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ÖZET 

Tuncer ED. Miyofasyal Ağrı Sendromunda Okluzal Splint, Akupunktur ve 

Farmakolojik Tedavinin Etkinlilerinin Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi AD. Çene-Yüz Protezi BD. Doktora Tezi. 

İstanbul. 2007. 

 

Çalışmamızda Temporomandibular Rahatsızlıklar içerisinde önemli bir yer tutan 

Miyofasyal Ağrı Sendromunun tedavisinde kullanılan üç farklı tedavi yönteminin 

etkinliklerinin araştırılması hedeflenmektedir. TMR/ATK’ye göre MAS teşhisi konulan 

40’ı kadın, 5’i erkek toplam 45 hasta randomize olarak üç gruba ayrılmıştır. Birinci 

gruba 3 ay süreyle geceleri okluzal splint kullandırılmış, ikinci gruba beş seans 

akupunktur tedavisi uygulanmış üçüncü gruba ise 1 hafta süre ile günde iki kez 500mg 

parasetamol verilmiştir. Hastaların maksimum yardımsız ağız açma miktarları, 

palpasyon skorları ve VAS skorlarının yanı sıra temporal kasın ön, orta ve arka 

kısımlarından, masseterin üst orta ve alt kısımlarından, SKM’nin üst, orta ve alt 

bölgelerinden ve TME üzerinden gerçekleştirilen algometre ölçümleri karşılaştırılmıştır. 

Depresyon ve somatizasyon skorlarının da değerlendirildiği çalışmanın sonucunda 

akupunktur grubu ile okluzal splint grubunun tedavi etkinlikleri arasında anlamlı bir 

fark bulunamazken (p>0,05), akupunktur ve okluzal splint gruplarındaki palpasyon 

skorları değişimi parasetamol grubundan üstün bulunmuştur (p<0.05). VAS skorlarına 

bakıldığında  gruplar arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir (p>0,05). Maksimum 

ağız açıklığı değişimleri incelendiğinde üç grubun tedavi etkinlikleri arasında anlamlı 

bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Temporal kasın arka kısmının, basınç ağrı eşiği artışı 

akupunktur grubunda parasetamole göre anlamlı derecede fazla bulunmuştur (p<0.05). 

Okluzal splint tedavisinin etkinliği ise masseterin üst kısmı, masseterin alt kısmı ve 

SKM’nin alt kısmı için parasetamolden üstün bulunmuştur (p<0.05). Çalışmanın 

sonucunda akupunktur tedavisinin okluzal splinte alternatif olabileceği ve 

multifaktoryel bir rahatsızlık olan MAS’ın tedavisinde multidisipliner yaklaşımların 

benimsenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Miyofasyal Ağrı Sendromu, Okluzal Splint, Akupunktur, 

Parasetamol, Basınç Ağrı Eşiği 
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ABSTRACT 

Tuncer ED. Researching Effectiveness of Occlusal Splint, Acupuncture and 

Pharmacological Treatment in Myofascial Pain Syndrome. Istanbul University, Institute 

of Health Science, Department of Prosthodontics, Division of Maxillofacial 

Prosthodontics. Istanbul. 2007 

 

The aim of this study is to examine the effectiveness of three different treatments in 

Myofascial Pain Syndrome. 45 patients (5 male, 40 female) who were diagnosed 

Myofascial Pain Syndrome according to the RDC/TMD were divided into three groups 

randomly. First group used occlusal splint during night for three months, second group 

received 5 times acupuncture treatment and third group received 500 mg paracetamol 

tablets twice a day for a week. Besides the evaluation of maximum unassisted mouth 

opening, VAS scores and palpation index; algometric measures of anterior, middle, 

posterior temporalis; upper, middle, lower masseter; upper, middle, lower 

sternocleidomastoid muscles and TMJ were evaluated. The depression and somatization 

scores were also evaluated. There were not any significant differences between occlusal 

splint and acupuncture treatments (p>0.05). Difference of palpation scores were 

significantly greater in occlusal splint and acupuncture groups than paracetamol group 

(p<0.05). VAS scores and increase in maximum unassisted mouth opening range did 

not differ between groups (p>0.05). Increase in pressure pain threshold of posterior 

temporalis muscle was significantly greater in acupuncture group than in paracetamol 

group (p<0.05). The effectiveness of occlusal splint therapy was greater than 

paracetamol's effectiveness for upper and lower masseter and lower sternocleidomastoid 

muscle (p<0.05). As a result, acupuncture treatment can be an alternative to occlusal 

splint treatment. Being a multifactorial disease, Myofascial Pain Syndrome should be 

treated in a multidisciplinary manner.    

 

Key Words: Myofascial Pain Syndrome, Occlusal Splint, Acupuncture, Paracetamol, 

Pressure Pain Threshold 

 

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 

 

Multifaktoryel etyolojiye sahip temporomandibular rahatsızlıkların tedavisinde 

multidisipliner bir yaklaşımın benimsenmesi tedavi başarısının sağlanmasında önemli 

rol oynamaktadır.  

 

Temporomandibular rahatsızlıklar içerisinde büyük bir yer tutan Miyofasyal 

Ağrı Sendromunun (MAS) tedavisinde ana hedef, altta yatan etyolojik faktörün ortadan 

kaldırılması olmalıdır. Hastalığın etyolojisinde yer alan lokal ve sistemik faktörlerin 

tespit edilmesinin yanı sıra hastaların psikolojik durumunun göz önünde bulundurulması 

ve kişiye özel tedavi planının yapılması tedavi başarısını artırmaktadır (1). 

 

Simons ve ark. tarafından miyofasyal tetik noktaların sebep olduğu duyusal, 

motor ve otonom semptomlar olarak tanımlan Miyofasyal Ağrı Sendromuna özgü bir 

durum olan yansıyan ağrılar, sıklıkla hasta ve hekimleri yanlış yönlendirmektedir (2). 

MAS tanısının konulmasında hekimlere yardımcı olmak amacıyla Dworkin ve 

LeResche (3) tarafından geliştirilmiş olan Temporomandibular Rahatsızlıklar için 

Araştırma Tanı Kriterleri bu aşamada rasyonel ve bilimsel temellere dayanarak referans 

teşkil etmektedir.  

 

 MAS tedavisinde yaygın olarak kullanılan ve etkin bir tedavi yöntemi olan 

okluzal splintler birden fazla amaç için hazırlanabilir. Okluzal apareyler çoğunlukla, 

geçici olarak daha stabil bir eklem pozisyonu sağlamak amacıyla kullanılırlar. Bunun 

yanısıra nöromuskuler refleks aktiviteyi yeniden programlamak veya anormal okluzal 

kuvvetlerin dişler üzerindeki yıkıcı etkilerini önlemek amacıyla da kullanılabilirler (1).  
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Kas kaynaklı temporomandibular rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan 

akupunktur, vücudun kendi analjezik mekanizmalarını harekete geçirmektedir. Bu 

mekanizmaların harekete geçirilmesinde anatomik olarak tanımlı bazı noktalar 

kullanılmaktadır. Bu noktaların iğne ile stimulasyonu sonucunda salınan endorfinler 

yardımı ile lokal ve sistemik yanıtlar elde edilmektedir (1).  

