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1. GİRİŞ 
 

Çocuk diş hekimliğinin temel görevlerinden birisi de süt dişlerinin daimi 
dişler sürene kadar ağızda sağlıklı ve fonksiyonel olarak tutulması ve 
böylece daimi dişlenmeye geçiş sürecinin sorunsuz bir şekilde 
gerçekleştirilmesidir. Ancak, süt dişlerinde mine ve dentin dokularının 
sürekli dişlere göre daha ince, daha az mineralize ve pulpa hacimlerinin de 
göreceli olarak daha geniş olması nedeniyle çürük lezyonları hızlı bir şekilde 
ilerleyerek daha kısa sürede pulpal enfeksiyonlara neden olabilmektedir 
(Andlaw ve Rock, 1996; Aminabadi ve ark., 2008). Çocuk hastalarda 
kooperasyon sağlamanın güçlüğü ve alttaki daimi diş jermine zarar verme 
riskinin yarattığı korku, diş hekimlerini genel olarak enfekte süt dişlerini 
çekime yöneltmekte (Berk 1972; Dummett ve Kopel, 2002), bu da, süt 
dişlerinin vaktinden evvel kaybına neden olmaktadır (Goerig ve Camp, 1983; 
Fuks, 2000; Reddy ve Ramakrishna, 2007). 

 

Oysa erken süt dişi kaybı; 
 

• sürmekte olan dişler için yer darlığına, diş arkı uzunluğunun ve 
simetrisinin kaybına, 

• daimi dişlerin erken ve olgunlaşmadan sürmesine, 

• karşıt dişin uzamasına, 

• orta hattın kaymasına bağlı olarak çapraz kapanışa, 

• anormal dil alışkanlıklarına, 

• beslenme sorunlarına ve 

• genel anlamda estetik, fonetik, fonksiyonel ve psikolojik sorunlara 
neden olabilmektedir (Cox 1978; Camp, 1984; Wright 1994; Fuks, 2000; 
Camp ve ark., 2002). 

 

Her ne kadar erken süt dişi kayıplarında kullanılan değişik tipte yer 
tutucular olası komplikasyonların önlenmesinde fayda sağlasalar da, 



 

 

 

2 

kendilerinden beklenen tüm koşulları yerine getirememeleri, çocuğun 
gelişimi ile birlikte yenilenmeye gereksinimlerinin olması ve buna bağlı 
maliyet sorunlarının ortaya çıkması nedeniyle (Camp, 1984), hala en ideal yer 
tutucunun sağlıklı olarak ağızda tutulan süt dişinin kendisi olduğu kabul 
edilmektedir (O’Riordan 1979; Lewis ve Law, 1973; da Costa, 2008). Bu 
nedenle, çocuk diş hekimliğinde, pulpası tümüyle enfekte olmuş dişlerin en 
kötü olasılıkla kök kanal tedavisi uygulanarak normal düşme zamanlarına 
kadar ağızda tutulmaları gerektiğine inanılmaktadır. 

 

Her tedavi protokolünde olduğu gibi, süt dişi kök kanal tedavileri için 
de mümkün olan en doğru teşhisin yapılması tedavinin prognozu açısından 
ön koşul olarak kabul edildiğinden (Lewis ve Law, 1973; Belanger, 1988), 
anamnezin dikkatli alınması, ağrının niteliğinin doğru anlaşılması, klinik ve 
radyolojik değerlendirmelerin eksiksiz yapılarak pulpadaki patolojinin  
doğru tanımlanması dolayısıyla endikasyonun doğru konulması (Kennedy 
ve Kapala, 1985; Camp ve ark., 2002), bunu takiben tüm kanal tedavisi 
aşamalarının dikkatli ve etkin bir şekilde uygulanması ve son olarak da 
hastaların düzenli olarak kontrol edilmesi halinde süt dişi pulpa 
tedavilerinde tatmin edici sonuçlar elde edilebileceği ileri sürülmektedir 
(Spedding 1973; Barr ve ark., 1991). Ancak süt dişlerinde özellikle kök kanal 
tedavisinin başarılı olabilmesi için sürme ve fizyolojik kök gelişimi 
kronolojisinin yanı sıra, daimi dişlerden farklı olan kanal morfolojisi, 
fizyolojik kök rezorpsiyonu ve bunlarla ilişkili özel sorunların dikkate 
alınması gerekmektedir (Camp ve ark., 2002). Bu noktada, kök kanal tedavisi 
açısından süt dişleri için fark yaratan özelliklerin bilinmesinin faydalı olacağı 
düşünülmektedir (Goerig ve Camp, 1983; Camp, 1984). 
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1.1. Kök Kanal Tedavisi Sürecini ve Sonucunu Etkileyebilecek Süt 
Dişlerine Ait Özellikler 

 

1.1.1. Kök Kanal Anatomisinin Genel Özellikleri 

 

Süt dişi kök kanal tedavilerinde temel amaç, daimi dişlerde olduğu gibi kök 
kanalı ve destek dokulardaki enfeksiyonu ortadan kaldırarak dişin 
fonksiyona devam etmesini sağlamaktadır. Ancak; süt dişlerinin kuron kök 
anatomisi ve pulpanın fizyolojik yaşam süreci daimi dişlerden farklılıklar 
gösterdiğinden ve köklerin hemen altında konumlanmış daimi diş jerminin 
zarar görme riski nedeniyle özellikle kanalların temizlenmesi, yıkanması ve 
doldurulmasını içeren tedavi prosedürleri bazı temel farklılıklar içermektedir 
(Dummett ve Kopel, 2002; Carrotte, 2005).  

 

Süt azı dişi köklerinin, altlarındaki daimi diş jermini kavrayacak şekilde 
(öküz boynuzu şeklinde) kıvrık olması ve kuron dokularında olduğu gibi 
köklere ait sert dokuların da ince olması kök kanallarının genişletilmesi 
esnasında özellikle aşırı kanal preparasyonuna bağlı mekanik perforasyon 
riskini arttırmaktadır (Allen, 1979; O’riordan ve Coll, 1979). Ayrıca, fizyolojik 
rezorpsiyonunun başlaması ile birlikte özellikle orta üçlüde dentin 
depozisyonunun artmasına bağlı olarak kanalların kum saatine benzer bir 
şekil alması (Zoremchhingi ve ark., 2005), kanal şekillendirmesi esnasında 
perforasyon riskini artırdığı gibi (Kennedy ve Kapala; 1985) bu süreçte kanal 
morfolojisinde ve sayısında meydana gelen atipik değişiklikler de kanalların 
etkin temizliğini ve genişletilmesini dolayısıyla da tam olarak 
doldurulmasını zorlaştırmaktadır (Camp 1984; Sarı, 1997; Reddy ve 
Ramakrishna, 2007).  
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1.1.1.1. Süt Kesici ve Kaninlerin Kök Kanal Anatomisi  

 
Çoğunlukla tek ve basit bir kök ve kanala sahiptirler. Kanal morfolojisindeki 
ve sayısındaki çeşitlilikler süt azı dişlerinde olduğu kadar fazla değildir 
(Salama ve ark., 1992). Bu nedenle kanal tedavileri nispeten daha kolaydır 
(Goerig ve Camp, 1983). Ancak nadir olarak görülmekle birlikte, çok köklü 
kaninlerin varlığı da bildirilmiştir (Orhan ve Sarı., 2006). 

 
 

1.1.1.2. Süt Azıların Kök Kanal Anatomisi 

 

Alt 1. süt azılar: Genellikle iki köke sahiptirler ve kanal sayıları 2-4 arasında 
değişebilmektedir (Sarı ve Aras, 2002b; Gupta ve Grewal, 2005; 
Zoremchhingi ve ark., 2005). Alt 1. süt azılarda üç kök görülme oranının %5 
ila %9,7 oranında değiştiği bildirmiştir (Song ve ark., 2009; Tu ve ark., 2010). 
Mesial kökler %24 ila %100 arasında iki ayrı kanal içerirken, bu oran distal 
köklerde %19,6 ila %60 olarak bildirilmiştir (Sarkar ve Rao, 2002; 
Zoremchhingi ve ark., 2005; Aminabadi ve ark., 2008; Bagherian ve ark., 
2010). En geniş kanallar distal kökte görülürken, çapları en dar olanlar 
mesiobukkal kanallardır (Salama ve ark., 1992; Sarkar ve Rao, 2002; 
Zoremchhingi ve ark., 2005; Aminabadi ve ark., 2008). Alt 1. süt azıların kök 
uzunluklarının alt 2. süt azılara göre daha fazla çeşitlilik gösterdiği 
bildirilmiştir (Salama ve ark., 1992). 

 

Alt 2. süt azılar: Genellikle iki köklüdürler (Sarı ve Aras, 2002b; 
Zoremchhingi ve ark., 2005). Alt 2. süt azılarda 3 kök görülme oranının %9 
ila %55,5 arasında değiştiği bildirilmiştir (Liu ve ark., 2010; Wang ve ark., 
2013; Yang ve ark., 2013). Kanal sayıları 2-5 arasında değişebilmektedir. 
Distal kökte iki ayrı kanal görülme oranı %21,4 ila %100 olarak bildirilmiştir 
(Sarı ve Aras, 2002b; Sarkar ve ark., 2002; Zoremchhingi ve ark., 2005; 
Aminabadi ve ark., 2008; Bagherian ve ark., 2010; Yang ve ark., 2013). Çapı 
en geniş olan kanal distal kanaldır ve bukkal kanalların lingual kanallara 
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göre genellikle daha geniş olduğu görülür (Zoremchhingi ve ark., 2005; 

Aminabadi ve ark., 2008). 

 

Üst 1. süt azılar: Mesiobukkal, distobukkal ve palatinal olmak üzere üç 

ayrı köke sahip olabildikler gibi palatinal ve distobukkal köklerin birleşmesi 

nedeniyle %25 ila %77,7 oranında iki köklü üst 1. süt azılara da rastlandığı 

bildirilmiştir (Sarı ve Aras, 2002b;  Sarkar ve Rao, 2002; Zoremchhingi ve 

ark., 2005; Bagherian ve ark., 2010; Wang ve ark., 2013).  Palatinal ve 

distobukkal kökler apekse kadar yapışık olabildiği gibi apekste furkasyon 

oluşturarak ikiye ayrılmış olarak da görülebilir (Taylor, 1986). Mesiobukkal 

kökte iki kanal görülme olasılığı % 7 ila %50 olarak bildirilmiştir. Distal 

köklerde ise genellikle tek kanal vardır (Sarkar ve ark., 2002; Zoremchhingi 

ve ark., 2005). Çapı en dar olan kanallar distobukkal kanallarken, en geniş 
olanlar palatinal kanallardır (Zoremchhingi ve ark., 2005; Aminabadi ve ark., 

2008). 

 

Üst 2. süt azılar: Genellikle 3 köklüdürler ve kanal sayıları 2-5 arasında 

değişir (Sarkar ve ark., 2002; Zoremchhingi ve ark., 2005; Aminabadi ve ark., 

2008). Distobukkal ve palatinal köklerin birleştiği iki köklü dişlerin oranı ise 

%28,6 ila %32,6 olarak bildirilmiştir (Sarı ve Aras, 2002b; Bagherian ve ark., 

2010). Bu birleşmiş köklerde kanallar da benzer şekilde birleşmiş olabilirler. 

En uzun ve kanal çapı en geniş kök genellikle palatinal köktür 

(Zoremchhingi ve ark. 2005; Aminabadi ve ark., 2008). 

 

1.1.2. Fizyolojik Kök Rezorpsiyonuna Bağlı Olarak Kök ve Kanal 
Morfolojisinde Ortaya Çıkan Değişiklikler 

 

Süt dişlerinin kök ve kanallarına ait anotomik farklılıkların yanısıra belki de 

süt dişi kök kanal tedavisini daimi dişlerden ayıran en önemli faktör, 

fizyolojik kök rezorpsiyonuna bağlı olarak ortaya çıkan morfolojik 
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sapmalardır.  Bu farklılıkları anlamak için süt dişinin yaşam döngüsünü ve 

bu sırada ortaya çıkan değişiklikleri bilmek faydalı olacaktır. 

 

Süt dişlerinin yaşam süreci; gençlik, olgunluk ve yaşlılık olmak üzere 3 

ayrı döneme ayrılmaktadır (Chatellier, 1950): 

 

Gençlik Dönemi: Dişin sürmesinden kök ucu kapanmasına kadar geçen 

süreç olup yaklaşık 1 yıl devam etmektedir. Bu dönemde süt dişi pulpasının 
genç sürekli diş pulpası ile benzer histofizyolojik özelliklere sahip olduğunu 

belirten çok sayıda araştırma bulunmaktadır (Hobson, 1970; Fox ve Heeley, 
1980; Alexander, 1981; Aras ve Ergun, 1983; Dard ve ark., 1989). 

 

Olgunluk Dönemi: Kök formasyonunun tamamlanmasından fizyolojik 
rezorpsiyonun başlamasına kadar devam eden süreçtir. Yaklaşık 4- 5 yıl 

sürer. Süt dişi pulpasının bu dönemde de daimi diş pulpası ile benzer 
histofizyolojik yapıya sahip olduğuna inanılmaktadır (Hobson, 1970; Fox ve 

Heeley, 1980; Aras, 1982; Sahara ve ark., 1992; Sarı ve ark., 1999).  

 

Yaşlılık Dönemi: Fizyolojik kök rezorpsiyonunun başlangıcından dişin 
düşmesine kadar geçen süre olarak kabul edilmektedir. Süt dişlerinde sürekli 

dişlere göre çok daha kısa bir zaman alan yaşlanma sürecinde kemik ve diş 
sert dokularının rezorpsiyonu çok çekirdekli klastik hücreler tarafından 

gerçekleştirilmektedir (Gotz ve ark., 2001). Bu süreçte, endokrin bezlerin 
aktivitesi, daimi dişin erüpsiyon kuvveti ve rezorpsiyon alanının 

vaskülarizasyon derecesi gibi birçok faktör rol oynamakla birlikte (Sasaki ve 
ark., 1988; Bhaskar, 1991; Ten Cate, 1998) doku yıkımında rol alan klastik 

hücrelerin aktivitesi için en önemli uyaranın süt dişinin altında bulunan 
daimi dişin gelişimi ve erüpsiyonundan kaynaklanan endojen basınçlar 

(Furseth, 1968; Ten Cate, 1998) ile daimi dişin odontojenik epitel 
hücrelerinden kaynaklanan ve doku yıkımı aktivitesi gösteren enzimler 

olduğu düşünülmektedir (Sasaki ve ark., 1988; Bhaskar, 1991; Ten Cate, 
1998). Bu konu henüz netlik kazanmamış olmakla birlikte, fizyolojik kök 
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rezorpsiyonunun daimi diş jerminin süt dişi köküne en yakın olduğu yerden 

başladığı düşünülmektedir (Avery, 2000). Nitekim; altlarındaki daimi diş 
jermi kökün apikal üçlüsünün lingualinde yer aldığı ve daimi dişin sürme 

hareketi labial ve insizal doğrultuda olduğu için, süt keser dişlerde öncelikle 
kökün apikal üçlüsünün lingual yüzeyi rezorpsiyona uğramaktadır (Avery, 

2000; Harokopakis-Hajishengali, 2007). Süt azıların altında gelişmekte olan 
daimi dişler ise başlangıçta süt dişinin lingualinde iken sürme hareketinin 

başlamasıyla birlikte süt azıların geniş açılı kökleri altına yerleşmektedir. Bu 
aşamada, daimi diş jerminin pozisyonu ve boyutları kök rezorpsiyon 

modelini belirlemekte ve buna bağlı olarak kökler farklı yönlerde ve 
seviyelerde rezorbe olabilmektedir (Prove ve ark. 1992; Avery, 2000; 

Harokopakis-Hajishengalis, 2007; Yıldırım ve ark., 2008).  

 

Daimi diş folikülü ile süt dişi kökleri arasında bulunan kemik bölmenin 

zamanla ortadan kalkmasına bağlı olarak daimi dişin kuronu folikül 
aracılığıyla süt dişinin kökü ile ilişkiye geçmektedir. Süt dişi kökünün 

fizyolojik rezorpsiyonu tam olarak bu evrede başlamaktadır (Avery, 2000). 

Dolayısı ile daimi diş jerminin süt dişi kökleri ile olan temasının seviyesi ve 
derecesi fizyolojik kök rezorpsiyonunun yönünü ve düzeyini etkilemekte, 

buna bağlı olarak da süt dişi kök kanal morfolojisi ve apikal açıklığın 
lokalizasyonu değişmektedir. Nitekim; kök gelişimi yeni tamamlanmış süt 

dişlerinde apikal açıklık anatomik apeksin hemen yanında konumlanırken, 
daimi diş jerminin pozisyonuna bağlı olarak, ön dişlerde kökün apikal 

üçlüsünün lingual/palatinal yüzeyinden, azı dişlerinde ise kökler arası 
bölgede köklerin iç yüzeyinden başlayan fizyolojik kök rezorpsiyonu ile 

birlikte apikal açıklığın anatomik apeksten uzaklaşarak koronale doğru 
değişik seviyelerde yer değiştirdiği görülmektedir (Rimondini ve Baroni, 

1995; Camp ve Fuks, 2006). Rezorpsiyonun derecesine ve yönüne bağlı 
olarak, apikal açıklık kökün herhangi bir seviyesinde konumlanabileceği için 

kanal tedavisi sırasında radyografilerde görülen kök uzunluğu çalışma 
boyunun yanlış belirlenmesine neden olabilmektedir (Rimondini ve Baroni, 

1995) (Şekil 1.1.). Bu durum, hem mekanik ve kimyasal preparasyon 
sırasında hem de kanallar doldurulurken hata yapılmasına neden olarak 
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tedavinin prognozunu olumsuz yönde etkileyeceği gibi alttaki daimi dişi 
jerminde mine hipomineralizasyonu ve hipoplazilerine, ender olarak da 
gelişim durmasına yol açabilmektedir (Holan ve Fuks, 1993; Carrotte, 2005). 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Yaşlılık döneminde süt dişi kanal tedavisini etkileyebilecek bir diğer 

faktör de sekonder dentin birikiminin kanallarda yarattığı morfolojik 
değişikliklerdir. Süt dişlerinin gençlik ve olgunluk dönemlerinde, genel 

olarak her kökte tek bir kanal bulunduğu, zamanla kanallardaki sekonder 
dentin birikimine bağlı olarak öncelikle kanalların bukkal ve lingual yüzleri 

arasında dallanmalar oluştuğu, daha sonra dentin birikimi arttıkça birbirine 
küçük kollarla bağlı ayrı kanalların ortaya çıktığı düşünülmektedir (Goerig 

ve Camp, 1983; Reddy ve Ramakrishna, 2007; Cleghorn ve ark., 2012) (Şekil 
1.2.). Kanal sisteminin bu karmaşık yapısı nedeni ile şekillendirme, 

temizleme ve doldurma işlemlerinin tam olarak yapılması neredeyse 
imkânsız hale gelmektedir (Fuks ve ark., 2002). 

 

Şekil 1.1. Üst süt azı dişinde, radyografik olarak kabul edilebilir seviyede sonlandırılan çalışma 
boyunun, aslında taşkın ölçüme neden olduğuna dair görüntü. a: kök apeksinden yaklaşık 1 mm 
daha kısa olacak şekilde konumlandırılmış kanal eğesi ve radyografik olarak kabul edilebilir 
seviyede sonlanan çalışma boyu. b: apikal açıklıtan yaklaşık 1 mm taşmış eğe. c: kök apeksinden 
yaklaşık 3 mm daha koronalde konumlanan apikal açıklık (Ahmed, 2013). 
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Süt dişlerinin kök ve kanal morfolojisi ile kök rezorpsiyonunun 

endodontik uygulamalara etkisini araştıran Sarı ve Aras (2002b), süt azı dişi 
kök kanallarında göz ardı edilemeyecek boyutlarda morfolojik sapma 

gözlendiğini, özellikle aynı kök içerisinde iki kanalın bulunduğu dişlerde 

gözlenen morfolojik sapmaların apikal bölgede dallanmalar ve ana kanallar 

arasında anastomozlar şeklinde ortaya çıktığını belirtilmiştir. Rezorpsiyon 

düzeyi 1/3 kök boyunu geçmemiş toplam 600 alt ve üst süt azı dişinin kök 

kanal morfolojilerini Vertucci sınıflamasına (Şekil 1.3.) (Vertucci, 1984) göre 

şeffaflaştırma tekniği ile değerlendiren araştırmacılar, Vertucci Tip 1 (tek 

kökte tek kanal) ve Tip 4 (tek kökte çift kanal) dışındaki kanal tiplerini klasik 

morfolojiden sapma olarak kabul etmişler ve hiçbir gruba dahil olmayacak 

sapmaları ise atipik kanal olarak tanımlamışlardır (Şekil 1.4.). Kök kanal 

sisteminde en fazla morfolojik sapmanın alt süt 2. azıların mesial kökünde 

gözlendiğini (%45,1) belirten araştırmacılar, üst süt azıların palatinal ve 

distal köklerinin birleştiği durumlarda, 1. süt azılarda %44,4, 2. süt azılarda 

ise %16,3 oranında sapmalar gözlendiğini belirterek süt dişi kanallarının 

sergilediği bu karmaşık morfolojik yapının, kanal tedavisinin tüm 

aşamalarını zorlaştıracağı gibi, kanal dolgusunun prognozunu başarısının da 

belirgin olarak etkileyeceğine dikkat çekmişlerdir. Nitekim Sarı (1997); in 

vivo koşullarda doldurulan ve radyografik olarak başarılı kabul edilen alt süt 

azıların çekimlerinden sonra, dişlerin %57,4’ünde kanalların tam olarak 

Şekil 1.2. Sekonder dentin birikiminin süt dişi kök kanallarında yarattığı değişiklikler: Gençlik ve 
olgunluk dönemlerinde, genel olarak her kökte tek bir kanal bulunurken (A), fizyolojik rezorpsiyon 
süreci ile birlikte kanallarda sekonder dentin birikimi gerçekleşmekte ve bu birikim, öncelikle 
kanalların bukkal ve lingual yüzleri arasında dallanmalara ve birbirine küçük kollarla bağlı ayrı 
kanalların oluşmasına neden olmaktadır (B). Zamanla artan dentim birikimi sonucunda 
birbirinden ayrı kanallar oluşmaktadır (C) (Goerig ve Camp, 1983) 
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dolmadığını gözleyerek bu durumun en fazla klasik kanal morfolojisi olarak 
değerlendirilen Tip 1 (tek kanal) ve Tip 4 (çift kanal) kanallar dışındaki diğer 
kanal tiplerinde gözlendiğini bildirmiştir. Benzer olarak, spiral bilgisayarlı 
tomografi görüntüleri üzerinde hacimsel ölçümler yapılarak 3 boyutlu olarak 
değerlendirildiği bir çalışmada da, Metapex, Vitapex ve çinko oksit öjenol 
(ZOE) kullanılarak süt dişlerinde kanalların tamamen doldurmasının 
mümkün olmadığı gösterilmiştir (Asokan ve ark., 2011). 

 

 

Şekil 1.3. Vertucci Sınıflandırmasına göre kanal tipleri. 
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Kanal tedavisi açısından süt dişlerine ait bir diğer farklılık da fizyolojik 

kök rezorpsiyonu sonucu apikal açıklığın genişlemesidir. Bu durum, kanal 

dolgusunun başarısı açısından önemli bir dezavantajdır (McDonald, 1974). 

Nitekim; tek köklü dişlerde fizyolojik kök rezorpsiyonunun apikal 

mikrosızıntıya olan etkisini inceleyen bir araştırmada, rezorpsiyon düzeyi 

apikal 1/3’ü geçmeyen dişlerde ortaya çıkan sızıntının henüz rezorpsiyonu 

başlamamış köklerle benzer olduğu, ancak rezorpsiyon seviyesi apikal 1/3’ü 

geçen köklerde apikal sızıntının arttığı ve bu durumun klinikte kök kanal 

tedavisinin başarısını olumsuz yönde etkileyebileceği ileri sürülmüştür. 

Çalışmada fizyolojik kök rezorpsiyonu sonucu apikal sızıntıda gözlenen 

Şekil 1.4. Üstte tedavi öncesi ve sonrası radyografileri verilen ve kanal dolgusu radyografik olarak 
başarılı kabul edilen atipik kanal morfolojisine sahip alt 2. süt azı dişinin, altta mesial ve distal kök 
kanallarının, boya sızıntısı ve şeffaflaştırma tekniği ile incelendiğinde gözlenen büyük boşluklar 
gösterilmiştir. Kanalların dolu olan kısımları kırmızı-turuncu, boş olan kısımlar ise boya sızıntısı 
nedeniyle siyah olarak görünüyor (Sarı, 1997). 
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artışın, bu süreçte apikal açıklığın genişlemesine bağlı olabileceği 

savunulmuştur (Sarı ve Aras, 2002a). Benzer şekilde Gould (1972), süt dişi 
kök açıklığının hermetik bir dolgu yapılmasına olanak sağlayacak kadar dar 

olmadığını belirtmiştir. 

