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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 724DC0056 

ALAN  DiĢ Protez 

DAL/MESLEK DiĢ Protez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Gece Koruyucu Apareyler  

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül gece koruyucu apareylerin (plakların) 

kullanımına neden olan durumlar ve kullanım amaçlarına 

ait tanım ve kavram bilgileri ile sert ve yumuĢak gece 

koruyucu apareylerin (plakların) yapımlarına ait teknik 

iĢlem ve becerileri, kullanılan araç gereci içeren bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/8 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Gece koruyucu apareyler yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: DiĢ hastanesi, özel diĢ laboratuvarı ve okul 

laboratuvarında gerekli araç gereçler sağlandığında, tekniğe 

uygun gece koruyucu apareyleri yapabileceksiniz. 
 

Amaçlar  

1. DiĢ protez laboratuarı ve okul laboratuarında tekniğe 

uygun sert gece koruyucu aparey (plak) yapabileceksiniz 

2. DiĢ protez laboratuarı ve okul laboratuarında tekniğe 

uygun yumuĢak gece koruyucu aparey (plak) 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: YumuĢak gece koruyucu için; hasta ölçüsü, alçı 

tozu, su, bol, alçı kaĢığı, spatül, yumuĢak essix plağı, essix 

cihazı, makas, separe, canavar frez, üçgen frez, lastik frez, 
  
Ortam: DiĢ protez laboratuvarları ve okul uygulama 

laboratuarı. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 

ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 
 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Gece koruyucu apareyler, Bruksizm’in (diĢ sıkma, diĢ gıcırdatma) semptomatik 

tedavisinde kullanılan apareylerdir. 

 

Sizler bu modül ile gece koruyucu apareylerin (plakların) endikasyonlarına ve 

apareylerin kullanım amaçlarına ait tanım ve kavram bilgilerini, sert ve yumuĢak gece 

koruyucu apareylerin (plakların) yapımlarına ait teknik iĢlem ve becerilerini, kullanılan araç 

gereçleri öğreneceksiniz. 

 

Edindiğiniz bilgi, teknik iĢlem ve beceriler ile sert ve yumuĢak gece koruyucu 

apareyleri hazırlayabileceksiniz. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuvar ortamı ve 

donanım sağlandığında, tekniğe uygun sert gece koruyucu aparey yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Gece koruyucu apareylerin kullanıldığı durumları ve kullanım amaçlarını 

öğreniniz. 

 Gece koruyucu apareylerin yapımında kullanılan malzemeye göre çeĢitlerini 

öğreniniz. 

 DiĢ protez laboratuvarına giderek sert gece koruyucu apareyin yapımında 

kullanılan malzeme ve araç-gereçleri öğreniniz. 

 DiĢ protez laboratuvarına giderek sert gece koruyucu apareyin yapım 

aĢamalarını gözlemleyiniz. 

 

1. SERT GECE KORUYUCU APAREY 

(PLAK) 
 

Gece koruyucu apareyler, Bruksizm denilen çeneleri sıkma, diĢleri gıcırdatma 

rahatsızlığının semptomatik tedavisinde kullanılan apareyler olup sert ve yumuĢak olarak 

hazırlanabilir. 

 

Gece koruyucu aparey, hastanın ağız ve diĢ yapısına göre bazen üst bazen de alt 

çeneye göre yapılır. Çenesel anatomiye göre bu değiĢiklik gösterebilir. Gece koruyucularının 

ayda en az 21 gün, günde ise en az 4 saat kullanılması gerekmektedir. 

 

Sert gece koruyucu aparey; alt-üst ölçülerden model elde edildikten sonra genellikle 

üst model üzerine hazırlanan apareydir. Model, hastanın kapanıĢına göre artikülatöre alınır 

ve diĢ arası bölgeler alçı pomza karıĢımı ya da doldurma mum ile doldurulur. Soğuk veya 

sıcak akrille serpme ya da akrilik hamuru hazırlama yöntemi ile diĢlerin vestibülünü 

baĢtanbaĢa 2-3mm aĢacak ve damağın bir kısmını da örtecek Ģekilde aparey hazırlanır. 

Basınçlı polimerizasyon cihazında düĢük ısı ve basınç altında polimerize edilir. 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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1.1. Bruksizm (DiĢ Gıcırdatma) ve Nedenleri 
 

Bruksizm; genellikle uyku esnasında oluĢan güçlü çene hareketlerinin neden olduğu, 

çeneleri ve diĢleri sıkma, diĢleri gıcırdatma olayıdır. DiĢ sıkma ve gıcırdatma gibi fizyolojik 

olmayan hareketlerin istem dıĢı olarak yapılması, parafonksiyonel aktivitelerdendir.  

 

Ülkemizde 12 ve 70 yaĢ arası herkeste görülebilen Bruksizm, anatomik ve psikolojik 

nedenlerden kaynaklanır. 

