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Konuşma Bozukluğu
Ingram (6) konuşma bozukluklarını altı

sınıfa ayırmıştır: 
1- Disfoni: Ses tellerinde fiziksel ya da

organik bir sebepten ötürü bozukluk 
2- Disritmi: Konuşma ritmindeki bozukluk 
3- Disartri: Dil, dudaklar, dişler ve damaktaki

şekilsel anomalilere veya fonksiyonların-
daki problemlere bağlı ses üretimindeki
bozukluk 

3.a- Merkezi sinir sistemindeki probleme
bağlı nörolojik anomaliler 

3.b- Çeneler, dişler, dil, dudaklar, damak,
farinks veya birkaçını birden ilgilendiren
lokal anomaliler 

4- Konuşma organlarını ilgilendirmeyen ses
üretim bozuklukları: Bilişsel bozukluk,
duyma bozukluğu, gerçek disfazi, psikolo-
jik sorunlar, çevresel faktörler veya
bunların kombinasyonları 

5- Gelişimsel konuşma bozukluğu sendromu 
6- Yukarıdaki kategorilerden iki veya daha

fazlasının birlikte görüldüğü karma
konuşma bozukluğu.

GİRİŞ
Ortodontistler ve konuşma uzmanları

yıllardır konuşma bozukluğu ile hem
çeneler arası hem de dental maloklüz-
yonlar arasındaki ilişkiyi çözebilmek için
orofarengeal mekanizmanın fizyolojisini
araştırmaktadır (1). Her ikisinin de
kökeninde genetik faktörler ve kötü
alışkanlıklar nedeniyle oluşan nörolojik
veya patolojik anormal orofasiyal
hareketler olduğu varsayılmaktadır.
Dolayısıyla çiğneme ve yutma sırasında
anormal orofasiyal kas fonksiyonu olan
bireylerin aynı zamanda hatalı konuşma
modeline sahip olabileceği düşünülebilir (2).
Belirli seslerin % 80’i oral kavitenin ön
bölgesinde oluştuğundan, konuşma bozuk-
luğu ve maloklüzyonlar arasında ilişkinin
varlığı şaşırtıcı bir durum değildir (3). 

Konuşmanın Anatomisi ve Artikülasyon
Konuşma, duygu ve düşüncelerimizi

sözcükleri seslendirerek ve dilbilgisi

INTRODUCTION
The orthodontists and speech specialists

have long been interested in the physiology
of the oropharenygeal mechanism to
understand the relationship between
speech defects and malocclusions (1). In
view of the fact that speech problems and
dental malocclusions may arise from
abnormal orofacial movements due to
neurologic or myopathic conditions related
to genetic factors and maladaptive habits.
The patient who has abnormal or immature
patterns of orofacial muscle function
during mastication and deglution may also
have speech defect as well as malocclusion
(2). Since 80 % of specific speech
movements are produced in the anterior
part of the mouth, it is not surprising that a
causal relationship between speech defects
and malocclusion has long been assumed
to exist (3).
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ÖZET

Seslerin büyük bir bölümü oral
kavitenin ön bölgesinde oluşmaktadır.
Ortodontistler ve konuşma uzmanları
yıllardır konuşma bozukluğu ile hem
çeneler arası hem de dental malok-
lüzyonlar arasındaki ilişkiyi çözebilmek
için orofarengeal mekanizmanın fizyo-
lojisini araştırmaktadır. Bu derlemenin
amacı konuşma ve ortodonti arasındaki
ilişki konusunda bilgi sunmaktır. (Türk
Or to don ti Der gi si 2011;24:74-80)
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are made in the anterior part of the
mouth. The orthodontists and speech
specialists have long been interested in
the physiology of the oropharyngeal
mechanism to understand the rela-
tionship between speech defects and
malocclusions. The aim of this review is
to present information about the
relationship between speech disorders
and orthodontic abnormalities. (Tur kish J
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kuralları içerisinde kelimeler oluşturarak
organize ettiğimiz kompleks bir psiko-
fizyolojik süreçtir (4).

Sesler, akciğerden başlayıp ağız ve
burunda sona eren solunum yolları ile bu
yollar üzerinde sıralanmış organlar tarafından
oluşturulurlar. Ses; dudaklar, dil, dişler, sert ve
yumuşak damak gibi organlarımızda son
şeklini alır. Bu organlara artikülatör, sese
biçim vermek için topluca çalışmalarına
artikülasyon denir (5).