 

Bütün bu olumsuzluklar dikkate alındığında süt dişlerinde yapılan 

kanal tedavilerinin başarısını etkileyecek faktörlerin gözden geçirilmesi 

gerekmektedir. 

 

1.2. Süt Dişi Kök Kanal Tedavisi Başarısını Etkileyen Faktörler ve Kanal 
Çalışma Boyunun Doğru Olarak Belirlenmesinin Önemi 

 

Süt dişi kök kanal tedavisinin başarılı olarak kabul edilebilmesi için 

tedaviden sonra ağrı olmaması, furkasyon bölgesinde ve/veya periapikal 

bölgede enfeksiyon gelişmemesi ya da tedavi öncesi var olan enfeksiyona 

dair radyografik bulgularının kaybolması, fizyolojik rezorpsiyonunun 
normal olarak devam etmesi ayrıca daimi dişin oluşum ve erupsiyonunun 

etkilenmemesi temel gereklilikler olarak kabul edilmektedir (Tannure ve 

ark., 2009; Moskovitz ve ark., 2010). Bunun yanısıra kök kanal tedavilerinde 

başarısızlığa yol açan faktörler ise; 

 

1- Yanlış endikasyon konulması,  

2- Kök kanallarının kemomekanik temizliğinin yetersiz olması,  

3- Enfeksiyonda rol oynayan mikroorganizmaların yok edilememesi,  

4- Kök kanallarının tam olarak doldurulamaması, 

5- Restorasyonlarda koronal sızıntı oluşması, 

6- Ekstraradiküler mikroorganizmalar bağlı olarak ekstra radiküler 

enfeksiyonların oluşması ve 
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7- Hasta ile kooperasyonda yaşanan problemlerdir (Sundqvist, 1992; 
Siqueira Jr, 2001; Heinrich-Weltzien, 2004; Tannure ve ark., 2009). Ayrıca, 
teknik olarak çalışma boyunun doğru belirlenememesi sonucu kanalların 
kemomekanik temizliğinin eksik ya da taşkın yapılması nedeniyle kanal 
dolgusunun da eksik ya da taşkın olması, tedavinin başarısını olumsuz 
yönde etkileyen önemli bir faktör olarak görülmektedir (Sundqvist, 1992; 
Ricucci 1998; Rucicci ve Langeland 1998; Wu ve ark., 2000; Siqueira Jr, 2001; 
Heinrich-Weltzien, 2004). 

 

Süt dişi kök kanal tedavisine, daimi dişlerde olduğu gibi rutin asepsi ve 
antisepsi koşulları sağlanarak, çürük lezyonu ve pulpa odası tavanının 
uygun büyüklükte frezlerle kaldırılmasıyla başlanır. Koronal pulpa keskin 
bir ekskavatör ile uzaklaştırılarak, uygun görülen bir yöntemle çalışma boyu 
belirlenir ve kemomekanik işlemlerle kök şekillendirilir. Preparasyon 
sırasında debrisin ve mikroorganizmaların uzaklaştırılabilmesi için kanallar 
periyodik olarak yıkanıp kurutulduktan sonra rezorbe olabilen bir patla 
çalışma boyu ölçüsünde doldurulur (Goerig ve Camp, 1983). 

 

Buradan da anlaşılacağı üzere aşamalar halinde ilerleyen kök kanal 
tedavisinin başarısı tedaviye ait her bir basamağın dikkatli ve eksiksiz bir 
şekilde uygulanmasına bağlıdır (Zehnder, 2006). Her ne kadar tedavinin 
başarısında kilit noktasının kök kanalının kemomekanik temizliği ve 
doldurulması olduğu belirtilse de, tedavinin ilk basamağı olan çalışma 
boyunun doğru olarak belirlenmesi sonraki aşamalara rehberlik etmesi 
bakımından son derece önemli sayılmaktadır (Gordon ve Chandler, 2004). 
Daimi dişler üzerinde yapılan araştırmalarda, çalışma boyunun doğru 
belirlenmemesine bağlı olarak kanal preparasyonu ve dolgusunun eksik 
veya taşkın yapılmasının tedavinin başarısını olumsuz yönde etkilediği 
gösterilmiştir (Sjoegren ve ark., 1990; Smith ve ark., 1993; Friedman ve ark., 
1995; Weiger ve ark., 1997; Schaeffer ve ark., 2005). Benzer şekilde süt 
dişlerinde retrospektif olarak yürütülen bir çalışmada, ZOE kullanılarak 
yapılan süt dişi kök kanal tedavilerinin prognozunun değerlendirilmesi 
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üzerine yapılan retrospektif bir çalışmada, kanal dolgusunun taşkın olduğu 
dişlerde tedavinin başarı oranının düştüğü gözlenmiştir (Sadrian ve Coll, 
1993). Primosch ve ark. (2005) da ZOE’nin apikalden taştığı durumlarda 
tedavinin başarısının belirgin olarak azaldığını bildirmiştir. Holan ve Fuks 
(1993) ise Kri patı veya ZOE kullanarak kanal dolgusu yaptıkları 78 süt azı 
dişinde kök kanal tedavisinin başarısını 12 ile 48 ay arasında takip ettikleri 
çalışmalarında, ZOE ile eksik doldurulan kanalların %83’ünde, taşkın 
doldurulan kanalların ise ancak %41’inde tedavilerin başarılı olduğunu, Kri 
patı ile doldurulduğunda ise bu oranın eksik doldurulan kanallar için %86, 
taşkın doldurulan kanallar için ise %79 olduğunu bulmuştur. 

 

ZOE patı kullanılarak kök kanal tedavisi yapılan 81 süt dişini ortalama 
90,8 ay süresince takip ettikleri çalışmalarında Coll ve Sadrian (1996), başarı 
oranının kanalların tam doldurulduğu dişlerde %88,9, eksik doldurulduğu 
dişlerde %86,5, taşkın doldurulduğu dişlerde ise %57,7 olduğunu ve taşkın 
kanal dolgusunun tedavi başarısını belirgin oranda düşürdüğünu ifade 
etmiştir. 

 

Fuks ve ark. (2002), 55 süt dişinde Endoflas F.S. ile yaptıkları kök kanal 
tedavilerini 6-52 ay arasında takip ettikleri bir çalışmada tedavi başarısını 
eksik ve tam doldurulan kanallarda %83, taşkın doldurulanlarda ise %58 
olarak bulmuşlardır. 

 

Moskovitz ve ark. (2005) da süt azı dişlerinde Endoflas F.S. kullanarak 
yaptıkları kök kanal tedavilerini ortalama 21 ay (en az 6 en fazla 77 ay) 
süreyle takip ettikleri çalışmalarında; kanal dolgusun eksik olduğu dişlerde 
%91,2 olan başarı oranının taşkın dolgulu dişlerde %76,3’e düştüğü 
belirtilerek, taşkın kanal dolgusunun tedavinin başarısızlığı açısından önemli 
bir risk olduğunu vurgulamışlardır. 

 

Ayrıca kanal dolgu patı olarak ZOE kullanıldığında taşan materyalin 
daimi dişin sürme doğrultusundan saptırdığını gösteren çalışmalar da 
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bulunmaktadır (Sadrian ve Coll, 1993; Mortazavi ve Mesbahi, 2004). Jerrel ve 
Ronk (1982) ise taşan ZOE patının alttaki daimi diş jerminin gelişimini 
durduğunu göstermiştir. Trairatvorakul ve Chunlasikaiwan (2008), Vitapex 
ve ZOE kullanarak kök kanal tedavisi yaptıkları 54 alt süt azı dişini 1 yıl 
boyunca klinik ve radyolojik olarak takip ettikleri çalışmalarında, ZOE ile 
taşkın doldurulan dişlerin üçünde, Vitapex ile doldurulan dişlerin ise birinde  
daimi dişin sürme yolundan saptığını göstermişlerdir.  

 

Süt dişlerinde kök kanal tedavisi ile ilgili olarak yapılan bu klinik 
takipli çalışmalarda; apikal bölgede kanal dolgusu seviyesinin, tedavinin 
genel başarısı üzerinde etkili olduğunun gösterilmesi, çalışma boyunun 
doğru olarak belirlenmesi gerekliliğini ortaya koyması bakımından son 
derece dikkat çekicidir.  

 

1.3. Kanal Çalışma Boyunun Belirlenmesi 

 

Çalışma boyunun belirlenmesinde öncelikle apikal bölgenin anatomisi 
dikkate alınarak çalışma boyunun sonlandırılacağı referans noktası 
belirlenmelidir (Gordon ve Chandler, 2004). Daimi dişlerin apikal bölgesi 
incelendiğinde, apikal açıklık, apikal daralım ve sement-dentin birleşimi 
olarak adlandırılan üç anatomik noktadan söz etmek mümkündür. Apikal 
daralım bölgesi, farklı şekillerde gözlense ya da her zaman bulunmasa da, 
kanalın en dar yeridir ve şekillendirme, temizleme ve doldurma işlemlerinin 
sonlanma seviyesi için en sık kullanılan referans noktasıdır (Ricucci 1998; Wu 
ve ark., 2000; Vertucci, 2005). Daimi dişlerde çalışma boyu belirlenirken, 
preparasyon işlemlerinde apikal daralımın korunması ve bunun apikal 
dokular ile kök kanalı arasında doğal bir bariyer oluşturması 
amaçlanmaktadır (Tronstad, 1991). Ancak süt dişlerinin fizyolojik kök 
rezorpsiyonu nedeniyle daimi dişlerde olduğu gibi apikal daralıma sahip 
olmaması, apikal açıklığın yerinin sürekli olarak değişmesi, bu 
değişikliklerin daha çok bukkolingual düzlemde gerçekleşmesi nedeni ile 
radyografilerde tespit edilememesi (Camp, 1984; Salama, 1992; Zoremchhingi 
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ve ark., 2005) ve altlarında daimi diş jermi bulunması süt dişi kök 

kanallarında çalışma boyunun sonlandırılacağı bir referans noktasının 

belirlenmesini güçleştirmektedir (Camp ve Fuks, 2006).  

 

Süt dişlerinin sahip olduğu bu özel koşullar, çalışma boyunun 

sonlandırılma seviyesi hakkında farklı görüşlerin ortaya atılmasına neden 

olmuştur. Krakow ve ark. (1981), süt dişlerinde apikal açıklığın 

lokalizasyonunun maturasyon veya rezorpsiyon seviyesine göre değişkenlik 

gösterdiğini ve köklerdeki rezorpsiyonun genellikle oblik olarak 

gerçekleştiğini, dolayısı ile apikal açıklığın kökün ucundan birkaç mm daha 

koronalde konumlanabileceğini belirtmiştir. Camp (1984) taşkın 

preparasyonun önüne geçilmesi açısından, çalışma boyunun radyografik 

apeksten 1-2 mm daha kısa belirlenmesi gerektiğini, rezorpsiyonun belirgin 

olduğu durumlarda ise bu seviyenin radyografik apeksten 2-3 mm daha kısa 

olacak şekilde ayarlanmasının doğru olacağını belirtmiştir. Garcia-Godoy 

(1987) ise, kanal çalışma boyunun belirlenmesinde daimi diş jerminin 

pozisyonunun önemli olduğunu ileri sürerek daimi dişin süt dişi köklerinin 

altında konumlandığı durumlarda tüm kanal uzunluğu boyunca 

çalışılabileceğini, furkasyon bölgesinde konumlandığı durumlarda ise 

çalışma boyunun belirlenmesinde daimi diş jerminin okluzal düzlem 

seviyesinin referans alınması gerektiğini öne sürmüştür. Buna gerekçe 

olarak, daimi diş jerminin yükselmesi ile birlikte köklerin iç yüzeylerinde 

başlayan fizyolojik kök rezorpsiyonuna bağlı olarak apikal açıklığın koronale 

doğru yer değiştirmiş olmasını göstermiştir.  

 

Literatürde, sürme aşamasına bağlı olarak süt dişi kökleri arasında 

yükselmiş olan daimi diş jermi gövdesinin konumu ile fizyolojik kök 

rezorpsiyonu sürecinde kök ucuna göre koronal yönde yer değiştiren apikal 

açıklığın konumu ve seviyesi arasında direkt bir ilişki bulunduğuna dair 

henüz herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.  
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1.4. Kanal Çalışma Boyunun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler 

 

Çalışma boyunun belirlenmesinde uzun yıllardır geleneksel radyografiler 
kullanılmıştır. Son yıllarda ise dijital görüntüleme teknikleri ve apeks 

bulucular alternatif olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

 

1.4.1. Elektronik Apeks Bulucular 

 

1942 yılında köpek dişlerine doğru akım uygulayan Suziki’nin, kanal aleti ile 
oral mukozaya yerleştirilen bir elektrot arasında elektriksel direncin tutarlı 

değerler sergilediğini gösterdiği çalışması, elektronik apeks bulucuların 
üretilmesine yol açmıştır. Basit bir devreye sahip ilk apeks bulucularda, 

doğru akım uygulanarak elde edilen ölçümlerin kararsız yapıda olması, 
alternatif akım kullanan aletlerin geliştirilmesine neden olmuş (Kobayashi, 

1995) ve günümüze değin farklı prensiplerde çalışan birçok apeks bulucu 
üretilmiştir.  

 

Dişlerin sıkışık olması, toruslar, damak kubbesinin sığlığı, kemik 

densitesinin yoğunluğu, köklerin üst üste binmesi ve zigomatik ark gibi bazı 
anatomik yapıların radyografik olarak kök uçlarının görüntülenmesini 

engellediği durumlarda apeks bulucuların kullanımının oldukça yararlı 
olduğu görülmeltedir. Ayrıca, hastaya radyasyon uygulanmaması ve filmin 

banyosu için gerekli sürenin ortadan kaldırılmış olması da bu yöntemin 
önemli avantajlarındandır (Kim ve Lee, 2004). Bu özellikleri ile apeks 

bulucuların kullanımının çocuk hastalarda daha da önemli olacağı açıktır.  

 

Geleneksel radyografilerin kullanılması sırasında; 

1- Hastaya radyasyon uygulanması,  
2- Çocuk hastalarda tam bir radyografik görüntü almanın daha zor olması 

ve bunu sağlamak için alınan ek radyasyon dozu,  
3- Radyografi alınmasının çocuklarda acı uyandırması,  
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4- Filmlerin boyutları nedeniyle yerleştirilmesinde yaşanan güçlükler ve 
kusma refleksi,  

5- Daimi dişin süt dişi kökleri üzerine süperpozisyonları, 
6- Fizyolojik ya da patolojik kök rezorpsiyonu sonucu apikal açıklık ve 

kök kanallarında ortaya çıkan değişiklikler,  
7- Bu işlem için harcanan zamanın hastanın uyumunu bozması gibi 

sorunlarla karşılaşılması, süt dişlerinde kanal çalışma boyu ölçümünde 
elektronik apeks bulucuların kullanımını daha da değerli kılmaktadır 
(Katz ve ark., 1996; Mente ve ark., 2002; Kielbassa ve ark., 2003; 
Subramaniam ve ark., 2005; Tosun ve ark., 2008; Ahmed, 2013). 

 

Literatürde farklı elektronik apeks bulucular yardımı ile süt dişlerinde 
in vivo olarak ölçülen kanal çalışma boyunun, gerçek kanal boyu ve/veya 
radyografik olarak ölçülen kanal çalışma boyu ile karşılaştırıldığı araştırma 
sayısı sınırlıdır. Ağız içerisinde yapılan ölçümlerin, dişler çekildikten sonra 
yapılan gerçek kanal boyu ölçümleri ile karşılaştırıldığı in vivo çalışmalarda; 
Root ZX (J Morita Corp., Koyoto, Japonya) ile yapılan ölçümlerin %64,7 - %95 
(±0,5mm - ±1mm) oranında doğru sonuç verdiği (Kielbassa ve ark., 2003; 
Ghaemmaghami ve ark., 2008; Beltrame ve ark., 2011; Odabaş ve ark., 2011), 
Dentaport ZX (J Morita Corp., Koyoto, Japonya) ile yapılan ölçümlerin ise 
%76,6 - %96,6 (±0,5mm - ±1mm) oranında başarılı sonuç verdiği gözlenmiştir 
(Chougule ve ark., 2012). Saritha ve ark. (2012) ise Root ZX II (J Morita Corp., 
Koyoto, Japonya) kullanarak in vivo olarak yaptıkları kanal çalışma boyu 
ölçümlerini dijital radyografiler üzerinden elde ettikleri ölçümlerle 
karşılaştırdıkları çalışmalarında, Root ZX II  ile %70 (±1mm) oranında doğru 
sonuç alındığını belirtmişlerdir.  

 

Patiño-Marín ve ark. (2011) in vivo olarak Root ZX ve ProPex 
(Dentsply-Maillefer) apeks bulucuları ile geleneksel radyografiler üzerinden 
ölçtükleri kanal çalışma boylarını, dişlerin çekilmesinin ardından SEM 
analizi ile belirlenen kanal boyları ile karşılaştırdıkları çalışmalarında, tüm 
kullanılan yöntemler ile gerçek kanal boyu arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark olmakla birlikte, geleneksel radyografiye göre Root ZX ve 
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Propex ile daha doğru sonuçlar alındığını gözlemişlerdir. Wankhade ve ark. 
(2013), in vivo olarak The Joypex 5 apeks bulucu (Denjoy Dental Co., 
Changsha, Çin) dijital radyografi, geleneksel radyografi ve el hassasiyeti ile 
ölçtükleri kanal çalışma boyunu, dişlerin çekilmesinin ardından belirledikleri 
kanal boyuyla karşılaştırmış ve en doğru ölçümü The Joypex 5’in verdiğini 
gözlemişlerdir.  

 

Yapılan in vitro çalışmalarda ise, Root ZX (Katz ve ark., 1996; Leonardo 
ve ark., 2008; Angwaravong ve Panitvisai, 2009; Bolan ve Rocha, 2010; Mello-
Moura ve ark., 2010; Pinheiro ve ark., 2012; Tawil, 2012), Tri Auto ZX (J. 
Morita MGF Co., Kyoto, Japan) (Mente ve ark., 2002; Bolan ve Rocha, 2010) 
ProPex (Nelson-Filho ve ark., 2010), Mini Apex Locator (Sybron Endo, 
Sybron Dental, Anaheim, CA, USA) (Leonardo ve ark., 2008), Digital Signal 
Processing (DSP, Septodont Brasil Ltda, Sao Paulo; Brazil) (Leonardo ve ark., 
2009; Nelson-Filho ve ark., 2010), Raypex (DW endodontic surgery, Munich, 
Germany) (Krishnan ve Sreedharan, 2012; Silva ve ark., 2014) ve Apex 
Pointer (Micro-Mega, Besançon, France) ile (Bolan ve Rocha, 2010) alınan 
sonuçların başarılı olduğu gösterilmiştir. 

 

Tüm avantajlarına karşın diş hekimliğinde elektronik apeks bulucuların 
doğru ölçüm yapmasını sınırlayan bazı faktörler vardır. Örneğin; metalik 
restorasyonlar, kanal içerinde aşırı elektrolit, kan ya da eksuda bulunması, 
çürük, tükürük, diğer bir kanalda bulunan kanal aletleri, kanalın tıkalı 
olması ve debris birikimi gibi faktörler apeks bulucularla yapılan ölçümleri 
başarısına olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Kim ve Lee, 2004). Bunun 
yanı sıra, pulpanın devital olması, kök rezorpsiyonu, geniş kanallarda ince 
kanal aleti kullanılması ve apeks bulucuları kullananlar arasındaki tecrübe 
farkının da doğru ölçüm yapılmasını engelleyebildiği gösterilmiştir (Czerw 
ve ark., 1995; Goldberg ve ark., 2002; Pommer ve ark., 2002; Gordon ve 
Chandler, 2004; Ebrahim ve ark., 2006). Ayrıca apeks bulucuların açık apeksli 
dişlerdeki başarısı da tartışma konusu olmuştur (Kim ve Chandler, 2013). 
Apikal bölgenin koronal bölgeden daha geniş olduğu böyle durumlarda, 
kanal aletinin apikal bölgede kanal duvarlarıyla temas etmemesinin 
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ölçümlerin sonucunu etkileceği belirtilmektedir (Hülsmann ve Pieper, 1989; 
Kim ve Chandler, 2013). Ancak, fizyolojik kök rezorpsiyonu nedeniyle apikal 
açıklığı genişlemiş olan süt dişlerinde apeks bulucularla ne oranda doğru 
ölçüm yapılabileceği anlaşılamamıştır. Nitekim; apeks bulucuların 
değerlendirildiği in vitro çalışmaların bir kısmında kök rezorpsiyonu olan ve 
olmayan dişler arasında kanal çalışma boyu ölçümlerinin doğruluğu 
bakımından bir fark olmadığı belirtilirken (Mente ve ark., 2002; Bolan ve 
Rocha, 2010; Nelson-Filho ve ark., 2010), bir kısmında ise  Tri Auto ZX ile 
özellikle rezorbe dişlerde yapılan ölçümlerin yanıltıcı olabileceği ileri 
sürülmüştür (Tosun ve ark., 2008). Bodur ve ark.’nın (2008) Root ZX ve 
Endex (Osada Electric CO., Tokyo) ile yaptıkları çalışmalarında da benzer 
sonuçlar elde edilmiştir.  

 
In vivo çalışmalarda ise, kök rezorpsiyonu olan dişlerde kanal çalışma 

boyunun doğru ölçüm oranının %70’in altında olduğu belirtilmekle birlikte 
(Kielbassa ve ark., 2003; Odabaş ve ark., 2011), kök rezorpsiyonu olan ve 
olmayan  dişlerde kanal çalışma boyu ölçümlerinin doğruluğu bakımında 
anlamlı bir fark olmadığı gözlenmiştir (Kielbassa ve ark., 2003; Beltrame ve 
ark., 2011; Odabaş ve ark., 2011; Wankhade ve ark., 2013). 

 

Bu dezavantajlar nedeni ile, özellikle süt dişlerinde kök rezorpsiyonuna 
bağlı olarak apikal açıklığın geniş olduğu durumlarda, apeks bulucularla 
belirlenen kanal çalışma boyunun radyografik tekniklerle doğrulanması 
gerektiği (Kim ve Chandler, 2013), böylece küçük ayarlamalar yapılarak daha 
az sayıda radyografi ile daha iyi ölçümlerin yapılabileceği öne sürülmüştür 
(Dunlap ve ark., 1998). Kim ve ark. (2008), sadece apeks bulucular 
kullanılarak %84 oranında doğru kanal boyu ölçümü yapılan dişlerde, bu 
ölçümlerin daha sonra radyografi alınarak desteklendiğinde doğruluk 
oranının %96’ya yükseltildiğini belirtmiştir. Ancak, apeks bulucularla 
yapılan ölçümlerin radyografilerle desteklenmesi önerisi, radyografiler 
konusunda hassas olunması gereken çocuklar açısından çelişkili bir durum 
oluşturmaktadır. Sonuç olarak süt dişlerindeki fizyolojik kök rezorpsiyonu 
nedeniyle apeks bulucularla yapılan kanal çalışma  ölçümlerinin yanıltıcı 
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olabilmesi ve bu konuda henüz yeterli sayıda klinik çalışma bulunmaması, 
apeks bulucuların pedodontide kullanımını kısıtlamaktadır. 

 

1.4.2. Dijital Görüntüleme Teknikleri 

 

Çalışma boyunun belirlenmesinde geleneksel radyografilere alternatif 
olabilecek bir diğer yöntem dijital görüntüleme sistemleridir. Dijital 
görüntüleme teknikleri genel olarak endirekt, direkt veya yarı direkt 
teknikler olmak üzere üç gruba ayrılmıştır (Wakoh ve Kuroyanagi, 2001; 
Brennan, 2002). Endirekt dijital görüntüler analog görüntülerin (geleneksel 
radyografiler) tarayıcılar veya kameralar yardımıyla dijital ortama 
aktarılmasıyla elde edilmektedir. Bu yöntem çok basit olmasının yanı sıra, 
elde edilen görüntülerin bilgisayar ortamında saklanması olanağını da 
vermektedir. Direkt ve yarı direkt dijital görüntüleme tekniklerinde ise, 
öncül anolog bir görüntü oluşturmaksızın dijital görüntüler direkt olarak 
elde edilmektedir (Brennan, 2002). Bu işlem sırasında geleneksel radyografi 
filmleri yerine ağız içi alıcılar kullanılmaktadır (Griffiths ve ark., 1992; Ong 
ve Pitt Ford, 1995). Oluşan görüntü geleneksel radyografi filmlerinin aksine 
ağız içi alıcılar üzerinde oluşmamakta, alıcılar sadece x ışını detektörü görevi 
görmektedir. 