 

 Anatomik nedenler: Çeneler arasındaki uyumsuzluk yani alt çenenin ve üst 

çenenin önde ve geride olması, diĢler arasındaki uyumsuzluk, diĢlerin baĢ baĢa 

gelmesi, diĢ diziliĢinin çapraz olması, diĢlerin eğri olması gibi nedenler bireyin 

diĢini sıkmasına ve gıcırdatmasına neden olur. 

 Psikolojik nedenler: Vücutta stres belirtilerinin ilk olarak görüldüğü yer ağız 

dokularıdır. Duygusal stresler Bruksizmin hem oluĢ hem de olayın Ģiddetini 

arttıran en önemli faktördür. Bruksizm de sosyal hayatın yarattığı stresin gece 

veya gündüz diĢlerin sıkılması ve gıcırdatılması ile bu enerjinin dıĢarıya 

atılması söz konusudur. AĢırı sinirli, hassas, titiz bireylerde daha sık görülür. 

 

1.2. Bruksizm Sonucu Ağız ve Dokularında Ortaya Çıkan Sorunlar 
 

Sorunlar diĢ gıcırdatmasının hemen baĢlangıcından itibaren ortaya çıkmayabilir. 

Ancak diĢ gıcırdatma belli bir süre sonra mutlaka sorun yaratan bir durumdur. Sorunların 

tümü birden olmayabilir bazen de çok az belirti gösterebilir. 

 

DiĢ gıcırdatma sonucunda ortaya çıkan sorunlar aĢağıda verilmiĢtir. 

 

 Alt çene eklem (Temporamandibular eklem) hastalığı: Temporamandibular 

eklem hastalıklarının en önemli sebeplerinden biri, diĢ gıcırdatması olarak 

bilinen Bruksizmdir. Bruksizm neticesinde Temporamandibular ekleme (TME) 

fazla yük gelmesiyle eklemde aĢınmalar, ağrı, çıtırdama, kenetlenme ve çene 

kaslarında kasılmalar oluĢur. 

 DiĢlerin çiğneyici yüzünde oluĢan aĢınma: Sürekli birbirine sürtünen diĢlerin 

mineleri zarar görür ve diĢlerin boyları kısalır. Köklerinde basınçtan dolayı 

kistik oluĢumlar olur DiĢlerin birbirleri ile sürtünmesi sonucunda oluĢan aĢınma 

tüm diĢleri kapsayabilirse de özellikle ön diĢlerde daha etkilidir. 

 DiĢlerde kırılma: DiĢleri sıkma ve gıcırdatma sonucunda ön diĢlerin 

köĢelerinde arka diĢlerin çıkıntılı kısımlarında mikro çatlaklar oluĢur. Röntgen 

ile saptanamayan bu çatlaklar, zamanla büyüyerek diĢlerin kırılmasına neden 

olur. 

 DiĢlerde aĢırı hassasiyet: Gıcırdatma ile diĢlerde aĢınmalar olduğu için 

genellikle soğuğa karĢı hassasiyet geliĢir. Ani diĢ sızlamaları baĢlar. 
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 DiĢlerde sallanma: Uzun süren diĢ gıcırdatma sonucu diĢi çene kemiğine 

bağlayan bağlarda gevĢemeler olur ve diĢler gevĢeyerek sallanmaya baĢlar. 

AĢırı basınç, diĢleri saran kemik desteğinin kaybolmasına neden olur. Bu 

durumu telafi etmek için diĢlerin kökleri hizasında ekstra kemik çıkıntıları 

geliĢir. 

 Yanaklarda irritasyon (tahriĢ): Özellikle diĢlerin birbirlerine temas ettikleri 

kapanıĢ hizasında, yanağın iç kısmında çizgi ya da kabartı Ģeklinde fibröz bir 

oluĢum meydana gelir. Bu oluĢum nedeni ile sıklıkla ‘yanak ısırma’ olayı ile 

karĢılaĢılır. 

 Ağrı: Çenelerin sıkılması ve diĢlerin gıcırdatılması, yorulmuĢ olan çene 

kaslarına aĢırı stres yükler; bu da baĢ, boyun, ense ve omuzlarda ağrıya neden 

olabilir. 

 

1.3. DiĢ Gıcırdatmasında Tedavi 
 

Tedavinin amacı; diĢlerde, çene ekleminde oluĢabilecek kalıcı zararları önlemek ve 

ağrıyı ortadan kaldırmaktır. Tedavi diĢ hekimi tarafından uygulanır. 

