Atatürk Üniv. Di Hek. Fak. Derg.
Cilt:18, Say%: 1, Y%l: 2008, Sayfa: 37-40

BAYRAK, EN TUNÇ

K KÖK KANALLI ALT K NC KÜÇÜK AZI D
OLGU SUNUMU

LER: K

MANDIBULAR SECOND PREMOLAR WITH TWO ROOT
CANALS: TWO CASE REPORTS
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ABSTRACT

ÖZET

Knowledge of basic root canal morphology of
the mandibular second premolar, as well as its
variations, is essential in the treatment of this tooth. It
is generally well known that the mandibular second
premolar teeth have a single root and canal. However,
the mandibular second premolar teeth have
sometimes more than one canal. The purpose of this
case report is to present two cases of mandibular
second premolar with two root canals. Also, its aims to
emphasize the importance of careful clinical and
radiographic examination of mandibular premolar
teeth during the endodontic treatment..

Alt çene ikinci küçük az% di lerin kök kanal
morfolojisinin ve farkl%l%klar%n%n bilinmesi bu di lerin
tedavisinde önemlidir. Alt ikinci küçük az% di lerin
genellikle tek kök ve kanala sahip oldu:u
bilinmektedir. Bununla birlikte, bu di ler bazen birden
fazla kök ve kanala sahip olabilmektedir. Bu olgu
raporun amac%, iki kök ve kanall% alt çene ikinci küçük
az% di ine sahip iki olguyu sunmak ve endodontik
tedavisi s%ras%nda dikkatli klinik ve radyografik
incelemenin önemi vurgulamaktad%r.
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OLGU SUNUMU

Kök
kanal
anatomilerinin
ve
kanal
morfolojilerindeki farkl%l%klar%n bilinmesi ba ar%l% bir
endodontik tedavi için gereklidir.1 Alt çene küçük az%
di lerin kök kanal anatomisi ve morfolojisi geni
varyasyonlar gösterdi:inden kanallar%n tam olarak
temizlenmesi, ekillendirilmesi ve doldurulmas% oldukça
zordur.2-4
Genellikle, alt çene küçük az% di leri, tek kök ve
kanala sahiptir.5,6 Birden fazla kanal varl%:% alt çene
ikinci küçük az% di lerinde, birinci küçük az% di lerine
göre daha nadir gözlenmektedir.7
Bu olgu raporunda, küçük az% di lerin kök kanal
morfolojilerindeki farkl%l%klar nedeniyle endodontik
tedavi s%ras%nda dikkatli klinik ve radyografik
incelemenin önemi vurgulanmakta ve iki kök kanall% alt
ikinci küçük az% di ine sahip iki olgu sunulmaktad%r.

OLGU 1
Alt çene sa: bölgesinde a:r% ikayeti ile
klini:e ba vuran 15 ya %ndaki erkek hastan%n t%bbi
hikayesinde herhangi bir sistemik rahats%zl%:%n%n
bulunmad%:% saptand%. Klinik muayenede sa: alt çene
ikinci küçük az% di inde k%r%k bir amalgam dolgu tespit
edildi. Blgili di te dikey perküsyonda hassasiyet
gözlenirken, yumu ak dokularda herhangi bir i lik
veya fistül gözlenmedi. Radyografik inceleme amac% ile
periapikal film al%nd% ve di te sekonder çürük tespit
edildi. Blgili di te, apikal üçlü bölgesinde ikiye ayr%lan
bifurkasyonlu kök ve kanal ile taurodontik yap%
gözlendi (Resim 1). Gerek hasta hikayesi gerekse
radyografide gözlenen periodontal aral%ktaki geni leme
dikkate al%narak akut pulpitis tan%s% konuldu ve kök
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kanal tedavisine ba land%. Lokal anestezi (Ultracaine
DS Ampül, Aventis Pharma San. ve Ltd. ti., Bstanbul/
TÜRKBYE) alt%nda eski dolgu kald%r%l%rak endodontik
giri
kavitesi aç%ld%. Radyografide çal% ma boyu
belirlenerek kanallar K-tipi e:elerle step-back tekni:i
kullan%larak prepare edildi. Her e:e de:i iminde,
kanallar %2,5’lik sodyum hipoklorit solüsyonu ile irrige
edildi. Kanallar steril paper point ile kurutulduktan
sonra, lateral kondensasyon tekni:iyle, AH plus
(Dentsply, De Trey, Konstanz, Germany) ve guttaperka (Suredent Corporation, Kyeonggi-do, Korea) ile
dolduruldu (Resim 2).