Oluşmaları sırasında ses geçidinde hiçbir
engelle karşılaşmayan seslere vokal denir.
Vokaller oluşurken ses yolu tamamen açık
bulunur ve artikülatörler istirahat halindedir.
Türk alfabesindeki 29 harfin 8 tanesi vokaldir
: “a e ı i o ö u ü”. Geri kalan 21 harfe
konsonant denir.  Vokallerin aksine ortaya
çıkarlarken ses geçidinin belirli noktalarında
daralma veya kapanma olur.
• Dudak konsonantları: “b”, “p”, “m” . 
• Diş-Dudak konsonantları: “f”, “v”
• Diş konsonantları: “d”, “t”, “n”, “s”, “z” 
• Damak- Diş konsonantları: “c” , “ç”, “j”, “ş” 
• Ön damak konsonantları: “g”, “k”, “l”, “r”, “y” 
• Arka damak konsonantları: “g”, “ğ”
• Farenks konsonantı: “h” 
• Nazal konsonant : “m” ve “n” (5)

Konuşma Bozukluğu
Ingram (6) konuşma bozukluklarını altı

sınıfa ayırmıştır: 
1- Disfoni: Ses tellerinde fiziksel ya da

organik bir sebepten ötürü bozukluk 
2- Disritmi: Konuşma ritmindeki bozukluk 
3- Disartri: Dil, dudaklar, dişler ve damaktaki

şekilsel anomalilere veya fonksiyonların-
daki problemlere bağlı ses üretimindeki
bozukluk 

3.a- Merkezi sinir sistemindeki probleme
bağlı nörolojik anomaliler 

3.b- Çeneler, dişler, dil, dudaklar, damak,
farinks veya birkaçını birden ilgilendiren
lokal anomaliler 

4- Konuşma organlarını ilgilendirmeyen ses
üretim bozuklukları: Bilişsel bozukluk,
duyma bozukluğu, gerçek disfazi, psikolo-
jik sorunlar, çevresel faktörler veya
bunların kombinasyonları 

5- Gelişimsel konuşma bozukluğu sendromu 
6- Yukarıdaki kategorilerden iki veya daha

fazlasının birlikte görüldüğü karma
konuşma bozukluğu.

Anatomy of Speech and Articulation
Speech may be defined as a complex

psycho-physiological process for putting
thoughts into words and organizing these
words into a sequence with grammatical
context (4). It is produced by expelling air
from the lungs past the vocal cord and into
either the oral or nasal cavities. The lips,
tongue, jaw and velum work together to
shape sounds into phonemes that are used in
one’s language. The shaping of the vocal tract
using the lips, tongue, jaw and velum for
speech output is called articulation; where as
the lips, tongue, jaw and velum are the
articulators (5).

The sounds that are produced with no
build-up of air pressure at any point above
the vocal tract are called vowels. They are
pronounced with an open vocal tract as the
articulators are in rest position. In Turkish
alphabet 8 of 29 syllables are vowels: “a e ı i
o ö u ü”.  The rest 21 syllables are called
consonants. During the production, there is a
constriction or closure at some point along
the vocal tract.
• Bilabial consonants: “b”, “p”, “m”
• Labiodental consonants: “f”, “v”.
• Dental consonants: “d”, “t”, “n”, “s”, “z”.
• Dentoalveolar consonants: “c”, “ç”, “j”, “ş”.
• Frontpalatal consonants: “g”, “k”, “l”, “r”, “y”.
• Backpalatal consonants: “g”, “ğ”.
• Pharengeal consonant: “h”.
• Nasal consonants: “m”, “n” (5).

Speech Defects
Ingram (6) classified speech disorders in

childhood as follows:
1- Dysphonia: Disorders of vocalization 
2- Dysrhythmia: Disorders of respiratory

coordination 
3- Dysarthria: Disorders of speech sound

production with demonstrable dysfunction
or structural abnormality of tongue, lips,
teeth or palate 

3.a- Due to neurological abnormalities:
upper motor neurone lesions, nuclear
agenesis, lower motor neurone lesions,
abnormal movement patterns, 

3.b- Due to local abnormalities: jaws and
teeth, tongue, lips, palate, pharynx,
combination of two or more 

4- Disorders of speech sound production not
attributable to dysfunction or structural
abnormalities of tongue, lips, teeth or

INTRODUCTION
The orthodontists and speech specialists

have long been interested in the physiology
of the oropharenygeal mechanism to
understand the relationship between
speech defects and malocclusions (1). In
view of the fact that speech problems and
dental malocclusions may arise from
abnormal orofacial movements due to
neurologic or myopathic conditions related
to genetic factors and maladaptive habits.
The patient who has abnormal or immature
patterns of orofacial muscle function
during mastication and deglution may also
have speech defect as well as malocclusion
(2). Since 80 % of specific speech
movements are produced in the anterior
part of the mouth, it is not surprising that a
causal relationship between speech defects
and malocclusion has long been assumed
to exist (3).
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dişlerin arkasındadır. Artmış overjeti olan
bireylerde ön bölgede oluşturulan seslerin,
özellikle de doğru “s” sesinin çıkarılmasında
güçlük yaşandığı gösterilmiştir (9).

