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AÇIK KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ 

Ön Açık Kapanış Anomalisinin Tanımı  

Ön açık kapanış, mandibula tamamen oklüzyona  getirildiğinde, üst kesici dişlerin 

kronlarının alt kesici dişlerin kesici üyelerini örtmemesi durumu olarak tanımlanabilir. 

• Aralık 1 mm veya daha az ve kaninden kanine ise       "basit open bite’’ 

• Premolarlar arasında  ise  "compound open bite’’ 

• Molarlar  dahil  ise "infantil open bite" denmektedir. 

Ön Açık Kapanış  Anomalisinin Etiyolojisi  

Mandibular kondilde posterior yönde gelişim olduğunda, çene ucu ve mandibula 

vertikal gelişim göstererek geriye ve aşağıya doğru rotasyon oluşması  ile açık 

kapanışa neden olacaktır. 

Mandibulanın aşağı ve geriye rotasyonuna neden olan, maksiller molarların ve 

alveolün vertikal yönde aşırı uzaması ve maksillanın ön kısmındaki yetersiz alveoler 

büyüme sonucu açık kapanış oluşabilir.  

Dil hareketlerinin anormal paterni, yutkunma veya dil itmesinin anormal paternlerinin 

açık kapanışın etiyolojik faktörleri olduğu uzun yıllardır tartışılmaktadır. 

• Araştırmacılar, klinik  gözlemlerine dayanarak dilin açık kapanışın başlıca 

nedeni olduğunu vurgulayarak,  dilin hatalı postural konumunun anomaliye 

neden olabileceğini bildirmişlerdir. 

• Tuncer ve ark., dil ile ilgili çalışmalarında dilin açık kapanışta, normale göre 

dinlenme pozisyonunda,  kökünün daha geride, dorsumunun daha alçak, 

ucunun ise daha ileride bulunduğu sonucuna varmışlardır. 

• Araştırmacılar, dil büyüklüğünün de etiyolojik bir faktör  olduğunu belirterek 

büyük dilin ön dişler arasında yer arayacağını ve açık kapanışa neden 

olacağını  belirtmişlerdir. 

• Frankel ve Frankel, dudak yetersizliğinin  iskeletsel  ve yumuşak doku gelişimi 

arasındaki  bozukluğun bir sonucu   olarak ortaya çıktığını bildirmişlerdir. Bu 

araştırmacılar, dudak çevresi kaslarının zayıflığının açık kapanışa neden 

olduğunu belirtmektedirler.   

• Üst solunum  yolu  problemleri, geniş adenoidler,  tonsiller veya üst solunum 

yollarını bloke eden  septum deviasyonları, geniş konkalar veya allerjiler 

sonucu oluşacak ağızdan nefes alma, alçak dil pozisyonu ve mandibulanın 

posterior rotasyonu    açık kapanışa neden olmaktadır. 



• Subtelny, normalden sapmış kas gelişimi ve fonksiyonu ile parmak emmenin 

önemli etiyolojik faktörler olduğunu belirtmiştir.  

• Emilen parmağın pozisyonu, emme sıklığı ve şiddeti etkili olmaktadır. 

Etiyolojik faktörleri daha geniş bir çerçevede şu şekilde sıralayabiliriz; 

1. Kalıtım 

2. Mental gerilik 

3. Sendromlar 

4. Dilin postürü, parafonksiyonları, boyutları 

5. Dil ve ağız çevresi kasları ilişkileri 

6. Dil ve dudakların ilişkileri 

7. Kötü alışkanlıklar (parmak emme, dil emme, şiddetli tırnak yeme) 

8. Dişlerin sürme pozisyonunun etkileri (dentoalveolar gelişim) 

9. Mandibular büyüme 

10. Maksiller gelişim 

11. Çene yüz bölgesi fonksiyonel matriksleri 

12. Üst solunum yolu problemleri 

13. Travma, kaza ve iltihabi hastalıklar sonucu kondilde oluşan nedbe dokusu 

Ön Açık Kapanış Anomalisinin Sınıflandırılması 

Dişsel  açık  kapanış; çene ve yüz bölgesinde  belirgin bir malformasyon  görülmez. 

Genellikle kötü alışkanlığa  bağlı olarak ortaya çıkar. İskeletsel  ilişkiler normal olup 

sorun dentoalveoler bölgede görülür. 

 Büyüme tipi genellikle horizontaldir. Ancak müdahale  edilip düzeltilmediği taktirde 

horizontal gelişim   vertikal gelişime dönüşerek iskeletsel açık kapanışa neden 

olabilecektir. 

