitamini eksikliğinde de dudak damak yarığı oluştuğu söylenmektedir (24). 7.4.2. numarah başhk altında, gebe sıçanlara B2 vitamini olmayan diyet verilerek
Pierre Robin sendromu oluştuğu (58) anlatılmıştı.
Şimdi kemiğin organik matriksi ile ilgili protein eksikliği araştırmamıza (57) gelelim. Bu çalışma için de sıçanlardan bir kontrol, iki deney
grubu oluşturduk. Bir deney grubuna prenetal + postnatal dönemlerde, ya
ni hamilelikten başlayarak erişkin oluncaya kadar (21 gün hamilelik + 90
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gün erişkin olma=lll giin) protein miktari az (hipoprotein) yem verildi.
Diğer deney grubunda ise yalniz postnatal dönemde erişkin oluncaya kadar (90 gun) protein miktari az (hipoprotein) diyet verildi. Kontrol grubundakiler ise hiçbir eksiği olmayan diyetle beslendiler. Kuru kafalar iizerinde doğrudan doğruya, uzayın her üç yönünde, kraniyal, maksiller ve
mandibuler toplam 31 kemik ölçümü (31 parametre) yapıldı. Prenatal+postnatal hipoprotein grubunda ölçülen 31 parametrenin hepsi kontrol
grubundan küçük bulundu. Postnatal hipoprotein grubunda ise ölçülen parametrelerin yarisinm ölçüm değerlerinin kontrol grubundakilerden küçük
olduğu belirlendi. Her iki deney grubu karşüaştırıldığında; ölçülen 31 parameteden 30 tanesinin, hamilelik döneminden başlayarak erişkin olunca
ya kadar protein eksikliği olan grupta daha küçük olduğu bulundu. Böylece bu araştırmada protein eksikliğinin, kemik büyüme ve gelişimini
Önemli ölçüde azalttığı belirlendi.
Kötü beslenme deyince yalniz eksik beslenme anlaşılmamalıdır. Fazla karbonhidratlı yiyeceklerle, fazla şekerli yiyeceklerle beslenme de kötü bir beslenme şekli olup, ortodontik anomaliye neden olabilir. Buna bir
örnek verelim. Fazla şekerli beslenme sonucu diş çürüğü oluşur. Çürük
nedeniyle diş kayıpları (çekim) olduğunda, çekim boşluğuna komşu dişler hareket ederek anomaliler (diastema, eğilme, tipping, elongation, v.s.)
meydana gelebilir.

7.8. Kötü Alışkanlıklar Faktörü
Daha önce de birkaç defa söylendiği gibi fonksiyonun büyüme ve gelişim üzerine yönlendirici büyük bir etkisi vardır. Çiğneme kaslarınm, dil
ve mimik kaslarımn kontraksiyonlan diş-çene-yüz iskeletinin biiyüme ve
gelişimi için uyarı (stimulus) niteliğinde olup, bu kaslarm fonksiyonları
arasında hassas bir denge vardır. Bu denge bozulduğu zaman anomali
meydana gelir. Kötü bir alışkanlık bu dengeyi bozabilir ve iskeletsel veya
dişsel anomali oluşmasma neden olabilir. Bazı çocuklarda parmak emme
gibi kötü alışkanhklar olmasma ragmen, anomali oluşmadığı görülebilir.
7.2. numaralı başlık altında anlatıldığı gibi, anomali oluşması için etiolojik faktoriin yeterli bir sure etkimesi gereklidir. Eğer kötü ahşkanhklar çocuk 4 yaşına gelene kadar terkedilirse bir anomali oluşmuş olsa bile doğa
daha sonraki büyüme ve gelişim esnasında kendi kendini düzeltir. Çiinkü
Muzy (43)'nin enerjivital teorisine göre büütn canhların erişkin olmaya
ve daha iyi bir şekil almaya eğilimi vardır. Yeter ki bir engel (etiolojik
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faktör) çıkmasın, Eğer çocuk dört yaşına gelmeden kötü alışkanlık terkedilirse, 4 yaşmda siirekli kesici dişler henüz sürmeye başlamadıklan için,
sürekli dişlerin normal, anomalisiz sürme şansları olacaktır. Hatta 4 yaşına kadar süt dişlerinin okluzyonunda oluşmuş bir anomalinin bile kendiliğinden düzelme şansı olacaktır.

7,8-1. Başparmak veya Diğer Parmaklarm Emilmesi
En fazla başparmak emilmekte, diğer parmaklann emilmesi daha
seyrek görtümektedir. Her çocuğun kendine özgü bir parmak emme şekli
varsa da en sık rastlanan parmak emme stili şekil 96Ma görüldüğü gibidir.
Şekil 96'da görüldüğü ve anlatıldığı gibı, başparmak emme esnasında ortaya çıkan basınçlarla, üst kesici dişlerin protruzyonu ve alt kesici dişlerin retruzyonu sonucu overjet artar, alt dudak bu artmış overjet içinde
oturmaya başlar. Üst kesici dişlerin protrüzyonu sonucu diastemalar oluşabilir. Buna karşın alt çenede ise, alt kesici dişlerin retruzyonu sonucu alt
diş kavsinde çaprasıklık meydana gelebilir, Bunun yanında ön açık kapanış da oluşabilir, Bunlardan başka, sert damağa bastırılan çocuğun küçücük başparmağı üzerine emme işlemi esnasmda dilin de basıncı eklenir
(şekil 96). Ayrıca ernme işlemi esnasında ağız boşluğunda bir negatif ba
sing (vakunı) da oluşur. Emilen parmak üzerine gelen dil basıncı, vakum
ve mimik kaslarınm normal basınçları sonucu list çene alveol kemiği ve
diş kavsi transversal yönde daralabilir ve damak derinleşebilir. Ust çene
darlığı sonucu, şekil 75'te anlatıldığı gibi Il.sınıf l.bölüm anomali oluşabilir veya yan çapraz kapanış meydana gelebilir. Biitiin bunlardan daha
kötiisü ise; şekil 96'da oklarla gösterilen kuvvetlerin sonucu alt çene kemiğinin öne doğru büyüme ve gelişimi engellenerek yavaşlatılabilir (inhi
bition), buna karşın üst çene kemiğinin öne doğru büyüme ve gelişimi stimüle edilerek iskeletsel Il.sımf l.bolüm anomafi oluşabilir.
Parmak emme aynı sigara gibi tiryakilik yapan bir alışkanlıktır ve bırakmak oldukça zordur. Önce parmak emme nedenleri üzerinde biraz duralım. Parmak emme ahşkanlığı, anne memesi değil de biberon emen çocuklarda daha sık görüîmektedir. Çünkü çocuk biberon yoksa parmak
emerek biberonun boşluğunu doldurur. Bazı anneler; "Çocuğum yalnız
uykuya dalarken parmak emiyor" derler. Çünkü bu çocuklarda vaktiyle
biberon, beslenme dışında onları rahatlatmak ve uyutmak için de kullanılrmştır. Bundan başka parmak emme şu nedenlerle oluşabilir. Konuşamayan bebek açhğını anlatmak istiyor olabilir. Annesinin dikkatini ilgisini
çekmek istiyor olabilir. Doğumdan sonraki ilk altı ayda parmağının olup
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Şekil 96: Başparmak emme, Şekil Moyers'ten alınmıştır. Başparmağın ayasınm damağa
bakacak şekilde emilmesiyle oklaria gösterildiği gibi üst kesici dtşlerde protruzyon, alt kesicİ dişlerde retruzyon ve intruzyon oluşabilir Buna bagli olarak overjet artar, ll.sinif l.bölüm
anomaii ve ön açık kapanış meydana gelebiiir,

olmadığmın farkinda olmayan bebek, dişlerinin sürmesi esnasmda kaşıma
ihtiyacıyla parmağım ağzına sokarak, parmağını ve parmak emmeyi keşfedebilir. Veya yeni doğan bir kardeşe tepki olarak parmak emme başlayabilir.
Parmak emmeyi bıraktırmak için once çocukla konuşularak ikna edilmeye çahşılmalıdır. Bunda başanlı olunamadığı taktirde; dirseğini bükerek parmağım ağzma sokmaması için koluna karton boru geçirilebilir ve
ya emme zevkini yokeden apareyler yapılabilir. Çocukla konuşurken çocuğa, parmak emmeyen bir çocuğun ve kendisinin profil, cephe ve ağıziçi fotografları gösterilmeli; parmak emmenin nelere sebep olduğu anlatılarak çocuk ikna edilmeye çahşılmahdır.
7.8,2, Dil Basıncı
Yutkunma esnasmda dilin alt ve üst disler arasma airmesine "toneuethrusting" (dil basıncı) denİr. Şekil 97-A'da görüldüğü gibi normal yut
kunma işlemi esnasmda dil alt ve üst dişler arasına girmez. Normal yut
kunma esnasmda (şekil 97-A); dilin ucu alt ve List kesici dişjerin kökleri
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seviyesinde sert damağa temas edip oradan destek ahrken, alt ve üst dişler birbirine değerek (okluzyon) yutkunma işlemi gerçekleşir. Yutkunma
işlemi esnasmda dilin alt ve üst dişler arasina girmesi anormal bir fonksiyon olup, günde 1200-1600 yutkunma yapıldığı (44,60) düşünülürse, anomali oluşumuna neden olabilir. Burada dilin arasma girdiği alt ve üst dişlere basınç uygulayarak bu dişleri alveol kemiğİne gömmesinden (intruz
yon) daha çok, arasina girdiği dişlerin dik yön alveol kemiği büyüme ve
gelişimini inhibe etmesi, arasma girmediği dişlerin ise normal vertikal al
veol kemiği büyüme ve gelişimine devam etmesi sonucu açık kapanış
oluşmaktadır. Yani dil basmcı ile aktif bir intruzyon değil de? göreli pasif
bir intruzyon soz konusudur-Dil alt ve üst kesici dişler arasina girerek on
açık kapamş oluşabilir. Dil alt ve list premolar ve molarlar arasina girerek
yan açık kapanış da oluşabilir, Dil hem alt ve list kesici dişler hem de premolarlar arasma girerek büyük bir açık kapanış (ön açık kapanış ve yan
açık kapanış) oluşturabilir. Bu büyiik açık kapanıştayalmz arkadaki alt ve
üst molar dişler birbirine temas ediyor olabilir. Bu tür büyük açık kapanışların tedavisi son derece zordur, çünkü tedaviden sonra nükseder.

A

B

Şekiî 97: Dil basıncı. Şekil Moyers'ten ahnmıştır. A: Normal yutkunma. B: Anormal yutkun
ma ve dil basıncı, 1: Yumuşak damak. 2: Nasopharynx, 3: Oropharynx. 4: Tonsilla palatina hipertrofisL 5: Tonsilla pharyngica (Boğaz bademciği, bunun hipertrofisine "adenoid
vegetation" denir.). A: Normal yutkunma esnasmda dilin ucu üst kesici dişlerin kökleri hizasında sert damağa temas edip oradan desiek alirken, alt ve üst dişler birbirine değerek
(okluzyon) yutkunulur. B: İltihaplanarak şişmiş olan tonsilla palatina'ya, yutkunma esnasm
da dil temas edince ağrı oluşur. Bu agridan sakmmak amaciyla diiin iltihaph bademciklere
temas etmemesi îçin, yutkunma esnasmda alt çene alçalarak alt ve üst dişler arasında bir
aralik meydana gelir, di! de bu arahga girerek anormal yutkunma meydana gelir.
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Dilin yutkunma esnasinda alt ve üst dişler arasına girmesi şu nedenlerle olabilir:
- 6.2.2. numaralı başlık altında anlatıldığı gibi infantil yutkunmanm
devam ettiği olgularda dil alt ve üst dişler arasına girmeye devam eder.
- Eğer daha once parmak emme gibi bir nedenle açık kapanış oluşmuşsa, oluşmuş olan bu açıklığa dil girebüir.
- Şekil 97-B'de gösterildiği gibi; iltihaplanarak şişmiş olan bademciklere (tonsilla palatina), yutkunma esnasinda dil temas edince ağrı oluşur. Bu ağndan sakınmak amacıyla dilin iltihaph bademciklere temas etmemesi için, yutkunma esnasinda alt çene alçalarak alt ve üst dişler arasında bir aralık meydana gelir, dil de bu aralığa girerek anormal yutkun
ma gerçekleşir.
- Aynca üst solunum yollarında darlık oluşturan, burun bölmesi sapması (septum nasi deviasyonu), polip, tonsilla phryngica hipertrofisi (ade
noid vegetation) gibi nedenlerden dolayi ağız solunumu yapihyorsa, alt
çenenin alçalmasıyla alt ve üst dişler arasında oluşan aralığa dil girebilir.
Dilin alt ve üst dişler arasına girmesini aparey yaparak önlemeden
önce, 6.2.2. numarali başlık altında anlatıldığı gibi yutkunma talimleri
(egzersizleri) yaptirilmalidir. Artik bir refleks haline gelmiş olan yanlış,
anormal yutkunma işlemi değiştirilmelidir. Bunun için de dil egzersizleri
yaptırılarak, dil kaslarmin kasilma programi değiştirilmelidir.

7.8.3. Dudak Emme veya Isirma
Dudak isirma veya emme alışkanhğı, alt veya üst dudağın ısırılmasına bağlı olarak farkli anomaliye neden olabilir.
Dahan sık görülen alt dudak lsinlmasi veya emilmesine bağlı olarak,
üst kesici dişlerin protruzyonu sonucu diastemalar oluşabilir, overjet artabilir, ön açık kapanış meydana gelebilir.Alt dudak isirma veya emme, başparmak emmeyle birlikte de görülebilir.
Daha seyrek görülen üst dudak isirma sonucu görülen ise; iist kesici
dişlerde retruzyon ve çapraşıklık, alt kesici dişlerde protruzyon ve diaste
malar, ön çapraz kapanış veya açık kapanış oluşabilir.
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7.8.4, Tırnak Yeme
Timak veya tırnak eti yemek ıçin sıkıştınldığı alt ve üst iki dişe gelen basınç sonucu bu dişlerde; rotasyon, vestibulo- veya lingopozisyon ve
buna bağlı olarak çapraşıklık veya diastema, kronik travma nedeniyle kemik erimesi ve dişeti çekilmesi görülebilir. Bu yerel anomalilerden başka,
alt ve üst kesici dişlerle tırnağı kesmek için alt çenenin one getirilerek alt
ve list kesici dişlerin başbaşa (tete â tete) kapanış durumuna gelmesi gerekmektedir. Bunun sonucu ve ayrıca üst kesici dişe arkaya, alt kesici di§e de öne doğru etkiyen tırnağı lsirrna kuvveti ile ön çapraz kapanış oluşabilir.

7.9. Ortodontik Anomali Nedeni Olabilecek
Hastahklar
Daha once 13A. numarali bashk altmda rheumatoid arthritis, osteomiyelitis, mastoidis, otitis media'nm alt çene eklemine yayılması sonu
cu alt çene eklemi ankilozu oluşabüeceği anlatılmışth Alt çene ankilozu
sonucu da alt çenenin büyüme ve gelişimi engellenerek alt çene küçük
kalmakta ve kuş yüzü meydana gelmektedir.
7/7. numarah başlık altmda da raşitizm hastahğımn neden olduğu or
todontik anomaliden bahsedilmiştL
7.9.1. Hormonal Bozukluklar
■

Ic sal2i bezleri tarafindan Liretilerek kana verilen hormonlar; metabolizma, kan basıncı, kas tonusu, dişler, kemikler ile birçok dokularm ve
seks organlarmm büyüme ve gelişimini sağlar ve kontrol ederler. Buna
bagli olarak iç salgi bezlerinin az hormon iiretmesi (hipofonksiyon) ve
fazla hormon iiretmesi (hiperfonksiyon) anomalilerin meydana gelmesine
neden olabilir. Anomalinin olusumunda ve şiddetüıin az veya fazla oluşunda önemli olan konu, hipo- veya hiperfonksiyonun meydana geidiği
yaş ve etkisini sürdürdüğü zaman diliminin uzunlugudur.
Prenatal dönemde ve postnatal dönemin ilk yıllarında diş ve kemik
gelişimi tiroid bezi kontrolündedir (49). Kemik büyüme ve gelişiminin
kontrolü 3 veya 4 yaşından sonra hipofiz bezine geçer ve buluğ çağına
(puberty), gonad (testis. over) hormonlarimn etkileri başlayıncaya kadar
devam eder (49). Şimdi iç salgi bezlerinin hipo- hiperfonksiyonlari sonu189
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cu oluşan anomalileri inceleyelim. Hormonal bozukluklardan genellikle
dişlerin büyüklüğü etkilenmez, fakat kemiklerin büyüklüğü ve dişlerin
siirmeleri etkilenir. Bilindiği gibi iç salgı bezleri içinde orkestra şefi hipofizdir. Hipofiz salgıladığı değişik hormonlarla diğer iç salgı bezlerinin
hormon üretimini başlatır, azaltır, çoğaltır, yani onları kontrol eder. Hormonlar biribirleriyle etkileşim içindedirler. Önce orkestra şefi hipofiz bezinden başlayahm.
7.9.1.1. Hipofiz
Çok korunaklı bir yerde, sella turcica'da oturan hipofiz bezine pitiiiter bez (pituitary gland) de denir. Hipofiz bezinin ön lobunun eosinofilik
hücreleri büyüme hormonu (somatotrophic hormon) üretirler. Bu hormon
diğer fonksiyonlarının yaninda kikirdak dokusu ve bağ dokusu buyiimesini sağlar. Dolayısıyla bu hormon uzun kemiklerin epifizi ile diafizi arasmdaki kikirdak dokularmin ve baş ve yiiz kemiklerinin suturalanndaki
bag dokularmin büyümesini sağlayarak, iskelet ve kafatasinm büyümesinde etkili olur.
Cinsel olgunluk (sexual maturity) döneminde gonad'lar tarafından
salgılanan seks hormonlari, hipofizin büyüme hormonu iizerine antagonist
bir etki yaparak, epifiz ile diafiz arasindaki kikirdak dokularmin yavaş yavaş kaybolmasına ve büyümenin durmasına neden olurlar.
Hipofiz Hiperfonksiyonu (Hiperpituitarism): Örneğin hipofiz bezi
nin eosinofilik hucrelerinin bir tümörü (adenoma) veya hiperplazisi, biiyüme hormonunun yeterinden fazla salgılanmasına neden olabilir. Yeterinden fazla hormon; büyüme ve gelişim döneminde yani çocukluk çağmda salgılanırsa "gigantism", erişkin yaşta salgılanırsa "acromegaly" denilen anomaliler meydana gelir.
Gıgantism: Büyüme ve gelişim çağı bitmeden yani çocukluk döneminde hipofiz bezi hiperfonksiyonu sonucu büyüme anormal ölçüde artarak iki metrelik dev insanlar oluşur. Buna hipofizer "gigantism" denir. Gigantism'de maxilla, mandibula ve dik yön yüz boyutları büyümüştür.
Macroglossie görülür. Dişlerin gelişimi hızlanır. Dişler erken sürerler. Hipersementosis görülebilir. Çene kemiklerinin büyüklüğü artmış olmasma
karşın genellikle dişlerin hacimleri artmadığmdan polidiastema oluşur.
Akromegali: Büyüme ve gelişim donemi bittikten sonra erişkin yaşta hipofiz hiperfonksiyonu sonucu "acromegaly" meydana gelir. Büyüme
ve gelişim dönemi bittiğinde uzuh kemiklerin diafiz ve epifizleri arasın190
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daki kıkırdak dokuları kireçlenerek ortadan kalktığı için, akromegali'de
insanın boyu uzamaz. Buna karşın alt çene kondil kıkırdağı, suturalar, periost ve çeşitli bag dokulari hipofiz hiperfonksiyonu ile tekrar aktive edilerek büyümeye başlarlar. Bunun sonucu kemikler kalmlaşır, eller, ayaklar, kafatası büyür. Hem maxilla hem de mandibula büyür, kıkırdaksal büyüme sutural büyümeden daha fazla olduğu için, alt çene üst çenenin önüne geçerek iskeletsel III. sınıf anomali prognati inferior meydana gelir.
Makroglossi ve buna bağh olarak alt ve üst kesici dişlerin protruzyonu ile
diastemalar ve açık kapanış oluşabilir. Gingivitis, periodontitis, hipersementosis ve osteoporosis görülebilir (7).
Hipofiz Hıpofonksiyonu (Hypopıtuitarism): Erişkinde hipofiz hipofonksiyonunun ortodontik anomali oluşturması açısından bir önemi yoktur. Fakat çocuk yaşta meydana gelen hipofiz hipofonksiyonu ise büyümenin yavaşlamasma ve hipofizer cüceliğe (nanismus, dwarfism) neden
olur. Bu insanların kol, bacak, gövde, baş gibi organlannın biribirlerine
göre oranlan normal olup, hacimleri küçüktür. Bu insanların kemik yaşı
takvim yaşından çok geridir. Erişkin yaşta bile çocuksu bir görünüm gösterirler, ruhsal olarak da çocuksu kalmışlardır (infantilismus), genital or
gan gelişimi geri kalmıştır (hypogenitalismus). Uzun kemiklerin diafiz ile
epifizleri arasindaki kikirdak dokusu uzun sure kireçlenmeden açık olarak
kahr, bu da büyüme eksikliği göstermektedir. Dişlerin sürmesi gecikmiştir. Süt dişleri uzun sure ağızda kalırlar (persiste dişler) ve buna bağlı ola
rak sürekli dişlerin gömük kalması (inkluzyon) söz konusudur.
7.9.1.2. Tiroid
Tiroid bezi trachea'nın önünde larynx'in alt tarafmda, sağ ve solda
olmak iizere iki loblu bir bezdir. Bu bezin salgısı olan tiroksin hormonu;
hiicre metabolizmasmi, bütün dokularm büyüme ve gelişimini, farklılaşmasını stimule eder. Kısaca tiroksini gelişim hormonu olarak düşünülebiliriz.
Hipertiroidism: Tiroid bezi hiperfonksiyonu sonucu oluşan tabloya
Basedow hastalığı da denir. Çocuklarda çok ender görülür. Erişkinde hi
pertiroidism sonucu basal metabolizma yükselir, ağırlık kaybı, hafıf ateş,
sinirlilik, exophtalmie, guatr, yaygm osteoporosis görülür. Çocukta hiper
tiroidism olduğunda, süt ve sürekli dişlerin sürmeleri hızlanır, hatta doğumda diş sürmüş olabilir. Süt dişleri erken düşerek, sürekli dişler zamanından 2 yıl Önce sürebilir. Kemik gelişimi (ossifikasyon) hızlanır, fakat
gigantism gibi boy uzunluğu artmaz, osteoporosis nedeniyle kemiklerin
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kırılganlığı artar.
Hipotiroidisrn: Tiroid bezi hipofonksiyonu 0-6 yaş arası çocukta
olursa "cretinism", 7 yaş ile buluğ çağı arasmda olursa "juvenil myxedema", erişkin yaşta olursa "myxedema" adi verilen anomali veya hastalik
tablosu ortaya cikar.
"Cretinism": 0-6 yaş çocukluk dönemindeki hipotiroidisrn; kretinizm
denilen büyüme ve gelişim eksikliği sonucu cüceliğe neden olun Kretenlerin boylan kisa, kol ve parmaklan kısa, elleri geniş, küçük vücuda göre
kafaları büyüktür. Zekâ geriliği vardır, Konuşma ve yürüme gecikİr. Vücut sıcaklığı, nabız ve kan basıncı düşiiktür. Dişlerin sürmeleri gecikir.
Dişlerde hipoplaziler olabilir. Geç süren süt dişlerinin düşmeleri de geçtir. Süt dişlerinin sürmesi 3-4 yaşında, sürekli dişlerin sürmeleri 12-20
yaşlarında başlayabilir. Macrogiossie nedeniyle ağız açık dil dışarıya çıkmış, dudaklar kalmlaşmıştır. Macrogiossie'ye bağlı anomaliler görülür.
Alt ve üst çenenin hacimleri küçük, fakat dişlerin hacimleri normal olduğundan çapraşıkhklar meydana gelir.
"Juvenil Myxedema"; Bunlarda hipotiroidisrn 7 yaş ile buluğ çağı
arasmda oluştuğundan, bulgular kretenlere nazaran daha hafiftir. Boy kısalığı, zekâ geriliği daha azdır. Bunlarda da kemiklerde ve diş tomurcuklarında kalsiyum çökelmesi (kireçlenme, kalsifikasyon) gecikmiştir. Uzun
kemiklerin diafizleri ile epifizleri arasmda bulunan kıkırdak dokusunun
kalsifikasyonu gecikmiştir. Süt dişlerinin düşmeleri ve sürekli dişlerin
sürmeleri gecikmiştir, Alveol kemiğinde osteoporosis görülebilir. Mac
rogiossie vardır.
"Myxedema": Erişkinlerde, orta yaşlarda ve daha çok kadmlarda görülen hipotiroidisrn sonucu miksodem denilen bir hastalik tablosu ortaya
çıkar. Yorgunluk, bİtkİnlİk, tansiyon düşüklüğü, zihinsel faaliyetlerde
zorluk görülür. Dudaklar kahnlaşmış, dil büyümüştür (macrogiossie).
7.9.1.3. Paratiroid
Paratiroid bezler; yaJklaşık 8 milimetre uzunluğunda sağda ve soida
ikişer adet toplam dört adet olmak iizere tiroid bezinin dorsal tarafmda bulunurlar. Bu bezlerin salgıladığı parathormonun görevi kandaki kalsiyum
ve fosfor dengesini sağlamaktın Parathormon; kemik yıkımı yaparak kemikten kalsiyum tuzlarmi çözer, kandaki kalsiyum seviyesini arttırır, bobreklerden fosfor atihmini düzenleyerek kandaki kalsiyum fosfor oraninm
dengede olmasini sağlar. Bu açıklama parathormonun kalsifikasyon açı192
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sından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Kemik dokusu kalsifiye olduktan sonra parathormon etkisiyle yıkılarak kalsiyum tuzları çözülmesine karşın, diş dokularmdan kalsifikasyon bittikten sonra parathormon
etkisiyle kalsiyum tuzlannin çözülmesi söz konusu değildir.
Hiperparatiroidizm: Paratiroıd bezlerin hiperplazisi veya tümörü so
nucu fazla miktarda parathormon salgılandığında kemiklerde büyük ölçüde yıkım oluşmaktadır. Bu tablo "osteitis fibrosa cystica generalizata" ve
ya "Recklinghausen hastahğı" olarak adlandırılmaktadır. Kemikler içinde, kalsiyum tuzlannin çözülmesi sonucu oluşan rezorbsiyonlara bağlı
olarak, röntgen ışmlanm geçiren (radiolucent) birtakım kistik boşluklar
meydana gelmektedir. Kemik erimesi sonucu lamina dura'mn (kompact
kemik) inceldiği, hatta ortadan kalktığı görülmektedir. Bu hastalardaki
semptomlar şunlardır; spontan kemik kinklan, zaafiyet, yorgunluk, çok su
içme (polydipsie), çok idrar yapma (polyurie), kandaki kalsiyum miktannda yükselme fosfor miktannda azalma, idrarda fazla miktarda kalsiyum
ve fosfor ve bu hastaların bazılarında idrar yollarında taş oluşması. Bu
hastalik çoğunlukla orta yaşlarda ve kadmlarda erkeklerden iki kat daha
fazla görülmektedir. Eğer çocukta görülürse diş gelişiminde yavaşlamalar
olabilir. Özellikle dentin oluşumu etkilenir. Osteodentin (hem dentine
hem de kemiğe benzer bir oluşum), osteosement oloşabilir. Kortikal kemikteki erimeler sonucu dişlerde sallanmalar ojabilir.
Hipoparatiroidizm: Parathormonun az salgılanması halinde; kandaki
kalsiyum seviyesi düşer, fosfor seviyesi yiikselir. Hipokalsemi sonucu tetani, kaslarda kasılmalar, spazmlar oluşur. Hipoparatiroidizm, mine kalsifikasyonu esnasinda meydana gelirse, kalsiyum azlığına bağlı olarak minede hipoplaziler, dentin oluşumunda eksiklik ve pulpa odasimn geniş
kaldığı görülür. Süt dişlerinin sürmesi gecikir. Süt dişlerinin kökleri geç
eridiğinden, buna bağh olarak sürekli dişlerin sürmeleri de gecikir.

7.9.2. Tümörler
Çene ve yüz kemiklerinin veya bunları örten yumuşak dokuların tümörlerinin; dişlere, çene kemiklerine ve alt çene eklemine basınçlan veya
bu tümörlerin ameliyatlan sonucu, çeşitli fonksiyon bozuklukları ve hayal
bile edilemeyecek anomaliler oluşabilir. Hatta yukanda 7.9.1. başlığı altmda anlatıldığı gibi, çene ve yüz bölgesine nispeten uzakta olan iç salgı
bezlerinin tümörleri bile dolayh olarak ortodontik anomaliler oluşturmaktadır. Yerel olarak küçücük bir diş dokusu tümörü bile (örneğin odontoma) komşu dişlerin sürme anomalilerine, sürme gecikmesi veya anormal
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konumda sürme eibi durumlara neden olmaktadir.
7.9.3* Burun ve Boğaz Hastahklan
Bilindigi gibi hayat için en onernli maddelerden bir tanesi havadir,
Hava normal olarak burun solunumu ile saglanir. Havanin viicuda giriş ve
çıkışmda îakip ettiği normal yol şöyiedir. Hava burun deliklerinden girer,
burun boşluğu, nasopharynx, oropharynx ve laryngopharynx'ten geçerek,
trachea ve bronşlarla akciğerlere ulaşır. Eğer burun boşluğunda veya na
sopharynx *te hava geçiş yolunu daraltan veya tikayan bir neden varsa,
normal burun solunumu terkedilerek, ağız solunurnuna geçilir. Ağız solu
numu; büyüme ve gelişim çağlarmda, uzun bir sure yapılırsa anomali oluşabilir.

A

B

Şekİl 98: Burun boşluğunun cepheden görünümü. A: Septum nasi deviasyonu. B: Nasal
polipler. 1: septum nasi, 2: concha nasafis inferior, 3: concha nasalis media, 4: nasal polip. A2: Concha nasalis inferior hiperlrofisi.

Burun solunumunu zorlaştıran nedenler şöyle sıralanabilir:
Septum Nasi Deviasyonu: Şekil 98-A'da gösterildiği gibi burun bölmesinin sag veya sol tarafa doğru egilmesi oldukça sık görülen ve burun
boşluğunu darlaştıran (stenoz) bir nedendir.
Concha Nasalis Hipertrofisi: Şekil 98-A2'de görüldüğü gibi, çok sık
olan iltihaplanmalar, havayla giren tozlar veya diğer maddelerin irritasyo194
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nu sonucu concha nasalis'i orten mukozanm hipertrofisi oluşarak burun
boşluğunu daraltabilir.
Nasal Polip: Şekil 98-B'de gtörüldüğü gibi, burun boşluğuna açılan
paranasal sinüsleri (örneğin sinus maxillaris, sinus ethmoidalis gibi) örten
mukoza ödemle bir balon gibi şişerek sinus boşluğundan burun boşluğuna taşar. Bu şekilde oluşan nasal polipler burun boşluğunu daraltarak bu
run solunumunu güçleştirirler.
Tonsilla Pharyngica Hipertrofisi (adenoid vegetasyon): Boğaz boşluğundaki Waldeyer lenf halkası şöyle oluşmaktadır. Yutağın en list ve arkasinda, yani nasopharynx'te tonsilla pharyngica bulunmaktadır (şekil 99Al ve B1). Yutağın orta kismmda (mesopharynx veya oropharynx) sag ve
sol iki yan tarafta tonsilla palatina oturmaktadir. Halkamn en altinda ise
dil kökünde tonsilla lingualis bulunmaktadir. En iistteki tonsilla pharyngi
ca hipertrofisi; aym zamanda adenoid vegetasyon olarak da adlandinhr ve
burun solunumunu zorlaştırır. Fakat bu demek değildir ki, bademciklerin
hemen cerrahi olarak ahnmasi gereklidir. Tonsillektomi endikasyonu koyarken çok dikkatli olmak gerekmektedir. Çünkü bademcikler lenfoid dokular olup, eldiven parmağı gibi girintiler oluşturan anatomik yapilariyla
(crypta) iç yüzeylerini çok büyük ölçüde arttırarak, solunumla giren hava
içindeki mikroplara karşı ilk savunma mevziini oluşturmaktadırlar. Ba
demciklerin crypta'lan içinde savunma hücrelerimizden lenfositler bakterilerle ilk savaşı burada başlatmaktadırlar. Pek tabii bademcikler her yıl 5
veya daha fazla sayıda iltihaplanarak şişiyorlar ve yüksek ateş yapıyorlarsa ve fokal enfeksiyon şüphesi varsa, cerrahi olarak alınacaklardır.
Ağız Solunumu ve Anomaii Oluşumu
Yukarıda anlatılan nedenlerle normal solunum şekli olan burun solu
numu terkedilerek ağız solunumu yapılıyorsa, hastamız da büyüme ve gelişim çağmda bir çocuk ise ve ağız solunumu da yeterince uzun bir sure
yapılmış ise üst çene darlığı oluşabilir. Bu anomalinin oluşumu şöyle
açıklanmaktadır (44,45). Fizikte bir kural vardır; akım geçen bir kapalı
sistemde (ömeğin bir boruda) basınç düşer. Ağız solunumu ile ağızdan
hava geçmesi sonucu ağız içi basmç düşer. Ağız boşluğunu çevreleyen
nöromuskuler kılıf tarafından uygulanan basınç normal dahi olsa, ağız içi
basınç azalmış olduğundan üst çene darlığı oluşabilir. Burada hemen akla gelecek ilk soru şudur. Neden üst çene darhğı yanında alt çene darlığı
da olmuyor? Çünkü alt çene de aynı faktörlerin etkisindedir. Buna da şöyle bir açıklama getirilmektedir. Üst çene kemiği daha gözenekli, sünge195
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rımsi (spongioz) daha yumuşak bir kemik, alt çene ise daha kompakt, sert
bir kemiktir. Aynca ağız içi basıncın azalması için şöyle bir açıklama da
ha yapılmaktadır. Burunda veya nasopharynx'te darlik olmasma ragmen
zorla burun solunumu yapıldığında, oropharynx'ten geçen bu zorlu hava
akimmin ağız içi basıncı düşüreceği söylenmektedir. Ayrıca ağız dışı basıncın arttığı da bildirilmektedir. Çünkü ağız solunumu için alt çene açılacağı için, kaslarda da bir gerilme olabileceği belirtilmektedir.
Ağız solunumu sonucu üst çene darhğı oluştuğu zaman, buna bağh
olarak daha hangi anomalilerin oluşabileceğini bir düşünelim. Üst çene
darlığı oluştuğu zaman yan çapraz kapamş oluşabilir. Üst çene darlığı
oluştuğunda, şekil 75'te anlatıldığı gibi dar terlik (üst çene) geniş ayak (alt
çene) misali, alt çene geride kalarak overjet artabilir, Il.sınıf l.bölüm anomali olusabilir.
Tonsilla Palatina Hipertrofisi ve Angle III. Smıf Anomali Oluşumu
Yukarıda Waldeyer lenf halkasında bahsedildiği gibi bademcikler
lenfoid dokulardır. Lenfoid dokuların normal büyüme ve gelişiminde bir
terslik vardır. Çocukta bir ara bademciklerin büyüklüğü erişkindeki büyüklüğünün iki katına çıkmakta, sonra yavaş yavaş küçülerek erişkindeki
hacmine düşmektedir. Çocukta; hastalıkla ilgisi olmayan, normal büyüme
ve gelişimle bademciklerin erişkindeki hacminin iki katına çıktığı zaman,
vücut gelişiminin (boy uzunluğu) ve mandibula gelişiminin henüz % 60'ı
tamamlanmıştır. Buna gore bademciklerin erişkindeki büyüklüğünün iki
katına çıktığı zaman, boğaz boşluğu hacminin de erişkindeki hacminden
küçük olduğu tahmin edilebilir. Bu açıklamalardan şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır. Bademciklerin büyüklüğünün erişkindeki büyüklüğünün
iki katı olduğu zaman, boğaz boşluğu hacmi erişkindeki büyüklüğüne henüz erişmemiştir. Yani çocukluğun bir doneminde bademcikler boğaz
boşluğuna kıyasla büyüktür. Bir de tonsilla palatina (şekil 99-2) iltihaplanarak hacimleri artarsa (hipertrofi), çocuk ister burun ister ağız solunumu
yapsın, şekil 99-A'da görüldüğü gibi havanın oropharynx'teki geçiş yolu
daralmaktadır. Daralan hava yolunu genişletmek amacıyla şekil 99-B'de
görüldüğü gibi alt çene refleks olarak öne getirilir ve hava yolu genişletilir. Bu esnada da sürekli kesici dişlerin sürmesi gerçekleşiyorsa, sürekli
dişler ön çapraz kapanışta sürebilirler. Böylece Angle III. sınıf anomali
oluşabilir. Bu anomali fonksiyonel III. sınıf anomalidir (şekil 79). Fakat
erken yaşta tedavi edilmezse morfolojik III. sımf anomaliye (şekil 80) dönüşebilir.
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Şekil 99: Tonsilla palatina hipertrofisi ve Angle lll.sinif anomali oluşumu. 1: tonsilla pharyngica, 2: tonsilla palatina, 3; trachea, 4: oesophagus. A: Tonsilla palatina hipertrofisi sonucu oropharynx daralir. B; Hayat yolunu, hava yolunu genişîetmek için aît çerıe öne hareket ederek Angle ill. sınıf anomali oluşabîiir.
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7.9.4. Periodontal Hastaliklar

A

B

Şekil 100: Periodontal hastalık sonucu alveol kemiğinin eridİği, kökün yarısının açığaçıktığı durum. A: Bu şekil ieorik açıklayıcı bir şekil olup interinsizal açı 258 derecedir. Bu du
rumda alveoi kemiği desteği azalmış kesici dişier çiğneme basıncı etkisiyle geriye doğru
harekel ederek bir çapraşıkhk oluşacaktır. B: Gerçekte interinsizal açı 130 derece civarında olup, çiğneme basıncı ile kemîk desteği zayıflamış üst kesici dişler öne doğru hareket
ederek diastemalar oluşur.

Periodontal hastaliklar sonucu alveol kemiginin eriyerek, dİşlerin
köklerinin bir kısmının açığa çıktığı olgular oldukça sık görülmektedir.
Pek tabii bu durum çocuklarda hemen hemen hiç yok denecek kadar azdir. Kemik kaybi sonucu kökün açığa çıkması erişkinlerde ve ileri yaşlarda olmaktadır. Şekil 100'de görüldüğü gibi alveol kemiği erimesi sonucu
alt ve list kesici dişlerin köklerinin yarısmm açığa çıktığını, yarısının ke
mik içinde olduğunu düşünelim. Bu durumda dişin tüm boyunun yalnız
üçtebiri kemik içinde, üçteikîsi ise kemik dışında kalmıştır. Böyle dişler
üzerine çiğneme basmcı geldiğinde, dişin destek dokusu azaldığından ve
kemik dışındaki kuvvet kolu (kaldıraç kolu) artmış olduğundan bu dişlerde bir takım hareketler meydana gelir. Şekil 100-A'da teorik bir varsayım
resmedilmiştir. Alt ve üst kesici dişlerin uzun eksenleri arasındaki açınm
258 derece olduğunu ve bu dişlerin arkaya doğru eğimli olduğunu varsayahm. Kemik desteği zayıflamış olan bu kesici dişler üzerine gelen çiğne198
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me basinci, bu dişleri arkaya doğru hareket ettirerek, çapraşıkhk oluşturabilirdi (şekil 100-A). Fakat gerçek durum böyle değildir. Şekil 100-B'de
görüldüğü gibi interinsizal açı 130 derece civarinda olup, alt ve list kesici
dişler one doğru eğimlidirler. Kemik desteği zayıflamış olan kesici dişler
üzerine gelen çiğneme basinci, üst kesici dişlerin one hareketine (protruzyon) neden olarak diastemalar meydana gelmesine neden olabilin Eğer
dudak kaslari hipotonik ise veya dudaklar kapanmayıp açık kahyorsa; dil
basinci da kesici dişlerin öne doğru hareketine neden olarak, hem alt hem
de list kesici dişler arasında diastemalar oluşmasına neden olabilir.
7,9.5. Diş Çürüğünün Ortodontik Anomaliye Neden
Olmasi
Ülkemizde diş çürüğü oranı halen çok yüksek seviyededir. Diş çürükleri; şimdiye kadar anlattığımız ortodontik anomaliye neden olan faktörlerin hepsinden daha fazla oranda ortodontik anomaliye neden olmaktadırlar. Diş çürükleri derken; özellikle süt dişlerinin çürümeleri kastedilmektedir, Diş çürümesi sonucu anomali iki şekilde olabilir. A) Siit dişleri çürümeleri sonucu mesiodistal madde kaybı olur. Diş maddesinden kaybolan miktar kadar disler mesial veya distal yönde yürüyerek (fizyolojik
hareket), süt dişleri düştükten sonra onların yerine sürecek olan sürekli
dişlerin yerleri daraltıhr (şekil 101-B). B) Daha da kötüsü çürük sonucu
süt dislerinin erken kaybidir (çekim). Süt dişi erken kaybedilirse yukarida
söylediğimiz fizyolojik hareketler çok daha büyük boyutlarda olur ve yer
darlığı miktarı da daha fazla olur,
Diş çürüğü sonucu anomali oluşmasına dişlerin fizyolojik hareketleri
neden olmaktadir, Bundan dolayı burada dişlerin fizyolojik hareketlerinden bahsetmek iyi olacaktır. Dişlerin fizyolojik hareketlerinin kurallari
daha önce yayınlanan kitabımızda (55) ayrmtih olarak anlatıldığından
burada kısaca bahsedilecektir. Dişlerin fizyolojik hareketleri hem mesial
hem de distal yönde olur; distal yöndeki hareket miktari mesial yöndekinden daha azdır, Çekim boşluğuna komşu disler daha çok, onların komşuları, komşuiann komşuları gittikçe azalan ölçüde yürürler. Fizyolojik
hareketler eğilme devrilme (tipping) hareketi şeklinde olmaktadır. Dis
lerin fizyolojik hareket miktari üst çenede alt çeneye kıyasla biraz daha
fazladır. Çünkü üst çene kemiği daha süngerimsi (spongios), alt çene ise
daha kompakt bir kemiktir.
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Şekil 101: Bu şekîl Graber'den değiştirilerek çizilmiştir. A: Karışık dişlenme (mixt dentition)
dörıeminde normal okluzyonda alt ve üst altı yaş dişleri tüberkül tüberküle, başbaşa
kapanış durumundadır. B: Üst süt dişlerinde çürük nedeniyie mesiodistal doku kaybı sonucu üst altı yaş dişi mesiale doğru yürüyerek distal okluzyona, Kl. I! kapanışa geçmiştir. Ayrıca üst sürekli yan kesici dişin de distale yürümesiyle üst premolarlar ve sörekli kaninin
yeri, hem arkadan hem de önden daraltıimıştır. Büyük bir olasılıkla üst sürekli kanin vestibuiopozisyonda sürecektir.

Süt dişlerindeki çürükler yalnız sürekli dişlerin sürecekleri yerin
daralmasına neden olmayıp, malokluzyon oluşmasına da sebep olabilirler.
Şekil 101-B'de görüldüğü gibi iist süt dişlerinde çürüğe bağlı doku kayıpları kadar hem süt dişleri biribirlerine doğru hareket etmişler, hem de üst
altı yaş dişi mesiale yürüyerek distal okluzyona, II. sınıf kapamşa geçmiş,
malokluzyon meydana gelmiştir. Diğer taraftan, şekil 101-B'de anlatıldığı
gibi, üst sürekli yan kesici diş de çürük boşluğuna doğru distal yönde
yürüyerek, zaten altı yaş dişinin öne yürümesiyle daralmış olan sürekli
kanin ve premolarlarm yerlerini iyıce daraltmıştır. Bu durumda büyük bir
ihtimalle üst sürekli kanin vestibulopozisyonda sürecektir.
Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere bu gibi durumlarda en iyi
koruyucu ortodontik tedavi; süt dişlerinin konservatif tedavileriyle
mesiodistal çaplarmın korunmasıdır. Koruyucu ortodontik tedavide ikinci
aşama ise, eğer süt dişleri erken kaybedilirse yer tutucu yapmak olmahdır.
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Şimdi süt dişlerinin erken kayıpları (çekim) sonucu oluşabilecek düzensizlikleri ayn ayrı görelim.
S e ' m h Ö'LKAU
7.9.5.1. Erken Süt Dişi Kayıpları

«J-oı

Siit Kesici Diş Kaybı: Eğer kaybedilen süt dişinin yerine gelecek
olan siirekli kesici dişin sürmesine az kalmışsa, yani sürekli kesici di§
kronu alveol kemiğinde yeterli ölçüde ilerleyerek, kaybedilen dişe komşu
dişlerin yürümesini engelleyebilecek durumda ise sorun yoktur. Fakat süt
kesici diş dört yaşmda veya daha erken yaşta kaybedilmişse, şekil 102'de
görüldüğü gibi komşu dişler kaybedilen diş boşluğuna yürüyerek, hem
gelecek sürekli dişin yeri darahr, hem de orta çizgi kayması oluşur. Bunu
önlemek için yer tutucu yapmak gerekir.

Şekİl 102: Dörtyaşından önce üstsağ süt orta kesici diş kaybedilmiş. Komşu dişlerin kayıp
diş boşluğuna yürümesiyle gelecek sürekli orta kesici dişin yerînin daralması ve orta çizgi
kayması.

Süt Kanin Kaybı: Alt ve üst sürekli kaninlerin mesio-distal genişlikleri süt kaninlerden 1 mm daha büyüktür, yani sürekli kaninler için 1 mm
yer darlığı, eksikliği vardır. Alt birinci süt molar mesiodistal genişliği ise
alt birinci premolardan daha fazla olup, alt kaninler birinci premolarla aynı zamanda sürdüklerinden, alt siirekli kanin için eksik olan yer buradan
karşılanır. Buna karşırı üst birinci süt molar mesiodistal genişiliği ile list
birinci premolar genişliği aym olup, buradan siirekli list kanin için eksik
olan 1 mm yer kazamlmasi söz konusu değildir. Bu nedenle üst siirekli
kaninler çok geç, iist ikinici premolar ile aym zamanda sürerler. Çünkü
ikinci siit molarin mesiodistal genişliği ikinci premolann genişliğinden
çok daha fazla olduğundan , üst siirekli kanin kendisi için eksik olan yeri
buradan ahr. Bu açıklamalardan sonra şimdi iist siit kaninin erken kaybedildiğini düşünelim. Bu boşluğa siirekli yan kesici di§ yiiriiyerek,
kaninin zaten dar olan yerini daha da daraltacak ve siirekli yan ve orta
kesici dişler arasmda diastema oluşabilecektir. Erken kaybedilen iist siit
kanin boşluğuna ayrıca siit molarlan ve altı yaş dişi de yürüyerek hem
kaninin yeri daralacak, hem de II. sınıf kapamşa meyil oluşacaktır. Bu
durumda iist siirekli kanin vestibulopozisyonda siirecektir.
201
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Alt siirekli kaninlerin erken kaybi da büyük problemler yaratmaktadir. Erken kaybedilen alt siit kaninlerin boşluğuna doğru, musculus orbicularis oris basmciyla alt siirekli kesici dişler eğilerek (retruzyon); hem
overjet'in artmasma, hem de siirekli kaninlerin yerlerini daraltarak bu dişlerin vestibulopozisyonda siirmelerine neden olacaklardir.
Siit Birinci Molar Kaybı: Altı yaş dişleri tamamen sürdükten sonra
siit birinci molarların kaybı büyük sorun yaratmaz. Çiinkü yukanda siit
kaninler anlatihrken bahsedildiği gibi, mesiodistal genişlik açısından siit
birinci molar ile birinci premolar arasinda bir sorun yoktur. Fakat birinci
siit molan altı yaş dişi sürmeden kaybedilmisse, altı yaş dişi sürerken siit
ikinci molar mesializasyonunu arttirarak, birinci premolar için yer darlığı
oluşturur. Bunun sonucu; alt birinci premolar ile alt siirekli kanin aym
zamanda sürdüklerinden, yer eksikliği nedeniyle alt kanin vestibulopozis
yonda surer. Dana da kötiisü, eğer üst birinci siit molan altı yaş dişi siirmeden kaybedilmisse, üst altı yaş dişi siit ikinci molarm öne yürümesini
arttırmasmdan başka kendisi de önde distal okluzyonda stirecek ve ileride
de iist siirekli kaninin vestibulopozisyonda siirmesine neden olacaktir.
Süt Ikinci Molar Kaybi: En kötüsü süt ikinci molarlann erken kaybıdır. Çünkü altı yaş dişleri hemen onlann yerini almaya çalışırlar. Beterin
beteri altı yaş dişleri sürmeden siit ikinci molar kaybidir. Bu durumda altı yaş dişi tamamen siit ikinci molar yerine siirerek birinci siit molarina
temas eder. Dana az kötiisü altı yaş dişleri sürdükten sonra siit ikinci
molar kayiplandir. Üst siit ikinci molar kaybmda Il.sınıf kapanış oluşur
(şekil 101). Üst ikinci siit molan yerinde duruyor da, yalniz alt ikinci siit
molan erken kaybedilmisse, tüberkül- tüberküle kapanışta olan alt ve iist
altı yaş dişlerinden (şekil 101-A) alt altı yaş dişi öne yürüyerek nötral okluzyona, normal okluzyona oturur. Notral okluzyondaki üst ve alt altı yaş
dişlerinin tüberkül-fissür ilişkisi alt altı yaş dişinin daha fazla öne yürümesine engel olur.
Siit ikinci molarlann erken kaybi sonucu yer darlığı oluşacaktır. Bu
yer darlığı ender olarak ikinci premolarlann gömük kalmasına neden olur.
Alt ve üst çenede meydana gelecek anomali farklıdır. Çiinkü iist ve alt
siirekli dişlerin sürme sıralan farklıdır. Yukanda siit kaninleri anlatihrken
bahsedildiği gibi; iist ikinci premolar ile iist siirekli kanin aym zamanda
siirmektedir. Bu nedenle iist ikinci premolar için olan bir yer eksikliği iist
siirekli kaninin vestibulopozisyonda siirmesine neden olacaktir. Alt
çenede ise ikinci premolar, alt siirekli kanin sürdükten 1.5-2 yıl sonra siir202
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mektedir. Bu nedenle alt ikinci premolar için bir yer eksikliği, onun vestibulo- veya lingopozisyonda sürmesine, veyahut da altı yaş dişi ile birinci premolar arasında sıkışıp kalmasına neden olur.
tki veya Daha Fazla Siit Molar Kaybı: Örneğin altı yaş dişleri sürmeden üst çenede sağ ve sol taraftaki her iki süt ikinci molar dişin erken
kaybedildiğini düşünelim. Çocuk çiğneme fonksiyonu yapabilmek için alt
çenesini öne almak zorunda kalacaktır. Buna bağlı olarak III. sınıf anomali oluşabilir. Başlangıçta fonksiyonel olan bu anomali, morfolojik
Ill.sınıf anomaliye dönüşebiîir.
Diğer değişik bir örnek olarak şöyle bir durum olabilir. Ust çenede
sağ tarafta birinci ve ikinci siit molarları erken kaybedilmiş olabilir. Veya
alt çenede sağ tarafta birinci ve ikinci süt molarları erken kaybedilmiş ola
bilir. Veyahut da sag tarafta alt ve list siit molarlan erken kaybedümiş
olabilir. Bu çocuklar çiğneme fonksiyonunu nasıl yaparlar? Alt çeneyi
sola kaydırarak çiğnemeye çalışırlar. Bunun sonucu yan çapraz kapanış
oluşabilir.
7.9.5.2. Sürekli Diş Kayıpları
Diş çürüğü nedeniyle özellikle altı yaş dişi kayıplan (çekim) çok olmaktadır. Diğer sürekli dişlerin çürük nedeniyle kaybedilmesi altı yaş dişlerine göre daha az olmaktadır. Biz burada da süt dişi kayıplarmdaki anlatım düzenini koruyarak kesici diş kayıplarından başlayacağız. Bir dişin
kaybedilmesi ile kontakt noktası ilişkisi ortadan kalktığı için, komşu dişler kayıp diş boşluğuna doğru hareket etmeye başlayacaklardır. Dişlerin
bu fizyolojik hareketlerinin özellikleri, 7.9.5. numarah başlık altında
kısaca anlatılmıştı. Üst çene kemiği daha süngerimsi (spongios) bir kemik
olduğu için üst çene dişlerinin fizyolojik hareketleri, kompakt alt çeneye
göre biraz daha hızlı ve fazla olmaktadır. Bu nedenle burada üst sürekli
diş kayıplanndan bahsedilecektir. Aynı söylemler alt çene için de biraz
daha yavaş ve gecikmeli olarak geçerlidir. Bu kitap "ortodontik tedavi"
kitabı olmadığı için, burada kaybedilen sürekli diş boşluğunun ortodontik
tedavide nasıl kullanılabileceğinden bahsedilmeyecektir. Once diş
hekimine başvuran hastaya, ortodontik tedavi yapmadan neler
yapılabileceği anlatılacaktır.
Sürekli Üst Orta Kesici Diş Kaybı: Sürekli kesici dişler çürük
nedeniyle ve ayrıca çeşitli kazalar (düşme, çarpma gibi) sonucu da kaybedilebilir. Kaybedilen sürekli orta kesici diş boşluğuna diğer sürekli or203
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ta kesici diş yürüyerek orta çizgi kayar. Boşluğun diğer tarafındaki sürekli yan kesici diş de boşluğa doğru yürüyerek boşluk daralır ve normal protez yapılamayacak duruma gelir. Bu yürümeler sonucu her iki sürekli
kaninin distali de dahil olmak üzere bütün ön dişler arasında diastemalar
oluşur. Premolarlar arasında diastema oluşması enderdir. Çünkü alt ve üst
premolarlarm tüberkül fisür ilişkileri fizyolojik yürümeyi engeller.
Sürekli üst orta kesici diş kaybında bir yer tutucu yapılarak çocuğun
büyümesiyle pulpa odalarımn sekonder dentin yapımı sonucu kendilerini
daraltması beklenir. Sonra kron-köprü protezi yapılır. Yer tutucu; hareketli bir plâk şeklinde olabildiği gibi, kompozitlerle yapıştırılan sabit bir yer
tutucu da olabilir.
Sürekli Üst Yan Kesici Diş Kaybı: Sürekli üst yan kesici diş kaybinda da, yukanda sürekli üst orta kesici diş kaybında oluşan problemler
yaşanır ve aynı tedavi yaklaşımında bulunulur.
Sürekli Üst Kanin Kaybı: Kanin kaybı çok ender görülür. Yan ve or
ta kesici dişler distal yönde yürürler, premolar tüberkül-fisür ilişkisi
nedeniyle daha az mesiale hareket eder. Ust orta kesici diş kaybmda an~
latıldığı gibi yer tutucu yapılır.
■I ■

Üst Birinci Premolar Kaybı: Kanin ve kesici dişler distal yönde
hareket ederek ön dişler arasında diastema oluşur. Tüberkül fisür ilişkisi
zayıf ise veya tüberkül tüberküle kapanış varsa, ikinci premolar ve birin
ci molar öne doğru yürürler. Eğer daha önce bu bölgede bir yer darlığı,
çapraşıkhk varsa çapraşıklığm kendiliğinden düzeldiği görüîür.
Üst İkinci Premolar Kaybı: Birinci premolar kaybında görülenlere
benzer bir durum oluşur.
Üst Birinci Molar Kaybı: Çürük nedeniyle altı yaş dişlerinin kaybı
oldukça sık görülmektedir. Oluşan boşluğa doğru ikinci molar mesial
yönde, premolarlar ve kanin ise distal yönde yürüyerek diastemalar
oluşur. Eğer altı yaş dişi kaybı ikinci premolann sürmesmden önce olmuşsa; ikinci premolar altı yaş dişi boşluğunda surer ve ön dişlerin distal yönde hareketleri orta çizgi kayması olacak kadar fazla olur ve polidiastema
oluşur.
Üst İkinci Molar Kaybı: Bu boşluğa yirmi yaş dişi yürüyerek boşluğu kapatır ve büyük bir sorun çıkmaz.
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■ ■

*

*

Ust Uçüncü Molar Kaybı: Yirmi yaş dişlerinin kaybı, ortodontik bir
sorun yaratmaz, hatta iyi bile oldu denilebilir,
Alt Sürekli Dişlerin Kaybı: Ust sürekli dişlerin kaybına benzer
sorunlar oluşur. Alt çene kemiği list çeneye kıyasla daha kompakt olduğu
için fizyolojik diş hareketleri daha yavaş ve az olur. Fizyolojik diş
hareketleri eğilme, devrilme (tipping) hareketi şeklinde olup, alt çenedeki
dişlerin mesio-distal yöndeki eksen eğimleri üst çeneye nazaran çok daha
fazla bozulur.
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8.BÖLÜM: YÜZ İSKELETİNİN BÜYÜME
VE GELİŞİMİ

Istanbul Üniversitesinden 1967 yılında mezun oluncaya kadar,
ortodonti derslerinde 1 veya 2 saat büyüme ve gelişim konusu anlatılmıştı.
Biz mezun olduktan sonra Prof. Dr. Nedret Gürsoy ayrınülı olarak
büyüme ve gelişim dersleri anlatmaya başladı ve 1972 yılında da kitabim
yayınladı (13). Ortodontide büyüme ve gelişim derslerini (postnatal
büyüme ve gelişim) ilk olarak doktoramı yaptığım Zurich Üniversitesinde
Prof.Dr. Paul Walter Stöckli'den dinledim. Yüz iskeletinin prenatal
büyüme ve gelişimini yazarken Prof.Dr. Nedret Gürsoy (13) ve Prof.Dr.
Namik Soydan (33)'in kitaplarmdan, postnatal büyüme ve gelişimi
yazarken ise Prof.Dr.Paul Walter Stöckli (35,36,37)'den faydalandığımı
belirterek konuya başlamak istiyorum.

8.1. Neden Büyüme ve Gelişim Oğrenilmeli
İki nedenîe büyünıe ve gelişim bilmek gereklidir.
A- Etioloji konulannın anlatıldığı 7. bölümde, ortodontik anomalilerin oluşumu şöyle formüle edilmişti. Etiolojik faktörler, ortodontik
bölgelere (nöromüsküler kılıf, kemikler ve dişlere), prenatal veya postna
tal hayatta yeterli bir sure etki ederek, ortodontik anomalileri oluşturmaktadırlar. Gerçi büyüme ve gelişim bittikten sonra da ortodontik anomali
oluşabilir. Ömeğin erişkinde diş çekimi sonucu, komşu dişlerin çekim
boşluğuna doğru hareketiyle anomali meydana gelebilir. Erişkinde oluşan
bu tür anomaliler daha sınırlıdırlar. Ortodontik anomaliler daha çok; pre213
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natal veya postnatal hayatta, etiolojik faktörlerin etkisiyle büyüme ve
gelişimin bozulması sonucu meydana gelmektedirler. Bilindiği gibi pre
natal hayatin ilk üç ayı embriyonal dönem olup, bu safhada organ taslakları oluşmaktadır (organogenez). Embriyonal dönemde büyüme ve
gelişimin bozulmasıyla "organopathie"ler meydana gelmektedir.
Ortodontiyi ilgilendiren organopatilere şu ömekler verilebilir. Yumuşak
dokulan ilgilendirenler: dudak ve yumuşak damak (velum palatinum)
yariklan. Kemikleri ilgilendiren: alveol kemiği ve sert damak (palatum
durum) yankları. Dişleri ilgilendirenler: diş sayısmda fazlahk (hiperodonti), diş sayısında azlik (hipodonti) ve dişlerin şekil anomalileri gibi.
Prenatal hayatin embriyonal dönemden sonraki fetal dönemi ile postnatal
hayatin erişkin oluncaya kadar olan dönemi, organ taslaklarimn morfo
genez safhasıdır. Morfogenez sonunda organ erişkin, olgun şeklini ve
büyüklüğünü ahr. Morfogenez safhasinda da etiolojik faktörlerin büyüme
ve gelişimi etkilemesi sonucu ortodontik anomaliler meydana gelebilir.
Büyüme ve gelişimin etkilenmesi; büyüme miktannın artmasi veya azalmasi veyahut büyüme yönünün değişmesi şeklinde olabilir. Buna şöyle
bir örnek verilebilir. Uzun süre başparmak emen bir çocuğun, alt çenesinin öne doğru gelişiminin inhibe edilmesi, buna karşın üst çenesinin
öne doğru gelişimin ise stimüleedilmesi sonucu iskeletsel ILsınıf l.bölüm
anomali oluşabilir. Demek ki hem organogenez hem de morfogenez
safhasinda büyüme ve gelişimin etkilenmesi sonucu anomaliler
oluşabilmektedir. Organogenez ile morfogenez toplami ise ontogenez
olarak adlandmhr. Çünkü döllenmeden başlayarak erişkin bir bireyin
oluşmasına ontogenez denir. Bu durumda ontogenez boyunca büyüme ve
gelişimin etkilenmesi sonucu anomaliler otuşabilir. İşte bu nedenle
ortodontik anomalilerin nasıl meydana geldiğini anlayabilmek ve onları
daha iyi tanıyabilmek için büyüme ve gelişim konularmı bilmek gerekmektedir.
B- Iskeletsel anomalilerin anlatıldığı 6. bölümde belirtildiği gibi,
ortodontinin tedavi gücü smırsız değildir. Büyüme ve gelişim bittikten
sonra, ağır iskeletsel anomalilerin yalniz ortodontik olarak tedavi edilme
si mümkün değildir, Bu tür erişkin olgularda iskeletsel anomali ortognatik
cerrahi ile birlikte tedavi edilebilir. iskeletsel kökenli anomalilerin yalniz
ortodontik olarak tedavi edilebilmesi; ancak büyüme ve gelişim doneminde, bir takim aygıtlarla çocuğun büyüme ve gelişimi yönlendirilerek
mümkün olabilir. Yani büyüme ve gelişim tedavi için kullamlmaktadır.
İşte bu nedenle de büyüme ve gelişimin ne zaman, ne miktarda, hangi
yönde olduğunu bilmemiz gerekmektedir.
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8.2. Büyüme
Bütün canlılarda büyüme ve gelişim ayn ayrı değil de, birlikte el
ele gitmektedir. Büyüme ve gelişimi birbirinden ayırmak imkânsızdır.
Fakat bu iki kelimenin anlamım açıkİamak için bu kavramlan ayirarak
anlatmaya çalışacağız. Büyüme; çıplak gözle görülemeyen sperm ve
yumurta hücrelerinin birleşmesinden 9 ay 10 gün sonra 50 santimetre
boyunda bir çocuğun doğmasıdır. Veya 50 santimetre uzunluğunda doğan
bebeğin erişkin yaşa gelince 175 santimetreye ulaşması büyümedir.
Büyümeyi yalnız boy artışı olarak düşünmek yanlıştır. Büyüme uzayın
her üç boyutunda olmaktadır. Kısaca büyümeyi hacim artışı olarak
tanımlayabiliriz.
Doğum

8Yaş

1/4
1/6
Başın bütün vücuda oranı

25Yaş

1/8

Şekil 103: Gelişimi anlatmak için örnek. Getişim vücudun çeşitli kısımları arasmdaki oraniarın değişmesidir. Başın bülün vücuda göre oranı; doğumda 1/4 iken, erişkinde 1/8'dir.
Izard.

