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ÖZET
Amaç:Bu çalışmanın amacı, her bir hastanın panoramik radyografisini inceleyerek, süpernümere dişleri olan hastaların
sıklığını ve klinik özelliklerini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem:Çalışmaya Üniversite Diş Hastanesi hastalarının toplam 30066 panoramik radyografisi dahil edildi. Her
hasta, süpernümere dişler için miktarına, dişlenme tipine, lokalizasyonlarına ve morfolojilerine göre sınıflandırıldı. Hastaların demografik verileri de kaydedilerek birlikte değerlendirildi.
Bulgular:Çalışmaya katılan hastaların %45'i erkek, %54'ü kadındı ve yaş ortalaması 39,32±18,71 idi. Supernümere dişleri
olan 163 hasta vardı (%0,056). Süpernumer dişler için erkek
/ kadın oranı 1,33:1 idi. Erkeklerde kadınlardan anlamlı derecede daha fazla bulundu (p <0,05). Maxillanın mandibuladan
%59 daha sık etkilendiği görüldü. Supernümere olan 163 dişten ek morfoloji en sık %39,5 idi. 30 yaşın altındaki hastalarda
diğer yaş gruplarına göre daha fazla supernümere diş vardı (p
<0.05).
Sonuç: Bu çalışmada supernümere dişlerin çoğunluğu 30
yaşın altındaki erkeklerde görüldü, en sık maksillada ve suplemental morfolojide izlendi.
Anahtar kelimeler: Süpernumere diş, radyolojik inceleme,
retrospektif çalışma.
SUMMARY
Aim:The aim of this study is to evaluate the frequency and
clinic charecteristics of patients with supernumerary teeth by
examining each patient’s panoramic radiography.
Materials and Methods:A total of 30066 panoramic radiographies of the University Dental Hospital patients were included in the study. Each patient was classified according to
the quantities, dentition characteristics, locations, and morphologies for their supernumerary teeth. Demographic data of
the patients were also recorded.
Results:Of the patients participated in the study, 45% were
male and 54% were female, with the mean age of 39.32±18.71.
There were 163 patients with supernumerary teeth (0.056%).
Male/female ratio for supernumere teeth was 1.33:1. Males
were significantly more than in females (p<0.05). Maxilla was
more frequently affected than mandibula by 59%. Of the 163
supernumarary teeth, supplemental morphology was the
most frequent by 39.5%. There were significantly more supernumerary teeth observed under the age of 30 years than other age groups (p<0.05).
Conclusion:The majority of supernumerary teeth in this study
were present in males under the age of 30 years, had supplemental morphology, and were located in the maxilla.
Key words: Supernumerary teeth, Radiographical examination, Retrospective study
GİRİŞ
Normal dentisyondan fazla olarak bulunan dişler Supernumere dişler olarak adlandırılmaktadır.1,2 Her iki çenede de tek

