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ÖNSÖZ 
 
 
 
 

Sınıf III anomaliler, az karşılaşılmasına rağmen mutlaka tedavi edilmesi gereken 
olgulardır. Doğru tedavi yöntemine karar verebilmek için anomaliye sahip bireylerin 
kraniyofasiyal özellikleri iyi bilinmelidir. Bu tez çalışmasının amacı; büyüme gelişim 
dönemi boyunca sınıf III anomaliye sahip bireylerde kraniyofasiyal yapılarda 
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1. GİRİŞ 

 

 

Sınıf III anomaliler gerek teşhis gerekse tedavi planlaması açısından en zor 

ve karmaşık ortodontik deformitelerdir. Yüzün iskelet yapısı, dentoalveolar 

ve iskelet yapılardaki gelişimsel farklılıklar, kraniyumdaki anomaliler gibi 

birçok neden sınıf III olguların oluşumuna katkıda bulunmaktadır. (Delaire, 

1997; Ellis ve McNamara, 1984; Graber ve ark., 1997) 

 

Sınıf III olguların büyüme ile ilerlemesi geri dönüşümsüz olarak dentofasiyal 

yapıları etkilemektedir. Anomaliye sahip olan çocuklar kendilerini itici veya 

çirkin bulmaktadırlar, bu nedenle de hayata karşı negatif ve depresif olarak 

büyümektedirler. Bu olumsuz psikolojiyi erişkin döneme de taşımaktadırlar. 

(Chen ve Lai-Ying, 1997; Stricker ve ark., 1979) 

 

 

1.1. Epidemiyoloji 

 

Etnik kökene göre prevalansı değişiklik göstermekle beraber, iskeletsel sınıf 

III maloklüzyonun beyaz ırkta görülme sıklığı %2-12 arasında olup, 

ortodontide tedavisi en zor olan düzensizlikleren birisidir. (Huber ve 

Reynolds, 1946; Humphreys ve Leighton, 1950; Massler ve Frankel, 1951; 

Newman, 1956; Ast ve ark., 1965; Mermigos ve ark., 1990; El-Mangoury ve 

Mostafa, 1990; Kajiyama ve ark., 2000) Bu maloklüzyonun Japon ve Çin 

popülasyonlarında %14’ e varan bir sıklıkla görüldüğü tahmin edilmektedir. 

(Irie ve Nakamura, 1975; Ngan ve ark., 1996)  
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Japon toplumunda ortodontik tedavi için kliniklere başvuran yaklaşık her iki 

hastadan birisi (%48) sınıf III anomaliye sahiptir. (Massler ve Frankel, 1951; 

Jacobson ve ark., 1974; Ishii ve ark., 1987; Takada ve ark., 1993) 

 

Afrika ve Amerika toplumlarında ise sınıf III maloklüzyonların görülme 

sıklığı daha azdır. Bu toplumlarda bimaksiller protrüzyon insidansı daha 

fazladır. (Ngan, 2006) İskandinavlarda sınıf III olgular İtalyanlara göre daha 

fazla bulunmuştur. (Graber, 1997) İngiliz popülasyonunda sınıf III 

düzensizlik görülme sıklığı ise %3-5 olarak bildirilmiştir. (Humpherys ve 

Leighton,1950) 

 

Başçiftçi ve arkadaşları (2002), Konya ve yöresinde yaşları 6-12 yıl arasında 

değişen 965 bireyde maloklüzyonların görülme sıklıklarını değerlendirdikleri 

çalışmalarında; %3,5 oran ile en az sınıf III anomalinin görüldüğünü 

bildirmişlerdir. 

 

 

1.2. Sınıf III Maloklüzyon Tipleri 

 

Sınıf III maloklüzyon, 1899 yılında ilk kez Edward H. Angle tarafından 

tanımlanmıştır. Angle tanımlamasını, ‘mandibulanın protrüzyonu, alt 

dişlerin mesiyooklüzyonu, alt kesici dişlerin ve kaninlerin lingual 

inklinasyonu’ olarak yapmıştır. Yapılan bu tanımlama günümüzde hala 

geçerlidir fakat yetersiz kalmaktadır. 
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1.2.1. Dişsel Sınıf III Maloklüzyonlar 

 

Angle sınıf III maloklüzyonlar, bukkal bölgede, üst sürekli 1. molar diş sabit 

kabul edildiğinde alt sürekli 1. molar dişin üst ikinci premoların distal yarısı 

ve üst sürekli birinci molar dişin 2/3 meziyali arasında kapanış göstermeyip 

daha meziyalinde konumlandığı maloklüzyon sınıfıdır. (Graber ve ark., 

1997; Proffitt, 1986) 

 

Dişsel sınıf III anomalilerde Angle sınıf III kapanış mevcuttur, iskeletsel 

yapıda sagital yönde düzensizlik bulunmamaktadır. ANB açısı normal 

sınırlar dahilindedir. 

 

Bu anomali iki şekilde oluşmaktadır: 

• Alt kesici dişlerin labiale, üst kesici dişlerin palatinale 

eğilmeleri nedeniyle sapmanın öncelikle ön bölgeden 

kaynaklandığı olgular. 

• Alt diş kavsinde süt ikinci molar dişlerin erken çekimine bağlı 

olarak alt daimi birinci molar dişlerin meziyalizasyonları 

sonucu oluşan maloklüzyonlar. 

 

 

1.2.2. İskeletsel Sınıf III Maloklüzyonlar   

 

İskeletsel sınıf III olgularda ANB açısı negatif değerdedir. Mandibulanın 

gelişim fazlalığı ve/veya ileride konumlanması, maksillanın gelişim 

yetersizliği ve/veya geride konumlanması ile bunların kombinasyonu sonucu 

oluşabilmektedir. (Guyer ve ark., 1986; Jacobson ve ark., 1974; McNamara 

ve ark., 1987) 
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A) Mandibulanın kraniyuma göre gelişim fazlalığı 

• Üst kesici dişlerde labial tipping, alt kesici dişlerde 

lingual tipping görülür. 

• SNA açısı normal sınırlar dahilindedir. 

• SNB açısı normalden büyüktür. 

• ANB açısı negatiftir. 

• Gonial açı genellikle artmıştır. 

• Mandibula boyu her zaman uzun değildir, kraniyuma 

göre ileride konumlanmış olabilir. 

• Dil yassıdır, ileride ve aşağıda konumlanmıştır. 

 

B) Fonksiyonel sınıf III maloklüzyon 

• Mandibula dişsel ya da çevresel etkenler vasıtasıyla 

zorunlu olarak ileriye kaydırılmak suretiyle kapanışa 

getirilmektedir. 

• Alt yüz yüksekliği normaldir. 

• Alt dudak ileriliği mevcuttur. 

• Anterior bölgede çapraz kapanış ile beraber orta hat 

sapması görülebilir. 

• Yan çapraz kapanış görülebilir. 

• SNA açısı normaldir. 

• SNB açısı artmıştır. 

• ANB açısı negatiftir. 
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C) Maksillanın kraniyuma göre gelişim yetersizliği 

• Angle sınıf III molar ilişki mevcuttur. 

• Ön çapraz kapanış mevcuttur. 

• Derin veya açık kapanış olabilir. 

• Yan çapraz kapanış görülebilir. 

• Maksillada şiddetli çapraşıklık ile beraber üst kanin dişler 

gömülü kalmış olabilir. 

• SNA açısı normalden küçüktür. 

• SNB açısı normal sınırlar dahilindedir. 

• ANB açısı negatiftir. 

 

D) Mandibulanın gelişim fazlalığı ve maksillanın gelişim 

yetersizliğinin kombinasyonu 

• Maksiller kaide kısadır veya sagital yönde kraniyuma göre 

geride konumlanmıştır. 

• SNA açısı normalden küçüktür. 

• SNB açısı normalden büyüktür. 

• Mandibuler kaide uzundur. 

• Ramus boyu kısa ise bireyin büyüme yönü vertikaldir ve 

gonial açı artmıştır. 

• Ramus boyu uzun ise bireyin büyüme yönü horizontaldir. 

 

E) Pseudo-forced bite maloklüzyonlar 

• Sagital yönde kraniyuma göre maksillada gelişim yetersizliği 

ile beraber, üst kesici dişlerin labioversiyonları, kraniyuma 

göre ileride konumlanmış ve uzun mandibula ile beraber alt 
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kesici dişlerin lingoversiyonlarıyla kompenzasyon sağlanmış 

ve iskeletsel sınıf III maloklüzyon maskelenmiştir. 

 

 

 Jacobson ve arkadaşları (1974), sınıf III maloklüzyonların yaklaşık %25’inin 

maksiller yetersizlikle karakterize olduğunu belirtirken, Ellis ve McNamara 

(1984) sınıf III maloklüzyonların %65 ile %67’sinin maksiller retrognatizm 

gösterdiğini bildirmişlerdir. 

 

Bir başka araştırmaya göre de normal konumlanan maksilla ile birlikte 

mandibular prognati görülme insidansı %19,1’dir. (Ellis ve McNamara, 

1986) 

 

Chang ve arkadaşları (1992), sınıf I ve sınıf III olgularda kraniyo-dento-

fasiyal yapı farklılıklarını karşılaştırdıkları araştırmalarında; sınıf III 

olgularda çeneler arası sapmanın kompenzasyonu amacıyla alt kesici dişlerin 

linguale, üst kesici dişlerin labiale eğimlendiğini bildirmişlerdir. 

 

 

1.3. Etiyoloji 

 

Van Limborg (1970), kranial morfogenetik yapının gelişiminin kontrolünün 

birbirinden farklı beş faktöre bağlı olduğunu bildirmiştir. Buna göre sınıf III 

olguların gelişiminde; intrinsik genetik, lokal ve genel epigenetik,  lokal ve 

genel çevresel faktörler rol oynamaktadır. 
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İntrinsik genetik faktörler hücrenin içinde etkilidir ve hücrenin kendi 

potansiyelini belirler. Epigenetik faktörler ise hücrenin dış kısmında etkilidir. 

Çevresel faktörlerde etki genetik yapılardan değil, dış çevreden kaynaklanır. 

(McNamara ve ark., 1983) 

 

 

1.3.1. Genetik Faktörler 

 

Sınıf III anomalilerin etiyolojisinde aile ve ırka bağlı genetik faktörler 

görülebilmektedir. Litton ve arkadaşlarının (1970) yaptığı bir çalışmaya göre; 

sınıf III deformiteler otozomal dominant veya resesif geçiş yapmamaktadır 

ancak polijenik transmisyon olmaktadır. 

 

 

1.3.2. Lokal Epigenetik Faktörler 

 

Graber, Rakosi ve Petrovic’e (1997) göre; mandibulanın gerçek ileriliği 

infantil dönemde ortaya çıkabilmektedir. Şiddetli mandibuler prognatizm 

vakaları genellikle kesici dişler sürerken ortaya çıkarlar. 

 

Bu durumun ortaya çıkması şöyle açıklanmaktadır: 

• Üst santral dişlerin palatinale, alt santral dişlerin labiale 

eğimli sürmeleri sonucu normal overjet oluşmaması, 

• Lateral dişlerin sürmeye başlamasıyla birlikte ön çapraz 

kapanış oluşması, 

• Dilin daha aşağıda ve önde konumlanarak alt kesici dişlere 

fazla kuvvet uygulaması,  
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• Bireyin, alt çenesini fonksiyon ve morfolojik ilişkiyi 

sağlayabilmek için daha önde konumlandırması ile sınıf III 

anomali ortaya çıkmaktadır. 

 

Sınıf III anomalilerin %10’unun infantil dönemde ortaya çıktığı bildirilmiştir. 

(Graber ve ark., 1997) Prematür kontaktlar ve anormal diş sürmeleri sonucu 

mandibula öne doğru yer değiştirmekte ve fonksiyonel sınıf III anomali 

oluşabilmektedir. Bu durum tedavi edilmezse dentofasiyal gelişimin ilerleyen 

safhalarında gerçek iskeletsel sınıf III maloklüzyon oluşmaktadır. 

 

Süt molar dişlerin erken kaybı sonucunda veya üst kesici dişlerin 

lingoversiyonlarıyla, mandibula posterior mekanik reseptörlerini ve 

fonksiyonel desteğini kaybetmektedir. Çiğneme sırasında birey, tam oklüzal 

temas sağlamak amacıyla alt çenesini önde konumlandırmaktadır. Bu 

nöromuskuler kompenzasyon sonucu daimi olarak prognatik mandibuler 

pozisyon meydana gelmektedir. (Graber ve ark., 1997) 

 

Üst bukkal segmentteki dişlerin sürmemeleri ile dil itimi veya postural 

aktivite oluşmaktadır. Bu da mandibulanın otorotasyonuna ve iskeletsel sınıf 

III deformite oluşumuna neden olabilmektedir. 

 

Oklüzal düzlem, alt yüzün gelişimine vertikal yönde etki eden en önemli 

komponenti oluşturmaktadır. Sınıf III olgularda, posterior dişlerin vertikal 

konumları büyüme ve gelişim sürecinde stabil kalmamaktadır. Molar dişlerin 

erüpsiyonu fasiyal yapıların büyümesi sırasında ve sonrasında devam 

etmektedir. Bu nedenle, genetik faktörler her zaman tek başlarına sınıf III 

maloklüzyon oluşumuna neden olmamakta, molar dişlerin erüpsiyonları da 

maloklüzyonun oluşumunda etkin rol oynayabilmektedir. (Sato, 1994) 
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1.3.3. Çevresel Faktörler 

 

Litton, Ackermann, Isaacson ve Shapiro’ya (1970) göre, sınıf III 

anomalilerin oluşumunda ve ilerlemesinde çeşitli çevresel etkenler 

bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak; 

 

•   Tonsillaların büyümesi, 

• Solunum yolu engellerine bağlı solunum bozuklukları, 

• Konjenital anatomik defektler, 

• Postür bozuklukları, 

• Travma, 

• Hipofiz bezi hastalıkları, 

• Alışkanlığa bağlı mandibulanın önde konumlandırılması, 

• Taklitçilik, 

• Hormonal bozukluklar, 

• Daimi molar dişlerin erken kaybı, 

• Süt kesici dişlerin erken kaybı, 

• Daimi kesici dişlerin düzensiz erüpsiyonu verilebilir. 

 

 

1.3.4. Kraniyofasiyal Yapılardaki Değişkenlikler 

 

Kraniyofasiyal kompleksi oluşturan yapılardaki değişimler sınıf III 

maloklüzyon oluşumunda etken olabilmektedir. (Björk, 1950; Ellis ve  

McNamara, 1984) 
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Björk (1950), prognatik yüz yapısının; kraniyel tabanın kısalığına ve eğimine 

veya artmış mandibuler uzunluğa bağlı olarak ortaya çıkabileceğini 

belirtmektedir. 

 

Bazı araştırıcılar da bu görüşe ek olarak, kraniyel kaideye bağlı olarak 

glenoid fossanın anteriorda konumlanabileceğini bildirmişlerdir. (Jacobson, 

1974; Droel ve Isaacson, 1972) 

 

Masaki (1980), Japon bireyler ve beyaz Amerikalılar arasındaki farklılıkları 

değerlendirmek için bir çalışma yapmıştır. Japon bireylerde posterior 

kraniyel taban uzunluğunun ve posterior fasiyal yüksekliğin belirgin şekilde 

büyük olduğunu belirtmiştir. 

 

Guyer ve arkadaşları (1986) ise, sınıf III ve sınıf I olguları karşılaştırdıkları 

çalışmada, posterior kraniyel taban uzunluğunun  sınıf III olgularda daha 

uzun bulunduğunu bildirmişlerdir. 

 

Reyes ve arkadaşları (2006), 11 yaşındaki sınıf III ve sınıf I 949 olgunun 

iskeletsel yapılarını karşılaştırdıkları çalışmalarında, sınıf III olguların 

kraniyel kaide eğimlerinin daha küçük olduğunu belirtmişlerdir. 

 

 

1.3.5. Maksillanın Kraniyuma Göre Konumu ve Boyutu, Üst Dişlerin 

Pozisyonu 

 

 Birçok  araştırıcı, yaptıkları çalışmalar sonucunda sınıf III maloklüzyonların, 

iskeletsel ve dişsel sapmaların varyasyonları sonucu oluştuğunu 

bildirmişlerdir. Ellis ve McNamara (1984), kraniyofasiyal kompleksi, 
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maksillanın pozisyonu, üst dişlerin pozisyonu, mandibulanın pozisyonu ve 

alt dişlerin pozisyonu olmak üzere dört alt gruba ayırmışlardır. 

 

1970’li yıllara kadar iskeletsel sınıf III olgular mandibuladaki fazlalığa 

bağlanmaktaydı. Yapılan araştırmalar sonucunda, birçok sınıf III olguda 

maksillanın hipoplastik olduğu ve anomalide primer defekti oluşturduğu 

belirlenmiştir. (Haas, 1970; Williams ve Andersen, 1986) 

 

Ellis ve McNamara (1984), sınıf III olguların %65-67’sinin maksillanın 

retrüzyonuna bağlı olduğunu belirtmişler ve bu vakaların %30,1’inde 

mandibular prognati de olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Guyer ve arkadaşları (1986), normal veya prognatik mandibulaya sahip 

bireylerin %57’sinde maksiller iskeletsel düzensizlik olduğunu rapor 

etmişlerdir. 

 

Sanborn (1955), sınıf III olguların %33’ünün maksillanın gelişim 

yetersizliğine bağlı olduğunu, Bell (1981) ise bu oranın %30-40 olduğunu 

belirtmiştir. 

 

 

1.3.6. Mandibulanın Kraniyuma Göre Konumu ve Boyutu, Alt Dişlerin 

Pozisyonu 

 

Sanborn (1955) yaptığı çalışmada, sınıf I kontrol grubu ile 

karşılaştırıldığında sınıf III yapıya sahip bireylerin %45’inde mandibulanın 

prognatik olduğunu belirtmiştir. 
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Prognatik mandibulaya sahip sınıf III olgularda temel soru; ‘Sebep 

mandibulanın fazla büyümesi mi, yoksa normal boyuttaki mandibulanın önde 

konumlanması mıdır?’ olmuştur. (Guyer, 1986; Tollaro ve ark., 1994) Stapf 

(1948), prognatik mandibulaya sahip bireylerde  mandibula boyutlarının 

genelde normalden büyük olduğunu bildirmiştir. 

 

 

1.4.   Tedavi Yaklaşımları 

 

Sınıf III olgularda farklı etiyolojik nedenlere bağlı olarak farklı tedavi 

yaklaşımları ortaya konmuştur. Büyüme potansiyeli olan ve erken dönemde 

teşhis edilen bireylerde tedavi seçenekleri şöyledir: 

 

• Maksillanın posteriorda konumlandığı veya sagital yönde 

gelişim yetersizliği olan vakalarda, maksillanın ileri yön 

büyümesinin stimülasyonu. 

• Mandibulanın prognatik veya sagital yön büyümesinin fazla 

olduğu vakalarda, ileri yön büyümenin inhibisyonu. 

• Maksiller retrüzyon ve mandibuler protrüzyonun birlikte 

görüldüğü vakalarda kombine tedavi. 

 

Büyüme  dönemi sona ermiş vakalarda ise üst dentisyonun meziyalizasyonu 

ve/veya alt dentisyonun retrüzyonu ile kompenzasyon sık uygulanan bir 

tedavi yöntemidir. 

 

Erişkin bireylerde ortognatik cerrahi yaklaşım da söz konusudur. (Baik, 

1995; McNamara, 1987; Mermigos ve ark., 1990; Nanda, 1980; Ngan ve 

ark., 1996) 
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Diğer maloklüzyon gruplarından farklı olarak, sınıf III hastaların en önemli 

sorunu oklüzyondan ziyade profildir. Bu nedenle sınıf  III maloklüzyonların 

tedavisinde uyumlu bir profil elde etmek en önemli hedeflerdendir. 

(Kılıçoğlu ve Kırlıç, 1998) 

 

Sınıf III olguların birçoğunda yetersiz maksilla yüzünden mandibula büyük 

görünmektedir. Vertikal ve horizontal yönlerdeki yetersiz maksiller büyüme 

nedeniyle mandibula anterior rotasyon yaparken, daha prognatik bir profile 

sebep olmaktadır. (Guyer ve ark., 1986; McNamara ve Ellis, 1984) 

 

Gelişmekte olan bir sınıf III maloklüzyon eğer tedavi edilmezse, zamanla 

daha ağırlaşır ve erişkin dönemde ortognatik cerrahi ile tadavi edilmek 

zorunda kalır. Bununla birlikte, ortopedik tedavilerle elde edilen fasiyal 

profil, ortognatik cerrahi ile tedavi edilen hastalarda sağlanan görünümden 

daha iyi olmayabilir. Bunun nedeni aşırı iskeletsel sınıf III hastalarda 

mandibuler uzunluğun azaltılamamasıdır. (Mermigos ve ark., 1990; 

Athanasiou, 1993) 

 

Ngan ve arkadaşlarına (1997) göre, sınıf III olgular tedavi edilirken 

maloklüzyonun oluşumundan sorumlu olan çeneye müdahale edilmelidir.  

 

1.4.1. Çenelik Tedavisi ve Etkileri 

 

Mandibulanın kraniyuma göre ileride olduğu sınıf III olgularda, ileri yönde 

fazla büyümesini engellemek amacıyla çenelik kullanılmaktadır. (Asano, 

1986; De Alba ve ark., 1976; Graber, 1977; Irie ve Nakamura, 1975; Janzen 

ve Bluher, 1965; Mitani ve Sakamoto, 1984; Sakamoto ve Iwase, 1984; 

Sugawara ve ark., 1990; Vego, 1976) 
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Çenelik, büyümekte olan bireylerde, aşırı mandibuler büyümede ve 

mandibuler büyümenin yönlendirilmesinde kullanılmaktadır. (Oppenheim, 

1944; Dellinger, 1973; Nanda, 1984) 

 

Özellikle Asya toplumlarında sınıf III anomalilerin tedavisinde sıklıkla 

kullanılan çenelik ile hem sagital hem de vertikal yönde olumlu etkiler elde 

edilebilmektedir. (McNamara, 1987; Takada ve ark., 1993; Ngan ve ark., 

1996; Deguchi ve Kitsugi,1996; Pearson, 1978; 1986;1991) 

 

Çeneliğin etkileri arasında; 

 

• Mandibulanın posterior rotasyonu ve distale deplasmanı, 

(Deguchi ve ark., 2002; Irie ve Nakamura, 1975; Lu ve ark., 

1993) 

• Mandibular büyümenin retardasyonu, (Deguchi ve ark., 

2002; Sakamoto ve ark., 1984; Williams ve Andersen, 1986) 

• Mandibuler büyümenin vertikale yönlendirilmesi, (Mimura 

ve Deguchi, 1996) 

• Gonial açının azalması ve mandibulanın remodellingi, 

(Mitani ve Sakamoto, 1984; Mitani ve Fukazawa, 1986) 

• Maksillanın aşağı büyümesinin inhibisyonu ve öne 

büyümesinin stimülasyonu sayılabilir. (Deguchi ve ark., 

2002; Wendell ve ark., 1985; Ritucci ve Nanda, 1986; Üner 

ve ark., 1995) 
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Ortopedik aygıtların etkisi temel olarak iskeletsel yüz paterni ve hastanın 

büyüme özellikleriyle birlikte; kuvvetin yönüne, şiddetine, hastanın yaşına, 

tedavi zamanlamasına, süresine ve hasta kooperasyonuna bağlıdır. (Irie ve 

Nakamura, 1975; Lu ve ark., 1993; Sakamoto ve ark., 1984; Mitani ve 

Fukazawa, 1986; Sugawara ve ark., 1990, Ishikawa ve ark., 1998) 

 

Ritucci ve Nanda (1986), çeneliğin kraniyel kaide üzerine etkileri olduğunu 

bildirmişlerdir. Çenelik uygulaması ile kraniyel kaide açısı azalmaktadır. 

 

Agronin ve Kokich (1987), çeneliğin mandibulanın büyüme miktarını 

etkilemekle beraber glenoid fossanın posterior deplasmanını sağladığını da 

bildirmişlerdir. 

 

Çenelik tedavisi ile ilgili yapılan çalışmalarda, geç dönem mandibular 

büyüme  ve nüks yaygın olarak görülmüştür. (Thilander, 1963; Mitani ve 

Fukazawa, 1986; Ritucci ve Nanda, 1986; Sugawara ve ark., 1990) Sakamoto 

ve arkadaşları (1984), çenelik ile mandibuler büyümenin geçici olarak 

azaltıldığını ancak tedavi etkisinin stabil olmadğını çünkü ortopedik kuvvet 

uygulamasının bırakılması ile tekrar büyüme meydana geldiğini 

belirtmişlerdir. 

 

Ishikawa ve arkadaşları (1998), hastanın tedavi başındaki fasiyal ve iskeletsel 

özelliklerine bağlı olarak, çenelik tedavisi sırasında mandibulanın büyüme 

paterninin değişiklik göstereceğini bildirmişlerdir. Mitani (2002), çenelik 

tedavisinin mandibuler formu değiştireceğini, kondiler büyümeyi 

yavaşlatacağını ve bu değişikliklerin temel olarak ilk iki yılda 

gerçekleşeceğini belirtmiştir. 
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Lu ve arkadaşları (1993) ile  Sakamoto ve arkadaşları (1984), çenelik 

tedavisinin maksilla üzerine etkisinin olmadığını savunmaktadırlar. 

 

 

1.4.2. Protraksiyon Aygıtları ve Etkileri 

 

Maksillanın posteriorda konumlandığı ya da küçük olduğu bireylerde 

protraksiyon amacıyla ağız dışı ortopedik aygıtlar kullanılmaktadır. 

 

Yüz maskesi ilk defa 1875 yılında Potpeschnigg tarafından tanımlanmıştır. 

Delaire, 1971 de yüz maskesi ile maksillanın ileri yönde hareketinin 

sağlanabileceğini bildirmiştir. Ağız dışı ankraj olarak alın ve çene ucunun 

kullanıldığı yüz maskesi ile maksillada aşağı ve arkaya rotasyon olduğunu 

bildirmiştir. 

 

Petit (1983), Delaire tip yüz maskesini modifiye ederek kullanmış ve 

maksillada  ileri yönde hareketle birlikte anterior rotasyon olduğunu 

bildirmiştir. 

 

Bugüne kadar yapılan klinik çalışmalar sonucuda, (Baik, 1995; Battagel ve 

Orton, 1995; Cozzani, 1981; Macdonald ve ark., 1999; Mermigos ve ark., 

1990; Nartallo ve Turley, 1998; Kılıçoğlu ve Kırlıç,1998) genel olarak yüz 

maskesinin etkileri şöyle açıklanmaktadır: 

• Maksillanın öne yer değiştirmesi ve anterior rotasyona 

uğraması.  