 

Temporomandibular Rahatsızlıklarda farmakolojik tedavi genellikle belirtilerin 

giderilmesine yardımcı olmaktadır. Bu tedavi metodu sıklıka etyolojiye yönelik olarak 

kullanılmamakta, diğer tedavi yöntemlerine destek olarak tercih edilmektedir (1). 

   

Çalışmamızda, çeşitli hipotezler yardımıyla açıklanmaya çalışılan MAS’ın 

semptomatik ve etyolojiye yönelik tedavisinde tek başına ya da kombinasyonlar halinde 

kullanılabilen üç farklı tedavi yönteminin etkinlikleri araştırılmıştır.  
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. Çiğneme Sistemi 

 

Çiğneme sistemi vücudun başlıca yeme, konuşma ve yutkunma fonksiyonlarından 

sorumlu ünitesidir. Bunun yanı sıra çiğneme sisteminin elemanları, tat alma ve nefes 

alma fonksiyonlarında da önemli rol oynar. Kemikler, Temporomandibular Eklem 

(TME), ligamanlar, dişler, dişlerin destek dokuları ve kaslardan oluşan bu sistem 

nörolojik sistem tarafından koordine edilir. Maksilla ve mandibula ile birlikte 

Temporomandibular Eklemi meydana getiren temporal kemik, çiğneme sisteminin 

iskeletsel yapısını oluşturur. Maksilla ve mandibula çiğneme sisteminin önemli 

elemanları olan dişleri taşırlar. Temporal kemik, mandibulanın kondili ile birlikte 

TME’yi oluşturur; ayrıca sistemin kassal yapıları, bu kemikler üzerindeki anatomik 

oluşumlara tutunarak çiğneme fonksiyonunun gerçekleştirilmesi için gerekli hareketi 

sağlarlar (1, 4, 5). 

 

2.1.1. Temporomandibular Eklem 

 

Temporal kemiğin petrotimpanik fissüründen başlayıp glenoid fossa boyunca 

devam eden ve önde artikuler eminensi içine alan artikuler yüzeyi ile, mandibula  

kondili, TME’nin iskeletsel yapılarını oluştururlar. İki kemik yüzeyi arasında doğrudan 

teması engelleyen eklem diski bulunur (Şekil 2-1). TME vücuttaki en karmaşık 

eklemlerden biridir. Menteşe hareketinin yanı sıra translasyon hareketi de yapabilen 

vücuttaki tek eklemdir. TME’yi oluşturan temporal ve mandibular kemiklerin eklem 

yüzeyleri diğer pek çok sinovyal eklemden farklı olarak, yoğun fibröz bağ dokusundan 

oluşur. Bu yapı hiyalin kıkırdağa göre yaşlanmaya ve zaman içindeki yıpranmalara 

karşı daha dayanıklıdır (1, 4-7).  
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2.1.1.1.Eklem Diski 

 

TME’yi üst ve alt olarak iki parçaya bölen eklem diski, eminensin artikuler 

yüzeyi ile kondil arasında bulunur (Şekil 2-1). Üst yüzeyi eyer şeklinde olup ön arka 

yönde içbükey, iç dış yönde ise dışbükeydir. Alt yüzeyi ise kondilin oval formuna 

adapte olacak şekilde içbükeydir. Merkezde ortalama 1-2 mm kalınlığındadır; ancak 

arka kenara doğru 3 mm kalınlığa ulaşır. Damar ve sinir içermeyen yoğun fibröz bağ 

dokusundan oluşan eklem diskinin ön kenarına dış pterigoid kas tutunurken, arka kısmı 

retrodiskal lamina ile devam eder (4, 6, 8). 

 

 

Şekil 2-1: Temporomandibular eklemin sagital kesiti – (9) 

 

2.1.1.2. Sinovyal Membran 

 

Üst ve alt eklem boşluklarını kaplayan, sinovyal hücrelerden oluşan bir tabaka 

olan sinovyal membran, proteoglikan ve hiyaluronik asit karışımından oluşan sinovyal 

sıvıyı salgılar. Bu sıvı, eklemin damarlanması olmayan kısımlarının beslenmesine ve 

metabolik atıklarının atılmasına yardımcı olur; ayrıca eklem yüzeylerini 

kayganlaştırarak eklem içi sürtünmeyi azaltır (4).  
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2.1.1.3.Retrodiskal Dokular 

 

Eklem diskinin arka kenarı kendisini eklem kapsülüne bağlayan, retrodiskal 

lamina olarak adlandırılan gevşek bir bağ dokusu ile devam eder. Üst retrodiskal lamina 

elastik liflerden zengin bir bağ dokusudur. Alt lamina ise elastik özelliği olmayan 

kollajen liflerden oluşmuştur. Retrodiskal lamina olarak adlandırılan bu oluşum, 

kondilin öne hareketi sırasında gerilir ve aşırı öne hareketi kısıtlar (1, 8). 

 

2.1.2. Ligamanlar 

 

Ligamanlar çoğunlukla esneme özelliği olmayan kollajen bağ dokusundan 

oluşurlar. Fonksiyona katılmasalar da  eklemin sınır hareketlerini kısıtlar ve eklemin 

bütünlüğünü korurlar (Şekil 2-2). Çiğneme sistemi içerisinde yer alan beş ligaman 

bulunmaktadır. Bunlardan üçü; fonksiyonel ligamanlar olan diskal (kollateral) ligaman, 

kapsüler ligaman ve temporomandibular ligamandır. Diğer ikisi yardımcı ligamanlar 

olarak tanımlanan sfenomandibular ve stilomandibular ligamanlardır (1).  

 

            

Şekil 2-2: Eklem kapsülü ve ligamanlar – (9) 
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2.1.2.1.Diskal Ligaman 

 

Artikuler diski medial ve lateral kenarlarından kondile bağlayan diskal ligaman, 

kollajen bağ dokusundan meydana gelir ve esneme özelliği bulunmaz. Diskin kondilden 

uzaklaşmasını engeller. Kondilin rotasyon hareketini engellemeyen bu bağ, medial ve 

lateral iki parçadan oluşur ve eklem boşluğunu alt ve üst olmak üzere ikiye ayırır (1). 

 

2.1.2.2. Kapsüler Ligaman 

 

Temporal kemiğin artikuler fossasının ve artikuler enimensin kenarlarından 

başlayarak tüm TME’yi saran kapsüler ligaman, aşağıda mandibular kondilin boyun 

kısmına kadar uzanır. Medial, lateral ve inferior kuvvetlere karşı eklemi bir arada 

tutar(1). 

 

2.1.2.3. Temporomandibular Ligaman 

 

Eklem kapsülünün ön-yan kenarı kalınlaşarak temporomandibular ligamanı 

oluşturur. Ligamanın dış oblig parçası önde, zigomatik arktan aşağı ve geri uzanarak 

kondil boynunun dış yanına tutunur. İç yatay kısmı ise artikuler tüberkülün ve 

zigomatik arkın dış yüzünden geriye uzanır ve kondilin lateral kutbuna bağlanır. Bu 

ligaman maksimum ağız açma hareketini ve posterior hareketi sınırlandırır (1, 8).  

