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Abstract 
 

Background and purpose: In order to achieve a successful root canal treatment, knowledge on 

root canal morphology and anatomy is essential. This study investigated the prevalence and morphology 

of the C- shaped canal in the mandibular second molar. 

Materials and methods: In this cross sectional study, we used cone-beam computed 

tomography (CBCT) images of 260 patients obtained from a radiology center in Sari, north of Iran 

(2018). The patients attended the center for diagnostic and therapeutic purposes. Root canal images of 

mandibular second molar were examined in cross sections of each 1 mm of root canal. Teeth with C-

shaped canal were classified according to Fan et al. Statistical analysis was performed applying Chi-

square test and t-test. 

Results: Among the images of 260 mandibular second molars studied, 30 teeth (11.5%) were 

found with C-shaped canals and C1 was the most common form. In this study, gender had a significant 

impact on the prevalence of C-shaped canals and women were identified with much higher prevalence of 

the condition. 

Conclusion: The prevalence of C-shaped canals among molar teeth was relatively high in north 

of Iran, therefore, dentists should have enough knowledge on this root canal anatomy and consider an 

endodontic referral. 
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 گزارش کوتاه

 درمولر دوم مندیبل در  شکل Cو شیوع کانال مورفولوژی 
 97 جمعیتی از ایران در سال

 
    1حدادی اعظم

     2عزیزی حسن   

    3فر حقانی سینا  

 1هوشیاری نرجس   

 چكیده
ازی کامل و مناسب کانال ریشه و دستیابی به درمان ریشه موفق، نیاز به آشنایی با به منظور داشتن پاکس و هدف: سابقه

شهلل در  Cمورفولوژی و آناتومی کانال ریشه است. بدین منظور ما در این مطالعه بهه بررسهی شهیو  و مورفولهوژی کانهال 
 مولر دوم مندیبل پرداختیم.

پرتهو  یوتریکهام  یتوموگراف . از آرشیوانجام شد 7931ال در س مقطعیاین مطالعه بصورت توصیفی  ها:مواد و روش
بیمارکه به مقاصد تشخیصی درمانی به یک  062مربوط به  Cone beam computed tomography(CBCT) یا همان یمخروط

عرضی مرکز رادیولوژی در شهر ساری مراجعه کرده بودند استفاده شد. تصاویر کانال ریشه مولر دوم مندیبل بصورت مقاطع 
شلل و جنسیت مورد تجزیهه و تللیهل اهرار گرفهت.  Cمتر بررسی شدند، که در این مطالعه شیو  کانال میلی 7و با فواصل 

بندی شدند و برای تللیل نیز از آزمون مربع کامهل و و هملاران طبقه fanبندی شلل طبق کالس Cهای دارای کانال دندان
 آزمون نسبت استفاده شد.

ههای شهلل بودنهد. کهه در بهین دنهدان Cدرصهد( دارای کانهال  5/77) نمونه 92مولر دوم مندیبل،  062بین از  ها:یافته
 Cتهاییر بسهزایی درشهیو  کانهال  ترین شیو  را داشت. در ایهن مطالعهه جنسهیت،بیش CCکانال تایپ ، شلل Cدارای کانال 
 د.طوری که زنان، شیو  به مراتب باالتری را نشان دادنه شلل داشت ب

بهتهر اسهت  شلل در مولر دوم مندیبل در جمعیت شمال ایران نسبتا باالست، Cبا توجه به اینله فراوانی کانال  استنتاج:
 های این آناتومی و ارجا  این موارد به متخصص درمان ریشه توجه کرد.به اهمیت آشنایی دندان زشلان با ویژگی

 

 شلل، مولر دوم مندیبل C ی کانالآناتوم، مخروطی ی با اشعهوتریکام توموگرافی  کلیدی:واژه های 
 

 مقدمه
برای رسیدن به دبریهدمان موفهق ریشهه دنهدان و پهر 

ی آنهاتومداشهتن علهم کهافی در مهورد  ،کردن موفهق آن
های غیر لذا دانستن شلل های ریشه ضروری است.کانال

 هها الزم اسهت،ههای نرمهال در آنمعمول ریشه و تفاوت

که وجود یک کانهال مخروطهی و  چون یابت شده است
تر یهک استنناسهت تها یهک فورامن اپیلال در ریشه بیش

