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ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, üçüncü molar dişlerin gömülülük durumlarını, açısal pozisyonlarını ve sürme seviyelerini
radyografik olarak incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaş aralığı 18-72 arasında değişen 553 hasta dahil edildi. Üçüncü molar dişlerin gömülülük
durumu Venta ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmaya uygun
olarak incelendi. Dişlerin açısal pozisyonları Winter sınıflamasına göre, sürme seviyeleri ise Archer’in yapmış olduğu sınıflamaya göre değerlendirildi.
Bulgular: 553 hastada 886’sı üst (%49,46) ve 905’i alt (%50,53)
üçüncü molar diş olmak üzere 1791 diş incelendi. 1791 dişin
1076’sı (%60,07) sürmüş, 462’si (%25,79) gömülü ve 253’ü
(%14,12) yarı gömülüdür. Üçüncü molar dişlerde en çok gözlenen açısal pozisyonlar sırasıyla vertikal (%60,97), distoangular
(%19,76), mezioangular (%13,23), horizontal (%5,58) ve bukkolingual pozisyondur (%0,44). Üçüncü molar dişlerde en çok
görülen sürme seviyesi A seviyesi (%65,71) iken en az görülen
C seviyesidir (%15,68).
Sonuç: Oral ve maksillofasiyal cerrahinin temel yapıtaşlarından olan üçüncü molar dişlerin çekimi, çene cerrahlarının en
sık yaptığı operasyondur. Bu yüzden bu dişlerin gömülülük
durumlarının, pozisyonlarının ve sürme seviyelerininin belirlenmesi önemlidir. Böylece üçüncü molar dişlerin tedavi
planını doğru şekilde yapmak ve bu dişlerin çekimi esnasında meydana gelebilecek komplikasyonları minimalize etmek
mümkündür.
Anahtar kelimeler: Üçüncü molar diş, açısal pozisyon, gömülülük, sürme seviyesi
SUMMARY
Aim: The aim of this study is to radiologically examine the impaction status, positions, and eruption levels of the third molar teeth.
Materials and Method: In this study, 553 patients with an
age range of 18-72 were included. Third molar teeth’s impaction status were examined according to Venta et al. Third molar
teeth’s angular positions were evaluated according to Winter
classification. The eruption levels of these teeth were evaluated according to the classification made by Archer.
Results: 1791 teeth, 886 upper (49.46%) and 905 lower
(50.53%) third molar teeth were examined in 553 patients.
There were 1076 (60.07%) erupted, 253 (14.12%) half-erupted
and 462 (25.79%) impacted of 1791 teeth. The most common
angular positions in the third molar teeth are vertical (60.97%),
distoangular (19.76%), mesioangular (13.23%), horizontal
(5.58%) and buccolingual position (0.44%). The most common eruption level in the third molar teeth is A level (65.71%)
while the least common is C level (15.68%).
Conclusion: The extraction of third molar teeth is the most
common operation performed by oral and maxillofacial surgeons. That is why it is important to determine the impaction
status, positions, and eruption levels of their teeth. Thus, it is
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possible to accurately determine the treatment planning
of third molar teeth and to minimize the complications
that may occur during the extraction of these teeth.
