
305

Mandibulada Radix Entomolaris bulunan süt 
ve daimi molar dişlerin endodontik tedavisi: iki 
olgu sunumu
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ÖZET
Daimi birinci molar dişler normalde iki köke sahipken (1 mezial ve 1 
distal), bazen distolingualde ilave bir kök bulunabilmektedir. Bu durum 
radix entomolaris (RE) olarak bilinmektedir. Eğer bu nadir görülen kök fark 
edilebilirse başarılı kök kanal tedavileri yapılabilir. Bu olgu sunumunda, 
RE bulunan daimi birinci molarlara ve süt ikinci molara endodontik tedavi 
uygulanmış ve RE’nin epidemiyolojik ve anatomik özellikleri sunularak, kök 
kanalı tedavisindeki klinik önemi tartışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Radix entomolaris, Kök kanalı tedavisi.

ABSTRACT
Endodontic Treatment of Primary and Permanent Mandibular Molar 
Teeth with Radix Entomolaris: A Case Report
While the permanent mandibular first molar normally has two roots (one 
mesial and one distal), an additional root sometimes is found distolingually; 
this condition is known as radix entomolaris (RE). If present, an awareness 
and understanding of this unusual root and its root canal morphology can 
contribute to the successful outcome of root canal treatment. This case 
report discusses endodontic treatment of permanent mandibular first 
molars and primary mandibular second molar with a RE, epidemiological 
and anatomical characteristics of the RE and the clinical consequence of its 
in root canal therapy.
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Giriş

Bir klinisyen dişhekimi, internal ve eksternal kök 
kanal anatomisi ve kök kanal yapılarının anotomik 
varyasyonları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Başarılı 
bir kök kanal tedavisi için kök kanalının yerini doğru 
tespit etmek ve kimyasal ve mekanik temizlikle birlikte, 
kök kanalını sızdırmaz bir şekilde doldurmadan önce 
şekillendirmek gerekmektedir. Birinci molar dişler 2 
mezial kanal ve bir distal kanallı 2 köke sahiptirler. 
Çoğu vakada mezial kökün 2 ayrı apikal foramenle 
biten 2 kanalı vardır. Bazen bu kanallar kök ucunda 
birleşerek tek foramenle sonlanırlar. Distal kök ise 
genellikle 1 kök kanalına sahiptir (1-4). Mandibular 
birinci molarlarda köklerin ve kök kanallarının sayısı 
ile ilgili anatomik varyasyonlar tanımlanabilmektedir. 

Literatürde ilk defa Carabelli tarafından bahse-
dilen, alt büyükazı dişlerinin distolingualinde 
bulunan ilave bir üçüncü kök, “radix entomolaris” 
(RE) olarak adlandırılır (5). En fazla mandibular 
birinci molarlarda bulunmaktadır. Böyle durumlarda 
tam bir tanı ve tedavi planlaması zorunludur ve 
klinisyen bunu doldurulması gereken ilave bir kanal 
olarak görmelidir (6-8).

RE’nin prevelansı farklı ırklar ve toplumlar arasında 
değişmektedir. Avrupalılarda RE bulunma sıklığı, 
maksimum %3,4-4,2 olarak bildirilmiştir (9,10). 
Avrasya ve Hint toplumlarında bu oran %5’den azdır 
(11). Az görülmeleri nedeniyle, bu popülasyonlarda 
görüldüğünde dismorfik kök morfolojisi olarak 
adlandırılır (7). Çinliler, Eskimolar ve Amerikan 
yerlilerinde ise, bu oran %5 ile %40 arasındadır (11-
13). Görülme olasılıklarının yüksek olması, “amorfik” 
kök morfolojisi olarak adlandırılmalarına neden 
olmuştur (7).
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Bu olgu sunumunun amacı, mandibulada RE’si 
olan süt ikinci ve daimi birinci molar dişlere uygulanan 
endodontik tedaviyi ve RE’nin epidemiyolojik 
ve anatomik özelliklerini sunmak ve kök kanalı 
tedavisindeki klinik önemini tartışmaktır.

