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SUMMARY

Temporomandibuler
eklem
bozukluklar n n
tedavisinde geni yer tutan oklüzal splintler genellikle
sert akrilikten yap lan, dental arklardan birindeki
di lerin oklüzal veya insizal yüzeylerine uyarak kar
ark ile tam bir oklüzal kontakt kurulmas n sa0layan,
ç kar labilir apareylerdir. Oklüzal splintler, oral ve
maksillofasiyal cerrahi alan nda dentofasiyal deformitelerin düzeltilmesi, uyku bozukluklar , sleep apnea,
travma, temporomandibular eklem bozukluklar n n
tedavisi implantoloji ve distraksiyon osteogenezinin
yan s ra, protetik di hekimli0i, ortodonti, periodontoloji
alanlar nda da kullan lmaktad r. Splint tipleri aras nda
en çok kullan lan apareyler ise; stabilizasyon splinti,
anteriora konumland r c splint, anterior s rma pla0 ,
posterior s rma pla0 , pivoting apareyi ve yumu ak
plakt r. Etki mekanizmas ve ba ar s halen tart mal
olmas na ra0men endike oldu0u vakalarda ba ar l
sonuçlar yaratt 0 görülmektedir. Ancak, tedavi
sonras nda kesin iyile me beklenmemelidir. Oldukça
geni bir konu olan oklüzal splint tedavisi, üzerinde
yap lacak bir çok ara t rma ile daha da aç kl k
kazanacakt r.
Anahtar Kelimeler:
Oklüzal
splint,
Temporomandibuler eklem bozukluklar , Stabilizasyon
splinti

The occlusal splints are widely used in the
treatment of the Temporomandibular joint disorders.
An occlusal appliance is a removable device, usually
made of hard acrylic, that fits over the occlusal and
incisal surfaces of the teeth in one arch, creating
precise occlusal contact with the teeth of the opposing
arch. Occlusal splints are used in the correction of
dentofacial deformities, sleep disorders, sleep apnea,
trauma, the treatment of temporomandibular
disorders,
implantology,
distraction
disorders,
prosthodontics, orthodontics and periodontology. The
most common appliances are the stabilization splint,
anterior positioning appliance, anterior bite plane,
posterior bite plane, pivoting appliance and soft or
resilient appliances. Altough its mechanism and
success rate is controversial, occlusal splints give
successfull result in the cases with the right indication.
There is needed further investigation in this subject
for better treatment of the Temporomandibular
disorders.
Key Words: Occlusal splint, Temporomandibular
disorders, Stabilization appliance

Oklüzal splintler; genellikle sert akrilikten yap lan,

Hareketi nöromuskuler kontrol sistemi taraf ndan
düzenlenmekte olan çi0neme sisteminin, temporomandibuler eklem ve çi0neme kaslar ile ili kili fonksiyon
bozukluklar n tedavi etmek için bugüne kadar çe itli
tedavi
yöntemleri
önerilmi tir.1,2,3
Bu
tedavi
seçeneklerinden birisi de oklüzal splint tedavisi’dir.
Oklüzal splint tedavisinin tam anlam yla etkili oldu0unu
gösteren yeterli ve kesin kan t bulunmamas na ra0men,
bu tedavi yöntemi özellikle temporomandibuler eklem
bozukluklar n n tedavisinde geni yer tutmaktad r.2,4,