 

2.1.2.4. Sfenomandibular Ligaman 

 

Sfenomandibular ligaman, sfenoid kemiğin spinasından başlar, mandibulanın iç 

yanındaki lingula mandibula oluşumuna tutunur. Bu ligamanın mandibular hareketleri 

kısıtlamada önemli bir etkinliği yoktur (1). 
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2.1.2.5. Stilomandibular Ligaman 

 

Stilomandibular ligaman, stiloid çıkıntıdan başlar, aşağı ve öne doğru uzanarak 

ramus mandibulanın arka kenarı ve mandibula köşesine tutunur. Bu ligamanın 

mandibulanın öne doğru hareketi kısıtlayıcı etkisi vardır (1, 4). 

2.1.3. Kaslar 

 

Ağzı kapatan kaslar olan masseter, iç pterigoid ve temporal kas; ağzın 

açılmasına yardım eden digastrik kas; mandibulanın öne hareketini sağlayan dış 

pterigoid kasın alt demeti ve fonksiyonlar sırasında diski kondile karşı stabilize eden dış 

pterigoid kasın üst demeti çiğneme kaslarını oluşturmaktadır. Mandibulanın stabilitesine 

yardımcı olan ve vücut hareketleri sırasındaki koruyucu reflekslerle ilişkili olan trapez 

ve sternokleidomastoid kasları da çiğneme sistemi ile ilişkilidir (4). 

            Tablo 2-1: Çiğneme Kasları - Ash ve Ramfjord’dan (4) 

Ağzı Kapatan Kaslar 

1. Temporal 

2. Masseter 

3. İç Pterigoid 

Ağzı Açan Kaslar 

1. Dış Pterigoid 

2. Digastrik 

3. Diğer Suprahiyoid Kaslar 

• Milohiyoid 

• Geniohiyoid 

• Stilohiyoid 

4. Hiyoid Altı Kaslar 

5. Platisma 

İleri ve Geri Hareketi Sağlayan Kaslar 

1. Dış Pterigoid (protruzyon) 

2. İç Pterigoid (retruzyon) 

3. Temporal kasın arka lifleri (retruzyon) 

Yan Hareketleri Sağlayan Kaslar 

1. İç Pterigoid 

2. Dış Pterigoid 
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2.1.3.1.Temporal Kas 

 

Kafatasının  yan yüzeyinde geniş bir alan kaplayan yelpaze şeklindeki temporal 

kas, temporal kemik üzerindeki temporal fossadan başlayıp zigomatik arkın iç yanından 

aşağı uzanarak mandibula ramusunun yukarı yönde devamı olan koronoid çıkıntıya ve 

ramusun ön kenarına tutunur. Temporal kas farklı yönlerde seyreden kas liflerinden 

oluşan üç bölüme ayrılmaktadır. Kasın ön lifleri dikey yönde uzanır ve ağzın 

kapanmasında önemli rol oynar. Orta oblig lifler ve arka yatay lifleri ağzın kapanmasına 

yardımcı olurken özellikle arka lifler mandibulanın geri hareketinde aktiftir (1, 4, 8). 

Kasın fasyası olan fasya temporalis yukarıda linea temporalis superiora tutunur, kası 

örterek aşağıya iner ve zigomatik arka varmadan önce iki parçaya ayrılır. Dış parça 

zigomatik arkın dış yüzüne, iç parça ise arkın iç yüzüne yapışarak sonlanır. Kasın siniri 

n. (nervus) mandibularistir (10). 

 

Şekil 2-3: Temporal Kasın ön, orta ve arka lifleri – (9) 

 

2.1.3.2. Masseter Kası  

 

Dikdörtgen biçimli masseter kası iki bölümden oluşur ve ağzın kapatılmasında 

görev alır. Yüzeysel parçası zigomatik arktan başlar, aşağı ve geriye uzanarak ikinci 

molar diş hizasında mandibula köşesine ve ramus mandibulanın dış yan yüzeyine 

tutunur. Derin parçası zigomatik arktan başlar, dikey yönde uzanarak koronoid 

çıkıntının dış yüzeyine ve ramusun üst yarısına tutunur. Bu kas zigomatikomandibular 
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kas olarak da adlandırılmaktadır (4). Esas görevi ağzı kapatmak olan bu kasın yüzeysel 

parçası protruzyon hareketine de katılır. Kasın oldukça kalın olan fasyası yukarıda 

zigomatik arka, arkada ramus mandibulanın arka kenarına, aşağıda mandibulanın 

köşesine ve alt kenarına, önde ise kasın ön kenarını dolaşarak ramus mandibulanın ön 

kenarına yapışır. Kasın siniri n. Mandibularistir (1, 8, 10). 

 

                              

Şekil 2-4: Masseter kası – (9) 

 

2.1.3.3.İç (Medial) Pterigoid Kas 

 

İç pterigoid kas, pterigoid fossadan başlayıp arkaya, aşağı ve dış yana doğru 

giderek mandibula köşesinin iç yüzündeki tuberositas pterigoideaya  tutunur. Alt çeneyi 

yukarı kaldırıp öne çeken bu kas, boyutu ile oranlandığında vücuttaki en kuvvetli 

kaslardandır. Miyofonksiyonel düzensizliklerin sık görüldüğü bu kasın çift taraflı 

kasılması alt çeneyi yukarı, tek taraflı kasılması ise iç yana hareket ettirir. Siniri 

n.mandibularistir (1, 4, 8, 10).   

 

2.1.3.4.Dış (Lateral) Pterigoid Kas 

 

Dış pterigoid kasın üst ve alt olmak üzere iki demeti bulunur. Neredeyse zıt 

fonksiyonlara sahip bu demetler farklı noktalardan başlayıp mandibula kondilinin 

hemen önünde kısmen birleşirler (1,4). Her iki kas demeti de n.mandibularis tarafından 

uyarılmaktadır (10). Kasın liflerinin % 80’i yorgunluğa dirençli tip I liflerdir (1). 
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           2.1.3.4.1. Dış Pterigoid Kasın Üst Demeti (Superior Lateral Pterigoid) 

 

Dış pterigoid kasın üst demeti, sfenoid kemiğin infratemporal kristasından 

başlayıp yatay olarak geriye uzanarak eklem kapsülü, eklem diski ve kondil boynuna 

tutunur. Kasın yaklaşık %70’i kondil boynuna tutunurken sadece % 30 kadarı diske 

tutunur. Bu kas kasıldığında kondili öne doğru çekerken, maksimum diş sıkma anında  

kasılarak diski stabilize eder (1, 4, 10). 

 

            2.1.3.4.2. Dış Pterigoid Kasın Alt Demeti (İnferior Lateral Pterigoid) 

 

Pterigoid çıkıntının lamina lateralisinin dış yüzünden ve tüber maksilladan 

başlayarak eklem kapsülü, eklem diski ve en yoğun olarak kondil boynuna tutunur. Çift 

taraflı kasıldığında kondilleri artikuler eminense doğru öne çeker. Tek taraflı 

kasıldığında ise kondil iç yana çekilir ve mandibula ters yöne lateral hareket yapar. Ağzı 

açan kaslarla aynı andan kasıldığında, kondilleri eminens boyunca aşağı ve öne kaydırır 

(1, 4, 10). 

 

 

                                      

Şekil 2-5: Dış Pterigoid (soldaki resim) ve iç Pterigoid (sağdaki resim) kaslar – (9) 
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2.1.3.5. Digastrik Kas 

 

Digastrik kas çiğneme kası olarak sınıflandırılmasa da mandibula hareketlerinde 

önemli bir rol oynar. Suprahiyoid grubu kaslardan olan digastrik kasın arka ve ön olmak 

üzere iki karnı vardır. Arka karnı, temporal kemiğin mastoid çıkıntısından başlar, aşağı 

öne ve iç yana uzanır. Ön karnı, hiyoid kemikten başlar ve mandibula semfizine tutunur. 

