
SEMENT 

Doç Dr. Oya Türkoğlu 



Kollagen lifler (Tip 1 ve Tip 3) 
içeren kalsifiye dokudur 
 
Damar, sinir, lenfatik içermez 
 
Fizyolojik rezorpsiyon/ 
remodelasyona uğramaz 
 
Hayat boyu yapılır 



Sementin kalınlığı hayat boyunca değişir.  

Apikal bölgedeki sement, servikal 

bölgedeki sementten gittikçe kalınlaşır. 

 

Sement kalınlığı; 

Servikalde 20-50μm 

Apikalde 150-200 μm 

Kalınlık: 



Sement tipleri; 

a)  Hücresiz fibrilsiz sement 

b)  Hücresiz ekstrinsik fibrilli sement 

c)  Hücreli karışık fibrilli sement 

d)  Hücreli intrinsik fibrilli sement 



a) Hücresiz fibrilsiz sement 

Asit mukopolisakkarid yapıdadır. 
Kalınlığı 1-15 μm civarındadır. 
Minenin üzerindedir. 
Sementoblastların bir ürünü? 
 
Mineyi örten redükte mine epitelinin 
dejenerasyonunu takiben oluşur. Bağ 
dokusunun mine ile temasa geçmesini 
takiben önce sementoid adacıkları 
oluşur ve bu adacıklar tedricen 
birleşerek koronal sementi 
oluştururlar. 
 



b) Hücresiz ekstrinsik fibrilli sement 

Kökün orta ve servikal üçlülerinde 
bulunur.  
 
Temelde Sharpey fibrillerini içerir. 
Daha az miktarda kalsifiye intrinsik 
kollagen lifler vardır.   
 
Ataşman aparatının önemli bir 
kısmıdır.  
 
Kalınlığı servikalde 20-50 μm 
mikrometre, apekse yakın bölgede 
150-200 μm. 



c) Hücreli karışık tabakalı sement 
Apikal üçlüde , furkasyon bölgelerinde 
ve köklerin birbirine bakan yüzlerinde 
bulunur.  
 
Sementositleri, intrinsik ve ekstrinsik 
fibrilleri içerir.  
 
Diş sürmesi tamamlandıktan sonra 
oluşur ve fonksiyonel isteklere cevaben 
yapımı artar.  
 
Kalınlık yaşla artar, 1mm olabilir. 
Hücresiz sement gibi apozisyonel 
tabakalar halinde oluşur. Doku 
derinliklerinde sementositler izlenmez.  



d) Hücreli intrinsik fibrilli sement 

Her zaman görülmez, dişin desteğinde rol almaz. 

Kök rezorpsiyonunu takiben oluşan tamir 
sementidir 

Periapikal bölgede, dişlerin mezyalinde 
rezopsiyon lakünlerinde izlenir 

Sementoblastların oluşturduğu intrinsik fibrilleri 
içerir 

Sementositleri içerir 

Süt-daimi dişlrde izlenebilir 



Ara sement (intermediate sement) 
Dentin ile kökün apikal yarısındaki hücreli kök sementi 

arasında, hücresel artıklar içeren sınırlı dar tabakadır 
Tüm insan dişlerinde bulunmayabilir, kök dentininin 

gelişimsel bir formu olarak düşünülür 



Sementin içeriği; 
Organik içerik 

Hücreler (sementoblast, sementosit, periodontal 

 ligament fibroblastları) 

Fibriller (Tip 1 ve tip 3 kollagen)  

Ara madde 

İnorganik içerik (HA kristalleri) (%65) 
 



Sement  hücreleri 

a) Sementoblastlar 

b) Sementositler 

c) Periodontal  fibroblastlar 



a) Sementoblastlar 

Sement-periodontal ligament 

aralığında bulunurlar.  

Kübiktir ve 8-12μm çapındadırlar.  

Sitoplazmik uzantıları olabilir 

Sementin intrinsik kollagen fibrillerini 

oluştururlar 

C 



Sementoblastlardan türerler. Yapı  

ve fonksiyonel olarak osteositlere 

benzerler. Hücreli karışık tabakalı 

sementte ve hücreli intrinsik 

fibrilli sementte değişen 

miktarlarda bulunur. 

b) Sementositler 



Sementolitik aktivite ile de 
ilişkilidirler.  

Paratiroid hormondan etkilenirler. 
15μm çapındadırlar ve uzun 

sitoplazmik uzantılara sahiptirler. 
Bu uzantılarla birbirleri ile temas 
halindedirler 

Bir lakün içindedirler ve kendi 
oluşturdukları sement matriksi 
içinde gömülü kalmışlardır 

  

b) Sementositler 



c) Periodontal ligament fibroblastları 



Sement fibrilleri 

Ekstrinsik fibriller (PDL fibroblastı) 

İntrinsik fibriller (sementoblast)  



Ara madde 
 
   Proteoglikan ve glikoprotein yapıda ara maddedir. 
 
  Sementoblastlar tarafından oluşturulur. 
 
  Mineralize olur 

İnorganik içerik 
 

Hidroksiapatit kristalleri 
 
Kalsiyum, Fosfor, Magnezyum, Florid, Karbonat, 

Sitrat 
 



SEMENTİN  EMBRİYOLOJİSİ 

Mine oluşumu 
tamamlanıp Redükte 
Mine Epiteli 
oluştuktan sonra diş 
sürmeye başlar 

 
Kuron dentini oluşmuş 
durumdadır. 