8.3. Gelişim
Büyüme ile bütün vücudun, vücudu oluşturan çeşitli organların ve bu
organların çeşitli kısımlarının hacimleri artmaktadır. Gelişim ise; büyüme
esnasmda vücudun çeşitli organlannın tüm vücuda göre oranlarmın (şekil
215
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103) veya organlarm çeşitli parçaları arasındaki oranların (şekil 104)
değişmesi, farklılaşması olayıdır. Kısaca gelişim; büyüme esnasında meydana gelen bir başkalaşım, farkhlaşma olayıdır.

Doğ urn

3Yaş

5Yaş

20Yaş

Şekil 104: Geiişimi anlatmak için örnek. Yukaridaki şekil doğumdaki mandibulanin her
tarafinda ayni miktarda büyüme olduğunda aldığı biçimi göstermektedir. Mandibula her
tarafinda değişik miktarlarda büyüme göstererek farklilasmakta, başkaiaşmakta, çeşitli
parçalan arasındaki oranlar değişmektedir. Örneğin gonion açısı küçüimektedir. İşte bu
farklılaşma gelişimdir, Izard.

8.4. Baş ve Yüzün Embriyonal Büyüme ve Gelişimi
(organogenesis)

Ön beyin

Stomadeum
Mandibular ark

Kalp-

- Bukkofaringeal me m bran
Yutak barsak
Chorda dorsalis

Şekil 105:3 haftalık 3 milîmetre uzunluğundaki embriyonun ortasından ön-arka yönde (orta
sagittal) alınan kesite yandan, profilden bakış. llkel ağız boşluğu (stomadeum).

216

Scanned By OrTHoTaMiNe

olfaktif plakodlar
maksiller çıkıntJ
mandibular çıkıntı

İlkel burun boşluğu
gîrintisi

maksîtler çıkıntı
mandibular çjkıntJ

iç nasal çıkıntı

djş nasal çıkıntJ
drş nasal çıkıntı
maksiller çfkıniı

maksiller çikıntı
mandibular çıkıntı

mandîbufar çıkmtı

\ç nasal çrkmtı
burun deliğr

dış nasal çıkıntt—

burun deliğt
dış nasal çıkıntı
maksiller çıkıntı

maksiffer çıkırıtı
mandibular çıkıntı

mandibular çjkıntı

Şekil 106: likei veya primer damağın (primitive palate) oluşumunun önden, cepheden
görünüşü. A: 3 haftalık 3 milimetre büyükîüğündekî embriyonun ilkel ağız boşiuğunu
(stomadeum) çevreleyen çıkıntılar (procesess). B: 4 haftalık 6 milimetre büyüklüğündeki
embriyonda olfaktif plakodların eidiven parmağj gibi girintüer yapmasıyla nasofrontal
çıkıntının iç ve dış nasal çıkıntılar olarak bölünmesi. C: 5 haftalık 10 milimetre
büyüklüğündeki embriyonda iç ve dış nasal çikıniılar ile maksiller çıkmtıların birleşmeleri,
ilkel damağın oluşması.
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burun bölmesi
chonca nasalîs inferior
palatinal çıkıntı
dii

burun bolmesi
chonca nasal is inferior
palatinal çıkıntı
dil

B

burun bölmesi
chonca nasalis inferior
palatinal çıkıntı
dil

Şekil 107: İkincil (sekonder) damağın oluşumunun damak çikıntıları {palata! process)
hizasmda yapilan frontal kesitten görünümü. A: Sag ve sol maksiller çfkıntıların İç
tarafmdan oluşan palatal çıkıntıiarm yönü, arada dil olduğundan önce aşağı doğrudur {7
haftaiık 23 milimetre büyüklüğündeki embriyon). B: Hücre mitozu ile büyüme sonucu bir
hafta sonra due yer açılarak dil aşağı düşer ve palatinal çıkıntılar yatay bir durum alirlar (8
haftatik 28 miiimetre boyundaki embriyon). C: 9 haftalik 33 milimetre büyüklüğündeki
embriyondaT sag ve sol palatal çıkıntılar burun böimesi ile birieşerek sekonder damagi
oluşturmuşlardır. Moyers.
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dış nasal çıkmtı
maksiller
çıkıntı
iç nasal çıkıntı
mandibular
çıkıntı

Şekil 108; Şekil 106'da gösterîlen hangi embrîyonal çıkıntiların (process) yüzün hangi bölgesimn oluşumundan sorumlu olduğunu gösteren resim. Hitchcock.

Daha önce de söylendiği gibi prenatal hayatm döllenmeden sonraki
ilk üç ayı embriyonal dönemdir, Embriyonal dönemde yumuşak doku
olarak organ tasiaklari hazırlanır. Yumuşak doku olarak dememizin
nedeni, sert doku olan kemikler de önce yumuşak doku taslağı
halindedirler. Biz burada embriyonal dönemi döllenmeden başlayarak
değil de, bizi ilgilendiren ilkel ağız boşluğu oluşumundan itibaren
inceleyeceğiz.
8.4.L Ilkel Ağız Boşluğu Oluşumu
Şekil 105 ve 106-A'da görüldüğü gibi henüz 3 haftahk ve 3 milimetre büyüklüğündeki embriyonda ilkel ağız boşluğu oluşmuştur. İlkel ağız
boşluğu (primitive oral cavity) "stomadeum" olarak isimlendirilmektedir.
İlkel ağız boşluğu; üst taraftaki ön beyinin hücre mitozu sonucu büyüyerek aşağı doğru bükülmesi ile alt taraftaki birinci yutak kavsi arasında bir
girinti oluşmasıyîa meydana gelmektedir.
Brankial arklar olarak adlandırılan yutak kavisleri, ikinci haftada
ortaya çıkan ve altıncı haftada ortadan kalkan üzerleri ektoderm ile kapîı
içleri mezoderm dolu bir takım çıkmtılardır (13). Bu çıkıntdarm meydana
gelmesi, hücre mitozu ile olan büyümeye bağhdır. Çıkıntı (process)
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oluşması için, çıkmtının iki tarafında da girinti (groove, invagination)
oluşması gerekmektedir. Brankial arklar boyun böigesinde sag ve sol
tarafta birer tarıe olmak iizere 6 çift olup, bunların üstteki 4 çifti
görülebilmekte, diğer iki çifti ise ancak histolojik olarak farkedilebilmektedir (33). En üstteki birinci brankial ark, yani birinci yutak kavsi;
mandibular ark olarak da isimlendirilmektedir. Çünkü sağ ve sol birinci
yutak kavsi ortaya doğm uzayarak ileride mandibulayı oluşturacaktır.
Mandibula prenatal dönemde sag ve sol tarafta iki ayn kemik halinde
oluşmakta, doğum öncesinde simfiz bölgesinde birleşmekte, simfiz bölgesinin tarn olarak kemikleşmesi ise doğumdan sonraki ilk yılda gerçekleşmektedir. İkinci yutak kavsine hyoid ark, üçüncü yutak kavsine de
hyotiroid ark adi verilmektedir. Çiğneme kaslari mandibular arktan (bir
inci brankial ark), mimik kaslari hyoid arktan (ikinci brankial ark) menşey
ahrlar. Dilin ön parçası birinci brankial arktan, arka parçası ikinci, üçüncü
ve dördüncü brankial arktan oluşur.
Tekrar ilkel ağız boşluğuna dönersek, şekil 106-A'da görüldüğü gibi
stomadeum'u çevreleyen yapılar, çıkıntılar şunlardır:
- Alt tarafta sag ve sol mandibular arklar.
- Sag ve sol yan tarafta maksiller çıkıntılar. Maksiller çıkmtılar; sag
ve sol mandibular arklarm posterolateral iist kısmından oluşurlar.
- Üst tarafta ise on beyinin alt tarafmda bulunan nasofrontal çıkmtı
vardır.
Şekil 105Me görüldüğü gibi ağız boşluğu 3 haftahk embriyonda
henüz yutak barsakla birleşmemiştir. Ilkel barsakla ilkel ağız boşluğu
arasındaki bukkofaringeal membran parçalanarak, stomadeum ilkel yutak
barsakla birleşir. Yıne şekil 105ste görüldüğii gibi 3 haftahk embriyonda
burun boşluğu daha aynlmamış olup yalniz bir tek ilkel ağız boşluğu
vardır. Burun boşluğunun ağız boşluğundan aynlması embriyonal donemin 4. ile 8. haftalari arasmda iki aşamayla olur. Once ilkel damak
(primer damak) oluşarak, ağız boşluğu ile burun boşluğu ön tarafta birbirinden aynhr. Sonra ikincil damak (sekonder damak) oluşarak ağız
boşluğu ile burun boşluğu arka tarafta da birbirinden aynhr.
¥ ¥

$.4.2. Ilkel Damağın Oluşumu
Şekil 106-A'da görülen 3 haftahk 3 milimetre uzunluğundaki
¥ ¥

embriyonda oluşan ağız boşluğunun her tarafı ektoderm ile kaplıdır. Uç
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haftalık embriyonun nasofrontal çıkmtısımn alt tarafinda, sag ve sol
tarafta olfaktif plakod denilen (şekil 106-A) iki adet ektoderm
kalmlaşması vardır. Olfaktif plakodlar koklama organinm
başlangıcıdırlar. Hücre çoğalması sonucu, embriyonal 4. haftada, olfaktif
plakodlar eldiven parmağı gibi mezoderm içine doğru birer girinti
oluşturarak (invaginasyon), nasofrontal çıkıntıyı üç parçaya ayırırlar
(şekil 106-B): Sag ve sol dış nasal çıkıntılar ve iç nasal çıkmtı. Bu olfak
tif plakod invaginasyonlan ilkel burun boşluğu başlangıcını oluştururlar.
İç nasal çıkıntı (medial nasal process) da ileride burun septumu ve premaksilla'yı oluşturacaktır. İlkel damak (primitive palate); hiicre mitozuyla sag ve sol taraftaki maksiller çıkıntıların ortaya doğru büyümeleri ve iç
ve dış nasal çıkıntılar ile birleşmeleri sonucu meydana gelir (şekil 106-C).
Aym zamanda, yani embriyon 5 haftabk ve 10 milimetre büyüklükteyken,
sag ve sol dış nasal çıkmtıların, maksiller ve iç nasal çıkıntılar ile
birleşmesiyle burun kanatlari ve delikleri oluşur (şekil 106-C). Bu
çıkmtıların birleşmesi, önce bu çıkmtılarm üzerini örten ektoderm epitellerinin yapışması şeklinde olur. Yapışan yüzeylerde epitel once yer yer
delinir ve bu deliklerden çıkıntıların içindeki mezoderm birbirine
karışmaya başlar. Bir sure sonra yapışma yerlerindeki ektoderm tamamen
ortadan kalkarak, dış nasal çıkmtılar, orta nasal çıkmtı ve üst çene
çıkıntılarının mezodermleri biribirleriyle tamamen kaynaşmış olurlar. Iki
çıkıntıya (process) ait mezodermlerin bu şekilde devamlilik kazanmasina
mezodermizasyon denir (13). Mezodermizasyondan sonra iki çıkıntı tarn
anlamıyla birleşmiş, kaynaşrmş olur. İşte bu mezodermizasyon, yani
kaynaşma tarn olmadığında veya hiç olmadığmda yarıklar oluşur (13).

8.4.3. İkincil Damağın Oluşumu
5 haftahk 10 milimetre büyüklüğündeki embriyonda primer damak
oluşmasıyla, burun boşluğu ile ağız boşluğu sadece ön tarafta ayrılmış,
arka tarafta henüz aynlmamıştır. Ağız ve burun boşluklarınm arka tarafta
da ayrılması ikincil damağın oluşmasıyla meydana gelir. Sekonder
damak; şekil 107-A'da görüldüğü gibi, 7 haftalık 23 milimetre büyüklüğündeki embriyonda, sağ ve sol maksiller çıkmtıların iç tarafından
hücre çoğalmasıyla palatal çıkıntılarm oluşmasıyla başlar. Şekil 107-A'da
görüldüğü gibi, başlangıçta palatal çıkuıtılarm büyüme yönü aşağıya
doğrudur. Çünkü sağ ve sol palatal çıkıntılar arasmda dil bulunmaktadır.
Hücre mitozu ile büyüme devam ettikçe dile yer açılarak dil aşağıya iner.
Şekil 107-B'de görüldüğü gibi dilin aşağı inmesinden sonra palatal
çıkıntılar yatay duruma geçerek orta çizgiye doğru büyümeye başlarlar.
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Dana sonra şekil 107-C'de görüldüğü gibi sag ve sol palatal çıkıntılar
burun orta bölmesi (septum nasalis) ile birleşerek ikincil damağı
oluştururlar. Sekonder damağı oluşturan ve henüz yumuşak doku halinde
olan palatal çıkmtıların burun bölmesiyle birleşmesi, önden arkaya doğru
8 ile 12. haftalar arasında gerçekleşir (33). Bu birleşme arka tarafta burun
bölmesini de geçerek yumuşak damak ve uvulayı da oluşturur (33). Yani
yumuşak damak ve uvula da sekonder damaktan meydana gelir.

8.4.4. Dudak Damak Yarıklan
Daha önce etioloji bölümünde 7.4.1. numaralı başlık altmda da
anlatıldığı gibi, primer damak ve sekonder damak oluşumuna katılan,
iizerleri ektoderm kaplı içleri mezoderm ile dolu olan ve henüz yumuşak
doku halindeki çıkmtılar (process) biribirleriyle tarn kaynaşamadığı
takdirde, dudak ve damak yanklan oluşmaktadır. Biribirleriyle birleşen
bu embriyolojik çıkmtılarm tarn kaynaşması; bu çıkmtıların yalnız biribirlerıne temas eden, yapışan kısımlarındaki ektodermin ortadan kalkarak
her iki çıkmtınm içindeki mezodermlerin birbirine karışmasıyla olmaktadir (mezodermizasyon).
Şimdi şekil 108'den hangi embriyonal çıkmtıların yüzün hangi bölgesinin oluşumundan sorumlu olduğuna bakalım. Embriyolojik sag ve sol
mandibular çıkıntılardan alt çene ve alt dudak oluşmaktadır. Sag ve sol
embriyolojik mandibular çıkıntılarm simfiz bölgesinde birleşip
kaynaşamaması son derece enderdir. Bu nedenle alt çene ve alt dudak
yanklan oluşması çok çok az görülmektedir.
İç nasal çıkıntıdan (medial nasal process); burun septumu ve burun
ucu, primer damak ve premaksilla, üst dudağın filtrum kısrm ile median
tüberkülü oluşur (34). Maksiller çıkıntılardan; üst dudağın filtrum ve
median tüberkülü dışmda kalan diğer kısimian ile üst çenenin premaksil
la dışmda kalan diğer kısımlan oluşmaktadır. Dış nasal çıkmtılardan ise
burun ucu dışında kalan burun kapsülü ve burun kanatlari oluşmaktadır
(şekil 108). Eğer yalmz bir tarafta iç nasal çıkıntı ile maksiller çıkıntı ve
dış nasal çıkıntı birleşemezlerse yalmz o tarafta burun deliği, dudak ve
alveol kemiği (sutura incisiva) yarığı meydana gelir. Eğer primer damağı
oluşturan sag ve sol maksiller çıkıntılar iç ve dış nasal çıkıntılar ile
birleşemezlerse çift taraflı (bilateral) burun deliği, dudak ve alveol kemiği
(sutura incisiva) yanğı oluşur. Buradaki alveol kemiği yarığından kastedilen şudur. Yukarıda söylendiği gibi üst kesici dişleri içinde bulunduran
premaksilla iç nasal çıkıntıdan oluşmaktadır. Bilindiği gibi premaksilla
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list çene kemiği ile sutura incisiva isimli bir sutura ile birleşir (şekil 117118). Eğer embriyonal maksiller çıkıntı ıle iç nasal çıkıntı birleşemezse
işte bu sutura incisiva'da da yank vardir, yani premaksilla maksilla ile
birleşememiştir. Eğer her iki tarafta da embriyonal maksiller çıkıntılar iç
ve dış nasal çıkıntılar ile birleşememişse, premaksilla her iki taraftan da
maksilla ile birleşemediğinden bilateral alveol kemiği yarığı (sutura inci
siva), dudak ve burun deliği yarığı oluşur. Bilateral yarıkla doğan bir
bebekte, iç nasal çıkıntıdan oluşmuş parçalar olan premaksilla ve premaksillaya yapışık list dudak median tüberkülü ve filtrumu one ve yukan
doğru fırlamış durumdadır (şekil 91-B).

Şekil 109: Damak yanklan. A: Tek tarafli (unilateral) damak yarığı. B: Çift taraflı (bilateral)
damak yanğı. Sperber.

Şekil 107'de sekonder damağın oluşumu gösterilmiştir. Embriyonal
maksiller çıkmtıların iç tarafından ayrışan palatal çıkıntıların yönii
başlangıçta yatay yönde olmayıp, dik yönde aşağı doğrudur (şekil 107-A).
Sekonder damağı yapacak olan bu palatal çıkıntılar yatay duruma (şekil
107-B) gelemeyip burun bölmesi ile birleşemezlerse damak yarığı
oluşmaktadır. Etioloji bölümünde dudak-damak yarıklarının etiolojisinin
tam olarak bilinmediği, birçok faktörlerin (mültifaktoriyel) etkisiyle
oluştuğu belirtilmişti. Sekonder damağın oluşumu, Önden primer damağa
komşu kısımdan başlayarak arkaya uvulaya doğru 8. ile 12. embriyonal
haftalar arasında gerçekleşmektedir. Buna gore şöyle bir senaryo yorum
düşünebiliriz. Yarığa neden olan etiolojik faktörler 8. ve 9. embriyonal
haftalarda etkili olmuşlarsa sert damak yarığı (şekil 109), 10. ve 11. haftalarda etkili olmuşlarsa yumuşak damak yarığı, 12. haftada etkili
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olmuşlarsa uvula yarığı (uvula bifida) oluşabilir. Eğer etiolojik faktörler
8. ile 12. haftalar arasında ara vermeksizin etkili olmuşlarsa hem sert
damak, hem yumuşak damak, hem de uvulada yank meydana gelebilir.
Primer damak ise ise 4. ve 5. embriyonal haftalarda oluşmaktadır, Eğer
yarık oluşturan etioljik faktörler, ara vermeksizin 4. embriyonal haftadan
başlayarak 12. embriyonal haftaya kadar etkili olurlarsa total yanklar,
yani hem burun deliği, hem dudak, hem alveol kemiği, hem sert damak,
hem yumuşak damak. hem de uvula yarığı meydana gelebilir.

8.5. Kemik Oluşumu (kemikleşme, ossification)
Bundan önce ilkel ağız boşluğu, ilkel ve ikincil damak oluşumlannı
anlatırken, yüz burjonları olarak da adlandırılan (13) bir takim embriyon
al çıkıntılardan (process) bahsetmiştik. Bu embriyonal çıkmtılar henüz
yumuşak doku kütleleri olup, dış tarafı ektoderm iç tarafı endoderm ile
örtülü ve içleri mezoderm ile doludur (13). Embriyonda mezodermden
ayrışan mezenkim hücreleri ileride çeşitli bag ve destek dokulanm
(kıkırdak, kemik) meydana getirecektir (13).
İster prenatal ister postnatal büyüme döneminde olsun iki tiir kemikleşme söz konusudur. Bunlar; 1. intramembranöz ve 2. endokondral
kemikleşmelerdir. Bu kemikleşme türlerinin eş anlamlı sözcükleri
şunlardır, 1. İntramembranöz kemikleşme; zarsaî kemikleşme, direkt
kemikleşme, desmal kemikleşme veya membranöz kemikleşme olarak da
adlandırılmaktadır. 2. Endokondral kemikleşme; kıkırdaksal kemikleşme,
İndirekt kemikleşme veya kondral kemikleşme olarak da söylenmektedir.
İster zarsal ister kıkırdaksal kemikleşme olsun, kemiği meydana
getiren osteoblast hücreleridir ve her iki kemikleşmede de osteoblastlar
aynı şekilde kemik yaparlar. Önce her iki tiir kemik oluşumunda da aynı
olan kemiğin meydana gelişini (ossification) görelim. Osteoblastlar ko'ken
olarak mezenkim hücrelerinden ayrışırlar. Once mezenkim hücrelerinden
osteoprogenitor hücreler olarak adlandinlan preosteoblastlar, bunlardan
da osteoblastlar oluşurlar (33). Osteoblastlar once bir organik matriks
salgilarlar ve sonra bu organik matriks kalsifiye olarak kemik meydana
gelir, Kemikleşme olayı halen tarn olarak aydınlatılamamıştın Osteoid
olarak da adlandinlan organik matriksin % 90'i kollagen liflerden, % 10'u
ise amorf protein-karbonhidrat bileşiminden oluşmuştur (33). Kollagen
osteoblast içinde sentez edilir ve tropokollagen olarak isimlendirilen alt
birimler halinde dışarı çıkarılır. Burada tropokollagen birimlerden üç
polipeptid zincirin bir ortak eksen etrafmda üçlü sarmallaşmasıyla kolla224
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gen fibrilleri meydana gelir (33). Mitokondrionlarm hiicre dışına
kalsiyum ve fosfor pompaladığı one sürülmüştür (33). Matriks vesikiilleri
adi verilen hiicre zarı boğumlannın osteoid doku içinde görülmesi
nedeniyle, osteoblastlarin ilk kristal oluşumunda doğrudan rol oynadiklari
ve bu vesıküller içinde ilk hidroksiapatit kristal çekirdeklerinin oluştuğu
söylenmektedir (33).
Salgıladıkları organik matriksin kalsifiye olmasıyla hapsolan genç
kemik hiicreleri osteoblastlar, olgun kemik hiicrelerine yani osteositlere
dönüşürler (şekil 110). Osteositler komşu diğer osteositlerle sitoplazma
uzantılarıyla bağiantı halindedirler. Bu sitoplazmik uzantılar osteoblastın
osteosite dönüştüğünün bir göstergesidir (33). Osteosit hücresinin bulunduğu kovuğun duvarları, osteoid kapsiil denilen osteoid matriks ile çevrelenmiştir (33). Prenatal oluşan ilk kemik, ince stingerimsi bir yapida olup,
bol hiicreli bir kemiktir. Bu ilk oluşan kemik birkaç defa eritilerek
(rezorpsiyon) yerine organizmanın ihtiyacına gore kompakt kemik veya
yine stingerimsi kemik yapılmaktadır. Hatta büyüme bittikten sonra da
ihtiyaca göre kemik rezorbe edilerek yerine yeni kemik yapilabilir. Bu
nedenle kemik dokusunda osteoblast, osteosit hücrelerinden başka üçüncü
bir hiicre türü osteoklastlar bulunmaktadır. Osteoklastlar kemiği eriten ve
birden fazla çekirdeği (nucleus) bulunan dev hiicrelerdir. Kemik oluşumu
tarn olarak aydınlatılamadığı gibi kemik rezorpsiyonu da; erimenin once
mineral kısımda mi yoksa organik matrikste mi başladığı ve nasıl olduğu
tarn olarak aydmlatılamamıştır.

8.5.1. Intramembranöz Kemikleşme
Bu kemikleşme türüne intramembranöz kemikleşme denmesinin
nedeni şudur. Bilindiği gibi biitün kemiklerin dış yüzünü periosteum, iç
yüzünii ise endosteum denilen bir bag dokusu zan, membranı örter. Bu
bağ dokusu membranmdan ayrışan osteoblastlar, bir kıkırdak taslak gibi
hicbir on taslak olmaksizin, doğrudan doğruya kemik dokusu meydana
getirirler. Bu nedenle bu kemikleşme türü; intramembranözkemikleşme,
zarsal kemikleşme, direkt kemikleşme, desmal kemikleşme, membranöz
kemikleşme gibi isimlerle amlmaktadır.
Prenatal dönemde nerede ilk defa direkt kemik oluşumu başlayacaksa, o bölgede mezenkim hücreleri yoğunlaşır. Bu mezenkim hiicreleri
yoğunlaşmasına skleroblastem denir (13). Bu ilk kemikleşme merkezlerinde mezenkim hücrelerinin farklılaşması sonucu osteoblastlar mey
dana gelir. Yukarıda anlatıldığı ve şekil 110'da gösterildiği gibi
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osteoblastlar önce organik matriks salgilarlar, sonra bu organik matriks
kalsifiye olarak direkt kemikleşme meydana gelir. Bu olaya direkt kemikleşme denmesinin sebebi şudur. Endokondral kemikleşmede kemikleşme
olmadan önce bir kıkırdak maket, taslak vardir, daha sonra bu makete
göre kemikleşme meydana gelir. Yam endokondral kemikleşme dolaylı,
indirekt bir kemiklesmedir. Zarsal kemıkleşmede ise bir taslak, bir maket
olmadan doğrudan doğruya kemikleşme olmaktadır.

- osteoblast
osteoid
kapiller

A

osteosit

hidroksil
apatit

osteoblast

B
Şeki! 110: İntramembranöz (zarsal, desmal) kemikleşme. A: Kemik oluşumunun birinci
safhasinda osteoblastlar tarafmdan osteoid adi da veriten kollagen liflerden oluşan organik
matriks salgılanır. B: Kemik oluşumunun ikinci safhasinda ise organik matriks kalsifiye olur.
Böyİece sert doku içinde hapsolan osteoblastlar osteosit hücrelerine dönüşürler.
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Meydana gelen kalsifikasyon çekirdekleri biribirleriyle birleşerek
kemik trabekülalarım meydana getirirler. Kemik trabeklilalarmin dış
yüzeyinde osteoblastlar dizilidirler, Zamanla bu yeni meydana gelen
kemiğin dış yüzeyinde, çevredeki mezenkimden bir bağ dokusu kılıfı, bir
membran oluşur, bu kılıfa periosteum denir, Periosteum'un dış yüzeyinde
fibroblastlar, kollagen lifler, damarlar ve sinirler bulunur. Periosteumun
kemiğe komşu iç yüzeyinde ise, kemik oluştukça yeni osteoblastlar
doğuran bir kambiyum tabakası ve periost kılıfını kemiğe bağlayan kolla
gen lifler bulunur, Bu kemiğe giren kollagen liflere, bulanın ismiyle
Sharpey lifleri de denir, Bu kollagen lifler kalsifiye olan doku altmda
kaldıkça, yeni osteoblastlar tarafmdan yeni kollagen lifler yapılır, Periost
kihfm dı§ yüzeyindeki kollagen lifler ise periosta hangi doku komşuysa
onu periosta bağlarlar, Örneğin periostu mukozaya (mukoperiost), deriye
veya kaslara (tendonlarına) baglarlar. Ilk kemik oluştuktan sonraki kemik
oluşumu ve dolayisiyla kemik büyümesi periosteumdaki osteoblast
faaliyeti ile oluşur ve buna "periostal büyüme" veya "appozisyonal
büyüme" adı verilin Periost büyüme bittikten sonra da kemik yapma
kabiliyetini korur, çünkü kemiğin onarım yeridir,
+

Kemiğin dış yüzeyinde yeni kemik yapan bir periosteum kılıfı olduğu
gibi iç yüzeyinde de, trabekular boşluklarm çeperinde yine farklılaşmamış
bağ dokusundan oluşan ve endosteum adı verilen çok ince bir kılıf vardır.
Bu kılıf periosteuma nazaran çok ince olup, burada da damarlar, sinirler,
kollagen lifler ve gene kemik hiicreleri (osteoblast) vardir. Osteoblastlar
tek sira halinde bulunurlar, bunlar etrafindaki osteoid kalsifiye oldukça
osteositlere donüşürler. Aynca hem periosteum hem de endosteum'da
yeni kemik yapimi ve kemik büyümesi esnasmda kemiğin aşırı
kalınlaşmaması için ve şeklinin korunması için gerekli kemik erimesini
yapan osteoklast hiicreleri de bulunurlar, Kemik yapimi ve dolayisiyla
kemik büyümesi esnasmda devamh bir ikilem söz konusudur; bir tarafta
yeni kemik yapılırken (osteoblastik faaliyet), diğer taraftan daha once
yapılmış olan kemik eritilir (osteoklastik faaliyet). Endosteum tarafmdan
yapılan kemiğe endosteal kemik adi da verilir,
8.5*2. Endokondral Kemikleşme
Once bir kıkırdak taslak (bir kıkırdak maket) oluştuktan sonra,
dolayh olarak (indirekt) kemik oluşmasma endokondral kemikleşme
denir. Prenatal dönemde endokondral kemikleşme olacak yerlerdeki
mezenkim hücrelerinden önce bir kıkırdak dokusu farkhlaşır, buna pri227
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mordial (birincıl) kıkırdak denir. Primordial kıkırdak dokusundan şu
kemikler oluşurlar: Kol, bacak, el ve ayak parmak kemikleri gibi uzun
kemikler ile kafa kaidesi (cranial base) kemikleri endokondral kemikleşmeyle meydana gehr. Uzun kemiklerin diafiz kisimlarimn ilk kemikleşmesi prenatal dönemde bu primordial kıkırdak taslaktan indirekt olarak
meydana gelir. Diafiz kemikleştikten sonra diafizin üstünü saran kıkırdak
kılıfı olan perikondrium periosteum haline dönüşür. Bundan sonra
diafizde olacak kemikleşme olaylan (diafizin kahnlaşması gibi) direkt
olarak yani intramembranöz periostal kemikleşmeyle meydana gelir.
Ancak uzun kemiğin diafizinin uç kisimlarinda primordial kikirdaklar
kahr ve buradan endokondral kemikleşmeyle kemik uzunluğu artmaya
devam eder. Doğumdan sonra uzun kemiğin uç kısmında bulunan pri
mordial kıkırdakta bir ikincil kemikleşme merkezi oluşarak uzun kemiğin
epifizi meydana gelir. Birincil kemikleşme merkezinden oluşan diafiz
kemiği ile ikincil epifiz kemiği arasmda bir primordial kıkırdak tabakası
kahr. Bu kıkırdak tabakasma epifiz kıkırdağı adı verilir. Büyüme bitinceye kadar epifiz kıkırdağındaki hücre çoğalması ve endokondral kemikleşmeyle kemik uzunluğu artmasina devam eder. Büyüme bitince bu epi
fiz kıkırdası tamamen kemikleşerek, kalsifiye olarak ortadan kalkar.
Aym şekilde primordial kikirdaktan endokondral yolla kemikleşen
kafa kaidesi kemiklerinin biribirleri arasmda veya aym kemiğin değişik
kemikleşme merkezlerinden oluşan parçaları arasmda, sinkondrosis (synchondrosis) denilen bir kısım primordial kıkırdak tabakası kahr.
Sinkondrosislerde de kıkırdak hücrelerinin çoğalması ve endokondral
kemikleşme ile kemik büyümesi devam eder. Bu sinkondrosislerden
bazılan doğumdan once kalsifiye olarak ortadan kalkarken, bazilan ise
doğumdan sonra da endokondral kemikleşme ile kemik büyümesine
hizmet eder. Başlıca sinkondrosisler şunlardır:
1. Intersfenoidal Sinkondrosis: Sfenoİd kemiğin cisminin (corpus
sphenoidalis) ön kemikleşme merkezlerinden oluşan presphenoidal kısmı
ile arka kemikleşme merkezlerinden oluşan postsphenoidal kısmı arasmda
bulunur ve doğumdan once tamamen kalsifiye olarak kapamr.
2. Bilateral Sinkondrosis: Sag ve sol tarafta sfenoid kemiğin büyük
kanatlan (ala major) ile gövdesi (corpus) arasmda bulunur ve doğumdan
once kapamr.
3. Sfenoetmoidal Sinkondrosis: Sfenoid kemik ile etmoid kemik
arasmda bulunur ve 5-7 yaşlarında kapamr.
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4. Sfenooksipital Sinkondrosis: Sfenoid kemiğin cismi (corpus sphertoidalis) ile oksipital kemiğin kaidesi (basis occipitalis) arasmda bulunur.
Doğumdan sonra da en uzun sure faaliyet gösteren sinkondrosis olup, 1216 yaşları arasmda kapanir.
5. Oksipital kemiğin bazal ve kondilar kısımlan arasındaki sinkondrosisler 5-6 yaşlannda kapamrlar.
6. Oksipital kemiğin kondilar ve skuamal kisimlan arasmdaki
sinkondrosisler ise 2-3 yaşlarında kapamrlar.
Uzun kemikler ve kafa kaidesi kemiklerinden başka alt çene kondili
(chondylus mandibularis) de endokondral olarak kemiklesin Btittin bu
kemikler ayni yolla kikirdaksal olarak kemiklesmesine ragmen aralarinda
bazi farklar vardır. Orneğin alt çene kondil kıkırdağı primordial kikirdak
olmayip, ikincil (sekonder) bir kıkırdaktır.
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Şekil 111: Endokondral (kikirdaksal) Kemikleşme. A: Uzun kemiklerin epifizlerindeki
endokondral kemikleşme. B: All çene kondilindeki endokondral kemikleşme. C:
Synchondrosis sphenooccipitalis'teki endokondra! kemikleşme. A ve B'de tek yönde kemik
yapimE varken, C'de çıft yönde kemik yapıîmaktadır, C]de görüien sinkondrosis kıkırdağının
hîstolojik yapısı, ters yönde üst üste konmuş ve bu nedenle zıt yönde büyüyen A'daki iki
epifiz kıkırdağı gibidir. B'de görülen kondil kıkırdağının farkı en üstte fibröz bir bag dokusu
tabakasmm buSunması ve prekondroblastlarin mezenkim hücrelerinden değil de bu bag
dokusunun farkhlaşmamış hiicrelerinden meydana gelmesidir.
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Desmocranium
Chondrocranium
Viscerocranium

Şekit 112: Baş ve yüz iskeleîinin prenatal gelişimine göre bölümlere ayrılması.
Desmocranium ve viscerocranium intramembranöz kemikleşirken, chondrocranium endochondral olarak kemikleşmektedir. Sperber.

Endokondral kemik yapımı şöyle meydana gelmektedir. Şekil 111'de
görüldüğü gibi en üstte henüz farklılaşmamış hücrelerin bulunduğu ve
devamlı hücre çoğalmasmın meydana geldiği bir kambiyum tabakası
vardır. Burada çoğalan hücreler aşağıya doğru inerek olgunlaşmaya
başlayınca prekondroblast hücrelerine dönüşeceklerdir. Burada çoğalan
hücreler daha önce çoğalanları aşağı doğru iterler, daha doğrusu göreceli
olarak kendileri yukarı çıktıklarından önce oluşanlar aşağı doğru itilmiş
gibi gözükürler. Aşağı itilen hücrelerin yavaş yavaş hacimleri büyüyüp,
sütunlar halinde dizilmeye başlayarak prekondroblastları oluştururlar.
Prekondroblastlar aşağı doğru indikçe hacimleri ve hücreler arası
uzaklıkları biraz daha artarak kondroblastlar haline dönüşürler.
Kondroblastlar arası mesafenin artması, bu hücrelerin bir kıkırdak matriks
salgılaması sonucu meydana gelmektedir. Kondroblastlar daha aşağı
indikçe şişip (hipertrofi) yuvarlaklaşarak hacimleri biraz daha artar ve
olgun kıkırdak hücresi "kondrosit" haline dönüşürler. Hipertrofiye olmuş
kondrositler arasındaki kıkırdak matriks kalsifiye olur. Kıkırdak
matriksin kalsifikasyonu ile kondrositlerde de vakuoller oluşarak bir
dejenerasyon başlar. Kalsifiye olmuş kıkırdağa kan daman göçü olur.
Kapiller- damarlarla biriikte farklılaşmamış bir bağ dokusu da buraya
gelir. Buradan farkhlaşan çok çekirdekli kıkırdak eritici dev hücreler
(kondroklast) kalsifiye kıkırdağı eriterek parçalarlar (33). Eriyen kıkırdak
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boşluklarında, kapillerin getirdiği farklılaşmamış bag dokusundan
osteoblastlar oluşarak kemik yapmaya ve ince kemik trabeküllerini meydana getirmeye başlarlar. Dikkat edilirse kıkırdaktan kemik oluşmamaktadır. Yani kıkırdak hiicreleri arasi madde kalsifiye olarak, kıkırdak
hücreleri kemik hücrelerine dönüşmemektedir. Kalsifiye olan kıkırdak
eritilip yok edilerek yerine kemik yapılmaktadır.
8.5.3, Kemikleşme Merkezleri
I-

Tablo 13: [ntramembranöz Kemikleşme Merkezleri. Bu tablo Sperber'den aynen alınmışîın

Kemik

Kemikleşme merkezleri yeri ve sayısı
Primer merkezler

Frontal

İlk gorünnıesi

Sekonder merkezler

Superciliary arch (2)

8 hafta
Trochlear fossa (2)

8.5 hafta

Zygomatic process (2) 9 hafta
Nasal spine (2)
Parietal

Tuber (2)

Occipital

Supranuchal squamous

10-12 yaş
8 hafta

medial (interparietal) (2)

8 hafta
Supranuchal squamous
lateral (2)

Temporal

12 hafta

Squamous/zygomatic (1)

8 hafta

Tympanic ring (4)

12 hafta

Nasal

Central (1)

8 hafta

Lacrimal

Central (1)

8-12 hafta

Maxilla

Govde (1)

7 hafta

Premaxilla

Intermaxillary (2)

Palatine

Dikey ve yatay

Zygomatic (1)

8 hafta

Orbitonasal (1)

8 hafta

Nasopalatine (1)

8 hafta
7 hafta

çıkmtılar birleşimi (1)

8 hafta

Vomer

Alae (2)

8 hafta

Mandibula

Gövde (I)

6-7 hafta

Zygomatic

Gövde (1)

Coronoid, chondylar

10-14 hafta

Mental

7 ay
8 hafta
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Tablo 14: Kafa Kaidesi Kemikleşme Merkezieri. Bu tablo Sperber'den aynen almmıştır.

Kemik

Kemikleşme merke2İeri yeri ve sayısı
Intramembranous
Endochondral

İlk görünmesi

Occipital

Supranuchal squamous (2)
Infranuchal squamous(2)
Basilar (1)
Exoccipital (2)
Squamous (1)
Tympnic ring (4)
Petrosal (14)
Styloid (2)
Lateral labyrinths (2)
Perpendicular plate,
crista (1)
Alae(2)
Presphenoid (3)
Postsphenoid (4)
Orbitosphenoid (2)
Alisphenoid (2)
Pterygoid hamuli (2)
Medial pterygoid
plates (2)
Lateral pterygoid
plates (2)

8 hafta
10 hafta
11 hafta
12 hafta
8 hafta
12 hafta
16 hafta
Perinatal
16 hafta

Sphenoidal conchae (2)

20 hafta

Lamina (1)

20 hafta

Temporal

Etmoid

Vomer
Sphenoid

Inferior nasal
concha

36 hafta
8 hafta
] 6 hafta
16 hafta
9 hafta
8 hafta
12 hafta
8 hafta
8 hafta

Şekil 112'de baş ve yüz iskeletinin prenatal dönemde kemikleşme
türüne göre kısımlara aynlması görülmektedir. Bir kıkırdak taslağa gore
endokondral olarak kemikleşen kafa kaidesi kemiklerine chondrocranium
adi verilmektedir (şekil 112). întramembranöz olarak kemikleşen, diğer
adıyla desmal kemikleşmeyle oluşan kafa kubbesi kemiklerine ise
desmocranium denilmektedir. Viscerocranium adi verilen yüz kemikleri
de, alt çenenin küçük bir kısmı hariç intramembranöz olarak
kemikleşmektedirler. Alt çenenin büyük bir kısmı intramembranöz olarak
kemikleşmekte, küçük bir kısmı endokondral olarak kemikleşmektedir.
Alt çenede olduğu gibi bir kemiğin bazı kisimlan endokondral bazi
kısımları ise intramembranöz olarak kemikleşebilh\ Örneğin tablo 14'de
görüldüğü gibi şu kemikler hem intramembranöz hem de endokondral
kemikleşme ile oluşmaktadırlar: Occipital kemik, temporal kemik ve
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sphenoid kemik. Tablo 13'de intramembranöz kemikleşme ile oluşan
kemiklerde, prenatal kemikleşmenin kaç merkezde ve hangi yaşta
başladığı gösterilmiştir. Tablo 14'de ise chondrocranium'u oluşturan
kemiklerde prenatal kemikleşmenin hangi yaşta ve kaç kemikleşme
merkezinde başladığı görülmektedir. Tablo 13 ve 14'de görüldüğü gibi bir
kemiğin prenatal dönemde oluşumu birkaç kemikleşme merkezinde
başlayabilmektedir. Bu birkaç merkezdeki kemik oluşumu hızla yayılarak
biribirleriyle birleşmekte ve bir kemiği oluşturmaktadırlar. Çeşitli değişik
kemikleşme merkezlerinden oluşan kemik parçacıklarımn birleşerek bir
kemiği meydana getirmesi doğumdan önce olabildiği gibi, doğumdan
sonraya da kalabilmektedir. Bilindiği gibi bir erişkinin baş ve yüz
iskeletinde 22 kemik vardır. Yeni doğmuş bir bebekte ise baş ve yüz
iskeletinde 45 adet kemik vardır (27). Orneğin yeni doğmuş bebekte
occipital kemik 4 ayrı parça halindedir ve bunları birbirine bağlayan
sinkondrosis adı verilen primordial kıkırdak parçacıklan birleştirir.
Occipital kemiğîn doğumdaki 4 ayrı parçası şunlardır; pars squamosa,
pars basilaris, her iki yanda chondylus occipitalis. Occipital kemik ancak
6 yaşına doğru tek bir kemik haline gelir (33). Frontal kemik de prenatal
dönemde iki kemİkleşme merkezinden gelişir ve doğumda sağ ve sol iki
ayrı parça halinde olup aralarında metopic sutura vardır. Frontal kemik iki
yaşında tek bir kemik haline gelir. Parietal kemik de iki kemikleşme
merkezinden gelişir ve doğumda iki ayn parça halindedir. Mandibula da
doğumda sag ve sol iki ayn kemik parçası halinde olup bir yaşında tek bir
kemik haline gelir (33).
8.5.4. Mandibula'nm Prenatal Kemikleşmesi
Mandibula'nm çok büyük bir bölümü intramembranöz, kiiçük bir
bölümü ise endokondral olarak kemikleşir. Şekil 114'de gö'rüldüğü gibi
Meckel kıkırdağı bir baston gibi mandibula oluşumuna destek oluşturarak
rehberlik yapar. Fakat Meckel kıkırdağı kemikleşerek mandibula
oluşumunu sağlamaz. Şekil 113,114, ve HS-B'de görüldüğü gibi
mandibula Meckel kıkırdağımn dış yüzünde kemikleşir. Kemikleşme
önce corpus mandibularis dış yüzünde foramen mentale bölgesinde
intramembranöz olarak başlar (şekil 114) ve devam eder. Mandibula'nm
büyük bir kısmı intramembranöz olarak kemikleştikten sonra, ikincil
(sekonder) kıkırdaklar ortaya çıkarak (şekil 116). intramembranöz kemikleşme devam ederken, bu ikincil kıkrdaklardan da endokondral kemikleşme meydana gelir.
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Palatinal Çıkıntı

Burun bölmesi

Zygomatik çıkıntı
İnfraorbital Sinir

Maxilta
Kemikleşmesi
Dış ve ıç
alveolar
laminaiar

Diş îomurcuğu
Alt alveolar sinir

Dil
Meckel kıkırdağı

Mandibula
kemikleşmesi

Kemik

Kıkırdak

Şekil 113: Frontal kesitte mandibula ve maksilla'nin prenatal kemikleşmesi. Johnson ve
Moore.
Meckel kikirdagt

Mandibular sinir
Alt alveolar
sinir
Lingual sinir
Kemik
Oluşumu

kemikleşme
merkezi
mental
kanal

mental sinir
insizal sinir

pr

Kıkırdak

insizal kanal

T\\ Kemik

Şekil 114: Embriyonal dönemde mandibula'nın kemikleşmeye başlaması. Johnson ve
Moore.
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Diş tomurcuğu

A

Dfş kemik lamirıası
Meckel kıkrrdağı
^

\

\

*

Diş tomurcuğu

B

îç kemik laminasi
Mandibular arter, ven, sinir
Kemik veni
Meckel krkırdağı
Diş tomurcuğu
Mandibular kanal

C

Serre kanal

Diş tomurcuğu
Foliküler oluk
Mandibular kanaf
Serre kanal

Süt dişi
Sürekli diş tomurcuğu

Mandibular kanal

Şekil 115: Prenatal dönemde mandibula'nın korpus bölgesinden yapılan frontal kesitte,
yukarıdan aşağıya doğru safha safha mandibula'nm kemikleşmesî. Önce dış sonra îç alve
olar kemik duvarlarının oluşrnasL Mugnier. Gürsoy.
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Mandibular damar sinir
Koronoîd çıkıntt kıkırdağı

Foramen mentale

KondiE kıkırdağı
Kemikleşmiş korpus mandibula
Gonial (anguler)
Kıkırdak
Şekii 116: Mandibuianın prenatal kemikleşmesi. Mandibula'nın çok büyük bir kısmı
îniramembranöz, küçük bir bölümü ise endokondrai olarak kemikleşir. Mandibula büyük bir
kısmı inlramembranöz olarak kemikleştikten sonra, ikincil kıkırdaklar (kondü, koronoid ve
gonial) ortaya çıkar. Mugnİer. Gürsoy.

Mandibular Korpus'un Kemikleşmesi
Henüz 18 milimetre büyükliiğündeki 6 haftahk embriyonda, şekil
1147de görüldüğü gibi Meckel kıkırdağınm dış yüzünde, ileride foramen
mentale'nin olusacası verin yakmında, nervus alveolaris inferior un iki uç
dala (n. mentalis ve n. incisivus) ayrıldığı kavşaktaki kemiklesme
merkezinde alt çene intramembranöz olarak kemikleşmeye başlar. Alt
çene çıkıntısımn (burjonunun) içinde bulunan mezenkim hücreleri,
yukarıda anlatılan kavşakta yoğunlaşarak osteoblastlara farklılaşır ve
direkt kemiklesme başlar. Sağ ve sol corpus mandibularis'teki bu iki
kemiklesme merkezinden kemik yapımı öne arkaya ve yukari aşağı doğru
yayılarak sinirlerin etrafını çevreler (şekıl 114) ve önce dış alveolar kemik
duvari (lateral alveolar lamina) oluşur (şekil 115-A). Sonra yine Meckel
kıkırdağının dış yüzünde kalarak, kemik oluşumu alt taraftan içeri ve
yukarıya doğru yönelir, iç alveolar kemik duvarını yapar (şekil 115-B).
Böylece iç ve dış alveol kemik duvarlan arasinda bir kemik oluğu oluşur
(şekil 115-B). Bu kemik oluğuna yukarıdan ağız epitelindeki hücre
mitozu ve hücre yoğunlaşması sonucu mezenkime doğru uzayan diş laminası, yani selecekteki dis tomurcukları girmektedirler (şekil 113,115).
Alveol kemiği oluğunda diş tomurcuklarmın altında mandibular arter,
ven, sinir ve bunlarin da altmda bir kemik veni bulunmaktadır (şekil 115B). Daha sonra bu kemik veni etrafinda kemik oluşumuyla Serre kanah
meydana gelecek (şekil 115-C ve D), fakat bu kanal daha sonra kaybola236
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caktır (şekil 115-E). Mandibular arter, ven ve sinir eîrafında kemik
oluşumuyla mandibular kanal oluşacaktır (şekil 115-C, D, E). Alveolar
kemik oluğunun en üstünde diş tomurcuklarinm bulunduğu kısma
foliküler oluk denilmektedir (şekil 115-D).
Çene Ucunun Kemikleşmesi
Alt çenenin simfiz bölgesinde ayn bir çene ucu (menton) kemikleşme
merkezi oluşur. Sag ve sol çene ucu kemikleşme merkezlerinden meydana
gelen intramembranöz kemik, doğumdan önce corpus mandibularis
kemikleşme merkezinden meydana gelen kemikle tamamen kaynaşmış
durumdadir. Buna karşın sag ve sol çene ucu kemikleri doğumda orta
çizgi semfizinde daha heniiz kaynaşmamıştır. Yani doğumda alt çene sag
ve sol tarafta iki ayn kemik parçası halindedir (33). Sag ve sol alt çene
kemik parçalanmn kemik yapımıyla tamamen birleşmesi, yani tek kemik
haline gelmesi doğumdan sonra bir yaşında olmaktadır.
Alt çene kemiği Meckel kıkırdağının dış yüzünde meydana gelirken
Meckel kıkırdağının ön ucu, intramembranöz olarak oluşan çene ucu
kemiği içinde kalarak hapis olur. Bazı araştıncılar buradaki kıkırdağın
kısmen endokondral olarak kemikleştiğini söylemektedirler.
Ramus Mandibularis Kemikleşmesi
Alt çene korpusunun kemikleşme merkezinden meydana gelen
intramembranöz kemik; corpus mandibularis'i oluşturduğu gibi,
ramus'un da korpusla birleştiği alt kismmi oluşturur. Daha sonra ramus
bölgesinde, primordial bir kıkırdak olan Meckel kıkırdağmdan ve diğer
birincil (primordial) kıkırdaklardan farkli ve ayn olan, sag ve sol tarafta
üçer adet ikincil (sekonder) kıkırdak kütlesi oluşur (şekil 116). Bunlann
ilk oluşanı ve en iri olani, 3. ayda 50 milimetre büyüklüğündeki
embriyonda oluşan kondil kıkırdağıdır. Şekil 116'da görülen havuç
şeklindeki kondil kıkırdağmın dörtte üçü doğumdan önce endokondral
olarak kemikleşir ve yalnız eklem tarafındaki kısmı bir şerit şeklinde
kemikleşmeden kıkırdak haîinde kahr. Bu kondil kıkırdağı doğumdan
sonra da uzun süre, çocuğun büyümesi bitinceye kadar, endokondral
kemikle şme ile alt çenenin büyüme ve gelişimini sağlar. Diğer sekonder
kıkırdaklar ise prenatal 4. ayda ortaya çıkan koronoid ve gonial kıkırdaklardır (şekil 114). Bu bölgelerdeki endokondral kemik yapımı doğumdan
önce sona erer ve bu ikincil kıkırdaklar kemikleşerek ortadan kalkarlar.
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8.5.5. Maksilla'nin Prenatal Kemikleşmesi
Daha önce de bahsedildiği gibi maksilla'nın ön kısmı ve premaksilla,
embriyonal frontonasal çıkıntının (burjonun) iki olfaktif olukla üçe
ayrılmasıyla oluşan iç nasal çıkıntıdan meydana gelmektedir.
Maksilla'nin sen kalan kısmı ise birinci branşiyal arkın (mandibular
arkın) maksiller çıkıntısından oluşmaktadır. Maksilla'nin kemikleşmesi
de buna uygîin olarak, şekil 117'de görüldüğü gibi on ve arka iki kemikleşme merkezinden başlamaktadır. Maksilla bu iki kemikleşme
merkezinde başlayan direkt kemikleşme ile intramembranöz olarak
kemikleşmektedir. Maksilla'nin ön kemikleşme merkezine; "premaksiüer
kemikleşme merkezi" veya premaksilla kesici dişler içerdiği için "insisif
kemikleşme merkezi" de denilmektedir. Arka kemikleşme merkezine ise
"postmaksiller kemikleşme merkezi" denilmektedir. Maksilla
kemikleşmesi, mandibula kemikleşmesinden bir hafta sonra, embriyon 7
haftalik ve 23 milimetre büyüklüğündeyken başlamaktadır. Şekil 117'de
ön kemikleşme merkezinden başlayarak yayılan kemik oluşumunun; pre
maksilla, spina nasalis anterior ve processus frontalis'in on tarafim yaptığı
görülmektedir. Yine şekil 117'de görüldüğü üzere arka kemikleşme
merkezinden başlayan kemikleşme ise; kanin ve azı dişleri tomurcuklarmın dış alveol kemik duvarmı, processus frontalis'in arka kısmmı,
orbita çukuru döşemesini ve processus zygomaticus'u yapmaktadır.
Şekil 117'de görüldüğü gibi önce maksilla'nin dış yüzü
kemikleşmekte, sonra kemik oluşumu, kemik trabekülleri, şekil 118'de
gorüldüğü gibi diş tomurcuklan arasından içeriye geçerek alveolteri birbirinden ayırmakta ve daha sonra sert damağı oluşturmaktadır. Bu esnada
ön ve arka kemikleşme merkezlerinden oluşan kemik maksilla'nin dış
yüzünde biribirleriyle iz bırakmadan kaynaşırken, iç yüzünde ise kemik
devamlılığmın kesintiye uğradığı ve arada bir bağ dokusunun bulunduğu
sutura'lar meydana getirmektedir. Şekil 118'de görüldüğü gibi kanin ve
yan kesici diş tomurcuklan arasmda sutura incisivo canin, sağ ve sol
kemikleşme merkezlerinden oluşan damak çıkıntılan arasmda ise sutura
palatina media meydana gelmektedir. Ayrıca yine şekil 118'de görüldüğü
gibi ön kemikleşme merkezinden oluşan palatal çıkıntı (processus palati
na media) ile arka kemikleşme merkezinden oluşan palatal çıkmtı
arasinda da "sutura interincisive primaire" denilen bir boşluk meydana
gelmekte, daha sonra bu boşluk da kemikleşerek yerini endomezognatik
sutura'ya birakmaktadir (13).
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Şekil 117: Maksİlla'nın prenatal kemikleşmesi. Maksillaiki kemikleşme merkezinden kemikleşmeye başlayarak, önce dîş tomurcuklarının dış yüzünü saran dış alveol kemik duvarı
meydana geiir. "A" ile gösterilen ön kemikleşme merkezine premaksiller kemikleşme
merkezi, "B" ile gösterilen kemikleşme merkezine de postmaksiller kemikleşme merkezi adı
da verilîr. Şekillerde oklarla ön ve arka kemikleşme merkezinden kemik oluşumunun
yayılması gösterilmektedir. Mugnier. Gürsoy.
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Sutura pafatina media

Processus palatina media

Sutura incisivocanin

Sinus interincisive primaire
Şekil 118: Alttan yani okluzal taraftan maksilla kemikleşmesinin dış alveolar kemik laminasından diş tomurcuklan arasmdan içeriye yayılması ve palatum durum'u oiuşturması
görülmektedir. Mugnier. Gürsoy.

8.6- Kemik Büyümesi
Şekil 119-A'da yumuşak doku büyiimesi, şekil 119-BMe ise kemik
büyümesi gösterilmiştir. Yumuşak dokulann büyümesi; interstisyel
(interstitiell) büyüme olarak adlandırılan bir büyüme ile üç şekilde
gerçekleşir: 1) Hücre çoğalması ile hücre sayısı artar (hiperplazi) ve
dolayısıyla yumuşak doku büyür, 2) Hücrelerin büyüklükleri, hücrelerin
hacimleri, artarak (hipertrofi) yumuşak doku büyür, 3) Hücrelerarası
madde, hücrelerarası uzakhk artarak yumuşak doku büyür. Interstisyel
büyümede bu üç büyüme şekillerinden biri, ikisi veya her üçü birden rol
oynayabilir (şekiî 119-A).
Kemik büyümesine gelince, kemik dokusunda hücrelerarası madde
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kalsifiye olduğundan interstisyel büyüme soz konusu olamaz. Çünkü
kemik hücreleri hidroksil apatit kristallerinden yapılmış odacıklar içinde
hapsolduğu için; kemik hücreleri çoğalarak (mitoz bölünme) veya hacimleri artarak (hipertrofi) veyahut hücrelerarası uzakhkları artarak kemik
dokusunun büyümesi mümkün değildir. Kemik dokusu oluştuğu zaman;
yani genç kemik hücrelerinin (osteoblast) salgıladığı hücrelerarası
oreanik matriks olan kollaeen üzerinde hidroksil apatit kristalleri çökeldiğinde artık kemik hücrelerine (osteosit) dönmüş olan hücrelerin inter
stisyel büyümesı söz konusu değildir. Bu durumda kemik dokusu nasıl
büyüyecektir? Kemik dokusu oluştuktan sonra kemik; iç ve dış yüzeylerinden veya biribirlerine komşu olan uç kısımlarından büyüyecektir.
Çünkü kemiğin dış yüzeyini periosteum, iç yüzeylerini ise endosteum
denilen bağ dokusu membranları örter. Baş ve yüz kemiklerinin uç
kısımlan arasmda da periosteum'undevami olarak kabul edilebilecek bağ
dokusundan oluşmuş suturalar bulunmaktadır. Bunlardan başka bazı
kemiklerin uç kısımlarında da şekil l l l ' d e gösterilen kıkırdak dokusu
bulunmaktadır. İşte bu kıkırdak dokularındaki veya periosteum, endos
teum ve suturalardaki bağ dokusundaki hücrelerin interstisyel büyümeleri
ile kemikler büyümelerine devam edeceklerdir. Kemikler büyürken
erişkin kemik şeklinin oluşması veya kemik şeklinin korunması için, yani
kemik gelişimini sağlamak için, bir taraftan yeni kemik dokusu yapılırken
(kemik appozisyonu), diğer taraftan da daha önce yapılmış olan kemik
dokusunun eritilerek ortadan kaldınlması gerekmektedir (kemik rezorpsiyonu). Şekil 119'da kemik büyümesine bir Örnek verilmiştir. Şekil 119B'de üst tarafta 2.5 yaşındaki bir çocuğun alt çenesinde ikinci süt azısının
hemen distalinden, ramus mandibula'nın ön kenarının başladığı ve altı yaş
dişinin sürmesi için yeterli yerin olmadığı göriilmektedir. Şekil 119-B'de
alt taraftaki şekilde ise 7 yaşındaki çocukta alt çenenin büyüdüğü ve altı
yaş dişine yer açılarak bu dişin sürdüğü görülmektedir. Bunun için bir
taraftan 2.5 yaşındaki mandibula ramus'unun ön kenarmdaki kemik eritil
erek altı yaş dişine yer açılırken, diğer taraftan da ramus'un ön arka
kalınhğını korumak için, ramus arka kenarinda yeni kemik yapılmıştır. Bu
olay sonucunda da, yine şekil 119-B'de gösterildiği gibi, 2.5 yaşmda
ramus ön kenarı delinerek geçirilen bir tel ligatürün, 7 yaşında rezorbsiyon nedeniyle artik kemik içinde değil de yumuşak dokuda kaldığı
görülmektedir. Yine şekil 119-BMe görüldüğü gibi corpus mandibularis'e
2.5 yaşında yerleştirilen iki metal implant arasındaki uzaklığın, 7 yaşmda
da aym kalmasi, yani artmamış olması da daha önce oluşmuş olan kemikte interstisyel büyüme olmadığım göstermektedir.
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Şekil 119: Yumuşak doku büyümesi (A) ve kemik büyümesi (8). A: Yumuşak doku
büyümesi "interstisyel (interstitiell) büyüme" ile gerçekleşir. İnterstisyel büyüme üç şekilde
olabilir: 1. hücre çoğalması (hiperplazi), 2. hücre büyüklüğünün, hücre hacminin artması
(hipertrofi) ve 3. hücrelerarası maddenin, uzaklığın artması. B: kemik dokusu hücrelerarası
maddesi kalsifiye olduğu için, kemik dokusunda interstisyel büyüme söz konusu değildir.
Yukarıdaki şekilde 2.5 yaşındaki bir çocuğun alt çenesinde ikinci süt azısının hemen distalinden ramus mandibulanın ön kenarının başladığı ve altı yaş dişinin sürmesi için yeterli
yerin olmadığı görülmektedir. Alttaki şekilde ise 7 yaşındaki çocukta alt çenenin büyüdüğü
ve altı yaş dişine yer açılarak bu dişin sürdüğü görülmektedir. Bunun için 2.5 yaşında ramus
ön kenarındaki kemik eritilerek (rezorpsiyon) altı yaş dişine yer açılırken, diğer taraftan da
ramus ön-arka kenarîararası kahnlığmı korumak için ramus arka kenarında yeni kemik
yapılmıştır (appozisyon). Bunun sonucunda da 2.5 yaşında ramus ön kenarı delinerek
geçirilen bir tel ligatürün, 7 yaşında rezorpsiyon nedeniyle artık kemik içinde değil de
yumuşak dokuda kaldığı görülmektedir. Corpus mandibula'ya 2.5 yaşında yerleştirilen iki
metal implant (siyah noktalar) arasındaki uzakdğın 7 yaşında da artmamış olması ise,
kemikte interstisyel büyüme olmadığını göstermektedir.