İskeletsel açık kapanış; iskeletsel ve dental düzensizliklerin kombinasyonu ile oluşur 

ve çene yüz bölgesinde  belirgin bir malformasyon gösterir. 

Kim, mandibula konumunun açık kapanışın  iskeletsel    tanısında ayırıcı olduğunu ve 

mandibula normal konumda olduğu zaman dişsel, olmadığı zaman ise iskeletsel 

olarak kabul edilebileceğini bildirmiştir. 

Tedavi Yaklaşımları 



Ön açık kapanış vakalarının tedavisinde iyi sonuç veren ve stabilitesi olan  bir  tedavi  

yöntemi seçmek  ancak doğru bir  tanı  ile  mümkün olabilir. 

Maloklüzyonun tabiat ve şekli, kraniofasial  bir malformasyon olup  olmadığı, 

anomalinin çiğneme, yutkunma ve konuşma fonksiyonlarına etkisi tedavi 

planlamasında dikkat edilecek  başlıca faktörlerdir.  Dişsel ve iskeletsel açık kapanışı 

ayırmak çok önemlidir.  Dişsel açık kapanış vakaları etiyolojik faktör ortadan 

kalktıktan sonra kendiliğinden düzelebildiği gibi  myofonksiyonel ve mekanik 

yöntemlerle de düzeltilebilirier. 

Süt ve karışık dişlenme döneminde alışkanlık kontrolü, anormal perioral kas 

fonksiyonu eliminasyonu sebebe yönelik tedavi yaklaşımlarıdır. Myofonksiyonel 

tedavi olarak dilin ve perioral kaslarının olumsuz  etkilerini elimine  etmek  için 

konuşma terapisi  ile  kombine değişik egzersizler  verilir. Alışkanlık nedeniyle olşan 

açık kapanışlarda sabit veya hareketli   olarak dil tutucu veya vestibüI plak  

kullanılabilir. 

İskeletsel ön açık kapanış tedavisinde genel prensip, alt  ve üst posterior vertikal 

dentoalveoler büyüme ve üst çene vertikal büyümesinin frenlenmesi, böylece aşağı 

ve arka yönde büyüme gösteren mandibular büyümenin horizontal yöne 

kaydırılmasıdır. 

Gelişimini tamamlamış  bireylerde  yani  geç  dönemde  açık  kapanış tedavisi 

dentoalveoler düzeyde yürütüldüğü zaman,  sabit  tedavi  yöntemleri uygulanır. 

Çekimli ya da çekimsiz uygulanan bu tür tedavilerde vertikal elastikler ile açık 

kapanış elimine edilebilir. 

Bir başka tedavi yaklaşımı ise ağız dışı aparey high-pull  headgear veya dikey çenelik 

uygulanmasıdır. Amaç, üst  molarların intrüzyonunun sağlanması ve yüzün normal 

boyutlarına indirilmesidir. Ayrıca dikey çenelik ile mandibulaya  dik  yönde  kuvvet 

uygulayarak öne ve yukarı rotasyonunu sağlamak, posterior dişlerin sürmelerini 

engelleyerek posterior bölgede gelişim, dolayısıyla üst çenenin aşağı rotasyonu        

engellenmektedir.  

Büyümesini tamamlamış şiddetli vakalarda     cerrahi ve/veya ortodontik tedavi 

yaklaşımlarla   tedaviler yürütülebilir. 

İskeletsel ön açık kapanışın erken dönem tedavisinde, çiğneme kaslarının kasılma 

kuvvetlerinden yararlanılarak oluşturulan morfolojik değişim, uzun yıllardır genel 

ortopedide kullanılan bir yaklaşım olan iskeletsel deformitelerin düzeltilmesi için 

fonksiyonel yaklaşımı desteklemektedir.  

Isaacson, dişten kemiğe ve kemikten kemiğe değişimler üzerinde fasiel kaslanmanın 

önemini belirtmiştir. Kaslanmanın molar vertikal pozisyonu ve   vertikal çene 

ilişkilerinin belirlenmesinde  dominant kuvvet oluşturduğunu  bildirmiştir. 



 İskeletsel açık kapanış olgularında uzun yüz görülmekte ve kaslar zayıf 

gelişmektedir. Tedavinin  başarısı ve uzun süre stabil kalabilmesi için kasların 

kuvvetinin ve fonksiyonunun arttırılması gereklidir.  

Büyüme ve gelişim dönemindeki iskeletsel ön açık kapanış olgularında posterior 

alveoler yükseklik artışı ve alt yüz yüksekliğinin artışının önlenmesinde bukkal 

segmentler üzerinde uygulanan intrüziv kuvvetler mandibulanın öne rotasyonunu 

sağlayacaktır.  

