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1. GĠRĠġ 

ÇapraĢıklık ile ortaya çıkan 'dentoalveoler' uyumsuzluklarda önemli olan ark 

içerisindeki çapraĢıklığın diĢ kavsi geniĢletmesi ile mi yoksa diĢ çekimi ile mi 

giderileceğidir. Ġlk olarak Tweed tarafından  ortaya atılan diĢ çekimi, bazı hastalarda 

Ģiddetli çapraĢıklık, çeneler arasında uyumsuzluk ya da yüz estetiğinde denge 

sağlamak amacıyla gereklidir. Çekim stratejilerinin belirlenmesi üzerine yapılan 

çalıĢmalarda, çapraĢıklık bölgesine en yakın diĢ olmaları nedeniyle birinci 

premolarların çekilmesi gereği savunulmuĢtur (Proffit 1986, Rajcic ve Sadowsky 

1997). BaĢka bir deyiĢle küçük azıların çekimlerinden sonra gerçekleĢtirilecek kanin 

retraksiyonu çekimli ortodontik tedavinin önemli aĢamalarından bir tanesidir 

(Ricketts ve ark 1980, Ziegler ve Ingervall 1989).  

Kanin retraksiyon yöntemleri temel olarak hareketli ve sabit olmak üzere 

ikiye ayrılır. Hareketli apareylerden tercih edileni bukkal retraksiyon zembereğidir 

(Adams 1970, Lewis 1970 ). Sabit kanin retraksiyon yöntemleri ise sürtünmeli ve 

sürtünmesiz yöntemler olarak ikiye ayrılır (Gjessing 1985).  Sürtünmeli mekanik 

uygulamalar, ark içi ve arklar arası uygulamalar olarak ikiye ayrılır. Ark içi 

uygulamalarda elastik zincir, kapalı sarmal nitinol yay, elastik iplik ve mıknatıslar 

kullanılabilir. Arklar arası uygulamaya da Class II, Class III elastik gibi çeneler arası 

elastik uygulamalar gösterilebilir (Sonis 1986). Sürtünmesiz mekanik uygulamaları 

arkı segmentlere ayırarak diĢin ark teli üzerinde kayarak sürtünme ile değil, arkla 

birlikte sürtünmesiz hareketini sağlar. Robert M. Rickets‟in “Las Vegas  zembereği” 

, “PG retraksiyon” zembereği , “ Ladanyi”  zembereği, Burstone′un “T loop” 

zembereği, “drum zembereği”, “ reverse closing loop” zembereği, “bull loop”, 

“hibrit spring” segmental olarak kullanılan kanin retraksiyon zemberekleridir (Çam 

2003). 

Çekimli tedavide önemli bir aĢama olan kanin retraksiyonu; hareketin 

süresini azaltan distraksiyon osteogenezis yöntemiyle dental (periodontal) ve 

dentoalveoler distraksiyon osteogenezis olmak üzere iki farklı Ģekilde 

yapılabilmektedir. Dental distraksiyonda, diĢ periodontal ligament aracılığıyla, 

dentoalveoler distraksiyonda ise kemik segmenti ile birlikte taĢınmakta, her iki 

yöntemde de vidayla kesikli kuvvet uygulayan bir distraktör kullanılarak kanin diĢler 

retrakte edilebilmektedir (Kır 2004). 
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Kanin retraksiyonunda ankraj amacıyla extraoral headgearlar, dental 

implantlar, mini vidalar, mini implantlar, mini plaklar ve bunların kombinasyonları 

kullanılmaktadır. 

Headgearlar ortodonti pratiğinde ankraj amacıyla en yaygın kullanılan 

apareylerdir. Ancak ağızdıĢı kuvvetlerden yararlanılarak yapılan ortodontik 

tedavilerin baĢarısında en önemli faktör hasta iĢbirliğidir. Hastanın tedaviye olan 

uyumu ve hekimiyle iĢbirliği tüm tedavisi boyunca en temel faktördür. AğızdıĢı 

apareylerin kullanımının zor olması, estetik açıdan zor kabul edilmesi, ortodontik 

tedavide en önemli faktör olan hasta iĢbiriliğini olumsuz yönde etkileyerek tedavinin 

baĢarı Ģansını azaltabilmektedir. 

Tedavi esnasında hasta iĢbirliğinde karĢılaĢılan problemler, araĢtırıcıları 

mümkün olduğunca hasta iĢbirliği gerektirmeyen ve ağız dıĢından destek almadan 

sadece ağız içinden çalıĢan mekanikleri bulmaya yönlendirmiĢtir. 

Ağıziçi mekaniklerin kullanımında karĢılaĢılan ankraj problemleri 

araĢtırıcıları implantlardan destek alan mekanikleri kullanmaya yönlendirmiĢtir. DiĢ 

hekimliğinin birçok alanında implantlar, sonuçları alınmıĢ, güvenilir ve yaygın 

kullanım alanına sahip olmasına rağmen ortodontide halen araĢtırma safhasındadır. 

Geleneksel dental implantların geniĢ çapta (3.5-5. mm) ve uzun (11-21 mm) olmaları 

ortodontistlere kullanım zorluğu oluĢturmuĢ ve genelde retromolar bölgeye veya 

diĢsiz kretlere yerleĢtirilmeleri tercih edilmiĢtir (Hoffman 1995). 

Ġmplantlar genel olarak kortikal kemiğin dıĢ yüzünden destek alan periostaltı 

implantlar ve kortikal kemiğin içinden destek alan kemikiçi implantlar olarak 

sınıflandırılmaktadır. Günümüzde daha küçük çapta ve uzunlukta implantların 

kullanımıyla ilgili çalıĢmalar  devam etmektedir. 

ÇalıĢmamızda üst birinci premolar çekimli maksimum yada maksimuma 

yakın ankraj vakalarında, kanin distalizasyonu esnasında minividaların kullanımı 

değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmadaki amacımız;  

1- Üst çenede I. ve II. molarlar arası  bukkal bölgeye yerleĢtirilen bir mini 

vidanın üst kanin diĢin distalizasyonu için yeterli ankraj sağlayıp sağlayamadığının 

değerlendirilmesi, 



3 

 

2- Mini vida ile birlikte kanin distalizasyonunda hibrid retraktör kullanımı 

sonucu oluĢan diĢsel  değiĢikliklerin incelenmesidir. 

1.1 Ortodontide Kuvvet 

Bir diĢte hareket, o diĢe kuvvet uygulamak suretiyle meydana gelecektir. 

Kuvvet; yön, Ģiddet, süre, dağılım gibi özelliklere sahip vektörel bir büyüklüktür. 

Distal yönlü bir kuvvet diĢte distale devrilme hareketi oluĢturur. Devrilme 

hareketinde kuvvet, aynı yöndeki servikal alveoler krette ve ters taraftaki apikal 

bölgede yoğunlaĢır. Translasyon hareketinde ise kuvvet kemik ve kök yüzeyinde 

daha homojen bir Ģekilde yayıldığı için, translasyon hareketi ortodontide daha çok 

tercih edilen harekettir (Tosun 1999). Bu hareketin oluĢması için kuvvetin direnç 

merkezinden uygulanması gerekmektedir. Bunun sağlanması zor olduğu için de 

distal yönlü kuvvet verilirken, bir de moment buna eklenmelidir (Marcotte 1990).  

Direnç merkezi kökün üzerinde, kemik içinde yer alan bir noktadır. AraĢtırmalara 

göre direnç merkezi tek köklü diĢlerde kökün uzun ekseni üzerinde ve alveol 

kretinden, diĢ kökü uzunluğunun %24-35‟i kadar bir mesafede yer almaktadır. Kütle 

merkezi her diĢ için hemen hemen sabit kabul edilebilecek bir noktadır. Fakat kök 

rezorbsiyonu, alveol kemik yada periodontal ataçman kaybı durumlarında direnç 

merkezinin yeri farklılık gösterir. Destek kemik doku kaybında veya kök erimesi 

olan bir diĢte direnç merkezi apikale kayar (Tosun 1999). 

Momenti tanımlayacak olursak; kuvvetin Ģiddeti ile diĢin direnç merkezinden, 

bu kuvvetin etki çizgisine indirilen dik mesafenin çarpımıdır (M= F x d). Bir diĢin 

translasyon hareketi yapabilmesi için, o diĢe antitipping momentinin yanısıra bir de 

antirotasyon momenti uygulanmalıdır (Ülgen 1983, Smith ve Burstone 1984, 

Gjessing 1985, Proffit 1986, Gjessing 1994,). 

Optimum kuvvet ise, en az doku hasarı ile en fazla diĢ hareketi meydana 

getiren kuvvet olarak tanımlanır (Begg (1956), Nikolai (1979), Andreasen (1980)), 

Nikolai (1979),  optimum kuvvet düzeyinin miktarı hakkında farklı fikirler olmasını; 

diĢ kök yüzey ve Ģekli, diĢ hareket tipi, uygulanan kuvvetin devamlılığı ve bireysel 

yapı farklılıklarına bağlamaktadır. 
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Optimal ortodontik kuvvet sistemi; minimum doku harabiyeti ile hastaya 

herhangi rahatsızlık vermeden mümkün olan en hızlı bir Ģekilde diĢ hareketi sağlayan 

sistemdir (Samuels ve ark. 1993, Darendeliler 1997). 

Kuvvetin Ģiddeti kadar önemli baĢka bir özelliği de devamlılığıdır. Proffit 

(1986), kuvvetin Ģiddetinden çok devamlı olması gerektiğine dikkatleri çekmiĢtir. 

Smith ve Storey (1952) ile Sonis ve ark. (1994), hafif devamlı kuvvetler uygulanması 

gerektiğini savunurlarken, Natrass ve arkadaĢları (1997) ise, eĢik değerin üzerindeki 

hafif devamlı kuvvetlerin optimum diĢ hareketi oluĢturduğunu söylemiĢlerdir. 

Ülgen (1990), Ģiddeti fazla olan kuvvetin, aralıklı ortodontik kuvvetten daha 

patolojik olduğunu ve optimal düzeyde devamlı kuvvetler ile daha çabuk diĢ 

hareketinin sağlanabileceğini savunmuĢtur. Burstone (1969) ise, optimal ortodontik 

kuvvet sisteminde diĢe uygulanan kuvvetin sabit ve devamlı olması gerektiğini 

belirtmiĢtir. 

1.2 DiĢ hareketi 

DiĢlerin yer değiĢtirmelerine neden olan doku değiĢiklikleri, diĢ üzerine gelen 

basınç kuvvetiyle olur. Kuvvet etkisiyle diĢin harekete zorlandığı yöndeki 

periodontal lifler ve hücreler, alveol kemiği ve sement arasında, basınç etkisiyle 

sıkıĢarak, diĢin hareket yönündeki periodontal aralık daralır. KarĢı taraftaki 

periodontal aralık ise geniĢleyerek periodontal lifler gerilir. Periodontal liflerin 

sıkıĢtığı taraftaki alveol kemiğinde erime, gerildiği taraftaki alveol kemiğinde ise 

yeni kemik oluĢumu görülür (Reitan 1971). 

Bütün diĢ hareketlerinde, periodonsiyumda görülen histolojik değiĢiklikler 

birbirine benzer. Ortodontik kuvvetin Ģiddeti fazla olduğunda, baĢlangıçta görülen 

histolojik olaylar yine aynıdır. Ayrıca yapılan ortodontik hareketin cinsine göre, 

oluĢan histolojik reaksiyonların görüldüğü yerler değiĢiktir (Reitan 1971). 

ġiddeti fazla olmayan ortodontik kuvvetin etkisiyle, basınç tarafındaki 

periodonsiyumda hücre sayısı yavaĢ yavaĢ artar. Periodontal hücrelerin, 

olgunlaĢmamıĢ mezenkimal hücrelerin ve perivasküler  ana hücrelerin proliferasyonu 

görülür. 
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Kuvvet uygulandıktan 2-3 gün sonra, basınç altındaki alveol kemiğinin 

yüzeyi boyunca, osteoklastlar görülmeye baĢlar. Böylece kemik periodonsiyumdan 

hareket yönüne doğru eritilmeye baĢlar (Reitan 1971). Prostoglandinler, kemik 

metabolizmasını lokal olarak regüle ederler ve mekanik stimülasyonla iliĢkili kemik 

remodelasyonunda aktif rol oynarlar (Davidovitch ve Shanfield 1986). 

Bir rezorbsiyon olayı baĢlayınca en az 10 gün devam eder. Uygulanan 

ortodontik kuvvetin Ģiddeti fazlaysa, basınç altında sıkıĢan periodonsiyumda 

„hyalinizasyon‟ meydana gelir.  Bu olaydaki hyalinizasyon, diĢ kökü ile alveol 

kemiği arasına sıkıĢtırılmıĢ olan dokunun hücresiz camsal görünümüdür. Yoğunluğu 

fazla olan kemikte Ģiddeti az olan kuvvet de hyalinizasyon yapabilmektedir. 

Yoğunluğu fazla olan kemikte hyalinizasyon alanı ve süresi fazla olmaktadır. Bunun 

nedeni, bu kemikteki hücre sayısının ve kemik iliği boĢluğu sayısının az olmasıdır. 

Hyalinizasyon bölgelerinde hücresel faaliyet durduğundan, alveol kemiği kemik iliği 

boĢluklarında oluĢan osteoklastlarla, arkadan periodonsiyuma doğru, indirek kemik 

rezorbsiyonu ile eritilir. Hyalinize bölge oluĢtuğunda, periodontal fibrillerde 

sıkıĢmayla birlikte bir büzülme ve hücre çekirdeğinin kaybı olur. Bu tür bir değiĢim 

kapiller ve fibrillerde de oluĢur. DiĢ hareketinin baĢlamasından 20-30 saat sonra ilik 

bölgelerinde osteoklastlar oluĢur. Ġndirek kemik rezorbsiyonuyla bu bölgedeki basınç 

azaldıkça osteoklastlar çevresinde yeni bağ dokusu hücreleri sayısında bir artıĢ olur 

(Reitan 1971). 

Hyalinizasyon bölgesine komĢu kemik, arkadan indirek kemik rezorbsiyonu 

ile belirli bir miktar eritildikten sonra ve böylece alveol kemiği üzerine gelen basınç 

biraz hafifledikten sonra, hyalinizasyon bölgesinde yeni bağ dokusu hücreleri 

meydana gelerek, sayıları yavaĢ yavaĢ artar. Hyalinizasyon bölgesinde yeniden 

hücrelerin görülmesi, kuvvetin uygulanmasından ancak 3-4 hafta sonra olmaktadır. 

Hyalinizasyon bölgesinde yeniden bağ dokusu hücreleri belirmesi ve sayılarının 

artmasından sonra, periodonsiyumda alveol kemik yüzeyi boyunca osteoklastlar 

ortaya çıkarak, direk kemik rezorbsiyonu ile alveol kemiği eritilmeye baĢlanır. 

Hyalinizasyon ve indirek kemik rezorbsiyonu, diĢ hareketinin baĢlangıç safhasında 

görülür, bundan sonra kemik yıkımı direk kemik rezorbsiyonu ile devam eder. 

Kuvvetin Ģiddeti yeniden artarsa, yeniden hyalinizasyon meydana gelir. Buradan 

anlaĢılacağı gibi hyalinizasyon diĢ hareketinin gecikmesine neden olur (Ülgen 1990). 
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1.3 Ankraj 

Ankraj istenmeyen diĢ hareketine karĢı olan direnç olarak tanımlanabilir 

(Lindquit 1985, Proffit 2000). Ortodontistler yıllardan beri bir diĢi hareket ettirmek 

için diğer bir diĢten ankraj alınmasının bazı sınırlamalarının olduğunu bilmektedirler. 

Ankraj bölgesi, ortodontik kuvvetin destek aldığı ve harekete karĢı direnci 

yüksek olan bölgedir. Ortodontik kuvvetin etkisi altında hareketi istenen bölge de 

çalıĢma bölgesi, yani hareket bölgesi olarak tanımlanabilir. Hareketi istenen diĢ veya 

diĢler grubunun da, harekete karĢı bir direnci, yani ankrajı vardır. Ortodontide asıl 

önemli olan konu, ankraj olarak alınan bölgenin harekete karĢı olan direnci ile, 

hareketi istenen bölgenin harekete karĢı olan direnci arasındaki iliĢkidir ( Ülgen 

1990). 

Newton‟un etki tepki prensibine göre ankraj olarak alınan bölge ile, hareketi 

istenen bölgeye etkiyen kuvvet zıt yönlü olup, birbirine eĢittir. Bu nedenle, ankraj 

bölgesinin hareketine izin verilip verilmeyeceğine, izin verilecekse ne ölçüde izin 

verileceğine göre ankraj bölgesinin ve çalıĢma bölgesinin dirençlerinin birbirine göre 

hesaplanması gerekmektedir. 

1728‟lerde Fauchard ekspansiyon arkı kullanarak ve her bir diĢi rijit metal 

plakaya ligature ederek,  çapraĢık diĢleri ark üzerine düzgün dizmiĢtir. 100 yıl kadar 

sonra 1822′de, Gunnell oksipital ankrajı kullanmıĢ fakat 1841‟e dek bu aygıtın 

faydalarından bahsetmemiĢtir. 1841‟de JMA Schange Delabarre′ın apareyini 

geliĢtirmiĢ ve bu düzeneğe ankaraj ünitesi olarak kullanılmak üzere bir palatal plak 

ekleyerek labial arklar, ipek ligatürler ve altın tellerle değiĢik diĢ hareketlerini 

gerçekleĢtirmiĢtir. Oksipital ankraj 1891 senesinde Angle tarafından geliĢtirilmiĢtir. 

Desirabode 1843‟ te güçlü ve uzun köklere sahip olan diĢleri ankraj ünitesi olarak 

kullanarak diğer diĢlerde hareketler sağlamıĢtır. Edward Angle, 1887′de sabit 

ankrajın 1891‟de de oklüzal ankrajın tanımını yapmıĢtır. 

Ortodontide ankraj olarak; 

Tek bir diĢ,  bir diĢ grubu, tüm diĢ kavsi, palatal ön bölge,  kaslar, ense, 

kafatası, çene ucu ve alın  olarak alınabilmektedir (Ülgen 1990). 
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1.3.1 Ankraj Tipleri 

Ankraj öncelikle ağız içi ve ağız dıĢı olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Ağız 

içi ankarj da çene içi ve çeneler arası olarak ikiye ayırılarak incelenebilir. 

Çeneiçi ankraj 

Çene içi ankraj aynı çenedeki diĢlerin hareketine olan dirençtir. Bu direncin 

kaynağı, diĢler ve diĢ köklerini saran alveol kemiğinin, ortodontik kuvvet karĢısında 

harekete gösterdiği tepkidir. Harekete karĢı alveol kemiğinin direncini etkileyen bir 

çok faktör vardır. Bu faktörler; alveol kemiğinin kompakt ya da spongioz oluĢu, 

kemiğin genç veya yaĢlı oluĢu, kemik yoğunluğu, kemikteki hücre sayısının az veya 

çok oluĢu, ortodontik kuvvetin Ģiddeti olarak sıralanabilir. Kompakt, yaĢlı, 

yoğunluğu fazla ve hücre sayısı az olan kemikte, diĢ hareketine karĢı direnç fazladır. 