  انههوا  بههین هههادنههدان ریشههه کانههال آنههاتومی. (1)اههانون
 ا،ههکهانهال لالهاش از یهیل (0)است اوتهمتف ا،ههدانهدن

 

  :narjeshoshyari@rocketmail.com    E-mail                                  دانشلده دندان زشلی                          :ساری -نرجس هوشیاری مسئول:مولف 

 ساری، ایران مازندران، پزشلی علوم دانشگاه دندان زشلی، ی دانشلده,گروه اندودانتیلس . استادیار، 7
 ایران دنداپزشک، ساری، . 0
 ایران بابل، بابل، پزشلی ومعل دانشگاه دندان زشلی، ی دانشلده گروه رادیولوژی، دانشیار، .9
 : 72/6/7931تاریخ تصویب :              72/0/7931تاریخ ارجا  جهت اصالحات :            06/70/7931 تاریخ دریافت 
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 هگزارش کوتا

 شهلل C ریشهه کانال سیستم. استشلل  C مورفولوژی

 C موفولهوژی .(9)شد گزارش 7313سال  در بار نخستین

 آسهیایی افهراد در ویهژهه ب بلمندی دوم مولر در تربیش شلل

 واتهی اتصهال شهلل، C ههایکانال این (.4)شودمی دیده

 دیسهتال یها مزیهال ریشهه از لینگهوال و باکهال ههایبخش

 آنهاتومی تعیهین بهرای (.5)گیرنهدمهی شهلل بیفتهد، اتفاق

 معمهولی نیهز اسهتفاده آپیلال پری هایرادیوگرافی از پالپ،

 اشهلال بودن، بسیاری ازبعدی  علت دوه، اما ب(6)شودمی

 ( 1)نیسههتند رؤیههت اابههل رادیههوگرافی هههایفههیلم روی

یها  یپرتهو مخروطه یوتریکهام  یتومهوگراف کههایهن دلیلبه

 CBCT (Cone beam computed tomography،)همههان 

 هها،ریشهه موفولهوژی کنهد،می ایجاد بعدی سه اطالعات

 رافیرادیهوگ از تهردایق پال ی، هایکانال و چمبرها پالپ

به علت اهمیت اطال   .(1-75)شوندمی دیده دهانی داخل

شهلل ونلهوه  Cههای های مربوط بهه کانهالاز پیچیدگی

 بررسهی مطالعهه ایهن از مها هها، ههد مواجه با این دندان

 بها پهایین فهک دوم مهولر دنهدان ریشه کانال مورفولوژی

 .ایران است از جمعیتی در CBCT از استفاده
 

 هامواد و روش
 انجام 7931که در سال  مقطعی توصیفی مطالعه این در

 جههت بیمارکهه 062 به مربوط CBCTتصاویر آرشیو ازشد 

 رادیولوژی خصوصی مرکز به درمانی، تشخیصی مقاصد

 .شد استفاده ،کرده بودند مراجعه ساری شهر صورت و فک

  د:شهدن انتخها  زیهر معیارههای اسهاس بهر ههادندان

 یافتهه تلامهل کهامال ههایریشه باید مندیبل دوم مولر -7

 . باشههد نداشههته اپیلههال پههری ضههایعه -0. باشههند داشههته

