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KAPSAM
Yarık dudak ya da damakla doğan vakalarda sıklıkla bir ya da daha fazla diş kaybı
görülmektedir. Genellikle etkilenen dişler yan kesicilerdir (üst orta dişlerin yanındaki dişler).
Eksik diş, tek tarafta da, iki tarafta da görülebilir. Her ne olursa olsun sorunun çözümü için
özel bir planlama gerekmektedir.

EKSİK DİŞİN VARLIĞI DURUMUNDA KİMİNLE İLİŞKİ KURULMALIDIR?
Tedavinin planlanması aşamasında farklı diş hastalıkları uzmanlarından faydalanılmaktadır.
Ortodontistler, dişin pozisyonlanmasında rol alırken prosthodontistler eksik dişin farklı
şekillerde yerine konmasıyla ilgilenirler. Oral ve Maxillofasiyal cerrahlar diş, ağız ve baş ve
yüzü çevreleyen alanın cerrahisiyle ilgilenmektedirler. Tüm uzmanların süreci koordinasyon
içinde planlaması en iyi sonuçların elde edilmesi için çok önemlidir.

EKSİK DİŞİN YERİNE KOYULMASINDA ORTODONTİSTİN ROLÜ NEDİR?
Dudak damak yarığı bulunan hastaların büyük bir kısmı, özellikle yarığın diş bölgesine ulaşmış
olması durumunda, total bir ortodontik tedaviye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu durumda
tedavinin amacı, dişlerin üst çene arkasına sıralanması, alt çene dişlerine uygun bir formatta
üst çene arkının düzenlenmesi ve üst çenenin alt çeneye göre optimal pozisyonlanması
olmaktadır. Bir dişin eksik olması başka bir dişin yerini de etkileyeceğinden, çevredeki dişlerin
pozisyonlanması gerekir. Ortodontik tedavi esnasında yapay bir diş, yan kesiciler yerine geçici
olarak yerleştirilebilmektedir.

EKSİK DİŞİN BOŞLUĞU BİR BAŞKA DİŞLE DOLDURULABİLİR Mİ?
Birçok örnekte yan kesicilerin yokluğunun oluşturduğu boşluk, kanin dişinin (köpek dişi)
ortodontik ya da cerrahi olarak bu bölgeye taşınmasıyla doldurulmaktadır. Daha sonra kanin
dişi, plastik ya da porselen dolgu materyalinin yardımıyla yan kesicilere benzetilmektedir.

YAN KESİCİLERİN YENİLENMESİ İÇİN KALICI UYGULAMALAR NELERDİR?
Yan kesicilerin kalıcı olarak yenilenmesi, yarığın bone grafting adı verilen bir ameliyat ile
onarılmasına bağlıdır. Bu ameliyatın yapılmaması durumunda iki seçenek bulunmaktadır.
İlk seçenek, çıkarılabilir bir kısmi (eksik diş yerine) protez kullanılmasıdır. Bu seçenek kabul
edilebilir görünmekle birlikte, çıkarılabilir protezin tüm damağı kaplaması gerekebilmekte ve
bu durum hastaları rahatsız edebilmektedir. Buna ek olarak birçok hasta protezin doğal
olmayan bir his verdiğinden şikâyet etmektedir.
Bone grafting yapılmamış bir hastaya yapılabilecek olan en iyi ikinci seçenek “sabit köprü” adı
verilen uygulamadır. Bunun için eksik diş yerine kullanılacak olan yapay diş yarığın her iki
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yanındaki dişlere bağlanır. Çünkü eksik dişin olduğu bölgenin altında yapay dişi destekleyecek
bir kemik yapısı yoktur. Bu nedenle eksik diş yerine konan dişin, yarığın yanında bulunan iki
dişle bağlantısı sağlanır. Bu tür bir protez çıkarılabilir değildir. Görünümü ve hatları
çıkarılabilir bir protezden daha doğaldır.

SABİT KÖPRÜ KAÇ YAŞINDA YAPILABİLMEKTEDİR?
Ergenler ve genç yetişkinlerde diş pulpasında bulunan sinir ve kan damarları daha büyük
olmaktadır. Bu dönemde yapılan müdahaleler kanal tedavisi yapılmasını
gerektirebileceğinden orta dönem yetişkinlikte yapılması önerilmektedir.

Dudak-damak yarıklığıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için;

İstanbul Medipol Üniversitesi Dil, Konuşma ve Yutma Terapisi ve Yenilikçi Teknolojiler
Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEDKOM)

Adres: İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Yerleşke, Göztepe Mahallesi, Atatürk
caddesi No:40/16 34815 Beykoz İstanbul
Tel: 0216 681 18 90
Web: http://medkom.medipol.edu.tr/
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