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DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ 

Derin Örtülü Kapanışın  

Tanımı ve Etyolojisi 

• Derin örtülü kapanış, maksiller keserlerin mandibuler keserleri % 50 veya daha 

fazla örtmesi olarak tanımlanmıştır. 

•  Solberg ve diğ. ise örtülü kapanışın 3mm’den fazla olduğu durumları derin 

örtülü kapanış olarak tarif etmişlerdir. 

• Derin örtülü kapanışın etyolojisinde rol alan faktörler iskeletsel, dental ve 

yumuşak doku olarak sınıflandırılmaktadır. 

• İskeletsel faktörler mandibulanın öne ve yukarı rotasyonudur ve posterior yüz 

yüksekliğinin, anterior yüz yüksekliğine göre daha fazla olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Dental faktörler; maksiller ve mandibuler kesici dişlerin     aşırı sürmesidir. 

  Artmış ileri itime sahip Sınıf II Bölüm 1 maloklüzyonda mandibuler keserler 

palatal mukozaya temas edene kadar sürmeye devam etmektedir.  

 Sınıf II Bölüm 2 maloklüzyonda ise derin örtülü kapanış çoğu kez maksiller 

keserlerin dikleşmesi sonucu oluşmaktadır. 

 Derin örtülü kapanış etyolojisinde rol alan yumuşak doku faktörü maksiller ve 

mandibuler keserlerin daha dik bir konumda sürmesine rehberlik ettiği 

düşünülen yüksek alt dudak çizgisidir.  

 Alt dudağın vertikal uzunluğuna bağlı olarak mandibuler keserlerde dikleşme 

veya üst keserlerin üzerini örten alt dudak olarak tanımlanan yüksek alt dudak 

konumu nedeniyle hem maksiller hem de mandibuler keserlerde dikleşme 

meydana gelmektedir. 

Derin Örtülü Kapanışın Morfolojik Özellikleri 

Derin örtülü kapanış dentoalveolar veya iskeletsel olarak lokalize olmaktadır. 

Yapılan çalışmalarda derin örtülü kapanışlı bireylerde maksiller keser-molar arası ark 

boyunun daha uzun olduğu, interkanin ve intermolar genişliklerin daha fazla olduğu 

ve bu bireylerde daha az çapraşıklık gözlenebileceği rapor edilmiştir.  

Todd ve Peck ise Sınıf II Bölüm 2 derin örtülü kapanışlı bireylerde normal oklüzyonlu 

bireylere göre mandibuler interkanin genişliğinin daha az olduğunu bildirmişlerdir. 

• Björk, örtülü kapanışı 2 mm’ den fazla olan hastalarda,     2 mm’den az 

olanlara göre keserler arası açıda ortalama 5°’lik artış görüldüğünü belirtmiştir.  



• Angle’a göre, Sınıf II Bölüm 2 maloklüzyonlarında  derin örtülü kapanışın 

sebebi maksiller ve mandibuler molar dişlerin yeterince sürmemiş olmasıdır. 

• Dermaut ve Vanden Bulcke, derin örtülü kapanışta maksiller keserlerin aşırı 

erüpsiyonunu göstermiştir. 

Derin Örtülü Kapanışın İskeletsel Özellikleri: 

• Derin örtülü kapanışta posterior yüz yüksekliği  anterior yüz yüksekliğinden 

daha büyüktür ve bu durum mandibulanın öne ve yukarı doğru rotasyonuna 

neden olmaktadır.  

• Sefalometrik değerlendirmede palatal düzlem ile maksiller oklüzal düzlem 

arasındaki açının ve  mandibuler düzlem ile mandibuler oklüzal düzlem 

arasındaki açının azaldığı gösterilmiştir. 

• Björk , lateral sefalometrik radyograflarda mandibuler büyüme paternini 

gösteren 7 yapısal bulgudan bahsetmiştir.  