• Mandibulanın aşağı ve arkaya rotasyonu.  

• Üst dentisyonun protrüzyonu. 

• Alt kesici dişlerin retrüzyonu. 
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• Alt yüz yüksekliğinin artması. 

• Fasiyal konveksitenin artması ve üst dudağın 

belirginleşmesi.  

 

Ngan (2002), yüz makesi uygulamasının en çok maksillada gelişim 

yetersizliği görülen, hipodiverjan büyüme paternine sahip, mandibulada ileri 

yön sapmanın çok olmadığı ve ortalama overbite miktarına sahip sınıf III 

olgularda etkili olduğunu bildirmiştir. Hiperdiverjan büyüme paternine sahip 

ve overbite’ı yetersiz vakalarda ise molar dişlerin ekstürüzyonunun kontrolü 

amacıyla yüz maskesi ile beraber bonded palatal ekspansiyon önermiştir. 

 

Kambara (1977), yaptığı hayvan deneyleri sonucunda maksillanın ileri yönde 

hareketiyle birlikte anterior rotasyon olduğunu bildirmiştir. Nanda ve 

Hickory (1984), Macaca Mulata maymunlarının orta yüz kompleksinin ileri 

yönde hareket edebildiğini ve suturalarda adaptasyon olduğunu 

belirtmişlerdir. 

 

Geleneksel yüz maskesinin dezavantajları düşünülerek bazı araştırıcılar 

tarafından modifiye yüz maskeleri tanıtılmıştır. Grummons yüz maskesi, 

konvansiyonel yüz maskesindeki çeneliğin TME üzerindeki olumsuz 

etkilerini ortadan kaldırmak üzere tasarlanmıştır. Oksipital, frontal ve 

suborbital bölgelerden ankraj alınmıştır. Çenelik olmadığı için hastanın 

mandibuler hareketleri de kısıtlanmamaktadır. (Hegmann ve Ruther, 2003) 

 

Conte ve arkadaşlarının (1997) tasarladığı yüz maskesinde alın, temporal 

kemik ve oksipital bölge ankraj bölgesi olarak seçilmiştir. Uygulama 

sonucunda maksiller yetersizliğe bağlı oluşan sınıf III olgunun düzeldiğini ve 

TME’de problem oluşmadığını bildirmişlerdir. 
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Hosseinzadeh ve Noroozi (1999), uzun yüzlü sınıf III olgularda uygulanmak 

üzere pariyetal ve oksipital kemiklerle, boyun ve çene ucundan ankraj alan 

bir protraksiyon aygıtı tasarlamışlardır. 

 

Alcan ve arkadaşları (2000), sadece alından destek alan modifiye yüz 

maskesi tasarlamışlardır. Kuvveti alın pedinin hizasında, maksillanın direnç 

merkezinin yukarısından, Frankfurt horizontale paralel uygulamışlardır. 

Sonuçta, maksillanın ileri yönde hareketi sağlanmıştır ve maksilla posterior 

rotasyona uğramıştır. 

 

2005 yılında, dişsel ve iskeletsel sınıf III olgularda maksillanın 

protraksiyonu, mandibular gelişimin inhibisyonu ve yönlendirilmesi 

amacıyla Altuğ Tip Mini Maksiller Protraktör aygıtı tasarlanmıştır. Altuğ ve 

Arslan (2006), maksillanın ileri yönde hareket ettiğini ve mandibulanın 

posterior rotasyon yaptığını bildirmişlerdir. 

 

Mermigos ve arkadaşları (1990), erken dönemde uygulanan reverse headgear 

tedavisinin sutural aktiviteyi stimüle ederek maksillada belirgin oranda 

anterior hareket oluşturduğunu belirtmişlerdir. 

 

McNamara ve Brudon (1993), maksiller proraksiyonun etkisi olarak 

maksillada ve maksiller dentisyonda inferioanterior hareket meydana 

geldiğini, mandibulanın saat yönünde rotasyona uğradığını ve alt yüz 

yüksekliğinde artış olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Franchi ve arkadaşları (1998), şekil koordinat analizi kullanarak yaptıkları 

çalışmalarında, yüz maskesi ve RME tedavisinin erken karışık dişlenme 

döneminde maksillanın anterior büyümesini belirgin şekilde arttırdığını 

belirtmişlerdir. Sefalometrik değerlendirme yapılan diğer çalışmalarda da 
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maksiller protraksiyon tedavisinin iskeletsel, dentoalveolar ve profil 

değişikliklerine sebep olduğu bildirilmiştir. Özellikle derin kapanışa sahip, 

maksiller yetersizliğe bağlı iskeletsel sınıf III olguların tedavisinde etkili 

olduğu vurgulanmıştır. (Kapust ve ark., 1998; Turley ve Turley, 1998; 

Macdonald ve ark., 1999; Bacetti, 2004) 

 

Tahmina ve arkadaşları (2000), gonial açıları tedavi başında geniş olan sınıf 

III vakaların daha çok nüks ettiğini bildirmişlerdir. Zentner ve arkadaşları da 

(2001) sınıf III vakaların tedavi planlamasında, gonial açının prognoz 

açısından önemli olduğunu vurgulamışlardır. 

 

Sınıf III vakaların tedavisinde başarı için tahmin kriterleri oluşturan Ghiz ve 

Ngan’a (2005) göre; 

• Kondilin kraniyel kaideye göre sagital konumu, 

• Ramal uzunluk, 

• Mandibular uzunluk, 

• Gonial açı önemlidir. 

 

Schulhof ve arkadaşları (1977), normal ve anormal mandibular büyüme 

kriterlerini araştırdıkları çalışmalarında; molar ilişki, kraniyel kaide açısı, 

porionun lokasyonu ve ramus pozisyonunu önemli bulmuşlardır.  

 

 Franchi’ye (1997) göre, kondil başı eksen eğimi ile kraniyel kaide arasındaki 

ilişki  çenelik tedavisinin başarısının tahmini için iyi bir kriterdir. Japon 

bireylerde  yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, sınıf III olgularda 

başarı tahmini için önde gelen parametreler; gonial açı, mandibulanın 

kraniyel kaideye göre sagital yön konumu ve ramus arka kenar teğeti ile SN 

açısıdır. (Tahmina ve ark., 2000)  
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Chong ve arkadaşları (1996), maksiller protraksiyon headgearin erken 

dönemde kullanımının belirgin iskeletsel ve dentoalveolar değişime neden 

olduğunu ancak overjetin düzelmesindeki ana etkenin, posterior mandibuler 

rotasyon ve alt kesici dişlerin retroinklinasyonu olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Üçüncü ve arkadaşlarının (2000), maksiller protraksiyon aygıtı ile çenelik 

etkilerini karşılaştırdıkları çalışmalarında; yüz maskesinin maksillanın 

anterior hareketi ve molar ilişkinin düzelmesi üzerine olan etkisinin çeneliğe 

göre daha fazla olduğu bulunmuştur. 

 

 

1.4.3. Üst Çene Genişletmesinin Protraksiyona Etkisi 

 

Sicher (1975), maksillofasiyal suturaların büyüme ve gelişim sürecinde 

maksiller gelişimin öne ve aşağı doğru olması yönünde koordineli bir şekilde 

faaliyet gösterdiklerini bildirmiştir. 

 

Yüz maskesi tedavisi ile birlikte üst çene genişletmesi maksiller yetersizlik 

ve/veya mandibuler prognatisi olan hastalarda yaygın olarak 

kullanılmaktadır. (McNamara, 1987; Turley, 1988; Ngan ve ark., 1992;1996) 

Özellikle sınırdaki sınıf III olgularda tek başına maksiller ekspansiyonun 

anomaliyi düzeltici bir etkisi olduğu da bildirilmiştir. (McNamara ve Brudon, 

1993) Bu fenomeni ilk araştıran Oppenheim’dır. (1944) 

 

Haas (1965,1970), maksiller ekspansiyonun maksillada hafif bir öne hareket 

sağladığını bidirmiştir. Dellinger (1973), bu etkinin deney hayvanlarında da 

elde edildiğini vurgulamıştır. 
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 Sabit protraksiyon kuvvetleri uygulanarak yapılan bazı hayvan deneylerinde, 

maksiller suturalarda belirgin bir anterior deplasman görülürken, 

sirkummaksiller suturalarda histolojik değişiklikler olduğu saptanmıştır. 

(Jackson ve ark., 1979; Kambara, 1977) Bu hareket hızlı üst çene genişletme 

yöntemi ile kolaylaştırılabilir. Hızlı üst çene genişletmesi, maksillanın 

çevresindeki dokuz kemikle yaptığı sutural artikülasyonu bozmakta ve 

protraksiyon kuvvetlerine daha olumlu bir cevap verilmesini sağlamaktadır. 

(Haas, 1970; Bell, 1982) 

 

Proffit ve Fields’e (1993) göre, maksillanın protraksiyonundan   önce 

genişletme yapılması tedavi etkilerini arttırmaktadır.  

              

Maksiller ekspansiyonun suturaları rahatlattığını ve protraksiyonu 

kolaylaştırdığını bildiren bir çok çalışma mevcuttur. (Nanda, 1980; Haas, 

1965, 1970; Campbell, 1983; Hasskel ve Farman, 1985; Bell, 1982; Cozzani, 

1981; Vardimon ve ark., 1987; Timms, 1981; Spolyar, 1984) 

 

McNamara (1987) ve Turley (1988) bonded rapid maksiller ekspansiyon 

apareyinin, maksiller protraksiyonun başlangıcından önce uygulanmasını 

tavsiye etmekte, bu sayede maksillanın öne hareketinin kolaylaştığını 

düşünmektedirler.  

 

Vaughn ve arkadaşlarına (2005) göre, rapid maksiller ekspansiyon 

protraksiyon aygıtının etkisini arttırmamaktadır. 

 

Lee ve arkadaşları (1997), holografik interferometer yöntemiyle insan kuru 

kafatasında yaptıkları çalışmada, ekspansiyonun protraksiyon üzerine olan 

etkilerini değerlendirmişlerdir. Tüm kuvvet şekillerinde palatal 

ekspansiyonun avantaj sağladığını belirtmişlerdir. 
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Kim ve arkadaşları (1999), ekspansiyonun protraksiyon süresini azalttığını, 

iskeletsel etkiyi arttırdığını ve üst kesici diş protrüzyonunu azalttığını 

vurgulamıştır. Yu ve arkadaşları (2007) da RME ile maksillanın yukarı ve 

öne rotasyonunun azaldığını bildirmişlerdir. 

 

1.4.4. Ağız İçi Tedavi Yaklaşımları 

 

İskeletsel sınıf III olguların tedavisinde ağırlıklı olarak ağız dışı aygıtlar 

kullanılmıştır. Kullanılan aygıtlar maloklüzyon tipine, bireyin gelişim 

durumuna, kooperasyonuna ve klinisyenin tecrübelerine göre farklılıklar 

göstermektedir. (Graber, 1977, 1985; Melsen, 1991; Moyers, 1988)  Ancak 

klinisyenler, ağız dışı uygulamalarla yapılan tedavilerde aygıtların ankraj 

bölgelerindeki etkileri ve estetik dezavantajlarına bağlı olarak oluşan 

kooperasyon problemleri nedeniyle ağız içi uygulamalara yönelmektedirler. 

Ağız içi aygıtlar şunlardır: 

• Frankel III 

• Bionator III 

• Hareketli Mandibuler Retraktör 

• Two Piece Corrector 

• Çift Plak Apareyi 

• Mıknatıslı Aparey 

• Tandem Traksiyon Yüz Arkı 

 

Fonksiyonel muayenede mandibulanın geride konumlanabildiği ve kesici 

dişlerde başabaş ilişkinin görüldüğü, maksillada yetersizlik bulunan, büyüme 

ve gelişim dönemi içerisindeki bireylerde ‘Frankel III’ aygıtı 

kullanılabilmektedir. (Frankel, 1970; Melsen, 1991; Ülgen ve Fıratlı, 1994)  
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Frankel apareyinin genel prensibi klasik fonksiyonel aygıtların tersine, yanak 

ve dudak yastıkları ile bukkal ve labial kasları dişlerden uzaklaştırmak ve 

böylelikle orofasiyal düzelmeyi fonksiyonel matriks teorisine göre 

geliştirmektir. (McNamara ve Huge, 1985) Frankel III apareyinin etkilerinin 

incelendiği çalışmalarda, Mandibulanın posterior rotasyonu ile SNB açısında 

azalma ve buna bağlı olarak da ANB açısında artış olduğu, overjet’te de 

belirgin düzelme izlendiği bildirilmiştir. Ayrıca alt yüz yüksekliğinde artış ve 

overbite’ta azalma ile birlikte fasiyal konveksitede artış olduğu belirtilmiştir. 

(Biren ve Erverdi, 1993; Kalavritinos ve ark., 2005; Ülgen ve Fıratlı, 1994)  

 

 İskeletsel sınıf III olgunun çok şiddetli olmadığı, büyüme ve gelişim dönemi 

içerisindeki bireylere ‘Bionator III’ aygıtı uygulanabilmektedir. Apareyin 

temel prensibi, oral bölgede refleks aktivite merkezi olarak dilin belirlenmesi 

ve maloklüzyon gelişiminden dilin sorumlu tutulmasıdır. (Graber ve 

Neumann, 1984) Grattini (1998), Bionator III uygulamasıyla maksillanın 

ileri yönde büyümesinin arttığını, mandibulanın ise ileri yön büyümesinin 

engellendiğini bildirmiştir. Özellikle hipodiverjan büyüme paternine sahip 

bireylerde rahatlıkla kullanılabileceğini belirtmiştir. 

 

Tollaro ve arkadaşları (1995), 18 fonksiyonel sınıf III olguya ‘Hareketli 

Mandibular Retraktör’ uygulamışlardır. Sonuçta mandibulada belirgin bir 

rotasyon gözlenmediğini bildirmişlerdir. Bu çalışmadan bir yıl sonra yapılan 

başka bir araştırmada ise hareketli mandibular retraktörün erken dönemde 

uygulanması ile mandibulanın ileri yön büyümesinin engellenmesinin yanı 

sıra, üst dentoalveolar bölgede protrüzyon olduğu bildirilmiştir. (Tollaro ve 

ark., 1996) 
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Eganhouse (1997), iskeletsel ve dişsel sınıf III vakalarda kullanılmak üzere 

‘Two Piece Corrector’ uygulamasını tanıtmıştır. Aparey alt ve üst olmak 

üzere iki adet plaktan oluşmaktadır. Ağız dışından Petit yüz maskesiyle 

desteklenmektedir.  

 

İskeletsel sınıf III olguların tedavisinde kullanılabilecek bir diğer aygıt ise 

ağız içi ‘Çift Plak Apareyidir’. Aparey alt ve üst olmak üzere iki adet eğik 

düzlemli hareketli plaktan oluşmaktadır. Üst molar dişler bölgesinden alt 

kanin diş bölgesine elastikler yardımıyla kuvvet uygulanmaktadır. 

(Demirel,1999) Demirel, yaptığı tez çalışmasında, maksillanın belirgin 

şekilde öne hareket ettiğini ve mandibulada da posterior rotasyon 

görüldüğünü bildirmiştir. Üçem ve arkadaşları (2004), sınıf III olgularda yüz 

maskesi ve çift plak uygulamalarını karşılaştırmışlardır. ANB ve SNA 

açılarının yüz maskesi grubunda daha fazla artış gösterdiğini, overjet’in ise 

çift plak grubunda daha fazla arttığını bildirmişlerdir. 

 

Fonksiyonel sınıf III olguların erken dönem tedavisi amacıyla ‘Mıknatıslı 

Apareyler’ kullanılmaktadır. (Darendeliler ve ark., 1993) Ancak, manyetik 

kuvvetlerin periodontal dokular üzerinde birtakım dezavantajları 

olabilmektedir. (Blechman, 1985)  Darendeliler ve arkadaşları (1993), 

mıknatıslı aparey (MAD III) ile başarılı sonuçlar elde edildiğini 

bildirmişlerdir. Mıknatıslar pahalı oldukları için çok sık kullanılmamaktadır. 

(Bondemark ve ark., 1995) Tuncer ve Üner (2005), mıknatıslı aparey 

uygulaması sonucunda mandibulada posterior rotasyon, üst kesici dişlerde 

protrüzyon ve alt kesici dişlerde retrüzyon olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Chun ve arkadaşları (1999), büyüme döneminde olan iskeletsel sınıf III 

olgularda uygulamak amacıyla ‘Tandem Traksiyon Yüz Arkını’ (TTBA) 

tanıtmışlardır. Araştırıcılar apareyin estetik ve konforlu olduğunu ayrıca 
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hareketli olması nedeniyle oral hijyenin kolay sağlandığını belirtmişlerdir. 

Aygıt ile yüz maskesi tedavisine yakın sonuçlar elde edildiği bildirilmiştir. 

 

 

1.4.5. Sabit Ortodontik Tedavi Uygulamaları 

 

Büyüme ve gelişim dönemini geçirmiş veya ortopedik uygulamalara cevap 

vermeyen orta dereceli, yani dişsel kompenzasyon sağlanabilen sınıf III 

vakalar sabit ortodontik tedaviler ile tedavi edilebilmektedir. Bu amaçla 

uygulanabilecek farklı tedavi seçenekleri mevcuttur. Alt birinci premolar, 

molar dişlerin çekimi, üst kesici dişlerin protrüzyonu, alt kesici dişlerin 

retrüzyonu ve çeşitli biçimlerde sınıf III elastik uygulamaları bunlardan 

bazılarıdır. (Baumrind ve Brigante, 1974; Janson, 2005; Jiuxiang ve Gu, 

2006; Moullas ve ark., 2006) 

 

Janson (2005),  alt dişlerin retraksiyonuna yer sağlamak amacıyla alt üçüncü 

molar dişlerin çekildiği, üst kesici dişlerin palatinalinden alt kesici dişlerin 

labialine sınıf III yönlü lastik asılarak tedavi edilmiş, 27 yaşında erişkin bir 

iskeletsel sınıf III vaka rapor etmiştir. Tedavi sonunda üst kesici dişlerin 

protrüzyonuna bağlı olarak üst dudak ileri gitmiş ve fasiyal estetik 

sağlanmıştır. 

 

Moullas ve arkadaşları (2006),  14 yıl 9 ay yaşında olan sınıf III olguda 

ortognatik tedavi gereksinimi olmasına rağmen, iskeletsel sapmanın 

kamuflajı amacıyla, alt ve üst birinci premolar dişlerin çekimi ve vertikal 

komponentli sınıf III elastik uygulaması yapmışlardır. Tedavi sonunda sınıf I 

molar ilişkinin elde edildiği ve yüz estetiğinin sağlandığı bildirilmiştir. 
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1.4.6. Ortognatik Cerrahi Uygulamaları 

 

1970’li yıllardan önce maksillofasiyal cerrahi tekniklerindeki yetersizlikler 

nedeniyle, sınıf III maloklüzyonların cerrahi tedavileri tercih 

edilmemekteydi. Günümüzde erişkin bireylerde cerrahi sınırlar izin verdiği 

sürece, maksillaya, mandibulaya ya da her iki çeneye birden ortodontik 

tedavi eşliğinde cerrahi müdahale yapılabilmektedir. (Bell ve ark., 1980; 

Ellis ve McNamara, 1984) 

 

Cerrahi uygulama ile beraber tedavi edilecek sınıf III erişkin vakaların 

planlamasında temel prensip; yıllar boyu oluşmuş olan kompenzasyonun 

ortadan kaldırılmasıdır. Yani üst kesici dişlerin retrüzyonu ve alt kesici 

dişlerin protrüzyonu sağlanmalıdır. Kesici dişler ideal konumlarına 

getirildikten sonra cerrahi müdahale yapılmalıdır. (Bell ve ark., 1980; Ellis 

ve McNamara, 1984) 

 

Ortognatik cerrahi uygulamalarında, maloklüzyonun düzeltilmesiyle birlikte 

bireyin yüz estetiğinin sağlanması da önemlidir. Klinisyenin yumuşak doku 

değişimlerini tahmin etmesi gereklidir. (Enacar ve ark., 1999; Hershey ve 

Smith, 1974; Kerr ve Tenhave, 1987; Lin ve Kerr, 1998) 

 

 

1.5. Ortopedik Yaklaşımlarda Tedavi Zamanlaması 

 

İskeletsel sınıf III vakaların tedavilerinde; uygulanan aygıtın tipi, kuvvetin 

şiddeti, yönü ve süresi kadar tedavinin uygulanma zamanı da önemlidir. 

(Melsen ve Melsen, 1982; Proffit, 1992) 
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Uzun yıllar boyunca, klinisyenler sınıf III anomalilerin oluşumunu 

mandibuler büyümenin aşırılığına bağlamışlar ve erken tedavileri tercih 

etmişlerdir. Sınıf III düzensizliklerin büyük bir bölümünü oluşturan maksiller 

yetersizlikler de erken dönemde ortopedik tedavi uygulaması ile cerrahi 

tedavi gereksinimi olmadan düzeltilebilmektedir. (Jackson ve ark., 1979; 

Kambara, 1977; Nanda, 1978) 

 

Son yıllarda araştırıcılar, iskeletsel sınıf III hastalarda maksiller protraksiyon 

aygıtlarının kullanımı için en uygun zamanı araştırmaktadırlar. Literatürlerde 

ulaşılan ortak nokta, maksiller protraksiyon aygıtlarının büyümekte olan 

bireylerde uygulanmasının fayda sağlayacağı yönündedir. (Irie ve Nakamura, 

1975; Proffit, 1986; Takada ve ark., 1993; Kapust ve ark., 1998) 

 

Çoğu sınıf III maloklüzyon süt dişlenme döneminde tespit edilebilmektedir. 

Ancak, ortodontist erken dönemde teşhis edilen sınıf III olgularda tedaviyi 

erteleyebilmektedir. Bu durumun sebepleri; 

• Ortodontistin çok küçük çocukları tedavi etmekten 

çekinmesi, 

• Toplam tedavi süresinin uzaması, 

• İlerideki relaps olasılığıdır. (Saadia ve Torres, 2000) 

     

Bir çok  klinisyen çenelik, proraksiyon headgear ve fonksiyon düzenleyiciler 

gibi çeşitli aygıtlarla erken müdahaleden yanadır. (Delaire ve ark, 1973; 

Graber, 1977; Ishii ve ark., 1987; Tindlund, 1989; Ülgen ve Fıratlı, 1994) 

Tedaviye erken başlandığında iskeletsel gelişimin daha iyi olacağına genel 

olarak inanıldığından, bir çok ortodontist, tedaviye santral kesiciler sürer 

sürmez veya maksiller kesici dişler ile birlikte birinci molarlar sürünce 

başlamaktadır. (Campbell, 1983) 
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1981’de Tupin ve sonrasında Joondeph (1993), erken tedavinin hedeflerini 

belirtmiştir. Bu hedefler arasında; 

 

• İskeletsel sapmanın azaltılması ve normal büyüme için daha 

iyi bir çevrenin sağlanması,   

• Mümkün olduğu kadar çok maksiller ilerletmenin 

sağlanması, 

• Oklüzal ilişkinin iyileştirilmesi, 

• Fasiyal estetiğin geliştirilerek hasta için daha iyi bir 

psikososyal gelişim sağlanması sayılabilir. 

 

Son 20-30 yıldır erken dönem ortopedik tedavi tavsiye edilmektedir ancak 

elde edilen sonuçlar hastalar arasında farklılıklar göstermektedir.  (Irie ve 

Nakamura, 1975; Graber, 1977; Wendell ve Nanda, 1985) Thompson (1994), 

tedaviye cevapların farklı olmasını; bireysel zamanlamaya, kuvvetin yönüne, 

kuvvetin oranına ve kalan büyüme potansiyeline bağlamaktadır. Prepubertal 

ve pubertal dönemlerde uygulanan ortopedik tedaviler, tedavi süresini 

kısaltmakta ve eğer tedavi sonrasında mandibuler büyüme kontrol 

edilebilirse, uygun bir oklüzyon sağlanabilmektedir. (Ritucci ve Nanda, 

1986; Sugawara ve ark., 1990; Cozzani, 1981; Takada ve ark., 1993; Chong 

ve ark., 1996) 

 

Yüz maskesi ile yapılan tedavilerde daha fazla iskeletsel, daha az dental etki 

elde etmek için erken karma dişlenme döneminde tedaviye başlanması 

tavsiye edilmektedir. (McNamara, 1987; Hickham, 1991; Takada ve ark., 

1993; Bacetti ve ark., 1998; Kapust ve ark., 1998; Filho ve ark., 1998) 
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Miyajima ve arkadaşları (1997), ön çapraz kapanışların erken dönemde 

düzeltilmesinin maksiller büyüme için daha olumlu bir çevre oluşturduğunu 

bildirmişlerdir. 

 

Cozzani (1981), tedaviye 4 yaşında başlandığında, maksillanın büyüme 

yönünün, protraksiyon yönüne uyum sağlayacağını ve bu durumun daha 

stabil olacağını belirtmiştir. 

 

Takada ve arkadaşları (1993), tedavi için en etkili zamanın prepubertal ve 

pubertal dönem olduğunu bildirmişlerdir. Proffit (1992) de, tedavinin 8 

yaşından önce başlatılması gerektiğini belirtmiştir. 

 

Suda ve arkadaşları (2000), erken dönemde yüz maskesinin daha fazla etki 

gösterdiğini bildirmişlerdir. 

 

Tedavi etkilerinin araştırıldığı daha önceki çalışmalarda hem erkek hem de 

kız hastalar kullanılmıştır. (Merwin ve ark., 1997; Sung ve Baik, 1998) 

Kızlarda iskeletsel maturasyonun daha erken meydana geldiği bilinmektedir. 

(Fishman, 1982) Greulich ve Pyle (1959), epifiziyal aşamaları erkek ve 

kızlarda incelemişler ve kızlarda 1,82-2,27 yıl daha erken olduğunu 

bulmuşlardır. Bu sonuçlara göre Fishman (1982), iskeletsel sınıf III kız 

hastaların erkeklere göre daha erken tedavi edilmelerini tavsiye etmektedir. 