Resim 2. Olgu 1’in tedavi sonras% al%nan radyografisi.

OLGU 2
14 ya %ndaki erkek hasta sa: alt çene az%
di ler bölgesindeki spontan a:r% ikayeti ile klini:imize
ba vurdu. Herhangi bir sistemik rahats%zl%:% bulunmad%:% belirlenen hastan%n klinik muayenesinde, ilgili
bölgede ikinci küçük az% di inde geni bir koronal çürük
lezyonu tespit edildi. Di etinde i lik ve fistül a:z%
izlenmedi. Perküsyon ve palpasyonda hassasiyet
gözlendi. Radyografik muayenede ise, ilgili di te derin
dentin çürü:ü ile distal kökün periodontal aral%:%nda
geni leme saptand%. Ayr%ca, birinci ve ikinci küçük az%
di lerinde, kökün orta üçlü bölgesinde ikiye ayr%lan
bifurkasyonlu kök kanal yap%s% ile taurodontizm benzeri
geni pulpa odalar% gözlendi (Resim 3). Klinik ve
radyografik muayene sonucu akut pulpitis tan%s% konan
hastaya di:er olguya benzer tedavi i lemleri uygulanarak endodontik tedavi tamamland% (Resim 4).

Resim 1. Olgu 1’in ba lang%ç radyografisi.
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TARTI MA
Di lerin kök kanal morfolojisindeki anatomik
farkl%l%klar hakk%nda bilgi sahibi olmak endodontik tedavinin ba ar%s%nda temel ad%mlardan biridir.3,8 Bu
nedenle endodontik tedavi öncesi yap%lan radyografik
incelemelerle kanal say%lar%n%n do:ru olarak belirlenmesi büyük öneme sahiptir.9
Alt çene küçük az% di lerin, kanal morfolojilerindeki farkl%l%klar%n klinisyenlerin gözünden kaçmas%
nedeniyle tedavisi en zor di ler oldu:u bildirilmi tir.10
Genellikle alt çene ikinci küçük az% di lerde tek kök ve
kanal bulunmaktad%r.5,6 Bki köklü alt çene ikinci küçük
az% di lerin görülme s%kl%:% %3,1 olarak tespit
edilmi tir.11 Kök kanal say%s%na bak%ld%:%nda ise bu
di lerin %65,7-100’ünün tek kök kanall%5,7,12,13, %1,211,7’sinin iki kök kanall%14,15, %0,4’ünün de üç kök
kanall%3,6 oldu:u bildirilmi tir.
Bki köklü alt çene küçük az% di lerinde köklerin
anatomik lokalizasyonu genellikle bukkal ve lingual kök
eklindedir. Sunulan olgularda ise, kökler mesial ve
distal olmak üzere iki ayr% kök eklinde olu mu tur. Bu,
köprü yap%m% için avantaj olmas%na ra:men di çekimi
için dezavantaj olu turmaktad%r.1 Bu olgularda
gözlenen ilave kök olu umu, pulpa odas%n%n kök
apeksine do:ru uzayarak geni lemesi ile karakterize
bir anomali olan tauorodontizm görüntüsü vermi tir.
Bki kök kanal%na sahip küçük az% di lerinde
kanallar genellikle kökün apikal üçlüsünde ikiye ayr%lmaktad%r.16 Blk olguda kanal%n kökün apikal üçlüsünde
ikiye ayr%ld%:%, ikinci olguda ise kökün orta üçlüsünde
ikiye ayr%ld%:% izlenmi tir.
Kök ve kanal morfolojisindeki farkl%l%klar%n belirlenmesinde kaliteli periapikal radyografiler ve bunlar%n
dikkatli ekilde de:erlendirilmesi önemlidir. Periapikal
radyografilerde üç boyutlu kök kanal sistemi iki
boyutlu olarak gözlendi:inden anatomik farkl%l%klar%n
gözden kaçabilece:i bildirilmi tir.15 üpheli durumlarda
radyografik görüntülerin bir büyüteç ya da x3/x5
büyütmeli göz lupu ile incelenmesi ve farkl% aç%lardan
iki radyograf al%nmas% önerilmektedir.10,15
Sonuç olarak bu olgu raporunda sunulan, alt
ikinci küçük az% di lerinin kök kanal anatomilerindeki
farkl%l%klar endodontik tedavi öncesi iyi bir klinik ve
radyografik
de:erlendirmenin
önemini
ortaya
koymaktad%r.

Resim 3. Olgu 2’in ba lang%ç radyografisi.

Resim 4. Olgu 2’in tedavi sonras% al%nan radyografisi.
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