dental arklardan birindeki di lerin oklüzal veya insizal
yüzeylerine uyarak kar ark ile tam bir oklüzal kontakt
kurulmas n sa0layan, ç kar labilir apareylerdir.2,5 Oklüzal splint tedavisi ise; bu apareylerle çi0neme
sisteminde nöromusküler uyumu sa0lamak ve parafonksiyonel al kanl klardan kaynaklanan hasar azaltmak
amac yla yap lan tedavidir.2,6
Oklüzal splintler, ilk kez bruksizm tedavisi
amac yla 1901 y l nda Karolyi taraf ndan haz rlanm t r.
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splint kullan lmas gerekti0ini bildirmektedir. Oklüzal
splint tedavisinin mekanizmas na yönelik di0er yakla mlar, oklüzal splintlerin oklüzyonu engelleyerek diskal
dokulara gelen bas nc ve kondili fossa d na çekerek
intrakapsüler dokulara gelecek bas nc azaltt 0 , çi0neme
sistemindeki propriyoseptif duyuyu kesintiye u0ratarak
a r kas aktivitesini azaltt 0 , maloklüzyondan kaynaklanabilecek disfonksiyonu azaltt 0 ve kondilin diski
yeniden yakalayabilmesi için mandibulay konumland rd 0 görü lerinden hareket etmektedir.2,8,9
Oldukça geni bir uygulama alan olan oklüzal
splintlerin temporomandibular eklem bozukluklar ve
ili kili problemlerinin tedavisinde kullan m amaçlar ;
oklüzal kuvvetlerin da0 l m n düzenlemek, çi0neme kaslar n gev eterek bu kaslar n hiperaktivitesi nedeniyle
olu an a0r y azaltmak, kondilin sentrik ili ki pozisyonuna yerle mesini sa0layarak geçici olarak sabit bir
eklem pozisyonu sa0lamak, periodontal ligamentin
propriyoseptif duyusunu hafifleterek nöromusküler
refleksleri yeniden düzenlemek, anormal kas aktivitesini
azaltan ve normal kas aktivitesini sa0layan optimal
oklüzyonu yaratmak, di lerde a nmaya neden olabilecek anormal kuvvetlerden di leri ve çevre dokular n
korumak ve di g c rdatma ve s kma gibi parafonksiyonel
al kanl klar n yap lmas n engellemek, diagnostik bilgi
sa0lamak, hücresel hipoksiyi azaltmak, vertikal boyutu
artt rmak, hasta motivasyonu sa0lamak ve plasebo etkisi
yaratmakt r.6,24,27,31 Bu ekilde; oklüzal splint tedavisi ile
kas hiperaktivitesinden veya maloklüzyondan kaynaklanan düzensiz oklüzal yükler kontrol edilebilmektedir.3,4,6,12
Sentrik ili ki pozisyonunda di ler aras ndaki tüm
kontaktlar lateral pterigoid kas n, mandibular hareketler
s ras nda ise; arka di kontaktlar a0z kapatan kaslar n
aktivitesini artt rmaktad r.13 Kaslardaki bu hiperaktiviteyi
azaltmak için ise, anterior rehberlik sa0lanarak arka di
kontaktlar n n elimine edilmesi gerekti0i bildirilmi tir.14
Yani, a0z kapatan kaslar n rahatlayabilmesi için ön
di lerin ve kondilin rehberli0inde tüm di lerin hassas bir
ekilde bir pla0a temas etmesi sa0lanmal d r. Yap lan
çal malar, 50 Im’lik çok küçük bir oklüzal temas n bile
kas aktivitesini de0i tirebildi0ini göstermektedir.2,8,13 Bu
nedenle oklüzal splint ne kadar dengeli ve sürtünmesiz
olursa kas hiperaktivitesi de o oranda azalacakt r.6
Okeson ve arkada lar 15; sadece 24 saat süren bir splint
tedavisi ile kas hiperaktivitesi ile geli en akut ve kronik
semptomlar n azald 0 n bildirmektedir.
Sentrik ili ki pozisyonunun stomatognatik sistem
üzerindeki rolü anla lmadan splint tedavisinde ba ar l

