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ÜST ÇENE DARLIĞI  

TEŞHİS ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ 

• Üst Çene Darlığının Tarihteki Yeri  

1860 yılında E.H. Angel, yayınladığı makalede, yeni bir genişletme aygıtı tanımlamış 

ve günde 2 kez aktive edilen bu aygıtla 14 yaşındaki bir kız hastasında sutural 

genişleme elde ettiğini savunmuştur. Üst çenenin damak kubbesine yerleştirilen bir 

vida ve bu vidadan çıkan bir taraftaki 1. ve 2. küçük azı dişlere, diğer taraftan da 2. 

küçük azı dişe uzanan destek kollardan oluşan bu aygıt, 14 gün süreyle günde 2 kez 

aktive edilerek kullanılmış ve bunun sonucunda üst santral kesici dişler arasında 

aralanma oluşmuştur.  

1960 yılında Ricketts, 1. büyükazı dişlere yerleştirdiği bantlardan destek alan ve 1mm 

çapında çelik telden hazırlanan quadhelix adını verdiği bir genişletme aygıtı 

geliştirmiştir. İstenilen yönde aktive edilebilmesine ek olarak sürekli ve hafif kuvvet 

uygulaması sayesinde bu aygıtla özellikle dudak-damak yarıklı hastalarda çok 

başarılı sonuçlar elde edilmiştir ve günümüzde de halen kullanılmaktadır.  

1961 yılında Haas, akrilik parçalarla doku destekli sabit palatal genişletme apareyi 

adını verdiği aygıtla üst çene genişletmesi yapmıştır. Bu aygıt sağ ve sol üst 1. 

büyükazı ve 1. küçükazı dişlere bantlarla bağlanan ve sağ ve sol damak kubbesinden 

akrilik parçalarla destek alan, ortada bir genişletme vidasının bulunduğu bir aygıttır. 

Hem dişlerden hem de damak mukozasından destek alarak daha fazla iskeletsel etki 

elde edilmeye çalışılmış fakat damak mukozasında enflamasyon olduğu bildirilmiştir.  

Biederman daha hijyenik olan ve kalın çelik kollarla 1.büyük azı ve  

1. küçük azı bantlarına lehimlenen Hyrax aygıtını geliştirmiştir.    Bu aygıtın Haas 

aygıtına oranla daha kolay temizlenmesi ve      daha az irritasyona sebep olması 

açısından dikkat çekmiştir.  

Cotton, orta bölümünde yay bulunan ve bu yayın sıkıştırılmasıyla düşük, şiddette 

kuvvet uygulayan        Minne apareyini kullanmıştır  

Subtelny, üst çenede azı dişlerin okluzalinin akrilik kaplı olduğu,    bir başka deyişle 

okluzal ısırma plaklı hızlı üst çene genişletme apareyinin dizaynı ile hem dişlerdeki 

bukkale devrilmenin azalacağını, hem de artmış vertikal boyutu olan vakalarda fayda 

sağlanacağını iddia etmiştir. Ayrıca kuvvetin nazomaksiller komplekse daha fazla 

iletileceğini belirtmiştir.  

• Posterior Çapraz Kapanış Tanımı  

Moyers, çapraz kapanışın, dişlerin anormal bukkolingual (labiolingual) ilişkileri için 

kullanılan bir terim olduğunu söylemiştir.  



Posterior çapraz kapanış: üst çene posterior dişlerin bukkal tüberküllerinin karşıt alt 

çene dişlerinin lingual tüberkülleriyle teması olarak tanımlanmıştır. Tek taraflı veya 

çift taraflı olarak görülebilir ve tek veya daha fazla dişi içerebilir. Bu okluzal 

uyumsuzluk, genellikle üst çenenin alt çeneye göre yetersiz genişlikte olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Haas, üst çene yetersizliğinin gerçek mi, yoksa göreceli mi olduğunun tespitinin 

önemli olduğunu söylemiştir. Göreceli yetersizliği, üst ve alt çenelerin üst yüz yapıları 

ile karşılaştırıldığında üst çenenin normal boyutta olmasına karşın alt çenenin büyük 

olması olarak tanımlamıştır. 

 Gerçek üst çene yetersizliğini ise, üst çenenin bukkal diş segmentleri ile birlikte 

daralmış olması olarak tarif etmiştir. Moyers posterior çapraz kapanışı iskeletsel, 

kassal ve dişsel olarak sınıflandırmıştır.  

