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ABSTRACT

ÖZET

The purpose of this study was to assess the
prevalence and distribution of congenitally missing
permanent teeth, excluding the third molars in
Blacksea region children.
Panoramic radiographs of 981 children (493
girls and 488 boys) between the ages of 6 and 12
years were examined in terms of congenitally missing
permanent teeth.
The data were statistically evaluated by ChiSquare ve t-test. The prevalence of congenitally
missing permanent teeth was 8.5% (7.7% for boys,
9.5% for girls) with no statistically significant
difference between the sexes. The most commonly
missing teeth were the mandibular second premolars,
followed by the maxillary lateral incisors, and the
maxillary second premolars. Symmetrical hypodontia
was predominant, and the most commonly
symmetrical hypodontia was mandibular second
premolar agenesis. Congenitally missing permanent
teeth was observed more than mandibula to maxilla
but there were no statistically significant difference
between the jaws. The distribution of missing teeth
was similar between the right and the left sides of the
dental arches in each group of children.
As a conclusion the determination of
congenitally missing permanent tooth in early period is
important in terms of implementation of alternative
treatment methods.
Key Words: Congenitally missing teeth,
prevalence

Bu çal man n amac ; Karadeniz bölgesi
çocuklar nda, üçüncü büyük az di leri d ndaki, daimi
di lerin konjenital olarak eksikli:inin prevalans n ve
da: l m n belirlemektir.
Bu amaçla, 6-12 ya lar aras ndaki 981 çocuk
hastan n (488 erkek, 493 k z) panoramik radyograflar
konjenital daimi di eksikli:i aç s ndan de:erlendirildi.
Elde edilen veriler istatistiksel olarak ChiSquare ve t-testi ile de:erlendirildi. Ara t rmada
konjenital daimi di eksikli:i prevalans % 8,5 olarak
bulundu (k zlarda %9,5 ve erkeklerde %7,7) ve
cinsiyete göre istatistiksel fark gözlenmedi. En s k
eksikli:i gözlenen di ler s ras ile; alt ikinci küçük az ,
üst yan kesici ve üst ikinci küçük az olarak tespit
edildi. Di eksikli:inin s kl kla simetrik olarak izlendi:i,
en s k simetrik di eksikli:inin ise, alt ikinci küçük az
di lerinde meydana geldi:i belirlendi. Konjenital daimi
di eksikli:i alt çenede üst çeneye göre daha fazla
gözlenmesine ra:men, istatistiksel fark bulunamad .
Her iki grupta da sa: ve sol çenelerdeki eksik di
da: l mlar ise benzer bulundu.
Sonuç olarak çocuklardaki di
eksikli:i
prevalans n n erken dönemde belirlenmesi alternatif
tedavi yakla mlar aç s ndan önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Konjenital di
prevalans

eksikli:i,

Di eksikli:inin etiyolojisi tam olarak aç kl :a
kavu mam olsa da lokal,14 sistemik15 ve genetik
faktörlerin16,17 etkin oldu:u ileri sürülmektedir.

G R
Bir veya birden fazla di in konjenital eksikli:i
en s k gözlenen di anomalilerindendir.1-6 Konjenital
di eksikli:inin de:erlendirildi:i çal malarda %3,4 ile
%36,5 aras nda de:i en farkl prevalans de:erlerinin
bildirildi:i görülmektedir.1-13

Periodontal hasar, estetik ve fonksiyon
kayb n n yan s ra di dizisinde bozuklu:a da yol açan
konjenital di eksikli:inin da: l m ve prevalans ile ilgili
çok say da çal ma bulunmas na kar n,1-13 Türk
çocuklar ile ilgili veriler oldukça s n rl d r.5,6
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Tablo I: Di eksikli:i prevalans de:erleri (*p>0,05)

Bu çal man n amac Karadeniz Bölgesi
çocuklar nda konjenital daimi di eksikli:i prevalans ve
da: l m n belirlemektir.
MATERYAL VE METOD
Karadeniz bölgesi çocuklar nda konjenital
daimi di eksikli:i prevalans n belirlemek amac yla,
Ondokuz May s Üniversitesi Di Hekimli:i Fakültesi
Pedodonti Anabilim Dal nda tedavi edilen 6-12 ya lar
aras ndaki toplam 981 hastan n (488 erkek, 493 k z)
panoramik radyografileri di
eksikli:i aç s ndan
de:erlendirildi.
Dudak damak yar : ve herhangi bir sistemik
hastal : bulunan dosyalar de:erlendirme kapsam na
al nmad . Ayr ca di eksikli:inin travmatik yaralanmalar
veya geçmi dönemdeki di çekimlerinden kaynaklanabilece:i konusunda üphe duyulan dosyalar da çal ma
d nda tutuldu. Üçüncü büyük az di inin eksikli:inin
dikkate al nmad : çal mada, tüm radyograflar iki di
hekimi taraf ndan negatoskop alt nda incelendi. Elde
edilen veriler istatistiksel olarak Chi-Square ve t-testi
ile de:erlendirildi.

