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ABSTRACT
One of the difficult aspects of complete
denture prosthodontics is the selection of maxillary
anterior teeth. Several anatomical landmarks are used
currently, when selecting artificial teeth for
edentulous patients. The aim of this study was to
investigate whether there is a relationship between
two maxillary buccal frenulum and the total
mesiodistal distance of six maxillary anterior teeth. 50
impressions were taken from the subjects by using
stock trays and irreversible hydrocolloid impression
material and casts were formed. The individuals were
the age of between 19-22. The subjects were
standardized in terms of dental status e.g. there was
no tooth loss and no anterior restorations on the
upper jaws. The total mesiodistal widths of six upper
anterior teeth and then the distances between the
most anterior border of two buccal frenula and the
most distal of canines were measured with digital
caliper. The results were analyzed by using
correlation and regression tests. According to the
results of analyses there is a correlation between the
buccal frenula and the anterior teeth statistically.
However, maxillary buccal frenula should not be taken
a reference points on its own to select the maxillary
anterior teeth.
Key Words: buccal frenulum, tooth selection,
anterior tooth dimension

ÖZET
Tam protezlerle ilgili kar la lan güçlüklerden
biri maksiller anterior di lerin seçimidir. Tam di siz
hastalar için di seçimi yap l rken, günümüzde çok
say da anatomik yap rehber olarak kullan lmaktad r.
Bu çal man n amac üst iki bukkal frenulumla üst alt
anterior di aras nda bir ili ki olup olmad : n
ara t rmakt r. ;rreversible hidrokolloid ölçü maddesi ve
fabrikasyon ka klar kullan larak 50 adet ölçü al narak
model haz rland . Ölçüsü al nan ve ya lar 19-22
aras nda olan bireylerde üst çenede di kayb
olmamas na
ve
herhangi
bir
restorasyon
bulunmamas na dikkat edildi. Modeller üzerinde üst
alt di in mesiodistal geni likleri ve kaninlerin en distal
noktalar ile bukkal frenulumlar n anterior s n r
aras ndaki mesafe dijital kumpas kullan larak ölçüldü.
Sonuçlar korelasyon ve regresyon istatistik testleri ile
de:erlendirildi. ;statistiksel analiz sonuçlar na göre
bukkal frenulumlarla anterior di ler aras nda anlaml
bir ili ki oldu:u görüldü. Bununla birlikte bukkal
frenulumlar üst anterior di lerin seçiminde tek ba na
rehber olarak kullan lmamal d r.
Anahtar Kelimeler: bukkal frenulum, di
seçimi, anterior di boyutu
GR

Di seçimi, çevre yap larla uyumlu ve ideal fonksiyonel özelliklere sahip protez yap m nda önemli bir
faktördür.2–4 Çekim öncesi kay tlar n mevcut olmad :
durumlarda, di siz hastalarda anterior di lerin seçimi
ve dizimi di hekimi için sorun olu turmaktad r.5,6 Di
seçiminde her hasta ile do:rudan ili kili birçok biyolojik
ve fiziksel faktörün bilinmesi gereklidir.7,8 Anterior

Do:al di lerin kayb psikolojik ve fizyolojik aç dan y k c etkilere sahiptir. Bireylerin estetik ve fonksiyonunun düzeltilebilmesi için eksik di lerin protezler
gibi yapay materyallerle rehabilitasyonu gerekir.1

*Süleyman Demirel Üniversitesi Di hekimli:i Fakültesi Protetik Di Tedavisi Anabilim Dal
14

Atatürk Üniv. Di Hek. Fak. Derg.
Cilt:16, Say : 3, Y l: 2006, Sayfa: 14-18

GÜLDA&, 'ENTUT, BÜYÜKKAPLAN

çizgi; silikon kapan kayd n n üzerine çizildi (Resim I).
Bukkal frenulumlar birden fazla ise frenulumlardan en
anteriorda olan referans noktas çiziminde kullan ld .