Key words: Third molar tooth, angular position, impaction, eruption level
GİRİŞ
Günümüz diş hekimliğinde üçüncü molar dişler, sıklıkla gömülü kalmaları, sürme pozisyonları, kök gelişimleri,
sürme zamanı ve kolay çürümeleri sebebiyle önem kazanmışlardır.1-3 Bu dişler; fasiyal büyümede gerilik, diğer
dişlerin distal yönde erüpsiyonu, mandibular büyümede
yetersizlik, fiziksel matürasyonun erken olması, üçüncü
molar dişin geç mineralize olması, kendinden önce gelen süt dişinin olmaması, büyüme yönünün ters olması
gibi çok çeşitli etkenlerden dolayı gömülü kalmaktadırlar4
Üçüncü molar dişler komşu diş ve yapılarda; çürük, perikoronitis, apse, kist, osteomiyelit ve rezorpsiyon gibi durumlara neden olabilirler.5 Literatüre baktığımızda üçüncü
molar dişlerin gömülülük durumlarının, pozisyonlarının
ve sürme seviyelerinin belirlenmesinin, bu dişlerin tedavi
planını doğru şekilde yapmak ve bu dişlerin çekimi esnasında meydana gelebilecek komplikasyonları minimuma
indirmek açısından büyük bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, üçüncü molar dişlerin
gömülülük durumlarını, açısal pozisyonlarını ve sürme seviyelerini retrospektif olarak incelemektir.
GEREÇ ve YÖNTEM
Retrospektif çalışmamıza, 2019 yılında Tokat Ağız ve Diş
Sağlığı Merkezi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi’ne başvurmuş
ve çeşitli nedenlerle panoramik röntgen alınmış 553 hasta dahil edildi. Panoramik görüntüler Gendex GXDP-700™
Series Digital Panoramic X-ray System (1910 North Penn
Road Hatfield, PA 19440 USA) aracılığı ile elde edildi. Çalışmaya en az bir adet gömülü ya da sürmüş ve kök gelişimini tamamlamış üçüncü molar dişe sahip olan, yeterli
görüntü kalitesinde panoramik radyografisi mevcut olan,
18 yaş ve üzerinde, hormonal veya kalıtımsal herhangi
bir bozukluğu olmayan hastalar dahil edildi. Herhangi bir
patolojik dentoalveolar durumu olan, kraniyofasiyal anomali veya sendromu bulunan, hormonal veya kalıtımsal
herhangi bir bozukluğu olan hastalar, 18 yaşından küçük
hastalar, üçüncü molar dişi kök oluşumu tamamlamamış
veya bitişik ikinci molar dişi olmayan hastalar ve eksik kayıtları veya düşük görüntü kalitesinde panoramik radyografisi olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya yaş
aralığı 18 ve 72 yıl arasında değişen 553 hasta dahil edildi. Bu hastalardaki üçüncü molar dişler retrospektif olarak
değerlendirildi.
Dişlerin gömülülük durumu Venta ve ark.6’nın yaptıkları
çalışmaya uygun olarak değerlendirildi.
1- Oral kavite içerisinde oral mukozayı henüz perfore ede-

155

memiş dişler gömülü,
2 Okluzal yüzeyi oral kavite içerisinde kısmen görünenler
yarı gömülü,
3-Okluzal yüzeyi tamamen görünenler ve erüpsiyonunu
tamamlayan dişler sürmüş dişler olarak sınıflandırıldı.
Dişlerin açısal pozisyonları Winter7 sınıflamasına göre incelendi. Bu sınıflamaya göre;
1- Vertikal gömülülük; 10° ile -10°,
2- Mezioangular gömülülük; 11° ile 79°,
3- Horizontal gömülülük; 80° ile 100°,
4- Distoangular gömülülük; -11° ile -79°,
5- Diğer*; 111° ile -80°,
6- Bukko-lingual gömülülük.
*Diğer olarak sınıflandırılan grupta mezioinvert, disto-invert ve disto-horizontal gömülü dişler yer almaktadır.
Dişlerin sürme seviyesi Archer8’in yapmış olduğu sınıflamaya göre değerlendirildi. Bu sınıflamaya göre;
Pozisyon A: Üçüncü molar dişin oklüzal yüzü, ikinci molar
dişle aynı seviyede veya daha yukarıdadır.
Pozisyon B: Üçüncü molar dişin oklüzal yüzü, ikinci molar
dişin kole seviyesinden yukarıda fakat okluzal seviyesinden aşağıdadır.
Pozisyon C: Üçüncü molar dişin oklüzal yüzü, ikinci molar
dişin kole seviyesinden aşağıdadır.
