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TEMEL DE, FADİME DE DURSUN!...
Ortodontide Tercihler & Teknikler
(bir ortodonti masalı)

Madem onca Dişhekimliği öğrencisi de var sabırla dünyamı takip edenler arasında;
bir mesleki birikimi de, görüşü de paylaşmalıyım yaşam boyu öğrenmeye doymayacaklarla.
Geçen makalemizde (masalımızda), çapraz kapanışta olan bir üst yan keser dişin (Ece), öne atlatılabilmesi için gerekli
yerin, en az zararla nasıl açılması gerektiğini anlatmıştım: http://www.ergir.com/2014/DURSUN.htm
Kahramanımız 1. küçük azı dişi: sarı bir banyo ördeği olan Dursun’du
ve köpek dişi Gözde’ye çok fena aşıktı.
Özet olarak: Üst ön keser diş ile köpek dişi arasında yeterli yer yoktu. Önce köpek dişinin geriye alınarak, üst yan
keser dişe yer açılması gerekiyordu. Sığabileceği yer açılırsa, çapraz kapanıştan kurtarılabilecekti.
Gerekli yeri sağlamak için: 1. küçük azı dişinin çekilmesi düşünülebilirdi ama bu diş ömür boyu ağızda kalabilse, çok daha iyi olmaz mıydı?
Yazım, bazı sarı banyo ördekleri kanat tüylerinden fedakarlık yapmış
ve Dursun durmuş - çeki(li)p gitmekten kurtulmuştu.
Elbette mutlak yer darlıklarında diş çekimi ile yer açmak kaçınılmaz olabilir,
ama kanımca, kritik durumlarda (gerekirse hafif eğrilik kalması da göze alınarak)
diş çekimsiz planlamalar tercih edilmelidir.

“ÇEKİLMEZ OLMAK İSTİYORUM!...
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bu görseldeki benzer bir olgu makalesinin başlığı olabilir.
Bu olguda da yan keser diş Selma çapraz kapanışta ve sığabileceği yeterli yer mevcut değil. Köpek dişi Zeynep’in
geriye alınarak sığabileceği yeri açmak için, 1. küçük azı dişi Temel’in çekilmesi planlanabilir.
Ama mutlak yer darlığı olmadığı için, aynı ortodontik bakış açısı ile:
Temel de ortak fedakarlıkla yerinde durabilip ömür boyu Zeynep’iyle bir yanağa baş koyarak kocayabilir.
** ** **

FADİME’YE GELİNCE
Fadime yolunu şaşırmış bir köpek dişiydi.
İnatçı süt köpek dişi Afacan düştükten sonra onun yerine çıkacaktı. Ama olmamıştı, olamamıştı işte. Üst çene kemiği
içinde, tomurcuğu başka ufuklara, ön keser diş bölgesine yönlenmişti.
Küçücük köküyle süt köpek dişi Afacan; gelecek yıllarda zaten ağızda kolay kolay tutunamayacaktı –
ama daimi dişlenmeye geçiş döneminde de olan olmuş – ortalığı fena karıştırmıştı bile.
O toz duman arasında 1. üst keser diş Kurban, burun tabanında gömülü kalmıştı.
Sinüs boşluğuna yakın, yere 180 derece yatık pozisyondaydı. Ulaşılıp, üzerine bir braket yapıştırılıp, ortodontik olarak
yerine yönlendirilmeye çalışılırsa komşu sağlıklı dişlerin köklerini riske sokacaktı. Yani kurtaralım derken – olan çıkmış
sağlıklı dişlere olabilecekti.
Köpek dişi Fadime, 45 derecelik bir açıyla 1. üst keser diş Kurban’ın yerinde çıkmıştı.
*Yan keser diş Sedef’in arkasında yer alacağına, önünde yer almaktaydı*

TERCİHLER:
Burun tabanında yere paralel duran gömülü diş Kurban’dan hayır yoktu. Süt köpek dişi Afacan da, küçücük köküyle,
çoook gecikmiş olarak bir süre sonra o bölgede kalamayacaktı.
O bölgedeki eksikliği tamamlamak için bir titanyum implant düşünülebilirdi;
** ama en sağlıklı implant bir insanın kendi sağlıklı dokusu, kendi sağlıklı kökü değil miydi?**
Ortodontik tedavi ile köpek dişi Fadime’nin, yan keser dişin önünden – o incecik üst çene kemiğinin dışına çıkarak arkasındaki orijinal yerine geçebilme şansı yoktu.
Hatta bıraksan, o 45 derecelik açısıyla, sağlam çıkabilmiş öteki 1. üst keser diş Tunç’a doğru sürmeye devam ederek,
onun pozisyon ve kök sağlığına zarar verecekti.
** ** **
En az yapay kök –
en fazla kalabilen sağlıklı diş –
asgari madde kayıplı restorasyonlar.
Bu olguda, bu bakış açıları tedavi tercihlerini belirleyecekti:
1. AŞAMA: (Ortodontik)
Süt köpek dişi Afacan çekilecek.
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Yan keser diş Sedef, ortodontik yöntemlerle gerideki köpek dişi bölgesine alınacak.
Boşalan yan keser diş bölgesine, batı yarım küresine doğru yolculuğa çıkmış köpek dişi Fadime getirilecek.
2. AŞAMA: (Restoratif)
Artık köpek dişi bölgesinde sağlıklı köküyle yer alan yan keser diş Sedef’in üzerine yaprak gibi ince bir porselen
katman konup köpek dişi görüntüsüne kavuşturulacak.
Gömülü ön keser diş Kurban’ın yerine doğrultulan köpek dişi Fadime’nin çok az ön bombesi tıraşlanacak ve yine ince
bir katman ile ön keser diş Tunç’un ayna görüntüsü verilecek.
Bu tercihlerle: “ön bölgede büyük bir dişin eksikliği”en az doku kaybı ve en az restorasyonla telafi olacak.
Bundan sonrası ortodontik tekniklerin, uygun vektörlerin işi;
http://www.ergir.com/2015/fadime.htm adresinde, olgunun seyri boyunca bilgi paylaşımı devam edecek.
** ** **

SEÇENEK BU OLMAK ZORUNDA DEĞİL ELBETTE
Köpek dişi Fadime çekilebilir,
üst yan keser diş Sedef’e ön keser diş görüntüsü verilebilir,
gidici süt dişi Afacan’ın üzerine ilave, ya da çekip yerine titanyum implant düşünülebilir,
ya da….
seçenekler uzayıp gidebilir - belki ortodontik tedaviye gerek bile kalmayabilir.
Ama hasta sizsiniz;
tercihiniz???

Saygı & sevgilerimle
Dr. Yalçın Ergir - Ortodonti Uzmanı
http://www.ergir.com 28/güzelnisan/2015
20 yaş dişleri ile ilgili bilgi paylaşımı:
http://www.ergir.com/2014/muvekkilim_20_yas_disi.htm
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