Alveoler Ark, Damak Şekli ve Artikülasyon
Dental arkın ön segmenti “s” ve “z” gibi

ıslıklı seslerin çıkarılmasında önemli rol
oynamakta, bu sebeple ön segmentteki
problemlerde sigmatizm olarak adlandırılan
“s” sesinin yanlış telaffuzu söz konusu
olabilmektedir (10,11).

Laine’ nin (12) bir çalışmasında palatal
genişlik, uzunluk ve derinlikler alçı modeller
üzerinde ölçülmüş ve artikülasyon problem-
leri, seslerin distorsiyonu ve oluştukları yerler
açısından incelenmiştir. Hatalı “s” sesi
çıkaran bireylerin damağının, bu sesi doğru
çıkaranlara göre tüm segmentlerde daha dar
olduğu gözlemlenmiştir. Sesleri damağın arka
bölgelerinde çıkaran bireylerin, sistematik
olarak tüm segmentlerde daha fazla palatal
uzunluğa sahip olduğu görülmüştür.

Sınıf II Maloklüzyonlu Bireylerde
Artikülasyon Bozuklukları
Artmış overjet ve konuşma bozukluğu

arasındaki ilişki mevcut anormal anatomik
ilişkiye rağmen, kompansasyon hareketleriyle
normal konuşmanın sağlanabilmesi nedeniyle
tartışma konusu olmuştur. Bu kompansasyon
mekanizmasını anlayabilmek için sefalometrik
radyografiler ve sineradyografik tekniklerden
yararlanılmıştır (1,4).

Örtülü kapanışın görüldüğü Sınıf II Bölüm
2 anomaliye sahip bireylerde de sibilant
denen “s” ve “z” seslerinde bozukluk
gözlemlenmektedir. Bu seslerdeki bozukluk-
ların yanısıra şiddetli Sınıf II maloklüzyonu
olan bireyler, çoğunlukla bilabial
konsonantlar olan “p”, “b”, ve “m” seslerini
doğru çıkartmakta zorlanırlar. Normalde bu
seslerin oluşturulması sırasında üst ve alt
dudaklar birbirlerine temas etmektedir.
Oysaki Sınıf II maloklüzyonlu bireyler
genellikle bu bilabial sesleri alt dudağı
maksiller kesicilere temas ettirip modifiye
ederler (13).

Sınıf III Maloklüzyonlu Bireylerde
Artikülasyon Bozuklukları
Sınıf III maloklüzyonlu bireylerin dil

postürü genellikle habitüel olarak aşağıda

Türk Ortodonti Dergisi 2011;24:74-80
76

Nalbantgil, Gönül, Arun

Ortodontik anomaliler ve konuşma arasın-
daki ilişkinin incelenmesinde, konuşma
mekanizmasını oluşturan organlardaki
yapı ve görev bozuklukları nedeniyle
oluşan artikülasyon problemleri ele
alınacaktır.

Ortodonti ve Konuşma Bozukluğu İlişkisi
Çoğu gözlemci, artikülasyon bozukluğuna

sahip bireylerin maloklüzyona sahip olma
eğiliminde olduğu konusunda hemfikirdir.
Ancak bu, maloklüzyonun kendisinin
konuşma bozukluğuna yol açtığı anlamına
gelmez. Her iki bozukluğun da benzer
etyolojik faktörleri mevcuttur. Konuşma
bozukluğu direkt olarak maloklüzyonla
neden sonuç ilişkisine dayandırılamaz (1).
Normal oklüzyona sahip bireylerde de
konuşma bozukluğu olabilmekte veya
maloklüzyonu olan bireylerde konuşma
bozukluğu görülmemektedir (7,8). Birçok
bireyde dil ve dudaklar hatalı dişsel
pozisyonlara ve dizilimlere uyum sağlamakta
ve konuşma bozukluğu ortaya
çıkmamaktadır. Dil-dudak adaptasyonu
sağlanmış olan bireylerde alt dudak aktivitesi
daha fazladır. Dil itimine sahip ve konuşma
problemi olan bireylerde ise dil ucunun
istirahat ve fonksiyon sırasında alt keserlerin
daha fazla önünde konumladığı farkedilmiştir
(1). Bu sebeple artikülasyonda rol oynayan
orofasiyal yapıların yeterli adaptasyona sahip
olup olmadığı da önem taşımaktadır. Bu
adaptasyon bireyin karakterine, zeka
seviyesine, kas kontrolüne, duygusal
durumuna ve sosyal konumuna bağlıdır (3).

