Pekiii; ya KAMA ŞEKİLLİ (PEG SHAPED) ÜST YAN KESERLER???

(erişkin olgusu)
Ortodontide sadece yan keser dişler üzerine kitaplar yazılabilir;
bir uzmanlık alanı sadece yan keser dişler üzerine yoğunlaşabilir.
Öyle koca bir okyanustur o küçük, küçücük üst çene yan keser dişler karşımıza çıkardığı bin bir kalıtımsal faktörler
ve hep "bir eksik" kalabilir o güzel gülüşler.
Örneğin tek taraflı ya da çift taraflı olarak bazen yan keser dişlerin tomurcuğu hiç oluşmayabilir
ve süt dişleri döküldüğünde üst yan keser dişler dizilimde hiç yer almayabilir.
Bu tablo "sütü az içtin...", "peyniri az yedin...", "dişini düzgün fırçalamadın..." ile,
"antibiyotik kullanıldı...", "ateşli hastalık geçirildi..." gibi nedenlerden değildir.
EKSİKLİK TAMAMEN KALITIMSALDIR; hiç bilemeyeceğiniz bir kuşaktan size ve ilerideki kuşaklara mirastır.
Ama şekil, renk, boyut, konum ve pozisyon bozuklukları sadece kalıtımsal değildir;
gebelikten başlayan çevre faktörleri de devreye girebilir (yine de açık ara kalıtım ana faktördür).

Eksiklik erken yaşta fark edilirse, o çeneye - o dişlere özgü planlamalar ile,
ya arkadaki dişlerin daha sürerken önde yer almasına ortam sağlayacak,
ya da eksik bölgeyi ilerideki bir protetik uygulama için koruyacak önlemlerin alınması seçilebilir;
bu seçimler tamamen o olguya özgü, bir parmak izi gibi özeldir.
Üst yan keser dişler üzerine kitaplar yazılabilecekse,
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ama burada bir iki paragraflık bilgi verilecekse, bu okyanustan:
"Kama Şekilli Üst Yan Keser Dişler"e değinebilirim. (Peg Shaped Maxillary Lateral Incisors)
"Kama Şekil" de, "EKSİKLİK" gibi TAMAMEN KALITIMSALDIR.
Dişin bu formda oluşacağı, daha süt dişleri dökülmeden, hatta embriyolojik dönemde genetik olarak böyle
kodlanmıştır.
Bir ortodontistin seçimi daima doğaldan, daima sağlıktan yana olmalı
ve mümkün olduğunca restoratif uygulamalardan uzak durmalıdır.
Ancak o güzel gülüşten çoook uzaklara düşülen bir tablo varsa da "minimum" restorasyon seçimiyle, gerekli tedavi planını yapmalıdır.
Aşağıdaki erişkin olgusunda çift taraflı kama dişin bozduğu daha estetik, daha güvenli bir gülüş için seçilen
ortodontik yöntem vardır.
Yıllar sonra, o zamanın teknolojisiyle yeni bir restorasyon düşünülecekse,
şu aşamada dişlere bir zarar verilmeden sadece üzerine ilave yapıldığından
ve diş minesi kaybımız olmadığından, bu tabloya geri dönülebilecektir...
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