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ÖZET
Amaç: Bu çal mada süt az di lerinin furkasyon
bölgesinde gözlenen paramolar kanallar n görülme
s kl 6 n n in vitro olarak ara t r lmas amaçland .
Yöntem: Çal mada her grupta 41 olmak
üzere, toplam 82 adet yeni çekilmi alt ve üst süt az
di leri kullan ld . Giri kaviteleri aç lan di lerin pulpa
odalar uzakla t r ld . Daha sonra di ler 1 saat süreyle
%5.25’lik sodyum hipoklorit solüsyonunda bekletildi.
Giri kaviteleri kapat lan di ler t rnak cilas ile
furkasyon bölgeleri aç k b rak lacak ekilde boyand .
Ard ndan di ler 1 hafta süreyle %0.5’lik metilen
mavisinde bekletildi. Bu sürenin sonunda di lerin giri
kaviteleri tekrar aç ld ve stereomikroskopta(x30) pulpa
taban incelendi.
Bulgular: Çal mada alt süt az di lerinde paramolar kanal görülme s kl 6 %67.5 ve üst süt az di lerinde %62.5 olarak tespit edildi. Bu fark n istatistiksel
olarak anlaml olmad 6 sonucuna var ld (p=0.6). Di ler paramolar kanal ortalamas aç s ndan incelendi6inde alt süt az di lerinde 1.2±1.0, üst süt az di lerinde1.0±1.0 paramolar kanala rastland . Bu fark n da
istatistiksel olarak anlaml olmad 6 gözlendi (p=0.5).
Sonuç: Süt az di lerinde paramolar kanal
görülme s kl 6 n n oldukça yüksek oldu6u saptanm t r.
Bu oran alt ve üst süt az di ler aras nda farkl l k
göstermemektedir.
Anahtar Kelimeler: süt di leri, paramolar,
kanal

ABSTRACT
Aim: The aim of this study was to determine
the incidence of paramolar canals in the furcation of
primary molar teeth, in vitro.
Method: 82 extracted primary teeth consisting
of 41 maxillary and 41 mandibular were included in
this study. After preparation of access cavities, the
teeth were stored in 5.25% sodium hypochlorite for 1
h. Following sealing of the access cavities all tooth
surfaces except the furcation regions were covered
with nail varnish. The teeth were stored in 0.5 %
methylene blue for 1 week. The access cavities were
re-opened and the furcation areas of the pulp
chamber
floor
were
examined
with
a
streomicroscope(x30).
Results: Paramolar canals were detected in
mandibular and maxillary primary molars 67.5% and
62.5% respectively. No statistically significant
difference was found between mandibular and
maxillary teeth (p=0.6). The average of the paramolar
canals detected in primary teeth was 1.2±1.0 and
1.0±1.0, mandibular and maxillary primary molars,
respectively. Also no statistically significant difference
was found in the means of the average of detected
paramolar canals in primary teeth (p=0.5).
Conclusion: The incidence of paramolar canals
detected in primary molars was high. However there is
no difference between the maxilla and the mandibula.
Keywords: primary teeth, paramolar, canal

GR

furkasyon bölgesini olu turan papillerdeki defektler ve
Hertwig epitelyal kök k n n n olu umunda gözlenen
lokalize duraklamalar sonucunda, di lerin furkasyon
bölgesinde düzensiz yap da kanallar meydana
gelmektedir. Geli imsel bozukluk olarak kabul edilen
ve pulpa ile periodontal dokular aras nda iletimi

Süt az di leri ile alt ndaki daimi di folikülü
aras ndaki yak n anatomik ili ki, süt di lerinin
furkasyon bölgesine özel bir anlam kazand rmaktad r1.
Süt az di lerinin embriyolojik geli imi esnas nda

* Ba kent Üniversitesi Adana Ara t rma ve Uygulama Hastanesi
** Çukurova Üniversitesi Di Hekimli6i Fakültesi, Pedodonti AD
*** Çukurova Üniversitesi Di Hekimli6i Fakültesi, Di Hastal klar ve Tedavisi AD.