Görülme Sıklığı  

• Posterior çapraz kapanış ortodonti pratiğinde sıkça karşılaşılan bir problemdir. 

Değişik araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda görülme sıklığı 

hakkında %2,7 ile %18,2 arasında oranlar bildirilmiştir. 

• Sandıkçıoğlu ve Hazar, İzmir Bornova bölgesinde 958 Türk çocukta yaptıkları 

araştırmada bu oranı %2,7 olarak bildirmişlerdir. Başçiftçi ve ark. ise 965 Türk 

çocukta yaptıkları diğer bir çalışmada %9.5'lik bir insidans saptamışlardır.  

Etyoloji  

Posterior çapraz kapanış genetik veya çevresel nedenlerle oluşabilir.  

Ayrıca alışkanlıklar da etyolojik faktörler arasında sayılabilir. 

Büyüme ile birlikte kraniofasyal kompleksteki kemiklerde farklı değişiklikler olur. Bu 

değişiklikler hem büyüme yönü hem de miktarı bakımından en çok genetik kontrollü 

hücresel olaylar sonucunda oluşur. Bazı değişiklikler, fonksiyonel aktivite ve kas 

ataşmanları gibi dış etkenlerden etkilenir.  

Kutin ve Havves, çapraz kapanışın etyolojik faktörleri arasında uzun süre ağızda 

kalmış süt dişleri, çapraşıklık, erken süt dişi kaybı, damak yarığı, parmak emme ve        

ark. yetersizliklerini göstermişlerdir.  

Uzun süre emzik emen bireylerde de posterior çapraz kapanış görülebilir. Emzik 

ağızda tutulduğu süre içerisinde, dil ağzın daha aşağı ve anterior kısmında 

konumlandırması dolayısıyla yanakların, köpek ve azı dişleri üzerine olan etkisini 

karşılayacak palatal destek azalmaktadır.  

Dil, alt köpek dişler ve birinci azı dişler üzerine daha fazla lateral kuvvet 

uygulamaktadır. Dilin, üst posterior dişleri palatinalden desteklememesi daha dar bir 



üst çene ve alt dişlerde basıncın artması da daha geniş bir alt çene oluşumuna 

sebebiyet vermektedir.  

Bu değişiklikler sonucunda da transversal bozukluklar oluşmakta ve posterior çapraz 

kapanış eğilimi artmaktadır. 

Bazı fonksiyonel yan çapraz kapanış vakalarından, süt köpek dişleri sorumludur. Bu 

dişlerde meydana gelen erken temaslar sonucunda, çene bir tarafa doğru kayarak 

tek tarafta çapraz kapanış oluşur.  

Ağız solunumu yapan hastalarda da üst çenenin transversal yönde yetersizliği 

görülebilir. Dilin aşağıda konumlanması sebebiyle üst posterior dişleri etkileyen 

kuvvet dengesinin bozulması, bu dişlerin alt ark dişleri ile çapraz kapanışa 

geçmesine sebebiyet verebilir. Eğer hastaların burun solunumunda bir problem 

yaşanıyorsa, ağız solunumuna geçiş olacaktır. Ağız solunumu da bir süre sonra, 

oklüzyonu ve çene ilişkilerini etkileyecek boyun ve kafa bölgesindeki yapıların 

postural adaptasyonlarına sebebiyet verecektir. 

Emme alışkanlıklarında olduğu gibi, dilin ağız tabanında konumlanması dengelerin 

bozulmasını ve posterior çapraz kapanışların oluşumasında rol oynayacaktır. 

Büyümüş tonsil ve adenoidler ile nazal stenoz ve nazal allerji gibi solunum 

hastalıkları da ağız solunumuna neden olduklarından dolayı, dolaylı olarak üst çene 

darlığına etken sayılabilirler. 

Tanı  

Çapraz kapanışın tanısında, frontal açıdan yüzün ve dişlerin değerlendirilmesi 

önemlidir. Klinik incelemelerde fasyal asimetri ve okluzal denge durumu 

değerlendirilmelidir. Çene ucu kaymasının tespiti, bunun iskeletsel posterior çapraz 

kapanıştan mı yoksa fonksiyonel kaymadan dolayı mı oluştuğunun ayrımı çok iyi 

yapılmalıdır. Fonksiyonel yan çapraz kapanış varsa alt çene istirahat durumunda 

normal konumundadır.  