Bu tarihten sonra çe itli amaçlarla çok say da oklüzal
splint tipi önerilmi tir. Vertikal yükseklikteki azalman n
oklüzal problemleri olu turdu0u dü üncesiyle, 1921
y l nda Manson sadece arka di lere tak lan parsiyel bir
aparey önermi tir. Sved ise 1944 y l nda ön di lerde
intrüzyon ve arka di lerde ekstrüzyon sa0layan bir
aparey geli tirmi tir.3,7 Oklüzal splintlerin modern
kullan m n ise, 1950’li y llarda Posselt sunmu tur.
Posselt, ayn anda alt ve üst çeneye uygulanan bir
aparey ile oklüzal disfonksiyonda temporomandibuler
eklem ve kaslarla ili kili
problemlerin çözümünü
hedeflemi tir.7 Sonraki y llarda, polimetilmetakrilat ve
termoplastik materyal teknolojisindeki geli meler ile
daha h zl ve kolay yap labilen fabrikasyon splint tipleri
kullan lmaya ba lanm t r. Böylece, oklüzal splintler
sadece oklüzal disfonksiyonlarda de0il, ayn zamanda
oral ve maksillofasiyal bölgedeki birçok operasyonda
destekleyici tedavi kapsam nda yerini alm t r. Oklüzal
splintler, oral ve maksillofasiyal cerrahi alan nda
dentofasiyal
deformitelerin
düzeltilmesi,
uyku
bozukluklar , sleep apnea, travma, temporomandibular
eklem
bozukluklar n n
tedavisi,
implantoloji
ve
distraksiyon
osteogenezinin
yan s ra,
protetik
di hekimli0i, ortodonti, periodontoloji alanlar nda da
kullan lmaktad r. 2,8,9
Temporomandibular eklem bozukluklar4 ve
oklüzal splintler: Tan ve tedavi yöntemleri halen
oldukça tart mal olan temporomandibular eklem
bozukluklar konusunda bas lm çok say da literatür
bulunmaktad r. Bu yay nlarda, üzerinde fikir birli0i
kurulan konulardan birisi de ba lang ç tedavisinin ne
ekilde
olaca0 d r.
Bugün
temporomandibular
bozukluklar n tedavisi konusunda ba lang ç tedavisinin
“geri-dönü7ümlü”
ve
“non-invasiv”
olmas
gerekti0ini bildirilmektedir.4,10
Eski çal malarda; çal mac lar, splintlerin özellikle
parafonksiyonel al kanl klardan kaynaklanan kas aktivitesini azaltt 0 n ; bu ekilde miyaljinin de azald 0 n
söylemekteydi. Azalan kas aktivitesinin ayn zamanda
temporomandibular ekleme ve çi0neme sisteminin di0er
elemanlar na fazla yük gelmesini engelledi0i dü ünülmekteydi. Ancak bugün, splintin hangi özelliklerinin bu
sonuçlar do0urdu0u konusu halen tart mal d r.2 Baz
otörler, oklüzal splintlerin çok say da fizyolojik etkisinin
oldu0unu savunmaktad r. Ramjford;9,11 anormal kas
aktivitesini önlemek için “ideal oklüzal plan” n gerekli
oldu0unu ve bunu sa0lamak için splint tedavisinin yap lmas gerekti0ini savunurken, Jankelson9,12 di sel, iskeletsel ve kassal yap lar aras ndaki dengesizli0i azaltmak için
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olmak mümkün de0ildir.4 Sentrik ili ki pozisyonu;
prostodontik terimler sözlü0üne göre; kondil ve diskin
mandibular fossa ve artikuler eminensin distal e0iminin
en üst pozisyonunda bulunmas eklinde tan mlanmaktad r.5 Kondilin diskin alt nda bu posterosuperior
pozisyona yerle ebilmesi ve diske ba0lanabilmesi için
lateral pterigoid kas n tamamen gev emi olmas
gerekmektedir. E0er kas hiperaktiviteye ba0l olarak
kas l kalacak olursa, disk anteromediale yani kas n
orijinine do0ru çekilecek ve kondil üzerinde oturamayacakt r. Dinlenme pozisyonunda önemli olmayan bu
durum, kuvvetli s rma veya parafonksiyonel al kanl klar
gibi diske kuvvet uygulanan durumlarda, disk, kondil
ba , kondiler ligament ve retrodiskal dokulara zarar
verecektir. Mandibular fossa ile do0ru bir ili ki
kuramayan disk-kondil kompleksi kronik olarak a r
yüke maruz kalacak ve erken dönemde tedavi edilmezse
ileri temporomandibular bozukluklar n do0mas na neden
olacakt r. Retrodiskal dokularda enflamasyonun oldu0u
durumlar d nda splint tedavisi mutlaka sentrik ili ki
pozisyonunda yap lmal d r. Enflamasyonun oldu0u
durumlarda ise; hasta ortalama 7 gün süre ile
anteroinferior kondil pozisyonunda yap lm bir splinti
kullanmal ama daha sonra kaslar, disk ve destekleyici
dokularda daimi de0i iklikler olu madan sentrik ili ki
pozisyonunda yeni bir splint yap lmal d r.2,6,14,15
Tüm di lerin periodontal ligamentlerindeki
proprioseptif lifler santral sinir sistemine bas nç iletisi
göndermektedir. Bu lifler böylece, di lere gelecek yükü
kontrol etmekte ve kaslar uyararak di leri a r
yüklemeden kaynaklanacak a nmadan korumaktad r.
Oklüzal splint kullan ld 0 nda, bu liflerin zarar görmesi
engellenmekte,
böylece
proprioseptif
duyu
korunmaktad r.6,7
Sentrik ili ki pozisyonunda haz rlanm , düz bir
gece splinti di leri parafonksiyonel al kanl klardan
kaynaklanabilecek a nmalardan korumaktad r. Bugüne
kadar yap lan çal malar popülasyonun %6,5-%88’inde
gece di s kma al kanl 0 oldu0unu göstermektedir.2,6,16
Gibbs ve arkada lar ;17 di s kma s ras nda ortalama
s rma kuvvetinin 162 lbs, bruksizmi olan hastalarda ise
975 lbs oldu0unu, yani; di s kan hastalarda s rma
kuvvetinin s kmayanlar n 6 kat daha fazla oldu0unu
göstermi tir. Bu de0erler, gece di s kman n nas l hasara
neden oldu0unu aç klamaktad r. Sentrik ili ki pozisyonunda yap lm bir oklüzal splint ile a0z kapatan kaslar
hastan n uykuda sentrik ili kiyi aramas na engel
olacakt r. Homgren ve arkada lar ,18 bu ekilde yap lm
bir oklüzal splintin bruksizmi engellemeyece0ini ancak;