Her iki kas demeti, hiyoid kemik hizasında bir tendonla birleşir ve boyun yüzeysel 

fasyası aracılığı ile hiyoid kemiğe tutunur. Hiyoid altı kaslar tarafından hiyoid kemik 

stabilize edildiğinde, digastrik kasın kasılması, alt çeneyi aşağı hareket ettirir. Bu kas 

dişler temas halinde iken kasıldığında ise diğer hiyoid üstü ve hiyoid altı kaslar ile 

birlikte hiyoid kemiği yukarı kaldırarak  yutkunmaya yardımcı olur (1, 4, 8, 10). 

 

 

                              

Şekil 2-6: Digastrik, milohiyoid, stilohiyoid, genioglossus kasları ve hiyoid kemik – (9) 

       

2.1.3.6. Sternokleidomastoid Kas (SKM) 

 

SKM, temporal kemiğin mastoid çıkıntısı ile sternum ve klavikulanın iç yan ucu 

arasında bulunur. Başın sağ ve sol hareketi ile nefes alma işlemlerine yardımcı olan bu 

kas, mandibular hareketler sırasında başın sabit tutulmasını sağlar (1, 10). 
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Şekil 2-7: Hiyoid altı kasları – (9) 

 

2.1.3.7. Trapez Kası 

 

Yukarıda oksipital kemikten başlayan trapez kası, iç yanda boyun ve göğüs 

omurlarının dikensi çıkıntılarına, dış yanda ise skapula üzerindeki akromion ve spina 

skapulaya tutunur. Başı sağ, sol ve geri hareket ettirmenin yanı sıra, mandibular 

hareketler sırasında başı sabit tutarak alt çene hareketlerinin kontrollü yapılmasına 

yardım eder (1, 10). 

 

Şekil 2-8: Trapez Kasının üst, orta ve alt lifleri – (9) 
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Tüm baş ve boyun kasları mandibular hareketler sırasında belirli bir dengeyi 

korurlar, örneğin, esneme sırasında ağız açılırken boyun kasları başı geriye çekerek 

hava yolunun genişlemesini sağlar. Bu durum parafonksiyonlar sırasında sadece 

çiğneme kaslarının değil, diğer baş ve boyun bölgesi kaslarının da etkilenebileceğini 

düşündürmektedir (1).  

 

2.2. Nöromuskuler Sistem 

 

Çiğneme sisteminin fonksiyonları nörolojik sistemin kontrolündedir. Bu 

sistemin tüm fonksiyonlarının yürütülmesinde, kaslar ve sinirlerden oluşan 

nöromuskuler sistem önemli rol oynar. Nöromuskuler sistemin en temel birimleri, 

birkaç kas lifinin bir motor nöron tarafından uyarılmasıyla oluşan motor ünitelerdir. Bu 

ünitede motor nöron,  kas lifine, motor sonlanma plağı ile bağlanır. Nörondan gelen ileti 

bu plaktan asetilkolin salınmasına neden olarak elektriksel uyarının kimyasal uyarıya 

dönüşmesini, kas hücresinin sodyum geçirgenliğinin artmasını ve iletinin kas lifine 

ulaşmasını sağlar (1, 7, 8). 

 

Nörolojik sistemin uyarıları ile kaslarda izotonik veya izometrik kasılma ya da 

kontrollü gevşeme gerçekleşebilir. Kasın boyunun kısaldığı izotonik kasılmalar çene 

hareketlerini oluştururken, kas boyunda değişimin gözlenmediği izometrik kasılmalar 

ile başın ya da mandibulanın stabilizasyonu sağlanır. Kontrollü gevşeme ise bir kasın 

kuvvet yönünün ters yönünde meydana gelen harekete izin verebilmesi için gevşemesi 

olarak tanımlanabilir. Ağız açma sırasında masseter kasının kontrollü gevşemesi buna 

örnek olarak verilebilir (1).  

 

Kaslardan merkezi sinir sistemine (MSS) giden uyarılar, vücuttaki tüm 

dokularda olduğu gibi reseptörler tarafından algılanırlar. Bu duyusal reseptörler tüm 

dokularda bulunan ve içinde bulunduğu dokularla ilgili MSS’ye veri sağlayan nörolojik 

yapılardır. Kas iğleri, golgi organları ve serbest sinir sonlanmaları, kasların içindeki 

reseptör görevi yapan yapılardır (7). Dokunma ve baskıyı mekanoreseptörler, hareketi 

ve pozisyonu proprioseptörler, ağrılı uyaranları ise noziseptörler algılarlar (1). Özellikle 
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kesici dişlerin periodonsiyumunda yoğun olarak bulunan bu reseptörlerin önemli 

işlevlerinden biri, dişler temas ettiği anda elevatör kasları inhibe ederek ısırma 

kuvvetlerini sınırlandırmak ve çiğneme sistemini koruyan miyotatik ve noziseptif 

refleksleri başlatmaktır (7, 11). 

 

Diş sıkma ve bruksizm gibi parafonksiyonel alışkanlıklar sırasında, dişlerin 

alveol soketi içine doğru bastırılması sonucunda, periodonsiyumda deformasyonlar 

meydana gelebilir. Bu durum mekanoreseptörlerin hassasiyetinin azalmasına ve sıkma 

kuvvetlerinin daha da artmasına sebep olarak, dişlerde ve destek dokularda yıkımı 

artırabilir (7). Nöromuskuler sistemin diğer önemli elemanı olan kaslar, pek çok 

sayıdaki kas lifinin, damarın ve sinirin bağ dokusu aracılığı ile bir araya gelmesi ve 

çoğu zaman bir fasya tarafında sarılmasıyla oluşur. Kas liflerinin moleküler yapısını 

aktin ve miyozin proteinleri oluşturur. Kasılma anında bu proteinler birbirleri üzerinden 

kayarak kasılmayı sağlarlar. Ağzı kapatan kaslar yoğun olarak yorgunluğa dirençli 

liflerden oluşur. Kastaki yorulma ya motor sistemdeki transmiter yetersizliğinden ya da 

kastaki enerji metabolitlerinin azalmasından ileri gelir. Çiğneme kasları göz kaslarından 

sonraki en hızlı kasılan kas grubudur ve buna rağmen yorgunluğa dirençlidirler (1, 7). 

 

Kas tonositesi vücuttaki kasların istirahat halinde iken bile belirli bir oranda 

kasılı bulunmasıdır. Masseter kasındaki bu tonosite, mandibula üzerine gelen yerçekimi 

kuvvetine karşı koyarak istirahat halinde ağzın açılmasını engeller (1). 