 

Direkt dijital görüntüleme tekniklerinde görüntü elde edilmesinde 
kullanılan alıcılar katı hal alıcıları (solid-state sensors) olarak 
adlandırılmaktadır.  Bu alıcıların büyük çoğunluğunu, silikon bir yonga 
üzerinde yerleştirilmiş X ışınına ve ışığa hassas bir dizi piksel içeren ve x 
ışınlarını dijital sinyallere dönüştüren Yükten Bağlaşımlı Aygıt (CCD - 
Charge Coupled Device) oluşturmaktadır (Parks ve Williamson, 2002). Son 
dönemde üretilen bir diğer katı hal alıcısı da, çalışma prensibi olarak CCD 
alıcılara benzer olmakla birlikte yapısal bazı farklılıklar içeren Bütünleyici 
Metal-oksit Yarıiletken (CMOS-APS - Complementary Metal-Oxide 
Semiconductor-Active Pixel Sensor) alıcısıdır (van der Stelt, 2005).  
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Direkt dijital görüntüleme sistemleri 1987 yılında Mouyen’in 
radiovisiography sistemini (RVG, Trophy Radiologie, Croissy Beaubourg, 
France) tanıtması ile diş hekimliğine girişmiştir. Daha sonra kısaca RVG 
adıyla anılacak olan bu sistemde görüntü elde edilmesinde plastik bir kasa 
içine yerleştirilmiş floresan bir ekran, optik fiber ve CDD’ den oluşan bir alıcı 
kullanılmıştır. Bu ilk sistemde, görüntü bir ekrana yansıtılarak ya da kağıda 
basılarak elde edilmiş ancak bilgisayara kaydedilmesi mümkün olamamıştır 
(Mouyen ve ark., 1989).  

 

Yarı dijital görüntüleme tekniklerinde ise, görüntü elde edilmesinde 
ışıkla uyarılabilir fosfor plaklar kullanılmaktadır. Direkt görüntüleme 
tekniğindeki alıcılar gibi bilgisayara doğrudan bağlı olmayan bu alıcıların 
üzerlerini kaplayan fosfor kristalleri, plakların X-ışını fotonlarını belirli bir 
süre depolayabilmelerini sağlamaktadır. Oluşan görüntünün bilgisayar 
ekranında izlenebilmesi için plağın lazer ışığında, tarayıcı tarafından 
okunması gerekmektedir. Görünüm, şekil ve esneklik açısından geleneksel 
radyografi filmlerine benzeyen bu plaklar esnek bir polyester destek içine 
yerleştirilmiş, X-ışınlarına maruz kaldığında gizli görüntüyü (latent image) 
oluşturan ve uyarılabilir fosfor atomlarından (aktive edilmiş baryum 
florhalid kristalleri) meydana gelen ince bir tabaka sintilatörden 
oluşmaktadır (Lendini, 2009).  

 

Plakların okunması için gerekli süre sistemler arasında farklılıklar 
göstermekle birlikte son dönemde birkaç saniye ile sınırlı hale gelmiştir. Bu 
işlemde kullanılan tarayıcının aynı klinikte geleneksel radyografilerdeki  
banyo solüsyonları gibi birçok hekim tarafından ortak bir şekilde 
kullanılabilmesi önemli bir avantajdır. Plak üzerinde oluşan bu gizli görüntü 
saklama koşullarına bağlı olarak tarama öncesinde saatlerce 
korunabilmektedir (van der Stelt, 2005). 

 

Dijital görüntüleme teknikleri görüntü elde etme hızları, görüntüyü 
depolayabilmeleri, radyasyon dozunu azaltmaları ve görüntü üzerinde 
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değişiklik yapılmasına izin vermeleri bakımından geleneksel 
radyografilerden üstündürler (Griffiths ve ark., 1992; Sanderink ve ark., 1994; 
Wenzel ve Gröndahl, 1995; Velders ve ark. 1996; Versteeg ve ark., 1998). Elde 
edilen görüntülerde, dijital görüntüleme sistemlerinin sağladığı bilgisayar 
yazılımları kullanılarak renk ve kontrast ayarlarının yapılabilmesi, 
görüntünün büyütülebilmesi ve radyografi üzerinde ölçüm yapılabilmesi 
klinisyenlere tedavi uygulamalarında ayrıca yarar sağlamaktadır. Bu 
yazılımlar kullanılarak kök kanal kurvatürüne uyumlu olacak şekilde 
çalışma boyu ölçümü yapılabilmektedir. Bu avantajlar özellikle çocuk 
hastalar için önemli olmakla birlikte, nihayetinde dijital görüntüleme 
tekniklerinin de iki boyutlu değerlendirmeler ile sınırlı kaldığı ve üç boyutlu 
yapılarla çalıştığımız durumlarda zaman zaman yanlış sonuçlar verdiği 
görülmektedir. Özellikle apikal açıklığın, kökün bukkal veya lingual 
yüzeyinde olduğu durumlarda, çalışma boyunun radyografik olarak doğru 
ölçülmesi mümkün değildir (Stein ve Corcoran, 1992). Daimi dişlerde 
yapılan bir çalışmada, kanal eğesi kök ucundan radyografik olarak kabul 
edilebilir sayılan 0-2 mm daha kısa mesafede konumlandırıldığında, küçük 
azı dişlerin %51’inde, azı dişlerinin ise %22’sinde aslında taşkın ölçüm 
yapıldığı belirtilmiştir (Elayouti ve ark., 2001). Krishnan ve Sreedharan (2012) 
ise süt dişleri üzerinde yaptıkları in vitro çalışmada, radyografik olarak 
belirlenen kanal çalışma boyunun, olguların % 95’inde taşkın ölçüme neden 
olduğunu göstermiştir. Başka çalışmalarda da, radyografik olarak belirlenen 
ve ideal olarak kabul edilen kanal çalışma boyunun, aslında çoğu olguda 
taşkın ölçümlere neden olabileceği (Brunton ve ark., 2002; Kaufman ve ark., 
2002; Mohammed, 2009; Ehsan, 2011) ve rezorpsiyon varlığında taşkın 
ölçümlerin artacağı  belirtilmiştir (Wankhade ve ark., 2013).  

 

Ayrıca, radyografilerde oluşan boyutsal bozulma nedeniyle, gerek 
kanal aletinin gerekse kökün gerçek boyutlarından farklı görüntülenmesi de 
kanal çalışma boyu ölçümlerinde yanlış sonuçlar alınmasına neden 
olmaktadır (Stein ve Corcoran, 1992; Rushton ve ark., 1995; Ellingsen ve ark., 
1995; Velders ve ark., 1996; Burger ve ark.,  1999; Lozano ve ark., 2001; 
Lozano ve ark., 2002; Woolhiser ve ark., 2005; Santos-Pinto ve ark., 2007). 
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Süt dişlerinin kanal çalışma boyu ölçümünde, dijital ve geleneksel 

radyografileri karşılaştıran çalışmalarda, dijital görüntüleme tekniklerinin 
görüntü kalitesi açısından da geleneksel radyografilere benzer sonuçlar 

verdiği ve iki sistem arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 
gösterilmiştir (Subramaniam ve ark., 2005; Santos Pinto ve ark., 2007; Sanabe 

ve ark., 2009; Mello-Moura ve ark., 2010; Neena ve ark., 2011; Chougule ve 
ark., 2012; Tawil, 2012; Wankhade ve ark., 2013). Ancak, sürekli dişlerle 

karşılaştırıldığında dinamik ve değişken bir kök ve kanal sistemine sahip süt 
dişlerinde geleneksel radyografi teknikleri gibi dijital görüntüleme 

tekniklerinin de çalışma boyunun doğru hesaplanmasında ne derece 
güvenilir olacağı şüphelidir. 

 

Bu nedenle, kök kanal yapılarının ve onların komşu dokularla olan 
ilişkisinin 3 boyutlu olarak gözlenmesine olanak tanıyan Bilgisayarlı 

Tomografi (BT) ve Cone Beam Bilgisayarlı Tomografilere (CBBT) olan ilgi 
giderek artmıştır. 

 

1.5. Bilgisayarlı Tomografi (BT) 

 

1972 yılında, İngiliz fizikçi Hounsfield tarafından BT’lerin tanıtılması ile 
birlikte, anatomik yapıların ve birbirleriyle olan ilişkilerinin 3 boyutlu olarak 

görüntülenmesi mümkün olmuştur (Patel ve ark., 2009; White ve Pharoah, 
2009). Geleneksel radyografilerde elde edilen 2 boyutlu görüntülerde 

anatomik yapıların birbirlerini maskeleyerek süperpozisyona neden olması, 
ilişkilerinin 3 boyutlu olarak değerlendirilebilmeleri için birden fazla açılı 

radyografiye ihtiyaç duyulması, açı sapmalarına bağlı olarak oluşan boyutsal 
ve niteliksel değişim gibi dezavantajların (Patel, 2009; Patel ve ark., 2009), 

BT’nin sunduğu 3 boyutlu görüntülerde oluşmaması, BT’lerin tıbbın tüm 
alanlarında teşhis ve tedavi planlamasında önemli bir yer edinmesine neden 
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olmuştur. Başlangıçta sadece baş bölgesinin görüntülenmesinde kullanılan 
BT ile daha sonra tüm vücudun görüntülenmesi mümkün hale gelmiştir. 

 

BT ile yumuşak doku ve kemik dokular 3 boyutlu olarak 
görüntülenebildiğinden, ilgilenilen bölge dışındaki dokuların 
süperpozisyonları engellenerek dokular arasındaki farklılıları %1’den daha 
az kontrast değişikliğiyle veren yüksek çözünürlüklü görüntüler elde 
edilebilmektedir (White ve Pharoah, 2009). Bu görüntülerin, bilgisayarda 
özel yazılımlar kullanılarak aksiyal, sagittal ve koronal olmak üzere farklı 
düzlemlerde 3 boyutlu olarak değerlendirilmesi mümkün olmaktadır. 

 

Bu durum, BT’nin diş hekimliğinde maksillofasiyal ve ortognatik 
cerrahi öncesi planlamaları, baş ve boyun bölgesindeki inflamasyon, kist, 
benign ve malign tümörlerin incelenmesi, dental implant uygulamaları, 
travma ve TME hastalıklarının değerlendirilmesi gibi çeşitli klinik uygulama 
alanlarında başarıyla kullanılmasını sağlamıştır (Altug ve Ozkan, 2011). Tüm 
bu yararlarına rağmen, BT sistemlerinde hastaya uygulanan radyasyonun 
dozunun yüksek olması, büyük boyutları nedeniyle kliniklerde fazla alan 
kaplaması, görüntülerin işlenebilmesi için ileri düzeyde bilgisayarlara ihtiyaç 
duyulması ve pahalı olması gibi nedenlerle, BT’nin diş hekimliğinde özellikle 
de çocuklarda kullanımı oldukça sınırlanmıştır (Patel ve ark., 2009). 
Dokuların incelenmesinde; BT sistemleri kullanılarak elde edilen 
görüntülerin başlangıçta 1-2 mm’lik kesitler halinde sınırlı bir çözünürlük ile 
değerlendirildiği ve bunun diş veya kök kanalları gibi küçük yapıların üç 
boyutlu rekonstrüksiyonları için yeterli olmadığı görüldüğünden (Nielsen ve 
ark., 1995) son dönemde dokuların 10 µm’den daha ince kesitler halinde 
incelenmesine olanak sağlayan mikro BT cihazları geliştirilmiştir. Böylece 
BT’ye göre çok daha yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu görüntüler elde 
edilmesi mümkün olmuştur (Swain ve Xue, 2009; Grande ve ark., 2012). Bu 
nedenle mikro BT, 3 boyutlu görüntüleme sistemleri kullanılarak yapılan 
araştırmalarda altın standart olarak kabul edilmiştir (Maret ve ark., 2010). 
Mikro BT sistemleri ile daha önceki araştırma yöntemlerinin aksine diş 
dokularının herhangi bir yapısal bozulmaya uğramadan incelenmesinin 
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mümkün olması, özellikle kök-kanal morfolojisinin değerlendirildiği 
çalışmalarda büyük bir ilerlemeye yol açmıştır. Nitekim; bununla ilgili çok 
sayıda araştırma bulunmaktadır (Mannocci ve ark., 2005; Somma ve ark., 
2009; Versiani ve ark., 2011; Villas-Boas ve ark., 2011; Ordinola-Zapata ve 
ark., 2013; Versiani ve ark., 2013). Son dönemde BT ve mikro BT’nin süt 
dişlerinin kök-kanal morfolojisinin değerlendirilmesi amacıyla kullanıldığı 
araştırmalar da yayınlanmaya başlanmıştır (Zoremchhingi ve ark., 2005; Ma 
ve ark., 2013; Wang ve ark., 2013; Fumes ve ark., 2014). Ancak, mikro BT 
sistemlerinin henüz klinik uygulamalarda kullanılmasının teknik olarak 
mümkün olmadığı görülmektedir (Swain ve Xue, 2009; Grande ve ark., 2012). 

 

1.6. Cone Beam Bilgisayarlı Tomografi (CBBT) 

 

BT’nin diş hekimliği alanında kullanımını sınırlayan çeşitli dezavantajları 
nedeniyle Mozzo ve ark. 1998 yılında, çalışma prensipleri BT’ye göre farklılık 
gösteren CBBT’lerin maksillofasial görüntüleme amaçlı kullanımını gündeme 
getirmiştir (Mozzo ve ark.,1998). CBBT, adını BT’de kullanılan fan (yelpaze) 
şeklindeki X ışını demeti yerine bu sistemde kullanılan konik şekilli X ışını 
demetinden almaktadır (Şekil 1.5.). CBBT’de görüntü, gantry adı verilen 
yapının üzerine karşılıklı olarak yerleştirilmiş konik bir ışın demeti oluşturan 
X ışını kaynağı ile alıcısının hastanın başının etrafında birbirleri ile uyumlu 
şekilde tam bir tur atması sırasında elde edilir (MacDonald-Jankowski ve 
Orpe, 2006). Bu işlem, sistemler arasında farklılık göstermekle birlikte 10-40 
saniye kadar sürmektedir. 

 
 

Şekil 1.5. Cone beam ve fan beam X ışını demeti. A: Cone beam bilgisayarlı tomografi. B: 
Bilgisayarlı tomografi (Miracle ve Mukherji, 2009). 



 

 

 

27 

BT’lerde, yelpaze şekilli (fan beam) x ışını demeti kullanılır ve tam bir 
görüntü oluşturulabilmesi için çok sayıda görüntü kesitinin yığılması 
gereklidir. CBBT sistemlerinde ise konik şekilli x ışını demeti ile hastanın başı 
etrafında bir tam tur veya daha az dönerek iki boyutlu görüntü serilerini 
oluşturan (projection images) iki boyutlu dedektörler kullanılır. BT’nin 
aksine CBBT’nin kullandığı konik ışın demeti, taranacak alanı ifade eden 
görüntü alanın (Field Of View - FOV) tek seferde birbirinden biraz uzaklaşan 
2 boyutlu görüntülerinin alınabilmesini mümkün kılar. Bu durum, CBBT’nin 
gerek radyasyon dozunda gerekse maliyet konusunda BT’ye göre oldukça 
avantajlı bir sistem olmasını sağlamaktadır (Sukovic, 2003). İlgilenilen 
bölgeye (ROI- Region of interest) göre uygun FOV seçilmelidir. Piyasada, 
periapikal radyograf boyutundan tüm kafa iskeletini görüntüleyebilecek 
seviyeye kadar farklı FOV’ a sahip birçok CBBT sistemi bulunmaktadır (Şekil 
1.6., Çizelge 1.1.) (Patel, 2009). 

 

 

Şekil 1.6. Farklı büyüklükteki görüntüleme alanları (FOV). 
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Model Firma CBBT Dedektör Görüntüleme 
Alanı 

Voksel Boyut 
Seçenekleri 

NewTomVGi 
Quantitative 
Radiology, 
Verona, İtalya 

Amorf silikon flat 
panel 

Beş seçenek 6 x 6 
cm’den 15 x 
15cm’e kadar 

0.075mm-0.30mm 

NewTom 5G 
Quantitative 
Radiology, 
Verona, İtalya 

Amorf silikon flat 
panel, 20cm x25 cm 

Beş FOV 
6x6cm’den 
18x16cm’e kadar 

Ultra yüksek: 
0.075mm; Yüksek: 
0.15mm; Düşük: 
0.30mm 

Veraviewepocs 
3D CBBT / 
Pano/Sef 

J. Morita, Kyoto, 
Japonya 

CMOS Flat Panel 
Dedektör 

4 x 4 cm 
4 x 8 cm 
8 x 8 cm 

0.125mm 

3D Accuitomo 170 J. Morita, Kyoto, 
Japonya 

CMOS Flat Panel 
Dedektör 

Dokuz FOV 4 x 
4 cm ve 17 x 12 
cm arasında 
değişen 

0.08mm’den 
0.250mm’e kadar 

I-CAT Classic 
CBBT 

Imaging Sciences, 
Hatfield, PA, 
USA 

Amorf silikon flat 
panel, 20cm x25 cm 16cm x 13-22 cm 0.2mm’den 

0.4mm’ye kadar 

I-CAT Next 
Generation CBBT 

Imaging Sciences, 
Hatfield, PA, 
USA 

Amorf silikon flat 
panel, 20cm x25 cm 

Standart 16x 
6,8,10,13 cm 
Büyütülmüş 17 
x 23 cm 

0.125mm’den 0.4 
mm’e kadar 

Kodak 9000 3D 
CBBT / Pano / 
Sef 

Kodak Dental 
Systems, 
Carestream, 
Rochester, NY, 
ABD 

CMOS optik fiberli 
sensör 

5cm x 3.8 cm tek 
9 x 7 x 3.75 cm 0.076mm- 0.2mm 

Kodak 9500  

Kodak Dental 
Systems, 
Carestream, 
Rochester, NY, 
ABD 

Amorf silikon flat 
panel 

Orta 15 x 9 cm 
Geniş 18.4 x 20.6 
cm 

0.2-0.3mm 

Promax3D 
CBBT/Pano/ Sef 

Planmeca Oy, 
Helsinki, 
Finlandiya 

Flat Panel Sensör 8x8 cm, 8x5 cm, 
4x8 cm, 4x5 cm 1.1- 0.4mm 

Promax 3D Max 
Planmeca Oy, 
Helsinki, 
Finlandiya 

Flat Panel Sensör 
5.5x5 cm ila 
23x16 cm; Tüm 
kafatası: 26 x 
23cm 

0.1, 0.2, 0.4,0.6 mm 

Scanora 3D CBBT 
/ Pano 

Soredex, 
Tuusulu, 
Finlandiya 

CMOS Flat Panel 6 x 6cm’den 14.5 
x 13 cm’e 0.13-0.35mm 

Scanora 3Dx 
CBBT/Pano 

Soredex, 
Tuusulu, 
Finlandiya 

CMOS Flat Panel 5 x 5 cm’den 24 
x 17 cm’e 0.1-0.5mm 

Galileos Comfort 
CBBT/Sef 

Sirona Dental 
Systems, 
Bensheim, 
Almanya 

Tescilli Siemens 
Teknoloji 15 x 15 x 15 cm 0.15mm-0.3mm 

 

Çizelge 1.1. Güncel CBBT cihazları ve teknik özellikleri (Kamburoğlu ve ark., 2012). 
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Güncel CBBT sistemleri kullandıkları X ışını alıcısına göre, imaj 

güçlendirici tüpe bağlı yükten bağlaşımlı aygıt (IIT/CCD - image intensifier 
tube/charge coupled device) ve flat panel dedektör olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Flat panel dedökterler IIT/CDD alıcılara göre daha yüksek 
görüntü kalitesine sahiptir ve güncel sistemlerde daha çok kullanılmaktadır 

(Scarfe ve Farman 2008).  

 

CBBT sistemleri görüntüleme alanı büyüklüklerine göre de küçük, orta 
ve geniş hacimli cihazlar olarak sınıflandırılabilirler. Klinisyenler, taranan 
alan genişlediğinde hastanın maruz kalacağı radyasyon dozu artacağından, 

ALARA  (As Low As Reasonably Achievable) prensibi gereğince mümkün 
olan en küçük görüntüleme alanını tercih etmelidir. Orta görüntüleme alanlı 
sistemler her iki çenenin, geniş görüntüleme alanlı cihazlar ise tüm başın 
taranmasında kullanılırlar ve genellikle ortodontik ve ortognatik tedavi 

planlamasında tercih edilirler (Hirsch ve ark., 2008; Benavides ve ark., 2012; 
Pauwels ve ark., 2012a). Küçük görüntüleme alanlı cihazlar birkaç diş, bir 

kadran veya tek çene taramak için endodontik veya cerrahi amaçlarla 

kullanılırlar. 
 

Görüntüleme alanın küçülmesi ile uygulanan radyasyon dozun 
azalacağı gibi X ışını saçılması (scatter) da azalır. Bu durum, görüntü 

kirliliğinin (noise) de azalmasına eden olur. Bu nedenle küçük görüntüleme 
alanlı cihazların yüksek görüntü çözünürlüğü sağladığı belirtilmektedir 

(Scarfe ve Farman 2008). 

 

1.6.1. CBBT’de Görüntünün Elde Edilmesi ve Değerlendirilmesi 

  

CBBT sistemlerinde, X ışını kaynağı ve alıcısının dönüşü sırasında alıcılar 
tarafından elde edilen lateral ve posterior-anterior sefalometrik 

radyografilere benzeyen 2 boyutlu görüntü serilerinin (projection images), 
bilgisayarlarda özel bir algoritma kullanılarak yapılandırılması sonucu 3 

boyutlu görüntü ortaya çıkar. Bu işlem sırasında kullanılan sisteme göre, her 
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biri bir milyondan fazla piksel içeren 100’den 600’e kadar ham görüntü 
kullanılması mümkündür (Hatcher, 2010). Toplam görüntü sayısını; saniyede 
elde edilen görüntü sayısı (frame rate), görüntülenecek alan ve sistemin 
dönüş hızı belirlemektedir. Bu ham görüntülerin sayısı arttıkça, 3 boyutlu 
görüntünün elde edilmesinde kullanılacak veri de arttığından daha yüksek 
uzaysal (spatial resolution) ve kontrast (contrast resolution) çözünürlük ile 
sinyal gürültü oranı (signal-to-noise ratio) sağlanır ve görüntü kalitesi daha 
yüksek olur. Ancak bu durum, radyasyon dozunun, ışınlama ve 
görüntününün bilgisayarda işlenme süresinin artmasına yol açmaktadır. 
Oysa ALARA prensibi gereğince, teşhis sırasında yeterli kalitede görüntü 
elde edilebilmesi için gerekli ham görüntü sayısının mümkün olduğunca 
düşük tutulması gerektiği belirtilmektedir (Scarfe ve Farman, 2008) 

 

İlk kez Feldkamp ve ark. tarafından 1984 yılında tanımlanan konik ışın 
algoritması, bu görüntü veri setini kullanarak herhangi bir yönde, değişen 
kalınlıklarda düzlemsel ve eğimli görüntü rekonstrüksiyonu yaparak kemik 
ile yumuşak dokuların bilgisayar monitöründe izlenebilen üç boyutlu 
görüntüsünün elde edilmesine olanak sağlamıştır. Araştırmacılar fan-beam 
rekonstrüksiyon formülü yerine, iki boyutlu projeksiyon setinden direk üç 
boyutlu görüntü rekonstrüksiyonu yapan geri projeksiyon formülünü 
üretmişlerdir. Bu Modifiye Feldkamp Algoritması, günümüzde CBBT 
sistemlerinde en çok kullanılan algoritmadır (Kamburoglu ve ark., 2012). 

 

CBBT’de kulanılan alıcıların yakaladığı ham görüntülerin, 
bilgisayarlarda yeniden yapılandırılmasından sonra elde edilen 3 boyutlu 
dijital verinin en küçük alt ünitesine voksel (voxel) adı verilmektedir (Şekil 
1.7.). CBBT sistemlerindeki vokseller X, Y ve Z eksenleri eşit olacak şekilde 

izotropik olup boyutları 0,076 mm3 ile 0,4 mm3  arasında değişmektedir. Bu 

izotropik yapı, hacimdeki kesit oryantasyonu ne olursa olsun aynı uzaysal 
çözünürlüğün elde edilmesini sağlar (Hodez ve ark., 2011). Her bir voksel, 
görüntülenecek dokuların  atenuasyon değerine yakın bir gri değere sahiptir. 
Güncel CBBT cihazları 12 (4,096 gri değeri) ila 14 bit (16,384 gri değeri) 
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arasında  değişen görüntüler sunabilmektedir. Görüntünün keskinliği ve 

çözünürlüğü direk olarak voksel boyutu ve gri değerine bağlı olduğundan, 
daha küçük voksel ve yüksek gri değeri, daha doğru ve hassas görüntü elde 

edilmesini sağlar (Stratemann ve ark., 2008; Hatcher, 2010, Maloul ve ark., 
2011). Ancak, görüntü kalitesinin arttırılması amacıyla voksel boyutunun 

düşürülmesi, radyasyon dozundaki artışı beraberinde getirmektedir. 

