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ÖZET

ABSTRACT

Amaç: Gingival tepe noktası (gingival sınır çizgisinin
en apikal noktası) doğal oral estetiği oluĢturan temel
kriterlerden biridir. Tam kron veya laminate veneer
gibi restorasyonların diĢ preparasyonları oluĢturulurken
de gingivanın bu temel Ģekline uyulmalıdır. Bu çalıĢmanın amacı, maksiller keser diĢlerin gingival tepe
noktalarının,
diĢlerin
kesici
kenarlarının
orta
noktalarından geçen doğruya göre oluĢturdukları açı
değerlerinin saptanması ve gingival tepe noktası
pozisyonlarının belirlenmesidir.
Gereç ve yöntem: ÇalıĢmada yaĢları 16-22 arasında
değiĢen bireylerden elde edilen 101 alçı model
kullanıldı. Modeller üzerinde diĢlerin insizal kenarlarının
orta noktaları ve gingival tepe noktaları iĢaretlendikten
sonra diĢlerin labial yüzeylerinin fotoğrafları bir
düzenek
yardımıyla
dijital
ortama
aktarıldı.
Görüntülerdeki noktalar arasındaki açı değerleri Adobe
Photoshop 7.0 programı kullanılarak belirlendi.
Bulgular: Yapılan analiz sonucunda gingival tepe
noktaları ile diĢlerin kesici kenarlarının orta
noktalarından geçen doğruya göre oluĢturdukları
ortalama açı değerlerinin; maksiler sağ santral diĢlerde
6.50±3.69°, maksiler sol santral diĢlerde 6.03±3.46°,
maksiler sağ lateral kesici diĢlerde 5.66±2.68°,
maksiler sol lateral kesici diĢlerde 5.06±2.93° distalde
yer aldığı bulundu.
Sonuç: Gingival konturun tepe noktası santral ve
lateral diĢlerin orta hattına göre hafifçe distalde yer
almaktadır.
Anahtar kelimeler: gingival konturun tepe noktası,
maksiller kesici diĢler, dental estetik, sabit protezler

