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Gömülü Dişler 

Sürme yaşı tamamlandığı halde normal oklüzyonda yerini alamamış kemik ve 

yumuşak doku içerisinde bütünüyle veya kısmen kalmış olan dişler gömülü diş olarak 

tanımlanmaktadır. 

Gömülü Kalma Patogenezi 

• A. Ortodontik Teori 

Çenelerin normal gelişmesi, büyümesi ve dişlerin erüpsiyon hareketi öne doğru 

olduğundan bu gelişmeyi engelleyen herhangi bir durum dişlerin gömülü kalmalarına 

neden olmaktadır. 

• B. Filojenik Teori 

İnsanlar yiyeceklerini daha pişmiş ve yumuşak besinlerle sağladıkça, çiğneme 

kaslarının fonksiyonları azalmıştır. Sonuç olarak da bu kasların yapıştığı bölgeler 

küçülüp atrofiye uğramıştır. Alveoler bölge küçülme oranı diş boyutlarının 

küçülmelerinden daha belirgin olduğu için dişler çenelerde daha güç yer bulma 

durumunda kalmışlar ve bu nedenle modern insan çenelerinde çapraşıklık, sıkışıklık 

ve yersizlik komplikasyonları başlamıştır. 

• C. Mendelian Teori 

Heredite 

Patolojik yönden dişlerin gömülü kalma nedenleri 

A. Lokal Faktörler 

• Yandaki dişin yapı ve dizi bozukluğu nedeni ile oluşturduğu baskı 

• Uzun süreli kronik iltihaplanma 

• Dişin çevresindeki doku yoğunluğu 

• Süt dişlerinin uzun süre düşmemesi 

• Çenelerin gelişimlerini tamamlamalarına bağlı olarak ortaya çıkan yer darlığı 

• Dişlerin gelişim anomalisi veya germinin başka bir istikamette bulunması 

• Dişin sürmesi sırasında anatomik veya patolojik bir engelle karşılaşması 

• Enfeksiyon veya apseye bağlı olarak ortaya çıkan nekrozlar 

• Çocuklarda ateşli hastalıklar sonucu kemikte meydana gelen değişiklikler 

• Kron veya kök malformasyonu 



B. Sistemik Faktörler 

PRENATAL 

• Heredite 

• Değişik ırktan birleşen kişilerin çocukları 

• Hatalı beslenme 

• Spesifik enfeksiyonlar (sifiliz, tüberküloz) 

POSTNATAL 

• Raşitizm 

• Anemi 

• Herediter sifilis, tüberküloz 

• Ateşli hastalıklar 

• Gelişmemiş çenelerde yer darlığı 

• Çene ve çevre doku hastalıkları 

• Endokrinal hastalıklar 

• Travma 

• Beslenme bozukluğu 

C. Bozuk Gelişmeler 

• Cleido-Cranial dysostosis 

• Oxycephali 

• Progeria 

• Achondroplasia 

• Damak yarığı 

 

• Sıklık oranlarına göre çenelerde gömülü kalma sıralaması 

• Mandibular yirmi yaş 

• Maksiller yirmi yaş 

• Maksiller kanin 



• Mandibular kanin 

• Mandibular premolar 

• Maksiller premolar 

• Maksiller santral 

• Maksiller lateral 

Üst ve alt kanin dişler sürme sırasında çok uzun bir mesafe alırlar. Bu hareket 

hem uzun hem de yandaki dşlerin engellemeleri nedeniyle normal olmamakta ve 

kanin dişi normal sürmesini yapamamaktadır. 

Gömülü dişlerin meydana getirdiği komplikasyonlar 

• Perikoronitis 

• Periodontal hastalıklar 

• Kök rezorbsiyonu 

• Protez kullanımının engellenmesi 

• Odontojenik kist ve tümörlerin meydana gelmesi 

• Ağrı 

• Çene kırığı 

• Ortodontik tedaviyi engellemesi 

Gömülü Kaninlerin Tedavisi 

Preoperatif Ortodonti 

• Gömülü diş için yeterli alan oluşturma 

• Yeterli ankrajı sağlama 

• Lokalizasyon  

• Inspeksiyon 

• Palpasyon 

• Radyografik İnceleme 

» Okluzal 

» Panoramik 

» Periapikal 



» Ekstraoral  radyolojik yöntemler 

• Diğer Görüntüleme yöntemleri 

» CT, MR,CBCT   

Radyolojik İnceleme 

• Oklüzal Filmler 

Bukko-lingual pozisyonu iyi gösteren filmlerdir. 