7tepeklinik

86
veya çok sayıda, unilateral ya da bilateral, sendromlar ile
birlikte veya sendromlardan bağımsız olarak bulunabilirler. Ağızda sürebilirler veya gömülü kalabilirler. Her iki
durumda da klinik problemlere yol açabilecekleri rapor
edilmektedir. En sık neden oldukları problemler sürme
bozukluklar, çapraşıklık, anormal kök gelişimi veya kistlerdir.2,3 Genellikle klinik muayenelerde veya radyografilerde tesadüfi olarak tespit edilirler. Her iki dentisyonda da
gözlenebilmekle birlikte daimi dentsiyonda 5 kata kadar
daha fazla görülebileceği bildirilmektedir.4 En sık anterior
maksillada mesiodens veya supernumere lateral kesici diş
olarak bulunurlar.5 Bununla birlikte erkeklerde daha sık
gözlendiği savunulmaktadır.6
Supernumere dişlerin etyolojisi tam bilinmemekle birlikte
en çok kabul edilen teori residüel epitelin prolifere olarak lateral dental laminanın hiperaktivitesine neden olmasıdır.6,7 Bununla birlikte DNA mutasyonlarında, dudak
damak yarıklarında, cleidocranial dysplazide, Gardner
sendromunda gözlenebilirler. Çalışmalar supernumere
dişlerin gelişim nedenlerinin tek faktörlü değil de, genetik
ve çevresel faktörlerin birleşik etkileri olarak incelenmesi
gerektiğini savunmaktadır.8
Supernumere dişler morfoloji ve lokasyonlarına göre sınıflanmaktadır. Bu çalışmanın amacı bir vakıf üniversitesinde
supernumere dişlerin görülme sıklığının ve morfolojilerinin öğrenciler tarafından belirlenmesidir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışma Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde
panaromik radyografileri çekilen 30066 hastanın panoramik radyografisi üzerinde gerçekleştirildi. Çalışma Helsinki deklerasyonu ile uyumlu olarak planlandı ve Yeditepe Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından
onaylandı (832).
Tüm radyografiler öğrenci sayısına bölünerek retrospektif
olarak diş hekimliği öğrencileri tarafından incelendi (CB,
AMY, AÇ, ÖŞ, CK, EK, SD, BK, NA), ve süpernumere diş
saptanan radyografiler pozitif olarak kayıt edildi. Supernumere dişler hastanın dentisyon tipi (Süt, miks veya daimi),
Hastada bulunan diş sayısı (tek veya çok), sürme durumu
(sürmüş veya gömülü), çeneler arasındaki dağılımı (maksilla veya mandibula), morfolojisi (konik, tuberküler, miks
veya suplemental) ve lokasyon (mesiodens, üst kesici,
alt premolar, üst premolar, üst distomolar, alt distomolar,
üst kanin, alt paramolar ve alt kanin) olarak sınıflandırıldı.
Öğrenciler tarafından pozitif olarak işaretlenen radyografiler ve aynı sayıda negatif olarak işaretlenen radyografiler
öğretim üyeleri tarafından incelenerek sonuçların güvenilirlikleri hesaplandı (FC, MCB, ÇK, BT). Tutarsız olan sonuçlar düzeltilerek istatistiksel inceleme için yönlendirildi.
Sonuçlar hastaların demografik verileri ile karşilaştırıldı.
Odontomalar ne yapıldı?
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İstatiksel Analiz
Bu çalışmada istatistiksel analizler NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 Statistical Software (Utah,
USA) paket programı ile yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama,standart sapma,sıklık ve yüzde dağılımları) yanı sıra nitel
verilerin karşılaştırmalarında ki-kare testi kullanılmıştır.
Öğrenci ve Öğretim üyesi sonuçlarının uyumunu belirlemede ağırlıklı kappa değeri, Duyarlılık, Özgüllük, Pozitif
Kestirim Değeri, Negatif Kestirim Değeri, Testin Doğruluğu ve LR (+) değerleri hesaplanmıştır. Sonuçlar, anlamlılık
p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.
SONUÇLAR
Radyografik arşiv incelemesinde 30066 tane kayıt bulundu. Bu kayıtların 1241 tanesinde her hangi bir görüntü kayıtlı olmadığı tespit edildi. Eksik kayıtlar çıkartılarak
yaş ortalaması 39,32±18,71 olan toplam 28824 hastanın
panoramik radyografisi incelendi. incelenen hastaların
12989 (%45.6) tanesi erkek (yaş ort. 38.60±19,02), 15835
(%54.4) tanesi kadındı (yaş ort. 39,92±18,44).
Öğrenciler ve öğretim üyelerinin ağırlıklı kappa değeri
0,085 olarak bulundu (0,089, p=0,001). Bu sonuçlar ölçümlerin güvenilir olduğu yönünde değerlendirildi. İncelenen hastaların 163 (%0,056) tanesinde toplam 248 tane
supernumere diş tespit edildi. Supernumere saptanan
hastaların 93 tanesi erkek, 70 tanesi kadındı (erkek/kadın
oranı 1,33:1). Bu dişlerin 135 tanesinin erkeklerde 113 tanesinin kadınlarda olduğu görüldü.
Supernumere dişlerin klinik özelliklerine göre dağılımları
tablo 1 de gösterilmektedir. Bu çalışmanın sonuçlarına
göre superenumere dişler en sık daimi dentisyonda, sürmemiş pozisyonda, maksillada, supplemental olarak ve
alt premolar bölgesinde gözlendi.
Supernumere dişler ile cinsiyet ilişkisi tablo 2 de gösterilmektedir. Supernumere dişlerin genel olarak erkeklerde
anlamlı oranda fazla olduğu gözlendi.
Supernumere diş varlığı yaş ile ilişkilendirildiğinde 30 yaş
altı hastalarda genel olarak anlamlı oranda sık olduğu
gözlendi (Tablo 3).