8.6.1. Kemik Büyüme Merkezleri
Bundan önce 8.5.3. numaralı başlık altında prenatal dönemde ilk
kemik oluşumunun başladığı "kemikleşme merkezleri" anlatılmıştı.
Şimdi ise hem prenatal hem de postnatal dönemde faaliyet gösteren kemik
büyüme merkezlerinden ve kemik büyüme yerlerinden bahsedilecektir.
Giirsoy (13) kitabmda kemik büyüme merkezini şöyle tarif etmektedir:
"Yeterli ve belirli bir zaman süresince, daha önceden mevcut kemik
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dokusunun kütlesini arttıran, interstisyel kıkırdak teşekkülü ile komşu
dokuları birbirinden ayıncı bir kuvvet hasıl edebilen, dış etkilere bağlı
olmayarak, endokondral faaliyet ile kemik büyümesini sag lay an özel bölgelere iskelet büyümesi merkezi adı verildi." Bu tanıma göre şekil 1 ll'de
anlatilan, yalniz kıkırdaksal kemik yapiminin söz konusu olduğu; epifiz
kıkırdağı, sinkondrosisler ve alt çene kondil kıkırdağı kemik büyüme
merkezleri olarak kabul edilmektedir. Buna karşın intramembranöz kemik
yapımıyla kemik büyümesinin söz konusu olduğu periosteum ile örtülü
kemik dış yüzeyleri, endosteum ile kapli kemik iç yüzeylerindeki ve suturalardaki bag dokusunda da interstisyel büyüme olmasına ragmen, bu bölgeler "kemik büyüme yerleri" olarak isimlendirilmektedirler.
iskelet (kemik) büyüme merkezi tamminda belirtildiği gibi, büyüme
merkezinin di§ etkilere bağlı olmayan bağımsız bir büyüme yetenegine
sahip olması gerekmektedir. Büyüme merkezi olarak kabul edilen epifiz,
sinkondrosis ve kondil kıkırdakları fonksiyonsuz bir organ (beyin) içine
transplante edilerek (13,20) ve doku kültürleri yapılarak (7,13), bu
kikirdaklarin bağımsız büyüme potansiyelleri olup olmadığı araştırılmıştır
(13). Yalniz uzun kemiklerin epifiz kıkırdağımn basmç altında bile
bağımsız olarak büyüdüğü (hiperplazi, hipertrofi, hücrelerarası uzaklik
artışı), diğerlerinin ise büyüyemediği görülmüştür, Buradan çıkan sonuç,
yalniz uzun kemiklerin epifiz kıkırdaklannın gerçek büyüme merkezi
olduğudur.
Gelişİm dönemindeki bir suturanın iki tarafında bulunan kemikleri
birbirinden uzaklaştırmaya çalışan bir zemberek (spring) ile sutural
büyüme arttırılabilirken, bir uzun kemiğin epifizi ile diafizi arasmda
uygulanan aynı türdeki bir zemberek ile epifiz büyümesi arttırılamamıştır
(14). Buna karşın alt çene kıku-dağı büyümesinin mekanik stimuluslara
cevap verdiği ve buna bağlı olarak kondiler büyümenin arttırılabileceği
görülmüştür (29,35,36). Buradan da epifiz ve alt çene kondil kıkırdakları
arasında bir fark olduğu anlaşılmaktadır.
Bu farklar şunlardır:
-Epifiz kıkırdaklan embriyonal dönemden kalma primordial
kıkırdaklar olmasına karşın, kondil kıkırdağı sekonder kıkırdaktır.
-Kondil kıkırdağındaki hücre çoğalması en üstteki periosteum'a benzeyen bağ dokusundan başlamaktadır, epifiz kıkırdağında ise yalnız
kıkırdak dokusu çoğalması söz konusudur (şekil 111).
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-Doğumdan sonra epifiz kıkırdağında ikincil bir kemikleşme merkezi
oluştuktan sonra, erişkin yaşa gelindiğinde epifiz kıkırdağı tamamen
kalsifiye olarak ortadan kalkmaktadir. Buna karşm kondil kıkırdağında
hiçbir zaman bir ikincil kemikleşme merkezi oluşmaz ve kondil kıkırdağı
hiçbir zaman tamamen kalsifiye olarak ortadan kalkmaz.
-Doku kültüründe epifiz kıkırdağı büyümesine devam ederken,
kondil kıkırdağı büyüyemez.
-Mekanik etkilerle epifiz kıkırdağı büyümesi arttınlamazken, kondil
kıkırdağı büyümesi arttırılabilir.
8.6.2. Kemik Büyüme Yerleri
Periosteum ile örtülü kemik dış yüzeylerinde, endosteum ile kaph
kemik içi boşluk yüzeylerinde ve suturalarda kemik büyümesi intramembranöz kemik yapımıyla gerçekleşmekte olup, bu bolgeler kemik büyüme
yerleri olarak adlandinlmaktadirlar. Ayrıca yine intramembranöz kemikleşmenin söz konusu olduğu periodontal membran ve alveol kemikleri de
çene kemiklerinin büyüme yerleri olarak kabul edilmektedirler.
8.6.2.1. Periosteum ve Endosteum
Kemiklerin ytizey kisimlanmn biiyiime yerleri olan periosteum ve
endosteum birer bag dokusu membrani olup, kemik yapma (appozisyon)
veya kemik eritme (rezorbsiyon) yeteneğine sahiptirler. Kemik appozisyonu kemik btiyiimesine, kemik rezorbsiyonu ise kemik gelişimine neden
olmaktadir. Periosteum ve endosteum daha once 8.5.1. numarali başlık
altında anlahldığından burada ayrıca anlatılmayacaktır.
8.6.2.2. Suturalar
Kafa ve yüz kemikleri arasında ne kadar çok sutura olduğu
hatırlamrsa, sutural büyümenin ne kadar büyük önemi olduğu
anlaşılacaktır. Sutural büyümeyi anlatmak için önce büyüme dönemindeki suturanın histolojik yapısından kısaca bahsetmek gerekmektedir.
Birbirine komşu iki kemik arasında bulunan sutura bir bag dokusu şeridinden ibarettir. Erişkinde suturaya komşu kemik kenarları zigzagh bir
yapıda olmasma karşın büyüme çağında düzdür. Şekil 120'de şematize
edildiği gibi suturada karşı karşıya gelen iki kemiğin üzerini örten
periost, suturada da devam edîyormuş gibi düşünülebilir. Şekil 120'de
görüldüğü gibi her iki kemiğin periostunun suturada ayrı ayrı biribirlerine
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sırtlannı vermiş olarak, iki ayn periost halinde devam ettiği düşünülnıelidir. Daha once 8.5.1. numarah başlık altında anlatıldığı gibi, periost bir
bağ dokusu membramdir. Periostun en list tabakası fibröz bir tabaka olup,
fibroblastlar, kollagen lifler, damar ve sinirlerden oluşmuştur, Periostun
kemiğe komşu tabakası ise esas kemik yapan (osteojenik) kambiyum
tabakası olup, osteoblastların çoğaldığı, osteoblastlar tarafından
salgilanan kollagen lifler üzerine kalsiyum tuzlannın çokelerek Sharpey
lifleri haline dönüştüğü ve kemiğin imal edildiği tabakadır. Şekil 120'de
görüldüğü gibi suturada karşı karşıya gelen her iki kemiğin de ayn ayn
birer kambiyum tabakası ve fibröz dokudan oluşan bırer kapsüler tabakası
vardır. İki kapsiiler tabaka arasinda da kan damarlarimn bulunduğu bir ara
tabaka vardir, Suturada karşı karşıya gelen iki kemiğin de ayn ayn birer
kambiyum tabakaları bulunduğundan, her iki kemik de ayn ayn büyürler
(şekil 121). Her iki kemik eşit miktarlarda büyüyebildıği gibi, biri
diğerinden daha fazla veya az büyüyebilir. Her iki kemik eşit miktarda
büyürse suturanm yeri değişmez. Büyüme eşit miktarda değilse suturanın
yeri değişir, Suturada iki kemik uç uca karşılaştığı gibi, biri diğerinin
biraz tizerinde veya altmda da olabilin tki kemiğin bu şekilde biri
diğerinin biraz altmda veya üstünde karşılaşmasının amacı şöyle açıklanabilir. Şekil 122'de görüldüğü gibi yeni doğmuş bir bebekte, ikiden fazla
kafa kemiğinin karşılaştığı suturalarm kavşak noktalarmda yine bag
dokusundan oluşmuş 6 adet bıngıldak (fontanel) bulunmaktadır. Doğum
esnasmda bebeğin başı doğum kanalından geçerken, annenin kalça
kemikleri (pelvis) bir ölçüde açılırken, kafa kemikleri de bir ölçüde birbiri
üzerinde kayarak bebek doğmaktadır. Bu bıngıldaklar doğumdan sonra 1
ile 3 yaşları arasmda membranöz kemikleşme ile kapanacaklardir.
Anterior fontanel ~ fonticulus major = fonticulus frontalis 3 yaşında
kapanır. Posterior fontanel = fonticulus minor bir yaşında kapanır.
Anterior lateral fontanel = fonticulus sphenoideus çocuk 2-3 ayhkken
kapamr. Posterior lateral fontanel = fonticulus mastoideus bir yaşında
kapamr,
8.6.2,3, Periodontal Membran
Çene ve yüz iskeletinin büyüme ve gelİşimi esnasmda, çene kemiklerinin biribirlerine ve kafaya göre konumları değişmektedir (şekil 132).
Dişler de bu durum değişikliklerine uyum sağlamak zorundadırlar.
Dişlerin bu yeni durumlara adaptasyonu periodontal membran sayesinde
olmaktadir.
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Ara Tabaka

Fibröz
Tabaka

Kambiyum
Tabakasi

Periost

Şekil 120: Suturanm histolojik tabakalan. Bir suturaya komşu her iki kemiğin de kendisine
ait kambiyum ve kapsüler tabakalan olmasına karştnf ara tabaka ise her iki kemik için
müşterek olup bir tanedir. Suturanm her iki tarafmdaki kemiklerin ayri ayri kambiyum
tabakalan olduğundan her iki kemik de ayri ayri büyür.

Sutural kemik büyümesi
Şekil 121: Sutural büyüme. Oluşum açısından beyirı oluşumu kemik oluşumundan örıce
olup, beyinin büyümesi ve basmcı kafa kemiklerinîn büyüme siimulusudur. Moss.
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Metopİc sutura
Şekil 122: Yeni doğmuş bebekteki kafa kemikleri arasındaki bırıgıldaklar (fontanel'ler).

Yukarıda anlatılırken, iki komşu kemik arasmda bulunan suturalardaki bag dokusunun; her iki kemiğin üzerini örten ve bir bag dokusu
membram olan periostun suturalardaki devami olarak kabul edildiği
söylenmişti. Aynı şekilde periodontal membran da; çene kemîklerinin
üzerini örten periost membranm diş köklerinin bulunduğu alveol kemiği
cukurlarindaki devami olarak düşünülebilir. Periodontal membranda da
ihtiyaca göre yeni kemik yapan hiicreler (osteoblast), veya ihtiyaca göre
kemiği eriten hiicreler (osteoklast) bulunmaktadır. Neye ihtiyaç varsa o
hiicreler çoğalmaktadırlar. Bu nedenle periodontal membran da; diş köklerinin bulunduğu alveol kemiği kısımlarınm, çene kemiklerinin yeni
durumlarma uyum sağlayıcı büyüme ve gelişim yerleri olarak düşünülmelidir.
Periodontal membranm en önemli görevlerinden biri de kollagen
liflerle dişleri alveol kemiğine bağlamaktır. Şekil 123'de görüldüğü gibi
periodontal lifler üç gruba aynlarak incelenmektedir (10, 11,13, 21). 1.
Kemiğe komşu olan ve kemik içinde Sharpey lifleri olarak devam eden
olgun kollagen liflerin bulunduğu "dış periodontal bölge". 2. İnce, genç
kollagen (prekollagen) liflerin bulunduğu "ara periodontal bölge". 3. Diş
köküne komşu ve sement içine de giren olgun kollagen liflerin bulunduğu
"iç periodontal bölge".
Şimdi büyüme ve gelişime uyum sağlayıcı diş hareketlerine bir örnek
vererek, periodontal membranda meydana gelen olaylari anlamaya
çalışalım. Bilindiği gibi dışlerin mesial yönde fizyolojik hareketleri söz
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konusudur. Şimdi bu hareketler esnasmda periodontal membrandaki
değişiklikleri inceleyelim. Bilindiği gibi dişin hareket yönündeki peri
odontal membran daralmakta, diğer taraftaki periodontal membran da
genişlemektedir. Periodontal aralığın genişlediği ve daraldığı taraflardaki
olayları ayrı ayrı inceleyelim.

Periodontal
böigeler

Periodontal
böigeler

Şeki! 123: Periodontal membranm dişe ve kemiğe komşu bölgelerinin adlandırılması.

Periodontal Membranm Gerilme Tarafı
Periodontal membranm gerildiği taraftaki alveol kemiği yüzeyinde
osteoblastlar çoğalarak yeni kemik yaparlar. Böylece yeni yapılan kemik
altında kalan dış periodontal bölgenin olgun kollagen lifleri Sharpey
liflerine dönüşmüş olurlar. Bu esnada, bol miktarda fibroblast ve damarlann bulunduğu ara periodontal bölgede yeni genç kolagen (prekollagen)
lifler yapılmaktadır. Bunun amacı, Sharpey liflerine dönüşmüş eski dış
periodontal bölge liflerinin yerine yeni dış periodontal bölge liflerini
oluşturmaktır. Ara periodontal bölgenin olgunlaşan kollagen lifleri yeni
dış periodontal bölge liflerine dönüşürler. Böylece dişin kokünü alveol
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kemiğine bağlayan kollagen bağlantının devamhiığı korunmuş olur.

Şekii 124: Komşu iki diş kökü arasmdaki alveol kemiği bölmesinin (septum) dişlerle beraber
hareket etmesi, Hareket yönündeki sıkışan periodontal membrana bakan kortikal kemik
yüzeyi rezorbe ediiirken, ayni kortikal laminanin endosteal iç yüzeylerinde ise yeni kemik
appozisyonu olmakta ve böyiece kortikal kemik kalınlığı korunarak hareket yönünde sürüklenmektedir {cortical drift). Periodontal membranm gerildiği tarafta ise anlatflanin tarn tersi
olmaktadır.(+) işareti kemik appozisyonunuT (-} îşaret kemik rezorbsiyonunu göstermektedir.

Periodontal Membranm Sıkısma Tarafı
Periodontal arahğm sıkıştığı taraftaki alveol kemiği yüzeyinde
osteoklastlar çoğalarak, dişin hareket ettiği taraftaki kemiği eritirler. Bu
esnada Sharpey liflerinin de yarısı, özellikle damar yakinindakiler, eritilmektedir. Eritilmeden kalan Sharpey lifleri, artik yeni dış periodontal
bölge liflerini oluşturmaktadırlar. Eritilmiş olan Sharpey lifleri, ara
bölgedeki liflerin çoğalmasıyla telâfi edilerek, periodontal bağlantmm
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devamı sağlanmaktadır.
Diş Kökleri Arasındaki Alveolar Septumun Hareketi
Şekil 124'de görüldüğü gibi iki diş kökü arasmda bulunan alveolar
septum kemiğinin, her iki köke bakan birer kortikal tabakası ve bu iki kor
tikal tabaka arasında da ince bir medüller kısmı bulunmaktadır. Bilindiği
gibi kortikal kemik, yoğunluğu fazla olan lamelli kemikten, mediiller
kemik ise hücresi, daman, gözeneği bol, yoğunluğu daha az olan siingerimsi kemikten meydana gelmiştir. İskelette mediiller kısmı olmayan kor
tikal kemik yapısı çok enderdir. Genellikle iki kortikal kemik plâğı (lam
ina) arasinda bir mediiller kısım bulunmaktadır. Ömeğin kafatası kemiklerinde olduğu gibi iki kortikal kemik laminasi arasinda bir mediiller
kısmın olmasına "diplöe" denilmektedir.
Şekil 124'de görüldüğü gibi periodontal membramn sıkıştığı taraftaki diş köküne bakan septumun kortikal kemik yiizeyi rezorbe edilirken,
ayni kortikal kemik laminasinin mediiller kisma bakan iç yüzeylerinde ise
endostal yeni kemik appozisyonu olmaktadir, yani mediiller simgerimsi
kemik kompakt kemiğe dönüşmektedir, Böylece kortikal kemik, kalınlığı
korunarak hareket yönünde sürüklenmektedir (cortical drift). Periodontal
membramn gerildiğı tarafta ise biraz önce anlatılan olaylann tarn tersi
olmaktadır. Gerilme tarafında diş köküne bakan septal kortikal kemik
yüzeyinde yeni kemik appozisyonu, ayni kortikal kemik" laminasinin
mediiller kisma bakan iç yüzeyinde ise kemik rezorbsiyonu meydana gelerek kortikal kemik kalmlığı korunmaktadır. Eritilen kortikal kemik yerine ise siingerimsi mediiller kemik yapılarak, karşı tarafta kortikal kemiğe
dönüşmüş olan mediiller kemiğin kalmlığı da korunmuş olmaktadır.
Böylece iki diş kökü arasinda bulunan alveolar septum da, kahnlığım
koruyarak dişle birlikte hareket etmektedir.
8.6.2.4. Processus Alveolaris
Daha önce kemik dokusunun hiicrelerarasi maddesi kalsifiye
olduğundan, kemik dokusunda interstisyel büyüme olmadığı anlatılmıştı.
Kemik ancak yüzey kısımlarından ve uç kısımlarından büyüyebümekteydi. Kemiğin yüzey kısımlarından büyümesi, periostal veya endostal
intramembranöz kemik yapımı ile olmaktaydı. Kemiklerin uç
kısımlarından büyümesi ise ya kemik biiyiime merkezleri veya kemik
buyüme yerleriyle gerçekleşmekteydi. Kemiklerin uç kısımlarındaki
biiyiime merkezlerinde bulunan kıkırdak dokusu, endokondral kemik
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yapımı ile kemik büyümesini sağlıyordu. Bu büyüme merkezlerinden
yalmz uzun kemiklerin epifiz kikirdaklanmn bağımsız olarak büyüyebildiği, sinkondrosislerle alt çene kondil kıkırdağmın bağımsız olarak
büyüyemediği söylenmişti. Bu durumda gerçek büyüme merkezi olarak
yalmz uzun kemiklerin epifiz kıkrdağı kahyordu. Kemiklerin birbirine
komşu uç kısımlan, örneğin suturalar, büyüme yerleri olup, intramembranöz kemik' yapımı ile büyüyorlardı. Processus alveolarisler de alt ve
üst çene kemiklerinin birbirine komşu, temas sağlayan uç kısımlarıdırlar.
Bu nedenle processus alveolarisler de büyüme yerleri olarak görülmektedirler. Processus alveolarisler de periostal ve endostal kemik yapımı ile
buyiimektedirler.

Doğum

1 Yaş

Şekil 125 : Processus alveolaris büyüme ve gelişimi. Alveol kemiği büyümesinde itici güç
diş tomurcuklannın büyüme ve geüşimidir. Doğumda burun boşluğu döşemesiyle hemen
hemen aynı seviyede olan processus alveolaris, mine dentin kök oluşumu ve dişlerin
sürmesiyle büyür. Sperber.
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Processus alveolarislerin büyümesi şekil 125'de görüldüğü gibi
büyük ölçüde diş tomurcuklarının büyüme ve gelişimi ile olmaktadır. Diş
tomurcuklannda mine, dentin ve sement oluşumu ve dişlerin sürmeleri,
alveol kemiği büyümesinin en büyük itici gücüdür. Şekil 125'de doğumda
processus alveolarislerin hemen hemen yok denecek kadar az olduğu ve
burun boşluğu döşemesiyle aynı seviyede olduğu görülmektedir. Dişlerin
kron ve kök oluşumu ve sürmeleriyle processus alveolaris büyümesi birbirine paralel olarak gitmektedir. Dişler sürdükten sonra da alveol kemiği
büyümesi devam etmektedir. Çünkü büyüme ve gelişim ile alt ve iist çene
kemiklerinin biribirlerine gore konumları değişmeye devam etmekte ve
dişlerin okluzyonu da bu yeni durumlara uyum sağlamaya devam etmek
tedir (şekil 132). Alt ve iist çene kemiklerinin konumlarımn değişmesi
aşağıdaki olaylarla meydana gelmektedir.
-Bilindiği gibi sinkondrosis sfenooksipitalis 16 yaşma kadar aktiftir.
Buradaki endokondral kemik büyümesi sonucu, alt çene eklem çukuru
arkaya ve aşağıya doğru yer değiştirmektedir. Buna bağlı olarak alt çene
üst çeneden uzaklaşmaktadır.
-Ayrıca alt çene kondil başındaki endokondral kemik büyümesi sonu
cu, alt çene ramus uzunluğu artmakta ve alt çene korpusunu üst çeneden
uzaklaştırmaktadır (translation veya displacement).
-Buna karşm üst çeneyi baş ve yüz kemiklerine bağlayan suturalardaki büyüme sonucu, iist çene one ve aşağıya doğru yer değiştirerek
(translation veya displacement), alt çenenin uzaklaşmasının bir kısmmı
karşılamaya çalışmaktadır. Karşılanamayan miktar da alt ve iist çenenin
alveolar kemik büyümesi ile kompanse edilmektedir.

8.7. Kemik Büyüme ve Gelişim Mekanizmaları
Daha önce de birkaç defa tekrarlandığı gibi kemiklerin büyümesi uç
veya yüzey kısımlarmdan şöyle olmaktadır.
1- Kemik buy time merkezlerindeki kıkırdak hücrelerinin çoğalarak
önce kıkırdak bir maket oluşturulması, sonra bu kıkırdak hiicrelerinin
yokedilerek yerine kemik yapılması (indirekt kemikleşme, endokondral
kemikleşme).
2- Kemik biiyiime yerlerindeki bag dokusu hiicrelerinin çoğalmasıyla
direkt yolla kemik yapdması (intramembranöz kemikîeşme).
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3- Kemiklerin dış ve iç yüzeylerini örten bağ dokusu membranındaki
(periosteum, endosteum) hücre çoğalması ve intramembranöz kemik
yapılması.
Bu üç yolla kemiklerin hacimleri artarak yeni büyüklük (resizing)
kazanırlarken, aynı zamanda bu hacim artışı sonucu kemiklerin uzaydaki
yerleri ve konumları da değişmektedir (translation veya deplacement).
Şekil 104'te gösterildiği gibi, bir kemik her tarafından aynı miktarda
büyürse erişkin şeklini alamaz, Kemiğin erişkin şeklini alabilmesi
(gelişimi) için, her tarafmda farklı mıktarlarda büyüme ve hatta bazı
taraflannda kemik yıkımı (rezorbsiyon) söz konusudur. İşte şimdi kemik
büyüme ve gelişiminde rol oynayan değişik mekanizmalar ayrı başhklar
halinde incelenecektir. Ayrı başhklar halinde incelenmesine rağmen, bir
mekanizma tek başına bir kemiğin büyüme ve gelişiminde etkili olnıaz.
Bir kemiğin erişkin şeklini almasında, bütün büyüme ve gelişim mekanizmalan birlikte rol oynarlar.
Kemik büyüme ve gelişiminde rol oynayan bu mekanizmalar hem
prenatal hem de postnatal dönemde etkili olmaktadirlar. Bu nedenle
"postnatal büyüme ve gelişim" başlığı altında anlatılması gereken bazi
konular da burada "prenatal" kısımda anlatılmıştır.
8,7*1. "V" Harfi Prensibine Göre Büyüme
Kemiklerin bazı bölgelerinin "V" harfi prensibine gore buy time ve
gelişim gösterdiği Enlow (8,9) tarafından ortaya çıkanlmıştır. Çeşitli
kemiklerin değişik kısımlarmdan kesitler yapıldığı zaman, kemiklerin
bazi kisimlarimn "V" harfi şeklinde olduğu görülmektedir (şekil 126,
128,129). "V" prensibine göre büyüyen kemik bölgelerinde, "V" harfini
oluşturan iki doğru parçasının 180 dereceden küçük açı oluşturan iç
kısımlan ile iki ucunda kemik appozisyonu, dış kısımlarmda ise kemik
rezorbsiyonu olmaktadır (şekil 126-D). Bunun sonucunda **V" harfi iki uç
kısmına doğru büyüyerek yer değiştirmektedir (şekil 126-C-D). Dikkat
edilirse kemiğin hareket yönüne bakan yüzeylerinde kemik appozisyonu,
hareket yonünün aksi yüzeylerinde ise kemik rezorbsiyonu olmaktadır,
"V" harfi prensibine göre büyüme ve gelişim gösteren bölgeler şekii
126, 128 ve 129*da gösterilmiştir. Şekil 126-A ve B'de alt çene kondilinin frontal kesitinin "V'harfî şeklini andırdığı görülmektedin Alt çene
kondilini örten kompakt kemiğin periost ile kaplı dış yüzeyinde kemik
rezorbsiyonu görülürken, kompakt kemiğin endostal iç yüzeylerinde ise
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yeni kemik yapımı (appozisyon) sonucu kondil yukanya doğru büyüyerek
yer değiştirmektedir (şekil 126-A ve B). Kondilin büyüyerek yukarı doğru
hareketine bağlı olarak; büyümenin başlangıcında kondil başımn en geniş
bölgesi (şekil 126-A), büyüme sonunda daralarak kondilin boyurt kısmma
dönüşmektedir (relocation). Burada olduğu gibi kemikteki bir bölgenin
yer değîştirerek başka bir bölgeye dönüşmesine "relocation" denilmektedir.

A A AA

ı+l

— *\ j _ ı
\

■.+

A

B
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Şekil 126: "V" harfi prensibine göre büyüme. A-B: Alt çene kondilinin frontal kesiti bir "V"
harfini andırır. C-D: "V" harfi prensibine göre büyüme ve yer değiştirme. A-B: alt çene kondil
çıkınttsının periostal dış yüzünde kemik rezorbsiyonu, endostal yüzünde iç yüzeyinde ise
kemik appozisyonu meydana gelmesi sonucu kondil yukarı doğru büyüyerek hareket
etmektedir. A: Başlangıçta kondil başının en geniş yeri olan bölge, büyüme sonucunda dar
alarak, kondilin boyun kısmına dönüşmektedir (relocation). Enlow.

"V" prensibine göre büyüyen diğer bir bölge de şekil 128'de gösterilen processus coronoideus ossis mandibularis'tir. Alt çenenin coronoid
çıkıntısmm ön tarafmda kemik rezorbsiyonu, arka tarafmda kemik
appozisyonu meydana gelerek (şekil 127) coronoid çıkıntı arkaya doğru
büyürken, ayni zamanda "V" prensibine göre de yukariya ve dışarıya
doğru (şekil 128) büyümektedir. Alt çenenin coronoid çıkıntıları bölgesinden geçen bir frontal kesiti yapıldığında, sağ ve sol coronoid
çıkıntılann bir "V" harfini oluşturacak şekilde eğim gösterdikleri şekil
128'de görülmektedir. Coronoid çıkmtıların iç yüzeylerinde kemik
appozisyonu, dış yüzeylerinde ise kemik rezorpsiyonu oluşmasıyla coro
noid çıkıntılar hem yukanya hem de dışanya doğru büyüyerek hareket
f
ederler. Bu rezorpsiyon appozisyon olaymın aslı şekil 128 de en üst ve
sağ tarafta gösterilmiştir. Bilindiği gibi bütün kemiklerin en dış tabakası
kompakt kemiktir. Hem processus coronoideus hem de alt çenenin tümü;
hem anterior hem posterior, hem lateral hem de medial yüzeyleri kompakt
kemik ile örtülüdür. Şekil 128 en üst ve sag tarafta görüldüğü gibi, coro254
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noid çıkıntımn medial yüzeyini örten kompakt kemik tabakasınm perios
teum ile kaplı iç yüzeyinde appozisyon oluşurken, endosteum ile kâplı
medüller yüzeyinde ise kemik rezorbsiyonu meydana gelmektedir.
Coronoid çıkıntının lateral yüzeyini örten kompakt kemik tabakasmtn
periosteum ile kaplı dış yüzeyinde rezorbsiyon oluşurken, endosteum ile
kaplı medüller iç yüzeyinde ise kemik appozisyonu meydana gelmektedir.
Bunun amaci kompakt kemik tabakasmin kahnlığını korumaktır.
Coronoid çıkıntılar yukanya doğru büyürken aynı zamanda genişleyerek
dışarıya doğru hareket etmektedirler. Buna ayak uydurmak için; coronoid
çıkmtmın alt kısmındaki, corpus mandibularis ile birleşen alt çene
ramus'unun alt kismmin iç yüzeyinde rezorbsiyon, dış yüzeyinde ise
kemik appozisyonu meydana gelmektedir.

Şekil 127: Alt çenenin coronoid çıkıniısının örı kenarmda kemik rezorbsiyonu ve arka
kanarinda kemik appozisyonu olarak, coronoid çıkıntı arkaya ve yukarı doğru büyümektedir (remodelling). Eniow.

"V" prensibine göre büyüyen diğer bir bölge de şekil 129'da görülen
üst çene alveol kemiğidir. Üst çene kemiğinden frontal bir kesit
yapıldığında sağ ve sol processus alveolaris'lerin "V" harfini oluşturan bir
eğim gösterdikleri şekil 129'da görülmektedir. Sağ ve sol alveol kemiği
çıkmtılarının yanağa bakan dış yüzeylerinde rezorpsiyon, damağa bakan
iç yüzeylerinde ise kemik appozisyonu oluşması ile alveol kemiği dışarıya
ve aşağıya doğru büyüyerek genişler. Aymı zamanda damak kubbesinin
burun boşluğuna bakan yüzünde rezorbsiyon, ağız boşluğuna bakan
yüzeyinde ise appozisyon meydana gelmesi sonucu (şekil 129), damak da
aşağıya doğru yer değiştirerek genişler (remodelling).
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Şekil 128: Alt çenenin processus coronoideus bölgesinden yapılan frontal kesitte, sag ve
sol coronoid çıkıntıların bir "V" harfi oluşturduğu görülmektedir. Sag ve sol coronoid
çıkmtıiarın iç yüzeyferindB kemik appozisyonu, dış yüzeylerinde ise kemik rezorbsiyonu
oluşmasıyla coronoid çıkıntılar hem yukarıya hem de dışanya doğru büyüyerek hareket
ederler. Coronoid çıkmtının aynı zamanda dışarıya doğru büyümesine ayak uydurmak içint
coronoid çıkıntımn alt kfsmındaki, corpus mandibularis ile birleşen alt çene ramus'unun alt
kismmin iç yüzeyinde ise kemik rezorbsiyonu, dış yüzeyinde ise kemik appozisyonu olmaktadir. En low.
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I
Şekil 129: Üst çene kemiğinden frontal bir kesit yapıldığında sağ ve sol processus alveolaris'lerîn bir "V" harfi oluşturduğu görülmektedir. Processus alveolaris'lerîn yanağa bakan
dtş yüzlerinde rezorbsiyon, damağa bakan iç yüzlerinde ise kemik appozisyonu oluşarak
alveol kemiği dışarıya ve aşağıya doğru büyüyerek genişler. Ayni zamanda damak
kubbesinin burun boşluğuna bakan yüzeyinde ise appozisyon meydana geimestyle damak
da aşağiya doğru yer değiştirerek genişler (remodelling). Enlow.

8.7.2. Yeniden Biçimlenme (remodelling)
Şekil 104'de görüldüğü gibi bir kemik erişkin halini almak için
büyürken aynı zamanda şekli ve komşu organlarla ilişküeri de değişmektedir (gelişim). Kemikteki bu şekil değişiklikleri için, yalnız yeni kemik
yapımı (appozisyon) yetmez, kemik rezorbsiyonu da gerekmektedir.
Kemiğin büyürken şeklinin değişmesine "yeniden biçimlenme" (remodel
ling) denir. Şekil 130 'da alt çenenin ramus bölgesinin yeniden biçimlenmesi görülmektedir. Ramus'un ön kenarında rezorbsiyon arka kenarında
appozisyon oluşumuyla ramus arkaya doğru hareket ederek yer
değiştirmekte, corpus uzunluğu artmakta ve molar dişlere sürmeleri için
yer açılmaktadır. Bu olayın aslı şöyle olmaktadır. Şekil 130-A'da
görüldüğü gibi ramus'un ön tarafını örtan kompakt kemik duvarının;
periostal ön yüzeyi rezorbe edilirken, medüller kısma bakan endostal öniç yüzeyinde kemik appozisyonu olmaktadır. Ramus'un arka tarafmı örten
kompakt kemik duvarının ise; medüller kısma bakan endostal arka-iç
yüzeyi rezorbe edilirken, periostal arka yüzeyinde appozisyon olmaktadır.
Şekil 130-C'de gösterilen iki duvarcı ramus'un on tarafında, iki duvarcı
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da ramus'un arka tarafında çalışıyor gibi düşünülebilir. Ramus "remodelling" lie arka ve yukanya doğru yer değiştirirken, foramen mandibularis
de "remodelling" ile arkaya ve yukanya doğru yer değiştirmektedir (şekil
130-D).

C

D

Şekil 130: Alt çene ramus bölgesinin yeniden biçimlenmesi (remodelling), A: Ramus'un on
tarafini örten kompakt kemik duvannin; periostal ön yüzeyi rezorbe edilirken, medüller
kısma bakan endosîal ön-iç yüzeyinde kemik appozisyonu olmaktadtr. Ramus arka tarafini
örten kompakt kemik duvannin ise; medütler kısma bakan endostal arka-iç yüzeyi rezorbe
edîlirken, periosia! arka yiizeyinde ise appozisyon olmaktadır. Şekil C'de gösterilen iki
duvarci ramus on tarafmda, iki duvarci da ramus'un arka tarafında çalışıyor gibi
düşünülebiiir. B: Ramus'un yeniden biçımlenmesi (remodelling) ile ramus arkaya ve
yukanya dogru hareket etmekte, corpus uzunluğu artmakta, molar dişlere sürmeleri içîn yer
açılmaktadır. D: Foramen mandibularis de remodelling ile arka ve yukanya doğru yer
değiştirmektedir. Enlow.
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8.7.3. Kemik Içinde Yer Değiştirme (relocation)
Btiyüme ve gelişim sonucunda bir kemiğin tümünde veya kemiğin
herhangi bir bölgesinde olmak üzere iki tür yer değiştirme, hareket olmaktadir. Bunlardan bir tanesi kemiğin bütünüyle uzayda yer değiştirmesidir,
buna "translation" veya "deplacement" denmektedir. Digeri de bir kemik
içinde o kemiğe ait bir bölgenin yer değiştirmesidir, bu harekete "reloca
tion" denilmektedir. Giirsoy (13) kitabmda "relocation" hareketini "yeni
yerler işgal etme" şeklinde ifade etmektedir. "Yeni yerler işgal etme"
ifadesi bize translasyon (deplasman) hareketini de kapsiyor gibi
geldiğinden, "relocation" hareketi için kemik içinde yer değiştirme deyişi
kullamlmıştır. Buna şekil 126-A'da bir örnek verilmiştir. Daha önce alt
çene kondil başmm en geniş yeri olan bölge büyüme ve gelİşim sonucu
yukanya doğru yer değiştirerek (relocation), başlangıçta kondil başının en
geniş yeri olan bölge kondil boynu haline gelmiştir (şekil 126-A). Kemik
içinde yer değiştirmeye ikinci bir örnek ise şekil 130-B'de görülmektedir.
Başlangıçta ramus mandibula on kenarmin foramen mentale'ye uzaklığı
örneğin 20 milimetre iken büyüme ve gelişim sonunda 35 milimetreye
çıkarak, ramus ön kenarı arkaya doğru yer değiştirmiştir (şekil 130-B).

A

B

C

Şekil 131: "Relaocatiorf oiaymi açıkiamak için bir model. A'da en üstte bulunan siyah disk,
üzerine yenî diskier ilâve oldukça daha aşağıda kalmış, C'de ise tam ortada konumlanmıştır. Enlow.

Enlow (8,9) "relocation" olayını daha iyi açıklamak için şekil 131'de
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görülen bir model düşünmüştür. Şekill31-A'da en üstte bulunan siyah
disk; üzerine yeni diskler ilâve edildikçe daha aşağıda kalmış, şekil 131C'de ise tam ortada konumlanmıştır. Ashnda siyah disk yer değiştirmemiştir. Disklerden oluşan sütun yükseldikçe siyah disk göreceli olarak yer
değiştirmiş gibi gözükmektedir. Bu modele son sunduğumuz ömeği uygulayalım. Siyah diski foramen mentale'ye benzetirsek, geriye çekilen
ramus mandibula ön kenan da ilâve edilen disklere benzetilebilir.

8.7.4. Kemiğin Bütünüyle Yer Değîştirmesi (translation
veya deplacement)
Kemiğin bütünüyle yer değiştirmesine Moss (23,24,25,26) "transla
tion", Enlow (8,9) ise "deplacement" hareketi adını vermişlerdir. Kemiğin
bütünüyle yer değiştirmesine şekil 132'de iki örnek verilmiştir. Dahaönce
de söylendiği gibi, kemik büyüme ve gelişim mekanizmalarından yalnız
biri değil hepsi birlikte iş başındadırlar. Alt çene kondil başı endokondral
kemik yapımıyla yukan ve arkaya doğru büyüyerek yer değiştirirken
(relocation), ramus da buna yeniden şekillenme (remodelling) ile, ramus
ön kenannda rezorbsiyon arka kenannda appozisyon meydana gelerek
ayak uydurur (şekil 132-A). Yukan ve arkaya doğru büyüyen alt çene
kondil başı, temporal kemikte bulunan eklem çukurunu delerek kafa
kaidesine giremeyeceğine göre, alt çene büyüme miktarı kadar bütünüyle
one ve aşağıya doğru hareket etmek zorundadır (şekil 132-A ve D). İşte
bu şekilde alt çenenin bütünüyle yer değiştirmesine alt çene translasyonu
veya alt çene deplasmanı denir.
Bilİndiği gibi üst çene kemiği, alt çene gibi bağımsız bir kemik
olmadığından, tek başına hareket edemez. Ust çene baş ve yiiz kemiklerine suturalarla bağh olup, burun boşluğunun önemli bir kısmını oluşturur.
Bu nedenle list çene kemiğinden konuşurken, yalnız üst çene demek yerine, nasomaksiller kompleks demek daha doğru olur. Şekil 133'de üst
çeneyi baş ve yüz kemiklerine bağlayan önemli suturaîar görülmektedir.
Bu suturalarda bulunan bağ dokusundaki hücre çoğalması ve direkt
kemikleşme ile üst çene kemiği büyüyerek bu suturalarm seyir yönlerine
dik yönde, one ve aşağıya doğru bütünüyle yer değiştirir (şekil 132-E).
Işte bu şekilde üst çene kompleksinin one ve aşağıya doğru yer
değiştirmesine üst çene translasyonu veya üst çene deplasmam denir. Bu
esnada tuber maksilla'da oluşan kemik appozisyonlan ile tuber arkaya
doğru büyüyerek (relocation) molar dişlere sürmeleri için yer hazırlanır.
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Şekiî 132: Kemiğin bütünüyle yer değişîirmesi (translation veyadeplacement), A,B ve D: Alt
çenenin bütünüyle yer değiştirmesL E: Üst çene kompleksinin bütönüyfe yer değiştirmesi.
C; Bir kemikte hem yerel (fokal) olaylar (yeniden biçimlenme ve kemik içinde yer
değiştirme), hem de kemiğin bütürıüyle yer değiştirmesi birükte olmaktadır. Şekilde gösterilen modelde duvaralar lokal olayları (remodelling ve relocation), arabamn hareket ettirilmesi de translation" = "depiacemenf hareketini göstermektedir. Enlow.
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3, frontomaxillaris
S. zygomaticomaxillaris
S, zygomaticotemporalis
S, pterygopalatina

Şekİ1133: Üst çene kompleksinin yapmış olduğu önemli suturalar.

8.7.5. Baş ve Yüz Kemikleri Büyüme ve Gelişiminin
Karşıhkh Etkîleşimi
Yukarıda bahsedilen büyüme ve gelişim mekanizmaları her kemikte
iş başındadır. Bir kemikte büyüme ve gelişim sonucu oluşan değişiklikler;
hem kendisini, hem komşularını, hem de komşularının komşularını
değişik Ölçüde etkilemektedir, Bunuıı tersi de doğrudur. Ne demek istediğimizi şekii 134 yardımı ile anlatahm, Beyinin büyümesi beyinin oturduğu kraniyal fossaların da büyüme ihtiyacım doğurmaktadm Kraniyal
fossalarm kaidesi kafa kaidesi olup, sinkondrosisler burada bulunmaktadırlar. Şekil 134'deki grafikte "a" ve"b" harfleri arasında gösterilen
sinkondrosis sfenoetmoidalis 7 yaşına kadar, iki "b" harfi arasmda bulunan sinkondrosis sfenooksipitalis ise 16 yaşına kadar aktif olup, endokondral kemik büyümesiyle kafa kaidesi uzunluğunu artırırlar. Sinkondrosis
sfenooksipitalis'teki kemik büyümesi sonucu arka kafa kaidesi arkaya ve
aşağıya doğru yer değiştırir. Sinkondrosis sfenooksipitalis'in bulunduğı
arka kafa kaidesi ile sutura yaparak komşuluğu bulunan temporal kemikteki alt çene eklem çukuru da aşağı ve arkaya doğru yer değiştirir. Alt
çene eklem çukurunun aşağıya ve arkaya doğru hareketiyle alt çene de
hem aşağıya hem de arkaya doğru giderek, üst çene İle arasındaki me safe
hem dik yönde hem de Ön-arka yönde artar. Alt ve üst çene arasında dik
yonde artan mesafe; hem alt ve üst alveol kemiği dik yön büyümeleri,
hem de üst çenenin aşağı ve one doğru translasyonu (şekil 132-E) ile dengelenir. Fakat translasyon hareketiyle list çene aynı zamanda one doğru
da yer değiştirmiştir. Üst çenenin one doğru translasyonunda, 7 yaşına
kadar aktif olan sinkondrosis sfenoetmoidalis de etkili olur. Böylece sanki
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iskeletsel II. sınıf anumali oluşacak gibi bir durum meydana gelmektedir.
Çünkü alt çene eklem çukurunun aşağı ve arkaya hareketiyle zaten arkaya
doğru da gitrniş olan alt çene ile, translasyon hareketi sonucu öne doğru
da yer değiştiren üst çene arasındaki ön-arka yön mesafesi iyice açılmış
olur. Bu durum nasıl düzeltilerek dengelenecektir? Bu dengeyi tek başma
alt çene kondiler kemik büyümesi sağlamak zorundadın Her şey bir denge
içinde olmak zorundadir. Aksi halde anomali oluşması işten bile değildir.
Büyüme ve gelişim yönlerini düşünürken tek bir yöne takılıp kalınmamalıdır, Orneğin vertikal yön sagittal yönü de etkilemektedir. Yukarıda
bahsedilen dense bozuldugunda ne olabilecesine bir ömek verelirtL Eçer
alt veya üst alveol kemiklerinin dik yön büyümesı yeterinden fazla olursa
ve/veya üst çenenin dik yön translasyon miktarı yeterinden fazla olursa,
bunun sonucu alt çene aşağı ve arkaya doğru rotasyon hareketi yaparak
(şekil 150) üst çene ile arasındaki ön-arka yön mesafesi artar, artık kondil
er kemik biîyümesi bu durumu dengeleyemez ve iskeletsel ikinci sınıf
anomali olusur.

a r

b
\

/c(na)
/

c(av)
/

d(av)
/

d

/

Şekil 134: Baş ve yüz kemikleri büyüme ve
gelişiminin karşıhklı etkîleşimi. a: ön kafa
kaidesi, b: sfenooksipital kompleks, c (na):
nasomaksiller kompleks, c (av): üst çene alve
ol kemiğL d: alt çene, d (av): alt çene alveol
kemiğL Hunter ve Eniow.
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8.8. Moss Fonksiyonel Matriks Teorisi
Sicher (31) kemik büyümesini sağlayan itici gücün (stimulus); kemik
buyüme merkezlerindeki ve kıkırdaksal burun septumundaki kıkırdak
hiicrelerinin veya suturalar gibi kemik büyüme yerlerindeki bag dokusu
hücrelerinin çoğalmasından kaynaklandığmı söylüyordu. Bu hücre
çoğalmasımn bir kemiğin çeşitli kısımlarını ve komşu kemikleri biribirlerinden uzaklaştırdığı düşünülüyordu. Daha sonrayapılan deneyler sonucu uzun kemiklerin epifiz kıkırdak hücreleri dışındaki hücrelerin bağımsız
olarak çoğalamadıkları görüldü. Eskiden beri fonksiyonun büyüme ve
gelişim üzerine etkisi olduğu bilinıyordu. Moss (23,24,25,26) kemik
büyüme ve gelişiminin ikıncil bir olay olduğunu söyledi. Birinci derecede
önemli olan olayın; kemiklerin koruduğu beyin gibi bir organın veya
kemiklerin destek görevi yaptığı ağız boşluğu, burun boşluğu, yutak
boşluğu gibi fonksiyon goren boşlukları çevreleyen yumuşak dokulann
fonksiyonlarmm olduğunu belirtti. Gerçekten de beyin olsun, fonksiyon
gören boşlukları çevreleyen kaslar olsun, oluş (ontolojik) açısından
kemikten önce meydana geliyorlardı. Fonksiyon ihtiyacı arttıkça beyin,
diğer organlar ve fonksiyon gören boşluklar ve dolayısıyla onlan
çevreleyen yumuşak dokular büyüyorlar, bunları koruyan veya
destekleyen kemikler de onlara ayak uyduruyorlardı.
Moss'un fonksiyonel matriks teorisi, burada da Gürsoy'un kitabında
(13) kullandığı deyimlerle anlatılacaktır. Baş ve yüz bölgesinde şu
fonksiyonlar yapılmaktadın solunum, sindirim (çiğneme, yutkunma),
görme, işitme, koku alma, konuşma ve sinirsel faaliyetler. Moss her bir
fonksiyonun yapıldığı anatomik yapılarm tümüne bir "fonksiyonel
kraniyal komponent" (functional cranial component) adim veriyordu. Bir
fonksiyonel kraniyal komponent de iki kisimdan oluşuyordu: 1) fonksiy
onel matriks. 2) iskelet iinitesi. Fonksiyonel matriks; fonksiyon gören
boşluklar ve bunları çevreleyen yumuşak dokuların tümünden (kaslar, bag
dokusu, membranlar, sinirler, damarlar) veya beyin gibi organlardan
oluşuyordu. Iskelet iinitesi; fonksiyonel matriksi koruyan ve ona destek
görevi yapan kemikler veya kemiğin bir kısmı idi. Iskelet iinitesi bazen
beyinde olduğu gibi beyini koruyan birçok kemikten oluşabildiği gibi
(makro iskelet iinitesi), bazen de bir kemiğin bir bölümü de olabilirdi.
Örneğin temporal kasın yapıştığı alt çenenin coronoid çıkıntısı (diğer
adıyla processus muscularis) bir iskelet ünitesini oluşturuyordu.
Kemiklerin buy time ve gelişimini sağlayan itici güç, işte bu fonksiyonel
matriks ler in buy time ve gelişimiydi. Örneğin beyinin büyümesi kafa
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kemiklerinin büyümesine neden oluyordu (şekil 121). Yoksa kafa kemikleri büyiidüğii için beyin büyümüyordu. Aynı şekilde burun boşluğu,
yutak boşluğu, ağız boşluğu fonksiyonel matriksleri büyüdüğü için alt
çene büyüyordu. Moss, kondil kıkırdağı büyümesinin alt çene büyümesi
için primer stimulus olmadığım düşünüyordu. Bunu desteklemek için; alt
çene eklemi ankilozu olgularında, etraftaki dokulara zarar vermeden iyi
bir cerrahi müdahale ile kondİller çıkartıldığında, veya aynı şekilde
yapılan hay van deneylerinde, alt çenenin normale yakın bir şekilde
büyüyebildiğini söylüyordu.
Bundan önce bahsettiğimiz gibi büyüme ve gelişimle kemikte iki tür
değişiklik meydana gelmektedir.
1) Kemik içinde, kemiğin bünyesinde oluşan değişiklikler: a) kemiğin
büyümesi sonucu hacminin artması (resizing), b) yeniden biçimlenme (remodelling)
ve c) kemik içinde yer değiştirmedir (relocation). Moss bu tür değişiklikleri transformatif deeisiklikler olarak adlandırmaktadır.

2) Kemiğin bütünüyle yer değiştırmesini ise translatif hareket "trans
lation'1 (Enlow'a göre deplacement) olarak adlandırmaktadır.
Moss kemiklerde büyüme ve gelişlim sonucu meydana gelen transformatif ve translatif değişiklikleri iki değişik fonksiyonel matriks ile
acıklamaktadır.
-Periostal Matriks: Daha önce anlatıldığı gibi bütün kemikler periost
adı verilen bir bağ dokusu kılıfı, membranı ile örtülmüştür. İşte bu
periostal matriks transformatif değişiklikleri meydana getirmektedir.
-Kapsüler Matriks: Yukarıda bahsedilen fonksiyonel boşlukları
çevreleyen bütün yumuşak dokulardan (kas, bağ dokusu, sinirler, damarlar) oluşan kıhf, kapsüler matriks olup, translatif değişiklikleri meydana
getirmektedir.
Biz de fonksiyonun kemik büyüme ve gelişimi üzerine etkisini merak
ettik ve çiğneme fonksiyonunun kemik büyüme ve gelişimi üzerine etk
isini sıçanlar üzerinde araştırdık (40). Önce sıçanlarm büyüme ve gelişim
dönemîerinden bir cümle ile bahsedelim. Sıçanlarm 21 günlük hamilelik
döneminden sonra doğan yavruları 30 gün emzirilmekte (laktasyon) ve
doğumdan sonra 90 günliik olan yavrular erişkin kabul edilmektedirler.
Laktasyon (emzirme) dönemi somında 30 günlük 21 sıçan normal
çiğneme fonksiyonu grubuna, 30 günlük 21 sıçan ise çiğneme hipo265
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fonksiyonu grubuna ayrıldılar. Normal çiğneme fonksiyonu grubu sert
pelet yem iie beslendiler ve aynca kafeslerine kemirmeleri için tahta
parçalan konuldu. Çiğneme hipofonksiyonu grubuna ise ayni yemin un
r
haline getirilmiş şekli \ enldi ve kafeslerine kemirmeleri için tahta
parçalan konulmadı. Beslenme yetersizliğine bağlı olarak büyüme ve
gelişim cksikliği olmaması için sıçanlara yeterinden fazla (ad libitum)
yem ve su verildi. 90 günlük olan sıçanlar öldürülerek kuru kafaları elde
edildi. Kemikier iizerinde direkt olarak kraniyal, maksiUer ve mandibular
ölçümler yapıldı. Her iki grupta ölçülen değerler biyometrik olarak
karşılaştırıldı. Çiğncme hipofonksiyonunun kraniyumun büyüme ve
selisimi üzerine önemli bir etkisi olmadığı, ancak çene ve yüz iskeletinin
büvüme ve gelişimini etkilediği bulundu. Çiğneme hipofonksiyonu
grubunda total ön yüz yüksekliği, alt ön yüz yüksektiği, mandibula ramus
yiiksekligi, mandibula korpus yüksekliği, premaksılla uzunluğu ve maksilla genişliğinm azaldığı, foramen incisivum genişliğinin ise arttığı
bulundu.

8.9. Yüz iskeletinin Postnatal Büyüme ve
Geiişimi
8.9.1. Genel Büyüme ile Yüz Iskeleti Büyüme ve
Gelisiminin Iliskisi
Şekil 135'te doğumdan sonra genel vücut büyümesi (çocuğun boy
uzunlusu artısı) ve deeisik orçanlannın büyümesi görülmektedir. En hıziı
büvüme bevin ve lenfatik dokuların büvümesinde olmaktadir. Hatta bir
dönem lenfatik dokular neredeyse erişkindeki büyüklüklerinin iki katma
çıkmakîadırlar ve buna bağiı olarak 7.9.3. numaralı başlık altmda
anlatıkhğı gibi ortodontik anomaliye neden olabilmektedirler. Bey in
büyümesi çok hizh olup, 6 yaşında neredeyse erişkindeki büyüklüğünün
c
k 9(Tmna enşmiştir (şekil 135). Buna bağlı olarak beyini koruyan kafatası (neurocranium) büyümesi de hızlı olmaktadir. Buna karşın yüz
iskeleti (viscerocranium veya splanchnocranium) büyümesi, daha yavaş
olan genel vücut büyümesiyle (boy uzunluğu artışı) paralellik göstermektedir (şekil 135 ve 138).
Şekii 136"da bir erkek çocuğun doğumdan itibaren erişkin oluncaya
kadar boy uzunlutzunun artisi eörülmektedir. Büyümede ve dolayısıyla
ortodonti kliniğinde asıl önemli olan yıllık boy artışı miktarlarıdır (şekil
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136-B). Bilindiği gibi bir çocuğun en fazla büyüme hızı ana kamindaki
prenatal büyüme esnasında olup, gözle göremediğimiz iki hticrenin
birleşmesinden 9 ay 10 gün sonra yaklaşık 50 cm boyunda bir çocuk
doğmaktadır. Doğumdan sonra bu büyüme hızr hızla düşmektedir. Birinci
yil (birinci yaş) büyüme hızı yaklaşık 20 cm kadardır. Şekil 136-B?de
görüldüğü gibi 4 yaşma kadar büyüme hızı düşmektedir. Dört ile sekiz
yaşları arasmda yıllık büyüme hızı 6 cm olarak devam etmekte, sonra
buluğ çağı geiişimi başlangıcma kadar daha da azalarak 4 santimetrelik
bir minimum değere inmektedir (şekil 136-B). Daha sonra bu minimum
değere inmiş olan büyüme hızı, buluğ çağı gelişim atılımı esnasında iki
katına çıkarak bir maksimum değere, tepe noktaya erişmektedir. Bu mak
simum büyüme hızı daha sonra yavaş yavaş azalarak; kızlarda ortalama
17, erkeklerde ise ortalama 19 yaşında büyüme sona ermektedir. Büyüme
hızının maksimum seviyeye eriştiği tepe noktasından bir yil sonra kızlarda adet görme , mensturasyon başlamaktadır (şekil 137). Buluğ çağı
gelişim dönemi ikiye aynlarak incelenmektedir. Buluğ çağı gelişim
atıhmı başlangıcmdan (büyümenin minimum olduğu zamandan) men
sturasyon başlangıcına kadar olan dönem buluğ çağı öncesi (prepuberty)
dönem ve mensturasyon başlangıcından büyüme bitinceye kadar olan
dönem ise buluğ sonrası (postpuberty) dönem olarak adlandınlmaktadır.
Aktif (apareyli) ortodontik tedavi başlangıcı için en iyi zaman, buluğ çağı
gelişim atıhmı başlangıcıdır.
Şekil 138'de görüldüğü gibi; buluğ çağı büyümesi esnasında yıllık
boy artışı hizi maksimum seviyeye eriştiği zaman, alt çene kondiler
büyüme miktari ile üst çene kompleksinin suturai buy time miktari da en
üst seviyeye erişmektedir. Buluğ çağı esnasında alt çene maksimum
kondiler büyüme hızı. üst çene kompleksinin maksimal suturai buy Lime
hızının iki katmdan biraz daha fazladır. Diğer küçük bir fark da buluğ çağı
başlangıcmdaki minimum hızların gerçekleştiği zamandaolup; buluğ çağı
boy artışı başlangıcından yarım yil sonra alt cene kondiler biiyüme ve üst
çene suturai büyüme artışları başlamaktadır. Şekil 138'de görüldüğü gibi
büyümenin sona ermesi de farklı olup şu sırayı takip etmektedir. Önce üst
çene kompleksi suturai büyümesi soha ermekte, sonra boy artışı ve en
sonra alt cene kondiler büyümesi sona ermektedir. Ust çene suturai
büyumesi. alt çene kondiler büyümesinden 2 yıl Önce sona ermektedir. Alt
çenenin 2 yıl daha fazla devam eden gelişimi sonucu alt ve iist çene
arasmdaki uyum bozulabilir. Uyumun tekrar sağlanması, durumun alt ve
üst alveol kemiği büyümesiyle kompanse edilmesine bağlıdır. Aksi
takdirde ortodontik anomali meydana gelecektir.
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Şekit 135: Her yaşta boy uzunluğu ve değişik organlarınm büyümesinin, erişkindeki son
büyükiüklerinin yüzde kaçına eriştiği gösteren eğriier, Değişik organların büyüme oranlarının değişik yaşlarda farklı olduğu görülmektedir. En hızlı büyüme beyin ve lenfatik dokularda olmaktadır. Dolayısıyla beyini koruyan kafatastmn (neurocranium) büyümesi de hızlr
olmaktadtr. Buna karşın yüz iskeleti (viscerocranium) büyümesi, daha yavaş olan genel
vücut büyümesiyle {boy artişıyla} paralellik göstermektedir. Bu şekil Scammon'a ait olup
Proffit tarafından modifiye edilmişîir.

Şekil 138'de yatay doğru parçalarıyla gösterildiği gibi; buluğ çağı
başlangıcındaki minimal büyüme hızının gerçekleştiği takvim yaşı, buluğ
çağı maksimum hızmm erişildiği takvim yaşı ve büyümenin sona erdiği
takvim yaşlarının değişim (variation) genişliği (range) çok fazladır.
Ömeğin alt çene kondiler büyümesinin sona ermesi; erkeklerde ortalama
19 yaşmda olmasına rağmen, kimi erkek çocuklannda 16.5, kimilerinde
ise 23 yaşında olabilmektedir (şekil 138). Bu rakamlarm Björk (2)*ün
İskandinav çocuklarındaki araştırması sonucu bulunduğu, ekvatora
yaklaştıkça büyümenin daha erken gerçekleştiği unutulmamalıdır. Boy
artışı, sutural ve kondiler büyümeden konuşurken, kemik büyümesinden
dolayısıyla kemik yaşından konuşuyoruz demektir. Yukarıda bahsedilen
takvim yaşı değişim genişliğinden de anlaşılacağı gibi, kemik yaşı ile
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takvim yaşı (kronolojik yaş) arasmda her zarnan tam bir uyurn yoktur.
Kemik yaşmm saptanması eî- bilek röntgenlerinden yapılmaktadır. Kemik
yaşının beiirlenmesi ile, çocuğım büyümesinin hangi döneminde olduğu
doğru olarak anlaşılmakîa ve dolayısıyla tedavi de daha iyi yönlendirilmektedir (104.6. numaralı konu),
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Şeki! 136: Bir erkek çocuğun boy uzunluğunurı yaşlara göre arîışı. A: Çocuğun boyunun
hangi yaşta kaç santimetre olduğunu gösteren grafik. B: Aynı çocuğun her yıl kaç santimetre büyüdüğünü {uzadsğını) gösteren büyüme hızı grafiği. Bir çocuğun erişkin oluncaya
kadar her yaşta gösterdiği yıllık büyüme miktarı (boy artışı), yani büyüme hızı değişmektedir. B grafiğinde görüldüğü gibi, doğumdan sonra yıllık büyüme hızı yavaş yavaş azalmakta ve buluğ çağı gelişim dönemi başında bir minimum değere inmekte, sonra oldukça kısa
bir zamarıda buiuğ çağı maksimum hızma ulaşmaktadır. Büyüme ve geüşim açıstndan B
grafiği bize A grafiğinden çok daha fazla bîlgi vermektedir. Tanner.
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Her yıl oluşan boy artışı (cm)
10-|

9_
87 6 54 321 0

Takvim yaşı
Şekii 137: Kız ve erkek çocuklarda buluğ çağı esnasında meydana gelen yiihk ortalama boy
artış miktarları. Kizlarla erkekler arasmda hem maksimum artış mîktariarı, hem de bu mak
simum artışın gerçekleştîği yaşlar açisından bir fark olduğu görülmektedrr. Buluğ çağı
büyüme hızının maksimum olduğu tepe noktasından bir yıl sonra kızlarda mensturasyon {*
M) başlamaktadır, Largo et all.

Yüz iskeletinin postnatal büyüme ve gelişiminin, genel büyüme ile
olan ilişkisini anlattıktan sonra, şimdi aynntılara geçebiliriz. Postnatal
büvüme miktannı kabaca gözümüzde canlandırmak için, kafatasmın (neurocranium) ve yüz iskeletinin (viscerocranium) yeni doğmuş bir günlük
bebekteki ve erişkindeki büyüklüklerini karşılaştırmak çok çarpıcı olacaktır. Bir aünlük bebekteki "neurocranium" % 50 oranmda büyüyerek
erişkin durumuna gelirken;, viscerocranium" ise % 300 oranında büyüyerck erişkin halini almaktadir. Burada yalnız yüz iskeletinin büyüme ve
gelişiminden bahsedilecektir. Yüz iskeleti; üst yüz , orta yüz ve alt yüz
olarak. üç kısma ayrılarak incelenebilir. Üst yüz iskeleti frontal kemik
tarafından, orta yüz üst çene kompleksi ve alt yüz ise alt çene kemiği
tarafmdan oluşturulmaktadır. Burada ortodontik bölgeyi çok yakından
ilgilendiren orta yiiz ve alt yüz iskeletinin postnatal büyüme ve gelişiminden bahsedilecektir. Bundan önce 8.7. numarali başlık altında; bir
kemiğin içinde meydana gelen yerel büyüme ve gelişim olayları (trans
form at if desisiklikler) ve bu yerel gelişim olayları sonucu kemiğin uzayda bütünüyle yer değiştirmesi (translation veya deplacement) anlatılmıştı.
Burada da aynı düzen korunacaktır. Önce üst ve alt çene kemiklerinin
yerel buy time ve gelişim olayları, sonra bütünüyle uzayda yer
değiştirmelerı ve en sonunda da yüzün bir bütün halinde büyüme ve
gelişimi kısaca anlatılacaktır.
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Erkek Çocuklarda her yd oltışan
artış cm veya mm

Şekil 138- Erkek çocuklarda buluğ çağı esnasinda yıllık ortalama; boy artış miktan (cm), alt
çene kondili büyüme miktan (mm) ve orta yüz (üst çene kompleksi) suturatarındakı buyume
miktan (mm). Yatay doğru parçaları; buluğ çağı gelişîm dönemi başlangıcındakı minimum
büyümenin gerçekleştiğî ortalama yaşın, buluğ çağı maksimum büyümesının gerçekieştıgı
ortalama yaştn ve büyümenin bittiği ortalama yaşın değişim (variation) genışlığını (range)
göstermektedir. Dikey doğru parçaları ise yıllık ortalama artış mtktarlarırıın değtşım
genişliğini belirtmektedir. Björk.

