
Dr.Levent Vahdettin 

Çene Yüz Sisteminde Normal Kavramı 

Sert ve yumuşak dokular birbiri ile uyum içerisinde gelişir ve çalışır. 

Oral fonksiyonel matrixin en önemli komponentlerinden birisi de perioral ve oral kas 

grubudur. 

Kemik yüzeylerini örten yumuşak dokular kemiğin normal şekillenmesinde primer 

stimülan olarak rol oynarlar. 

Ağız ve yüz bölgesinin çevresinde bulunan             kas – kemik ilişkilerinin ve kaslar 

arası dengenin normal olmaması, diş ve çene sistemlerinde çeşitli anomalilerin 

doğmalarına neden olmaktadır. 

Bu nedenle çiğneme, konuşma yutkunma ve solunum gibi büyük önem taşıyan 

fizyolojik işlevlerin incelenmesi, anormal olanların saptanması, diş ve çene 

kavislerinin durumu ve tedavisi açısından ayrı bir  önem arz etmektedir.  

 Yumuşak dokuların dinlenme konumunda sahip oldukları özellikler, dişlerin 

konumunu etkiler. 

 Dudaklar, yanaklar ve dil arasında kalan dişlerin üzerine etki eden kuvvetlerin 

dağılımı diş arkının şeklini verirler. 

 Oklüzyondaki bozukluklar da çiğneme kaslarını etkileyerek kapanışta 

değişikliklere neden olabilirler. 

 Yumuşak dokularla ilgili kötü alışkanlıklar da ortodontik anomalilerin 

gelişiminde etkilidir. 

 Yutkunma, konuşma gibi fonksiyonlar sırasındaki yumuşak doku davranışları 

dikkatle muayene edilmelidir. 

Amacımız, dilin bu denge içindeki fonksiyonunu inceleyerek dişlere olan etkisini 

araştırmak ve oluşabilecek problemlerin tedavi yöntemlerine değinmektir. 

NORMAL OKLÜZYON 

OKLÜZYON: Alt çenenin istirahat durumundan yukarıya doğru hareket etmesiyle alt 

ve üst dişlerin birbiriyle en fazla ölçüde temasa geçerek kenetlenmelerine yani alt ve 

üst dişlerin tüberkül fissür ilişkilerine oklüzyon denir. 

Oklüzyon (latince: occludere) kelime anlamı olarak kapatma, kapalı olma durumu 

olarak tanımlanabilir. 

Sonradan yapılan daha geniş kapsamlı tanımlamalara göre ise oklüzyon; çenelerin 

normal fonksiyon, parafonksiyon ve disfonksiyonları durumunda çiğneme 

komponentleri arasında görülen ilişkidir. 



Angle’ın tanımlamasına göre oklüzyon, çeneler kapalı olduğunda dişlerin karşılıklı 

ilişkisi olarak tanımlanmıştır.  

Normal oklüzyon ise maksiller ve mandibüler arklar terminal kapanışta iken dişlerin 

birbirleri ile karşılıklı ilişkileri olarak kabul edilebilir kapanıştır. Normal kavramı kişiden 

kişiye değişebilir. Belli bir sınırı yoktur. 

Normal oklüzyon ideal oklüzyondan ufak tefek sapmalar gösterebilir.  

İdeal olarak normal bir oklüzyonda ön bölgede overjet ve overbite mesafesi 2mm ve 

molar bölgesinde üst birinci moların mesiobuccal tüberkülü ile alt birinic moların 

mesio bukkal oluğu temas halindedir. 

• Dental oklüzyon kişiden kişiye değişiklikler gösterir. Bu farklar: 

• Dişlerin sayıları 

• Dişlerin boyutları ve formları 

• Sürme zaman ve sıraları 

• Dental ark boyut ve şekli 

• Çiğneme sistemindeki yapıların farkları 

• Baş ve yüz bölgesindeki yapıların büyüme ve gelişimsel farklarıdır. 

