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ÖZET

Dişlerin kanal morfolojileri hakkında bilgi sahibi
olmak, kök kanal tedavilerinin başarı şansını arttır-
maktadır. Genellikle, alt büyük azı dişlerinde
meziyalde, bir kök, iki kanal ve distalde bir kök, bir
kanal bulunmaktadır. İkiden fazla kök oluşumu, alt
birinci büyük azı dişte yaygın görülmesine rağmen alt
ikinci büyük azı dişte enderdir. Bu olgu bildiriminde,
bir hastaya ait üç kök ve dört kanallı, alt ikinci büyük
azı dişine yapılan kök kanal tedavisi sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Alt İkinci Büyük Azı, Üç Kök, Kök
Kanal Tedavisi, Dört Kanal.

SUMMARY
Endodonic Treatment of Three-Rooted and
Four Canalled of Mandibular Second Molar
Tooth

Having had knowledge about root canal morphology
of the teeth improves the rate of successful root canal
treatment. Mandibular molar teeth usually have two
canals at one mesial root, while one canal in distal
root. Two roots for mandibular first molar tooth is a
common situation,however this incidence is uncom-
mon for mandibular second molar tooth and the treat-
ment for this case will be presented. 
Key Words: Mandibular Second Molar, Three-
Rooted, Endodontic Treatment, Four Canals.

GİRİŞ

Ekstra kök kanallarýnýn konumu nedeniyle
teþhisinde birtakým zorluklar yaþanabilir ve endodon-
tik tedavinin baþarýsýný olumsuz yönde etkileyebilir.
Bu nedenle tedavi öncesi yapýlan radyografik
incelemeler, endodontik tedavinin baþarýsýnda önem-
lidir (1,2).  

Ayrýca tedavi baþarýsýnda diþlerin morfolojisinin
çok iyi bilinmesinin yanýnda, kök kanal sisteminin te-
mizleme, þekillendirme ve uygun þekilde doldurul-
masý da etkilidir (3,4). 
_______________________________________________
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Diþler, çiðneme ve yüzün dikey boyutunu elde
etmenin yanýnda, dental arkýn devamlýlýðý, dil ve
yanaðýn pozisyonlarýnda önemlidir. Anatomik varyas-
yonlar, daimi alt azý diþlerinde çok rastlanýlan bir
durumdur (1,5,6,7). Genellikle, alt birinci ve ikinci
molar diþleri, meziyal ve distal olmak üzere iki ayrý
kök ve üç kanaldan oluþmuþtur. Birinci daimi alt
molar diþlerde en sýk görülen anomali üçüncü kökün
varlýðýdýr. Daimi alt birinci azý diþleri üzerinde yapýlan
çalýþmalarda, Kafkas, Afrikalý ve Hint populasyon-
larýnda üç kök varlýðý %5 den daha az, Moðol ýrkýnda
ise %40 dan daha fazla görüldüðü bildirilmiþtir. Bu
ilave kök, genelde distal tarafta konumlanmýþtýr
(8,1,5,9). Ancak bu fazla kök varyasyonu, alt ikinci
daimi büyük azý diþlerinde rapor edilmemiþtir (10).
Çok ender karþýlaþýlan alt ikinci daimi büyük azý diþ-
lerine ait bu tip durumlarda taný ve klinik uygulama
bakýmýndan klinisyenlere pratikte yol gösterici olmak
maksadýyla, üç köklü dört kanallý alt ikinci büyük azý
diþine uygulanan kök kanal tedavisinden bahsetmeyi
uygun bulduk.

OLGU

40 yaþýnda erkek hasta, sol mandibuler bölgede
bulunan protetik restorasyonun altýndaki diþin aðrýsý
nedeniyle, GATA Diþ Hekimliði Bilimleri Merkezi Diþ
Hastalýklarý ve Tedavisi ABD.’na baþvurmuþtur.
Hastadan alýnan anamnezde, protetik restorasyonun
altýndaki destek diþlerden sol alt ikinci büyük azý
diþinde spontan aðrýlar olduðu ve özellikle geceleri
bu aðrýlarýn arttýðý öðrenildi. Hastanýn aðýz içi muaye-
nesinde, protetik restorasyon çýkarýldýktan sonra
destek diþte çürük ve perküsyonda aðrý olduðu
görüldü. Radyografik incelemede, çürük yanýnda
meziyal ve distal kök yanýnda üçüncü bir kökün var-
lýðý da tespit edildi (Resim-1). Hastaya akut pulpitis
tanýsý konulduktan sonra kanal tedavisine baþlanýldý.
Lokal anestezi (Ultracaine DS Ampül, Aventis
Pharma San. ve Ltd. Þti. 34387, Ýstanbul/ TÜRKÝYE)
altýnda pulpa odasý açýldý ve dört kanal ekstirpe edil-
di. Kanal boylarý hesaplandý ve bütün kanallar 35 nolu
K-Tipi kanal eðesine (Antaeos, VDW Gmbh D-81709
München/GERMANY) kadar geniþletildi ve irrige
edildi. Kök kanallarý paper-pointle kurulandýktan
sonra, gutta-perka (Dentsply Maillefer) ve AH-26
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(Dentsply De Trey,Konstanz, Germany) ile lateral
kondansasyon tekniði kullanýlarak dolduruldu
(Resim-2).