 پوسهیدگی وجهود عهدم -4 .باشهد نشده ریشه درمان -9

 یها و تللیهل بهاز، آپلسهی نبایهد ریشهه کانهال -5 .عمیق

 کیفیهت بها ههایی CBCT -6. باشد داشته کلسیفیلاسیون

 .کرد دهمشاه واضح طور به را دوم مولر بتوان که خو 

 Cranex 3D دستگاه از استفاده با CBCTتصاویر کلیه

(Soredex, Helsinky Finland), High resolution,  
 

Voxel size 130Mm, MA 6, Kvp89, Fov 6#8 cm  
 

. شهد انجهام صهورت و فک رادیولوژی متخصص توسط

  Ondemand 3D dental افزارنرم توسط CBCT تصاویر

  .شدند پردازش

 بههر منههدیبل دوم مههولر در شههلل C کانههال ارزیههابی

  هملاران انجام شد. وfan  بندیطبقه اساس

 شلل C کانال ساختار شرایط، واجد دندان هر برای

 اوریفهیس ازمتر میلی 7 فواصل به سلشن -کراس مقاطع در

  :شد بندیطبقه fan بندیکالس آپلس براساس تا کانال

1C :C شلل پیوسته .C2 :اطهع اطرخه بهه دایهره نیم 

 درجه 62 از تر کم نباید β یا α زاویه ولی C شلل تداوم

 تهرکهم  βو α زاویه دو و جدا کانالسه  یا دو: C3. باشد

 بهدون: C5. بیضهی یا روند کانال یک :C4 .هدرج 62 از

   (.1)کانال مجرای

 وارد ههاداده ابتهدایی آمهاری تللیهل و تجزیهه برای

 هایروش از استفاده با س س شد، 06SPSS آماری افزارنرم

 و سهن بهرای معیهارانلهرا  و میانهه توصیفی شهامل آمار

 هاداده ،غیره و جنسیت منل کیفی متغیرهای برای فراوانی

 مربع هایآزمون از نیز تللیل برای شدند و سازیخالصه

 .شد استفاده نسبت آزمون و کامل
 

 و بحث یافته ها
 و شهی و مورفولهوژی بررسهی بههر حاضه مطالعه در

 شهمالی شههرهای در مندیبل دوم مولر در شلل C کانال

 شیو  بررسی منظور به پرداختیم. CBCT کمک به ایران

 گرفتهه نظهر دردرصد   15 اطمینان فاصله شلل، C کانال

 .بودیم شاهد درصد را 5/77شیو   که شد

 جنس زن و مهرد دو داری بینیمعن تفاوت همچنین

 C هایکانال شیو  که طوری هب (>227/2P)شد مشاهده

. درصد بهود 9/9مردان  در و درصد 4/76 زنان در شلل

 شهیو  درصهد بها ،C1 کانهال شلل، C هایکانال بین در

 کانال س س و داد نشان را شیو  ترینبیش درصد 99/49

C4 داده نشهان درصد 66/06شیو   با شیو  را ترینبیش 

پهس  (.>227/2P) هسهتیم شاهد را دارییمعن اختال  و

بها  C3و سه س  درصهد 66/76با شهیو   C2از آن کانال 

 ،تهرین شهیو با کم C5نهایت کانال  درو  درصد 72شیو  
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 مولرههای در شلل C کانال را نشان داد. درصد 99/9شیو  

