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Ne öğrensen kar; ne öğretsen kar – 
bir sonraki nefese kadar. 

 
Ne öğrensen kar; ne öğretsen kar – 
sondan bir önceki nefese kadar… 

** ** ** 
 

ORTODONTİK TEDAVİLERDE YER OLUŞTURURKEN DİŞ ÇEK(me)ME… 
(bir olgu nedeniyle / ilk 4 ayın hülasası) 

 

 
 
Çok sayıda sevgi’li öğrencinin de takip ettiği bir sayfada; kongre formatında olmayan  
ama mesleki işletim sistemleri yazılırken, 1 bayt olabilecek birikimleri de sıcağı sıcağına paylaşmak istiyorum. 
  
Sadece Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine değil; Yaşamın Her Alanı Fakültesi sonsuza dek öğrenci yüreklerine de 
yılların öğrettiklerini iletebilmek dileğindeyim. 
  
Bilimsel bir platformda; tedavilerin başlangıç ve bitiş kayıtları tebliğ edilir. Bu platformda ise henüz tedavinin 
yarısında olan bir ortodontik olgu üzerinden: 
dişlerin düzgün sıralanımı için, gerekli yeri açabilme tercihlerine değinmek istiyorum. 
 
** ** ** 
  
Yer darlığına bağlı çapraşıklık olgularında prensip çok basittir: 
ÇENEDE DİŞLERİN SIĞACAĞI KADAR YER OLUŞTURULACAKTIR!!! 
(nokta) 
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Yer oluşturma seçenekleri ise çok karmaşıktır: 
1- DOKULARA HİÇ ZARAR VERİLMEYECEKTİR 
2- ya da ASGARİ ZARAR TERCİH EDİLEBİLİR 
  
DOKULARA HİÇ ZARAR VERMEME: 
A- Ancak İSKELETSEL çene darlığı mevcutsa çene arkının genişletilmesi (iskeletsel darlık ve çeneler arası boyut 
uyumsuzluğu yoksa çeneyi genişleterek yer elde ederken; karşı çene ile ark uyumu bozulacaktır) 
B- HİÇ TEDAVİ ETMEME 
  
ASGARİ ZARAR: 
Alt ve üst çene iskelet yapısı normal ve uyumlu ise, ancak dişlerin düzgün sıralanabilmesi için gerekli ark boyutu 
yetersiz ise; ark boyutunu değiştirmeden, dişlerin boyutlarından mine kalınlığı ve hijyen göz önünde bulundurularak 
limitli yer oluşturulacaktır. Sağlam ve yeri olan 20 yaş dişini çekmek yaşlılıktaki pek çok avantajı elimizden alacağı için 
( + genellikle geri bölgelerde pek yer olmadığı için) yeterli yeri açabilmek amacıyla: 
  
1- uygun dişlerin çapları, yukarıdaki limitler dahilinde aşındırılarak yer elde edilecektir 
2- ya da güzelim sapasağlam dişler dostlarına veda edecektir. 
  
Aşındırmalar, gelecekte hijyen ihmal edilirse çürük riskini artırabilir; ancak kanımca: 
çürük riski artmış bir diş –  
çekilip atılmış ve çöp kutusunda sapasağlam duran (kimi zaman 4 ) dişten daha iyidir. 
  
PARMAĞIM EĞRİ OLSUN / BENİM OLSUN... 
  
ELBETTE DİŞ ÇEKİLMESİNİN "KAÇINILMAZ" OLDUĞU TEDAVİ PLANLARI, “OLGUYA ÖZGÜ” OLARAK DOĞRUDUR**** - 
ama "iki yoldan da gidilebilecek" durumlarda, yemyeşil eğri patika seçilmelidir. 
  
Bazı durumlarda hafif eğriliklerde hiç ortodontik tedavi yapmamak en sağlıklısıdır. Buna elbette her biri çok zorlu 
eğitim basamaklarından geçmiş ortodontistiniz (hastanın dileklerini ve doku faktörlerini değerlendirerek) karar 
verecektir. 
  
Ekteki olgu, 4 ay önce başlanmış tedavinin yarısına geldiğimiz bugün: 
“diş çekimi ile bir anda dünya kadar yer sahibi olabilme” düşüncesinden uzak - 
diş çekmemeyi tercih etme hususunda net bir tablo sunmaktadır. 
  
Ancak dişlerin 4 ay sonraki düzgün diziliminde; temas noktalarının altındaki kemik seviyelerinde kendiliğinden bir 
yükselme olamayacağı için -  
tedavi “diş çekimli ya da çekimsiz” yapılsa da düzgün dizilim ile uyumlu periodontal doku destekleri açısından 
uzmanlarınca değerlendirilecektir. 
  
Önce sağlık – yani en güzellik dileklerimle ve kol kola sevgilerimle; 
tedavi sırasında bir soluk alıp; (b)ilgililerle paylaşacaklarım bunlardır… 
  
her telden (bu sefer ortodontik telden) 
düş hekimi yalçın ergir  - her daim öğrenci 
15 (güzel) haziran 2019 
https://www.ergir.com 
   
ORTODONTİ MAKALELERİ: 
https://www.ergir.com/ortodonti.htm 
  
bülten sok., 21/1,  kavaklıdere, ankara 
tel:(0312) 4278487      (0530)2991965 
fax:(0312) 4674772 
dushekimi@ergir.com 
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