Ramusun ön yüzü ve ikinci molar diş arasında olan mesafe (M3 mesafesi) ise Pell ve Gregory9’nin yaptıkları sınıflamaya göre incelendi. Bu sınıflamaya göre;
Sınıf 1: Üçüncü molar dişin sürebilmesi için ikinci molar
diş ve alt çene ramusu arasında yeterli yer vardır.
Sınıf 2: İkinci molar dişin distal kenarı ile alt çene ramusu
arasındaki mesafe üçüncü molar dişin mezio-distal boyutundan küçüktür.
Sınıf 3: İkinci molar dişin distal kenarı ile alt çene ramusu
arasında üçüncü molar dişin sürebilmesi için hiç yer yoktur.
Elde edilen veriler microsoft excel programına kaydedildi
ve verilerin dağılımı yüzde olarak incelendi.
BULGULAR
553 hastanın 363’ü (%65,64) kadın, 190’ı (%34,35) erkekti. Hastaların yaşları 18-72 yıl arasında olup yaş ortalaması
29,64±9,39 yıldır. Erkeklerin yaş ortalaması 31,48±10,5 ve
kadınların yaş ortalaması 28,67±8,61 yıldır. 553 hastada
886’sı üst (%49,46) ve 905’i alt (%50,53) üçüncü molar
diş olmak üzere 1791 üçüncü molar diş incelendi. Hastaların 281’inde (%50,81) 4 adet, 154’ünde (%27,84) 3
adet, 87’sinde (%15,73) 2 adet ve 31’inde (%5,60) ise 1
adet üçüncü molar diş bulunmaktadır. 1791 dişin 1076’sı
(%60,07) sürmüş, 462’si (%25,79) gömülü ve 253’ü
(%14,12) yarı gömülüdür (Tablo 1). Üst üçüncü molar dişlerin %70,42’si sürmüş, %24,04’ü gömülü, %5,53’ü yarı
gömülü iken alt üçüncü molar dişlerin %49,94’ü sürmüş,
%27,51’i gömülü ve %22,54’ü yarı gömülüdür.
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Tablo 1. Üçüncü molar dişlerin gömülülük durumu

Üçüncü molar dişlerde en çok gözlenen açısal pozisyonlar sırasıyla vertikal (%60,97), distoangular (%19,76), mezioangular (%13,23), horizontal (%5,58) ve bukkolingual
pozisyondur (%0,44) (Tablo 2). Üst üçüncü molar dişlerin
%64,44’ü vertikal, %29,45’i distoangular, %5,3’ü mezioangular, %0,45’i horizontal ve %0,33’ü bukkolingual pozisyondadır. Alt üçüncü molar dişlerin %57,56’sı vertikal, %20
,99’u mezioangular, %10,6’sı horizontal, %10,27’si distoangular ve %0,55’i bukkolingual pozisyondadır.
Tablo 2. Üçüncü molar dişlerin açısal pozisyonları

Üçüncü molar dişlerde en çok görülen sürme seviyesi A
seviyesi (%65,71) iken en az görülen C seviyesidir (%15,68)
(Tablo 3). Üst üçüncü molar dişlerde en çok görülen
sürme seviyesi sırasıyla A seviyesi (%67,83), C seviyesi
(%18,84) ve B seviyesidir (%13,31). Alt üçüncü molar dişlerde ise sırasıyla A seviyesi (%63,64), B seviyesi (%23,75)
ve C seviyesidir (%12,59).
Tablo 3. Üçüncü molar dişlerin sürme seviyesi

Alt üçüncü molar dişlerde, M3 mesafesini değerlendirdiğimizde sınıf 1 (%92,15) en yaygındır, bunu sırasıyla sınıf 2
(%6,85) ve sınıf 3 (%0,99) izler (Tablo 4).