Kesici Pozisyonları ve Artikülasyon
Ortodonti ve konuşma patolojisi ilşkisini

inceleyen kaynaklara göre, diş arkının ön
kısmı konuşma sırasında kullanılan seslerin
oluşturulmasında önemli rol oynamaktadır.
Araştırmalar, genellikle bozukluğu en sık
görülen harf oluşu ve dişlerle desteklenen
yapılar ile direkt bağlantılı olması nedeniyle
“s” sesinin artikülasyonu üzerine yoğun-
laşmıştır (1). Mükemmel oklüzyonu olan
bireylerde “s” sesi oluşturulurken; üst ve alt
kesiciler başbaşa temasta, molarlar hafif
aralık ve alt çene hafif önde konumlanmış,
dilin kenarları damak kubbesi ve alveoler
yapılarla ilişkide, hyoid kemiği hafif yukarı
konumlanmışken yatay düzlemde dil ucu alt

palate, but associated with: mental defect,
hearing defect, true dysphasia, psychiatric
disorders, adverse environmental factors,
combination of these 

5- Developmental speech disorder syndrome 
6- Mixed speech disorders, comprising two

or more of the above categories.

In this review, the disorders of speech
sound production attributable to dysfunc-
tion or structural abnormalities of
articulation organs will be covered. 

The Relationship between Orthodontics
and Speech
Most observers seem to agree that people

with defective speech articulation tend to
have a proportionately high incidence of
malocclusion. But this does not necessarily
mean that the malocclusion itself is the cause
of the speech disorder. There are many
etiological factors that are common to both
problems. If speech defect is present, it
cannot be assumed to have a strict cause and
effect relationship with malocclusion (1).
Individuals with normal occlusion may have
speech defects and individuals with
malocclusions may have normal speech (7,8).
In most cases, tongue and lips adapt to the
malfunctions and irregularities on dental
arches so that no speech disorders occur.
These people who have tongue-lip adaptation
show greater lower lip activity. In defective
speakers, tip of the tongue slightly overlay the
lower incisors at rest and protrude beyond the
lower incisors during “s” production (1).
Therefore the adaptation capacity of
oropharyngeal structures has an important
role. This adaptation is related to one’s
character, level of intelligence, muscle control,
emotional state and social conditions (3).

Incisor Positions and Articulation
The literature concerning both orthodon-

tics and speech pathology reveal that the
anterior part of the dentition plays an
important role in producing the sounds used
in speech. 

The studies are concerned with “s” sound
production since it is the most difficult sound
to produce and most misarticulated
consonant that are directly related with the
articulator structures (1). In subjects with
ideal occlusion, it has been demonstrated
that production of an acoustically perfect “s”
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dişlerin arkasındadır. Artmış overjeti olan
bireylerde ön bölgede oluşturulan seslerin,
özellikle de doğru “s” sesinin çıkarılmasında
güçlük yaşandığı gösterilmiştir (9).

Alveoler Ark, Damak Şekli ve Artikülasyon
Dental arkın ön segmenti “s” ve “z” gibi

ıslıklı seslerin çıkarılmasında önemli rol
oynamakta, bu sebeple ön segmentteki
problemlerde sigmatizm olarak adlandırılan
“s” sesinin yanlış telaffuzu söz konusu
olabilmektedir (10,11).

Laine’ nin (12) bir çalışmasında palatal
genişlik, uzunluk ve derinlikler alçı modeller
üzerinde ölçülmüş ve artikülasyon problem-
leri, seslerin distorsiyonu ve oluştukları yerler
açısından incelenmiştir. Hatalı “s” sesi
çıkaran bireylerin damağının, bu sesi doğru
çıkaranlara göre tüm segmentlerde daha dar
olduğu gözlemlenmiştir. Sesleri damağın arka
bölgelerinde çıkaran bireylerin, sistematik
olarak tüm segmentlerde daha fazla palatal
uzunluğa sahip olduğu görülmüştür.

Sınıf II Maloklüzyonlu Bireylerde
Artikülasyon Bozuklukları
Artmış overjet ve konuşma bozukluğu

arasındaki ilişki mevcut anormal anatomik
ilişkiye rağmen, kompansasyon hareketleriyle
normal konuşmanın sağlanabilmesi nedeniyle
tartışma konusu olmuştur. Bu kompansasyon
mekanizmasını anlayabilmek için sefalometrik
radyografiler ve sineradyografik tekniklerden
yararlanılmıştır (1,4).

Örtülü kapanışın görüldüğü Sınıf II Bölüm
2 anomaliye sahip bireylerde de sibilant
denen “s” ve “z” seslerinde bozukluk
gözlemlenmektedir. Bu seslerdeki bozukluk-
ların yanısıra şiddetli Sınıf II maloklüzyonu
olan bireyler, çoğunlukla bilabial
konsonantlar olan “p”, “b”, ve “m” seslerini
doğru çıkartmakta zorlanırlar. Normalde bu
seslerin oluşturulması sırasında üst ve alt
dudaklar birbirlerine temas etmektedir.
Oysaki Sınıf II maloklüzyonlu bireyler
genellikle bu bilabial sesleri alt dudağı
maksiller kesicilere temas ettirip modifiye
ederler (13).