87

Süpernumere dişlerin radyografik incelemesi
Tablo 1: Supernumere dişlerin klinik özelliklerine göre dağılımları

Tablo 3: Supernumere diş varlığı yaş ile ilişkisi

N: Çalışmada süpernumere diş gözlenen hasta sayısı, n: süpernumere
diş görülen hastalarda saptanan toplam diş sayısı

N: Çalışmada süpernumere diş gözlenen hasta sayısı, n: süpernumere
diş görülen hastalarda saptanan toplam diş sayısı
Tablo 2: Süpernumere dişler ile cinsiyet ilişkisi.

N: Çalışmada süpernumere diş gözlenen hasta sayısı, n: süpernumere diş görülen hastalarda saptanan toplam diş sayısı

TARTIŞMA
Supernumere dişlerin görülme sıklığı farklı populasyonlarda %0,1 ile %3,4 arasında rapor edilmektedir.1,6,9-14 Çinli
çocuklarda supernumere diş görülme prevalansı beyaz
çocuklardan daha yüksek bulunduğu13 ve Etnik kökenin
önemli bir faktör olduğu bildirilmektedir.1 Ancak Türk toplumunda supernumere diş prevalansını inceleyen çok çalışma bulunmamaktadır.9 Esenlik ve ark. 2599 panoramik
radyografiyi değerlendirdiği çalışmasında supernumere diş sıklığını %2,7 olarak bildirmiştir.9 Bu çalışmada ise
supernumere dişler hastaların %0,056 tanesinde izlendi.
Her iki sonuçta literatürde rapor edilen aralıkta olmakla
birlikte mevcut çalışmada izlenen prevelansın daha düşük olduğu görüldü. Etik prensipler nedeniyle radyografik
incelemeler tüm hastalar veya tüm populasyon üzerinde
yapılamamaktadır. Bu nedenle bu tip çalışmalar genellikle hastanelere başvuran hastaların arşiv kayıtları üzerinde
gerçekleşmektedir. Bununla birlikte farklı bölgelerde ki
hastalar da farklı demografik özellikler gösterebilir. Farklı
hasta grupları sonuçlardaki bu farka neden olmuş olabilir.
Bununla birlikte mevcut çalışmada incelenen geniş hasta
sayısının (28824) yüksek olması da bu iki çalışmada rapor
edilen oranların farkına neden olmuş olabilir.
Literatürde supernumere dişlerin sürekli dentisyonda süt
dentisyondan daha sık görüldüğü belirtilmiştir.4,6,15 Bununla birlikte süt dentisyonda bulunan süpernumere dişlerin genellikle saptanamadan döküldüğü veya çekildiği
de bildirilmiştir15. Bu çalışmada da supernumere dişler
%72,4 oranında daimi dentisyonu olan hastalarda görülmüştür. Bu sonuçlar literatürle uyumlu bulunmuştur.
Supernumere dişleri inceleyen çalışmalar bu dişlerin lokasyonlarında göre en sık premaksiller bölgede mesiodens olarak, ikinci sıklıkta ise mandibuler kesici diş böl-
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gesinde bulunduğunu rapor etmiştir.1,6,10 Bununla birlikte
premaksiller bölgede ki süpernumere dişlerin ebeveynler
tarafından daha kolay farkedilebileceği ve bunun da sonuçları etkileyebileceği savunulmuştur.16 Japon literatüründe mandibular.4 molarların ve paramolarların da sık
görüldüğü bildirilmiştir.17 Esenlik ve ark. çalışmasında en