 
 

 
 

CBBT sistemlerinde vokseller izotropik olduğu için görüntüleri, 
ortogonal veya nonortogonal herhangi bir düzlemde yüksek doğrulukla 

yeniden yapılandırılabilir. Kullanılan flat panel dedektör teknolojisi ve 
izotropik veri elde edebilme yeteneğine bağlı olarak, aralarında çok az 
mesafe olan, farklı atenüasyon değerlerine sahip objeleri ayırt edilebilmesi 
mümkün olur. Sonuçta, CBBT sistemlerinde farklı açılardan alınan ham 
görüntülerden bilgisayarlar yardımı ile yumuşak doku, iskelet, diş ve 
havayolu gibi dokuları içeren 3 boyutlu görüntüler elde edilmiş olunur 

(Huang ve ve ark., 2008). Bilgisayarlarda elde edilen bu multiplanar 
görüntüler, birbiriyle uyumlu şekilde hareket eden aksiyal, sagittal ve 

koronal düzlemlerde klinisyene sunulur (Şekil 1.8). Klinisyen inceleyeceği 
alanı tararken kullandığı düzlemde ilerlerken aynı anda diğer düzlemlerde 

de ilerleyebilmektedir. Bu özellik, 3 boyutlu görüntünün dinamik bir şekilde 
tüm kesitlerde eş zamanlı olarak incelenmesine imkan tanımaktadır. Ayrıca 

Şekil 1.7. CBBT’de elde edilen dijital verinin en küçük alt ünitesi olan izotropik yapıdaki voksel. 
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görüntü üzerinde kontrast ve büyüklük uyumlandırmalarının, mesafe 

ölçümlerinin ve işaretlemelerin yapılabilmesi da CBBT görüntülerinin 

değerlendirilmesinde büyük avantaj sağlamaktadır (Scarfe ve Farman, 2008). 

 

 

 

CBBT’de multiplanar reformasyon (MPR), ışın toplamı ve volümetrik 
görüntüleme olarak adlandırılan üç farklı görüntüleme modu vardır. MPR 
modunda genellikle oblik ve eğimli düzlemler kullanılır ve distorsiyona 
uğramamış panoramik benzeri görüntü düzenlemesi yapılabilir. Işın 
toplamı, hastanın spesifik volümünü gösteren görüntü dilimleri oluşturmak 
için kesit kalınlığı artmış görüntüleri kullanır. Işın toplamı görüntüleri, 
lateral sefalometrik ve buna benzer radyografik görüntüler oluşturmak için 

kullanılabilir. Geleneksel tekniklerde bu radyografiler magnifikasyon ve 
distorsiyona uğrarken CBBT’de benzer görüntü deformasyonları görülmez. 

Bununla birlikte bu teknikte tüm volumetrik veri seti kullanılır ve anatomik 

görüntü kirliliği yani kesitlerin süperpozisyonu, görüntünün tam olarak 

değerlendirilmesini engeller. Üç boyutlu görüntü oluşturmada indirekt 
hacim oluşturma (Indirect Volume Rendering - IVR) ve direkt hacim 

Şekil 1.8. CBBT’de birbiriyle uyumlu şekilde hareket eden aksiyal (A), sagittal (S) ve koronal (K) 
düzlemler. 
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oluşturma (Direct volume rendering - DVR) olmak üzere iki farklı teknik 

kullanılabilir (Scarfe ve Farman 2008; Scarfe ve ark., 2012). 

 

1.6.2. CBBT’nin Görüntü Kalitesine Etki Eden Unsurlar 

 

CBBT’de, kullanılan dedektörün şekli ve büyüklüğü, ışın projeksiyon 
geometrisi ve görüntülemek istediğimiz alanı sınırlayan ışın demeti 

kolimasyonu ile medikal BT’den çok daha düşük efektif dozlar kullanılarak 
yeterli görüntü kalitesine sahip dentomaksillofasiyal görüntüler elde 

edilebilir. Ancak, görüntü kalitesini arttırmaya çalışırken radyasyon 
dozunun da artmasına neden olunabilir (Palomo ve ark., 2008; Davies ve 

ark., 2012). Bu nedenle teşhis ve tedavi için yeterli kalitede görüntü elde 
edilmesi için CBBT kullanılırken görüntüleme alanı, kesit kalınlığı, ham veri 

sayısı gibi değişkenleri mümkün olan en düşük seviyede tutmak gerektiği 
belirtilmektedir. Buna göre klinisyenlerin, her vakanın kendi teşhis 

gereksinimi doğrultusunda yeterli görüntü kalitesini belirleyip, buna uygun 

ışınlama faktörlerini seçmesi önerilir (Hirsch ve ark., 2008, Qu ve ark., 2010; 
Pauwels ve ark., 2012a). 

 

CBBT sistemlerinde, görüntüleme alanı, ışınlama parametreleri (kVp, 
mA) ve diğer faktörler radyasyon dozunun değişiklik göstermesinde rol 
oynar. Uygulana radyasyon dozu, kullanım amacına göre belirlenen 
görüntüleme alanı ile doğrudan ilişkilidir. Küçük ve orta görüntüleme alanı 
kullanan CBBT cihazlarında radyasyon dozu genellikle 29-477 !Sv 
arasındadır, medikal BT’de ise bu değer 474-1160 !Sv arasında değişir 
(Ludlow ve ark., 2008; Scarfe ve Farman, 2008; Patel, 2009; Hatcher, 2010). 
CBBT dozu medikal BT’ye göre daha düşük olsa da geleneksel iki boyutlu 
dental radyografiye göre daha yüksektir. Uluslararası Radyasyondan 
Korunma Komisyonu (ICRP) 2007 verilerine göre, CBBT’de efektif dozlar 19-
368 !Sv arasında bulunmuştur (Pauwels ve ark., 2012a). Fosfor plak ve F tipi 
hızlı film ile alınan tüm ağız radyografilerinde dikdörtgen kolimasyon 
kullanıldığında efektif doz 34.9 !Sv, yuvarlak kolimasyon kullanıldığında ise 
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170.7 !Sv olarak hesaplanmıştır. Dijital panoramik radyografilerde (CCD) ise 

efektif doz 14.2 !Sv ile 24.3 !Sv aralığında değişmektedir (Ludlow ve ark., 
2008).  

 

CBBT sistemlerinde kullanılan konik ışın demeti BT sistemlerinde 
kullanılan fan ışın demetinin aksine tüm görüntüleme alanını etkilediğinden 

saçılma daha fazla olmaktadır. Bu durumun görüntü kontrastını azalttığı ve 
radyasyon dozu ve görüntü kirliliğinin arttırdığı görülür (Miracle ve 

Mukherji, 2009). 

 

Görüntü kalitesini olumsuz etkileyen bir diğer faktör, metalik yapılara 

bağlı olarak ortaya çıkan artifaktlardır. CBBT görüntülerinde, metal 
restorasyonlar, kök kanal dolgu materyalleri ve implantlardan kaynaklı 

görüntü hataları ortaya çıkabilir (Kamburoğlu ve ark., 2010). Bu durum, 
CBBT görüntülerinde çeneyi boydan boya kat eden çizgisel artifaktlar 
şeklinde izlenir. Artifaktlar ışın sertleşmesine bağlı olarak da 
gelişebilmektedir. Düşük enerjili x ışını fotonlarının dokulardan geçerken 

kademeli olarak absorbe olması, kalan ışın demetinin enerjisini de kademeli 

olarak arttırır. Işın demetinin sertleşmesi olarak tanımlanan bu olay, 
CBBT’de medikal BT’ye göre daha belirgindir. Yüksek densiteli yapılara 
bitişik koyu bantlar şeklinde görülen ışın sertleşmesine bağlı artifaktlar 
hastalıkları taklit edebilir (Schulze ve ark., 2011), kök kanal dolgu 

materyallerinden kaynaklanan artifaktlar ise kök fraktürlerine benzer 
görüntü oluşturabilir. 

 

Görüntüde oluşan artifaktların bir diğer nedeni de ışınlama sırasında 
hastanın hareket etmesidir. Hareket artifaktı, incelenen yapının çevresindeki 

sınırların çift hatlı görülmesine neden olur ve ışınlama süresi uzadıkça 
görülme olasılığı artar. Çekim sırasında hastanın hareket etmesinin 
engellenmesi amacıyla CBBT cihazlarında başı sabitleyici özel parçalar 
kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak, tarayıcının kalibrasyonu yetersiz ise 
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dairesel çizgilenmeler şeklinde görülen artifaktlar da oluşabilir (Schulze ve 

ark., 2011; Angelopoulos ve ark., 2012). 

 

 

1.6.3. CBBT’nin Endodontide Kullanımı 

 

CBBT’nin; kök-kanal anatomisinin, apikal lezyonların, dış ve iç 

rezorpsiyonların, kök kanal boyunun, kanal dolgusunun, kök kırıklarının 

değerlendirilmesinde oldukça başarılı sonuçlar verdiği gösterilmiştir 

(Terakado ve ark., 2000; Cohenca ve ark., 2007; Cotton ve ark., 2007; Patel ve 

ark., 2007; Maini ve ark., 2008; Matherne ve ark., 2008; Michetti ve ark., 2010; 

Cheng ve ark., 2011; Zhang ve ark., 2011; Zheng ve ark., 2011; Seo ve ark., 

2012; Cheung ve ark., 2013).  

 

Daimi dişlerde, CBBT ile özellikle diş dokularının ve kök-kanal 

sisteminin değerlendirilmesinde oldukça başarılı sonuçlar alındığını hatta 

verilerin mikro BT ile karşılaştırılabilir seviyede olduğunu öne süren 

çalışmalar bulunmasına karşın (Maret ve ark., 2010; Domark ve ark., 2013; 

Paes da Silva Ramos Fernandes ve ark., 2014), CBBT’nin süt dişlerinin kök-

kanal morfolojisinin değerlendirilmesinde kullanıldığı çalışma sayısı çok 

azdır. Bunlardan ilkinde Jung ve ark., (2012) CBBT görüntüsü bulunan 38 

çocukta, 18 süt üst orta kesici, 62 yan kesici ve 58 köpek dişini, kuron-kök 

uzunluğu, kuron-kök oranı, mesio-distal ve bukko-palatinal kök genişliği 

açısından değerlendirerek; elde edilen verilerle süt keser diş morfolojilerinin 

daha iyi anlaşılabildiğini ifade etmişlerdir. Yang ve ark. (2013) da, yaptıkları 

bir arşiv taramasında; 287 çocuktan alınan CBBT görüntülerinde 487 alt 2. süt 

azı dişininin kök-kanal morfolojisini inceleyerek CBBT’nin kanal 

morfolojilerinin değerlendirilmesinde oldukça etkili bir araç olduğunu 

belirtmişlerdir. Başka bir çalışmada ise Gaurav ve ark. (2014), 15’er adet 

çekilmiş alt süt azı, üst süt azı, alt süt keser ve üst süt keser dişini kök ve 

kanal sayısı, sement-dentin birleşimi ve orta üçlüdeki kanal çapı ve kök 

uzunluğı açısından CBBT ile değerlendirerek, CBBT’nin kök kanal 
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anatomisinin değerendirilmesinde oldukça başarılı olduğunu 

göstermişlerdir. 

 

Kanal dolgusu seviyesini değerlendirmek üzere geleneksel 

radyografilerle CBBT’nin karşılaştırdığı çalışmalarda da çarpıcı sonuçlar 

ortaya çıkmıştır. Cheng ve ark. (2011), kök kanal tedavisi sonrasında çekilen 

periapikal radyografilerde kanal dolgularının kabul edilebilir seviyede 

sonlandırılmış olduğu gözlenen 109 daimi azı dişinden alınan CBBT 

görüntüleri üzerinde yapılan değerlendirmede, olguların %30’unda  

dolguların eksik veya taşkın olarak yapıldığını göstermiştir. Benzer olarak, 

Cheung ve ark., (2013) kök kanal tedavisi uygulanmış dişlerde tedavinin  

başarısı ve apikal dokular değerlendirilirken, periapikal radygrafiler ile 

CBBT görüntüleri arasında önemli farklar bulunduğunu gözlemişlerdir. 

 

Günümüzde, CBBT kullanımı yüksek radyasyon dozu nedeniyle, şu an 

için sadece geleneksel radyografilerden elde edilen bilgilerle hastalığın 

teşhisi ve tedavisinin ideal olarak yapılamayacağı durumlarda ve CBBT 

görüntülerinden belirgin bir fayda sağlanacağı umulduğu takdirde uygun 

görülmektedir (Patel, 2009). Dolayısı ile CBBT’nin sadece endodontik 

tedavide kanal çalışma boyunun belirlenmesi gibi bir amaçla kullanımı 

henüz mümkün değildir. Bununla birlikte CBBT görüntüleri üzerinde 

yapılan ölçümlerin, anatomik yapıların gerçek boyutlarını ne ölçüde doğru 

olarak yansıttığını değerlendiren çalışmalar araştırmacıların ilgisini 

çekmektedir.  

 

1.6.4. CBBT’nin Lineer Ölçüm Amaçlı Kullanımı 
 

CBBT ile 3 boyutlu volumetrik bilgi elde edilmesinin (Grauer ve ark., 2010) 

yanı sıra bu görüntüler üzerinde lineer ve anguler ölçümler yapılabilmesi de 

CBBT’nin son dönemde farklı amaçlarla kullanımını gündeme getirmiştir. 

Nitekim; CBBT, kanal boyu ölçümlerinde (Sherrard ve ark. 2010; Janner ve 
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ark., 2011; Jeger ve ark., 2012; Liang ve ark., 2013; Tchorz ve ark., 2013), 
ortodontik analiz ve tedavi planlamalarında (Farman ve Scarfe, 2006; Kumar 
ve ark., 2007; Cattaneo ve ark., 2008; Kumar ve ark., 2008; Grauer ve ark, 
2010), kemik lezyonların boyut ve hacimlerinin değerlendirilmesinde (Pinsky 
ve ark., 2006), implant uygulanacak bölgelerin değerlendirilmesinde 
(Suomalainen ve ark., 2008), hava yolunun alan ve hacim ölçümlerinde (Tso 
ve ark., 2009; Lenza ve ark., 2010; Zhao ve ark., 2010; Oh ve ark., 2011) 
kullanılmaktadır. Ancak sistemin yaygın olarak kullanılmasının yanı sıra, 
CBBT görüntüleri üzerinde yapılan ölçümlerin doğruluğunun sorgulandığı 
çalışmalara da ağırlık verildiği görülmektedir. 

 

Çalışmalar ortodontide 3 boyutlu modellerden elde edilen ölçümlerle 
başarılı sonuçlar alınacağını göstermiştir (Zilberman ve ark., 2003, Quimby 
ve ark., 2004). Nitekim; Hilgers ve ark (2005), 25 insan kafatası üzerinde 
yaptıkları bir çalışmada 11 farklı anatomik nokta arasında CBBT  ile elde 
edilen ölçümlerin, gerçek boyutlara yakın sonuçlar verdiğini göstermişlerdir. 
Benzer olarak Brown ve ark. (2009), 19 insan kafatası üzerinde 24 anatomik 
nokta arasındaki mesafeyi CBBT görüntüleri üzerinde ölçerek gerçek 
boyutlarla karşılaştırdıklarında, CBBT ölçümlerinin gerçek boyutlara yakın 
sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir.  Baumgaertel ve ark. (2009), 30 insan 
kafatası üzerinde yaptıkları çalışmada ise, CBBT görüntüleri üzerinde 
overjet, overbite, ark boyu, azı dişleri ve köpek dişleri arasındaki mesafeleri 
ölçüp ve bunları gerçek boyutlarıyla karşılaştırılarında, CBBT üzerinde 
yapılan ölçümlerin güvenilir sonuçlar verdiğini ifade etmişlerdir. Lineer 
ölçümlerde CBBT’nin başarılı sonuçlar verdiğini gösteren çok sayıda çalışma 
bulunmaktadır (Lascala ve ark., 2004; Misch ve ark., 2006; Pinsky ve ark., 
2006; Loubele ve ark., 2008; Suomalainen ve ark., 2008; Moshfeghi ve ark., 
2012; Gaia ve ark., 2014).  

 

CBBT görüntüleri üzerinde kök ve kanal çalışma boyunun ölçüldüğü 
çalışmalar ise az da olsa vardır. Sherrard ve ark., (2010) keser ve küçük azı 
dişlerinden oluşan 52 domuz dişinde yaptıkları bir çalışmada, sement-mine 
birleşimi ile kök apeksi (kök boyu) ve insizal uç ile kök apeksi (diş boyu) 
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arasındaki mesafeler ölçerek, CBBT görüntülerinden elde edilen ölçümler ile 

gerçek boyutlar arasında anlamlı fark bulunmadığını gözlemişlerdir. Liang 

ve ark. (2013) 16 adet insan kafatası üzerinde bulunan 162 daimi dişte 

yaptıkları çalışmada, azı ve küçük azı dişlerinde tüberkül tepesi ile apikal 

açıklık, keser dişlerinde ise insizal uç ile apikal açıklık arasındaki mesafeyi 

CBBT görüntüleri üzerinden ölçüp bu dişlerin çekilmesinin ardından 

belirlenen gerçek uzunluklar ile karşılaştırdıklarında, CBBT ölçümleri ile 

gerçek uzunluklar arasında oldukça yüksek korelasyon bulunduğunu ve 

CBBT ölçümlerinin güvenilir olduğunu belirlemişlerdir. Benzer şekilde 

Tchorz ve ark. (2013), 10 üst ve 10 alt daimi azı dişinde yaptıkları çalışmada, 

tüberkül tepesi ve apikal açıklık arasındaki mesafeyi CBBT görüntüleri 

üzerinde ölçerek gerçek uzunluklarla karşılaştırdıklarında, CBBT görüntüleri 

üzerinde 3 boyutlu olarak ölçülen kanal çalışma boyu ile gerçek uzunluklar 

arasında yüksek bir korelasyon olduğunu gözlemişlerdir. Metska ve ark. 

(2014) ise, 5 adet insan üst çenesi üzerinde bulunan 7 azı, 11 küçük azı, 7 

kanin ve 15 keser dişte yaptıkları çalışmada, tüberkül tepesi ile kök ucu 

arasındaki mesafeyi kanal kurvatürlerini takip edecek şekilde CBBT 

görüntüleri ve periapikal radyografiler üzerinden ölçerek dişlerin 

çekilmesinin ardından belirledikleri gerçek kanal uzunlukları ile 

karşılaştırdıklarında, CBBT görüntülerinden elde edilen ölçümlerin gerçek 

kanal boyundan daha kısa, periapikal radyografilerden elde edilenlerin ise 

daha uzun olduğunu belirlemiş, iki yöntem arasında anterior dişlerde fark 

bulunmazken posterior dişlerde CBBT’nin gerçek kanal uzunluğuna anlamlı 

derecede daha yakın sonuçlar verdiğini göstermiştir.  

 

Connert ve ark.’ nın (2013) iki üst çene ve bir alt çene modeli üzerine 

yerleştirilmiş toplam 42 daimi dişte yaptıkları in vitro bir çalışmada, CBBT 

görüntülerinden elde edilen kanal çalışma boyu ölçümlerini gerçek 

uzunluklar ile karşılaştırdıklarında, CBBT görüntüleri üzerinden elde edilen 

ölçümlerin gerçek kanal uzunlukları ile son derece benzer olduğunu, aradaki 

farkın ortalama 0.41 mm olduğu gözlemişlerdir. Araştırmacılar, azı 

dişlerinde kanal eğimine uygun olacak şekilde ikiden çok nokta arasında 
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yapılacak ölçümlerin daha doğru sonuçlar vereceğini ve ölçümler arasındaki 
farkın göz ardı edilebileceğini belirtmişlerdir. 

 

CBBT görüntülerinin, gerçek boyut ve ilişkileri ne derece yansıttığına 
dair daimi dişlerde yapılan çok sayıda çalışmaya rastlanmakla birlikte, süt 
dişlerinde elde edilen ölçümlerin doğruluğunu değerlendiren bir çalışma 
bulunmamaktadır. Buna karşın, CBBT’nin özellikleri dikkate alındığında, bu 
görüntüler üzerinde daimi diş jermi ile süt dişi köklerinin ilişkisi, apikal 
açıklığın kök apeksine göre lokalizasyonu ve bunun daimi diş jerminin 
konumu ile bağlantısını belirlemek mümkün görünmektedir. Özellikle CBBT 
görüntüleri ile, fizyolojik kök rezorpsiyonu sürecinde apikal açıklığın 
konumunda ortaya çıkan değişiklikleri 3 boyutlu olarak değerlendirmek ve 
bu sayede diş hekimlerinin 2 boyutlu radyografiler üzerinde kanal boyu 
belirlemesinde yardımcı olacak bilgilerin elde edilmesine olanak sağlayacağı 
düşünülebilir. 

 

1.7. Amaç 
 

Bu çalışmanın amacı; fizyolojik kök rezorpsiyonunun, daimi diş jermi 
sürerken süt dişi köküne en yakın olduğu noktadan ilerleyeceği ön bilgisi ve 
apikal açıklığın jermle uyumlu bir şekilde koronale doğru yer değiştirdiği 
hipotezine dayanarak, süt dişi kökleri arasında yükselmiş olan daimi diş 
jermi gövdesinin konumu ile apikal açıklığın konumu ve seviyesi arasında 
herhangi bir ilişki bulunup bulunmadığını, daha önce çeşitli nedenlerle 
çekilmiş CBBT görüntüleri üzerinde retrospektif olarak belirlemek ve buna 
göre, süt dişlerinde kanal çalışma boyunun belirlenmesi için daimi diş 
jerminin referans olarak kullanılıp kullanılamayacağını tartışmaktır. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

2.1. Araştırmaya Dahil Edilen Hastaların Belirlenmesi 
 

Bu çalışma; 2010 Ocak-2014 Ocak tarihleri arasında özel bir görüntüleme 
merkezinde, Kodak Carestream 9000 3D Extraoral Imaging System 
(Carestream Health, Rochester, NY, USA) kullanılarak, 4-10 yaş arasındaki 
çocukların alt çene molar bölgesinden çeşitli amaçlarla çekilmiş olan CBBT 
görüntülerinde bulunan, süt 1. ve 2. azı dişler üzerinde yapılmıştır. 
Çalışmada değerlendirilecek CBBT’lerin, yeterli görüntü kalitesi sunan 0,076 

mm3 ile 0,1 mm3 voksel kalınlığına sahip olması şartı aranmıştır. Araştırma 

için gerekli etik kurul onayı, 22.01. 2104 tarihinde Ankara Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Araştırma Etik Kurulu Başkanlığı’ndan alınmıştır (Sayı: 
36290600).  

 
Yapılan arşiv taramasında, belirtilen tarihler arasında çekilmiş olan 915 

tomografi görüntüsünden 160’ının istenilen yaş aralığına sahip çocuklardan 

alındığı, bunların 17’sinin 0,076 mm3  ile 0,1 mm3  voksel kalınlığına sahip alt 

çene azı bölgesine ait CBBT’ler olduğu belirlenmiştir. 
 

Bu 17 CBBT görüntüsü üzerinden çalışmaya dahil edilecek alt süt azı 
dişlerinde; 

 
1- Fizyolojik kök rezorpsiyonunun kökün 1/2’sini geçmemiş olması, 
2- Altlarında daimi diş jermi olması, 
3- Herhangi bir patolojik dış veya iç rezorpsiyon alanının bulunmaması 

şartı aranmıştır. 
 
Buna göre yapılan değerlendirmede, yaşları 5 ile 8 arasında değişen 6’sı  

erkek 7’si kız olmak üzere 13 çocuğa ait CBBT görüntüsünde, belirtilen 
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kriterlere uygun 15 alt 1. süt azı ve 15 alt 2. süt azı olmak üzere toplam 30 

adet süt azı dişi belirlenerek çalışmaya dahil edilmiştir. 
 