 

Uyku sırasında diĢlerin birbirleri ile temasını engellemek amacıyla alt ve üst çene 

diĢlerinin arasına yerleĢtirilerek kullanılan ‘gece koruyucu apareyler’, diĢ gıcırdatması 

semptomatik tedavisinde kullanılan en önemli araçlardır. Ancak gece koruyucuları tek 

baĢlarına tedavide yeterli olamayabilir. Bu nedenle hastalığın sergilediği tabloya göre gece 

koruyucularının yanında bazı ek tedavilerin de uygulanması gerekir. Bu ek tedaviler; stres 

terapisi, rahat uyumayı sağlayıcı önlemler, kas gevĢetici ilaç uygulaması, hatalı yapılmıĢ diĢ 

dolgusu ve kaplamalarının yenilenmesi ve eksik olan diĢlerin yerine koyulabilmesi için 

yapılan protez uygulamaları Ģeklindedir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamakları ile akrilden sert gece koruyucu aparey (plak) yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hekimden gelen ölçüden alçı model 

hazırlayınız. 

 
 

 Sert gece koruyucu apareyler 

hazırlanırken bazı vakalarda vestibül ark 

ve kroĢeler de kullanılır. Hekimden 

gelen bilgi bu doğrultuda ise kroĢeleri ve 

vestibül arkı hazırlayıp modele 

sabitleyiniz. 

 Modeli izole etmeyi unutmayınız. 

 

 Akril plağı oluĢturunuz. 

 

 

 

 Model üzerine önce akril tozunu, sonra 

da akril likitini aĢamalı olarak 

uygulayınız. 

 Ön kesicilerin arkasına dayanacak 

Ģekilde akril toz ve likitini uygulayınız. 

 Akril toz ve likitini, molarların ve 

premolarların oklüzal yüzlerini 

kapatacak Ģekilde uygulayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Akril fazlalıklarını alınız. 

 

 
 

 Akril fazlalıklarını spatül ile alınız. 
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 Polimerizasyon için fırını su ile 

doldurunuz. 

 
 

 Fırını sıcak su ile doldurunuz. 

 Fırın suyunu el yakmayacak Ģekilde 

oluncaya kadar ılıĢtırınız. 

 
 

 Modeli fırın içine yerleĢtiriniz. 

 
 

 Modelin tamamen suyun içinde 

olmasına dikkat ediniz. 

 Modeli polimerize ediniz. 

 
 

 Fırın kapağını kapatıp basınç 0 

konumundan 1 atmosfer basıncına 

gelinceye kadar sıkınız. 
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 Polimerizasyon süresi için 1 olan 

atmosfer basıncı 0 oluncaya kadar 

bekleyiniz. 

 
 

 Modeli fırından çıkarınız. 

 
 

 Önce kapak kolunu gevĢeterek fırın 

kapağını açınız. 

 
 

 Akril plağı çıkarınız. 

 
 

 KroĢelerin sabitlendiği mumları 

kaldırmayı unutmayınız. 

 
 

 Akril plağı modelaj spatülü ya da alçı 

bıçağı yardımıyla dikkatli Ģekilde 

modelden ayırınız. 
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 Plağı tesviye ediniz. 

 

 

 

 
 

 Plağın modele uyumunu kontrol ediniz. 

 
 

 Tesviyeden sonra ağızda kontrol 

edilmek üzere modele yerleĢtirilmiĢ plak 

hekime gönderilir. Hekim tarafından 

kapanıĢ kontrol edilir. KapanıĢta sorun 

var ise plak yeniden tesviye edilir. 
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 Frez izlerini gideriniz. 

 
 

 Plağa pomza karıĢımını sürmeyi 

unutmayınız. 

 
 

 Frez izlerini keçe ile gideriniz. 

 Plaktaki çapak ve artıkları gideriniz. 

 
 

 Çapak ve artıkları siyah kıl fırça ile 

gideriniz. 

 Apareye pomza karıĢımını sürmeyi 

unutmayınız. 

 Plağı temizleyiniz. 

 
 

 

 Plağa cila sürünüz. 
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 Plağı parlatınız. 

 
 

 Parlatmada beyaz pamuk fırça 

kullanınız. 

 Plağı temizleyiniz. 

 
 

 Plağı akan suda ya da buhar makinesi ile 

temizleyebilirsiniz. 

 

 Plağı modele yerleĢtiriniz. 

 
 

 Plağı temizledikten sonra kurutmayı 

ve dezenfekte etmeyi unutmayınız. 

 

 Modele yerleĢtirilen plağı hekime 

gönderiniz. 

 Plağı, güvenli Ģekilde hekime 

gönderiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Gece koruyucu apareyler, …………… denilen çeneleri sıkma, diĢleri gıcırdatma 

rahatsızlığının semptomatik tedavisinde kullanılırlar. 

2. Bruksizm, ………………………. eklem hastalıklarının en önemli sebeplerindendir. 

3. Temporamandibular ekleme fazla yük gelmesiyle eklemde; ………….., …....., 

………….., …………….., ve çene kaslarında ……………. oluĢur. 