 

İskeletsel maturasyona ilave olarak, menarşın kızlar üzerine etkilerini de göz 

önüne almak gerekmektedir. Kızlarda menarş ortalama 12-13 yaşlarında 

görülmekte ve kemik dokusu üzerinde anabolik etkisi olan östrojen hormonu 

salınımı bu dönemde artmaktadır. Bu nedenle kızlarda sutural uyum 

menarştan etkilenmektedir. (Tobias ve ark., 1991) 
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Saadia ve Torres’e (2000) göre, anomali ister genetik, ister çevresel 

faktörlerden kaynaklasın, tedaviye hasta kooperasyonunun sağlandığı en 

erken zamanda başlanmalıdır. 

 

Maksiller protraksiyon tedavisiyle elde edilen sonuçlarda yaşın etkisinin 

olmadığını savunan görüşler de mevcuttur. (Mervin ve ark., 1997; Sarnas, 

1987; Kapust ve ark., 1998; Baik, 1995) 

 

Sarnas (1987), maksiller protraksiyonun etkisinin, iskelet tipi, büyüme atılımı 

veya tedavi periyodu ile ilişkisi olmadığını bildirmiştir. 

 

Yüksel ve arkadaşları (2001), erken ve geç dönemde Delaire yüz maskesi 

uyguladıkları hastalarda tedavi grupları arasında belirgin bir fark olmadığını 

rapor etmişlerdir. 

 

 

1.6. Maksillanın Postnatal Büyüme ve Gelişimi 

 

Maksilla, ağız boşluğu tavanının büyük bir kısmını, nazal kavitenin tabanını 

ve lateral duvarını, orbita tabanını oluşturur. Fonksiyonu orbital, nazal, oral 

ve faringeal kaviteler arasında sert doku sınırını oluşturmak ve çiğneme 

kuvvetlerini kraniyuma dağıtmaktır. Maksillanın postnatal büyüme ve 

gelişimi iki temel mekanizma ile meydana gelir: 

 

• Kemiğin pasif olarak bütünüyle hareketine neden olan, 

kapsüler matriksin gereksinimlerine cevap veren 

değişiklikler. (Yer değiştirme = Rotasyon + Translasyon) 
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• Maksillanın bağımsız fonksiyonel matrikslerinin 

ihtiyaçlarına cevap vermek üzere her fonksiyonel matrikse 

ait, iskelet ünitelerinde meydana gelen boyutsal, biçimsel ve 

pozisyona ait değişiklikler ve maksillanın genel şeklinin 

korunması, çeşitli kısımlarının birbirleri ile komşu dokularla 

oranlarının korunması amacıyla meydana gelen 

değişikliklerdir.  

      (Yeniden şekillenme = Apozisyon + Rezorbsiyon) 

 

Maksiller kompleksin uzaydaki hareketi için gerekli stimulus, başta kapsüler 

matriksin yani ağız, burun boşlukları ve bunları çevreleyen bütün yumuşak 

dokuların birlikte büyümeleri ve fonksiyon görmeleri olmak üzere kafa 

kaidesi ve nazal septum gibi, kıkırdaksal yapıların büyüme ve gelişimidir. 

Maksiller kompleks çeşitli kemiklerin anteroposterior ve lateral yönlerde 

büyümesine ve yer değiştirmesine izin veren sutural bir sistem ile 

çevrelenmiştir. (Bishara, 2001) 

 

Hareket stimulusu her ne olursa olsun maksilla, frontomaksiller sutura, 

zigomatikomaksiller sutura, zigomatikotemporal sutura, pterigopalatin sutura 

ve palatomaksiller suturadaki faaliyetler ile ileri ve aşağı doğru yer 

değiştirmektedir. (Enlow, 1982) 

 

Gans ve Sarnat (1951), sutural büyümenin en fazla zigomattikotemporal 

suturada meydana geldiğini bildirmişlerdir. Yüz büyüme paterni kraniyum 

altındaki yapıların dışa doğru yönelmesini içerir. Maksilla kraniyuma göre 

aşağı ve öne doğru oldukça büyük miktarda büyümek zorundadır. 

 

Maksillanın superior ve posteriorundaki suturalar, kemiğin öne ve aşağı 

repozisyonu için ideal lokalizasyondadır. Suturalar her zaman aynı genişliği 

korudukları için çeşitli prosesler sonucunda maksillanın boyu uzamaktadır. 
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Suturalardaki kemik apozisyonu çift taraflı olduğundan maksillaya komşu 

olan kemik yapılar da genişlemektedir. (Proffit ve Fields, 2000) 

 

Maksilla, suturalardaki kemik ilaveleriyle yeni boyutlar kazanırken çeşitli 

kısımlarda birbirlerine göre konumları ve komşu kemiklerle olan ilişkileri de 

sürekli değişim gösterir. Maksillanın öne ve aşağı hareketi nazal ve 

orofaringeal bölgelerin genişlemesini sağlar ve büyüyen bireyde artan 

solunum ihtiyacının karşılanmasına izin verir. (Bishara, 2001) 

 

Björk (1966), erkek çocuklarında maksillanın öne ve aşağı doğru yer 

değiştirmesinin bireysel farklılıklar görülmesine rağmen sella-nasion hattıyla 

ortalama 51°’lik açı oluşturduğunu belirtmiştir. İşeri ve Solow (1990) ise, bu 

açının kız çocuklarında 8,5-14,5 yaşları arasında 45° civarında olduğunu, 

daha sonra sutural büyüme yönünün değiştiğini ve neredeyse kafa kaidesine 

göre horizontal yönde olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Brodie (1941), maksillanın vertikal planda rotasyon yapmadan alçaldığı 

görüşünü öne sürmüştür. Ancak, yapılan implant çalışmaları göstermiştir ki 

maksilla yer değiştirirken rotasyon yapmaktadır. Çoğu bireyde maksilla 

büyüme ile yer değiştirirken 1,5°-2,5° yukarı rotasyon yapmaktadır fakat bazı 

bireylerde aşağı rotasyon da görülmektedir. (Björk ve Skieller, 1977; İşeri ve 

Solow, 1990; Solow ve İşeri, 1996) 

 

Transversal yönde sutura palatina media ile birleşen maksiller parçalar, 

birbirlerinden ayrılarak büyümektedirler. Arka bölgedeki ayrılmanın ön 

bölgeden fazla olması nedeniyle maksilla transversal düzlemde de rotasyonel 

bir büyüme modeli gösterir. (İşeri ve Solow, 1995) 
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Björk ve Skieller (1977), maksiller büyüme ve yer değiştirme hızının genel 

iskeletsel büyüme hızıyla orantılı olduğunu ve pubertal dönemde atılımın 

kızlarda 12, erkeklerde 14 yaşlarında olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca 

maksiller büyümenin kızlarda 15, erkeklerde 17 yaşında sona erdiğini 

belirtmişlerdir. İşeri ve Solow (1996) ise kızlarda yer değiştirmenin 

horizontal komponentinin 11 yaşında en üst seviyeye ulaşıp, 18 yaşında sona 

erdiğini bildirmişlerdir.  

 

Maksiller kompleksin fasiyal kavitelerin farklı gelişimlerine adaptasyonu, 

maksillanın bütünüyle yer değiştirmesiyle birlikte yüzeylerdeki remodeling 

olayları ile gerçekleşmektedir. Maksillanın ön ve arka yüzeylerinde 

apozisyonel yeniden şekillenme olayları meydana gelmektedir. Ayrıca bütün 

büyüme boyunca nazal tabanda rezorbtif, orbita tabanında apozisyonel 

yeniden şekillenme görülmektedir. (Björk ve Skieller 1977; İşeri ve Solow, 

1995; Solow ve İşeri, 1996)  

 

Ön ve arka dentoalveolar yapılar ise, gelişim süresince maksilla ve 

mandibulanın yer değiştirmesi ile ilgili olarak değişen miktarlarda aşağı ve 

öne doğru büyümektedirler. (İşeri ve Solow, 1995; Solow ve İşeri, 1996) 

 

 

1.7. Mandibulanın Postnatal Büyüme ve Gelişimi 

 

Mandibula doğumda tek bir kemik gibi görünmesine rağmen, sağ ve sol 

olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar simfiz bölgesinde bir bağ 

dokusu ile birbirlerine bağlanmışlardır ve bu bağ dokusu bebek 6-8 aylıkken 

kalsifiye olarak ortadan kalkmaktadır. Doğumda mandibula maksilladan 

daha küçük olup, ramus kısa, kondil kısmı gelişmemiş ve alveol kemiği 

oluşmamıştır. 
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Kondil kıkırdağı hariç alt çenenin bütün yüzeyi periost ile örtülüdür. Kondil 

kıkırdağının da en üst kısmı periosta benzetilebilecek bir bağ dokusundan 

oluşmuştur. Mandibulanın maksillada olduğu gibi sutural bağlantıları 

olmadığı için iki tür kemik yapımıyla büyümektedir: 

• Kondil kıkırdağı büyümesiyle olan endokondral kemikleşme 

• Periosteal yüzeylerde meydana gelen intramembranöz 

kemikleşme (Bishara, 2001; Ülgen, 1999; Sicher, 1947) 

 

Mandibulanın sagital ve vertikal yön büyümesinde, kondiler büyüme önemli 

bir yer teşkil etmektedir. Kondil kıkırdağı alt çene ve yüz iskeletinin en 

önemli büyüme bölgelerinden olup 19 yaşına kadar aktiftir. Büyüme bittikten 

sonra da kalsifiye olmaz. Kondiler büyüme yönü arkaya ve yukarıya 

doğrudur. Bu büyüme yönüne göre mandibula translasyon yönü de 

değişmektedir. Doğumdan sonraki ilk yıllarda kondil hem arkaya hem de 

yukarıya doğru büyürken, daha ileri yaşlarda daha çok yukarı doğru 

büyümektedir. (Björk, 1969; Björk ve Skieller, 1983; Enlow, 1982) 

Mandibular kondilin arkaya doğru büyümesine ayak uydurmak üzere ramus 

arka kenarında da kemik apozisyonu olmaktadır. Bununla eş zamanlı olarak 

da ramus ön kenarında kemik rezorbsiyonları meydana gelerek ileride 

sürecek olan molar dişlere yer sağlanmaktadır. Böylece ramus arkaya doğru 

yer değiştirmekte ve mandibular korpus uzunluğu artmaktadır.   

 

Mandibulanın transversal yön büyümesine, doğumdan sonraki ilk aylarda 

simfiz bölgesindeki bağ dokusu önemli katkı sağlamaktadır. Sağ ve sol 

mandibular kemikler birleştikten sonra ise alt çenenin ön bölgesinin 

tranversal yön büyümesi vestibüler yüzeylerdeki kemik apozisyonları ile 

olmaktadır. Mandibulanın arka ramus bölgesinde genişlik artışı ön bölgeye 

göre daha fazla olmaktadır. Ramus bölgesindeki bu genişleme, sağ ve sol 

kondiler ve muskuler proseslerin arkaya, yukarıya ve dışarı doğru 

büyümesiyle gerçekleşmektedir. (Ülgen, 1999; Soydan, 1993) 
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Mandibula translasyonla yer değiştirirken kafa kaidesine göre anterior veya 

posterior rotasyon yapmaktadır. (Björk, 1963, 1972) Kondilin büyüme 

yönüne göre alt çenenin translasyon yönü de değişmektedir. Ramus arka 

kenar teğeti ile negatif bir açı yapacak şekilde, kondil anterior yönde 

büyümüş ise ön kafa kaidesine göre mandibula anterior rotasyon 

yapmaktadır. Buna karşın, ramus arka kenar teğetine göre kondil posterior 

yönde büyürse, ön kafa kaidesine göre kondil posterior rotasyon 

yapmaktadır. (Björk, 1969) 

 

Björk’e (1969) göre, ortalama büyüme ve gelişim gösteren yüz iskeleti 

yapısında meydana gelen alt çene translasyonunda; kondil, ramus arka kenar 

teğetine göre -6° ile anteriora doğru büyürken mandibula anterior rotasyon 

yapmaktadır. Rotasyonun ekseni kesici dişler bölgesindedir. Dönme 

ekseninin kondillerden geçtiği mandibuler anterior rotasyon modeli ise 

genellikle diş kayıpları sonucu oluşmaktadır ve bu tip rotasyon ile alt yüz 

yüksekliği azalmaktadır. Ramus arka kenar teğetine göre kondillerin aşırı 

anteriora doğru büyümesiyle ortaya çıkan mandibuler anterior rotasyon 

modelinde ise rotasyon ekseni premolar bölgesindedir. Bu tip anterior 

rotasyon sonucu alt yüz yüksekliği azalmakta ve iskeletsel derin kapanış 

meydana gelmektedir.  

 

Mandibulanın posterior rotasyon yaptığı olgular daha çok dolikosefal yapı ve 

konveks bir profil gösteren olgulardır. (Bishara, 2001; Björk, 1963, 1972; 

Ülgen, 1999) Björk’e (1969) göre, rotasyon merkezinin kondiller olduğu 

posterior rotasyon tipi, büyüme ve gelişim ile meydana gelmemektedir. 

Ancak,  ön düz yüzeyli plak kullanımı ile oluşabilmektedir. Ramus arka 

kenar teğetine göre kondilin pozitif açı yaparak posteriora doğru büyüdüğü 

vakalarda ise rotasyon merkezi en arkadaki oklüzyon halindeki molarlar 

bölgesindedir. Kondilin arkaya doğru büyümesi, alt çeneyi öne doğru 

itmektedir fakat öne doğru hareket, angulus bölgesine yapışan kaslar 
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tarafından, tarif edilen rotasyon ekseni etrafında posterior rotasyona 

dönüşmektedir. Bunun sonucunda alt ön yüz yüksekliği artmaktadır. Artan 

alt ön yüz yüksekliği, alt ve üst ön dentoalveolar bölgenin vertikal büyümesi 

ile kompanse edilmeye çalışılmaktadır. Bu yeterli olmadığı zaman ise 

iskeletsel açık kapanış oluşmaktadır. 
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2.  GEREÇ VE YÖNTEM 

 

 

Araştırmanın materyali, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Ortodonti Anabilim Dalı arşivinden seçilen 90 bireyin lateral sefalometrik 

filmleri ile longitudinal arşivden seçilen 15 bireyin birer yıl ara ile çekilmiş 

toplam 45 lateral sefalometrik filmlerinden oluşmaktadır.  

 

Araştırmada bireyler kesitsel ve longitudinal olmak üzere iki gruba 

ayrılmıştır ayrıca bireylerin kronolojik yaşlarına göre kesitsel grup 6 alt 

gruba, longitudinal grup 3 alt gruba ayrılmıştır. Çizelge 2.1’de kesitsel ve 

longitudinal gruplardaki birey sayıları verilmiştir. Araştırmada kullanılan 

lateral sefalometrik filmlerin gruplara göre dağılımı Çizelge 2.2’de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 2.1. Araştırmaya alınan bireylerin kesitsel ve longitudinal gruplara 

göre dağılımı 

 Kesitsel Longitudinal Toplam 
Bireyler 90 15 105 

 

Çizelge 2.2. Araştırmada faydalanılan lateral sefalometrik filmlerin gruplara 

göre dağılımı 

Gruplar 11 yıl 12 yıl 13 yıl 14 yıl 16 yıl 18 yıl Toplam 
Kesitsel 15 15 15 15 15 15 90 
Longitudinal 15 15 15 --- --- --- 45 
       135 

 

Gruplarda kız-erkek sayılarının birbirine yakın olmasına dikkat edilmiştir 

ancak araştırmada cinsiyet ayrımı yapılmamıştır. Çizelge 2.3 ve 2.4’te 

gruplara göre cinsiyet dağılımı verilmiştir. 
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Çizelge 2.3. Kesitsel gruptaki bireylerin cinsiyetlerinin gruplara göre 

dağılımı 

Yaş grubu Kız Erkek Toplam 
11 yıl 8 7 15 
12 yıl 7 8 15 
13 yıl 8 7 15 
14 yıl 8 7 15 
16 yıl 8 7 15 
18 yıl 7 8 15 

 

Çizelge 2.4. Longitudinal gruptaki bireylerin cinsiyetlerinin dağılımı 

Yaş grubu Kız Erkek Toplam 
11-12-13 yıl 7 8 15 

 

Araştırmaya alınan bireylerin seçiminde; 

• İskeletsel ve dişsel sınıf III anomaliye sahip olmalarına, 

• Ön çapraz kapanışa sahip olmalarına, 

• Herhangibir sendroma sahip olmamalarına dikkat edilmiştir. 

 

Çalışmada kullanılan filmler Siemens-Orthoceph 10 röntgen aygıtı ile 

çekilmiştir. Filmler standart koşullarda, bireylerin dişleri sentrik oklüzyonda, 

Frankfort Horizontal Düzlem yere paralel olacak şekilde konumlandırılarak 

çekilmiştir. Röntgen ışın kaynağı ile bireyin orta oksal düzlemi arasındaki 

uzaklık 155 cm, bireyin orta oksal düzlemi ile film kaseti arasındaki mesafe 

ise 12,5 cm olarak sabitlenmiştir. Lateral sefalometrik filmlerin çizimleri, 

negatoskop üzerinde asetat kağıdına 0,3 mm uçlu kurşun kalem kullanılarak 

yapılmıştır. Referans noktalarının koordinatları +/- 0,25 mm duyarlılığa sahip 

olan bir digitizer yardımıyla bilgisayara double digitizing işlemi ile 

aktarılmıştır. Bilgisayarda verilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi 

amacıyla, Danimarka Ortodontik Bilgisayar Bilimleri Enstitüsü tarafından 

hazırlanan PORDIOS (Purpose On Request Digitizer Input Output System) 

bilgisayar programı kullanılmıştır. 
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2.1. Lateral Sefalometrik Filmlerde Kullanılan Referans Noktaları  

(Şekil 2.1) 

 

2.1.1. İskeletsel Noktalar 

1. Nasion (N): Nazofrontal suturanın sagital düzlemle kesiştiği en ileri 

noktadır. 

2. W noktası (W): Sfenoid kemiğin büyük kanatlarının orta noktasının 

kraniyel fossayı kestiği noktadır. 

3. Tuberculum sella (T): Anterior klinoid procesin sella turcicanın üst 

kenarı ile kesiştiği noktadır. 

4. Sella (S): Sella turcicanın geometrik orta noktasıdır. 

5. Condylion (Co): Mandibuler kondilin en üst noktasıdır. 

6. Articulare (Ar): Mandibuler kondilin posterior sınırının kafa kaidesi 

kemik tabanı görüntüsü ile kesiştiği noktadır. 

7. Gonion (Go): Mandibuler ve ramal düzlemlerden oluşan açının açı 

ortayının mandibuler kemiği kestiği noktadır.  

8. Menton (Me): Mandibuler simfizin alt kenarının en aşağı noktasıdır. 

9. Gnathion (Gn): Menton ve pogonion noktalarının orta noktasıdır. 

10. Pogonion (Pg): Mandibula simfizinin sagital düzlemdeki en ileri 

noktasıdır.  

11. D noktası (D): Mandibuler simfizin geometrik orta noktasıdır. 

12. B noktası (B): Mandibulada  infradental ile pogonion noktaları arasındaki 

içbükeyliğin en derin noktasıdır. 

13. A noktası (A): Anterior nazal spina ve prosthion arasında kalan alveoler 

prosesin orta konturu üzerindeki en derin noktadır. 
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14. Anterior Nazal Spina (ANS): Maksillanın burnu destekleyen kısmının 

sefalometrik filmdeki görüntüsünün en ileri noktasıdır. 

15. Posterior Nazal Spina (PNS): Sert damağın en arka noktasıdır.  

16. Ptm noktası (Ptm): Fissura pterigomaksillarisin en üst ve arka noktasıdır. 

 

2.1.2. Dişsel Noktalar 

17. U1i noktası: Orta oksal düzlemde, üst orta kesici dişin kesici kenarıdır. 

18.  U1a noktası: Orta oksal düzlemde, üst orta kesici dişin kök apeksidir. 

19.  U6m noktası: Üst birinci molar dişin meziyal kontakt noktasıdır. 

20. U6t noktası: Üst birinci molar dişin meziyal tüberkül tepesidir. 

21. L1i noktası: Orta oksal düzlemde, alt orta kesici dişin kesici kenarıdır. 

22.  L1a noktası: Orta oksal düzlemde, alt orta kesici dişin kök apeksidir. 

23.  L6m noktası:  Alt birinci molar dişin meziyal kontakt noktasıdır. 

24. L6t noktası: Alt birinci molar dişin meziyal tüberkül tepesidir. 

 

2.1.3. Yumuşak Doku Noktaları 

25. Yumuşak doku nasion (N’): Frontonazal sutur üzerinde yer alan yumuşak 

dokunun en konkav noktasıdır. 

26. Tangent (Ta): Burun alt kenarının oluşturduğu “S” harfinin en orta 

noktasıdır. 

27. Pronasale (Pr): Burnun sagital düzlemdeki en ileri noktasıdır. 

28. Subnasale (Sn): Sagital planda kolumella (nazal septum) ile üst kutanöz 

dudağın birleştiği noktadır. 
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29.  Labiale superior (Ls): Üst dudağın sagital düzlemde en ileri noktasıdır. 

30. Labiale inferior (Li): Alt dudağın sagital düzlemde en ileri noktasıdır. 

31. Sulcus inferior (Si): Sagital planda alt dudağın mukokutanöz birleşme 

noktasıdır. 

32. Yumuşak doku B (B’): Sagital planda alt dudak ile yumuşak doku 

pogonion arasındaki en derin noktadır. 

33. Yumuşak doku pogonion (Pg’): Çene ucunun sagital düzlemdeki en ileri 

noktasıdır. 

34. Yumuşak doku menton (Me’): Çene ucunun en alt noktasıdır. 
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Şekil 2.1. Lateral sefalometrik filmlerde kullanılan referans noktaları. 
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2.2. Lateral Sefalometrik Filmlerde Kullanılan Referans Düzlemleri 

(Şekil 2.2) 

Araştırmada, total ölçümlerde, T-W düzlemi, horizontal referans düzlemi 

(HR) olarak kullanılmıştır. Bu düzleme T noktasından dik olarak çizilen 

doğru, vertikal referans düzlemini (VR) oluşturmuştur. 

 

Maksiller ölçümlerde, ANS–PNS düzlemi maksiller horizontal referans 

düzlemi (Max.HR) olarak görev yapmış, bu düzleme Ptm noktasından dik 

olarak çizilen doğru, maksiller vertikal referans düzlemini (Max.VR) 

oluşturmuştur. 

 

Mandibuler ölçümler için, Gonion-Gnathion düzlemi mandibuler horizontal 

referans düzlemi (Mand.HR) olarak kullanılmış, bu düzleme Go noktasından 

dik olarak çizilen doğru mandibuler vertikal referans düzlemini (Mand.VR) 

oluşturmuştur. 
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Şekil 2.2. Lateral sefalometrik filmlerde kullanılan vertikal ve horizontal 

referans düzlemleri. 
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2.3. Lateral Sefalometrik Filmlerde Kullanılan Ölçümler 

2.3.1. İskeletsel Açısal Ölçümler (Şekil 2.3) 

1. SNA: Ön kafa kaidesi (S-N düzlemi) ile A noktası arasındaki açıdır. 

2. SNB: Ön kafa kaidesi (S-N düzlemi) ile B noktası arasındaki açıdır. 

3. SND: Ön kafa kaidesi (S-N düzlemi) ile D noktası arasındaki açıdır. 

4. ANB: Maksilla ve mandibulanın sagital yönde birbirleriyle olan 

ilişkilerini belirleyen açıdır. 

5. SN/GoGn: Ön kafa kaidesi ile gonion ve gnathion noktalarından geçen 

mandibuler düzlem arasındaki açıdır. 

6. SN/OP: Oklüzal düzlem (U6t-L6t/U1i-L1i) ile ön kafa kaidesi  arasındaki 

açıdır. 

7. SN/PP: Palatal düzlem (ANS-PNS) ile ön kafa kaidesi arasındaki açıdır. 

8. N-S-Ar: Kraniyel kaide açısıdır. 
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Şekil 2.3. Lateral sefalometrik filmlerde kullanılan iskeletsel açısal ölçümler. 
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2.3.2. İskeletsel Boyutsal Ölçümler (Şekil 2.4) 

9. A–VR: A noktasının vertikal referans düzlemine olan dik uzaklığıdır.  

10. A-HR: A noktasının horizontal referans düzlemine olan dik uzaklığıdır.  

11. B-VR : B noktasının vertikal referans düzlemine dik uzaklığıdır. 

12. B–HR: B noktasının horizontal referans düzlemine dik uzaklığıdır. 

13. Go-VR: Go noktasının vertikal referans düzlemine dik uzaklığıdır. 

14. Go-HR: Go noktasının horizontal referans düzlemine dik uzaklığıdır. 

15.  Pg–VR: Pg noktasının vertikal referans düzlemine dik uzaklığıdır. 

16. Pg-HR: Pg noktasının horizontal referans düzlemine dik uzaklığıdır. 

17. PNS–VR: PNS noktasının vertikal referans düzlemine dik uzaklığıdır. 

18. PNS-HR: PNS noktasının horizontal referans düzlemine dik uzaklığıdır. 

19. ANS-VR: ANS noktasının vertikal referans düzlemine dik uzaklığıdır. 

20. ANS–HR: ANS noktasının horizontal referans düzlemine dik uzaklığıdır. 

21. S-N: Ön kafa kaidesi uzunluğudur. 

22. S-Ar: Arka kafa kaidesi uzunluğudur. 

23. N–Me: Total ön yüz yüksekliğidir. 

24. N–ANS: Üst ön yüz yüksekliğidir. 

25. ANS–Me: Alt ön yüz yüksekliğidir. 

26. S-PNS: Maksiller posterior yüksekliktir. 

27. Co–A: Efektif orta yüz uzunluğudur. 

28. Co–Gn: Efektif mandibuler uzunluktur. 

29. Co–Go: Ramal uzunluktur. 

30. Go-Me: Mandibuler korpus uzunluğudur. 

31. Ar-Me: Mandibuler uzunluktur. 
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32. A-max.VR: A noktasının maksiller vertikal referans düzlemine dik 

uzaklığıdır. 

33. A-max.HR: A noktasının maksiller horizontal referans düzlemine dik 

uzaklığıdır. 

34. B-mand.VR: B noktasının mandibuler vertikal referans düzlemine dik 

uzaklığıdır. 

35. B-mand.HR: B noktasının mandibuler horizontal referans düzlemine dik 

uzaklığıdır. 
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Şekil 2.4. Lateral sefalometrik filmlerde kullanılan iskeletsel boyutsal 

ölçümler. 
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Şekil 2.4. (Devam) Lateral sefalometrik filmlerde kullanılan iskeletsel 

boyutsal ölçümler. 
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Şekil 2.4. (Devam) Lateral sefalometrik filmlerde kullanılan iskeletsel 

boyutsal ölçümler. 
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2.3.3. Dentoalveoler Açısal Ölçümler (Şekil 2.5) 

 

36. U1/max.HR: Üst keser dişin uzun ekseni ile maksiller horizontal referans 

düzlemi arasındaki açıdır. 