Çalışmaya dahil edilen 13 CBBT görüntüsünün değerlendirilmesine 
geçilmeden önce, değerlendirmeyi yapacak olan pedodontistin bu konuda 

tecrübeli olan bir radyolog ile kalibre olması amacıyla, bu iki araştırmacı 
çalışma dışında tutulan 5 adet CBBT görüntüsünü ayrı ayrı değerlendirmiş, 
ardından sonuçlar karşılaştırılmıştır. Yapılan değerlendirmelerde fikir birliği 
olmadığı durumlarda ortak bir karara ulaşılaşılabilmesi amacıyla iki 

araştırmacı CBBT görüntülerini bu kez beraber değerlendirmiş ve ortak bir 
karara varılıncaya kadar incelemeye devam edilmiştir. Böylece iki 

araştırmacının birbirleriyle kalibre olmaları sağlanmıştır. 
 

 
2.2. CBBT Görüntüleri Üzerinde Alt Süt Azı Dişleri ve Daimi Diş Jeminin 

Değerlendirilmesi 

 

Çalışmaya dahil edilen CBBT görüntülerinde, alt süt azı dişlerinin kök kanal 
sistemleri ile altlarında bulunan daimi diş jermi, Kodak Dental Imaging 

Software 3d Module yazılımı (v. 2.4) kulanılarak değerlendirilmiştir. Bu 
işlem sırasında aksiyal, sagittal ve koronal kesitlerde dişin uzun ve yatay 

aksına uygun olacak şekilde açılama gerçekleştirilerek, verev dilimleme 
seçeneği kullanılmıştır (Şekil 2.1.). CBBT görüntülerinde gerekli 

görüldüğünde kontrast ve büyütme ayarları yapılarak, tüm değerlendirmeler 
60 Hz 1920 x 1080 çözünürlüğe sahip 22 inch Dell (Dell, Round Rock, 

Amerika) LCD ekranda gerçekleştirilmiştir. 
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Görüntülerin değerlendirilmesi sırasında; apikal açıklığın süt dişi kök 
apeksi ve daimi diş jermi ile olan konum ilişkisinin saptanabilmesi amacıyla 

öncelikle, süt azı dişleri ve altlarında bulunan daimi diş jermlerine ait bazı 
referans noktaları belirlenmiştir. 

 
Bu referans noktaları;  

 
1- Her bir kök kanalı için süt dişinin apikal açıklığı (AA), 

2- Her bir kök kanalı için süt dişinin kök apeksi (KA), 
3- Süt dişi furkasyonunun en koronal noktası (F), 

4- Her bir kök kanalının daimi diş jermine en yakın mesafede olduğu 
nokta (JEN), 

5- Daimi diş jerminin kuron apeksi (JKA) olarak belirlenmiştir (Şekil 2.2.). 
 

 

Şekil 2.1. CBBT görüntüleri değerlendirilirken; aksiyal, sagittal ve koronal kesitlerde dişin uzun ve 
yatay aksına uygun olacak şekilde açılama gerçekleştirilerek verev dilimleme seçeneği 
kullanılmıştır. a: Aksiyal kesit, s: Sagittal kesit, k: Koronal kesit, 3D: Üç boyutlu rekonstrüksiyon. 
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Referans noktaları belirlenirken CBBT görüntülerinde süt azı dişleri ve 
altlarında bulunan daimi diş jermi aksiyal kesit üzerinde değerlendirilmiş, 
daha sonra belirlenen bu noktalar sagittal ve mümkünse koronal kesitlerde 
de değerlendirilerek doğrulanmış ve aksiyal kesit üzerinde bulundukları 

konum mm cinsinden kaydedilmiştir (Şekil 2.3.). 

Şekil 2.2. Kaydedilen referans noktalarına ait şekil. F: Süt dişi furkasyonunun en koronal noktası; 
JKA: Daimi diş jerminin kuron apeksi; AA: Süt dişinin apikal açıklığı; KA: Süt dişinin kök apeksi; 
JEN: Her bir kök kanalının daimi diş jermine en yakın mesafede olduğu nokta. 
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2.3. Referans Noktalarının Belirlenmesinde İzlenen Prensipler 

 

2.3.1. Her Bir Kök Kanalı için Süt Dişi Apikal Açıklığının (AA) 

Belirlenmesi 

 

Köklere ait AA belirlenirken, aynı kökte birden fazla kanalın bulunduğu 

durumlarda, yalnızca kanal ağzından başlayarak kök boyunca apikale doğru 

seyreden ana kanal değerlendirilmiş, aksesuar kanallar değerlendirme 

dışında tutulmuştur. Bunun için değerlendirmeye dahil edilen ana kanal, 

aksiyal kesit üzerinde kanal ağzından başlanarak kök boyunca apikale doğru 

takip edilmiş ve kökü terk ettiği nokta AA olarak kabul edilmiştir (Şekil 

2.4.1-2.4.2). Aksiyal kesit üzerinden belirlenen AA’nın üst üste 5 aksiyal kesit 

üzerinde görünür olması şartı aranmış, konumu sagittal ve koronal 

kesitlerde de doğrulandıktan sonra mm olarak kaydedilmiştir (Şekil 2.5.). 

 

Şekil 2.3. Belirlenen herhangi bir referans noktasının konumunun aksiyal kesit üzerinde mm 

(şekilde çember içinde gösterilen) cinsinden kaydedilmesi. 
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Şekil 2.4.1. Süt 2. azı dişine ait 0.076 mm3  voksel kalınlığındaki tomografinin, 6.11 mm ile 5.50 mm 
arasındaki 9 aksiyal kesit görüntüsü verilmiştir. 1 - 6 numaralı kesitlerde mesial köke ait 
mesiolingual (ML) ve mesiobukkal (MB) kanallar okla gösterilmiştir. 7 - 9 numaralı kesitlerde ise 
ortaya çıkan 2. mesiolingual (ML2) kanal okla gösterilmiştir. Kanal ağzından başlanarak apikal 
yönde takip edilen ML kanal ana kanal olarak değerlendirildiğinden, ML2 yan kanalı 
değerlendirme dışı tutulmuştur. Bu kesitlerde ML kanalınn bütünlüğü halen korunduğundan 
kesitlerde apikal yönde incelenmeye devam edilmiştir. J: İkinci küçük azı diş jermi, M: Mesial yön, 
D: Distal yön, B: Bukkal yön, L: Lingual yön. 
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Şekil 2.4.2. Resim 2.4.1.’deki aynı süt 2. azı dişine ait 0.076 mm3 voksel kalınlığındaki tomografinin, 
5.42 mm ile 4.81 mm arasındaki 10-18 numaralı aksiyal kesit görüntüleri verilmiştir. 10 - 13 
numaralı kesitlerde mesial köke ait ML kanal (mesial kök için ana kanal), ML2 yan kanalı ve MB  
kanal okla gösterilmiştir. Bu kesitlerde ML kanalın bütünlüğü halen korunduğundan apikal yönde 
ilerlenmeye devam edilmiştir. 14 numaralı kesit itibariyle ML kanalın bütünlüğünün bozularak, 
resimde okla gösterilen AA aracılığıyla kökler arası bölgeye açıldığı izlenmektedir. AA’nın yan 
kanallarla karıştırılmaması için apikal yönde ilerlenmeye devam edilmiş, AA sonraki 4 aksiyal 
kesitte de izlendiğinden ML kanala ait AA’nın konumu 5.11 mm olarak kaydedilmiştir.  
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2.3.2. Her Bir Kök Kanalı için Süt Dişi Kök Apeksinin (KA) Belirlenmesi 

 

CBBT görüntülerine ait aksiyal kesitler üzerinde her bir kök, mine-sement 

birleşiminden apikale doğru takip edilmiş ve kökün gözlendiği son nokta 

KA olarak kaydedilmiştir (Şekil 2.6.1-2.6.3). Tek bir kök üzerinde, bukkal ve 

lingual kanala ait iki farklı KA’nın gözlendiği durumlarda, KA bu iki kanal 

için ayrı ayrı belirlenmiştir. Buna karşın, tek bir kök üzerindeki iki ayrı 

kanalın aynı KA’ya sahip olduğu durumlarda, bu iki kanal için tek bir KA 

belirlenmiştir. Aksiyal kesit üzerinde belirlenen KA, daha sonra sagittal kesit 

üzerinde saptanarak doğrulanmış ve konumu mm olarak kaydedilmiştir 

(Şekil 2.7.).  

 

 

Şekil 2.5. Aksiyal kesit üzerinde belirlenen apikal açıklığın (AA) konumunun, sagittal 
ve koronal kesit üzerinde de incelenerek doğrulanışı gösterilmiştir. a: AA aksiyal kesitte 
okla gösterilmiştir, k: AA koronal kesitte doğrulanarak okla gösterilmiştir, s: AA 
sagittal kesitte de doğrulanarak okla gösterilmiştir. 3D: Üç boyutlu rekonstrüksiyon 
görüntüsü. J: İkinci küçük azı diş jermi, M: Mesial kökü, D: Distal kök.  
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Şekil  2.6.1. Süt 2. azı dişine ait 0.076 mm3  voksel kalınlığındaki tomografinin, 4.90 mm ile 4.29 mm 
arasındaki 9 aksiyal kesit görüntüsü verilmiştir. 1 - 9 numaralı kesitlerde, mesiolingual (ML) kök ve 
mesiobukkal (MB) kök okla gösterilmiştir. ML kök, bu 9 aksiyal kesit görüntüsü üzerinde halen 
izlendiğinden, KA’ya ulaşılması için daha sonraki kesitlerde apikal yönde ilerlenmeye devam 
edilmiştir. J: İkinci küçük azı diş jermi, M: Mesial yön, D: Distal yön, B: Bukkal yön, L: Lingual yön. 



 

 

 

49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2.6.2. Şekil 2.6.1.’deki aynı süt 2. azı dişine ait 0.076 mm3  voksel kalınlığındaki tomografinin, 
4.21 mm ile 3.60 mm arasındaki 10-18 numaralı aksiyal kesit görüntüleri verilmiştir. Kesitlerde ML 
kök ve MB kök okla gösterilmiştir. ML kök, bu 9 aksiyal kesit görüntüsü üzerinde halen 
izlendiğinden, KA’ya ulaşılması için apikal yönde ilerlenmeye devam edilmiştir. 
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Şekil 2.6.3. Şekil 2.6.1. ve 2.6.2.’deki aynı süt 2. azı dişine ait 0.076 mm3  voksel kalınlığındaki 
tomografinin, 3.52 mm ile 3.14 mm arasındaki 19-24 numaralı aksiyal kesit görüntüleri verilmiştir. 
Kesitlerde ML kökün yapısal olarak bozulduğu ve çok küçük bir noktadan apikale doğru 
ilerlemeye devam ettiği görülmektedir. 22 numaralı kesit itibariyle resimde okla gösterilen ML 
kökün KA’sına ulaşılmıştır ve konumu 3.29 mm olarak kaydedilmiştir. 23 ve 24 numaralı kesitlerde 
ML kök sonlanarak yerini okla gösterilen periapikal bölgeye (PA) bırakmıştır. MB kök ise halen 
izlenmeye devam etmektedir. 
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2.3.3. Süt Dişi Furkasyonunun En Koronal Noktasının (F) Belirlenmesi 

 

CBBT görüntülerine ait aksiyal kesitler üzerinde, süt dişi kuronunun okluzal 

yüzünden başlayarak apikale doğru ilerlenmiş ve pulpa odası tabanınından 

kökler arası bölgeye ulaşılmadan önceki en son nokta F olarak kaydedilmiştir 

(Şekil 2.8.). Bu nokta daha sonra sagittal ve koronal kesitlerde de taranarak 

doğrulanmıştır (Şekil 2.9.). 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2.7. Aksiyal kesit üzerinde belirlenen süt dişi kök apeksinin (KA) konumu, sagittal kesit 
üzerinde de incelenerek doğrulanmıştır. a: KA aksiyal kesitte okla gösterilmiştir, s: KA sagittal 
kesitte de doğrulanarak okla gösterilmiştir. 3D: Üç boyutlu rekonstrüksiyon görüntüsü. M: Mesial 
kök, D: Distal kök, J: İkinci küçük azı diş jermi. 
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Şekil 2.8. Süt 2. azı dişine ait, 0,076 mm3  voksel kalınlığına sahip tomografinin 10.25 mm ile 9.64 
mm arasındaki 9 aksiyal kesit görüntüsünde süt dişi furkasyonunun en koronal noktasının (F) 
belirlenişi gösterilmiştir. 1 - 6 numaralı kesitlerde süt 2. azı dişinin pulpa odası tabanı (PO) okla 
gösterilmiştir. 7 numaralı kesit itibariyle resimde okla gösterilen F’ye ulaşılmıştır ve konumu 9.79 
mm olarak kaydedilmiştir. 8 ve 9 numaralı kesitlerde PO, yerini resimde okla gösterilen kökler 
arası bölgeye (KB) bırakmıştır. M: Mesial yön, D: Distal yön, B: Bukkal yön, L: Lingual yön. 
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2.3.4. Her Bir Kök Kanalının Daimi Diş Jermine En Yakın Mesafede 
Olduğu Noktanın (JEN) Süt Dişi Kökü Üzerinde Belirlenmesi 

 

Aksiyal kesit görüntüleri üzerinde furkasyon noktasından itibaren apikal 

yönde ilerlenirken, her bir kök kanalının daimi diş jermine en yakın olduğu 

nokta JEN olarak belirlenmiştir (Şekil 2.10.1-2.10.2). Bu nokta, öncelikle her 

bir kök kanalı için aksiyal kesit üzerinden belirlenip, sagittal kesitte de 

değerlendirilerek doğrulanmış ve konumu mm olarak kaydedilmiştir (Şekil 

2.11.). Ancak daimi diş jerminin süt dişi köklerinin altında bulunduğu her 

durumda KA, JEN noktası olarak kabul edilmiştir. 

 

Şekil 2.9. Aksiyal kesit üzerinde belirlenen süt dişi furkasyonunun en koronal noktasının (F) 
konumu, sagittal ve koronal kesit üzerinde incelenerek doğrulanmıştır. a: F aksiyal kesitte okla 
gösterilmiştir. k: F koronal kesitte doğrulanarak okla gösterilmiştir. s: F sagittal kesitte de 
doğrulanarak okla gösterilmiştir. 3D: Üç boyutlu rekonstrüksiyon görüntüsü. 
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Şekil 2.10.1. Süt 2. azı dişine ait 0.076 mm3  voksel kalınlığındaki tomografinin, 6.12 mm ile 5.51 
mm arasındaki 9 aksiyal kesit görüntüsü verilmiş ve süt 2. azı dişinde mesiolingual (ML) kök 
kanalına ait her bir kök kanalının daimi diş jermine en yakın mesafede olduğu noktanın (JEN), 
0,007 mm’lik aksiyal kesitler üzerinden apikal yönde 4.82 mm’ye kadar ilerlenerek belirlenişi 
gösterilmiştir. 1 - 9 numaralı kesitlerde, okla gösterilen ML kök ve mesiobukkal (MB) kök ile kökler 
arası bölgede bulunan daimi diş jermi (J) izlenmektedir. Apikal yönde ilerlenirken J ile ML kök  
kanalı arasındaki mesafenin giderek azaldığı görülmektedir. J’nin ML kök kanalına en yakın 
olduğu noktanın belirlenebilmesi için daha sonraki kesitlerde apikal yönde ilerlenmeye devam 
edilmiştir. M: Mesial yön, D: Distal yön, B: Bukkal yön, L: Lingual yön. 
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Şekil 2.10.2. Şekil 2.10.1.’deki aynı süt 2. azı dişine ait 0.076 mm3  voksel kalınlığındaki 
tomografinin, 5.43 mm ile 4.82 mm arasındaki 9 aksiyal kesit görüntüsü verilmiştir. 10 ve 11 
numaralı kesitlerde apikal yönde ilerlenirken, J ile ML kök kanalı arasındaki mesafenin azalmaya 
devam ettiği görülmektedir. 12 numaralı kesit itibariyle artık ML kök ve J temas eder hale 
gelmiştir. İki yapı arasındaki mesafenin en az olduğu nokta olması itibariyle resimde okla 
gösterilen bu nokta ML kök kanalı için  5.28 mm’de JEN olarak kaydedilmiştir. M: Mesial yön, D: 
Distal yön, B: Bukkal yön, L. Lingual yön. 
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2.3.5. Daimi Diş Jerminin Kuron Apeksinin (JKA) Tespiti 

 

F noktasının belirlenmesinden sonra aksiyal kesitler üzerinde kökler arası 

bölgeden apikale doğru ilerlenirken, daimi diş jerminin görünür hale geldiği 

ilk nokta JKA olarak belirlenmiştir (Şekil 2.12.). Belirlenen bu nokta daha 

sonra sagittal ve koronal kesitlerde değerlendirilerek doğrulanmıştır (Şekil 

2.13.). 

 

 

 

 

Şekil 2.11. Aksiyal kesit üzerinde belirlenen her bir kök kanalının daimi diş jermine en yakın 
mesafede olduğu noktanın (JEN) konumu sagittal kesit üzerinde de incelenerek doğrulanmıştır. a: 
JEN aksiyal kesitte okla gösterilmiştir, s: JEN sagittal kesitte de doğrulanarak okla gösterilmiştir. 
3D: Üç boyutlu rekonstrüksiyon görüntüsü. M: Mesial kök, D: Distal kök. 
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Şekil 2.12. Süt 2. azı dişine ait 0,076 mm3  voksel kalınlığındaki tomografi görüntüsünün 9.26 ile 
8.64 mm arasındaki 9 aksiyal kesit görüntüsü üzerinde daimi diş jerminin kuron apeksinin (JKA) 
belirlenişi gösterilmiştir. 1 - 3 numaralı kesitlerde süt 2. azı dişinin kökler arası bölgesi (KB) okla 
gösterilmiştir. 4 numaralı aksiyal kesit itibariyle KB’de daimi diş jermi görünür hale gelmiş ve 
resimde okla gösterilen bu nokta 9.03 mm’de JKA olarak kaydedilmiştir. 5 - 9 numaralı kesitlerde 
apikal yönde ilerlenmesi sonucu, resimde okla gösterilen daimi diş jerminin gövdesinin (J) belirgin 
bir şekilde izlendiği görülmektedir. M: Mesial yön, D: Distal yön, B: Bukkal yön, L: Lingual yön. 
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Sonuçta çalışmaya dahil edilen 15 alt 1. süt azı ve 15 alt 2. süt azı dişine 

ait CBBT görüntülerinde AA, KA, F, JEN ve JKA noktaları belirlenerek, 

aksiyal kesit üzerinde bulundukları konum mm cinsinden kaydedilmiştir. 

Referans noktalarının belirlenmesi aynı araştırmacı tarafından 1 hafta sonra 

tekrarlanmış ve iki değerlendirme arasındaki korelasyon istatistiksel olarak 

hesaplanmıştır. Uyumsuzluk bulunduğu ve hangi ölçümün seçilmesi 

gerektiği konusunda kararsızlığın olduğu durumlarda ise, 1 hafta sonra 3. bir 

değerlendirme daha yapılarak referans noktalarının konumları hakkında son 

karar verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 2.13. Aksiyal kesit üzerinde belirlenen daimi diş jerminin kuron apeksinin (JKA) konumu, 
sagittal ve koronal kesit üzerinde incelenerek doğrulanmıştır. a: JKA aksiyal kesitte okla 
gösterilmiştir, k: JKA koronal kesitte doğrulanarak okla gösterilmiştir, s: JKA sagittal kesitte de 
doğrulanarak okla gösterilmiştir. 3D: Üç boyutlu rekonstrüksiyon görüntüsü. 



 

 

 

59 

2.4. Daimi Diş Jeminin Seviyesine Göre Kök Kanallarının 

Gruplandırılması 

 

Toplam 30 süt azı dişinin her bir kök kanalı daimi diş jerminin süt dişi 
kökleri arasında bulunduğu seviyeye göre 3 gruba ayrılmıştır. Bu işlem 
sırasında öncelikle, her bir kök kanalı için daha önce belirlenmiş olan F ile 

KA referans noktaları arasındaki mesafe dikey yönde doğrusal bir şekilde 
ölçülerek kök uzunluğu belirlenmiş, bu uzunluk apikal 1/3, apikal 2/3 (orta 

3’lü) ve koronal 1/3 olacak şekilde 3 eşit bölüme ayrılmıştır (Şekil 2.14.). 
Ardından JKA referans noktasının köklerin altında veya arasında bulunduğu 

seviyeye göre, kök kanalları gruplandırılmıştır. 
 

  

 

 

 

 

Şekil 2.14. Her bir kökte F ile KA arasındaki mesafe hesaplanarak kök uzunluğu belirlenmiş, bu 
uzunluk apikal 1/3, apikal 2/3 ve koranal 1/3 şeklinde eşit olarak üçe ayrılmıştır. 
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Buna göre; 

 

1- Grup 1: Daimi diş jerminin süt dişi köklerinin altında yer aldığı kök 

kanalları: CBBT’ler üzerinde bu grup kapsamında 14 kök kanalı olduğu 

belirlenmiştir.  

 

Bu gruba dahil edilen kök kanalları belirlenirken her bir dişte mesial ve 

distal kök kanalları ayrı ayrı değerlendirildiğinden, süt azı dişlerinin 

bazılarında daimi diş jerminin mesial ve distal köklerin her ikisinin de 

altında konumlandığı görülmüş ve bu durumda mesial ve distal kök 

kanallarının hepsi Grup 1’e dahil edilmiştir (Şekil 2.15.a.) Ancak, daimi diş 
jerminin köklerden birinin altındayken diğer kökte kök apeksini aşarak 

kökler arası bölgeye yükselmiş olduğu durumlarda ise, sadece daimi diş 
jerminin süt dişi kökünün altında konumlandığı kök kanalları Grup 1’e dahil 

edilmiştir (Şekil 2.15.b.) 

 

Şekil 2.15. Daimi diş jerminin süt dişi kökleri altında yer aldığı iki farklı durum gösterilmiştir. a: 
Daimi diş jermi mesial ve distal köklerin her ikisinin de altında. Bu durumda mesial ve distal kök 
kanallarının hepsi Grup 1’e dahil edilmiştir. b: Daimi diş jermi mesial kökün altındayken, distal 
kök apeksini aşarak apikal 1/3 seviyesine yükselmiş. Bu durumda sadece mesial kök kanalları 
Grup 1’e dahil edilmiştir. M: Mesial kök, D: Distal kök. 
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2- Grup 2: Daimi diş jerminin süt dişi kökleri arasında yükselme seviyesinin 

kök apeksini aştığı fakat apikal 1/3’ü geçmediği kök kanalları: Bu grup 

kapsamında 51 kök kanalı olduğu belirlenmiştir. 

 

Bu gruba dahil edilen kök kanalları belirlenirken her bir dişte mesial ve 

distal kök kanalları ayrı ayrı değerlendirildiğinden, süt azı dişlerinin 

bazılarında daimi diş jerminin mesial ve distal köklerin her ikisinde de apikal 

1/3 seviyesinde konumlandığı görülmüş ve bu durumda mesial ve distal 

kök kanallarının hepsi Grup 2’ye dahil edilmiştir (Şekil 2.16.a.) Ancak, daimi 

diş jermi köklerden birinde apikal 1/3 seviyesinde, diğer kökte kök 

apeksinin altında ya da apikal 2/3 seviyesinde konumlanmış ise, sadece 

daimi diş jerminin apikal 1/3 seviyesinde konumlandığı kök kanalları Grup 

2’ye dahil edilmiştir (Şekil 2.16.b. ve Şekil 2.16.c.).  

 

 

Şekil 2.16. Daimi diş jerminin süt dişi kökleri arasında yükselme seviyesinin, kök apeksini aştığı 
fakat apikal 1/3’ü geçmediği kök kanallarına ait üç farklı durum gösterilmiştir. a: Daimi diş jermi 
mesial ve distal köklerin her ikisinde de apikal 1/3 seviyesinde. Bu durumda mesial ve distal kök 
kanallarının hepsi Grup 2’ye dahil edilmiştir. b: Daimi diş jermi mesial kökün altındayken, distal 
kökte apikal 1/3 seviyesine yükselmiş. Bu durumda sadece distal kök kanalları Grup 2’ye dahil 
edilmiştir. c: Daimi diş jermi mesial kökte apikal 1/3, distal kökte apikal 2/3 seviyesine yükselmiş. 
Bu durumda sadece mesial kök kanalları Grup 2’ye dahil edilmiştir. M: Mesial kök, D: Distal kök. 
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3- Grup 3: Daimi diş jerminin süt dişi kökleri arasında yükselme seviyesinin, 

apikal 1/3 ile 2/3 arasında olduğu kök kanalları: Bu grup kapsamında 50 

kök kanalı olduğu belirlenmiştir. 

 
Benzer olarak bu gruba dahil edilen kök kanalları belirlenirken de her 

bir mesial ve distal kök kanalları ayrı ayrı değerlendirildiğinden, süt azı 

dişlerinin bazılarında, daimi diş jerminin mesial ve distal köklerin her 

ikisinde de apikal 2/3 seviyesinde konumlandığı görülmüş ve bu durumda 

mesial ve distal kök kanallarının hepsi Grup 3’e dahil edilmiştir (Şekil 2.17.a.) 