Kapanışı etkileyen gelişimsel faktörler: 

• Maksilla ve mandibulanın büyüklüğü, konumu, birbiri ile ilişkisi (kalıtımsal). 

• Normal gelişmiş çene kemikleri üzerinde dişlerin konumları ve birbiri ile 

ilişkileri (kalıtsal ve lokal etkenler). 

• Erüpsiyondan önce dişlerin kapanışa ulaşmak için izledikleri yol. 

• Sürdükten sonra dişleri etkileyen faktörler. 

• Diş antagonisti ile temas ettikten sonra ortaya çıkan değişici kuvvetler. 

Angle, 1899 yılında optimal oklüzyonu üst birinci molar dişi sabit kabul ederek 

sınıflandırmıştır. 

Bu tanımlamaya göre, üst 6 nolu dişin mezyo-bukkal tüberkülü, alt 6 nolu dişin mesial 

ve orta tüberkülleri arasındaki sulkusa yerleşmişlerdir. 

• Andrews, 120 adet doğal optimal kapanışlı birey üzerinde yürüttüğü çalışma 

sonucunda oklüzyonun altı anahtarı olduğunu öne sürmüştür. 

1) A. Angle’ın tanımladığı gibi molar dişlerde sınıf I kapanış ilişkisi olmalı 

B. Tüberkül fossa ilişkileri düzgün olmalı 



C. Overjet ve overbite mesafeleri normal olmalı. 

D. Orta çizgi kaymamış olmalı. 

2) Kron angulasyonu (Tip): Oklüzal düzleme indirilen dikme ile dişin uzun ekseni 

arasındaki açı tip’i tarif eder. Her bir dişin kron ekseni çizildiğinde bu eksenlerin 

koleye gelen kısmı kesici kenara göre daha distalde konumlanmalıdır. Kron 

angulasyonu arka bölgede kapanışa etki ederken ön bölgede de estetiği etkiler. 

3) Kron inklinasyonu (Tork): Dişlerin kökleri ve insizalleri arasındaki eğimi verir. Kron 

inklinasyonu overbite ve posterior oklüzyonu etkiler. 

4) Dişlerde rotasyonlar olmamamlıdır. Arka dişler rotasyon halindeyken normalden 

daha fazla yer kaplarken, ön bölge dişleri normalden daha az yer kaplar. 

5) Diastemalar bulunmamalıdır. Komşu dişlerle sıkı aproksimal kontaklar 

kurulmalıdır. 

6) Spee eğrisi hafif düz veya konkav olmaıdır. Spee özellikle arka dişler bölgesinde 

belirgindir. Alt çenede konkav (içbükey), üst çenede ise konveks (dışbükey)dir.  

• Sentrik İlişki: 

Alt çene eklem başlarının alt çene eklem çukurundaki ideal konumudur. 

• Sentrik Oklüzyon: 

Alt ve üst çene dişlerinin en fazla tüberkül-fissür teması durumuna sentrik oklüzyon 

denir 

• İdeal Oklüzyon: 

Eğer alt ve üst çene dişlerinin maksimum interküspidasyon durumunda alt çene 

eklem başları da eklem çukurlarında ideal konumlarında ise ideal oklüzyon var 

demektir. 

• Sentirk oklüzyon artı  sentrik ilişki eşittir ideal oklüzyon. 

• Overjet: 

• Üst orta kesici dişin kenar noktasının alt orta kesici dişin vestibül yüzeyine, 

oklüzyon düzlemine paralel olarak ölçülen uzaklığıdır. 

• Overbite: Üst ve alt orta kesici dişlerin, kesici kenar noktalarının oklüzyon 

düzlemine dik uzaklığıdır. 

• Normal oklüzyon, nötral oklüzyon, ideal oklüzyon, anomali göstermeyen 

Angle sınıf I kapanış deyimlerinin hepsi eş anlamlıdır. 

 



 


