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ÖZET

ABSTRACT

Amaç; Bu çalışmada, çeşitli dental şikayetlerle Pedodonti

Purpose; In this study, patients attending Pedodontic clinic
in a variety of dental complaints incidence of mesiodens with
clinical and radiographic detection of examinations, and also
patients with mesiodens gender, age, also aimed to evaluate
the shape and position of mesiodens.
Materials and methods; The patients, without genetic and
systemic disease between 4 and 13 years of age, who have
not undergone an orthodontic treatment and have had
various reasons related panoramic radiography indication,
were included in the study. Through clinical and radiographic
examination, the determined erupted or impacted teeth in
the anterior area of the jaws between the central teeth were
described as mesiodens. The age, gender, mesiodens shape
and position of the patients with mesiodens were examined.
Then the results were evaluated in percentage. Mesiodens
treatment plan for patients
identified as part of a
comprehensive Oral and Maxilla Facial Surgary and was
determined by the outcome of the concultation.
Results; In our investigation, between the years 2008 and
2010, total 30 mesiodentes were detected in 25 of 3762
patients with various reasons related panaromic radiography
and accordingly the detection rate of mesiodens was 0.66%.
In our study, mesiodens was not found in patients under 7
years.
According to the gender distribution of the patients with
mesiodens, the number of girls and boys were five (20%)
and twenty (%80) respectively.The most of mesiodens were
detected between 8 and 10 years of age. While five of 25
had two mesiodentes (20%), the remaining twenty patients
had just one meziodens.
Upon the examination of mesiodens position, 27 cases about
vertical mesiodens (88.9%) and three cases about horizontal
mesiodens (11.1%) were found.
In terms of eruption, 20 teeth with mesiodens (66.6%) were
erupted. It was also determined that while eight teeth were
half impacted (26.6%), two teeth (6.6%) were impacted.
As for the findings of the shape of mesiodentes, while 21
mesiodentes (76%) were in a conical shape, eight teeth
(20%) appeared like a canine shape, and on the other hand
one tooth (%4) was in an incisor shape.
Conclusion; It was detectioned that a single vertical
mesiodens in conical and erupted situation was four times
more common especially in boys.
Keywords: Mesiodens, dental anomaly, supernumerary
teeth.