8.9.2. Üst Çenenin Yerel Büyüme ve Gelişimi
Sutura palatina media kapanmadıkça üst çene sağ ve sol iki kemik
olarak düşünülür. Alt çene gibi oynak eklemli bağımsız bir kemik
değildir. Üst çene baş ve yüz kemikleriyle oynamaz eklemler (sutura)
yapar. Bu komşuluklan nedeniyle üst çeneye orbitonasomaksiller kompleks gibi isimler verümektedir (37). Üst çenenin bu üişkileri nedeniyle
büyüme ve gelişimi de son derece karmaşıktır. Üst çene büyümesi
intramembranöz kemikleşme (bakınız 8.5.1.) ile; yaptığı suturalarda ve
yüzey kısımlarmda gerçekleşmektedir. Üst çenenin yüzeylerindeki
periostal kemik appozisyonu ile büyümesinin en fazla olduğu yerlen;
tuber maxillaris ve alveol kemiği bölgeleridir (şekil 139-A). Ayrıca
damak kubbesindeki kemik appozisyonları, burun döşemesinin aşağı
doğru yer değiştirerek, burun boşluğunun genişlemesini sağlamaktadır
(şekil 139-C ve D). Şimdi üst çenenin büyüme ve gelişimini uzayın her üç
yönünde inceleyelim. Aslında bu üç yönü birbirinden ayırmak doğru
olmayıp, her yön diğerini etkılemektedir. Fakat çok karmaşık olan üst
çene kompleksi gelişimini belki bu şekilde biraz daha kolay anlatmak ve
anlamak mümkün olabîlir.
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Şekil 139: Ust çenenin yerel büyüme ve gelişimi (transformatif değiştkiikler). Kısaltmalar:
0: Orbital büyüme, T: Tuber büyümesî, Alv: Alveo! kemiği büyümesi, Co: Concha nasalis
inferior, P: os Palatinum, spt: sutura palatina transverse, R: Remodelling rezorbsıyonu, N:
Nasal boşluk, D: Damak, {+): Appozisyon, {-): Rezorbsiyon. Şekil A,C ve E sagittal ve ver
tikal yön büyüme ve gelişimi, B sagittal ve transversal yon, D ise vertikal ve transversal yön
büyümeyi göstermektedir A: En fazla büyüme tuber bölgesinde ve alveol kemiği bölgesinde oimaktadir. B: 4,10 ve 21 yaşları arasındaki üst çene büyümesL Sagittal yöndeki
büyümeye kıyasla transversal yön büyümesi daha az ölçüdedir. C, D ve E: Burun
döşemesi; burun tarafmda rezorbsiyon, damak tarafinda appozisyon sonucu aşağıya doğru
yer değiştirmektedir. E: Periostaİ ve endostal rezorbsiyonlarla kortikal kemiğin taşınması
(cortical drift), yeniden şekillendirici (remodelling) rezorbstyon ve appozisyonlar. Şekü B
van der Linden, şekil E Enlow, şekil A,C ve D Stöcklî'den aimmıştır.
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Şekil 140: Altı yaş dişieri bölgesinderı yapılan ahnsal (frontal) kesitte sinus maksüîarîs (SM)
gelişimi. 0: Orbita, 2: os Zygomaticum, N: Nasal boşluk. Sürekli molarlar sürmeden önce
yer olmadığından SM çok küçüktür. Alveol kemiği büyümesi, sürekli molarlann sürmesi,
orbita döşemesinde ve zigomatik kemîk dış yüzeyinde meydana gelen appozisyonlar sonucu SM genişiemek için yeterli yeri buiur. SM genişlemesi, üst çenenin hem vertikal hem de
transversal yönde büyümesine katkıda bulunur. Stöckli.

iz-izs+3 mm artış

Şekil 141: List çenenin transversal yörı gelişimi. Z: os Zygomaticum, M: maxilla, P: os
Palatinum, pp: processus pterygoideus, spm: sutura palatina media, spt: sutura palatina
transversa, iz: implant zygomatic; processus zygomaticus ossis maxillaris'e yerleştirilen
implant, ii: implant incisiv; 10 yaşında üst sürekli kesicilerin palatinal kısmına yerleştirilen
implant. 10 yaşından büyüme bitinceye kadar sag ve sol insizal implantlar arasi mesafe (iiii) sadece 1 mm artarken, sag ve so! zigomatik çıkıntılardaki implantlar arasi mesafe (iz-iz)
ise 3 mm artmaktadir. Buna bağlı olarak sag ve so! üst çene kemikleri; yatay düzlemde
biribirlerine doğru, arka tarafları dışarı ve one gelecek şekılde, sutura palatina media önde
az arkada daha çok büyüyüp açılarak karşılıklı rotasyon yapmaktadırlar. Björk ve Skieller.
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8.9.2.1. Üst Çenenin Sagittal Yön Büyüme ve Gelişimi
Üst çenenin sagittal yönde büyüme ve gelişim gösterdiği bölgeleri
şunlardır.
a) Dört Sutura
Şekil 133'de gösterilen sutura frontomaxillaris, sutura zygomatico
maxillaris, sutura zygomaticotemporalis ve sutura pterygopalatina üst
çenenin hem sagittal hem de vertikal yönde büyümesini ve buna bağlı
olarak bütünüyle uzayda hem one hem de aşağıya doğru yer değiştirmesini (translation, deplacement) sağlarlar.
b) Sutura Palatina Transversa
Ağız boşluğunun çatısı ve burun boşluğunun döşemesi olan damak
kubbesi; üst çene ve damak kemiklerinin yatay çıkıntılarından (processus
horizontalis ossis maxillaris ve processus horizontalis ossis palatinus)
meydana gelmiş olup, bu iki yatay çıkmtı arasmda sutura palatina trans
versa bulunmaktadır (şekil 141). Tuber maxilla'daki büyümeye ayak
uydurmak için, processus horizontalis ossis palatinus'un arka kenannda
da kemik appozisyonu olmakta ve burada bulunan spina nasalis posterior
ile birlikte ağız ve burun boşluklarım ayıran bölme de arkaya doğru
büyümektedir (şekil 139-C). Böylece spina nasalis anterior ile spina
nasalis posterior arasindaki uzunluk da artmış olmaktadır.
Sutura premaxillaris (sutura incisiva) doğumda kalsifiye olmuş
olduğundan, postnatal üst çene büyümesine katkısı yoktur.
c) Tuber Maxillaris'in Periostal Büyümesi
Üst çenedeki en yoğun postnatal büyüme tuber maxilla'da sagittal
yönde olmaktadır. Büyüme miktarını anîatmak için başlangıç durumundan kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. İkinci süt azısı yeni sürmüş
ikibuçuk yaşmdaki bir çocuğun ağzına bakıldığında altı yaş dişinin
sürmesi için yeterli yer yoktur. Tuber maxilla'da appozisyonal büyüme iîe
yalnız bir molar için değil her üç molar için de yer sağlanacaktır (şekil
139-B). Bu yerin küçük bir kısmı da dişlerin mesial yönde yürümeleriyle
kazanılmaktadır. Böylece üst çene arkaya doğru büyürken alveol
kemiğinin sagittal uzunluğu da artmış olmaktadır. Tuber maxilla'daki
arkaya doğru olan biiyümeye uyum sağlamak için, processus zygomaticus
ossis maxillaris de arka yüzeyindeki kemik appozisyonlan sonucu arkaya
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doğru, tuber'den daha az ölçüde, yer değiştirmektedir (şekil 139-A). Ust
çene arkaya doğru büyümesine ragmen, processus pterygoideus ile
komşuluğu nedeniyle, bütünüyle öne doğru yer değiştirmek (translation,
deplacement) zorundadir.
d) Alveol Kemiğinin Ön Kismmin Labial Yiizeyindeki Periostal
Gelişim
Alveol kemiçi on kismmin labial yiizeyinde, fetal dönemde ve siit
kesici dişleri sürünceye kadar periostal kemik büyümesi olur. Süt kesici
dişler sürdükten sonra bu büyüme durur. Sonra siirekli kesici dişler siirerken labial bölgede tekrar kemik appozisyonlan görülür ve sürekli kesi
ci dişler sürmelerini tamamlayınca büyünıe biter. Daha sonra bu bölgede,
alveol kemiğinin dik yönde büyümesine bağlı olarak, yeniden şekillendirici (remodelling) kemik rezorbsiyonlan görülür. Fakat bu rezorbsiyonlar alveol kemiğini küçülten, geriye çeken rezorbsiyonlar olmayıp,
kemiğin şeklini korumak için gerçekleşmektedir (şekil 139-C, E).
8.9.2.2. Üst Çenenin Vertikal Yön Büyüme ve Gelişimi
Üst çenenin vertikal yönde büyüme ve gelişim gösterdiği bölgeleri
şunlardır.
a) Dört Sutura
Şekil 133'de gösterilen sutura frontomaxillaris, sutura zygomaticomaxillaris, sutura zygomaticotemporalis ve sutura pterygopalatina üst
çenenin hem vertikal hem de sagittal yönde büyümesini ve buna bağlı
olarak bütünüyle uzayda hem aşağı hem de öne doğru yer değiştirmesini
(translation, deplacement) sağlarlar.
b) Üst Alveol Kemiğinin Vertikal Yönde Periostal Büyümesi
Üst çenede tuber maxilla'dan başka en fazla biiyiime alveol
kemiğinde vertikal yönde gerçekleşmektedir. Alveol kemiğinin dik yön
büyümesi iki ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır.
1. Bilindiği gibi yeni doğmuş bebekte süt ve siirekli diş tomurcukları
folikül denilen torbacıklar içerisinde henüz yok denecek kadar sığ (şekil
125) alveol kemiği içinde bulunmaktadırlar. Süt ve siirekli dişlerin kron
ve köklerinin büyümelerine, kemik içinde yer açabilmek için alveol
kemiği dik yönde büyümeye başiar. Süt dişlerînin sürmesiyle alveol
kemiği dik yön büyümesi devam eder. Süt dişleri sürdükten sonra da,
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sürekli diş kron ve kök büyümeleriyle alveol kemiği büyümesine devam
eder. Sürekli dişlerin sürmeleri esnasında da devam eden alveol kemiği
vertikal yön gelişimi durmaz, Çünkü sürekli dişler sürdükten sonra da, alt
ve üst çenenin translasyon hareketlerine bağh olarak meydana gelen
durum değişikliklerine uyum sağlamak zorundadır.
2. Alveol kemiği dik yön büyümesini gerektiren diğer bir ihtiyaç da
şuradan gelmektedir. Bilindiği gibi çocuk büyüdükçe solunum ve yeme
ihtiyacı da artmaktadır. Bu ihtiyaçlarla ilgili fonksiyonel boşluklar olan
burun ve ağız boşluğunun da büyümesi gerekmektedin îşte alveol kemiği
dik yön büyümesi burun ve ağız boşluğu hacmini arttıran en önemli faktörlerden bir tanesidir.
c) Burun Boşluğu Döşemesinin Aşağıya Doğru Yer Değiştirmesi
Doğumda göz boşluğu döşemesi ile bururı boşluğu döşemesi hemen
hemen aynı seviyede bulunmaktadırlar. Yukanda bahsedildiği gibi burun
boşluğu hacminin artması için burun boşluğu doşemesi, diğer bir deyişle
ağız boşluğu çatısı aşağıya doğru yer değiştirir. Şekil 139-C ve D'de
görüldüğü gibi burun boşluğu döşemesinin burun tarafında kemik rezorbsiyonu, ağız tarafında damakta ise kemik appozisyonu meydana gelerek
burun boşluğu hacmi aşağıya doğru artar. Bunun sonucu üst çene
kemiğinin dik yön büyüklüğü de artmış olur.
d) Orbital Tarafa Doğru Gelişim
Şekil 139-A'da görüldüğü gibi üst çenenin orbita döşemesini yapan
kısmında da periostal kemik appozisyonu olmaktadır. Bu appozisyonlar
sonucu göz boşluğu daralmaz ve göz yukan doğru iülmez. Çünkü üst
çenenin aşağı doğru translasyonu bunu önler. Orbita doşemesindeki bu
appozisyonel kemik geiişimi, sinus maxillaris'in yukanya doğru
genişlemesine de olanak verir (şekil 140).
e) Sinus Maxillaris Büyümesi
Doğumda sinus maxillaris yersizlik nedeniyle çok küçüktür. Çünkü
orbita döşemesiyle, çok sığ olan aîveol kemiği alt kenarı arasında süt ve
sürekli dişlerin tomurcuklan bulunmaktadır. Sinus maxillaris 'e iki şekilde
yer açılarak genişleme olanağı ortaya çıkar, Birincisi biraz önce yukarıda
anlatıldığı gibi, üst çenenin orbital yüzeyinde kemik appozisyonu olurken,
endostai yüzeyinde de kemik rezorbsiyonu meydana gelerek sinus maxil
laris yukarıya doğru genişler ( şekil 140). Sinus maxillaris'in aşağıya
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doğru aşağıya doğru genişlemesi de şöyle olmaktadır. Alveol kemiğinin
dik yönde aşağıya doğru büyümesı ve sürekli molarlarm sürmelerinden
sonra, alveol kemiği endostal yüzeylerinde meydana gelen rezorbsiyonlar
ile sinus maxillaris aşağıya hatta molar kökleri arasma kadar genişler.
Sinus maxillaris'in yukarı ve aşağı doğru genişlemesi de üst çenenin vertikal yön gelişimine katkı yapar.
8.9.2.3. Üst Çenenin Transversal Yön Büyüme ve Gelişimi
Şekil 139-B'de görüldüğü gibi üst çenenin transversal yöndeki
büyüme miktan, sagittal ve vertıkal yönlerdeki büyüme miktarlarından
daha azdır. Üst çenenin transversal yönde büyüme ve gelişim gosterdiği
bölseleri sunlardır.
a) Sutura Palatina Media
Şekil 141'de görüldüğü gibi, Björk ve Skieller (5) sag ve sol processus zygomaticus ossis maxillaris'e yerleştirdikleri metal implantlar arası
uzaklığı (iz-iz) ölçerek list çenenin sutural transversal yön büyümesini
incelemişlerdir. Üst çenenin arka kısmının (iz-iz arası), erkek çocuklarda
6 ile 18 yaşları arasında ortalama 5 mm genişlediğini belirlemişlerdir.
Buna karşın aym bölgede bulunan altı yaş dişleri arasında uzaklık,
Sillman (32)'in longitudinal araştırmasına göre, aym yaşlar arasında 3
mm artmıştır. Kemik kaidesi genişliğinin daha fazla artması, büyüme
esnasında altı yaş dişleri uzun eksen eğimlerinin transversal yönde
apekslerinin bukkal kronlarmm palatinal tarafa doğru hareket ederek
deeistiğini göstermektedir.
Björk'ün üst orta kesici dışlerin palatinal tarafma metal implant
yerleştirmesi, ancak sürekli kesici dişlerin sürmelerini tamamlamalarından
sonra 10 yaşında mümkün olmuştur. Şekil 141 'de görüldüğü gibi, 10 ile 18
yaşları arasında kesici dişler bölgesindeki sağ ve sol implantlar arası
uzakhk (ii-ii) 1 mm artmış, zygomatik çıkmtılardaki implantlar arası
uzaklık (iz-iz) ise 10 ile 18 yaşları arasında 3 mm artmıştır. Bunun sonucu
sag ve sol maxilla; yatay düzlem üzerinde biribirlerine doğru, arka tarafları
dışarı ve öne gelecek şekilde, sutura palatina media önde az arkada daha
çok büyüyüp açılarak karşıhklı rotasyon yapmaktadırlar. Bunun sonucu
molarlar da öne doğru yer değiştirirler. Bu rotasyona bağlı olarak maxil
la'ya yerleştirilen zigomatik çıkıntı implantı ile insizal implant arası
mesafe (İz-ii) gerçekte değişmemesine rağmen (çünkü arada sutura yok),
uzak röntgen resmi üzerinde azalmış görünecektir. Nitekim İşeri ve Solo
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(18) araştırmalarında
belirlemişlerdir.
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implantlar

arası
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Burada bir soru ortaya çıkmaktadır. 10 ile 18 yaşları arasında sutura
palatina media'mn ön tarafmda daha az, arka tarafmda ise daha fazla
büyüme olmuştur. Acaba 0 ile 10 yaşlan arasında da durum aynı mıdır?
Yeterli implant çalışması olmadığı içm buna cevap vermek miimkiin
değildir. Sillman'm araştırmasına (32) göre; list kaninler arasi alveol
kemiği genişliği doğumdan sonra ilk iki yılda hızla artmakta, sonra duraklamakta. siirekli kesici dişler sürerken yavaşça tekrar artmaktadir. Buna
gore kaninler arasi alveol kemiği genişlik artışı 0-2 yaş arası 4 mm ve 210 yaş arası 4 mm olmak üzere, 0-10 yaş arası toplam artış 8 milimetredir.
Doğumdan 10 yaşına kadar olan Ön bölgedeki alveol kemiği genişlik artışı
8 mm'nin; ne kadannın sutural büyümeden, ne kadarınm ise alveolar
büyümeden kaynaklandığmı söylemek mümkün değildir.
b) Alveol Kemiği Lateral Kısımlarmm Dış Yüzeylerindeki Periostal
Gelişim
Yukarıda söylendiği gibi, siirekli kesici dişlerin sürmeleri esnasında
alveol kemiğinin labial yiizeyinde görülen kemik appozisyonundan sonra,
alveol kemiği dış yiizeyinde yeniden şekillendirici (remodelling) kemik
rezorbsiyonları meydana gelmektedir. Buna karşm processus zygomaticus ossis maxillaris arkasmda kalan alveol kemiği dış yüzeylerinde kemik
appozisyonlari olmaktadır (şekil 140). Bunun sonucu hem üst çene hem
de sinus maxillaris transversal yönde genişlemektedir.
c) Sinus Maxillaris Genişlemesi
Sinus maxillaris genişlemesi de üst çenenin transversal yön
gelişimine katkıda bulunmaktadır. Biraz önce yukarıda anlatıldığı ve şekil
140'da gösterildiği gibi, hem üst çenenin zigomatik çıkıntısı arkasında
kalan alveol kemiği dış yüzeylerinde meydana gelen kemik appozisyonu,
hem de os zygomaticum dış yiizeyinde oluşan kemik appozisyonlari ile
yüz genişliği artarken, endostal iç yüzeylerdeki kemik rezorbsiyonları
sonucu da sinus maxillaris transversal yönde genişler.
8.9.2.4. Ust Dişlenmenin (dentition) Vertikal
ve Sagittal Yön Gelişimi
Daha önce 4.3.2. numaralı başlık altında, uzak röntgen resimlerinin
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(sefalogram) yüz iskeletinin büyüme ve gelişiminin incelenmesinde kullanıldığı anlatılmıştı. Şekil 142-A'da görüldüğü gibi Björk ve skiller (5)
aynı çocuğun 4,8,11,14 ve 20 yaşlannda çekilmiş lateral sefalogram çizimlerinde, metal implantlar üzerinde üst çeneyi yerel olarak çakıştırarak,
büyüme ve gelişimi incelemişlerdir. Şekil 142-B'de ise aynı sefalogramlarda üst çene yerel çakıştınlmasının, Anterior Nasal Spina (ANS) noktası
üzerinde ve spinalar doğrulan (ANS-PNS) üst üste gelecek şekilde
çakıştırılmalan görülmektedir. Spinalar doğrusu üzerinde yapılan
çakıştırmanm ne kadar eksik olduğu şekil 142'de her iki çakıştırma yönteminin incelenmesinden anlaşılmaktadır. Daha Önce 4.7. numaralı başlık
altında bahsedildiği ve şekil 147'de görüldüğü gibi en iyi sefalometrik
çakıştırma yöntemi metal implantlar üzerinde yapılandır.
Şekil 142-A'da görüldüğü gibi üst çenenin orbital yüzeyinin
appozisyonlarla yukanya, tuber bölgesinin arkaya, burun döşemesinin
aşağıya ve processus zygomaticus ossis maxillaris'in de aşağıya ve arkaya
doğru yer değiştirdikleri göriilmektedir. Şekil 142'de görüldüğü gibi,
molarlarm vertikal yöndeki gelişimi, orta kesici dişlerin vertikal yöndeki
gelişiminden daha fazladır. Buna bağlı olarak okluzyon düzlemi de öne
doğru rotasyon yapmaktadır. Sürmeden önce iist molarlar mesiodistal
yönde kronları distale doğru bir eğim gösterirken, sürme esnasında ve
daha sonra büyüme bitinceye kadar yavaş yavaş kronları mesiale doğru
olan bir eğim kazanırlar. Bunun bir nedeni de molar dişlerin mesial yönde
hareket etmiş olmalandır. Bunun sonucu daha sonra sürecek molarlara yer
de açılmış olur. Şekil 142'de görüldüğü gibi üst sürekli kesici dişler süt
kesici dişlerden biraz daha önde (labialde) protrüzyon yaparak sürmektedirler. Büyümenin sonuna doğru üst kesici dişlerin bir miktar daha protruzyon yaptığı görülmektedir (şekil 142). Bunun nedeni, daha önce
anlatıldığı ve şekil 138'de görüldüğü gibi, üst çenenin sutural
büyümesinin, alt çenenin büyümesinden daha once sona ermesidir. Daha
sonra olabilecek olan alt çene gelişimini, üst çene dentoalveolar olarak
protruzyon ile kompanse etmek zorundadır.
Şekil 142'de bir tek bireyde büyüme ve gelişimle meydana gelen
değişiklikler görülmektedir. Her ne kadar bu bireydeki değişiklikler ortalama değişiklikleri gösteriyor olsa da herkes için geçerli kabul edüemez.
Toplumda büyük bir değişim genişliği (variation) olduğu ve buna bağlı
olarak yukanda anlatılan gelişim miktarlarında da farklılıklar olacağı
unutulmamalıdır.
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Şekil 142: Üst dişlenmenin (dentition) vertikal v& sagittal yöndekî gelîşimi. A: Aynf çocuğun
4 iie 20 yaşları arasında alinan lateral sefafogramlannda, üst çenenin metal impianîlar
üzerinde çakıştırılmast. B: Aynı sefalogramlarda üst çenenin Anterior Nasal Spina (ANS)
üzerinde ve spinalar doğrulan (ANS-PNS) ûst üste gelecek şekilde çakıştırılması. A: Üst
çenenin metal implantlar üzerinde yapılan yerel çakıştırılmasında; üst çenenin orbital
yüzeyinîn, tuber yüzeyinin, burun döşemesinin ve processus zygomaticus ossis maxillarîsin büyüme ve gelişim ile yer değiştirmeleri de görülmektedir. B: Spînalar doğrusu
üzerinde yapılan yerel üst çene çakıştırmasının ne kadar eksik olduğu görülmektedîr. Bu
çakıştırmada labial yüzeydekî gelişîm ve burun döşemesinin büyüme ve gelişimle aşağı
doğru yer değiştirmesi yok edilmektedir. Buna bağlı olarak dişlerin vertikal yöndeki yer
değiştirmelerinin daha az olduğu görüimektedir. Her iki çakıştırmada da molar bölgedekl
vertikal gelişimin kesîci dişler bölgesîndekî vertikal gelişimden daha fazla olduğu ve bunun
sonucu üst okluzyon düzleminin anterior rotasyon yaptığj görüimekiedir. Üsî molar dişlerîn
mesiodistal eksen eğimleri sürmeden önce kronları distaie olacak şekilde îkerı, sürme
esnasmda ve daha sonra büyüme bitinceye kadar yavaş yavaş kronları daha mesial yönde
olacakşekılde mesiodisîai eksen eğimîeri değîşmektedin Üst sürekli kesîcİ dişlerin süt kesİcilerden biraz daha önde (labialde) protruzyon yaparak sürdüğü ve büyümenin sonuna
doğru bir miktar daha protruzyon yaptiğt görüfmektedir. Björk ve Skieller

8.9.3- Alt Çenenin Yerel Büyüme ve Gelişimi
Alt çene kemiği doğumda tek bir kemik gibi görünmesine ragmen,
sag ve sol iki kemik parçası halinde olup, ortada simfiz bölgesinde bir tiir
bag dokusu ile birbirine bağlanmışlardır. Bu bag dokusu bebek 6-8
aylikken kalsifiye olarak ortadan kalkacaktir. Alt çene doğumda list çeneden daha küçük olup şekil 143'de görüldüğü gîbi raınus kısa, kondil kısmı
gelişmemiş ve alveol kemiği daha oluşmamıştır.
Şekiî 143'de görüldüğü gibi alt çene morfolojik olarak değilse de,
fizyolojik ve gelişim açısından üçe ayrılarak incelenir. 1. Basal kısım;
J
çene ucundaıı başlar nervus alveolaris inferior u takip ederek alt çene
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kondilinde sona erer. 2. Muskuler kısım; gonion (angulus) bölgesini ve
processus muscularis (processus coronoideus) bölgelerini kapsar.
Angulus mandibularis bölgesine dıştan musculus masseter, içten ise musculus pterygoideus interims yapışır. Processus muscularis (coronoideus)'e
ise musculus temporalis yapışır. Büyüme sonucunda alt çene translasyonu
(deplacement); on kafa kaidesine (SN) gore alt çenenin anterior veya pos
terior rotasyon yapmasi şeklinde olmaktadır (şekil 151,152,153). Bu rotasyonlar alt çene angulus bölgesine içten ve dıştan yapışan kas bağı
sayesinde olmaktadır. Alt çene muscular bölgelerinin büyüme ve gelişimi,
buralara yapışan kasların fonksiyonlanmn etkisi altındadır. Ömeğin bu
kaslarm fonksiyon eksikliğinde bu bölgelerde atrofiye varan gelişim
eksiklikleri, fonksiyon fazlahğında ise aşırı gelişim söz konusu olabilmektedir. 3. Alt çenenin fonksiyonel ve gelişim açısından üçüncü
bölümü de alveol kemiği kısmıdır. Alveoler kısım doğumda daha
oluşmamıştır (şekil Î43). Çünkü alveoler kemiğin büyümesinde itici güç
dişlerin gelişimidir. Bunun da kanıtı dişlerin total agenesis'inde alveol
kemiği oluşmamasıdır. Bunun tersi de doğru olup, yaşlılıkta bütün dişler
kaybedilirse alveol kemiği rezorbe olarak yok olmaktadır. Doğumda
hiçbir sürekli dişin kalsifikasyonu başlamamış olup, daha can organı
safhasmdadırlar. Süt dişlerine gelince, doğumda hiçbir süt dişinin kök
kalsifikasyonu başlamamış olup, yalnız mine kalsifikasyonu başlamıştır.
Bu nedenle doğumda aiveol kemiği daha oluşmamıştır. Dişlerin gelişimi
ilerledikçe alveol kemiği de büyüyecektir.
Kondil kıkırdağı dışında alt çenenin bütün yüzeyi periost ile
örtülüdür. Kondil kıkırdağının en üst tabakası da periosta benzetilebüecek
doğurgan bir bağ dokusundan oluşmuştur. Üst çenede olduğu gibi alt
çenenin sutural bağlantısı yoktur. Bu nedenle alt çene iki tür kemik
yapımıyla büyümektedir. 1. Kondil kıkırdağı büyümesiyle olan endokondral kemikleşme (bakınız 8.5.2.) ve 2. periostal yüzeylerden intramembranöz kemikleşme (bakınız 8.5.1.) sonucu alt çene hacmi artmaktadır.
Alt çenenin basal kısmı daha çok kondillerdeki endokondral kemik
yapımı, alt çenenin diğer kısımları da periostal kemik yapımı ile
büyümektedir. Anlatım ve anlama kolaylığı açısmdan, alt çenenin uzayda
yer değiştirmesini (translasyon) içermeyen, alt çenenin yerel büyümesi
(kemik içi transformatif değişıklikler); sagittal, vertikal ve transversal
yönlerde ayrı ayrı incelenecektir. Aslmda büyüme uzayın her üç yönünde
bir bütün halinde ve biribirleriyle etkileşim içinde gerçekleşmekte olup,
her üç yönü birbirinden ayırmak doğru değildir. Anlatım ve anlama
kolaylığı açısından ayrı ayrı ele almak faydah olacaktır.
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Şekil 143: Alt çenenin doğum (D) ile 20 yaş
arasındaki sagittal ve vertikal yön büyümesi ve
büyüme bölgeleri. A: Alveole r, B: Basal ve M:
Muskular bölgeier. Yeni doğmuşta alveol kemiğİ
gelişmemişken, alveol kemiği oluşumu ve
ramus'un arkaya ve yukanya doğru ne kadar
büyük ölçüde büyüdüğü görülmektedir. Ortalama
büyüme ve gelişimde kondiler büyüme yonü;
bebekte hem sagittal hem de vertikal yönde
arkaya ve yukanya doğru İken, yaş ilerledikçe
daha çok vertikal yönde yukarıya doğru gerçekleşmektedir. Stöckli.

B

Şekii 144: Att çenenin yerel büyüme ve gelişimi (transformatif değişiklikler). A: Alt çenenin
sagittal ve vertikal yön büyümesi, R: Remodelling rezorbsiyonu. B: Simfiz bölgesinde kemik
rezorbsiyonj (-) ve appozisyonu {+) ile kortikal kemiğin hareketi. C: Ramus'un iç yüzeyindeki kemik gelişimiyle alveol kemiğinin teras gibi içerîye ve arkaya doğru büyümesi. D: Alt
çenenin transversal ve sagittal yön büyümesi. Şekil A Stöckli'den, B-C-D Enlow'dan
alınmıştır.
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Şskil 145: Alt çene kondiler büyüme yönü değişim genışliğî (variasyon), Björk ve Skieiler
tarafından yapılan, sefaiogramlann metal implantlar üzerinde alt çene yerel
çakıştırmafarına gore, kondiler kemik büyüme yönü açısınm ortalarna, maksimum ve mini
mum değerleri (range). Kondif büyüme yönü açısı şöyle oluşturuîmaktadır. Çakıştınlan birinci ve ikînci sefalogramlardaki 2 kondil tepe noktalarınm belirlediği doğru î!ef bîrinci sefalogramdaki ramus arka kerıanna çizilerı teğet arasında kaian açı, kondil büyüme yönünü
göstermektedir. Negatif değer kondilin ramus arka kenarma göre anterior yonde, pozitif
değer ise posterior yönde büyüdüğünü göstermektedir. Björk ve Skieiler

8.9,3.1. Alt çenenin Sagittal Yön Buy time ve Gelişimi
Alt çenenin sagittal yön büyüme ve gelişimi, aşağıdaki bölgelerde
meydana gelmektedir.
a) Kondiler Biiyiime
Alt çene kondil başlarmda bulunan kondil kıkırdağının iki görevi
vardır, Kondil kıkırdağı hem çiğneme fonksiyonu esnasmda oluşan
basmçları karşılamakta, hem de alt çene büyümesini sağlamaktadır.
Kondil kıkırdağı alt çene ve yüz iskeletinin en önemli büyüme bölgelerindendir. Kondil kıkırdağı vücutta büyümesine en uzun sure devam
eden kıkırdak olup 19 yaşına kadar aktiftir (şekil 138). Büyüme bittikten
sonra uzun kemik epifiz kıkırdakları tamamen kalsifiye olmasına karşm,
kondil kıkırdağı hiçbir zaman tamamen kalsifiye olarak ortadan kalkmaz,
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Bunun kanıtı 7.9.1.1. numaralı başlık altında anlatıldığı gibi, erişkin
yaşlarda (50 yaşma kadar) meydana gelen hipofiz bezi hiperfonksiyonu
sonucu meydana gelen akromegali'de, kondıl kıkırdağı tekrar aktive
olarak kemik yapmaya başlar ve prognatik alt çene oluşmasına neden
olur.
Şekil 144-A'da görüldüğü gibi kondiler büyüme yönü arkaya ve
yukanya doğrudur. Bu kondiler büyüme yönünü sagittal yönde arkaya ve
vertikal yönde yukarı doğru olmak üzere iki vektöre ayırabiliriz. Her
bireyde bu vektörlerin büyüklük ölçüsü ve dolayısıyla bileşkesi de
değişiktir. Şekil 145'de ramus arka kenarma çizilen teğete göre, kondiler
büyüme yönünün ortalamasi, anterior ve posterior yöndeki uç değerleri
(range, variation) görülmektedir. Kondilin büyüme yonüne göre alt
çenenin translasyon (deplacement) yönü de değişmektedir. Ömeğin ramus
arka kenar teğetiyle negatif bir açı yapacak şekilde kondil anterior yönde
büyümüş ise, ön kafa kaidesine göre alt çene anterior yönde rotasyon yapmaktadır (şekil 152). Buna karşm ramus arka kenar teğetine göre kondil
posterior yönde büyürse, ön kafa kaidesine göre alt çene posterior yönde
rotasyon yapmaktadır (şekil 153).
Şekil 143'te görüldüğü gibi, kondilin büyüme yönü aynı bireyin
değişik yaşlarında farkhlıklar göstermektedir. Doğumdan sonraki ilk
yıllarda kondil hem arkaya hem de yukarı doğru büyümektedir. Çünkü
arkaya doğru büyüyerek ramus'un da arkaya doğru büyümesini sağlamakta ve molariara sürmek için yer hazırlamaktadır. Aynı zamanda yukarıya
doğru büyümektedir, çünkü dişlerin sürmesi için alveol kemiğinin vertikal
yönde büytimes i ve bunun için de yer sağlanması gerekmektedir. Daha
ileri yaşlarda ise kondil daha çok yukanya doğru büyümektedir (şekil
143). Şekil 138'de görüldüğü gibi aynca kondiler büyüme miktarı da aynı
bireyin değişik yaşlarında farklı miktarlarda olmaktadır.
b) Ramus Arka Kenarmda Appozisyon
Alt çene kondilinin arkaya doğru büyümesine ayak uydurmak üzere
ramus arka kenannda da kemik appozisyonu olmaktadır (şekil 144-A). Bu
kemik appozisyonu ile eş zamanh olarak ramus on kenannda ise kemik
rezorbsiyonları meydana gelerek, sürecek olan molariara yer hazırlanmaktadır. Bunun sonucu ramus arkaya doğru yer değiştirmektedir. Şekil
143'de görüldüğü gibi, hemen hemen yeni doğmuş bir bebeğin ramus'unun ön-arka genişliği kadar ramus geriye doğru çekilerek, hem alt çene
korpus uzunluğu hem de alt çene alveol kemiği uzunluğu artmaktadır.
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Ramus arka kenarmdaki kemik appozisyonu miktari, on kenanndaki
rezorbsiyon miktanndan biraz fazla olduğundan ramus ön-arka yön
genişliği artmaktadır.
Şekil 144-C'de görüldüğü gibi ramus iç yüzeyinde alveol kemiği
arkaya doğru büyürken, aynı zamanda transversal yönde genişlemek
ihtiyacındadır. Çünkü sürecek olan molarlarm vestibulolingual genişliğini
barındırması gerekmektedir. Alveol kemiğinin hem arkaya hem de içeriye
doğru gelişîmi için, ramus'un iç yüzeyinde hem arkaya hem de içeriye
doğru kemik appozisyonu olmaktadır (şekil 144-C). Mylohyoid kasin
yapıştığı Iinea mylohyoidea'mn altinda ise kemik rezorbsiyonu olmaktadır (şekil 144-C). Böyleee linea mylohyoidea üstünde içeriye doğru
kemik appozisyonu ve linea mylohyoidea altinda ise kemik rezorbsiyonu
sonucu, molar dişleri banndirmak için adeta bir teras oluşmaktadır.
Burada sliren alti ve sonra oniki yaş dişlerinin distal tüberkülleri, İlk
sürdüklerinde geçici olarak ramus ön kenarı gölgesinde kalmaktadırlar.
Daha sonra ramus ön kenanndaki rezorbsiyonlarla ramus gölgesinden
kurtulmaktadırlar. Fakat yirmi yaş dişleri çoğunlukla ramus ön kenarının
gölgesinden kurtulamamaktadırlar.
c) Çene Ucu ve Alveol Kemiği Labial Yüzeyinde Appozisyon
Şekil 144-A ve B'de göriildüğü gibi ortalama alt çene gelişiminde;
çene ucunda kemik appozisyonu, alveol kemiği labial yüzeyinde de kemik
rezorbsiyonu görülmektedir. Fakat bu olayın bir değişim genişliği (varia
tion) vardır. Bilindiği gibi bireylerin baş ve ytiz iskeleti morfolojileri
değişiktir. Buna bağlı olarak değişik alt çene morfolojik yapılarına göre,
çene ucu ve alveolar kemiğin labial yüzeyindeki gelişim de değişmektedir. Örneğin gonion açısmın (ArGoM) büyük oîduğu alt çenede;
çoğunlukla kondil gelişimi ramus arka kenarı teğetine göre posterior
yönde olup (şekil 145), alveol kemiği labial yüzeyinde kemik rezorbsiy
onu görülmekte, fakat çene ucunda appozisyon görülmemektedir (şekil
146-B). Buna karşın gonion açısının küçük olduğu alt çenede ise;
çoğunlukla kondil gelişimi ramus arka kenar teğetine göre anterior yönlü
olup, alveol kemiği labial yüzeyinde ve çene ucunda kemik appozisyonu
görülmektedir (şekil 146-A).
8.9.3.2. Alt Çenenin Vertikal Yön Büyüme ve Gelişimi
Alt çenenin vertikal yön büyüme ve gelişimi, aşağıdaki bölgelerde
meydana gelmektedir.
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a)Kondiler Büyüme
Nasıl kondilin arkaya doğru büyümesi, ramus arka kenarinda apposizyon, ön kenarinda rezorbsiyon ile takip edilerek, dişlerin mesiodistal
genişliklerine yer hazirlamyorsa, siirmeleri için de vertikal alveol kemik
büyümesi gereklidir. Alveol kemiğinin vertikal yönde gelişimine yer
sağlamak amacıyla, kondil aym zamanda yukanya doğru da büyümektedir.
b)Processus Coronoideus ve Incisura Mandibularis'te Appozisyon
Şekil 144-A'da görüldüğü gibi kondil yukari ve arkaya doğru
büyürken, hem processus coronoideus hem de incisura mandibularis'te
meydana gelen appozisyonlarla ramus bütünüyle arkaya ve yukanya
doğru büyümektedir. Processus muscularis'in büyümesi esnasında mey
dana gelen gelişim olayları ayrıca şekil 127 ve 128'de gösterilmiştir.
c)Corpus Mandibularis Alt Kenarinda Appozisyon ve Rezorbsiyonlar
Şekil 144-A'da görüldüğü gibi alt çene korpusunun on tarafmin alt
kenarinda (simfizin alt kenarinda) kemik appozisyonu olmaktadir. Buna
karşın alt çene alt kenarmm korpus kısmından ramus kismina geçiş
yerinden başlayarak, arka kenanna dogru
sonion bölsesinde kemik rezorbsiyonu meydana gelmektedir. Bu rezorbsiyon ve appozisyon miktarlan de yine yüz iskeleti ve alt çene morfolojisine gore değişmektedir. Örneğin gonion açısının büyük olduğu alt çene
alt kenarinda rezorbsiyon yok denecek kadar az iken (şekil 146-B),
gonion açısınm küçük olduğu alt çenede ise yukarıda soylenen appozisy
on ve rezorbsiyonlar fazla miktarda meydana gelmektedir (şekil 146-A).
d)Alt Alveol Kemiği Vertikal Yön Büyümesi
Alt çenede alveol kemigunn vertikal yönde büyümesi üst
çenedekinden daha az ölçüde olmaktadu. Üst çenede alveol kemiği ver
tikal yön büyümesinin fazla oimasının nedeni, burun boşluğunun
büyümesi için burun döşemesinin aşağıya doğru yer değiştirmesi ve sinus
maxillaris genişlemesinin ayrıca alveol büyümesine ihtiyaç göstermesidir.
Daha önce söylendiği gibi süt ve sürekli dişlerin kron ve kök
gelişimleri ve siirmeleri alveol kemiği büyümesinin lokomotifidir. Dişler
sürdükten sonra da alveol kemiği büyümesine devam etmektedir. Bunun
sağlayan 8.6.2.3. numaralı başlık altında bahsedilen periosteum'un
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devami olarak kabul edilebilecek periodontal membrandir.
Periodosiyumdaki olgunlaşmamış bag dokusu hiicreleri osteoblastlara
dönüşerek alveol kemiği büyümesini sağlamaktadırlar. Dişler sürdükten
sonra da alveol kemiğinin vertikal büyümesine devam ettiğinin en güzel
kanıtı ankiloz dişlerdir. 7.5.3. numaralı başlık altmda ve şekil 95'te
anlatılan reinkluzyon olayında aslında diş alveol kemiğine tekrar
gömülmemiştir. Bu dişte ankiloz olduğundan vertikal alveol kemiği
büyümesi durmuş, fakat iki yanmdaki dişlerde vertikal alveol kemiği
büyümesi devam ettiğinden bu dişler arasında seviye farkı meydana
gelmiştir (şekıl 95). Ankiloz dişte alveol kemiği büyümesi durması
nedeni, periodonsiyumun kalsifiye olarak ortadan kalkmasıdır.
Periodonsivum ortadan kalkınca osteoblasta dönüşerek kemik büyümesini sağlayacak olan bağ dokusu hiicreleri de ortadan kalkrnıştır. Tekrar
gömülme (reinkluzyon) kelimesi yanlıştır. Bu yanlışhk şundan ileri
gelmiştir. Ankiloz diş ile iki yanmdaki dişler arasında seviye farkı
oluşunca, komşu dişler ankiloz diş üzerine eğilmişlerdir (tipping). Bu
görüntü üzerine eğilen dişlerin ankiloz diş üzerine basmç yaparak alveol
kemiğine tekrar gömdüğü söylenmiştir. Hatta buna kanıt olarak, en çok
reinkluzyonu görülen süt molarlarm, aît çene alt kenanna veya üst çene
kaidesine (spinalar düzlemi) yaklaştığı gösterilmiştir. Fakat bu
yaklaşmanm nedeni tekrar gömülme değil, alt çene alt kenarında biraz
önce bahsedilen rezorbsiyonlann meydana gelmesi ve yine rezorbsiyonlarla burun döşemesinin aşağıya doğru yer değiştirmesidir. Reinkluzyon
durumundaki bir diş ile komşu dişler arasındaki seviye farkı
karsüastırıldıaında. dişler sürdükten sonra dane kadar büyük ölçüde alveol kemiğinin vertikal yönde biiyümeye devam ettiği somut olarak
anlaşılacaktır. Başarılı implantlar da aynı ankiloz dişler gibidirler. Bu
nedenle çocukta implant yapıldığmda, implant bölgesinde alveol büyümesi ûlmayacağı düşünülmelidir.
8.9.3.3. Alt Çenenin Transversal Yön Büyüme ve Gelişimi
Doğumda alt çene sağ ve sol iki kemik parçası halinde olup, ortada
simfiz bölgesinde bağ dokusu ile biribirlerine bağlanmıştır. Bebek 6-8
aylıkken kalsifiye olan bu bag dokusu, ilk aylarda alt çenenin transversal
genişlemesine büyük katkı yapan Üst çenede olduğu gibi alt çenede bir
sutura media olmadığından, bundan sonra alt çenenin ön bölgesinin
genişlemesi, vestibuler yüzeylerdeki kemik appozisyonu ile olmaktadir.
Alt çene ön bölgesindekı transversal genişleme, yirmi yaş dişleri hariç
sürekli dişler sürdükten sonra pratik olarak bitmiş sayılabilir. Sağ ve sol
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foramen mentale arasındaki genişlik de 6 yaşmdan sonra çok az artmaktadir.

Şekil 144-D'de görüldüğü gibi alt çenenin arka ramus bolgesinde
genişlik artışı ön bölgeye kıyasla daha fazla miktarda olmaktadir. Ramus
bölgesindeki bu genişleme, sag ve sol processus chondylaris ve processus
muscularis'in arkaya yukari ve dışarıya doğru büyümesiyle
gerçekleşmektedir (şekil 128). Sağ ve sol kondiller arası uzaklık artışının
büyük bölümü 7 yaşına kadar tamamlanmaktadır. Çünkü beyinin tempo
ral lobunun oturduğu orta cranial fossa'mn, dolayısıyla alt çene kondil
çukurunun bulunduğu temporal kemiğin gelişiminin büyük kısmı 7 yaşma
kadar tamamlanmış olmaktadir.
8.9.3.4. Alt Dişlenmenin (dentition) Vertikal ve Sagittal Yön
Gelişimi
Şekil 146'da görüldüğü gibi, yüz iskeleti ve alt çene morfolojisi
farklıhklanna gore, alt dişlenme gelişimi de farklılık göstermektedir.
Şekil 146-A'da görülen gonion açısının küçük olduğu ve ramus arka
kenar teğetine göre kondilin anterior yönde büyüdüğü alt çenede, gelişim
esnasında alt dişlenme öne doğru yürüyerek, kesici dişlerde bir protruzyon meydana gelmektedir. Buna bağlı olarak alt kesici diş köklerinin labi
al yüzeyinde kemik appozisyonu meydana gelmektedir. Alt dişlenmenin
öne doğru hareketi esnasında, molar bölgedeki vertikal alveolar kemik
büyümesi, kesici dişler bölgesinden daha fazla olduğundan alt okluzyon
diizlemi posterior rotasyon yapmaktadır. Şekil 146-A'da görüldüğü gibi
aynca bu tür morfolojik yapı gösteren alt çene alt kenannin on tarafmda
(simfizin alt kenarinda) kemik appozisyonu, alt çene alt kenarmin arka
tarafinda (gonion bolgesinde) ise rezorbsiyon meydana gelmektedir.
Ramus on kenarinda ise rezorbsiyon görülmemektedir. Çünkü azı dişleri
için gerekli yer alt dişlenmenin mesializasyonu ile sağlanmaktadır. Şekil
146-A'da görüldüğü gibi alt molarlar alt kesicilerden daha fazla öne doğru
yürümüşlerdir. Eğer bu fazlahk Leeway yer reservlerinden daha büyük
miktarda olursa alt diş kavsinde çapraşıklık oluşturacaktır veya daha
önceden de varsa arttiracaktir.
Ayrıca şekil 146-A'da, metal implantlar üzerinde yapılan
çakıştırmamn ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Eğer alt çene yerel
çakıştırması, simfiz arka kenarı ve alt çene üzerinde yapılsaydı (şekil 70),
gelişim esnasında alt çene alt kenarinda oluşan rezorbsiyon ve appozisyonlar nedeniyle, şekil 146-A'da görülen alt keser protruzyonu gözük288
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meyecek, alt keser eksen eğiminin çok az değiştiği görülecekti. Şimdi
Tweed sefalometrik analizini hatirlayalim (şekil 54). Gelişim esnasinda
meydana gelen alt keser protruzyonunun bu maskelenmesi; yalmz alt çene
alt kenanna göre (IMPA açısı) değil Frankfort doğrusuna göre (FMIA
açısı) de olmaktadir. Çünkü bu tür olgularda, ramus arka kenar teğetine
göre anterior yönde büyüyen kondil, alt çenenin ön kafa kaidesine (SN)
göre anterior yönde rotasyon yapmasim sağlamaktadır (şekil 151). Alt
çenenin bu anterior rotasyonu; alt çene içinde protruzyon yapan keserlerin
Frankfort düzlemine göre olan eksen eğiminm (FMIA) değişmemesine
veya çok az değişmesine neden olmaktadir. Şimdi burada şöyle bir yorum
yapilabilir. Bu tür olgularda (şekil 146-A) ashnda alt keserler büyüme
esnasinda alt çene kemiği içmde bir protruzyon yapmaktadir^ Fakat
fonksiyonel açı'dan alt keser eksen eğiminin değişmemesi gerektiği için,
bu protruzyon nötralize edilmektedir.
Sekil 146-BMe görülen gonion açısımn büyük olduğu ve ramus arka
kenar teğetine göre kondilin posterior yönde büyüdüğü alt çenede, kesici
dişlerde bir retruzyon meydana gelmiştir. Buna bağlı olarak alt kesici diş
köklerinin labial yüzeyinde kemik rezorbsiyonu oluşmuştur. Alt kesıcı
dişler bölgesi ile molar bölgedeki vertikal alveoler kemik gelişimi aynı
miktarda olduğundan, alt okluzyon düzlemi eğiminde bir değişiklik
olmamıştır. Şekil 146-A'da görüldüğü gibi alt molarlar mesial yönde
yürümediği halde, alt kesicilerin retruzyonu, alt diş kavsinde yer darhğına
neden olabilecektir. Alt molar dişler mesial yönde yürümediği için sürecek olan molarlara, ramus ön kenannda rezorbsiyon arka kenannda
appozisyon meydana gelerek, yer açılmaktadır. Alt çene alt kenanmn
tümünde belli belirsiz appozisyon görülmektedir (şekil 146-A).
8.9.4. Uyarı
Şimdi burada hemen bir uyan yapmak gerekmektedir. Yukanda
anlatilan, iki ayn alt çene morfolojisi gösteren iki farkh örnekte meydana
gelen büyüme ve gelişim olaylan (şekil 146), benzer tip olgularda aym
şekilde olacaktır, gibi bir genellleme yapılamaz. Ancak "çoğunlukla"
kelimesi çekinilerek kullamlabilir. Benzer olgularda çoğunlukla benzer
gelişim beklenebilir. Fakat hiçbir zaman, "İki kere ikı eşittir dört." gibi,
yüzde yüzlük bir kural söz konusu olamaz. Büyüme ve gelişimin yönü,
miktan ve şeklinin önceden tahmini çok zordur. Yanılma olasıhğı çok
yüksektir. Röntgenler ve analizlerine bakarak bu çocukta kondil; ramus
arka kenar teğetine göre posterior yönde büyüyecek dersiniz, fakat anteri289
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or yönde geliştiğini görebilirsiniz.

A

B

Şekil 146: Ait dişlenmenin (dentition) sagittal ve vertikal yöndeki gelişiminin, iki farkiı alt
çene morfolojisigösteren iki bireyin, metal implanilar üzerinde yapılan alt çene yerel
çakıştırmasında incelenmesi. A: Gonion açısmın küçük olduğu ve ramus arka kenar
teğetine göre kondilin anterior yönde büyüdüğü alt çenede, alt dişlenme öne doğru yürüyerek kesici dişîerde bir protruzyon meydana gelmiştir. Bu one yürüme esnasında molar
bölgede vertikal alveoler kemik gelişimi, kesici dişler bötgesinden daha fazla olduğundan alt
okluzyon düzleminde posterior rotasyon olmuşiur. One hareket eden alt kesici diş köklerinin
labial yüzeylerinde kemik appozisyonu, alt çene alt kenarimn on tarafmda (simfizin alt
kenannda) appozisyon, alt çene alt kenarimn arka tarafmda (gonion bölgesinde) ise
rezorbsiyon meydana gelmiştir. Ramus on kenannda ise rezorbsiyon görülmemektedir. B:
Gonion açısının büyük olduğu ve ramus arka kenar teğetine göre kondilin posterior yönde
büyüdüğü alt çenede, alt kesici dişlerde geriye doğru hareket (retmzyon) görülmekte,
moiarlarda ise mesial hareket görütmemektedîr. Alt kesici dişler bölgesi iie molar bölgedeki vertikal alveoler kemik geiişimi aynı miktarda olduğundan, alt okiuzyon düzlemi eğiminde
bir değişikiik olmamıştır. Geriye hareket eden alt kesici diş köklerinin labial yüzeySerinde
kemik rezorbsiyonu meydana gelmiştir. Alt çene alt kenannda çok az( fakat ramus arka
kenannda fazla miktarda appozisyon ve ramus on kenannda ise rezorbsiyon olmuştur.
Björk ve Skieller.

8.9.5. Üst ve Alt Alveol Kemiği Kavislerinin
Sagittal ve Transversal Yön Gelişimi
Üst ve alt alveol kemiği kavislerinin genişlik ve uzunluk ölçümlerinin
gelişimi, klinik açıdan önem taşımaktadır. Bu nedenle bu konuda yapilan
bir araştırmadan bahsetmek iyi olacaktir. Sillman (32) 65 bireyden,
doğumdan 25 yaşma kadar topladığı 750 ortodontik model iizerinde, lon
gitudinal olarak alveol kemiği ölçümleri yapmıştır. Şekil 147'de ölçüm
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noktalari (I, II, III, IV) ve bazı ölçümler gösterilmiştir. Henüz dişleri
sürmemiş olan bebekte II nunıaralı nokta olarak üst çenede lateral sulcus,
alt çenede ise canin papilla alınmıştır. Henüz dişsiz ağızlarda doğal olarak
molar genişlik ve uzunluk ölçümleri yapılmamış, diğer ölçümleri
yapılmıştır. Fakat dişli ağızlarda da dişler üzerinde ölçüm yapılmamış,
gösterilen alveoler noktalar arası uzaklıkları ölçmüştür. Çünkü „ dişlerin
eksen eğimleripin ölçümleri etkileyeceği düşünülmüştür. Sillman
araştırma sonuçlarmı çck-sayıda grafikler ile göstermiştir. Burada kısa
başlıklar halinde bahsedilecektir (şekü 147).

Kanin

6 yaş dişİ

IV Tuber

Şekil 147: Sillman'm yapiığı transversal ve sagittal yöndeki alveol kemiği ölçümlerinin
bazıları.

-Doğumdan sonraki ilk 2 yılda alt ve üst çene alveoler kavislerinin ön
ve arka, genişlik ve uzunluk ölçümleri hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu
dönemde süt dişlerinin sürdüğü unutulmamalıdır.
-Ön bölgedeki, alveoler kanin uzunluk ve genişlik artışı 2 ile 6 yaşlar
arasmda duraklamaktadır.
-Kaninler arası alveoler genişlik; alt çenede 6 ile 8, üst çenede ise 6
ile 14 yaşları arasında tekrar daha yavaş olarak artmaktadır.
-Kanin uzunluğu; üst çenede sürekli kesici dişlerin sürmesi esnasmda
artarken, alt çenede ise pratik olarak bir artış görülmemektedir.
-Molarlar arası alveoler genişlik artış ı, sutura palatina media
nedeniyle üst çenede alt çeneden biraz daha fazla olmaktadır. Fakat alt ve
üst sürekli kesici dişler sürdükten sonra molarlar arası alveoler genişlik
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artışı alt ve list çenede yalnız 2.5 mm kadar olmaktadir.
-Alt ve iist total alveoler uzunluk 16 yaşmdan sonra pratik bir artış
göstermemektedir. Yani bu zamana kadar yirmi yaş dişlerinin yerleri de
hazırlanmış olmalıdır.
-16 yaşından sonra alt ve üst çenede on bolgedeki alveoler sagittal ve
transversal boyutlar (kanin uzunluğu ve genişliği) artış göstermemesinin
ötesinde, aksine bazı küçük azalmalar göstermektedir. Bu azalmalar da
buluğ çağı sonrası ön bölgede oluşan çapraşıklıklarm nedenini anlatmaktadır.

8.9.6. Üst Çene Translasyonu
8.9.2. numarah başlık altında anlatılan iist çenenin yerel büyüme ve
gelişim olayları sonucu, ön kafa kaidesine (SN) göre üst çene bir bütün
halinde anterior ve inferior yönde yer değiştirir (translasyon). Bu one ve
aşağı doğru olan translasyon yönü vektörünün eğimi (daha dik veya yatay
oluşu); yüz iskeletinin vertikal yön yüksekliğine ve sagittal yöndeki derinliğine bağlıdır (37). Üst çene translasyonu esnasında anterior yönde rotasyon da yapabilir (şekil 151-152). Posterior yönde rotasyon çok enderdir.
Translasyon esnasinda rotasyon olduğunda, burun döşemesinin (ANSPNS) ön kafa kaidesine olan eğimini korumak için yeniden şekillendirici
(remodelling) rezorbsiyonlar meydana gelmektedir (37). Anterior rotasyonda; burun döşemesinin Anterior Nasal Spina (ANS) bolgesindeki
rezorbsiyon miktari, Posterior Nasal Spina (PNS) bölgesinden daha fazla
olur. Ender olan posterior rotasyonda ise durum tersine döner.
Stöckli (37) şekil 148'de; Björk ve Skieller (5) ile İşeri ve Solow
(18)'nun araştırmalarına dayanarak, iist çene yerel büyüme ve translasyonunu özetlemiştir. Şekil 148'de görüldüğü gibi 8 yaşından sonra iist
çenenin anterior translasyonu yaklaşık yılda 1 mm olmaktadir. Bu anteri
or translasyon esnasinda SNA açısı hemen hemen değişmeden kalmaktadır. Çünkü Nasion ve A noktalarmin anterior yönde gelişimleri aynı
miktarda olmaktadir. Halbuki bey in ve dolayısıyla os frontale'nin
gelişimini erken yaşta tamamladığı düşünülürse, Nasion noktasının one
doğru daha az miktarda gelişmesi gerekirdi. Fakat os frontale'nin Nasion
noktası bölgesinde kortikal kemik tabakası, dış tarafta kemik appozisyonu
iç tarafta rezorbsiyon ile öne doğru hareket ederek, hem yassi kemiklerdeki diploe tabakasi artmakta hem de sinus frontalis gelişimi için imkan
yaratılmaktadır.
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Şekii 148: Ust çene translasyonu ve eşlik eden büyüme ve gelişim olayları. Ust çene, jçindeki yerel gelişim olayları {suturaf ve periostal büyüme) sonucu on kafa kaidesine (SN) göre
anterior ve inferior yönde yer değiştîrir (translasyon). Nasion ve A noktasmm öne doğru
gelişîmi aynı miktarda olduğundan SNA açısı hemen hemen değişmez, Ktsaltmalar: ©:
metal implant, aT; anterior Translasyon yilda 1mm, S: Sutural büyüme sonucu inferior
translasyon yilda 0.8 mm, A; Alveol kemiği büyümesi sonucu inferior yönde kemik îçî yer
değiştirme (relocation) yilda 1.2 mm, N: Nasal döşemenin inferior yönde kemik içi yer
değiştirmesi yilda N=1/3A=0,4 mm, 0: Orbital yüzeylerde appozisyon yilda O=1/2S=0,4
mm. Inferior yönde üst çene translasyonu yıfda S+A= 0,8+1.2=2 mm'dir, Şekil Stöckli'den
almmıştır

Yerleştirilen metal implantlarla, dik yondeki büyüme ve gelişim
olayları daha iyi anlaşılmaktadır. Şekil 148 'de görüldüğü gibi processus
zygomaticus ossis maxillaiis'in kök kısmma bir metal implant yerleştirilmiştir. Implant ile SN arasmdaki uzaklık ölçülerek sutural büyüme miktan, implant ile molar arasmdaki mesafe ölçülerek alveol kemiği büyüme
miktarı belirlenmiştin Şekil 148'de görüldüğü gibi on kafa kaidesine gore
üst çenenin inferior yondeki translasyonu yilda yaklaşık 2 mm'din Bu
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vertikal yöndeki 2 mm'lik translasyonun 0.8 mm'si sutural büyüme, 1.2
mm'si ise alveol kemiği büyümesi ile meydana gelmektedir. Verilen bu
rakamlarm ortalama değerler olduğu ve bu miktarlann büyük bir değişim
genişliği (variation, range) olduğu da unutulmamalıdır. Görüldüğü gibi
vertikal alveoler büyüme miktarı, sutural büyümeden daha fazladir.
Aynca implant ile orbital yüzey arasındaki mesafe ölçülerek orbital
appozisyon miktari ve implant ile burun döşemesi arasmdaki uzakhk
ölçülerek burun döşemesinin aşağı doğru yer değiştirme miktari da belirlenmektedir. Burun döşemesi; yılhk alveol kemiği vertikal yön
büyümesinin üçte bin ölçüsünde (0.4 mm) aşağıyadoğru yer değiştirmektedir (şekil 148). Buradan da anlaşılacağı gibi, alveol kemiği vertikal
büyümesinin üçte biri burun (solunum) boşluğu büyümesi için
kuUanilmaktadir. Şimdi burada şöyle bir yorum yapilabilir. Adeniod yiiz
tipi gösteren çocuklarda vertikal yiiz boyutlarimn arttığı bilinmektedir.
Demek ki burun boşluğunda problem (deviasyon, polip gibi) bulunan
çocuklarda, solunum boşluğunu genişletmek amacıyla, alveol kemiği ver
tikal gelişimi ve buna bağlı olarak komşularmm dik yön gelişimi aşırı
miktarda olmaktadır.

8.9.7. Alt Cene Translasvonu
Daha önce soylendiği gibi yiiz iskeleti ve dolayısıyla alt çene morfolojisinin büyük bir değışim genişiliği (variation) vardır. Bu nedenle alt
çenenin on kafa kaidesine (SN) göre translasyon hareketi de, anterior veya
posterior rotasyon şeklinde olmaktadır (1,2,3,4,5,6). Burada üç ayn alt
çene translasyon hareketine ömek verilmiştir. İlk olarak ortalama alt çene
translasyon hareketinin nasil meydana geldiği şekil 149-II'de açıklanmış
ve buna örnek bir olgu da şekil 151'de sunularak anlatılmıştır. Fakat orta
lama değerin de bir genişliğinin olduğu (standart sapma)
unutulmamahdir. Daha sonra alt çenenin iki asm uç translasyonunun
(range) nasil meydana geldîği sekil 149-III ve şekil 150-IFde açıklanmış
ve bu asm uçlara ait iki örnek olgu şekil 152 ve şekil 153'de sunularak
anlatılmıştır. Bahsedilen şekiller ve alt yazilan dikkatlice incelenerek
okunduğunda konu anlaşılmış olacaktır.
Uç olgulardan şekil 152'de anlatilan, on kafa kaidesine göre alt
çenenin aş in derecede anterior rotasyon yaptığı olgular; daha çok brakisefal yapi, konkav profil, iskeletsel derin kapanış gosteren olgulardır.
Örneğin Angle Il.sınıf 2.bölüm anomaliler (Deckbiss) bu gruba girer. Bu
tip olgularda çiğneme kasları aktivitesinin fazla olduğu ve on yiiz yiik294
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sekliği artışına izm vermediği düşünülebilir.
Şekrf 149: Björk]e göre ait çene anterior
rotasyonunun 3 tipi.
LTip: Alt çenenin bu tip anterior rotasyonu büyüme ve gelişim sonucu olmayıp,
diş kayıplan sonucu meydana geirnektedir, Dönme ekseninin kondillerden
geçtiğİ bu alt çene anterior rotasyonu
sonucu alt on yüz yüksekliği ve
doiayısıyla kapanış yüksekliği azalır.
ILTip; Alt çenenin bu tip anterior rotasy
onu, ortalama büyüme ve gelişim
gösteren yüz iskeleti yapısında mey
dana gelen, alt çene translasyonudur.
Burada ramus arka kenar teğetine göre
kondil anterior yönde büyümekte oiup,
kondil büyüme yönü açısı ortaiama -6°
civarındadır (şekil 145). Alt ve üst kesici
dişlerin okluzyon teması ve desteğinin
(înterinsizal açı=130 derece civarında)
bu olgularda, att çenenin anterior rotasyonunun ekseni kesici dışier bölgesindedir.
IILTîp: Alt çenenin bu tipteki anterior
rotasyonunda, ramus arka kenar
teğetine göre kondiller aşırı derecede
anterior yönde büyümektedir (şekil
145), Ayrıca alt ve üst kesici dişlerin
okluzai temas ve desteği iyi değildir
(interinsızal açı 140 dereceden büyük).
Bu tip olgularda rotasyon ekseni kesici
dişler bölgesinden prerrıolar bölgesine
kaymaktadir. Alt çenenin bu tip anterior
rotasyonu sonucu, alt ön yüz yüksekliği
azalmakta ve iskeletsei derin kapanış
(artmış overbite) meydana gelmektedir.
Björk.