Fonksiyonel apareylerden özellikle bionatör ve          posterior bite-blok ile ilgili 

araştırmalar apareylerin aktivasyonunu desteklemektedir.  

Fonksiyonel yöntemlerle iskeletsel açık kapanış tedavisi aktif gelişim dönemindeki 

bireyler için geçerlidir. 

Burada amaç; 

1. Ön bölgede vertikal alveoler gelişim sürerken maksiller-sutural, maksiller ve 

mandibular vertikal alveolar gelişimin inhibe edilmesi ile palatal düzlemin öne 

ve aşağı rotasyonunun sağlanması 

2. Mandibulanın vertikal yön gelişiminin sagital yöne kaydırılmasıdır. 

İskeletsel ön açık kapanış anomalisinin fonksiyonel tedavisinde çeşitli fonksiyonel 

apareyler kullanılmıştır; 

• Frankel  ve  ark.,  kendi  tedavi  stratejileri  doğrultusunda "Frankel lV" 

apareyini dudak kapatma alıştırmaları ile birlikte kullanmıştır. 

• Clark, ikiz bukkal bloklar 

• Orton, bukkal segment intrğzyon splinti ve intrüziv aktivator, 

• Weinbach ve Smith, Aras ve ark., bionatör 

• Mc Namara, kinetor 

• Haydar, Enacar ve Erbay-Olgen, Frankel IV 

• lscan ve Akkaya, Koralp ve işcan, Sander ve Wichelhaus, Weinreich, Sansoy 

ve işcan, posterior bite-blok 

• Ön açık kapanış anomalisinde kullanılan bionator          'open-bite bionatörü' 

veya 'koruyucu bionator' olarak isimlendirilir. Bu tip olgularda  alt  üst  ön  

dişlerde infraoklüzyon, bukkal  segmentlerde ise aşırı gelişim görülmektedir. 

Etiyolojik faktörün dil olduğu kabul edildiğinden dili bu bölgelerden uzak 

tutmak, etkisini ortadan kaldırmak gerekmektedir. 

• Aparey yapılırken ön bölgede akrilik kısım devam ettirilir. Damak bölgesine 

taşmamasına dikkat edilmelidir. Ancak gelişim beklenen bu bölgede akril kısım 



dişlerle veya alveol kemiği ile temas etmemektedir. Beklenen yalnız dişlerin 

değil dişlerle birlikte alveoler bölgenin de normal konuma ulaşmasıdır.  

• Maksiller  ve  mandibular  akrilik  bölümler  bukkalde  ısırma blokları halinde 

temas etmektedirler. Bukkal segmentteki dişler ile akrilik kısım temas 

halindedir.  Ancak Balters‘in felsefesi dudakların  kapanabilmesini 

gerektirdiğinden  arka  dişler  ile  temasta bulunan  ısırma bloklarının  dik  yön 

yüksekliği hastanın dudak kapatma alıştırmalarına engel olmayacak 

yükseklikte olmalıdır. Bu ısırma bloklarının amacı ön bolgede gelişime izin 

verildiğinde arka bölümlerdeki istenmeyen gelişime engel olunmasıdır.   

• Ayrıca  bu  bölgelerde intrüzyonu sağlayarak mandibulanın öne rotasyonuna 

yardımcı olmaktadır. Bu olay ısırma bloğunun kasların  gerilme  refleksini  ve  

arka dişler üzerindeki depresif yanıtı uyararak alt çenenin öne ve yukarı 

rotasyonunu sağlaması şeklinde meydana gelmektedir. 

• Apareyin en iyi sonuç verdiği dönem aktif gelişim dönemidir. Kullanım süresi 8-

12 aydır. 

•  Günde en az 18 saat kullanılması gerekmektedir. 

• Posterior bite-blok: 1960‘lı  yıllardan beri kullanılan posterior bite blok, alt 

çenenin dik yön konumunun değiştirilmesi ve elde edilen  çiğneme kası  

kuvvetlerini  nazomaksiller  kompleksin  büyüme yönüne  dik  olarak ileterek 

alt-üst arka dentoalveoler yapıların dik yön büyümelerini frenleyerek alt 

çenenin anterior rotasyonunun sağlanması ile ön açık kapanış anomalisinin 

düzeltilmesinde kullanılan fonksiyonel bir apareydir. 

Aparey aktif gelişim çağındaki bireylere uygulanır. Tedavi süresi 

ortalama olarak 8 aydır.  

Günde en az 18 saat kullanılması gereklidir. 

 