Ayrıca periodonsiyumun durumu; genç veya yaĢlı oluĢu, hücreden fakir veya zengin 

oluĢu, ankiloz durumu ankrajı etkilemektedir. DiĢ hareketine karĢı direnci etkileyen 

diğer faktörler de, diĢler arasındaki kontakt noktası iliĢkilerinin iyi veya bozulmuĢ 

olması, diĢlerin tüberkül yada fissürlerinin yüksek ve derin oluĢu ve antagonistleriyle 

yaptıkları oklüzyon da ankrajı etkilemektedir (Ülgen 1983). 

Çenelerarası ankraj 

Çeneler arası ankraj alt ve üst çenenin birbirinden destek alarak oluĢturduğu 

ankraj çeĢididir.   Cl II ve CI III elastikler bu ankraj sınıflamasına girmektedir (Ülgen 

1990). 

AğızdıĢı ankraj 

Bilindiği gibi ağız dıĢı ankraj unsurları headgearlardır. Headgearlar, kuvvetin 

destek aldıkları bölgelere göre sınıflandırılmaktadırlar. Enseden destek alan tipe 

servikal headgear, kafatasından destek alan tipe oksipital headgear, her ikisinden 

destek alan tipe kombine headgear, çene ucu ve alından destek alan tiptekine ise 

reverse headgear denilmektedir ( Ülgen1990). 

Ortodontide ağızdıĢı kuvvetler ilk kez Kingsley (1875)  tarafından 

kullanılmıĢtır. 1889-1896 yılları arasında Angle (1989), Ģiddetli prognatizme sahip 

olgularda ağızdıĢı kuvvetleri uygulamıĢtır. Oppenheim(1936)‟ın ağız dıĢı apareylerle 
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yaptığı çalıĢmalardan sonra bu apareylerin rutin olarak kullanımı ortodontiye 

girmiĢtir. 

Kloehn  (1947, 1953), sınıf II anomalilerin tedavisinde ağızdıĢı apareylerin 

önemini ortaya koymuĢtur. AraĢtırıcı, özellikle ankrajın desteklenmesinde, üst birinci 

molar diĢlerin distalizasyonunda ve üst kesici diĢlerin retraksiyonunda headgearın 

kullanılmasını önermiĢtir. 

Poulton (1967), headgearı hastalar tarafından zor tolere edilen bir aparey 

olarak tanımlamıĢtır. Bununla birlikte headgeardan beklenilen verimin tam olarak 

alınabilmesi için hastaların bu apareyi günde en az 14 saat takmaları gerektiğini 

belirtmiĢtir. 

1.3.2 Çekim BoĢluğunun KullanılıĢına Göre Ankraj Sınıflaması 

Çekimli tedavi edilen vakalarda  çekim boĢlukları vakanın ankraj 

gereksinimine uygun olarak posterior diĢlerin protraksiyonu, anterior diĢlerin 

retraksiyonu veya her iki hareketin birlikte gerçekleĢtirilmesiyle önden-arkaya, 

arkadan-öne doğru veya karĢılıklı olarak kapatılmaktadır. Hareket tipine göre ankraj 

sınıflandırılması minimum,  moderate,  maksimum olarak 3‟e ayrılır (Nanda ve 

Kuhlberg 1996): 

Minimum ankraj 

Minimum ankraj, çekim boĢluğunun, dörtte biri ön grup diĢlerin arkaya doğru 

hareketiyle, dörtte üçü ise, arka grup diĢlerin öne öne doğru hareketiyle kapanmasıdır 

(Ülgen 1983). 

Minimum ankraj vakalarında amaç, çekim boĢluğunun büyük oranda 

posterior diĢlerin meziyalizasyonuyla kapatılmasıdır. Bunun için anterior bölgenin 

ankrajının güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla anterior altı diĢ, 8 ligatür ile 

bloklanır, kullanılacak retraksiyon loopu posterior bölgeye yakın yerleĢtirilir ve 

loopun mesiyal ayağına verilen ikinci düzen bükümü artırılır. Ayrıca ark telinde 

anterior diĢler için aktif lingual/ palatinal kök torku verilmelidir. Daha sonra 

posterior diĢler, anterior bölgede ankraja fazla yüklenmemek için tek tek meziyalize 

edilmelidir. Minimum ankraj olgularında çekimlerin posteriora yakın diĢlerden, 

tercihen ikinci premolarlardan yapılmasında yarar vardır. Hiç ankraj kaybı 
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istenmeyen durumlarda ekstraoral kuvvetten yararlanılabilmekte ve bu amaçla 

reverse headgear kullanılabilmektedir (Proffit 1986, Ülgen 1990, Tosun 1999). 

Moderate ankraj 

Moderate ankraj, çekim boĢluğunun, yarısının ön grup diĢlerin arkaya, diğer 

yarısının da, arka grup diĢlerin öne doğru hareketiyle kapatılmasıdır (Ülgen 1983). 

Moderate ankraj vakalarında çekim boĢluğu genellikle iki aĢamada 

kapatılmaktadır. Ġlk önce kaninler daha sonra dört kesici diĢ retrakte edilmektedir. 

Posteriorda birinci molar tüpünün önünde bir stop hazırlanmıĢ ark teli kullanılarak 

kanin dıĢındaki tüm diĢler ankraj ünitesine dahil edilmektedir. Kaninler coil spring 

veya elastik kuvvetiyle retrakte edildikten sonra kesici diĢler bir closing loopla 

retrakte edilmektedir (Proffit 1986). 

Sürtünmesiz mekanikler kullanarak kaninlerin kesici diĢlerle birlikte hareket 

ettirildiği tek aĢamalı retraksiyonda mümkündür. Enmasse retraksiyonda segmental 

ark tekniği kullanılarak sağ ve sol posterior diĢler birer segment, anterior diĢler ise 

ayrı bir segment haline getirilir. Posterior segmentler ayrı bir palatal ark ile 

birleĢtirildikten sonra anterior ve posterior segmentler bir retraksiyon springi ile 

birbirine bağlanır. Moderate ankraj vakalarında anterior ve posterior bölgelerde eĢit 

miktarda hareket istendiği için closing loop ön ve arka ataçmanlarının tam ortasına 

yerleĢtirilmeli ve ankrajların dengelenmesi için loopun meziyal ve distal ayaklarına 

eĢit açıda ikinci düzen büküm verilmelidir (Proffit 1986, Tosun 1999). 

Maksimum ankraj 

Maksimum ankraj, çekim boĢluğunun, dörtte üçü kanin ve kesici diĢlerin 

geriye alınması ile önden arkaya doğru, dörtte birinin ise, molar diĢlerin mesial 

hareketi ile arkadan öne doğru kapatılmasıdır (Ülgen 1983). 

Maksimum ankraj vakalarında kesici diĢlerin maksimum retraksiyonu için iki 

yaklaĢım uygulanabilmektedir. Birincisi posterior ankrajın güçlendirilmesi, ikincisi 

ise posterior ankraja uygulanan kuvvetin azaltılmasıdır. Bunun için retraksiyon 

sisteminden sürtünmenin eliminasyonu, anterior diĢlerin tipping ile hareketi,  

kaninlerin ayrı retraksiyonu uygulanabilmektedir  (Proffit 1986). Ancak anterior 

diĢlerin tipping hareketi her ne kadar  posterior ankraj üzerinde fazla yük 
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oluĢturmasa da sonrasında gereken kök hareketi kolayca ankraj kaybına neden 

olabilmektedir (Tosun 1999). 

1.3.3 Ankrajın Arttırılması 

Posterior ankrajı güçlendirmenin en basit ve pratik yolu diĢ sayısını 

arttırmaktır. Bunun için ikinci molar diĢlerinde bantlanması gerekmektedir. Aynı 

amaçla ve anterior diĢlerin hareketini kolaylaĢtırmak için çekimlerin öne yakın, 

tercihen birinci premolar diĢlerden yapılmasında fayda olduğu ileri sürülmektedir 

(Tosun 1999). Bu düzenekte molar ve premolar 8 ligatürle birbirine bağlanmalı, dört 

kesici diĢ de aynı Ģekilde bir blok haline getirilmeli ve sadece kaninler serbest 

bırakılmalıdır. Ayrıca birinci molar tüplerinin meziyalinde hazırlanan tie-back  

bükümleriyle posterior bölgenin ankrajına kesici diĢlerin ankrajıda 

eklenebilmektedir. Ancak bu sırada molar diĢlerde ankraj kaybı olursa bu meziyal 

hareketin kesici diĢlere de yansıyacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Alt kesicilerin 

öne doğru hareketini engellemek için intermaksiller    CI III elastik ve elastiğin üst 

molar diĢlere uyguladığı meziyal yönlü kuvveti nötralize etmek için headgear 

kullanılabilmektedir (Ülgen 1990). 

Maksillada posterior ankrajın güçlendirilmesinde en etkili yöntem ekstraoral 

kuvvet kullanımı olup, bunun dıĢında intraoral olarak transpalatal ark, Nance apareyi 

gibi apareylerde kullanılmaktadır. Mandibulada ise lingual ark ve lip bumper 

intraoral ankraj sağlayan unsurlardır (Perez 1980, Ülgen 1990, McLaughlin ve 

Bennett 1991, Tosun 1999). Retraksiyon kuvveti sağlayarak posterior ankraja etkiyen 

kuvveti azaltmak için elastikler de kullanılmaktadır. Maksillada ilave kuvvet 

sağlamak için CI II,  mandibulada CI III elastiklerden faydalanılabilmektedir (Ülgen 

1990).  Ayrıca ankrajı kuvvetlendirmek amacıyla hem maksiller hem de mandibular 

molarlar için ark tellerine ankraj  bükümleri ve bukkal kök torku verilebilmektedir 

(Tosun 1999). 

Ankraj kaybının istenmediği vakalarda J-hook headgear ile kaninlere direkt 

ekstraoral kuvvet uygulanabilmektedir (Perez 1980, Ülgen 1990). J-hook headgear 

kullanımında hook devamlı arka kaninin meziyalinde tutunmakta ve kaninleri ark 

üzerinde distale kaydıracak Ģekilde kuvvet uygulamaktadır (Perez 1980). Bu teknikte 

önemli miktarda sürtünme kuvvetinin oluĢması kuvvet miktarının kontrol edilmesini 
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güçleĢtirmektedir. Ayrıca hasta kooperasyonu gerektirmesi de önemli bir 

dezavantajdır (Proffit 1986). 

Perez ve arkadaĢları (1980), J-hook headgear uygulamasının etkilerini 

fotoelastik olarak inceledikleri çalıĢmalarında, oklüzal düzleme paralel (low-pull), 

oklüzal düzlemin 20 derece (medium-pull) ve 40 derece üzerinden (high-pull) 

geçecek Ģekilde üç farklı 200 g ekstraoral kuvvet vektörü uygulayarak; high-pull 

headgearın intrüziv etki oluĢturduğunu, low-pull headgearın da tipping etkisinin daha 

fazla olduğunu bildirmektedirler. 

Maksimum ankraj vakalarında bir baĢka alternatif uygulama ise implant 

kullanımıdır. Anterior diĢlerin retraksiyonu için direkt veya indirekt ankraj amacıyla 

ortosistem implantlar (Wehrbein ve ark 1999), modüler transitional implantlar (Gray, 

Smith 2000), mini implantlar (Kanomi 1997), mini plaklar (De Clerk ve ark 2002), 

mini vidalar (Costa ve ark. 1998, Bae ve ark 2001, Park ve ark 2001), mikro vidalar 

(Park ve ark. 2004) gibi çeĢitli implantlar kullanılmaktadır. 

Wehrbein ve ark (1999)  yaptıkları bir araĢtırmada 9 hasta için indirekt ankraj 

olarak ortosistem implantları kullanarak 1. premolarların çekimi sonrası, palatinal 

bölgeye yerleĢtirilen implantın ankrajını, transpalatal ark aracılığıyla posterior 

bölgenin ankrajına dahil etmiĢlerdir. Bölümlü arklarla kanin distalizasyonu için 1,5 

newton, anterior segment retraksiyonu için 2 newton kuvvet uygulamıĢlardır. 

Ortalama tedavi süresini 11 ay, ortalama ankraj kaybını 0,9 mm, ortalama kanin 

retraksiyonu miktarını 6,7 mm, overjetteki ortalama azalma miktarını 6,5 mm olarak 

bildirmiĢlerdir. 

Tedavi esnasında hasta iĢbirliğinde karĢılaĢılan problemler, araĢtırıcıları 

mümkün olduğunca hasta iĢbirliği gerektirmeyen ve ağız dıĢından destek almadan 

sadece ağız içinden çalıĢan  ankraj yöntemlerini bulmaya yönlendirmiĢtir (Gelgör 

2002). 

1.4 Çekimli- çekimsiz tedaviler 

Beslenme Ģekillerinin ve buna bağlı olarak çiğneme fonksiyonunun değiĢmesi 

sonucu, diĢlerde oluĢan fizyolojik aĢınmalar azalmıĢtır. Bunun sonucunda da diĢ 
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boyutlarıyla, ark boyutları arasında uyumsuzluk ortaya çıkmıĢ ve diĢ dizilerinde 

çapraĢıklıklar görülmüĢtür (Proffit 1986). 

ÇapraĢıklık, diĢ boyutları ve ark boyutları arasındaki uyumsuzluk sonucu 

ortaya çıkar. Etyolojisinde de kalıtım, yaĢ, cinsiyet ve iatrojen  faktörler rol 

oynamaktadır (Örgev 1999). 

Alt ve üst çenede kaninler arası mesafenin azalması, çapraĢıklığa etki eder ve 

özellikle alt çenede bu etki daha fazladır (Ülgen 1983, Erverdi ve Sandallı 1988). 

Bazı araĢtırıcılar da yüz kaslarının ve ağız çevresi kasların aktivitesinin fazla olduğu 

durumlarda, kaninler arası mesafenin daraldığını ve dolayısıyla kesicilerde 

çapraĢıklık olduğunu belirtmiĢlerdir (Jarabak 1963, , Brodie 1978, Erverdi ve 

Sandallı 1988). 

Ortodontistler bu sorunu çözmek adına, çapraĢıklık miktarına göre, farklı 

tedavi seçenekleri ortaya atmıĢlardır. Az çapraĢıklık vakalarında ark boyunun sagittal 

ve transversal yönde artırılması, stripping, spee eğrisinin derinleĢtirilmesi gibi 

yöntemler kullanılmaktadır. ÇapraĢıklık belli bir sınırın üzerindeyse diĢ çekimi 

kaçınılmaz olmaktadır. ÇapraĢıklık haricinde bimaksiller protrüzyon vakaları da 

çekim gerektirmektedir (Jones ve ark. 1990, Arnett 1993, Cura 1995, Erverdi 1997). 

Çekimli tedaviler hastanın tedavi süresini, yumuĢak doku profilini, estetiğini, 

oklüzyonunu ve fonksiyonlarını etkilemektedir. Çekim kararının tam olarak 

verilebilmesi için iyi bir model analizi ve sefalometrik inceleme yapılması gereklidir 

(Ülgen 1983, Proffit 1986, Vig ve ark 1990). 

DiĢ çekim kararında genellikle birinci premolarlar lokalizasyonları gereği,  ilk 

sırada yeralmaktadırlar (Örgev 1999). Premolar çekimi sonrasında diĢler belli 

kurallar dahilinde çekim boĢluğuna doğru hareket ettirilirler. Bu hareketin tam ve 

doğru yapılabilmesi için temel biyomekanik prensiplerin iyi bilinmesi gerekmektedir 

(Ertürk 1982, Gjessing 1985,Alexander 1986). 

Kanin diĢi distalize edebilmek için uygulanması gereken kuvvetin ne olacağı 

hakkında çeĢitli görüĢler mevcuttur (Nikolai 1979, Quinn 1985). Optimum kuvvet 

aralığı tam olarak belirlenememiĢ olmasına rağmen, 75-250 g arasında değiĢen 

kuvvetler önerilmiĢtir. Ayrıca bireysel farklılıklar, ölçüm hataları ve diĢ hareket 
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tipinin tam olarak belirlenememiĢ olması optimum kuvvetin belirlenmesini 

zorlaĢtıran faktörlerdir (Begg 1956, Fortin 1971, Nikolai 1979, Ricketts ve ark 

1980,). 

Caputo ve ark (1974)‟na göre, üst kaninler için bu kuvvet 150-200 g, alt 

kaninler için ise 100-150 g olmalıdır. 

Reitan (1963), devrilme ve translasyon hareketleri için mekanik prensiplere 

dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamıĢ, kuvvet miktarı bakımından Caputo ve ark ile 

aynı düĢünceyi savunmuĢtur. 

Boester ve Johnston (1974), kanin diĢlere farklı kuvvet miktarları 

uygulamıĢlardır. 100-300 g kuvvetlerle kanin diĢlerde distalizasyon elde ederlerken, 

55 g kuvvette hiçbir hareket gözlemlememiĢlerdir. 

Andreasen ve Zwanziger (1980), kaninlere 100-150 g ve 400-500 g 

distalizasyon kuvveti uygulamıĢlardır. DiĢlerin tümünde distalizasyon sağlanırken, 

yüksek kuvvetlerde molar diĢler öne yürümüĢ, yani ankraj kaybı meydana gelmiĢtir. 

Quinn ve Yoshikawa (1985), kanin retraksiyonu için 100-200 g kuvvetin 

optimal kuvvet olduğunu ve hareket hızının, kuvvet Ģiddeti arttıkça bir miktar  

arttığını daha sonra ise durduğunu belirtmiĢlerdir. 

Begg (1956) yılında „Differential Force‟ kavramını ortaya atmıĢtır. Buna göre 

Begg optimal kuvvet kullanımı ile kanin diĢte istenen hareketin oluĢtuğunu 

vurgularken; ankraj ünitesi olan arka diĢlerde herhangi bir hareket oluĢmadığını 

belirtmiĢ ve daha ağır kuvvet kullanımı sonucunda ise kanin diĢteki hareketin 

azaldığı, posterior bölgenin öne yürüdüğünü savunmuĢtur. Bununla birlikte kanin diĢ 

için optimal kuvvet aralığının 100-150 g arasında olduğunu bildirmiĢtir. 

Sleichter (1971), 150-200 g ve 1200-1500 g‟lık iki farklı zemberek ile kanin 

diĢte eĢit distalizasyon elde edildiğini ve bu yüzden de hafif devamlı kuvvet 

uygulanması gerektiğini savunmuĢtur. 