 

Duygusal stresteki artış, limbik yapıları ve hipotalamusu uyararak, gama eferent 

sistemin uyarılmasına ve dolayısıyla intrafusal kas liflerinin kontraksiyonuna sebep 

olur. Bu durum kasların dışarıdan gelen uyaranlara karşı hassasiyetini ve kas 

tonositesini artırır. Artmış olan gama eferent aktivite ayrıca parafonksiyonların 

gelişmesine de sebep olabilir. Kronik yüklenmeler sonucunda kaslarda enflamasyon, 

yırtılmalar veya kalsifikasyonlar oluşabilir (1, 7). 
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2.3. Temporomandibular Rahatsızlıklar (TMR) 

 

Tüm biyolojik sistemler pek çok dış etkene maruz kalırlar ve bu etkenlere karşı 

çeşitli mekanizmalarla adaptasyon geliştirirler. Malokluzyonlar, parafonksiyonel 

aktiviteler, travma gibi çiğneme sistemi için zararlı olabilecek etkilerin, kişinin 

adaptasyon kapasitesini aşması sonucunda klinik bulgular ortaya çıkabilir (11). 

Çiğneme sistemini ilgilendiren bu semptomlar temporomandibular rahatsızlıklar başlığı 

altında incelenmektedirler. 

 

2.3.1. Terminoloji 

 

Temporomandibular Eklem bölgesindeki rahatsızlıklar ilk olarak Costen (12) 

tarafından 1934’te “Costen Sendromu” olarak adlandırılmıştır. Kulak ve TME 

bölgesindeki bulgularla karakterize bu rahatsızlıklar Shore (13) tarafından 

temporomandibular eklem disfonksiyon sendromu (TMED), Ash ve Ramfjord (4) 

tarafından ise fonksiyonel temporomandibular eklem rahatsızlıkları olarak 

isimlendirilmiştir. Okluzomandibular rahatsızlıklar, temporomandibular eklemin 

miyoartropatisi, miyofasyal ağrı disfonksiyon sendromu (MPDS), temporomandibular 

ağrı disfonksiyon sendromu (TMEDS) isimleri ile de literatürde yer bulan bu tablo için 

günümüzde Amerikan Diş Hekimleri Birliği (ADA) tarafından da kabul edilen ve ilk 

olarak  Bell (14, Kaynak:16 p.149) tarafından kullanılmış olan “Temporomandibular 

Rahatsızlıklar” terimi yaygın olarak kullanılmaktadır (1, 5, 13). 

 

2.3.2. Temporomandibular Rahatsızlıkların Sınıflandırılması 

 

Uluslararası Baş Ağrısı Birliği, Baş Ağrısı Sınıflandırma Komitesi tarafından 

1988’de yayımlanan 13 maddelik baş ağrısı sınıflamasında (15, kaynak:132 p.451), 

temporomandibular rahatsızlıklar 11. maddede kranyum, boyun, gözler, kulaklar, burun, 

sinüsler, dişler, ağız ve diğer fasial ve kranyal  dokulardan kaynaklanan baş ağrıları 

başlığı altında incelenmektedir. 1995 yılında Okeson (16)  bu sınıflandırmada baş 
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ağrılarının, yalnızca sebepleri ve etkiledikleri dokulara göre sınıflandırıldığını belirtmiş, 

daha uygun bir sınıflandırmada ağrılı uyaranların kaynaklandığı dokuların ve psikolojik 

durumun da göz önüne alınması gerektiğini ifade ederek farklı bir sınıflandırma 

önermiştir.  

 Bu sınıflandırmanın fiziksel duruma göre değerlendirilen birinci bölümünde 

ağrılar, kaynaklandıkları dokulara göre, somatik ve nöropatik ağrılar olarak ikiye 

ayrılmıştır. Miyofasyal Ağrı Sendromu somatik ağrı başlığının altında incelenmektedir 

Tablo 2-2: Orofasial Ağrının Sınıflandırılması - Okeson’dan (16) 

     

     1. SOMATİK AĞRI 

         A. Yüzesyel Somatik Ağrı 

               1. Kutanöz Ağrı 

               2. Mukogingival Ağrı 

          B. Derin Somatik Ağrı 

               1. Muskuluoskeletal Ağrı 

                    a. Kas Ağrısı 

                          i. Koruyucu Kas Kasılması 

                         ii. Gecikmiş Kas Ağrısı 

                       iii. Miyofasyal Ağrı 

                        iv. Miyospazm 

                         v. Miyosit 

                    b. Temporomandibular Eklem Ağrısı 

                         i. Ligamentöz Ağrı 

                        ii. Retrodiskal Ağrı 

                        iii. Kapsüler Ağrı 

                        iv. Artritik Ağrı   

                    c. Kemiksel ve Periostal Ağrı 

                    d. Yumuşak Bağ Dokusu Ağrısı 

                    e. Periodontal Dental Ağrı   

 

 

Okeson (16), Bell (14, Kaynak:16 p. 149)  tarafından oluşturulan ve Amerikan Diş 

Hekimleri Birliği (ADA) tarafından geliştirilen TMR sınıflamasını modifiye etmiştir. 

Bu sınıflamaya göre Miyofasyal Ağrı Sendromu çiğneme kası rahatsızlıkları başlığı 

altında incelenmektedir. 
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1. Çiğneme Kası Rahatsızlıkları 

• Koruyucu Kas Kasılması 

• Lokal Kas Ağrısı 

• Miyofasyal Ağrı 

• Miyospazm  

• Merkezi Kaynaklı Miyalji 

2. Eklem İçi Düzensizlikler 

• Kondil-Disk Kompleksi Düzensizlikleri 

- Fonksiyonel Disk Deplasmanı 

- Fonksiyonel Redüksiyonlu Disk Dislokasyonu 

- Fonksiyonel Redüksiyonsuz Disk Dislokasyonu 

• Artikuler Yüzeylerin Yapısal Yetersizlikleri 

-      Şekil Değişimleri (Kondil, Disk ya da Fossada) 

-    Adezyon (Disk-Kondil, Kondil-Fossa arasında) 

-  Subluksasyon  

- Spontan Dislokasyon 

3. İltihaplı Eklem Hastalıkları 

• Sinovit / Kapsüllit 

• Retrodiskit 

• Artritler (Osteoartrit, Osteoartroz, Poliartritler) 

• İlgili dokuların  iltihapsal rahatsızlıkları 

- Temporal Tendinit 

-  Stilomandibular Ligamanın Enflamasyonu 

4. Kronik Mandibular Hipomobilite 

• Ankiloz (Fibröz, Kemiksel) 

• Kas Kontraktürü (Miyostatik, Miyofibrotik) 

• Koronoid Engelleme 

5. Gelişimsel Eklem Hastalıkları 

• Konjenital ve Gelişimsel Kemik Rahatsızlıkları  

(Agenezi, Hipoplazi, Hiperplazi, Neoplazi) 

• Konjenital ve Gelişimsel Kas Rahatsızlıkları  

(Hipotrofi, Hipertrofi, Neoplazi) 
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2.3.2.1. Çiğneme Kası Rahatsızlıkları 

 

Kas ağrıları tendonlar, kaslar ve fasyalardan kaynaklanabilir. Aşırı gerilmeler, 

uzun süre kuvvetli kasılmalar, iskemi, hiperemi, travma ve enflamasyonlar kas 

ağrılarına sebep olabilirler. Derin somatik ağrı sınıfına giren kas ağrıları, manuel 

palpasyona ve fonksiyonel hareketlere karşı duyarlıdır (1, 16). 