Tablo 4. Alt üçüncü molar dişlerin M3 mesafesi

1791 dişin 1357’sinin (%75,76) hiçbir patolojisi olmayan
sağlıklı diş olduğu gözlendi. En çok gözlenen patolojik
durum ise 290 dişte (%16,19) görülen çürüktür. Dişlerde
görülen patolojik durumlar ve dental tedaviler Tablo 5’de
verildi.
Tablo 5. Üçüncü molar dişlerde görülen patolajik durumlar ve dental tedaviler
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TARTIŞMA
Oral ve maksillofasiyal cerrahinin temel yapıtaşlarından
olan üçüncü molar dişlerin çekimi, çene cerrahlarının en
sık yaptığı operasyondur.10 Çünkü üçüncü molar dişler
tekrarlayan perikoronitise, komşu dişte çürük oluşmasına,
fonksiyonsuzluğa, idiyopatik yüz ağrısına, periodontal,
protetik ve ortodontik nedenler ile kist, tümör gibi patolojiler oluşmasına neden olabilirler.11 Bu yüzden bu dişlerin
gömülülük durumlarının, pozisyonlarının ve sürme seviyelerininin belirlenmesi gerekmektedir.12 Böylece üçüncü
molar dişlerin tedavi planını doğru şekilde yapmak ve bu
dişlerin çekimi esnasında meydana gelebilecek komplikasyonları minimuma indirmek mümkündür.
Çalışmamızda 553 hastada 1791 üçüncü molar diş incelendi. Hastaların %50,81’inde 4 adet, %27,84’ünde 3
adet, %15,73’ünde 2 adet ve %5,60’ında 1 adet üçüncü
molar diş saptandı. Tuğsel ve ark.13’nın 100 üniversite
öğrencisinde yaptıkları çalışmada vakaların %67'sinde 4,
%14'ünde 3, %12'sinde 2 ve %3'ünde 1 adet üçüncü molar
diş olduğu bildirilmiştir. Venta ve ark.14 ise yaptıkları çalışmada hastaların %19’unda en az bir adet üçüncü molar
diş bulunduğunu bildirmişlerdir. Çalışmalar arasındaki bu
farklılığın hasta sayısının farklı olmasından kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Çalışmamızdaki 1791 dişin %49,46’sı üst çenede ve
%50,53’ü alt çenededir. Üst üçüncü molar dişlerin
%70,42’si sürmüş, %24,04’ü gömülü, %5,53’ü yarı gömülü
iken, alt üçüncü molar dişlerin %49,94’ü sürmüş, %27,51’i
gömülü ve %22,54’ü yarı gömülüdür. Mead15 yaptığı çalışmada üst ve alt çenede üçüncü molar dişlerin gömülü kalma oranının eşit olduğunu bildirmiştir. Bjork ve ark.16 üst
üçüncü molar dişlerin gömülü kalma oranının alt üçüncü
molar dişlerden fazla olduğunu bildirmişlerdir. Yapılan diğer çalışmalarda ise alt üçüncü molar dişlerin daha fazla
gömülü kaldığı ileri sürülmüştür.17-19 Bu bulgu çalışmamızı
destekler niteliktedir. Lysell ve ark.20 yaptıkları çalışmada
870 adet alt üçüncü molar dişi değerlendirmiş ve bu dişlerin %34’ünün sürmüş, %57’sinin yarı gömülü ve %9’unun
gömülü olduğunu bildirmişlerdir. Knutson ve ark.21 tarafından 454 adet alt üçüncü molar dişin incelendiği çalışmada yarı gömülü oranı %75 olarak belirlenmiştir. Yapılan
çalışmalarda üçüncü molar dişlerin gömülü kalma insidansının yaş ortalamasına ve toplumlara göre değiştiği
vurgulanmıştır.12
Çalışmamızdaki üst üçüncü molar dişlerin %64,44’ü vertikal, %29,45’i distoangular, %5,3’ü mezioangular, %0,45’i