Sule SönmezSule SönmezŞule Sönmez 



Sule SönmezSule Sönmez

İç ve dış mine  
epitelleri birleşir. 

HERTWİG 
EPİTEL  

DÜĞÜMÜ 

SEMENTİN  EMBRİYOLOJİSİ 

Şule Sönmez 



Sule SönmezSule Sönmez

HERTWIG EPİTEL KINI 
İki katlı boru şeklindedir. 
İç kata ait epitel hücreleri  
  kök dentini oluşturur,  
  kök çevresindeki bağ dokusunu        
  uyararak sement oluşturma   
  yeteneğine sahiptir. 
Bu nedenle önce kök dentini oluşur. 

SEMENTİN  EMBRİYOLOJİSİ 

Şule Sönmez 



Koronal bölgedeki kının 
rezorbe olması ile yeni oluşan 
dentin bağ dokusunu 
uyararak sementoblastların 
oluşmasını ve sement 
depolanmasını sağlar 

SEMENTİN  EMBRİYOLOJİSİ 

Şule Sönmez 



Sule SönmezSule Sönmez

Diş okluzyona ulaşırken  
apeks kapanır ve sement  
oluşumu tamamlanır. 

SEMENTİN  EMBRİYOLOJİSİ 

Şule Sönmez 



Mine –sement birleşimi; 



Sement mineyi örter (%60-65) 



Sement ve mine uç ucadır (%30) 



Sement ve mine birleşmez  



Sementin fonksiyonları: 

Dişi periodontal ligament aracılığı ile alveoler 

kemiğe bağlar. 

Kök yüzeyinin zedelenmesinden sonraki tamir 

olayında rol oynar. 

Aşınma ile ortaya çıkan diş yapısındaki kayıpları 

devamlı yapılma özelliği ile kompanse eder 

 



Sement anomalileri    

1) Mine  uzantıları 

2) Mine  incisi 

3) Hipersementoz 

4) Sementikel-sementoma 



Kök oluşumu başladıktan sonra amelogenezis 
durmazsa yeni oluşan sement üzerine minenin 
depolanmasıyla oluşur. 

Mine-sement sınırından furkasyon bölgesine dar, 
kama şeklinde uzanan mine yapısıdır. 

 
 

1) Mine  uzantıları 



 

1. derece: MSS, furkasyon bölgesine doğru uzama ile 
izlenir 

2. derece: Mine uzantısı furkasyon bölgesine uzanır 
ancak furkasyona ulaşmaz 

3. derece: Mine uzantısı furkasyon bölgesine uzanır 

 

 

 

1) Mine  uzantıları 



Mandibular molar furkasyonlarında (%30), 
Maksiller furkasyonlarında molarlarda (%15). 

İkinci molarlarda › birinci molarlardan,  

Bukkal yüzeyde › diğer yüzeylerden daha sık 

 

1) Mine  uzantıları 



 

Plak için önemli retansiyon alanı oluşturur ve 
ataşman kaybı için predispozan faktördür. 

Tedavi: 

Ataşman kaybı yaratmadıysa   tedavi  
       gerekmez 

Ataşman kaybı yarattıysa   kaldırılabilir 

        

        hassasiyet! 
        

1) Mine  uzantıları 



Furkasyon bölgelerinde izlenir. Özellikle 3. molar dişlerde 
yaygındır. 

Küçük boyutlardan oldukça geniş boyutlara ulaşabilir. 
Bakteriyel plak için iyi bir retansiyon yeridir. 
Radyografide diştaşı sanılabilir. 

 

2) Mine  incisi 



Sementin tüm kök yüzeyinde ya da lokal olarak belirgin 
biçimde kalınlaşmasıdır.  
Lokalize ya da tüm dişleri etkileyecek şekilde olabilir. 
Etyolojisi   ? 
 
 
 

3) Hipersementoz 



Yaygın hipersementoz; 
  Herediter 
  Paget hastalığı 
 
Lokalize hipersementoz; 
  Gömük dişler 
  Antagonisti olmayan dişler 
  Ortodontik kuvvet uygulanmış dişler 

3) Hipersementoz 



Periodontal ligament içinde serbest ya da yapışık 
yuvarlak sement kütleleridir.  
  Kalsifiye olmuş epitel artıkları, 
  Periodontal ligamentte travmatik olarak kopmuş   
     alveoler kemik ya da sement parçacıkları, 
  Tromboze damarlardan oluşabilir. 

4) Sementikel 



Genelde dişin apikalinde yeralır.  

Yapışık ya da serbest olabilir.  

Klinik belirti vermez, radyografide rastlantısal 

olarak tespit edilir.  

Daha çok alt çenede izlenir.  

5) Sementoma 



YEREL  NEDENLER 

 Okluzal travma 
 Ortodontik  hareket 
 Kötü pozisyonlu bir dişin 
   sürme sırasındaki baskısı 
 Re-implantasyon 
 Periodontitis 

GENEL  NEDENLER 

 Kalsiyum eksikliği 
 A vitamini eksikliği 
 D vitamini eksikliği 
 Tüberküloz 
 Pnömoni 
 Hipotroidizm 
 Paget hastalığı 

SEMENT  REZORPSİYONU 

Şule Sönmez 
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