Uç olgulardan şekil 153'de anlatılan, ön kafa kaidesine göre alt
çenenin posterior rotasyon yaptığı olgular, daha çok dolikosefal yapı ve
konveks bir profil gösteren olgulardır. Diğer taraftan büyüme ve gelişim
çağında alt çenenin posterior rotasyon yapması, şu nedenlerle de meydana
gelebilir: Çiğneme kaslarmda distrofi ve hipofonksiyon, burun boşluğunu
darlaştıran nedenler (deviasyon, polip, v.s.) ve buna bağlı ağız solunumu,
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alt çene eklemi anzalan (ankiloz, kondil kmklan). Büyüme ve gelişim
çağında alt çenenin çok asm posterior rotasyomı kuş yüzü (Vogelgesicht)
görünümüne (şekil 93) neden olabilir.

Şekil 150: Björk'e göre alt çene posterior rotasyonunun 2 tipi.
I.Tip: Alt çenenin bu tip posterior rotasyonu; büyüme ve gelişim sonucu olmayıp, ömeğin
bir ön düz yüzeyii plâk etkisiyle meydana gelmektedir. Bu tip alt çene posterior rotasyonunda dönme ekseni kondillerden geçmektedir.
İI.Tip: Alt çenenin bu tip posterior rotasyonunda; ramus arka kenar teğetine göre kondil posterior yönde büyümektedir {şekil 145). Rotasyon ekseni en arkadaki okluzyon halindeki
molarlar bölgesindedir. En arkadaki okluzyon halindeki molarlar denmesinin nedeni, bu
olgularda açık kapanış olabilmesi ihtimalindendir. Kondilin arkaya doğru büyümesi alt
çeneyi öne doğru itmektedir. Fakat alt çenenin bu öne doğru hareketi, gonion (angulus) bölgesine içten ve dıştan yapışan kas bağı tarafından, tarif edilen dönme ekseni etrafinda pos
terior rotasyona dönüşmektedir. Bunun sonucu a!t ön yüz yüksekliği artmaktadir. Bu artan
ön yüz yüksekliği, aft ve üst kesici dişler bölgesinin vertikai aiveoler kemik buyumesi
arttfnlarak kompanse edilmeye çalışılmaktadir. Kompanse edilmediği taktirde iskeletsel
açık kapanış oluşmaktadır. Björk.
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1
6

NSL

B

Şekil 151: 11 île 16 yaşları
arasında, orialama alt çene
transiasyonu gösteren bir
olgu. Şekil 149-ILTipte
anlatıldığı gibi all çene ön
kafa kaidesine göre anterior
yönde rotasyon yapmıştır.
A: Total çakıştırma sella tursica on kenari, etmoid
kemiğin lamina cribrosa'si
ve fronta! kemiğin orbital
kismimn iç kortikal yüzeyi
üzerinde yaptlmtştîr. +:
metal implant, NSL: Nasion
Sella
Line.
Total
çakıştırmada alt çeneye
yerieştirilmiş iki implantı
birleştiren doğrunun anterior
rotasyon yapmasindan alt
çenenin ön kafa kaidesine
gore anterior
rotasyon
yaptığı görülmektedir. Üst
çene de daha az miktarda
anterior rotasyon yapmıştır.
Eğer
metal
implantlar
olmasaydi alt ve üst çenenin
bu rotasyonlarını anlamak
çok zor olacaktı. Çünkü
dikkat ediürşe hem üst çene
kaidesi (ANS-PNS) hem de
alt çene ait kenan paralel
olarak aşağı doğru yer
değiştırmişlerdir. Alt ve Cist
çenenin anterior rotasyon!arı; burun döşemesinin ön
tarafinda arkaya kiyasla
daha fazla rezorbsiyon, alt
çene alt kenannin arka
tarafinda rezorbsiyon ve alt
çene alt kenannin on
tarafinda ise meydana gelen

appozisyonlar ile (remodelling) maskelenmiştir.
B: Lokal çakıştırma metal implantlar üzerinde yapılmış ve 11 ile 16 yaşlarında alınan sefalogramlann on kafa kaidesi doğrulan (NSL) de çiziferek, alt çenenin anterior rotasyon miktannin açısal değeri gösterilmiştir. Ramus arka kenar teğetine göre kondit anterior yönde 4 derece civannda bir açı (şekii 145) yaparak büyümüştür. Ait kesici dişlerin labial tarafinda
ve gonion ait kenarında kemik rezorbsiyonu görüimektedir, Björk ve Skieller.
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Şekif 152: 11 ile 17
yaşları arasında, ön kafa
kaidesine
gore
alt
çenenin aşırı derece
anterior rotasyon yaptsğı
bir olgu Şekil 149-III.
Tipte anlatıldığı gibi alt
çene anterior rotasyon
yapmıştır. A: Total
çakıştırma sella tursica
on
kenari,
etmoid
kemiğin
lamina
cribrosa'si ve frontal
kemiğin orbital kismimn
iç
kortika!
yüzeyi
üzerinde yapılmıştır. {+):
implant, NSL: Nasion
Sella
Line.
Total
çakiştırmada alt çeneye
yerleşiirilmiş iki implantı
birleştiren
doğrunun
aşırı derecede anterior
rotasyon
yaptığı
görülmektedir. Bunun
sonucu arka yüz yüksekliği,
ön
yüz
yükseklîğinden
daha
fazla artmıştır. Aynı
şekilde, biraz daha az
miktarda üst çene de
anterior
rotasyon
B
yapmıştır. B: Lokal
çakıştırma
metat
üzerinde
impiantlar
yapılmış ve 11 île 17
yaşlarında alınan sefalogramlann
on
kafa
kaîdesi doğruları (NSL)
da çîzilerek, alt çenenin
anterior rotasyonunun
açısal değeri gösterilmîştin Kondilin aşırı miktarda büyüdüğü görülmektedir. Ramus arka kenar tegetine göre
kondil anterior yönde -20 derece civarında bir açı (şekil 145) yaparak büyümüştür. Alt kesîci dişlerin labial tarafmda bir miktar kemik apposizyonu, fakat alt çene a!t kenarının ön
tarafmda (simfizin alt kenannda) önemli derecede kemik appozisyonu görülmektedir. Buna
karşın alt çene alt kenannm arka tarafmda (gonion bölgestnde) büyük miktarda kemik
rezorbsiyonu olmuştur. Björk ve Skieller.
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Şekil 153: 9 ile 15 yaşları
9
arasında, on kafa kaidesine
15
gore alt çenenirı posterior
rotasyon yaptığı bir olgu.
Şekil 150-1 LTlpte anlatıldığı
gibi alt çene posterior rota
syon yapmıştır. A: Total
çakıştırma sella turcica on
kenarı, etmoid kemîğin lamJna cribrosa'si ve frontal
kemiğin orbital kısmının îç
kortikal yüzeyi üzerinde
yapıîmıştır. + metal implant,
NSL: Nasion Seila Line.
Total çakıştırmada alt çeneye yerleştirilmiş iki implant!
birleştiren doğrunun posteri
or
rotasyon
yaptığı
görülmektedir. Bunun sonucu ön yüz yüksekliği arka
yüz yüksekliğinden daha
fazla artmaktadir Eğer alt
ve üst kesici dişlerin vertikal
^
alveoler büyümesi, alt on
yüz yüksekliği artışım kompanse edemezse iskeletsel
açık kapamş oluşmaktadır,
B: Lokal çakıştırma metal
implantlar üzerinde yapılmış
ve 9 ile 15 yaşSarında all nan
sefalogramlann on kafa
B
kaidesi doğrulan (NSL) da
çizilerek, alt çenenin poste
rior rotasyonunun açısal
değeri
gösteriinniştir.
Kondilin
az
miktarda
büyüdüğü ve ramus arka
kenar teğetine göre posteri
or yonde büyüdüğü (şekil
145) görüimektedir. Anterior
rotasyon yapan alt çeneye
göre posterior rotasyon yapan alt çenede yeniden sekillenme (remodelling) de farklıdır. Alt
çene alt kenarında hiç rezorbsiyon görülmeyip, belli belirsiz kemik appozisyonu görülmektedir. Ramus arka kenari boyunca ise önemli miktarda kemik appozisyonu görülmektedir,
Alt çenenîn posterior rotasyonuna uyum sağlamak için alt kesici dişlerin retruzyonu ve buna
bağh olarak alt kesicilerin labia! yüzeyinde kemik rezorbsiyonu görülmektedir. Bjork ve
Skietler.
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8.9.8. Fossa Mandibularis Gelişim ve Translasyonu

Şeki! 154: Doğumdan (D) erişkin (E) oiuncaya kadar
alt çene eklem çukuru gelişimi. Doğumda tuberculum articulare (T) hemen hemen hiç yok denecek bir
yükseklıktedir. Kemik appozisyonlanyla tuberculum
articuîare yüksekliği artarak, kondil yolu meyli de
artmaktadır. Büyüme ve gelişimle fossa mandibu
laris de aşağı ve arkaya doğru yer değiştirmekte,
aynı zamanda condylus mandibularis (C) de
büyümektedir Stöcklî.

Şekil 154'de görüldüğü gibi alt çene eklem çukuru doğumda çok sığ
olup, tuberculum articulare hemen hemen yok denebilecek yüksekliktedir.
Bu durum, doğumda üst çenenin çok gerisinde bulunan alt çenenin, meme
emme esnasmda öne doğru hareketini kolaylastirmaktadir. Kemik
appozisyonlan ile tuberculum artikulare yüksekliğini yavaş yavaş
arttırarak, sürekii kesici dişler sürdüğünde kondil yolu meyli de epeyce
artmıştır. Şekil 154'de 10 yaş ile erişkindeki durum karşılaştınldığında,
kondil yolu meylinin biraz daha arttığı görülmektedir. Fossa mandibularis*in bu yerel transformatif gelişiminden başka, bir de translasyonu vardir,
Daha once de söylendiği gibi sinkondrosis sfenooccipitalis 16 yaşına
kadar aktif olup, buna bağlı olarak alt çene eklem çukuru da on kafa
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kaidesine göre aşağı ve arkaya doğru yer değiştirmektedir. Bu translasyon hareketinin yön ve miktanm arka kafa kaidesinin (Sella-Basion) eğimi
de etkilemektedir. Nasion-Sella-Basion açısı küçük ise; eklem çukuru
aşağıya doğru daha çok, arkaya doğru az miktarda yer değiştirmektedir.
Nasion-Sella-Basion açısı büyükse eklem çukuru arkaya doğru daha çok
yer değiştirmektedir. Eklem çukurunun bu gelişimine alt çene kondili
gelişimi ayak uydurmak ve onu dengelemek zorundadir. Aksi takdirde
anomali oluşacaktır. Ömeğin alt çene eklem çukurunun arkaya doğru yer
değiştirmesini, alt çene kondiler gelişimi karşılayamamış ise iskeletsel II.
sınıf anomali ihtimali doğmaktadır. Fossa mandibularis ortalama olarak
yilda 0.5 mm posterior ve 0.5 mm inferior yönde yer değiştirmektedir.

8.9.9 Alt Çene Ucu Translasyonu
Profili büyük ölçüde etkilediğinden alt çene ucunun translasyonunun
önemi büyüktür. Doğal olarak çene ucunun bağımsız olarak yer
değiştirmesi söz konusu olmayıp, alt çene bütününün translasyonu ile
gerçekleşmektedir. Şekil 151-A'da görüldüğü gibi, yüz iskeletinin ortala
ma büyüme ve gelişimi esnasında alt çene anterior rotasyon yapmaktadir.
Fakat bu rotasyon alt çenenin alt kenarinm arka tarafindaki (gonion alt
kenarı) rezorbsİyon, ön tarafindaki (simfiz alt kenan) appozisyon ile
maskelenmektedir. Eğer metal implantlar olmasa (şekil 151) alt çenenin
bu ortalama translasyonu esnasinda anterior rotasyon yaptığını anlamak
çok güçtür. Şekil 151-A;ya bakıldığında alt çene tümüyle ve çene ucuyla
hem anterior hem de inferior yönde eşit miktarda yer değişlirmiş görünmektedir. Şekil 151'de sunulan ortalama biiyiime ve gelişim gösteren
olguda, alt çene ucu yiiz ekseni (Sella-Gnathion, SGn) boyunca one ve
aşağı doğru translasyon hareketi yapmıştır (şekil 155-A).
Alt çenenin dolayısıyla çene ucunun translasyon hareketinin yönü ve
miktarim etkileyen birçok faktör vardır. Burada klinik açıdan önemli
birkaç faktor karşı karşıya getirilecektir. Çünkü bu faktorlerden bazilarmi
ortodontik tedaviyle etkilemek kolaydır. Tedavi plânı yapılırken bu
konunun akılda tutularak tedavi stratejisini saptamak gerekmektedir.
Şekil 155'de ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi, yiiz iskeletinin vertikal
yöndeki büyüme ve gelişim miktarlan çene ucunun translasyon yönünü
etkilemektedir. Bir terazi düşünelim. Bu terazinin bir kefesine kondilin
büyümesi ile alt çene eklem çukurunun (fossa mandibularis) translasyon
miktarı toplammı koyalım. Bundan önceki başlık altında, fossa mandibu
laris'in posterior yönde de yer değiştirdiği ve buna bağlı olarak alt çenenin
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de geriye doğru gideceği anlatılmıştı. Fakat kondiler büyüme bunu dengelemenin ötesinde daha fazla miktarda gerçekleşerek, alt çenenin antedor translasyonunu sağlamaktadır. Bu nedenle terazinin bir kefesine kondil
ve fossa mandibularis ikilisinin pozitif negatif gelişimlerinin toplamını
koyalim diyoruz. Terazinin karşı kefesine ise maxilla'mn inferior yöndeki translasyon miktari ile alt ve üst alveol kemiği vertikal büyüme miktarlanni kovahm. Eeer maxilla'nm inferior translasyon miktari ile alt ve
list vertikal alveoler büyüme miktarlan toplami, kondil ve eklem çukuru
ikilisinin gelişim miktarından daha fazla olursa, alt çene posterior rotasyon yaparak çene ucu da aşağı ve arkaya doğru yer değiştirecek ve profil
daha konveks olacaktır (şekil 155-C). Bu olayın klinik önemine bir örnek
verelim. Artmış overbite ile birlikte iskeletsel Il.simf l.bölüm anomali
gösteren bir çocuğu tedavi ediyor olahm. Tedavide önceliği artmış overbite'in diizeltilmesine verelim. Bunun için molar bölgedeki vertikal alve
ol kemik büyümesini arttırdığımızda (ekstruzyon hareketi), bir taraftan
overbite düzelirken, diğer taraftan da sagittal yöndeki anomalinin şiddeti
artacaktır. Bu nedenle önceliği sagittal yöndeki anomalinin diizeltilmesine
vererek, vertikal ve sagittal yönde maxilla translasyonunu ve vertikal
alveoler büyümeyi inhibe etmeye çalışmalıyız. Sagittal yöndeki anomali
diizeldikten sonra vertikal yön gelişimini serbest birakmahyiz.
Şekil 155-B'de görüldüğü gibi. kondil ve eklem çukuru ikilisinin
gelişim miktari. maxilla'mn inferior translasyon miktari ile alt ve list ver
tikal alveoler büyüme miktarlan toplammdan daha fazla olursa, alt çene
anterior rotasyon yaparak çene ucu daha fazla öne doğru yer değiştirecek
ve profil daha konkav olacaktir. Buna karşın yüz iskeleti ortalama
büyüme ve gelişim miktarlan gösterirse, çene ucu da anterior ve inferior
yönde eşit miktarda yer değiştirerek, Y ekseni boyunca one ve aşağı doğru
translasyon yapacaktır (şekil 155-A).
Şimdi burada bir yilda meydana gelen vertikal yön ortalama büyüme
miktarlanm belirtelim: maxilla'mn inferior translasyonu 0.8 mm., üst altı
yaş dişleri bölgesinde inferior yönde alveoler kemik büyümesi 1.2 mm.,
alt altı yaş dişleri bölgesinde superior yönde alveoler kemik büyümesi 0.8
mm, fossa mandibularis inferior translasyonu 0.5, kondilin postero-superior büyümesi 2.5 mm. Verilen ortalama değerlerin de bir değişim
genişliği (standart sapma) olduğu unutulmamalıdır. Aynca şekil 138'de
görüldüğü gibi, değişik yaşlarda (buluğ öncesi, buluğ ve buluğ sonrası)
büyüme miktarlan da değişmektedir.
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Şekil 155: Yüz eksenine (Sella-Gnathîon, Yekseni} göre ait çene ucu Iranslasyonu. A:
Vertikal yöndeki büyüme ve gelişim miktarlan, çene ucu translasyonunun yönünü etkilemektedir. Bir terazi düşünelim. Bu terazinin bir kefesins kondii büyümesi (CO) ile fossa
mandibularis translasyonu (FO) toplamını koyaiım, diğer kefesine ise maxilla'nm inferior
translasyonu {MX)f üst alveol kemiği vertikai büyüme (ÜA) ve ait alveoi kemiği büyüme (AA)
miktarlarını yerleşîirelim. Terazi dengede İse alî çene ucu Y ekseni boyunca hem anterior
hem de inferior yönde eşit miktarda yer değiştirir. Bu durum şekil 151'deki durum ile
özdeştir. 8: Eğer üst çenenin inferior iransiasyonu iie alt ve üst vertikal alveoler büyüme
toplamı karşı kefedeküerden daha az miktarda ise veya kondil îte fossa geiîşim toplamı
karşı kefedekilerden fazla miktarda ise, çene ucu inferior yönde az anterior yönde daha
fazla yer değiştirir. Bunun sonucu Y ekseni one doğru hareket ederT yani Nasion-SellaGnathion {NSGn) açısı küçülür Bu durum şekii 152'deki durum ile özdeştir, C: Eğer maxilia'nm inferior translasyonu ile alt ve üst vertikal alveoler büyüme toplamı karşı kefedekiler
den daha fazla miktarda ise veya kondil ile fossa'nın gelişim toplamı karşı kefedekinden az
miktarda ise; çene ucu anterior yönde az, posterior yönde daha fazla yer değiştirir. Bunun
sonucu Y ekseni arkaya doğru hareket eder, yani NSGn açısı büyür. Bu durum şekil
153'teki durumla özdeştir. Stöckli.
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8.9.10. Yüz İskeletinin Bütününün Sagittal ve Vertikal
Büyüme ve Gelişimi ve Profil Değişiklığı
Şekil 156'da yüz iskeletinin ortalama büyüme ve gelişim gösterdiği
bir olgunun 1 ile 18 yaşlan arasında alınan profil sefalogramlannin total
cakistinlmasi eörülmektedir. Bu çakıştırmada yüz iskeletinin vertikal ve
sagittal yöndeki büyüme ve gelişimi ve buna bağlı olarak yumuşak doku
profilin değişmesi de göriilmektedir. Şekil 156'nm dikkatlice inceleme ve
okunmasiyla konu daha iyi anlaşılacaktır.

Şeki! 156: Yüz iskeleti bütününün sagittal ve vertikal büyüme ve gelişimİ ve profil değişikliği.
Yüz iskeletinin ortalama büyüme ve gelişim gösterdiği bir olgunun 1 ile 18 yaşları arasında
ahnan profil sefalogramlannin total çakıştırılması. Björk'e göre total çakıştırma sellatursica
ön kenan, etmoid kemiğin lamina cribrosa'si ve frontal kemiğin orbital kismmin iç kortikai
yüzeyi üzerinde yapılmıştfr. Üst ve ait çenede meydana gelen yerel büyüme olaylart sonucunda hem üst hem de alt çenenin one ve aşağı doğru translasyon yaptıkları görülmektedir. Fossa mandibularis ve dolayısıyla kondil ise arkaya ve aşağıya doğru yer
değiştirmişlerdir. Frankfort doğrusu (FH) ve üst çene kaidesi (spinalar doğrusu, ANS-PNS,
burun döşemesi) paralel olarak aşağı doğru yer değiştirirken, okluzyon doğrusu anterior
rotasyon yapmıştır. Üst çeneye kıyasla alt çene ve dolayısıyla çene ucu anterior yönde
daha fazla translasyon yaptığından, yukarıdan aşağıya doğru profilin seyri 1 yaşında konveks ve arkaya doğru eğik iken, erişkin haie geldiğinde düzleşmiştir. Björk ve Skieller.
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Doğumda üst çeneye gore alt çene belirgin olarak geridedir. Alt
çenenin bu retrognatik durumu, birinci yil esnasmda alt çenenin one doğru
daha fazla miktarda translasyonu ile azalir. Çocuk 3 yaşındayken, yeni
doğmuştaki kadar olmasa da, alt çene hâlâ geridedir. Bu nedenle bebekte
profil konveks olup arkaya doğru eğiktir (şekil 156). Büyüme ve gelişim
esnasmda, üst çeneye kıyasla alt çene ve dolayısıyla çene ucu öne doğru
daha fazla translasyon yaptığmdan, erişkinde profil düzleşmektedir (şekil
156). Erişkin profili kızlar ve erkekler arasında farklılık göstermektedir.
Erişkin erkeklerde çoğunlukla çene ucu öne doğru daha fazla çıkıntılı,
belirgin olduğundan, erkekler kızlara göre daha konkav bir profil gösterirler. Pek tabii yukanda aniatilanlar yiiz iskeletinin ortalama büyüme ve
gelişimi ile ilgili olup, büyük bir değişim genişliği (variation, range)
olduğu unutulmamalıdır.
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9.BÖLÜM: DİŞLENMENİN (Dentition)
GELİŞİMİ

9.1. Süt ve Sürekli Dişlerin
Yazıvla İfade Edilmesi
Önce yazım ve anlatım açısmdan bazı açıkiamaiar yapmak gerekmektedir. Süt ve sürekli dişler diye bahsederken, süt ve sürekli
kelimelerinin her ikisi de s ve ü harfleriyle baslamaktadir. Kanştırma
olmaması için bazı yerlerde "sürekli diş" yerine "daimi di§" ifadesi kullanılacaktır. Süt dışleri Romen rakamiyla (I, IV gibi), daimi dişler ise normal rakamlarla (1,4 gibi) gösterilecektir. Ust çene dişlerini anlatmak için
artı (+) işareti, alt çene dişlerini anlatmak için eksi (-) işareti, hem alt hem
de üst çene dişlerini göstermek için her iki işaret (±) kullanılacaktır. Artı
ve eksi işaretlerinin bulunduğu yer sag ve sol tarafı da belirtecektir.
Ömeğin 1+ sembolü üst sag daimi orta kesici dişi anlatırken, -V sembolü
alt sol ikinci süt azısmı anlatmakta, 21±12 sembolleri ise alt ve üst sağ ve
sol daimi orta ve yan kesici dişleri ifade etmektedir. Ust süt dişleri V IV
III III + III HI IV V, alt süt dişleri V IV III II I-1II III IV V, üst daimi
dişler 8 7 6 5 4 3 2 1 + 1 2 3 4 5 6 7 8, alt daimi dişler ise 8 7 6 5 4 3 2 11 2 3 4 5 6 7 8 şeklinde ifade edilecektir.

9.2. Süt ve Sürekli Dişlerin Oluşumu
Diş tomurcuklannm (şekil 113, 115, 117, 118) oluşacağı diş pervazı
(dental lamina); prenatal 6. haftada ağız epitelinden hücre mitozu ile
mezenkim içine doğru hücre yoğunlaşması ve farklılaşması ile meydana
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gelmektedir. Süt ve daimi diş tomurcukları aynı diş pervazrndan oluşmaktadırlar. Üst ve alt diş pervazından once 20 adet süt dişi tomurcuğu meydana gelmektedir. Sonra alt ve üst diş pervazlan V ± V lerin distalinden
hücre çoğalmasıyla uzayarak, 6±6' Iarm tomurcuklarmi oluşturmaktadır.
Daha sonra süt dişi tomurcuklanmn lingual tarafmda 5 4 3 2 1 ± 1 2 3 4
5 numarah daimi diş tomurcukları meydana gelmektedir. Daha sonra 54 ±
45 numarah dişlerin tomurcuklan vestibul tarafa hareket ederek siit
azılarmın kökleri arasındaki yerlerini almaktadırlar.
Tabio 15: Siit ve Daimi Dİşlerin Oluşum Zamanı (10, 14).

Prenatal 6. hafta: diş pervazı (dental lamina) oluşması.
Can Organi Safhalan:
Prenatal
3. - 4. ay:

III III ± III III

4. - 5. ay:

V IV + IV V

6. ay:

6+6

8. - 9. ay:

4 3 2 1± 12 3 4

Postnatal
2. ay :

5±5

6. ay :

7±7

6. yil:

8±8

Siit ve daimi dişlerin can organi safhasina ne zaman eriştiği tablo
15'de gösterİlmiştir. Süt kesici dişler ve siit kaninler gebeliğin 3. ayinda,
siit ikinci molarlar ise hamileliğin 5.ayında can organi safhasina ulaşmaktadır. Daimi dişlerden en once oluşan altı yaş dişleri olup, prenatal 6. ayda
can organi safhasina ulaşmaktadır. Gebeliğin son aylannda daimi kesici
dişler, daimi kaninler ve birinci premolarlar can organi safhasina
ulaşmaktadırlar. ikinci premolar (5+5), ikinci molar (7±7) ve üçüncü
molarların can organi safhasina erişmesi ise doğumdan sonra olmaktadir
(tablo 15).

9.3. Süt ve Sürekli Dişlerin Kireçlenmesi
Dişlerin kireçlenme (calcification) zamanımn bilinmesi iki nedenle
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önem taşımaktadır. Birincisi dişlerin kireçlenme bozukluklarına bakarak,
geriye dönük ne zaman bir hastalık veya travma meydana geldiği tahmin
edilebilmektedir. İkincisi dişlerin kalsifikasyon durumuna gore di§ yaşı
belirlenmektedir. Süt ve sürekli diş kronlarının röntgen üzerinde
görülebilen ilk kireçlenme başlangıç zamanları tablo 16'da gösterilmiştir.
Bütün süt dişlerinin kronlan prenatal dönemde kalsifiye olmaya
başlamaktadırlar. Süt kesici dişler prenatal 4. ayda, süt ikinci azılar ise 6.
ayda mineralize olmaya başlamaktadırlar. Olguların bir kısmında, daimi
dişlerden yalnız 6 yaş dişlerinin mesial tüberküllerinde kalsifikasyon
hamileliğin son aymda başlamaktadır. Diğer daimi dişlerin kireçlenmesi
doğumdan sonra başlamaktadır. Buradan çıkan sonuç şudur. Süt dişlerinin
mine kalsifikasyonunda bir bozukluk varsa, bu durum annenin gebeliği
esnasmda geçirdiği hastalıklar etkisiyle meydana gelmiş olabilir. Daimi
dişlerin mine kalsifikasyon bozuklukları ise, doğumdan sonra çocuğun
geçirdiği hastalıklara, beslenme eksikliklerine veya travmaya bağlı ola
bilir. Kronik diyare, kronik nefrit, D vitamini eksikliği, hipoparatiroidismus veya ilâç etkileri mine hipoplazîlerine neden olabilir (14). Mine
kalsifikasyonunu bozan neden kısa süre etkimişse etki süresiyle orantıh
olarak mine yüzeyinde bir bozukluk meydana gelmektedir. Mine
hipoplazisi oluşturan neden kireçlenme başlangıcında etkili olmuşsa,
bozukluk çiğneyici yüzeye (kesici kenara) yakın, daha geç olmuşsa kron
ortasma veya koleye yakındır.
Tablo 16'da görüldüğü gibi, ilginç olan üst daimi yan kesici dişlerin
mine kalsifikasyonunun, daimi kaninlerin kireçlenmesinden sonra
başlamasıdır. Klinikte oldukça sık görülen mine hipoplazisi tablosu
şöyledir. Altı yaş dişleri, daimi üst orta kesici dişler, daimi alt orta ve yan
kesici dişler ve daimi kaninlerin tepelerinde mine hipoplazisi görülürken,
üst yan kesici dişlerde görülmemektedir. Bu durum şöyle meydana
gelmektedir. Doğumdan sonraki ilk yılda, bebeklerde bağışıkhk faktörleri
henüz tam olarak oluşmadığından bebekler oldukça sık hastalanabilmektedirler. Yukanda anlattığımız hipoplazi tablosunda hastalık doğumdan
sonra başlamış, 18.ayda üst daimi yan kesici dişlerin kireçlenmesi
başlamadan önce sona ermiştir. Bahsedilen bu hipoplazi tablosunda,
daimi üst yan kesici dişlerde hipoplazi olmadığı gibi, premolar ve oniki
ya§ dişlerinde de hipoplazi gorülmez. Anlatılan bu tablo, genetik kökenli
"amelogenesis imperfecta" tablosundan ayn tutulmahdir. Amelogenesis
imperfekta'da bütün dişlerde mine hipoplazisi vardir.
Süt dişi travmalarma veya süt dişi apikal iltihaplanmaîarına bağlı
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olarak, süt dişinin altında bulunan daimi dişin mine kireçlenmesinde de
bozukluklar oluşabilmektedir. Bu yerel etkenler sonucu oluşan mine
hipoplazisi tek dişte ve asimetrik olarak görülürken, yukanda anlatilan
genel sistemik etkenlerle oluşan hipoplaziler ise simetrik olarak meydana
gelmektedirler. Süt dişi apikal iltihabına bağlı mine hipoplazisi (Turner
dişi) en fazla ikinci premolariarda görülmektedir.
Tablo 16: Süt ve Daimi Dişlerin Röntgende Görülebilen Kireçlenme Başlangıç
Zanıanı (10,14).
Prenatal
4.-5 ,av:

III ± III

5.-6.av:

V IV III ± ]

9.av:

6 +6

4/

Postnatal
O.av :

6±6

6. ay :

1 ± 1,2-2

12.av :

3 ±3

18.ay :

2+2

2.5 vas:

4±4

3 vas:

5 ±5

3.5 vas:

7±7

10 yaş:

8+8

Süt disi travması sonucu bu disin altmda bulunan daimi dişte mine
hipoplazisi oluşmasmda şu bilgiler önemlidir. Travma daha çok ön
dislere. vani kesici disler üzerine gelmektedir. Tablo 16 ve 17 incelendisinde: süt kesici dislerin sürme zamanı ile, daimi kesici dişlerin kalsifikasyon başlangıçları hemen hemen aynı zamana denk gelmektedir. Siit
kesici dişler iîe süt birinci azıların kök gelişimierinin (kireçlenmelerinin)
tamamlanması 2.5 yaşında, süt kaninler iİe süt ikinci azıların kök
eelisimlerinin tamamlanması ise 3.5 yaşında sona ermektedir (10, 14). Süt
kesici disler üzerine eelen bir travma süt dişi kökünde bir lüksasyona
neden olursa, bu travma daimi diş tomurcuğuna da iletilebilir. Travma
esnasında daimi diş minesinin hangi bölgesi kalsifiye olmaktaysa, o
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bölgede çizgi şeklinde veya daha büyük bir hipoplazi oluşabüir.
Tablo 17: Süt Dişlerirıin Sürme Zamanı (10,14)

l.yaş:

2.yaş:

3.yaş:

7. ay:

I-I

10. ay :

I+I

12. ay:

II + II

13. ay:

II - II

16. ay :

IV ± IV

20. ay :

III ± III

30. ay :

V±V

Tabio 18: Daimi Dîşlerin Sürme Zamanı (10,14)

6.yaş:

7.yaş
8.yaş

Diş

Kız

Erkek

6-6

5.9

6.2.

6+6

6.2

6.4

1-1

6.3

6.5

1+ 1

7.2

7.5

2-2

7.3

7.7

2+2

8.2

8.3

1.7

2.1

3-3

9.9

10.8

4+4

10.0

10.4

4 -4

10.2

10.8

5+5

10.9

11.2

5 -5

10.9

11.5

3+3

11.0

11.7

7-7

11.7

12.1

7+7

12.3

12.7

8±8

17 ile 25 arası

Ara
lO.yaş

ll.yaş

12.yaş
19.yaş
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9.4. Diş Yaşının Belirlenmesi
Ortodontide takvim yaşı (kronolojik yaş), kemik yaşı ve diş yaşı
belirlenerek biribirleriyle karşılaştırılmaktadır. Takvim yaşı; yaşın belirIendiği günkü tarihten doğum tarihi çıkarılarak hesaplanmaktadır. Kemik
yaşı ise el-bilek röntgeni üzerinde, kemiklerin büyüme ve gelişim duru
muna gore saptanmaktadır (10.4.6. numarah konu). Diş yaşı da yine röntgen üzerinde dişlerin kron ve kök gelişimine (kireçlenmesine) göre belirlenmektedir. Hem kemik hem de diş yaşı, kemik ve dişlerin kalsifikasyon
durumuna gore belirlenmesine ragmen, kemik ve diş yaşı arasinda iyi bir
korrelasyon yoktur (14). Büyük bir olasıhkla ayrı faktörler (genler)
tarafından yönetilmektedirler (14).

Şekil 157: Diş yaşının belirlenmesi. Ait birinci premoların periapikal röntgen üzerinde belirlenen kron ve kök kalsifikasyonım gerçekleşme miklarına göre diş yaşı belirlenmektedir.
Hotz.

Dişlerin sürmeleri kron ve kök gelişimine bağlı olmasına rağmen,
dişlerin sürme zamanlan, diş yaşmı belirlemede çok fazla kullanılmamaktadır. Çünkü dişlerin sürme yaşları, simetrik dişler için bile
farkliliklar gösterebilmektedir. Örneğin süt dişinin sürme zamanmdan iki
yıl veya daha fazla bir sure once kaybedilmesi sonucu, kaybedilen süt dişi
altındaki daimi diş tomurcuğu üzerinde kortikal kemik oluşmasıyla,
sürme çok gecikmektedir. Bunun tersi de söz konusu olabilmektedir.
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Örneğin süt dişinin kökünde periapikal bir iltihap sonucu, bu süt dişinin
altında bulunan daimi dİş tomurcuğu üzerindeki alveol kemiği eritilerek,
daimi diş zamanından çok önce sürebilmektedir.
Diş yaşı belirlenmesi daimi dişlerin kron ve kök kalsifikasyonuna
göre yapılmaktadır. Kaninler hariç daİmi dişlerin kron kireçlenmesinin
tamamlanması 4 yılda, kök kalsifikasyonunun tamamlanması ise 5 veya 6
yılda gerçekîeşmektedir (14). Kaninlerin kron kalsifikasyonu için 6 yıl,
kök kalsifikasyonu için ise 7 yıl gerekmektedir. Kaninler hariç daimi
dişler arasında kron kalsifikasyonu; en kısa sürede alt molarlarda, en uzun
sürede ise üst orta kesici dişlerde tamamlanmaktadır. Kaninler hariç daimi
dişler arasmda kök kalsifikasyonu; en kısa sürede alt kesici dişlerde, en
uzun sürede ise molarlarda tamamlanmaktadır. Yukarıda verilen kron ve
kök kalsifikasyon tamamlanma süreleri yaklaşık ortalama rakamlar olup,
artı eksi birbuçuk yıl (= iki standart sapma 2s) düşünülmelidir (14).
Birbuçuk yıldan fazla bir gecikme varsa dişin geç oluşumundan
konuşulmaktadır.
Diş yaşı; tablo 16'da görülen kireçlenme başlangıç zamanma, kron ve
kök kireçlenme süreleri eklenerek bulunmaktadır. Prof. Hotz (4)'a göre
diş yaşı; şekil 157'de göriildüğü gibi, alt birinci premolarm kron ve kök
kireçlenme durumuna göre belirlenmektedir. Alt birinci premolann tercih
edilmesinin nedeni; ikinci premolara kiyasla konjenital eksikliğinin veya
geç oluşumun ender görülmesidir.

9.5. Doğumdaki Durum
Yeni doğmuş bir günlük bebekteki siit ve daimi dişlerin durumları
şöyledir (10,14).
Süt Dişleri: Orta kesici dişlerin kronlarmın hemen hemen tamarm
kireçlenmiştir. Yan kesici dişlerin kronlarımn üçte ikisi kalsifiye
olmuştur. Kaninlerin kronlanmn üçte biri kireçlenmiştir. Birinci siit
azilannm çiğneyici yüzeyinin tamamı kireçlenmiştir. Siit ikinci azılarm
kalsifiye olmuş mesial ve distal tüberkülleri; tüberküller arası kısım heniiz
kireçîenmediğinden, heniiz biribirleriyle daha birleşmemiştir.
Daimi Dişler: Altı yaş dişlerinin mesial tüberküllerinin kalsifikasy
onu heniiz başlamıştır. Kesici dişler, kaninler ve birinci premolarlann
gelişimi iîerlemiş, çan organı safhasma erişmiş fakat heniiz kalsifiye
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olmamışlardır (tablo 15, 16). İkinci premolarJar ise henüz çan organı
safhasina bile erişrnemişlerdir.

doğumdaki sürmemîş süt dîşlenme
ikibuçuk yaşındaki süt dişlenme

>m _

U
—

^

—

^

süt dişienme
karışık dişlenme

kanşık dişienme
daimi dîşlenme

Şekil 158: Diş kavislerinin transversal ve sagittal gelişimi. A: 0-2.5 yaş arası gelişim; düz
çizgi yeni doğmuş bir güniük bebekteki ve henüz sürmemiş kemik içindeki süt dişlerini, noktalı çizgi ise 2.5 yaşında tamamen sürmüş süt dişlenmeyi göstermektedir. B: 2.5-8.5 yaş
arası gelişim; süt dişlenmeden karışık dişlenmeye geçiş. C: 8.5-12.5 yaş arası gelrşim;
karışık dişlenmeden daimı dişlenmeye geçiş. Van der Linden.
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Şekil 125'te görüldüğü gibi alveol kemiği büyüklüğü doğumda henüz
çok azdır, bu nedenle süt ve daimi diş tomurcuklan çok sıkışık durumdadırlar. Daimi diş tomurcukları yerine gelecekleri süt dişlerinin lingual
tarafında bulunmaktadırlar.
Yeni doğmuş bir günlük bir bebekte, süt kesici dişler ile süt kaninlerin içinde bulunduğu çene kemiği ön bölgesi çok dar olup, ön dişler
sıkışık ve çapraşık durumda sıralanmışlardır (şekil 158-A). Yer
eksikliğinden; üst siit yan kesici dişler süt orta kesicilerin palatinal
tarafında konvmlanmışlar, alt slit ön dişler de rotasyonlar yaparak
sıralanmışlardır. Buna karşın siit molarlan bölgesinde sıkışma yoktur
(şekil 158-A).

9.6. Dişsiz Dönem (0-6 ay arası gelişim)
Çok ender olarak yeni doğan bebekte, alt süt orta kesici dişler siirmüş
veya sürrnekte olabilirler. Bu duruma "dentes natales" denir. Bu kural dışı
durum dışında, doğumdan sonraki ilk 6-7 aylık donemde bebekte dişsiz
bir dönem söz konusudur. Bu dönemde, yukarıda bahsedildiği gibi, yeni
doğmuş bebekte çene kemiği içinde sıkışık durumda sıralanmış olan süt
kesicilere ve süt kaninlere (şekil 158-A) yer sağlanması gerekmektedir.
Bunun içirı henüz çok küçük olan çene kemiklerinin büyümesi gerekmektedir. Doğumda çene kemikleri hem çok küçüktürler, hem de alt çene üst
çeneden daha geride konumlanmıştır. Buna bağlı olarak dil alt ve üst çene
arasına girmekte, dudak ve yanaklarla temas etmektedir. Çünkü dil
gelişimi hemen hemen sinir sistemi gelişimine paralel olarak, çene
(kemik) gelişiminin önünde seyretmektedir (şekil 135). Hem çene kemik
leri gövdelerinin, hem de doğumda yok denecek kadar az olan alveol
kemiğinin (şekil 125), uzayın her üç yönünde de büyümesi ile hem dile,
hem de kemik içinde sıkışık durumda sıralanmış süt kesicilerle süt kanin
lere sürmeleri için yeterli yer sağlanmaktadır.
Doğumdan sonra ilk 6 aydaki büyüme ve gelişim, prenatal dönemdeki kadar olmasa da, diğer postnatal dönemlere göre çok yoğun ve hızlıdır.
Daha önce de belirtildiği gibi, doğumda alt çene sag ve sol iki kemik
parçası halinde olup, her iki kemik ortada bir bag dokusu ile birleşmiş
durumdadır. Bu bag dokusu 6. ayda kemikleşerek ortadan kalkmaktadır.
îşte bu bag dokusu 6, ayda kalsifiye olmadan önce, benzetmede hata
olmaz derler, sanki üst çenedeki sutura mediana gibi çalışarak, alt çenenin
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büyümesini, genişlemesini sağlamaktadır. Altıncı ay da ortadaki bag
dokusu kalsifiye olarak kemikleştikten sonra, alt çene genişlemesi azalmakta ve yalnız yüzeyel kemik appozisyonlari meydana gelmektedir.
Aynca alt ve list alveol kemiğinin labial yiizeylerindeki kemik appozisy
onlari ile sagittal yönde de büyüme meydana gelmektedir. Böylece ilk alti
ayda hem alt, hem de üst çenenin alveol kemiği kavisleri ön bölgede;
transversal yönde 2.5 mm, sagittal yönde ise 1-2 mm büyümektedhier.

9.7. Süt Dişlenme Dönemi
(0.5 - 6 yaş arası gelişim)
9.7.1. Süt Dişlerinin Sürmesi
ve Okluzyonun Olusıımu
Alveol kemiği büyümesinin lokomotifi dişlerin gelişimi ve
sürmeleridir. Tablo 17*de süt dişlerinin sürme zamanı görülmektedir. Ikİ
yaşında süt ikinci azılar hariç diğer süt dişleri sürmüş durumdadırlar
(tablo 17). Doğum ile iki yaş arasında, alveol kemiğinin Ön bölgesindeki
şekil 147'de gösterilen kanin uzunluğu ve kaninlerarası genişlik artış miktarları şöyledir (10). 0 - 2 yaş arası sagittal yönde ölçülen kanin uzunluğu
(şekil 147) artışı, alt ve üst çenede 4 milimetredir. 0 - 2 yaş arası kaninler
arası genişlik artışı ise alt çenede 3 mm, üst çenede 6 milimetredir. Bu
büyüme sonucu, kemik içinde sıkışık durumda sıralanan süt kesici dişler
ve kaninlere sürmeleri için yeterli yer sağlanır. Süt kesici dişlerin kemik
içindeki konumlanna göre biraz daha labial durumda sürmelerinin de etkisiyle, süt kesiciler ve kaninler aralarmda diastemalar yaparak sürerler
(şekil 158-A, 160, 164-A). Süt dişlenmede çapraşıkbk (yer darlığı) olması
kural dışı olup, olguların 9c 70'inde süt dişleri arasmda diastemalar
görülmektedir. Süt dişlenmede çapraşıklık olması, daimi dişlenmede de
bir çapraşıklığm habercisidir. Şekil 158Me A, B ve C resimlerinin
karşılaştırılmasında da görüleceği gibi, alveol kemiği ve diş kavislerinin
büyüme ve gelişim miktarı, süt dişlerinin sürmesi esnasmda, 0 ile 2.5 yaş
arasında çok fazladır. Şekil 158-B'de görülen, 2.5 ile 8.5 yaşları arasında
siit dişlenmeden kanşık dişlenmeye geçiş esnasında 6 yılda oluşan diş
kavsi gelişim miktarı, doğumdan sonraki ilk 2.5 yılda meydana gelen
büyümeden (şekil 158-A) çok daha az miktardadır. Aym şekilde (158-C)
8.5 ile 12.5 yaşları arasında karışık dişlenmeden daimi dişlenmeye geçiş
esnasında 4 yılda görülen diş kavsi gelişim miktarı (şekil 158-C) da,
I-
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doğumdan sonraki ilk 2.5 yılda meydana gelen büyümeden (şekil 158-A)
çok daha az miktardadir.
Tablo 17'de görüldüğü gibi, bebek 7 ayhk iken alt süt orta kesici
dişler, 10 ayhkken iist siit orta kesici dişler sürmektedirler. Daimi kesici
dişlerin sürme sırasınm tersine, iist siit yan kesici dişler alt siit yan kesicilerden once stirmektedirler. Tablo 18'de görüldüğü gibi, daimi kesici
dişlerde ise, alt daimi yan kesici diş sürdükten sonra iist daimi yan kesici
dis sürmektedir.
Alt siit yan kesici dişler sürdükten 3 ay sonra, alt ve iist birinci siit
azılan sürmeye başlarlar. Birinci siit azilann siirmesi okluzyonun
oluşması açısından büyük önem taşımaktadır. Birinci siit azıları sürerken,
artık birbuçuk yaşına gelmiş olan bebekte, çeneler büyümüş, alt çenenin
üst çeneye kıyasla geriliği azalmış, alveol kemiği yüksekliği artmış ve
buna bağlı olarak dil de yavaş yavaş geri çekilmeye başlamıştır. Üst bir
inci süt azısmın ortada tek ve büyiik bir palatinal tüberkülü vardır. Alt bir
inci süt azısımn çiğneyici yüzeyinde büyük bir fossa'sı vardır. Alt ve iist
birinci siit azılan sürdüğü zaman, üst birinci siit azısının palatinal
tüberkülü, alt birinci siit azismin büyük olan distal fossa'sma
oturduğunda, birinci okluzyon kilitlenmesi meydana gelir. Böylece siit
dişlenmenin ve ileride daimi dişlenmenin nötral okluzyonuna (Kl.I
okluzyon, I. sınıf kapanış) adım atılmış olur. Okluzyonun ikinci kilitlen
mesi ise, alt ve üst altı yaş dişlerinin nötral okluzyon tüberkül-fisür
ilişkisine oturmasıyla meydana gelmektedir. Üst birinci siit azısınm
palatinal tüberkülii, alt birinci siit azismin distal fossasma oturunca, alt
birinci siit azismin hem mesial hem de distal kontakt noktalan iist birinci
siit azisimnkilerine göre biraz mesialde bulunmaktadır (şekil 159). Bu
duruma uygun olarak, birinci siit azilanndan 10 ay sonra ikinci süt azıları
sürdüğünde, alt ikinci siit azismin mesial kontakt noktasi da iist ikinci siit
azısma göre biraz mesialde konumlanmaktadir. Buna karşın alt ve iist
ikinci siit azilarmin distal kontakt noktalan, "postlaktal düzlem" denilen
aym frontal düzlem üzerinde bulunmaktadırlar (şekil 159-A). Bunun
nedeni tablo 19'da görüldüğü gibi, alt siit azilarmin mesiodistal çaplarının
iist siit azilanndan daha büyük olmasıdır. Üst ikinci siit azisinm bukkomesial tiiberkiilii, alt ikinci siit azisinin bukkal tarafindaki mesial ve orta
tüberkülleri arasındaki girintiye oturmaktadır. Üst ikinci siit azismin
bukkodistal tiiberkiilii ise, alt ikinci siit azisinin bukkal tarafindaki orta ve
distal tiiberkiilleri arasindaki girintiye oturmaktadir.Alt ikinci siit azismin
bukkodistal üçüncü tüberkülü ise iist ikinci siit azismin distal fossa'sma
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oturarak, alt ve üst ikinci siit azilanmn distal kontakt noktaları aynı frontal
diizlem (postlaktal düzlem) üzerinde bulunmaktadırlar. Bu durum bireysel farklılıklar gösterebilir. Ömeğin alt ve iist siit ikinci molar mesiodistal
genişlikleri eşit ise, alt ikinci süt moların distal kontakt noktası üst ikinci
siit molannkine gore daha mesialde olabi'ir. Böylece postlaktal düzlemde
bir mesial basamak oluşarak nötral okluzyonun meydana gelmesi kolaylasir.

A

B

Şekil 159: Süt dişienmede nöîral (Kl.l) okluzyon. A: 2.5 yaşında sürmesi yeni tamamlamîş
alt ve üst süt ikinci azıların distal kontakt noktaları aynı düzlem (postlaktal düzlem)
üzsrindedirier. B: Abrazyon ile süt azılarının tüberkülleri aşınmca, alt sût azılarının maymun
diastemasına mesializasyonu ile postlaktal düzlemde mesial basamak oluşur.

Alt ve üsı süt kesici dişler sürdüğünde, alt çene üst çeneye göre daha
geride olduğundan overjet de büyüktür. Ayrıca alt ve üst süt kesici dişler
sürmelerini tamamladığında overbite da büyük olup, üst kesici dişler alt
kesicilerin beşte dördünü örtmektedirler. Siit birinci ve ikinci azılar sürerek molar bölgenin alveol kemiği yüksekliği artınca overbite da azalmaktadır.
9.7.2. Süt Dişlerinin Sürmesinden Sonraki
2.5-6 Yaş Arası Gelişim
Moorrees ve Chadha (6); süt dişlerinin sürmesi tamamlandiktan sonra
200 çocuktan ortodontik modeller yaparak 18 yaşına kadar diş kavisleri
selisimini longitudinal olarak incelemişlerdir. Doğumdan sonraki ilk iki
yılda çok hızlı bir büyiime ve gelişimden sonra, 2 ile 6 yaş arasında, yani
kanşık dişlenme dönemi başlaymcaya kadar, ön bölgede diş kavislerinin
transversal ve sagittal yön boyutları hemen hemen aynı kalmaktadır, Arka
tarafta ise üst süt diş kavsi genişliği (V + V arası genişlik), 2.5-6 yaş
arasında 1 mm kadar artmaktadır (6,7). Sagittal yönde diş kavsi uzunluğu;
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siit ikinci molarlann distal kontakt noktalarını birleştiren doğruya, orta
kesici dişlerin labial yüzeylerinin uzakhğı olarak ölçülmüştür (şekil 164).
Diş kavsi uzunluğu; 2.5-6 yaş arasmda, alt çenede biraz daha fazla olmak
iizere, hem alt hem de üst çenede 1 mm kadar azalmaktadir. Bunun
nedeni; şekil 164-A'da görülen süt molarları arasındaki diastemalann
kapanmasi ve maymun diastemalarmm azalmasıdır. Maymun
diastemaları adı; üst çenede süt yan kesici diş ile süt kanin arasındaki, alt
çenede ise siit kanin ile birinci süt azısı arasmdaki aralıklara verilmiştir.
Çünkü bu dişler arasındaki aralıklar maymunlarda çok belirgin
olduğundan bu arahklara maymun diastemasi (anthropoid diastema)
denilmektedir. Alt diş k; vsi uzunluğunun üste göre biraz daha fazla
kisalmasinm nedeni; alt siit azilarimn maymun diastemasma doğru list siit
azilarmdan biraz daha fazla yiiriimeleridir. Bunun sonucu alt ikinci siit
azisimn distal kontakt noktası, üst ikinci süt azısı distal kontakt noktasina
gore daha me si aide konumlanmakta, yani postlaktal düzlemde mesial bir
basamak oluşmakîadır (şekil 159-B). Bu durum nötral okluzyona geçişi
kolaylaştırmaktadır. Alt siit azilarimn üst çenedeki antagonistlerine göre
daha fazla mesializasyonu için, alt ve üst dişler arasındaki tüberkül fisür
ilişkilerinin zayıflaması gerekmektedir. Siit dişlerinin mine sertliği, daimi
dışlere kıyasla daha azdir (14). Çiğneme fonksiyonu sonucu siit dişleri
tüberkülleri aşınarak (abrasion) tüberkül fisür ilişkisi zayıflar. Böylece
hem alt siit azilarimn antagonistlerine göre daha fazla mesialize olmas.ina,
hem de list çeneye göre geride bulunan alt çenenin daha fazla öne doğru
büyüme ve getişimine (translation, daplacement) olanak verir. Bu iki
mekanizma; alt süt azılarmın daha fazla mesializasyonu ve alt çenenin
daha fazla öne doğru biiyiimesi, alt ve list siit ikinci azilann distal kontakt
noktalarma teğet olan postlaktal diizlemde mesial bir basamak oluşmasma
(şekil 159-B) neden olur. Böylece nötral okluzyonun sağlanması kolaylaşmaktadır.
9.7.3. Süt Dişlenmede Sorunlar
Yukarıda anlatılan normal büyüme ve gelişim olaylan devam
ederken, iist süt azılarında kontakt nokta çürüklerinin oluşması, nötral
okluzyonun meydana gelmesini tehlikeye atabilir. Bu nedenle süt dişleri
çürüklerinin, dişlerin mesiodistal çaplan korunarak tedavi edilmelidir.
Daha da kötüsü çürüyen üst siit ikinci azilann çekilerek kaybedilmesidir.
Bunun sonucu üst altı yaş dişleri öne yürüyerek distal okluzyona (Kill)
kilitleneceklerdir. Eğer süt ikinci azılar altı yaş dişlerinin sürmesinden
önce çekilirse hem okluzyon bozulacak, hem de yer darlığı meydana gele321
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cektir. Yalnız süt azılan değil, diğer süt dişlerinin de zamanmdan önce
çekilmesi, büyüme ve gelişimi olumsuz yönde etkileyecektir. Çünkü
fonksiyon yapan süt dişlerinin kökleri aracıhğı ile çene kemiğine iletilen
fonksiyonel kuvvetler, büyüme ve gelişimi stimüle eden impulslardır.
Erken süt dişi kayıpları sonucu meydana gelen anoraaliler 7.9.5.1. numaralı başhk altında anlatılmıştır.

9.8. Daimi Dişierin Sürmelerinden Önce
Kemik İçindeki Konumları ve Sorunlar

Şekil 160: Daimi dişlerin sürmelerinden önce kemik içindeki konumları.

9.1. numaralı başhk altında anlatıldığı gibi, diş pervazından (dental
lamina) önce süt dişi tomurcuklan oluşmaktadır. Sonra süt dişlerinin yer322
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ine gelecek daimi di§ tomurcuklari, süt dişleri tomurcuklarının lingual
tarafında oluşmaktadırlar. Bu nedenle süt dişlerinin yerini alacak olan
daimi dişler slit dişlerinin lingual taraflarinda bulunmaktadirlar. Dana
sonra premolar tomurcuklari vestibül tarafa hareket ederek, süt azılarının
kökleri arasmda, bifürkasyonlarında, yer almaktadırlar. Bu nedenle premolarlar hariç, alt ve list daimi kesici diş ve daimi kanin tomurcuklari, süt
dişleri köklerinin lingual tarafında konumlanmaktadırlar (şekil 160).

Şekü 161: Üst süt yan kesici diş kökünün mesial tarafının, üst daimi orta kesici kronunurı
distal kenarı taralından rezorbe edilmesi. Üst süt kanin kökünün mesial taraftnın, üst daimi
yan kesici diş kronunun distal kenarı tarafından eritilmesi. Üst süt ikinci azısı bukko-distal
kökünün, üst altı yaş dişi tarafından erttümesi. Mine eritilemediği için aitı yaş dişî sürememektedir. Sürmeye yardımcı olmak üzere messing separasyon Jigatürü yapılır. Hotz.

Karışık dişlenme dönemi başlamadan önce, süt dişlenme dönemi
esnasında, örneğin 4-5 yaşlarında çene kemikleri içinde henüz sürmemiş
(7 6 5 4 3 2 1 + 1 2 3 4 5 6 7) ve sürmüş durumda (V IVIIIIII ± IIIIII
IV V) toplam 48 adet diş vardır. Bu yaşlarda çenelerin ve alveol
kemiğinin gelişimi henüz tamamlanmamıştır. Bu nedenle henüz sürmemiş
olan daimi dişler çene kemikleri içinde sıkışık bir durumda konumlanmışlardır. Çünkü daimi kesici dişler ve daimi kaninîerin hacimleri süt
dişlerinden daha büyüktür (tablo 19). Şimdi sürmelerinden önce daimi
dişlerin kemik içindeki konumlarmı ve buna bağlı olarak çıkabilecek
sorunlan birer birer inceleyelim.
Üst Çene Dişleri
Daimi Üst Orta Kesici Dişler: Sürmesinden önce üst daimi orta kesi
ci diş, apertura priformis altında, süt orta kesici diş kökünün palatinal
tarafında, labial tarafa doğru eğimli olarak bulunmaktadır. Sutura mediana'nm her iki tarafmda bulunan sağ ve sol orta kesici dişler arasında
küçük bir diastema bulunmaktadır. Daimi orta kesici diş kronunun distal
kenan süt yan kesici diş köküne temas etmektedir. Bu nedenle, daimi orta
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kesici diş kronu büyükse ve sürme esnasinda yeterli gelişim olmazsa,
daimi orta kesici diş kronunun distal kenari, siit yan kesici diş kökünün
mesial kısmını rezorbe edebilir (şekil 161). Bundan başka 9.2. numaralı
başlık altmda anlatıldığı gibi, travma sonucu siit orta kesici diş kökünde
lüksasyon olursa, bu esnada kalsifiye olan daimi orta kesici dişin labial
tarafinda mine hipoplazisi olabilir. Travma esnasinda daimi dişin kökü
oluşmaktaysa ve travma da çok şiddetliyse, kök oluşumu yön değiştirerek,
kron ile kök arasmda bir açı meydana gelebilir ve bu dişin sürememesine,
gömük kalmasına neden olabilir.
Daimi Üst Yan Kesici Dişler: Yukarıda söylendiği gibi, daimi kesici
dişler ve daimi kaninler süt dişlerinden daha büyük olduklarından, ve
alveol kemiği de henüz yeterli büyüklüğe erişmediğinden, kemik içinde
bir sıkışıklık vardir. Bu nedenle iist daimi yan kesici dişler, iist daimi orta
k^sici dişlerin palatinal tarafinda konumlanmıştır. Yan keser kronunun
mesial üçte bin daimi orta keser tarafından örtülmüştür (şekil 160). Daimi
yan keserin kronunun distal kısmı ise siit kanin kökünün palatinal
tarafındadır. Bu nedenle, daimi yan kesid diş kronu büyükse ve sürme
esnasinda yeterli gelişim olmazsa, daimi yan kesici diş protruzyon
yaparak siirerken, siit kanin kökünün mesial tarafmi rezorbe edebilir (şekil
161). Üst daimi yan kesici diş palatinal konumda bulunduğundan, palati
nal durumda da siirebilir. Kemik içinde iist yan kesici dişin kesici kenari,
orta kesiciye göre daha okluzal konumdadır. Röntgen resminde de
eoriilen bu durum, orta kesiciden önce sürecek gibi yanlış yorumlanmamahdir.
Daimi Üst Kaninler: Bu dişler diğer daimi üst dişlerin hepsinden daha
yüksekte, göz-burun açısında, foramen infraorbitale'nin mesialinde, fossa
canina'da oturmaktadırlar. Göz-burun açısında bulunduğundan bu dişlere
göz dişi de denilmektedir. Palatinal durumda konumlanmış olan iist daimi
yan kesici dişin distal kismmm vestibiiler yüzünü örter. Sürme esnasinda
bazen daimi yan keser kökünü rezorbe edebilirler. Sürmek için çok uzun
bir yol aimaları gerektiğinden, yolda aksaklıklar olduğunda gömük kalma
tehlikesi olabilir.
Üst Premolarlar: Yer sorunlan yoktur. Siit azilarmm kökleri arasında
bifürkasyonda konumlanmışlardır. Süt azılarının periapikal iltihaplanmalarma bağlı olarak mine hipoplazisi (Turner dişi) olabilir.
Üst Altı Ya§ Dişleri: Üst birinci büyük azımn kronu, distal ve biraz
da vestibiiler tarafa doğru eğimli oiarak konumlanmıştır (şekil 162-A).
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Mesial kenan iist siit ikinci azismin bukkodistal köküne çok yakındır
(şekil 162-/.). Tuber maxilla'da yeterli gelişim olmadığı zaman; iist birinci biiyük azı distale doğru olan eğimini diizelterek sürmek için one
dosru hareket ettisinde. iist ikinci siit azisimn bukkodistai kökü, altı yaş
disi kronunun mesial kısmı tarafından rezorbe edilebilir (şekil 161). Mine
eritilemediği için, altı yaş dişi kronu, ikinci siit azisi minesine takilir kalir
ve süremez. Sürmeye yardımcı olmak için, şekil 161'de görüldüğü gibi bir
messing separasyon ligatiirii yapilabilir.
Üst Oniki Yaş Dişleri: Altı yaş dişine gore daha yukanda, 45 derece
distal tarafa doğru ve aynı zamanda bukkal tarafa doğru eğimli olarak
konumlanmıştır (şekil 162-A).
Alt Cene Disleri
Daimi Alt Orta ve Yan Kesici Dişler: Sürmelerinden önce yer eksikliğinden az veya çok rotasyonlu olarak sıralanmışlardır. Yan kesiciler orta
kesicilere göre daha lingual durumda konumlanmışlardır. Bu nedenle lin
gual pozisyonda stirebilirler, sonra dil basmciyla labial tarafa doğru
hareket edebilirler.
Daimi Alt Kaninler: Üst çenedeki kadar uzakta değilse de, alt çene alt
kenari kemik kompaktasina yakm konumlanmışlardır.
Alt Premolarlar; Üst çenede olduğu gibi yer sorunları yoktur.
Alt Altı Yaş Dişler: Üst molarîarm tersine mesial tarafa eğimli olarak
konumlanmışîardır (şekil 162-B). Onikı yaş dişleriyle aralarında epeyce
mesafe vardır (şekil 162-B). Ramus mandibüla ön kenarmda rezorbsiyon,
arka kenarında appozisyon ile gelişim devam ettikçe, mesial eğim
gösteren altı yaş dişi yavaş yavaş kendisini doğrultarak sürecektir.
Yukarıda üst altı yaş dişinin, süt ikinci azmın bukkodistal kökiinü rezorbe
edebileeeği anlatılmıştı. İlginç olan alt altı yaş dişi mesial göstermesine
rağmen, alt ikinci siit azısınm distal kökünün eritilmesinin son derece
ender olmasıdır.
Alt Oniki Yaş Dişleri: Ramus mandibularis'te konumlanmışlardır
(şekil 162-B). Mesial ve lingual tarafa doğru eğim gösterirler.

