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FONKSİYON

ÇİĞNEME

Besin maddelerinin yutulmaya hazır hale getirilmesi için yapılan ve 
istemli hareketlerle başlayıp nöromuskuler reflekslerle devam eden 

bir dizi çene hareketidir.



ÇİĞNEME
Tam protez hastalarında çiğneme fonksiyonunun başarılı bir şekilde 

gerçekleştirilebilmesi için:

1. Tutuculuğu başarılı bir protez

2. Uygun bir oklüzyon gereklidir. 



TUTUCULUK
Retansiyon: Protezin dikey yönde yerinden ayrılmaya karşı gösterdiği 

dirençtir.

Stabilite: Protezin, fonksiyonel kuvvetler altında hareket etmeye veya 
yer  değiştirmeye karşı koyabilmesidir. 



TUTUCULUKTA ETKİLİ 
FAKTÖRLER

• Anatomik
• Fiziksel
• Mekanik



ANATOMİK
FAKTÖRLER

• Alveol kretin şekli

• Vestibül derinlik

• Damak şekli

• Tüberlerin yapısı

• Torus

• Frenulum

• Dil

• Tükürük

• Mukoza kalınlığı



FİZİKSEL
FAKTÖRLER

• Adezyon

• Kohezyon

• Yüzey gerilim ve viskozite

• Kapiller çekim

• Atmosfer basıncı

• Protezin ağırlığı



ADEZYON

Yüzey teması olan iki cismin birbirini çekmesi  Protez

Mukoza
CAM YÜZEYLER
• Yüzeylerin büyüklüğü
• Yüzeyler arasındaki aralık
• Cam yüzeyler arasında ıslaklık
• Yüzeylerin yere paralelliği



MEKANİK
FAKTÖRLER

• Protezin tüm kenarlarında ve posterior sınırında hermetik

(periferal) kapatma

• Nötral bölgeye diş dizimi

• İdeal ölçü ve model

• İdeal oklüzyon & artikülasyon
DİL

YANAK YANAK
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FONASYON
(KONUŞMA)

• Anlaşılabilir ve duyulabilir sesle iletişim şeklidir.

• Ses için gerekli havayı akciğerler sağlar.

• Sesi çıkaran organ larenkstir.

• Konuşma ile ilgili organlar: Orofarengeal kaslar, farenks, 

dil, dişlerdir.

• Tam protezler konuşmaya doğrudan etkilidir.



FONASYON
(KONUŞMA)

TAM PROTEZLERDE SESLERİ DEĞİŞTİREN FAKTÖRLER

• Alt-üst çene ilişkileri

• Dikey boyut

• Ön dişlerin konumları



Alt-üst çene ilişkileri

Alt-üst çenenin ilişkisindeki farklılıklar bazı seslerin çıkmasını 

engeller

• Sınıf II ilişkide P,B,M,S sesleri

• Sınıf III ilişkide S,Z,E,V sesleri



Dikey boyut

• Dikey boyut düşük saptanırsa S,Ç,J,B,F,M,P,V

• Dikey boyut yüksek saptanırsa tıslama (ıslık sesi)



Ön dişlerin konumu

• Dil-diş sesleri: S,Ş,L,N,D,T Örtülü kapanış, 

üst ileri dizim, dil-ruga ilişkisi

• Dudak-diş sesleri: F,V Üst diş-alt dudak ilişkisi 

• Dudak sesleri: P,B,M Dişlerin dudağı desteklemesi
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ESTETİK

ÖNCE SONRA



ESTETİK



ESTETİK



ESTETİK



ESTETİK



ESTETİK

Sanatsal yaratıcılığın, sanatta ve yaşamda 

güzellik denen kavram

UYUM

Dişler

Dişler ve yüz

Yüz



ESTETİK

Üst ön dişlerin alt dudakla uyumu



ESTETİK

Üst ön dişlerin alt dudakla uyumu



ESTETİK

UYGUN DİŞ SEÇİMİ

Cinsiyet, yaş ve yüz şekli

Akrilik / porselen yapay dişler



ESTETİK

• Orta hat

• Diş aksları

• Dişeti seviyeleri



ESTETİK

DİŞHEKİMLİĞİNDE ALTIN ORAN

Maksiller dişlerin frontal açıdan düzenlenmesinde baskınlık ve orantının tespit edilmesi 

için tek matematiksel araç olarak kabul görmektedir. Bu kurala göre, eğer her anterior

dişin genişliği komşu anterior dişin boyutunun yaklaşık %60'ı kadar ise, estetik açıdan 

memnun edici bir sonuç ortaya çıkar. Buna göre, eğer lateral kesici dişin genişliği 1 ise, 

santral kesici diş 1.618 kez daha geniş ve kanin diş 0.618 kez daha dar olmalıdır.



ALTIN ORAN



SORUNUZ ?