4. Bruksizmin nedenleri; ……………ve ……………… nedenlerdir. 

5. Bruksizm tedavisinde amaç; ……….. ve ………. ekleminde oluĢabilecek kalıcı 

zararları önlemek ve ………….. ortadan kaldırmaktır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuar ortamı ve 

donanım sağlandığında, tekniğe uygun yumuĢak gece koruyucu aparey (plak) 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 YumuĢak gece koruyucu apareylerin tercih edilme nedenlerini araĢtırınız. 

 DiĢ protez laboratuarına giderek yumuĢak gece koruyucu apareyin (plağın) 

yapımında kullanılan malzeme ve araç-gereçleri öğreniniz. 

 DiĢ protez laboratuarına giderek yumuĢak gece koruyucu apareyin yapım 

aĢamalarını gözlemleyiniz. 

 

2. YUMUġAK GECE KORUYUCU APAREY 

(PLAK) 
 

YumuĢak gece koruyucu aparey; diĢ sıkma, diĢ gıcırdatma gibi parafonksiyonel 

aktiviteler sırasında, çene ve diĢlerde oluĢan ağır yükleyici kuvvetleri dağıtmak amacıyla sert 

gece koruyucu apareylerde olduğu gibi bruksizmin semptomatik tedavisinde, çoğunlukla üst 

çenede kullanılan apareydir. 

 

Resim 2.1: YumuĢak gece koruyucu aparey 

 

YumuĢak gece koruyucu aparey hazır silikon plakalardan, özel cihazlarda (Essix 

cihazı) elde edilir.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Silikon plak: Doktorun seçimine göre 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 mm’lik hazır silikon 

plakalar özel cihazda, hasta ölçüsünden elde edilen model üzerine yerleĢtirilir 

ve vakumlanır. Vakumlanan yumuĢak plak, diĢlerin vestibülüne 2-3 mm taĢacak 

ve damak uygun boyutlarda kapanacak biçimde kesilip tesviye edilerek hazır 

hale getirilir. 

 

Resim 2.2: Hazır silikon plak 

 

 Essix makinesi: ÇeĢitli sistemlerle çalıĢan essix makineleri mevcuttur. 

Makinede temel olarak essix plağının yerleĢtirildiği kontakt noktası, alçı 

modelin yerleĢtirildiği zemin, plağın ısıtıldığı ısı rezistans kısmı ve ısı ile 

vakum düğmeleri bulunur. 

 

Resim 2.3: Essix makinesi 
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Resim 2.4: Kontakt noktası ve üst kapağı 

 

 

Resim 2.5: Essix plağı yerleĢtirilmiĢ ve yükseltilmiĢ kontakt noktası 

 

 

Resim 2.6: Essix makinesinin zemini 
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Resim 2.7: Rezistansın dıĢ ve iç kısmı 

 

 

Resim 2.8: Isı ve vakum düğmeleri 

 

Essix cihazında iĢlem, cihazın ısıtılması ile baĢlar. Kontakt noktasının üst kapağı 

açılır. Essix plağı, iki yüzündeki jelatinler çıkarılarak kontakt noktasına yerleĢtirilir ve 

kontakt noktasının üst kapağı kapatılır. Kontakt noktası makinede belirli olan seviyesine 

yükseltilerek alçı model zemine yerleĢtirilir. IsınmıĢ olan rezistans, essix plağının olduğu 

kontakt noktasına göre ayarlanır. Bu aĢamada essix plağının ısınıp Ģekil alabilecek hale 

gelmesi beklenir. Sonrasında kontakt noktası aĢağıya indirilerek vakum programı baĢlatılır. 

Program sonunda Essix plağı ile vakumlanmıĢ model cihazdan çıkarılır. Separe ile plak, alçı 

modelde daha önceden belirlenen hatlara göre kesilir. Plağın tesviyesi ile Essix apareyi elde 

edilmiĢ olur. 

 

DiĢ sıkma, diĢ gıcırdatma gibi fizyolojik olmayan ve istem dıĢı olarak yapılan 

hareketler, alt çene eklem (Temporamandibular eklem) rahatsızlıklarının en sık karĢılaĢılan 

sebeplerindendir. 
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2.1. Temporamandibular Eklem ve Anatomisi 
 

Temporamandibular eklem (TME) dıĢ kulak yolunun hemen önünde, temporal 

kemiğin altındaki mandibular fossa (çukur) ile mandibula kondili arasında yer alan 

diartroidal bir eklemdir. Diartroidal eklemlerde, karĢılıklı iki kemiğin hıyalin kıkırdaktan 

oluĢan eklem yüzleri vardır. Eklem yüzeyleri arasında fibroelastik kıkırdak dokusundan 

yapılmıĢ eklem diski bulunur. Bu eklem diski eklem yüzlerinin birbirine uyumunu, eklem 

hareketlerinin kolaylaĢmasını ve travmaya karĢı yastık görevini görür. Bu kıkırdak 

tabakalarını sinovyal membran (zar) örter; sinovya ile çevrili eklem boĢluğunda da 

hıyaluronik asit içeren eklem sıvısı (sinoviyal sıvı) yer alır.  