پایین  پرمولر و ماگزیال دوم و اول مولر مندیبل دوم و اول

 تربیش که حضوراین به علت اما (0)است شده مشاهده نیز

 مها ،(72)باشهدمندیبل می دوم مولر در شلل C هاینالکا

 مطالعهه ایهن در .دادیهم اهرار مطالعهه مهورد را دندان این

 کانهال سیستم ارزیابی برای CBCT ازتصمیم گرفته شد که 

C بررسهی در  .شهود اسهتفاده منهدیبل دوم مولر در شلل

 و هملههاران de Azevedo ،شههلل Cههای شهیو  کانههال

در سهه  CBCT یهابرش ریتصاورسی با بر0273درسال 

ه درصد را ب09/07شیو   ی در جمعیت برزیلالیلول اگز

 .(77)دست آوردند

 در CBCTکههه بهها اسههتفاده از  Alfawazدر مطالعههه 

در جمعیههت عربسههتان انجههام گرفههت شههیو  0273سههال 

درصهد  0/3شلل در مولرهای دوم مندیبل  Cهای کانال

 طالعه خود آناتومیو هملاران در م Pan (70)گزارش شد

بنهدی ی فک باال وپایین را بر اساس طبقهاهداخلی دندان

در جمعیت مالزی بررسهی نمودنهد و  CBCTورتوچی با 

درصهد مولرههای دوم منهدیبل دارای  1/41دیده شد که 

  (.79)شلل هستند Cسیستم 

Sherwood  و هملههاران در مطالعههه خههود بههر روی

ه بررسی شهیو  و در هند ب Tamil Naduجمعیت منطقه 

 0273سهال  در CCCCشهلل بها کمهک  Cآنالیز کانهال 

مولرههای دوم  درصهد 1پرداختند و مشاهده نمودنهد کهه 

  .(74)شلل هستند Cناتومی آ مندیبل دارای

Kim  و هملارانش در بررسی شیو  کانالC  شلل

شهیو   0271در سهال  CCCCدر جمعیت کره با کمک 

 .(75)درصد را گزارش نمودند 1/93

Kalaitzoglou  به بررسهی 0271و هملارانش در سال 

بنهدی های کانال ریشه بر اسهاس طبقههشیو  انوا  سیستم

بها  ورتوچی در مولرهای دوم مندیبل در جمعیت مردم یونان

ها پرداختند.گزارش شد بررسی رادیوگرافی پری اپیلال آن

   (.76)شلل دارند Cها آناتومیدرصد این دندان 4/97که 

Torres  و هملارانش جمعیت مردم بلژیک و مردم

بررسهی و بیهان  0275در سال  CBCTشیلی را با کمک 

درصد مولرها در هر دو جمعیهت  72تر از نمودند که کم

 (.71)شلل هستند Cدارای سیستم کانال 

جا که مطالعات نام برده همگی بهر روی مهولر از آن

بهه  تهوانانجام شدند مهی CCCCدوم مندیبل و با کمک 

این نتیجه رسید کهه تفهاوت موجهود در شهیو  آنهاتومی، 

 وابسته به ژنتیک و مربوط به نژاد افراد می باشد.

 اهرار بررسهی مهورد را جنسهیت که مطالعاتی بین در

تهوان بهه مطالعهه انجهام شهده در جمعیهت هنهد دادند، می

شهلل  Cشیو  سیسهتم کانهال در این مطالعه اشاره کرد. 

از مههردان  تههربههیش در زنههان بسههیار در مههولر دوم منههدیبل

 .(74)گزارش شده است

در مطالعهه ای کههه در مههالزی انجههام شههد نیههز شههیو  

تهر از مهردان شهلل در مهولر دوم در زنهان بهیش Cکانال 

 (.79)گزارش شده است

و همهین  (75)در مطالعه انجام شده در بین مردم کره

ل نیهز شهیو  کانها (70)طور مطالعه انجام شده در عربستان

C   در زنان بیش تر از مردان دیده شهده اسهت. کهه نتهای

 .حاصل آمده مشابه نتای  مطالعه ما بود

Kim کمهک بهه که خود مطالعه در  CBCT، مهولر 

 بررسهی 0276در سهال  کهره جمعیهت در را مندیبل دوم

 شهلل C کانال وجود نظر از را باالتری شیو  زنان کرد،

دار اری معنههیدادنههد کههه ایههن تفههاوت از نظههر آمهه نشههان

 منظههور بههه اردن جمعیههت در کههه مطالعههاتی در .(71)بههود

 شهیو  زنهان گرفت نیز صورت مندیبل سوم مولر بررسی

 مشههابه کههه ،(73)داشههتند هههاریشههه اتصههال در را بههاالتری

امها در  اسهت. جنسیت عامل بودن مویر در حاضر مطالعه

توسههط 0274مطالعهاتی کههه در جمعیههت برزیهل در سههال 

LADEIRA طهههور مطالعهههه و همهههین (02)جهههام شهههدان

Shemesh  کهه ههردو در (07) 0276در اسراییل در سال 

هها بها اسهتفاده از شلل در دنهدان Cمورد شیو  آناتومی 

CCCC ارتباطی با جنسیت دیده نشد. انجام شد 

 C کانهال دارای ههایدنهدان بهین، مطالعه حاضهر در

 شهده بنهدیکهالس Fan بنهدی طبقهه اسهاس بر کهشلل 

 حاصل، نتای  داشت را شیو  ترینبیش C1 کانال دند،بو

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 7

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-13298-fa.html


   
 اعظم حدادی و همکاران     

 771     7938بان ، آ 718دوره بيست و نهم، شماره              مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                