37. L1/mand.HR: Alt keser dişin uzun ekseni ile mandibuler horizontal 

referans düzlemi arasındaki açıdır. 

38. U1/L1: Alt ve üst keser dişlerin uzun eksenleri arasındaki açıdır. 

39. U1/NA:Üst keser dişin uzun ekseni ile NA düzlemi arasındaki açıdır. 

40. L1/NB: Alt keser dişin uzun ekseni ile NB düzlemi arasındaki açıdır. 
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Şekil 2.5. Lateral sefalometrik filmlerde kullanılan dentoalveoler açısal 

ölçümler. 
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Şekil 2.5. (Devam) Lateral sefalometrik filmlerde kullanılan dentoalveoler 

açısal ölçümler. 
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2.3.4. Dentoalveoler Boyutsal Ölçümler (Şekil 2.6) 

41. Overjet: Alt ve üst kesicilerin insizal noktaları arasındaki mesafenin T-W 

düzlemi üzerindeki izdüşümüdür. 

42. Overbite: Üst keser dişin kesici kenarı ile alt keser dişin kesici kenarı 

arasındaki vertikal mesafedir. 

43. U1i-max.VR: Üst keser dişin kesici kenarının maksiller vertikal referans 

düzleme dik uzaklığıdır. 

44. U1i-max.HR: Üst keser dişin kesici kenarının maksiller horizontal 

referans düzleme dik uzaklığıdır. 

45. U1i-NA: Üst keser dişin kesici kenarının NA düzlemine dik uzaklığıdır.  

46. U6m-max.VR: Üst 1. molar dişin kontakt noktasının maksiller vertikal 

referans düzleme dik uzaklığıdır. 

47. U6m-max.HR: Üst 1. molar dişin kontakt noktasının maksiller horizontal 

referans düzleme dik uzaklığıdır. 

48. L1i–mand.VR: Alt keser dişin kesici kenarının mandibuler vertikal 

referans düzleme dik uzaklığıdır. 

49. L1i–mand.HR: Alt keser dişin kesici kenarının mandibuler horizontal 

referans düzleme dik uzaklığıdır. 

50.  L1i-NB: Alt keser dişin kesici kenarının NB düzlemine dik uzaklığıdır. 

51. L6m–mand.VR: Alt 1. molar dişin mesial kontakt noktasının mandibuler 

vertikal referans düzleme dik uzaklığıdır. 

52. L6m–mand.HR: Alt 1. molar dişin mesial kontakt noktasının mandibuler 

horizontal referans düzleme dik uzaklığıdır. 
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Şekil 2.6. Lateral sefalometrik filmlerde kullanılan dentoalveoler boyutsal 

ölçümler. 
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Şekil 2.6. (Devam) Lateral sefalometrik filmlerde kullanılan maksiller ve 

mandibuler referans düzlemleri aracılığı ile yapılan  boyutsal ölçümler. 
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2.3.5. Yumuşak Doku Ölçümleri (Şekil 2.7 ve Şekil 2.8) 

53. N’–Me’: Yumuşak doku total yüz yüksekliğidir. 

54. N’–Sn: Yumuşak doku üst yüz yüksekliğidir. 

55. Sn–Me’: Yumuşak doku alt yüz yüksekliğidir. 

56. Ls (E): Ricketts’in “E” düzlemine Ls noktasının dik uzaklığıdır. Ls 

noktası bu düzlemin gerisindeyse negatif, ilerisinde ise pozitif olarak 

değerlendirilmiştir. 

57. Li (E): Ricketts’in “E” düzlemine Li noktasının dik uzaklığıdır. Li 

noktası bu düzlemin gerisindeyse negatif, ilerisinde ise pozitif olarak 

değerlendirilmiştir. 

58. Ta-Sn-Ls: Nazolabial açıdır. 

59. Si-B’-Pg’: Labiomental açıdır. 
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Şekil 2.7. Lateral sefalometrik filmlerde kullanılan yumuşak doku boyutsal 

ölçümleri. 
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Şekil 2.8. Lateral sefalometrik filmlerde kullanılan yumuşak doku açısal 

ölçümleri. 
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2.4. İstatistik Yöntem 

 

 

Verilerin analizi SPSS 11.5 (SPSS Inc, Chicago, IL, ABD) istatistik paket 

programında yapılmıştır. Sürekli ölçümlü değişkenlerin dağılımının normale uygun 

olup olmadığı Shapiro Wilk Testi ile araştırılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler 

‘ortalama ± standart sapma’ şeklinde gösterilmiştir.  

 

Kesitsel olgularda yaş grupları arasında normal dağılan sürekli değişkenler 

yönünden farkın önemliliği Tek Yönlü Varyans Analizi ile, normal dağılmayan 

sürekli değişkenler yönünden farkın önemliliği ise Kruskal Wallis Testi ile 

değerlendirilmiştir. Tek Yönlü Varyans Analizi veya Kruskal Wallis Test istatistiği 

sonucunun önemli bulunması halinde anlamlı farka neden olan yaş gruplarını 

belirlemek amacıyla; Post Hoc Tukey veya Parametrik Olmayan Çoklu 

Karşılaştırma Testleri kullanılmıştır.  

 

Longitudinal olgular içerisinde tekrarlayan ölçümler arasında anlamlı değişimin olup 

olmadığı normal dağılan sürekli değişkenler için Tekrarlayan Ölçümlü Varyans 

Analizi ile, normal dağılmayan sürekli değişkenler için Friedman Testi ile 

araştırılmıştır. Tekrarlayan Ölçümlü Varyans Analizi veya Friedman Test istatistiği 

sonucunun önemli bulunması halinde anlamlı farka neden olan izlem zamanlarını 

belirlemek amacıyla; Bonferroni Düzeltmeli Çoklu Karşılaştırma Testi veya 

Wilcoxon İşaret Testi kullanılmıştır.  

 

Kesitsel olgular ile Longitudinal olgular arasında sefalometrik ölçümler ve yaşa göre 

sefalometrik ölçümlerde meydana gelen değişim miktarları yönünden farkın 

önemliliği normal dağılan değişkenler için Student’s t Testi ile normal dağılmayan 

değişkenler içinse Mann Whitney U Testi ile incelenmiştir. 

 

Her bir sefalometrik ölçümün tekrarlanabilirliği Sınıf İçi Korelasyon Katsayısı  

(%95 güven aralığı) saptanarak incelenmiştir. Sonuçlar, p<0,05 anlamlılık düzeyinde 

değerlendirilmiştir.  
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3.  BULGULAR 
 

 

 

3.1. Yöntem Hatasının Değerlendirilmesi 

 

 

Araştırmada bireysel çizim ve ölçüm hata düzeyini kontrol etmek amacıyla, 

çalışmada kullanılan 135 lateral sefalometrik filmden 45 tanesi rastgele seçilmiş ve 

daha önce yapılan bütün noktalama ve ölçümler bir ay sonra tekrarlanmıştır. Her 

parametreye ait tekrarlama katsayıları hesaplanmıştır. Araştırmada kullanılan 

ölçümlere ait tekrarlama katsayılarının yüksek olduğu saptanmıştır. (Çizelge 3.1) 

 

Çizelge 3.1. Araştırmada kullanılan parametrelere ait tekrarlama katsayıları. 

 

 

Parametre Tekrarlama 
Katsayısı(r) Parametre Tekrarlama 

Katsayısı(r) Parametre Tekrarlama 
Katsayısı(r) 

SNA 0,998 B-mand. VR 0,985 ANS–HR 0,993 
SNB 0,997 B-mand. HR 0,993 N-Me 0,985 
SND 0,998 U1/max.HR 0,989 N-ANS 0,999 
ANB 0,990 L1/mand.HR 0,997 ANS-Me 0,990 
SN/GoGn 0,992 L1/U1 0,991 S-PNS 0,989 
SN/PP 0,994 U1/NA 0,999 Co-A 0,987 
SN/OP 0,991 L1/NB 0.998 Co-Gn 0,995 
A–VR 0,999 Overjet 0,995 Co-Go 0,990 
A– HR 0,998 Overbite 0,990 Go-Me 0,984 
B–VR 0,996 U1i-max.VR 0,989 Ar-Me 0,995 
B–HR 0,995 U1i-max.HR 0,991 A-max.VR 0,983 
Go–VR 0,993 U1i-NA 0,996 A-max.HR 0,990 
Go–HR 0,989 U6m-maxVR 0,992 Sn–Me’ 0,999 
Pg–VR 0,990 U6m-max.HR 0,995 Ls (E) 0,989 
Pg–HR 0,982 L1i–mand.VR 0,994 Li (E) 0,990 
PNS–VR 0,992 L1i–mand.HR 0,999 Ta-Sn-Ls 0,988 
PNS–HR 0,991 L1i-NB 0,986 S-N 0,999 
ANS–VR 0,988 L6m–man.VR 0,991 S-Ar 0,989 
N’–Me’ 0,990 L6m–man.HR 0,988 N-S-Ar 0,991 
N’–Sn 0,993 Si-B’-Pg’ 0,981   
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3.2. Kesitsel Olgularda Yaş Grupları Arasındaki Farklılıkların 

İncelenmesi (Çizelge 3.2) 

 

 

Kesitsel olgularda yaş grupları arasında normal dağılan sürekli değişkenler 

yönünden farkın önemliliği Tek Yönlü Varyans Analizi ile, normal dağılmayan 

sürekli değişkenler yönünden farkın önemliliği ise Kruskal Wallis Testi ile 

değerlendirilmiştir. Tek Yönlü Varyans Analizi veya Kruskal Wallis Test istatistiği 

sonucunun önemli bulunması halinde anlamlı farka neden olan yaş gruplarını 

belirlemek amacıyla; Post Hoc Tukey veya Parametrik Olmayan Çoklu 

Karşılaştırma Testleri kullanılmıştır. Çizelge 3.2’de kesitsel olgularda yaş 

gruplarının ortalama değerleri ve değerler arasındaki farkların istatistiksel açıdan 

önemlilikleri gösterilmektedir. 

 

 

 

3.2.1. İskeletsel Açısal Ölçümler (Çizelge 3.2) 

 

 

 

• SNA: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler ölçülmüştür. 

Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı görülmüştür.  
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Şekil 3.1. Kesitsel olgularda SNA değişimi 
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• SNB: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler ölçülmüştür. 

Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı görülmüştür. 
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 Şekil 3.2. Kesitsel olgularda SNB değişimi 

 

• SND: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler ölçülmüştür. 

Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı görülmüştür. 

 

• ANB: 12 yaş grubu ortalaması -2,3°, 13 yaş grubu ortalaması -2°, 

14 yaş grubu ortalaması -3° ve 16 yaş grubu ortalaması -4,6° olarak 

hesaplanmıştır. 12, 13, 14 yaş grupları ile 16 yaş grubu arasında 

istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde fark bulunmuştur. Diğer 

gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı görülmüştür. 
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 Şekil 3.3. Kesitsel olgularda ANB değişimi 

 

• SN/GoGn: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 
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• SN/PP: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler ölçülmüştür. 

Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı görülmüştür. 

 

• SN/OP: 11 yaş grubu ortalaması 19,7°, 16 yaş grubu ortalaması 

14,6° olarak hesaplanmıştır. 11 yaş grubu ile 16 yaş grubu arasında 

istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde fark bulunmuştur. Diğer 

gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı görülmüştür. 

 

• N-S-Ar: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür.       

            

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

11 12 13 14 16 18
Ya½

 
 Şekil 3.4. Kesitsel olgularda N-S-Ar değişimi 

 

  

 

3.2.2. İskeletsel Boyutsal Ölçümler (Çizelge 3.2) 

 

 

• A-VR: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler ölçülmüştür. 

Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı görülmüştür. 
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 Şekil 3.5. Kesitsel olgularda A-VR değişimi 

 

• A-HR: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler ölçülmüştür. 

Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı görülmüştür. 

 

• B-VR: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler ölçülmüştür. 

Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı görülmüştür. 
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 Şekil 3.6. Kesitsel olgularda B-VR değişimi 

 

• B-HR: 11 yaş grubu ortalaması 95,4 mm, 16 yaş grubu ortalaması 

104,4 mm olarak hesaplanmıştır. 11 yaş grubu ile 16 yaş grubu 

arasında istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde fark bulunmuştur. 

 

• Pg-VR: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 
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• Pg-HR: 11 yaş grubu ortalaması 107,6 mm, 16 yaş grubu ortalaması 

119,1 mm olarak hesaplanmıştır. 11 yaş grubu ile 16 yaş grubu 

arasında istatistiksel olarak p<0,01 düzeyinde fark bulunmuştur. 

Diğer gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 

 

• Go-VR: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 

 

• Go-HR: 11 yaş grubu ortalaması 72,5 mm, 12 yaş grubu ortalaması 

73,6 mm, 13 yaş grubu ortalaması 77,1 mm, 14 yaş grubu 

ortalaması 75,3 mm, 16 yaş grubu ortalaması 82,4 mm ve 18 yaş 

grubu ortalaması 80,5 mm olarak hesaplanmıştır. 11, 12 yaş 

grupları ile 16 yaş grubu arasında istatistiksel olarak p<0,001 

düzeyinde fark bulunmuştur. 11, 12, 13, 14 yaş grupları ile 18 yaş 

grubu arasında istatistiksel olarak p<0,001 düzeyinde fark 

bulunmuştur. 

 

• PNS-VR: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 

 

• PNS-HR: 11 yaş grubu ortalaması 46,9 mm, 16 yaş grubu 

ortalaması 51,3 mm olarak hesaplanmıştır. 11 yaş grubu ile 16 yaş 

grubu arasında istatistiksel olarak p<0,01 düzeyinde fark 

bulunmuştur. 

 

• ANS-VR: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 
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• ANS-HR: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 

 

• S-N: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler ölçülmüştür. 

Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı görülmüştür. 
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                     Şekil 3.7. Kesitsel olgularda S-N değişimi 

 

• S-Ar: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler ölçülmüştür. 

Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı görülmüştür. 

 

• N-Me: 11 yaş grubu ortalaması 116,4 mm, 12 yaş grubu ortalaması 

121,6 mm, 13 yaş grubu ortalaması 123,3 mm, 14 yaş grubu 

ortalaması 120,6 mm, 16 yaş grubu ortalaması 128,3 mm ve 18 yaş 

grubu ortalaması 124,9 mm olarak hesaplanmıştır. 12, 13 yaş 

grupları ile 11 yaş grubu arasında istatistiksel olarak p<0,001 

düzeyinde fark bulunmuştur. 11, 14 yaş grupları ile 16 yaş grubu 

arasında istatistiksel olarak p<0,001 düzeyinde fark bulunmuştur. 

11, 12, 13, 14 yaş grupları ile 18 yaş grubu arasında istatistiksel 

olarak p<0,001 düzeyinde fark bulunmuştur. 

 

• N-ANS: 11 yaş grubu ortalaması 53,7 mm, 18 yaş grubu ortalaması 

57,9 mm olarak hesaplanmıştır. 11 yaş grubu ile 18 yaş grubu 

arasında istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde fark bulunmuştur. 
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Diğer gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 

 

• ANS-Me: 11 yaş grubu ortalaması 63,5 mm, 12 yaş grubu 

ortalaması 67,6 mm, 13 yaş grubu ortalaması 68 mm, 14 yaş grubu 

ortalaması 66,3 mm, 16 yaş grubu ortalaması 71,3 mm ve 18 yaş 

grubu ortalaması 67,7 mm olarak hesaplanmıştır. 11 yaş grubu ile 

13, 18 yaş grupları arasında istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde 

fark bulunmuştur. 11, 12, 14 yaş grupları ile 16 yaş grubu arasında 

istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde fark bulunmuştur. 

 

• S-PNS: 11 yaş grubu ortalaması 47,3 mm, 16 yaş grubu ortalaması 

51,6 mm olarak hesaplanmıştır. 11 yaş grubu ile 16 yaş grubu 

arasında istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde fark bulunmuştur. 

Diğer gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 

 

• Co-A: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler ölçülmüştür. 

Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı görülmüştür. 
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                      Şekil 3.8. Kesitsel olgularda Co-A değişimi 

 

• Co-Gn: 11 yaş grubu ortalaması 116,1 mm, 12 yaş grubu ortalaması 

121,7 mm, 13 yaş grubu ortalaması 121 mm, 14 yaş grubu 

ortalaması 120,3 mm, 16 yaş grubu ortalaması 128,3 mm ve 18 yaş 

grubu ortalaması 127,1 mm olarak hesaplanmıştır. 11, 12, 13, 14 
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yaş grupları ile 16, 18 yaş grupları arasında istatistiksel olarak 

p<0,001 düzeyinde fark bulunmuştur. 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

11 12 13 14 16 18
Ya½

 
                      Şekil 3.9. Kesitsel olgularda Co-Gn değişimi 

 

• Co-Go: 11 yaş grubu ortalaması 52,4 mm, 12 yaş grubu ortalaması 

57,7 mm, 13 yaş grubu ortalaması 56,2 mm, 14 yaş grubu 

ortalaması 55 mm, 16 yaş grubu ortalaması 63,8 mm ve 18 yaş 

grubu ortalaması 59,5 mm olarak hesaplanmıştır. 11, 12, 13, 14  yaş 

grupları ile 16 yaş grubu arasında istatistiksel olarak p<0,001 

düzeyinde fark bulunmuştur. 11, 12 yaş grupları ile 18 yaş grubu 

arasında istatistiksel olarak p<0,001 düzeyinde fark bulunmuştur. 

11 yaş grubu ile 13 yaş grubu arasında istatistiksel olarak p<0,001 

düzeyinde fark bulunmuştur. 

 

• Go-Me: 11 yaş grubu ortalaması 71,4 mm, 12 yaş grubu ortalaması 

72,6 mm, 13 yaş grubu ortalaması 74,5 mm ve 18 yaş grubu 

ortalaması 80,2 mm olarak hesaplanmıştır. 11, 12, 13 yaş grupları 

ile 18 yaş grubu arasında istatistiksel olarak p<0,001 düzeyinde fark 

bulunmuştur. 
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                      Şekil 3.10. Kesitsel olgularda Go-Me değişimi 

 

• Ar-Me: 11 yaş grubu ortalaması 104,4 mm, 12 yaş grubu ortalaması 

107,7 mm, 13 yaş grubu ortalaması 109,1 mm, 14 yaş grubu 

ortalaması 109,1 mm, 16 yaş grubu ortalaması 114,2 mm ve 18 yaş 

grubu ortalaması 117,4 mm olarak hesaplanmıştır. 11, 12, 13, 14 

yaş grupları ile 16, 18 yaş grupları arasında istatistiksel olarak 

p<0,001 düzeyinde fark bulunmuştur. 

 

• A-MaxVR: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 

 

• A-MaxHR: 11 yaş grubu ortalaması 4,5 mm, 12 yaş grubu 

ortalaması 5,8 mm, 13 yaş grubu ortalaması 4,5 mm, 16 yaş grubu 

ortalaması 4,8 mm ve 18 yaş grubu ortalaması 4,4 mm olarak 

hesaplanmıştır. 11, 13, 16, 18 yaş grupları ile 12 yaş grubu arasında 

istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde fark bulunmuştur. 

 

• B-MandVR: 11 yaş grubu ortalaması 70,7 mm, 12 yaş grubu 

ortalaması 71,4 mm ve 16 yaş grubu ortalaması 72,7 mm olarak 

hesaplanmıştır. 11, 12 yaş grupları ile 16 yaş grubu arasında 

istatistiksel olarak p<0,01 düzeyinde fark bulunmuştur. Diğer 

gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı görülmüştür. 

 



 

 

72 

• B-MandHR: 11 yaş grubu ortalaması 16,8 mm, 12 yaş grubu 

ortalaması 16,8 mm, 13 yaş grubu ortalaması 17,3 mm, 14 yaş 

grubu ortalaması 18,3 mm ve 18 yaş grubu ortalaması 19,6 mm 

olarak hesaplanmıştır. 11, 12, 13 yaş grupları ile 18 yaş grubu 

arasında istatistiksel olarak p<0,01 düzeyinde fark bulunmuştur. 11, 

12 yaş grupları ile 14 yaş grubu arasında istatistiksel olarak p<0,01 

düzeyinde fark bulunmuştur. 

 

 

3.2.3. Dentoalveolar Açısal Ölçümler (Çizelge 3.2) 

 

 

• U1-MaxHR: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 

 

• L1-MandHR: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 

 

• U1/L1: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler ölçülmüştür. 

Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı görülmüştür. 

 

• U1/NA: 11 yaş grubu ortalaması 26,8°, 12 yaş grubu ortalaması 

26,1°, 13 yaş grubu ortalaması 26,3°, 14 yaş grubu ortalaması 

27,6°, 16 yaş grubu ortalaması 31,7° ve 18 yaş grubu ortalaması 

25,3° olarak hesaplanmıştır. 11, 12, 13, yaş grupları ile 16 yaş 

grubu arasında istatistiksel olarak p<0,01 düzeyinde fark 

bulunmuştur. 14, 16, yaş grupları ile 18 yaş grubu arasında 

istatistiksel olarak p<0,01 düzeyinde fark bulunmuştur. 12 yaş 

grubu ile 14 yaş grubu arasında istatistiksel olarak p<0,01 

düzeyinde fark bulunmuştur.  
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                      Şekil 3.11. Kesitsel olgularda U1/NA değişimi 

 

• L1/NB: 13 yaş grubu ortalaması 26,3° ve 18 yaş grubu ortalaması 

18,2° olarak hesaplanmıştır.  13 yaş grubu ile 18 yaş grubu arasında 

istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde fark bulunmuştur. Diğer 

gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı görülmüştür. 
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                      Şekil 3.12. Kesitsel olgularda L1/NB değişimi 

 

 

3.2.4. Dentoalveolar Boyutsal Ölçümler (Çizelge 3.2) 

 

 

• Overjet: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 
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• Overbite: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 

 

• U1i-MaxVR: 11 yaş grubu ortalaması 53,2 mm, 12 yaş grubu 

ortalaması 52,2 mm, 14 yaş grubu ortalaması 53,4 mm, 16 yaş 

grubu ortalaması 57,2 mm ve 18 yaş grubu ortalaması 58,3 mm 

olarak hesaplanmıştır. 11, 12, 14, yaş grupları ile 18 yaş grubu 

arasında istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde fark bulunmuştur. 12 

yaş grubu ile 16 yaş grubu arasında istatistiksel olarak p<0,05 

düzeyinde fark bulunmuştur. 

 

• U1i-MaxHR: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 

 

• U1i-NA: 11 yaş grubu ortalaması 4,9 mm, 12 yaş grubu ortalaması 

4,9 mm, 13 yaş grubu ortalaması 4,6 mm, 14 yaş grubu ortalaması 

4,7 mm, 16 yaş grubu ortalaması 8,6 mm ve 18 yaş grubu 

ortalaması 5,4 mm olarak hesaplanmıştır. 11, 12, 13, 14, 18 yaş 

grupları ile 16 yaş grubu arasında istatistiksel olarak p<0,001 

düzeyinde fark bulunmuştur. 

 

• U6m-MaxVR: 11 yaş grubu ortalaması 24,7 mm, 12 yaş grubu 

ortalaması 25,4 mm, 14 yaş grubu ortalaması 28,1 mm, 16 yaş 

grubu ortalaması 29,6 mm ve 18 yaş grubu ortalaması 29,4 mm 

olarak hesaplanmıştır. 11, 12 yaş grupları ile 16, 18 yaş grupları 

arasında istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde fark bulunmuştur. 11 

yaş grubu ile 14 yaş grubu arasında istatistiksel olarak p<0,05 

düzeyinde fark bulunmuştur. 
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• U6m-MaxHR: 11 yaş grubu ortalaması 18,3 mm, 14 yaş grubu 

ortalaması 19,3 mm ve 16 yaş grubu ortalaması 22,7 mm olarak 

hesaplanmıştır. 11, 14 yaş grupları ile 16 yaş grubu arasında 

istatistiksel olarak p<0,01 düzeyinde fark bulunmuştur. 

 

• L1i-MandVR: 11 yaş grubu ortalaması 63 mm ve 18 yaş grubu 

ortalaması 68,5 mm olarak hesaplanmıştır. 11 yaş grubu ile 18 yaş 

grubu arasında istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde fark 

bulunmuştur. Diğer gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark 

olmadığı görülmüştür. 

 

• L1i-MandHR: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 

 

• L1i-NB: 13 yaş grubu ortalaması 4,9 mm, 14 yaş grubu ortalaması 

2,2 mm ve 18 yaş grubu ortalaması 1,8 mm olarak hesaplanmıştır. 

13 yaş grubu ile 14, 18 yaş grupları arasında istatistiksel olarak 

p<0,01 düzeyinde fark bulunmuştur. 

 

• L6m-MandVR: 11 yaş grubu ortalaması 40,9 mm, 14 yaş grubu 

ortalaması 45,9 mm ve 18 yaş grubu ortalaması 47,2 mm olarak 

hesaplanmıştır. 11 yaş grubu ile 14, 18 yaş grupları arasında 

istatistiksel olarak p<0,01 düzeyinde fark bulunmuştur. 

 

• L6m-MandHR: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 
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3.2.5. Yumuşak Doku Ölçümleri (Çizelge 3.2) 

 

 

• N’-Me’: 11 yaş grubu ortalaması 120,7 mm, 16 yaş grubu 

ortalaması 132,2 mm ve 18 yaş grubu ortalaması 131,6 mm olarak 

hesaplanmıştır. 11 yaş grubu ile 16, 18 yaş grupları arasında 

istatistiksel olarak p<0,01 düzeyinde fark bulunmuştur. 
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        Şekil 3.13. Kesitsel olgularda N’-Me’ değişimi 

 

• N’-Sn: 11 yaş grubu ortalaması 55,7 mm, 12 yaş grubu ortalaması 

57,7 mm, 13 yaş grubu ortalaması 58,9 mm, 14 yaş grubu 

ortalaması 57,4 mm, 16 yaş grubu ortalaması 61,9 mm ve 18 yaş 

grubu ortalaması 63,1 mm olarak hesaplanmıştır. 11, 12, 14 yaş 

grupları ile 16 yaş grubu arasında istatistiksel olarak p<0,01 

düzeyinde fark bulunmuştur. 11, 12, 13, 14 yaş grupları ile 18 yaş 

grubu arasında istatistiksel olarak p<0,01 düzeyinde fark 

bulunmuştur. 
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                      Şekil 3.14. Kesitsel olgularda N’-Sn değişimi 
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• Sn-Me’: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 
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                      Şekil 3.15. Kesitsel olgularda Sn-Me’ değişimi 

 

• Ls (E): 13 yaş grubu ortalaması -4,9 mm ve 18 yaş grubu ortalaması 

-7,7 mm olarak hesaplanmıştır. 13 yaş grubu ile 18 yaş grubu  

arasında istatistiksel olarak p<0,01 düzeyinde fark bulunmuştur. 