Higly'nin testine göre hasta ağzını yavaşça açarken alt ve üst dişlerin orta hatlarına 

dikkat edilir. Kapalıyken çakışmayan orta hatlar, ağız açılınca çakışıyorsa bunun 

sebebi erken temaslar dolayısıyla oluşan fonksiyonel kayma veya eklem bölgesindeki 

sorunlar olabilir. Hasta ağzını kapatırken de alt çenenin izlediği yol takip edilerek 

fonksiyonel kayma olup olmadığı tespit edilebilir, eğer problem fonksiyonel ise 

hastanın çenesi, çapraz kapanışın olduğu tarafa doğru kayarak dişler maksimum 

interküspidasyona geçer.  

Ayrıca üzerinde transversal ve sagital rehberliği olmayan oklüzal splintler hastaya 

kullandırılarak, fonksiyonel kayma olup olmadığı değerlendirilebilir. Aparey, erken 

oklüzal temasların etkisini ortadan kaldırarak, alt çenenin serbest olarak 

kapanmasına izin verecektir. Eğer alt çenenin kaymasında düzelme görülürse 

fonksiyonel bir problem vardır. 



Problemin dişsel mi yoksa iskeletsel mi olduğunu ayırt etmek önemlidir. Modeller 

değerlendirilirken, özellikle üst posterior dişlerin bukkal kron torku alıp almadığına alt 

posterior dişlerin de lingual kron torku alıp almadığına bakılmalıdır. 

Radyografik incelemelerde çenelerin transversal ilişkilerini göstermesinden dolayı 

postero-anterior radyografiler kullanılır. Postero-anterior röntgenler özellikle 

asimetrilerin tanısında faydalıdır. 

Alçı modellerin incelenirken apikal kemik kaidesinin yetersizliğini belirlemede Hovves 

Model Analizi faydalı olacaktır. Ayrıca modellerde transversal genişlik ölçümleri ve 

dişlerin bukkolingual yönde eğilimlerinin açısal ölçümü de yapılabilir. Model 

analizinde üst çene ile birlikte alt çene de incelenmeli, sağ ve sol taraflar arasındaki 

asimetrilerin yanı sıra dişlerin bukkolingual yöndeki angulasyonları arasındaki 

farklılıklar da tespit edilmelidir. 

Çapraz Kapanışın Tedavisine ile İlgili Yaklaşımlar  

Larsson, 2-3 yaşlarındaki emzik emen çocuklarda eğer kanin dişler bölgesinde 

okluzal çatışmalar varsa hasta velilerinin emme zamanının azaltılması yönünde 

bilgilendirilmesinin öneminden bahsetmiştir.  

Fonksiyonel alt çene kaymasının önlenebilmesi için bazı dişlerde yapılacak ufak 

oklüzal düzenlemeler etkili olacaktır. Bu, daha çok problemin hafif olduğu durumlarda 

uygundur. Eğer problem ciddi ise dişleri düzenleyecek ve doğru fonksiyonun teminini 

sağlayacak ortodontik tedaviye ihtiyaç vardır.  

Thilander ve ark. benzer şekilde eğer süt dişlerinde aşındırmalar yapılmasından 

sonra bir düzelme olmuyorsa, erken karma dişlenme döneminde sabit bir ortodontik 

apareyle tedaviye geçilmesini önermişlerdir. 

Çapraz kapanışın tedavisinde hem sabit hem de hareketli apareyler kullanılabilir. 

Sabit olanlar daha güvenilir olup daha az hasta kooperasyonu gerektirir. Tek veya iki 

dişin çapraz kapanışta olduğu olgularda z-zemberekli veya asimetrik kesilmiş akrilik 

plaklı hareketli apareyler faydalı olacaktır. Ayrıca üst çenede dişlerin palatinaline alt 

çenede bukkaline yapıştırılacak ataşmanlardan verilecek çapraz elastikler de 

kullanılabilir. 

Bu uygulamanın alt çene dişlerinin bukkale eğimli olduğu durumlarda kullanılması 

daha doğru olacaktır. Aksi takdirde alt dişlerin linguale devrilmesine ve alt arkta 

bozukluklara yol açacaktır. Alt dişlerin bir lingual ark ile bağlanması lingule 

devrilmelerini önleyebilir. Ayrıca duruma göre, genişletilmiş arklar veya tork bükümlü 

teller kullanılabilir. 