23

Atatürk Üniv. Di Hek. Fak. Derg.
Cilt:16, Say : 3, Y l: 2006, Sayfa: 23-26

KUTLAR DO(AN, DO(AN, YOLDA*

yaln zca kuronal bölgesi oje ile izole edilmi tir. Bütün
di ler 1 hafta süreyle %0.5’lik metilen mavisinde bekletilmi tir. Bu sürenin sonunda, di lerin giri kaviteleri
tekrar aç lm ve furkasyon bölgesindeki pulpa odas n n taban stereomikroskopta x30 büyütme alt nda 2
ayr ara t r c taraf ndan paramolar kanal s kl 6 ve
say s aç s ndan ayr ayr incelenmi tir. Çal man n sonuçlar SPSS 12.0 paket program ile analiz edilmi tir.
Kategorik de6i kenlerin kar la t r lmas nda KiKare testi
kullan lm t r. Ara t r c lar n aras ndaki uyum Kappa
analizi ile test edilmi tir.

sa6layan bu yap lara paramolar kanal, paradontal
kanal, pulpa-periodontal kanal veya aksesuar kanal
denmektedir1-4. Paramolar kanallar arac l 6 ile pulpa
dokusunda meydana gelen enfeksiyonun y k m
ürünleri, bakteriler ve toksinleri kökler aras ndaki
bölgeye iletilmektedir. Bu yüzden süt di lerinde pulpa
nekrozunu takiben geli en patolojik kemik de6i iklikleri
daimi di lerdeki gibi apikal bölgeden ziyade
interradiküler bölgede daha çok görülmektedir1,2.
Süt di lerinde paramolar kanal varl 6 genel olarak kabul edilen bir konu olmas na ra6men, bu kanallar n s kl 6 n ara t ran çal malarda %10’dan %75’e
kadar de6i en oranlarda sonuçlar bildirilmektedir1-4. Bu
geni
yelpazenin çal malarda kullan lan yöntem
farkl l klar ndan kaynakland 6 bildirilmektedir.
Bu çal mada boya penetrasyonu sonras
stereomikroskop alt nda incelenen süt az di lerinde
paramolar kanallar n görülme s kl 6 n n ara t r lmas
amaçlanm t r.

BULGULAR
Çal mada ara t r c lar aras ndaki uyumun yüksek oldu6u saptanm t r (Kappa de6eri 0.93) ve çal ma sonuçlar n n de6erlendirilmesinde daha deneyimli
olan ara t r c n n sonuçlar kullan lm t r. Çal mada
negatif kontrol grubu olarak al nan di lerde boya
s z nt s olmad 6 ve pozitif kontrol grubundaki di lerin
izole edilmeyen apikal bölümünden koronal bölgeye
kadar uzanan boya s z nt s oldu6u saptanm t r. Her
iki kontrol grubunun de6erlendirilmesi sonucunda,
boyan n penetre olabilme özelli6inin yeterli oldu6u ve
izolasyon yönteminin etkinli6inin çal ma için yeterli
artlar sa6lad 6 sonucuna var lm t r.
Çal mada alt süt az di lerde paramolar kanal
görülme s kl 6 %67.5 ve üst süt az di lerde %62.5
olarak tespit edilmi tir. Bu fark n istatistiksel olarak
anlaml olmad 6 sonucuna var lm t r (p=0.6). Kanal
görülme s kl 6 n n her bir di numaras için ayr ayr
incelenmesi sonucunda da istatistiksel olarak anlaml
bir farka rastlanmam t r (Grafik 1).
Di ler paramolar kanal say s
aç s ndan
incelendi6inde, alt süt az di lerde ortalama 1.2±1.0;
üst süt az di lerde ortalama 1.0±1.0 paramolar kanal
saptanm t r (p=0.5). Çal mada tespit edilen kanallar
Resim 1 ve 2’de görülmektedir.