Purpose: The gingival zenith (the most apikal point of
the gingival outline) is one of the fundamental criteria
that form natural oral esthetics. In the maxillary
anterior region the gingival zenith usually lies more
distal to the median line of the tooth. This rule usually
apply to maxillary central incisors however does not
always apply to maxillary lateral incisors or mandibular
incisisors. Tooth preparations for full-crown or
laminate veneer restorations must respect this basic
shape of trhe gingiva. The aim of this study was to
determine angle between zenith of the gingival
contours of maxillary central incisors and lines that
pass through the midpoints of incisal edges and to
determine the positions of the gingival zenith.
Materials and methods: In the present study, 101
dental casts were used that obtained from subjects
aged between 16-22 years. The midpoints of the
incisal edges of teeth and the zenith of the gingival
contours were marked. Than, photographs of labial
surfaces were taken with a atandart mechanism. The
angle values between the lines were determined with
the use of Adobe Photoshop 7.0.
Results: The statistical tests revealed the average
angles were 6.50±3.69°, for maxillary right central
incisors 6.03±3.46°, for maxillary left central incisors
5.66±2.68°, for maxillary right lateral incisors and
5.06±2.93° for maxillary left lateral incisors distally.
Conclusion: The zenith of the gingival contour takes
place on the gingiva slightly distally according to
median line of the central and lateral incisors.
Key words: zenith of the gingival contour, maxillary
incisors, dental esthetics, fixed prosthodontics
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GİRİŞ
Doğal dental estetiğin oluĢturulmasında maksiller anterior diĢler belirleyicidir. Bu diĢlerin dizilimleri,
açılanmaları ve boyutları kadar, diĢeti seviyesinde sonlanma özellikleri de doğal estetik görüntü oluĢturulması üzerinde etkilidir. Sabit protetik restorasyonların
diĢeti bitim sınırı ile ilgili bir terim olarak “gingival tepe
noktası” bu belirleyicilerden birisidir.1 “Gingival tepe
noktası”, doğal ya da yapay kron yapısının diĢeti bitim
hattında gingival sınır çizgisinin en apikalde yer alan
noktası olarak tanımlanabilir. DiĢ hekimliği literatüründe, bu konu ile ilgili mevcut çok az sayıdaki araĢtırmada santral diĢlerin gingival tepe noktalarının bu diĢlerin
merkezine göre distalde yer aldığı belirtilmektedir,
ancak lateral diĢlerdeki konumu ile ilgili farklı sonuçlar
ileri sürülmektedir. 2–6 Yapılması planlanan tam kron
veya laminate veneer restorasyonların diĢ preparasyonları, geçici ve daimi restorasyonların serbest diĢeti
kenarı uyumu diĢetinin bu temel Ģekline uymalıdır.1
Gingival tepe noktalarının konumları kök Ģekli
(veya anatomisi), mine-sement birleĢimi, diĢetinin en
fazla girintili olduğu osseöz kret ve periodontal durumdan etkilenir.5 Kron boyu uzatma iĢleminde, diastemaların kapatılmasında veya diĢ akslarının düzeltilmesinde, gingival tepe noktalarının konumları önem kazanır. Diastemaların kapatılması sırasında gingival tepe
noktaları orijinal konumlarından daha meziale alınmazlarsa yapılan restorasyonlar distal yöne devrilmiĢ gibi
algılanabilir ve gingival tepe noktalarının aĢırı distal
pozisyonları diĢin abartılı bir üçgen formuna sahip
olmasına neden olabilir.7
Dental literatürde üst santral kesici diĢlerin gingival tepe noktasının lokalizasyon olarak diĢin merkezine göre hafif distalde olması konusunda bir fikir
birliği vardır.4,6 Bununla birlikte diĢ hekimliği literatüründe bu noktayı kesin olarak tayin etmemizi sağlayacak açı derecesi hakkında herhangi bir bilgiye ulaĢılamamıĢtır. Oral estetiğin belirleyicilerinden olması
nedeni ile gingival tepe noktası konumunun daha kesin
ifadelerle belirlenmesi diĢ hekimlerine estetik restoratif
planlamalar sırasında yardımcı olacaktır. Bu çalıĢmanın
amacı, maksiller kesici diĢlerin gingival tepe noktalarının, diĢlerin kesici kenarlarının orta noktalarından
geçen doğruya göre oluĢturdukları açı değerlerinin
saptanması ve gingival tepe noktaları pozisyonlarının
belirlenmesidir.
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GEREÇ VE YÖNTEM
ÇalıĢmada, yaĢları 16-22 arasında değiĢen bireylerden elde edilen 101 alçı model kullanıldı. AraĢtırma, daha önce etik kurul onayı alınarak yapılan ve
yayınlanan bir çalıĢmada elde edilen modeller kulanılarak gerçekleĢtirildi. ÇalıĢmaya dahil edilen bireylerin
sağlıklı gingival dokulara sahip olmalarına, üst anterior
diĢlerinde bulunan gingival cep derinliklerinin fizyolojik
sınırlar içerisinde olmasına, kesici kenarda gözle görülen aĢınma olmamasına, bu bölgede herhangi bir restorasyon veya eksik diĢ bulunmamasına ve bireylerin
ortodontik tedavi görmemiĢ olmalarına dikkat edildi.
Bireylerin, standart diĢli metal kaĢıklar ve irreversible hidrokolloid ölçü maddesi kullanılarak (Tulip,
Cavex Holland BV, Haarlem, Holland) üst çene ölçüleri
alındı ve modelleri elde edildi. Modeller üzerinde, üst
santral ve lateral diĢlerin mesio-distal geniĢlikleri 0.01
mm hassasiyete sahip dijital kumpas kullanılarak
belirlendi ((Mitutoyo Corporation, Tokyo, Japan). Elde
edilen ölçüm değerlerine göre her diĢin orta noktası
dijital kumpasla ölçülerek 0,5 mm uç kalınlığına sahip
asetat kalem (Multimark, Faber-Castell, Germany)
kullanılarak diĢlerin insizal yüzeylerine iĢaretlendi
(Resim 1). Her bir diĢin insizal kenarına paralel olan bir
düzlem; aynı eğimde diĢ etine doğru kaydırılarak
gingival sulkusta düzlemle temas sağlayan en son
nokta diĢlerin gingival tepe noktaları olarak belirlendi
ve modeller üzerine asetat kalem ile iĢaretlendi (Resim
1).