9.9. Karışık Dişlenme (mixt dentition) Dönemi
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Karışık dişlenme (mixt dentition) dönemi denmesinin nedeni; slit ve
daimi dişlerin karışık olarak birarada bulunmalarıdır. Kanşık dişlenme
dönemi ikiye ayrılarak incelenir (3): Karışık dışlenme birinci dönem (68.5 yaş arası) ve 1.5-2 yıllık bir ara dönemden sonra gelen karışık
dişlenme ikinci dönemi (10-12 yaş arası). Karışık dişlenme birinci donemi; ilk süren daimi diş olan altı ya§ dişlerinin sürmesiyle başlar, daimi
kesici dişlerin sürmeleriyle kapamr. Birbuçuk iki yıllık bir aradan sonra
karışık dişlenme ikinci dönemi; birinci premolarlann sürmesiyle başlar,
kalan siit dişlerinin düşerek daimi kanin ve ikinci premolarlann siirmesiyle tamamlamr.
9.9.1. Karışık Dişlenme Birinci Dönem
(6-8.5 yaş arası gelişim)
Karışık dişlenme birinci dönemi; ilk süren daimi diş olan altı yaş
dişlerinin sürmesiyle başlar, daimi kesici dişlerin sürmeleriyle kapanır.
Daimi kesici dişlerin en son süreni üst yan kesici dişler olup, yaklaşık 8.5
yaşında sürmektedirler (tablo 18). Buna göre karışık dişlenme birinci
dönemi, 6 ile 8.5 yaşları arasındaki gelişim dönemini kapsamaktadır.
Şimdi ilk süren daimi diş olan altı yaş dişleri sürmelerini, sonra süt kesi
ci dişlerin düşerek yerine daimi kesici dişlerin sürmelerini inceleyelim.
9.9.1.1. Altı Yaş Dişlerinin Sürmesi ve Okluzyonu
Birinci büyük azı dişleri altı yaşmda sürdükleri için altı yaş dişleri
olarak da adlandırılmaktadırlar. Alt altı yaş dişleri, üst altı yaş dişlerinden
1 veya 3 ay kadar önce sürerler. Alt ve üst altı yaş dişlerinin
sürmelerinden önce ve sonra kemik içindeki durumları ve sürme
esnasında meydana gelen gelişim olayları şekil 162'de gösterilerek
anlatılmıştır.
Şimdi alt ve üst altı yaş dişlerinin okluzyona geçerek, okluzyonun
ikinci kilitlenmesinden bahsedilecektir. 9.6.1. numaralı başlık altında, alt
ve üst birinci süt azılanmn sürmesiyle meydana gelen okluzyonun birinci
kilitlenmesi (süt okluzyon) anlatılmıştı. Okluzyonun ikinci kilitlenmesi
ise ilk süren alt ve üst daimi dişlerin okluzyon kilitlenmesi olup, son
derece önemlidir. Çünkü daha sonra sürecek olan bütün daimi dişlerin
okluzyonu, alt ve üst altı yaş dişlerinin okluzyon kilitlenmesine göre
gerçekleşecektir. Alt ve üst altı yaş dişlerinin okluzyon kilitlenmesi anormal (Kl. II, Kl.III) olursa, daha sonra süren küçük azılar, daimi kaninler,
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ikinci ve üçüncü büyük azilar da aynı yönde okluzyona gireceklerdir. Alt
ve üst altı yaş dişlerinin normal okluzyona (Kl.I) kiiitlenmesi; bundan
sonra siirecek olan diğer dişlerin de normal okluzyona girmelerini sağlayacaktır.

Şekil 162: Alveol kemiğinîn sagittal ve vertikal gelişirriiyle büyük azılara yer hazırlanması.
A) List çenede tuber'de kemik appozisyonu, B) alt çenede ramus On kenannda rezorbsiyon ile alveol kemiği uzunluğu artar. Sürmeferinden önce üst büyük azilar distal, alt büyük
azilar mesial yönde eğim gösteririer. Alveol kemiği vertikal gelişimiyle birlikte alt ve iist
büyük azilar dik yönde hareket ederken, eksen eğimlerini de yavaş doğrultarak sürerler.
Stöckli.

Yeni süren alt ve üst altı yaş dişlerinin hangi okluzyona (Kl.I, Kl.II,
Kl.III) kilitleneceği, kendilerinden önce sürmüş en son dişler olan alt ve
iist ikinci süt azılannm okluzyonuna bağlıdır. Çünkü altı yaş dişleri, ikin
ci silt azılarının distalinde stireceklerdir. Alt ve iist ikinci süt azıîann,
okluzyon halindeyken, distal kontakt noktalarmın bulunduğu postlaktal
düzlemin durumu, siiren altı yaş dişlerinin okluzyonunu büyük ölçüde
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etkileyecektir. Şekil 163'de görüldüğü gibi, postlaktal düzlem basamaksız
düz olabildiği gibi, mesial veya distal bir basamak gösterebîlir. Postlaktal
düzlemin mesial basamak göstermesi deyişi ile anlatılmak istenen; iist
ikinci süt azısı distal kontakt noktasina gore, alt ikinci süt azısı distal kontakt noktasinm daha mesial bir konumda olmasıdır (şekil 163). Aym
şekilde postlaktal düzlemin distal basamak göstermesi, üst ikinci süt azısı
distal kontakt noktasina gore, alt ikinci süt azısmın distal kontakt noktasimn daha distal bir konumda olmasıdır. Bishara ve arkadaşları (1),
erken süt dişi kayiplan olmayan ve ortodontik tedavi görmemiş çocuklarda. postlaktal diizlemin durumunu (diiz, mesial basamakh, distal
basamakli) ve altı yaş dişleri sürdükten sonraki okluzyonun aldığı şekli
(K1.I, Kl.II, Kl.III) longitudinal olarak araştırmışlardır. Bu araşürmanm
(1) sonuçları rakamlar yuvarlanarak şekil 163'de şematize edilmiştir.
Postlaktal düzlem; araştırılan çocuklann % 60'ında mesial basamak, %
30'unda basamaksız düz bir durum, % 10'unda ise distal basamak gostermektedir (şekil 163). Çocukların yaklaşık dörtte biri sag ve sol tarafta
farklılık göstermektedir. Postlaktal diizlemin distal basamak gösterdiği
olgulann tümünde, % 100'ünde, daimi dişlenmede distal okluzyon
oluşmaktadır (şekil 163). Postlaktal diizlemin basamaksız düz bir durumda olduğu olgularda daimi dişlenmeye geçildiğinde; % 56 oranında Kl.I,
% 44 oranında ise Kl.II okluzyon meydana gelmektedir (şekil 163).
Postlaktal düzlemin mesial basamak göstermesi, yani süt dişlenmede Kl.I
okluzyon olması, daimi dişlenmede Kl.I okluzyonun meydana gelmesi
için iyi bir başlangıç olmasına rağmen, daimi dişlenmede Kl.I okluzyonun
erişilmesi %100 garanti değildir (şekil 163). Araştırılan çocukların %
60'ında postlaktal düzlem mesial basamak göstermekte olup mesial
basamasın ölcüsü; % 40'ında 2 mm'den az, % 20'sinde ise 2 mm'den
fazladır (şekil 163), Mesial basamak miktarı 2 mm'den daha fazla olduğu
durumlarda bile, yani üst ikinci süt azısı distal kontakt noktasina göre alt
ikinci süt azısı 2 mm'den daha fazla miktarda mesial konumda olsa bile,
daimi dişlenmede % 10 oranmda Kl.II okluzyon meydana gelmektedir
(şekil 163). Bu bulgular, alt altı yaş dişlerine kıyasla üst altı yaş dişlerinin
mesializasyona daha yatkın olduğunu göstermektedir. Gerçekten de şekil
162-A'da görüldüğü gibi, sürmelerinden önce distal bir eğim gösteren üst
altı yaş dişlerinin eksen eğimlerini doğrultmaları için mesialize olmaları
gerekmektedir. Alt altı yaş dişleri ise, şekil 162-B'de görüldüğü gibi;
sürmelerinden önce mesial eğim gösterdiklerinden, eksen eğimlerini
dosrultabilmeleri icin köklerinin daha fazla mesialize olması gerekmektedir.
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Şekil 163: Bishara ve arkadaşlarının (1) longitudinal araştırmasına göre, altı yaş dişleri
sürmeden önce, üst ve alt İkinci süt azılarınm distal kontakt noktalarmin uzerinde bulunduğu postlaktal düzlemin durumunun (diiz, mesial basamakh, distal basamakii olarak)
yüzdeltk dağıiımı. Mesial basamak dağıltmında yapilan 2 mm'den az veya fazla ayinmi; üst
ikinci süt azısının distal kontakt noktasına göre, alt ikinci süt azisinm distal kontakt noktasmin 2 mm'den az veya daha fazla ölçüde mesialde bulunduğunu anlatmaktadır.
Postlaktal düzlemîn durumuna gore alt ve üst altı yaş dişlerinin Angle sınıfiamasma gore
eriştiği okluzyon durumu en sağda gösterilmiştir.
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Alt ve list alti yaş dislerinin normal (Kl.I) okluzyona geçmesini §u
faktörler sağlamaktadır.
- Postlaktal diizlemin mesial basamak göstemesi.
- Üst çeneye kıyasla alt çenenin daha fazla anterior translasyonu
(deplasmani).
- Şekil 167'de görüidüğü gibi, ait çenede Leeway yer rezervlerinin
daha fazla olmasi nedeniyle, süt ikinci azılar düştüğünde, alt alti yaş
dislerinin iist alti yaş dişlerinden daha fazla miktarda mesial yönde
yürümesi.
9.9.1.2. Sürekli Kesici Dişlerin Sürmesi
Süt ve Sürekli Dişler Arasındaki Büyüklük Farklan
Tablo 19: Süt (S) ve Daimi (D) Dişlerin Ortalama Mesİodistai Çapları (8) ve Süt iie Daimi
Diş Arasındaki Mesiodistal Çap Farkları (S-D).
Kız

Erkek
Siit

Daimi

Fark

Süt

Daimi

Fark

D

S -D

I

S

S

D

S-D

I: 6.4

1: 8.9

-2.5

I:

6.5

1: 8.7

-2.2

II: 5.3

2: 6.9

-1.6

II: 5.3

2: 6.8

-1.5

Q

III: 6.8

3: 8.0

-1.2

III: 6.6

3: 7.5

-0.9

S

IV: 6.7

4: 6.8

-0.1

IV: 6.6

4: 6.6

0.0

T

V: 8.8

5: 6.7

2.1

V:

5: 6.5

2.2

I

8.7

6: 10.6

6: 10.2

7: 9.5

7: 8.8

I: 4.1

1: 5.5

-1.4

I:

4.1

1: 5.5

-1.4

II: 4.6

2: 6.0

-1.4

II: 4.7

2: 5.9

-1.2

A

III: 5.8

3: 7.0

-1.2

III: 5.8

3: 6.6

-0.8

L

IV: 7.8

4: 6.9

0.9

IV: 7.7

4: 6.8

0.9

T

V: 9.9

5: 7.2

I

I

I
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V: 9.7

5: 7.1

6: 10.7

6: 10.3

7: 10.0

7: 9.5

2.6
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Şekil 164: Moorrees ve Chadha (BJ'nin longitudinal araştırmasına göre; süt dislenme,
karışık dislenme ve daimi dislenme donemlerindeki yer sorunlari (dîastema, yer darhğı), diş
kavisierinin uzunluklan ve kaninierarası genişliklerin ortalama degerleri. A) Siit dislenme
döneminde; kesici dişler, kaninler ve süt azıları arasmdakî diastemalann ortalama miktarları. B) Kanşık dişlenme başlangrç döneminde alt ve üst daimi orta kesici dişler sürdükten
sonra; süt azıları arasındaki diastemalar kapanmış, diğer diastemaîar ise azalmıştır. Bu
durum (B) süt dislenme ile (A durumu) karşılaştırıldığmda, kaninlerarasî genişlîk hem alt
hem de üst diş kavsinde artmıştır. Alt dîş kavsi uzunîuğu aynı kaimış, üst diş kavsi uzunlugu artmıştır, C) Daimi yan kesici dişier sürdükten sonra, üst diş kavsindeki diastemalann
hepsi kapanmış ve yer darlığı yoktur. Alt diş kavsinde ise kesici dişler arasında yer darlığı
oluşmuştur (-1.6 mm). B ve C durumlan karşjlaştınldığında; hem üst hem de alt kaninler
arasi genişlik artmasına devam etmiştir. Ait diş kavsi uzunluğu yine aynı kalmış, üst diş
kavsi uzunluğu yine artmıştır. D) Premolar ve daimi kaninler sürdükten sonra, yani daimı
dişlenmeye geçildiğînde alt kesîcî dişler arasındaki yer darlığı çözülmüştür. C ve D
karşdaştırıldtğında kaninlerarasi genişük üst çenede yine artmış, alt çenede yine aym
kalmıştır. Alt ve üst diş kavsi uzunluklan azalmıştır. Daimi dişlenme döneminde diş kavsi
uzunluğu; üst çenede süt dişlenme dönemindekî uzunîuğuna geri dönmüş, alt çenede îse
süt dişlenmedeki uzunluğun altına inmiştir. Stöckli.
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B

Şekil 165: Üst ve alt çenede sürmelerinden önce daimi kesici dişlerin konumları ve süt kesi
ci dişlerin köklerini eriterek sürmeleri. Rakamlar çeşitli yaşlardaki durumu göstermektedir.
Alt ve üst daimi kesici dişier sürmelerinden önce süt kesici dişferin lingual tarafmda bulunmaktadirlar. A) List daimi kesici dişler sürmelerini tamamladığında, üst süt kesici dişlerden
daha protrusif ve labial konumdadırlar. Bunun sonucu üst diş kavsi uzunluğu artmaktadır.
B) Alt daimi kesici dişler ise sürmelerini tamamladığında, alt süt kesici dişlerle hemen
hemen aynı konumda olup, aft diş kavsi uzuniuğu aynı kalmaktadır. Stöckli.

Bilindiği gibi süt ve sürekli kesici dişlerin mesiodistal çaplan
arasında büyüklük farkları olup, sürekli kesici dişler daha büyüktürler.
Buna bağlı olarak süt diş kavisleri düşünüldüğünde, sürekli kesici dişlerin
burada düzgün bir şekilde siralanmalari için yeterli yer yoktur. Tablo
19'da, Moyers ve arkadaşlanna (8) göre; süt ve sürekli dişlerin mesiodis
tal çaplan ve aradaki farkm ortalama değerleri verilmiştir. Tablo 19'a
332

Scanned By OrTHoTaMINe

göre süt ve sürekli kesici diş mesio-distal cap farklarmi topladığımızda,
bir çenedeki dört adet sürekli kesici diş mesio-distal çaplan toplamı, yerlerine sürdükleri süt kesicilerden erkeklerde; üst çenede 8.2 mm alt
çenede ise 5.6 mm daha büyüktürler. Bu hesaba göre siirekli kesici dişler
sürdüğü zaman, hem alt hem de üst çenede bir çapraşıkhk, bir yer darlığı
kaçındmaz görünmektedir. Normal büyüme ve gelişim sonunda, siirekli
kesici dişler düzgün bir şekilde sıralandığına göre, üst çenede 8.2 mm alt
çenede 5.6 mnrlik yer gereksinimi nasıl sağlanmaktadır? Bu yer ihtiyaci
üç mekanizmayla karşılanmaktadır.
1) Fizyolojik Diastemalann Kullamlmasi
Çocukların c/c 70'inde süt dişleri arasında diastemalar vardır (şekil
164-A). Bu diastemalar siit dişleri sürdükten birkaç yd sonra meydana
gelmez, süt dişJeri sürmelerini tamamlayınca vardır. Çünkü 8.6. numarah
başlık ve şekil 119'da anlatıldığı gibi, kemikte interstisyel büyüme yoktur. Şekil 164-A'da görüldüğü gibi. siit kesici dişler arasındaki
diastemaiarm toplamı üst çenede 2.6 mm, alt çenede ise 1.1 mm'dir. Bu
diastemalan yer ihtiyacmdan çıkardığımızda, üst çenede 8.2 - 2.6 = 5.6
mm, alt çenede 5.6 - LI =4.5 mm yer yine eksik kalmaktadir.
2) Diş Kavsi Uzunluğunun Artması
Sekil 165 Me sörüldüğü gibi, siirekli kesici dişler sürmelerinden önce
siit kesici dislerin lingual tarafmda bulunmaktadirlar. Ust siirekli kesici
dişler sürerken, list süt kesicilerin köklerini erittikten sonra, protruzyon
yaparak ve üst siit kesici dişlere kıyasla biraz daha labial konumda
sürmektedirler (şekil 165-A). Buna baglı olarak üst çene kaidesine (ANSPNS) göre list siit kesici diş eksen eğimi ortalama 97 derece iken, siirekli
kesici diş eksen eğimi Q / ANS-PNS) ortalama 110 derece olmaktadir. Bu
mekanizma sonucu üst diş kavsi uzunluğu artarak (sekil 164-A, B, C), list
siirekli kesici dişler için yer sağlanmaktadır. Şekil 164-A ve C'nin
karsılastınlmasından üst dis kavsi uzunluğunun 29.9 - 28.5 = 1.4 mm
arttığı görülmekte olup, yer kazanci ise 2 x 1.4 - 2.8 mm'dir. Ust siirekli
kesici dişler için fizyolojik diastemalar kullamldiktan sonra eksik kalan
yer 5.6 mm idi. Bu yer eksikliğinden, diş kavsi uzunluk artışıyla kazanılan
yeri çıkartırsak 5.6 - 2.8 = 2.8 mm yer yine eksik kalmaktadir.
Üst çenede siirekli kesici dişlerin sürmesiyle diş kavsi uzunluğu
artarken, şekil 164-A,B,C ve şekil 165-B'de görüldüğü gibi, alt sürekli
kesici dişlerin sürmesiyle alt diş kavsi uzunluğu pratik bir artış göster333
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memektedir.
3) Diş Kavsinin Kaninlerarası Genişliğinin Artması
Hem alt hem de list çenede, hem sürekli orta kesici dişler ve hem de
siirekli yan kesici dişler sürerken kaninlerarası genişlik artmaktadır (şekil
164-A, B ve C). Üst çenede sürekli kesici dişler için eksik kalan yer,
kanınlerarası uzaklık artışıyla fazlasıyla karşılanmaktadır. Buna karşın alt
çenede bir miktar yer yine eksik kalmaktadır. Alt çene için hesap
yaptığımızda, fizyolojik diastemalar çıktıktan sonra kalan yer eksikliği
4.5 mm idi. Alt kaninlerarası genişlik artışı ise 25.5 - 22.3 = 3.2 mm (şekil
164-A ve C) olup, 4.5 - 3.2 = 1.3 mm yer yine eksik kalmaktadır. Bu yer
eksikliği kalmışsa maymun diastemalarindan ve Leeway yer rezervlerinden karşılanacaktır.
Şimdi sürme sırasına gore siirekli kesici dişlerin sürmelerini ve bu
esnada oluşabilecek sorunları inceleyelim.
Siirekli Alt Orta Kesici Dişlerin Siirmesi
Daimi kesici dişler arasında ilk süren dişler olup, alt alti ya§
dişlerinden bir iki ay sonra siirerler (tablo 18). Siirmelerinden once siit alt
orta kesici dislerin linsual tarafinda bulunan daimi alt orta kesici dişler,
siit orta kesicilerin köklerini eritip düşürerek genellikle problemsiz siirerler. Bazen daimi alt orta kesici dişlerin, siit orta kesicilerin lingual
tarafinda sürmeye başladıkları ve sürdükleri görülebilir. Bu durumda siit
orta kesici dişlerin çekimleri gerekmektedir. Çekimden sonra dil
basıncıyla, lingual tarafta sürmüş olan orta kesici dişler kendİliğinden
labial tarafa doğru hareket ederek normal yerlerini ahrlar. Çocukların
yaklaşık % 70'inde siit kesici dişler arasmda fizyolojik diastemalar
olduğundan, alt daimi orta kesici dişler genellikle problemsiz siirerler.
Eğer fizyolojik diastemalar yoksa, alt orta kesici dişler yer eksikliği
nedeniyle rotasyon yaparak veya siit yan kesici diş kökünü rezorbe edip
düşürerek sürebilirler. Eğer siit yan kesici diş tek taraflı düşürülmüşse orta
çizgi kayması da meydana gelir. Fizyolojik diastemalar yeterli miktarda
degilse, alt daimi orta kesici dişler sürerken siit yan kesici dişleri distale
doğru iterler ve siit kanin ile siit yan kesici dişler arasmdaki diastemayi
kapatarak siirerler (164-A ve B). Bunun sonucu alt siit kesici dişler bölgesindeki fizyolojik diastemalar, alt daimi orta kesici dişlerin sürmesiyle
kullanılmış olur ve daimi yan kesici dişler için yer darlığı fazlalaşır. Alt
daimi orta kesici dişler düzgün bir şekilde sürdükten sonra, alt siit yan
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kesici diş ile siit kanin arasmda bir diastema kalmışsa, alt daimi yan kesi
ci dislerin sürmesinde bir problem olmayacak demektir.
Sürekü Üst Orta Kesici Dislerin Siirmesi
Alt daimi orta keserlerden bir yil sonra iist daimi orta keserler surer
(tablo 18). Üst daimi orta kesici dişlerin mesiodistal çapları, süt ortakesicilerden 2.5 mm daha büyüktür (tablo 19). Yukarıda anlatıldığı gibi, üst
daimi orta keserler kendilerine yer sağlamak için fizyolojik diastemaları
kullandıkları gibi, aynca protruzyon yaparak sürerler (şekil 164-A ve B).
Stirmelerinden once siit orta kesicilerin palatinal tarafinda bulunan iist
daimi orta kesiciler, siit orta kesici dislerden daha labial bir konumda
yerleşerek diş kavsi uzunluğunu da arttinrlar (şekil 164-A ve B). Hatta
bunun sonucu daimi iist iki orta kesici diş arasmda küçük bir diastema bile
oluşabilir. Bu diastema daimi iist yan kesici dişler stirerken kapanacaktir.
Eser siit disleri arasmda fizyolojik diastemalar eksikse, sorunlar
oluşabilir. Örneğin iist daimi orta keserler siirerken, siit yan kesici köklerini rezorbe edip onları düşürerek sürebilirler. Bunun sonucu hem daimi
orta kesici dişler arasmda büyükçe bir diastema oluşabilir, hem de daimi
yan kesiciler için yer eksikliği fazlalaşır.
Siirekli Alt Yan Kesici Dislerin Siirmesi
Hemen hemen iist daimi orta keserlerle, alt daimi yan keser dişler
aynı zamanda siirerler (tablo 18). Alt daimi yan kesici dişin mesiodistal
çapı siit yan kesiciden 1.4 mm daha büyüktür. Alt daimi orta kesici dişler
sürdükten sonra, alt siit kanin ile siit yan kesici arasmda küçük bir
diastema kalmış olsa bile, yer yeterli değildir. Çünkü şekil 164-A'da
görüldüğü gibi, zaten alt kesici dişler bölgesindeki bütün diastemaların
toplamı 1.1 mm' olup, 4 sürekli kesici diş için eksik olan 5 mm'lik yeri
karşılaması mümkün değildir. Bu durumda gerekli yer nasil
sağlanacaktır? Kaninlerarası genişlik artışı ile gerekli yer hazırlanacaktır.
Kaninlerarası genişlik artışı nasıl sağlanacaktır? 9.1. numaralı başlık
altinda, sürmelerinden önce kemik içinde alt daimi yan kesicilerin, alt
daimi orta kesicilerin lingual tarafmda bulundukları anlatılmıştı. Alt daimi
yan kesici diş sürmeye başladığında kronu labial tarafa doğru hareket
ederek daimi orta keser kökü ile siit kanin kökü arasına girer. Çünkü kök
genişliği daha azdır. Fakat kendisine sürmek için daimi orta keser ve siit
kanin kronlari arasmda yeterli yer olmadığından, yer açmak için bu iki
dişi dirseklemeye başlar. Aynı çok sıkışık bir kalabahkta bir insanin
kendine yer açmak için dirseklemesi gibi. Daimi yan keserin dirsekleme335
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si sonucu siit kanin ile birinci süt azısı arasmda bir diastema (maymun
diastemasi) kalmışsa bu diastemamn kapnmasinm Otesinde, siit kaninler
vestibül tarafa doğru itilerek kaninlerarasi genişlik artışı sağlanır.
Kaninlerarasi genişlik artışı için, bu dirsekleme sonucu kanin köklerinin
vestibuler yüzeyinde yeni kemik appozisyonu meydana gelecektir.

Şekil 166: Panorama röntgende üst sürekii yan kesici dişler ve kaninlerin sürmesi.
Rakamlaryaşları göstermektedir. 0 : Orbita, Sm: Sinus maxillaris, N: Nasal kavite. A: Daimi
kanin göz burun açısmda bulunmaktadır. Daimi üst orta keserin palatinalinde bulunan daimi
yan keser sürmek için; labial yönde hareket edip orta keser kökü ile süt kanin kökü arasına
girer ve onlan dirsekleyerek hem mevcut diastemalan kapatir, hem de siit kanini vestibule
doğru iterek kaninlerarasi uzaklığı arttırır. B: Yeni süren üst daimi yan keserin kronu distal,
kökü ise mesial yönde eğimlidir. Bu duruma "ugly duckling stage" "çirkin ördekçik safhası"
denir. Sürmemiş daimi kanin kronu, daimi yan keser kökünün distal kısmına komşu
olduğundan, yan keserin eksen eğimini düzeitmesi, daimi kaninin sürmeye başlamasıyla
olacaktır (C). Stöckü.
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Daimi yan keserlerin sürmesi esnasında sorünlar, fizyolojik
diastemalar yoksa veya fizyolojik diastemalar olmasma ragmen daimi
dişlerin mesiodistal genişlikleri süt dişlerinden çok büyükse, ortaya
çıkmaktır. Hemen insanın aklına süt dişleri ile onlarm yerine süren daimi
dişlerin büyüklükleri arasmda bir uyum olması gerektiği gelmektedir. Ne
yazık ki süt ve onların yerini alan sürekli dişlerin mesiodistal çapJarı
arasmdaki ilişki (korrelasyon) çok iyi olmayıp, korrelasyon katsayıları
yaklaşık olarak şöyledir (14): Üst orta keserler: 0.6, üst yan keserler: 0.3,
alt orta ve yan keserler: 0.4, alt ve iist kaninler: 0.3 altmda, alt ve üst süt
molarlan ile premolarlar: 0.4 civarmdadir. Yer eksiklİğinin fazla olduğu
durumlarda daimi van keserlerin siirmeleri esnasmda iki farkli sorun
ortaya çıkabılmektedir. 1) Alt daimi yan keserlerin kronlan, siit kanin
kökü ile daimi orta keser kökü arasına giremeyerek dolayısıyla alt kaninîerarası uzaklığı arttıramazlar ve alt daimi yan keserler lingual pozisyonda siirerler. Lingual pozisyonda siirmüş olan alt daimi yan keserler, yeterIi yer olmadığmdan, dil basıncıyla vestibül tarafa doğru da hareket edemezler. 2) Alt daimi yan keser kronlan, siit kanin kökü ile daimi orta keser
kökii arasına girmesine rağmen, dirsekleme işleminde başanlı olamayıp
kaninlerarası uzakhsi arttiramazlarsa, siit kaninlerin kökünü rezorbe
ederek, siit kaninlerin erken kaybma neden olabilirler. Bunun sonucu
daimi yan keser, daimi kaninin yerinden çalarak sürecek ve ileride daimi
kanin için yer sorunu artacaktır. Eğer siit kanin tek tarafta kaybedilmişse
orta çizgi kayması da oluşacaktır.
Sürekli Üst Yan Kesici Dişlerin Sürmesi
Üst daimi yan keserler 8.5 yaşma yakın ve üst daimi orta keserlerden
bir yil sonra siirerler (tablo 18). Üst daimi yan keserin sürmesi, şekil
166'da anlatılmış olup, alt daimi yan keser dişin sürmesine ve komplikasyonlarma çok benzemektedir. Bu nedenle alt daimi yan keser dişin
sürmesinin ve şekil 166'mn alt yazisinm okunmasi iyi olacaktir. Palatinal
konumda bulunan iist daimi yan keserler de sürmek için; labial yönde
hareket edip orta keser kökü ile siit kanin kökü arasına girer ve onlan
dirsekleyerek hem mevcut diastemaları kapatır, hem de siit kanini
vestibule doğru iterek kaninlerarası uzakhğı arttırır. Diastemalar derken;
varsa iki orta keser arasindaki diastema ile siit kanin ile birinci süt azısı
arasindaki diastema kastedilmektedir. Eğer bu diastemalar küçük miktarda iseler daimi yan keserler surerken tamamen kapanirlar, fazla miktardaysalar diastema miktarı azalır. Üst daimi yan keser sürmeden önce
kemik içindeyken, üst daimi orta keser ve daimi kaninin palatinal
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tarafmda bulunmaktadır. Üst daimi yan keser vestibul yiizeyinin mesial
kismi daimi orta keser, distal kısmı ise daimi kanin tarafindan
örtülmüştür. Üst daimi yan keser sürerken oldukça büyük bir protruzyon
yaparak, şekil 166-B'de görüldüğü gibi, kron kismi distal kök kısmı ise
ise mesial yönde eğimli bir şekilde surer. Şekil 166-B'de görülen bu
çirkin ördekçik durumuna (ugly duckling stage) tedavi amaciyla miidahale etmek sakmcahdir. Çünkü kökü palatinal ve mesial, kromı vestibüler
ve distal durumda olan Cist daimi yan keser dişin, kökü vestibül ve distal
tarafa doğru hareket ettirilirse, henüz sürmemiş olan daimi kanin kronu
üst daimi van keserin kökünü rezorbe edebilir. Zaten daimi kaninin
surmesiyle, daimi yan keserin konumu kendiliğinden düzelecektir (şekil
166-C).
Daimi yan keser siirmesi esnasmda sorunlar, fizyolojik diastemalar
yoksa veya fizyolojik diastemalar olmasina ragmen daimi dişlerin
mesiodistai çapları çok büyükse, meydana gelmektedir. Bunun sonucu
aym alt çenede olduğu gibi; ya daimi keserler palatopozisyonda siirmektedirler veya daimi yan keserler siit kanin köklerini mesial taraftan
baslayarak eritmektedirler. Bu sorunlar için tekrar alt daimi yan keser
sürmesine bakınız.
9.9.2. Karışık Dişlenme Ara Dönemi (8.5 - 10 yaş arası
gelişim)
Bu durum; alt ve list slirekli kesici dişlerin siirmeleri tamamlandiktan
sonraki, premolar ve daimi kaninlerm sürme başlangıcına kadar olan ara
safhadır. Karışık dişlenme ara dönemi kızlarda 1.5 yıl erkeklerde 2 yil
kadardir. Bu dönemde gözle görülen, diş siirmesi gibi, bir hareket yoktur.
Fakat kemik içinde büyük bir faaliyet vardir. Daimi kanin ve premolarların kök gelişimi devam etmekte ve buna bağlı olarak sürmek için
okluzal yönde hareket eden daimi dişler, üzerlerinde bulunan siit
dişlerinin köklerini eritmektedirler.
Şimdi burada sürekli kesici dişlerin sürmeleri tamamlandiktan sonra
ki dunima bir bütün olarak bakalim. Alt ve üst sürekli kesici dişler
sürdükten sonra bu dişlerin kökleri kemik içinde, sürmelerinden öncekine
göre (siit dişi kökü + daimi diş kronu) daha az yer kapladığmdan, slirekli
dişlerin köklerinin labial tarafmda alveol kemiği rezorbsiyonu meydana
gelmektedir. Bunun sonucu siirekli kesici diş köklerinin labial tarafmdaki
kemik girintisi artmakta ve buna bağlı olarak dudaklar da etkilenmektedirler.
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Şekil 165'de görüldüğü gibi üst sürekli kesici dişlerin protruzyon
yaparak siirmelerine karşın, alt sürekli kesiciler protruzyon yapmadan
sürdükleri için, overjet bir miktar artar. Bu şekilde artmış olan overjet, alt
çenenin üst çeneye göre anterior yönde daha fazla büyüme ve gelişim
(translation, deplacement) göstermesiyle kendiliğinden düzelecek ve aynı
zamanda alt ve üst altı yaş dişlerinin nötral okluzyonu da sağlanmış olacaktır. Alt çenenin üst çeneden daha fazla anterior yönde deplasmanı
(translation) için, iist diş kavsinin alt diş kavsini ve dolayısıyla alt çeneyi
bloke etmemesi gerekmektedir. Bu nedenle; daimi kesici dişlerin
sürmelen tamamlandığında, diş kavislerinin kaninlerarası uzaklık artışı alt
çenede sona ermesine karşın, üst çenede ise daha uzun sure devam etmektedir (şekü 164-C ve D).
9.9.3. Karışık Dişlenme İkinci Dönem (10 - 12 yaş arası
gelişim)
Üst sürekli yan kesici dişlerin sürmesi tamamlandıktan ve 1.5-2 yıl
diş siirmesinin görülmediği bir ara safhadan sonra, bukkal bölgede daimi
kanin ve premolarlarm sürmesi başlar. Daimi kanin ve premolarlarm
sürdüğü safhaya, karışık dişlenmenin ikinci dönemi denilmektedir.
Karışîk dişlenmenin ikinci dönemi 10 yaşında başlar ve 1-1.5 yıl devam
eder. Bütün sürekli dislerin sürmesi (20 yaş dişleri hariç) kızlarda erkeklerden önce tamamlanır. Tablo 18'de sürekli dişlerin ortalama sürme
zamanı gösterilmiş oiup, sürme ortalamasının bir standart sapma
değerinin yaklaşık birbuçuk yıl olduğu (10,14) bilinmeli ve çocuktan
çocuğa büyük farklılıklar olabileceği unutulmamalıdır.
Süt Azıiarı ve Süt Kanin ile Premolarlar ve Sürekli Kanin
Arasındaki Büyüklük Farkları
Tablo 18 ve şekil 167'de; süt azıları ile süt kanin ve bunların yerine
süren sürekli kanin ve premolarlarm arasmdaki mesiodistal genişlik farkları görülmektedir. Şekil 167'de ayrıca Leeway yer rezervi (Leeway
space) ve "E-space" tanımları yapılmıştır. Şekil 167'de alt ve üst daimi
kaninlerin mesiodistal çaplarımn, süt kaninlerden birer milimetre daha
büyük olduğu görülmektedir. Buradan alt ve üst sürekli kaninlerin
sürmeleri için yer eksikliği olduğu anlaşılmaktadır. Buna karşın birınci ve
ikinci premolarlarm mesiodistal genişlikleri süt azılarmdan büyük
olmadığından, premolarlarm sürmesi için yer sorunu yoktur (şekil 167).
Hatta aît birinci ve ikinci süt azıları ile üst ikinci süt azısının mesiodistal
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çapları, bunların yerine süren premolarlardan daha geniş olduğundan, bu
premolarlar (54-45, 5+5) için yer fazlalığı (rezervi) vardır (şekil 167), Işte
bu yer rezervlerinden, daimi kaninlerin sürmeleri için eksik olan yer
sağlanacaktır. Bundan başka bu yer rezervleri üç hizmet daha yapacaktir.
Eğer alt daimi kesici dişlerin sürmesi tamamlandıktan sonra hâlâ bir yer
eksikliği kalmışsa (şekil 164-C), bu yer eksikliği alt ikinci süt azısındaki
yer rezervinden (E-space) karşılanacaktır. Diğer iki hizmet ise şöyle
olmaktadır. Alt çenede yer rezervi daha fazla olduğundan (şekil 167), alt
ve iist ikinci süt azıiarı düştüğünde, alt altı yaş dişi üst altı yaş dişinden
daha fazla mesiale yürüyerek, hem nötral okluzyonun sağlanmasına
katkıda bulunmakta, hem de alt ve üst oniki yaş dişlerine yer hazırlanmasma yardmci olunmaktadır. Şekil 167'de görüldüğü gibi, alt Leeway
yer rezervi list Leeway yer rezervinden 1.6 mm daha fazladir. Bu 1.6 mm
yer fazlalığmın 0.6 mm5 si alt daimi kesici dişler bölgesindeki yer darlığını
cözmek icin kullanılsa bile, alt alti yas disinin list altı yas dişinden 1 mm
daha fazla mesiale yürümesi için hâlâ yer rezervi kalmaktadır.
Bir cenenin bir tarafmdaki siit kanin ve iki süt azısı mesiodistal
çaplan toplammda bulunan Leeway yer rezervlerinin (şekil 167),
vukarıda anlatüan amaclar dosrultusunda kullanılması icin üc koşul
gerekmektedir.
1) Sürekİi Kanin ve Premolar Stirme Zamani Koordinasyonu
Tablo 18 ve şekil 167'de görüldüğü gibi, karışık dişlenme ikinci
döneminde daimi kanin ve premolarlar iki etapta sürmektedirler. Birinci
etapta hemen hemen aym zamanda birbiri ardi sira Qst birinci premolar,
alt daimi kanin ve alt birinci premolar sürmektedir (şekil 167). Yaklaşık 9
ayhk bir aradan sonraki ikinci etapta ise, vine hemen hemen aym zaman
da birbiri ardi sira list ikinci premolar, alt ikinci premolar ve list daimi
kanin sürmektedir. Şekil 167'de görüldüğü gibi alt ve üst daimi kaninlerin
mesiodistal çapları, yerlerine sürdükleri siit kaninlerden 1 mm daha
büyüktür. Alt ve list daimi kanİnler için eksik olan yer; daimi kaninler ile
premolarlarm sürme zamanlan arasmdaki koordinasyon sayesinde, siit
molarlannda bulunan yer rezervlerinden sağlanmaktadır. Ilk siiren list bir
inci premolann yer sorunu yoktur (şekil 167). Çünkii list birinci slit azısı
ile list birinic premolar mesiodistal genişliği birbirine eşittir. Alt daimi
kanin ile alt birinci premolar birbiri ardi sira sürmektedir. Şekil 167Jde
görüldüğü gibi, alt birinci premolar için 0.9 mm yer fazlahğı vardır. Alt
birinci premolar için olan bu yer fazlalığı, onunla aym zamanda siirecek
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ve yeri eksik olan alt daimi kanin için kullanilmaktadir.
Üst daimi kanin ile iist ikinci premolar aynı zamanda sürmektedirler.
Şekil 167'de görüldüğü gibi, list ikinci süt azısmda list ikinci premolar
için 2 mm yer fazlalığı (E-space) vardır. İşte buradaki yer fazlalığından
iist daimi kanin için eksik olan yer karşılanacaktır. Bunun için iist ikinci
süt azısı düştüğünde, daha önce sürmüş olan iist birinci premolar üst ikin
ci slit azismdaki yer rezervine doğru distal yönde 1 mm. hareket ederek,
iist daimi kanin için eksik olan yer sağlanacaktır.
Üst ve alt ikinci premolarların sürmeleri için yer sorunu olmayip,
yeterinden fazla yerleri (E-space) vardir. Bu yer rezervleri yukarida
aniatilan hizmetler için kullamlacaktir.
2) Slit ve Sürekli Diş Büyüklükleri Arasmdaki Uyum
Daha öncede bahsedildiği gibi, süt dişleri ile onlann yerine süren
sürekli dişlerin mesiodistal çapları arasmdaki korreiasyon çok iyi değildir.
Süt kaninler ile onlann yerine siiren daimi kaninler arasmdaki korreiasy
on katsayısı 0.3, süt azıları ile premolarlar arasmdaki korreiasyon katsayısı 0.4'tür. Eğer sürekli dişlerin mesiodistal çapları çok büyükse,
yukarida aniatilan Leeway yer rezervlerinden beklenen 4 hizmet yerine
gelmeyecektir.
3) Leeway yer rezervlerinin kaybedilmemesi için, süt dişlerinin
korunmasi, zamanindan once kaybedilmemesi gerekmektedir. Bu amaçla
daimi kanin ve premolarlann sürme yerlerinİn daralmasına neden olan
aşağıdaki olaylara dikkat edilmelidir.
- Slit azilan ve slit kaninlerin kontakt nokta çürükleri sonucu meydana gelen diş dokusu kaybi, daimi kanin ve premolar yerlerini daraltacaktir.

- Çürük sonucu siit azilan ve siit kanin çekimi yer kaybını daha fazla
arttirir.
- Şekil 161'de görüldüğü gibi, daha çok üst çenede meydana gelen,
üst altı yaş dişleri tarafından, iist ikinci süt azısı kökünün rezorbe edilmesi.
- Sürekli yan kesici dişlerin sürmesi esnasında, siit kanin kökünün
daimi van kesici dis kronu tarafından eritilerek (şekil 161), siit kaninin
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düşürülmesL
- Süt azıların ankilozu sonucu, ankiloz olan dişin vertikal alveol
kemik gelişimi durduğundan, ankiloz dişin ön ve arkasmdaki vertikal
alveolar kemik buy time sine devam eden dişlerin ankiloz diş üzerine doğru
eğilmeleri (tipping).
1 mm

Şekil 167: Süt azıları, süt kanîrı tie premolarlar ve daimi kanin arasındaki mesiodistal cap
farkiarL Süt dişlerİ üzerinde yazılı rakamlar; süt dişinin mesiodistal çapımn yerine gelen
daimi dişten ne kadar küçük veya büyük ofduğunu göstermektedir. A: İlk etapta hemen
hemerı aym zamanda, birbiri ardı sıra süren daimi dişlerin sürme sırasım (A1, A2, A3)
göstermektedir. B: Birinci etaptan yaklaşık 9 ay sonra ikinci etapta hemen hemen aynı
zamanda birbirî ardı sıra süren daimi dişierin sürme sırasını {£31, B2T B3) göstermektedir.
Leeway yer rezervi (Leeway space): Bir çenede bir taraftaki süt kanîrı ve iki süt azısEnın
mesiodistal çapîarı toplamı ile, bu dişlerin yerine gelen daimi karıin ve iki premoların
mesiodistal çaplart toplamı arasmdakî farktır. Şekilde Leeway yer rezervi üst çenede 1mm,
alt çenede ise 2,6 mrrvdir. İngilizce yayınlarda "E-space11: diE" harfi ikinci süt azısını göstermekte olup, ikinci süt azısı mesiodistal çapı ile bu dişin yerine süren ikinci premoların
mesiodistal çapı arasındaki farka "E-space" denilmektedir, Şekilde "E-space" üst çenede 2
mm. alt cenede 27 ımm'dir. StöcklL
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9.9.4 Karışık Dişlenmede Sorunlar
Yer Kaybı: Süt kanin ve süt azılarınm kontakt çürükleri, erken
çekimleri, daimi yan kesici dişlerin süt kanin koklerini eriterek
düşürmeleri gibi nedenlerle yer kayıplan oluşabilin Yer kayıplarınm
oluşumunda en büyük etken> altı ya§ dişlerinin mesial yönde
yüriimeleridin Bunun yanmda özellikle alt çenede, süt kanin çürükleri
veya kayıpları sonucu oluşan boşluğa, dudak basmcı etkisiyle alt kesici
dişlerin lingual yönde hareket etmesiyle (retruzyon), hem yer kaybı meydana gelmekte, hem de overbite artmaktadır, Hele alt dudak ısırılması gibi
kötü bir alışkanhk da varsa, alt kesici dişlerin retruzyonu daha fazla olacaktır, Altı yaş dişlerinin mesial hareketi veya alt sürekli kesici dişlerin
retruzyonu sonucu sürecek yerleri daralan daimi kanin ve premolarlar, ya
gömük veya yarı gömük kalmakta, ya da vestibulopozisyon veya lingopozisyonda sürebilmektedirler. Ust süt kaninlerin erken kaybi, iist
daimi kesici dislerin retruzyonuna ve dolayısıyla yer kaybma neden
olmayabilir; eğer alt kesiciler üst kesicilerin palatinal tarafına temas ediyorlar ve alt süt kaninler kaybedilmemişler ise. Bu durumda iist stit kaninlerin kaybi sonucu, üst daimi yan kesici dişlerin distal hareketiyle, kesici
dişler arasında diastemalar oluşur. Altı yaş dişlerinin one yürümesiyle
kaybedilen yerin geri kazamlması oldukça güçtür. Ömeğin bir servikal
headgear (ağız dışı kuvvet) ile list altı yaş dişleri distal yonde hareket ettirilerek kaybedilen yer geri kazamlabilirken, alt çene kemiğinin daha kompakt olmasi ve arkada ramus mandibula on kenanmn bulunmasi nedeniyle
ayni hareket alt çenede çok zordur.
Üst Sürekli Kaninin Gömük Kalması: Sürmesinden önce iist daimi
kanin kronu göz burun açısında, üst daimi yan kesici diş köküne komşu,
yan keserin vestibul tarafmda ve mesial yönde eğimli bir konumu da
bulunmaktadır (şekil 166-A, B). Üst daimi kanin kronu ayni zamanda,
siirmesinden once iist birinci premolann mine sement sinirma komşudur.
Üst birinci premolar sürünce, iist daimi kanin distal tarafta birinci premolar kronundan boşalan yere doğru, göz burun açısmdan distale ve aşağıya
doğru hareket eder. Sürmek için çok uzun bir yol almasi ve mesial yöndeki eğimini diizeltmesi gereken iist kanin, bazi aksakhklar olursa suremeyerek gömük kalabilir. Orneğin iist birinci süt azısı ankilozu sonucu iist
birinci premolar siirmesi gecikirse, iist kanin doğru yolunu takip edemez.
Aynca yer eksikliği veya süt kanine gelen travmanm siit kanin köküyle
daimi kanine iletilmesiyle sürme yönünün değişmesi de gömük
kalmasına neden olabilir. Alt yirmi yaş dişlerinden sonra en sık gömük
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kalan dişler üst daimi kaninlerdir. Üst daimi kaninler çocukların %
2'sinde gömük kalmakta ve bu olgulann % 10'unda da daimi yan kesici
diş köklerini eritmektedirler (14). Daimi üst kaninlerin gömük kalması
kizlarda erkeklerden iki kat daha fazla olmaktadir (14). Daimi kaninlerin
gömük kalma durumunda süt kaninler ileri yaşlara kadar ağızda persiste
dişler olarak kalabilirler. Gömük daimi kaninlerin yerine getirilmesi çok
güç veya mümkün değilse (örneğin yatay durumda ise) ve daimi dişlerin
köklerinİ eritme tehlikesi olmayıp, ağrı gibi şikayetlere de neden olmuyorlarsa, hiç gün ışığı görmemiş bu steril dişler gömük olarak ve persiste
süt kaninler de yerlerinde bırakılabilirler. Gömük daimi kaninlerin daimi
dişlerin köklerini eritme tehlikesi varsa veya ağrı yapıyorlarsa, gömük
dişler çekilerek persiste süt kaninler yerlerinde bırakılabilir.
Konjenital Diş Eksikliği: Süt azıları altında konjenital premolar
eksikliği varsa, bu süt azıları uzun sure ağızda kalabilirler ve uzun sure
ağızda"kalmakta ısrar ettiklerinden bu dişlere persiste dişıer de denir.
Fakat bu demek değildir ki; bir süt dişinin yerine gelecek daimi diş kon
jenital eksikse, bu süt dişinin kökü rezorbe olmaz. Bu tür süt dişlerinin
kökleri geç rezorbe olarak normal zamanından 4 yil sonra da düşebilir, 40
yil sonra da düşebilirler, rekor 75 yaşa kadar kaldığı olmuştur (14).
Premolar konjenital olarak eksikse ve yer darlığı, çapraşıklık yoksa ve bu
eksik premolara ait süt dişinde ankiloz söz konusu değüse, süt dişi rezorbe
olup düşünceye kadar ağızda bırakılabüir ve düşünce yerine protez
yapilabilir, Yer darlığının olmadığı ve konjenital eksik premolara ait süt
moların ankiloz olmadığı durumda, bu süt molannın çekilerek konjenital
eksik diş boşluğunun kendiliğinden kapanmasını beklemek yanlıştır.
Çiinkü eksik diş boşluğuna doğru hareket eden dişler eğilme hareketi (tip
ping) yaparak hem eksen eğimleri bozulacak, hem de diğer sürekli dişler
arasmda diastemaiar oluşacaktır. Fakat konjenital diş eksikliği olan olgularda yer darhğı varsa, pek tabii eksik olan dişin boşluğu yer eksikliğini
tedavi etmek için kullanılabilir.
Üst Premoların Bukkal Durumda Sürmesi: Bazen üst premolar yerine
geleceği süt azısı düşmediği halde, süt azısmın dişeti üzerinde bukkal
tarafta vestibuler tüberkülünü göstererek sürmeye çalışır. Bunun nedeni;
üst premolar kronunun süt azısının vestibuler köklerini erittiği halde
palatinal kökünü eritememiş olmasıdır, Bu durumda yapıcak şey süt
azısmm, rezorbe edilememiş palatinal kökünü kırmadan dikkatlice çekmektir. Çekimden sonra premolar normal sürmesine devam edecektir.
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Oniki Yaş Dişinin Ikinci Premolardan Önce Sürmesi: Oniki yaş dişi
ikinci premolardan önce sürdüğü halde, alt ve üst altı yaş dişleri arasmda
nötral okluzyon varsa ve ikinci süt azı diişmüş olmasma ragmen antago
nist! olan süt ikinci azı düşmemişse büyük bir sorun olmayacaktm Çünkü
alt üst altı yaş dişlerinin nötral okluzyon tüberkül fisür ilişkisi, süt ikinci
azısmın düştüğü çenedeki oniki yaş dişi basmcıyla altı yaş dişinin mesiale
yürümesini engelleyecektin Eğer alt ve üst altı yaş dişleri arasmda
tüberkül tüberküle bir okluzyon varsa ve alt ikinci süt moları düştüğü
halde antagonist üst ikinci slit moları, henüz düşmemişse, erken siiren alt
oniki yaş dişi alt altı yaş dişini mesiale iterek nötral okluzyona geçmesini
sağlar ve bundan sonra alt alti yaş dişinin daha fazla öne yürümesini nötral
okluzyon tüberkül fisür iiişkisi engeller. En kötüsü; alt ve list alti yaş
dişleri arasmda tüberkül tüberküle bir okluzyon olduğu halde, iist ikinci
süt azısı düşmesine karşm antagonist alt ikinci süt azısı düşmemişse,
erken süren iist oniki yaş dişi list alti yaş dişini mesiale iterek, hem KLII
okluzyonun hem de yer darhğının oluşmasına neden olmasidir. Bu yer
darhgi sonucu hem list ikinci premolar hem de list sürekli kanin gömük
veya yan gömük kalabilir veya vestibulopozisyon, lingopozisyonda siirebilirler.
Alt ve Ust Birinci Premolar Okluzyonu: Alt ve üst birinci premolarlarm sürdükten sonraki okluzyonu bundan sonra stiren alt ve iist daimi
kaninler ile alt ve list ikinci premolarlarm da okluzyonunu yönlendirecektir. Bu nedenle alt ve iist birinci premolarlarm okluzyonu, üçüncü okluzy
on kilitlenmesi olarak nitelendirilmektedir, Alt ve list birinci premolar
larm okluzyonu, alt ve list alti yaş dişlerinin okluzyonu ile çok sıkı
ilişkilidir. Alt ve iist alti yaş dişleri belirgin bir KIJ kapanış gösteriyorlarsa, alt ve list birinci premolarlar da tarn olmasa da Kl.I kapamşta sureceklerdir, Alt ve iist birinci premolarlarm tarn KIJ kapanışı; iist ikinci slit
azısı düştüğünde, daimi kanine yer açmak amacıyla iist birinci premoiarm
distal yönde hareketi sonucu meydana gelecektir. Alt ve üst altı yaş dişleri
tüberkül tüberküle bir kapanış gösteriyorlarsa, alt ve list birinci premolar
lar da tiiberkiil tiiberkiile bir kapanışta siirerler. Bu durum stabil olmayip
değişkendin Ömeğin alt ikinci süt azisi antagonisti iist ikinci süt azısmdan
çok önce düşerse, alt birinci premolar distal yönde hareket ederek, alt ve
iist birinci premolarin Kl JI kapanışı meydana gelir. Aynca alt alti yaş dişi
de, düşen ikinci süt azısı boşluğuna doğru, mesial yönde yürüyerek,
tüberkül tiiberkiile kapanistan KIJ kapanışa oturur. Alt birinci premolarin
distale, alt alti yaş dişinin mesiale yürümesi sonucu, alt ikinci premolarin
yeri daralarak, alt ikinci premolar yarı gömük bir durumda sıkışıp kala345
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bilir. Aynca alt ve üst birinci premolarlarin Kl.II kapanış tüberkül ilişkisi
nedeniyle, üst daimi kanin sürerken yer açmak amacıyla iist birinci premolar distal yönde hareket edemediğinden, üst kanin için yeterli yer
sağlanamaz ve üst daimi kanin vestibulopozisyonda sürmek zorunda kahr.
Alt ve üst altı yaş dişleri tüberkül tüberküle kapanışta olduğunda şöyle bir
durum da meydana gelebilir. Eğer üst ikinci süt azısı antagonisti alt ikinci süt azısına göre çok önce düşerse, üst birinci premolar di stale yürüyerek
K1.I kapanışa geçerken, üst altı yaş dişi de mesiale yürüyerek K1.II
kapamşa oturur. Bunun sonucu üst ikinci premoların yeri hem mesialden
hem de distalden daralarak, üst ikinci premolar gömük veya yarı gömük
kalabilir.

9.9.5. Karışık Dişlenme Bitiminde Diş Kavsi
Bovutları ve Yer Durumu
Şekil 164-A ve Cde görüldüğü gibi, süt dişlenme dönemine kıyasla,
üst diş kavsi ön-arka uzunluğu (molar uzunluk) karışık dişlenme birinci
dönemi sonunda artmaktadır. Fakat bütün süt dişlerinin yerine sürekli
dişler sürdüğünde, yani sürekli dişlenmede, üst diş kavsi uzunluğu
azalarak, tekrar süt dişlenmedeki uzunluğuna donmektedir (şekil 164-D
ve A). Buna karşın alt diş kavsi uzunluğu süt dişlenme döneminden
karışık dişlenme birinci dönemi sonuna kadar bir artış göstermemekte,
aym uzunlukta kalmaktadır (şekil 164-A ve C). Fakat bütün süt dişlerinin
yerine sürekli dişler sürdüğünde, yani sürekli dişlenmede, alt diş kavsi
uzunluğu azalarak, süt dişlenme dönemindeki uzunluğunun da altına
düşmektedir (şekil 164-D ve A).
Diş kavsi genişliğinin gelişimi ise şöyle olmaktadır. Alt diş kavsi
genişliği (kaninler arası genişlik) süt dışlenme döneminden, karışık
dişlenme birinci dönemi sonuna kadar artmaktadır (şekil 164-A ve C). Alt
daimi yan kesici dişler sürdükten sonra (alt yan kesici dişlerin sürme
başlangıcından bir yıl sonra), alt kaninler arası genişlik artışı durmakta ve
bir daha hiç artmamaktadır (şekil 164-C ve D). Bu bilgiden bir tedavi
prensibi ortaya çıkmaktadır. "Alt siirekli yan kesici dişlerin sürmesi
tamamlandıktan sonra, alt çene diş kavsinin genişletilmesi doğru
değildir." Alt siirekli yan kesici dişler tamamen sürdükten sonra, alt diş
kavsi transversal yönde genişletilirse, yapılan genişletme sabit (stabil)
kalmamakta, geriye dönmekte, nüksetmektedir (2, 5, 9, 11, 15, 17,18).
Buna karşın iist kaninler arası genişlik; süt dişlenmeden karşık dişlenmeye ve karışık dişlenmeden sürekli dişlenme dönemine kadar hep artmak346
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tadır (şekil 164-A, B, C, D). Üst kaninler arası genişlik, üst sürekli kaninlerin sürmesi esnasmda da belirgin olarak artmaktadır (şekil 164-C ve D).
Yer sorununa gelince; komplikasyonsuz olarak süt dişlerinin düşerek
yerlerine sürekli dişler sürdüğünde, üst çenede çoğunlukla yer sorunu
olmamaktadır. Buna karşın alt çenede alt dalmi yan kesici dişler sürdükten sonra oluşan yer darlığı, premolarların ve daimi kaninlerİn sürmesi
esnasında büyük ölçüde azalmasma rağmen küçük bir yer darlığı kalabilmektedir. Bu küçük yer darlığı kizlarda erkeklerden daha fazla
görülmektedir.

9.10. Oniki Yaş Dişlerînin Sürmesi
İkinci premolarlar sürdükten 6-9 ay sonra oniki yaş dişleri önce alt
çenede sonra üst çenede sürmeye başlarlar. Bazen ikinci süt azıları henüz
düşmeden sürmeye başladıkları görülebilir. Oniki yaş dişlerinin sürebilmesi için; üst çenede tuber gelişimi (şekil 162-A), alt çenede ramus ön
kenarmda rezorbsiyon (şekil 162-B) ve linea mylohyoidea üzerinde
tuberositas lingualis bölgesinde kemik appozisyonu ile teras oluşumu
(şekil 144-C ve 8.93.1b. numarah konu) gerekmektedir, Alt çene ramus
Ön kenannm rezorbsiyon miktarı, alt çene morfolojisine göre değişmektedir. Şekil 146'da görüldüğü gibi, alt molar dişler için bazı olgularda alt
çene dişlerinin mesial göçüyle, protruzyonu ile de yer sağlanmaktadır,
Altı yaş dişlerinden farklı olarak, oniki yaş dişlerine Leeway yer rezervlerinden de, altı yaş dişlerinin mesiale yürümeleri sonucu yer sağlanmaktadır.
Sürmelerinden önce list oniki yaş dişleri hem distal (şekil 162-A),
hem de bukkal yönde eğimlidirler, Bu nedenle üst oniki yaş dışi biraz
bukkal yönde sürebilir. Bu durumdaki üst oniki yaş dişinin mesiopalatinal
tüberkülü, alt oniki yaş dişinin vestibul tüberkülünün lingual tarafa eğimli
yüzeyine temas ediyorsa sorun çıkmayacaktır. Tuber gelişimi ile yer
açıldıkça bukkal pozisyonda sürmüş olan üst oniki yaş dişİ palatinal tarafa
hareket ederek normal okluzyona gececektir. Fakat bukkal durumda
sürmüş list oniki yaş dişinin mesiopalatinal tüberkülü, alt oniki yaş dişinin
vestibul tüberkülünün bukkal tarafma temas ediyorsa bukkal nonokluzyon meydana gelecektir.
Stirmelerinden once alt oniki yaş dişleri hem mesial (şekil 162-B),
hem de lingual yönde eğinı göstermektedir. Ramus ön kenarmda yer
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açıldıkça, alt oniki yaş dişi ramus içinden çıkarak eksen eğimini doğrultur
ve hafif lingual eğimli olarak surer, Ramus ön kenan önünde yer
açıldıkça, hafif lingual eğimli sürmüş alt oniki yaş dişi bukkal yönde
hareket ederek, lingual yönlü eğimini düzeltîr. Üst oniki ya§ dişinin
sürmesinde anîatıldığı gibi, alt oniki yaş dişinin sürme başlangıcmdaki
hafif lingual eğimi list oniki yaş dişinin bukkal nonokluzyonuna neden
olabilir.

9.11. Buluğ ve Sonrası Büyümenin Sürekli
Dişlenme Uzerine Etkisi
am

Yirmi yaş dişleri hariç bütün sürekli dişler sürdükten sonra, buluğ
çağı büyüme hızı en yüksek noktaya erişmektedİr. Şekil 137Me görüldüğü
gibi, buluğ çağı büyüme hızmm en fazla olduğu, zirveye eriştiği tepe noktası, kızlarda 12 yaşmda, erkeklerde ise 14 yaşındadır, Şekil 138'de
görüldüğü gibi, ister buluğ çağı büyüme atılımı esnasında olsun, ister
buluğ sonrasında olsun, alt çenenin büyüme miktarı (kondiler büyüme),
üst çene büyüme miktarından (sutural büyüme) daha fazladır. Bunun
yanında yine şekil 138'de görüldüğü gibi, üst çene büyümesi alt çene
büyümesinden daha önce sona ermektedir. Hatta bireyin boy uzaması bittikten sonra bile alt çene büyümesi bir miktar daha devam etmektedir
(şekil 138). Bu açıkiamalardan anlaşılacağı gibi, alt çenenin büyümesiyle
alt çenenin öne doğru yer değiştirme (deplacemet, translation) miktarı da;
hem list çeneden daha fazla miktarda olmakta, hem de daha uzun sure
■I +

devam etmektedir. Ust çenenin bunu karşılayabilmesi, kompanse edebilmesi, list dişlenmenin öne doğru göçü, protruzyonu ile olmaktadir.
Şekil 168'de görüldüğü gibi, üst dişlenmenin anterior yöndekİ hareketi
dudak kasiannin basıncı nedeniyle kesici dişlerde daha az miktarda,
bukkal böige dişlerinde ise daha fazla miktarda olmaktadir. Bunun kanıtı
da, üst sürekli diş kavsi uzunluğunun (şekil 147 molar uzunluk), oniki yaş
dişleri sürdükten sonra büyüme sona erinceye kadar 1.5 mm kısalmasıdır
(12). Bu açıklamalar, üst ön dişlerin protruzyon miktannın, alt çenenin
one dogru deplasman miktarmi karşılamaya yetmediğini göstermektedir.
Ust kesici dişlerin yetersiz protruzyonu, alt kesici dişlerin retruzyonu ile
kompanse edilmekte, dengelenmektedir, aksi taktirde başbaşa kapanış
veya ön çapraz kapanış oluşacaktır (şekil 168). Alt kesici dişlerin retruzy
onu ise bir çapraşıklığın meydan gelmesine, 9.9.5. numaralı başlık altında
anlatıldığı gibi bir çapraşıklık varsa bu çapraşıklığrn artmasına neden
olmaktadir. Bu çapraşıklığın oluşmasında diğer bir etken de, 8.9.5.
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numaralı başlık altında anlatıldığı gibi, 16 yaşından sonra alt ve ust
çenede kaninler arasi alveoler genişliğin (şekil 147'de kanin genişliği)
küçük bir miktar azalmasıdır (12). Alt çenede bu çapraşıklığın
oluşmasından alt yirmi yaş dişleri de sorumlu tutulmaktadir. Pek tabii alt
yirmi yaş dişlerinin de bu çapraşıklıkta bir miktar rolii olabilir. Fakat alt
yirmi ya§ dişlerinin konjenital eksik olduğu veya tamamen gömük kaldığı
durumlarda da yukarıda anlatılan çapraşıkhğın oluşması, bu çapraşıklığm
yalmz yirmi yaş dişlerine bağlanamayacağını göstermektedir.