Sınıf III Maloklüzyonlu Bireylerde
Artikülasyon Bozuklukları
Sınıf III maloklüzyonlu bireylerin dil

postürü genellikle habitüel olarak aşağıda

sound occurs when the incisors are edge to
edge, molars slightly separated, the mandible
slightly protruded, the blade of the tongue is
consistently related to the palate and alveolar
process where as the horizontal tip lies
posterior to the lower incisors, while the
hyoid bone is slightly elevated. Therefore the
sounds that are produced in the anterior
region, especially a correct “s” sound is more
difficult to produce in cases of increased
overjet (9).

Alveolar Arches, Shape of Palate and
Articulation
Since frontal segment of the dental arch

have an important role in sibilants
pronunciation, sibilant speech disorders might
occur in patients with severe orthodontic
anomaly of the frontal segment (10,11).

In a study by Laine (12), hard stone casts
were prepared for measuring width and
length of dental arches and height of the
palate. According to the analyses, there
seemed to be a tendency for subjects with
distortions of the “s” sound to have a slightly
narrower palate than the subjects with a
correct “s” sound. Also, subjects that produce
sounds from the posterior region had
systematically higher mean values for palatal
length in all segments.

Class II Malocclusion and Articulation
Earlier investigators disputed the

relationship between increased overjet and
speech disorders since compensatory
movements allowed normal speech even in
the presence of abnormal anatomical
relationships. Cephalometric radiography
and cineradiographic techniques were used
to study the nature of this compensatory
mechanism (1, 4).

Sibilant sounds “s“ and “z” often become
distorted and lose some of the high frequency
that is associated with these sounds due to
deep bite and reduced oral opening. On the
other hand, individuals who have severe
Class II malocclusion frequently have
difficulty producing bilabial consonants such
as “p”, “b” and “m”. By definition, the
production of these sounds requires the
upper and lower lip to contact each other.
Individuals who have Class II malocclusion
often modify these bilabial sounds by using
the lower lip in contact with the maxillary
incisors (13). 
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palate, but associated with: mental defect,
hearing defect, true dysphasia, psychiatric
disorders, adverse environmental factors,
combination of these 

5- Developmental speech disorder syndrome 
6- Mixed speech disorders, comprising two

or more of the above categories.

In this review, the disorders of speech
sound production attributable to dysfunc-
tion or structural abnormalities of
articulation organs will be covered. 

The Relationship between Orthodontics
and Speech
Most observers seem to agree that people

with defective speech articulation tend to
have a proportionately high incidence of
malocclusion. But this does not necessarily
mean that the malocclusion itself is the cause
of the speech disorder. There are many
etiological factors that are common to both
problems. If speech defect is present, it
cannot be assumed to have a strict cause and
effect relationship with malocclusion (1).
Individuals with normal occlusion may have
speech defects and individuals with
malocclusions may have normal speech (7,8).
In most cases, tongue and lips adapt to the
malfunctions and irregularities on dental
arches so that no speech disorders occur.
These people who have tongue-lip adaptation
show greater lower lip activity. In defective
speakers, tip of the tongue slightly overlay the
lower incisors at rest and protrude beyond the
lower incisors during “s” production (1).
Therefore the adaptation capacity of
oropharyngeal structures has an important
role. This adaptation is related to one’s
character, level of intelligence, muscle control,
emotional state and social conditions (3).

Incisor Positions and Articulation
The literature concerning both orthodon-

tics and speech pathology reveal that the
anterior part of the dentition plays an
important role in producing the sounds used
in speech. 

The studies are concerned with “s” sound
production since it is the most difficult sound
to produce and most misarticulated
consonant that are directly related with the
articulator structures (1). In subjects with
ideal occlusion, it has been demonstrated
that production of an acoustically perfect “s”
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formundaki maloklüzyonlar veya devias-
yonlarla ilgili olan artikülasyon problem-
lerinden ayrı bir bölümde incelense de,
dudak-damak yarıklı hastalarda görülmeleri
nedeniyle konuşmanın karakteri açısından
farkını ayırt etmek itibarıyla önemlidir (13).

Türk alfabesinde yalnızca “m” ve “n”
sesleri nazal seslerdir ve yalnızca bu
konsonantlar oluşurken nazal kaviteye hava
ve ses akımı olur. Eğer birey velofarengeal
alanı kapatmakta zorlanıyorsa, hava ve ses
akımı oral kavite yerine nazal kaviteye
yönlenir ve burundan gelen ve hipernazal
rezonans ile karakterize bir ses oluşur. 