 

Temporamandibular eklem morfolojik olarak kiĢiden kiĢiye ve aynı kiĢide sağ ve sol 

eklemlerin birbirlerine göre değiĢkenlik gösterdiği, menteĢe ve kayma hareketi yapan kayma 

eksenli bileĢik bir eklemdir. 

 

Eklemler ile beraber çiğneme kasları ve ilgili yumuĢak dokular için stomatognatik 

sistem terimi kullanılır. Fonksiyonları nedeniyle ayrılmaz bir bütün olan bu organlar 

topluluğunun elemanları Ģöyle sıralanabilir: 

 

 Kafatası kemikleri, mandibula, maksilla, hyoid, klavikula, sternum ve bu 

yapıları taĢıyan servikal vertebralar, 

 DiĢler, 

 Temporomandibular eklem, 

 BaĢ ve boyun çevresindeki kaslar, yumuĢak dokular, dil, dudak ve yanaklar, 

 Tükrük bezleri, 

 Damarlar, lenf ve sinir sistemidir. 

 

Stomatognatik sistem sadece çiğneme sırasında değil yutma, soluk alıp verme ve 

konuĢma esnasında da sürekli çalıĢır. AraĢtırmalar insanın çene eklemini bir günde 1500-

2000 kere kullandığını; bu organlar topluluğu ile 50-100 kez yutkunulduğunu, dakikada 6-8 

kez nefes alındığını göstermiĢtir. Bu nedenle bu sistemin herhangi bir yerindeki sorun 

yalnızca o bölgenin fonksiyonlarını etkilemekle kalmaz, sisteme ait diğer bölge ve 

fonksiyonları da zincirleme olarak etkiler. 

 

Temporomandibular eklemin kemik elemanları, temporal ve mandibular kemiktir. 

Yüzün en büyük ve hareketli kemiği olan mandibula U Ģeklinde olup, alt çeneyi oluĢturur ve 

ağız tabanını sınırlar. Bu kemiğin 2 çıkıntısından biri olan processus condylaris (mandibular 

kondil) elips Ģeklinde olup uzun ekseni frontal düzlemle yaklaĢık 30 derecelik açı 

oluĢturarak mediale ve geriye yönelir. Kondilin mediolateral uzunluğu 15-20 mm, 

anteroposterior geniĢliği 8-10 mm dir. Anteriordan bakıldığında, kutup olarak isimlendirilen 

medial ve lateral uzantılara sahiptir. Normal bir TME’de kapalı ağız pozisyonunda kondilin 

apeksi üzerine oturan, bikonkav (iç bükey) yoğun fibröz dokudan oluĢan eklem diski 

bulunur; kan damarı ve sinir lifi içermez. Sinovyal sıvı, (eklem sıvısı) nonvasküler artiküler 

eklem yüzlerinin metabolik gereksinimlerini ve fonksiyon sırasında artiküler yüzeylerin 

yağlanmasını sağlar. 
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Temporomandibular eklem baĢlıca V. kranial sinirin mandibular dalının üçüncü 

sinirince innerve (Sinirlerin ileti verdiği veya ileti aldığı bölgelere innerve ettiği bölgeler 

denir.) edilir. Arteria. karotis eksterna TME, çiğneme kasları ve ilgili yumuĢak dokuların 

kanlanmasını sağlar  

 

2.1.1. Temporamandibular Eklem Ligamentleri 
 

Temporamandibular eklemin (TME) kollateral (diskal) ligamentler, kapsüler ligament, 

temporomandibular ligament olmak üzere üç fonksiyonel ve sphenomandibular 

(sifenomandibular) ligament ve stylomandibular (stilomandibular) ligament olmak üzere iki 

yardımcı ligamenti vardır. 

 

 Kollateral (diskal) ligamentler: Medial ve lateral olmak üzere iki adettir. 

Medial diskal ligament, diskin medial kenarını kondilin medial kutbuna, lateral 

diskal ligament ise diskin lateral kenarını kondilin lateral kutbuna bağlar. Bu 

ligamentler eklemi mediolateral olarak üst ve alt eklem bölümlerine ayırır ve 

diskin kondilden uzaklaĢmasını engelleyecek Ģekilde fonksiyon görür. Bu 

ligamentler, kondil ve artiküler disk arasında oluĢan menteĢe hareketinden 

sorumludur. 

 Kapsüller ligament: Temporomandibular eklernin tamamı kapsüler bağ ile 

çevrelenmiĢtir. Fibroz yapıdaki bu bağ, bazı araĢtırmacılar tarafından eklem 

kapsülü olarak da isimlendirilir. Arkada fissura petrotimpanicanın ön dudağına, 

yanlarda eklem kıkırdağı çevresine, önde eklem tüberkülünün ön kısmına, altta 

ise mandibula boynuna tutunur. TME içe, dıĢa ve aĢağıya karĢı kuvvetlere engel 

olur. Sinovyal sıvıyı tutar. Sinirlerden zengindir. 