sık mesiodens görüldüğünü bunu mandibular laterallerin izlediğini bildirmiştir. Bununla birlikte4 olarlar veya
paramolarlar yerine birinci molarların mesialinde izlenen
süpernumere dişlerin3. sıklıkta olduğunu bildirmiştir.18 Literatürle ve Türk hastalarda yapılan Esenlik ve ark. çalışmasından farklı olarak süpernumere dişler en sık alt premolar bölgesinde izlendi. Alt premolar bölgesinden sonra
en sık etkilenen bölgelerin üst distomolarlar ve üst kesiciler olduğu görüldü. Ancak Ferres-Padro ve ark. maksiller
kanin bölgesi de dahil edildiğinde premaksillanın önemli
oranda etkilendiğini bildirmiştir.11 Bizim çalışmamızın sonuçları da Ferres-Pedro ve ark çalışmasını destekleyerek
supernumere dişlerin %32,3 (80) oranı ile premaksillada
görüldüğünü desteklemektedir.
Supernumere diş varlığına göre erkeklerin kadınlardan
daha sık etkilendiği rapor edilmiştir.1,6,9,10,12-14 Chou ve ark.
kadınlarda %1,99 oranında gözlenirken %3,18 erkeklerde
görüldüğünü bildirmiştir.10 Çinli çocuklarda yapılan bir
çalışmada erkeklerin 6,5:1 oranında daha fazla etkilendiği
bildirilmiştir.19 Bazı araştırmalarda ise kadın erkek arasında her hangi bir fark olmadığı bildirmiştir.16 Esenlik ve ark.
Türk hastalarda herhangi bir farklı cinsiyetler arasında anlamlı bir fark gözlenmediğini savunmuştur.9 Bu çalışmada
genel literatür ile uyumlu olarak supernumere diş görülme oranı erkek/kadın oranı 1,3:1 bulundu. Supernumere
dişlerin klinik özellikleri ile cinsiyet ilişkisi incelendiğinde
tüm karşılaştırmalar için anlamlı olmamakla birlikte istatiksel olarak anlamlı olan tüm sonuçlarda erkeklerin anlamlı
oranda daha fazla etkilendiği gözlendi.
Bu çalışmada supernumere dişlerin sürmüş pozisyonda
olma oranları %36,7 olarak bulunmuştur. De Oliveira Gomes ve ark. bu oranın %23,3,20 Rajab ve Hamdan %26,5,6
Chou ve ark. ise %20,16 olduğunu bildirmiştir.10 Bazı araştırmacılar supernumere dişlerin diğer dişlere oranla daha
yavaş geliştiklerini bildirmişlerdir.21 Bazı araştırmacılar kök
gelişimi tamamlanmayan dişlerin hepsinin gömülü olduğunu rapor etmişlerdir.9 Gelişimleri yavaş olduğu için bu
dişler gelişene kadar arkta ki normal dişlerin geliştiği ve
bu nedenle supernumere dişlerin kendilerine yer bulamadığı için gömülü kalabileceği yayınlanmıştır.22 Diğer
bir neden ise bu dişlerin sıklıkla odontomalarla birlikte
görülmesi olabileceği savunulmuştur. Odontomaların
sürme yollarını engellediği görüşü de ileri sürülmüştür.19
Bununla birlikte süpernumere dişlerin farklı morfolojilerde
bulunabileceği ve farklı morfolojilerinde sürmede etkili olduğu bildirilmektedir.23 Konik şekildeki dişlerin en sık gözlenenler olduğu ileri sürülmüştür.1,10 Schmukli ve ark. ça-