GEREÇ VE YÖNTEM
Çal mada çe itli nedenlerle çekilen ve tesadüfî
olarak seçilmi toplam 82 adet süt az di i kullan lm t r. Çal mada kullan lan di ler alt süt I. ve II. az lar
ve üst süt I. ve II. az lar olmak üzere 2 ayr grupta
incelenmi tir. Çekilen di ler stereomikroskopta incelenmi ve rezorbsiyonun kök boyunun yar s ndan fazla
olmamas na ve furkasyon bölgesinde rezorbsiyon
belirtileri gözlenmemesine özen gösterilmi tir. Di lerin
giri kaviteleri, pulpa tavan da dahil olmak üzere, 6
numaral rond frez (Diamir SRL, Ltalya) ile su
so6utmas alt nda aerotör kullan larak aç lm t r.
Di lerin kuronal pulpalar keskin bir ekskavatör ile
furkasyon bölgesine zarar vermeden uzakla t r lm t r.
Daha sonra di ler 1 saat süreyle %5.25’lik sodyum
hipoklorit solüsyonunda bekletilmi tir. Takiben, di ler
30 dakika boyunca çe me suyu alt nda y kanm ve
oda s cakl 6 nda 24 saat süreyle kurumaya b rak lm t r. Di lerin giri kaviteleri pamuk ve geçici dolgu
materyali (Cavit G, 3M ESPE, Almanya) ile kapat lm t r. Çal maya dahil edilen di lerin apikal 1/3’lük
k s mlar mumla izole edilip furkasyon bölgeleri aç k
b rak lacak ekilde t rnak cilas ile yeniden izole edilmi tir. Çal mada, izolasyon için kullan lan yöntemin
etkinli6inin kontrolü amac yla her iki gruptan birer di
furkasyon bölgesi de dahil olmak üzere, negatif kontrol
grubu olarak tamamen izole edilmi tir. Boya penetrasyonunun yeterlili6inin de6erlendirilmesi amac yla,
pozitif kontrol grubu olarak her iki gruptan birer di in
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Grafik 1. Süt di lerinde paramolar kanal görülme s kl 6 n n
incelenmesi.
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Sandall 4 röntgenle yapt 6 de6erlendirmede, alt
süt az larda paramolar kanal görülme s kl 6 n % 13.2
olarak belirlerken, Aras ve arkada lar 2 ayn yöntemle
bu s kl 6 %20 olarak bulmu lard r.
Boya difüzyon yöntemi kullan larak yap lan
çal malarda ise, Dammaschke ve ark.3 %40, Aras ve
ark.2 ise %34 oranlar nda paramolar kanal bildirirken,
bu çal mada ayn oran %67,5 olarak bulunmu tur. Bu
oran daha önce yap lan çal malardaki oranlardan
daha yüksektir. Literatürde kanal s kl 6 n n ara t r ld 6
çal malarda birbiriyle çeli kili sonuçlara rastlanmaktad r. Bu durum ara t rmalarda kullan lan yöntem
farkl l klar ndan kaynaklanabildi6i gibi, etnik gruplar
aras nda di anatomisi farkl l klar ve karakteristik
özelliklerden de kaynaklanabilmektedir4,7.
Ayr ca bu çal mada, önceki çal malardan farkl
olarak süt di lerde paramolar kanallar n daha kolay
görülebilmesi amac yla di ler %5.25 sodyum hipoklorit
(NaOCl) solusyonunda bekletilmi lerdir. Böylece,
yüksek konsantrasyonlu NaOCl içinde bekletilen di lerde paramolar kanallar içinde bulunan organik yap lar eritilmi ve boya penetrasyonunun daha kolay
gerçekle mesi hedeflenmi tir. Daha önce daimi di lerde paramolar kanallar n görülme s kl 6 n ara t ran
Haznedaro6lu ve ark.5 NaOCl kullanarak paramolar
kanallar daha kolay saptad klar n bildirmi lerdir.
Bu çal mada kök rezorbsiyonu ilerlememi süt
di leri kullan lm t r. Pulpa iltihab n n düzeyi konusunda
ise standardizasyona gidilmemi tir. Pulpa iltihab n n
düzeyinin bilinmemesi ve bu konuda standardizasyona
gidilmemi olmas sonuçlar m z etkilemi olabilir.
Süt az larda geli en pulpa enfeksiyonunu takiben gözlenen radyolojik bulgular n daimi di lerdekinden farkl olarak periapikal sahalardan ziyade,
kökler aras bölgede gözlendi6i ve bundan paramolar
kanallar n sorumlu oldu6u kabul edilmektedir4. Bu
yüzden, süt di i kök kanal tedavileri aç s ndan paramolar kanallar n önemi büyüktür. Özellikle daimi di
germlerinin süt di lerinin köklerine çok yak n konumland klar dü ünülürse, pulpada olu an iltihabi olaylar n
ürünlerinin paramolar kanallar arac l 6 ile yaratt 6
y k m daimi di germine zarar verebilir. Süt di i kök
kanal tedavisinde kullan lacak ilaçlar n doku dostu
olmas bu yüzden de önemlidir. Çünkü formaldehit
veya kamf rl paramonoklorfenol gibi vital dokular için
toksik özellikler gösteren kanal ilaçlar periodontal
dokulara zarar verebilir.
Süt di lerinde daimi di lere oranla daha fazla
aksesuar kanal gözlendi6i Dammaschke ve ark.3