Resim-1: Olgudaki alt ikinci büyük azı dişin kök kanal
tedavisi öncesi teşhis radyografisi.

Resim-2: Olgudaki alt ikinci büyük azı dişin kök kanal
tedavisi tamamlandıktan sonraki görünümü.

TARTIŞMA

Alt birinci büyük azý diþlerinin  normal kanal
morfolojileri ve varyasyonlarý birçok araþtýrýcý tarafýn-
dan araþtýrýlmýþ ve çeþitli sonuçlar elde edilmiþtir.
Ancak ikinci büyük azý diþler üzerine yapýlmýþ fazla
çalýþma yoktur (9,11). 

Üç köklü alt büyük azý diþlerinde meziyal kökte,
2 kanal ve iki distal kökte birer kanal olmak üzere
dört kanal görüldüðü bildirilmiþtir (12).

Daimi alt birinci ve ikinci büyük azý diþleri, sayý
anomalisi gibi kök ve kanallarýyla ilgili bazý anatomik
deðiþkenlikler gösterebilir (13). Yapýlan çalýþmalarda,
disto-lingual bölgede konumlanmýþ ilave kökün,
genellikle alt daimi birinci büyük azý diþlerde rast-
landýðý, yaklaþýk olarak %40 vakada tek taraflý ve
yaygýn olarak da sað tarafta görüldüðü gözlemlen-
miþtir (1). 
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Üçüncü kök, genelde disto-bukkal kökten daha
küçük ve biraz eðimlidir (14). Sunduðumuz bu vaka-
da da, disto-lingual kök disto-bukkal kökten küçük-
tür, ancak fazla açýlý deðildir. Ayrýca anomali sol
taraftadýr. 

Yapýlan bir çalýþmada, kök kanal tedavisi yapýlmýþ,
145 alt büyük azý diþi radyografik olarak incelenmiþ
ve diþlerin % 50’sinde 3 kanal (iki meziyalde, biri dis-
talde), % 48’inde 4 kanal (iki meziyal, iki distalde),
%2’sinde beþ kanal bulunmuþtur (8). 

Ferraz ve Pecora (14), 1992'de deðiþik ýrklar
üzerine yaptýklarý çalýþmada, Moðol ýrkýnda alt büyük
azý diþlerinde %15 oranýnda üç kök ve dört kanal
bulunduðunu bildirmiþlerdir, ayrýca araþtýrýcýlar alt azý
diþlerinde %41 diþte 'C' þekilli kanal, %30 diþte
meziyal ve distalde ikiþer kanal, %24 oranýnda üç
kök üç kanal varlýðýný tespit etmiþlerdir. Bu diþlerde,
%4 oranýnda disto-lingual pozisyonda ekstra kanal
bulunmuþtur. Rou ve arkadaþlarý (11), Çin toplumun-
da alt azý diþlerinin kök kanal sistemlerini inceledikleri
çalýþmada; %20 oranýnda 3 kök, % 80 oranýnda 2
kök bulunduðunu bildirmiþlerdir. Yine ayný çalýþmada,
alt birinci büyük azý diþinde 3 kanal bulunma sýklýðýnýn
% 66, 4 kanal bulunma sýklýðýnýn ise % 34 olduðunu
gözlemlemiþlerdir.

Luciane ve arkadaþlarýnýn (8), 1996 yýlýnda alt
daimi büyük azý diþler üzerinde yaptýðý morfolojik
çalýþmada; alt birinci büyük azý diþlerinde %93
oranýnda iki kök, %2 oranýnda birleþmiþ kök, %5
oranýnda üç kök, alt ikinci büyük azý diþlerinde %84
oranýnda iki kök, %15 oranýnda birleþmiþ kök ve %1
oranýnda üç kök tespit etmiþlerdir.

Transvers anastomoz yapýlar, lateral kanallar,
apikal deltanýn durumu, apikal foremenin yapýsý,
ekstra kök ve kanal varlýðý gibi faktörler endodontik
tedavinin baþarý þansýný etkilemektedir. Bu nedenle
kök kanallarýnýn morfolojisi hakkýnda bilgi sahibi
olmak hekimin yapacaðý tedavinin baþarýsýnda doðru-
dan etkili olmaktadýr.
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