Ancak, daimi diş jermi köklerden birinde apikal 2/3 seviyesinde, diğer kökte 

apikal 1/3 ya da koronal 1/3 seviyesinde konumlanmış ise, sadece daimi diş 
jerminin apikal 2/3 seviyesinde konumlandığı kök kanalları Grup 3’e dahil 

edilmiştir (Şekil 2.17.b ve Şekil 2.17.c.). 

 

 
 

 

Şekil 2.17. Daimi diş jerminin süt dişi kökleri arasında yükselme seviyesinin, apikal 1/3’ü aştığı 
fakat apikal 2/3’ü geçmediği kök kanallarına ait iç farklı durum gösterilmiştir. a: Daimi diş jermi 
mesial ve distal köklerin her ikisinin de apikal 2/3 seviyesinde. Bu durumda mesial ve distal kök 
kanallarının hepsi Grup 3’e dahil edilmiştir. b: Daimi diş jermi mesial kökte apikal 1/3, distal kökte 
apikal 2/3 seviyesine yükselmiş. Bu durumda sadece distal kök kanalları Grup 3’e dahil edilmiştir. 
c: Daimi diş jermi mesial kökte apikal 2/3, distal kökte koronal 1/3 seviyesine yükselmiş. Bu 
durumda sadece mesial kök kanalları Grup 3’e dahil edilmiştir. M: Mesial kök, D: Distal kök. 
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2.5. Daimi Diş Jerminin Yükselmesi ile Apikal Açıklığın Konumu 

Arasındaki Korelasyon 

 

Daimi diş jermi kökler arasında yükseldikçe apikal açıklığın da onunla 

uyumlu bir şekilde koronal yönde ilerleyip ilerlemediğinin anlaşılması 

amacıyla Grup 1, Grup 2 ve Grup 3’te JKA - KA mesafesindeki değişim ile, 

KA - AA mesafesindeki değişimin birbiriyle uyumlu olup olmadığı 

değerlendirilmiştir (Şekil 2.18.). 

 

 

2.6. Apikal Açıklığın Diğer Referans Noktalarına Göre Konumunun 

Belirlenmesi  

 

Daimi diş jerminin süt dişi kökleri arasında yükselme seviyesine bağlı olarak, 

AA’nın konumunda ortaya çıkacak değişiklikleri KA, JEN ve JKA’ya göre 

değerlendirmek amacıyla, AA’nın bu referans noktalarına göre alınan belli 

Şekil 2.18. Şekilde  JKA - KA arasındaki mesafe (a) ve AA - KA arasındaki mesafe (b) gösterilmiştir.  
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aralıklardaki konumlanma oranları Grup 1, Grup 2 ve Grup 3 için ayrı ayrı 

belirlenmiştir. Buna göre; 

 

1- KA referans alındığında AA’nın; 

 
a- KA ile KA’nın 1 mm koronaline kadar olan aralıkta (KA + 1mm) 

konumlanma oranı, 

 

b- KA ile KA’nın 2 mm koronaline kadar olan aralıkta (KA + 2mm) 

konumlanma oranı, 

 

c- KA ile KA’nın 3 mm koronaline kadar olan aralıkta (KA + 3mm) 

konumlanma oranı Grup 1, Grup 2 ve Grup için ayrı ayrı belirlenmiştir (Şekil 

2.19.). 

 

 

 

Şekil 2.19. KA ve KA’nın 1, 2 ve 3 mm koronaline kadarki aralıklar gösterilmiştir. 
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2- JEN referans alındığında AA’nın; JEN’in 1 mm koronaline ve 1 mm 

apikaline kadar olan aralıkta (JEN ± 1mm) konumlanma oranı Grup 2 ve 

Grup 3’te ayrı ayrı belirlenmiştir (Şekil 2.20.). Daimi diş jerminin süt dişi 
köklerinin altında konumlandığı durumlarda (Grup 1); KA, JEN noktası 

olarak kabul edildiğinden, Grup 1 ‘de bu parametre değerlendirme dışında 

tutulmuştur. 

 

 

 

3- JKA referans alındığında AA’nın, JKA’nın JEN’in 1 mm koronaline 

ve 1 mm apikaline kadar olan aralıkta (JKA ± 1mm) konumlanma oranı Grup 

2 ve Grup 3’te ayrı ayrı belirlenmiştir (Şekil 2.21.). Daimi diş jerminin süt dişi 
köklerinin altında konumlandığı olgularda (Grup 1), JKA referans noktası 

KA referans noktasının apikalinde konumlandığı için, Grup 1 ‘de bu 

parametre değerlendirme dışında tutulmuştur. 

 

Şekil 2.20. JEN’in 1mm koronaline ve 1 mm apikaline kadar olan aralık gösterilmiştir. 
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AA’nın verilen referans noktalarına göre belirlenen bu aralıklardaki 

konumlanma oranları grupların kendi içinde ve gruplar arasında istatiksel 

olarak ayrı ayrı karşılaştırılarak daimi diş jerminin yükselmesi sırasında 

AA’nın en fazla olasılıkla hangi konumda bulunacağı hesaplanmıştır. 

 

Çalışmamızın istatistiksel analizi SPSS for Windows 11.5 paket 

programında gerçekleştirlmiştir. Sürekli sayısal değişkenlerin dağılımının 

normal dağılıma uygun olup olmadığı Kolmogorov Smirnov testiyle, 

varyansların homojenliği ise Levene testiyle araştırılmıştır. Tanımlayıcı 

istatistikler sürekli değişkenler için ortalama ± standart sapma veya medyan 

(minimum-maksimum) şeklinde, nominal değişkenler ise gözlem sayısı ve 

(%) biçiminde gösterilmiştir.  

 

Şekil 2.21. JKA’ın 1mm koronaline ve 1 mm apikaline kadar olan aralık gösterilmiştir.  
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Gruplar arasında ortalamalar yönünden farkın önemliliği Tek Yönlü 
Varyans Analizi (One-Way ANOVA) ile, medyan değerler yönünden farkın 
önemliliği ise Kruskal Wallis testiyle araştırılmıştır. Kruskal Wallis test 
istatistiği sonuçlarının önemli bulunması halinde Conover’in parametrik 
olmayan çoklu karşılaştırma testi kullanılarak farka neden olan durumlar 
tespit edilmiştir. Gruplar arasında nominal değişkenler yönünden farkın 
önemliliği Pearson’un Ki-Kare, Olabilirlik Oran veya Fisher’in Kesin Sonuçlu 
testleriyle incelenmiştir. Gruplar içerisinde sürekli değişkenler arasında 
istatistiksel olarak anlamlı korelasyon olup olmadığı Pearson’un veya 
Spearman’ın korelasyon testleri kullanılarak araştırılmıştır. Gruplar 
içerisinde nominal değişkenler yönünden yapılan karşılaştırmalarda 
McNemar testi kullanılmıştır.  

 

Aksi belirtilmedikçe p<0,05 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı 
kabul edilmiş, ancak olası tüm çoklu karşılaştırmalarda Tip I hatayı kontrol 
edebilmek için Bonferroni Düzeltmesi yapılmıştır. 
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3. BULGULAR 
 

 

Yapılan taramada 13 hastanın CBBT görüntüsü üzerinde belirlenen kriterlere 
uygun 15 alt 1. süt azı ve 15 alt 2. süt azı olmak üzere toplam 30 adet diş 
değerlendirilmiş ve bu dişlere ait kök ve kanal sayıları Çizelge 3.1.’de 
verilmiştir. Çocukların yaş ortalaması 7.46 (Standart sapma ±1.05)’dır.  

 
 

 
 
Buna göre, tüm alt 1. süt azı dişlerinde mesial ve distalde 2’şer adet 

olmak üzere 4 kök kanalı belirlenmiş, aksesuar kanallar değerlendirme 
dışında tutulmuştur. Alt 2. süt azı dişlerinin 11’inde mesial ve distalde 2’şer 
adet olmak üzere 4 kök kanalı, 3’ünde mesial kökte 2 distal kökte ise 1 kök 
kanalı belirlenmiştir. Bir adet alt 2. süt azı dişinde ise mesial kökte 2 kök 
kanalı belirlenirken, distal kök CBBT görüntüsü üzerinde görüntüleme 
alanına (FOV) girmediği için değerlendirilememiştir. Gerek 1. gerekse 2. süt 
azıların tüm mesial köklerinde, mesiolingual ve mesiobukkal olmak üzere iki 
ayrı kök ucu tespit edilirken; süt 2. azıların 3’ünün distal köklerinde tek kök 
ucu tespit edilmiştir. 

 

Dişler 

Kök Sayısı Kanal Sayısı 

Mesial Kök Distal Kök Mesial Kanal Distal Kanal 

1 Kök 2 Kök 1 Kök 2 Kök 1 
Kanal 

2 
Kanal 

1 
Kanal 

2 
Kanal 

Alt 1. Süt Azı 13 2* 15 - - 15 - 15 

Alt 2. Süt Azı 15 - 14 - - 15 3 11 

Çizelge 3.1. Çalışmaya dahil edilen dişlerin kök ve kanal sayıları verilmiştir. 

*Alt süt 1. azı dişlerinin ikisinin, mesialde 1’er kök kanalı içeren iki ayrı köke sahip olduğu 
görülmüştür ve bunlar tabloda işaretlenmiştir. 
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Değerlendirilmeye alınan bu 30 dişe ait CBBT görüntülerinde, toplam 

405 referans noktası belirlenerek aksiyal kesit üzerindeki konumları mm 

cinsinden kaydedilmiştir. Kayıtlar bir hafta sonra tekrarlanmış ve iki kayıt 

arasındaki korelasyon istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (r=0,999 ve 

p<0,001).  

 

 

3.1. Daimi Diş Jerminin Yükselmesi ile Apikal Açıklığın Konumu 

Arasındaki Korelasyon 

 

Daimi diş jermi süt dişi kökleri arasında koronal yönde yükseldikçe, apikal 

açıklığın da onunla uyumlu bir şekilde koronal yönde ilerleyip ilerlemediğini 

belirlemek üzere; daimi diş jerminin kuron apeksi - kök apeksi (JKA - KA) 

arasındaki mesafenin değişimi ile apikal açıklık - kök apeksi (AA - KA) 

arasındaki mesafenin değişimi, Grup 1, Grup 2 ve Grup 3’te ayrı ayrı 

değerlendirilerek aralarındaki korelasyona ilişkin bulgular Çizelge 3.2.’de 

verilmiştir. 

 

 

 

Bu verilere göre; 

 

1- Daimi diş jerminin süt dişi köklerinin altında yer aldığı Grup 1’de, JKA 

- KA mesafesi ile AA - KA mesafesi arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir korelasyon olmadığı (r= 0,236 ve p>0,017), 

2- Daimi diş jerminin süt dişi kök apeksini aşarak apikal 1/3’e kadar 

yükseldiği Grup 2’de, JKA - KA mesafesi ile AA - KA mesafesi arasında  

Gruplar 
JKA-KA/AA-KA Korelasyonu 

Korelasyon Katsayısı p Değeri 
Grup 1 0,236 0,416 

Grup 2 0,474 <0,001* 
Grup 3 0,236 0,099 

Çizelge 3.2. JKA - KA arasındaki mesafe ile AA - KA arasındaki mesafenin korelasyonuna ilişkin 
bulgular 

*İstatistiksel açıdan anlamlılığı göstermektedir (p<0,017). 
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istatistiksel olarak anlamlı ve aynı yönlü bir korelasyon olduğu (r= 

0,474 ve p<0,017), 

3- Daimi diş jerminin apikal 1/3’ü aşarak apikal 2/3’e kadar yükseldiği 

Grup 3’te, JKA - KA mesafesi ile AA - KA mesafesi arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir korelasyon olmadığı bulunmuştur (r= 0,236 ve 

p>0,017). 

 

3.2. Apikal Açıklığın (AA) Diğer Referans Noktalarına Göre Konumu 

 

KA referans alındığında; daimi diş jerminin süt dişi kökleri arasında 

yükselme seviyesine bağlı olarak apikal açıklığın (AA), KA’dan itibaren 1-3 

mm’lik aralıkta konumlanma oranları ve gruplar arası karşılaştırmaları 

Çizelge 3.3.’te verilmiştir. 

 

 

 

 

Gruplar 
Referans Aralıkları 

Kanal Sayısı KA + 1mm 
n (%) 

KA + 2mm 
n (%) 

KA + 3mm 
n (%) 

Grup 1 *    8 (57,1)  *  
 

   *    14 (100)     * - 14 

Grup 2       7 (13,7)
 

      *  34 (66,7)       46 (90,2)   * 51 

Grup 3 5 (10) 18 (36) 37 (74) 50 

Toplam 20 (17,4) 66 (57,4) 97 (84,3) 115 

Çizelge 3.3. KA referans alındığında, apikal açıklığın KA + 1mm, KA + 2mm ve KA + 3mm 
referans aralığında konumlanma oranlarının gruplar arası karşılaştırması.  

n: Kanal sayısı, %: Apikal açıklığın belirtilen referans aralığında görülme yüzdesi. *İstatistiksel 
açıdan anlamlı farkı göstermektedir (p<0,05). 
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Buna göre, AA’nın; 

 

1- KA + 1mm aralığında konumlanma oranının Grup 1’de, Grup 2 ve 

Grup 3’e göre anlamlı derecede yüksek olduğu (p<0,05), Grup 2 ve 

Grup 3 arasında anlamlı bir fark bulunmadığı (p>0,05), 

2- KA + 2mm referans aralığında konumlanma oranının, Grup 1’de, Grup 

2 ve Grup 3’e göre, Grup 2’de ise Grup 3’e göre anlamlı derecede 

yüksek olduğu (p<0,05), 

3- KA + 3mm referans aralığında konumlanma oranının, Grup 2’de Grup 

3’e göre anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05). 

 

 

JEN ve JKA referans alındığında; apikal açıklığın (AA), JEN ± 1mm ve 

JKA ± 1mm aralığında konumlanma oranları ve gruplar arası 

karşılaştırmaları Çizelge 3.4.’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

Gruplar 
Referans Aralıkları 

Kanal Sayısı 
JEN ± 1mm 

n (%) 
JKA ± 1mm 

n (%) 

Grup 2          34 (66,7)     *         25 (49)     * 51 

Grup 3 8 (16) 4 (8) 50 

Toplam 42 (41,5) 29 (28,7) 101 

Çizelge 3.4. JEN ve JKA referans alındığında, apikal açıklığın JEN ± 1mm ve JKA ± 1mm referans 
aralığında konumlanma. oranının gruplar arası karşılaştırması.  

n: Kanal sayısı, %: Apikal açıklığın belirtilen referans aralığında görülme yüzdesi. *İstatistiksel 
açıdan anlamlı farkı göstermektedir (p<0,05). 
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Buna göre, AA’nın; 

 

1- JEN ± 1mm aralığında konumlanma oranının, Grup 2’de Grup 3’e göre 

anlamlı derecede yüksek olduğu  (p<0,05), 

2- JKA ± 1mm aralığında konumlanma oranının, Grup 2’de Grup 3’e göre 

anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05).  

 

 

 AA’nın; KA + 1mm, KA + 2mm, KA + 3mm, JKA ± 1mm ve JEN ± 

1mm aralığında konumlanma oranlarının grup içi karşılaştırmaları Çizelge 

3.5.’de verilmiştir.  

 

 

  
 

 

 

 

Referans Aralıkları Grup 1 Grup 2 Grup 3 

KA + 1mm/KA + 2mm p=0,31 p<0,001 (KA + 2mm)* p<0,001 (KA + 2mm)* 

KA + 1mm/KA + 3mm - p<0,001 (KA + 3mm)* p<0,001 (KA + 3mm)* 

KA + 1mm/JEN ± 1mm - p<0,001 (JEN ± 1mm)* p=0,581 

KA + 1mm/JKA ± 1mm - p<0,001 (JKA ± 1mm)* p>1,000 

KA + 2mm/KA + 3mm - p<0,001 (KA + 3mm)* p<0,001 (KA + 3mm)* 

KA + 2mm/JEN ± 1mm - p>1,000 p=0,041 

KA + 2mm/JKA ± 1mm - p=0,093 p=0,003 

KA + 3mm/JEN ± 1mm - p=0,004 p<0,001 (KA + 3mm)* 

KA + 3mm/JKA ± 1mm - p<0,001 (KA + 3mm)* p<0,001 (KA + 3mm)* 

JEN ± 1mm/JKA ± 1mm - p=0,093 p=0,289 

Çizelge 3.5. Belirlenen aralıklarda AA’nın konumlanma oranlarının grup içi karşılaştırması.  

*AA’nın konumlanma oranının istatistiksel olarak anlamlı derece yüksek olduğu referans 
aralıkları parantez içerisinde gösterilmiştir  (p<0,0017). 
 



 

 

 

73 

Buna göre, AA’nın; 

 

1- KA + 1mm ile KA + 2mm aralığındaki konumlanma oranları 

karşılaştırıldığında, Grup 1’de istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı (p>0,0017); Grup 2 ve Grup 3’te ise, KA + 2mm aralığındaki 

konumlanma oranının KA + 1mm aralığındakine göre anlamlı derecede 

yüksek olduğu (p<0,0017),  

2- KA + 1mm ile KA + 3mm aralığındaki konumlanma oranları 

karşılaştırıldığında; Grup 2 ve Grup 3’te, KA + 3mm aralığındaki 

konumlanma oranının KA + 1mm aralığındakine göre anlamlı derecede 

yüksek olduğu (p<0,0017), 

3- KA + 1mm ile JKA ± 1mm aralığındaki konumlanma oranları 

karşılaştırıldığında; Grup 2’de, JKA ± 1mm aralığındaki  konumlanma 

oranının KA + 1mm aralığındakine göre anlamlı derecede yüksek 

olduğu (p<0,0017), Grup 3’te ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı (p>0,0017), 

4- KA + 1mm ile JEN ± 1mm aralığındaki konumlanma oranları 

karşılaştırıldığında; Grup 2’de JEN ± 1mm aralığındaki konumlanma 

oranının KA + 1mm aralığındakine göre anlamlı derecede yüksek 

olduğu (p<0,0017), Grup 3’te ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı (p>0,0017), 

5- KA + 2mm ile KA + 3mm aralığındaki konumlanma oranları 

karşılaştırıldığında; Grup 2 ve Grup 3’te, KA + 3mm aralığındaki 

konumlanma oranının KA + 2mm aralığındakine göre anlamlı derecede 

yüksek olduğu (p<0,0017), 

6- KA + 2mm ile JKA ± aralığındaki konumlanma oranları 

karşılaştırıldığında; Grup 2 ve Grup 3’te istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark olmadığı bulunmuştur (p>0,0017).  

7- KA + 2mm ile JEN ± 1mm aralığındaki konumlanma oranları 

karşılaştırıldığında; Grup 2 ve Grup 3’te istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark olmadığı (p>0,0017), 

8- KA + 3mm ile JKA ± 1mm aralığındaki konumlanma oranları 

karşılaştırıldığında; Grup 2 ve Grup 3’te, KA + 3mm aralığında 
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konumlanma oranının JKA ± 1mm aralığındakine göre anlamlı 

derecede yüksek olduğu (p<0,0017),  

9- KA + 3mm ile JEN ± 1mm aralığındaki konumlanma oranları 

karşılaştırıldığında; Grup 3’de, KA + 3mm aralığındaki konumlanma 

oranının JEN ± 1mm aralığındakine göre anlamlı derecede yüksek 

olduğu (p<0,0017), Grup 2’de istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı (p>0,0017), 

10- JKA ± 1mm ile JEN ± 1mm aralığındaki konumlanma oranları 

karşılaştırıldığında; Grup 2 ve Grup 3’de istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark olmadığı bulunmuştur (p>0,0017). 
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4. TARTIŞMA 
 

Kök kanal tedavisinin başarısı, kanal çalışma boyunun doğru belirlenmesine 
bağlıdır. Çalışma boyu olduğundan kısa ya da uzun tutulduğu takdirde 
kanalın eksik ya da fazla şekillendirilerek apeks dışına çıkılabileceği buna 
bağlı olarak kanal dolgusunun da eksik veya taşkın yapılabileceği bunun da 
tedavinin başarı şansını azaltabileceği birçok çalışmada gösterilmiştir (Holan 
ve Fuks, 1993; Sadrian ve Coll, 1993; Coll ve Sadrian, 1996; Fuks ve ark., 2002; 
Moskovitz ve ark., 2005; Primosch ve ark., 2005). Çalışma boyunun 
olduğundan  daha uzun tutulması süt dişlerinin altında konumlanmış daimi 
diş jerminin de zarar görmesine neden olabilmektedir (Holan ve Fuks, 1993; 
Fuks ve ark., 2002; Kielbassa ve ark., 2003; Bodur ve ark., 2008). Bu nedenle, 
süt dişi kök kanal tedavilerinde kanal çalışma boyu hassas bir şekilde 
ölçülmeli, kanal eğesinin kanalda nereye kadar ilerleyeceği dolayısı ile 
kanalın nereye kadar doldurulacağı dikkatli bir şekilde belirlenmelidir. 

 
Kanal çalışma boyunun doğru belirlenebilmesi için öncelikle kök kanal 

anatomisi hakkında yeterli bilgiye sahip olunması ve çalışma boyu 
mesafesini ölçebilmek için radyografik olarak belli bir referans noktası 
alınmasının gerekli olduğu görülmüştür (Gordon ve Chandler, 2004). 
Örneğin, sürekli dişlerde apikal bölgenin anatomisine ait çalışmaların 
sonuçları doğrultusunda (Kuttler, 1955;  Pineda ve Kuttler, 1972; Dummer ve 
ark., 1984; Stein ve Corcoran, 1990; Ponce ve Fernandes, 2003) referans 
noktası olarak kök apeksi alınması ve kanal çalışma boyunun buradan 0,5–2 
mm koronalde sonlandırılması genel olarak kabul görmüştür (Stein ve 
Corcoran, 1992; Ricucci, 1998; Smadi, 2006).  

 
Süt dişlerinde ise fizyolojik kök rezorpsiyonu nedeniyle apikal bölge 

morfolojisinin daimi dişlerdekinin aksine sürekli değişmesi ve ilerleyen 
rezorpsiyonun derecesine ve yönüne bağlı olarak apikal açıklığın kök 
üzerindeki konumunun da değişmesi (Rimondini ve Baroni, 1995), kök kanal 
uzunluğunun radyografiler üzerinden tam olarak belirlenememesine (Camp, 
1984; Salama, 1992; Rimondini ve Baroni, 1995; Zoremchhingi ve ark., 2005; 
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Camp ve Fuks, 2006) dolayısıyla kanal çalışma boyunun doğru 

hesaplanamamasına neden olmaktadır. Buna göre; daimi dişlerde olduğu 
gibi, çalışma boyunun kök apeksine göre sabit bir mesafede konumlandığını 

varsaymak çalışma boyunun fazla ölçülmesine bağlı olarak taşkın dolgu 
olasılığını arttıracaktır. Ayrıca, fizyolojik kök rezorpsiyonu sürecinde ortaya 

çıkan bu değişikliklerin altlarında konumlanmış olan daimi diş jerminin 
pozisyonu ile de doğrudan ilişkili olması ve bunun her olguda farklılık 

göstermesi (Prove ve ark. 1992; Avery, 2000; Harokopakis-Hajishengalis, 
2007; Yıldırım ve ark., 2008), süt dişlerinde çalışma boyunun belirlenmesinde 

kök apeksinin yanı sıra daimi diş jerminin pozisyonunun da dikkate 
alınmasını gerektirmektedir. 

 
Bu durum, süt dişlerinde çalışma boyunun ve bu amaçla kullanılacak 

referans noktasının belirlenmesine ilişkin iki farklı görüş ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. Bu görüşlerin ilkinde, referans noktası olarak kök apeksinin 

alındığı ve çalışma boyunun fizyolojik kök rezorpsiyonunun az olduğu 
durumlarda radyografik apeksten 1-2 mm daha kısa, rezorpsiyonun belirgin 

olduğu durumlarda ise 2-3 mm daha kısa olacak şekilde belirlendiği 

görülmektedir (Camp, 1984). Böylece, fizyolojik kök rezorpsiyonu sürecinde 
apikal açıklığın koronale doğru yer değiştirmesine bağlı olarak çalışma 

boyunun fazla hesaplanmasının önüne geçilebileceği belirtilmiştir. 
 