Diğer gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 

 

• Li (E): 11 yaş grubu ortalaması 0,4 mm, 13 yaş grubu ortalaması 

0,1 mm ve 18 yaş grubu ortalaması 4,3 mm olarak hesaplanmıştır. 

11, 13 yaş grupları  ile 18 yaş grubu  arasında istatistiksel olarak 

p<0,001 düzeyinde fark bulunmuştur. Diğer gruplar arasında 

istatistiksel olarak bir fark olmadığı görülmüştür. 

 

• Ta-Sn-Ls: 12 yaş grubu ortalaması 105,6° ve 18 yaş grubu 

ortalaması 89,4° olarak hesaplanmıştır. 12 yaş grubu ile 18 yaş 

grubu  arasında istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde fark 

bulunmuştur. Diğer gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark 

olmadığı görülmüştür. 
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• Si-B’-Pg’: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 
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Çizelge 3.2. Kesitsel olgularda yaş gruplarının ortalama değerleri ve değerler arasındaki farkların istatistiksel açıdan önemleri 

*: p<0,05, **: P<0,01, ***: P<0,001, NS: İstatistik olarak anlamlı değil. 

Parametreler 11 Yaş 12 Yaş 13 Yaş 14 Yaş 16 Yaş 18 Yaş Test 

SNA 77.5±4.5 76.7±3.4 79.3±4.7 77.1±3.4 77.3±3.9 79.2±4.2 NS 

SNB 80.7±4.6 79.0±4.2 81.3±3.9 80.1±4.6 81.8±4.2 83.1±6.4 NS 

SND 77.7±4.0 76.2±4.3 78.2±3.7 77.7±4.4 79.9±4.2 80.8±6.3 NS 

ANB -3.3±1.9 -2.3±1.6a -2.0±1.6a -3.0±2.8a -4.6±2.3 -4.0±4.0 * 

SN/GoGn 36.0±4.2 37.1±5.6 34.7±4.4 34.0±5.2 34.7±5.5 32.2±7.8 NS 

SN/PP 9.4±2.6 9.4±3.3 10.0±2.6 9.3±3.0 8.1±3.6 10.9±4.0 NS 

SN/OP 19.7±4.8a 19.0±2.7 18.0±5.0 17.9±3.4 14.6±4.6 18.8±4.6 * 

S-PNS 47.3±2.7a 47.8±4.1 48.8±3.3 47.8±3.7 51.6±3.6 49.8±4.9 * 

A-VR 54.4±8.5 50.9±7.3 55.1±8.8 53.2±6.0 52.7±5.9 54.1±6.1 NS 

A-HR 56.0±6.7 59.5±5.0 59.1±6.9 58.7±5.0 60.6±4.7 61.1±4.8 NS 

B-VR 53.7±13.3 46.6±12.4 51.8±15.0 51.1±11.7 53.1±10.8 54.6±12.7 NS 

B-HR 95.4±7.1a 100.0±6.6 101.4±8.8 97.1±7.1 104.4±6.1 100.5±9.4 * 

Pg-VR 53.4±14.5 46.0±14.3 51.1±17.2 51.5±12.9 54.4±13.2 55.6±14.8 NS 

Pg-HR 107.6±6.8a 112.1±6.4 114.0±9.6 111.9±8.4 119.1±7.5 116.3±11.4 ** 

Go-VR 14.8±7.4 18.9±6.9 18.1±11.0 18.4±7.0 16.0±7.7 19.2±8.5 NS 

Go-HR 72.5±4.4a,b 73.6±9.3a,b 77.1±6.5b 75.3±8.3b 82.4±4.8 80.5±10.3 *** 
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Çizelge 3.2. (Devam) Kesitsel olgularda yaş gruplarının ortalama değerleri ve değerler arasındaki farkların istatistiksel açıdan önemleri 

*: p<0,05, **: P<0,01, ***: P<0,001, NS: İstatistik olarak anlamlı değil. 

Parametreler 11 Yaş 12 Yaş 13 Yaş 14 Yaş 16 Yaş 18 Yaş Test 

PNS-VR 11.2±6.6 8.6±4.6 9.7±5.1 8.4±4.5 9.4±5.0 8.2±4.6 NS 

PNS-HR 46.9±2.9a 47.6±3.2 48.0±3.0 47.6±4.0 51.3±2.8 49.5±4.9 ** 

ANS-VR 61.4±7.8 59.1±7.0 62.0±8.2 60.6±5.7 60.8±5.9 60.6±6.4 NS 

ANS-HR 52.3±7.0 54.8±6.4 55.6±7.2 54.2±4.3 56.5±5.5 57.5±5.4 NS 

S-N 69.9±3.7 69.8±3.6 71.1±3.8 70.6±2.6 69.9±3.8 71.4±4.4      NS 

S-Ar 33.5±4.5 32.4±8.5 36.2±4.4 34.8±3.1 37.0±4.7 36.3±4.3 NS 

N-S-Ar 119.1±5.2 101.5±7.3 119.0±5.9 121.8±4.3 118.8±5.2 123.6±5.5 NS 

N-Me 116.4±5.9a,b 121.6±8.0b,c 123.3±7.4b,c 120.6±9.0a,b 128.3±7.2 124.9±9.6 *** 

N-ANS 53.7±2.8b 55.1±2.9 56.4±3.5 54.9±3.8 57.5±3.7 57.9±4.5 * 

ANS-Me 63.5±5.5a,b 67.6±6.4a 68.0±6.0c 66.3±6.5a 71.3±5.0 67.7±9.0 * 

Co-A 82.2±5.2 86.8±10.3 85.9±6.8 85.0±5.1 84.2±4.8 87.3±4.7 NS 

Co-Gn 116.1±4.6a,b 121.7±13.3a,b 121.0±7.6 a,b 120.3±8.8a,b 128.3±9.1 127.1±8.3 *** 

Co-Go 52.4±2.7a,b 57.7±14.1a,b 56.2±5.2a,c 55.0±6.0a 63.8±9.6 59.5±6.9 *** 

Go-Me 71.4±4.4b 72.6±3.5b 74.5±4.9b 75.8±4.9 76.3±5.8 80.2±4.9 *** 

Ar-Me 104.4±4.9a,b 107.7±11.4a,b 109.1±7.1a,b 109.1±8.8a,b 114.2±6.6 117.4±8.7 *** 

U1-NA 26.8±4.9a 26.1±4.8a,d 26.3±4.3a 27.6±8.3b 31.7±4.9b 25.3±3.3 ** 
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Çizelge 3.2. (Devam) Kesitsel olgularda yaş gruplarının ortalama değerleri ve değerler arasındaki farkların istatistiksel açıdan önemleri 

*: p<0,05, **: P<0,01, ***: P<0,001, NS: İstatistik olarak anlamlı değil. 

Parametreler 11 Yaş 12 Yaş 13 Yaş 14 Yaş 16 Yaş 18 Yaş Test 

L1-NB 23.1±6.8 21.8±5.0 26.3±3.5b 20.3±5.0 21.4±6.0 18.2±9.8 * 

U1-L1 133.3±10.7 134.5±8.9 129.4±6.0 135.1±9.8 131.5±7.8 140.5±12.0 NS 

overjet -2.5±3.2 -1.1±2.9 -2.2±1.6 -1.0±3.6 -0.2±2.3 -1.3±4.5 NS 

overbite 1.7±2.8 0.7±2.0 0.3±2.1 0.6±2.0 -0.1±1.4 1.8±4.2 NS 

U1i-NA 4.9±2.1a 4.9±1.9a 4.6±2.2a 4.7±3.0a 8.6±2.6 5.4±1.9a *** 

L1i-NB 3.4±2.5 3.3±2.0 4.9±1.9b,d 2.2±1.3 3.2±1.9 1.8±3.2 ** 

N'-Me' 120.7±6.9a,b 125.7±10.1 127.6±7.7 123.9±7.6 132.2±7.5 131.6±10.5 ** 

N'-Sn 55.7±4.2a,b 57.7±6.1a,b 58.9±5.4b 57.4±4.8a,b 61.9±4.2 63.1±6.9 ** 

Sn-Me' 67.5±5.1 71.0±6.2 72.1±4.9 68.7±5.0 73.0±5.8 71.3±9.2 NS 

Ls(E) -5.3±2.3 -6.4±2.8 -4.9±2.2b -7.1±2.5 -7.0±2.3 -7.7±2.3 * 

Li(E) 0.4±3.2b 2.0±2.8 0.1±2.3b 2.9±2.4 2.9±2.7 4.3±2.6 *** 

Ta-Sn-Ls 96.0±13.9 105.6±13.3b 103.8±16.8 104.3±14.9 95.8±10.0 89.4±16.3 * 

Si-B'-Pg' 150.3±9.9 149.4±16.2 145.7±12.6 142.4±10.0 145.0±7.6 144.8±14.8 NS 

A-MaxVR 48.7±4.2 48.2±4.1 51.7±4.0 49.2±4.7 49.3±6.4 52.2±3.9 NS 

A-MaxHR 4.5±1.7 5.8±1.2a,b,c,e 4.5±1.4 5.4±1.6 4.8±1.3 4.4±1.1 * 

B-MandVR 70.7±4.7a 71.4±3.1a 74.2±4.1 73.3±4.4 72.7±5.1 77.2±4.5 ** 
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Çizelge 3.2. (Devam) Kesitsel olgularda yaş gruplarının ortalama değerleri ve değerler arasındaki farkların istatistiksel açıdan önemleri 

*: p<0,05, **: P<0,01, ***: P<0,001, NS: İstatistik olarak anlamlı değil. 

Parametreler 11 Yaş 12 Yaş 13 Yaş 14 Yaş 16 Yaş 18 Yaş Test 

B-MandHR 16.8±1.5b,d 16.8±1.7b,d 17.3±2.3b 18.3±2.0 18.2±2.5 19.6±2.4 ** 

U1i-MaxVR 53.2±5.3b 52.2±5.8a,b 56.8±4.5 53.4±6.3b 57.2±7.8 58.3±4.9 * 

U1i-MaxHR 26.7±2.8 27.6±3.5 27.4±3.3 26.3±3.5 29.1±3.6 27.6±3.4 NS 

L1i-MandVR 63.0±5.2b 63.5±3.7 67.5±4.1 65.4±4.5 64.5±5.8 68.5±5.1 * 

L1i-MandHR 35.6±2.3 36.1±3.1 37.7±3.0 35.8±2.6 36.9±3.3 36.6±4.2 NS 

U6m-MaxVR 24.7±3.8a,b,d 25.4±4.4a,b 28.0±4.6 28.1±4.8 29.6±6.0 29.4±5.2 * 

U6m-MaxHR 18.3±2.4a 20.2±3.1 20.6±2.9 19.3±2.9a 22.7±1.8 20.3±4.1 ** 

L6m-MandVR 40.9±5.1b,d 42.9±3.0 44.3±4.6 45.9±2.9 44.1±4.9 47.2±4.6 ** 

L6m-MandHR 23.2±2.6 24.4±3.3 24.6±3.3 24.2±2.2 25.4±2.3 24.9±5.6 NS 

U1-MaxHR 113.7±4.9 112.2±7.2 115.6±5.3 114.0±8.9 117.1±5.5 115.3±4.2 NS 

L1-MandHR 86.4±6.0 85.7±6.6 90.3±3.0 86.1±6.0 84.9±7.3 82.9±9.5 NS 

a: 16 Yaş grubu ile arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı.  

b: 18 Yaş grubu ile arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı.  

c: 11 Yaş grubu ile arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı.  

d: 14 Yaş grubu ile arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı.  

e: 13 Yaş grubu ile arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı. 
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3.3. Longitudinal Olgularda Yaş Grupları Arasındaki Farklılıkların 

İncelenmesi (Çizelge 3.3) 

 

 

Longitudinal olgular içerisinde tekrarlayan ölçümler arasında anlamlı değişimin olup 

olmadığı normal dağılan sürekli değişkenler için Tekrarlayan Ölçümlü Varyans 

Analizi ile, normal dağılmayan sürekli değişkenler için Friedman Testi ile 

araştırılmıştır. Tekrarlayan Ölçümlü Varyans Analizi veya Friedman Test istatistiği 

sonucunun önemli bulunması halinde anlamlı farka neden olan izlem zamanlarını 

belirlemek amacıyla; Bonferroni Düzeltmeli Çoklu Karşılaştırma Testi veya 

Wilcoxon İşaret Testi kullanılmıştır. Çizelge 3.3’te longitudinal olgularda yaş 

gruplarının ortalama değerleri ve değerler arasındaki farkların istatistiksel açıdan 

önemlilikleri gösterilmektedir. 

 

 

3.3.1. İskeletsel Açısal Ölçümler (Çizelge 3.3) 

 

 

• SNA: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler ölçülmüştür. 

Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı görülmüştür. 
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                      Şekil 3.16. Longitudinal olgularda SNA değişimi 

 

• SNB: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler ölçülmüştür. 

Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı görülmüştür. 
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                      Şekil 3.17. Longitudinal olgularda SNB değişimi 

 

• SND: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler ölçülmüştür. 

Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı görülmüştür. 

 

• ANB: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler ölçülmüştür. 

Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı görülmüştür.    
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                      Şekil 3.18. Longitudinal olgularda ANB değişimi 

 

• SN/GoGn: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 

 

• SN/PP: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler ölçülmüştür. 

Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı görülmüştür. 
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• SN/OP: 11 yaş grubu ortalaması 17,9° ve 13 yaş grubu ortalaması 

16,9° olarak hesaplanmıştır. 11 yaş grubu ile 13 yaş grubu  arasında 

istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde fark bulunmuştur. 

 

• N-S-Ar: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 
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                      Şekil 3.19. Longitudinal olgularda N-S-Ar değişimi 

 

 

3.3.2. İskeletsel Boyutsal Ölçümler (Çizelge 3.3) 

 

 

• A-VR: 11 yaş grubu ortalaması 57,3 mm, 12 yaş grubu ortalaması 

59,4 mm, 13 yaş grubu ortalaması 60,2 mm olarak hesaplanmıştır. 

12, 13 yaş grupları ile 11 yaş grubu  arasında istatistiksel olarak 

p<0,05 düzeyinde fark bulunmuştur. 
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                      Şekil 3.20. Longitudinal olgularda A-VR değişimi 
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• A-HR: 11 yaş grubu ortalaması 54,9 mm, 12 yaş grubu ortalaması 

55,3 mm, 13 yaş grubu ortalaması 57,8 mm olarak hesaplanmıştır. 

11, 12 yaş grupları ile 13 yaş grubu  arasında istatistiksel olarak 

p<0,001 düzeyinde fark bulunmuştur. 

 

• B-VR: 11 yaş grubu ortalaması 52 mm ve 13 yaş grubu ortalaması 

55,6 mm olarak hesaplanmıştır. 11 yaş grubu ile 13 yaş grubu  

arasında istatistiksel olarak p<0,01 düzeyinde fark bulunmuştur. 
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                      Şekil 3.21. Longitudinal olgularda B-VR değişimi 

 

• B-HR: 11 yaş grubu ortalaması 94,7 mm, 12 yaş grubu ortalaması 

94,9 mm, 13 yaş grubu ortalaması 99,7 mm olarak hesaplanmıştır. 

11, 12 yaş grupları ile 13 yaş grubu  arasında istatistiksel olarak 

p<0,01 düzeyinde fark bulunmuştur. 

 

• Pg-VR: 11 yaş grubu ortalaması 51 mm ve 13 yaş grubu ortalaması 

54,9 mm olarak hesaplanmıştır. 11 yaş grubu ile 13 yaş grubu  

arasında istatistiksel olarak p<0,01 düzeyinde fark bulunmuştur. 

 

• Pg-HR: 11 yaş grubu ortalaması 105,9 mm, 12 yaş grubu ortalaması 

106,7 mm ve 13 yaş grubu ortalaması 111,5 mm olarak 

hesaplanmıştır. 11, 12 yaş grupları ile 13 yaş grubu  arasında 

istatistiksel olarak p<0,001 düzeyinde fark bulunmuştur. 
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• Go-VR: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 

 

• Go-HR: 11 yaş grubu ortalaması 73 mm, 12 yaş grubu ortalaması 

75,3 mm, 13 yaş grubu ortalaması 78,8 mm olarak hesaplanmıştır. 

11, 12 yaş grupları ile 13 yaş grubu  arasında istatistiksel olarak 

p<0,001 düzeyinde fark bulunmuştur. 11 yaş grubu ile 12 yaş grubu  

arasında istatistiksel olarak p<0,001 düzeyinde fark bulunmuştur. 

 

• PNS-VR: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 

 

• PNS-HR: 11 yaş grubu ortalaması 46 mm, 12 yaş grubu ortalaması 

47,1 mm, 13 yaş grubu ortalaması 49,3 mm olarak hesaplanmıştır. 

11, 12 yaş grupları ile 13 yaş grubu  arasında istatistiksel olarak 

p<0,001 düzeyinde fark bulunmuştur. 11 yaş grubu ile 12 yaş grubu  

arasında istatistiksel olarak p<0,001 düzeyinde fark bulunmuştur.  

 

• ANS-VR: 11 yaş grubu ortalaması 63,6 mm, 12 yaş grubu 

ortalaması 66,2 mm ve 13 yaş grubu ortalaması 67,5 mm olarak 

hesaplanmıştır. 12, 13 yaş grupları ile 11 yaş grubu  arasında 

istatistiksel olarak p<0,01 düzeyinde fark bulunmuştur.  

 

• ANS-HR: 11 yaş grubu ortalaması 52 mm, 12 yaş grubu ortalaması 

52,6 mm, 13 yaş grubu ortalaması 54,9 mm olarak hesaplanmıştır. 

11, 12 yaş grupları ile 13 yaş grubu  arasında istatistiksel olarak 

p<0,001 düzeyinde fark bulunmuştur.  

 

• S-N: 11 yaş grubu ortalaması 70,4 mm, 12 yaş grubu ortalaması 

71,2 mm, 13 yaş grubu ortalaması 72,5 mm olarak hesaplanmıştır. 
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11, 12 yaş grupları ile 13 yaş grubu  arasında istatistiksel olarak 

p<0,001 düzeyinde fark bulunmuştur. 11 yaş grubu ile 12 yaş grubu  

arasında istatistiksel olarak p<0,001 düzeyinde fark bulunmuştur. 
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                      Şekil 3.22. Longitudinal olgularda S-N değişimi 

 

• S-Ar: 11 yaş grubu ortalaması 32,7 mm, 12 yaş grubu ortalaması 

34,7 mm, 13 yaş grubu ortalaması 35,5 mm olarak hesaplanmıştır. 

12, 13 yaş grupları ile 11 yaş grubu  arasında istatistiksel olarak 

p<0,001 düzeyinde fark bulunmuştur.  

 

• N-Me: 11 yaş grubu ortalaması 114,7 mm, 12 yaş grubu ortalaması 

116,6 mm ve 13 yaş grubu ortalaması 120,1 mm olarak 

hesaplanmıştır. 11, 12 yaş grupları ile 13 yaş grubu  arasında 

istatistiksel olarak p<0,001 düzeyinde fark bulunmuştur. 11 yaş 

grubu ile 12 yaş grubu  arasında istatistiksel olarak p<0,001 

düzeyinde fark bulunmuştur. 

 

• N-ANS: 11 yaş grubu ortalaması 52,8 mm, 12 yaş grubu ortalaması 

54,9 mm, 13 yaş grubu ortalaması 55,9 mm olarak hesaplanmıştır. 

12, 13 yaş grupları ile 11 yaş grubu  arasında istatistiksel olarak 

p<0,01 düzeyinde fark bulunmuştur.  

 

• ANS-Me: 11 yaş grubu ortalaması 63,5 mm, 12 yaş grubu 

ortalaması 63,7 mm ve 13 yaş grubu ortalaması 66,2 mm olarak 
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hesaplanmıştır. 11, 12 yaş grupları ile 13 yaş grubu  arasında 

istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde fark bulunmuştur.  

 

• S-PNS: 11 yaş grubu ortalaması 46,7 mm, 12 yaş grubu ortalaması 

48 mm ve 13 yaş grubu ortalaması 49,7 mm olarak hesaplanmıştır. 

11, 12 yaş grupları ile 13 yaş grubu  arasında istatistiksel olarak 

p<0,001 düzeyinde fark bulunmuştur. 11 yaş grubu ile 12 yaş grubu  

arasında istatistiksel olarak p<0,001 düzeyinde fark bulunmuştur. 

 

• Co-A: 11 yaş grubu ortalaması 85,8 mm, 12 yaş grubu ortalaması 

88,4 mm, 13 yaş grubu ortalaması 90,6 mm olarak hesaplanmıştır. 

11, 12 yaş grupları ile 13 yaş grubu  arasında istatistiksel olarak 

p<0,001 düzeyinde fark bulunmuştur. 11 yaş grubu ile 12 yaş grubu  

arasında istatistiksel olarak p<0,001 düzeyinde fark bulunmuştur. 
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                      Şekil 3.23. Longitudinal olgularda Co-A değişimi 

 

• Co-Gn: 11 yaş grubu ortalaması 114,4 mm, 12 yaş grubu ortalaması 

116,9 mm ve 13 yaş grubu ortalaması 120,4 mm olarak 

hesaplanmıştır. 11, 12 yaş grupları ile 13 yaş grubu  arasında 

istatistiksel olarak p<0,001 düzeyinde fark bulunmuştur. 11 yaş 

grubu ile 12 yaş grubu  arasında istatistiksel olarak p<0,001 

düzeyinde fark bulunmuştur. 
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                      Şekil 3.24. Longitudinal olgularda Co-Gn değişimi 

 

• Co-Go: 11 yaş grubu ortalaması 53,8 mm, 12 yaş grubu ortalaması 

55,3 mm, 13 yaş grubu ortalaması 57,4 mm olarak hesaplanmıştır. 

11, 12 yaş grupları ile 13 yaş grubu  arasında istatistiksel olarak 

p<0,01 düzeyinde fark bulunmuştur.  

 

• Go-Me: 11 yaş grubu ortalaması 69,3 mm ve 13 yaş grubu 

ortalaması 72,8 mm olarak hesaplanmıştır. 11 yaş grubu ile 13 yaş 

grubu  arasında istatistiksel olarak p<0,001 düzeyinde fark 

bulunmuştur. 
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                      Şekil 3.25. Longitudinal olgularda Go-Me değişimi 

 

• Ar-Me: 11 yaş grubu ortalaması 102,5 mm, 12 yaş grubu ortalaması 

103,5 mm ve 13 yaş grubu ortalaması 107,8 mm olarak 

hesaplanmıştır. 11, 12 yaş grupları ile 13 yaş grubu  arasında 

istatistiksel olarak p<0,001 düzeyinde fark bulunmuştur.  
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• A-MaxVR: 11 yaş grubu ortalaması 51 mm ve 13 yaş grubu 

ortalaması 53,4 mm olarak hesaplanmıştır. 11 yaş grubu ile 13 yaş 

grubu arasında istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde fark 

bulunmuştur.  

 

• A-MaxHR: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 

 

• B-MandVR: 11 yaş grubu ortalaması 70,6 mm, 12 yaş grubu 

ortalaması 71,9 mm ve 13 yaş grubu ortalaması 74,2 mm olarak 

hesaplanmıştır. 11, 12 yaş grupları ile 13 yaş grubu  arasında 

istatistiksel olarak p<0,001 düzeyinde fark bulunmuştur. 11 yaş 

grubu ile 12 yaş grubu  arasında istatistiksel olarak p<0,001 

düzeyinde fark bulunmuştur. 

 

• B-MandHR: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 

 

 

 

3.3.3. Dentoalveolar Açısal Ölçümler (Çizelge 3.3) 

 

 

• U1-MaxHR: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 

 

• L1-MandHR: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 
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• U1/L1: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler ölçülmüştür. 

Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı görülmüştür. 

 

• U1/NA: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 
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                      Şekil 3.26. Longitudinal olgularda U1/NA değişimi 

 

• L1/NB: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 
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                      Şekil 3.27. Longitudinal olgularda L1/NB değişimi 
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3.3.4. Dentoalveolar Boyutsal Ölçümler (Çizelge 3.3) 

 

 

• Overjet: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 

 

• Overbite: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 

 

• U1i-MaxVR: 11 yaş grubu ortalaması 54,8 mm ve 13 yaş grubu 

ortalaması 58 mm olarak hesaplanmıştır. 11 yaş grubu ile 13 yaş 

grubu arasında istatistiksel olarak p<0,01 düzeyinde fark 

bulunmuştur.  

 

• U1i-MaxHR: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 

 

• U1i-NA: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 

 

• U6m-MaxVR: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 

 

• U6m-MaxHR: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 
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• L1i-MandVR: 11 yaş grubu ortalaması 65,2 mm, 12 yaş grubu 

ortalaması 66,2 mm ve 13 yaş grubu ortalaması 68,5 mm olarak 

hesaplanmıştır. 11, 12 yaş grupları ile 13 yaş grubu  arasında 

istatistiksel olarak p<0,001 düzeyinde fark bulunmuştur. 

 

• L1i-MandHR: 11 yaş grubu ortalaması 33,8 mm, 12 yaş grubu 

ortalaması 35 mm ve 13 yaş grubu ortalaması 36,1 mm olarak 

hesaplanmıştır. 11, 12 yaş grupları ile 13 yaş grubu  arasında 

istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde fark bulunmuştur. 11 yaş 

grubu ile 12 yaş grubu  arasında istatistiksel olarak p<0,05 

düzeyinde fark bulunmuştur. 

 

• L1i-NB: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 

 

• L6m-MandVR: 11 yaş grubu ortalaması 42,1 mm ve 13 yaş grubu 

ortalaması 44,9 mm olarak hesaplanmıştır. 11 yaş grubu ile 13 yaş 

grubu arasında istatistiksel olarak p<0,01 düzeyinde fark 

bulunmuştur. 