di ler ve çi0neme sisteminin zarar görmesini engellemek
için yük da0 l m n düzenleyece0ini bildirmekte ve kronik
olarak di s kanlar için daha kal n splintler kullan lmas n
önermektedir.6,18 Oklüzal
splint
di ler
aras nda
konumland r ld 0 nda periferal duyuda de0i im yaratarak
santral sinir sistemi kaynakl bruksizmin geli imini de
engellemektedir. Ancak bu etki, sadece splint a0za
tak ld 0 nda ortaya ç kmaktad r. Uzun süreli kullan mdan
sonra bile splintin tak lmamas halinde yeniden bruksizm
gözlenebilmektedir.2,13,18
Bunun
yan nda,
splint
üzerindeki a nma alanlar do0al dentisyon hakk nda da
fikir sahibi olunmas n sa0lamaktad r. Oklüzal splint
kullan m n takiben bir hasta h zl bir ekilde rahatl yor
ise bu durum, hekime sorunun kassal olabilece0ini
dü ündürmelidir. Aksi halde, hastan n ikayetlerinin
daha da kötüle mesi internal bir problemin oldu0una
i aret etmektedir.2,6,18 Disk deplasmanl hastalarda üst
eklem bo lu0undaki bas nc ölçtü0ü çal mas nda
Nitzan;19 maximum di
s kma s ras nda bas nc
200mmHg bulmu tur. Düz yüzeyli bir oklüzal splint
uyguland 0 nda ise kapiller hiperfüzyon bas nc
izlememi tir.6,19 Üst eklem bo lu0undaki bas nç art n n
çevre dokulara zarar verece0i bilinmektedir. Bu nedenle,
oklüzal splint tedavisi ile bu zarardan kaç n laca0
dü ünülmektedir. Tüm oklüzal apareyler hastan n
vertikal yüksekli0ini artt rmaktad r. Bu etki evrenseldir
ve tedavi hedefleri aras nda de0ildir. Ancak; vertikal
boyuttaki art n geçici olarak kas aktivitesini ve
semptomlar azaltt 0 gösterilmi tir.2,20,21
Oklüzal splint kullanan hastalar, daha önceden
fark etmedikleri fonksiyonel ve parafonksiyonel
al kanl klar n n fark na varmaktad rlar. Splint bozuklu0a
neden olabilecek hareketleri yapmamalar gerekti0ini
hastalara hat rlatmaktad r. Bu ekilde, hasta oklüzal
splint kullanarak durumunun fark na varmakta ve
sonuçta semptomlar azalmaktad r.2 Yap lan çal malarda,16,21,22
temporomandibuler
bozukluklara
ba0l
semptomlardan
ikayetçi olan hastalar n %40’ n n
plasebo tedavisine cevap verdi0i gözlenmi tir. Hasta ve
hekim aras nda problemin ne oldu0u ve kullan lacak
splintin ne kadar etkili olabilece0ine dair bir konu ma
yap lmas hastay rahatlatmakta ve emosyonel stresi
azaltarak semptomlarda iyile meye neden olmaktad r.2
Oklüzal splint tedavisinin amaçlar dikkate
al nd 0 nda splint kullan m endikasyonlar ise u ekilde
s ralanabilmektedir; temporomandibuler bozukluklara
ba0l a0r , klik veya krepitasyon sesi, disk deplasman
veya dislokasyonu, retrodiskit, osteoartrit, miyofasiyal
a0r
ve
disfonksiyon
sendromu,
bruksizm,
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önerilen süre içinde kullan p kullanmad 0 mutlaka
ö0renilmelidir. Çünkü; do0ru seçilmi , do0ru yap lm ve
a0za do0ru bir ekilde uyumlanm bir splint ancak hasta
taraf ndan
uygun
kullan lmad 0 nda
ba ar s z
2,8,10
olmaktad r.
Oklüzal splint tipleri: Temporomandibuler
bozukluklar n tedavisi için bugüne kadar de0i ik tipte
splintler
önerilmi tir.
Farkl
otörler
de0i ik
s n fland rmalar yapm t r. Bugün üzerinde en çok
durulan Dylina’n n önerdi0i s n fland rmad r.6 Buna göre
splintler 2’ye ayr lmaktad r. Bunlar; düz splintler ve
yeniden konumland r c splintler’dir. Düz splintler;
di lerin splint üzerinde rahatça hareket edebildi0i splint
tipidir. Bu ekilde, kondil ba ve disk anatomik olarak
fonksiyon görebilmektedir. Düz splintlere örnek olarak;
s rma düzlemli aparey ve stabilizasyon splinti
verilebilir.6,8,17 Yeniden konumland r c splintlerde ise; bir
rampa veya di izleri bulunmaktad r. Bunlar mandibulay
a a0 ve önde konumland rmaya yard mc olmakta ve
burada stabilize etmektedir. Anterior konumland r c
splint ve yumu ak splint yeniden konumland r c splint
örnekleridir.6,7 Bu splint tipleri aras nda en çok kullan lan
apareyler
ise;
stabilizasyon
splinti,
anteriora
konumland r c splint, anterior s rma pla0 , posterior
s rma pla0 , pivoting apareyi ve yumu ak plak’t r.
Stabilizasyon splinti: Hasta için optimal
oklüzal ili kiyi sa0lamaktad r. Yerle tirildi0i zaman, di ler
temasta iken kondiller muskuloskeletal olarak en sabit
pozisyonunda kalmaktad r. Lateral hareketlerde ise; arka
di ler s r l rken kanin di ler oklüzyondan ç kmaktad r. Bu
splintin kullan lmas ile sentrik ili ki ve sentrik oklüzyon
pozisyonlar aras ndaki uyumsuzlu0un elimine edilmesi
hedeflenmektedir.2,7,25,26 Endikasyonlar ; kas a0r s ,
parafonksiyonel al kanl klar n varl 0 , a r kas aktivitesi
ve kronik kas a0r s varl 0 d r. Tam ark sert stabilizasyon
splinti her iki di ark içinde kullan lmaktad r. Ancak,
maksiller splintler daha stabil ve dayan kl oldu0u için
genellikle tercih edilmektedir. Mandibular plaklar ise,
hastan n plak a0 zda iken konu mas na izin verdi0i ve
daha az görünerek estetik avantaj sa0lad 0 için
kullan labilmektedir. Oklüzal splintlerin yap m konusunda bugüne kadar çok say da yöntem önerilmi tir.
Bunlar aras nda en çok kullan lan yöntem ise, modellerin
artikulatöre al nmas ve mumdan haz rlanm splintin
s cak akrili0e çevrilmesi yöntemiydi. Bunun yan nda
so0uk akrilik kullan larak da splint yap lmaktayd . Ancak,
bugün fabrikasyon plaklar n uyumlanmas yöntemi daha
fazla tercih edilmektedir.2,23 Bu amaçla; ark n alginat ile
ölçüsü al nmas n takiben alç modelde labial yüzler ve