Hızlı Üst Çene Genişletmesi  

Hızlı üst çene genişletmesi, 100 seneden daha uzun bir süredir ortodontistler 

tarafından klinik olarak kabul görmüş bir tekniktir. En önemli hedefi ortopedik 



hareketin miktarını arttırmak ve ortodontik diş hareketini azaltmaktır. Bir başka 

deyişle, hızlı üst çene genişletmesi ile üst çenede dişsel genişlemenin az, iskeletsel 

genişlemenin fazla olması beklenir. 

Hızlı üst çene genişletmesinde dişlere ve üst çene alveoler yapılara ortodontik diş 

hareketi limitlerini aşan kuvvet uygulanır. Kuvvetler periodontal ligamentlerin elastik 

limitlerini geçmeyecek miktardaysa diş hareketine sebebiyet verecektir. Ağır kuvvetler 

uygulanarak dişlerin lateral hareketleri engellenerek iskeletsel etkinin oluşturulması 

mümkün olacaktır.  

Isaacson ve Ingram, vidanın bir tek aktivasyonun 3-10 pound (1,5-4,5 kg) civarında 

olduğunu ölçmüştür.                Zimring ve Isaacson hastalarının birinde 15 gün 

sonunda 23.3 pound'luk kümülatif birikimi rapor etmişlerdir.           Isaacson ve 

Ingram tarafından öne sürülen üst çene çevre yapılarda biriken bu kuvvetlerin 

miktarının fasiyal iskeletsel yapıların genişletmeye karşı direncinin bir yansımasıdır.      

Bu bilginin ışığında yaş ve olgunlaşma ile fasiyal iskelet yapının genişletmeye karşı 

direncini arttıracağı hipotezi Zimring ve Isaacson tarafından desteklenmiştir.  

Genişletme esnasında uygulanan kuvvet dişlere etkidiğinde önce periodontal 

ligamentler sıkışır ve kuvvet alveol kemiğe aktarılır.  

Bunun sonucunda hem midpalatal suturun açılması hem de dişlerde vestibüle 

eğilmeler görülür. 

Haas, vidanın çevrilme hızını tarif ederken, vidaların bir tam turunun 1 veya 0,8 mm 

olduğunu belirtmiş ve aparey yapıştırıldıktan sonra beşer dakika ara ile dört çeyrek 

tur çevrilmesini daha sonra sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa birer tur 

çevrilmesini önermiştir.  

Hızlı Üst Çene Genişletmesinin Endikasyonları  

• Gerçek üst çene yetersizliği olgularında (transversal yönde diğer fasiyal 

yapılara göre normal alt çeneye karşılık yetersiz üst çene durumu).  

• Göreceli üst çene yetersizliği olgularında (transversal yönde diğer fasiyal 

yapılarla karşılaştırıldığında üst çenenin normal buna karşın alt çenenin geniş 

olduğu durumlarda).  

• Dudak-damak yarıklı hastalar.  

• Çapraz kapanışı olan veya olmayan Sınıf II bölüm 1 maloklüzyonlu hastalar.  

• Nazal stenozlu hastalarda.  

• Sınıf III vakalar.  

• Sınır vakalarda ark boyunu arttırarak yer kazanmak için .  

• Geniş bir gülümseme oluşturmak için.  



• Karma dişlenme döneminde yüz maskesi tedavisi planlanan Sınıf III olgularda 

üst çeneyi bağlı olduğu kemik yapılardan serbestlemek ve sutural faaliyeti 

aktive etmek için. 

Hızlı Üst Çene Genişletmesinin  

Dişsel, İskeletsel ve Yumuşak Doku Etkileri 

Üst çene genişletmesi sırasında üst dişler, alveol kemiği, üst çenenin bağlantı yaptığı 

kemikler ve çevreleyen yumuşak dokularda önemli değişiklikler meydana gelir. 

Hızlı üst çene genişletmesi için kullanılan aygıtlar çoğunlukla kuvveti dişler 

aracılığıyla önce periodontal ligamentlere sonra da alveol kemik ve çene kemiğine 

iletirler. Bu kuvvetler dişlerin hareketi için gereken kuvvetten fazla olduğunda diş 

hareketi yerine iskeletsel hareket oluşur. Periodontal ligamentler yardımıyla alveol 

kemiğe ve palatal kemiklere iletilen bu kuvvet, midpalatal suturun açılmasına sebep 

olur.  