 

• L6m-MandHR: 11 yaş grubu ortalaması 23,4 mm, 12 yaş grubu 

ortalaması 24 mm ve 13 yaş grubu ortalaması 24,8 mm olarak 

hesaplanmıştır. 12, 13 yaş grupları ile 11 yaş grubu  arasında 

istatistiksel olarak p<0,01 düzeyinde fark bulunmuştur. 

 

3.3.5. Yumuşak Doku Ölçümleri (Çizelge 3.3) 

 

• N’-Me’: 11 yaş grubu ortalaması 118,4 mm, 12 yaş grubu 

ortalaması 120,5 mm ve 13 yaş grubu ortalaması 123,7 mm olarak 

hesaplanmıştır. 13 yaş grubu ile 11, 12 yaş grupları arasında 

istatistiksel olarak p<0,01 düzeyinde fark bulunmuştur. 
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        Şekil 3.28. Longitudinal olgularda N’-Me’ değişimi 

 

• N’-Sn: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler ölçülmüştür. 

Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı görülmüştür. 
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                      Şekil 3.29. Longitudinal olgularda N’-Sn değişimi 

 

• Sn-Me’: 11 yaş grubu ortalaması 67,7 mm, 12 yaş grubu ortalaması 

68,2 mm ve 13 yaş grubu ortalaması 71 mm olarak hesaplanmıştır. 

13 yaş grubu ile 11, 12 yaş grupları arasında istatistiksel olarak 

p<0,01 düzeyinde fark bulunmuştur. 
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                      Şekil 3.30. Longitudinal olgularda Sn-Me’ değişimi 
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• Ls (E): Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler ölçülmüştür. 

Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı görülmüştür. 

 

• Li (E): Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler ölçülmüştür. 

Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı görülmüştür. 

 

• Ta-Sn-Ls: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 

 

• Si-B’-Pg’: Yaş grupları arasında benzer ortalama değerler 

ölçülmüştür. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. 
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Çizelge 3.3. Longitudinal olgularda yaş gruplarının ortalama değerleri ve değerler 

arasındaki farkların istatistiksel açıdan önemleri 

*: p<0,05, **: P<0,01, ***: P<0,001, NS: İstatistik olarak anlamlı değil. 

Parametreler 11 Yaş 12 Yaş 13 Yaş Test 

SNA 80.3±4.0 80.6±4.5 81.1±4.6 NS 

SNB 80.2±4.2 80.2±4.5 81.0±4.2 NS 

SND 76.4±3.8 76.4±4.1 77.4±4.0 NS 

ANB 0.1±0.2 0.4±0.3 0.0±0.3 NS 

SN/GoGn 33.9±5.7 33.4±6.5 32.4±6.1 NS 

SN/PP 8.8±3.8 9.7±3.0 8.7±3.6 NS 

SN/OP 17.9±7.6 18.3±8.0 16.9±5.6a * 

S-PNS 46.7±4.3 48.0±3.8b 49.7±3.9a,b *** 

A-VR 57.3±6.9 59.4±8.0b 60.2±8.6b * 

A-HR 54.9±5.3 55.3±5.9 57.8±6.5a,b *** 

B-VR 52.0±12.1 54.8±11.1 55.6±12.9b ** 

B-HR 94.7±7.2 94.9±7.7 99.7±9.0a,b ** 

Pg-VR 51.0±13.7 53.8±12.2 54.9±14.5b ** 

Pg-HR 105.9±8.5 106.7±8.5 111.5±9.8a,b *** 

Go-VR 14.5±8.4 13.9±8.8 15.1±9.1 NS 

Go-HR 73.0±6.4 75.3±5.6b 78.8±7.1a,b *** 

PNS-VR 10.5±5.7 11.8±6.3 11.3±6.6 NS 

PNS-HR 46.0±4.0 47.1±3.9b 49.3±3.8a,b *** 

ANS-VR 63.6±5.7 66.2±7.2b 67.5±7.4b ** 

ANS-HR 52.0±5.7 52.6±6.3 54.9±6.8a,b *** 

S-N 70.4±3.2 71.2±3.2b 72.5±3.5a,b *** 

S-Ar 32.7±3.1 34.7±3.4b 35.5±3.2b *** 

N-S-Ar 119.6±5.3 119.7±5.5 119.9±4.8 NS 

N-Me 114.7±7.7 116.6±7.1b 120.1±7.9a,b *** 

N-ANS 52.8±4.4 54.9±3.4b 55.9±3.5b ** 

ANS-Me 63.5±4.8 63.7±4.3 66.2±5.7a,b * 
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Çizelge 3.3. (Devam) Longitudinal olgularda yaş gruplarının ortalama değerleri ve 

değerler arasındaki farkların istatistiksel açıdan önemleri 

*: p<0,05, **: P<0,01, ***: P<0,001, NS: İstatistik olarak anlamlı değil. 

Parametreler 11 Yaş 12 Yaş 13 Yaş Test 

Co-A 85.8±4.4 88.4±5.4b 90.6±5.9a,b *** 

Co-Gn 114.4±7.8 116.9±7.5b 120.4±8.5a,b *** 

Co-Go 53.8±5.9 55.3±6.2 57.4±6.3a,b ** 

Go-Me 69.3±5.1 70.4±4.8 72.8±7.2b *** 

Ar-Me 102.5±7.0 103.5±6.7 107.8±9.0a,b *** 

U1-NA 24.2±6.3 24.3±6.7 24.9±5.1 NS 

L1-NB 27.8±6.9 27.9±7.2 28.0±6.7 NS 

U1-L1 127.8±9.0 127.4±8.9 127.0±8.4 NS 

overjet 0.6±1.9 0.3±2.6 0.6±2.3 NS 

overbite -1.3±5.9 0.2±4.0 0.1±2.0 NS 

U1i-NA 3.6±2.8 3.3±2.8 4.1±2.2 NS 

L1i-NB 3.9±2.3 4.0±2.1 4.3±2.3 NS 

N'-Me' 118.4±8.5 120.5±8.6 123.7±7.7a,b ** 

N'-Sn 54.5±7.5 56.3±6.3 57.2±4.0 NS 

Sn-Me' 67.7±4.6 68.2±5.0 71.0±5.7a,b ** 

Ls(E) -4.6±2.5 -4.4±2.3 -4.9±1.8 NS 

Li(E) 1.6±2.6 1.4±2.0 1.7±2.1 NS 

Ta-Sn-Ls 109.3±17.9 108.1±15.4 109.1±16.3 NS 

Si-B'-Pg' 144.3±13.3 140.8±13.7 139.8±8.3 NS 

A-MaxVR 51.0±2.5 52.6±4.2 53.4±4.4b * 

A-MaxHR 3.6±0.8 3.4±0.9 3.7±1.5 NS 

B-MandVR 70.6±5.1 71.9±4.8b 74.2±6.6a,b *** 

B-MandHR 16.2±2.0 16.7±1.8 16.2±2.2 NS 

U1i-MaxVR 54.8±4.3 56.5±5.3 58.0±5.0b ** 

U1i-MaxHR 25.2±4.7 25.4±4.3 26.4±3.7 NS 

L1i-MandVR 65.2±6.1 66.2±6.2 68.5±7.3a,b *** 

L1i-MandHR 33.8±3.5 35.0±2.3b 36.1±3.0a,b * 
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Çizelge 3.3. (Devam) Longitudinal olgularda yaş gruplarının ortalama değerleri ve 

değerler arasındaki farkların istatistiksel açıdan önemleri 

*: p<0,05, **: P<0,01, ***: P<0,001, NS: İstatistik olarak anlamlı değil. 

Parametreler 11 Yaş 12 Yaş 13 Yaş Test 

U6m-MaxVR 25.1±2.1 26.8±3.8 27.0±2.6 NS 

U6m-MaxHR 17.3±2.1 17.8±2.2 18.5±3.0 NS 

L6m-ManVR 42.1±5.3 43.4±4.4 44.9±5.5b ** 

L6m-ManHR 23.4±2.3 24.0±2.2b 24.8±3.0b ** 

U1-MaxHR 113.4±6.9 114.6±6.3 114.7±5.6 NS 

L1-MandHR 93.7±6.9 94.3±8.2 94.6±7.6 NS 

a: 12 Yaş grubu ile arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı.  

b: 11 Yaş grubu ile arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı.  
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3.4. Kesitsel ve Longitudinal Olgular Arasında Yaşa Göre Sefalometrik 

Ölçümlerde Meydana Gelen Değişim Miktarlarının İncelenmesi (Çizelge 3.4) 

 

 

Kesitsel olgular ile Longitudinal olgular arasında yaşa göre sefalometrik ölçümlerde 

meydana gelen değişim miktarları yönünden farkın önemliliği normal dağılan 

değişkenler için Student’s t Testi ile normal dağılmayan değişkenler içinse Mann 

Whitney U testi ile incelenmiştir.  

 

Araştırmanın bu bölümünde kesitsel olguların 11, 12, 13 yaş grupları ile  

longitudinal olgular karşılaştırılmıştır. 11-12, 11-13, 12-13 yaş değişimlerinde 

sefalometrik ölçümlerde meydana gelen farkların önemliliği çizelge 3.4’te 

gösterilmektedir. 

 

Yaş değişimlerinde gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

görülmüştür. (Çizelge 3.4) 
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Çizelge 3.4. Kesitsel ve longitudinal olgular arasında yaşa göre sefalometrik ölçümlerde meydana gelen değişim miktarları yönünden 

farkın önemliliği  *: p<0,05, **: P<0,01, ***: P<0,001, NS: İstatistik olarak anlamlı değil. 

 11-12 Yaş Değişimi 11-13 Yaş Değişimi 12-13 Yaş Değişimi 

Parametreler Kesitsel Longitudinal Test Kesitsel Longitudinal Test Kesitsel Longitudinal Test 

SNA -0.78±8.01 0.25±1.62 NS 1.87±9.19 0.73±2.66 NS 2.65±8.19 0.47±2.18 NS 

SNB -1.76±8.71 -0.01±1.70 NS 0.54±8.45 0.78±1.37 NS 2.29±8.02 0.78±1.65 NS 

SND -1.59±8.36 -0.04±1.69 NS 0.46±7.76 0.93±1.61 NS 2.04±8.05 0.97±1.76   NS 

ANB 0.98±3.49 0.26±1.89 NS 1.34±3.52 -0.05±2.17 NS 0.36±3.14 -0.31±1.46 NS 

SN/GoGn 1.10±9.93 -0.49±2.03 NS -1.33±8.58 -1.47±1.73 NS -2.43±10.05 -0.99±2.11 NS 

SN/PP 0.02±5.95 0.85±2.15 NS 0.55±5.24 -0.14±2.58 NS 0.54±5.99 -0.98±1.92 NS 

SN/OP -0.72±7.78 0.43±2.87 NS -1.68±9.74 -0.96±5.35 NS -0.96±8.01 -1.39±4.81 NS 

S-PNS 0.47±6.95 1.26±1.02 NS 1.46±6.01 2.98±1.37 NS 0.98±7.48 1.72±1.24 NS 

A-VR -3.53±15.85 2.06±3.46 NS 0.73±17.25 2.88±3.66 NS 4.26±16.17 0.82±3.22 NS 

A-HR 3.49±11.80 0.43±2.72 NS 3.09±13.63 2.91±2.56 NS -0.40±12.08 2.47±2.30 NS 

B-VR -7.09±25.66 2.75±4.96 NS -1.85±28.38 3.57±3.47 NS 5.24±27.51 0.81±4.47 NS 

B-HR 4.54±13.74 0.22±4.43 NS 5.95±16.05 5.04±5.04 NS 1.41±15.64 4.82±4.16 NS 

Pg-VR -7.41±28.83 2.85±5.43 NS -2.31±31.82 3.89±3.68 NS 5.10±31.59 1.04±4.98 NS 

Pg-HR 4.46±13.19 0.80±4.35 NS 6.39±16.59 5.58±4.33 NS 1.94±16.31 4.77±4.10 NS 

Go-VR 4.10±14.33 -0.69±4.10 NS 3.29±18.72 0.53±2.88 NS -0.81±18.30 1.22±3.43 NS 
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Çizelge 3.4. (Devam) Kesitsel ve longitudinal olgular arasında yaşa göre sefalometrik ölçümlerde meydana gelen değişim miktarları 

yönünden farkın önemliliği  *: p<0,05, **: P<0,01, ***: P<0,001, NS: İstatistik olarak anlamlı değil. 

 11-12 Yaş Değişimi 11-13 Yaş Değişimi 12-13 Yaş Değişimi 

Parametreler Kesitsel Longitudinal Test Kesitsel Longitudinal Test Kesitsel Longitudinal Test 

Go-HR 1.11±14.59 2.29±2.06 NS 4.55±11.11 5.72±2.76 NS 3.44±16.04 3.42±2.80 NS 

PNS-VR -2.60±11.33 1.32±2.88 NS -1.47±11.76 0.89±2.51 NS 1.13±9.67 -0.44±2.56   NS 

PNS-HR 0.66±6.10 1.09±0.60 NS 1.08±5.97 3.26±1.27 NS 0.42±6.20 2.17±1.25 NS 

ANS-VR -2.33±14.86 2.62±3.64 NS 0.61±16.06 3.88±3.96 NS 2.94±15.26 1.25±2.96 NS 

ANS-HR 2.53±13.43 0.60±3.20 NS 3.28±14.20 2.85±2.38 NS 0.75±13.58 2.25±2.60 NS 

S-N -0.11±7.30 0.76±0.77 NS 1.13±7.48 2.13±1.30 NS 1.23±7.39 1.37±1.08 NS 

S-Ar -1.16±13.67 1.94±1.51 NS 2.70±8.97 2.72±1.79 NS 3.86±13.63 0.78±1.26 NS 

N-S-Ar -17.64±10.95 0.10±3.38   NS -0.09±11.10 0.34±2.55 NS 17.55±10.96 0.24±3.20 NS 

N-Me 5.15±14.04 1.96±2.63 NS 6.90±13.45 5.43±3.86 NS 1.75±15.38 3.47±4.21 NS 

N-ANS 1.37±5.63 2.19±2.33 NS 2.66±6.32 3.19±2.81 NS 1.29±6.38 0.99±2.03 NS 

ANS-Me 4.11±11.99 0.16±2.18 NS 4.49±11.53 2.65±2.84 NS 0.38±12.40 2.49±3.53 NS 

Co-A 4.63±16.28 2.60±2.17 NS 3.74±12.09 4.82±3.41 NS -0.90±17.44 2.22±2.43 NS 

Co-Gn 5.52±19.84 2.48±2.68 NS 4.88±12.53 5.99±3.49 NS -0.65±21.61 3.52±2.29 NS 

Co-Go 5.31±20.25 1.54±3.22 NS 3.75±8.36 3.57±3.57 NS -1.56±21.21 2.03±2.78 NS 

Go-Me 1.19±7.90 1.15±1.68 NS 3.11±9.32 3.59±3.65 NS 1.93±8.54 2.44±4.24 NS 
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Çizelge 3.4. (Devam) Kesitsel ve longitudinal olgular arasında yaşa göre sefalometrik ölçümlerde meydana gelen değişim miktarları 

yönünden farkın önemliliği  *: p<0,05, **: P<0,01, ***: P<0,001, NS: İstatistik olarak anlamlı değil. 

 11-12 Yaş Değişimi 11-13 Yaş Değişimi 12-13 Yaş Değişimi 

Parametreler Kesitsel Longitudinal Test Kesitsel Longitudinal Test Kesitsel Longitudinal Test 

Ar-Me 3.28±17.56 0.99±1.80 NS 4.73±12.24 5.36±4.21 NS 1.45±19.05 4.38±3.55 NS 

U1-NA -0.77±9.66 0.07±4.16 NS -0.58±9.19 0.69±3.83 NS 0.19±9.14 0.62±3.62 NS 

L1-NB -1.32±11.94 0.09±3.62 NS 3.19±10.87 0.21±4.57 NS 4.52±8.58 0.12±3.51 NS 

U1-L1 1.12±19.68 -0.43±4.64 NS -3.95±17.35 -0.86±6.63 NS -5.07±15.22 -0.43±4.29 NS 

overjet 1.42±6.07 -0.28±2.21 NS 0.26±5.00 0.00±1.62 NS -1.14±4.66 0.28±1.10 NS 

overbite -1.05±4.90 1.51±3.03 NS -1.40±4.97 1.42±5.04 NS -0.35±4.03 -0.10±2.79 NS 

U1i-NA -0.04±4.03 -0.26±1.52 NS -0.29±4.32 0.54±2.60 NS -0.25±4.10 0.80±2.04 NS 

L1i-NB -0.17±4.51 0.07±1.18 NS 1.41±4.39 0.37±1.38 NS 1.58±3.90 0.30±1.01 NS 

N’-Me’ 4.97±17.30 2.17±2.45 NS 6.87±14.56 5.37±5.59 NS 1.90±17.95 3.19±5.34 NS 

N’-Sn 2.03±10.49 1.76±3.86 NS 3.21±9.62 2.69±6.13   NS 1.19±11.51 0.93±4.00 NS 

Sn-Me’ 3.55±11.37 0.50±3.20 NS 4.69±9.99 3.32±3.10 NS 1.14±11.16 2.82±3.57 NS 

Ls(E) -1.18±5.16 0.21±2.39 NS 0.38±4.47 -0.30±2.30 NS 1.56±5.04 -0.51±1.56 NS 

Li(E) 1.61±6.05 -0.19±2.17 NS -0.31±5.62 0.13±1.96 NS -1.92±5.16 0.32±1.31 NS 

Ta-Sn-Ls 9.64±27.17 -1.20±7.61 NS 7.85±30.85 -0.21±9.37 NS -1.79±30.31 0.99±9.49 NS 

Si-B’-Pg’ -0.86±26.85 -3.43±12.39 NS -4.60±22.69 -24.47±88.52 NS -3.73±29.08 -21.04±90.53 NS 
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Çizelge 3.4. (Devam) Kesitsel ve longitudinal olgular arasında yaşa göre sefalometrik ölçümlerde meydana gelen değişim miktarları 

yönünden farkın önemliliği  *: p<0,05, **: P<0,01, ***: P<0,001, NS: İstatistik olarak anlamlı değil. 

 11-12 Yaş Değişimi 11-13 Yaş Değişimi 12-13 Yaş Değişimi 

Parametreler Kesitsel Longitudinal Test Kesitsel Longitudinal Test Kesitsel Longitudinal Test 

A-MaxVR -0.52±8.35 1.62±2.83 NS 3.02±8.21 2.35±3.12 NS 3.54±8.06 0.73±2.98 NS 

A-MaxHR 1.31±2.86 -0.21±1.04 NS 0.02±3.08 0.10±1.69 NS -1.30±2.60 0.31±1.24 NS 

B-MandVR 0.72±7.96 1.25±1.70 NS 3.51±8.86 3.61±2.74 NS 2.79±7.24 2.36±3.06 NS 

B-MandHR 0.00±3.22 0.51±1.76 NS 0.58±3.86 -0.02±2.53 NS 0.58±3.97 -0.53±2.07 NS 

U1i-MaxVR -1.03±11.13 1.76±3.01 NS 3.56±9.84 3.26±2.87 NS 4.58±10.38 1.49±2.16 NS 

U1i-MaxHR 0.95±6.35 0.17±1.64 NS 0.74±6.10 1.22±3.01 NS -0.21±6.80 1.05±2.66 NS 

L1i-MandVR 0.50±9.08 1.06±1.84 NS 4.51±9.39 3.33±2.28 NS 4.02±7.86 2.27±2.88 NS 

L1i-MandHR 0.57±5.41 1.14±2.15 NS 2.15±5.30 2.25±2.67 NS 1.59±6.01 1.11±1.55 NS 

U6m-MaxVR 0.71±8.23 1.72±3.48 NS 3.30±8.46 1.88±2.84 NS 2.59±9.08 0.16±2.40 NS 

U6m-MaxHR 1.89±5.52 0.49±1.52 NS 2.36±5.37 1.24±2.65 NS 0.47±5.97 0.74±1.68 NS 

L6m-MandVR 1.98±8.35 1.33±2.39 NS 3.36±9.70 2.79±2.78   NS 1.38±7.73 1.46±2.81 NS 

L6m-MandHR 1.20±5.92 0.57±0.82 NS 1.45±5.96 1.35±1.89 NS 0.25±6.61 0.78±1.94 NS 

U1-MaxHR -1.53±12.35 1.18±3.97 NS 1.84±10.22 1.29±3.33 NS 3.38±12.69 0.11±3.17 NS 

L1-MandHR -0.67±12.67 0.59±3.58 NS 3.99±9.48 0.91±4.63 NS 4.66±10.29 0.32±3.96   NS 
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4. TARTIŞMA 

 

 

Fasiyal büyüme ve gelişimi incelemek için en uygun yöntem longitudinal 

kayıtlar üzerinde çalışmaktır. (Riolo ve ark., 1974; Broadbent ve ark., 1975; 

Bishara ve Jakobsen, 1985; Love ve ark., 1990) 

 

Kuzey Amerikan büyüme ve gelişim araştırmaları değişik maloklüzyon 

tiplerine sahip tedavi edilmemiş bireylere ait longitudinal kayıtlar  

sağlamaktadır. Bu kayıtlar sınıf I ve sınıf II bireylerden alınmıştır. Sınıf III 

anomaliye sahip bireylerden oluşan longitudinal kayıtlara ancak Asya 

toplumlarında rastlanmaktadır. Bunun nedeni Asya toplumlarında sınıf III 

maloklüzyon insidansının daha yüksek olmasıdır. (Mitani, 1981; Reyes ve 

ark., 2006; Mitani ve ark., 1993) 

 

Yang’a (1990) göre, Kore’de ortodonti kliniklerine tedavi olmak için 

başvuran hastaların %40-50’si sınıf III maloklüzyona sahiptir. Japon 

toplumunda sınıf III anomali görülme sıklığı %5-20’dir. (Kitai ve ark., 1989) 

Johnson  ve arkadaşlarına (1978) göre, Çinli çocukların %23’ü sınıf III 

anomaliye sahiptir. 

 

Sınıf III olgularda çeneler arası ilşkileri longitudinal olarak inceleyen az 

sayıda araştırma mevcuttur. Bunların büyük çoğunluğunda kontrol grubu 

olarak normal okluzyona sahip bireyler kullanılmıştır. Böylece değişik yaş 

gruplarında sınıf III maloklüzyona sahip bireylerin normalden farkları ortaya 

çıkarılmaya çalışılmıştır. (Sugawara ve Mitani, 1997; Guyer ve ark., 1986; 

Mitani, 1981; Mitani ve ark., 1993; Reyes ve ark., 2006; Nanda ve Ghosh, 

1995) 
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Büyüme ve gelişimle ilgilenen araştırıcılar longitudinal kayıtların az olması 

nedeniyle kesitsel çalışmalara da önem vermişlerdir. Literatürde, sınıf III 

anomaliye sahip bireyler üzerinde yapılmış en geniş kesitsel araştırma 

Miyajima ve arkadaşları tarafından 1997’ de yayınlanmıştır. Yaşları 2,7 ile 

47,9 arasında değişen 1376 Japon kadın araştırmanın materyalini 

oluşturmaktadır. 

 

Deguchi ve arkadaşlarının 2002’de, sınıf III anomaliye sahip 562 birey 

üzerinde yaptıkları kesitsel çalışmada 8, 13 ve 17 yaş grupları 

oluşturulmuştur. 

 

Guyer ve arkadaşları (1986), sınıf III anomaliye sahip 144 birey ile kesitsel 

bir çalışma yapmış, sonuçları sınıf I bireyler ile karşılaştırmışlardır. 

 

Araştırmamızda, sınıf III maloklüzyona sahip bireyler hem longitudinal hem 

de kesitsel olarak incelenmiştir. 11, 12, 13 yaş gruplarında longitudinal ve 

kesitsel olarak incelenen bireylerin kayıtları karşılaştırılmış, istatistik olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. (Çizelge 3.4) 

 

Sınıf III maloklüzyon sadece mandibular prognati ile karakterize olmayabilir. 

Maksilla probleme eşlik edebilir veya tek başına anomaliye neden olabilir. 

(Hemley, 1944; Stapf, 1948; Björk, 1950; Maj ve ark., 1958; Pascoe ve ark., 

1960; Alling, 1961; Smith ve Chambers, 1962; Hopkin ve ark., 1968; 

Horowitz ve ark., 1969; Ahlgren, 1970; Bimler, 1970; Rakosi, 1970; Ridell 

ve ark., 1971; Droel ve Isaacson, 1972; Rakosi ve Schlli, 1981; Guyer ve 

ark., 1986)  

 

Sanborn (1955), gerçek mandibular protrüzyona sahip bireylerin oranının 

%45,2 olduğunu, yalnız maksiller retrüzyona sahip bireylerin ise %33 
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olduğunu bildirmiştir. Anomalinin iki çeneden kaynaklandığı olguların %9,5 

ile sınırlı kaldığını belirtmiştir. 

 

Diethrich (1970), sadece maksiller retrüzyona sahip olan hastaların oranını 

%37,5 olarak bildirmiştir. Normal maksilla ile birlikte mandibular 

protrüzyon gösteren olgular ise %31 orana sahiptir. 

 

Jacobson ve arkadaşlarına (1974) göre, sınıf III anomaliye sahip erişkinlerin 

%49’u normal maksilla ile birlikte prognatik mandibulaya sahiptir. 

 

Ellis ve McNamara’ya (1984) göre, erişkin sınıf III bireylerde en sık (%30) 

görülen tip maksiller retrüzyon ve mandibuler protrüzyonun 

kombinasyonudur.  

 

Literatürde tartışılan ve büyüme-gelişim çalışmaları ile açıklanmaya çalışılan 

bir başka konu ise, sınıf III yapının birey büyüdükçe nasıl şekil aldığıdır. 

Zamanla anomali şiddetlenmekte midir? Dietrich (1970), Jajobson ve 

arkadaşları (1974) ve Mitani’ye (1993) göre sınıf III yapı yaşla birlikte 

ilerlemekte, daha ciddi duruma gelmektedir. 

 

Mitani (1981), prognatik mandibulaya sahip, tedavi olmamış 18 Japon 

hastayı, 22 tedavi edilmemiş sınıf I olgu ile karşılaştırmıştır. Büyüme 

miktarlarının puberteye kadar benzer olduğunu, daha sonraki dönemde ise 

değişkenlik gösterdiğini bildirmiştir. 