kliniğine başvuran hastalardaki meziodensin görülme
sıklığının klinik, radyografik muayenelerle saptanması; ayrıca
meziodense sahip olguların cinsiyetinin, yaşının, meziodensin
şeklinin ve pozisyonun da değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler; Çalışmaya, 4-13 yaş grubunda,
herhangi bir genetik ve sistemik hastalığı bulunmayan,
ortodontik tedavi görmemiş, muayene sırasında çeşitli
nedenlerden dolayı panoramik radyografi endikasyonu
konulan olgular çalışmaya dahil edilmiştir. Klinik ve
radyografik olarak çenelerin ön bölgelerinde santral dişlerin
arasında saptanan gömülü veya sürmüş dişler meziodens
olarak tanımlanmıştır. Meziodens görülen olguların yaşı,
cinsiyeti, meziodensin şekli ve pozisyonu incelenmiş ve
saptanan
sonuçlar
yüzde
olarak
değerlendirilmiştir.
Meziodens tespit edilen olgular için tedavi planı olarak Ağız,
Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü ile yapılan konsültasyon
sonucuna göre belirlenmiştir.
Bulgular; Araştırmamızda Pedodonti kliniğinde 2008-2010
yılları arasında çeşitli nedenlerden dolayı panoramik
radyografi endikasyonu konulan 3762 hastanın 25’inde
toplam 30 meziodense rastlanmıştır. Buna göre meziodensin
saptanma oranı % 0.66 olarak tespit edilmiştir.
Araştırmamızda 7 yaşından küçük olgularda meziodense
rastlanmamıştır.
Meziodens saptanan olguların 5’inin kız (% 20), 20’sinin
(%80) erkek olduğu ve en fazla meziodensin 8-10 yaşlar
arasında olduğu bulgulanmıştır. 25 olgunun 5’inde
2
meziodens (% 20) tespit edilirken, kalan 20 olguda tek
meziodens tespit edilmiştir.
Meziodensin pozisyonu incelendiğinde, 27 tanesinin ( %88.9)
vertikal, kalan 3’ünün ise horizontal (%11.1) olarak
konumlandığı belirlenmiştir.
Sürme bakımından incelendiğinde, 20 meziodensin sürmüş
(% 66.6),
8’nin yarı gömülü (%26.6), 2’sinin ise gömülü
olduğu (%6.6) saptanmıştır.
Meziodensler şekil yönünden incelendiğinde, 21’i (%76 )
konik şekle sahipken, 8’i (%20 ) kanin dişe benzer, 1’i ise (%
4) keser dişe benzer şekle sahip olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç; Meziodens sıklığının erkek çocuklarda kız çocuklara
oranla 4 kat daha fazla görüldüğü, şekil olarak genelde konik
ve sürmüş durumda olduğu, pozisyon olarak vertikal
konumda ve tek olarak bulunduğu saptanmıştır.
Anahtar
Kelimeler:
Meziodens,
diş
anomalisi,
süpernumerer diş.
İstanbul İl Özel İdaresi Ağız Ve Diş Hastalıkları Hastanesi
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GİRİŞ
Dişlerin maturasyon dönemindeki etkilenmeler
diş sayısında değişikliklere neden olabilmektedir.1
Süpernumerer dişler, çoğunlukla sendromlarla ilişkili
olarak ortaya çıkan, ancak normal popülasyonda da sık
rastlanılan bir anomali olduğu belirtilmektedir.2 Her iki
dişlenme döneminde oluşabilmekle beraber, daha çok
daimi dişlenme döneminde görülmektedir. Bu dönemde süpernumerer dişlerin görülme sıklığı % 0.15-3.9
olarak bildirilmiştir.3 En sık görülen süpernumerer diş,
üst orta kesici dişler arasında yer alan meziodenslerdir.3 Sıklıkla konik biçimli ya da tüberküllü olurlar.
Genelde meziodensler üst orta kesiciler arasında bir
veya iki tane, gömülü olarak bulunduğu belirtilmektedir. 2,4,5 Teşhis edilebilmesi için, klinik muayenenin
radyografik muayenelerle desteklenmesi gerekmektedir. Meziodensler diş arkında bazı dişsel anomalilere
neden olabilirler. Bunlar sürme gecikmesi, dişlerde yer
değişiklikleri, malpozisyon, diastema, primordial veya
foliküler kist oluşumları, ilgili bölgede ağrı ve şişlik,
komşu dişlerde patolojik kök rezorpsiyonları olarak
sıralanabilir.2-4
Meziodenslerin erken teşhis edilmeleri, ileride
ortaya çıkabilecek bazı ortodontik, kistik problemler,
lokal enfeksiyon ve periodontitis gibi diğer dental sorunların engellenmesi açısından önemlidir.2
Yaptığımız çalışmada hastanemizin Pedodonti
Bölümüne başvuran olgularda rastlanılan meziodensin
sıklığı, şekli, pozisyonu, yaşa ve cinsiyete göre dağılımı ve oluşturabileceği komplikasyonlar değerlendirilmiştir.
GEREÇ VE YÖNTEMLER
Çalışmamıza 2008-2010 yılları arasında ağız ve
diş sağlığıyla ilgili herhangi bir şikayeti nedeniyle,
Pedodonti kliniğine başvuran 4-13 yaş grubunda,
herhangi bir genetik ve sistemik hastalığı bulunmayan,
ortodontik tedavi görmemiş, muayene sırasında çeşitli
nedenlerden dolayı panoramik film endikasyonu
konulan 3762 hasta dahil edilmiştir.
Muayene sırasında gerekli olan tüm panoramik
radyografiler aynı makine ile (Orthopantomography
Kodak 8000- 60kv- 4mA/ France) çekilmiştir. Panoramik radyografilerin çekimlerinde, aynı ortopantogram
ile hastaların başları craniostatta sabitlenerek
standardizasyon sağlanmaya çalışılmıştır. Klinik ve
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radyografik olarak üst santral dişlerin arasında
saptanan gömülü veya sürmüş dişler meziodens olarak
tanımlanmıştır (Şekil 1). Hastalar yaş, cinsiyet, meziodensin sayısı, şekli, pozisyonu ve sürme şekli açısından
incelenmiştir. Saptanan sonuçlar yüzde olarak
değerlendirilmiş ve meziodens tespit edilen olgular için
tedavi planı Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi bölümü ile
yapılan konsültasyon sonucu belirlenmiştir.

a

b

Şekil 1 a. Meziodens saptanan bir olgunun ağız içi görüntüsü,
b. Meziodensin kırmızı daire ile belirtilen panoramik
görüntüsü.