 Temporomandibüler (lateral) ligament: Kapsüler ligamentin lateral kesimi 

kuvvetlenerek bu ligamenti oluĢturur; dıĢta oblik, içte yatay olmak üzere iki 

parçadan oluĢur. DıĢ parça, artiküler eminens ve diskin arka parçasına 

posteroinferior olarak uzanır. Oblik parça, kondilin aĢağıya doğru fazlaca 

inmesini engeller; böylece ağzın çok açılmasında sınırlayıcı rol oynar. Ġç yatay 

parça, kondilin ve diskin posteriora hareketini sınırlar. Mandibulanın normal 

ağız açılması sırasında ana destekleyici bağdır. 

 Sphenomandibular (sfenomandibular) Ligament: Sphenoid kemiğin 

spinasından baĢlar, aĢağıya ve lateral olarak mandibular ramusun medial 

yüzündeki lingulaya uzanır. Fonksiyonel hareket üzerinde herhangi sınırlayıcı 

etkisi yoktur. 

 Stylomandibular (stilomandibular) Ligament: Prosessus styloideustan 

baĢlar. AĢağı ve ileri doğru mandibular ramusun arkasına ve angulus 

mandibulaya yapıĢır. Bu ligament, mandibulanın aĢırı öne hareketini sınırlar. 
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2.1.2. Temporamandibular Eklem Kasları 
 

Mandibulanın enerji gerektiren hareketlerini ve çiğneme fonksiyonunu sağlayan kaslar 

dört çifttir. Bunlar temporal, massater, medial pterygoid ve lateral pterygoid kaslardır. Tüm 

bu kaslar V. kranial sinirin mandibular dalı tarafından innerve edilir. Bunun dıĢında 

mandibulanın açılmasında devreye giren ve hyoid kemiğe yapıĢan supra ve infra hyoid 

kaslar ile bunun dıĢında boyun ve baĢın erekt pozisyonda stabilizasyonunu sağlayan tüm 

postür kasları ve hatta mimik kasları çiğnemede önemli göreve sahiptir. 

 

 Temporal kas: Temporal fossadan baĢlar; ön lifleri dikey, orta lifleri çapraz, 

arka lifleri ise yataya yakın seyreder. Ana görevi mandibulanın elevasyonu olup 

ön lifleri çeneyi yukarıya, arka lifleri ise geriye çeker. 

 

ġekil 2.1: AT: Anterior temporal-OT: Orta temporal-PT: Posterior temporal kaslar 

 

 Masseter kası: Primer olarak mandibulayı yükseltir; derin ve yüzeyel lifleri 

vardır. Yüzeyel lifleri protrüzyona (öne çıkma) katkıda bulunurken derin lifleri 

artiküler eminense karĢı kondili stabilize eder.  

 

ġekil 2.2: DM: Derin massater YM: Yüzeyel massater kası 
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 Medial pterygoid kas: Pterygoid fossadan baĢlar, lifleri aĢağıya, dıĢa ve arkaya 

uzanarak ramus mandibula ve angulus mandibulanın iç yüzünde sonlanır. Lifler 

kasıldığında mandibula yükselir ve diĢler temas eder. Aynı zamanda 

mandibulanın öne hareketini sağlar. 

 

ġekil 2.3: Medial Pterygoid kas 

 

 Lateral pterygoid kas: Ġki kısmı vardır. Ġnferior lateral pteriygoidin tek taraflı 

kasılması sonucunda mandibulanın karĢıt yöne doğru yan hareketi gerçekleĢir. 

Superior lateral pterygoid kas özellikle çiğneme ve diĢ gıcırdatmada olduğu gibi 

mandibulanın dirence karĢı kapanmasında aktiftir. Her iki lateral pterygoid kas 

diski ve kondili mediale doğru çeker. Çok açılmıĢ ağız pozisyonunda kas 

çekiminin yönü, tamamen mediale doğrudur. 

 

ġekil 2.4: Lateral pterygoid kas 
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 Suprahyoid kaslar ve digastrik kas: Görevi mandibulayı aĢağıya ve geriye 

çekmektir. Bu kaslar bilateral (iki yönlü) kasıldığında hyoid kemiği eleve 

ederler ki, bu yutkunma fonksiyonu için gereklidir. 

 Ġnfrahyoid kaslar: Beraber hareket ederek suprahyoidlerin fonksiyonuna 

katkıda bulunur. 