 

2.3.2.1.1. Koruyucu Kas Kasılması (Kas Splintlenmesi) 

 

Normal fonksiyonu sekteye uğratan bir duruma karşı çiğneme kaslarının verdiği 

ilk tepki olan koruyucu kas kasılması çabuk çözülür; ancak durumun uzun sürmesi 

halinde kasta meydana gelen biyokimyasal değişiklikler lokal kas ağrısının başlamasına 

sebep olabilir. Çoğu günlük kas fonksiyonu sırasında da gözlenen kas kasılması, 

MSS’nin antagonist kas aktivitesini artırması sonucunda gelişir. Okluzal değişiklikler 

tarafından da sıklıkla tetiklenebilen bu kasılmalar, yüksek yapılmış restorasyonlar 

sonucunda ağzı kapatan kaslarda görülebilir. Elevatör kaslardaki bir koruyucu kasılma, 

ağız açma sırasında hissedilen gerginlik olarak algılanır. Duyusal veya proprioseptif 

uyaranlardaki değişiklikler, sürekli devam eden derin ağrı, artmış duygusal stres 

koruyucu kas kasılmalarının etyolojik sebeplerindendir. Klinikte mandibular 

hareketlerin hızında azalma, fonksiyonla birlikte gelişen ağrı, kasta güçsüzlük hissi 

görülürken istirahat sırasında ağrıya rastlanmaz (1, 5, 16). 

 

2.3.2.1.2. Lokal Kas Ağrısı (Nonenflamatuar Miyalji) 

 

Lokal kas ağrısı koruyucu kas kasılmasının uzun sürmesi, travma veya 

parafonksiyonel hareketler sonucunda kasta meydan gelen biyokimyasal değişiklikler 

sonrasında görülen ağrılı bir tablodur. Uzayan koruyucu kas kasılması sonucunda 

ağrının başlaması, mevcut kontraksiyonun daha da artmasına sebep olarak ağrı-spazm 

kısırdöngüsünün oluşmasına sebep olabilir. Bu döngüde ağrının primer kaynağı ortadan 
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kalksa bile ağrı-spazm döngüsü devam edebilir. Klinik belirtileri koruyucu kas 

kasılması ile benzerdir. Bunlara ilave olarak palpasyonda hassasiyet mevcuttur (1, 5). 

 

2.3.2.1.3. Miyospazm 

 

Merkezi sinir sistemi kaynaklı istemsiz bir kas kontraksiyonudur. Kas 

içerisindeki liflerin tamamında aynı anda kasılma görülür. Sürekli derin ağrılı uyaranlar, 

yorgunluk veya aşırı kullanım sonrasında kasta görülen lokal metabolik faktörler ve 

idyopatik mekanizmalar etyolojisini oluşturmaktadır. Hastanın hikayesinde, kasta sertlik 

hisi ile birlikte ani hareket kısıtlılığı vardır. İstirahat halinde ağrı mevcuttur ve 

fonksiyon ile artar. Palpasyonda ağrı ve kasta genel bir sertlik hissi söz konusudur. 

Tedavisi, ağrı kontrol altına alındıktan sonra kasa pasif germe uygulanması, masaj 

tekniklerinin kullanılması, soğutma ardından germe yöntemlerinin uygulanması ve 

etyolojik faktörün ortadan kaldırılmasına dayanır (1, 2).  

 

2.3.2.1.4. Merkezi Kaynaklı Miyalji (Kronik Miyosit) 

 

MSS kaynaklı etkilerin periferik kaslarda görüldüğü kronik ve devamlı bir kas 

rahatsızlığıdır. Nörojenik enflamasyonlar sonrasında kas içerisinde uzun süre kalan 

allojenik maddeler sebebiyle geliştiği düşünülmektedir. Uzun süreli lokal kas ağrıları ve 

miyofasyal ağrı sonucunda görülme sıklığı artmaktadır. Kasın hareket hızı ve genliğinde 

ciddi azalma, istirahat halinde ağrı; bu ağrının fonksiyonla artması, yaygın kas sertliği 

ve palpasyona hassasiyet ile kendini gösterir. Uzun sürmesi halinde kasta atrofi, 

miyostatik veya miyofibrotik kontraktür gelişebilir (1). 

 

2.3.2.1.5. Miyofasyal Ağrı (Tetik Nokta Miyalji) 

 

Miyofasyal Ağrı Sendromu, Simons ve ark. (2) tarafından miyofasyal tetik 

noktaların sebep olduğu duyusal, motor ve otonom semptomlar olarak tanımlanmıştır. 
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Etyolojisi kesin olarak bilinmemekle birlikte ani yüklenme ile oluşan akut travma veya 

tekrarlayan mikrotravmalar başta olmak üzere, yorgunluk, sürekli lokal kas ağrısı, 

devamlı derin ağrının varlığı, artmış stres, uyku düzensizlikleri, postür bozukluğu ya da 

parafonksiyonel alışkanlıklar gibi lokal faktörler; hipovitaminoz, düşük fiziksel 

kondisyon, yorgunluk gibi sistemik faktörler miyofasyal ağrının gelişmesine zemin 

hazırlayabilmektedir. Rahatsızlığın primer bulgularından olan ağrı, istirahat halinde 

veya fonksiyon sırasında görülebilir ve çoğu zaman yansıyan karakterdedir. Etkenin 

olduğu yerden çok farklı yerlerde hissedilebilen bu ağrı hastayı ve hekimi yanlış 

yönlendirebilmektedir. MAS’ta miyospazmdan farklı olarak kasın tamamında 

kontraksiyon gözlenmez. Kasılma, kas içindeki bir grup kas lifinde gerçekleşmektedir 

(1, 2, 17-19). 

 

Kas kaynaklı ağrılar baş boyun bölgesi ağrıları içerisinde en sık rastlanan ağrı 

türüdür (16). İskelet kaslarından, tendonlardan ya da fasyalardan kaynaklanabilen bu 

ağrılar kısa süreli, inatçı, sabit, aralıklı veya tekrarlayan karakterde olabilir. Ağrılara 

eşlik eden disfonksiyonlar genellikle kasta gerginlik, sertlik, kısalma, şişme ve 

güçsüzlük olarak hissedilir. Güçsüzlük hissi çiğneme sisteminden kaynaklanan ağrının 

proprioseptif geribildirim (feedback) mekanizması aracılığıyla çiğneme kuvvetini %33 

ile %50 oranlarında azaltması sebebiyle gelişmektedir (20, kaynak:16 p.259).   

 

Baş ağrısı, toplumda en sık rastlanan ağrı türüdür (21). Simons ve arkadaşlarına 

(2) göre tüm baş ağrısı tipleri içerisinde en sık rastlanan, gerilim tipi baş ağrıları, trapez 

kasının üst kısmı, SKM, temporal kas, suboksipital kaslarda bulunan tetik noktaların 

yansıyan ağrıları ile benzer özellikler göstermektedir. Fernandez-de-las-Penas ve 

ark.(21) gerilim tipi baş ağrısı bulunan hastalardaki tetik nokta sayısının ağrısız kontrol 

grubuna göre anlamlı oranda fazla olduğunu bulmuş ve gerilim tipi baş ağrılarının en 

çok baş boyun bölgesi kaslarından yansıyan ağrılar sebebiyle ortaya çıktığını tespit 

etmişlerdir.  