Nikolai (1979), teorik olarak 33 g/cm² kuvvetin optimal olduğunu, bu yüzden 

de devrilme hareketi için 60 g, translasyon hareketi için ise 210 g kuvvetin yeterli 

olduğunu vurgulamıĢtır. 
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Kanin retraksiyonu yapılmadan önce vakanın ankraj gereksinimi tam olarak 

belirlenmelidir. Ankrajın kritik olduğu vakalarda önce kanin diĢler distalize edilir, 

ardından da kesici diĢlerin retraksiyonuna geçilir (Marcotte 1990). 

1.5 Kanin Distalizasyon Yöntemleri 

Kanin diĢleri, oral fonksiyon ve estetik açısından çok önemlidir. Pozisyonları 

nedeniyle   anterior ve posterior segmentleri birleĢtirmektedir. Bu diĢlerin ankraj 

ihtiyacının yüksek olması translasyon hareketi elde edilmesini güçleĢtirir. Kaninlerin 

kontrollü retraksiyonu biyomekanik gereksinimlerinden ötürü planlı diĢ 

hareketlerinde önemli bir safhadır (Perez ve ark. 1980). 

Ortodontik tedavilerde kanin distalizasyonu yöntemleri hareketli ve sabit   

apareylerle olmak üzere iki Ģekilde gerçekleĢtirilebilir. Hareketli apareylerle yapılan 

kanin  distalizasyonunda aktif elemanlar olarak yerleĢtirilen springler aracılığıyla 

distalizasyon sürtünmesiz bir Ģekilde 3-4 ayda tamamlanmaktadır (Lewis 1970, Uzel 

1993). Springin oluĢturduğu kuvvet kron bölgesinde tek noktadan uygulandığı için 

hareket Ģekli kontrolsüz eğilmedir ve uygulanacak vakaların buna uygun olarak  

seçilmesi gereklidir (Proffit ve Fields 1986). 

Sabit apareylerde sürtünmeli ve sürtünmesiz olmak üzere iki yöntem 

kullanılır. 

1.5.1 Sürtünmeli Sistemde Kanin Distalizasyonu 

Sürtünme, birbirine değen iki obje arasındaki kuvvet olarak tanımlanır ve 

statik ve dinamik olmak üzere ikiye ayrılır. Statik sürtünme bir diĢin hareket etmesi 

için gereken kuvvet iken, dinamik sürtünme o diĢin harekete devamı için gereken 

kuvvettir (Stoner 1960, Kusy ve Whitley 2001). 

Sürtünme, ilk defa Stoner (1960) adlı araĢtırıcı tarafından ortodonti 

literatürüne tanıtılmıĢtır. Nikolai (1979), yaptığı çalıĢmalar sonucunda sürtünmenin 

ark teli kalınlığı ile doğru orantılı olarak arttığını söylemiĢtir. 

Burstone ve Koenig (1976), sürtünmeli sistemlerle kanin distalizasyonu 

sırasında, sürtünmenin tüm diĢ hareketini durdurabileceğini ve kanin distalizasyon 

kuvvetinin iyi ayarlanması gerektiğini vurgulamıĢlardır. 
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Andreasen ve Quevedo (1970), değiĢik braket geniĢlikleri ve değiĢik arklar 

kullanarak sürtünme kuvvetlerini araĢtırmıĢlardır. Braket geniĢliğinin sürtünmeyi 

etkilemediğini, kalın tellerde ise daha fazla sürtünme oluĢtuğunu, bu sürtünme 

kuvvetiyle baĢ edebilmek için ise daha fazla kuvvet uygulanması gerektiğini 

belirtmiĢlerdir. 

Nicolls (1967), geniĢ braketlerde ve braket ile tel arasındaki açının arttığı 

durumlarda sürtünmenin fazla olduğunu vurgulamıĢtır. 

Huffman ve Way (1983), kalın ve ince tellerde oluĢan hareket hızı, miktarı ve 

tipping oranını inceledikleri çalıĢmalarında, hareket hızının hemen hemen aynı, ama 

kalın telde daha az tipping oluĢtuğunu bulmuĢlardır. 

Frank ve Nikolai (1980), sürtünme direncinin geniĢ braketlerde ve kalın 

tellerde daha fazla olduğunu söylemiĢler ve .020 inch lik yuvarlak telin en geniĢ 

slotlu brakette kullanılması sonucunda, sürtünmenin maksimum olduğunu 

belirtmiĢlerdir. 

Melling ve arkadaĢları (1997), sürtünmenin ince elastik telleri kalın tellerden 

daha fazla etkilediğini ve sürtünmeyi azaltabilmek için iyi bir seviyelemenin 

yapılması gerektiğini belirtmiĢlerdir. 

Farklı tel materyallerinin sürtünmeye olan etkilerini inceleyen 

araĢtırmacılardan Garner ve arkadaĢları (1986), çelik, nitinol, ve beta titanyum 

tellerin sürtünme direncine etkilerini karĢılaĢtırmıĢlardır. Tel kalınlığı aynı 

olduğunda en az sürtünmenin paslanmaz çelik telde, en fazla sürtünmenin ise beta 

titanyum telde olduğunu vurgulamıĢladır ve bu sürtünme farklılıklarının da yüzey 

pürüzlülüğüne bağlı olduğunu belirtmiĢlerdir. .016x .022 inch paslanmaz çelik telde 

ortalama sürtünme kuvvetinin 55.03 g, aynı kalınlıktaki beta titanyum telde ise 

132.68 g olduğunu bildirmiĢlerdir. 

Kusy ve arkadaĢları (1982), paslanmaz çelik telin yüzey pürüzlülüğünün en 

az olduğunu, nitinol tellerin ise en pürüzlü yüzeye sahip olduğunu savunmuĢlardır. 

Nishio ve arkadaĢları (2004), paslanmaz çelik braketlerde sürtünmenin metal 

slotlu seramik braketlere ve seramik slotlu braketlere göre daha az olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Ayrıca tellere göre sıralama yapılması gerektiğinde beta titanyum 
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telde en fazla sürtünme,  nitinolde daha az ve paslanmaz çelik telde onlara oranla 

daha az sürtünme oluĢtuğunu söylemiĢlerdir. 

Kusy ve Whitley (2001), altın slotlu seramik ve paslanmaz çelik braketleri 

karĢılaĢtırdıkları çalıĢmalarında altın slotlu braketlerin paslanmaz çelik braketlerden 

daha az sürtünme oluĢturduğunu bulmuĢlardır. 

ÇeĢitli braket materyalleri karĢılaĢtırıldığında, kompozit esaslı braketlerde 

sürtünmenin paslanmaz çelik braketlere oranla daha fazla olduğu rapor edilmiĢtir 

(Garner ve ark. 1986). 

Sürtünmeli mekaniklerle intramaksiller uygulamalarda elastomerik zincir, 

elastik iplik, kapalı nitinol sarmal sprigler, mıknatıslar ve lace-back ler; 

intermaksiller uygulamalarda ise sınıf II ve sınıf III elastikler kullanılabilir (Sonis ve 

ark 1986, Miura ve ark 1988, Staggers ve Germane 1991, Sonis 1994, 

Daskalogiannakis ve McLachlan 1996, Benett ve Mc Laughlin 1997). 

1.5.2 Sürtünmesiz Sistemde Kanin Distalizasyonu 

Kanin retraksiyonunda sürtünmesiz sistem, moderate ve minimum ankraj 

olgularında kullanılmaktadır ( Ülgen 1990). Bu sistemde kaninin hareketi bölümlü 

arklar ve retraksiyon looplarıyla sağlanmaktadır. Bölümlü arklar, telin braket slotu 

içinde dönmemesi için köĢeli telden hazırlanmaktadır (Proffit 1986). 

Sürtünmesiz mekaniklerde kullanılan bölümlü arklarda 'Reverse closing loop' 

‚ 'T loop' ‚ 'PG retraction spring'‚ 'Las Vegas loop'‚ 'Bull loop'‚ 'Drum spring' gibi 

aktif elemanlar oluĢturarak antitip ve antirotasyon bükümleriyle 'distal-tip' ve 'distal-

in' momentleri dengelenir (Ricketts ve ark 1980, Burstone 1982, Dinçer ve ĠĢcan 

1994, Gjessing 1994, Daskalogiannakis ve McLahlan 1996, Darendeliler ve ark 

1997). 

Sürtünmeli sistemler kullanılırken ark teli boyutu, materyalin yapısı, braket 

slot boyutu, braket materyal cinsi ve uygulanacak kuvvet dikkatle gözden 

geçirilmelidir (Huffmann ve Way 1983). 
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Loopların amacı, tellerin yük/esneme oranını düĢürmek, dolayısıyla 

elastikiyetlerini artırarak diĢlere fizyolojik sınırlarında ve daha geniĢ bir çalıĢma 

aralığı içinde kuvvet uygulamaktır (Tosun 1999). 

Klinikte istenen, maksimum aktivasyonda bile uygun M/F oranına ulaĢabilen 

ve aktivasyon arttıkça M/F oranı kademeli olarak yükselen, yani yük/esneme oranı 

düĢük ve geniĢ çalıĢma aralığına sahip looplardır (Tosun 1999). 

Bölümlü arkların hazırlanmasının zaman alması, loopların hastayı rahatsız 

edebilmesi ve oral hijyeni olumsuz etkilemesi sürtünmesiz sistemin 

dezavantajlarındandır (Tosun 1999). Bunun yanı sıra, retraksiyon sırasında kaninin 

pozisyonunu kontrol etmek oldukça zordur. Rotasyonların kontrolü için gable 

bendler yapıldıktan sonra kaninin vertikal yöndeki kontrolü de önemli bir problem 

olabilir (Proffit 1986, Tosun 1999). 

Çekimli sabit ortodontik tedaviler planlanırken, vakaların ankraj 

gereksinimleri de göz önüne alınmalıdır. Ankrajın çok kritik olduğu durumlarda, ağız 

dıĢı kuvvetlerle direkt kanin distalizasyonu (J hook headgear) yapılabileceği gibi, 

ağız dıĢı veya ağız içi ankraj üniteleri kullanılarak da ankraj arttırılabilir (Ülgen 

1983, Hickham 1986). 

Haydar ve Enacar (1993), ağız dıĢı kuvvetlerle kanin distalizasyonu 

yapıldığında ankraj kaybının görülmediğini, fakat  yetersiz kooperasyon durumunda 

diĢ hareketinin geciktiğini rapor etmiĢlerdir. 

Birçok araĢtırıcı (Ohmae ve ark. 2001, KeleĢ ve ark. 2003), implant 

kullanarak tam bir statisyoner ankraj sağlanabileceğini ve bu yöntemin hiçbir 

kooperasyon gerektirmediğini rapor etmiĢlerdir. 

Ankrajı ağız içinde artırmanın en kolay yolu, diĢ sayısını arttırmaktır. Bu 

sayede uygulanan kuvvet daha geniĢ kök yüzeyine dağılacak ve birim yüzeye etkiyen 

kuvvet azalacaktır (Sonis ve ark. ve 1986). Ağız içinde bu iĢlemi gerçekleĢtirirken 

üst çenede transpalatal arklar, alt çenede ise lingual arklar kullanılabilir. Transversal 

arklar aynı zamanda diĢlerin vertikal yönde sürmelerini de durdurur ve maksiller 

alveol büyümeyi engeller (Staggers 1995, Rajcich ve Sadowsky 1997). 
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Headgear kullanarak kanin distalizasyonu yapan araĢtırmacıların hemen 

hemen hepsinin ortak görüĢü, paralel hareket sağlanabildiği, fakat hasta 

kooperasyonunun tedavinin baĢarısını ve zamanını etkilediği yönündedir (Ülgen 

1983, Hickham 1986). 

Geron ve ark (2003), ankraj kaybının multi faktöriyel bir olay olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Primer nedenler arasında, çapraĢıklık ve uygulanan mekaniğin etkili 

olduğunu; yaĢ, çekim bölgesi ve overjetin sekonder nedenler arasında 

sayılabileceğini belirtmiĢlerdir. 

Kanin diĢlerin distalizasyonunda looplar, elastikler ve yaylardan 

faydalanılabilmektedir. Kaninleri springlerle distalize ederken, ark teli ile braket 

arasındaki sürtünmenin elimine edilmesine karĢılık, özellikle paslanmaz çelik telden 

yapılan springler, kaninlerde istenmeyen tipping ve rotasyonlara yol açabilmektedir. 

Looplarla distalizasyon yapıldığında en büyük sorun, kuvvet sürekliliğinin 

sağlanamamasıdır (Gjessing 1994, Burstone 1996, Watanabe ve Miyomoto 2002). 

Tekniği‟nde′, kanin distalizasyonu sırasında utility arklar kullanılarak  molar ve 

premolarların ankrajına keser diĢlerin ankrajıda eklenir ve distalizasyon yapılır. Bu 

sayede keser diĢleri vertikal kontrolü de sağlanmıĢ olur. Teknikte 60 derecelik antitip 

ve 20 derecelik antirotasyon bükümleri yapılarak hafif ve devamlı kuvvetlerle 

distalizasyon sağlanır. 

Gjessing (1985), PG retraktör adıyla tanıttığı retraktöründe 93 g ile 160 g 

arasında kuvvet uygulayarak 10-12/1 arasında değiĢen moment/ kuvvet oranı elde 

ettiğini belirtmiĢtir. AraĢtırıcı, zembereğin  ön koluna 15 derece, arka koluna 45 

derecelik bükümler verilerek, kanin diĢinde ve ankraj diĢlerde momentler 

oluĢturulacağını savunmuĢtur. AraĢtırıcıya göre ön kolun oluĢturduğu moment alfa, 

arka kolun oluĢturduğu moment beta momenttir. Beta momentin oluĢturduğu vertikal 

kuvvet, alfa momentin oluĢturduğu ekstrüzyon etkisini nötralize eder ve hatta kanin 

braketinde hafif bir intrüzyon etkisi meydana getirir. Aynı zamanda beta momentin 

alfa momentin tamamlayıcısı olduğunu ve ankraj diĢlerin meziyal hareketini 

engellediğini tespit etmiĢtir. 
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Eden ve Waters (1994), PG retraktörünün ön ve arka kollarının yeteri kadar 

açılandırılmadığı durumlarda, kanin diĢinde devrilme hareketine neden olduğunu 

söylemiĢlerdir. 

Ziegler ve Ingervall (1989), 21 hastanın üst çenesinin bir tarafına bölümlü 

arklar ile PG retraktör, diğer tarafına ise devamlı arklar ile elastik zincir 

uygulamıĢlardır. Kanin retraksiyon hızının bölümlü arklarla daha fazla olduğunu, 

fakat ankraj kaybının da buna paralel olarak artttığını bildirmiĢlerdir. 

Darendeliler ve Üner (1993), sabit ve devamlı kuvvet veren Drum Spring‟in, 

sürekli ama kuvveti azalan PG retraktöre oranla daha hızlı distalizasyon yaptığını 

bildirmiĢlerdir. 

Beaten (1975), kanin distalizasyonu yapılırken kök kontrolünün 

sağlanabildiğini, fakat saf paralel hareket gerçekleĢtirilemediğini bildirmiĢtir. 

AraĢtırıcı, komplike bükümler içeren tekniklerin, basit fakat kuvvetli momente sahip 

arklardan daha az baĢarılı olduğunu belirtmiĢtir. 

Heskell ve arkadaĢları (1990), bull loop′un aktivasyon aralığının sınırlı 

olduğunu ve pratik olmadığını söylemiĢlerdir. Ġdeal moment/ kuvvet oranını 

sağlamak güç olduğu için de, genelde, devrilme hareketiyle boĢluğun kapatıldığını 

bildirmiĢlerdir. 

Wickelhaus ve Sander (1994), konvansiyonel retraksiyon zembereklerini 

yerleĢtirirken, optimal kuvvet/moment oranının ayarlanması aĢamasında oluĢan 

zorluklarla baĢ edebilmek için, nikel titanyum ve çelik karıĢımı ama bükülebilen 

telleri ortaya atmıĢlardır. 

Burstone (1989), vertikal looplardan kaynaklanan ve istenen diĢ hareketinin 

oluĢmasını engelleyen problemleri ortadan kaldırmak için TMA tellerden yapılan 

zemberekleri kullanmıĢtır. 

Watanabe ve Miyamoto (2002), kanin distalizasyonu için üzerinde antitip ve 

antirotasyon bükümleri olan nikel titanyumdan yapılan retraksiyon springi dizayn 

etmiĢlerdir. Bu springin uzun bir süre sabit kuvvet moment uyguladığını 

bildirmiĢlerdir. 
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Bourauel ve arkadaĢları (1997), nikel titanyum tellerin süperelastik 

özelliklerinden faydalanmak için, paslanmaz çelik tele modifiye Burstone tipi nikel 

titanyum T loop eklemiĢlerdir. Retraksiyon arkının da istenen mekanik özellikleri 

tam olarak gerçekleĢtiremediğini savunmuĢlardır. 

Choy ve arkadaĢları (2001), posteriorda pasif bir stabilizasyon ünitesi 

bulunan ve aktif parçası titanyum molibdenyum alaĢımından yapılan ve direnç 

merkezine yakın kuvvet uygulayan bir Cantilever Spring dizayn etmiĢlerdir. 

Uyguladığı kuvvetin de tüm aktivasyon boyunca sabit olduğunu ve ikinci bir 

aktivasyona gerek kalmadığını rapor etmiĢlerdir. 

Looplara alternatif olarak geliĢtirilen yaylar farklı tel alaĢımları ve farklı 

lümen çaplarında üretilmektedirler. Paslanmaz çelik, krom-kobalt-nikelden veya 

nitinollerden olanlar arasında en çok süper elastik Ni-Ti telden üretilenler daha sabit 

kuvvet uygulamaları nedeniyle tercih edilirler (Burstone 1966, Pedersen ve ark. 

1994). 

Paslanmaz çelik tellerden yapılan yaylar, katılıkları nedeniyle küçük 

miktarlarda aktivasyon sonucunda yüksek kuvvet değerleri ortaya çıkarırlar. Krom-

kobalt alaĢımlı teller elgiloy adını alırlar ve bunlar plastik deformasyon kabiliyeti 

yüksek, ama elastik deformasyon kabiliyeti düĢük tellerdir. YumuĢak olan bu tellere 

Ģekil verdikten sonra ısı tedavisi gerekmektedir (Örgev 1999). 

Nikel-titanyum alaĢımından yapılan yaylar, ilk kez 1971‟ de ortodontistlerin 

kullanımına sunulmuĢtur. Bu materyaller iki farklı kristal yapı gösterirler. Yüksek 

sıcaklıktaki kristal yapısına ‟Austenit‟, düĢük sıcaklıktaki kristal 'Martensit′ adı 

verilir. Austenit alaĢım, kalıcı deformasyona daha dayanıklıdır, yani daha serttir. 