Olgu 1

9 yaşında kız hasta 75 nolu dişinde gece ağrısı 
şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Alınan anamnezde 
hastanın herhangi bir sistemik rahatsızlığı olmadığı 
belirlendi. Klinik muayenede, ilgili mandibular süt 
ikinci molar dişinde derin dentin çürüğü olduğu 
tespit edildi. Perküsyon ve mobilite testleri normal 
sınırlar içindeydi. Radyografik muayenede dişteki 
dentin çürüğünün pulpa odası sınırlarına ulaştığı, 
periapikal bölgede lezyon bulunmadığı ve dişin üç 
köklü olduğu belirlendi (Resim 1a). Akut irreversible 
pulpitis tanısı konulan dişe lokal anestezi altında 
kök kanalı tedavisine başlandı. Endodontik giriş 
kavitesi açıldı. İlk distal kanal dişin merkezinden 
uzakta ve daha bukkalde tespit edildi, dördüncü 
kanal ise lingualde belirlendi. Bu kanaldan alınan 
aletli radyografide kanal eğesinin RE içinde olduğu 
tespit edildi. Çalışma boyutları tespit edildikten 
sonra paslanmaz çelik K-Tipi ve H-Tipi el eğeleri 
kullanılarak kanallar şekillendirildi. Mezial kanallar 
için en son 25#, distal kanallar için son en 30# nolu 
eğeler kullanıldı. Kanallar %2,5’lik sodyum hipoklorit 
yıkama solüsyonuyla yıkandı. Kanallar kurulandıktan 
sonra çinko oksit ojenol patı (Nogenol Zinc Oxide 
Root Canal Sealer, GC America Inc) ile dolduruldu 
ve diş amalgam restorasyonla restore edildi (Resim 
1b). Radyografik kontrol yapıldı ve hasta 1 hafta 
sonra kontrol muayenesine çağırıldı. 1 yıl sonra 
yapılan klinik ve radyografik muayenede ise, dişin 
asemptomatik olduğu görüldü (Resim 1c). 

Olgu 2

14 yaşındaki erkek hasta sağ ve sol mandibular 
daimi birinci molar dişlerinde spontan ağrı 
şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Ağrı sürekli ve 
uyku bozukluğuna sebep olacak kadar şiddetliydi. 
Radyografik incelemede, her iki dişte, pulpa odası 
sınırlarına ulaşan çürükle birlikte mezial ve distal kök 
yanında üçüncü bir kökün varlığı da tespit edildi. 
Hastaya akut pulpitis tanısı konulduktan sonra kanal 
tedavisine başlandı. Lokal anestezi altında pulpa 
odaları açıldı. Distaldeki ikinci kanallar bulundu. 
Gates Glidden (VDW®STERILE Gates Enlargers, 

VDW GmbH) frezlerle kanal ağızları genişletildi 
(Resim 2a). Kanal boyları hesaplandı. Bütün kanallar 
35 nolu K-Tipi kanal eğesine kadar genişletildi ve 
%5,25’lik sodyum hipoklorit solüsyonuyla irrige 
edildi. Kök kanalları paper-pointle kurulandıktan 
sonra, gutta-perka ve AH 26 (De Trey Dentsply, 
Konstanz, Germany) ile lateral kondansasyon tekniği 
kullanılarak dolduruldu. Son olarak dişler amalgamla 
restore edildi (Resim 2b, Resim 2c). 1 yıl sonra sağ 
maksiller birinci molar dişindeki dolgunun düşmesi 

Şekil 1c. Olgunun 12 ay sonraki kontrol radyografisi.

Şekil 1b. Olgunun endodontik tedavi ve amalgam restorasyon uygu-
landıktan sonraki radyografisi.

Şekil 1a. Olgunun endodontik tedavi öncesi teşhis radyografisi.



Radix Entomolaris • 307Cilt 55 • Sayı 4

nedeniyle tedavi için gelen hastadan alınan kontrol 
radyografilerinde RE’si bulunan sağ ve sol mandibular 
birinci molar dişlerin endodontik tedavisinin başarılı 
olduğu değerlendirilmiştir (Resim 2d).

Tartışma

RE prevelansı farklı ırklar ve toplumlar arasında 
değişmektedir (14). RE’nin en fazla mandibular 
birinci molar dişlerde görülebildiği, en az sıklıkla ise 
mandibular ikinci molarlarda görüldüğü bildirilmiştir 
(15). Tratman tarafından 1938’de RE’nin genellikle 
erkeklerde sağ tarafta, kadınlarda sol tarafta bulunduğu 
ortaya konulmuştur. (11,16). Ayrıca, bazı çalışmalarda 
bilateral görülme olasılığının %50 ile %67 arasında 
olduğu kaydedilmiştir (8,10). RE aynı zamanda süt 
dentisyonda görülebilmektedir. Yapılan literatür 
taramasında süt molarlarda RE görülme sıklığını veya 
süt molarlarda RE varlığında daimi molarlarda RE’nin 
varlığını gösteren çalışmalar bulunmamaktadır (16). 
Bu olgularda, RE bilateral olarak, mandibular daimi 
birinci molarlar ile mandibular süt ikinci molarda 
gözlemlenmiştir.

RE farklı formlarda görülebilmektedir. Ekstra 
kök distobukkal ve mezial köklerden daha küçüktür 
ve genellikle bukkolingual olarak kıvrılmış olarak 
bulunmaktadır. Dişhekimleri kök kanal tedavisi 
ya da çekim yaparken bu dişlere özel olarak dikkat 
etmelidirler (17).