 هگزارش کوتا

 0277است که در سهال  (00)چین رد Zeng مطالعه مشابه

 روی مولرهای منهدیبل انجهام گرفتهه بهود CBCTبوسیله 

 CT کمههک کههره کههه بههه در Jin در مطالعههه C1تایههپ 

نتای   (.09)ددا نشان را شیو  تریننیز بیش گرفت صورت

در برزیل در ایهن زمینهه نیهز مشهابه  de Azevedoمطالعه 

را دارای  C1باشههد و تایههپ نتههای  مطالعههه حاضههر مههی

  دره در حههالی کهه (.77)تههرین شههیو  اعههالم کردنههدبههیش

 C3 کانال به ترین شیو  مربوطبیش AL-Fouzan مطالعه

 جمعیت در Helvacioglu-Yigit گزارشات طبق( 04)بود

 جمعیهت روی بهر Martins و( 05) 0270ترکیه در سهال 

 اسهتفاده CBCT از دو ههر که (06) 0271پرتغال در سال 

 دادنهد نشهان را شیو  ترینبیش C3 بودند نیزکانال کرده

 بها توجهه  باشهد.های مها مهیکه این نتای  متفاوت از یافته

 شههلل در جمعیههت شههمال  Cکههه شههیو  کانههال بههه ایههن

ایران نسبتا باالست نتیجهه گیهری مهی شهود کهه آشهنایی 

های این آناتومی و ارجها  آن بهه ان زشلان با ویژگیدند

باشهد. آنهاتومی متخصص درمهان ریشهه حاازاهمیهت مهی

مورد بررسی در مطالعه حاضر مولر دوم فک پهایین بهود 

هههای دیگههر هههم جاکههه ایههن آنههاتومی در دنههدان.از آن

تواند وجود داشته باشهد وارد نلهردن آن در جمعیهت می

های این مطالعه ا و ملدودیتهمورد مطالعه جزو کاستی

توانهد است. همچنین بررسی بخشی از جمعیت ایران مهی

باعث ایجاد ملدودیت در گهردآوری اطالعهات مطالعهه 

  باشد.حاضر 
 

 سپاسگزاری
 IR.MAZUMS.REC.95.2638مقاله با کد اخالق  نیا

 معاونهت حهوزه هملهاران زحمهات از. یبت شهده اسهت

 دندان زشهلی لدهدانشه وپژوهشهی دانشهجویی آموزشهی

 .نماییممی تشلر صمیمانه مازندران پزشلی علوم دانشگاه

 

References 

1. Torabinejad M, Walton RE, Fouad A. 

Endodontics: principles and practice. 5th ed. 

Philadelphia: Saunders; 2014. 

2. Cohen S, Hargreaves KM. Pathway of the 

Pulp. 9th ed. 2006. 

3. Cooke HG 3rd, Cox FL. C-shaped canal 

configurations in mandibular molars. J Am 

Dental Assoc 1979; 99(5):836-839. 

4. Roy A, Astekar M, Bansal R, Gurtu A, 

Kumar M, Agarwal LK. Racial predilection 

of C-shaped canal configuration in the 

mandibular second molar. J Conserv Dent 

2019; 22(2): 133-138. 

5. Melton DC, Krell KV, Fuller MW. 

Anatomical and histological features of C-

shaped canals in mandibular second molars. J 

Endod 1991; 17(8): 384-388. 

6. Fan B, Cheung GS, Fan M, Gutmann JL, Fan 

W. C-shaped canal system in mandibular 

second molars: part II—radiographic 

features. J Endod 2004; 30(12): 904-908. 

7. Sinanoglu A, Helvacioglu-Yigit D. Analysis of 

C-shaped canals by panoramic radiography and 

cone-beam computed tomography: root-type 

specificity by longitudinal distribution. J Endod 

2014; 40(7): 917-921. 

8. Helvacioglu-Yigit D, Sinanoglu A. Use of 

cone-beam computed tomography toevaluate 

C-shaped root canal systems inmandibular 

second molars in a Turkishsubpopulation:  

a retrospective study. Int Endod J 2012; 

46(11): 1032-1038. 

9. Martins JN, Francisco H, Ordinola-Zapata R. 

Prevalence of C-shaped configurations in the 

mandibular first and second premolars: a 

cone-beam computed tomographic in vivo 

study. J Endod 2017; 43(6): 890-895. 

10. von Zuben M, Martins JN, Berti L, Cassim I,  
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 7

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-13298-fa.html


 بلیدوم مند درمولرشكل Cکانال  وعيو ش یمورفولوژ
 

 7938، آبان  718دوره بيست و نهم، شماره                                      مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                771

Flynn D, Gonzalez JA, et al. Worldwide 

prevalence of mandibular second molar C-

shaped morphologies evaluated by cone-

beam computed tomography. J Endod 2017; 

43(9): 1442-1447. 

11. Vaz de Azevedo KR, Lopes CB, Andrade 

RHTLR, Pacheco da Costa FFN, Gonçalves 

LS, Medeiros Dos Santos R, Alves FRF. C-

shaped canals in first and second mandibular 

molars from Brazilian individuals: A 

prevalence study using cone-beam computed 

tomography. PloS one 2019; 14(2): e0211948. 

