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İskeletsel Sınıf II Anomalilerde Fonksiyonel Tedavi 

İskeletsel Sınıf II maloklüzyonlu bireylerde        büyüme-gelişme döneminde yapılan ortodontik 

tedavinin amacı, hastanın iskeletsel probleminin ortadan kaldırılmasının yanı sıra stabil, 

fonksiyonel bir oklüzyonun ve dengeli bir yüz profilinin kazandırılmaya çalışılmasıdır. Bu hedeflerin 

gerçekleştirilebilmesi için alt ve üst çeneler arasındaki uyumsuzluğun düzeltilmesi amacıyla sıklıkla 

fonksiyonel apareyler kullanılmaktadır. 

Fonksiyonel aparey terimi ile alt çenenin fonksiyon ve pozisyonunu etkilemek için değişik kas 

gruplarının düzenini değiştiren ve oluşan kuvvetleri dişlere ve bazal kemiğe ileten, değişik tipleri 

olan ve her iki çeneyi de içine alacak şekilde tasarlanan apareyler anlaşılmaktadır. 

Sınıf II maloklüzyonların fonksiyonel apareylerle tedavisi ilk kez 1902’de Pierre Robin tarafından 

“Monoblok” apareyiyle gerçekleştirilmiştir. 

 Daha sonra fonksiyonel apareylerle tedavi yöntemi Norveç’te Viggo Andresen (1920) tarafından 

tanıtılmış ve ardından geniş bir kullanım alanı bulmuştur. 

Fonksiyonel Çene Ortopedisinin Felsefesi 

Mandibular gelişim yetersizliği gösteren bireylerde, fonksiyonel aparey uygulandığında, mandibula 

önde konumlanmaya zorlanmakta ve lateral pterygoid kas dışındaki tüm çiğneme kaslarının boyları 

uzatılmış olmaktadır. 

Tekrar eski pozisyonlarına dönmek isteyen kaslar kasılarak, fonksiyonel apareyler aracılığı ile       

üst çene  diş arkı ve alveol kemiğine distal, alt çene    diş arkı ve alveol kemiğine de mesial yönde 

kuvvet uygularlar. 

Fonksiyonel apareyin beklenen en önemli etkisi mandibulanın kondil bölgelerinde görülür. Aparey, 

alt çeneyi dik yönde hafifçe açarak öne doğru getirmektedir. Bu durumda alt çene kondil başı, 

kondil çukurundan aşağı ve öne doğru alınmıştır. Kondil başı ile kondil çukuru arasındaki uzaklık 

artmıştır.  

Burada kondil başındaki enkondral kemikleşme stimüle edilmektedir. Böylece kemik, kıkırdak, 

dental yapı ve yumuşak dokularda istenen yönde değişiklikler elde edilmektedir. 

Hasta kooperasyonu, ortodontistler için çözümlenmesi zor bir problemdir. Fonksiyonel apareylerin 

kooperasyonsuz hastalarda hekimi başarısız kılması sabit fonksiyonel aparey arayışlarına yol 

açmıştır. 

Hareketli fonksiyonel apareyler gibi sabit fonksiyonel apareylerin de geliştirilmesi oldukça eskiye 

dayanmaktadır.     Herbst apareyi 1905 yılında Emil Herbst tarafından geliştirilmiş, fakat bulguları 

1935 yılına kadar yayınlanmamıştır.  

1970’lerde Hans Pancherz alt çene büyümesini stimüle ettiği iddiasını ortaya atana kadar hakkında 

pek fazla çalışma yapılmayan  Herbst apareyi tekrar gündeme gelmiş ve    bu tip apareylere ilgi 

artmıştır.  



 

Herbst apareyi hareketli fonksiyonel aparey grubuna göre biraz daha büyük hastalarda 

kullanılmıştır.   Ayrıca apareyin hasta tarafından çıkartılamıyor olması kooperasyonu kötü olan 

hastalarda avantaj sağlamıştır. 

Günümüzde fonksiyonel apareylerin pek çok çeşidi kullanılmaktadır. Özellikle sağladığı rahatlık ve 

kooperasyona ihtiyaç olmaması nedeniyle son yıllarda sabit fonksiyonel apareylerin kullanımı 

artmıştır. Sabit fonksiyonel apareyler 2 gruba ayrılmaktadır.  

Birinci grup “sabit fonksiyonel ortopedik apareyler”dir. Bu grupta Herbst ve modifikasyonları olan 

Mandibular Protraksiyon Apareyi (MPA) ve Mandibular Anterior Repozisyon Apareyi (MARA) 

bulunmaktadır.  