1991’de Carlson ve Alexandersen kökün servikal 
bölümünün konumuna göre dört farklı distolingual 
kök tanımlamışlardır (18). Tip A’da servikal kısım 
distalde konumlanmış ve RE ile distal kök ayrıdır. Tip 
B’de de servikal kısım distalde konumlanmıştır; ancak, 

RE ile distal kök tam olarak ayrılmamışlardır. Tip C’de 
servikal kısım mezialde konumlanmıştır. Tip AC’de 
ise, servikal kısım mezial ve distal kökler arasında 
merkezi olarak konumlanmıştır. Bu olgularda, RE’e 
ait kanal ağızları distalde konumlanmıştır. Ayrıca, iki 
ayrı distal kök olduğu tespit edildiği için, olguların 
Tip A sınıfına ait olduğu kabul edilmiştir (10). 

RE, Ribeiro ve Consolaro tarafından kök/kök 
kanalının kurvatürüne göre 3 tipe ayrılmıştır. Tip 
I’de doğrusal bir kök/kök kanalı vardır. Tip II’de 
başlangıçtaki eğimli giriş, doğrusal bir kök/kök kanalı 

Şekil 2d. Olgunun başlangıç periapikal radyografileri ve 12 ay sonraki 
panoromik radyografisi.

Şekil 2c. Sol mandibuler birinci moların postoperatif radyografisi.

Şekil 2b. Sağ mandibuler birinci moların postoperatif radyografisi.

Şekil 2a. Pulpa odasının oklüzalden görünümü.
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ile devam eder. Tip III’de kök kanalının kuronalindeki 
başlangıç eğimi, orta ve apikal bölümdeki ikinci bir 
eğim ile seyreder (10). Bu olgularda, Tip II sınıfına 
uygun olarak, kök kanalları başlangıç eğiminden 
sonra doğrusal bir şekilde devam etmektedir.

Bir dişte fazla sayıda tüberkül bulunması durumu, 
her zaman fazla sayıda kök olduğunu göstermez 
ancak, ilave bir kök varlığında fazla sayıda tüberkül 
ve kök kanalı bulunmaktadır. RE’nin doğru teşhisi 
kök kanal tedavisi esnasında komplikasyonları 
önlemektedir. RE çoğunlukla distobukkal kök ile aynı 
distolingual düzlem üzerinde bulunmaktadır. Alınan 
radyografide kökler süperpose olabileceğinden ilave 
kök görülmeyebilir. Radyografi ayrıntılı olarak 
incelenmeli ve distal kök kontürü ve kök kanalının 
belirsiz görüntüsüne dikkat edilmelidir. RE’yi açığa 
çıkarmak için mezial veya distalden ikinci bir 
radyografi alınabilir. Köklerin servikal morfolojisinin 
analizi ve kronun klinik muayenesi yapılırken şu 
yöntemlerden yararlanılabilir;

1) Periodontal sondlama,
2) Endodontik sond gibi çeşitli enstrümanların 

kullanılması,
3) Pulpa odasında sodyum hipoklorit kullanırken, 

kanaldaki pulpa dokusu artıklarından dolayı 
baloncukların oluşumu,

4) İlave bir tüberkülün yada sevikal konveksite 
ile birlikte oklüzal distal ya da distolingual 
lobun bulunması ilave bir kökün teşhisini 
kolaylaştırabilir (2).

RE bulunan olgularda endodontik giriş kavitesinin 
trapezoidal veya dörtgen şekilde açılması, ilave kökteki 
kanalın ağzının bulunması açısından önemlidir. 
Kanal ağzı aranırken büyüteç, intra-oral kamera 
ve operasyon mikroskobu gibi görsel araçlardan 
da faydalanılabilir (7). Pulpa odasının tabanındaki 
koyu renkli çizgi RE’nin kanal ağzının tam yerini 
gösterebilir. RE’nin kanal ağzının bulunmasından 
ve genişletilmesinden sonra, radyografik olarak kök 
kanal boyunun ve kurvatürün belirlenmesiyle birlikte, 
küçük eğelerden (10 ya da daha küçük boyutta) 
başlayarak kanallar genişletilmelidir (2). Güncel kök 
kanalı tedavisi yaklaşımları, RE’in tedavisi için de 
aynen uygulanır (2).

Sonuç

Klinisyenler kök eğimi ve kök kanal kurvatürü 
açısından sık görülmeyen kök morfolojisi varyas-

yonlarına dikkat etmelidirler. Endodontik tedavi 
sırasındaki hataları önlemek için dikkatli bir tanı ve 
klinik yaklaşımda bulunmalıdırlar. Kanal tedavisine 
başlamadan önce RE’nin teşhis edilmesi tedaviyi 
kolaylaştırmaktadır. Tedavi öncesi iki farklı horizontal 
açıdan radyografi alınması ilave kökleri tanımlamak 
için gerekmektedir.
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