• Lateral ve Anteroposterior Kafa Filmleri 

Anteroposterior filmler gömülü dişin civar yapılarla ilişkisini iyi gösterir. 

• Panoramik Filmler 

Teşhise yardımcı olur 

• Periapikal Filmler(Shift-Sketch Methodu) 

!!!Eğer tüp ile görüntü aynı istikamette yer değiştirdiyse gömülü diş palede, aksi 

istikamette ilerleme olduysa diş vestibüldedir. 

 Cone Beam Computerised Tomography 

 CBTC 

Kanin Diş Gömülülüğü 

 Batı Avrupa nüfusunun % 1.5-2’sinde gözlenir 

 En sık maksiller arkta 

 Palatal > Labial ( 2: 1) 

 Kadın > Erkek (3x) 

 Etiyoloji:  Süt dişi retansiyonu, diş germi diversiyonu, idiopatik 

Kanin Dişlerin Gömülü Kalma Etiyolojisi 

1. Lateral dişlerin yokluğu ya da kök şekil anomalisi 

2. Dental arklarda çapraşıklık varlığı 

3. Maksiller transversal yetersizlik 

4. Maksiller ark formunda bozukluk 

5. Dental arkta yer fazlalığı 

6. Maksiller kemikte yoğunluğun fazla olması 



7. Travma ( özellikle maksiller lateral kesicinin hareketine sebep olması, lateral 

vasıtası ile kanine iletilmesi, Travma sonucu lateral dişin kök gelişiminin 

durması ve  kanine rehberlik edememesi, süt dişi vasıtası ile daimi kanine 

aktarılması) 

Gömülülüğe karar verme; 

 13-14 yaşını geçmiş çocuklarda daimi kanin sürmesinin gecikmesi veya süt 

kaninin uzun süren retansiyonu 

 Labial sulkusta kanin çıkıntının olmaması 

 Alveolar procesin intraoral palpasyonunda lokal olarak kanin bölgesinde 

yetersizlik  

 Alveolar palpasyonda kanin çıkıntılarında asimetri, 

 Palatal bölgede kabarıklık, 

 Lateralin sürmesinde gecikme veya farklı yönlere migrasyonu, 

 Lateral dişte aşırı lüksasyon görülmesi gömülü bir kanin diş sebebiyle ortaya 

çıkan belirtilerdir. 

Komplikasyonlar 

Süt dişinin düşmesi sonucu mevcut yerin yitirilmesine bağlı olarak 

1. Ark boyunda kısalma 

2. Lateral dişin rezorpsiyonu ve devitalizasyonu 

3. Gömülü dişte internal yada eksternal rezorpsiyonlar 

4. Yansıyan ağrılar 

5. Gömülü dişte ankiloz 

6. Bunların kombinasyonu şeklinde ortaya çıkabilir 

ÇEKİM KARARI 

1. Dişte internal ya da eksternal rezorpsiyonlar başlamışsa 

2. Kök ciddi şekilde dilasere ise 

3. Patolojik değişimler varsa 

4. Ortodontik hareketle komşu dişler zarar görecekse 

5. Diş ankloze ise ve transplante edilemiyorsa 



6. Premolar diş kanin yerini düzgünce kapatmışsa ve oklüzyon 

fonksiyonel bir durumda ise  

      GÖMÜLÜ DİŞ ÇEKİLİP BOŞLUK KAPATILIR. 

Ortodontik Tedavi Yaklaşımları 

1. Önleyici tedaviler 

     a) Erken dönemde yaklaşımlar 

     b) Ortodontik tedavisiz cerrahi müdahale 

2. Dişin cerrahi olarak açılması  

Ortodontik kuvvet uygulanarak uygun pozisyona getirilmesi 

3. Transplantasyon 

     a)  Direkt transplantasyon 

     b)  İndirekt transplantasyon 

• Ortodontik olarak en uygun sürdürülme zamanı kök gelişiminin 1/2 veya 2/3’ünün 

tamamlandığı zamandır. 

•  4-6 hafta sonra kuvvet (35-40 gr) uygulamaya başlanabilir. 

• Kullanılan ataçmanlar. 

 Pinler ve inleyler 

 Ortodontik bantlar 

 Kement ligatür 

 Basit ataçmanlar 

 Ortodontik braketler 

 Mıknatıslı sistemler 

 