Şekil 168: Buluğ sonrası büyümenin sürekli dişlenme üzerine etkisi. Ust çenenin öne
deplasmanı (translation) sona ermiştir, artîk processus zygomaticus'taki impiant yer
değiştirmemektedir. Buna karşın alt çenenin devam etmekte olan öne doğru yer değiştirmesi (deplasmanı), üst dişlenmenin öne doğru hareketi (protruzyonu) ile dengelenmeye (kompanse edilmeye) çalışılmaktadır. Dudak basıncı etkisiyle üst ön dişierin protruzyonu, üst
molar dişlerin mesial hareketinden daha az miktarda olmaktadır. Bunu dengelemek için de
ait kesici dişlerin retruzyonu olmaktadır, aksi taktirde başbaşa kapanış veya ön çapraz
kapanış oluşacaktir. Alt kesici dişlerin retruzyonu da ait dişlenmede çapraşiklığa neden
olmaktadır. Stöckll

9.12. Yirmi Yaş Dişlerinin Sürmesi
Yirmi yaş dişi tomurcuğunun içinde bulunduğu torbacık (folliculus)
8 yaşından itibaren röntgen resimleri üzerinde siyah bir daire şeklinde
farkedilmeye başlar (14). Röntgen resimlerinde yirmi yaş dişinin kireçlenme başlangıcı 10 yaşmda, köklerinin bifurkasyon oluşumu 14 yaşmda
görülmeye başlar (14). Yirmi yaş dişleri 18-24 yaşları arasında sürebilir349
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ler. Konjenital diş eksikliğinde veya ortodontik tedavi amaciyla siirekli
diş çekimi yapıldığmda, yirmi yaş dişi kök gelişimi ve sürmesi hızlanabilir, fakat yine de sürme garantisi yoktur.

Şekil 169: Alt yirmi yaş dişinin sürmesi {A, B} ve süremeyerek gömük kalması (Cf D). A ve
C: Profil röntgende görülen sagittal yön eksen eğimleri. B ve D; Frontal röntgende görülen
transversal yön eksen eğimleri, Alt yirmi yaş dişinin sürebilmesr için hem mesial eğimini (A),
hem de lingual eğiminî (B) düzeltmesi gerekmektedir. Yer yetersrzfiği nedeniyle mesial
eğimlni (C) ve lingual eğiminı (D) düzeltemeyen alt yirmi yaş dişi süremeyerek gömük
kalmaktadtr. Svendsen ve arkadaşları.

Yirmi yaş dişlerinin bir veya bîrkaçının konjenital eksikliği (agene
sis) % 20, alt yirmi yaş dişlerinin her ikisinin birlikte eksikliği (bilateral
eksiklik) % 9 oranında gorülmektedir (14). Alt yirmi yaş dişlerinin gömük
kalma (retention) oranı ise % 20'dir (14). Alt yirmi yaş dişleri yarısı
sürmüş yarısı gömük kalmış durumda da olabilirler (dentitio difficilis
problem leri).
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Yirmi yaş dişlerinin gömük veya yarı gömük kalması gibi sorunlann
çıkması, çene kemikleri büyüme ve gelişiminirı sona ermesinden sonra
sürmelerine bağlıdır. Büyüme sona ermeden yirmi yaş dişlerine; list
çenede tuber gelişimi, alt çenede ramus on kenannda rezorbsiyon ve
ramus iç yüzeyinde tuberositas lingualis'te teras oluşumu ile (şekil 144-C
ve 8.9.3.1b. numarali konu) yer hazırlanmış olması gerekmektedir.
Yukarida 9.11. numarali baslik altmda anlatıldığı gibi, buluğ ve sonrasi
büyüme esnasında üst dişlenmenin anterior göçü de iist yirmi yaş dişlerine yer sağlamaktadır. Bu nedenle list yirmi yaş dişlerinin gömük kalma
olasılığı, alt yirmi yaş dişlerine göre daha azdır. Üst oniki yaş dişlerinde
olduğu gibi (şekil 162-A), üst yirmi yaş dişleri de sürmelerinden önce dis
tal ve bukkal yönde eğimlidir. Üst yirmi yaş dişlerine tarn yeterli yer
hazırlanmamış bile olsa, üst yirmi yaş dişleri bukkal tarafa doğru surebilmektedirler. Buna bağlı olarak iist yirmi yaş dişlerinin bukkal nonokluzyonu, iist oniki yaş dişlerinden daha sık görülmektedir.
Alt yirmi yaş dişleri de sürmeden önce, aym alt oniki yaş dişleri gibi
(şekil 162-B), mesial ve lingual yönde eğimlidirler. Alt yirmi yaş
dişlerinin mesial eğimi, oniki ya§ dişlerinden daha fazla miktarda, hemen
hemen yatay düzleme paralele yaklaşan ölçüdedir. Eğer alt yirmi yaş
dişleri için; ramus ön kenarinda yeterli kemik rezorbsiyonu ve ramus iç
yüzünde tuberositas lingualis'te yirmi yaş dişinin bukkolingual kalınhğmı
barındırabilecek yeterli alveol kemiği appozisyonu ile bir teras
hazrrlanmışsa, şekil 169-A ve B'de görüldüğü gibi, alt yirmi yaş dişi hem
mesial hem de lingual yöndeki eğimini düzelterek sürebilmektedir, aksi
halde ramus ön kenarına takıhp kalmaktadır (şekil 169-C ve D).
Yırmi yaş dişlerine sürebilmeleri için yeterli yer hazırlanamayışının
diğer bir nedeni de, 7.6e. numarali başlık altmda anlatıldığı gibi, uygar
insanlarda, doğa insanlarında görülenin tersine, dişlerin mesial ve distal
yüzeylerinin aşınmamış olmasıdır. Erişkin doğa insamnda fonksiyonel
abrazyon sonucu foramen mentale altı yaş dişinin mesialinde bulunurken,
uygar insanda iki premolar arasinda konumlanmaktadir. Yani doğa
insanmda fonksiyonel aşınma sonucu dişlerin mesiodistal çapları sag ve
sol tarafta bir premolar mesiodistal genişliği kadar azalarak, altı yaş
dişlerinin bir premolar mesiodistal çapı kadar one yürümesiyle, yirmi yaş
dişlerine yer açılmaktadır.
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10. BÖLÜM: TANIARAÇLARIVE TANI

Ortodontik problemin tanısı için röntgen, ortodontik model gibi
bazı tanı araçlarına gereksinim duymaktayiz, Ortodontik tarn araçları öyle
olmalıdır ki, hasta yanımızda olmasa da, hastadan alınmış olan tani
araçlarını inceleyerek, hastanm sorununu teşhis edebilmeli ye tedavi
plânını yapabilmeliyiz. Çünkü bir ortodonti kliniğinde hastayı muayene
eden ve tarn araçlannı hazırlayan hekim dışındaki diğer hekimler de, hastayı görmeden tanı araçlarım inceleyerek teşhis koyabilmeli ve tedavi
plânı yapabilmelidirler. Hastanm durumunu gösteren tanı araçlan, has
tanm bir anhk statik durumunu gostermektedir. Alt çenenin istirahat durumundan kapanışa geçişi, konuşma ve yutkunma esnasındaki dil ve dudak
fonksiyonlari gibi, hastanm fonksiyonel durumları şimdilik bir tani araci
ile belirlenmemektedir. Fakat ileride odyovizüel olarak belirlenecektir.
Şimdilik hastanm fonksiyonel durumu muayene esnasmda belirlenerek,
hastanm dosyasina, anamnez kağıdına yazılmaktadır. Bu nedenle hastanm
muayenesi büyük önem taşımaktadır. Bazen muayene esnasmda
dalginhkla incelenmesi gereken bazi konular unutulmaktadir. Buna engel
olmak için her kliniğin, muayene esnasmda hekimin incelemesi gereken
konulari, bir liste halinde siralayarak bir form hazırlaması doğru olacaktır.
Bu form gereğinden fazla uzun olmamah ve muayene esnasmda bizzat
hekim tarafindan doldurulmahdir.

10.1. Anamnez
Hastalanmizin büyük çoğunluğu çocuklar olduğundan, çocuğun
korkmaması için, ilk muayene esnasmda çocuk hemen hasta koltuğuna
oturtulmamalı, anne ve babasmm yanında bir iskemleye oturtulmalıdır.
Hekim hastanın anamnezini bu şekilde almalı, ağız dışı muayenesini de
bu iskemlede otururken veya ayaktayken yapmalıdır. Hasta ve annesi
(babası veya her ikisi) ile ilk görüşme esnasmda, once çocukla konuşmak
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ve onu tammak istediğimiz, ancak çocuğun cevabmı bilmediği sorulara
annenin cevap vermesini istediğimiz söylenmelidir. Bu nedenle bizzat
hekim küçük hastasıyla konuşarak, muayene formundaki çocuğun adını,
doğum tarihini, annesinin ve babasmin adim, adresini, telefon numarasim,
hangi okula ve kaçıncı sınıfa gittiğini, çocuğun ağzından duyarak doldurmalıdır. Böylece çocuğun konuşma fonksiyonu da incelenmiş olacaktır.
Sonra çocuğa, hangi nedenle bize geldiği ve bizden ne beklediği sorulmalıdır. Bundan sonra anamnez ile ilgili sorular anneye yöneltilmeli,
fakat çocuğun cevap verebileceği sorular yine doğrudan çocuğa sorulmalıdır.

10.1.1. Soy Geçmiş
En iyisi hasta ve annesine once iki üç fotograf veya iki ortodontik
model gösterilerek, ne sormak, ne öğrenmek istediğimiz anlatılmalıdır.
Bu ortodontik modellerden birinde 10-12 mm overjet veya ön çapraz
kapanış olabilir. Diğerinde ise alt ve üst dişler arasındaki overjet overbite
ilişkisi normal olmasina karşın, dişler arasmda diastema veya çapraşıklık
olabilir. Hasta ve annesine bu fotograf veya modeller gösterilirken,
ortodontide sorular in ikiye ayrılarak incelenebileceği anlatılır. Birinci
model gösterilerek, alt ve üst dişlerin biribirleriyle olan ilişkilerinde bir
bozukluk (ön çapraz kapanış, artmış overjet gibi) olabileceği anlatıhr.
İkinci model gösteriîerek, alt ve üst dişlerin biribirleriyle ilişkisi iyi
olmasma karşın, dişlerin çene kemiği üzerinde sıralanmalarında bir
düzensizlik (çapraşıkhk veya aralıklar) olabileceği anlatılır. Veya
anlatılan her iki durumun bir kombinasyonu olabileceği söylenir.Bu
düzensizliklerin kalıtımla ilgili olabileceği anlatılır. Bu nedenle yakın
akrabalarda anlattığımız sorunlara benzer problemlerin olup olmadığı
sorulur. Yakın akraba derken enişte, yenge gibi akrabalar değil de, önce
anne ve baba, varsa küçük hastamızın kardeşleri, anneanne, babaanne,
dedeler, teyzeler, halalar, dayılar ve amcaların düşünülmesi gerektiği
anlatılır. Hastamızm yanmda annesi veya babası veyahut her ikisi de
varsa, her ikisinin de ağzına bakmakta fay da vardir. Yukarida bahsedilen
akrabalardan kimlerde ve hangi tlir ortodontik sorun varsa anamnez
kağıdına kaydedilir.

10.1.2. Öz Geçmiş
Çocuğun öz geçmişi, annesinin gebeliğinden başlayarak sorulur.
Annenin gebelik esnasmda hastalanıp hastalanmadığı, hastalandıysa
gebeliğin kaçıncı ayında hastalandığı, röntgen çekilip çekilmediği, ilâç
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alıp almadığı, gebelik esnasında travma olup olmadığı öğrenilir.
Doğumun erken, geç, normal, zor, forceps gibi alet yardimryla olup
olmadığı sorulur. Doğumdan sonra anne sütü, biberon (biberon şekli),
yalancı meme (emzik), parmak, dil, dudak emme, tirnak yeme, dudak,
kalem ısırma alışkanlıklan, geçirilen hastahklar, travma, yürüme,
konuşma başlangıcı, süt sürekli dişlerin sürme yaşları öğrenilir. Ağız ve
burun solunumundan hangisinin baskm olduğu, gece ağzı açık uyuyup
uyumadığı, bademciklerin sık iltihaplanıp iltihaplanmadığı, alt çene eklemi şikâyeti olup olmadığı sorulur. Buluğ belirtileri; kızlarda mensturasyon, erkeklerde bıyık çıkması ve sesin ne zaman kalmlaşmaya başladığı
öğrenilir. Çocuğun fiziksel yapısımn, birinci derecede yakın
akrabalarındarı kime benzediği ve o kişinin boy uzunluğu, ailede en uzun
boylu hanım ve erkeğin boy uzunluğu ile, anne ve babanm boy uzunluğu
öğrenilir, çocuğun boyu ölçülür. Ayrıca çocuğun psikolojik yapısırıı ve
okul durumunu tanımlayıcı sorular sorular.

10.2. Muayene
10.2.1. Ağız Dışı Muayene
Cepheden Muayene
Hasta ayaktayken doğal baş konumuna (head posture), orta yüz ile alt
yüz oranına ve üst dudak ile alt dudak yüksekliği oranlarına bakılır. Önce
ayrı ayrı üst ve alt çenede bir asimetri olup olmadığma, sonra alt ve list
çenenin, yüz ve başa göre simetrik konumlanıp konumlanmadığı ve burunun seyri incelenir. Aynca alt ve üst çenenin, biribirlerine gore asimetrik
olup olmadığı, hem okluzyon durumunda, hem de alt çenenin istirahat
durumunda kontrol edilerek, istirahat durumundan kapanışa geçerken alt
çenenin transversal veya sagittal yönde kayma gösterip göstermediği (6.
bölüm: fonksiyonel anomaliler) belirlenir. Yüz orta çizgisi ile üst orta
kesici dişler arasındaki orta çizgi arasında sapma olup olmadığı ve iisttekine göre alt orta kesici dişler arasındaki orta çizginin, hem okluzyon
hem de istirahat durumunda kayma gösterip göstermediği incelenir.
Dudaklann istirahat, konuşma ve gülme esnasında kesici dişleri örtme
miktarı ve estetik durumu belirlenir.
Profilden Muayene
Hasta ayaktayken doğal baş konumu cepheden olduğu gibi profilden
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de kontrol edilir. Sagittal yönde, çenelerin başa göre konumları ile alt ve
üst çenenin biribirleriyle olan ilişkisine (5. bölüm: iskeletsel anomaliler)
bakılır, ilişki bozulmuşsa hatanm nerede olduğu tahmin edilmeye çalışılır,
kesin tani uzak röntgen resmine (sefalometrik analiz) göre yapılacaktır.
Yumuşak doku profil; hem okluzyon, hem de alt çenenin istirahat durumunda, hem dudaklar kapah, hem de dudaklar kapanmiyor ise dudaklar
açık durumda, incelenir. Profilin, alt ve üst çene konumlarından ve
dişlerin protruzyon retruzyon durumlarından ne şekilde etkilendiğine
bakılır. Alt çene morfolojisi; korpus ile ramus arasmdaki açı, korpus ile
ramus uzunluk farkı ve çene ucu (simfiz) şekli gözlenerek incelenir.
Yüzün dik yön yapısı; ön ve arka yüz yüksekliklerine, Frankfort
diizlemiyle alt çene alt kenar diizlemi arasmdaki açıya bakılarak (hipodivergent, orthodivergent, hyperdivergent) incelenir.
Fonksiyonel Muayene
Ağız kapamşı, ağızın devamlı açık olup olmadığı gözlenir.
Dudaklann konumu, dudak tonusu, dudakların kapanış yetmezliği, dudakların dişler arasına girmesi,dudak ısırma, dudak emme gibi durumlar
kaydedilir. Dilin alt çenenin istirahat halindeki konumu, dilin konuşma ve
yutkunma esnasmdaki durumu, dil basıncı (tongue thrusting) incelenir.
Burun solunumu güçlüğü, konuşma bozukluğu olup olmadığı kontrol
edilir. Cephe ve profilden alt çene hareketleri; maksimum açma, öne
sürme, sağ ve sol hareketler ile alt çenenin istirahat durumundan kapanışa
geçişi (fonksiyonel anomaliler) incelenir. Alt çene hareketleri esnasında
alt çene eklem başları palpe edilerek, eklem sesleri ve ağrı olup olmadığı
kontrol edilir.
10.2.2. Ağız İçi Muayene
Çene İçi (intramaksiller) Durum
İlk once alt ve üst dişler saydarak, hangi dişlerin mevcut olduğunu ve
hangi dişlerin eksik olduğunu bir bakışta anlamak için, muayene tarihindeki diş formülü yazıhr. Sonra ağız hijyeni zayif, orta, iyi, pekiyi şeklinde
değerlendirilerek, varsa çürük dişler ve periodontal sorunlar yazihr.
Persiste, ankiloz süt dişleri, diş fazlalığı (supernumerary) veya eksikliği
(agenesis) şüphesi olan dişîer belirtilir. Alt ve üst diş kavsi şekli (elips,
parabol, V, U, omega) ve asimetrisi, diş kavisleri üzerinde bütün dişlerin
düzgün sıralanması için yer eksikliği (çapraşıkhk) veya fazlahğımn
(diastema) miktarı ile yer sorununun hangi bölgelerde olduğu yazdır. Bu
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kitabin 3. Bölümünde çene içi anomalilerde (malposition) anlatılan,
dişlerin vestibuloposition, lingoposition, rotasyon (aksial, marginal),
supraposition, infraposition, eğilme devrilme (tipping) durumlan, kesici
dişlerin protruzyon ve retruzyonu belirlenir.
Çeneler Arası (intermaksiller) Ilişkiler
Çeneler arası ilişkilerin uzayın her üç yöniinde, bu kitabin 3.
bölümünde çeneler arası anomalilerde (malocclusion) anlatıldığı gibi hastadaki durumu belirlenir.
Sagittal yönde anomalinin Angle sınıflaması, sag ve sol tarafta ayri
ayrı, süt dişîenmede hem süt ikinci molar hem de süt kanin bölgesinde,
sürekli dişlenmede ise hem altı yaş dişleri hem de sürekli kanin bölgesinde yapıiır. Overjet, ön çapraz kapanış (fonksiyonel, morfolojik) ve
miktarları yazılır.
Vertikal yönde artmış overbite, ön ve yan açık kapanış (fonksiyonel,
morfolojik) miktan ve hangi dişleri ilgilendirdikleri belirlenir.
Transversal yönde sag ve sol yan çapraz kapanışlar (fonksiyonel,
morfolojik), bukkal veya lingual nonokluzyonlar ve orta çizgi kaymalan
nerede, ne tarafa doğru ve kaç mm olduğu yazılır.
Fonksiyonel olarak; istirahat durumundaki interokluzal aralik (free
way space) miktan, dil dudak, yanaklann alt ve üst dişlerin arasına girip
girmediği belirlenir. Aynca alt çene kondil başlan kondil çukurunda en
arka konumda bulunurken (sentrik ilişki) alt ve List dişlerin temas durumundan maksimum interkuspidasyona (sentrik okluzyon) geçerken sagit
tal, transversal ve vertikal yöndeki kayma mıktarları (slide in centric)
belirlenir.
+

¥

Ağız ve Burun Boşluğu He Yutak Incelenmesi
Burun boşluğu ile yutağı (pharynx) tarn olarak muayene etmemiz söz
konusu olamaz. Çünkü bu iş için ne yeterli bilgimiz, ne gerekli aletlerimiz ve ne de bu aletleri kullanmak için klinik tecrübemiz vardır. Fakat
ağız kapalıyken burundan hava çıkışını, sag ve sol burun deliklerini ayn
ayri kapayarak kontrol edebiliriz. Yutağm tavaninda bulunan tonsilla
pharyngica'yı göremesek de, tonsilla palatina'yı görebilir ve anormal
büyük olup olmadığmı anlayabiliriz.
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Ağız boşluğunda dilin konumu, dilin hacmi, diiin hareket kabiliyeti
(frenilum), konuşma ve yutkunma esnasında dilin durumu kontrol edilmeiidir. Aynca yine yukanda belirtildiği gibi dudak ve yanaklarm durumlan
incelenmelidir, Dudak damak yarıklannda, yumuşak damak (velum palatinum) ve uvulada yarık oiup olmadığı muayene ediimelidir. Yumuşak
damak yarığı dikilmiş ise, yutkunma esnasında yumuşak damak hareketleri kontrol ediierek, velofaringeal yetmezlik (velopharyngeal insufficien
cy) olup olmadığı belirlenmelidir,

10.3- Fotograf
Bir klinikte mümkünse iki fotograf makinası olmalı, birisiyle ağız
dışı profil ve cephe resimleri, diğeriyle ise ağız içi resimler çekilmelidin
Fotograf filmi olarak, bulma güçlüğü olmayan bir markanm hep aynı cins
filmi kullamlmalıdm Film el değmeden, fabrikasyon olarak daima aynı
şartlarda, aynı içerikteki taze ve aynı sıcaklıktaki banyo ile, banyo
edilebilir olmahdıı\ Resimler, çeşitli denemelerden sonra belirlenen, aynı
uzaklıktan, aynı diyafram açıkhğından ve aynı flaş ile çekilmelidir.
Böylece tedavi başında, tedavi seyri esnasında, tedavi sonunda çekilen
resimler arasında renk ve büyüklük farkı olmayacaktır.
Ağız Dışı Fotograf
Ağız dışı fotograf olarak, hastanın baş ve yüzünü içeren profil ve
cephe fotografları çekilecektir. Ağız dışı fotograflar çekilirken de, aynı
uzak röntgen resmi çekerken olduğu gibi, hastanm başı sefalostat'a
yerleştirilmeli, Frankfort düzlemi yere paralel olmalı, fotograf makinası
da bir yere tespit edilmiş olmalı, hep aynı renk fonuna karşı, hep aynı
uzaklıktan, hep aynı diyafram açıklığmda, hep aynı flaş ile çekilmelidir.
Profil Fotografı
4.6,6. numarah başlık altmda anlatılan, sefalometrik yumuşak doku
profil analizlerinde olduğu gibi, profil fotografı üzerinde de çizim ve
Ölçümler yapılarak tanı konulabilin
Cephe Fotografı
4.8. numarah başlık altmda anlatılan, cephe sefalometrik rontgen
analizine benzer, cephe fotografmm morfolojik tanısı için, şöyle basit bir
analiz yapılabilir. Sağ ve sol göz pupilla'ların orta noktalarından geçen bir
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doğru çizilin Bu doğruya yumuşak doku Nasion noktasmdan bir dikme
çizilir. Bu dikmeye (vertikal doğruya) gore; burun, list dudak (filtrum,
median tiiberktil), alt dudak, çene ucu gibi yüz asimetrileri ve miktan, alt
çenenin istirahat ve okluzyon durumunda alınmış fotograflarda ayrı ayrı
incelenebilir.
Doğal baş konumunda çekilen cephe fotografının tanısı için ise,
yumuşak doku Nasion noktasmdan geçen, doğal baş konumundaki ver
tikal doğru çizilir. Bu vertikal doğruya yumuşak doku Nasion noktasmdan
bir dikme çizilerek, koordianat sistemi oluşturulur. Bu koordinat sistemine gore, doğal baş konumundaki yiiz asimetrileri incelenebilir.
Ağız İçi Fotograf
En az 5 adet ağız içi fotograf çekilmelidir: 1. Cepheden, kapanış
durumunda, alt ve üst ön dişler (3 2 1± 1 2 3). 2. Yan taraftan, kapanış
durumunda, alt ve üst sağ bukkal bölge dişleri (6 5 4 3±). 3. Yan taraftan,
kapanış durumunda alt ve list sol bukkal bölge dişleri. 4. Alt çene maksimum açık durumdayken üst diş kavsi. 5. Alt çene maksimum açık durumdayken alt diş kavsi fotografi. Birinci resim olarak cepheden, kapanış
durumunda alt ve üst ön dişlerin fotografi, direkt olarak çekilirken, diğer
2,3,4,5 numaralı resimler, çeşitli firmalar tarafmdan bu iş için yapılmış
aynalar yardımıyla çekilir. Tedavi başı, ortası ve sonu resimlerin aym
büyüklükte olması için resimler aynı uzaklıktan çekilmelidir. Alt ve iist
diş kavsi büyüklüğü, resmi çekilen On ve yan bölgelerin (resim 1,2,3)
büyüklüğünden daha fazla olduğundan alt ve üst diş kavsi fotograflan
diğer üçüne göre biraz daha uzaktan çekilmelidir. Önerimiz alt ve iist diş
kavsi resimlerinin 34 cm, diğer üçüniin ise 28 cm uzakhktan çekilmesidir.
Bir klinikteki biitiin asistanlarm aym uzakhktan resim çekmeleri için, bu
uzakhklar fotograf objektifi üzerine yeşil (alt ve iist di§ kavsi), kirmizi
(diğer üçü için) gibi renklerle işaretlenmelıdir. Kliniğimizdeki fotograf
makinamızın ve flaşımızm cinsine göre, birkaç denemeden sonra 34 cm
ve 28 cm uzaklık için dıyaframın açıklığının ne olması gerektiği belirlenmeli ve herkes aym şartlarda resim çekmelidir. Pek tabii yukanda belirtilen beş adet ağız içi fotograf dışında; dil, dudak konumlanni, diğer ilginç
durumları, hastanın dişlerine uygulanan apareyleri göstermek için de
değişik ağız içi resimler çekilebilir. Ağız içi fotograflar tanıdan çok, ders,
konferans, bildiri ve yayınlar için kullanılacaktjr, Tanı için ağız içi
fotograflar yerine, çok daha rahat ve açık tanı yapılan ortodontik modeller
kullanılacaktır.
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10.4. Röntgen
10.4.1. Panorama Röntgen (orthopantonıogram)
Panorama röntgen denmesinin nedeni; nasıl güzel bır yere
gittiğimizde manzara veya panorama ne kadar güzel diyorsak, bu röntgen
resmi üzerinde de, eğer röntgen düzgün çekiiip iyi banyo edilmişse, alt ve
üst çenenin bütün manzarası görülebilmektedir. Panorama röntgende;
hem sağ taraf, hem orta taraf, hem sol taraf, hem alt çene, hem üst çene,
hem alt dişler, hem de üst dişlerin tümü aynı resim üzerinde görülmektedir. Panorama röntgen, ağız içine film sokulmadan, ağız dışmdan sanki
fotograf çeker gibi kolay yapılabildiğinden tanı aracı olarak çok sık kullanılmaktadır. Panorama röntgen bütün orta ve alt yüzü bir düzlem
üzerinde göstermektedir. Alt çenenin pogonion ıle kondiller arası
uzakhğı, yani yüz derinliğı düşünüldüğünde, bütün bu derinlikteki
yapıların bir düzlem üzerine indirgenmesi bazi aynntilarin kaybolmasma
neden olmaktadir. Eğer ayrıntı ve net görüntü isteniyorsa, periapikal diş
röntgenlerinin yapılması gerekmektedir.

10.4.2. Periapikal Diş Röntgenleri
Ortodontide bir iki adet periapikal diş röntgeni değil de, alt ve üst.
dişlerin tümünü gösterecek şekilde "seri periapikal röntgen" çekilmektedir. Şekil 170-AMa görüldüğü gibi süt dişlenme döneminde 6 adet küçük
( 2 x 3 cm) periapikal röntgen filminden oluşan "seri periapikal röntgen"
yapılmaktadır. Karışık dişlenme döneminde 10 adet normal büyüklükteki
(3 x 4 cm) periapikal röntgen filminden "seri periapikal röntgen" çekilmekte olup, şekil 170-B'de hangi film üzerinde hangi dişlerin görüntüleneceği gösterilmiştir. Erişkinde ise 14 adet normal büyüklükteki peri
apikal röntgen filminden oluşan "seri periapikal röntgen" yapıhr (170-C).
Panorama ve "seri periapikal rontgen" ler ile aşağıdaki konuların
tanısı yapılır:
- Konjenital diş eksikliği (agenesis) veya diş fazlalığı (artı diş) olup
olmadığı belirlenir.
- Sürmemiş v e sürmüş dişlerin kron ve kök gelişim durumîarı, süt
dişlerinin kök rezorbsiyonları, bunlara bağlı olarak diş sürmesi hızlanması
gecikmesi saptamr.
- Dişlerin kron ve kök anatomik yapısı (hipoplazi, çengel kök, ikiz
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diş, cüce diş gibi) incelenir.
- Dişlerin sürme yönü ve konumlan (eğik, yatay, gömük gibi) ve
komşu dişlerle ilişkileri, komşuda rezorbsiyona neden olup olmadığı
belirlenir.
- Süt dişleri ile onların yerine gelecek olan sürekli dişler arasındaki
büyüklük farkları incelenir.
- Çürük dişler belirlenir.
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Şekil 170; Seri periapikal diş röntgenleri. A: Sût dişlenme döneminde 6 adet 2 x 3 cm
boyutlarindaki küçük röntgen filmlerinden oluşan "seri periapikal röntgen". B: Karışık
dişlenme döneminde 10 adet normal büyüklükteki ( 3 x 4 cm) röntgen filmlerinden oluşan
"seri periapikal rontgen" ve hangi film üzerine hangi dişlerin görüntülenmesı gerektığı. C:
Erİşkinde seri periapikal röntgen.
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Ortodontide karışık dişlenme döneminde, sürmelerinden önce sürekli kanin ve premolarlarin mesiodistal genişlikleri periapikal röntgenler
iizerinde ölçülerek, yer darlığı olup olmadığı belirlenmektedir. Bu nedenle periapikal röntgen çekimmin nasıl yapüması gerektiği iizerinde kısaca
durmak faydalı olacaktır.

Şekil 171: Röntgen ışınlarınınfîlrnegeliş yönü. A:Rön1gen ışını filme dik açıyla geldsğinde,
dişîn görüntüsü dişirı gerçek boyutundan küçük olmaktadır. Çünkü hipotenüs (dişirı gerçek
boyutu), dik kenardan (görüntü) büyüktur. B: Görüntüyü gerçeğe yakın almak için; dişin
uzun ekseni ile film düzlemi arasmdaki açının AÇÎ Oriayına {AO} röntgen rşınları dik gelecek şekilde röntgen çekilmelidir. Bu şekilde bir ikizkenar ücgen meydana geimektedir. C:
Röntgen ışınları fiim düzlemine geniş açıyla gelirse dişin görüntüsü küçülmektedir. D:
Röntgen ışınları film düzlemine dar açıyla gelirse dişin görüntüsü büyümektedir. Pasler.

Şekil 171'de görüldüğü gibi röntgen ışmlarının geliş açısı; dişin film
üzerine yansıyan görüntüsünün, dişîn gerçek boyutundan büyük veya
küçük olmasına neden olmaktadır. Şekil 171-A'da görüldüğii gibi röntgen
ışını filme dik açıyla geldiğinde, dişin görüntüsü dişin gerçek boyutundan
küçük olmaktadır. Çünkü bir dik üçgende hipotenüs (dişin gerçek boyu
tu), dik kenardan (dişin film üzerindeki görüntüsü) büyüktür. Dişin gerçek
boyutu ile görüntü boyutunun eşdeğer olması için, film düzlemi ile dişin
uzun ekseni arasındaki açının açı ortayma röntgen ışınlan dik gelecek
şekilde röntgen çekilmelidir (şekil 171-B). "Açı ortay tekniği ile diş röntgeni çekme" olarak adlandırılan bu teknikte (şekil 171-B), dişin gerçek
boyutu ile film üzerindeki görüntüsü, bir ikizkenar üçgenin birbirine eşit
iki kenarı iizerinde yer almaktadırlar. Şekil 171-C'de görüldüğü gibi röntgen ışınları film düzlemine geniş açıyla gelirse dişin göriintüsü küçülmektedir. Şekil 171-D'de görüldiiğü gibi röntgen ışınlan film düzlemine dar
açıyla geldiğinde ise dişin gö'rüntüsü büyümekte, hatta bazen film üzerine
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sığamaz duruma gelmektedir. Şekil 171-B'de gösterildiği gibi dişin
gerçek boyutu ile film üzerindeki görüntü boyutunun birbirine eşit olabilmesi için, teorik olarak röntgen ışın kaynağmm sonsuzda ve buna bagli
olarak röntgen ışınlarımn birbirine paralel olmasi gerekmektedir. Rontgen
ışm kaynağı sonsuzda olamayacağına göre görüntü biiyümesi (magnifikasyon) kaçınılmazdır (şekil 42). Görüntü büyümesinin diğer bir
nedeni de ağız içine yerleştirilen röntgen filminin parmak ile tutulurken
bastırılarak filmin bükülmesidir (şekil 172-A). Rontgen filminin deformasyonuna bağlı bu görüntü büyümesi şekil 172-A'da görüldüğü gibi
yalnız dik yönde değil, ön-arka yönde de olabilmekte ve buna bağlı olarak
kanin ve premolarlann mesiodistal çaplarınm görüntüsü büyümektedir,
Şekil 172-B 'de gösterildiği gibi, bunun önüne geçmek için dişin kronunun
lingual tarafına pamuk tampon yerleştirilir ve hastaya filmi parmağı ile bu
tampona gelen kısımdan çok fazla bastırmadan tutması söylenir.

Şeki! 172: A) Röntgen filmi deformasyonuna bağlı oîarak görüntünün büyümesL B} Hem
röntgen fîlmi dü2İemi ile dişin uzun eksenî arasındakî açıyı küçülterek paralel duruma
yaklaştırmak amacıyla, hem de filmin deformasyonuna engei olmak için, dîş kronunun lin
gual tarafma pamuk tampon yerfeştirilmesi ve röntgen filminin bu tampona karşı parmakia
fazla basîırmadan tutulması. Hotz.

Hem rontgen filminin deforme olmamasi, hem de film diizleminin
dişin uzun eksenine paralel olmasını sağlamak arnacıyla, şekil 173'te
görüldüğü gibi, periapikal rontgen filmi tutuculan yapılrmştır. Bu film
tutucuları röntgen tiibü ucuna takılıp çıkanlabilmekte ve sterilize
edilebilmektedirler. Şekil 173 Me görüldüğü gibi film tutucu
kullamldiginda, röntgen merkez ışını film düzlemine daima dik açıyla
gelmekte, hangi pozisyonda olursa olsun şekil 171-C'de ve D'de
gorüldüğü gibi rontgen merkez ışınının film üzerine eğik gelmesi
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mümkün değildir. Film tutucuya yerleştirilen film her tarafı röntgen ışını
aldığmdan, film banyo edildiğinde yarım ay şeklinde ışın almamış bölgeler olmamaktadır. Film tutucu ağıza yerleştirildikten sonra hasta filmi
eliyle tutamayacağmdan, ağız kapatılarak kaslann gevşemesi de sağlanır.

Şekil 173: Röntgen tübü ucuna takıhp çıkarılabilen perîapikal diş rönigen filmi tutucusu.
Pasler.

Periapikal röntgen filmi ister el ile tutularak, ister film tutucuyla röntgen çekimi yapılsm, röntgen tübü uzun konlu (long cone) olmahdır.
Röntgen tübü kısa konlu (short cone) olursa film üzerindeki görüntü
büyümesi (magnifikasyon) daha fazla olacaktır (şekil 42). Aynca röntgen
çekimi standardize edilerek, magnifikasyonun hep aynı miktarda olması
sağlanmalıdır. Bunun için hastanın yüzü üzerine yatay ve dikey düz
çizgiler halinde ampul ışığı düşürülerek, baş hep aynı konumdayken ve
hep aynı şekilde (röntgen tutucu veya açı ortay tekniği ile) tedavi öncesi
ve sonrası periapikal röntgenler çekilmelidir.
10.4.3. Periapikal Röntgen ile Gömük Diş Konumu
Belirlenmesi
Oldukça sık olarak gömük kalmış dişlere veya odontoma gibi
oluşumlara rastlanmaktadır. Bunlara cerrahi işlem yapabilmek için hangi
konumda (vestibüler, palatinal) bulunduklarını belirlemek gerekmektedir.
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Gömük dişlerden artı dişlerin ve bazen üst sürekli kaninlerin konumlarını
belirlemek her zaman kolay değildir. Gömük kalmış üst sürekli kaninlerin
çoğu palatinal veya vestibiiler tarafta bir kabarıklık yaparak yerlerini belli
ederler. Fakat artı dişierin (örneğin mesiodens) lingual veya vestibiiler
durumda mi bulunduklanm anlamak kolay değildir, Şekil 174'de gösterildiği gibi, ağız içine aynı konumda yerleştirilmiş iki adet periapikal röntgen fılmi, iki değişik röntgen tüpü açısıyla çekilerek, gömük dişin konumu belirlenebilir. Bu işlemin nasıl yapıldığı şekil 174 alt yazısında
anlatılmıştır.
Şekil 174: Perîapikal röntgen
R
F" Z^~~*J
ile gömük bir dişirı (örneğin
mesiodens)
konurnunun
(paiatinai, vestibüler) belirlenmesL R: Röntgen ışın
kaynağı. 0: Orta kesici diş.
O': Orta kesici dişin röntgen
görüntüsü. G:Gömükdiş. G1:
Gömük dişin görüntüsü, Şekil
A ve C'de röntgen rnerkez
tşını filme veya açı ortaya dik
açıyla gelecek şekilde birinci
röntgen çekilır, Şekil B ve
g
D'de de film ve röntgen tüpü
A
aynı birinci röntgen çekiminde
olduğu gibi yerleştirilir, yalnız
j * - do-^/
röntgen lupüne birînciye gore
R
mesia! veya distal
yöne
doğru 20-25 derecelik bîr açı
verüerek ikinci röntgen çekilir.
Birinci (A, C} ve ikinci (B, D)
röntgenlerin karşı I aşt Î rı I mas ı:
Gömük dişin (G) karşılaştmlacağt bir diş seçilir.
Bürada karşılaştjrma dişi
olarak üst sağ orta kesici diş
G'
(0) seçitrniştir. Birinci röntO'
gende {A veya C) gömük diş
O'
görüntüsü (G') iie karşılaştırD
C
ma dişi görüntüsünün (0T)
biribirine göre durumları belirlenir. İkînci röntgende (B); karştlaştırma diş görüntüsüne (O') göre görnük diş görüntüsü
(G1) röntgen tüpünün kaydırıldığı yöne doğru kaymış görünüyorsa, gömük diş paialinal konumdadır. İkinci röntgende (D); karşılaştırma diş görüntüsüne (O') göre gömük dîş görüntüsü (G1) röntgen tüpünün kaydınldığı tarafın zıt yönünde hareket etmiş görünüyorsa,
gömük diş vestibüier konumdadır.
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10.4.4. Okluzal Röntgen

Şekil 175: Okluzal röntgen. Gomük kalmış bir dişin konumunu veya sutura paiatina media
genişlemesini görmek için okluzal röntgen çekîmi. Hotz.

Gömük kalmış dişlerin konumlarını belirlemek için şekil 174'de
aniatılan periapİkal röntgenlere ek olarak, şekil 175'de gösterilen okluzal
röntgen de çekilir. Okluzal röntgen filmleri 7.5 x 5.5 cm (Kodak) veya 4
x 5 cm (Agfa-Gevaert) boyutlannda bulunmaktadır. Şekil 175'de
görüldüğü gibi, okluzal film dişlerin okluzal yüzeylerine yerleştirildikten
sonra hafifçe ısırılarak filmin öne kayması önlenir. Nasion bölgesinden
verilen ışmlarla röntgen çekilir (şekil 175). Okluzal röntgen, ortodontik
tedaviyle gerceklestirilen sutura palatina mediana genişletmesini görmek
için de çekilebilir.
10.4.5. Uzak Röntgen Resimleri (cephalogram)
4. bölümde "Sefalometri" konusu işlenirken, hem profil, hem de
cephe uzak röntgen resimlerinin yapılışı ve analizleri uzun uzun
anlatilmisti. 5. bölümde de sefalometrik analizler sonucu, ortodontik
anomalilerin dişsel veya iskeletsel kökenli olup olmadığının teşhisi
anlatıldığından, burada ayrıca tekrarlanmayacaktır.

10.4.6. El Bilek Röntgeni
Bilindiği gibi ortodontik tedavi gücü sınırsız değildir. Erişkinlerdeki
iskeletsel kökenli anomalilerin yalnız ortodontik olarak tedavisi mümkün
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olmayip, burada ortodonti ile maksillofasiyal cerrahi iş birliği gerekmektedir. iskeletsel kökenli anomalilerin yalniz ortodonti ile tedavisi ancak
büyüme ve gelişim çağmda, çocuğun kemik büyümesinin ortodontik
tedavi aracı olarak kullanilmasiyla mümkün olabilmektedir. Bunun için
de çok iyi bir hasta kooperasyonu ile kemik büyüme ve gelişiminin istediğimiz yönde ve miktarda gerçekleşmesi gerekmektedir. 8.9.1. numarah
başlık altında anlatıldığı gibi, büyüme miktarı değişik yaşlarda farklı miktarlarda olmaktadir (şekil 136-B, şekil 138). Iskeletsel kökenli anom
alilerin ortodontik tedavisi için en iyi zaman, kemik büyümesinin en fazla
olduğu zamandır. Prenatal dönemde çok fazla olan büyüme hızı (yıllık
boy artışı), şekil 136-BMe görüldüğii gibi doğumdan sonra azalarak,
buluğ çağı öncesi bir minimum değere inmektedir. Buluğ çağı döneminde
büyü me hızı tekrar artarak bir maksimum değere, zirveye çıkmakta sonra
tekrar azalmaya başlamaktadır (şekil 136-B). İşte bu döneme "buluğ çağı
büyüme atılımf' (pubertal growth spurt) denilmektedir. Buluğ çağı
büyüme atıhm dönemi; şekil 177'de gösterilen, A noktasında başlayan B
noktasında zirveye çıkan ve C noktasında sona eren dönemdir. Bu demektir değildir ki, şekil 177*de gösterilen C noktasmda büyüme bitti. C noktasında buluğ çağı gelişim atıhm dönemi bitmiş, büyüme hızı azalmıştır.
Bundan sonra büyüme hızı azalmış olan buluğ çağı sonrası büyüme ve
gelişim dönemi söz konusudur. Buluğ çağı büyiime dönemi daha somut
olarak şöyle anlatılabilir. Buluğ öncesinde örneğin 6, 7, 8 yaşlarında
çocuğun yıllık büyüme miktan (boy artışı) yaklaşık 5 cm iken, buluğ çağı
tepe noktasında yıllık büyüme miktarı 10 cm'ye, yani buluğ öncesinin iki
katma çıkmaktadır (şekil 136). İşte bu nedenle iskeletsel ortodontik
anomalilerin tedavi başlangıcı da, buluğ çağı büyüme atılımı
başlangıcında olmalıdır. Peki "Buluğ çağı gelişim atılımı başlangıcmı
nasıl anlayacağız?" Bu sorunun cevabı, el bilek röntgeni aracılığı ile'dir.
El bilek röntgenine geçmeden Önce ortodontik tedavi başlangıcı ile ilgili
olarak birkaç şey daha söylemek gerekmektedir. Her ne kadar yıllık
büyüme miktarı daha az da olsa, pek tabii örneğin 7 yaşında iskeletsel
KI.11,1 anomalinin tedavisine başlanabilir. Yedi yaşında tedaviye
başlandığmda hastayı 12 yaşma kadar tedavide tutmak gerekmektedir.
Çünkü bütün süt dişleri yerine sürekli dişler sürmeden bir ortodontik
tedavi bitmiş sayilmaz. Bir çocuğa 5 yil ortodontik tedavi yaparak, ondan
5 yil aparey taşımasmı, iyi bir kooperasyon göstermesini beklemek
oldukça zordur. Bu nedenle çocuklarm sabırlarının simrlanni aşmadan,
büyüme hızmın fazla olduğu buluğ çağı başmda ortodontik tedaviye
başlanmalı ve aktif ortodontik tedavi birbuçuk iki yılda bitirilmelidir.
■
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Buna karşm 6. bölümde anlatıldığı gibi fonksiyonel ortodontik anomalilerin tedavisi ise mümkün olduğu kadar erken yaşta yapılacaktır.

Serçe parmak
distal v ^
phalanx^^ /
J

medial
phalanx

*—

phalanx (parmak)
kemikleri
baş parmak
distal phalanx

B
proximal
phalanx

baş parmak
proximal phalanx

D-ulnar
sesamoid
kemik

(I - V):tarak
(metacarpal)
kemikleri

(1-8):bilek
(carpal)
kemikleri

radius

Şekil 176: El bilek röntgeninde görülen kemikler. 1; psiform, 2: triquetrum, 3: hamatum, 4:
capitatum, 5: lunatum, 6: naviculare (scaphoid), 7: trapezoid (multangulum minus), 8: tra
pezium (multangulum majus). A; Distal phalanx epifizleri (işaret parmagindan serge
parmaga). B: Orta (medial) phalanx epifizleri (serçe parmaktan işaret parmagma kadar). C:
Proximal phalanx epifizleri (bas parmaktan serçe parmağa kadar). D: Metacarpal (tarak)
kemikleri epifizleri (serce parmaktan işaret parmagma kadar). E: Baş parmağın proximal
phalanx epifizi. F; Bîrinci metacarpal kemik epifizi (başparmağa ait tarak kemiği epifizi). G:
Radius'un dista! epifizi, H: Ulna'nin distal epifizi. Salzmann,

El bilek röntgeni sag el ile iş görenlerin sol elinden, solak olanlarin
ise sag elinden çekümektedir. Çünkü fonksiyona bağlı olarak, olgulann %
13Jiinde sag ve sol el bilek röntgenlerinden belirlenen kemik yaşları
arasında üç aydan daha fazla olan farklılıklar saptanmıştır. El bilek rönt370
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genleri ile büyüme ve gelişimin incelenmesi üzerine kitaplar yazılmıştır
(8, 25, 26). Burada ise çok kısa olarak bahsedilecektir. Kemik yaşı
çocuğun büyüme ve gelişim yaşı, biyolojik yaşıdır. Bilindiği gibi çocukların takvim yaşı (chronolgical age) ile kemik yaşları (skeletal age) her
zaman eşdeğer değildir. Çocukların kemik yaşı el bilek röntgeni üzerinde
görülen 29 adet kemiğin (şekil 176) kalsifikasyon durumları incelenerek
belirlenmektedir. Çocukların kemik yaşları ile büyüme ve gelişim durumlarını saptamak için "el bilek röntgeni atlası" yapılmıştır (8, 26). Bunun
için doğumdan başlayarak her yaş grubundan, hiçbir hastalık geçirmemiş
sağlıklı kız ve erkek çocukların el bilek röntgenleri çeküerek, boy uzunluklan ölçülmüştür. Bu sağlıklı çocuklarm kemik yaşları takvim yaşlarına
eşdeğer olarak kabul edilmiştir. Kız ve erkek çocukların ayrı ayrı el bilek
kemiklerinde, değişik yaşlar için tipik olan bir takım kriterler belirlenmiştir. Belirli yaşlarda hep aym durumu gösteren bu kriterlere olgunluk
göstergeleri (maturity indicators) denilmiştir. Bu olgunluk göstergeleri
kemik yaşı belirlenmesinde büyük rol oynamaktadırlar. Bu olgunluk
göstergelerine şöyle bir örnek verilebilir. Bilek kemiklerinin röntgen
üzerinde görülebilen kemikleşme (kalsifikasyon) başlangıçları şu sırayı
takip etmektedirler (şekil 176): 1. capitatum, 2. hamatum, 3. triquetrum,
4. lunatum, 5. trapezium, 6. trapezoid. Antropologlar da 3500 yil once
ölmüş eski Mısırlı çocuklarm mumyalannda bu siralamanm geçerli
olduğunu belirlemişlerdir. Çok sayıda, her yaştan, sağlıklı kız ve erkek
çocuklardan çekilen el bilek röntgeni üzerinde kemik yaşları belirlenerek,
her yaş için standart sapma değerleri belirlenmiştir. Ortodontik tedavi
yaşlarındaki çocuklar için kabaca, takvim yaşı ile kemik yaşı arasındaki
bir yıla kadar olan sapmalar normal kabul edilebilir. Pek tabii bir veya iki
yaşındaki bir çocuk için bir yılhk sapma normal değildir.
Birçok ortodonti kliniğinde kullanıian Geulich ve Pyle (8)'nin el
bilek röntgeni atlasmdan bahsetmek faydali olacaktir. Bu atlasta
doğumdan erişkin yaşa kadar, kız ve erkekler için ayrı ayn, her yaş için
tipik olan, sağlıkh kız "ve erkek çocuklardan çekilmiş olan örnek el bilek
röntgen resimleri basılmıştır. Bu atlasin sonunda yine kiz ve erkekler için
ayn ayn olmak uzere; 1. kemik yaşı normal (average), 2. kemik yaşı geri
(retarded) ve 3. kemik yaşı ileri (accelerated) çocuklar için ayrı tablolar
verilmiştir. Bu tablolarda her kemik yaşında çocuğun büyümesinin yüzde
kaçının tamamlandığı gösterilmiştir. Ayrıca aynı tablolarda her kemik
yaşındaki çocuğun boy uzunluğu kaç inch ise çocuk erişkin olduğunda
boy uzunluğunun kaç inch olacağı verilmiştir. Şimdi el bilek röntgeni
atlasınm nasıl kullanıldığını anlatalım. Çocuk hastamızm el bilek röntgeni
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çekilirken, boy uzunluğu da Ölçülmelidir. Aynca çocuğun annesinin,
babasimn ve birinci derecede yakm akrabalardan en uzun boylu kadm ve
erkeğin boy uzunluklari da öğrenilmelidir. Hastamız hangi cinsiyetteyse
hastamızın el bilek röntgeni, atlasın o cinsiyetteki röntgenleri ile
karşılaştırılır. Hastamızın el bilek kemiklerinin büyüme ve gelişim
durumlannm, atlastakilerden hangisiyle uyum gösterdiği incelenerek,
hastanın kemik yaşı belirlenir. Hastamızın kemik yaşı ile takvim yaşı
arasmdaki yaş farkı; bir yildan az ise normal (average) tabloya, bir yildan
fazla ileriyse ileriler (accelerated) tablosuna, bir yildan geriyse (retarded)
tablosuna bakarak, hastamizm saptadığımız kemik yaşında gelişiminin
yüzde kaçının tamamlandığı bulunur. Örneğin tablodan hastamızın
büyümesinin % 84'ünün tamamlandığını öğrenmiş olalım. Hastamızın el
bilek röntgeni çekildiği zamanki boy uzunluğu ise 145 cm olsun. Şimdi
basit bir doğru orantı kurarak, hastamızın büyümesi bittiğinde boyunun
kaç cm olacağı hesaplanabilir. Bu basit orantı şöyle kurulur; 145 cm boy
uzunluğu çocuğun erişkin boyunun % 84'ü ise, %100'ü kaç cm olur? Bu
işlemin çözümü (145 x 100) : 84 = 172.6 cm'dir. Bu işlemin bir tahmin
olduğu ve bu hesabın Amerikan çocukları için hazırlanmış tablolara gore
yapıldığı unutulmamalıdır. Hesaplanan boy uzunluğu, çocuğun cinsiyetine uygun olarak anne veya babasimn boyu ve en uzun boylu akrabanın boyu ile karşılaştırılarak, bulunan rakamm makul olup olmadığı
(veya saçmahğı) belirlenmelidir. Eğer tahmin edilen boy hastaya ve ailesine söylenirse, yukarıdaki uyarılar da mutlaka bildirİlmelidir.
Ortodontik tedavide, buluğ çağı büyüme atılımının (pubertal growth
spurt) başlayıp başlamadığımn, başladıysa hangi safhada olduğunun bilinrnesi, büyük önem taşımaktadır. Bunun tanısı için el bilek röntgeninde,
daha önce bahsedilen bazı olgunluk göstergelerine (maturity indicators)
bakmak gerekmektedir. Björk (1, 2, 3) tarafından önerilen yöntem şekil
177'de gösterilmiştir.
Buluğ çağı gelişim atılımı başlangıcımn (şekil 177-A) iki göstergesi
vardır. Birincisi sesamoid kemiğin kireçlenmeye (kalsifikasyon)
başlamasıdrr (şekil 177-1). Daha önceki yaşlarda çekilen el bilek röntgeni
üzerinde görüiemeyen sesamoid kemik, kalsifiye olmaya başlayınca röntgen üzerinde görülmeye başlar. Bu nedenle kendi kliniklerinde el bilek
röntgeni çekme imkanı olmayan bazı hekimler, baş parmağm proximal
phalanx'ı ile tarak kemiği (I. metacarp) arasmdaki eklemden, bir periapikal röntgen çekerek, sesamoid kemiğin kalsifikasyona başlayıp
başlamadığım görmeye çahşırlar. Buluğ çağı gelişim başlangıcmın diğer
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bir göstergesi de, orta parmağm medial phalanx epifizi ile diafizinin eşit
genişlikte olmasıdır (şekil 177-2.1)
Şekif 177; Buluğ çağı büyüme
atılımının {pubertal growth spurt)
başlayıp
başlamadığının,
başladıysa
hangi
safhada
olduğunun el bilek röntgeni Îİe
tarusı. A: Buluğ çağı büyüme
atdımı başlangıck B: Buluğ çağı
büyüme tepe noktası (maksimum
büyüme), C: Buluğ çağı büyüme
atılımı sonu. C-D: Buluğ sonrası
büyüme, D: Büyümenin sona
ermesi, erişkin insarı. 1: Sesamoid
kemik, 2: Orta parmak medial pha
lanx epifizi. 2.1.: Orta parmak
medial phalanx epifîz genişliği,
diafizinin genişliğine eşîttir, 2.2.;
Orta parmak medial phalanx epi
fizi, diafizini kep gibi örtmüştür
(capping). 3: Orta parmak distal
phalanx
epifizi
diafizi
ife
kaynaşmaya başiamtştır. 4:
Radius
epifizi
diafizi
ile
kaynaşmaya başlamıştjr. A: Buluğ
çağı büyüme atılımı başiamasma
yakm, sesamoid kemiğin (1) kalsifikasyonu başlar ve daha once
röntgende görüiemeyen sesamoid
kemik görülebılir duruma gelir.
Buluğ çağı başlangıcı için diğer bir
olgunlaşma göstergesi (maturity
indicator) de, 2.1.'de gösterildîği
gibi orta parmak medial phalanx
epifizi ile diafizinin genîşliklerinin
«
birbirine eşiî olmasıdfr. B: Buluğ
çağı büyümesinîn en hızlı ofduğu
tepe noktasında, 2.2'de gösterildıği gibi orta parmak media) pha
lanx epifizi, diafizini kep gîbı örter
(capping), C: Buluğ çağı büyüme
hızmın tepe noktaya erişmesinden
Yaş
en az bir yıl sonra, 3'te gösterildiği
$ekil 177
gîbi orta parmagm distal phalanx
epifizi ile diafizi kaynaşmaya başlar. Bu durum buluğ çağı büyüme atıhmınm kaçırıldığını,
buluğ sonrası gelisimin başladığını gösterir. D: Radius epilizi ile diafizinin kaynasmaya
başlaması da büyümenin sona erdiğini, artık çocuğun erişkin oiduğunu gösterir.

g£*
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Buluğ çağı büyüme atılımı tepe noktasının (şekîl 177-B), yani buluğ
çağı maksimum büyümesinin göstergesi, orta parmak medial phalanx epifizinin diafizini kep gibi örtmesidir (şekil 177-2.2). Orta parmak medial
phalanx epifizinin diafizini kep gibi örtme (capping) tanısı, şekil 1772.2'de abartilarak gösterildiği gibi, epifizin distal kısmında keskin kenar
oluşması ve epifizin proksimal kısmında da tümsek bir görünüm ile karakterizedir.
Buluğ çağı gelişim atılımmın bittiğinin, kaçtığınm göstergesi orta
parmak distal phalanx epifizi ile diafizinin kaynaşmasıdır (şekil 177-3).
Anilan bu epifiz ile diafizin kaynaşmaya başlaması, buluğ çağı büyüme
hızımn en'fazla olduğu tepe noktasina erisilmesinden en az bir yil sonra
gerçekleşmekte ve bu esnada kizlarda adet gorme (mensturation)
başlamaktadır. Bu göstergeler buluğ çağı gelişim atıhmının bittiğini
gösterse de, büyüme henüz bitmemiş, hızı azalmış buluğ sonrası büyüme
(şekil 177/C-D) devam etmektedir.
Büyümenin sona ermesinin, bitmesinin gostergesi, radius epifizi ile
diafizinin kaynaşmasıdır (şekil 177-4). Buna göre radius epifizi ile diafizi
kaynaşıncaya kadar. aktif ortodontik tedaviden sonraki pekiştirme tedavisine devam edilmelidir. Radius epifizi ile diafizinin kaynaşması, yüz suturalannda gerçekleşen büyüme ve gelişimin de bittiğini göstermektedir (1,
2, 3). Buna karşrn radius epifizi ile diafizi kaynaşmasından sonra da, boy
ve kondü büyümesi 1-2 yil daha devam etmektedir (1, 2, 3).

10.5. Ortodontik Model
Ortontik model önemli bir tarn aracıdır. Çünkü ağız içi muayenede
tarn olarak göremediğimiz okluzyonu, tarn olarak görmemizi sağlar. Ağız
içi muayenede alt ve üst dişlerin okluzyon durumundaki tüberkül fisür
ilişkilerini iç taraftan görmemiz mümkün değildir, bunu ancak ortodontik
modelde görmek mümkün olmaktadır. Aynca yanaklar nedeniyle, ikinci
varsa üçüncü moîarîarın okluzyonunun dış taraftan da tanısı zordur.
Ortodontik modellerin fotografları yayınlarda da çok kullanıldığından,
ortodontik model yapımı üzerinde biraz durmak iyi olacaktır. Ortodontik
modelde vestibul derinliği de görülmelidir. Bu nedenle ölçü kaşığının kısa
ise bu kenarlar, çapı İÛ mm olan silindirik yumuşak mum ile veya çocuklarm çeşitli heykelcikler yaptıklan plastik hamur silindiri ile beslenerek
yükseltilmelidir. Olçü alınıp beyaz sert alçıdan döküldükten sonra,
374
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ortodontik modeller "model trimmer" denilen alçı kesme makinasiyla,
?
şekil 178 ve 179 da gösterilen formda kesilmelidir. Alçı kesme makinasimn (model trimmer) bir kaba grenli kesme diski ve bir de ince grenli
cilalama diski olmalidir. Ayrica alçı kesme makinasmin, kesim yapilirken
kaç derecelik açıyla ve kaç milimetre uzunluğunda, genişliğinde veya
yüksekliğinde kesim yapıldığını gösteren düzeneği olmalidir.

Şekil 178: List (A) ve alt (B) ortodontik modeller ve model kesim açıları.