parafonksiyonel
al kanl klar,
yüz
kaslar n n
hipertonisitesi, yutma ve konu ma güçlü0ü, tekrarlayan
kronik sinüzit ve postoperatif bak md r. 2,3,8,9,23
Etki mekanizmas henüz ayd nlat lmam olsa da,
oklüzal splintlerin kullan ld 0 hastalar n ço0unda ba ar l
sonuçlar elde etti0i gözard edilemeyecek bir gerçektir.
Yap lan
çal malar;
oklüzal
splint
tedavisinin
temporomandibular bozukluklara ba0l semptomlar
%70-90 oran nda azaltt 0 n göstermektedir.2,12Ancak
bunu sa0lamak için baz faktörlere dikkat etmek
gereklidir. Temporomandibuler eklem bozukluklar n n
tedavisi amac yla kullan lan oklüzal splintlerin ba ar s 4
faktöre ba0l d r.2,5,14,24 Bunlar; splint seçimi, splint
yap m , splintin uygulanmas ve hasta uyumudur.
Temporomandibuler bozukluklar n tedavisinde de0i ik
tipte apareyler kullan lmaktad r. Bunlardan her biri
spesifik bir nedene yöneliktir. Do0ru splinti seçebilmek
için, hekim bozuklu0un esas sebebini belirlemelidir. Her
hastadan detayl anamnez al nmal ve muayene
sonras nda te hise uygun bir splint uygulanmal d r.
Do0ru splint tipi seçildikten sonra, yap m a amalar na da
önem verilmelidir. Yap lacak splintin türü ve amac esas
al narak, uygun materyalden, ölçümler dikkate al narak
splint haz rlanmal d r. Aparey yumu ak ve sert dokulara
tam uyumlu olmal ve bozuklu0a neden olan faktörü
elimine etmelidir. A0za do0ru bir ekilde yerle tirilmi bir
splint, sadece hedeflenen tedaviyi gerçekle tirmekle
kalmamal ; ayn zamanda sonraki tedavi seçenekleri için
de bilgi vermelidir.2,8,9,17 Ba ar l bir splint tedavisi için
oklüzal splintlerin sahip olmas gereken baz özellikler
vard r. Buna göre oklüzal splintler; stabil olmal ve
a0 zda hareket etmemeli, sentrik ili ki pozisyonunda
yap lm olmal , tüm di lerle ayn hassasiyetle temas
etmeli, arka di lerle daha çabuk temas etmeli, lateral ve
protruzif hareketlere izin vermeli, rahat tak l p
ç kar labilmeli, estetik olarak kabul edilebilir olmal ,
hastan n di lerini s kmamal , di ve di etlerinde hassasiyet yaratmamal , lingual ve bukkal etekleri retansiyonu
sa0layacak ancak, hastay rahats z etmeyecek kadar
uzun olmal , lingual etekleri konu ma ve dil
fonksiyonlar n engellemeyecek uzunlukta olmal , refleks
olu mas n engellemeli, uzun süre kullan labilecek ve
rahat temizlenecek bir materyalden yap lmal d r.2,5,13,17,24
Oklüzal splint tedavisi geri-dönü ümlü bir tedavi olup,
sadece hastan n apareyi kulland 0 süre içinde etkilidir.
Bu nedenle hastalar apareyi düzenli kullanmalar
konusunda uyar lmal d r. Baz splintler yar m gün,
baz lar ise tam gün kullan m gerektirmektedirler.
Tedaviye cevap vermeyen hastalarda hastan n splinti
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kald r larak, tüm di lerin ayn anda ve tam olarak
kapanmas sa0lanmal d r.2,9,16,17,21
Stabilizasyon splintinde mandibular kanin di lerin
serbest
gezinmesi
oldukça
önemlidir.
Bunu
sa0layabilmek için, hasta a0z na mavi artikülasyon
ka0 d konulur. Hasta sentrik ili ki pozisyonunda s r r,
lateral hareketler ve protrüzif hareketler yapar. Daha
sonra k rm z artikülasyon ka0 d konulur ve sentrik
ili kide kapat l r. Splint ç kar ld 0 nda, kanin bölgesinde
lateral ve protruzif hareketleri gösteren mavi çizginin
düz olmas gerekmektedir. E0er bu çizgilerde düzensizlik
var ise, k rm z noktalara dikkat ederek a nd rma
yap lmal d r. Benzer ekilde posterior bölgede ki mavi
i aretli temaslar k rm z renklilere dokunulmaks z n
a nd r lmal d r.Sonuçta anterior kontaklar n posterior
kontaklardan daha hafif olmas sa0lanmal d r. Yani
kapan , sadece arka di ler üzerinde olmal d r.
Stabilizasyon splinti do0ru bir ekilde yap ld ktan sonra,
kenarlar düzeltilmeli, parlat lmal ve hastay rahats z
eden noktalar elimine edilmelidir. Splint hastaya teslim
edilmeden önce splintin maksiller di lere tam olarak
oturdu0u ve mandibular di lere temas ederken stabil
kald 0 , sentrik ili ki pozisyonunda tüm mandibular arka
di lerin splintin düz oklüzal yüzeyine temas etti0i,
protruziv hareketler s ras nda mandibuler kaninlerin
splinte keser di lerden daha fazla temas etti0i, lateral
hareketlerde splinte sadece mandibuler kanin di lerin
temas etti0i, mandibuler posterior di lerin splinte sadece
sentrik ili ki pozisyonunda temas etti0i, yemek yeme
s ras nda posterior di temas n n anterior di temas ndan
fazla oldu0u, apareyin oklüzal yüzünün düz oldu0u,
tüberkül izinin bulunmad 0 , apareyin yumu ak dokulara
zarar vermedi0i ve kenarlar n n düzgün olup olmad 0
kontrol edilmelidir. Splint hastaya teslim edildikten
sonra, nas l tak l p ç kart laca0 anlat lmal d r. Pla0
oturtmak için parmak bas s kullan lmas gerekmekte,
di lere oturduktan sonra ise, plak a0za s rma kuvveti ile
yerle mektedir. Splintin a0 zdan ç kar lmas s ras nda da
1. molar di bölgesinden parmakla a a0 do0ru itmek
yeterli olacakt r.2,7,18,25 Stabilizasyon splintinin kullan m
süresi, hastan n tedavi gördü0ü rahats zl 0a göre
de0i mektedir. Buna göre; bruksizmde ve kas a0r s nda
sadece gece kullan m , intrakapsüler bozukluklarda
devaml kullan m gerektirmektedir.2,7,13,16,19,23,26,27 Pla0
kullan rken a0r artarsa hasta pla0 kullanmay b rakmal
ve hekimine haber vermelidir. Qlk ba ta, yakla k 1-2
saat sürecek tükürük art n n olmas normaldir.
Konu ma bozuklu0u olu abilir, ama bu durum geçici
olup, dilin splinte al mas ile son bulacakt r. Aparey