Di2 eksikli4i

K5z*

Erkek*

Toplam

Prevalans (%)
Say5

9,5
47

7,7
38

8,7
85

Toplam

493

488

981

Tablo II: Di eksikli:i olan hastalar n eksik di say s na göre
da: l m
Di2 eksili4i
say5s5
1
2
3
4
5
6
8
9
10
Toplam

Di2 Eksikli4i
Olan Hasta (n)
32
30
5
9
2
3
1
2
1
85

di say s

80

BULGULAR
Toplam 981 hastadan 85’inde konjenital
daimi di eksikli:i belirlendi. Di eksikli:i prevalans %
8,7 olarak bulundu. Prevalans de:erlerinin k zlarda
%9,5 (47 hasta), erkeklerde %7,7 (38 hasta) oldu:u,
ancak di eksikli:i aç s ndan cinsiyete göre istatistiksel
fark bulunmad : görüldü (p>0,05) (Tablo I).
Di eksikli:i s kl kla bir veya iki di in eksikli:i
eklinde izlendi (1-10 di ) (Tablo II). Ara t rmada 85
hastan n toplam 207 di inin konjenital eksikli:i tespit
edildi ve ortalama di eksikli:i 2,4 olarak bulundu.
En s k eksikli:i gözlenen di ler s ras ile alt
ikinci küçük az , üst yan kesici, üst ikinci küçük az , alt
orta ve alt yan kesici di ler olarak tespit edildi ($ekil I).
Di
eksikli:inin s kl kla simetrik olarak
izlendi:i, en s k simetrik di eksikli:inin ise alt ikinci
küçük az di lerinde meydana geldi:i belirlendi.
Konjenital daimi di eksikli:inin alt çenede üst
çeneye göre daha s kl kla gözlendi:i, ancak istatistiksel
olarak fark bulunmad : görüldü (p>0,05). Benzer
ekilde gerek k zlarda gerekse de erkeklerde di
eksikli:i aç s ndan sa: ve sol yar m çeneler aras nda da
fark bulunmad : tespit edildi (Tablo III ve Tablo IV).

Di2 Eksikli4i
Da45l5m5 (%)
37,6
35,3
5,9
10,6
2,4
3,5
1,2
2,4
1,2
100

alt 2.küçük az

70

üst yan kesici

60

üst 2. küçük az
alt orta kesici

50

alt yan kesici

40

di erleri

30
20
10
0

$ekil I: Di eksikli:inin di gruplar na göre da: l m

Tablo III: Di

eksikli:inin yar çeneler ve cinsiyete göre

da: l m

K5z

Erkek

Toplam

Sa4
Sol

49
57

52
49

101
106

Toplam

106

101

207

Tablo IV: Di

eksikli:inin alt üst çene ve cinsiyete göre

da: l m
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K5z

Erkek

Toplam

Üst
Alt

52
54

39
62

91
116

Toplam

106

101

207
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oldu:u bildirilmektedir.1,3,5,6,8,11,12,19 Ancak üçüncü büyük az di leri d nda en s k eksikli:i gözlenen di lerin
üst yan kesici di ler oldu:unu bildiren ara t rmalar da
vard r.7,9 Çinli çocuklar üzerinde inceleme yapan bir
ba ka ara t rmada ise bu çal malardan farkl olarak en
s k alt kesici di lerin eksikli:ine rastland : bildirilmektedir.10
Ara t rma bulgular m z ikinci en s k eksikli:in
üst yan kesici di lerde gözlendi:ini bildiren çal malarla
benzerlik sergilemektedir.8,11,12,19 Ancak bizim bulgumuzdan farkl olarak ikinci en s k eksikli:in üst ikinci
küçük az larda görüldü:ünü bildiren ara t rmalar da
vard r. 5,6
Ara t rmam zda di eksikli:inin s kl kla simetrik olarak gözlendi:i tespit edildi. Konjenital di eksikli:inin da: l m n n de:erlendirildi:i çal malarda bu
görü ümüzü destekleyen ara t rmalar n d nda1,7,8,12
aksi yönde görü bildiren ara t rma da vard r.10
Ara t rmam zda McKibben ve ark.’lar 1 ve Endo ve
ark.’lar 8 gibi en s k simetrik di eksikli:inin alt ikinci
küçük az di lerinde gözlendi:i tespit edildi.
Ara t rmam zda konjenital daimi di eksikli:inin alt çenede üst çeneye göre daha s kl kla gözlendi:i
ancak istatistiksel olarak fark bulunmad : görüldü
(p>0,05). Bu bulgumuz Maklin ve ark.’lar 12 ve Polder
ve ark.’lar 19 ile benzerlik sergilerken di eksikli:inin üst
çenede daha s k görüldü:ünü bildiren ara t rmalar da
vard r.7-9
Di eksikli:inin sa: ve sol yar m çeneler
aras ndaki da: l m n n her iki cins içinde farkl l k
göstermedi:i yönündeki tespitimiz, benzer de:erlendirme yapan ara t rmalarla paraleldir. 7-9,12