Austenit kristal yapıdan martensitik kristal yapıya dönüĢmesine "Martensitik 

DönüĢüm", o sıcaklığa da‚"DönüĢüm Sıcaklığı" denir. Soğutularak martensitik hale 

geçen bir alaĢım aĢırı bir deformasyona uğratılmadan ısıtılırsa austenit yapıdaki 

Ģeklini hatırlar ve o Ģeklini alır ve buna da‚ "ġekil Hafızası" denir. Süperelastik 

yaylar martensitik dönüĢüm sırasında, uzun bir zaman aralığı boyunca sabit kuvvet 

iletir ve ayrıca Ģekil hafızası özelliği vardır. Bu özellikten dolayı klinik olarak 

sıklıkla tercih edilirler (Örgev 1999). 
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Miura va arkadaĢları (1988), yaptıkları bir çalıĢmada Japon Ni-Ti springlerle 

paslanmaz çelik yayları karĢılaĢtırmıĢlardır. Ni-Ti yaylar, paslanmaz çelik yalara 

göre daha elastik olduklarını ve daha uzun süre, hafif kuvvet uyguladıklarını tespit 

etmiĢlerdir. 

Angolkar ve arkadaĢları (1992), paslanmaz çelik, kobalt krom nikel ve nikel 

titanyum telleri karĢılaĢtırmıĢlardır. Nikel titanyum tellerin ilk aktivasyon kuvvetini, 

diğerlerine oranla daha az kaybettiğini vurgulamıĢlardır. 

Kanin distalizasyonu safhasında kullanılan bir diğer materyal de elastik 

özellikli malzemelerdir. Bunların uyguladığı aralıklı ve aĢırı kuvvetler tork 

kontrolünün kaybına, komĢu diĢlerin çekim boĢluğuna devrilmelerine, rotasyonlara 

ve yan açık kapanıĢ gibi birçok probleme yol açar. Hekim tarafından takılan 

elastiklerin ağız hijyenini olumsuz etkilediği, hasta tarafından takılanların ise iyi bir 

kooperasyon gerektirdiği bilinmektedir (Hixon ve ark. 1970, Benett ve Mc Laughlin 

1990, Samuels ve ark. 1993). 

Elastomeriklerin aĢırı ve hızlı kuvvet kaybını önlemek için baĢlangıçta 

verilecek olan kuvvet, optimal kuvvetin çok üzerinde olmalıdır. AraĢtırmalarda 

elastomerlerin ilk iki gün içerisinde kuvvetlerini büyük oranda kaybettikleri rapor 

edilmiĢtir (Angolkar ve ark. 1992, Samuels ve ark. 1993). 

Sonis ve arkadaĢları (1986), elastik zincirler ve elastomerik modüllerin kanin 

distalizasyonuna etkilerini araĢtırmıĢlardır. Her iki kuvvet sisteminde de ilk 

aktivasyon miktarını 350 g olarak ayarlamıĢlardır ve bunların hemen hemen aynı 

etkiyi yaptıklarını bulmuĢlardır. 

Han ve Quick (1983), nikel-titanyum, paslanmaz çelik yaylar ve elastik 

zincirleri in vitro olarak karĢılaĢtırmıĢlar ve boylarının iki katına kadar aktive edilmiĢ 

materyallerin altı hafta sonunda kuvvet uygulama özelliklerini test etmiĢlerdir. 

Fraunhofer  ve Bonds (1993), açık ve kapalı nikel-titanyum yayların 

paslanmaz çelik yaylarla uyguladıkları kuvvetleri karĢılaĢtırmıĢlardır. Paslanmaz 

çelik tellerin çok az aktive edildiğinde dahi ağır kuvvetler ürettiğini ve kısa zamanda 

bu kuvvetlerin azaldığını söylemiĢlerdir. Ni-Ti yaylar kullanıldığında ise, uzun bir 

aktivasyon mesafesinde optimal kuvvetler elde ettiklerini ortaya koymuĢlardır. 
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Samuels ve arkadaĢları (1993), 18 hasta üzerinde yürüttükleri çalıĢmalarında, 

kanin distalizasyonunu bir tarafta Ni-Ti kapalı yaylarla yaparken, diğer tarafta da 

elastik modüller kullanmıĢlardır. Sonuç olarak Ni-Ti kapalı springlerin, elastik 

modüllerden daha hızlı ve kalıcı etki sağladığını bulmuĢlar ve aynı zamanda  150-

200 g kuvvet uygulayan yayların arasında istatistiksel olarak fazla önemli bir fark 

bulunmadığını rapor etmiĢlerdir. 

Sonis ve ark (1986), Ni-Ti kapalı yaylarla elastiklerin kanin 

distalizasyonundaki hızlarını karĢılaĢtırmıĢtır. Ni-Ti yayların yaklaĢık olarak iki kat 

daha hızlı distalizasyon yaptığını bulmuĢtur. 

Natrass ve arkadaĢları (1997), Ni-Ti ve elastiklerin ağız içindeki çevresel 

faktörlerden nasıl etkilendiğini araĢtırmıĢlardır. Elastiklerin her türlü çevresel 

faktörlerden etkilendiğini, Ni-Ti yayların ise sadece ısı değiĢiminden etkilendiğini 

bildirmiĢlerdir. 

Manhartsberger ve Seidenbusch (1996), Ni-Ti yayların doğru aktivasyon 

miktarlarında üstün klinik özelliklerinin olduğunu bildirmiĢlerdir. 

Sander, 2000 yılında ortodonti literatürüne "Hybrid retraktör" adını verdiği 

kanin retraksiyon springini tanıtmıĢtır. Bu retraktörün ön kısmında nitinol bir tel, 

ortasında tüp içerisinde süperelastik nitinol bir yay ile en arka kısmında ise 

paslanmaz çelik tel bulunmaktadır. Yayın posterior kısmında bulunan paslanmaz 

çelik telde gereken bükümler yapılabilir. AraĢtırıcı, bu retraktörü Burstone‟un T-

loop‟u ile PG retraktörle karĢılaĢtırmıĢ, hybrid retraktörün her ikisine göre daha 

paralel kanin distalizasyonu yaptığını belirtmiĢtir. 

Sürtünmeli sistemde kanin diĢi devamlı bir ark teli boyunca, sürtünmesiz 

sistemde ise uygun kuvvet ve momentleri oluĢturan, 'loop' içeren bölümlü arklarla 

birlikte hareket eder (Gjessing 1985-1994). 

Paralel hareket elde edebilmek için sistemde uygun moment/kuvvet oranları 

sağlanmalıdır. DiĢi hareket ettirmek için uygulanan kuvvet ve kök pozisyonunu 

kontrol etmek için kullanılan dengeleyici moment arasındaki diĢin hareket tipini 

belirler. Bu oran 1‟ den az olursa kontrolsüz eğilme meydana gelir; oran arttıkça 

dönme merkezi direnç merkezinden uzaklaĢır ve kontrollü eğilme oluĢur. Gövdesel 
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hareket için oran 8-10 arasında kalmalıdır; 10‟ u aĢan oranla tork elde edilir (Proffit 

ve Fields 1986, Ziegler ve Ingervall 1989). 

Kanin distalizasyonu sırasında uygulanan kuvvetin iki vektörü vardır ve bu 

vektörlerin momentlerinden biri diĢte distal eğilmeye neden olurken, diğeri diĢi 

meziyo-labiale zorlar. Hareketin ilk günlerinde kuvvet en yüksek seviyede 

olduğundan moment-kuvvet oranı en düĢük noktadadır. Kuvvet azalmasına izin 

verilirse dengeleyici moment çalıĢarak diĢ kökünü dikleĢtirir; ancak kronda distal 

rotasyon için gerekli mekanik önlemler alınmalıdır (Sonis ve ark 1986, Staggers ve 

Germane 1991, Gjessing 1994). 

Son yıllarda sabit ortodontik tedavide farklı bir yaklaĢım olarak kanin 

distalizasyonu süresini azaltan cerrahi destekli distraksiyon osteogenezis yöntemiyle 

hızlı kanin distalizasyonu gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu amaçla en çok kullanılan; kemik 

dokusunun distraksiyon apareyleri aracılığıyla osteotomi veya kortikotomi 

bölgesinden düzenli olarak mekanik gerilim kuvveti uygulanarak açılması ve bu 

bölgenin yeni kemik dokusu oluĢturma yönünde indüklenmesidir. Bu Ģekilde 

peridontal ve alveoler distraksiyon osteogenezis  olmak üzere iki farklı yöntemle 

hızlı kanin distalizasyonu yapılabilmektedir (Liou ve Huang 1998, Al-Haji 1999, 

KiĢniĢçi ve ark 2002, Sayın 2002, ġukurica 2003). Ancak bu yöntemin cerrahi 

prosedür gerektirmesi önemli bir dezavantajdır. 

Kanin distalizasyonunda seçilen yöntemle hareket ünitesi oluĢturulurken 

ankraj ünitesinin oluĢturmak için de diĢin ankrajı artırılır yada yardımcı ankraj 

üniteleri kullanılır. Diferansiyel momentler kavramına göre merkeze yada merkezin 

dıĢına yerleĢtirilen 'tip back' bükümleri ankrajı arttırmada kullanılabilir (Mulligan 

1982, Hart ve ark 1992); ikinci molarlar ankraj ünitesine dahil edilebilir (Staggers ve 

Germane 1991); utility arklarla anterior diĢlerin ankrajı posterior diĢlere eklenebilir 

(Ricketts ve ark 1980). 

Nance apareyi, lip bumper ve transpalatal bar gibi ağız içi bölgelerden ankraj 

alan apareyler kullanılabilir; implantlar yada onplantlardan yararlanılabilir (Proffit ve 

Fields 1986, Hoffman 1995, Wehrbein ve ark 1999). AğızdıĢı bölgelerden destek 

alarak high-medium-low pull, J hook headgear (Perez ve ark 1980) larla kanin diĢi 

distalize etmek de ankraj ünitesini zorlamamak için seçilecek yöntemlerdendir. 
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Konvansiyonel ortodontide optimum hızda diĢ hareketi elde edebilmek için 

sürekli ve optimum düzeyde kuvvet uygulamak gerekir. Bu Ģekilde kuvvet 

uygulandığında ayda yaklaĢık olarak 0,8 ila 1 mm kanin distalizasyonu elde 

edilmekte ve distalizasyon ortalama 6-8 ayda tamamlanmaktadır (Hickham 1974, 

Nikolai 1975, Ülgen 1993, Dinçer ve ĠĢcan 1994). 

Özer (2004), hibrid retraktörle yaptığı kanin distalizasyonu çalıĢmasında, 

kanin diĢlerde optimum kuvvetle paralele yakın diĢ hareketi gözlemlemiĢtir. 

Kanin distalizasyonu, tedavinin büyük bir bölümünü oluĢturmakta ve ankraj 

kaybı riskini taĢımaktadır. Özellikle maksimum ankraj vakalarında, konvansiyonel 

yöntemlerle kanin distalizasyonu yapıldığında ankraj ihtiyacına göre ağız dıĢı ve ağız 

içi ankraj ünitelerinden faydalanılmaktadır. Bütün bunlar kontrollü ortodontik tedavi 

iĢlemini ve hasta kooperasyonunu gerektirmektedir. 

1.6 Ġmplantlar 

ÇeĢitli nedenlerle kaybedilen diĢlerin yerine konması amacıyla kullanılan 

dental implantlarda, direkt kemik ankrajından yararlanılmasına ilk olarak 1969 

yılında Branemark baĢlamıĢtır. Bu tedavi seçeneğinin ağız boĢluğunda iyi bir 

biyolojik uyum sergilemesi ve hasta tarafından kolaylıkla kabul edilmesi, 

diĢhekimliğinde tedavi planlama standartlarını değiĢtirmiĢtir. Osseointegre 

implantların protetik tedavi amacı ile kullanılmaya baĢlanması alıĢılagelen ortodontik 

tedavi kavramını da geniĢletmiĢtir. Klinikte implant ve ortodontik tedavinin birlikte 

uygulanmasıyla, hem diĢ hareketi hem de eksik olan diĢlerin yerine konması 

sağlanarak, ortak hedef ve yararlanıma kavuĢulmuĢtur. 

Ġmplantların çağdaĢ ortodontik tedavilerde kullanım alanları Ģunlardır: 

 Geleneksel tedavi planlamasında sınırların geniĢletilmesi ve tedavi          

süresini kısaltmak, 

 Kaybedilen diĢler için geleneksel protetik restorasyonların yerine 

implant    destekli restorasyonlar kullanmak, 

 Ġmplantların optimal Ģekilde dental arka yerleĢtirilmesi amacıyla 

cerrahi   öncesi ortodontik tedavi sağlamak, 
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 Ağıziçi implantlardan sabit ankraj ünitesi olarak yararlanmak, 

 EriĢkin hastaların estetik kaygılarını gidermek yada hasta konforunun 

iyileĢmesini sağlamaktır.    

1.6.1 Osseointegrasyon 

Osseointegrasyon terimi ilk kez 1977‟ de Branemark tarafından ortaya 

konulmuĢtur. Daha sonra, birçok araĢtırmacı tarafından da farklı Ģekillerde 

yorumlanmıĢtır. Branemark ve ark. 1985 yılında 'canlı kemik dokusu ile bir implant 

yüzeyi arasındaki oluĢması önceden planlanan ve hazırlanan, yapısal ve fonksiyonel 

bağlantı' Ģeklinde bu tanımı geliĢtirmiĢtir. 

Steineman  ve arkadaĢları (1986) osseointegrasyonu; sıyırma ve gerilme 

kuvvetlerine karĢı direnç gösteren kemik dokusu` , Shalak ve ark (2000) ise, 

`osseointegrasyon, hastanın yaĢamı boyunca fonksiyonel kuvvetler altında, canlı 

kemik-implant iliĢkisinin hiçbir Ģekilde bozulmadığı biyomekanik durumdur´  olarak 

tanımlamıĢlardır. 

1.6.2 Ortodontik Tedavi Planlamasında  Ġmplantların Rolü 

Ortodontik tedavi, diĢlere ve ilgili yapılara etkiyen kuvvetlerin uygun Ģekilde 

kullanılmasını ve kontrolünü içermektedir. Tedavi sırasında uygulanan her tip ve 

Ģiddette kuvvet, karĢıt yönde bir reaksiyon oluĢmasına, yani aktif kuvvet sistemi, eĢit 

ancak zıt yönlü bir reaktif kuvvet meydana gelmesine neden olur. Tüm kuvvet 

sistemleri bir denge içerisindedir. Ancak bu denge, reaktif taraf aleyhine bozulursa 

istenmeyen hareketler meydana gelir. Aktif kuvvetten en fazla yararlanımı sağlamak 

için reaktif bölgenin sabit kalması gereklidir. Ortodontik tedavide diĢ hareketi 

meydana getirmek için kullanılan kuvvet ancak ankraj ünitesinin yeterli ve sabit 

olmasıyla gerçekleĢebilmektedir. Bunun için genellikle hareketi istenen diĢ yada diĢ 

grubundan çok  daha fazla sayıda ve geniĢ köklü diĢler ankraj ünitesi olarak seçilir. 

Geleneksel ankraj arttırıcı metodlar; headgear, transpalatal ark gibi apareylerdir. 

Ancak eriĢkin bir hasta için 24 saat headgear apareyi kullanmak çok uygun bir tedavi 

seçeneği olmamakta,  hasta ile olan uyum kaybedilmektedir. Bu tip hastalarda ankraj 

probleminin üstesinden gelebilmek için implantlar iyi bir alternatiftir (Higuchi 2000). 
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Ġmplantlar, hem ortodontik hemde ortopedik hareket elde edilmesinde ankraj 

ünitesi olarak kullanılabilmektedirler (Smalley ve ark. 1988, Kokich  1996, Higuchi  

2000). Ankraj elde etmek amacıyla implant yada kök kısmı olmayan onplantlar, 

alveoler kemik dıĢındaki bölgelere uygulanıp tedavi sonunda 

uzaklaĢtırılabilmektedirler (Roberts ve ark. 1990, Block ve Hoffman 1995). 

Yapılan çalıĢmalar, titanyum implantların büyüme ve geliĢimine devam eden 

çenelerde  ankiloze bir diĢ gibi davrandığını, sürmekte olan bir diĢin yakınına 

uygulandığında, diĢin implanta temas edene kadar normal Ģekilde sürmeye devam 

ettiğini, temas noktasında kemik-implant yüzeyinde rezorbsiyon yaratarak  sürme 

doğrultusunu değiĢtirdiğini göstermiĢtir (Ödman ve ark. 1991, Thilander ve ark. 

1992, Sennerby ve ark. 1993). 

1.6.3 Osseointegre Ġmplantların Dezavantajları 

Erken yaĢlarda ortodontik tedavi uygulanacak hastalarda implantların 

özellikle üst çenede ankraj ünitesi olarak kullanılması son yıllarda bir tartıĢma 

konusu haline gelmiĢtir. Çünkü implantlar, diĢsizlik görülmeyen hastalarda büyüme 

ve geliĢim ile beraber,  çene kemiklerinde meydana gelen değiĢikliklere uyum 

göstermemekte, alveoler kemiğin geliĢiminde sabit kalmaktadırlar. Bu sebeple 

implantlar, özellikle üst çenede ankraj gereksinimi için, palatal kemik gibi alveoler 

ve üst çene ön geliĢim bölgelerinin dıĢına yerleĢtirilmelidirler. Palatal kemiğin ince 

olmasından dolayı, kısa olanlar tercih edilmelidir. Böylece nazal kavite perforasyonu 

engellenmiĢ olur. 

Ağız içerisinde kullanılan implantlar çok çeĢitlidir: düz-yivli endosseöz 

implantlar, rezorbe olan endosseöz implantlar, hidroksiapatit kaplı titanyum diskli 

subperiosteal implantlar, titantum onplantlar vb. Palatal ankraj için kullanılan 

implantlar, genellikle midpalatal sutur engeline karĢın orta hatta yerleĢtirilmelidir. 

Ancak suturların birçoğu, kranial büyümenin bitmesiyle kapanmasına rağmen, 

midpalatal suturların kapanması bireysel farklılıklar göstererek 15-35 yaĢları 

arasında tamamlanır (Persson ve Thilander 1977). Bu bireysel ve bölgesel farklılıklar 

nedeniyle, palatal implantlar eriĢkin hastalarda daha güvenle uygulanmaktadırlar. 

Palatal implantların diğer bir dezavantajı ise kemikte harabiyet yaratma riski 

taĢıdığından, ortodontik tedavi sonrası çıkarılma problemidir. Bu yüzden günümüzde 
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subperiostal implantlar tercih edilmektedir. Ancak onplantlarda aynen endosseoz 

implantlar gibi üç aĢamalı cerrahi giriĢim gerektirmektedir.  Ġmplant yada onplantın 

kemik üzerine uygulanması, iyileĢme sürecinin beklenmesi, ardından üst yapının 

yerleĢtirilmesi, daha sonra tedavi sonunda çıkarılması için yapılan cerrahi iĢlem, 

onplantlar kullanılarak yapılan tedavinin  aĢamalarıdır. 