Laine ve ark.’ı (18) dudak-damak yarıklı ve
velofarengeal yetersizlikle bağlantılı velar
rezistans kaybının ses basıncı ve hava akımı
ile ilişkisini araştırmışlar, velofarengeal
açıklığın artmasına bağlı olarak intraoral
basıncın azaldığı ve nazal basıncın ve hava
akım oranının arttığını gözlemlemişlerdir.
Buna göre velar yetmezliği olan yani düşük
velar rezistansa sahip bireylerde,  konsonant
seslerin oluşturulması için gerekli basıncı
sağlayabilmek için hava akımı oranının arttığı
sonucuna varılmıştır.

Ortognatik Cerrahi ve Konuşma 
Ortognatik cerrahi ile maloklüzyonun

tedavisi sonucu hem dişlerde hem de
çenelerde düzelme meydana gelir. Dişler ve
dudaklar arasındaki ilişkinin de düzeltildiği
varsayıldığında konuşmanın da olumlu yönde
etkileneceği düşünülebilir. Ancak hangi cerrahi
yöntemin izlendiği, hangi çenede operasyonun
yapıldığı da önem taşımaktadır. Dalston ve Vig
(19) hem maksiller hem de mandibular
ortognatik cerrahi geçirmiş 40 bireyin
konuşmasında istatistiksel olarak anlamlı, uzun
süreli değişim gözlemlenmediğini bildirmiştir.
Garber ve ark. (20) ise altı premaksiller
osteotomi hastasının postoperatif kayıtlarını
takip etmiş ve artikülasyon bozukluğunun en
çok operasyondan 5 -7 gün sonra olduğunu
bulmuşlardır.  Altı hastanın beş tanesinde
artikülasyon operasyondan 1 ay sonra,
operasyondan önceki haline dönmüştür.
Altıncı hasta ise bu seviyeye 3 ay sonra
ulaşmıştır.

Hassan ve ark. (21) dudak-damak yarığı
olmayan ve ortognatik cerrahi geçirmiş

Türk Ortodonti Dergisi 2011;24:74-80
78

Nalbantgil, Gönül, Arun

konumlanmıştır ve daha gevşek durur.
Sibilantların oluşması için linguoalveolar
valfın kasılması yeterli şekilde gerçekleşmez
(4). Sınıf III maloklüzyonlu bireyler genellikle
labiodental ve linguoalveolar konsonantların
çıkarılmasında zorluk çekerler. “f” ve “v” gibi
labiodental konsonantların oluşması için alt
dudağın maksiller kesicilerin çok yakınında
bulunması gerekir. Bu bireyler iki tip hatalı
durum sergilerler. İlki, bu seslerin çıkarılması
için alt dudağı üst dudağa doğru hareket
ettirir ve seslerin oluşması gereken yerde dar
bir hava akımı oluştururlar. İkinci durumda
ise ters labiodental postür yani üst dudağın
alt kesicilere teması söz konusudur. Sınıf III
maloklüzyonlu bireyler ayrıca “t”, “d”, “l”,
“n”, “s” ve “z” gibi linguoalveolar seslerin
oluşturulmasında da güçlük çekerler. Bu
sesler dil ucunun alveoler sırtlara yakın
teması ile oluşurlar. Bu maloklüzyona sahip
bireyler bu sesleri dil ucunu üst kesicilere
temas ettirerek çıkarırlar. Bu nedenle “s” ve
“z” sesleri peltek konuşma şeklinde
duyulmaktadır (13).

Ön Açık Kapanış ve Artikülasyon
En fazla artikülasyon bozukluğu ön açık

kapanış vakalarında görülmektedir (1,14-16).
Ön açık kapanış ile linguoalveoler
konsonantlardan “t”, “d”, “n”, “l” seslerinin
distorsiyonu ilişkilendirilmektedir (15).

Ön açık kapanışa sahip bireylerin ön
bölgede çıkardıkları seslerde distorsiyon
gözlenmiştir. Ön açık kapanışın kendi başına
nadiren artikülasyon problemi oluşturduğu,
diğer oklüzal anomalilerle birlikte ise şiddetli
artikülasyon bozukluğuna sebep olduğu
bildirilmiştir (16). Bernstein (17) ise açık
kapanışın peltek konuşma ile direkt ilişkisi
olduğunu, fakat açık kapanış ile pelteklik
şiddeti arasında ilişki bulunmadığını
bildirmiştir.

Diastema ve Artikülasyon 
Literatürde üst ön bölgedeki diastema veya

üst keser eksikliği ile artikülasyon problemi
arasında ilişkiye de rastlanmıştır. Laine ve
ark.’ı (9) üst keserler arasındaki diastemaların
“l”, “n”, “d” ve “r” seslerinde distorsiyona
sebep olduğunu bulmuştur. Ancak bu seslerin
yanlış telaffuzunda, artmış ileri itimin ve
azalmış overbite’ın etkisinin diastemaya
oranla daha fazla olduğu bulunmuştur.