Resim 1. Stereomikroskopta alt süt ikinci molarda gözlenen
paramolar kanallar(X30).

Resim 2. Stereomikroskopta üst süt ikinci molarda gözlenen
paramolar kanal(X30).

TARTI MA
Süt di lerinin kanal morfolojilerinin ve furkasyon
bölgelerinin incelenmesi amac yla birçok çal ma
yap lm t r1-4. Bu çal malarda radyografik, mikroskobik
ve elektron mikroskobisi yöntemleri gerek do6rudan
gerekse dolayl olarak boya perfüzyon veya s z nt
yöntemleri ile beraber kullan lm t r1,3,4. Daimi di lerde
güvenle kullan lan ve di lerin kök kanal morfolojilerini
3 boyutlu inceleme imkan veren
effafla t rma
yöntemi ise, süt di lerinde furkasyon bölgesindeki
dentin ve sement tabakas ince oldu6u için pek tercih
edilmemektedir2. Bununla birlikte mikroskobik yöntemlerle kanal say lar n n tespit edildi6i çal malar n
güvenilir sonuçlar verdi6i bilinmektedir.
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8.

taraf ndan gösterilmi tir. Daimi di lerde kök kanal
tedavisinin ba ar s n yak ndan ilgilendiren aksesuar
kanallar n s zd rmaz bir ekilde t kanmas amac yla
pulpa odas n n taban na çinkooksit ojenol veya modern
adeziv rezin sistemlerin uygulanmas önerilmektedir3,8.
Süt di lerinde daha fazla aksesuar kanal görülmesine
ra6men, süt di i kanal tedavilerinden sonra furkasyon
bölgesinde gözlenen aksesuar kanallar n kapat lmas n n süt di i kanal tedavisinin ba ar s na dair herhangi
bir çal maya rastlanmamaktad r. Bu konu bu çal man n odak noktas n olu turmam olmas na ra6men, bu
konunun çal lmas na ihtiyaç vard r.

9.
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SONUÇ
Bu
çal mada
süt
di lerinin
furkasyon
bölgesinde paramolar kanallara oldukça s k oranda
rastland 6 sonucuna var lm t r. Ancak bu oran alt ve
üst süt az di ler aras nda farkl l k göstermemektedir.
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