Bu açılım sırasında dişler az miktarda hareket ederlerken, iskeletsel hareket daha 

fazla oluşur. Birçok hayvan çalışmasında ve klinik çalışmalar yapılan incelemeler ve 

ölçümler sonucunda apareyin vidası çevrildikçe ortaya çıkan en büyük etkinin 

alveolar yapılardaki lateral eğilmeler olduğu ve bunu midpalatal suturun açılmasının 

izlediği tespit edilmiştir. Oluşan defektin yeni kemik dolumu ile tamir edildiği rapor 

edilmiştir.  

Haas, 18 yaşından sonra midpalatal suturda açılma olmasının mümkün olmadığını 

belirtmiştir.  

Wertz, Silva, Boas ve Capelozza, erişkin bireylerde kemik gelişiminin tamamlanmış 

olmasına ve üst çenenin diğer kemiklerle olan bağlantılarının sertleşmiş olmasına 

bağlı olarak, ortopedik genişlemenin daha az olacağını ve genişleme sırasında 

hastaların ağrı ve rahatsızlık hissedeceğini bildirmişlerdir.  

Wertz, üst çene genişletmesinden sonra büyük azılar arası mesafede, 12 yaş altı 

hasta grubunda %16, 12-18 yaş grubu hastalarda %10, 18 yaş üstü hastalarda ise 

%63 geri dönüş saptamış ve üst çene genişletmesi için en iyi yaşların 13-18 yaşlar 

arası olduğunu bildirmiştir. 

Hızlı üst çene genişletmesine en büyük engelin zigomatik kemik olduğunu, 

genişlemeden sonra konulacak orta hat greftlerinin ise, relaps oluşmasını 

engellemediğini ortaya konmuştur. Bu yüzden erişkinlerde üst çene genişletmesinin 

cerrahi serbestleştirme yapılarak mümkün olacağını söylemiştir.  

Üst çenenin basal kemiğinin tam olarak yana hareketinin ancak zigomatik, 

nasomaksiller ve pterygomaksiller bölgelere yapılacak osteotomiler sayesinde, yan 

harekete karşı olan direncin azaltılması yoluyla olası olabileceğini belirtmiştir.  



Üst çene genişletmesi sonucu palatinal kemiğin midpalatal suturadan ikiye ayrıldığını 

ve bu ayrılmayla birlikte sfenoid kemiğin pterygoid çıkıntısının da yana doğru açılma 

gösterdiğini belirtmişlerdir.  

Haas, Silva, Boas ve Capelozza, üst çenenin genişleme sırasında aşağı ve öne 

hareket ettiğini, bunun sonucunda alt çenenin aşağı ve geri rotasyon yaptığını ve alt 

çene düzlem açısının artarak alt yüz yüksekliğini arttırdığını belirtmişlerdir.  

Bu sonuçlar üst çene genişletmesinin Sınıf III maloklüzyona olumlu, Sınıf II 

maloklüzyona ise olumsuz etki ettiği bulgusunu desteklemektedir. Bu durum büyük 

olasılıkla üst posterior dişlerin uzaması ve devrilmesi sonucu oluşan oklüzyon 

sonucudur. 

Yaş Faktörünün  

Üst Çene Genişletmesi ile İlişkisi 

HÜG protokolünün 3 yaşından 35 yaşına kadar olan hastalarda uygulandığı, erken 

yaş gruplarında uygulandığında üst çenenin büyümesinin tahmin edilmesinde 

güçlükler olduğu dolayısıyla tedavi tamamlandıktan sonra ilerleyen dönemlerde tekrar 

tedavi gerekebileceği bildirilmektedir.   

Ayrıca retansiyon apareyi kullanımının erken yaşlarda daha problemli olacağı, 

ilerleyen yaşlarda ise tedavinin rahatsızlık vermekte olduğu özellikle 20 yaş üstü 

hastalarda ağrıların oluşabileceği bunun için de üst çene genişletmesinde en uygun 

yaşın 10–15 yaş arası olduğu, bu dönemde ağrı duyulmayacağı sadece burun 

tabanında bir gerilme hissi oluşacağı fakat bunun da 2–3 gün içinde geçeceği 

belirtilmiştir. 

İlerleyen yaşlarda midpalatal suturda ve üst çene yan duvarlarında yapılacak 

osteotomiler ile genişletmenin uygulanması tavsiye edilmektedir. 

 

 