 

İskeletsel sapmaların tedavisinde önemli faktörlerden bir tanesi, iskeletsel 

maturasyonun değerlendirilerek büyümenin tahmin edilmesi ve uygun tedavi 

zamanlamasıdır. Büyüme ve gelişimin değerlendirilmesinde değişik 

yöntemler mevcuttur: Boy artışı, dental yaşın, dentisyonun kalsifikasyon ve 
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sürme aşamalarına göre skorlanması, sekonder seks karakterleri, iskelet 

yaşının el-bilek ve vertebra maturasyonuna göre değerlendirilmesi. Pubertal 

büyümede kemik yaşının belirleyici olduğu ve el-bilek filmlerinin iskelet 

yaşının belirlenmesinde  en güvenilir yöntem olduğu ispatlanmıştır. (Cha, 

2003) 

 

Büyüme ve gelişimle ilgili araştırmalarda kronolojik yaş ve iskelet yaşı 

kullanılmaktadır. Yaş grupları oluşturulurken kronolojik yaşın esas alındığı 

çalışmalar olduğu gibi(Guyer ve ark., 1986; Reyes ve ark., 2006; Chen ve 

ark.,2007; Mitani, 1981; Battagel, 1993), iskelet yaşının esas alındığı 

çalışmalar (Mitani ve ark., 1993) ya da iskeletsel maturasyonu 

değerlendirmek için başka yöntemlerin kullanıldığı çalışmalar  (Miyajima ve 

ark., 1997) mevcutur. 

 

Araştırmamızda, bireylerin kronolojik yaşları esas alınmıştır. İskelet yaşı 

değerlendirilmesi yapılmamıştır. 

 

Bu araştırmada gruplardaki birey sayıları az olduğu için cinsiyet ayrımı 

yapılmamıştır. Gruplara göre cinsiyet dağılımları çizelge 2.3 ve 2.4’te 

gösterilmiştir. Denk gruplar olmasına özen gösterilmiştir. 

 

Daha önce yapılmış olan büyüme ve gelişimle ilgili bazı çalışmalarda,  

cinsiyete bağlı farkların sonuçları etkilediği bildirilmiştir. (Riolo ve ark., 

1974; Siriwat ve Jarabak, 1985; Ursi ve ark., 1993) Birey sayısının fazla 

olduğu Bolton-Brush Büyüme Çalışması ve Michigan Üniversitesi 

İlköğretim Büyüme Çalışması gibi önemli bazı araştırmalarda da erkek ve 

kadın bireyler arasında önemli farklar bulunduğu bildirilmiştir.  
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Cinsiyet ayrımı yapmadan, kadın ve erkekleri birlikte değerlendiren 

çalışmalar literatürde yer almaktadır. ( Ngan, 1992; Shanker ve ark., 1996; 

Ngan ve ark., 1997; Chong ve ark., 1996; Bacetti ve ark., 2000; Westwood 

ve ark., 2003) 

 

Bazı araştırıcılar sadece bir cinsiyete ait bireylerden topladıkları kayıtlar 

üzerinde çalışmışlardır. Kadınların oluşturduğu materyaller çoğunluktadır. 

(Miyajima ve ark., 1997; Mitani, 1981; Mitani ve ark., 1993) 

 

Battagel (1993), Guyer ve arkadaşları (1986), Bacetti ve arkadaşları (2005) 

gibi çok az çalışmada cinsiyet ayrımı yapılarak kadın ve erkeklerin 

kraniofasiyal ölçümleri ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

 

Araştırmamızda sınıf III anomaliye sahip bireyler kesitsel ve longitudinal iki 

grup olmak üzere değişik yaş dönemlerinde incelenmiştir. Her bir lateral 

sefalometrik film üzerinde 34 referans noktası işaretlenmiş ve 59 ölçüm 

yapılmıştır. Referans noktaları şekil 2.1’de gösterilmektedir. Total 

ölçümlerde, T-W düzlemi horizontal referans düzlemi (HR) olarak 

kullanılmıştır. Bu düzleme T noktasından dik olarak çizilen doğru vertikal 

referans düzlemini (VR) oluşturmuştur. (Şekil 2.2) Çalışmamızda T-W 

düzleminin horizontal referans düzlemi olarak kullanılmasının nedeni, diğer 

düzlemlere göre daha stabil olması ve büyüme-gelişim ile bir değişiklik 

göstermemesidir. Arat ve arkadaşları (2003), kraniyel taban ve fasiyal 

bölgedeki çeşitli iskeletsel noktaların büyüme ve gelişimle gösterdikleri 

hareket miktarını Ricketts, Steiner ve Björk’ün çakıştırma yöntemini 

kulanarak tespit etmeye çalıştıkları araştırmalarında; sella ve nasion 

noktalarının belirgin miktarda yer değiştirdiğini bulmuşlardır. Bu ana 

referans noktalarının büyüme süreci içerisinde güvenli olmadıklarını 

bildirmişlerdir. 
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Orta kraniyel kaidenin (T-W) büyümesini erken dönemde tamamladığı ve 10 

yaşından sonra bu boyutta bir değişiklik olmadığı bilinmektedir. (Björk, 

1955; Nakamura ve ark., 1972; Solow, 1980) Orta kraniyel kaidenin pubertal 

büyümenin tüm periyotlarında değişmeden kaldığı Arat ve arkadaşlarının 

(2001) çalışması ile de gösterilmiştir. 

 

Maksiller ölçümlerde, ANS-PNS düzlemi maksiller horizontal referans 

düzlemi (Max.HR) olarak görev yapmıştır. Bu düzleme Ptm noktasından dik 

olarak çizilen doğru maksiller vertikal referans düzlemini (Max.VR) 

oluşturmuştur. (Şekil 2.2) Sagital yönde çeneler arası ilişkinin 

değerlendirilmesinde, oklüzal düzlemde görülen eğim değişiklikleri 

nedeniyle, bu düzlemin referans düzlemi olarak kullanılmasının doğru 

olmadığı daha önce yapılan araştırmalarda gösterilmiştir. (Sherman ve ark., 

1988) Nanda ve Ghosh (1995), büyüme ile minimal düzeyde eğim değişikliği 

gösteren palatal düzlemin araştırmalarda kullanılmasının daha güvenilir 

olduğunu bildirmektedirler. 

 

Mandibular ölçümler için, Go-Gn düzlemi, mandibular horizontal referans 

düzlemi (Mand.HR) olarak kullanılmıştır. Bu düzleme Go noktasından dik 

olarak çizilen doğru mandibular vertikal referans düzlemini (Mand.VR) 

oluşturmuştur. (Şekil 2.2) 

  

 

Maksillanın ön kafa kaidesine göre konumunu gösteren SNA açısı, 

longitudinal ve kesitsel olarak incelenen her yaş grubunda normalden 

küçüktür. (Çizelge 3.2 ve Çizelge 3.3) Büyüme ve gelişim ile birlikte hafif 

bir artış olmaktadır fakat yaş grupları arasında istatistik olarak anlamlı bir 

fark yoktur. (Şekil 3.1 ve Şekil 3.16) Maksillanın anteroposterior konumunun 

değerlendirildiği A-VR parametresinde kesitsel grupta yaş dönemleri 

arasında istatistik olarak anlamlı bir fark yokken;  longitudinal grupta p<0,05 
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düzeyinde  anlamlı fark bulunmuştur. 11 yaş grubu ile 12 yaş grubu arasında 

2,1 mm, 12 yaş grubu ile 13 yaş grubu arasında 0,8 mm fark mevcuttur. 

(Çizelge 3.2 ve Çizelge 3.3) Buna göre maksilla vertikal referans düzlemine 

göre yaşla birlikte daha önde konumlanmaktadır. (Şekil 3.20) Maksiller 

vertikal referans düzlemi esas alınarak oluşturulan A-Max.VR 

parametresinin kesitsel ve longitudinal gruplarda yaşla birlikte arttığı 

gözlenmiştir. Bu değişim kesitsel grupta istatistik olarak anlamlı 

bulunmazken, longitudinal olarak incelenen olgularda p<0,05 düzeyinde 

anlamlıdır. 11 yaştan 13 yaşa kadar 2,4 mm artış gözlenmiştir. (Çizelge 3.2 

ve Çizelge 3.3) Araştırmamızda Co-A uzunluğu kesitsel ve longitudinal 

gruplarda yaşla birlikte artmaktadır. (Şekil 3.8 ve Şekil 3.23) Hafif miktarda 

meydana gelen bu artış kesitsel grupta istatistik olarak anlamlı değilken 

longitudinal grupta p<0,001 düzeyinde anlamlıdır. (Çizelge 3.2 ve Çizelge 

3.3)  A noktasının horizontal referans doğrusuna olan uzaklığını ifade eden 

A-HR parametresi yaşla birlikte artmaktadır. Bu artış maksillanın aşağı 

yönde büyüdüğünü göstermektedir. Longitudinal olarak incelenen olgularda 

istatistik olarak p<0,001 düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur. (Çizelge 3.2 ve 

Çizelge 3.3) 

 

SNA, A-VR, A-Max.VR, Co-A ve A-HR parametreleri için, kesitsel (11, 12, 

13 yaş) ve longitudinal olgular arasında yaşa göre meydana gelen değişim 

miktarları yönünden istatistik olarak anlamlı fark yoktur. (Çizelge 3.4) 

 

Sınıf III anomaliye sahip bireyler üzerinde daha önce yapılmış olan 

longitudinal ve kesitsel çalışmalarda, bu bireylerin maksilla boyutlarının 

daha küçük olduğu, SNA açılarının normalden küçük olduğu, orta yüz 

boyutlarının daha küçük olduğu bildirilmiştir. ( Ruhland, 1975; Jarvinen, 

1984; Williams ve Andersen, 1986; Battagel,1993; Miyajima ve ark., 1997; 

Guyer ve ark., 1986; Chen ve ark., 2006; Mitani ve ark., 1993) 

Araştırmamızın sonuçları  da benzerdir. Bireylerin SNA açıları normalden 

küçük bulunmuştur başka bir deyişle maksillaları ön kafa kaidelerine göre 
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geridedir. Yetersiz olan Co-A uzunluğunda yaşla birlikte hafif bir artış 

izlenmektedir.  

 

Tedavi edilmemiş gelişmekte olan bireylerde maksilla kafa kaidesine göre 

öne ve aşağı yönde hareket etmektedir. (Björk, 1964; Baumrind ve ark., 

1987) Araştırmamızda A-HR ve A-VR boyutlarındaki artışlar maksillanın 

öne ve aşağıya doğru büyüdüğünü, A-HR’deki artışın daha fazla olması ise 

maksillanın vertikal olarak daha çok büyüdüğünü göstermektedir. Battagel’in 

1993’deki çalışmasına göre de sınıf III bireylerde maksilla vertikal yönde 

sagital yöne göre daha fazla büyüyebilmektedir. 

 

Mandibulanın ön kafa kaidesine göre konumunu gösteren SNB açısı, 

longitudinal ve kesitsel olarak incelenen yaş gruplarında normalden büyük 

bulunmuştur. Yaşla birlikte artmaktadır. (Şekil 3.2 ve Şekil 3.17) Kesitsel 

grupta 11 yaş ile 18 yaş arası fark 2,4 derecedir. Longitudinal grupta da 11 

yaş ile 13 yaş arasındaki fark 0,8 derecedir. Her iki grupta da istatistik olarak 

önemli bir fark yoktur. (Çizelge 3.2 ve Çizelge 3.3)  

 

Miyajima ve arkadaşları (1993), SNB açısının, erken karışık dişlenme 

döneminden erişkin döneme kadar 3 derece arttığını rapor etmişlerdir.  

 

SND açısı, mandibulanın ön kafa kaidesine göre konumunu belirleyen başka 

bir parametredir. Her iki grupta da bireyler büyüdükçe SND açısı 

artmaktadır. Yaşla birlikte mandibula kafa kaidesine göre daha protrüzif 

konumlanmaktadır. Longitudinal ve kesitsel olarak incelenen yaş grupları 

arasında SND parametresi için istatistiksel bir fark yoktur. (Çizelge 3.2 ve 

Çizelge 3.3)  
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Mandibulanın anteroposterior konumunun değerlendirildiği B-VR 

parametresi yaşla birlikte artış göstermektedir. (Şekil 3.6 ve Şekil 3.21) 

Kesitsel olarak incelenen olgularda bu artış istatistik olarak anlamlı 

bulunmamışken (Çizelge 3.2), longitudinal olarak takip edilen grupta p<0,01 

düzeyinde anlamlı fark mevcuttur. (Çizelge 3.3) 11 yaş ve 13 yaş arası fark 

3,6 mm’dir. B-Mand.VR ölçümü her iki grupta da yaşla birlikte artış 

göstermektedir. Kesitsel olarak incelen olgularda puberte sonrası bu boyutta 

bir artış izlenmektedir. Fark p<0,01 düzeyinde anlamlıdır. Longitudinal 

grupta ise p<0,001 düzeyinde önemli fark bulunmuştur. (Çizelge 3.2 ve 

Çizelge 3.3) Pg-VR parametresi de her iki grupta da yaşla birlikte 

artmaktadır. Longitudinal olarak incelenen olgularda 11-13 yaş değişimi 3,9 

mm’dir. Aradaki fark istatistiksel olarak p<0,01 düzeyinde önemli 

bulunmuştur. (Çizelge 3.3) 

 

Mandibulanın vertikal olarak konumunu gösteren B-HR ve Pg-HR 

parametrelerinde yaşla birlikte artış izlenmektedir. B-HR için kesitsel grupta 

11-16 yaş farkı istatistik olarak p<0,05 düzeyinde anlamlı iken, longitudinal 

grupta 13 yaş ile 11 ve 12 yaş arasındaki fark p<0,01 düzeyinde anlamlı 

bulunmuştur. Pg-HR için kesitsel grupta 11-16 yaş farkı istatistik olarak 

p<0,01 düzeyinde anlamlı iken, longitudinal grupta 13 yaş ile 11 ve 12 yaş 

arasındaki fark p<0,001 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. (Çizelge 3.2 ve 

Çizelge 3.3) 

 

Efektif mandibular uzunluğu simgeleyen Co-Gn boyutu her iki grupta da 

yaşla birlikte artmaktadır. (Şekil 3.9 ve Şekil 3.24) Kesitsel olarak incelenen 

olgularda özellikle puberte sonrasında  boyutun daha çok arttığı 

izlenmektedir. 11, 12, 13, 14 yaş grupları ile 16 ve 18 yaş grupları arasındaki 

fark p<0,001 düzeyinde anlamlıdır. 11 ile 16 yaş değişimi 12,2 mm’dir. 

(Çizelge 3.2) Longitudinal olgularda ise 11-12 yaş değişimi 2,5 mm, 12-13 

yaş farkı 3,5 mm olarak ölçülmüştür. Yaş grupları arasındaki fark istatistiksel 

olarak p<0,001 düzeyinde önemlidir. (Çizelge 3.3) 
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Reyes ve arkadaşlarının 2006’da yaptıkları araştırmanın sonuçlarına göre; 

sınıf III anomaliye sahip erkeklerde Co-Gn boyutundaki yıllık ortalama artış 

2,9 mm’dir. En çok boyut artışı 12-13 yaş aralığında gerçekleşmiştir (4,2 

mm). Bizim araştırmamızda 12-13 yaş değişimi 3,5 mm’dir. 

 

Mandibular uzunluk; Björk (1950), McCallin (1955), Sanborn (1955), Maj 

(1968), Rakosi (1970), Jacobson ve arkadaşları (1974), Ruhland (1975), 

Lavelle (1984), Guyer ve arkadaşları (1986) ve Battagel’in (1993) 

çalışmalarında artmış olarak bildirilmiştir. Horowitz ve arkadaşları (1969) ile 

Kerr ve Adams (1988) ise bu parametrenin normalden büyük olmadığını 

belirtmişlerdir. 

 

Ramal uzunluğu ifade eden Co-Go boyutu her iki grupta da yaşla birlikte 

artmaktadır. Kesitsel olarak incelenen bireylerde 11-12 yaş grupları ile 18 

yaş; 11,12 ,13, 14 yaş grupları ile 16 yaş grubu arasındaki farklar p<0,001 

düzeyinde  istatistik olarak anlamlı bulunmuştur.  Longitudinal olarak takip 

edilen olgularda 11-12 yaş değişimi 1,5 mm ve 12-13 yaş değişimi 2,1 

mm’dir. 13 yaş grubu ile 11 ve 12 yaş grupları arasındaki fark istatistik 

olarak p<0,01 düzeyinde önemlidir. (Çizelge 3.2 ve Çizelge 3.3) 

 

Go-Me parametresi mandibular korpus uzunluğunu ifade etmektedir ve her 

iki grupta da yaşla birlikte artmaktadır. (Şekil 3.10 ve Şekil 3.25) Kesitsel 

olgularda 11 ile 18 yaş arasında bu boyutta 8,8 mm artış olmuştur. 

Longitudinal olgularda ise 11-13 yaş değişim miktarı 3,5 mm olarak 

ölçülmüştür. Görülmektedir ki korpus boyu puberte öncesinde de önemli 

miktarda artmaktadır. Her iki grupta da farklar istatistiksel olarak p<0,001 

düzeyinde anlamlıdır. (Çizelge 3.2 ve Çizelge 3.3) 

 

Mandibular uzunluğu simgeleyen Ar-Me parametresi yaşla birlikte her iki 

grupta da artmaktadır. Kesitsel olarak incelenen grupta 11 yaşından 14 yaşına 
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kadar önemli bir artış izlenmezken, 16 yaş ve  sonrasında istatistik olarak 

p<0,001 düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur. (Çizelge 3.2) Longitudinal 

olarak takip edilen grupta ise 13 yaş ile 11 ve 12 yaş arasındaki fark p<0,001 

düzeyinde önemlidir. (Çizelge 3.3) 

 

SNB, SND, B-VR, B-Mand.VR, Pg-VR, Pg-HR, B-HR, Co-Gn, Co-Go, Go-

Me ve Ar-Me parametreleri için, kesitsel (11, 12, 13 yaş) ve longitudinal 

olgular arasında yaşa göre meydana gelen değişim miktarları yönünden 

istatistik olarak anlamlı fark yoktur. (Çizelge 3.4) 

 

Sınıf III anomaliye sahip bireylerin kesitsel olarak incelenerek normal 

olgularla karşılaştırıldığı Guyer ve arkadaşlarının (1986) çalışmalarında, 

mandibulanın yaşla birlikte daha protrüzif konumlandığı bildirilmiştir. SNB 

açısının birey büyüdükçe arttığı ve her yaş grubunda sınıf I bireylere göre 

daha büyük olduğu bildirilmiştir. Ayrıca mandibular uzunluğun (Co-Gn) 

yaşla birlikte normal bireylerden daha fazla arttığı, ramus (Co-Go) ve korpus 

(Go-Pg, Go-Gn) boylarının da normalden daha büyük olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu bulgular; Björk (1950), Sanborn (1955), Jacobson ve 

arkadaşları (1974), Battagel (1993) ve Reyes ve arkadaşlarının (2006) 

çalışmalarının sonuçları ile örtüşmektedir.  

 

Miyajima ve arkadaşları, 1997’de yaptıkları araştırmalarında tedavi 

edilmemiş sınıf III bireyleri kesitsel olarak değişik yaş dönemlerinde 

incelemişlerdir. Sonuç olarak, yaşla birlikte mandibulanın  ön kafa kaidesine 

göre daha protrüzif konumlandığını bildirmişlerdir. 

 

Araştırmamızın sonuçları göstermektedir ki; sınıf III olgular tedavi 

edilmediği zaman, anomali şiddetlenmekte, durum daha ciddiye gitmektedir. 

Angle (1907), sınıf III maloklüzyonun büyümeye bırakıldığında 

şiddetleneceğini bildirmiştir. 
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Seipel (1948), Björk (1950), Lande (1952), Tweed (1966) ve Graber (1969) 

sınıf III anomaliye sahip bireylerde büyüme ve gelişimle mandibulanın her 

üç yönde de maksilladan fazla büyüyerek prognati tablosunun gelişeceğini ve 

yaşla birlikte durumun kötüleşeceğini bildirmişlerdir. 

 

Çeneler arası ilişkinin ön-arka yönde değerlendirilmesinde önemli bir 

parametre olan ANB açısı, her iki grupta da azalma eğilimindedir. (Şekil 3.3 

ve Şekil 3.18)  Yaş grupları arasındaki farklar longitudinal olarak takip 

edilen olgularda istatistik olarak önemli değilken, kesitsel olarak incelenen 

olgularda 11, 12, 13 ve 14 yaş grupları ile 16 yaş grubu arasındaki fark 

istatistik olarak p<0,05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. 11 yaş ile 16 yaş 

arsında ANB açısı 1,3 derece azalmıştır. (Çizelge 3.2 ve Çizelge 3.3)  

 

ANB parametresi için, kesitsel (11, 12, 13 yaş) ve longitudinal olgular 

arasında yaşa göre meydana gelen değişim miktarları yönünden istatistik 

olarak anlamlı fark yoktur. (Çizelge 3.4) 

 

Chen ve arkadaşları tarafından 2006’da yapılan longitudinal araştırmada, 23 

sınıf I kız çocuğu ile 21 sınıf III kız çocuğu  karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak; 

sınıf III olgularda ANB açısı yaşla birlikte azalmaktadır. Her yaş grubu için 

sınıf I ve sınıf III olguların ANB açıları arasındaki fark istatistik olarak 

anlamlıdır. Battagel (1993) ve Guyer ve arkadaşlarının (1986) araştırmaları 

bu sonucu desteklemektedir. 

Reyes ve arkadaşlarına (2006) göre, sınıf III maloklüzyonlu bireylerde ANB 

açısı yaşla birlikte azalmakta ve anomali şiddetlenmektedir. Ayrıca sınıf III 

bireylerin ANB açıları Sınıf I’lere göre daha küçüktür. 

Chen ve arkadaşları (2007), ANB açısının yaşla birlikte azaldığını 

bildirmişlerdir. 8 yaşından 14 yaşına kadar 56 japon kız çocuğunun 

longitudinal olarak takip edildiği araştırmada yaş grupları arasında ANB açısı 
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için istatistik olarak anlamlı bir sonuç bulunmamıştır. Sugawara ve 

Mitani’nin (1997) çalışması ile uyumlu bir sonuç olduğu bildirilmiştir. 

 

Miyajima ve arkadaşlarına (1997) göre, ANB açısı geç süt dişlenme 

döneminden erken karışık dişlenme dönemine kadar artmakta, daha sonra ise 

yaşla birlikte belirgin bir şekilde azalmaktadır. 

 

Çeneler arası ilişkilerin longitudinal ve kesitsel olarak incelendiği birçok 

araştırmada ANB açısına ek olarak Wits değeri (Jacobson, 1976) 

ölçülmüştür. (Chen ve ark, 2006) Araştırıcılar ANB açısının yüzün vertikal 

yapısından (mandibula rotasyonundan) etkilendiğini düşünerek Wits değerini 

de ölçmeyi uygun bulmuşlardır. (Nanda, 1988; Sugawara ve Mitani, 1997; 

Ngan ve ark., 1997) Bishara ve arkadaşlarına (1988) göre, 5 yaşından erişkin 

olana kadar ANB açısı değişirken Wits değeri sabit kalmaktadır. Williams ve 

arkadaşları (1971) 11-19 yaşları arasında ANB ve Wits değeri için benzer 

sonuçlar bildirmişlerdir. Sherman ve arkadaşlarına (1988) göre Wits değeri 

4-24 yaşları arasında anlamlı bir şekilde artmaktadır. Aydemir ve 

arkadaşlarının 1999‘da yaptıkları araştırmaya göre 10-14 yaşları arasında 

ANB  açısı ve Wits değeri benzer değişim göstermektedir. Chen ve 

arkadaşlarına (2007) göre, ANB açısı ve Wits değeri ile ilgili araştırmaların 

sonuçlarının farklı olmasının nedenleri; örnek, cinsiyet, maloklüzyon ve yaş 

farklılıklarıdır. 

 

Oklüzal düzlem eğimi (SN/OP) incelendiğinde, her iki grupta da yaşla 

birlikte azalma bulunmuştur. Kesitsel olarak incelenen grupta 11-16 yaşları 

arasındaki fark 3,1 derecedir ve istatistik olarak p<0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

Longitudinal olarak takip edilen olgularda 12-13 yaşları arsındaki fark 1,4 

derecedir ve istatistik olarak p<0,05 düzeyinde önemidir. (Çizelge 3.2 ve 

Çizelge 3.3) 

 



 

 

118

Palatal düzlem eğimi (SN/PP), longitudinal olarak incelenen grupta 11-12 

yaş değişiminde 0,9 derece artmış, 12-13 yaş değişiminde ise 1 derece 

azalmıştır. Kesitsel olarak incelenen olgularda yaşla birlikte hafif miktarda 

arttığı izlenmektedir. Farklar istatistik olarak önemli değildir. ANS ve 

PNS’nin horizontal referans düzlemine göre uzaklıklarını gösteren ANS-HR 

ve PNS-HR parametrelerine bakıldığında; her iki grupta da artışlar dikkat 

çekmektedir. Longitudinal olgularda ANS-HR’de 11-13 yaşları arasındaki 

artış 2,9 mm, PNS-HR’deki artış ise 3,3 mm’dir. Artışlar istatistik olarak 

p<0,001 düzeyinde önemlidir. Kesitsel olarak incelenen grupta ANS-

HR’deki artış istatistik olarak önemli bulunmazken, PNS-HR’deki 11-16 yaş 

arasındaki 4,4 mm’lik artış istatistik olarak p<0,01 düzeyinde anlamlı 

bulunmuştur. (Çizelge 3.2 ve Çizelge 3.3) 

 

S-PNS mesafesi her iki grupta da artmaktadır. Kesitsel olarak incelenen 

olgularda 11-16 yaş değişimi 4,3 mm’dir ve istatistik olarak p<0,05 

düzeyinde önemlidir. Longitudinal olarak takip edilen olgularda ise 11-12 

yaş değişimi 1,3 mm; 12-13 yaş değişimi 1,7 mm’dir. Farklar istatistik olarak 

p<0,001 düzeyinde önemlidir. (Çizelge 3.2 ve Çizelge 3.3) 

 

Guyer ve arkadaşlarına (1986) göre, posterior nazal spina sınıf III anomaliye 

sahip bireylerde 13-15 yaş grubunda daha aşağı seviyede bulunmaktadır.  

 

Mandibular düzlemdeki değişikliği değerlendirmede kullanılan SN/GoGn 

açısı, her iki grupta da yaşla birlikte azalmaktadır. Yaş grupları arasındaki 

farklar istatistik olarak önemli bulunmamıştır. (Çizelge 3.2 ve Çizelge 3.3)  

 

SN/OP, SN/PP, ANS-HR, PNS-HR, S-PNS ve SN-GoGn parametreleri için, 

kesitsel (11, 12, 13 yaş) ve longitudinal olgular arasında yaşa göre meydana 

gelen değişim miktarları yönünden istatistik olarak anlamlı fark yoktur. 