Diğer görüşte ise daimi diş jerminin referans olarak alındığı ve buna 
göre daimi diş jermi süt dişi köklerinin altında ise, apekse kadar olan tüm 

kanal uzunluğunun çalışma boyu olarak kabul edildiği görülmektedir. 
Ancak; daimi diş jerminin sürerek kökler arası bölgeye girdiği durumlarda 

fizyolojik rezorpsiyonu sonucu apikal açıklığın yerinin değişeceği ve bunun 
jermin seviyesi ile doğrudan ilişkili olduğu belirtilerek çalışma boyunun 

daimi diş jerminin okluzal düzlemi seviyesine kadar indirilmesi gerektiği 
belirtilmiştir (Garcia-Godoy, 1987).  

 
Ancak süt dişlerinde, daimi diş jerminin konumu ile ilişkili olarak 

fizyolojik kök rezorpsiyonunun farklı seviyelerinde apikal açıklığın 
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konumunun dolayısıyla çalışma boyunun belirlenmesinde kullanılacak bir 

referans noktası oluşturulması yönünde yapılmış herhangi bir çalışmaya 
henüz rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışmamızda daimi diş jerminin süt dişi 
köklerinin altında veya arasında bulunduğu pozisyonun, apikal açıklığın 
konumu ile ilişkisi olup olmadığının ve buna bağlı olarak süt dişlerinde 

kanal çalışma boyunun belirlenmesinde daimi diş jerminin referans olarak 
kullanılıp kullanılamayacağının araştırılması amaçlanmıştır. 

 
Süt dişi kök kanal anatomisi ve morfolojisinin değerlendirilmesi 

amacıyla bugüne kadar yapılan çalışmaların çoğu çekilmiş dişler üzerinde 
yapılmış ve kanallara polyester rezin (Rosensteil, 1957), metakrilat rezin 

(Hibbard ve Ireland, 1957), epoksi rezin (Barker ve ark., 1975) ve silikon 
elostomer enjekte edilerek çıkartılan modeller üzerinden (Simpson, 1973) ya 

da doğrudan dişlerden alınan yatay ve dikey kesitler üzerinden (Salama ve 
ark., 1992) veya şeffaflaştırma tekniği ile (Salama ve ark., 1992; Sarı ve Aras, 

2002b; Gupta ve Grewal, 2005; Bagherian ve ark., 2010) kök-kanal 
morfolojileri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ancak; bu teknikler 

kullanıldığında, diş yapılarının zarar görmesine bağlı olarak kök kanal 

morfolojisinin aslına uygun bir şekilde incelenemediği (Fumes ve ark., 2014) 
daha da önemlisi fizyolojik kök rezorpsiyonu sürecinde sürmekte olan daimi 

diş jerminin süt dişi kök kanal morfolojisi üzerine olan etkilerinin 
değerlendirilme olanağının bulunmadığı görülmektedir. Süt dişleri ile daimi 

diş jerminin bir dereceye kadar aynı anda izlenebildiği geleneksel 
radyografilerde ise görüntü iki boyutlu olduğundan (Sarkar ve Rao, 2002; 

Gupta ve Grewal, 2005) kök kanal anatomisinin gerçeğe yakın olarak 
değerlendirilmesinin mümkün olmadığı belirtilerek bu yöntemle yapılan 

çalışmalardan elde edilecek sonuçların da yanıltıcı olacağına dikkat 
çekilmektedir (Fumes ve ark., 2014). Bu nedenle; çalışmamızda, daimi diş 
jerminin konumu ile apikal açıklığın konumu arasındaki olası bir ilişkinin 
fizyolojik kök rezorpsiyonu süreci içerisinde değerlendirilmesine olanak 

sağlayacak bir yöntem kullanılması uygun görülmüştür.  
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Bu amaçla, çalışmamızda; süt dişleri ile altlarındaki daimi diş 
jermlerinin ilişkilerini 3 boyutlu değerlendirme imkanı tanıyan CBBT 
görüntülerinin kullanılması tercih edilmiştir. Nitekim, sayıları az da olsa süt 
dişlerinde yapılan çalışmalarda BT (Zoremchhingi ve ark., 2005), mikro BT 
(Ma ve ark., 2013; Wang ve ark., 2013; Fumes ve ark., 2014) ve CBBT (Jung ve 
ark., 2012; Gaurav ve ark., 2013; Yang ve ark., 2013) görüntülerinin, çoklu 
yapıların bir arada ve gerçeğe yakın olarak incelenmesinde kullanılabileceği 
gösterilmiştir. Bu sistemler, diş yapılarına herhangi bir zarar vermeden 
değerlendirme olanağı sağlayan noninvaziv yöntemler olmaları nedeniyle 
özellikle kök kanal sistemlerinin incelendiği çalışmalarda büyük ilerlemeler 
kaydedilmesine yol açmıştır (Swain ve Xue, 2009; Grande ve ark., 2012). 

 

CBBT sistemlerinin dokuların boyutları ve birbirleriyle olan ilişkilerini 
gerçeğe uyumlu olarak vermesi, bu görüntüler üzerinden yapılacak klinik 
değerlendirmelerin doğruluğunu etkileyen en önemli unsurdur (Al-Rawi ve 
ark., 2010; Librizzi ve ark., 2011; Maret ve ark., 2012; Patcas ve ark., 2012).           
CBBT sistemlerinde görüntü kalitesi ve anatomik yapıların gerçeğe uygun 
olarak görüntülenmesinde, kullanılan cihazın özellikleri, amper ve voltaj 
değerleri, tarama süresi, FOV büyüklüğü ve voksel kalınlığı gibi faktörler 
doğrudan etkilidir (Kamburoglu ve ark., 2011; Pauwels ve ark., 2012b). 
Piyasada farklı donanım (alıcı tipi), yazılım (görüntü oluşturulmasında 
kullanılan algoritma), tarama parametreleri (voltaj ve amper değerleri, 
ışınlama süresi), FOV ve voksel değerine sahip birçok CBBT cihazı 
bulunmaktadır (Çizelge 1.1.). 

 

Görüntülenecek alanı tanımlayan FOV büyüklüğü, CBBT’nin klinikte 
kullanım amacına göre seçilmelidir. Genellikle birkaç dişi içeren endodontik 
amaçlı  görüntülemelerde, küçük FOV’a sahip ve voksel kalınlığı düşük 
CBBT cihazlarının tercih edilmesi gerektiği ileri sürülmektedir (Tyndall ve 
Kohltfarber, 2012). Böylece, taranacak alan daraltılarak, hastaya uygulanan 
radyasyon dozunun azaltılmış olacağı belirtilmektedir. Bu durumun 
özellikle çocuk hastalar için çok büyük önemi vardır. Ayrıca; FOV’un 
küçültülmesi tarama zamanını ve scatter miktarını da azaltacağından, bunun 
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görüntü kirliliğini azaltıp kontrast çözünürlüğünü arttıracağı dolayısı ile 
görüntü kalitesini iyileştireceği ifade edilmektedir (Cotton ve ark., 2007; 
Scarfe ve Farman, 2008, Scarfe ve ark., 2009). 

 

Farklı voksel değerlerinin görüntü kalitesi üzerine etkisini inceleyen 
çalışmalarda da küçük voksel kalınlığının daha başarılı sonuçlar alınmasını 
sağladığı belirtilmiştir (Haiter-Neto ve ark.; 2008; Kamburoglu ve Kursun, 
2010; Bauman ve ark, 2011; Librizzi ve ark., 2011; Maloul ve ark., 2011; 
Shelley ve ark., 2011; Sun ve ark., 2011; Maret ve ark., 2012; Patcas ve ark., 
2012; Waltrick ve ark., 2013). 

 
 Kodak Carestream 9000 3D Extraoral Imaging System, dokuların 0,076 

mm3  voksel kalınlığında 15 bit gri değerine sahip yüksek çözünürlüklü 

görüntülerinin alınmasına imkan sağlayan bir CBBT cihazıdır. Düşük FOV 
(50X37 mm) ve voksel kalınlığına sahip olması, yüksek uzaysal ve kontrast 
çözünürlüğe sahip görüntü elde edilmesine ve endodontik amaçlı 
kullanımına olanak sağlar. Literatürde, Kodak 9000 3D’nin çeşitli dokuların 
ve kök kanal morfolojisinin değerlendirilmesinde başarı ile kullanıldığına 
ilişkin birçok çalışma olduğu görülmektedir  (Michetti ve ark. 2010; Abella ve 
ark., 2011; Alqerban ve ark. 2011; Shenoi ve Ghule, 2012; Domark ve ark., 
2013; Elkady ve Allouba, 2013; Paula ve ark., 2013; Paes da Silva Ramos 
Fernandes ve ark., 2014). 
 

CBBT’de uygulanan radyasyon dozunun yüksek olması nedeniyle bu 
tekniğin özellikle çocuk hastalarda teşhis ve tedavi planlaması açısından 
gerekli olduğu durumlar dışında kullanılmaması önerildiğinden bu 
çalışmanın kemik dokudaki lezyonların değerlendirilmesi, kök kanal 
tedavilerinde ilave kanal varlığından şüphe edilmesi, apeksifikasyon veya 
revakülarizasyon tedavilerinde apikal açıklığın değerlendirilmesi, iç ve dış 
rezorpsiyon alanlarının incelenmesi ve ortodontik tedavi planlaması gibi 
çeşitli amaçlarla daha önceden çekilmiş olan CBBT görüntüleri üzerinde 
retrospektif olarak yapılması planlanmıştır. Bu amaçla özel bir görüntüleme 
merkezinde yapılan arşiv taramasında, Ocak 2010- Ocak 2014 tarihleri 
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arasında çekilmiş olan 915 CBBT görüntüsünden verilen kriterlere uygun 30 

alt süt azı dişinin bulunduğu 13 tanesi çalışmaya dahil edilmiştir. 

Değerlendirilen CBBT görüntüsünün az olması, CBBT’de uygulanan 

radyasyon dozunun geleneksel radyografi tekniklerine göre yüksek olması 

nedeniyle özellikle çocuk hastalarda daha seçici davranılmasına ve sadece 

geleneksel radyografilerin yeterli olmadığı durumlarda hekimlerce 

önerilmesine bağlı olarak çekilen CBBT sayısının az olmasından 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca, süt dişlerinin daimi dişlere görece daha 

karmaşık olan kök kanal sistemlerini doğru olarak değerlendirebilecek 

yeterli görüntü kalitesini veren 0,1 ve 0,076 mm3  voksel kalınlığına sahip 

CBBT görüntülerinin çalışmaya dahil edilmiş olması ve bunların içinden de 

daimi diş jerminin süt dişi köklerinin altında, apikal 1/3’ünde ve 2/3’ünde 

olmak üzere farklı seviyelerde konumlanma şartının aranması çalışmada 

kullanılan CBBT görüntü sayısının az olmasına neden olmuştur. 

 

Fizyolojik kök rezorpsiyonunun farklı seviyelerinde apikal açıklığın 

konumunda ortaya çıkan değişikliklerin anlaşılabilmesi amacıyla çalışmaya 

dahil edilecek hastalarda yaş aralığı 4-10 olarak belirlenmiştir. Böylece hem 

süt 1. hem de süt 2. azı dişleri için farklı gelişim seviyelerini az sayıda CBBT 

görüntüleri üzerinde değerlendirmek mümkün olmuştur. Değerlendirme 

kolaylığı sağlaması ve verilerin satandardize edilebilmesi amacıyla da sadece 

alt süt azı dişleri çalışma kapsamına alınmıştır. 

 

Çalışmada, öncelikle CBBT görüntülerinde belirlenmek üzere her bir 

süt dişi ile daimi diş jermine ait AA, KA, F, JEN ve JKA referans noktaları 

seçildikten sonra CBBT görüntülerinde  süt dişi kök kanal sistemleri ile daimi 

diş jermi  aksiyal kesit üzerinde incelenmiş ve seçilen bu referans noktaları 

belirlenerek aksiyal kesit üzerinde bulundukları konum mm cinsinden 

kaydedilmiştir. Yapılan işlemin hassas bir ölçüm olması nedeniyle referans 

noktalarına ait kayıtlar bir hafta arayla iki kez tekrarlanarak aralarındaki 

korelasyon hesaplanmış ve iki değerlendirme arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir korelasyon olduğu görülmüştür (r=0,999 ve p<0,001).  
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Çalışmamızda; referans noktaları arasındaki mesafe ölçümleri 3 boyutlu 

değil aksiyal kesit üzerinde dikey yönde mm cinsinden belirlenmiştir. Bu 

şekilde, referans noktalarının birbirleriyle dikey yöndeki konum ilişkilerinin 

değerlendirilmesine olanak sağlanmıştır. Zira, konum ilişkilerinin 3 boyutlu 

olarak düşünülüp değerlendirilmesinin pratikte bir faydası 

bulunmamaktadır. Nitekim; klinikte kanal çalışma boyu belirlenirken apikal 

açıklığın konumu ile kök apeksi ve daimi diş jermi arasındaki ilişkinin iki 

boyutlu radyografiler üzerinde kullanılabilecek şekilde dikey yönde 

oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle, çalışmamızda; referans noktaları 

arasındaki mesafeler aksiyal kesit üzerinde doğrusal olarak verilmiştir.  

 

Bu amaçla; ilk olarak, CBBT görüntüleri üzerinde her bir kök kanalı için 

apikal açıklığın (AA) konumu belirlenmiştir. Bunun için, her kökteki ana 

kanalın kök üzerinde sonlandığı nokta AA olarak kabul edilmiştir. Bu işlem 

sırasında, ana kanalın süt azı dişlerinde sayıca fazla olan yan kanallarla 

karıştırılmaması ve belirlenen AA’nın ana kanala ait olduğundan emin 

olabilmek için AA’nın üst üste 5 aksiyal kesit üzerinde görünür olması şartı 

aranmıştır. AA’nın belirlenmesinden sonra kök apeksi (KA) belirlenerek 

daimi diş jerminin sürmesi sırasında AA’nın konumunda ortaya çıkacak 

değişiklikleri değerlendirmek üzere referans olarak alınmıştır. Ancak, bu 

işlem sırasında  dişlerin kök kanal anatomisi ve morfolojisi dikkate alınarak 

gerektiği taktirde her bir kök kanalı için ayrı bir kök apeksi belirlenmiştir.  

 

Daimi diş jerminin pozisyonunun, süt dişlerinde fizyolojik kök 

rezorpsiyonunun yönünü doğrudan etkilemesi nedeniyle daimi diş jermiyle 

ilişkili olarak da JKA ve JEN referans noktaları belirlenmiştir. Buna göre; 

daimi dişin jerminin en koronal noktası (JKA), daimi diş jerminin süt dişi 
kökleri arasındaki konumunu ve sürme seviyesini belirleyerek AA’nın 

konumunda ortaya çıkacak değişikliklerin değerlendirilebilmesi için referans 

olarak kabul edilmiştir. Fizyolojik kök rezorpsiyonunun süt dişi köklerinin 

daimi diş jermine en yakın olduğu noktadan başladığı görüşü doğrultusunda 

(Avery, 2000),  süt dişi kökleri üzerinde daimi diş jermine en yakın nokta 

(JEN) belirlenerek AA’nın konumunun değerlendirilmesinde referans olarak 
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kullanılmıştır. JEN; JKA’dan farklı olarak, daimi diş jerminin süt dişi 
köklerinin altında veya arasında olmasına ya da mesiodistal ve bukkolingual 

yöndeki pozisyonuna göre aynı dişin köklerinin her biri için farklı konumda 

bulunan kendine özel bir noktadır.  

 

Süt dişi kök uzunluğunun hesaplanmasında kullanılmak amacıyla 

furkasyon noktasının en tepe noktası (F) belirlenerek daimi diş jerminin süt 

dişi kök apeksine göre aldığı pozisyona bağlı olarak grupların oluşturulması 

sırasında referans olarak kullanılmıştır.  

 

Referans noktalarının belirlenmesinden sonra daimi diş jerminin süt 

dişlerinin altında veya arasında konumlandığı seviyeye göre çalışmaya dahil 

edilen kök kanalları 3 gruba ayrılmıştır. Böylece, daimi diş jerminin  

pozisyonuna göre apikal açıklığın konumunda ortaya çıkacak değişikliklerin 

değerlendirilmesine olanak sağlanmıştır. Gruplar oluşturulurken öncelikle 

her bir kök için F-KA mesafesi hesaplanarak kök uzunlukları ayrı ayrı 

belirlendiğinden, daimi diş jerminin konumu da her kök için ayrı ayrı 

değerlendirilmiştir. Böylece, kök kanallarının dişten bağımsız olarak 

gruplandırılması sağlanmıştır.  

 

Grupların belirlenmesinden sonra daimi diş jermi kökler arasında 

sürdükçe apikal açıklığın da onunla uyumlu bir şekilde koronal yönde 

ilerleyip ilerlemediğini gözlemek amacıyla, JKA - KA mesafesindeki değişim 

ile KA - AA mesafesindeki değişimin birbiriyle uyumlu olup olmadığı 

değerlendirildiğinde; daimi diş jerminin süt dişi köklerinin altında yer aldığı 

Grup 1’de, bu iki mesafe arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon 

olmadığı gözlenmiştir (r= 0,236 ve p>0,017). Bu durum, süt dişi köklerinin 

altında kalmak koşulu ile daimi diş jerminin bulunduğu yerde 

yükselmesinin kökte rezorpsiyona neden olmadığı dolayısı ile apikal 

açıklığın konumu da etkilemediği kanısını uyandırmaktadır. 

 

Daimi diş jerminin süt dişi kök apeksini aşarak apikal 1/3’e kadar 

yükseldiği Grup 2’de, JKA - KA ile AA - KA arasında  istatistiksel olarak 
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anlamlı ve aynı yönlü bir korelasyon olduğu bulunmuştur (r= 0,474 ve 

p<0,017). Buna göre; daimi diş jerminin, süt dişi kökünün 1/3 apikalinde 

konumlandığı durumlarda; apikal açıklığın daimi diş jerminin yükselmesi ile 

uyumlu bir şekilde koronale doğru yer değiştirdiğini söylemek mümkündür.   

 

Daimi diş jerminin apikal 1/3’ü aşarak apikal 2/3’e kadar yükseldiği 

Grup 3’te ise, JKA - KA ile AA - KA arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

korelasyon olmadığı bulunmuştur (r= 0,236 ve p>0,017). Bu durumu, daimi 

diş jerminin süt dişi kökünün apikalinden itibaren 2/3 seviyesine yükseldiği 

durumlarda kök rezorpsiyonu üzerindeki etkisini kaybetmiş olabileceği 

şeklinde yorumlamak mümkündür. Zira; süt azılarda daimi diş jerminin 

konumlanmasına uygun olacak şekilde köklerin öküz boynuzu şeklinde 

kıvrık olması apikalde dar olan kökler arası mesafenin orta üçlüde 

genişlemesine izin vermektedir. Bu durum, daimi diş jerminin süt dişi 
kökünün apikal 1/3’ünü aştıktan sonra kökler arası mesafenin genişlediği bu 

kısımda yükselirken köklerin iç yüzeyi ile olan temasını kaybettiği, 

rezorpsiyon üzerindeki etkisinin de buna bağlı olarak azaldığı kanısını 

uyandırmaktadır 

 

Daimi diş jerminin süt dişi kökleri arasında yükselme seviyesine bağlı 

olarak apikal açıklığın (AA) konumunda ortaya çıkacak değişiklikleri KA, 

JEN ve JKA referans noktalarına göre değerlendirmek amacıyla, AA’nın bu 

referans noktaları ile ilişkili belirli aralıklar içerisinde konumlanma oranları 

her bir grup için ayrı ayrı belirlenmiştir.  

 

Bu amaçla ilk olarak AA’nın kök apeksinden (KA) itibaren 1-3 mm’lik 

mesafe içerisindeki konumlanma oranları Grup 1, Grup 2 ve Grup 3 için ayrı 

ayrı belirlenmiştir. Süt dişlerinde fizyolojik kök rezorpsiyonunun az olduğu 

durumlarda kanal çalışma boyunun radyografik apeksten 1-2 mm daha kısa 

rezorpsiyonun belirgin olduğu durumlarda ise 2-3 mm daha kısa 

belirlenmesi gerektiğine ilişkin genel görüşe uygun olarak (Camp, 1984) bu 

aralıklar kök apeksi ile kök apeksinin 1 mm koronali (KA + 1mm), 2 mm 

koronali (KA + 2mm) ve 3 mm koronali (KA + 3mm) olarak belirlenmiştir. 
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Apikal açıklığın bu aralıklarda bulunma oranları hesaplanarak, daimi diş 
jermi kökler arasında yükseldikçe apikal açıklığın kök apeksinden ne kadar 

uzaklaştığının belirlenmesi dolayısı ile daimi diş jerminin konumuna göre 

kanal çalışma boyunun nerede sonlandırılması gerektiği sorununa bir açıklık 

getirilmesi amaçlanmıştır.  

 

İkinci olarak; AA’nın, daimi diş jermi ile ilişkili JEN ve JKA noktalarına 

göre belirlenen  ±1 mm’lik mesafe içerisindeki konumlanma oranları Grup 2 

ve Grup 3 için ayrı ayrı belirlenmiştir. Apikal açıklığın JEN ve JKA 

noktalarının koronalinde veya apikalinde konumlanma olasılığı 

bulunduğundan ve süt dişlerinde kanal çalışma boyunun belirlenmesinde 

çeşitli tekniklerin değerlendirildiği çalışmalarda, apikal açıklığın ± 1mm’lik 

hata payı ile belirlenmesinin kabul edilebilir bir sonuç olduğu 

belirtildiğinden  (Kielbassa ve ark., 2003; Bodur ve ark., 2008; Tosun ve ark., 

2008; Sanabe ve ark., 2009; Mello-Moura ve ark., 2010; Beltrame ve ark., 2011) 

AA’nın JKA ve JEN noktalarına göre olan konumunun JEN± 1mm ve JKA ± 

1mm’lik mesafe içinde belirlenmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. 

 

JEN noktası referans alındığında; AA’nın, JEN’in 1mm koronali ve 1 

mm apikali (JEN ± 1mm) içerisinde konumlanma oranı Grup 2 ve Grup 3’te 

hesaplanmış, ancak daimi diş jerminin süt dişi köklerinin altında 

konumlandığı durumlarda (Grup 1) KA, JEN noktası olarak kabul 

edildiğinden Grup 1 ‘de bu parametre değerlendirme dışında tutulmuştur. 

JKA referans alındığında ise AA’nın, JKA’nın 1 mm. koronali ve 1 mm 

apikaline kadar olan (JKA ± 1mm) mesafe içerisinde konumlanma oranları 

yine Grup 2 ve Grup 3 için belirlenmiş, ancak daimi diş jerminin süt dişi 
köklerinin altında konumlandığı Grup 1 ‘de JKA referans noktası KA 

referans noktasının apikalinde konumlandığı için bu parametre Grup 1’de 

değerlendirme dışında tutulmuştur. Bu iki oranın belirlenmesiyle çalışma 

boyunun belirlenmesinde JKA ve JEN’in referans olarak alınıp 

alınamayacağının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
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AA’nın verilen referans noktalarına göre belirlenen aralıklardaki 

konumlanma oranları gruplar arasında değerlendirildiğinde; apikal açıklığın 

KA + 1mm aralığında konumlanma oranının, Grup 1’de %57,1 iken Grup 

2’de %13,7’ye, Grup 3’te ise %10’a düştüğü görülmektedir. Buna göre, daimi 

diş jerminin süt dişlerinin kökleri altında bulunduğu durumlarda (Grup 1) 

apikal açıklığın kök apeksinin 1 mm koronaline kadar olan aralıkta 

konumlanma oranının, diğer gruplara göre anlamlı derecede yüksek olduğu 

belirlenmiştir (p<0,05). Buna göre; çalışma boyunun kök apeksinin 1 mm 

koronalinde sonlandırılması durumunda Grup 1’de kanalların %42,9’u, Grup 

2’de %86,3’ü, Grup 3’te ise %90’ı için bu çalışma boyunun uzun olabileceğini 

ve bunun pratikte taşkın dolgu riski yaratacağını söylemek mümkündür.  

 

Apikal açıklığın KA + 2mm aralığında konumlanma oranı 

değerlendirildiğinde, Grup 1’de kanalların hepsinde, Grup 2’de %66,7, Grup 

3’te ise %36’sında AA’nın bu aralıkta konumlandığı görülmüştür. Buna göre 
apikal açıklığın kök apeksinin 2 mm koronaline kadar olan mesafede 
konumlanma oranının Grup 1’de, Grup 2 ve Grup 3’e göre, Grup 2’de ise 
Grup 3’e göre anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05). Bu 

sonuçlara göre, çalışma boyunun kök apeksinin 2 mm koronalinde 

sonlandırılması durumunda Grup 2’de kanalların %33,3’ü Grup 3’te ise 

%64’ü için bu çalışma boyunun uzun olabileceğini ve bunun pratikte bunun 

taşkın dolgu riski yaratacağını söylemek mümkündür. Grup 1’de ise, apikal 

açıklığın kanalların hepsinde KA + 2mm aralığında olması nedeniyle çalışma 

boyunun kök apeksinin 2 mm koronalinde sonlandırılmasının böyle bir risk 

oluşturmayacağı öngörülebilir. 