1.7 Vidalar ve Mikrovidalar 

Osseointegre implantların yerleĢtirilmesinin zor olması ve hassas prosedürler 

gerektirmesi, sökülmesi için ek bir operasyona gerek olması ve bu durumun ayrıca 

hastada ek bir stres oluĢturması, boyutlarının büyük olması ve uygulama alanının 

sınırlı olması, kuvvet uygulanabilmesi için osseointegrasyona ihtiyaç olması ve 

bunun da ek zaman gerektirmesi, maliyetlerinin yüksek olması gibi sebeplerden 

dolayı ortodontik ankraj amacıyla vida kullanımı gündeme gelmiĢtir (Kanomi 1997, 

Kawakami ve ark. 2004, Herman ve ark. 2006). 

Önceleri cerrahide intermaksiller fiksasyonda kullanılan vidalar ankraj 

amacıyla ortodontide de kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Kullanım amaçlarına göre 

vidaların çapları 1mm, boyları da 2mm den baĢlayarak artmaktadır. 

Kemik yoğunluğu ve kortikal kemik kalınlığı değiĢken olduğundan, vidaların 

yerleĢim alanları incelenmiĢ ve en elveriĢli bölgeler aĢağıda sıralanmıĢtır (Park ve 

ark. 2004): 

 retromolar bölge (alt ikinci moların distobukkalinde bulunan alan) 

 alt birinci ve ikinci molarlar arasındaki bukkal alveoler kemik 

 üst ve alt anterior bölge 

 üst ikinci premolar ve birinci molar arasında ve üst birinci ve ikinci 

molarlar arasında bulunan bukkal alveoler kemik 

 üst birinci ve ikinci molarlar arasında bulunan palatal alveoler kemik 
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1.7.1 Tiplerine Göre Mini Vidalar 

Ortodontik kullanıma uygun olarak üretilmiĢ bir çok vida markası ve çeĢidi 

mevcuttur. En çok kullanıma sahip olan vida çeĢitleri: OMAS vidası, Spider vidası, 

IMTEC vidası, OSAS vidası ve Abso Anchor vida sistemidir. 

OMAS Vidası 

Ortodontik Mini Ankraj Sistemi  teriminin baĢ harflerinden adını almıĢtır. 

Ortodontik kuvvete karĢı  iyi bir stabilizayona sahip ve dayanıklıdır. Saf titanyumdan 

üretilmiĢtir. 1.5mm, 2mm, 2.7mm olmak üzere 3 ayrı çapta ve 7mm, 10mm, 12mm, 

14mm, 17mm olmak üzerede 5 ayrı uzunlukta bulunabilmektedirler. Vida baĢında 

ortodontik ark telinin yerleĢtirilebileceği .022 x .028 inç lik slotu vardır. Vidanın 

boyun kısmı coil spring, elastik ve buna benzer ortodontik aksesuarların 

yerleĢtirilmesine uygundur. OMAS vidasının 2.0 ve 2.7 mm çapındaki tipleri 500-

600 gramlık yüklemelere dayanıklıdırlar. Ayrıca yeni üretilmeye baĢlanmıĢ olan, saf 

titanyumdan hooklu tipleri de mevcuttur.  

 

Resim 1.1: OMAS mini vidası 

Spider  Vidası 

Bu sistemde 1.5 ve 2 mm çaplı olmak üzere iki tipi vardır. 1.5 mm çaplı 

olanda 6.0- 8.0- 10.0 mm uzunluklarda 2.0 mm lik olanı ise 7.0- 9.0- 11.0 mm 

uzunluklarda üretilmiĢitir.   Vidanın .021x .025 inç lik internal ve aynı boyutlarda 

eksternal iki ayrı slotu vardır. Ayrıca bir de .025 lik vertikal slotu da mevcuttur. 

YumuĢak dokuya uyum sağlaması için regular, low profile flat ve low profile olmak 

üzere 3 farklı baĢ tipinde üretilmiĢtir. Regular tip daha kalın baĢ kısmına ve orta 

uzunlukta boyuna sahiptir, rezin core ile kombine edildiğinde geçici protetik 

abutment olarak kullanım imkanı sağlar. Kısa  profilli, daha ince baĢ ve daha uzun 
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boyuna sahiptir, kalın mukazaya sahip posterior segmentte kullanım için uygundur. 

Kısa profilli düz, aynı boyutta baĢ ve daha kısa boyuna sahiptir ve daha az  mukozal 

kalınlığa sahip anterior segmentte kullanımı uygundur. Spider vidasına 50 g‟dan 300 

g‟a kadar aniden kuvvet yüklemesi yapılabilir. Spider vidasının ekstramukozal baĢ 

kısmı yumuĢak doku irritasyonu için yeterince küçük iken, ortodontik ataçman 

uyumu için ise yeterince büyük yapıya sahiptir.   Titanyumdan üretilmeleri 

dayanıklılık ve biyouyumluluğu sağlamaktadır (Miano ve ark 2003-2005).  

 

 

 

            Resim 1.2: ÇeĢitli tiplerde Spider Vidaları 

 

OSAS Mini Vidası 

Literatüre yeni giren bir vida çeĢididir. DiĢeti üzerinde kalan 3mm lik yivsiz 

bir bölümü vardır. Bu bölüme elastik vs asılabilir. Elastiklerin yumuĢak doku 

irritasyonunu engellemek için halter barı Ģeklinde dizayn edilmiĢtir. Yivli kısım 1.6 

mm çapındadır. 6mm, 8mm, 9mm uzunluklarda üretilmektedir. Vida 

yerleĢtirilmesinden sonra hemen ortodontik yükleme yapılabilir (Park ve ark 2006).  

                         

       Resim 1.3: OSAS mini vidası 
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IMTEC Mini Vidası 

Ortodontik ankraj amacıyla yeni üretilmiĢ olan vida çeĢitlerindendir. Piyasada  

1.8 mm çapında ve 6-8-10 mm uzunluklarda bulunur. Klinik olarak ortodontist 

tarafından uygulanması ve çıkarılması kolaydır. IMTEC mini vidası baĢlangıç 

bölgesinde 1.8 dıĢ çapa ve 1.6 iç çapa sahiptir ve uç kısma doğru daralır. Topuz 

Ģeklindeki baĢ kısmında 0.7mm çapında ve kare Ģeklindeki baĢ kısmında da 0.7 mm 

çaplı delikler mevcuttur ve bu delikler birbirine 90 derece açı yapmıĢtır. Bu delikler 

ortodontik ataçmanların kolaylıkla yerleĢtirilebilmeleri için imkan sağlarlar.     

                                        

         Resim 1.4: Farklı çeĢitlerde IMTEC mini vidaları 

 

Abso Anchor Mini Vida Sistemi 

Ortodontik ankraj unsuru olarak kullanılan ve osseointegre olmayan vida 

çeĢitlerindendir. Boyun kısmı altıgen biçiminde, uç kısmı self tapping ile 

yerleĢtirilmesine izin verecek Ģekilde sivrilerek  sonlanmaktadır,   1.2 mm den 2.0 

mm ye kadar değiĢik çaplarda üretilmiĢlerdir  ve bu Ģekilde her bölgeye rahatlıkla 

yerleĢtirilmesi mümkündür. Titanyumdan yapılmıĢtır ve ligatür, elastomer, ark teli ve 

yayların uygulanabileceği küçük baĢlıklı tip, baĢlıksız tip, uzun baĢlıklı tip, yuvarlak 

baĢlıkı tip, fiksasyon baĢlıklı tip, braket baĢlıklı tip gibi 6  değiĢik baĢ tipinde 

piyasada bulunabilmektedir. Vida gövdesi silindirik yada daralan tip olmak üzere iki 

Ģekilde üretilmiĢtir. Self-drilling veya self-tapping yöntemleri kullanılarak 

uygulanabilir. YerleĢtirilmesinden sonra ani kuvvet yüklemesi  yapılabilir. 450 gram 

a kadar  kuvvet uygulanabilir. YerleĢtirilmesi  ve  tedavi bitiminde çıkarılması 

kolaydır.  
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   Resim 1.5: Farklı çeĢitlerde Abso Anchor minividaları 

 

Bunlardan baĢka çeĢitli firmalara ait Neo Anchor, Achor Plus, ORLUS, 

Aarus Miniscrew, Dual Top Anchor System, Vector TAS, Ortho Easy, LOMAS, 

TOMAS, C-Orthodontic Micro Implant adı altında piyasada çok çeĢitli mini vida 

sistemleri mevcuttur. 

1.8 Mini Vidaların Kullanım Alanları 

AğızdıĢı kuvvetlerden yararlanarak yapılan ortodontik tedavilerin baĢarısında 

en önemli faktör hasta iĢbirliğidir. Hastanın tedaviye olan uyumu ve hekimiyle 

iĢbirliği tüm tedavisi boyunca en temel faktördür. Tedavi esnasında hasta iĢbirliğinde 

karĢılaĢılan problemler, araĢtırıcıları mümkün olduğunca hasta iĢbirliği 

gerektirmeyen ve ağız dıĢından destek almadan, sadece ağız içinden çalıĢan ankraj 

yöntemlerini bulmaya yönlendirmiĢtir (Gelgör 2002). 

Posterior diĢ eksikliği olan ve implant ile restore edilmesi düĢünülen 

hastalarda osseointegre dental implantlar önce anterior diĢlerin retraksiyonu için 

ortodontik ankraj olarak, sonra sabit restorasyon amacıyla kullanılabilmektedir 

(Valeron ve Valanquez 1996). 

Implantlar sağladıkları stabil ankraj sayesinde iki aĢamalı retraksiyon yerine 6 

anterior diĢin kütlesel retraksiyonunda kullanılabilmekte ve böylece tedavi süresi 

kısaltılabilmektedir (Park ve ark 2004). 

Maksillada retraksiyon için mini vida  ankrajı kullanılacaksa vidalar 

zigomatik çıkıntı veya alveolar kemik bölgelerine uygulanabilmektedir (Liou ve 
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Huang 2004). 

Park ve ark  (2004- 2006) , yayınladıkları vaka raporlarında protrüziv kesici 

diĢ ve dudak konumlarını düzeltmek amacıyla çekim planladıkları hastalarda 

maksillada maksimum retraksiyon, mandibulada ise, posterior diĢlerin vertikal 

kontrolünü sağlamak için mikro vidaları kullanarak, maksillada 2. premolar ve 1. 

molar arasında alveoler kemiğe yerleĢtirilen mikro vidalardan nitinol coil springlerle 

ark telinin anteriorundaki hook‟ a 150 g kuvvet uygulamıĢlardır. Maksillada 

mikrovidalarla direnç merkezi yakınından kuvvet uygulanarak kesicilerde bodily 

retraksiyon elde edildiği, mandibulada ise 1. ve 2. molar kökleri arasına yerleĢtirilen 

mikro vidalardan ark teline intrüziv kuvvet uygulanarak mandibuler molarların 

dikleĢtirildiği bildirilmektedir. Mikro vida ankrajı ve sürtünmeli mekanik ile enmasse 

retraksiyon uygulamalarının tedavi süresini kısalttığı, erken dönemde profilde 

düzelme sağlandığı, tedavi mekaniklerini basitleĢtirmek ve inter ark mekaniklerini 

azaltmak gibi avantajlar sağladığı bildirilmektedir. 

Kawakami ve arkadaĢları (2004) bialveoler protrüzyon mevcut olan, lingual 

ortodontik mekaniklerle tedavi edilmesi planlanan bir vakada alt ve üst alveoler 

kemikte 1. ve 2. molar diĢler arasına yerleĢtirdikleri vidaları molar bantlarına 

bağlamıĢlar ve posterior bölgenin ankrajını artırmıĢlardır.  ÇalıĢmalarında, 2. 

premolar diĢlerin çekimi sonrası uygulanan en masse  retraksiyon sonucunda kesici 

diĢlerin konumları düzelirken, mandibuler molarlarda dikleĢme ve intrüzyon 

sağlandığı ancak maksiller molarlarda bir miktar ankraj kaybı olduğunu 

saptamıĢlardır. 

Herman ve arkadaĢları (2006), çekimli tedavi planlanan 16 hastada kanin 

retraksiyonu aĢamasında ankraj unsuru olarak mini implantları kullanarak, vakaların 

çoğunda kaninlerde gövdesel ya da hafif tipping ile retraksiyon elde ettiklerini ve 

ayrıca implantların yerleĢtirilme protokollerinin implant stabilitesinde önemli bir 

etkiye sahip olduğunu belirtmektedirler. 

Hayashi ve arkadaĢları (2004), kanin retraksiyonunda midpalatal implant 

ankrajıyla birlikte uygulanan sürtünmeli ve sürtünmesiz mekaniklerin etkilerini 

değerlendirdikleri bir çalıĢmarında sürtünmeli sistemde Ni-Ti coil springler, 

sürtünmesiz sistemde ise Ricketts maksiller kanin retraksiyon springi kullanarak, iki 
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sistem arasında kaninin distal hareketi ve tippingi için istatistiksel anlamlı fark 

bulunmadığını ve sürtünmeli sistemde daha iyi rotasyon kontrolü sağlandığını 

bildirmiĢlerdir. 

Thiruvenkatachari ve arkadaĢları (2006), mikro implantların ankraj 

potansiyelini ve implantlı yada implantsız uygulamalarında molarda gözlenen ankraj 

kaybını değerlendirmek amacıyla yapmıĢ oldukları çalıĢmalarında, implant 

uygulanan tarafta kanin braketi ile implant arasına, implant uygulanmayan tarafta ise 

kanin ile molar diĢ arasına coil spring ile 100 g kuvvet uygulamıĢ ve sonuçta implant 

uygulanan tarafta hiç ankraj kaybı meydana gelmezken, implant olmayan tarafta %20 

den daha az ankraj kaybı meydana geldiğini saptamıĢtır. Vakaların hiçbirinde 

implant kaybı görülmemiĢtir. Mikro implantların maksimum ankraj vakalarında 

kanin retraksiyonu için yeterli ankraj sağlayabildiği sonucuna varılmıĢtır. 

Bu bilgiler ıĢığında çalıĢmanın amacı, maksiller posterior bölgenin ankrajı, 

mini vida ankraj sistemi ile güçlendirildikten sonra, kanin retraksiyonu için 

kullanılan hibrid retraktör etkisini değerlendirmek ve sol bölgeden alınan indirekt 

ankraj ile sağ bölgeden alınan direkt ankraj uygulaması sonucu meydana gelen ankraj 

kaybını karĢılaĢtırmaktır.   
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2. BĠREYLER ve YÖNTEM 

2.1 Hasta Seçim Kriterleri: 

ÇalıĢmamız, Selçuk Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim 

Dalına ortodontik tedavi için baĢvurmuĢ, yaĢları 13,25 yıl ile 22,91 yıl arasında 

değiĢen  21 birey (14 kız, ort. yaĢ: 17,48 ± 0,82 yıl, 7 erkek, ort. yaĢ: 15,52± 2,59 yıl)  

üzerinde yürütülmüĢtür. ÇalıĢmamızın baĢında Selçuk Üniversitesi DiĢ Hekimliği 

Fakültesi Etik Kurul BaĢkanlığı‟nın 14.09.2006 tarih ve 2006/17 no.lu toplantısında 

alınan karar uyarınca gerekli izin alındıktan sonra hasta ve hasta velileri 

bilgilendirilip kendilerinden gerekli onay alınmıĢtır. 

Bireylerin seçiminde; 

1) Tüm hastaların sürekli diĢlenme döneminde olması 

2) Sağlıklı bir  üst dentisyon ve periodontal dokuya sahip olması 

3) Ġskeletsel Cl l ve diĢsel anterior çapraĢıklık veya bimaksiller protrüzyon 

olması 

4) Üst kanin diĢin ark dıĢında veya aĢırı rotasyonlu olmaması 

4) Hays-Nance analizine göre maximum veya maximuma yakın moderate 

ankraj vakası olması 

5)  Tedavi baĢında üst ve alt çenede herhangi bir patolojik oluĢum olmaması 

6) Hastalarda immünosüpresyon, diabet, kanama veya herhangi bir sistemik  

problemlerinin olmamasına dikkat edilmiĢtir.  

Tüm hastalardan tedavi öncesinde ve kanin distalizasyonu sonrasında alçı 

modeller, panoramik röntgenler, ağız içi ve ağız dıĢı fotoğraflar alındı. Daha sonra 

distalizasyonu planlanan kanin diĢlere vertikal slotlu ( Forestadent ® Bernard Förster 

GmbH) kanin braketi,  molar diĢlere ise molar bandları  (3M Unitek USA) 

yapıĢtırıldı. Ardından 0.016x 0.022 inch lik paslanmaz çelik ark teli plastik 

deformasyona uğratılmadan ağıza yerleĢtirildi. Plastik deformasyona uğrama ihtimali 

olan vakalarda bir seans 0.016x 0.022 inch lik Ni-Ti teller kullanılmıĢtır. Ardından 
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0.016x0.022 inch lik paslanmaz çelik arklara geçilmiĢ ve distalizasyonu 

tamamlanıncaya dek kanin diĢi aynı ark üzerinde kaydırılmıĢtır. 

 

         Çizelge 2.1: ÇalıĢma grubu bireylerinin yaĢ ve cinsiyetlerine göre dağılımı 

 Birey  Sayısı Ortalama YaĢ (Yıl) Minimum Maksimum 

Erkek 7 15,52 13,25 20,83 

Kız 14 17,48 13,66 22,91 

Toplam 21 16,83 13,25 22,91 

 

2.2 Cerrahi ĠĢlem 

AraĢtırmaya dahil edilen 21 hastanın 19 unda üst çenede sağ ve sol 

1.premolarlar, birinde sağ 1. premolar, birinde ise sol 1. premolar çekildi. Vida 

yerleĢtirilmeden önce, vida yerleĢtirilecek olan bölge panoramik röntgen üzerinde 

değerlendirildi. Herhangi bir patoloji ve diĢ köklerinde bir malformasyona 

rastlanmadıktan sonra üst 1. ve 2. molar kökleri arasındaki kemik miktarının 

uygunluğu tespit edildi. 1. molar ve 2. molar arasındaki bölgede mukogingival 

birleĢim hattının hemen altına bir pamuk pelet yardımıyla  topikal anestezi (%10 luk 

lidocaine çözeltisi, xylocaine, Astra, Ġsveç) uygulandı. Ardından bir sond yardımıyla 

gingiva ve kortikal kemik iĢaretlendi. Kendinden yuva açarak yerleĢtirilen self 

tapping yöntemiyle, 8mm uzunluğunda ve 1.4 mm çapında mini vida   ( Small head 

type micro implant SH 1514-8, Abso Anchor, Güney Kore)  yerleĢtirildi.  
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                                   Resim 2.1: Kullanılan driver ve vida 

 

      

                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                     Resim 2.2: hibrid retraktör 
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2.3 Aparey Aktivasyonu 

Hibrid retraktör ağıza yerleĢtirilmeden önce bir dinamometre yardımıyla 

kanin distalizasyonu için gerekli olan 120-150 g kuvvet saptanarak, yaklaĢık 5mm lik 

mesafe belirlendi ve hibrid retraktörün distal koluna iĢaret konuldu (resim 2.3).  