vestibül derinlikteki undercutlar kald r l r.Vakumlu
makine yard m yla 2 mm kal nl 0 nda, sert, effaf resin
modele adapte edilir. Separatör yard m yla splint
modelden ayr l r. Bu a amada bukkal ve labial
yüzeylerde interdental papillaya kadar, palatal bölgede
ise AH hatt na kadar kesi yap l r. Lingual s n rda splintin
uzunlu0u 10-12 mm olmal d r. Splint keser di lerin 1/3
insizalinde sonlanmal d r. Adapte olmu oklüzal rezin
splint modelden ç kar l r ve düzensizlikler möllenir. Az
miktarda so0uk akrilik bir kapta haz rlan r. Bu akrilik,
anterior stop olarak kullan lmak üzere splintin anterior
insizal yüzeyine konulur.Yakla k 4 mm eninde olan bu
yükseklik, mandibular keser di lere temas edene kadar
uzat l r. Splint a0za uyumlan r. Splint a0 zda iken hasta,
alt keser di lerden biri anterior stopa temas edene kadar
sentrik ili kide s rt l r. Bu ekilde anteriorda 3-5 mm,
posteriorda ise 1-3 mm’lik aç kl k sa0lanm olacakt r.
E0er bu durumda prematür kontakt oluyor ise, bu
elimine edilmelidir. Anterior stop alt keser di lerin uzun
aks na paralel olacak ekilde temas etmelidir.Do0ru
konumland r lm
bir anterior stop sayesine, a0z
kapatan kaslar n çekimi ile, kondiller artikuler eminensin
posterior e0iminde, en üst durumda (sentrik ili ki)
konumlan r. Sentrik ili ki pozisyonunda yap lan splint
hasta a0z na uyumland ktan sonra, hasta mutlaka bu
pozisyona al t r lmal d r. E0er hekim hastan n splinti
kullanmakta güçlük çekece0ini dü ünüyorsa, tamamlanmam splinti 24 saat süreyle hastaya kulland rtmal d r.
Hasta-plak uyumu sa0land ktan sonra, splintin oklüzal
yüzeyinde, daha önce sadece anterior stop olarak
ekillendirilmi so0uk akrilik blok tamamlanmal d r. Bu
i lemi yaparken hasta yine sentrik ili ki pozisyonunda
s rt lmal d r. Ön di ler anterior stopa temas edene kadar
arka di ler akrile gömülmelidir. Hastan n a0z 5-10 sn
sonra yava ça açt r l r. Eksentrik hareketlere yard mc
olmas için kanin di lerin labialine akrilik y 0 l r. Akril s
ç karmaya ba lad ktan sonra a0 zdan ç kar l r ve s cak
suyun içinde polimerize olmas beklenir. Splint tamamen
donduktan sonra, bukkal tüberküller ve insizal yüzeylerin
plakta olu turdu0u en derin noktalar kur un kalemle
i aretlenir. Bu i aretler, sentrik ili ki pozisyonunda
splintte olu acak son oklüzal kontaktlar göstermektedir.
Yani, bu noktalar etraf ndaki akrilik a nd r larak,
eksentrik hareketlerde rahatl k sa0lanmal ve prematür
kontaktlar önlenmelidir. Ancak, mandibular kanin
di lerin labial yüzü kesinlikle a nd r lmamal d r. Splint
a0za tak l r ve k rm z artikülasyon ka0 d ile hasta
sentrik ili ki de s rt l r. Tüm prematür kontaktlar