TARTI MA
Konjenital di eksikli:ini tan mlamak amac ile
hipodonti,5,8,10,11,14,16,18 oligodonti,12,17,18 anodonti, parsiyel anodonti,18 konjenital di
eksikli:i,5-7,9 di
13,19
agenesizi
gibi farkl terimlerin kullan ld : görülmektedir. Hipodonti bir veya birkaç di in eksikli:ini,
oligodonti alt veya daha fazla di in eksikli:ini,
anadonti ise tüm di lerin eksikli:ini tan mlamaktad r.18
Ara t rmam zda say de:eri önemsenmeksizin di
eksikli:inin belirlenmesi amaçland : için konjenital di
eksikli:i teriminin kullan lmas tercih edildi.
Bu çal mada konjenital daimi di eksikli:i
prevalans % 8,7 olarak bulundu. K z ve erkek ayr m
yap lmaks z n belirlenen bu genel prevalans de:eri baz
çal malara göre yüksek bulunurken,1,3,6,7,9-11 baz
çal malarla paralellik sergilemektedir.2,4,5,8,12 Sonuçlar
aras ndaki farkl l klar n örneklerin toplanmas ve incelenmesindeki çe itlili:in yan s ra rksal farkl l klardan
da kaynaklanabilece:i dü ünülmektedir. Ayr ca di
eksikli:inin
multifaktöriyel
do:as n n
prevalans
de:erlerini etkileyebilece:i ileri sürülmektedir.19
Di eksikli:inde özellikle genetik faktörlerin
belirleyici rol oynad : dikkate al n rsa,19 farkl toplumlar için bildirilen prevalans de:erlerinin kar la t r lmas
yan lt c olabilir. Bu noktadan hareketle Türk çocuklar na ait veriler kar la t r ld : nda ara t rma bulgular m z %9 oran nda prevalans de:eri bildiren Uzam ve
ark.lar 5 ile benzerlik sergilerken, Sümer ve ark.’lar na6
göre yüksek bulundu.
Di
eksikli:inin cinsiyete göre da: l m
de:erlendirildi:inde k zlarda (%9,5), erkeklere (%7,7)
göre daha fazla di eksikli:i gözlendi:i, ancak aradaki
fark n istatistiksel olarak önemli olmad : görüldü
(p>0,05). Bu bulgumuz ayn amaçl pek çok çal ma ile
benzerlik sergilerken1,4,5,8-12 di eksikli:inin k zlarda7,19
veya erkeklerde6 daha s k gözlendi:ini bildiren
ara t rmalar da vard r.
Ara t rmam zda di eksikli:inin da: l m n n de:erlendirildi:i çal malara benzer ekilde konjenital eksikli:in s kl kla bir veya iki di eksikli:i eklinde izlendi.5,8,10,19 Ortalama 2,4 olarak hesaplanan di eksikli:i
de:erinin, benzer prevalans de:eri bildiren Endo ve
ark.’lar 8 ile ayn oldu:u, ancak %6,9 prevalans de:eri
bildiren Davis ve ark.’lar na10 göre yüksek oldu:u
görüldü.
Konjenital di eksikli:inin de:erlendirildi:i
çal malar n ço:unda ara t rmam zla benzer ekilde en
s k eksikli:i gözlenen di lerin alt ikinci küçük az di leri

SONUÇ
Di eksikli:inin de:erlendirildi:i çal malarda
gerek prevalans de:erleri gerek cinsiyete göre da: l m
gerekse de en s k eksikli:i gözlenen di ler konusunda
genel olarak bir fikir birli:ine var lamad : görülmektedir. Farkl gen havuzlar nda ve az say da örnek
üzerinde de:erlendirme yap lmas ara t rmalar n kar la t r lmas nda güçlük yaratmaktad r. Bu nedenle ülkemiz çocuklar na ait verilerin olu turulmas nda, farkl
bölgelerden ve daha fazla say da hastan n incelenmesi
daha kesin ve ayr nt l verilerin elde edilmesini sa:layacakt r. Bu ara t rman n s n rlamalar dahilinde, Karadeniz bölgesi çocuklar nda % 8,7 olarak belirlenen
konjenital di eksikli:i prevalans erken dönemde
geçici protezlerle di siz sahalara ait bo luklar n korunmas ya da ortodontik yakla mlarla bu bo luklar n
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kapat lmas gibi tedavilerin uygulanmas bak m ndan
detayl radyografik muayenenin önemi bir kez daha
ortaya koymaktad r.
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