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lışmasında %70 konik, %25 suplemental ve %5 tüberküllü
süpernumere dişleri izlediğini rapor etmiştir.1 Bu sonuçlarla uyumlu olarak literatürde Konik şekilde olanlardan %31
ile %75 arasında olduğu bildirilirken, sonra sırasıyla en sık
supplemental (%4 ile %33 arasında) ve tüberküllü (%5 ile
%28 arasında) olanların görüldüğü savunulmuştur.10 Bu
çalışmada da literatürdeki görülme oranları ile uyumlu
olarak konik şekildeki dişler %18,5 oranında bulundu. Ancak farklı olarak konik yapıdaki dişler üçüncü en sık görülenlerdi. Bu çalışmada en sık %39,5 oran ile suplemental
dişler görüldü. Bunu %26,2 oranı ile tüberküllü dişlerin izlediği gözlendi. Ancak bu farkın nedeni ile ilgili her hangi
bir veri bulunamadı.
Anthonappa ve ark. bilateral supernumere dişlerin %29,3
oranında, en az 3 tane süpernumere diş bulunmasını ise
%38,5 oranında olduğunu bildirmiştir.13 Literatürede bilateral süpernumere diş oran %17 ile %44 arasında rapor
edilmiştir.6,23,24 Bu çalışmada en az iki tane süpernumere
dişi olan hasta sayısı %26,4 olarak bulunmuştur.
Mevcut çalışmanın önemli bir limitasyonu esas taramanın öğrenciler tarafından yapılmış olmasıdır. Öğrencilerin
taramaları güvenilirliği için yapılan Kappa testi sonuçları
orta güvenilir seviyede bulunsa da sonuçlar yorumlanırken bu konu göz önünde bulundurulmalı ve mevcut çalışma bir pilot çalışma gibi değerlendirilmelidir. Süpernumere dişlerin belirlenmesi için en iyi yöntemin radyografik
incelemeler olduğu bildirilmektedir. Bu amaçla literatürde
sıklıkla panaromik radyografilerden faydalanılmaktadır.
Ancak panoramik radyografiler her zaman güvenilir sonuç vermeyebileceği rapor edilmiştir. Özellikle panoramik görüntünün odağında yer almayan dişlerin net bir
şekilde görülemeyebileceği rapor edilmiştir14. Bu nedenle
supernumere dişlerin incelenmesi için en iyi yöntemin 3
boyutlu görüntüleme yöntemleri olduğu rapor edilmiştir.14
Ancak bu büyüklükteki bir hasta grubundan 3 boyutlu
görüntü almak mümkün olmadığından mevcut çalışmada
panoramik radyografiler kullanılmıştır.
Sonuç olarak, geniş bir hasta grubu üzerinde gerçekleştirilen çalışmamızda supernumere dişlerin genel görülme
oranı %0,056, erkeklerde anlamlı oranda fazla olduğu, en
sık etkilenen bölgenin premaksilla olduğu, bu dişlerin genelde suplemental morfolojide olduğu ve bu dişlerin sıklıkla gömülü kaldığı gözlenmiştir. Bununla birlikte sonuçlarımız ile diğer toplumlar ve başka Türk hasta grubunda
gözlenen bazı farklılıklar, supernumere dişlerin sadece
etnik kökenlere göre değişiklikler gösterdiğini değil, aynı
etnik kökende farklı bölgelerde dahi farklılıklar olabileceğini düşündürmektedir. Ancak bunun ileri çalışmalar ile
desteklenmesi gerekmektedir.
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