 

2.1.3. Temporamandibular Eklem Hareketleri 
 

Etkili temporomandibular eklem hareketi için servikal bölge kasları ile 

kraniomandibular bölge kas ve eklem yapılarının, diĢler arası oklüzal iliĢkinin uyumlu 

olması gerekir. Mandibulanın osteokinetik olarak temel hareketleri; depresyon, protrüzyon 

(öne çıkma) ve lateral (dıĢ yan ) hareketlerdir. Temporomandibular eklem hareketlerine 

katkıda bulunan beĢ temel kas ise, temporalis, massater, medial pterygoid, lateral pterygoid 

ve digastrik kaslardır. 

 

Temporomandibular eklemin rotasyon (dönme) ve translasyon (kayma) hareketleri 

vardır. Bu hareketler sonucunda oluĢan çene hareketleri ise açma, kapama, protrüzyon, (öne 

çıkma), retrüzyon (geri çekme) ve dıĢ yan rotasyonudur. 

 

Temporomandibular eklemin dinlenme pozisyonu; ağız hafif aralık, dudaklar birleĢik, 

diĢlerin birbirine temas etmediği, dilin ilk yarısının sert damakta olduğu pozisyondur. 

Dinlenme pozisyonunda çiğneme kaslarının etkisiyle eklem yüzeyleri birbirlerine dik 

pozisyonda bulunur. 

 

2.1.4. Temporomandibular Eklem Hastalıkları 
 

Temporomandibular eklem daha önceden de bahsedildiği gibi kondil, disk ve çiğneme 

kaslarından oluĢur. Bu yapılar arasındaki uyumsuzluk, temporomandibular eklem 

hastalıklarına sebep olur. 

 

Temporomandibular eklem hastalıkları, eklem içi veya eklem dıĢı patolojiler 

sonucunda eklem iĢlevlerinde görülen bozukluklardır ve sebepleri aĢağıda verilmiĢtir. 

 

 DiĢ eksikliği. 

 Ekleme gelen travma (araba kazası, düĢme, çarpma vb.) sonucu 

temporomandibular eklemde oluĢan hasar. 

 Temporomandibular eklem artriti. (eklem iltihabı) 

 Tümörler. 

 Ağzı çok açmak. 

 DiĢ sıkma ve diĢ gıcırdatma alıĢkanlığı neticesinde temporomandibular ekleme 

fazla yük gelmesi. 

 DiĢlerin kapanıĢındaki bozukluk. (maloklüzyon) 

 Diskin yerinden çıkması. 

 Kuron-köprü ve dolguların uyumsuz ve yüksek yapılması. 
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Temporomandibular eklem hastalıklarında, hastaların çoğu yüz ağrısı, kulak ağrısı, 

baĢ ağrısı gibi Ģikâyetlerle hekime baĢvurur. Bu nedenle temporomandibular eklem 

hastalıklarına ait belirtiler iyi bilinmelidir. AĢağıda temporomandibular eklem hastalıklarına 

ait belirtiler verilmiĢtir. 

 

 Migrene benzeyen Ģiddetli baĢ ağrıları. 

 Kulaklarda çınlama. 

 Ağzı açıp kapatırken gıcırdama, klik ve tıkırtı sesi. 

 Çenenin kilitlenmesi veya yerinden çıkması. 

 Boyunda ağrı veya sertlik. 

 BaĢ dönmesi, bayılma. 

 Çiğneme esnasında ağrı. 

 Yüzde ağrı. 

 DiĢleri birbiri üstüne kapatırken ağrı. 

 Çiğneme esnasında çenede yorgunluk. 

 Esneme ya da sakız çiğneme esnasında zorluk ve ağrı. 

 Yüzde asimetridir. 

 

2.1.5. Temporomandibular Eklemin Ortodontik Açıdan Değerlendirilmesi 
 

DiĢler ile sert dokular arasındaki uyumsuzluk, temporomandibular eklemde ve alt 

çeneyi kaldıran (elevatör) kaslarda gerilmelere sebep olur. Temporomandibular eklem 

üzerindeki kuvvetler diske iletilmekte, bunun sonucunda ‘internal’ düzensizliklere sebep 

olabilir ve böylece ‘osteoartrit’ meydana gelebilir. 

 

Temporomandibular eklem, çiğneme kasları ve oklüzyon arasındaki etkileĢim 

bozukluğu; nörofizyolojik kontrol sonucu ağrı, hareketlerde azalma, eklem ve kasların 

birincil hastalığı veya bunlarla ilgili bir Ģikâyetten anlaĢılır. Bu etkileĢim bozukluğu 

maloklüzyona sebep olabilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamakları ile yumuĢak gece koruyucu aparey (plak) yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hekimden gelen ölçüden alçı model 

hazırlayınız. 

 
 

 Hekimden gelen ölçüyü dezenfekte 

etmeyi unutmayınız. 

 Alçı modeli kontrol ediniz, hava 

kabarcıkları varsa ince spatül ile 

gideriniz. 

 Essix cihazını ısıtınız. 

 
 

 Isı düğmesini açarak cihazı 

çalıĢtırınız. 