 

Tetik noktaların oluşumunu açıklayan entegre tetik nokta hipotezi, durumu 

elektrofizyolojik ve histopatolojik verilere dayanarak açıklar. Hipotezin enerji krizi 

bileşeninde Simons ve arkadaşlarına (2, 19, 22, 23, 24 [kaynak: 38 p. 867]) göre, hasar 
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görmüş ya da aşırı strese maruz kalmış kas hücrelerinin sarkoplazmik retikulumlarından 

Ca+ iyonu açığa çıkarak, elektriksel uyaran olmaksızın kasta istemsiz ve kontrolsüz 

kasılmalara sebep olur. Kasılan kas liflerinin damarlar üzerine yaptığı baskı, lokal 

dolaşımdaki bozulmayı beraberinde getirir. Bu sırada artan metabolik aktiviteler 

sonucunda gelişen enerji krizi ile bölgenin beslenmesi ve oksijenlenmesi azalır. ATP 

yetersizliği sonucunda ortama salınan Ca+ iyonlarının sarkoplazmik retikulum içine geri 

alınamaz duruma gelmesi ile de bu süreç bir kısır döngü halinde devam ederek gergin 

bantları oluşturur. Lokal hipoksinin ve enerji krizinin sonucunda salınan vazoreaktif 

maddeler ise noziseptörleri uyararak ağrıyı başlatır.  

 

Motor uyarılar, eferent nöronlardan kas liflerine, motor sonlanma plakları 

aracılığıyla iletilirler. Bu alanlarda sinirden gelen elektriksel sinyal asetilkolin yardımı 

ile kimyasal sinyale çevrilir; kas lifinin hücre membranı ise bu sinyali tekrar elektriksel 

uyarana çevirir.  Simons ve ark. (25)  istirahat halindeki trapez kasında bazı alanlarda 

elektriksel aktivite tespit etmiştir. Bu aktivitenin tetik noktanın karakteristik bir özelliği 

olduğu anlaşılmış ve buna “Spontan Elektriksel Aktivite” adı verilmiştir (2, 19). Bu 

elektriksel aktivitenin devamlılığı motor sonlanma plağının bulunduğu kas liflerinde 

kontraksiyon düğümlerinin oluşmasına sebep olur. Bu düğümler palpasyonda hissedilen 

gergin bantları oluştururlar (2, 26, 27). Bu hipoteze göre tetik noktalar gergin bantlar 

üzerinde motor sonlanma plağının konumlandığı alanlardaki aşırı hassas noktalar olarak 

tanımlanmaktadır (2). 

 

Psikofizyolojik hipoteze göre ise stres kas tonositesinde artış meydana getirerek 

disfonksiyonel oral alışkanlıkların gelişimine ve dolayısıyla ağrı ve klinik belirtilerin 

ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Temporomandibular Rahatsızlıklardan kas kaynaklı 

olanların psikolojik faktörlerle ilişkisinin daha fazla olduğu düşünülmektedir (17, 28). 

 

Stresin otonom sinir sistemini aktive ederek motor sonlanma plaklarından 

asetilkolin salınmasını artırdığı gösterilmiştir. Bu durum stres ile MAS ilişkisi hakkında 

bilgi vermektedir (17). 

 

Visser ve Van Dieen’in (29) 2006 yılında yayımladıkları derlemelerinde, üst 

ekstremite kas rahatsızlıklarının patofizyolojisini farklı hipotezlerle açıklayan 
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çalışmalara yer verilmiştir. İncelenen literatürlerin büyük çoğunluğunda düşük 

yoğunlukta uzun süreli kas aktivitesinin farklı mekanizmalar ile kas rahatsızlıklarına 

sebep olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

2.3.3. Tetik Noktalar 

 

Normal bir çizgili kas yaklaşık 100 adet kas lifi içeren demetlerden oluşur. Her 

bir kas lifi ise ortalama 1000-2000 miyofibril içerir. Miyofibriller birbirlerine seri olarak 

bağlanmış sarkomerlerden oluşurlar. Sarkomerler bir kasın en küçük kasılabilir 

birimidir. Sarkomerlerin içerisinde aktin ve miyozin adı verilen moleküller bulunur. 

Aktin ve miyozin arasındaki etkileşim, ortamda Ca+ iyonu ve ATP varlığında mümkün 

olur (2). 

 

Bir motor sonlanma plağına uyarı geldiğinde miyofibrilleri saran sarkoplazmik 

retikulumdan Ca+ iyonu salınır, bu iyonun varlığında aktin ve miyozin molekülleri 

arasında meydana gelen etkileşimle kasılma gerçekleşir. Salınan Ca+ iyonu ATP’nin 

varlığında hızla tekrar sarkoplazmik retikulum içerisine alınır ve ortamdaki Ca+ iyonun 

yokluğunda aktin ve miyozin molekülleri arası etkileşim sona ererek kasılma sonlanır. 

Kasılmanın uzun sürmesi kasın kan akışını azaltarak lokal bir iskemi yaratır. Oksijen 

yokluğunda ATP azalır ve Ca+ geri emilimi durarak sarkomerlerin kasılması 

sonlanamaz ve kas içerisinde palpe edilebilen gergin bantlar oluşur (2).  

 

Miyofasyal tetik noktalar iskelet kasları içerisinde tespit edilebilen gergin 

bantların üzerinde bulunan, palpasyona karşı hassas nodüller içerisindeki aşırı duyarlı 

noktalardır. Palpe edildiklerinde lokal ve yansıyan ağrıda artış görülür. İğne batırılarak 

stimule edildiklerinde ise lokal seğirme yanıtı verirler (2, 18, 30, 31). 

 

Lokal seğirme yanıtı, tetik noktayı parmağın altında hızlıca kaydırılarak yapılan 

palpasyon sırasında (snapping palpation) veya tetik nokta içerisine hızlıca iğne 

batırıldığı anda gözlenen ya da palpasyonla hissedilen lokal bir seğirmedir (2).  
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Asemptomatik bireylerde de sıklıkla rastlanabilen gergin bantlar üzerinde, zorlu 

bir alt üçüncü molar diş çekimi gibi akut travmalar, yüksek hazırlanmış restorasyonların 

kullanılması ile gelişen kronik mikrotravmalar, anksiyete, depresyon, postür 

bozuklukları gibi faktörler sebebiyle tetik noktalar oluşabilmektedir (2, 19, 32).  

 

Maksimum istemli kasılmanın %70’i oranındaki bir kasılma sırasında kas 

içerisindeki kan akımı tamamen kesilmektedir. Bu sebeple izometrik kasılmalar 1-2 

dakikadan daha uzun devam ettirilememektedir. Normal şartlarda post-izometrik 

dönemde kasılmanın metabolik sonuçlarını kompanse etmek amacıyla kas içerisinde 

hiperemik bir yanıt oluşur. Bruksizm gibi kasılmaların uzun süreli olduğu durumlarda 

bu kompansasyona fırsat olamadığı için metabolik atıklar kas içerisinde birikirler.  

Kronik kas ağrısı olan hastalarda ise bu kompansasyon mekanizması daha da yavaş 

oluşur (2, 33).    

 

Maksimum istemli kasılmanın %30-50 kadarı kuvvetinde bir kasılmanın uzun 

süreli devam etmesi ile ortaya çıkacak olan lokal enerji krizi sonucunda vazoreaktif 

maddelerin salınması, lokal noziseptörleri uyarır ve ağrıyı başlatır. Bu durum normal 

şartlarda geçicidir; ancak kasılmanın daha uzun süre devam etmesi durumunda başlamış 

olan ağrı, MSS’yi uyararak kaslarda daha fazla kasılmaya yol açar; bu da mevcut 

iskeminin şiddetlenerek bir  kısır döngü oluşturmasına sebep olabilir (1, 2, 19). 