BULGULAR
Çalışmamızda Pedodonti kliniğine 2008-2010
yılları arasında başvuran 3762 hastanın 25’inde toplam
30 adet meziodense rastlanmıştır. Buna göre meziodensin saptanma oranı % 0.66 olarak tespit edilmiştir.
Araştırmamızda 7 yaşından küçük olgularda meziodense rastlanmamıştır.
Meziodens saptanan olguların 5’inin kız (% 20),
20’sinin (%80) ise erkek olduğu ve en fazla meziodensin 8-10 yaşlar arasındaki olgularda saptandığı
tespit edilmiştir (Şekil 2).
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Tablo II. Meziodenslerin sürme durumları

SÜRME DURUMU

Şekil 2. Meziodens bulunan olguların yaşlara göre dağılımı.

MEZİODENS

YÜZDESİ
(%)

Sürmüş
Yarı Gömülü
Gömülü

20
8
2

66.6
26.6
6.6

TOPLAM

30

100

Tablo III. Meziodenslerin şekilleri

ŞEKİL

Yapılan klinik ve radyografik muayene
sonucunda meziodense sahip 20 olguda tek meziodens
tespit edilirken; 5 olguda 2 tane meziodens (% 20)
tespit edilmiştir.
Meziodensin pozisyonu incelendiğinde, 27 tanesinin (%88.9) vertikal, kalan 3 tanesinin horizontal
(%11.1) olarak konumlandığı belirlenmiştir (Tablo I).

MEZİODENS SAYISI

YÜZDESİ (%)

Konik

21

76

Keser Dişe Benzer

1

4

Kanin Dişe Benzer

8

20

TOPLAM

30

100

TARTIŞMA

Tablo I. Meziodenslerin pozisyonları

POZİSYON

MEZİODENS

YÜZDESİ (%)

Vertikal (dikey)

27

88.9

Horizontal (yatay)

3

11.1

TOPLAM

30

100

Sürme bakımından incelendiğinde, 20 meziyodensin sürmüş ((% 66.6), 8’inin yarı gömülü (%26.6)
ve 2’sinin ise gömülü olduğu (%6.6) saptanmıştır
(Tablo II).
Meziodens şekil yönünden incelendiğinde, 21
meziodensin (%76) konik şekile, 8 meziodensin (%20)
kanin dişe benzer bir şekile, 1 meziodensin ise (% 4)
keser dişe benzer şekile sahip olduğu tespit edilmiştir
(Tablo III).