Resim 1. DiĢlerin orta noktalarının ve gingival tepe
noktalarının dijital kumpasla ölçülerek insizal yüzeylerde
iĢaretlenmesi
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Modellerin fotoğraflarını standardize etmek için
paralel film tekniğinde kullanılan film tutucu kullanıldı.
Fotoğrafı çekilen diĢin bukkal yüzeyinin, fotoğraf
makinesinin objektif düzlemine paralel olabilmesi için
film tutucunun uç kısmına Ģeffaf akrilik plak yerleĢtirildi
(Resim 2). ġeffaf plağın üzerine insizal eğimin paralelliğini sağlamak için yatay bir çizgi ve insizal orta noktayla çakıĢacak ve gingivale doğru uzanarak diĢin bukkal yüzeyini ikiye bölecek ikinci bir dik çizgi, fotoğraflar
sırasında rehberlik sağlamak üzere çizildi.
Yapılan düzenek, dijital fotoğraf makinesinin
(Coolpix 8800, Nikon, Japan) objektifine sabitlenerek
objektif ile fotoğrafı çekilecek yüzey arasında 15 cm’lik
standart bir mesafe yaratıldı (Resim 3). Alçı modellerdeki santral ve lateral diĢlerin her birinin; insizal
kenarları yatay referans çizgisine paralel olacak Ģekilde
ve insizal orta noktaları dikey referans noktası ile
çakıĢacak Ģekilde fotoğrafları flaĢ kullanılmadan çekildi
(Resim 4). Elde edilen dijital görüntüler Adobe
Photoshop 7.0 programına aktarılarak her diĢin orta
nokta dikmesi ile insizal orta noktasından gingival tepe
noktasına uzanan doğru arasındaki açı değerleri
program aracılığıyla belirlendi (Resim 5). Açı değerleri,
gingival tepe noktası diĢin orta dikmesine göre distalde
ise pozitif, mezialde ise negatif değer olarak ele alındı.
Ölçümler iki ayrı hekim tarafından ayrı zamanlarda
yapıldı ve aritmetik ortalamaları alındı. Elde edilen
değerlerin ortalamaları ve standart sapmaları Microsoft
Office Excel programı kullanılarak hesaplandı.
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Resim 3. Standart mesafeden fotoğrafların elde edildiği
düzenek

Resim 4. FlaĢ kullanılmaksızın insizal orta noktaların dikey
referans noktası ile çakıĢması ile fotoğrafların çekimi

Resim 2. Fotoğrafı çekilen diĢin bukkal yüzeyinin, fotoğraf
makinesinin objektif düzlemine paralel olabilmesi için film
tutucunun uç kısmına yerleĢtirilen Ģeffaf akrilik plak

Resim 5. Elde edilen dijital görüntülerin bilgisayar programı
yardımıyla her diĢin orta nokta dikmesi ile insizal orta
noktasından gingival tepe noktasına uzanan doğru arasındaki
açı değerlerinin belirlenmesi
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BULGULAR
Yapılan analiz sonucunda gingival tepe noktaları ile diĢlerin kesici kenarlarının orta noktalarından
geçen doğruya göre oluĢturdukları ortalama açı
değerleri; maksiller sağ santral diĢlerde 6,50±3,69˚,
maksiller sol santral diĢlerde 6,03±3,46˚, maksiller sağ
lateral diĢlerde 5,66±2,68˚, maksiller sol lateral diĢlerde 5,06±2,93˚ olarak bulundu Tablo 1’de istatistiksel
analizlerin sonuçları görülmektedir.