      

Resim 2.3: Hibrid retraktörün aktivasyon miktarının belirlenmesi 

 

Daha sonra hibrid retraktör ağıza yerleĢtirilmeden önce 0.016 x 0.022 inch 

paslanmaz çelik tel kanin ve molar diĢlere bağlandı.  

 

 

Resim 2.4: Hibrid retraktörün ağız içinde uygulanıĢı 
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           Birinci grupta üst sağ segmentte kanin distalizasyonu için hibrid retraktörün 

distal kolu mini vida baĢ kısmındaki slota direkt olarak  yerleĢtirildi . Ġkinci grupta 

ise sol segmentte ise 0.25mm‟lik bir çift ligatür teli iki portegü yardımıyla burgu 

yapılarak daha kalın bir ligatür teli elde edildi ve mini vida yardımcı molar tüpe bu 

tel vasıtasıyla bağlandı. Sol segmentte sağ segmentten farklı olarak,  hibrid 

retraktörün distal kolu 1. molar tüpünden geçirildi. Son olarak hibrid retraktör tie- 

back yapılarak aktive edildi (resim 2.4). Hastalar aylık periyotlarla takip edilerek, 

kanin distalizasyonu tamamlanana kadar 120-150 g kuvvet lik  aktivasyonlara devam 

edildi.                      

2.4 Model Ölçümü 

Kanin distalizasyonu sonrası kanin ve molar diĢlerin hareket miktarını 

ölçmek amacıyla, tedavi baĢı ve kanin distalizasyonu sonrasına ait alçı modellerde 

kanin diĢlerin tüberkül tepeleri, molar diĢlerin bukkal tüberkül tepeleri ve ile 3. 

palatal rafenin medial noktası  bir kurĢun kalem yardımıyla belirlendi. Modeller 

scanner da tarandı. Taranan modeller üzerinde auto-cad programı yardımıyla molar 

diĢlerin meziyal kontak noktaları ve 3. ruganın medial noktası arasındaki dik uzaklık,  

kanin diĢin tüberkül tepesi ile yine 3.ruganın medial noktası arasındaki dik 

uzaklıklar,  I. molar diĢlerin  meziyobukkal ve distobukkal tüberküllerinin medial 

rafeye olan dik uzaklıkları ve kanin diĢin mesial ve distal köĢelerinin medial rafeye 

dik uzaklıkları  ölçüldü.   Kanin diĢlerin distal ve meziyal köĢelerinin medial rafeye 

olan dik uzaklıkları arasındaki fark ile kanin rotasyonu, I. molar diĢlerin 

meziyobukkal ve distobukkal tüberkül tepelerinin medial rafeye dik uzaklıkları 

arasındaki fark ile de molar rotasyonu hesaplandı. Distalizasyon öncesi ve sonrası 

alınan alçı   modellerde kanin  diĢin tüberkül tepesinin aynı segmentteki 3. palatinal 

ruganın medialine olan dik uzaklıkları arasındaki fark hesaplanarak kanin 

distalizasyon miktarı belirlenmiĢtir. Aynı Ģekilde kanin distalizasyonu öncesi ve 

sonrasında alınan alçı modeller üzerinde I. molar diĢlerin meziyal kontakt 

noktalarının aynı segmentteki 3. palatinal ruganın medialine olan dik uzaklıkları 

arasındaki fark hesaplanarak molar meziyalizasyon miktarları belirlenmiĢtir.    
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Resim 2.5: Modelde yapılan ölçümler 

 

2.5 Panoramik Film Analizi 

Tüm panoramik radyograflar çekilirken hastanın yumuĢak doku Frankfurt 

Horizontal düzleminin yere paralel, çenelerin sentrik iliĢkide ve dudakların istirahat 

pozisyonunda olmalarına dikkat edildi. Tüm panoramik kayıtlar aynı sefalostat 

(Planmeca PM 2002 CC, Proline, Helsinki, Finland)  ile elde edildi.  

Tedavi baĢlangıcında ve kanin distalizasyonu sonrası alınan panoramik 

radyografiler üzerinde kanin distalizasyonunun kanin ve molar diĢlerde meydana 

getirdiği açısal değiĢiklikler değerlendirildi.  

Panoramik radyograflar üzerinde Ursi ve ark. (1990) tarif ettiği gibi orbita 

noktaları birleĢtirilerek üst çene referans düzlemi oluĢturuldu. DiĢsel referans 

düzleminin oluĢturulmasında kanin diĢlerde kök kanallarının apikal ve koronal 

noktaları, molar diĢlerde ise palatal kök kanalının apikal ve koronal noktaları 

kullanıldı. Daha sonra bu diĢsel düzlemlerin üst çene referans düzlemi ile yaptığı 

açılar ölçülüp diĢlerdeki açısal değiĢiklikler değerlendirildi.  

2.6 AraĢtırmada Kullanılan Panoramik Noktalar  

1) UROr: Üst sağ orbitanın en alt ve en dıĢ noktası. 

2) ULOr: Üst sol orbitanın en alt ve en dıĢ noktası. 
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2.7 AraĢtırmada Kullanılan Panoramik Düzlemler  

 

                   Resim 2.6: Panoramik filmde kullanılan açılar 

 

1) UROr- ULOr: Üst sağ orbitanın en alt ve en dıĢ noktası ile üst   sol 

orbitanın en alt ve en dıĢ noktasını birleĢtiren düzlem. 

2) 13k: Üst sağ kanin diĢin kök kanalının koranal ve apikal noktalarını 

birleĢtiren düzlem. 

3) 23k: Üst sol kanin diĢin kök kanalının koranal ve apikal noktalarını 

birleĢtiren düzlem. 

4) 16m: Üst sağ birinci molar diĢin palatal kök kanalın koranal ve apikal 

noktalarını birleĢtiren düzlem. 

5) 26m: Üst sol birinci molar diĢin palatal kök kanalın koranal ve apikal 

noktalarını birleĢtiren düzlem. 

2.8 AraĢtırmada Kullanılan DiĢsel Açısal Ölçümler 

1) 13k ve UROr- ULOr düzlemleri arasında oluĢan açı. 

2) 23k ve UROr- ULOr düzlemleri arasında oluĢan açı. 

3) 16m ve UROr- ULOr düzlemleri arasında oluĢan açı. 
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4) 26m ve UROr- ULOr düzlemleri arasında oluĢan açı. 

2.9 Ġstatistiksel Yöntem 

Tedavi baĢı ve kanin distalizasyonu sonrası değerlerin karĢılaĢtırılmasında, 

eĢleĢtirilmiĢ, sağ ve sol gruplar arası farklarının değerlendirilmesinde bağımsız t-testi 

kullanılmıĢtır.  
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3. BULGULAR 

Elde edilen veriler inceleme kolaylığı açısından önce grup içi ve gruplararası 

olarak sınıflandırılmıĢ, daha sonra da panoramik bulgular ve model ölçümleri baĢlığı 

altında her bir segmentteki molar ve kanin diĢ için ayrı ayrı incelenmiĢtir. Grup içi ve 

gruplararası değerlerin istatistiksel olarak karĢılaĢtırılması t-testi kullanılarak 

yapılmıĢtır. 

3.1 Metod Hatasının Değerlendirilmesi 

Ölçüm hata düzeyini kontrol etmek amacıyla, her iki gruptan rastgele seçilen 

toplam 15 bireye ait tedavi baĢı ve kanin distalizasyonu sonu alınan alçı model ve 

panoramik film üzerinde ölçümler, ilk ölçümlerden 4 hafta sonra tekrarlanmıĢ, daha 

sonra birinci ve ikinci ölçümler birbirleriyle karĢılaĢtırılmıĢtır. Ölçüm hatası 

Dahlberg formülüne göre hesaplanmıĢtır: 

Se=√Σd
2
/2n 

Belirtilen formülde, Se - hata payı, d – ölçümler arasındaki fark ve n – yapılan 

ikili ölçümlerin sayısıdır. Elde edilen değerler çizelge 3.1‟de verilmiĢtir. 

                                  Çizelge 3.1 Ölçüm Hataları 

 

KOPG sağ 

 

0

0,67 

 

MROT sağ 

 

0

0,58 

 

KOPG sol 

 

0

0,59 

 

MROT sol 

 

0

0,56 

 

MOPG sağ 

 

0

0,74 

 

KDĠST sağ 

 

0

0,62 

 

MOPG sol 

 

0

0,56 

 

KDĠST sol 

 

0

0,64 

 

KROT sağ 

 

0

0,62 

 

MMES sağ 

 

0

0,56 

 

KROT sol 

 

0

0,51 

 

MMES sol 

 

0

0,49 
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 Mini vida destekli hibrid retraktör ile kanin distalizasyonu yaptığımız  21 

vakada 40 adet mini vida kullanılmıĢtır. Bu vidalardan hiçbiri tedavi sırasında 

kaybedilmemiĢ,  5 tanesi tedavi sırasında kabul edilebilir ölçüde mobilize olmuĢtur. 

Mobilize olan vidalar driver yardımıyla hafifçe geri çekilip açıları bir miktar 

değiĢtirilerek tekrar fikse edilmiĢlerdir.  

3.2 Grup Ġçi KarĢılaĢtırmalar 

3.2.1 Panoramik Bulgular 

 Sağ kanin diĢin distalizasyon öncesi ve sonrası angulasyonunun 

değerlendirilmesi 

Sağ kanin diĢ distalizasyon sonrasında tedavi baĢına göre 0,35° distale 

devrilme göstermiĢtir (çizelge 3.2). Bu devrilme miktarı istatistiksel olarak anlamlı 

olmayan düzeydedir. (p> 0.05) 

 Sağ molar diĢin kanin  distalizasyonu öncesi ve sonrası angulasyonunun 

değerlendirilmesi 

Sağ molar diĢ kanin distalizasyonu sonrasında tedavi baĢına göre 2,36°, 

istatistiksel olarak anlamlı olmayan düzeyde meziyale devrilme göstermiĢtir (çizelge 

3.2). (p> 0.05) 

 Sol kanin diĢin distalizasyon öncesi ve sonrası angulasyonunun 

değerlendirilmesi 

Sol kanin diĢ distalizasyon sonrasında tedavi baĢına göre 3,32°, istatistiksel 

olarak anlamlı olmayan düzeyde distale devrilme göstermiĢtir (çizelge 3.2). (p> 0.05) 

 Sol molar diĢin kanin distalizasyonu öncesi ve sonrası angulasyonunun 

değerlendirilmesi 

Sol molar diĢ kanin distalizasyonu sonrasında tedavi baĢına göre 3,12°, 

istatistiksel olarak anlamlı olmayan düzeyde meziyale devrilme göstermiĢtir (çizelge 

3.2). (p> 0.05) 
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3.2.2 Model Bulguları 

           Sağ kanin diĢin distalizasyon öncesi ve sonrası rotasyonunun 

değerlendirilmesi 

Sağ kanin diĢ distalizasyon sonrasında tedavi baĢına göre istatistiksel olarak 

anlamlı  düzeyde 0,61mm, (p< 0,01) distopalatinal rotasyon göstermiĢtir (çizelge 

3.2). 

           Sağ molar diĢin kanin distalizasyonu öncesi ve sonrası rotasyonunun 

değerlendirilmesi 

Sağ molar diĢ kanin distalizasyonu sonrasında tedavi baĢına göre 0,12 mm 

istatistiksel olarak anlamlı olmayan  düzeyde meziyopalatinal rotasyon göstermiĢtir 

(çizelge 3.2). (p> 0.05) 

          Sol kanin diĢin distalizasyon öncesi ve sonrası rotasyonunun 

değerlendirilmesi 

Sol kanin diĢ distalizasyon sonrasında tedavi baĢına göre istatistiksel olarak 

anlamlı olmayan düzeyde 0,32 mm, distopalatinal rotasyon göstermiĢtir (çizelge 3.2). 

(p> 0.05) 

          Sol molar diĢin kanin distalizasyonu öncesi ve sonrası rotasyonunun 

değerlendirilmesi 

Sol molar diĢ kanin distalizasyonu sonrasında tedavi baĢına göre 0,17 mm, 

istatistiksel olarak anlamlı olmayan  düzeyde meziyopalatinal rotasyon göstermiĢtir 

(çizelge 3.2). (p> 0.05) 

           Sağ kanin diĢin distalizasyon miktarının değerlendirilmesi 

Sağ kanin diĢin tedavi sonrasında 5,21 mm, istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde (p< 0,001) distale hareketi gözlenmiĢtir (çizelge 3.2).    

           Sol kanin diĢin distalizasyon miktarının değerlendirilmesi 

Sol kanin diĢin tedavi sonrasında 4,78 mm, istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde (p<0,001) distale hareketi gözlenmiĢtir (çizelge 3.2).   
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           Sağ molar  diĢin meziyalizasyon miktarının değerlendirilmesi 

Sağ molar diĢin tedavi sonrasında 1,33 mm, istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde (p< 0,001) meziyale hareketi gözlenmiĢtir (çizelge 3.2). 

           Sol  molar  diĢin meziyalizasyon miktarının değerlendirilmesi 

Sol molar diĢin tedavi sonrasında 0,79 mm, istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde (p< 0,001) meziyale hareketi gözlenmiĢtir (çizelge 3.2). 

 

Çizelge 3.2 Grup içi değerlendirme 

N 20 T1X St T2X St P 

KOPG sağ 90,73 4,978 91,08 3,341 0,752 

KOPG sol 87,45 4,385 90,77 6,038 0,070 

MOPG sağ 96,08 5,165 93,72 5,823 0,192 

MOPG sol 92,25 
              

9,227 

              

89,13 
5,717 0,094 

KROT sağ 
              

4,135 

              

1,305 

              

3,522 

    

0,9669 
0,010* 

KROT sol 
              

4,212 

              

1,141 

              

3,895 

            

0,9609 
0,207 

MROT sağ 0,896 0,476 0,779 0,409 0,307 

MROT sol 1,373 0,488 1,546 0,603 0,229 

KDĠST sağ 13,23 2,177 8,026 1,955 0,000*** 

KDĠST sol 14,54 2,802 9,764 2,567 0,000*** 

MMES sağ 5,948 2,415 4,613 2,215 0,000*** 

MMES sol 4,512 2,529 3,721 2,471 0,000*** 

       *p<0,05,  **p<0,01,  ***p<0,001 
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3.3 Gruplararası KarĢılaĢtırmalar 

3.3.1 Kanin Distalizasyonu Süresi 

Sağ segmentte kanin distalizasyonu süresi, sol segmente kıyasla  istatistiksel 

olarak anlamlı (p<0,01) düzeyde  daha kısa sürmüĢtür (çizelge 3.3).  

Çizelge 3.3  Tedavi süresi 

 **p<0,01 

3.3.2 Panoramik Bulgular 

           Sağ ve sol kanin diĢin distalizasyon öncesi ve sonrası angulasyonları 

arasındaki farkın  karĢılaĢtırılması  

Sağ  ve sol kanin diĢlerin  distalizasyon öncesi ve sonrası angulasyonları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (çizelge 3.4). (p> 0.05) 

           Sağ ve sol  molar diĢlerin kanin  distalizasyonu öncesi ve sonrası 

angulasyonları arasındaki farkın  karĢılaĢtırılması 

Sağ ve sol molar diĢlerin kanin distalizasyonu öncesi ve sonrası 

angulasyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (çizelge 

3.4). (p> 0.05) 

3.3.3 Model  Bulguları 

           Sağ  ve sol kanin diĢin distalizasyon öncesi ve sonrası rotasyonları 

arasındaki farkın  karĢılaĢtırılması  

Sağ  ve sol kanin diĢlerin  distalizasyon öncesi ve sonrası rotasyonları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (çizelge 3.4). (p> 0.05) 

           Sağ  ve sol  molar diĢlerin kanin  distalizasyonu öncesi ve sonrası 

rotasyonları arasındaki farkın  karĢılaĢtırılması  

N 20 TX St P 

Sağ  (ay) 10,95 4,54 
0,002** 

Sol  (ay) 15,21 4,97 



47 

 

Sağ  ve sol molar diĢlerin kanin distalizasyonu öncesi ve sonrası rotasyonları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (çizelge 3.4). (p> 0.05) 

           Sağ  ve sol kanin diĢlerin distalizasyon miktarları arasındaki farkın  

karĢılaĢtırılması  

Sağ  ve sol kanin diĢin distalizasyon miktarları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (çizelge 3.4). (p> 0.05) 

           Sağ  ve sol molar diĢlerin meziyalizasyon miktarları arasındaki farkın  

karĢılaĢtırılması  

Sağ molar diĢin sol molar diĢe göre kanin distalizasyonu sırasında  

istatistiksel olarak anlamlı (p<0,01) düzeyde   daha fazla meziyale hareket ettiği  

bulunmuĢtur (çizelge 3.4).  

Çizelge 3.4 Gruplar arası değerlendirme 

N 20 X St P 

KOPG sağ fark- KOPG sol fark -2,833 
     

0,683 
0,107 

MOPG sağ fark- MOPG sol fark 0,733 
     

0,923 

     

0,676 

KROT sağ fark- KROT sol fark -0,282 
     

0,101 

     

0,332 

MROT sağ fark –MROT sol fark -0,298 
     

0,776 

     

0,102 

KDĠST sağ fark –KDĠST sol fark -0,409 
     

0,255 

     

0,416 

MMES sağ fark- MMES sol fark -0,518 
     

0,947 

     

0,021* 
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4. TARTIġMA 

Ortodontinin hedefi tedavi sonunda iyi bir fonksiyon, estetik ve oklüzyon 

sağlamaktır. Bunu baĢarmak için kimi zaman diĢ çekimi gerekmektedir. ÇapraĢıklık 

bölgesine en yakın diĢin çekimi tedaviyi her zaman kolaylaĢtırmaktadır. Bu amaçla 

sıklıkla I. premolar diĢler çekilmektedir. (Graber ve Swain 1985, Alexander 1986, 

Proffit 1986). 

ArtmıĢ overjeti ya da anterior çapraĢıklığı bulunan maksimum ankraj 

olgularında dört keser retraksiyonundan önce kanin distalizasyonu iki aĢamalı 

tedavinin I. aĢamasını oluĢturmaktadır (Ricketts 1980, Staggers ve Germane 1991). 

Kaninin distalize edilmesi kullanılan aygıta, uygulanan kuvvete, tekniğe ve 

periodontal aralığa göre farklılıklar göstermektedir (Thiruvenkatachari ve ark. 2006). 

Kanin distalizasyonu temelde iki yönteme dayanmaktadır; sürtünmeli ve sürtünmesiz 

sistem teknikleri. Bu iki tekniğin birbirine göre avantaj ve dezavantajları mevcuttur. 

Sürtünmesiz sistemde looplarla aktivasyon sağlanmaktadır. Kanin diĢi ark teli ile 

birlikte hareket ettiğinden braket slotu ve ark teli arasında sürtünme oluĢmamaktadır. 