Class III Malocclusion and Articulation
Class III subjects often have a tongue

posture that is habitually low and flaccid.
Constriction of the linguoalveolar valve
necessary for sibilants is therefore not
produced effectively (4). Individuals who
have Class III malocclusion often present
difficulty in producing labiodental and
linguoalveolar consonants “f” and “v”. These
sounds require the lower lip to position
nearly to the maxillary incisors. Instead of the
typical place of production, Class III patients
may exhibit two types of error pattern. The
first common pattern is the individuals that
produce these sounds with a bilabial place of
production, moving the lower lip up to the
upper lip and narrowly constricting the
airflow at the place of articulation. The
second pattern involves the upper lip slightly
contacting the mandibular incisors, in a
reversed labiodental posture. 

Individuals who have Class III
malocclusion also tend to have difficulty with
the linguoalveolar consonants “t”, “d”, “l”,
“n”, “s” and “z”. These sounds should be
produced with tongue tip approximating the
alveolar ridge. Instead, these individuals
often produce these sounds with the tip of the
tongue contacting the maxillary incisors. This
is called dentalization and listeners describe
it as a lisp (13).

Openbite and Articulation
The most common speech problems are

encountered in the anterior openbite cases
(1,14-16). A significant relationship between
openbite and anterior lisping during
articulation of the linguoalveolar consonants
“t”, “d”, “n”, “l” has been found (15). 

Distortion of anteriorly produced sounds is
observed in individuals who have openbite. It
is reported that incisal openbite alone is
rarely associated with articulatory speech
disorders. However, if it is combined with
other occlusal anomalies, more severe
misarticulations are observed (16). On the
contrary, Bernstein (17) reported that even
though speech defects are directly related to
openbite, the severity of the lisp does not vary
with the amount of the malocclusion. 

Diastema and Articulation 
The relation between upper anterior

spacing and speech defects was revealed by
Laine et al.(9). They reported that spacing of
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nedeniyle konuşmanın karakteri açısından
farkını ayırt etmek itibarıyla önemlidir (13).
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sesleri nazal seslerdir ve yalnızca bu
konsonantlar oluşurken nazal kaviteye hava
ve ses akımı olur. Eğer birey velofarengeal
alanı kapatmakta zorlanıyorsa, hava ve ses
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yönlenir ve burundan gelen ve hipernazal
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akım oranının arttığını gözlemlemişlerdir.
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sonucuna varılmıştır.
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Ortognatik cerrahi ile maloklüzyonun

tedavisi sonucu hem dişlerde hem de
çenelerde düzelme meydana gelir. Dişler ve
dudaklar arasındaki ilişkinin de düzeltildiği
varsayıldığında konuşmanın da olumlu yönde
etkileneceği düşünülebilir. Ancak hangi cerrahi
yöntemin izlendiği, hangi çenede operasyonun
yapıldığı da önem taşımaktadır. Dalston ve Vig
(19) hem maksiller hem de mandibular
ortognatik cerrahi geçirmiş 40 bireyin
konuşmasında istatistiksel olarak anlamlı, uzun
süreli değişim gözlemlenmediğini bildirmiştir.
Garber ve ark. (20) ise altı premaksiller
osteotomi hastasının postoperatif kayıtlarını
takip etmiş ve artikülasyon bozukluğunun en
çok operasyondan 5 -7 gün sonra olduğunu
bulmuşlardır.  Altı hastanın beş tanesinde
artikülasyon operasyondan 1 ay sonra,
operasyondan önceki haline dönmüştür.
Altıncı hasta ise bu seviyeye 3 ay sonra
ulaşmıştır.

Hassan ve ark. (21) dudak-damak yarığı
olmayan ve ortognatik cerrahi geçirmiş

maxillary incisors is associated with
articulatory disorders of “l”, “n”, “d” and “r”
sounds. They also concluded that increased
overjet and openbite plays a more important
role than anterior spacing during
pronunciation. 

Velopharyngeal Function and Speech
Even though velopharyngeal dysfunction

differs from the articulation errors related to
malocclusions or deviations of the maxillary
arch form, it is important to differentiate these
speech characteristics since it is seen in
individuals who have cleft palate (13).

In Turkish alphabet only two sounds “m”
and “n” are nasal consonants, and the air and
sound flow in the nasal cavity occur during
the production of these consonants. If
individuals have difficulties closing the
velopharyngeal area, air and sound flow are
directed to the nasal cavity rather than the
oral cavity, thus resulting with speech that is
characterized by audible nasal air emission
and hypernasal resonance.