İkinci grupta ise “interark kuvvet uygulama sistemleri”nden olan Jasper Jumper ve benzeri, 

Twinforce Bite Corrector, Forsus Spring, Bite-Fixer, Eureka Spring gibi apareyler yer almaktadır. 

Fonksiyonel Aparey Uygulaması 

Büyümesi devam eden Sınıf II maloklüzyonlu bireylerin tedavisinde genel olarak kabul edilen 

yöntem, iki basamaklı bir yaklaşımdır.  

İlk aşama, ön-arka yön çene ilişkisini Sınıf II konumdan   Sınıf I konuma getirmek,  

ikinci aşama ise dişlerin pozisyonlarını uyumlu hale getirmektir.  

İlk aşamanın sağlanması için fonksiyonel apareyler kullanılmaktadır. 

Fonksiyonel çene ortopedisinde kullanılan fonksiyonel uyarılar ve fonksiyonel kuvvetler, çiğneme, 

mimik ve dil kaslarının çeşitli fonksiyonlar esnasında kasılıp gevşemeleri ve dinlenme süresindeki 

tonusları sonucunda ortaya çıkarlar.  

Bu fonksiyonel kuvvetler, kemiklere yapışan çiğneme kaslarıyla doğrudan veya dişler ve onların 

periodonsiyumları aracılığıyla da dolaylı olarak alveol ve çene kemiklerine iletilirler. 

Fonksiyonel apareyler, dudak, yanak, dil, çiğneme kasları gibi çeşitli kas gruplarının 

fonksiyonlarından ve tonus değişiklerinden kaynaklanan kas uyarılarını, çenelere ileterek, çenelerin 

konumunu ve fonksiyonunu değiştirmeyi amaçlayan, ortodontik ve ortopedik kuvvet uygulayan 

apareylerdir. 

Fonksiyonel ortopedik aygıtların genel adı ‘aktivatör’ olarak geçmektedir. Aktivatör’ler içinde en 

yaygın olarak kullanılan aparey, ‘monoblok’ olarak isimlendirilir. Monoblok yapımında, alt çene 

istirahat durumunun üzerine, dik yönde 2-3mm. dik yönde açarak ve yine alt çeneyi sagittal yönde 

bir premolar genişliği kadar öne getirerek hastadan mumlu kapanış alınır. 

 Hastadan elde edilen alçı modeller, bu mumlu kapanışa göre oklüzör’e sabitlenerek monoblok 

hazırlanır. Üst kesici dişler bölgesine gelen kısma, 1mm. kalınlığındaki yuvarlak telden labial ark 

bükülür ve alt üst dişleri kapsayacak şekilde akril tepilir. Gerekirse damak bölgesindeki akrilin içine 

vida yerleştirilir. 



Monobloğun en önemli etkisi kondil bölgesindedir. Monoblok ile alt çene dik yönde açılarak öne 

getirildiği zaman, kondil başı kondil çukurundan aşağı ve önde doğru alınmış olur.  

Bu şekilde kondil başında enkondral kemikleşme stimüle edilmektedir. Hem kondilde, hem de 

fossa glenoidalis’te  adaptif kemik gelişimi ile kemiklerde şekil değişikliği oluşmakta ve yeni kemik 

oluşumu ile alt çene öne doğru yer değiştirmektedir. 

Kl II maoklüzyonlarda kullanılan fonksiyonel aygıtların anomalide şu 8 faktörü etkileyerek düzelme 

sağladıkları belirlenmiştir. 

1. Dentoalveolar değişiklikler (maksiller dentoalveolar bölgenin mesial ve vertikal gelişiminin 

engellenmesi, mandibuler dentoalveolar bölgenin mesial ve vertikal gelişiminin sağlanması), 

2. Orta yüzün öne doğru gelişiminin inhibisyonu, 

3. Büyüyen çocuklarda mandibulanın normalden daha fazla büyümesini sağlamak, 

4. 4. Kondiler büyümenin stimülasyonu ve öne doğru olan kondiler gelişimin arkaya doğru 

yönlendirilmesi, Ramusun arkaya doğru apozisyonu, 

5. 5. Mandibüler gelişim yönünü öne ve aşağıdan daha fazla sagittale yönlendirilmesi, 

6. 6. Nöromüsküler anatomi ve fonksiyonda değişiklik oluşması ve bunun da kemik 

remodellingine neden olması, 

7. 7. Glenoid fossa’da adaptif değişiklikler ve fossanın öne doğru sürüklenmesi. 

Fonksiyonel aygıtlarla tedavilerde önceden dikkat edilmesi gereken hususlar… 

1. Hasta kooperasyonu 

2. Kullanım düzeni: Nüks açısından 24 saat kullandırılması daha uygundur. 

3. Zamanlama 

4. Teşhis 

 

 

 