Meziodensin görülme sıklığı etnik gruplara ve
ırklara göre bazı farklılıklar göstermektedir.6 Jarvinen
ve Lehtinen (1981) 1141 Finli çocukta yaptıkları tarama sonucunda % 0.4 oranında meziodens saptarken ,
Hurlen ve Humerfelt (1985) Norveçli 63029 çocukta
%1.43 oranında meziodens tespit etmişlerdir.7,8 Ersin
ve ark. (2004) ise, çeşitli diş problemleri nedeniyle
pedodonti kliniğine başvuran 24 çocukta toplam 34
meziodens saptamışlardır. Bu oranının süt dişlenme
döneminde % 4.2, daimi dişlenme döneminde ise %
8.3 olduğunu rapor etmişlerdir.9 Araştırmamızda da
3762 hastanın taranması sonucunda %0.66 oranında
meziodens saptanmıştır.
Yapılan bazı çalışmalarda meziodenslerin genelde süremedikleri, tam ya da yarı gömülü olarak
kaldıkları bildirilmiştir.2,10 Araştırmamızda meziodensler,
tersine bir durum olarak % 66.6 oranında sürdüğü;
%26.6 oranında yarı gömülü, %6.6 oranında ise
gömülü kaldığı tespit edilmiştir.
Tüm meziodense sahip olguların, radyografi
kullanmaksızın teşhis edilmesi mümkün değildir. Bazen
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asemptomatik ve gömülü olabilirler. Bu sebeple kliniğe
başvuran tüm olgularda radyografi alınması gerektiği
yapılan bir çalışmada belirtilmektedir.3 Şişman ve
Akgünlü11 yaptıkları çalışmada, bilateral süpernumerer alt premolar dişlerin, radyografik muayene
sırasında tesadüfi olarak saptandığını ve olguların
hiçbir şikayetlerinin olmadığını bildirmişlerdir.
Araştırmacılar meziodensin daimi dişlenme döneminde görülme yüzdelerinin çok daha fazla olduğunu belirtmektedirler.2,3,6 Çalışmamızda meziodenslerin
klinik ve radyografik incelenmesinde 7 yaş altı olgularda meziodense rastlanmamıştır.
Çoğu araştırıcılar, meziodensin cinsiyete göre
dağılımında, erkeklerdeki meziodensin kızlardan daha
yüksek oranda görüldüğünü bildirmişlerdir.2,9 Şermet
ve Yıldırım2 çalışmalarında, meziodense sahip olguların
% 72’sinin erkek ve % 28’inin kız olduğunu rapor
etmişlerdir.2 Ersin ve ark.9 da erkeklerdeki meziodens
oranının kızlara göre 3 kat daha fazla olduğunu
saptamışlardır. Çalışmamızda da meziodens olgularının
% 80’inin erkek olduğu gözlenmiştir.
Konik şekilli olan meziodensler daha sık görülmektedir. Genellikle boyut olarak küçük fakat gelişimini tamamlamış ve sürmeye daha eğilimli olarak
bulunurlar.12,15-17 Çalışmamızda da meziodenslerin büyük oranda (% 76) konik biçimde olduğu gözlenmiştir.
Bu sonuç da pek çok çalışmanın sonuçları ile uyumludur.12,13,18
Çalışmamızdan elde ettiğimiz verilerin değerlendirilmesi sonucunda tespit edilen meziodenslerin büyük
oranda ( % 88.9) vertikal yönde sürdüğü saptanmıştır.
Bu bulgu da Gündüz ve ark. 6’nın çalışma sonuçları ile
örtüşmektedir.
Meziodenslerin varlığına bağlı olarak bazı komplikasyonlar gelişebilir. Bunlar, daimi keser dişlerin
erüpsiyonlarının gecikmesi, orta hat diasteması, kist
oluşumu, meziodens pulpitisi gibi komplikasyonlardır.2,6,18,20 Çalışmamızda meziodens oranı en yüksek
8-10 yaş grubu arasında gözlenmiştir. Bu dönemde
daimi keser dişlerde gözlenen diastemanın fizyolojik
nedenli ya da meziodensten kaynaklanan bir komplikasyon olup olmadığının belirlenebilmesi güçtür.
Asaumi ve ark.21 51 meziodens olgusu üzerinde
yaptıkları çalışmada, 20 yaş civarında olan 19 olgunun
% 37’sinde dentigeröz kist şekillenmesinin söz konusu
olduğunu, kist görülen diğer 3 olgunun 5-7 yaş
arasında olduğunu rapor etmişlerdir. Primosch22
tarafından yapılan bir çalışmada, ileri yaşlarda
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meziodensin gömülü kalma periyodunun artması ile
dentigeröz kist oluşma riskinin arttığı bildirilmiştir.
Çalışmamızdan elde edilen bulgular sonucunda
herhangi bir kist oluşumu, kök anomalisi ve intraoral
enfeksiyon tespit edilmemiştir.
SONUÇ
Araştırmamızda meziodensin özellikle cinsiyet
olarak erkeklerde 4 kat daha sık görüldüğü saptanmıştır. Meziodenslerin genellikle tek olarak, sürmüş ve
konik şekilde olduğu, ayrıca vertikal olarak konumlandığı sonucuna varılmıştır.
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