(Çizelge 3.4) 



 

 

119

Guyer ve arkadaşlarının 1986’da yaptıkları araştırmada, mandibular düzlem 

açısında kafa kaidesi açısındaki varyasyonlara göre değerlerin farklı 

çıkabileceği bildirilmiştir. Ayrıca normal oklüzyona sahip bireylerle 

karşılaştırıldığında sınıf III anomaliye sahip olguların her yaş döneminde 

daha büyük mandibular düzlem açısına sahip olduklarını belirtmişlerdir.  

 

Miyajima ve arkadaşları (1997), sınıf III bireyler üzerinde yaptıkları kesitsel 

çalışmalarında; mandibular düzlemi Frankfurt horizontal düzlemine göre 

değerlendirmişler ve yaşla birlikte mandibular düzlem açısında artma eğilimi 

olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Fonksiyonel anatomi görüşüne göre; mandibular rotasyonel büyümede 

çeneyi kapatan kasların aktiviteleri ve yapışma yerleri önemli bir etkendir. 

SN/GoGn açısı kas aktivitesinden etkilenmektedir. (Tsunori ve ark., 1998) 

 

Reyes ve arkadaşlarının 2006’da yaptıkları araştırmanın sonuçlarına göre, 

mandibular düzlem açısı sınıf III ve sınıf I bireyler arasında anlamlı bir fark 

göstermemektedir. 

 

Mitani ve arkadaşlarına (1993) göre, sınıf III erkeklerde ve kadınlarda 

mandibular düzlem açısı normal oklüzyona sahip bireylere yakındır. 

 

Ön kafa kaidesini (S-N) değerlendirdiğimizde her iki grupta da yaşla birlikte 

hafif artışlar izlenmektedir. (Şekil 3.7 ve Şekil 3.22) Kesitsel olarak 

incelenen grupta yaşlar arasındaki farklar istatistik olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Longitudinal olarak takip edilen olgularda ise 11-12 yaş 

değişimi 0,8 mm; 12-13 yaş değişimi 1,3 mm olarak ölçülmüştür. Farklar 

istatistik olarak p< 0,001 düzeyinde önemlidir. (Çizelge 3.2 ve Çizelge 3.3)  
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Arka kafa kaidesini (S-Ar) değerlendirdiğimizde her iki grupta da yaşla 

birlikte artış izlenmektedir. Kesitsel olarak incelenen grupta yaşlar arasındaki 

farklar istatistik olarak anlamlı bulunmamıştır. Longitudinal olarak takip 

edilen olgularda ise 11-12 yaş değişimi 2 mm; 12-13 yaş değişimi 0,8 mm 

olarak ölçülmüştür. 11 yaş ile 12-13 yaşlar arasındaki fark istatistik olarak p< 

0,001 düzeyinde önemlidir. (Çizelge 3.2 ve Çizelge 3.3)  

 

Eyer açısı olarak da ifade edilen kraniyel kaide açısı (N-S-Ar), longitudinal 

grupta daha az olmak üzere her iki grupta da artma eğilimindedir. (Şekil 3.4 

ve Şekil 3.19) Gruplarda yaşlar arası farklar istatistik olarak önemli değildir. 

(Çizelge 3.2 ve Çizelge 3.3) 

 

S-N, S-Ar, N-S-Ar parametreleri için, kesitsel (11, 12, 13 yaş) ve 

longitudinal olgular arasında yaşa göre meydana gelen değişim miktarları 

yönünden istatistik olarak anlamlı fark yoktur. (Çizelge 3.4) 

 

Azalmış kraniyel kaide açısı genelde sınıf III anomalilerde gözlenen bir 

durumdur. (Battagel, 1993) Kraniyel kaide açısı değerlendirilirken 

çoğunlukla artikülare (Ar) noktası kullanılmaktadır. (Björk, 1947; Hopkin ve 

ark., 1968; Jarvinen, 1984; Kerr ve Adams, 1988) Basion (Ba) noktasının 

kullanıldığı çalışmalar da mevcuttur. (Battagel, 1993) 

 

Guyer ve arkadaşları 1986’da yaptıkları araştırmada, ön ve arka kafa kaidesi 

uzunluklarında yaşla birlikte artış olduğunu bildirmişlerdir. S-N boyutu 5-7 

yaş grubu hariç tüm yaş gruplarında normal bireylerle benzer bulunmuşken 

ve S-Ba parametresi için sınıf III bireylerin normalden büyük değerlere sahip 

olduğu bulunmuştur. Aynı çalışmada sınıf III ve sınıf I bireyler arasında 

kraniyel kaide açısı benzer olarak bildirilmiştir. 
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Reyes ve arkadaşlarına (2006) göre, sınıf III olgularda kraniyel kaide açısı 

normal bireylere göre tüm yaş gruplarında daha küçüktür. Normal bireylerde 

129°-131° olması beklenirken sınıf III olgularda 121°-124° arasında 

bulunmuştur. 

 

Bacetti ve arkadaşları (1997), azalmış kraniyel kaide açısı ile birlikte glenoid 

fossanın daha önde konumladığını ve bu özelliğin sınıf III bireyler için 

büyüme-gelişimin her safhasında karakteristik olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Mitani ve arkadaşları (1993), sınıf III ve normal bireyler arasında ön kafa 

kaidesi boyutunda (S-N) önemli bir fark olmadığını belirtmişlerdir. 

 

Ön yüz yüksekliğini ifade eden N-Me boyutu her iki grupta da büyüme-

gelişimle artmaktadır. Kesitsel olarak incelenen olgularda 11-18 yaş farkı 8,5 

mm olarak hesaplanmıştır. Yaş grupları arasındaki farklar istatistik olarak 

p<0,001 düzeyinde önemlidir. Longitudinal olarak takip edilen olgularda 11-

12 yaş farkı 1,9 mm; 12-13 yaş farkı 3,5 mm olmuştur. Farklar istatistik 

olarak p<0,001 düzeyinde anlamlıdır. (Çizelge 3.2 ve Çizelge 3.3) 

 

Üst yüz yüksekliği (N-ANS), her iki grupta da yaşla birlikte artmaktadır. 

Kesitsel olarak incelenen olgularda 11-18 yaş farkı 4,2 mm olarak 

hesaplanmıştır. Yaş grupları arasındaki farklar istatistik olarak p<0,05 

düzeyinde önemlidir. Longitudinal olarak takip edilen olgularda 11-12 yaş 

farkı 2,1 mm; 12-13 yaş farkı 1 mm olmuştur. 11 yaş ile 12 ve 13 yaş 

arasındaki fark istatistik olarak p<0,01 düzeyinde anlamlıdır. (Çizelge 3.2 ve 

Çizelge 3.3) 

 

Alt yüz yüksekliği (ANS-Me), her iki grupta da yaşla birlikte artmaktadır. 

Kesitsel olarak incelenen olgularda en büyük fark 11-16 yaş gruplarında; 6,8 
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mm olarak hesaplanmıştır. 11, 12, 13 ve 14 yaş ile 16 yaş grubu arasındaki 

farklar istatistik olarak p<0,05 düzeyinde önemlidir. Longitudinal olarak 

takip edilen olgularda 11-12 yaş farkı 0,4 mm; 12-13 yaş farkı 2,5 mm 

olmuştur. 11 ve 12 yaş ile 13 yaş arasındaki fark istatistik olarak p<0,05 

düzeyinde anlamlıdır. (Çizelge 3.2 ve Çizelge 3.3) 

 

N-Me, N-ANS, ANS-Me parametreleri için, kesitsel (11, 12, 13 yaş) ve 

longitudinal olgular arasında yaşa göre meydana gelen değişim miktarları 

yönünden istatistik olarak anlamlı fark yoktur. (Çizelge 3.4) 

 

Guyer ve arkadaşları (1986), sınıf III bireyleri normal oklüzyona sahip 

bireylerle karşılaştırdıkları araştırmalarında; gruplar arasında ön yüz 

yükseklikleri değerlendirildiğinde benzer sonuçlar olduğunu bildirmişlerdir. 

Sınıf III olgularda alt yüz yüksekliğinin anlamlı bir şekilde fazla olduğunu 

belirtmişlerdir. 

 

Miyajima ve arkadaşlarına (1997) göre, alt yüz yüksekliği (ANS-Me) yaşla 

birlikte artmaktadır ve mandibular düzlem açısı da bu artışta etkilidir.  

 

Reyes ve arkadaşlarının 2006’da yaptıkları çalışmada; sınıf III bireyler ile 

normal oklüzyona sahip bireyleri 11 farklı yaş döneminde kesitsel olarak 

incelemişlerdir. Sonuç olarak, sınıf III bireylerde alt yüz yüksekliğinde  

büyüme-gelişimle birlikte daha fazla artış olduğunu bildirmişlerdir. Kızlarda 

15 ve 16 yaş gruplarında, erkeklerde 13, 14 ve 16 yaş gruplarında belirgin 

artışlar bulmuşlardır. 

 

Bacetti ve arkadaşlarına (2005) göre, geç gelişim dönemindeki sınıf III 

olgularda artmış alt yüz yüksekliği karakteristik bir bulgudur. 
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Çalışmamızda, yumuşak dokulardaki değişimin incelenmesi amacıyla 7 adet 

ölçüm yapılmıştır. Üst ve alt dudakların konumu değerlendirilirken , 

Ricketts’in ‘E’ düzleminin (1960) yanısıra, yüzün yumuşak doku dik yön 

boyutları ile  nazolabial açı ve labiomental açılar incelenmiştir. N’-Me’, N’-

Sn ve Sn-Me’ boyutları iskelet dik yön boyutları ile uyumlu olarak yaşla 

birlikte artmaktadır. (Şekil 3.13 ve Şekil 3.28; Şekil 3.14 ve Şekil 3.29; Şekil 

3.15 ve Şekil 3.30) Kesitsel olarak incelenen olgularda N’-Me’ boyutu 11-18 

yaş arasında 10,9 mm artmıştır ve aradaki fark istatistik olarak p<0,01 

düzeyinde anlamlıdır. Longitudinal olarak takip edilen bireylerde 11-12 yaş 

farkı 2,1 mm, 12-13 yaş farkı 3,2 mm olarak ölçülmüştür. Farklar istatistik 

olarak p<0,01 düzeyinde anlamlıdır. N’-Sn parametresi Kesitsel olarak 

incelenen grupta 11 yaşında 18 yaşına kadar 7,8 mm artmıştır ve fark 

istatistik olarak p<0,01 düzeyinde anlamlıdır. Longitudinal olgularda ise 

farklar istatistik olarak önemli değildir. Yumuşak doku alt yüz yüksekliğini 

ifade eden Sn-Me’ boyutu longitudinal olarak takip edilen olgularda 11-13 

yaş farkı 3,3 mm’dir ve istatistik olarak p<0,01 düzeyinde önemlidir. 

Kesitsel olgularda ise büyüme-gelişimle birlikte meydana gelen değişimler 

yaş grupları arasında istatistik olarak önemli bulunmamıştır. (Çizelge 3.2 ve 

Çizelge 3.3) 

 

Her iki grupta da nazolabial açı (Ta-Sn-Ls) ve labiomental açı (Si-B’-Pg’) 

yaşla birlikte azalmaktadır. Kesitsel olarak incelenen grupta 12-18 yaş 

değişimi istatistik olarak p<0,05 düzeyinde önemlidir. (Çizelge 3.2) 

 

Üst dudağı Ricketts’in ‘E’ düzlemine göre (Ls’E’) incelediğimizde; retrüzif 

olduğunu ve yaşla birlikte daha da geride konumlandığını görmekteyiz. 

Kesitsel olarak incelenen olgularda Ls(E) değeri 13 yaş grubunda -4,9 

milimetreyken, 18 yaşta -7,7 milimetreye gerilemiştir. Aradaki fark istatistik 

olarak p<0,05 düzeyinde anlamlıdır. Longitudinal olgularda meydana gelen 

azalma istatistik olarak önemli değildir. (Çizelge 3.2 ve Çizelge 3.3) 
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Alt dudağı Ricketts’in ‘E’ düzlemine göre (Li’E’) incelediğimizde; protrüzif 

olduğunu ve yaşla birlikte daha da ileride konumlandığını görmekteyiz. 

Kesitsel olarak incelenen olgularda Li(E) değeri 11 yaş grubunda 0,4 

milimetreyken, 18 yaşta 4,3 mm bulunmuştur. Aradaki fark istatistik olarak 

p<0,001 düzeyinde anlamlıdır. Longitudinal olgularda meydana gelen artış 

istatistik olarak önemli değildir. (Çizelge 3.2 ve Çizelge 3.3) 

 

N’-Me’, N’-Sn, Sn-Me’, Ls(E), Li(E), Ta-Sn-Ls ve Si-B’-Pg’ parametreleri 

için, kesitsel (11, 12, 13 yaş) ve longitudinal olgular arasında yaşa göre 

meydana gelen değişim miktarları yönünden istatistik olarak anlamlı fark 

yoktur. (Çizelge 3.4) 

 

Miyajima ve arkadaşları  (1997) ve Battagel’e (1993) göre nazolabial açı 

yaşla birlikte azalmaktadır. Bu bulgular çalışmamızın sonuçlarını 

desteklemektedir. 

 

Araştırmamızda, yaşla birlikte oluşan dentoalveolar değişiklikleri ortaya 

çıkarmak için yapılan ölçümleri incelediğimizde üst kesici diş protrüzyonu 

dikkat çekmektedir. U1-NA, U1i-NA, U1i-Max.VR ve U1-Max.HR 

parametrelerinde büyüme-gelişimle  birlikte artışlar söz konusudur. Kesitsel 

olgularda, U1-NA açısı 11 yaştan 16 yaşa kadar 4,5 derece artmıştır. (Şekil 

3.11) Aradaki fark istatistik olarak p<0,01 düzeyinde önemlidir. (Çizelge 

3.2) Longitudinal olarak takip edilen olgularda U1-NA hafif artmaktadır 

fakat bu artış istatistik olarak önemli bulunmamıştır. (Şekil 3.26 ve Çizelge 

3.3) Maksiller kesici dişlerde meydana gelen lineer protrüzyon (U1i-NA) 

kesitsel olarak incelenen grupta istatistik olarak p<0,001 düzeyinde 

önemliyken; longitudinal olarak takip edilen grupta istatistik olarak önemli 

bulunmamıştır. Maksiller vertikal referans düzlemine göre üst kesici dişin 

lineer protrüzyonunu (U1i-Max.VR) incelediğimizde; kesitsel olgularda 

istatistik olarak p<0,05 düzeyinde anlamlı sonuca ulaşılırken, longitudinal 
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olgularda istatistik olarak p<0,01 düzeyinde anlamlı sonuç bulunmuştur. Üst 

kesici diş eğiminin değerlendirildiği bir başka parametre olan U1-Max.HR, 

her iki grupta da yaşla birlikte artma eğilimindedir. Yaş grupları arsındaki 

farklar istatistik olarak önemli değildir. (Çizelge 3.2 ve Çizelge 3.3) 

 

Alt kesici diş konumlarını değerlendirdiğimizde; kesitsel olarak incelenen 

grupta L1-NB açısında yaşla birlikte azalma göze çarpmaktadır. (Şekil 3.12) 

13 yaşından 18 yaşına kadar olan 8,1 derecelik azalma istatistik olarak 

p<0,05 düzeyinde önemlidir. (Çizelge 3.2) Longitudinal olgularda ise 

meydana gelen 0,2 milimetrelik protrüzyon istatistik olarak önemli 

bulunmamıştır. (Çizelge 3.3 ve Şekil 3.27) Lineer keser retrüzyonunu 

gösteren L1i-NB parametresi kesitsel olgularda istatistik olarak p<0,01 

düzeyinde anlamlı olarak azalırken, L1-Mand.HR açısındaki azalma istatistik 

olarak anlamlı bulunmamıştır. (Çizelge 3.2) Her iki grupta da L1i-Mand.VR 

parametresinde artış izlenmektedir. Bu artış kesitsel olgularda istatistik 

olarak p<0,05 düzeyinde anlamlıyken, longitudinal olgularda istatistik olarak 

p<0,001 düzeyinde anlamlıdır. (Çizelge 3.2 ve Çizelge 3.3) 

 

Genel bir bilgi olarak; sınıf III maloklüzyona sahip bireylerde dentoalveolar 

kompenzasyon sonucu üst kesici dişler protrüzif, alt kesici dişler retrüziftir. 

(Mills, 1966; Graber, 1977; Kerr ve Ten Have, 1988; Reyes ve ark., 2006) 

 

İnterinsizal açıda (U1-L1) meydana gelen hafif değişimler her iki grupta da 

istatistik olarak önemli bulunmamıştır. (Çizelge 3.2 ve Çizelge 3.3) 

 

Overjetteki azalma her iki grupta da istatistik olarak önemli bulunmamıştır. 

(Çizelge 3.2 ve Çizelge 3.3) 
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Dentoalveolar ölçümler için, kesitsel (11, 12, 13 yaş) ve longitudinal olgular 

arasında yaşa göre meydana gelen değişim miktarları yönünden istatistik 

olarak anlamlı fark yoktur. (Çizelge 3.4) 

 

Battagel’e (1993) göre, sınıf III maloklüzyona sahip bireylerde alt kesici 

dişler, normal oklüzyona sahip bireylere göre daha retrüziftir. Ayrıca 

kadınlarda dentoalveolar kompenzasyon erkeklere göre daha belirgindir. 

 

Guyer ve  arkadaşlarına (1986) göre, sınıf III olgularda maksiller keserler 

belirgin bir şekilde protrüzif, mandibular keserler retrüziftir. Yalnız 5-7 yaş 

grubunda  mandibular keserler retrüzif bulunmamıştır. İnterinsizal açı 

azalmıştır, 5-7 ve 13-15 yaş gruplarında istatistik olarak önemli bulunmuştur. 

 

Miyajima ve arkadaşlarına (1997) göre, overjet izafi olarak stabil 

kalmaktadır, overbite ise yaşla birlikte azalmaktadır. Yazarlar overbite’daki 

bu değişimi mandibular düzlem açısının artmasına bağlamaktadırlar. 

Maksiller keserlerdeki protrüzyon ve mandibular keserlerdeki retrüzyon 

miktarı büyüme-gelişimle birlikte artmaktadır.  
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

 

Sınıf III anomaliler gerek teşhis gerekse tedavi planlaması açısından en zor 

ve karmaşık ortodontik deformitelerdir. Yüzün iskelet yapısı, dentoalveolar 

ve iskelet yapılardaki gelişimsel farklılıklar, kraniyumdaki anomaliler gibi 

birçok neden sınıf III olguların oluşumuna katkıda bulunmaktadır. 

 

Sınıf III anomalinin ayırıcı tanısı yapılmalı ve uygun zamanlama ile 

problemli bölgeye müdahale edilmelidir. 

 

Anomali büyüme ile şiddetlenmekte ve geri dönüşümsüz olarak dentofasiyal 

yapıları etkilemektedir. Büyüme-gelişim dönemi içerisinde teşhis edilen 

olgular zaman kaybedilmeden tedavi edilmelidir. Tedavi birey erişkin 

döneme geçene kadar uzatılmalı ya da pekiştirme uzun tutulmalıdır. 

 

Büyüme ve gelişimle ilgili araştırmalarda daha kıymetli görülen longitudinal 

kayıtlar üzerinde çalışıldığı gibi, kesitsel alınmış kayıtlar üzerinde de 

yapılmış çalışmalar mevcuttur. Araştırmamızda kullandığımız longitudinal 

ve kesitsel kayıtlarda aynı yaş dönemlerinde istatistik olarak bir fark 

bulunmaması, kesitsel olarak incelenen kayıtların önemini arttırmıştır. 

 

Çalışmamızda, sınıf III olgularda efektif mandibular uzunluğun ve ramal 

uzunluğun puberte sonrasında daha çok arttığı bulunmuştur. Mandibular 

korpus uzunluğu ise erken dönemlerde de belirgin artış göstermektedir. 

Çeneler arası ilişkinin ön-arka yönde değerlendirilmesinde önemli bir 

parametre olan ANB açısı yaşla birlikte azalma eğilimindedir. Özellikle 

puberte sonrası ANB’deki azalma daha belirgindir. Alt yüz yüksekliği 14 
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yaşından sonra daha fazla artmaktadır. Üst kesici dişler yaşla birlikte 

protrüze olurken, alt kesici dişler retrüze olmaktadır.   

 

Sonuç olarak; büyümekte olan sınıf III anomaliye sahip bir bireyde 

mandibula her üç yönde fazla büyümekte, alt yüz yüksekliği yaşla birlikte 

artmakta, iskeletsel sapma daha belirgin hale gelmektedir. Dentoalveolar 

kompenzasyon ilerleyen dönemde devreye girmekte ve iskeletsel problemi 

gölgelemeye çalışmaktadır. 
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ÖZET 

 

Sınıf III Maloklüzyonlarda Sınıf III Yapının Oluşmasına Katkı Sağlayan 

veya Sınıf III Yapıyı Düzeltici Yönde Katkı Sağlayan Faktörlerin 

Araştırılması 

 

Sınıf III anomalilerin prevalansı etnik kökene göre değişiklik göstermekle 

birlikte, beyaz ırkta görülme sıklığı %2-12 arasındadır. Diğer anomalilere 

göre daha az karşılaşılmasına rağmen, tedavisinin zor olması ve büyük nüks 

potansiyeli taşıması nedeniyle klinisyenlerin önem verdiği bir maloklüzyon 

türüdür. Ortodonti tarihi boyunca araştırıcılar tedavi zamanlaması ve tedavi 

yöntemleri üzerinde çalışmışlardır. Sınıf III anomalileri uygun zamanlama ile 

tedavi edebilmek için anomalinin nasıl şekillendiğini, hangi dönemlerde 

ataklar yaptığını ve sonuçta nasıl bir profil oluştuğunu bilmek gereklidir. 

Araştırmamızda, sınıf III maloklüzyona sahip bireylerin büyüme ve gelişimle 

birlikte kraniyo-fasiyal yapılarında meydana gelen değişimler incelenmiştir.  

   

Araştırmanın materyali, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Ortodonti Anabilim Dalı arşivinden seçilen 90 bireyin lateral sefalometrik 

filmleri ile longitudinal arşivden seçilen 15 bireyin birer yıl ara ile çekilmiş 

toplam 45 lateral sefalometrik filmlerinden oluşmaktadır. Bireyler kesitsel ve 

longitudinal olmak üzere iki gruba ayrılmıştır ayrıca bireylerin kronolojik 

yaşlarına göre kesitsel grup 6 alt gruba (11, 12, 13, 14, 16, 18 yaş), 

longitudinal grup 3 alt gruba (11, 12, 13 yaş) ayrılmıştır. Kesitsel olgularda 

yaş grupları arasındaki farklar, longitudinal olgularda yaş grupları arasındaki 

farklar ve kesitsel ile longitudinal olgular arasında yaşa göre 

parametrelerdeki değişim miktarları istatistik olarak değerlendirilmiştir. 
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Kesitsel ile longitudinal olgular arasında yaşa göre parametrelerdeki değişim 

miktarlarının istatistik olarak anlamlı bulunmaması, kullandığımız kesitsel 

olgulara ait materyalin önemini göstermektedir. 

 

Çalışmamızda, sınıf III olgularda efektif mandibular uzunluğun ve ramal 

uzunluğun puberte sonrasında daha çok arttığı bulunmuştur. Mandibular 

korpus uzunluğu ise erken dönemlerde de belirgin artış göstermektedir. 

Çeneler arası ilişkinin ön-arka yönde değerlendirilmesinde önemli bir 

parametre olan ANB açısı yaşla birlikte azalma eğilimindedir. Özellikle 

puberte sonrası ANB’deki azalma daha belirgindir. Alt yüz yüksekliği 14 

yaşından sonra daha fazla artmaktadır. Üst kesici dişler yaşla birlikte 

protrüze olurken, alt kesici dişler retrüze olmaktadır.   

 

Sonuç olarak; büyümekte olan sınıf III anomaliye sahip bir bireyde 

mandibula her üç yönde fazla büyümekte, alt yüz yüksekliği yaşla birlikte 

artmakta, iskeletsel sapma daha belirgin hale gelmektedir. Dentoalveolar 

kompenzasyon ilerleyen dönemde devreye girmekte ve iskeletsel problemi 

gölgelemeye çalışmaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: Sınıf III maloklüzyon, Longitudinal, Kesitsel, Büyüme 

ve gelişim. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

131

SUMMARY 

 

Evaluation of the Factors Contributing the Formation and Correction of 

Class III Structure in Class III Malocclusions 

 

The prevalence of Class III malocclusion in Caucasians is approximately 2 % 

to 12 %. Clinicans consider class III malocclusions important because it 

holds great relaps potential and there are many difficulties in its treatment. 

Many studies have been made on treatment timing and methods of class III 

malocclusions. It’s crucial to know how the malocclusion takes shape and to 

predict the final profile for treating the malocclusion with proper timing. In 

this study, we observed the craniofacial changes occur in class III patients 

with growth and development. 

 

The study material is consisted of 105 untreated patients with class III 

malocclusion derived from the archives of  Ankara University School of 

Dentistry, Department of Orthodontics. The data includes cross-sectional 

lateral cephalograms of 90 patients and longitudinal lateral cephalograms 

taken each year for three years period of 15 patients. Cross-sectional group is 

divided  into 6 subgroups according to chronological ages (11, 12, 13, 14, 16, 

18 years) and longitudinal group divided into 3 subgroups (11, 12, 13 years).  

 

 The differences between cross-sectional and longitudinal groups are not 

statistically significant. This means our cross-sectional data is valuable like 

longitudinals. 

 

We found that madibular length and ramal length are increasing significantly 

after the puberty. Also mandibular body length increases in early 

developmental stages. ANB angle has tendency to decrease with growth and 
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development in class III patients. The decrease in ANB is more prominent 

especially after puberty. Lower face height increases significantly after 14 

years of age. Dental compensations in both arches (protrusion of maxillary 

incisors and retrusion of mandibular incisors), become increasingly evident 

as development progresses. 

 

As a result, mandible grows increasingly in three dimensions, lower face 

height increases and skeletal discrepancy becomes more significant in 

growing class III patients. Dentoalveolar compensation takes place at later 

stages of growth and development. 

 

Key Words: Class III malocclusion, Longitudinal, Cross-sectional, Growth 

and development. 
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