Tablo 1. Üst çene anterior diĢlerin gingival tepe noktaları ile
diĢlerin kesici kenarlarının orta noktalarından geçen doğruya
göre oluĢturdukları ortalama açı değerleri
Sağ
DiĢ

11,1°

Sağ Santral
DiĢ
15,6°

Minimum

-2,1°

-5,2°

-4,7°

-3,2°

Ortalama

5,66°

6,5°

6,03°

5,06°

Standart
Sapma

2,65°

3,69°

3,46°

2,93°

Maksimum

Lateral

Sol Santral
DiĢ
15,4°

Sol Lateral
DiĢ
13,7°

Sağ santral diĢlerde 6 bireyde, sol santral diĢlerde 2 bireyde gingival tepe noktaları mezialde konumlanmıĢ olarak bulundu. Sağ lateral diĢte 3 bireyde
gingival tepe noktaları mezialde ve 1 bireyde ise merkezde bulunmaktaydı. Sol lateral diĢlerde 2 bireyde
gingival tepe noktaları mezialde konumlanmıĢ olarak
bulundu. Bireylerin birinde santral diĢlerin gingival
tepe noktaları simetrik olarak mezialde ve yine bir
bireyde lateral diĢlerin gingival tepe noktaları simetrik
olarak mezialde yer almaktaydı.
TARTIŞMA
Gingival estetik üst ön bölge restorasyonlarının
baĢarısının en önemli belirleyicilerindendir. Mükemmel
hatlarla oluĢturulan estetik bir sabit protetik restorasyonda bile uyumsuz olduğu gözlenen diĢeti bitimi tüm
çevreleyen yapılarla da bir uyumsuzluğun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. DiĢ hekimliği literatürü
gözden geçirildiğinde gingival tepe noktalarının santral
diĢlerin orta hattına göre daha distalde, lateral diĢlerin
gingival tepe noktalarının ise, diĢin tam orta hattı
üzerinde bulunduğunun ifade edildiği görülmektedir.114
Ancak konuyla ilgili açısal değer belirten herhangi bir
klinik çalıĢmaya rastlanılamamıĢtır. ÇalıĢmamızda, kaynaklardan elde edilen bilgilere benzer olarak, santral
diĢlerin gingival tepe noktalarının diĢin orta hattına
göre daha distalde konumlandığı bulunurken, lateral