 Cihazın kontakt noktasına essix plağını 

yerleĢtiriniz. 

 
 

 YumuĢak essix plağı kullanınız. 

 
 

 Essix plağının iki yüzündeki 

koruyucuyu jelatini çıkarmayı 

unutmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Plağın, kontakt noktasına tam 

oturmasına dikkat ediniz. 

 
 

 Kontakt noktasının üst kapağını kapatınız. 

 
 

 Üst ve alt kapağı sabitlemeyi 

unutmayınız. 

 

 Kontakt noktasını yükseltiniz. 

 
 

 Kontakt noktasını cihazda sabit olan 

yüksekliğe çıkarınız. 

 
 

 Alçı modeli, makinenin zeminine 

yerleĢtiriniz. 

 
 

 Alçı modeli, zeminin tam ortasına 

yerleĢtiriniz. 

 



 

 27 

 Rezistansı ayarlayınız. 

 

 Rezistansın ısısı ile essix plağın Ģekil 

alabilecek hale gelmesini bekleyiniz. 

 

 
 Kontakt noktasını aĢağıya indiriniz. 

 
 

 Kontakt noktasını, essix Plağı Ģekil 

alabilecek ve vakum yapılacak 

yumuĢaklığa geldiğinde aĢağıya 

indiriniz. 

 Vakum programını baĢlatınız. 

 

 

 Vakum iĢleminin sonuna kadar 

bekleyiniz. 
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 VakumlanmıĢ modeli cihazdan çıkarınız. 

 

 

 Sabitlenen kontak noktasının üst 

kapağını açmayı unutmayınız. 

 
 

 VakumlanmamıĢ alan olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 
 

 Essix plağın fazlalıklarını alınız. 

 
 

 Fazlalıkları makas ile alınız. 

 Modeli kontrol ediniz. 
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 Plağı kesiniz. 

 

 

 
 

 Plağı, separe ile kesiniz. 

 Plağı, model hatlarına uygun olarak 

kesiniz. 

 Plağı kontrol ediniz. 

 

 Kesilen fazlalıkları alınız. 

 
 

 Fazlalıkları almak için plağı 

modelden çıkarınız. 

 
 

 Fazlalıkları, makasla plağa zarar 

vermeden alınız. 
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 Plağın kaba tesviyesini yapınız. 

 

 

 

 
 

 Kaba tesviyeyi, canavar frezle 

yapınız. 
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 Plağın ince tesviyesini yapınız. 

 

 

 

 Ġnce tesviyeyi, üçgen frezle yapınız. 

 Ġnce tesviyede diĢ aralarını 

belirginleĢtiriniz.  

 
 

 Plağı modele yerleĢtiriniz. 

 
 

 

 Ġnce tesviyeye model üzerinde devam 

ediniz. 

 

 DiĢ aralarını, model uyumuna dikkat 

ederek belirginleĢtiriniz.  

 Tesviye iĢlemini yaparken gingivayı 

dikkate alınız. 
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 Plağı modelden çkarınız. 

 
 

 

 Frez izlerini gideriniz. 

 

 Metal frez izlerini, lastik frez ile 

gideriniz. 

 Plağı kontrol ediniz. 
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 Frez izlerini, plak model üzerinde iken 

gideriniz. 

 

 
 

 Plağın, model son üzerinde 

kontrolünü yapınız. 
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 Plağı hekime gönderiniz. 

 
 

 Plağı model üzerinde, güvenli Ģekilde 

hekime ulaĢtırınız. 

 

 



 

 35 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. ( ) YumuĢak gece koruyucu apareyler, hazır silikon plakalardan elde edilir. 

2. ( ) Temporomandibular eklemin kemik elemanları, temporal ve mandibular kemiktir. 

3. ( ) Yüzün en büyük ve hareketli kemiği, maksilladır. 

4. ( ) Temporomandibular eklemin rotasyon ve translasyon hareketleri vardır. 

5. ( ) Temporomandibular eklemin dinlenme pozisyonu; ağız kapalı, dudaklar hafif 

açık, diĢlerin birbirine temas ettiği pozisyondur. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modül değerlendirmeye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Modül sonunda kazandığınız yeterliği aĢağıdaki beceriyi yaparak 

değerlendiriniz. 

 

1. Sert gece koruyucu aparey için tutucu eleman (kroĢe) hazırlayınız. 

2. Sert gece koruyucu aparey için aktif elemanlardan vestibül ark hazırlayınız. 

3. YumuĢak gece koruyucu aparey hazırlayınız. 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 



 

 37 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 Bruksizm 

2 Temporamandibular 

3 

AĢınmalar 

Ağrı 

Çıtırdama 

Kenetlenme 

Kasılmalar 

4 
Anatomik 

Psikolojik 

5 
DiĢlerde 

Çene 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 DOĞRU 

2 DOĞRU 

3 YANLIġ 

4 DOĞRU 

5 YANLIġ 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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