• Mandibuler öne ve yukarı rotasyonda şu işaretlerin bulunduğu bildirilmiştir: 

• 1- Kondil başının öne eğimi 

• 2- İnferior alveolar kanalın artmış kurvatürü 

• 3- Antegonial çentiğin yokluğu 

• 4- Simfizisin öne eğimi 

• 5- Artmış keserlerarası açı 

• 6- Artmış premolarlar ve molarlar arası açı 

• 7- Azalmış alt anterior yüz yüksekliği 

Derin Örtülü Kapanışta Nöromusküler Yapı: 

Azalmış yüz yüksekliğine sahip bireylerde yapılan elektromiyografik ve kinesiyometrik 

çalışmalar nöromusküler yapılara ait değişik sonuçlar vermiştir.  

Ringqvist, kısa yüzlü bireylerin genellikle daha güçlü çiğneme kaslarına sahip 

olduklarını ve bu kuvvetin uzun yüzlü bireylerde 50-90 pound iken, derin örtülü 

kapanışlı bireylerde 150-200 pound olduğunu bildirmiştir.  

Bu kasların dik konumda ve çok kuvvetli olmaları molar dişler üzerinde gömücü bir 

etki yaratmakta ve gerek alt yüzün gerekse posterior dentoalveolar bölgelerin vertikal 

gelişimi baskılanmaktadır.  



Ingervall de düşük alt yüz yüksekliğine sahip bireylerde güçlü kaslar sebebiyle 

maksillanın posterior dentoalveolar gelişiminin daha az olduğunu ve ısırma 

kuvvetlerinin daha fazla olduğunu bildirmiştir. 

Derin Örtülü Kapanış ve TME Bozuklukları Arasındaki İlişki: 

Derin örtülü kapanış ve temporomandibuler eklem rahatsızlıkları arasındaki ilişki 

birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir.  

Bazı araştırmacılar derin örtülü kapanışın posterior kondil displasmanı, 

temporomandibuler eklemde click sesi ve ağrı şikayetleri oluşturması nedeniyle 

temporomandibuler eklem rahatsızlığı ile ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. 

Thompson, derin örtülü kapanış ile birlikte azalmış overjetin bulunduğu durumların 

mandibuler kondillerin posteriora yer değiştirmesine ve TME problemlerine neden 

olduğunu bildirmiştir. 

Derin Örtülü Kapanışta Tedavi Yöntemleri: 

Süt dişlenme döneminde görülen derin örtülü kapanış sıklıkla kısa alt anterior yüz 

yüksekliği, azalmış mandibuler düzlem açısı ve köşeli gonial açılanma ile beraber 

ortaya çıkmaktadır.  

Süt dişlenme döneminde derin örtülü kapanış genel olarak iskeletsel kökenlidir. Eğer 

problem bu dönemde düzeltilirse aktif tedavi sonlandıktan sonra derin örtülü 

kapanışın tekrar görülme olasılığı çok yüksektir.  

Bu nedenle süt dişlenme döneminde tedaviye başlanması nadiren önerilmektedir.  

Süt dişlenme dönemindeki tedavi hedefleri;  

 keserlere rehberlik ederek vertikal olarak fazla sürmelerinin engellenmesi,  

 retrüziv konumdaki üst keserlerin normal konuma getirilmesi ile mandibulanın 

spontan anterior hareketinin ve sagital yönde normal gelişiminin sağlanması,  

 spontan posterior alveolar gelişime izin vererek alt anterior yüz yüksekliğinin 

arttırılmasıdır. 

Derin örtülü kapanıştaki yüz yapısının büyümeyle daha da belirginleşeceği göz 

önüne alındığında karma dentisyonda keser ve molar dişlerin sürmelerine rehberlik 

etmek ve mevcut kas konumunu değiştirebilmek için fonksiyonel apareylerin 

kullanımı uygun olabilmektedir. 

Proffit, derin örtülü kapanışı olan ve azalmış alt anterior yüz yüksekliğine sahip karma 

dentisyondaki çocuklarda tedavinin amacını; keser dişlerin erüpsiyonunun 

engellenmesi, maksiller posterior dişlerin erüpsiyonunun kontrol altına alınması ve 

mandibuler posterior dişlerin erüpsiyonuna olanak sağlanması olarak belirtmiştir. 



Büyümesi tamamlanmış hastalarda ise molar dişlerin ekstrüze edilmesi tedavinin 

stabilitesini azaltacağı için genelde keser intrüzyonu tercih edilmektedir. 

