Sevgili Ektopik Köpek Dişi...

bir erişkin olgusu (ya da masalı)
Sevgili ektopik - yani çıkması gereken yerden değil, bambaşka bir yerden çıkmış - kalıcı köpek dişi.
Bu mektup eline geçtiğinde çoktaaan başka dizilimlerde olacaksın. Olsun; sana oralara nasıl geldiğinin
bilgisini vermek istiyorum.
** ** **
Sen daha sürmemiş küçücük bir diş tomurcuğuydun. Üst çene kemiğinde sürme sıranın gelmesini
bekliyordun. 12 yaş civarında zamanı geldiğinde düşmesi gereken süt köpek dişi kestirip atmıştı:
- DÜŞMÜYORUM İŞTE! :((
Bütün yaşıtların çıkmış, neşe içinde lokmaları kesip öğütüyorlar, kardeş kardeş yaşayıp gidiyorlardı
ve senin çıkman gerekiyorken, oracıkta, karanlıklarda bir başına kalakalmıştın.
Senin durumundan pek kimsenin haberi yoktu (hatta düşememiş, düşmemiş süt dişini küçük bir kalıcı
köpek dişi olduğunu sananlar vardı) yıllar önce seninle öpüşüp vedalaşan kalıcı yan keser diş hariç.
Vefakar kalıcı yan keser diş, bir gün inatçı süt dişine efelendi:
- Sen neden çekip gitmiyorsun hala? Bak kalıcı köpek dişi arkadaşım ancak sen gidersen yuvasına
kavuşabilecek - o da belki - , yazık değil mi ona?
Süt dişinin savunması hazırdı:
- O KENDİ GELMEK İSTEMEDİ! Benim köklerimi eritmedi, ben de düşemedim, böyle güdük kaldım
buralarda. Suçlu O'dur; eritseydi köklerimi!
Haklı olabilirdi;
gerçekten bazen alttan gelecek daimi dişin tomurcuğu farklı bir konumda yer alabilir,
süt dişinin kökünü eritmeden sonsuza dek gömülü kalabilir
ya da ektopik olarak bambaşka bir yerden, farklı bir açıda sürebilirdi.
Ama ne demişti bilge süt azı dişi tam düşerken?
- Üst süt köpek dişlerine daima göz kulak olun - önceden bir röntgen çekip durumuna bakın, kalıcı üst
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köpek dişleri ön bölgede en son çıkan dişlerden olduğundan, yer darlıklarında estetiğe en olumsuz
yansıyan dişlere dönüşebilir...
Ama senin röntgenin çekilmediği için atlanmıştı. Halbuki durumun farkına varılıp bir ortodontiste
danışılabilseydi;
o inatçı süt köpek dişi alınacak ve altındaki kalıcı köpek dişi önündeki kaya kalkmış olarak normal
konumuna yönlenebilecekti.
ORTODONTİ'DE EN GÜZEL TEDAVİ: HİÇ TEL TAKILMASINA GEREK KALMAYACAK
ya da EN KISA SÜRELİ - EN HAFİF KUVVETLİ TEL UYGULAMALARI İLE SAĞLIKLI DİZİLİMİN
SAĞLANACAĞI "ÖNLEMLERİN ALINMASI" DIR...
Yani baştan bozulmayı önlemek;
bozulmuş olanı ağır mekanizmalarla düzeltmekten çok daha doğru bir seçimdir.
Böylece ya tam yerinde çıkması sağlanıp hiç tel uygulamasına gidilmeyebilecekti;
ya da kısacık, hafif kuvvetli tel uygulaması ile diş, güzel dizilimdeki yerini alabilecekti.
Her gömülü diş yapamaz böyle, bazen ömür boyu kalırlar derinlerde, bazen de çekilirler cerrahi
müdahalelerle. Ama 20'li yaşlara geldiğinde, sen isyan bayrağını açmış ve önüne gelen kemiği dağıtıp
dudağın altından başını çıkartmıştın bile. Tam yan keser dişin önüne doğru sürecek, ön bölgede yan yana
değil - arkalı önlü çift sıra iki diş olarak yer alacaktınız dizilimde.
Bu hem dostun yan keser dişi gerilere itecekti, hem de tam önüne geleceğin için bir ortodontik tedavi
yapılsa bile yan keser dişin üzerine braket yapıştırılabilmesi bile çok güçleşecekti.
ORTODONTİ'DE ANCAK GENEL SINIFLANDIRMALAR OLABİLİR;
HER PROBLEM VE ÇÖZÜMÜ, BİR PARMAK İZİ GİBİ KENDİNE ÖZELDİR...
Tamam; en iyisi erken fark etmektir ama;
"Geç fark etmek" de - "çok daha geç fark etmek"ten daha iyidir.
Bu isyanın, ektopik uzaman fark edildiğinde ileride daha ağır bir tedaviden kurtulmak için artık süt köpek
dişinin keyfi beklenmeden yolculuğa çıkartılmalı ve pandüler bir hareketle - doğru konumuna doğru
tellerle yönlendirilmeliye başlamıştın.
Dişin uzarken açısını doğru aksta değiştirmek uzamış dişi paralel kaydırmaktan daha az kök problemi oluşturacaktır.
Ve uzama aksın, bir bakıma dere yatağın değiştirilmiş,
tellerin takıldığı ilk günlerde biraz mızmızlanmış
ama sonuçta diş diziliminde ait olduğun bölgedeki yerini almıştın.
İşte böyle sevgili ektopik daimi köpek dişi.
Çenelerin çiğneme rehberliğinde,
lokmaları öğütmede,
güzelim sımsıcak bir gülüşte büyük eksikliktin geç de olsa dizilime kocaman HOŞ GELMİŞTİN...
dr. yalçın ergir - ortodontist
bülten sok., 21/1, kavaklıdere, ankara
tel:(0312) 4278487 fax:(0312) 4674772
dushekimi@ergir.com
http://www.ergir.com
http://www.ergir.com/ortodonti.htm
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