 

Apikal açıklığın KA + 3mm aralığında konumlanma oranı 

değerlendirildiğinde ise AA’nın Grup 2’de %90,2 Grup 3’te ise %74 olduğu 
belirlenerek apikal açıklığın kök apeksinin 3 mm koronaline kadar olan 
mesafe içinde konumlanma oranının, Grup 2’de Grup 3’e göre anlamlı 
derecede yüksek olduğu (p<0,05), Grup 1 ile diğer gruplar arasında anlamlı 

bir fark olmadığı (p>0,05) bulunmuştur. Buna göre, çalışma boyunun kök 

apeksinin 3 mm koronalinde sonlandırılması durumunda Grup 2’de 
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kanalların %9,8’i, Grup 3’te ise %26’sı için bu çalışma boyunun uzun 

olabileceğini ve pratikte bunun taşkın dolgu riski yaratacağını söylemek 

mümkündür. 

 

Genel olarak değerlendirildiğinde; daimi diş jerminin süt dişi kökleri 

arasında yükselme seviyesine bağlı olarak apikal açıklığın (AA) 

konumlanma oranının Grup 1’den itibaren Grup 2 ve Grup 3’e doğru bütün 

aralıklarda giderek azaldığı görülmektedir. Buna gore, başlangıçta kök 

apeksine yakın konumda olan apikal açıklığın daimi diş jermi sürdükçe kök 

apeksinden uzaklaşarak daha koronale doğru yer değiştirdiği 

anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, daimi diş jerminin süt dişi kökleri altında 

konumlandığı Grup 1’de AA’nın; KA + 1mm aralığında %57,1 oranında, KA 

+ 2mm aralığında ise %100 oranında konumlanmış olmasının, makroskopik 

olarak kökte rezorpsiyon başlamadan önce apikal açıklığın kök apeksine 

yakın konumlandığı yönünde belirtilen görüşe de uygun olduğu 

görülmektedir (Rimondini ve Baroni, 1995; Camp ve Fuks, 2006). 

 

Apikal açıklığın JEN ± 1mm aralığında konumlanma oranı 

değerlendirildiğinde, AA’nın bu aralıkta konumlanma oranının Grup 2’de 

%66,7, Grup 3’te ise %16 olduğu belirlenmiştir. Buna göre, JEN ± 1mm 
aralığında AA’nın konumlanma oranının, Grup 2’de Grup 3’e göre anlamlı 
derecede yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05). JKA ± 1mm 

değerlendirildiğinde ise AA’nın bu aralıkta konumlanma oranının Grup 2’de 
%49, Grup 3’te ise %8 olduğu belirlenmiştir. Buna göre, JKA ± 1mm 
aralığında AA’nın konumlanma oranının, Grup 2’de Grup 3’e göre anlamlı 
derecede yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05).  

 

Bu sonuçlara göre, daimi diş jerminin süt dişi köklerinin apikal 1/3 

seviyesini aşmasından sonra apikal açıklığın daimi diş jermine göre daha 

apikalde konumlandığını ve daha fazla yükselmediğini söylemek 

mümkündür. Süt dişi köklerinin apikal 2/3 seviyesinde kökler arasındaki 

mesafenin apikal 1/3 göre daha geniş olması nedeniyle daimi diş jerminin 

süt dişi kökünün apikal 1/3’ünü aştıktan sonra köklerin iç yüzeyi ile olan 
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temasını kaybettiğini bunun ise daimi diş jerminin bu seviyede köklerin iç 

yüzünü rezorbe etme olasılığını azalttığını düşünmek mümkündür. Bu 

bulgu JKA- KA ile AA - KA mesafesi arasındaki korelasyona ilişkin 

bulgularımızla da örtüşmektedir.  

 

Elde edilen veriler grupların kendi içerisinde değerlendirildiğinde; 

Grup 1’de, apikal açıklığın (AA), KA + 2mm aralığında görülme yüzdesinin 

(%100) KA + aralığındakine göre (%57,1) daha fazla olmakla birlikte 

aralarında anlamlı bir fark bulunmadığı görülmektedir. Buna göre; daimi diş 
jerminin süt dişi kökleri altında konumlandığı durumlarda çalışma boyunun 

kök apeksinden itibaren 1 ya da 2 mm kısa tutulmasının klinik uygulamalar 

bakımından yeterli olacağını söylemek mümkündür. 

 

 Daimi diş jerminin süt dişi kökünün apikal 1/3 seviyesine kadar 

yükseldiği Grup 2’de, apikal açıklığın (AA), KA + 3mm aralığında görülme 

yüzdesinin (%90,2) KA + 1mm, KA + 2mm ve JKA ± 1mm aralıklarındakine 

göre (%13,7; %66,7 ve %49) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

olduğu, JEN ± 1mm aralığındaki görülme oranı ile (%66,7) arasındaki farkın 

ise anlamlı olmadığı görülmektedir. Buna göre, daimi diş jerminin süt dişi 
kökünün apikal 1/3 seviyesine yükseldiği durumlarda; çalışma boyunun, 

radyografiler üzerinde kök apeksinden itibaren 3 mm koronalde belirlenmesi 

ile daimi diş jerminin köke en yakın olduğu JEN noktasının kök üzerindeki 

izdüşümünün 1mm apikali ve 1 mm koronali olacak şekilde belirlenmesi 

arasında teorik olarak bir fark olmadığı söylenebilir. Ancak; apikal açıklığın 

(AA) JEN noktasının 1 mm apikalinde konumlanma olasılığı kadar 1mm 

koronalinde konumlanma olasılığının da bulunması, çalışma boyu JEN 

noktasının 1 mm koronali veya 1 mm apikali olacak şekilde belirlendiği 

takdirde pratikte 2 mm’lik eksik ya da fazla ölçüm yapma riski doğuracaktır. 

Buna göre; daimi diş jerminin süt dişi kökünün apikal 1/3 seviyesine kadar 

yükseldiği durumlarda, çalışma boyunun kök apeksinden itibaren 3 mm 

koronalde olacak şekilde belirlenmesinin daha uygun olacağı söylenebilir. 
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Daimi diş jerminin apikal 1/3’ü aşarak apikal 2/3 seviyesine kadar 

yükseldiği Grup 3’te ise, apikal açıklığın, KA + 3mm referans aralığında 

görülme yüzdesinin (%74) KA + 1mm, KA + 2mm,  JKA ± 1mm ve JEN ± 

1mm referans aralıklarındakine göre (%10; %36; %8 ve %16) istatistiksel 

olarak anlamlı derecede yüksek olduğu görülmektedir. Buna göre, daimi diş 
jerminin süt dişi kökünün apikal 2/3 seviyesinde konumlandığı durumlarda 

çalışma boyunun kök apeksinden itibaren 3 mm kısa tutulmasının pratikte 

en uygun yaklaşım olacağını söylemek mümkündür.  

 

Genel olarak değerlendirildiğinde, apikal açıklığın konumunu 

belirlemek için tüm gruplarda kök apeksinin referans olarak alınmasının 

doğru bir yaklaşım olacağı anlaşılmaktadır. 

 

Çalışmamızda; süt dişlerinde kök kanal çalışma boyunun, daimi diş 
jerminin süt dişi köklerinin altında ya da arasında bulunduğu konum göz 

önünde bulundurularak kök apeksine göre farklı seviyelerde sonlandırılması 

gerektiği gözlenmiştir. Benzer şekilde, çalışma boyunun belirlenmesinde  

kök apeksini referans alan Camp’in ise (1984) bunu daimi diş jerminin 

konumunu dikkate almadan sadece fizyolojik kök rezorpsiyonu seviyesine 

göre belirlediği görülmektedir. Pratikte, süt dişi kökleri genellikle 

bukkolingual düzlemde, oblik olarak rezorbe olduğundan rezorpsiyon 

seviyesinin 2 boyutlu radyografiler üzerinde tam olarak saptanması 

mümkün değildir. Bu nedenle, rezorpsiyonun ilerlediği durumlarda dahi 

bunun radyografide fark edilemediği ve izlenen kök uzunluğunun yanıltıcı 

olduğu görülür. Buna göre; Camp'ın (1984) önerisi doğrultusunda daimi diş 
jermi yerine fizyolojik kök rezorpsiyonu seviyesinin dikkate alınarak 

belirlenmesi durumunda çalışma boyunun gereğinden uzun ölçülme riski 

artacaktır. Çalışmamızda önerdiğimiz gibi, daimi diş jerminin süt dişi kökleri 

arasında yükselme seviyesinin belirlenmesi bu nedenle fizyolojik kök 

rezorpsiyonunun seviyesinin belirlenmesine göre daha güvenilir bir yöntem 

gibi görünmektedir. 
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Bunun yanı sıra, Garcia-Godoy da (1987) daimi diş jerminin süt dişi 
köklerinin altında veya arasında bulunmasına göre çalışma boyunun ya kök 

apeksine veya daimi diş jerminin okluzal düzlem seviyesine kadar uzanması 

gerektiğini savunmaktadır. Ancak; çalışmamızın sonuçları, çalışma boyu 

belirlenirken daimi diş jerminin konumunun dikkate alınması gerektiğine 

ilişkin olarak bu görüşü desteklemekle birlikte daimi diş jerminin 

konumundan bağımsız olarak her durumda kök apeksinin referans 

alınmasının daha doğru olacağını göstermiştir. Ayrıca, daimi diş jerminin  

süt dişi köklerine eşit mesafede konumlanmadığı durumlarda her kök için 

rezorpsiyon farklı gelişeceğinden çalışma boyunun belirlenmesinde daimi 

diş jerminin okluzal seviyesi gibi sabit bir referansın kullanılması doğru 

olmayacaktır. 

 

Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçların süt dişi kök kanal tedavilerinin 

başarısı üzerine etkisinin anlaşılabilmesi amacıyla, bu konuda yapılacak 

klinik takipli in vivo çalışmalara ihiyaç vardır. Ayrıca, 1980’li yıllardan 

itibaren günümüze değin 3 boyutlu görüntüleme sistemlerinde sağlanan 

ilerlemeler, gelecekte bu sistemlerin daha da geliştirilerek daha yüksek 

kalitede görüntülerin daha düşük radyasyon uygulanarak elde edilmesi ve 

rutin klinik kullanıma uygun hale getirilmesi konusunda umut 

vadetmektedir. Bu durum, ilerleyen dönemde süt dişi kök kanal 

morfolojisinin daha iyi bir şekilde anlaşılmasına ve dolayısı ile kök kanal 

tedavisi uygulamalarında daha başarılı sonuçlar elde edilmesine imkan 

tanıyacaktır.  
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Alt süt azı dişlerinde, fizyolojik kök rezorpsiyonu sürecinde apikal açıklığın 

konumunda ortaya çıkan değişikliklerin daimi diş jermi ile olan ilişkisinin 

anlaşılması ve çalışma boyunun radyografik olarak belirlenmesinde 

kullanılacak referans noktasının saptanması amacıyla gerçekleştirdiğimiz 

çalışmamızda; 

 

1- Daimi diş jerminin süt dişi kökleri altında konumlandığı Grup 1’de, 

JKA - KA ile KA - AA mesafesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

korelasyon olmadığı bulunmuştur (p>0,017), Buna göre; daimi diş jerminin 

süt dişi kökleri altında konumlandığı durumlarda, apikal açıklığın jermin 

koronal yönde yükselmesine bağlı olarak uyumlu bir şekilde koronal yönde 

ilerlemesinden söz edilemeyeceği görülmüştür. 

 

2- Daimi diş jerminin süt dişi kök apeksini aşarak apikal 1/3’e kadar 

yükseldiği Grup 2’de, JKA - KA ile AA - KA arasında istatistiksel olarak 

anlamlı ve aynı yönlü bir korelasyon olduğu bulunmuştur (p<0,017). Buna 

göre; daimi diş jerminin süt dişi kökünün apikal 1/3 seviyesinde 

konumlandığı durumlarda apikal açıklığın jermin yükselmesi ile uyumlu bir 

şekilde koronale doğru yer değiştirdiğini söylemek mümkündür.   

 

3- Daimi diş jerminin süt dişi kökleri arasında apikal 1/3 seviyesini 

aşarak apikal 2/3’e kadar yükseldiği Grup 3’te, JKA - KA ile KA- AA 

mesafesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon olmadığı 

bulunmuştur (p>0,017). Buna göre, daimi diş jerminin süt dişi kökünün 

apikal 2/3 seviyesinde konumlandığı durumlarda apikal açıklığın jermin 

koronal yönde yükselmesine bağlı olarak uyumlu bir şekilde koronal yönde 

ilerlemesinden söz edilemeyeceği görülmüştür. 

 

4- Daimi diş jerminin süt dişi kökleri altında konumlandığı  Grup 1’de, 

tüm kök kanallarında apikal açıklığın kök apeksinin 2 mm koronaline kadar 
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olan aralıkta konumlandığı bulunmuştur. Buna göre; daimi diş jerminin süt 

dişi kökünün altında konumlandığı durumlarda kanal çalışma boyunun kök 

apeksinin 2 mm koronalinde sonlandırılmasının en uygun yaklaşım olacağını 

söylemek mümkündür.  

 

5- Daimi diş jerminin süt dişi kök apeksini aşarak apikal 1/3 seviyesine 

yükseldiği Grup 2’de, kök kanallarının % 90,2’sinde apikal açıklığın kök 

apeksinin 3 mm koronaline kadar olan aralıkta konumlandığı bulunmuştur. 

Buna göre, daimi diş jerminin süt dişi kökünün apikal 1/3 seviyesinde 

konumlandığı durumlarda kanal çalışma boyunun kök apeksinin 3 mm 

koronalinde sonlandırılmasının en uygun yaklaşım olacağını söylemek 

mümkündür.  

 

6- Daimi diş jerminin süt dişi kökleri arasında apikal 1/3 seviyesini 

aşarak apikal 2/3 seviyesine yükseldiği Grup 3’te, kök kanallarının % 

74’ünde apikal açıklığın kök apeksinin 3 mm koronaline kadar olan aralıkta  

konumlandığı bulunmuştur. Buna göre, daimi diş jerminin süt dişi kökünün 

apikal 2/3 seviyesinde konumlandığı durumlarda çalışma boyunun kök 

apeksi referans alınarak 3 mm’den daha koronal seviyede sonlandırılmasının 

en uygun yaklaşım olacağını söylemek mümkündür.  
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ÖZET 

 

Daimi Diş Jerminin Süt Dişi Köklerinde Apikal Açıklığın Lokalizasyonu Üzerine 
Etkisinin Cone Beam Bilgisayarlı Tomografiler Üzerinde Değerlendirilmesi 

 

Bu çalışmanın amacı, daimi diş jerminin süt dişi köklerinin altında veya arasında 
bulunduğu pozisyonun, apikal açıklığın konumu ile ilişkisi olup olmadığının ve buna bağlı 
olarak süt dişlerinde kanal çalışma boyunun belirlenmesinde daimi diş jerminin referans 
olarak kullanılıp kullanılamayacağının araştırılmasıdır. Bu amaçla, özel bir görüntüleme 
merkezinde daha önceden çeşitli amaçlarla 5-8 yaş arasındaki 13 çocuktan alınmış CBBT 
görüntülerinde 30 alt süt azı dişi ve altlarındaki daimi diş jermi değerlendirilmiştir.  

 
Çalışmada öncelikle, her bir kök kanalı için süt dişinin apikal açıklığı (AA) ve süt 

dişinin kök apeksi (KA), her süt dişi furkasyonunun en koranal noktası (F), her bir kök 
kanalı için daimi diş jerminin süt dişi köküne en yakın mesafede olduğu nokta (JEN) ve 
daimi diş jerminin kuron apeksi (JKA) olmak üzere 5 referans noktası belirlenmiştir. Bu 
noktaların konumları CBBT görüntülerinin aksiyal kesitleri üzerinde mm cinsinden 
kaydedilmiştir. Ardından 30 alt süt azı dişine ait 115 kök kanalı, daimi diş jerminin süt dişi 
köklerinin altında veya arasında bulunduğu konuma göre 3 gruba ayrılmıştır. Daimi diş 
jerminin süt dişi köklerinin altında yer aldığı 14 kök kanalı Grup 1’e, daimi diş jerminin süt 
dişi kökleri arasında yükselme seviyesinin kök apeksini aştığı fakat apikal 1/3’ü geçmediği 
51 kök kanalı Grup 2’ye, daimi diş jerminin süt dişi kökleri arasında yükselme seviyesinin 
apikal 1/3’ü aştığı fakat apikal 2/3’ü geçmediği 50 kök kanalı ise Grup 3’e dahil edilmiştir. 

 
Daimi diş jermi kökler arasında yükseldikçe apikal açıklığın da onunla uyumlu bir 

şekilde koronal yönde ilerleyip ilerlemediğinin anlaşılması amacıyla Grup 1, Grup 2 ve Grup 
3’te JKA - KA ile KA - AA mesafesi arasındaki korelasyon değerlendirilmiştir. 

 
Ardından daimi diş jerminin süt dişi kökleri arasında yükselme seviyesine bağlı 

olarak, AA’nın konumunda ortaya çıkacak değişiklikleri KA, JEN ve JKA’ya göre 
değerlendirmek amacıyla; 

 
1- KA referans alındığında AA’nın 
 
a- KA ile KA’nın 1 mm koronaline kadar olan aralıkta (KA + 1mm), 
b- KA ile KA’nın 2 mm koronaline kadar olan aralıkta (KA + 2mm) ve 
c- KA ile KA’nın 3 mm koronaline kadar olan aralıkta (KA + 3mm) konumlanma oranı 

Grup 1, Grup 2 ve Grup için ayrı ayrı belirlenmiştir. 
 
2- JEN ve JKA referans alındığında AA’nın 
 
a- JEN’in 1 mm koronaline ve 1 mm apikaline kadar olan aralıkta (JEN ± 1mm) ve 
b- JKA’nın 1 mm koronaline ve 1 mm apikaline kadar olan aralıkta (JKA ± 1mm) 

konumlanma oranı Grup 2 ve Grup 3’te ayrı ayrı belirlenmiştir. 
 
Çalışmanın JKA - KA ile AA - KA mesafesi arasındaki korelasyona ilişkin sonuçları, 

Grup 1 ve Grup 3’te bu iki mesafe arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon 
bulunmadığınıı (r= 0,236 ve p>0,017), Grup 2’de ise JKA - KA mesafesi ile AA - KA mesafesi 
arasında  istatistiksel olarak anlamlı ve aynı yönlü bir korelasyon olduğunu göstermiştir (r= 
0,474 ve p<0,017). Bu durum sadece daimi diş jerminin kök apeksini aşarak apikal 1/3 
seviyesine kadar  yükseldiği olgularda (Grup 2), apikal açıklığın jermin yükselmesi ile 
uyumlu bir şekilde koronale doğru yer değiştirdiğini göstermektedir.  

 
Çalışmanın apikal açıklığın kök apeksi ile ilişkili aralıklarda konumlanma oranına 

ilişkin bölümünün sonuçları AA’nın; Grup 1’de kök kanallarının %100’ünde KA + 2mm, 
Grup 2’de %90,2’sinde KA + 3mm, Grup 3’te ise %74’ünde KA + 3mm aralığında 



 

 

 

93 

konumlandığını göstermiştir. Çalışmanın apikal açıklığın daimi diş jermi ile ilişkili 
aralıklarda konumlanma oranına ilişkin bölümünün sonuçları AA’nın; Grup 2’de kök 
kanallarının %66,7’sinde JEN ± 1mm ve %49’unun JKA ± 1mm referans aralığında, Grup 3’te 
ise %16’sında JEN ± 1mm ve %8’inin JKA ± 1mm referans aralığında konumlandığını 
göstermiştir. AA’nın KA + 1mm, KA + 2mm, KA + 3mm, JEN ± 1mm ve JKA ± 1mm 
referans aralıklarında konumlanma oranları genel olarak değerlendirildiğinde, tüm 
gruplarda apikal açıklığın konumunu belirlemek için kök apeksinin referans olarak 
alınmasının doğru bir yaklaşım olacağı anlaşılmaktadır. 

 
Sonuç olarak, kanal çalışma boyunun; daimi diş jerminin süt dişi kökünün altında 

konumlandığı durumlarda kök apeksinin 2 mm koronalinde, süt dişi kökünün apikal 1/3 
seviyesinde konumlandığı durumlarda kök apeksinin 3 mm koronalinde, süt dişi kökünün 
apikal 2/3 seviyesinde konumlandığı durumlarda ise kök apeksi referans alınarak 3 mm’den 
daha koronal seviyede sonlandırılmasının en uygun yaklaşım olacağını söylemek 
mümkündür.  

 
 
Anahtar Sözcükler: Apikal açıklık, cone beam bilgisayarlı tomografi, kanal çalışma 

boyu, kök kanal tedavisi, süt dişi. 
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SUMMARY 

 
Cone Beam Computerized Tomographic Evaluation of the Effect of Permanent 

Tooth Germ on Localization of Apical Foramen of Deciduous Teeth 
 
 

Aim of this study is the evaluation of the spatial relation between primary molar 

apical foramen level and permanent tooth germ, and investigation of possibility of using 

permanent tooth germ as a reference point to determine root canal working length of 

primary teeth. For this reason thirty primary lower molars and permanent tooth germs 

underneath were evaluated on cone beam computerized tomography (CBBT) images 

previously obtained for various purposes from 13 children ranging from 5 to 8 years of age. 

 

 

In the first place 5 reference points were identified on axial plane of CBBT images and 

their positions were recorded in millimeters as follows: apical foramen of each root canal of 

the primary tooth (AA), root apex of each root canal of the primary tooth (KA), most coronal 

point of the furcation of the primary tooth (F), crown apex of the permanent tooth germ 

(JKA), most coronal point of the permanent tooth germ closest to the primary tooth root for 

each root canal (JEN). In the second place 115 root canals of 30 primary lower molar teeth 

were divided into 3 groups according to the spatial relation between permanent tooth germ 

and root of primary tooth.  Group 1 consisted of 14 root canals with permanent tooth germ 

located below the roots of primary molars. Group 2 consisted of 51 root canals with 

permanent tooth germ located between root apex and apical one third of root. Group 3 

consisted of 50 root canals with permanent tooth germ located between apical one third and 

apical two thirds of root. 

 

 

In order to identify whether the apical foramen translocate coronally in harmony with 

permanent tooth germ translocating coronally; correlation between the distance between 

JKA-KA and AA-KA was evaluated in all groups. 

 

 

In order to identify the termination of working length with respect to KA, JEN and 

JKA reference points; 

 

Percentage of translocation of AA in all groups  

1.  between KA and  up to 1 mm from KA (KA + 1mm) 

2.  between KA and  up to 2 mm from KA (KA + 2mm) 

3.  between KA and  up to 3 mm from KA (KA + 3mm) 
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Percentage of translocation of AA in Group 2 and Group 3 

1.  between 1 mm coronal and 1 mm apical of JEN (JEN ± 1 mm) 

2.  between 1 mm coronal and 1 mm apical of JKA (JKA ± 1 mm) were calculated 

 

 

There was no correlation between JKA-KA and AA-KA in Group 1 and Group 3 (r= 

0,236 and p>0,017); but positive correlation was found in Group 2 (r= 0,474 and p<0,017). 

This indicates that root canals with permanent tooth germ located between root apex and 

apical one third of root, apical foramen and permanent tooth germ translocate in harmony 

with respect to primary tooth apex.  

 

 

In Group 1, AA was located at KA +2 mm in 100 % of cases; in Group 2, AA was 

located at KA + 3 mm in 90.2% of cases; in Group 3, AA was located at KA + 3 mm in 74% of 

cases. In Group 2, AA was located at JEN ± 1 mm in 66.7 % of cases, at JKA ± 1 mm in 49 % 

of cases; in Group 3, AA was located at JEN ± 1 mm in 16 % of cases; at JKA ± 1 mm in % 8 of 

cases. This indicates that root apex as a reference point may give clearer identification than 

permanent tooth germ to predict the position of apical foramen. 

 

 

As a result, termination of root canal working length could be determined as follows; 

2 mm coronally with respect to root apex, in cases with permanent tooth germ located below 

roots of primary tooth; 3 mm with respect to root apex, in cases with permanent tooth germ 

located between root apex and apical one third of root; more than 3 mm coronally with 

respect to root apex in cases with permanent tooth germ located between apical one third 

and apical two thirds of root. 

 

 

Keywords: Apical foramen, canal working length, cone beam computerized 

tomography, primary tooth, root canal treatment. 
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