12. Alfawaz H, Alqedairi A, Alkhayyal AK, 

Almobarak AA, Alhusain MF, Martins JN. 

Prevalence of C-shaped canal system in 

mandibular first and second molars in a 

Saudi population assessed via cone beam 

computed tomography: a retrospective study. 

Clin Oral Investig 2019; 23(1): 107-112. 

13. Pan JY, Parolia A, Chuah SR, Bhatia S, 

Mutalik S, Pau A. Root canal morphology of 

permanent teeth in a Malaysian subpopulation 

using cone-beam computed tomography. 

BMC Oral Health 2019; 19(1): 1-15. 

14. Sherwood IA, Gutmann JL, Kumar S, 

Evangelin J, Nivedha V, Sadashivam V. 

CBCT analysis of the anatomy of C-shaped 

root canals in mandibular second molars 

from a southern Indian population in Tamil 

Nadu. Endodontic Practice Today 2019; 

13(1): 61-70. 

15. Kim HS, Jung D, Lee H, Han YS, Oh S, Sim 

HY. C-shaped root canals of mandibular 

second molars in a Korean population: a 

CBCT analysis. Restor Dent Endod 2018; 

43(4): e42. 

16. Kalaitzoglou ME, Beltes C, Kantilieraki E, 

Beltes P. Study of internal morphology of 

root-canal treated single-rooted mandibular 

second molars in a Greek population. Balkan 

J Dent Med 2018; 22(3): 146-149. 

17. Torres A, Jacobs R, Lambrechts P, Brizuela 

C, Cabrera C, Concha G, Pedemonte ME. 

Characterization of mandibular molar root 

and canal morphology using cone beam 

computed tomography and its variability in 

Belgian and Chilean population samples. 

Imaging Sci Dent 2015; 45(2): 95-101. 

18. Kim SY, Kim BS, Kim Y. Mandibular 

second molar root canal morphology and 

variants in a Korean subpopulation. Int 

Endod J 2016; 49(2): 136-144. 

19. Ahmad IA, Azzeh MM, Zwiri AM, Haija 

MASA, Diab MM. Root and root canal 

morphology of third molars in a Jordanian 

subpopulation. Saudi Endod J 2016; 6(3): 

113-121. 

20. Ladeira DB, Cruz AD, Freitas DQ, Almeida 

SM. Prevalence of C-shaped root canal in a 

Brazilian subpopulation: a cone-beam 

computed tomography analysis. Braz Oral 

Res 2014; 28: 39-45. 

21. Shemesh A, Levin A, Katzenell V, Itzhak JB, 

Levinson O, Avraham Z, et al. C-shaped 

canals—prevalence and root canal 

configuration by cone beam computed 

tomography evaluation in first and second 

mandibular molars—a cross-sectional study. 

Clin Oral Investig 2017; 21(6): 2039-2044. 

22. Zheng Q, Zhang L, Zhou X, Wang Q, Wang 

Y, Tang L, et al. C-shaped root canalsystem 

in mandibular second molars in a Chinese 

population evaluated by cone-beam computed 

tomography. Int Endod J 2011; 44(9): 857-862. 

23. Jin GC, Lee SJ, Roh BD. Anatomical study 

of C-shaped canals in mandibular second 

molars by analysis of computed tomography. 

J Endod 2006; 32(1): 10-13. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               6 / 7

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-13298-fa.html


   
 اعظم حدادی و همکاران     

 771     7938بان ، آ 718دوره بيست و نهم، شماره              مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                

 هگزارش کوتا

24. Al-Fouzan KS. C-shaped root canals in 

mandibular second molars in a Saudi Arabian 

population. Int Endod J 2002; 35(6):499-504. 

25. Helvacioglu-Yigit D, Sinanoglu A. Use of 

cone-beam computed tomography toevaluate 

C-shaped root canal systems inmandibular 

second molars in a Turkish subpopulation: a 

retrospective study. Int Endod J 2013; 

46(11): 1032-1038. 

26. Martins JNR, Matat A, Marques D, Caramês 

J. Prevalence of C‑shaped mandibular molars 

in the Portuguese population evaluated by 

cone-beam computed tomography. Eur J Den 

2016; 10(4): 529-535. 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-13298-fa.html
http://www.tcpdf.org