horizontal ve %0,33’ü bukkolingual pozisyondadır. Alt
üçüncü molar dişlerin %57,56’sı vertikal, %20,99’u mezioangular, %10,6’sı horizontal, %10,27’si distoangular
ve %0,55’i bukkolingual pozisyondadır. Linden ve ark.22
alt üçüncü molar dişlerin pozisyonlarını inceledikleri çalışmada, dişlerin %36,6’sının mezioangular, %21,2’sinin
vertikal, % 19,4’ünün distoangular, %17,2’sinin horizontal,
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%2,3’ünün transvers pozisyonda olduğunu bildirmişlerdir. Zafersoy ve ark.5 yaptıkları çalışmada 458 alt üçüncü
molar dişi incelemiş ve alt üçüncü molar dişlerin sırasıyla
%38,32 vertikal, %28,26 mezioangular, %19,4 distoangular, %11,1 horizontal ve %2,6 bukkolingual pozisyonda olduklarını belirlemişlerdir. Tuğsel ve ark.13 18-29 yaş grubu
100 üniversite öğrencisinde yaptıkları çalışma sonucunda
üst üçüncü molar dişlerin %81 vertikal, %4 distoangular,
%2 mezioangular pozisyonda ve alt üçüncü molar dişlerin
ise %39 vertikal, %37 mezioangular, %2 distoangular pozisyonda olduklarını bildirmişlerdir. Çalışmalar arasındaki
bu farklılıkların, çalışmalardaki hasta sayısı ve yaş gruplarının farklı olmasından kaynaklandığı düşünüldü.
Çalışmamızdaki üçüncü molar dişlerin %65,71’i A seviyesinde, %18,59’u B seviyesinde ve %15,68’i C seviyesindedir. Şekerci ve ark.23 1000 hastada yaptıkları çalışma
sonucunda dişlerin %33’ünün A seviyesinde, %52’sinin B
seviyesinde ve %15’inin ise C seviyesinde olduğu bildirilmiştir.
Çalışmamızda incelenen üçüncü molar dişlerin %75,76’sının hiçbir patolojisi olmayan sağlıklı diş olduğu gözlendi.
Ayrıca %16,19’unda çürük, %3,35’inde periodontal patoloji ve%3,01’inde distal kemikte rezorpsiyon görüldü.
Karslıoğlu ve ark.24 50 yaş üstü hastalarda yaptığı çalışmada 272 diş incelenmiştir. Bu 272 dişin %35’inde çürük,
%39’unda periodontal patoloji olduğu bildirilmiştir. İki
çalışma arasındaki farkın çalışmaya dahil edilen yaş gruplarının farklı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
SONUÇLAR
1. Bu çalışmada 553 hastada 1791 üçüncü molar dişi incelendi. Bu dişlerinin %49,46’sının üst çenede, %50,53’ünün
alt çenede olduğu görüldü.
2. Çalışmaya dahil edilen hastaların %50,81’inde 4 adet,
%27,84’ünde 3 adet, %15,73’ünde 2 adet ve %5,60’ında 1
adet üçüncü molar diş olduğu saptandı.
3.Üçüncü molar dişlerin %60,07’sinin sürmüş,
%25,79’unun gömülü ve %14,12’sinin yarı gömülü olduğu
belirlendi.
4. Dişlerin %60,97’sinin vertikal, %19,76’sının distoangular, %13,23’ünün mezioangular, %5,58’inin horizontal ve
%0,44’ünün bukkolingual pozisyon olduğu saptandı.
5. Dişlerin %65,71’inin A, %18,59’unun B ve %15,68’inin C
seviyesinde olduğu belirlendi.
6. Alt üçüncü molar dişlerin M3 mesafesi, dişlerin
%92,15’inde sınıf 1, %6,85’inde sınıf 2 ve %0,99’unda sınıf
3 olarak saptandı.
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