diĢlerin gingival tepe noktalarının diğer bilgilerden
farklı olarak, orta hatta olmayıp, daha distalde yer
aldığı saptanmıĢtır. ÇalıĢmamızda, her diĢ için ayrı
olarak elde edilen açı değerleri, diĢlerin mezio-distal
boyut ölçümüne göre belirlenen bukkal yüzeylerdeki
orta hatta göre saptanmıĢtır. Ancak kaynaklarda,
anterior diĢler grup halinde, bireyin cephe görüntüsü
esas alınarak değerlendirilmiĢtir.1-5,7-15 Bireyin cephe
fotoğraflarında, santral diĢlerin bukkal yüzeylerinin
gerçek boyutlarına yakın bir görüntü elde edildiğinden,
çalıĢmamızın sonuçları klasik bilgiler ile uyumludur.
Bunun yanında, dental ark kavsi nedeniyle, cepheden
bakıldığında lateral diĢlerin bukkal yüzeyleri, diĢlerin
gerçek boyutlarına göre daha dar görünürler. Bu
nedenle, bireylerin cephe görüntüsü kullanıldığında
farklı sonuçlar elde edileceği düĢünülmektedir. Lateral
diĢler için diğer çalıĢmalardan farklı olarak bulunan
sonucumuzun diğer bir nedeni ise bireylerde
gerçekleĢtirilen morfometrik ölçümlerin ırk ve genetik
özellikler tarafından etkilenmesi ile açıklanabilir.16
Chu ve arkadaĢları6 üst çene gingival konturun tepe noktası ve seviyeleri konusundaki çalıĢmalarında, açısal bir değer belirlememekle birlikte, metrik
olarak, santral ve lateral diĢler için gingival tepe
noktalarının çalıĢmamızın bulgularına benzer Ģekilde
diĢin orta hattına göre hafifçe distalde konumlandığını
bulmuĢlardır. Maksiler santral diĢler için diĢin orta
hattına göre ortama 1 mm, lateral diĢler için ise diĢin
orta hattına göre ortalama 0.4 mm distalde bulmuĢlardır. Chu ve arkadaĢları6 ölçümlerini doğrudan
modeller üzerinde dijital kumpas yardımı ile belirlerken, çalıĢmamızda model görüntüleri bilgisayar ortamına aktarılarak ölçümler bilgisayar yardımı ile yapılmıĢtır. Ölçüm metodu farklılığına rağmen benzer
sonuçlar bulunması fotoğraflar üzerinde gerçekleĢtirilen ölçüm metodu farklılığının sonucu değiĢtirmediğini göstermektedir. Aynı araĢtırmacılar çalıĢmalarında kanin diĢlerin gingival tepe noktalarının diĢin orta
hattında konumlandığını bulmuĢlardır.6 ÇalıĢmamız dijital ortamdaki fotoğraflar üzerinde gerçekleĢtirildiğinden odak noktasından kaynaklanacak açılanmanın
kanin diĢlerde magnifikasyon problemine yol açabileceği düĢünüldüğünden kanin diĢler için bir ölçüm
yapılmamıĢtır.
Uyum ve denge içerisinde bir gülümseme
sağlamada, dental ve gingival estetiğin her ikisi de rol
oynar. Bu nedenle gingival sağlık kadar gingival
morfoloji de oral estetiğin oluĢturulmasında önemlidir.
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Gingival tepe noktalarının lokalizasyonlarını sayısal
değerlerle ortaya koyan yeterli sayıda araĢtırmanın
olmaması nedeniyle, ayrıntılı açı değerleri elde edilen
çalıĢmamızın, diastemaların kapatılması, diĢlerin
akslarının düzeltilmesi, laminate veneerler ve tam
kronlar gibi dental prosedürlerde diĢ hekimlerine ve diĢ
laboratuvarı teknik elemanlarına yardımcı olacağı
düĢünülmektedir.
Periodontal
cerrahi
teknikleri
kullanılarak gerçekleĢtirilecek kron boyu uzatma
iĢlemlerinde ise teĢhis modeli üzerinde planlama
aĢamasında bu açısal değerlerden de yararlanılması
daha ideal bir diĢeti sonlanması elde edilmesini
sağlayabilir.
Bireylerin kiĢisel özelliklerine göre gülme anında
görünür alan içindeki diĢlerin birinci büyük azı diĢlerini
de içine alacak Ģekilde geniĢ olması nedeni ile aynı
ölçümlerin üst küçük azı diĢler içinde gerçekleĢtirilmesi
ve estetik üzerindeki etkilerinin belirlenmesi için konu
ile
ilgili
yeni
çalıĢmalar
gerçekleĢtirilmelidir.
ÇalıĢmamızda yaĢ ve cinsiyetin etkisi araĢtırılmamıĢtır.
Daha fazla sayıda bireyde farklı yaĢ gruplarında, erkek
ve kadınlar için aynı ölçümlerin gerçekleĢtirilmesi ve
karĢılaĢtırılmaları ile yapılacak çalıĢmalar cinsiyete ve
yaĢa bağlı estetik faktörlerin belirlenmesinde yararlı
olabilecektir.
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