Ancak looplarda standardizasyonun sağlanamaması, hasta baĢında harcanan zaman 

ve çoğu zaman kaninlerde meydana gelen meziyobukkal rotasyonlar yöntemin 

dezavantajlarındandır (Marcotte 1990). Sürtünmeli sistemde ise ark bütünlüğü söz 

konusudur. Hasta baĢında az zaman gerektirmesi, daha kontrollü diĢ hareketi, daha 

iyi hasta konforu sağlaması (Tosun 1999) sistemin avantajlarındandır.  

Kanin distalizasyonunda etkin bir diğer yöntemde hızlı kanin distalizasyon 

yöntemidir. Bu yöntem periodontal ve dentoalveoler  distraksiyon osteogenezis 

olmak üzere iki farklı Ģekilde yapılabilmektedir. 

Dental distraksiyonda, diĢ periodantal ligament aracılığıyla,  alveoler  

distraksiyonda ise kemikle birlikte distalize edilmektedir. Her iki yöntemde de vida 

aracılığıyla kesikli kuvvet uygulayan distraktör kullanılmaktadır. Fakat yöntemin 

invaziv olması, vidalı distraktörlerin hasta kooperasyonu gerektirmesi, ağrı, 

postoperatif ödem, operasyon bölgesinin beslenmesinde bozukluk, aygıtta kırılmalar, 

kök rezorbsiyonu, vitalite problemleri,  disrtaktörlerin hacimli olması nedeniyle hasta 

konforunu olumsuz etkilemesi yöntemin potansiyel sorunlarındandır. (Liou ve Huang 

1998, Samchukov ve ark 2001, Sayın 2002, Çam 2003, ġukurica 2003, Kır 2004). 
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Kanini distalize ederken elastikler, retraksiyon zemberekleri ve çeĢitli 

materyallerden yapılan yaylardan faydalanılmaktadır (Ricketts 1980, Gjessing 1994, 

Darendeliler ve ark. 1997).  Fakat gerek boĢluğun zaman içinde kapanmasından 

gerekse materyallerin zaman içinde fiziksel özelliklerinde meydana gelen 

değiĢiklikler nedeniyle kuvvet kaybı olmaktadır. Hixon ve ark. (1970), Bennett ve 

Mc Laughlin (1990), Angolkar ve ark (1992), Samuels ve ark. (1994), ′na göre 

elastikler kanin distalizasyonu sırasında çok kısa sürede kuvvet kaybı 

göstermektedirler., Burstone (1969), Ricketts ve ark. (1980), Gjessing (1985),  

Ziegler ve Ingervall (1989), Marcotte (1990), Dinçer ve ĠĢcan (1994) ′e göre de 

retraksiyon zembereklerinin aktivasyonları mesafeye bağlı olarak azaldığından 

devamlı ve sabit bir kuvvet uygulamak mümkün değildir. 

Burstone ve Koenig (1976) vertikal loop ve T loop üzerinde çalıĢmıĢlar ve 

moment/ kuvvet oranları, gable açıları ideal düzeylere ulaĢtırıldığında, zemberek 

boylarının çok uzadığını ve bunun ağız içinde sağlanmasının mümkün olmadığını 

belirtmiĢlerdir. 

Burstone (1969), hastalarda meydana gelen rahatsızlığı minimalize edebilmek 

için iki farklı boyda zemberek dizayn etmiĢ, kısa olanın 3mm lik aktivasyonda 294.4 

gr, uzun olanın ise 118 gr kuvvet uyguladığını belirtmiĢtir. Bu aktivasyonda kısa 

zemberekte M/F oranının 4.3, uzun zemberekte ise 10.2   olduğunu tespit etmiĢ, 0.5 

mm lik aktivasyonda ise kısa zemberekte 52.6 gr kuvvet ve 10.4 M/F oranı, uzun 

zemberekte de 17.7 gr kuvvet ve 47.8 M/F oranı tespit etmiĢtir. Tüm bu veriler 

ıĢığında araĢtırıcı bu zembereklerin kısa veya uzun olmasının aktivasyon sırasında 

önce kanin kronunun distale devrilmesinin gerçekleĢerek daha sonra aktivasyon 

bittiğinde kanin kökünü distale alıcı moment oluĢumunu etkilemediği sonucuna 

varmıĢtır. 

Ricketts′ in maksiller kanin distalizasyon zembereğinde ilk önce kanin diĢin 

kronunun distale devrilmesi gerçekleĢmekte, ardından diĢin kökü distale 

alınmaktadır.  

Gjessing (1985) PG retraktörü ortodonti literatürüne katmıĢtır. AraĢtırıcı bu 

zembereğin helikslerinin birbirinden 1 mm ayrılmasıyla kanin diĢte yaklaĢık 160 gr 

kuvvet oluĢtuğunu belirtmiĢtir. Daha sonraki klinik çalıĢmalarında 100 gr lık 
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kuvvetinde yeterli diĢ hareketi sağlayabileceğini bulmuĢtur. Bunun yanında bu 

zembereğin ilk aktivasyonda düĢük M/F oranı oluĢturduğunu, bunun neticesinde de 

diĢte öncelikle bir devrilme hareketi meydana geldiğini vurgulamıĢtır.  

Cura (1995), PG retraktör ile Ni-Ti kapalı yayları karĢılaĢtırdığı çalıĢmasında 

her iki mekaniğin de etkin kanin distalizasyonu sağladığını fakat Ni-Ti kapalı 

yayların daha az meziyobukkal rotasyonlara sebep olduğunu ve uygulama 

kolaylığından bahsetmiĢtir. AraĢtırcı PG retraktör ile ortalama 14,35° rotasyon 

saptarken, Ni-Ti kapalı yay ile 10,02° rotasyon meydana geldiğini ve her iki 

yöntemde meydana gelen rotasyon miktarının istatistiksel olarak anlamlı olduğunu 

belirtmiĢtir.   

Angolkar ve ark. (1992) Ni-Ti kapalı yaylarla paslanmaz çelik, krom-kobalt-

nikel kapalı yaylar ile elastik materyalleri invitro ortamda karĢılaĢtırmıĢlar ve Ni-Ti 

kapalı yayların diğerlerine göre daha az kuvvet kaybına uğradığı ve daha sabit 

kuvvet uyguladığı sonucuna varmıĢlardır.  

Han ve Quick (1983) ortodontik materyallerin yaylanabilirlik özelliklerini 

bilgisayar ortamında incelemiĢ, bu materyalleri belirli bir döngü içinde gererek daha 

sonra bırakmıĢ ve deformasyon değerlerini ölçmüĢtür. Bu çalıĢmanın sonuncunda 

ağız içini taklit eden Ni-Ti kapalı yayların kuvvet kaybına karĢı daha dirençli 

olduğunu rapor etmiĢtir.  

Ryan (1995) Ni-Ti kapalı yayların diĢ fırçalama ve çiğneme kuvvetleri 

sırasında deformasyondan fazla etkilenmeyerek aktivitelerinin devam ettiğini 

bildirmiĢtir.   

Yapılan bir çalıĢmada Ni-Ti kapalı yaylar 7 mm‟lik aktivasyonda sabit kuvvet 

uygulamıĢlar, fakat paslanmaz çelik yaylar kısa zamanda kuvvetlerini 

kaybetmiĢlerdir (Örgev 1999).  

Manhartsberger  ve ark. (1996)   Ni-Ti yayların süper elastisitelerine bağlı 

olarak uzun süreler boyunca kuvvet iletebilme özelliğine sahip olduklarını 

bildirmiĢlerdir. 

Ni-Ti yaylar, kanin distalizasyonunda bölümlü arklarla uygulanan looplar 

kadar paralel diĢ hareketi gerçekleĢtirir ve pratiktirler. Ayrıca Ni-Ti yaylar, hafif ve 
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devamlı kuvvet uyguladıkları için diĢ hareketlerinde iyi bir alternatiftirler (Bennett 

ve Mc Lauhglin 1990, Manhartsberger ve Siedenbusch 1996).  

 ArtmıĢ overjet, ciddi çapraĢıklık ve bimaksiller protrüzyon vakalarında 

ankraj kaybının önlenmesi en önemli sorunlardandır (Geron ve ark. 2003). Bu 

sebeple maksimum ankraj vakalarında üst çenede posterior bölgenin ankrajını 

artırmak amacıyla transpalatal ark, Nance apareyi gibi intraoral apareylerin  yanında 

ağız dıĢı apareylerden de faydalanılmaktadır (Ülgen 1990, McLaughlin ve Bennett 

1991,Tosun 1999, Chen ve ark. 2005). Ġntraoral ankraj uygulamalarında hasta 

kooperasyonuna ihtiyaç duyulmamakta, fakat stabilite problemi ile 

karĢılaĢılabilinmektedir (Gray ve Smith 1995). Ekstraoral apareylerde ise ankraj tam 

olarak sağlanabilmekte, fakat sosyal ve estetik sebeplerden dolayı kooperasyon 

problemi ile karĢılaĢılmaktadır. Kooperasyon probleminden dolayı da ankraj kaybı 

olmakta ve tedavi istenilen baĢarı ile sonuçlanamamaktadır ( Egolf ve ark. 1990, 

KeleĢ ve ark. 2003). 

Maksimum ankraj olgularında posterior diĢlerin ankrajını artırmak amacıyla 

kullanılan osseointegre implantlarda kuvvet uygulanması için bekleme süresi 

gerektirmesi yöntemin dezavantajıdır (Wehrbein ve ark. 1999, Hayashi ve ark. 2004, 

Crismani ve ark. 2005).  

Ankrajı korumak amacıyla kanin distalizasyonu esnasında zigomatik bölgeye 

cerrahi destekli yöntemle yerleĢtirilen mini plaklardan da faydalanılmaktadır 

(ÇetinĢahin 2007). Ancak bu yöntemin cerrahi prosedür gerektirmesi ve invaziv bir 

yöntem olması sebebiyle klinik olarak pratik bir yöntem olmadığı düĢünülmektedir. 

  Mini implantlar indirekt olarak kullanılmalarının yanı sıra çoğunlukla kanin 

diĢlerin sürtünmeli mekaniklerle retraksiyonu sırasında direk ankraj unsuru olarak da 

kullanılabilmektedir (Bae ve ark. 2002,  Herman ve ark. 2006, Thiruvenkatachari ve 

ark. 2006). Mini vidalar, basit yerleĢtirme ve çıkarma teknikleri, biyouyumlulukları, 

hasta tarafından daha rahat kabul edilebilmeleri, erken kuvvet uygulayabilme ve 

düĢük maliyet gibi avantajları nedeniyle klinikte yaygın kullanım alanlarına 

sahiptirler (Carano ve ark. 2005, Melsen 2005).      

ÇalıĢmamızda, maksiller posterior bölgenin ankrajının artırılması amacıyla 

mini vidalardan yararlanılmıĢtır. 
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ÇetinĢahin (2007)′in, PG retraktör kullanarak yaptığı kanin distalizasyonu 

çalıĢmasında bireylere ait yaĢ ortalaması 16 yıl 8 ay,  Özer (2004)′ in hibrid retraktör 

kullanrak yaptığı kanin distalizasyonu çalıĢmasında bireylere ait yaĢ ortalaması 14 

yıl 3 ay, Cura (1995)′nın kanin distalizasyonunda bölümlü ve devamlı arkların 

etkilerini karĢılaĢtırmalı olarak incelediği çalıĢmasında bireylere ait yaĢ ortalaması 13 

yıl 5ay, Kuhlberg (2003)′in kapatıcı looplar kullanarak diferansiyel momentleri ve 

diĢ hareketlerini incelediği çalıĢmasında bireylere ait yaĢ ortalamaları 16,8 yıl,   

Dinçer ve ĠĢcan (1994)′in farklı bölümlü arklarla yaptığı kanin distalizasyonu 

çalıĢmasında hastalara ait yaĢ ortalamaları 15 yıl dır.  

ÇalıĢmaya dahil edilen bireylerin yaĢları minimum 13,25 yıl maksimum 

22,91 yıl, ortalama yaĢları ise 16,83 yıl dır. ÇalıĢmamızdaki yaĢ ortalamaları 

retraksiyonla ilgili, Dinçer ve ĠĢcan (1994), Kuhlberg ve Priebe (2003) ÇetinĢahin 

(2007)′ in çalıĢma gruplarındaki bireylerin yaĢ ortalamaları ile uyum 

göstermektedveir.  

Wehrbein ve ark (1999), I. premolarların çekimi sonrasında palatinal bölgeye 

yerleĢtirilen implanttan destek alarak yaptıkları kanin distalizasyonunu ortalama 11 

ayda tamamlamıĢlardır. ÇetinĢahin (2007), implant desteği alarak kanin 

distalizasyonu yaptığı grupta distalizasyon süresini 4,71 ay, distalizasyon hızını 1.20 

mm/ ay,  implant kullanmadan kanin distalizasyonu yaptığı grupta ise distalizasyon 

süresini 4,08 ay, distalizasyon hızını 1.64 mm/ay olarak belirtmiĢtir. Cura (1995), 

bölümlü ve devamlı arklarla yaptığı kanin distalizasyonu çalıĢmasında distalizasyon 

süresinin 6-39 ay arasında değiĢtiğini belirtmiĢtir.  

Dinçer ve ĠĢcan (1994), kanin retraksiyon hızının PG retraksiyon arkı için 

0.85 mm/ay, ters kapatma looplu retraksiyon arkı için ise 0.59 mm/ ay olduğunu 

bildirmiĢlerdir. Ziegler ve Ingervall (1989), maksillada PG retraksiyon springi ile 

ayda 1.91 mm, Cura (1995)  ise maksillada yine PG springi ile  ayda 1.07 mm 

distalizasyon saptamıĢtır. Shpack ve ark. (2008), kanin diĢlerde devrilme mekaniği 

ve gövdesel hareket mekaniği kullanarak yaptığı kanin distalizasyonu çalıĢmasında 

distalizasyonu 99-102 günde tamamlamıĢ fakat rotasyonların düzeltilmesi ve kanin 

eğiminin düzelmesi için ek zamana ihtiyaç duyulduğunu vurgulamıĢtır.  
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ÇalıĢmamızda distalizasyon süreleri sağda 10,95 ay, solda 15,21 ay olarak 

tespit edilmiĢtir. Retraksiyon hızı sağda 0,52 mm/ay, solda 0,31 mm/ay olarak 

hesaplanmıĢtır. Sağ ve sol segmentler arasında tedavi süreleri bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuĢtur. Optimal seviyede hafif ve devamlı 

kuvvetin kullanıldığı bu çalıĢmada, ark teli boyunca oluĢan sürtünmenin diĢ 

hareketini geciktirdiğini düĢünmekteyiz. Süreler arasındaki bu farkın sağ ve sol 

tarafta hibrid retraktörün posteriorda bağlandığı üniteler arasındaki sürtünme 

farkından kaynaklandığı düĢünülmektedir.  

4.1 Angulasyon    

ÇetinĢahin′in (2007) PG retraktör ile yaptığı kanin distalizasyonu 

çalıĢmasında zigoma ankrajı kullandığı maksimum ankraj vakalarında 11.93°, 

kontrol grubu olarak kullandığı maksimuma yakın ankraj vakalarında ise 13.03° 

distale devrilme saptamıĢtır.  

Ziegler ve Ingervall (1989), PG retraktörüyle yaptıkları kanin 

distalizasyonunda, üst kaninin kronunun 4.5° distale devrilme yaptığını 

belirlemiĢlerdir. 

Dinçer ve ĠĢcan (1994) kanin retraksiyonunda farklı bölümlü arkların 

etkilerini karĢılaĢtırmıĢlar ve PG retraksiyon springi ile maksiller kaninlerde 3.3° 

distale devrilme meydana geldiğini gözlemiĢlerdir. Ters kapalı retraksiyon arkı 

kullanıldığında ise 5.4° distale devrilme kaydedilmiĢtir.   

Dinçer ve ark.′nın  (2000) alt ve üst çenede PG retraksiyon springinin 

etkilerini karĢılaĢtırdıkları çalıĢmalarında maksiller kanin kronlarında ortalama 2.8° 

distale devrilme saptanmıĢtır.  

Cura (1995), devamlı ark kullanarak Ni-Ti kapalı yay kullandığı 

çalıĢmasında, üst kanin diĢ kronunun palatinal düzleme göre 3.67° tipping yaptığını 

belirlemiĢlerdir.   

Sueri (2006), kapalı yaylarla lace-back ligatürün kanin distalizasyonunda 

etkinliğini değerlendirmiĢ ve lace-back grubunda 4.50°, kapalı yay grubunda 11.63° 

kanin diĢin distale devrildiğini belirtmiĢtir.  
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Herman ve ark. (2006), minivida ankrajı kullanarak Ni-Ti yaylarla kanin 

distalizasyonu yapmıĢlar ve devrilmeyi panoramik radyograflarda 

değerlendirmiĢlerdir.  AraĢtırıcılar, çalıĢma grubunun % 57′ sinde gövdesel hareket, 

% 29′unda hafif derecede devrilme ve % 14′ ünde aĢırı devrilme saptamıĢlardır.  

Özer (2004) farklı yöntemlerle kanin distalizasyonunun etkilerini incelemiĢ 

ve üst çenede Ni-Ti kapalı yay kullanarak distalizasyon yaptıkları grupta 7.45° 

distale devrilme meydana geldiğini saptamıĢtır. Yine aynı araĢtırıcı üst çenede hibrid 

retraktör kullandığı grupta kanin diĢin tepe noktası ile kök apeksinin hemen hemen 

aynı miktarda distalize olduğunu, yani kanin diĢin kron tepe noktasının gösterdiği 

distalizasyon kadar kök apeksinin de distalize olduğu saptanmıĢ, paralel bir diĢ 

hareketi gözlenmiĢtir. Bu bulgular bizim çalıĢmamızda elde ettiğimiz bulgularla 

uyum göstermektedir. 

Shpack (2008) ve ark., Tip-edge ve Edgewise mekanik kullanarak yaptıği 

kanin distalizasyonu çalıĢmalarında, panoramik radyografide ölçtükleri  eğilme 

miktarını Tip-edge ile hareket eden kanin diĢ grubunda 6.1º, Edgewise  mekaniği 

kullandıkları grupta ise -0.8º olarak meydana geldiğini ve gruplar arası farkın 

istatistiksel olarak anlamlı (p<0,001) olduğunu vurgulamıĢlardır.  

ÇalıĢmamızda, distalizasyon sonrasında kanin diĢte görülen distale devrilme 

miktarı sağda 0.35° , solda ise 3.32° dir ve sağ ile sol segment arasında istatisiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. 

ÇetinĢahin (2007) zigoma ankrajı kullanarak PG retraktörle yaptığı kanin 

distalizasyonu sonrasında molar diĢte ortalama 1° meziyale devrilme gözlerken, 

zigoma ankrajı kullanmadan PG retraktörle  kanin distlizasyonu yaptığı diğer grupta 

0.97° meziyale devrilme saptamıĢtır.   