65

Atatürk Üniv. Di Hek. Fak. Derg.
Say : Suppl., Y l: 2006, Sayfa: 61-69

TEKEL, KAHRAMAN

geçmiyorsa , hastaya alt çenesini öne getirmesi ve bu
pozisyonda hafifçe aç p kapamas
söylenmelidir.
Semptomlar yeniden de0erlendirilmeli ve sesin kesildi0i
nokta i aretlenmelidir. Aparey a0 zdan ç kar larak, ront
frezle i aretli alanda basamak olu turulur ve hasta
a0z na aparey tekrar tak larak ses de0erlendirilir. Aparey
tak ld ktan sonra açma ve kapama s ras nda ses
olmamal d r.2,5,9,23,33,34 Bu splint ile ayn zamanda di
s kmaya ba0l geli en eklem a0r s da elimine
edilebilmektedir. Superior lateral pterigoid kastan
kaynaklanan kas a0r s ise elimine edilememektedir.
Çünkü di s kma s ras nda bu kas aktiftir. Bu a0r y ay rt
etmek
için
fonksiyonel
manüplasyon
teknikleri
kullan lmal d r.2,5,24 Semptomlar ortadan kalk yor ise,
bulunan pozisyon do0rudur. Ancak, e0er semptomlar
azalm yorsa yeni bir pozisyon aranmal d r. Burada dikkat
edilmesi gereken nokta, bu splint ile eklem seslerinin
geçmesinin her zaman kondilin diskin intermediat
zone’unda konumlanmas ndan kaynaklanmayaca0 d r.
Baz durumlarda, disk deplase veya disloke olmu
olabilir. Bu nedenle do0ru anterior pozisyonu bulmak
için baz durumlarda, artroskopi veya MRI gibi ileri
görüntüleme
teknikleri
kullan labilmektedir.23,24,30,35
Anterior stopun yeri do0ru olarak belirlendikten sonra
kalan oklüzal yüzeylere de so0uk akrilik yerle tirilir. Bu
a amada, stopun üzerine yeni konan akrili0in gelmemesine özen gösterilmelidir. Splint a0za yerle tirildikten
sonra, hastaya anterior stopu bulabilmesi için yard mc
olunmal d r. Hasta a0z n birkaç kez aç p kapad ktan
sonra bu pozisyona al acakt r2,7,33. Stabilizasyon
splintinde oldu0u gibi, bu splintte de oklüzal
uyumlamalar yap lmal d r. Anterior konumland r c splint
hastaya teslim edilmeden önce splint maksiller di lere
tam olarak oturmal , mandibular di lere temas etti0inde
stabil kalmal , hareket etmemelidir.Anterior pozisyon,
açma ve kapama s ras nda eklem seslerini elimine
etmelidir. Alt çenenin geriye hareketi s ras nda rampa bu
hareketi engellemelidir. Splint yumu ak dokulara uyumlu
olmal d r.2,9,32 Splintin nas l kullan laca0 , tak l p
ç kar lmas hastaya anlat lmal d r. Hastaya splinti sadece
geceleri kullanmas önerilmelidir. E0er hasta gün içinde
a0r lar n n oldu0unu söylüyorsa, gündüz çok k sa süreli
kullan mlar a0r y azaltmas için önerilebilir. Apareyi
kullanma süresine, bozuklu0un tipi, süresi ve
kronikli0ine göre, ayn zamanda hastan n genel sa0l 0
ve ya na dikkat edilerek karar verilmelidir.
Anterior 4s4rma pla94: Anterior s rma pla0
maksiller arka tak lan, sadece mandibular keser di lere
temas eden, sert akrilik rezinden haz rlanm bir plakt r.