Derin örtülü kapanış düzeltiminde genel olarak dört tedavi seçeneği karşımıza 

çıkmaktadır: 

1- Posterior dişlerin ekstrüzyonu: Ortodontik tedavi sırasında molar dişlerin 

ektrüzyonu keser bölgesinde kapanışın açılmasını sağlamaktadır. Molar ve 

premolar dişlerin ekstrüzyonu anterior biteplane kullanılması ile pasif olarak 

veya sabit aparaylerle vertikal elastik verilmesi gibi yöntemlerle aktif olarak 

yapılabilmektedir. 

Biteplane’ler anterior ve posterior olarak iki çeşittir. Anterior biteplane, örtülü 

kapanışın azaltılması için mandibuler posterior segmentlerin ekstrüzyonuna 

olanak sağlamaktadır. Hareketli veya sabit olarak dizayn edilebilmektedir. 

Çocuklarda istirahat aralığının molar ekstrüzyonu nedeniyle azalmış olması, 

büyümenin etkisi ile tolere edilmektedir.  

Ancak büyümesi tamamlanmış bireylerde mandibuler posterior segmentlerin 

vertikal gelişimi zor olduğundan anterior biteplane ile başarılı sonuçlar elde 

edilmeyebilmektedir.  

Bu sağlansa bile, orafasiyal kas yapısı artmış alt anterior yüz yüksekliğine 

adapte olamadığından posterior dişler tekrar intrüze olmaktadır. 

Yetişkinlerde derin örtülü kapanışın tedavisi zordur ve sabit tedavi ile aktif 

kuvvetlerin uygulanması gerekmektedir.  

2- Keserlerin proklinasyonu: Maksiller ve mandibuler keserler prokline oldukça 

örtülü kapanış miktarının azaldığı gösterilmiştir.  

Eberhart ve diğ., iki boyutlu geometrik model üzerinde yaptıkları çalışmada 

maksiller keser proklinasyonundaki her bir derecelik artışta örtülü kapanışın 

yaklaşık 0,2 mm azaldığını saptamışlardır. 

3- Keserlerin intrüzyonu: Keserlerde saf intrüzyon elde edilmesi oldukça zordur 

ve kompleks ortodonti mekanikleri gerektirmektedir. Bazı çalışmalarda saf 

keser intrüzyonu sağlayan mekanikler bildirilmiş olmakla beraber keserlerde 

gerçek intrüzyonun sadece implant veya kemik vidalarının kullanılması ile elde 

edilebileceği ileri sürülmektedir 

4- Cerrahi: Yetişkin hastalarda ortodontik tedavi ile kombine ortognatik cerrahi 

şiddetli derin örtülü kapanış probleminin düzeltilmesinde tedavi seçeneği 

olarak sunulmaktadır. 

Bu dört seçenek, tek başlarına veya birbirleri ile kombine bir şekilde derin örtülü 

kapanışın tedavisinde kullanılmaktadır. Hangi koşullar altında hangi seçeneklerin 

kullanılacağına karar vermek doğru tanı ve tedavi planlaması ile sağlanabilmektedir. 



 Tedavi planlaması sırasında yumuşak doku, iskeletsel, fonksiyonel, dental 

değerlendirme ve stabiliteye yönelik değerlendirme tedavi sonuçlarının başarısında 

önemlidir. 

Derin örtülü kapanışın tedavisinin stabilitesi bir takım faktörlere bağlıdır: 

1- Keserler arası açı keserlerin tekrar uzamasına imkan vermemek için yaklaşık 135° 

olarak bitirilmelidir. Keserler arası açıda meydana gelen relapsın derin örtülü kapanış 

düzeltiminin stabilitesini olumsuz etkilediği bildirilmiştir. 

2- Mandibuler keserler ve maksiller keserlerin 1/3 kesici kenar palatal yüzeyi 

arasında iyi bir ilişki sağlanmalıdır.  

3- Büyümesi devam etmeyen hastalarda istirahat aralığının değiştirilmesinden 

kaçınılmalıdır. 

4- Vertikal yüz büyümesi geç ergenliğe kadar devam ettiğinden büyüme durana 

kadar bir biteplane ile elde edilen düzeltimin korunması önerilmektedir. 

 