Sueri (2006) lace-back ve kapalı yayların maksiller kanin retraksiyonundaki 

etkinliklerini karĢılaĢtırmıĢ ve lace-back grubunda moların meziyale devrilmesini 

3.90°, kapalı yay grubunda ise 3.10° olarak hesaplamıĢtır.  

ÇalıĢmamızda, distalizasyon sonrasında molar diĢte görülen meziyale 

devrilme miktarı sağda 2,26° , solda ise 3.12° dir ve sağ ile sol segment arasında 

istatisiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. 
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4.2 Rotasyon 

 ÇetinĢahin (2007), PG retraktörle zigoma ankrajı kullanarak yaptığı kanin 

distalizasyonu çalıĢmasında 6.27 mm, yine PG retraktörle  zigoma ankrajı 

kullanmadan yaptığı kanin distalizasyonunda ise 5.37 mm distopalatinal yönde 

anlamlı rotasyonlar saptamıĢtır.  

Cura (1995),  PG retraktörle maksiller kaninlerde retraksiyon sonunda 

meydana gelen distopalatinal rotasyon miktarını 14.35° olarak bildirmiĢtir.  

Sueri(2002), kanin diĢlerinin distalizasyonunda iki farklı kuvvet sistemini 

incelediği çalıĢmasında kaninlerde meydana gelen rotasyon miktarını 7.75° olarak 

saptamıĢtır. Ziegler ve Ingervall ise kanin rotasyonunu 30° olarak bildirmiĢlerdir. 

Rajcich ve Sadowsky (1997), kanin distalizasyonu sırasında genellikle ortaya 

çıkan problemlerin, kanin ve molar diĢlerde oluĢan distopalatinal ya da distolingual 

rotasyonlardan kaynaklandığını vugulamıĢlardır. Distalizasyon kuvvetinin direnç 

merkezinin bukkalinden etkimesi sonucu rotasyon oluĢacağından dolayı, kanin 

retraksiyonu için kullanılan kuvvetin yarısının lingualden uygulanması sonucu 

rotasyonların engellenebileceğini savunmuĢlardır.  

Cura (1995), devamlı ark üzerinde Ni-Ti kapalı yay ile kanin distalizasyonu 

yaptığı çalıĢmasında, üst kanin diĢlerde 10.02° distoplatinal rotasyon gözlemlemiĢtir.  

Örgev (1999), Ni-Ti kapalı yay kullanarak devamlı ark üzerinde yaptığı kanin 

distalizasyonu sırasında, üst kaninlerde 3.6° distopalatinal rotasyon bildirmiĢtir.  

Özer (2004), Ni-Ti kapalı yay kullanarak kanin distalizasyonu yaptığı grupta 

üst kaninlerde 16.15° distopalatinal rotasyona rastlamıĢtır.  Hibrit retraktör kullandığı 

grupta ise yine üst kaninlerde 8.4° distopalatinal rotasyon ölçmüĢtür.  

Shpack ve ark.(2008), Tip-edge mekaniği kullandıkları kanin distalizasyonu 

grubunda 15.4º, Edgewise mekaniği kullandıkları kanin distalizasyonu grubunda 18º 

distopalatinal rotasyon saptamıĢlardır. Bu rotasyon miktarlarının istatistiksel olarak 

anlamlı (p< 0.001) olduğunu belirtmiĢlerdir.  
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ÇalıĢmamızda kanin distalizasyonu sonrasında sağ kaninde görülen 

distopalatinal rotasyon miktarı 0,613 mm iken, sol kaninde ise 0,317 mm olarak 

bulunmuĢtur.  Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıĢtır.  

Örgev (1999), üst molar diĢte 2.05° meziyopalatinal rotasyon rapor etmiĢtir.  

Esen (2000), kanin diĢlerin distalizasyonu ile ilgili yaptığı çalıĢmada  molar 

diĢlerin bir kısmında 0.62° meziyopalatinal, bir kısmında da 1.46° meziyobukkal 

rotasyon saptamıĢlardır. Bu farklılığın ise molar diĢlerin bantlarına puntolanan 

tüplere ve bireysel farklılıklara bağlı olarak geliĢtiğini düĢünmektedir.  

Özer (2004) ise Ni-Ti kapalı yay ile kanin distalizasyonu yaptığı gruptaki  

molar diĢerde ortalama 1.8° meziyopalatinal,  hibrid retraktörle kanin distalizasyonu 

yaptığı gruptaki molar diĢlerde ise 1.7° meziyopalatinal rotasyon saptamıĢtır.  

ÇetinĢahin (2007), molar diĢlerde gözlenen distopalatinal yöndeki rotasyonun 

PG retraksiyon springindeki anti-rotasyon bükümünün etkisiyle olduğunu bunun 

sonucunda da distobukkal tüberküller arası mesafenin intermolar mesafeden daha 

fazla azaldığını belirtmiĢtir. Ayrıca zigoma ankrajlı retraksiyon grubunda molar 

rotasyonunu daha fazla bulmuĢ, bunun sebebinin de, zigoma ankraj sisteminin molar 

diĢlerin meziyal hareketini büyük ölçüde  engellemesi olduğunu savunmuĢtur.  

ÇalıĢmamızda ise sağ üst segmentte molar diĢte 0.117 mm distopalatinal, sol 

üst segmentte ise 0.173 mm meziyopalatinal rotasyon saptanmıĢtır. Ġstatistiksel 

olarak, gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır.  Sağ ve sol segmentteki 

hareket farklılığının nedenini sol segmentteki molar diĢe daha fazla yük binmesinden 

dolayı daha fazla rotasyona zorlanması sonucunda meziyobukkale rotasyon 

yaptıkları, sağ segmentte ise molar  diĢlerden direkt ankraj alınmaması ve bu diĢlerin 

tedavi baĢında meziyobukkal rotasyonlu olabileceklerinden dolayı .016x .022 inch 

paslanmaz çelik ark telinden dolayı anti-rotasyona uğrayarak distopalatinal yönde 

rotasyon yaptıklarını düĢünmekteyiz.   

4.3 Distalizasyon 

Dinçer ve ĠĢcan (1994) PG retraksiyon springi ile yaptıkları kanin 

distalizasyonu sonucunda maksiller kaninlerde 4.67 mm, ters kapalı loop ile 

yaptıkları kanin distalizasyonunda ise 4 mm kron hareketi gözlemlemiĢlerdir. 
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Dinçer ve ark (2000), PG retraktörle alt ve üst çenede kanin distalizasyonunu 

karĢılaĢtırmıĢlar ve maksiler kaninlerde ortalama 4.65 mm distale kron hareketi 

saptamıĢlardır.  

Ziegler ve Ingervall (1989) PG retraktörle maksiler kaninlerde 6mm distale 

hareket kaydetmiĢlerdir.  

Cura (1995), devamlı ark kullanarak kanin distalizasyonu yapmıĢ ve kanin diĢ 

kronunda 3.3 mm, kök apeksin de ise 1.1 mm distalizasyon tespit etmiĢtir.  

Sueri (2006), lace-back ligatürü ve kapalı yayın kanin distalizasyonunda 

etkinliğini karĢılaĢtırmıĢ ve lace-back grubunda kanin diĢte 1.67 mm distale hareket 

gözlerken, kapalı yay grubunda ise 4.07 mm distale hareket saptamıĢtır.  

Özer (2004), üst çenede Ni-Ti kapalı yay kullanarak kaninlerde kron tepe 

noktasının 3.4 mm distalize olduğunu, kök apeksinin ise 0.60 mm distalize olduğunu, 

dolayısıyla da kanin diĢlerdeki hareketin büyük çoğunlukla devrilme ile 

gerçekleĢtiğini vurgulamıĢtır. Hibrid retraktör kullandığı grupta ise kanin kronunda 

3.77 mm, kök apeksinde de 3.47 mm distalizasyon saptamıĢ, kanin diĢte hemen 

hemen paralel hareket görüldüğüni belirtmiĢtir.  

ÇetinĢahin (2007), zigoma ankrajı kullanarak PG retraktörle tedavi edilen 

grupta 5.57 mm, zigoma ankrajı kullanmadan PG retraktörle tedavi edilen grupta ise 

6.20 mm kron distalizasyonu olduğunu gözlemiĢ, fakat köklerde hareket 

izlenmediğini söylemiĢtir. 

 ÇalıĢmamız sonucunda sağ segmentte 5.2 mm, sol segmentte ise 4.8 mm 

kanin distalizasyonu belirlenmiĢtir. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark saptanmamıĢtır. 

ÇalıĢmamızda distalizasyon miktarları ile ilgili edinilen bulgular Dinçer ve 

ĠĢcan (1994), Dinçer ve ark (2000) ile uyum göstermekte,  Ziegler ve Ingervall 

(1989), ÇetinĢahin (2007)′ in bulgularından daha düĢük, Cura (1995) ve Özer (2004)′ 

e göre ise daha yüksek değerlerdedir. Bunun sebebini bizim çalıĢmamızda diğer 

araĢtırıcılara göre daha yavaĢ ancak,  daha paralel  hareket elde edilmesine 

bağlıyoruz. 
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4.4 Meziyalizasyon 

ÇetinĢahin (2007), PG retraktörle yaptığı kanin distalizasyonunda zigoma 

desteği aldığı grupta 0.63mm, zigoma desteği kullanmadığı grupta ise 1.50mm ankraj 

kaybı olduğunu gözlemiĢ, bu değerlerin istatistiksel olarak  anlamlı olduğunu 

vurgulamıĢ, ayrıca iki uygulama grubu arasında ankraj kaybı bakımından da anlamlı 

fark saptamıĢtır. Bu sonuçlar bizim elde ettiğimiz sonuçlarla benzerlik 

göstermektedir.  

Gjessing (1994), PG retraksiyon springinin uyguladığı beta momentinin 

ankraj diĢlerin meziyale hareketini engelleyici etkisine karĢın posterior diĢlerde 

ankraj kaybedilebildiğini, ancak bu diĢlerdeki hareketin paralel hareket Ģeklinde 

olduğunu bildirmiĢtir.  

Cura (1995), PG springi ile kanin distalizasyonu sırasında üst çenede 

Goshgarian palatal arkı ve utility ark ile ankrajı güçlendirmiĢ, fakat molar diĢte 1.73 

mm ankraj kaybettiğini ve molarların genelde paralel hareket ettiğini vurgulamıĢtır.  

Ziegler ve Ingervall (1989), maksillada Goshgarian palatal arkı ile birlikte 

headgear kullanarak ankrajı desteklemiĢler, fakat PG arkı ile ortalama 0.60 mm 

ankraj kaybı saptamıĢlardır.  

Sueri (2006)′ nin maksiler kanin retraksiyonunda lace-back ve Ni-Ti kapalı 

yayların etkinliğini karĢılaĢtırdığı çalıĢmasında, ankraj kaybını, lace-back grubunda 

0.70 mm, kapalı yay grubunda 1.93 mm olarak hesaplamıĢ, her iki grupta da molar 

meziyalizasyonunu istatistiksel olarak anlamlı bulmuĢtur. 

Shpack (2008) ve ark, kanin distalizasyonu süresince nance apareyi 

kullanmıĢ, ankraj kaybını dental modellerde ölçmüĢtür. AraĢtırıcılar bu çalıĢma 

sonucunda, Tip-edge mekaniği kullandıkları kanin distalizasyonu grubunda 

molarlarda görülen meziyalizasyon miktarını ortalama 1.2 mm,  Edgewise mekaniği 

kullandıkları kanin distalizasyonu grubunda ise ortalama 1.4 mm molar 

meziyalizasyonu olduğunu belirtmiĢtir.   

 Maksiller posterior ankraj güçledirilmeden PG retraksiyon springi ile 

kaninler retrakte edildiğinde ankraj kaybı Dinçer ve ark (2000), tarafından 1.50 mm, 
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Dinçer ve ĠĢcan (1994) tarafından 1.63 mm olarak hesaplanmıĢtır. Bu değerler bizim 

çalıĢmamızdaki sağ segmentteki değerlerle uyum göstermektedir.  

Yaptığımız çalıĢma sonucunda sağ segmentte molar meziyalizasyonu 1.33 

mm, sol segmentte ise 0.79 mm olarak ölçülmüĢtür. Bu sonuçlar istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuĢ, ayrıca gruplar arasındaki farkında istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu saptanmıĢtır. Sağ segmentteki meziyalizasyonun daha fazla görülmesinin 

nedenini o bögedeki molar diĢin serbest kalması ve ark telinin sıkıca posteriordan 

bükülerek keserleri geriye zorlarken, tepki kuvveti olarak  molarlara da meziyal 

yönlü kuvvetin etki etmesi sonucu olduğunu düĢünmekteyiz. 
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5. SONUÇ ve ÖNERĠLER 

ÇalıĢmamız sonunda elde edilen veriler incelendiğinde aĢağıdaki sonuçlar 

elde edilmiĢtir: 

1. Sağ ve sol kanin diĢ, anlamlı düzeyde distale devrilme göstermemiĢtir. 

2. Sağ ve sol molar diĢ, anlamlı düzeyde meziyale devrilme 

göstermemiĢtir. 

3. Sağ kanin diĢ, anlamlı düzeyde rotasyon gösterirken, sol kanin diĢte 

anlamlı olmayan düzeyde rotasyon saptanmıĢtır.  

4. Sağ ve sol molar diĢte anlamlı olmayan düzeyde rotasyon 

görülmüĢtür. 

5. Sağ ve sol kanin diĢte anlamlı distalizasyon meydana gelmiĢtir.  

6. Sağ ve sol molar diĢlerde anlamlı düzeyde meziyale hareket 

gözlenmiĢtir. 

Elde ettiğimiz veriler ıĢığında mini vida destekli hibrid retraktör kullanımının 

kanin distalizasyonunda etkin bir yöntem olduğunu, fakat ankrajı arttırmak için 

transpalatal ark gibi ağız içi ankraj artırıcı yöntemlerin ilave olarak 

kullanılabileceğini düĢünmekteyiz.  
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         Çekimli ortodontik tedavi planlamalarında, tedavi hedeflerine göre çekimi en çok tercih edilen 

diĢler 1. premolarlardır. Çekim boĢluklarının kapatılmasında iki aĢamalı tedavi stratejisi seçildiğinde, 

kanin diĢleri sabit aparey sistemleri ile, ya arkla birlikte ya da ark boyunca distalize edilmekte ve 

kanin distalizasyonu ankraj gereksinimine göre ağızdıĢı veya içi mekaniklerden destek alınarak 

yapılabilmektedir.    

 

         Günümüzde ağızdıĢı apareylerin sosyal hayatta kullanım zorluğu ve hasta kooperasyonu 

gerektirmesi klinisyenleri ağız içi ankraj destekli mekanikleri daha sık kullanmaya yöneltmiĢtir. 

Ancak konvansiyonel ağız içi ankraj aygıtlarının tek baĢlarına iyi bir ankraj desteği sağlamadaki 

yetersizlikleri yeni yöntemlerin bulunmasına sebep olmuĢtur. Mini vidalar bu amaçla son dönemde 

kullanılan yardımcı aygıtlardandır. Biz de çalıĢmamızda ankraj amaçlı mini vida kullanarak, hibrid 

retraktörle kanin distalizasyonunun etkilerini araĢtırmayı amaçladık. 

 

         Kliniğimize ortodontik tedavi için baĢvuran ve I. premolar diĢ çekilerek tedavisi planlan  

ortalama yaĢları 17,4 olan 14 kız ve ortalama yaĢları 15,5 olan 7 erkek,  toplam 21  birey tedavi 

kapsamına alındı.   Hastalardan tedavi baĢında ve kani distalizasyonu sonunda panoramik filmler 

çekildi ve alçı modeller elde edildi.   

Sağ ve sol üst I. ve II. molarlar arasına 1.4 mm çapında ve 8 mm uzunluğunda mini vida yerleĢtirildi. 

0.16x 0.022 inch lik paslanmaz çelik teller üzerinde hibrid retraktör kullanılarak sağda direkt, solda 

indirekt yöntemle kanin distalizasyonu gerçekleĢtirildi. Tedavi baĢında ve kanin distalizasyonu 

sonrasında alınan panoramik filmler ve elde edilen alçı modeller üzerinde ölçümler yapılarak veriler 

istatistiksel olarak T- testi kullanılarak değerlendirildi. 

  

         Yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda sağ ve sol kaninin paralele yakın bir Ģekilde 

distalize olduğu, sağ kaninin sol kanine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede hafifçe rotasyona 

uğradığı, sağ ve sol molar diĢlerde istatistiksel olarak anlamlı derecede meziyalizasyon meydana 

geldiği, ancak bunun kabul edilebilir derecede olduğu tespit edilmiĢtir.  

 

         Sonuç olarak mini vida desteği kullanılarak hibrid retraktörle yapılan kanin distalizasyonunda 

paralele yakın distalizasyon  sağlanmıĢ ve bir miktar ankraj kaybı gözlenmiĢtir.  

 

Anahtar Sözcükler: mini vida; hibrid retraktör; kanin distalizasyonu 
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7. SUMMARY 
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The Evaluation of Orthodontic Mini Screw Anchorage in Upper Canine 

Distalization  in  Premolar Extraction Cases 
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PhD THESIS/ KONYA-2009 

 

          Usually, the first premolars are the most common teeth that orthodontists choose to extract 

during orthodontic extraction treatment. Closure of extraction spaces can be performed with either 

sectional wires or continuous wires by utilizing extra-or intra-oral anchorage. 

  

          The difficulty encountered in the use of extra-oral anchorage devices due to problems related to 

patient compliance led the clinicians to employ intra-oral anchorage devices. However, inadequacy of 

anchorage provided by conventional intra-oral anchorage devices pointed out the need for new 

methods.  Orthodontic mini-implant anchorage has been widely used in recent years. The aim of this 

study was to evaluate the outcomes of canine distalization through the use of hybrid canine retractor 

and orthodontic mini implants.  

 

           The sample of the study comprised 14 females (mean age 17.4) and 7 males (mean age 15.5) 

whose orthodontic treatment planning included the extraction of 1st premolars. Panoramic radiographs 

and study casts were taken from all subjects before treatment and after canine distalization. 8mm long 

tapered self tapping mini screws with a diameter of 1.4mm were used in all patients. The screws were 

placed under topical anesthesia in the alveolar bone between the first and second upper molars. The 

canines were, then, distalized on a 0.016" x 0.022" stainless steel arch wire with the hybrid canine 

retractor using direct anchorage on the right side and indirect anchorage on the left side.  

 

        All measurements were made on panoramic radiographs and orthodontic study casts which were 

obtained before treatment and after canine distalization. The statistical analysis was performed using T 

test. 

        The results revealed that both the right and left canines were distalized without a significant 

change in their angulations, the right canine slightly rotated compared to left canine and that the right 

and left molars moved mesially leading to an anchorage loss. However, the anchorage loss was within 

acceptable limits.  

         As a conclusion, close to parallel canine distalization was achieved with canine hybrid retractor 

using orthodontic mini-implant anchorage and a small amount of anchorage loss was observed after 

canine distalization.  

 

Key Words: mini screw; hybrid retractor; canine distalization 
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