di lerin seçiminde anatomik ölçümlerden yararlan lmas çe itli yazarlarca önerilmektedir.9–15 Bu amaçla filtrum geni li:i, zigomalar aras geni lik, yüz geni li:i, alveol kret formu, interalar geni lik ve yüz formu yapay
di seçimine rehberlik amac ile de:erlendirilmi tir.16–20
Günümüzde yapay di lerin seçiminde evrensel
olarak tek bir yöntem yoktur. Genellikle di hekimleri
tecrübelerine göre birkaç yöntemi rehber alarak
sonuca ula maya çal maktad rlar. Uygun olmayan
hasta beklentileri ve hastan n tercihleriyle uyu mayan
di seçimi, tamamlanm protezde hastalar n estetik
yönden hayal k r kl : na u:ramas na neden olabilmektedir. Bu nedenle, anterior di lerin seçiminde di
hekimlerine rehberlik sa:layacak yeni yöntemlerin
geli tirilmesi hastalar n do:al estetik beklentilerini
kar lamada yard mc olabilir.
Bu çal man n amac maksiller frenulumlar aras
mesafe ile maksiller 6 kesici di in toplam mesiodistal
boyutlar aras nda bir ili ki olup olmad : n ve yapay
di seçiminde maksiller frenulumlar n rehber olarak
kullan l p kullan lamayaca: n belirlemektir.

Resim I: Bukkal frenulumun en anteriorundan okluzyon
düzlemine indirilen dikmenin kapan kayd üzerine çizilmesi

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çal ma Süleyman Demirel Üniversitesi Di
Hekimli:i Fakültesi ö:rencisi ve 19–22 ya lar aras nda
olan 50 bireyden (25 bayan, 25 erkek ve ya
ortalamalar 19.56±1.41) elde edilen alç modeller
üzerinde gerçekle tirildi. Ara t rmaya dâhil edilen
bireylerin seçiminde u kriterlere dikkat edildi:
a) Maksiller di lerin eksiksiz olarak bulunmas ve
bu di lerde herhangi bir çürük veya restorasyon
bulunmamas ,
b) Di lerin düzgün dizilime sahip olmas ,
c) Bireylerin ortodontik tedavi görmemi olmas ,
d) Çeneler aras ili kilerin Angle s n f I olmas .
Ara t rmaya kat lan bireylerden standart di li
metal ka klar kullan larak irreversible hidrokolloid ölçü
maddesi (Tulip, Cavex Holland BV, Haarlem, Holland)
ile üst çene ölçüleri al nd ve hemen ard ndan ölçülere
sert alç (Glidur, Fachbereich Dental, Ludvigshafen,
Germany) dökülerek modeller elde edildi. Bireylerden
silikon esasl ölçü maddesi (Cavex StabiSil Putty, Cavex
Holland BV, Haarlem, Holland) ile üst çenede sa: ve
sol taraftan birbirlerinden ayr olarak ayn anda
kapan kay tlar al nd . Kapan kay tlar tamamen
sertle tikten sonra kay tlar a: zdayken yanaklar iyice
ekarte edilerek, maksiller frenulumlar n s n rlar
belirginle tirildi. Asetat kalem kullan larak frenulumun
en anterior uç noktas ndan okluzyon düzlemine bir

Sert alç modeller elde edildikten sonra bireylerden al nan kapan kay tlar modellere yerle tirilerek
frenulumlardan geçen çizginin devam cetvel yard m yla alç modeller üzerine çizildi (Resim II). Böylece
frenulumlar n anterior en uç noktas ndan okluzyon
düzlemine dik uzanan do:ru alç modeller üzerine
ta nm oldu.

Resim II: Kapan kayd ndaki referans çizgisinin modele
aktar lmas
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BULGULAR
Tablo I’de sa: ve sol anterior 3 di in mesiodistal boyutlar ve kanin di lerin en distal noktalar ile
bukkal frenulumlar n ba lang ç noktalar aras ndaki
mesafelerin istatistiksel ortalamalar ve standart sapmalar görülmektedir. Ayn zamanda ölçümlerin minimum ve maksimum de:erleri tabloda belirtilmi tir.
Tablo II’de ise sol ve sa:da frenulumlar ve toplam di
mesafeleri aras ndaki sonuçlar n istatistiksel de:erlendirmeleri verilmi tir. Yap lan korelasyon testine göre
sonuçlar anlaml l k ifade etmektedir. Ancak güvenlik
aral : n n sol için %41 sa: için ise %35 oldu:u
görülmektedir. Grafik I’de modellerdeki maksiller anterior alt di in mesio-distal boyutlar n n toplamlar n n
da: l m yla birlikte maksiller bukkal frenulumlar aras
mesafelerin da: l m gösterilmektedir.