Şekil 179: Ortodontik model.
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Ortodontik model kesimi strasıyla şöyle olmalıdır:
A. Birinci kesimde alt çene modelinin alt yiizeyi, okluzyon diizlemine paralel olarak kesilir. Bunun için önce alt çene en arka molarlarin
okluzyon diizlemine temasma engel olan alçı kütlesi fazlalıkları varsa
temizlenir. Sonra dönen disk diizlemine paralel olan ve diske doğru ileri
geri hareket edebilen metal dik düzlemin lastik kaplanmış yüzeyine alt
molar ve kesici dişler temas ettirilerek, modelin alt yiizeyi kesilir. Bu
kesim esnasinda alt model yüksekliğinin 35 mm olması sağlanır.
B. İkinci kesimde okluzyon halindeki alt ve iist modelin arka yiizeyi,
okluzyon diizlemi ve raphe palatina mediana'ya dik olarak kesilir. Bunun
için alt ve iist modeller arasına mumlu kapanış yerleştirildikten sonra, bir
inci kesimde kesilmiş olan alt modelin kaidesi, kesme makinasmin yatay
diizlemi üzerine konularak, alt ve iist modelin arka yiizeyi raphe palatina
mediana'ya dik olarak kesilir. Orta çizgi kayması olabileceğinden, raphe
palatina mediana'nin üst orta kesici dişlerden uzak kismma dik kesilir.
C. Üçüncü kesimde iist modelin iist yiizeyi, alt modelin alt yiizeyine
paralel olarak kesilir. Bunun için yine okluzyon halinde (mumlu kapanış),
ikinci kesimde kesilmiş olan alt ve iist modelin arka yiizeyi, kesme mak
inasmin yatay diizlemi iizerine konur. Alt modelin alt yiizeyi, disk
diizlemine paralel olan ve ileri geri hareket edebilen kauçuk kaplı dik
diizleme temas ettirilerek iist modelin iist yiizeyi (kaidesi) kesilir. Bu
kesim esnasmda alt ve iist modellerin toplam yiiksekliğinin 70 mm olmasi
sağlanır.
D. Dördüncü kesimde yine okluzyon halinde alt ve iist modelin, arka
sag ve sol koşeleri kesilir. Bunun için okluzyon halindeki alt ve iist mod
elin alt veya iist kaidesi makinanin yatay diizlemi iizerine konularak, mod
elin arka yiizeyi ile 115 derecelik bir açı oluşacak şekilde (şekil 178)
modellerin arka sag ve sol köşeleri kesilir.
E. Beşinci kesimde yine okluzyon halinde alt ve iist modelin sag ve
sol van yiizeyleri kesilir. Bunun için okluzyon halindeki alt ve iist mod
elin alt veya iist kaidesi makinanin yatay diizlemi iizerine konularak,
modelin arka yiizeyi ile 70 derecelik bir açı oluşacak şekilde (şekil 178)
modellerin sağ ve sol yan yiizeyleri kesilir. Bu kesim esnasinda tedavi
başında ve sonunda yapilan modellerin aynı genişlikte olmasına dikkat
edilmelidir.
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F. Altıncı kesimde ayn ayn alt ve üst modelin on tarafi kesilir.
F.LÜst model kaidesi makinanm yatay düzlemi üzerine konuiarak,
modelin arka yüzeyi ile 30 derecelik bir açı oluşacak şekilde (şekil 178),
üst modelin ön sag ve sol tarafi kesilir.
R2.Alt model kaidesi makinanm yatay düzlemi üzerine konularak,
alt modelin on tarafi bir kavis şekli (şekil 178) verilerek kesilir.
10.5.1. Bolton Model Analizi
23,5. numarali başlık altında Bolton analizi anlatıldığından burada
aynca tekrarlanmayacaktir. Boiton analizi dorudan doğruya hastamn
ağzında yapılabileceği gibi, çoğunlukla ortodontik model üzerinde yapihr.
Bu nedenle Bolton ortodontik model analizi olarak da amlm
10.5.2. Ortodontik Model Analizi (Yer Hesabi)
Şimdi anlatacağımız konu bundan önceki kitapta (29) da
anlatılmıştır. Bu konu ortodontik taniya ait bir konu olduğundan, bu
kitabin bütünlüğünün bozulmaması için burada yeniden anlatılacaktır.
Zaman zaman ortodontik tedavi amacıyla "sürekli diş çekimi yapmak
veya yapmarnak" karanm vermek oldukça zordun Özellikie çekim için
sınır olgularinda bu karari vermek kolay değildir. Bir olgudaki yer
darlığının ölçüsü, çekim yapüması veya yapılmaması kararini etkileyen
göstergelerden bir tanesidir, fakat tek başma yeterli değildir. Özellikle
sınır olgularinda yer darlığının mümkün olduğu kadar tarn oiarak
Ölçülmesi, diş çekme veya çekmeme kararının doğru olarak verilmesine
yardımcı olmaktadır. Yalniz ortodontik model analizi sonucu hesaplanan
yer darlığı miktanna göre diş çekimine karar vermek doğru değildir.
Ortodontik model analizi sonucu ile; 4.6.2. y 4.6A. ve 4,6,5. numarali
başlıklar altında anlatılan sefalometrik röntgen analizi sonuçları birleştirilerek, ortodontik tedavi amacıyla diş çekimine karar vermek en
doğrusudur.
Ortodontik Model Analizi Tanımı: Ortodontik model analizi; alçıdan
yapılmış alt ve üst diş kavisleri modelı üzerinde, sürekli dişlerin düzgün
sıralanmalarını engelleyen yer darlığının veya yer fazlahğının hesaplanmasıdır. Ortodontik model analizi, dişlerin üzerinde bulunduğu çene
kemiği ile ilişkilerinin iyi olup olmadığı ve çenelerin gelişimle gösterecekleri değişikliklerle ilgilenmez, Ortodontik model analizi, diş kavisleri
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üzerinde sürekli dişlerin düzgün sıralanmasını engelleyen yer eksikliği
veya yer fazlalığmı bulmak amacıyla yapilir.
Ortodontik model analizi alt çene diş kavsinde, üst çene diş kavsinden daha büyük önem taşır. Çünkü alt çenedeki diş hareketleri için
hareket alanı, üst çeneye göre daha kısıtlıdır. Alt çene dişlerinı arkaya
doğru hareket ettirmek güçtür. Çünkü arkada ramus mandibularis'in Ön
kenarı bir engel oluşturmaktadır. Üst çenede ise, tuber maxilla'ya doğru
hareket, alt çeneye göre daha kolaydır. Örneğin üst süt azılarının erken
kaybı sonucu üst altı yaş dişleri öne doğru yüriimüşlerse, bu dişleri head
gear (ağız dışı kuvvet) ile arkaya doğru hareket ettirerek, kaybedilen yeri
tekrar kazanmak mümkündür. Hem anatomik, hem de daha kompakt olan
yapısı nedeniyle bu hareket alt çenede çok zordur. Alt çenede arkaya
doğru yer kazanmak zor olduğu gibi, alt kesici dişlerin öne doğru
hareketiyle (protruzyon) de yer kazanma olanağı da kısıtlıdır. Ancak
4.6.4. numaralı başlık altmda anlatıldığı gibi, sefalometrik analize göre alt
kesici dişler apikal kemik kaidesine göre geride bulunuyorlarsa
(Holdaway farki negatif ise), alt kesiciler öne doğru hareket ettirilerek yer
kazamlabilir. Alt çene diş hareketleri sagittal yönde kısıtlı olduğu gibi
transversal yönde de kısıtlıdır. 9.9.5. numarali başlık altinda anlatildigi
gibi, alt siirekli kesici dişler sürdükten sonra, alt kaninlerin vestibiiler
tarafindaki appozisyonel kemik büyümesi sona ermekte ve bundan sonra
alt kaninler arası genişlik artmamaktadır (13). Alt siirekli kesici dişler
sürdükten sonra, ortodontik tedaviyle alt kaninler arası genişlik arttırılırsa,
bu durum sabit (stabil) kalmamakta geriye dönmekte, nüksetmektedir (7,
11, 18, 20, 22, 27, 28). Alt çenenin sagittal yön büyüme ve gelişimi ile
ramus arka kenarindaki appozisyon ve on kenanndaki rezorbsiyon ile
yeni sürecek dişlere yer hazırlanırken, daha önce sürmüş 'olan dişler
arasmdaki kemiğin ön arka uzunluğu aynı kaldığından dişler arasmda yer
açılmamaktadır (şekil 119). Çünkü kemik dokusunda hücrelerarası madde
kalsifiye olmuş olduğundan, kemikte interstisyel büyüme söz konusu
değildir.
Yukarıda anlatılan nedenlerden dolayı, ortodontik çekİm kararında
birincil olarak alt çene, ikincil olarak üst çene düşünülmelidir. Üst çene
diş kavsinin tedavisi olguların çoğunda alt çene diş kavsine göre
yapılmaktadır. Bu yüzden burada ortodontik model analizi alt çene diş
kavsi için anlatılacaktır. Pek tabii ortodontik model analizi alt çene diş
kavsinde olduğu gibi, üst çene diş kavsi için de yapılması gereklidir.

378

Scanned By OrTHoTaMINe

10.5.2.1. Sürekli Dişlenmede Ortodontik
Model Analizi
Ortodontik model analizi; ister sürekli dişlenme ister karışık dişlenme
dönemlerinde yapılsın prensip aymdır (Carey 4, 5): Bir taraftaki altı yaş
dişinin mesial kontakt noktasrndan, diğer taraftaki altı yaş dişinin mesial
kontakt noktasina kadar olan "elde bulunan diş kavsi uzunluğu" (mevcut
ark boyu) ölçülür. Sonra bu yere dizilmesi gereken bütün sürekli dişlerin
mesiodistal çaplarmın ölçümleri toplanarak "gerekli diş kavsi uzunluğu"
(gerekli ark boyu) hesaplamr. "Elde bulunan diş kavsi uzunluğu" ile
"gerekli diş kavsi uzunluğu" arasındaki fark, yer darhğının veya
fazlalığımn ölçüsünü, yani "ark boyu sapmasmi" verir.
A. Sürekli Dişlenmede Model Analizi Birinci Yöntem
A. 1.Elde Bulunan Diş Kavsi Uzunluğunun
(Mevcut Ark Boyu) Oiçülmesi
Yumuşak bir telden, örneğin messing telden, diş kavsinin sagittal ve
transversal boyutlarma uygun bir ark bükülür. Bu ark simetrik (şekil 180A) ve bir diizlem iizerine konuldugunda her tarafi düzleme temas
etmelidir (şekil 180-B). Ark bir diizlem iizerinde olduğundan premolar
bölgesinde Spee eğrisi nedeniyle yumuşak bir mumla şekil 180-B'de
görüldüğü gibi adapte edilir. Bu ark teli bir taraftaki altı yaş dişinin mesial
kontakt noktasrndan başlar, premolarlann kontakt noktalan iizerinden,
kaninlerin tepelerinden ve en normal konumdaki kesici diş kenar veya
kenarlanndan seyrederek, diğer taraftaki altı yaş dişinin mesial kontakt
noktasinda sona erer. Sonra bu messing tel düzeltilip, bir doğru parçası
haline getirilir ve milimetrik kagit iizerine yapıştırılarak uzunluğu ölçülür,
bu bize "elde bulunan diş kavsi uzunluğu"nu verir (4, 5).

Şekil 180: Messing tel ile elde bulunan diş kavsi uzunluğunun (mevcut ark boyu) ölçülmesi.
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A.2.Gerekli Di§ Kavsi Uzunluğunun (gerekli ark boyu)
Hesaplanmasi
Tek tek premolarlarm, kaninlerin ve kesici dişlerin (5 4 3 2 1 - 1 2 3
4 5 numaralı dişlerin) mesiodistal çapları, iki ucu sivri pergelle ölçülerek,
milimetrik kağıda işaretlenir. Sayılan bu dişlerin mesiodistal çapları
toplarm, bize "gerekli diş kavsi uzunluğu"nu verir.
A.3.Model Analizi Bilançosu
"Elde bulunan diş kavsi uzunluğu" ile "gerekli diş kavsi uzunluğu"
arasmdaki fark, yer darlığmın veya fazlalığınm ölçüsü, yani "ark boyu
sapmasi" dir.
B. Sürekli Dişlenme Model Analizi Ikinci Yöntem
Bu yöntemde prensip, iki dişin kontakt nokta üişkisinin bozulduğu
yerlerde (şekil 181-A ve B), ilgili dişi düzgün bir şekilde sıralamak için
kaç milimetre yer gerektiğinin veya yer fazlalığımn (diastema) ne kadar
olduğunun bulunmasıdır. Diş kavsindeki bütün kontakt nokta ilişkilerinin
bozulduğu yerlerde yapılan ölçümün toplamı, bize "ark boyu sapmasi" m,
yani yer darlığının veya fazlalığının miktarmı verir. Kontakt nokta
ilişkisinin bozulduğu yerlerde, gerekli yer eksikliğini ölçmek için, şekil
181-A'da görüldüğü gibi, sivri uçlu bir kurşun kalemle vestibuler veya
lingual taraftan, kalem ucu dişlerden birinin kontakt noktasına dayanarak
ve kalem ucu diğer dişin kron yüzeyine dik olacak şekilde okluzal tarafa
doğru bir çizgi çekilir. Bu çizgi ile dişin kontakt noktası arasındaki uzunluk, bize bu kontakt noktasmdaki yer darlığım verir. Bu yöntemde kontakt
noktalarindaki yer darlığmın dalginlikla iki kere hesap edilmemesine
dikkat edilmelidir.
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Şekil 181: Kontakt nokta ilişkilerirıin bozulduğu yerlerde, yer darfığınm ölçülmesi,
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Bu yöntemle hesap edilen yer eksikliği veya fazlalığı miktanna, Spee
eğrisinin düzleştirilmesi için gerekli olan yer ihtiyacı ayrıca ilâve edilmelidir. Bilindiği gibi artmış overbite'ı düzeltmek için Spee eğrisi düzleştirilmektedir. Band ve bracket'ler içine yerleştirilen düz bir ark teli, Spee
eğrisi iizerinde bulunan dişlerin kontakt noktalarmi bir düzlem üzerine
getirmektedir. Şekil 182'de görüldüğü gibi, kiriş (doğru parçası) kesmiş
olduğu yay parçasından (Spee. eğrisi) küçük olduğundan, yay p.arçası
düzleştirildiğinde A B kirişinden B C uzımluğuna kadar fazla olacaktır.
Sağ ve sol taraftaki Spee eğrisi düzleştirildiğinde toplam yer ihtiyacı,
kabaca yaklaşık olarak Spee eğrisi derinliğine eşittir. Örneğin model anal
izi sonucu 5 mm yer eksikliği hesaplamışsak ve Spee eğrisi derinliği de 3
mm ise, toplam yer ihtiyaci 8 mm'dir. Spee eğrisi düzleştirilmesine bağlı
yer ihtiyacınm tarn olarak hesaplanmasi; 4.6.5. numaralı başlık altında,
Steiner analizi tedavi planlamasi, yer muhasebesi Spee eğrisi paragrafinda
anlatılmıştır.

Şekil 182: Spee egrisi düzleştirilmesi için ayrıca yer gereklidir.

10.5.2.2.Karışık Dişlenmede Ortodontik
Model Analizi
Karışık dişlenme döneminde ortodontik model analizinin farklılığı,
ağızda henüz süt dişlerinin bulunması ve buna bağlı zorluklar
nedeniyledir. Çünkü "gerekli diş kavsi uzunluğu"nu hesaplamak için,
sürmelerinden önce premolar ve sürekli kaninlerin mesiodistal çaplarım
belirlemek gerekmektedir.
a. Karışık Dişlenmede Model Analizi Birinci Yöntem
a.l. Elde Bulunan Diş Kavsi Uzunluğunun Ölçülmesi
Sürekli dişlenme model analizinde anlatıldığı gibi, karışık dişlenme
döneminde de "elde bulunan diş kavsi uzunluğu" aym şekilde ölçülür.
Sürekli dişlenmeden farklı olarak, karışık dişlenmede Leeway yer rezervleri (şekil 167) konusunu da model analizi hesabında düşünmemiz gerek
mektedir. Kanşık dişlenmede ölçtüğümüz "elde bulunan diş kavsi uzun381
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luğu" na Leeway yer rezervleri de dahildir. Şekil 167'de görüldüğü gibi
Leeway yer rezervi; sag ve sol tarafta ayn ayn ortalama olarak, alt çenede
2.6 mm, list çenede ise 1 mm'dir. Sag ve sol toplam Leeway yer rezervi
üst çenede 2 mm, alt çenede ise 5.2 mm'dir. Bu çok büyük bir miktardır.
Leeway yer rezervinin "elde bulunan diş kavsi uzunluğu"ndan çıkarılması
gerekmektedir. Eğer Leeway yer rezervini çıkarmadan model analizi
hesabmi yaparsak, hie yer darlığı yokmuş veya çok az yer eksikliği varmış
gibi göriinür. Halbuki ikinci süt azıları düştüğünde altı yaş dişleri şimşek
gibi one doğru yürüyerek Leeway yer rezervlerini kullanacaklardir. Bu
nedenle karışık dişlenme döneminde Leeway yer rezervlerinin geçici
olarak elimizde var olduğu düşünülmeli, eğer altı yaş dişleri bir yer tutucu ile yerinde tutulmayacaklarsa, Leeway miktan mevcut ark boyundan
çıkarılmalıdır. Şayet analizi yapılan modelde ikinci süt azıları erken
kaybedilmişlerse, zaten Leeway yer rezervleri kullanılmış demektir,
aynca "elde bulunan diş kavsi uzunluğu"ndan çıkarmaya gerek yoktur.
Eğer ikinci süt azısı yalniz bir tarafta kaybediimişse, yalnız tek taraf için
Leeway uzunluğu "mevcut ark boyu"ndan çıkarılmalıdır.
a.2. Gerekli Diş Kavsi Uzunluğunun Hesaplanması
a.2.1.Alt Kesici Diş Tutanmn Hesaplanmasi
Tek tek dört adet alt kesici dişlerin ( 2 1 - 1 2 ) mesiodistal çapları
ölçülerek toplanır, böylece alt kesici diş tutarı hesaplanmış olur.
a.2.2.Sürekli Kanin ve Premolar Genişliklerinin
Sürmelerinden Önce Belirlenmesi
Karışık dişlenme döneminde bu dişler henüz sürmedikleri için, bu
dişlerin mesiodistal çaplarınm sürmelerinden önce belirlenmesi için
değişik metodlar vardır.
a.2.2.1 .Röntgen Metoduyla Sürmemiş Premolar ve
Kanin Mesiodistal Genişliğinin Belirlenmesi
Bu metod için; 10.4.2. numaralı başlık altında anlatıldığı gibi, kaninlerden tek başına röntgen çekmek (şekil 170-D) ve standardize edilmiş bir
ağız içi röntgen tekniği şarttır. Çiinkü dişlerin röntgen magnifikasyonu
(şekil 42) hep aynı mîktarda olmalıdır. Bunun için uzun konlu röntgen
tüpü (long cone), kısa konlu röntgen tübüne (short cone) tercih edilme382
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lidir. Çünkü uzun konlu röntgen tüpüyle çekilen filmlerde röntgen magnifikasyonu daha azdir. Staehle (21) tarafından yapılan araştırma sonucu,
kısa konla çekilen periapikal röntgen filmlerinde Ölçülen premolar ve
siirekli kanin mesiodistal çaplarının her birinin magnifikasyonu alt çenede
0.6 mm, üst çenede 0.5 mm'dir. Herren ve Reisfeld (9) tarafından yapılan
araştırmaya göre, uzun konla çekilen periapikal röntgen filmlerinde
ölçülen premolar ve siirekli kanin mesiodistal çaplannın herbirinin mag
nifikasyonu, hem alt hem de üst çenede aym olup 0.2 mm'dir. Konuyu
daha iyi anlatmak için bir örnek verelim. Kisa konla çekilmiş bir alt çene
periapikal rontgen resmi iizerinde bir premolarm mesiodistal genişliği 7.8
mm ölçülmüşse, gerçek genişlik 7.8 - 0.6 = 7.2 mm'dir. Uzun konla çekilmiş bir alt çene periapikal röntgen resmi iizerinde bir premolann
mesiodistal genişliği 7.5 mm ölçülmüşse, gerçek genişlik 7.5 - 0.2 = 7.3
mm1 dir.
Daha gerçekçi bir hesaplama da şöyle yapılabilir. Ömeğin henüz
sürmemiş alt birinci premolann mesiodistal genişliğini bulmak
istediğimizi düşünehm. Bu birinci premolarm iizerinde bulunan birinci süt
azısının mesiodistal çapı, hem model hem de röntgen iizerinde ölçülür ve
aşağıdaki formüle göre birinci premolarm mesiodistal çapı hesaplanır.
premolar gerçek genişlîği

ilgili süt azısı gerçek genişliği

premolar röntgen genişîiği

ilgili süt azısı röntgen genişliği

Premolar röntgen resimleri iizerinde genişliği ölçülen bir dişte rotasyon varsa. diğer taraftaki simetrik dişte ölçüm yapıhr. Fakat simetrik
dişlerin her ikısfnde de rotasyon varsa, röntgen metoduyla mesiodistal
genişlik belirlenmesi doğru değildir. Bu durumda korrelasyon metodu
kullanılır.
a.2.2.2.Korrelasyon Metoduyla Sürmemiş Premolar ve Kanin
Mesiodistal Genişliği Belirlenmesi
Alt Kesici Tutarma Gore Kanin ve İki Premolarm
Mesiodistal Genişlik Toplaminm Belirlenmesi
Alt kesici dişlerin mesiodistal çapları toplamıyla (alt kesici tutan), alt
ve üst çenenin bir tarafındaki (sag veya sol) "siirekli kanin + birinci pre
molar + ikinci premolar" mesiodistal çapları toplamı arasındaki ilişki
(korrelasyon) değişik yazarlar tarafından araştırılmıştır. Bunlardan en
tanınmış olanı ve en çok kuUanilam Moyers (14) tarafından hazırlanmış
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olan tabiolardir (tablo 20), Ust kanin ve premolarlarin mesiodistal
çaplarının belirlenmesi için de alt kesici tutarı temel almmış, list kesici
tutarı kullanılmamıştın Bunun nedeni, üst sürekli yan kesici dişlerin
oldukça sık olarak konjenital eksik veya cüce diş şeklinde olmasıdır*
Tabio 20: Moyers (20) TablolarL Tablonun en üstteki yatay sirasinda alt kesici tutari ( I
2 1 11 2 ) miktarlan verilmiştîr. Her kesici tutarinm altmdaki dikey sütunlarda ise, kiz ve
erkeklerde ayri ayri, alt ve üst çenenin bir iarafındaki sürekli kanin ve premolann
(3+4+5) mesiodistal çaplan toplamı,çeşitli olasiliklara göre verilmiştir. En baştaki dikey
sütun olasılık oranlarını göstermektedir.
ÜST + 3 4 5 mesiodistal çap toplamı
^

Erkekler
I 2 1| 1 2 19.5
212
«95

20.0
21,4

20.5
21.6

21.0
21.9

21.5
22.1

22.0
22.3

22.5
22.6

23.0
22.8

23.5
23.1

24,0
23,4

24.5
23.6

25,0
23-9

25,5
24.1

%75

20.3

20.5

20.8

21.0

21.3

21.5

2I.S

22.0

22.3

22.5

22.8

23.0

23.3

%50

19.7

19,9

20,2

20,4

20,7

20,9

21,2

21.5

21,7

22-0

22,2

22,5

22.7

%25

19.1

19.3

19.6

19.9

20.1

20.4

20.6

20.9

211

21.4

21.6

21,9

22.1

%5

18.2

18.5

18.8

19.0

19.3

19.6

19-8

20.1

20.3

20.6

20.8

21.0

21.3

^ ^ ^ d ^ U I

Kizlar
%95

21A

21.6

21.7

2L8

21.9

22.0

22,2

223

22,5

22.6

22.8

22.9

23.1

%75

20.4

20,5

20.6

20.8

20,9

21.0

2L2

21.3

21.5

21,6

21.8

21.9

22.1

*50

19.6

19.8

19.9

20.1

20.2

20.3

20.5

20.6

20.8

20.9

21.0

21.2

21.3

%25

18.9

19.1

19,2

19.4

19.5

19-6

19.8

19.9

20.1

20.2

20-3

20,5

20,6

7c5

17.8

18.0

18.2

18.3

18.5

18.6

18.8

18.9

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

ALT - 3 4 5 mesiodistal çap toplamı
Erkekler
I 21112

19.5

20.0

20.5

21.0

21.5

22.0

22.5

23.0

23.5

24.0

24.5

25.0

25.5

%95

21.6

21.8

22.0

22.2

22.4

22.6

22.8

23.0

23.2

23.5

23.7

23.9

24.2

%75

20.4

20.6

20.8

21.0

2L2

21.4

21.6

21.9

22,1

22.3

22.5

22.8

23.0

%50

19.5

19.7

20.0

20.2

20.4

20.6

20.9

21,1

21,3

21.5

21.7

22.0

22.2

%25

18.7

18.9

19.1

19.4

19,6

19,8

20,1

20.3

20.5

20.7

21.0

21.2

21.4

%5

17.5

37.7

18,0

18.2

18.5

18.7

18,9

19,2

19.4

19.6

19.8

20.0

20.2

Kizlar
%95

20.8

21.0

21.2

21.5

21.7

22.0

22.2

22.5

22.7

23.0

23.3

23.6

23,9

%75

19.6

19.8

20.1

20.3

20.6

20.8

21.1

21.3

21.6

21.9

22.1

22.4

22.7

%50

18.7

19.0

19.2

19.5

19.8

20.0

20.3

20.5

20.8

21.1

21.3

21.6

21,8

9c25

17.9

18.1

18.4

18,7

19,0

19,2

19.5

19.7

20.0

20.3

20.5

20,8

21-0

%5

16.7

17,0

17.2

17,5

17.8

18.1

18.3

18.6

18.9

19.1

19.3

19,6

19,8

r^*^V^>^F"
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Tablo 20'de kizlar ve erkeklerde ayn ayn, alt ve üst çenenin bir
tarafındaki sürekli kanin ve iki premolarm (3+4+5) mesiodistal çapları
toplamı, çeşitli olasılıklara göre verilmiştir. Önce bu tablonun nasil kullanılacağını gösteren bir ömek verelim. Bir erkek çocukta alt kesici tutari
24 mm olsun. Tablo 20'de % 50 olasılıkla bu çocukta üst çenedeki 3+4+5
numaralı dişlerin mesiodistal çapları toplammın 22 mm olduğu okunmaktadır. Tablo 20'de en baştaki dikey sütunda % 5 ile % 95 arasinda olasihk
oranlan görülmektedir. Olasılık değerini anlatmak için yukanda
verdiğimiz örneğe devam edelim. Alt kesici tutari 24 mm olan erkekte, %
95 olasıhğa karşılık gelen üst kanin ve iki premolar genişlikleri toplamı
23.4 milimetredir (tablo 20). Bu demektir ki; alt kesici tutari 24 mm olan
100 erkekte üst çenedeki 3+4+5 numaralı dişlerin mesiodistal çaplarını
ölçerek toplasak, bulacağımız rakamm ancak 5 erkekte 23.4 milimetreden
büyük olma ihtimali vardir, 95 erkekte bulacağımız rakam 23.4 mm veya
daha küçük değerde olacaktır.
Moyers tablolarındaki hangi olasılığın bizim için uygun olacağını,
Istanbul Üniversitesi diş hekimliği öğrencilerinde araştırdık (6). Ölçülen
dişlerinde çürük ve dolgusu olmayan 160 öğrencinin (75 erkek, 85 kız) 4
alt kesici dişi ile alt ve üst çenenin bir tarafındaki kanin ve iki premolarm
(3+4+5) mesiodistal çapları ölçülerek, bunların toplamlannin tammlayici
istatistiksel değerleri hesap edilmiştir (tablo 21). Bu araştırma sonucu,
Moyers tablolarmdaki % 50 olasılığm bizim çocuklarımız için uygun
olacağı beîirlenmiştir.
Tanaka (24) Formülü ile Kanin ve İki Premolar
Mesiodistal Genişlik Toplamınm Hesaplanması
Cinsiyet ayırımı yapmadan, hem kiz hem erkeklerde kullanilan formu { ana a;.
alt 2+1+1+2 mesiodistal çap toplamı
Üst 3+4+5 mesiodistal cap toplami=
■
—
alt 2+1+1+2 mesiodistal cap toplami
—
Alt 3+4+5 mesiodistal cap toplami=
■

+1

°

+105

Müller (15) doktora tezi çalışmasmda Tanaka (24) formülündeki üst
çene katsayısı "11.0", alt çene katsayısı "10.5" rakamım kizlar ve erkekler için ayn ayn hesap etmiştir. Buna göre üst çene katsayısı kizlar ıçın
10.7, erkekler için 11.3, alt çene katsayısı kizlar için 9.9, erkekler için
10.8 olarak belirlenmiştir.
385
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Tablo 21: İstanbul Üniversitesi diş hekimliği öğrencilerinde Ölçülen; alt kesici dişlerin
mesiodistal çapları topiamı (alt kesici tutan} île, değişik alt kesici tutarlarına karştlık gelen
alt ve öst çenenin bir tarafmdaki kanin ile iki premoların (3+4+5) mesiodistal çapları
toplamının ortalaması (X), standart sapması (S) ve standart hatası (Sx). Dalaman-Güner
(6).
IN=160

ÜST +3 4 5 mesiodistal cap toplami
j

1
1

1

Z21İ12
20,0 mm

n
4

X
20,65

S
0.65

Sx
0.32

20.5 mm

4

20.13

0.63

031

21.0 mm

3

21.16

1,25

0.72

21.5 mm

5

21.10

0,96

0.43
■

22,0 mm

10

21.75

0.67

0.21
;
1

22.5 mm

12

22,00

1.15

0.35

23.0 mm

20

21.90

1,00

0.22

23.5 mm

21

22.20

0.81

0.17

24.0 mm

33

22.14

0,93

0.16

24.5 mm

13

22.46

1.06

0.29

25,0 mm

12

23.18

0.98

0.29

25.5 mm

9

22.72

1.03

0.34

26.0 mm

14

23,26

1.29

0.27

1

ALT -3 4 5 mesiodistal cap toplarm

ZN= 160
I21İ12

s

20.0 mm

n
4

X
19.63

1.25

Sx
0.63

20,5 mm

4

20.00

0.82

0.41

21.0 mm

3

2 L00

1.32

0.76

21.5 mm

5

20,90

1.14

0.51

22,0 mm

10

2L15

0.58

0.18

22.5 mm

12

21.50

1.02

0.30

23.0 mm

20

21.40

0.80

0.17

23+5 mm

21

21.76

1.00

0.21

24.0 mm

33

21.89

0.85

0.15

24.5 mm

13

22.23

1.07

0.30

25.0 mm

12

22.36

0.87

0,26

25.5 mm

9

22.44

1.16
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Yukanda belirtilen Tanaka ve Müller tarafından hesaplanan katsayi
degerleri % 75 olasilik değerleri olup, şu anlama gelmektedir. Yukanda
verilen katsayilar kullanilarak hesaplanan rakamlar, toplumun % 75'inde
bulunacak rakamlardan daha büyük veya eşit olacaktır. Bu katsayilann
ortalama degerleri daha küçük olup, bunlann kullamlmasi tavsiye olunur.
Bu katsayi ortalama degerleri aşağıdaki gibidir (Miiller):
Katsayilar
üst çene

alt çene

cinsiyet ayırımsız

10.4

9.8

kiz

10.1

9.5

erkek

10.7

10.1

Tek Tek Kanin ve Premolar Mesiodistal
Genişliklerin Hesaplanması
Alt ve üst sürekli kanin ve premolarlarm mesiodistal genişlikleri tek
tek de hesaplanabilir. Moorrees (12)'e göre daha önce sürmüş olan alt ve
üst sürekli orta kesici dişlerin mesiodistal çapları ile sürekli kanin ve pre
molar mesiodistal çapları arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir.

Üst Çene

Alt Çene

3:1-0.90

3 : 1 = 1.28

4 : 1 = 0.79

4 : 1 = 1.30

5 : 4 = 0.97

5 : 4 = 1.03

4:5=1.02

4 : 5 = 0.96

a.2.3. Karışık Dişlenmede Gerekli Diş Kavsi
Uzunluğunun Hesaplanması
İster röntgen, ister korrelasyon metoduyla hesaplansın alt çenedeki
387
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dört premolar ve iki kaninin (5 4 3 - 3 4 5 ) mesiodistal çapları toplamma,
alt kesici tutan (2 1 - 1 2) da eklenerek gerekli diş kavsi uzunluğu bulunur.
a.3,

Kanşık Dişlenme Model Analizi Bilaııçosu

"a. V kodlu başlık altında hesaplanan "elde bulunan diş kavsi uzunM
lugu ile "a.2.3." kodlu başlık altında hesaplanan "gerekli diş kavsi uzunluğu" arasındaki fark, yer darlığının veya fazlahğının ölçüsü, yani ark
boyu sapmasıdın
b. Karışık Dişlenmede Model Analizi
İkinci Yöntem
Bu yöntem de, sürekli dişlenme model analizinin ikinci yontemine
benzemektedir, Şekil 183'de görüldüğü gibi, altı yaş dişlerinin mesial
kontakt noktalan ile stirekli yan kesici dişlerin distal kontakt noktalari
arasmdaki uzunluklar sag ve sol tarafta iki ucu sivri pergelle ölçülür. Bu
uzunluklar sag ve sol taraftaki stirekli kanin ve premolar ( 5 4 3 - 3 4 5 )
için "elde bulunan uzunluk" lardır. Bu ölçüm, uzayda bir doğru parçası
şeklinde yapıldığından, burada iki konu gözönünde bulundurulmalıdır!
L Bu işlemde Spee eğrisi düzleştirilerek ölçülmüş olduğundan,
ayrıca hesaba katmaya gerek yoktur,
2, Şekil 183-B'de görüldüğü gibi, altı yaş ve sürekli yan kesici diş
arasmda, diş kavsi (yay) değil de kiriş ölçülmüştün Kiriş kestiği yaydan
küçük olduğundan, diş arkmın az veya çok kavisli olmasına görer 0.5 veya
1 mm ekleme yapılabilir.

Şekil 183: Premolarlar ve kaninler için elde bulunan yerin ölçülmesi.
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Sürekli kanin ve premolarlar için gerekli yer, yani bu dişlerin
(3+4+5) mesiodistal çapları toplamı, daha önce anlatıldığı gibi, röntgen
veya korrelasyon metodu ile hesaplamr. Sag ve sol taraftaki sürekli kanin
ve premolarlar için elimizde bulunan mevcut yerden (şekil 183TA), gerek
li yer çıkarılınca sürekli kanin ve premolarlar için yer eksikliği veya
fazlalığı bulunmuş olur. Bundan sonra sıra kesici dişler bölgesindeki yer
darlığı veya fazlahğının hesabına gelmiştir.
Kesici dişler bölgesinde kontakt nokta ilişkilerinin bozulduğu yerlerdeki yer eksikliği veya fazlalığı yalnız kesici dişler arasındaki kontakt
noktalarında, daha önce anlatıldığı gibi (şekil 181-A) ölçülür. Yan kesici
dişlerle süt kaninleri arasındaki bozulmuş kontakt noktalarindaki yer
eksikliği veya fazlalığı hesaba katilmaz. Aksi taktirde III 2 - 2 III kontakt
noktalarindaki yer eksikliği veya fazlalığı, bir kere kanin ve premolarlar
bölgesinde (şekil 183-A) ve bir kere de kesici dişler bölgesinde (şekil 181A) olmak üzere iki defa hesaplanmış olur.
Böylece, sag ve sol taraftaki kanin ve premolarlar için bulunan yer
darhğı veya fazlalığına, kesici dişler bölgesindeki yer darlığı veya
fazlahğı da eklenerek, bütün diş kavsindeki yer darlığı veya fazlalığı hesaplanmış olur. Bulunan yer eksikliği veya fazlalığı miktarına, "a.l." kodlu
başlık altında anlatılan durum ve nedenlerden, Leeway yer rezervlerinin
de katilmasi gerekmektedir.

10.5.3. Ortodontik Model Tanisi
Tarn bölümünün başmda, hasta yammizda olmasa da, hastadan
almmış olan ortodontik tanı araçları incelenerek, hastaya teşhis konulabilmeli demiştik. Bu şekilde yapılacak ortodontik model tanısında, 3.
bölüm dişsel anomaliler ve 10.2.2. numarah başlık altrnda ağız içi
muayenede anlatılan konulardan, hangisinin hastamızda bulunduğu
aşağıdaki düzen içerisinde tanımlanacaktır.
1. Çene İçi (intramaksiller) İlişkiler
1.1. Alt Çene Diş, Kavsi: Ortodontik model analizi sonucu bulunan
yer darhğı veya fazlalığı (diastema) miktarı, vestibulo, Ungo-, supra-,
infrapozisyonlar, diş kayıpları ve eğilmeler (tipping) yazılrr.
1.2. Üst Çene Diş Kavsi: Aynı alt çene diş kavsindeki gibi yapılır.
2. Çeneler Arası (intermaksiller) İlişkiler

Scanned By OrTHoTaMiNe

2.L Sagittal Yön: Angle sinifalamsi (KLI, Kill, KLIII) sag ve sol
tarafta, molarlar ve kaninler için ayrı ayn tammlamr. Negatif overjet (on
çapraz kapaııış) veya pozitif overjet miktan belirlenir.
2.2. Vertikal Yön: Negatif overbite (ön açık kapanış), pozitif overbite
miktan, varsa on ve yan açık kapanışın hangi dişler arasında ve kaç mm
olduğu yazılır.
2.3. Transversal Yön: Yan çapraz kapanış, bukkal veya lingual
nonokluzyon, orta çizgi kayması belirlenir,

10.6. Bir Hastamn Ortodontik Tani Örneği
Bir fikir vermek için, kliniğimizde yaptığımız gibi, bir hastamn tarn
araçlarmdan elde edilen bilgiler toparlanarak, hastada bulunan ortodontik
sorunlar bir düzen içinde tanımlanacaktır. Bunu yazarak belirlememizin
amaci; hem tedavi plain yapihrken hastamn her bir sorununun nasil
çözüleceğinin düşünülmesine yardımcı olmak, hem de tedavi başmda,
ortasında veya sonunda başka bir meslekdaşımız olguyla ilgilendiğinde,
sorunun kolayca anlaşılmasım sağlamaktır, İşte bir hastamn tanı örneği:
-Hasta, takvim yaşı 12 yıl 2 ay olan bir erkek çocuğudun Hastamn
J
kemik yaşı ise 12 yil 6 ay o!up? btiyüme ve gelişiminin % 853 ünü
tamamlamistir (el bilek rontgen tamsi). El bilek rontgeninde sesamoid
kemik kalsifiye olmaya başladığından, hasta buluğ çağı gelişim atıhmına
yeni başlamıştır. Henüz sakal bıyık çıkmamış ve ses kalınlaşmamıştır.
Hastamn şimdiki boyu 147 cm olup, erişkin olduğunda tahmin edilen
boyu 172 cm hesaplanmıştır. Babasının boyu 175 cm'dir. Ailede en uzun
boylu erkek dayısı olup, boyu 183 cm imiş, Fakat hasta fizik yapi olarak
dayıya değil, babasının babasma (dedesine) benzermiş. Dedenin boyu ise
170 cm imiş, Bu durumda hasta erişkin olduğunda, hesaplanan tahminî
boyu gerçekleşebilir gibı görünmektedir,
- Hastamn dişsel tanısı şöyledin İkinci süt azıları henüz ağızda olup,
diğer süt dişleri düşmüşlerdir. Alt ve üst birinci premolarlar ve alt kanin
ler sürmüşler, üst kaninler henüz sürmemiştir. Panorama rontgen konjenital diş eksikliği olmadığmı ve ikinci premolarlar ve üst kaninlerin
sürmesinin yakın olduğunu gostermektedin Hastada Angle IIL sınıf
anomali ve ön çapraz kapamş (21 + 12) vardır. Overbite 4 milimetredin
Ust orta çizgi 1.5 mm sola kaymıştır. Alt ve üst kesici dişler arasında
diastemalar vardır. Ortodontik model analizi sonucu; alt çene diş kavsinde
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3 mm yer fazlahğı bulunmasma karşm, üst kesici dişler arasmda diastema
olmasına rağmen üst çene diş kavsinde 5.5 mm yer eksikliği bulunmuştur.
Buna bağlı olarak, vestibul tarafta büyük kabarıkhk gösteren üst kaninler,
yeterli yerleri olmadığmdan vestibulopozisyonda sürmek iizeredirler.
Orta çizgi kayması nedeniyle üst sol kanin için yer eksikliği daha fazladır.
- Hastanm alt çenesi alt ve iist kesici dişler başbaşa kapanış durumuna gelecek kadar geriye itilebilmektedir. Bu durum hastada fonksiyonel
ön çapraz kapamş olduğunu göstermektedir. Kalıtımla ilgili anamnezde,
ailede hiç kimsede alt çenenin ileri durumunun olmadığı söylenmiştir.
Hastanm ilk okuldayken çok sık bademciklerinin şiştiği ve ateşlendiği
bildirilmiştir.
- Hastadan iki adet sefalogram yapılmıştır. Bir tane Ön çapraz
kapamş durumunda (maksİmum interkuspidasyonda, sentrik okluzyonda),
bir tane de alt çene geriye itilerek alt ve üst kesici dişlerin başbaşa kapanış
durumunda uzak röntgen resmi çekilmiştir. ANB açısı ön çapraz kapanış
durumunda negatif 2 derece, başbaşa kapanış durumunda ise pozitif 1
derece ve SNA açısı 80 derece ölçülmüştür. Sefalometrik analizde üst
kesici dişlerde hafif retruzyon, alt kesici dişlerde ise hafif protruzyon
belirlenmiştir. Hastanm yumuşak doku profili; ön çapraz kapanış duru
munda belİrgin prognatik iken, başbaşa kapanış durumunda profil in prognatik durumu kaybolmaktadir.
- Hastadaki Angle III. sınıf anomalinin, iskeletsel kökenli III. simf bir
anomali (örneğin kalıtımsal prognati inferior) olmadığma, aşağıdaki bulgular işaret etmektedirler:
- Alt ve iist kesici dişlerin başbaşa kapanış durumunda ANB açısının
pozitif 1 derece olmasi.
- Ön çapraz kapanış yanında yan çapraz kapanışın (sirküler çapraz
kapanış) olmaması.
- Kalıtımla ilgili anamnezin negatif olması.
- Fakat yine de dikkatli olunmalıdır. Çünkü hasta buluğ çağı gelişim
atılımma yeni başlamıştır. Bir, bırbuçuk yıl sonra maksimum büyüme
hızma erişecektir. Ailede yakın akrabalardan, vefat etmiş, hatırlanmayan
prognati. inferior olgusu olabilir. Hastanm buluğ çağı gelişimi esnasinda
alt çene prognatik bir büyüme gösterebilir. Gerekli önlemlerin
ahnmasında fay da vardir.
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10.7. Tanı Örneğî Verilen Hastanm Tedavi Plânı
Bu kitap "tanı" bölümünün de anlatılmasıyla sona ermiştir. Bundan
sonraki konular; tedavi hedefi, tedavi plâm ve tedavi hedefine ulaşmak
için kullanılacak olan gereçler (apareyler) ayn bir kitabm konusudur. Hiç
oimazsa yukarıda tanısmı anlattığımız hastanin tedavi plânmdan da kisaca
bahsederek bu kitabi bitirmek iyi olacaktir.
Yukarida 10.6. numaralı başlık altmda tanısı anlatılan hastanin, once
soruniarim önemine göre siralayarak, ortodontik tedavi hedeflerini
belirleyelim. Hastanin sorunları şunlardır:
a- On çapraz kapanış.
b- Üst çenede 5 mm yer darlığı ve buna bağlı olarak kaninlerin
vestibulopozisyonda sürecek olmalan.
c- Alt ve iist kesici dişler arasındaki diastemalar.
d- Ust orta çizgi kayması,
Ortodontik tedavi hedefleri de aynı şekilde sıralanmaktadırlar.
a- On çapraz kapanışı düzeltmek.
b- Ust çenede 5 mm yer yaratmak.
c- Alt ve list kesici dişler arasmdaki diastemalari kapatmak.
d- Orta çizgiyi düzeltmek,
Şimdi yukarida sıralanan tedavi hedeflerine nasıl ulaşılacağmı planlay ahm.
a- On çapraz kapanış; üst kesici dişlerin one hareket ettirilmesi (protruzyon) ve alt kesici dişlerin arkaya hareket ettirilmesiyle (retruzyon)
düzeltilecektir, Çünkü hastanm sefalometrik analizinde, zaten yapmak
istediğimiz hareketlerin tersi olan bir durum saptanmıştır. Yani list kesici
dişlerin retruzyonu, alt kesici dişlerin protruzyonu vardir. On çapraz
kapanışı diizeltmek için, üst kesici dişler One hareket ettirildiğinde, overbite bir miktar azalacaktir. Tedavi başmda overbite 4 mm olduğundan, iist
kesici dişlerin protruzyonu ile meydana gelecek overbite azalmasi korkutucu (nüks açısından) olmayacaktır. Aynca alt kesici dişlerin arkaya
doğru hareket ettirilmesiyle de çok az miktarda da olsa overbite biraz arta392
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caktır.
b- Üst çenedeki yer eksikliği diş çekimi yapılmadan giderilecektir.
Neden diş çekmeden yer açılması gerektiğini, "Diş çekimi yapılırsa ne
olur?" sorusuna cevap vererek açıklayalım. Eğer üst çenede birinci premolarlar çekılerek yer sağlanırsa, iki premolann çekimi sonucu toplam 15
mm yer sağlanacaktır, Üst çenedeki yer eksikliği 5 mm olduğundan,
çekimden sonra 10 mm yer artmaktadır. Artan çekim boşlukları
kapatıldığı zaman üst kesici dişler arkaya doğru hareket edeceklerdir, Ust
kesici dişlerin arkaya doğru hareketi ise ön çapraz kapanışın düzeltilmesine ters yönde etki yapacaktır, Bu nedenle üst çenedeki 5 rnm'Iik yer
eksikliği, diş çekimi yapılmadan, üst kesici dişlerin 2.5 mm one doğru
hareket ettirilmesiyle tedavi edilecektir. Üst kesici dişlerin protruzyonuyia, hem ön çapraz kapanış düzeltilecek, hem de üst çenedeki yer eksikliği
giderilmiş olacaktır.
c- Alt ve üst kesici dişler arasmdaki diastemalarm kapatilmasi. On
çapraz kapanışı düzeltmek için, alt kesici dişlerin arkaya doğru hareket
ettirilmesiyle alt diastemalar kapanacaktir. Buna karşm hem ön çapraz
kapamşın düzeltilmesi, hem de üst çenede yer sağlamak amacıyla, üst
kesici dişlerin one doğru hareket ettirilmesi, list kesici dişler arasmdaki
diastemalan arttıracaktır. Ust diastemalarm artmamasi ve kapatilmasi için
gerekli önlemler (aparey) aiınacaktır.
d- Sola doğru kaymış iist orta çizginin düzeltilmesi. Üst kesici dişler
arasmdaki diastemalar kapatılırken, üst sol orta ve yan kesici dişlerin sag
tarafa doğru hareket ettirilmesiyle orta çizgi düzeltilecektir.
Tedavi Gereçleri (apareyler)
Bir işi yapmanın değişik yolları vardır. Örneğin en önemli işlerden
birisi yemek yemektir. Yemek; elle, çatal ve bıçakla veya uzak doğuda
olduğu gibi iki çubuk ile de yenilebilir. Bu bir tercih konusudur.
Bahsedilen hastanın tedavisi için de hareketli (miiteharrik) veya sabit
apareyler seçilebilir.
Hareketli Aparey
Hastamiza bir üst çene plâğı yapılabilir. Bu iist çene plâğına yerleştirilen zemberekler ile; once iist kesici dişlerin protruzyonu yapılarak on
çapraz kapanış düzeltilir, sonra iist kesici dişler arasmdaki diastemalar
kapatihr. Alt çenedeki diastemalar ise, iist kesici dışler alt kesici dişlerin
393
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önüne geçtikten, yani pozitif overjet sağlandıktan sonra, alt kesici dişler
üzerine etkiyen çiğneme basıncıyla kendiliğinden kapanacaktır. Üst çene
plâğı ile beraber bir de, alt çenenin sagittal yön büyümesini frenlemek
amacıyla çenelik (chin cup) yapilmahdir.
Sabit Apareyler
Hastamizm hem iist hem de alt dişleri üzerine band ve bracket'ler
yapılacaktır. Üst çenede sag ve sol tarafta, birinci premolarlar ile yan kesi
ci dişler arasına yerleştirilen itici spiral zembereklerle (open coil springs);
üst kesici dişlere bir taraftan protruzyon hareketi yaptinlirken, diğer
taraftan da ayni mekanizma ile kesici dişler arasindaki diastemalar
kapatılacaktır. Alt ve üst çene dişleri arasına çeneler arası Kl.III elâstikler
takılacaktır. Kl.III elâstikler üst altı yaş dişlerinden, alt ön bölge dişleri
arasına gerilen lastik rondellerdir (sag ve sol). Bu Kl.III elâstikler alt kesi
ci dişlere retruzyon hareketi yaptirarak, hem ön çapraz kapanışm
düzelmesini, hem de alt diastemalann kapanmasini sağlayacaklardır.
Kl.III elâstikler aynca bir çenelik gibi de iş gorerek alt çenenin öne doğru
büyümesini frenlerken, ayni zamanda üst çenenin öne doğru büyümesini
de stimüle edecektir. Bu nedenle Kl.III elâstikler kullanilirken çeneliğe
gerek olmayacaktir. Fakat Kl.III elâstikler terkedilince çenelik yapılması
gerekecektir.
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genel büyüme ve
yüz iskeleti büyümesi 266
gerekli ark boyu hesabi 380
gerekli diş kavsi uzunluğu hesabi 380
gigantism 190
girinti (invaginasyon, groove) 220
glossoptosis
(Pierre Robin sendromu) 171
gnatolojik ideal okluzyon 9
gömük dişler (impaction, inclusion,
retention) 156, 191, 343, 350
gömük kanin 156, 343
-HH- açısı 79
hastahklar (anomali nedeni) 189
hemifacial microsomia
(otomandibular dysostosis) 173
hiperodonti 158, 159,214
hiperparatiroidism 192
hipersementosis 190, 191
hipertiroidism 191
399
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hipodonti 157, 158, 172,214
hipofiz 190
hipofizer cücelik 191
hipokalsiyum (malnutrition) 182
hipoparatirodism 192
hipoplazi 178,311, 312
hipoprotein (malnutrition) 183? 184
hipotiroidism 191
Holdaway farki (difference) 79, 80
Hoi da way sefalometrik analizi 78
hormonal bozukluklar 189
hyperdivergent 126, 155
hyperpituitarism 190
hypertelorismus 173
hypodivcrgcnl 125, 155
hypopituitarism 191
-İiç nasal çıkmü (medial
nasal process) 217, 220, 221
ideal okluzyon 10
ikinci smif anomaliler 29
ikincil (sekonder) damak 221
ikincil (sekonder) kıkırdak 237
ikiz diş (geminasyon) 156
ilkel ağız boşluğu 219
ilkel (primer) damak 220
impaction (gömük diş) 191, 343, 350
incidence (anomali orani) 40
inclusion
(gömükdiş) 156, 191,343,350
indirekt kemikleşme 227
indisler (bas ve yiiz) 105
infrapozisyon, infraokluzyon 26
insizif kemiklcşme merkezi 238, 239
interceptive (koruyucu) ortodonti 3
intermaksilier anomaliler 29
interokluzal arahk
(free way space) 9, 138
intersfenoidal sinkondrosis 228
interstisyel (intertiticll) büyüme 240
intramaksiller anomaliler 23
intramembranöz kemıklesme 225
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iskeletsel açık kapanış 125
iskeletsel anomaliler 111
iskeletsel derin kapanış
(artnıış overbite) 123
iskeletsel sagittal yön anomaliler 111
iskeletsel transversal
yön anomaliler 126
iskeletsel vertikal yön anomaliler 122
izole dudak veya damak yarığı 163
-Kkahtimsal alt çene prognatisi 160
kahtimsal alt çene retrognatisi 161
kahümsal anomaliler 159
kalsifikasyon başlangıcı (dişler) 312
kalsiyum eksikliği (malnutrition) 182
kapsiiler matriks (Moss) 265
karışık dişienme 325
kaynaşma (fusion) 156
kemiğin bütünüyle yer değiştirmesi
(deplacement, translation) 260
kemik büyümesi 240
kemik biiyiime merkezleri 242
kemik büyüme ve
gelişim mekanizmaları 252
kemik buy time yerleri 244
kemik içinde yer değiştirme
(relocation) 259
kemik oluşumu (kemikleşme) 224
kemik yaşı 269, 314,371
kemikleşme merkezleri 231
kıkırdaksal kemik oluşumu 227
kireçlenme başlangıcı (dişler) 312
kollagen lifler 224, 247
kombinasyon sefalometrik analizi 96
kondral kemik oluşumu 227
kondroblast, kondrosit 230
konjenital diş eksikligi 157, 344
konuşmaplağı 170
konuşma tedavisi 162, 169, 170
konveksite açısı 59? 92
kortikal (konpakt) kemik 250
koruyucu (preventive) ortodonti 2
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kötü ahşkanlıklar 184
kötü beslenme (malnutrition) 181
kuş yüzü 175
-Llabiopozisyon 24
laryngopharynx 167
lateral crossbite 37, 144
lateral nasal process 217, 220, 221
leeway yer rezervi 342
lingopozisyon 24
lingua! nonokluzyon 39
logopedi (konuşma
tedavisi) 162. 169, 170
iokal sefalometrik çakıştırma 100
long centric 10
lone cone röntcen 382, 383
luksasyon (çene) 176
luksasyon (diş) 177
-Mmacroslossie 174, 192
magnifikasyon 44
makrodonti 155
maksilla'nm prenatal
kemiklesmesi 238
maksilla translasyonu 292, 293
maksiller çıkıntı
(burjon, process) 217, 220
malnutrition 181
malocclusion 23, 29
malposition 23
mandibula'nm prenatal
kemiklesmesi 233
mandibula
translasyonu 294, 297, 298, 299
mandibular çıkıntı
(burjon, process) 217, 220
mandibulofacial dysostosis
(Treacher Collin's syndrome) 172
marginal rotasyon 25
maturity indicators 371, 373
maymun diastemasi 321

Meckel kıkırdağı 234, 236
medial nasal process 217, 220, 221
medüllcr (süngerimsi) kemik 250
membranöz kemikleşme 225
mesial okluzyon 32
mesiodistal cap
(siit ve sürekli diş genişliği) 330
metacarpal (tarak) kemikleri 370
mctopik sutura 233
mevcut ark boyu 379
mezodermizasyon 165, 221
mezognatik (ortognatik) yiiz 60
microcephalie 173
micrognathie inferior 171
micrognaihie superior 172
mikrodonti 155
mine invaginasyonu
(dens in dente) 156
mixt dentition 325
mongolism (Down's syndrome) 173
morfogenez 214
Moss fonksiyonel matriks teorisi 264
Moyers tablolari 384
muayene 357
myxedema 192
-Nnanismus (hipofizer ciicelik) 198
nasal polip 194
nasofrontal çıkıntı 217, 220, 221
nasomaksiller
kompleks 260, 262, 263, 271
nonokluzyon 38, 39
normal okluzyon 9, 14
nöromuskuler sistem 152
nötral okluzyon 14
Ookluzal röntgen 368
okluzyon doğrusu (diizlemi) 12
okluzyon normal (nötral, ideal) 9, 14
okluzyon distal 29
okluzyon mesial 32
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okluzyon sentrik 10
olfaktifplakod217, 221
olgunluk göstergeleri
(maturity indicators) 371, 373
oligodonti 157
oniki yaş dişler sürmesi 347
ontogenez 214
open bite 35T 125, 140
organik matriks 224, 226
organogenez 214, 216
organopathie 214
oropharynx 167, 196
orîa çizgi kayması 201, 204
orthopantomogram 362
ortodontik anomali oluşumu 151
ortodontik anomali orani 40
ortodontik bölgeler 151
ortodontik model analizi 377
ortodontik model kesimi 374
ortodontik model tanısı 389
ortodontik tanı ömeği 390
ortodontik tedavi planı ömeği 392
ortodontik tedavi hedefleri 3
ortodontinin amaçları 2
ortodontinin giicii 1
ortodontinin tammi 1
ortodontinin tarihçesi 4
ortognatik (mezognatik) yüz 60
ossifikasyon (kemikleşme) 224
osteoblast 224, 226
osteoid 224, 226
osteoklast 225
osteosit 225, 226
otomandibular dysostosis
(hemifacial microsomia) 173
overbite 14
overjet 13

ön açık kapanış 36, 125, 140
ön-arka (sagittal)
yön dişsel anomaliler 28
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ön-arka yön fonksiyonel
anomaliler 133
ön-arka yön iskeletsel anomaliler 111
ön çapraz kapanış 32, 137
ön kafa kaidesi 56
örtiilü kapanış
(Deckbiss)31, 135, 161
öz geçmiş 356
-Ppalatinal çıkıntı
(palatinal process) 218, 221
palatinal nonokluzyon 39
palatopozisyon 24
panorama röntgen 362
paratiroid 192
parmak emme 185
parsiyel yank 163
periapikal diş röntgeni 362
periapikal röntgen tutucusu 366
periapikal röntgenle gömük
diş konumu belirleme 366
periodontal hastalıklar
(anomali nedeni) 198
periodontal membran
(büyüme yeri) 245
periostal matriks (Moss) 265
periosteum (büyüme yen,
periostal büyüme) 227, 244
persiste dişler 191, 344
phalanx'lar (parmak kemikleri) 370
pharynx 167, 196
Pierre Robin sendromu 171
polip (nasal) 194
postlaktal düzlem 319, 320, 329
postmaksiller kemikleşme
merkezi 238, 239
postnatal büyüme ve gelişim 266
premaksiller kemikleşme
merkezi 238, 239
prenatal büyüme ve gelişim 216
preventive ortodonti 2
primitive palate (primer damak) 220
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primordial (birincil) kikirdak 227, 228
processus alveolaris
(büyüme yen) 250
profıl değişikliği
(büyüme sonucu) 305
profıl sefalometrik analizler 58
prognati inferior 119, 160
prognati superior 48, 116
prognatik yiiz 58, 60, 68
protein cksikliği
(malnutrition) 183, 184
pseudohypodontie 172
pseudomacroglossie 173
pseudoprognathie inferior 172, 173
pubertal
büyiime 267, 269, 270, 372, 373
pubertal growth
spurt 266, 269, 270, 372, 373
-Rradius 370, 373
raşitizm 182, 183
refleks tonus 153
reinkluzyon
(reinclusion) 178, 179,287
relation centric 9
relocation 259
remodelling 257
retrognati inferior 47, 116, 161
retrognati superior 121
retrognatik yiiz 60
rezorbsiyon
(ikinci süt azısı kökü) 323, 324
rezorbsiyon
(süt yan keser kökü) 323, 324
rhinolalia aperta 167, 170
rhinopharynx 167, 196
riboflavin (B2 vitamini) 171, 173
Ricketts yumuşak doku
profil anaiizi 94
rotasyon (di§) 25
rotasyon (alt çene) 294-299
röntgen filmi deformasyonu 265

rontgen magnifakasyonu 44, 364, 365
-Ssagittal yön dişsel anomaliler 28 *
sagittal yön fonksiyonel
anomaliler 133
sagittal yön iskeletsel anomaliler 111
sağ-sol yön dişsel anomaliler 37
sağ-sol yön fonksiyonel
anomaliler 144
sağ-sol yön iskeletsel anomaliler 126
santral lüksasyon 178
sefalometri nedir 43
sefalometri amaçları 46
sefalometrik rontgen (sefalogram) 43
sefalometrik noktalar 53
sefalometrik doğrular 56
sefalometrik analizler 58
sefalometrik çakıştırma 97
sefalometrik tani 47, 80, 111
sefalometrik yumuşak doku anaiizi 91
sekonder damak 221
sekonder kikirdak 237
sentrik okluzyon
(centric occlusion) 10
sentrik ilişki (centric relation) 9
sentrik ilişkiden kayma
(slide in centric) 10
septum alveolaris hareketi 249
septum nasi deviasyonu 194
seri periapikal rontgen 363
sesamoid kemik 373
sfenoetmoidal sinkondrosis 228
sfenooksipital sinkondrosis 229
Sharpey lifleri 227
short cone rontgen 382, 383
sinkondrosis 228
sinus maksillaris
büyümesi 273, 276, 278
sirkiiler çapraz kapanış 161
solunum şekli 195
soy geçmiş 356
Spec eğrisi 87, 88, 381
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speech plate 170
speech therapy 162, 169, 170
spinalar dogrusu 57
Steiner sefalornetrik analizi 80
Steiner tedavi plani 84
Steiner ankiraj muhasebesi 90
Steiner yumuşak doku
profil analizi 94
stomadeum 219
supernumerary teeth
(artı dişler) 158, 159
suprapozisyon, supraokluzyon 26
suiuralar (büyüme yen) 244, 271
sutura incisivocanin 238, 239, 240
sulura palatina media'dan
biiyüme 273, 277
siingerimsi kemik 250
siirekli diş kayıpları
(anomali nedeni) 203
siirekli dişlerin siirme zamanlan 313
siirekli kesici dislerin siirmesi 330
siirmeden once siirekli diş
konumlan ve soninlar 322
süt ve siirekli dislerin
yaziyla ifadesi 309
siit ve siirekli dişlerin oluşumu 309
süt ve siirekli dislerin
kireçlcnmcsi 310
siit ve siirekli dislerin
mesiodistal genişlikleri 330
siit dişlenme dönemi 318
siit dişlerinin siirme zamanlan 313
siit dişlerinin siirmesi ve
okluzyon oluşması 318
siit dişlenmede sorunlar 321
siit dişi kayıpları
(anomali nedeni) 201, 343
synostosis 172
-Ttakvim yaşı (cronological age) 314
Tanaka formülü 385
tarn araçlan ve tani 355
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tarihçe (ortodonti) 4, 5
tedavi plani 392
tek taraflı dudak damak yarığı 163
tek taraflı yan çapraz kapanış 37
tete â tete okluzyon 189
timak yeme 189
tipping 27
tiroid 191
tongue thrusting (dil basmci) 186
tonsilla lingualis 195
tonsilla palatina 187, 196, 197
tonsilla pharyngica 187, 197
tonus 153
total luksasyon 177
total sefalornetrik çakıştırma 97
total yank 163
transform atif değişiklikler 265
translasyon 260, 265
translasyon
(alt çene) 294, 297, 298, 299
translasyon (çene ucu) 301
translasyon (fossa mandibularis) 300
translasyon (üsl çene) 292, 293
transversal yön fonksiyonel
anomaliler 144
transversal yön iskeletsel
anomaliler 126
travma anomalileri 174
Treacher Collin's sendromu
(mandibulofacial dysostosis) 172
trisomy 21 syndrome
(mongolism) 173
tuber maksillaris'in periostal
biiyiimesi 274
Turner dişi 312
tümörler (anomali nedeni) 193
Tiirkiye'de ortodonti 5
Tweed sefalornetrik analizi 64
-Uulna 370
unilateral crossbite 37
unilateral dudak damak yangi 163
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uvula bifida 163
uzak röntgen resrni 43
-Üüçüncü sınıf anomaliler 32
üst çcne doğrusu
(spinalar doğrusu) 51
üst çene kompleksi (nasomaksiller
kompleks) 260, 262, 263, 271
üst çene translasyonu 292
üst çenenin yerel büyümesi 271
list çenenin sagittal yön büyiimesi 274
üst çenenin transversal
yön büyümcsi 277
üst çenenin vertikal
yön büyümesi 275
üst dişlenmenin vertikal ve
sagittal yön gelişimi 278

yerel sefalometrik çakıştırma 100
yirmi yaş dişleri sürmesi 349
yumuşak doku profil analizi 91
yiiz açısı (facial angle) 59
yüz asimetrisi 176
yüz doğrusu (facial plane) 57
yüz indisi 105
yüz iskeletinin büyüme ve
gelişimi 213
yüz iskeletinin embriyonal büyüme ve
gelişimi 216
yüz iskeletinin postnatal büyiime ve
gclişimi 266
yüz iskeleti büyiimesi ve profil
değişikliği 304
-Zzarsal kemiklesme 225

-V"V" harfi büyiime prensibi 253
vestibulopozisyon 24
vertikal yön dişsel anomaîiler 35
vertikal yon fonksiyonel
anomaliler 138
vertikal yön iskeletsel anomaliler 122
viscerocranium 230
vitamin A 183
vitamin Bl 166, 183
vitamin B2 171, 183
vitamin D 183
-YY ekseni 57
yan açık kapanış 37
yan çapraz kapanış 37, 144
yer darlığı, eksikliği (çapraşıklık) 24
yer fazlalığı (diastema) 24
ver hesabı
(ortodontik model analizi) 377
yer rezervi 342
ycniden biçimlenme
(remodelling) 257
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