a0 zdan ç kar l nca hemen su ile f rçalanmal d r. Hasta 27 gün sonra de0erlendirme amac ile ça0r lmal d r. Bu
süre içerisinde kaslar n rahatlamas durumunda kondil
pozisyonu de0i ece0inden, yeni oklüzal a nd rmalar ile
kondile daha superoposterior bir pozisyon sa0lanmal d r.28,29 Tekrar kas ve eklem muayenesi yap larak
semptomlar de0erlendirilmelidir. E0er semptomlar azalm ise, te his do0rudur. Ancak, semptomlar azalmam ,
hatta artm
ise; öncelikle splint oklüzal uyumu
aç s ndan de0erlendirilmelidir. E0er bu a amada bir
sorun yoksa, splintin bu rahats zl k için uygun olmad 0 ,
ilk te hisin yanl oldu0u veya kassal problemin ba ka
bir bozuklu0a sekonder olarak geli ti0i dü ünülmelidir.2,21,24 Shore taraf ndan 1959 y l nda geli tirilen
stabilizasyon splinti literatürde en çok kar la lan
apareydir. Düz oklüzal plak olarak tan mland 0 y llardan
beri oldukça fazla vakan n tedavisinde kullan lm ve
halen kullan lmaktad r.2,7,30
Anterior konumland4r4c4 splint: Mandibulay
interkuspal pozisyonda, daha önde konumland rmay
sa0layan interoklüzal apareydir. Amac , adaptasyon ve
tamiri sa0layabilmek için fossada daha iyi bir kondil-disk
ili kisi olu turmakt r. Esas olarak diske ba0l
bozukluklardan kaynaklanan semptomlar elimine etmeyi
hedeflemektedir. Anterior konumland r c splint ile
yap lacak tedavinin amac ; mandibulan n pozisyonunu
daimi olarak de0i tirmek de0il, retrodiskal dokular n
adaptasyonuna izin verecek bir süre, geçici olarak
pozisyonunda de0i iklik yaratmakt r. Retrodiskal dokular
iyile ip, adapte olduktan sonra, plak kullan m na son
verilmektedir.2,7,16,23,26,31,32 Endikasyonlar ; diske ba0l
bozukluklar, eklem sesleri, aral kl
veya kronik
kilitlenmeler ve enflamatuar bozukluklard r. Anterior
konumland r c splint stabilizasyon splinti gibi, her iki
çeneye de uygulanabilen, tam ark ve sert akrilik
apareydir. Rehber rampa maksiller splintte daha kolay
uygulanabildi0inden s kl kla üst ark tercih edilmektedir.
Anterior konumland r c splintin yap lmas nda en önemli
nokta, hastan n semptomlar n azaltacak en uygun
pozisyonu bulmakt r. Bunu sa0lamak için, anterior stop
kullan lmaktad r. Öncelikle stop alt keser di lerin uzun
aks na dik olacak ekilde düz hale getirilir. Stop vertikal
yüksekli0i çok fazla artt rmamal , mümkün oldu0unca
ince haz rlanmal d r. Hasta stopu birkaç defa s r r. Bu
a amada arka di ler apareye temas etmemelidir. E0er
temas oluyor ise splint inceltilmelidir. Hasta a0z n aç p
kapat rken eklem semptomlar de0erlendirilir. E0er
semptomlar ve ses sadece vertikal yüksekli0in art yla
geçiyor ise, stabilizasyon splinti yap l r. E0er ses
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çok otör taraf ndan ba ar l bulunan oklüzal splint
tedavisi hastan n ikayetleri ile ekillenmektedir. Burada
önemli olan nokta, hastan n do0ru ve detayl olarak
de0erlendirilmesi ve tan ya uygun splintin do0ru bir
ekilde uygulanmas d r. Tedavi süresinin genellikle
hastan n durumu ile belirlendi0i oklüzal splint tedavisi,
labaratuar ve materyal teknolojisindeki ilerleme ile
oldukça yayg n olarak kullan lmaya ba lanm t r. Etki
mekanizmas halen tart mal olmas na ra0men endike
oldu0u vakalarda ba ar l sonuçlar yaratt 0 görülmektedir. Ancak, tedavi sonras nda kesin iyile me
beklenmemelidir. Oldukça geni bir konu olan oklüzal
splint tedavisi, üzerinde yap lacak bir çok ara t rma ile
daha da aç kl k kazanacakt r.

Amac ; posterior di kontaktlar n engelleyerek çi0neme
sisteminin fonksiyonel yükünü azaltmakt r. Endikasyonlar ; oklüzal durumdaki ani de0i im veya maloklüzyon
kaynakl kas bozukluklar ve parafonksiyonel al kanl klar n k sa süreli tedavisidir.2,8,9,36,37 Anterior s rma pla0
maksiler ark n sadece bir taraf n kaplayacak olursa,
özellikle birkaç hafta süren tedavilerden sonra bu
bölgedeki posterior di ler erupte olacak ve plak
ç kar ld 0 nda anterior open bite geli ecektir. Bu nedenle
bu splint tek tarafl
yap lmamal , k sa süreli
kullan lmal d r. 2,36
Posterior 4s4rma pla94: Metal lingual barlarla
ba0l sert akrilik alanlar içeren ve s kl kla mandibulaya
uygulanan splintlerdir. Amac ; vertikal uzunlukta ve
mandibula pozisyonunda ciddi de0i iklikler yaratmakt r.
Endikasyonlar ; ciddi vertikal boyut kayb ve baz diske
ba0l bozukluklard r. 2,30,38
Pivoting apareyi: Sa0da ve solda sadece bir di
konta0 na izin veren sert akrilik apareydir. Bu konta0 n
mümkün oldu0unca arkada olmas hedeflenmektedir. Qlk
olarak intrartikuler bas nc dü ürdü0ü ve artiküler
yüzeylere gelen yükü azaltt 0 dü üncesiyle yap lm t r.
Bu ekilde bir aparey ile 2.molar bölgesinde bir fulkrum
ekseni olu maktad r. 2,9,23,33
Yumu7ak splintler: Genellikle maksiler arka
uygulanan, esnek bir materyalden üretilen apareylerdir.
Tedavi amac kar arktaki di lerle temas engellemektir.
Endikasyonlar ; travma, bruksizm, tekrarlayan ve kronik
sinüzit sonras hipersensitif di lerin varl 0 ’d r.2 Yumu ak
splintler hakk nda literatürde fazla çal ma bulunmamaktad r. Ancak, mevcut çal malar n sonuçlar , yumu ak
splintlerin di s kma ve bruksizm ikayetlerini azaltt 0 n ;
bunu yan nda, sert apareylerin bu konuda daha etkili
oldu0unu göstermektedir. Baz otörler ise; temporomandibular bozuklu0u olan hastalara hiçbir tedavi
uygulanmamas ndansa yumu ak splintlerin uygulanmas n n daha iyi olaca0 n dü ünmektedir. 2,11,23,31
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