Modellerde cetvel yard m yla üst kanin di lerin
en distal noktalar ndan geçen ve okluzyon düzlemine
dik do:rular çizildi.
Modeller üzerindeki ölçümler için modeller rasgele numaraland r ld . Ölçümler iki ayr hekim taraf ndan ayr ayr gerçekle tirildi. Ölçümler 0.01 mm
hassasl kta dijital kumpas (Mitutoyo Corporation,
Japan) kullan larak yap ld . Maksiller alt kesici di in
mesiodistal boyutlar her bir di ayr ayr olmak üzere
ölçülerek kaydedildi (Resim III). Daha sonra kanin
di lerin distal yüzeyleri ile bukkal frenulumlar n ba lang ç noktalar aras ndaki yatay uzakl k ölçüldü (Resim
IV). Sa: ve sol olmak üzere ölçüm sonuçlar elde
edildi. ;ki ayr hekimin ölçüm sonuçlar n n ortalamalar
al nd . Elde edilen sonuçlara SPSS korelasyon ve
regresyon testleri uygulanarak de:erlendirme yap ld .

Tablo I : Bireylere ait ölçümlerin da: l m (mm)

ÖZELLIKLER

Maks.

Ort.

St. Sap.

Sa: anterior di lerin
mesiodistal geni li:i
toplam

20.80

27.06

23.10

1.23

Sol anterior di lerin
mesiodistal geni li:i
toplam

20.62

27.14

23.08

1.37

14.61

32.65

24.93

3.82

18.63

37.08

26.37

4.52

6.86*

8.00

1.84

3.57

4.61*

12.41

3.30

4.15

Sa: frenulum
uzakl :
Sol frenulum
uzakl :
Sa: frenulum ve
kaninin distali aras
uzakl k
Sol frenulum ve
kaninin distali aras
uzakl k

Resim III: Referans çizgileri aras ölçümün yap lmas

Min.

*Frenulumlar kaninlerin en distal noktalar na göre daha
posteriorda oldu:unda pozitif say sal de:erler; daha
anteriorda oldu:unda negatif say sal de:erler alm lard r.

Tablo II: Frenulumlar ile maksiller anterior di ler aras ndaki
korelasyon katsay lar

Resim IV: Anterior di lerin mesio-distal boyutlar n n ölçülmesi
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Toplam Di

Korelasyon

Mesafesi

Katsayisi(R)

Sol Di ler

0.41

0.003

Sa: Di ler

0.35

0.012

Anlamlilik (P)
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olarak kullan lan bir yöntem henüz bulunamam t r.
Literatürde üst anterior di ler ve bukkal frenulumlar
aras ndaki ili kiyi inceleyen bir çal maya rastlanmam t r. Üst bukkal frenulum ile üst alt kesici di in
toplam mesio-distal mesafeleri aras ndaki ili kiyi
ara t ran bu çal mada, üst kanin di in distali ile bukkal
frenulum aras nda ortalama olarak sa:da 1.84mm,
solda ise 3.30 mm mesafe oldu:u belirlenmi tir.
Bukkal frenulumlarla üst anterior di ler aras nda istatistiksel olarak anlaml bir ili ki bulundu:u belirlenmi tir. Ancak bu ili kinin, frenulumlar n anterior
di lerin boyutunun belirlenmesi amac ile kullan lmas
için istatistiksel olarak yeterli güven aral : nda olmad :
anla lm t r. Tahminin do:rulu:u için güven aral : n n
%70-80 olmas gerekirken bu çal madaki güven
aral : %41 dir.
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Grafik I: Maksiller anterior alt di in mesio-distal boyutlar
toplamlar (X) ve üst bukkal frenulumlar aras mesafeler (Y)

SONUÇ
;statistiksel de:erlendirme sonucunda maksiller
bukkal frenulumlar ile maksiller anterior di lerin
mesiodistal boyutlar aras nda anlaml bir ili ki oldu:u,
ancak bu ili kinin hastalarda di seçimi için tek ba na
kesin bir rehber olamayaca: belirlenmi tir.

Sa: üst anterior bölgede bireylerin % 68’inde
bukkal frenulumlar n terminal uçlar kanin di lerin en
distal noktalar na göre daha posteriorda yer al rken; %
32’sinde daha anteriorda yer alm t r. Sol üst anterior
bölgede bireylerin % 72’sinde bukkal frenulumlar n
terminal uçlar kanin di lerin en distal noktalar na göre
daha posteriorda yer al rken; % 26’s nda daha
anteriorda yer alm t r. Sadece sol üst bölgede bir
bireyde bukkal frenulumun terminal ucu ile kanin di in
en distal noktas ayn do:ru üzerindedir.
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