Laine et al. (18) has investigated the
association between the velopharyngeal
inadequacy with speech pressures and
airflow. It is reported that individuals with
velar inadequecy or cleft plate that have low
velar resistance, compensate this by
increasing airflow rate to maintain adequate
pressure for consonant sounds production.  

Orthognathic Surgery and Speech
The correction of malocclusions by

ortognathic surgery is achieved both by the
changes in the tooth and jaw positions. It is
possible that the speech will be influenced in
a positive way since the lip positions will
improve due to dental corrections. However,
the method and kind of surgery also plays an
important role. Dalston and Vig (19) reported
that in a group of 40 patients who underwent
maxillo-mandibular ortognathic surgery, no
statistically significant and long-term changes
in speech were observed. In a study by
Garber et al. (20), the speech of six
premaxillary osteotomy patients was
observed at the postoperative period. They
found that the articulation error rates were
greater 5 to 7 days after surgery. The error
rates returned to preoperative levels after 1
month in five of the six patients. The sixth
patient returned to the pre-surgery level after
3 months.
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necessary for sibilants is therefore not
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have Class III malocclusion often present
difficulty in producing labiodental and
linguoalveolar consonants “f” and “v”. These
sounds require the lower lip to position
nearly to the maxillary incisors. Instead of the
typical place of production, Class III patients
may exhibit two types of error pattern. The
first common pattern is the individuals that
produce these sounds with a bilabial place of
production, moving the lower lip up to the
upper lip and narrowly constricting the
airflow at the place of articulation. The
second pattern involves the upper lip slightly
contacting the mandibular incisors, in a
reversed labiodental posture. 

Individuals who have Class III
malocclusion also tend to have difficulty with
the linguoalveolar consonants “t”, “d”, “l”,
“n”, “s” and “z”. These sounds should be
produced with tongue tip approximating the
alveolar ridge. Instead, these individuals
often produce these sounds with the tip of the
tongue contacting the maxillary incisors. This
is called dentalization and listeners describe
it as a lisp (13).

Openbite and Articulation
The most common speech problems are

encountered in the anterior openbite cases
(1,14-16). A significant relationship between
openbite and anterior lisping during
articulation of the linguoalveolar consonants
“t”, “d”, “n”, “l” has been found (15). 

Distortion of anteriorly produced sounds is
observed in individuals who have openbite. It
is reported that incisal openbite alone is
rarely associated with articulatory speech
disorders. However, if it is combined with
other occlusal anomalies, more severe
misarticulations are observed (16). On the
contrary, Bernstein (17) reported that even
though speech defects are directly related to
openbite, the severity of the lisp does not vary
with the amount of the malocclusion. 

Diastema and Articulation 
The relation between upper anterior

spacing and speech defects was revealed by
Laine et al.(9). They reported that spacing of
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hastalarda konuşma hakkında kaynak
taraması yapmışlardır. Elde ettikleri sonuçlara
göre maloklüzyonlar ve konuşma bozukluğu
arasında direkt bir ilişki olmadığını, ayrıca
ortognatik cerrahinin de konuşmayı direkt
etkilediğini gösteren kesin bir sonuç
bildirmenin güç olduğunu belirtmişlerdir.

SONUÇ
Maloklüzyonlar ve konuşma arasındaki

ilişkiyi inceleyen yayınlar arasında en tutarlı
bulgular ön açık kapanışın, artmış overjetin,
overbite’ın ve üst keser diastemalarının
artikülasyonu etkilemesidir. Ancak dudak-
damak yarıklı hastalar dışında direkt olarak
maloklüzyonun şiddeti ve konuşma bozuk-
luğunun şiddeti arasında herhangi bir
bağlantı bulunamamıştır. Maloklüzyonlar ve
konuşma ilişkisinde adaptasyon ve kompan-
sasyon yeteneği çok önemli rol oynamak-
tadır. Diğer yandan ortodontik tedavinin
artikülasyonu etkilediğini kanıtlayan rando-
mize kontrollü bir çalışma bulunmamaktadır. 

Hassan et al. (21) made a literature survey
to assess the effects of ortognathic surgery on
speech among non-cleft individuals. As a
result, they reported that there is no clear
evidence directly relating malocclusions to
speech discrepancies, and it is difficult to
draw any firm conclusions with respect to the
effect of orthognathic surgery on speech.

CONCLUSION
The most consistently reported traits

between the malocclusion and speech
defects are anterior openbite, increased
overjet and overbite and maxillary spacing.
However, there is no clear evidence of a
direct relationship between the severity of
malocclusion and misarticulation except
individuals with cleft palate. Adaptation and
compensation ability plays an important role
in the relationship between malocclusion
and speech. On the other hand, there is no
randomized controlled trial that orthodontic
treatment influences any articulation
disorders.
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