 

Kasın gerildiği, dolayısıyla sarkomerlerin uzatıldığı egzersiz ya da 

manipulasyonlarda aktin ve miyozin molekülleri örtüşemeyeceği için kasılma 

gerçekleşemez. Germe tedavileri bu prensibe dayanmaktadır. Tüm okluzal apareyler 

dikey boyutta sağladıkları artış sebebiyle kasları istirahat uzunluğuna ulaştırarak aktin 

miyozin molekülleri arası mesafeyi uzatır ve kasılma kuvvetini bu mekanizma ile 

düşürürler (2).  

 

Tetik noktaların yarattığı derin ağrılı uyaranlar, terleme, gözde kuruluk, ciltte 

kızarma, burun tıkanıklığı, gözde kanlanma gibi otonom sinir sistemine ait etkiler ile 

denge bozukluğu, baş dönmesi, kulak çınlaması gibi proprioseptif sistem 

rahatsızlıklarına sebep olabilir. Diğer kaslarda spazm, etkilenen kasta güçsüzlük ve 

koordinasyon bozuklukları motor fonksiyonlara ait düzensizlikler olarak tetik nokta 
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miyaljilerde karşımıza çıkabilmektedir (2). Etkilenen kasta maksimum hareket 

genliğinde azalma da sık görülen belirtilerdendir (22, 34, 35).  

 

Tetik noktalar, yansıyan ağrılar dışında uzak bölgelerde sekonder hiperaljezi ya 

da koruyucu kas kasılması oluşturabilirler. Carlson ve ark.(36) 1994’te trapez kasına 

yapılan enjeksiyonun, masseter kasının ağrısına ve EMG aktivitesine olan etkilerini 

incelemişler, boyun ve omuz kaslarındaki tetik noktaların çiğneme kaslarında koruyucu 

kasılmaya sebep olabileceğini ortaya koymuşlardır.  

 

Tetik noktalar klinik özelliklerine göre aktif ya da latent durumda bulunabilirler. 

Aktif durumdaki tetik noktalar ağrı oluştururlar ve merkezi uyarıcı etki yaratabilirler. 

Ağrı sıklıkla baş ağrısı olarak hissedilir. Aktif bir tetik noktanın palpasyonunda 

yansıyan ağrıda artış gözlenebilir. Latent durumdaki tetik noktalar, üzerlerine baskı 

uygulandığı zaman ağrı oluştururlar. Kendiliğinden başlayan ağrı veya yansıyan ağrı 

oluşturmazlar (21, 22, 37, 38). Latent noktalar spontan ağrı oluşturmasalar da artmış kas 

tonositesi ve germe hareketinin kısıtlı olması şeklinde disfonksiyon gösterebilirler. 

Hastalar pasif bir tetik noktanın varlığını çoğu zaman nokta palpe edildiğinde ortaya 

çıkan ağrı ile fark ederler. Pasif haldeki bu noktalar farklı sebeplerden aktive olabilirler. 

Kasın akut, uzun süreli ya da tekrarlayan aşırı kullanımı, kastaki gerilimin veya 

duygusal stresin artışı, kasın doğrudan travmaya maruz kalması, duruş bozuklukları, 

hatta üst solunum yolu enfeksiyonları bile pasif bir tetik noktanın aktivasyonuna sebep 

olabilir. Hastalar sıklıkla ilgili kasta çekme ya da gerginlik hissedebilmektedir (2, 35, 

38). 

 

Miyofasyal Ağrı Sendromu, etken ortadan kaldırıldığında birkaç hafta içerisinde 

kendi kendine latent hale geçme eğilimindedir; ancak ilgili kas gerektiği gibi 

dinlenmezse durum kronik miyofasyal ağrıya dönüşebilir. Normal şartlarda MAS kendi 

kendini sınırlayan bir rahatsızlıktır (2). 

 

Tetik noktalar aktif ve latent olmanın yanı sıra merkezi, primer, eşlik eden tipte, 

bağlantı tipi veya uydu tipi olabilir. Merkezi tetik noktalar kasın merkezine yakın olarak 

konumlanırlar ve sıklıkla motor sonlanma plaklarındaki disfonksiyon sebebiyle 
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gelişirler. Primer tetik noktalar doğrudan akut veya kronik yüklenmeye maruz kalan ya 

da kasın sürekli aşırı kullanımı sonucunda gelişen merkezi tetik noktalardır. Bir kastaki 

tetik noktaya başka bir kastaki tetik nokta eşlik edebilir. Bu eşlik eden noktalar primer 

nokta ile eş zamanlı ortaya çıkarlar. Bağlantı tetik noktaları ise kas-tendon ya da kas-

kemik bağlantı noktalarında ortaya çıkan noktalardır. Uydu tetik noktaları primer bir 

noktanın yarattığı ağrı sebebiyle sıklıkla primer noktanın yansıyan ağrı oluşturduğu 

bölgelerde oluşan ve primer nokta inaktive edildiğinde inaktif hale geçen tetik 

noktalardır. Aktif bir tetik nokta başlatıcı faktör kaybolduğunda veya istirahat ile latent 

hale geçebilir; ancak zaman içerisinde yeniden aktive olabilir (2). 

 

Aktif tetik noktalar en sık postür kaslarında, omuzlarda ve çiğneme kaslarında 

bulunur. Trapez kasın üst kısmı, SKM, levator skapula, quadrotus lumborum, 

supraspinatus, infraspinatus kasları sıklıkla etkilenen kaslar arasındadır (2, 34).  

 

Benzer klinik tablo ile seyreden fibromiyalji sıklıkla MAS ile karıştırılmaktadır. 

Bayanlarda daha sık rastlanan bu rahatsızlık yaygın ağrılar ve kaslarda hassas noktaların 

varlığı, yorgunluk, uyku bozuklukları ve depresif ruh hali ile birlikte gözlenen bir 

tablodur (39). Üst ve alt ekstremitelerde birden fazla hassas nokta bulunur ve MAS’ın 

tersine lokalize olmayan yaygın ağrılar görülür. Fibromiyaljik gergin bantların 

miyofasyal tetik nokta tedavilerine yanıtları zayıftır. Bu sebeple MAS ile ayırıcı 

tanılarının yapılması önemlidir (38). 

 

Tetik noktalar karakteristik olarak kas içerisindeki gergin bantlar üzerinde 

bulunurlar, lokal seğirme yanıtı ve sıçrama yanıtı oluştururlar. Fibromiyaljik hassas 

noktalarda ise sadece palpasyonda lokal hassasiyet vardır. Tetik noktalar tüm iskelet 

kaslarında oluşabilirken fibromiyaljide hassas noktalar simetrik olarak gelişir ve belirli 

alanlarda gözlenir. Fibromiyaljide görülen hassas noktaların gergin bantlar içerisinde 

bulunma zorunlulukları yoktur. Fibromiyaljide tüm vücutta ağrı hassasiyetinde genel bir 

artıştan söz edilebilir (40, 41). Ağrı eşiğindeki bu düşüşün esas sebebi MSS’deki 

biyokimyasal düzensizliklerdir. Fibromiyalji merkezi kaynaklı bir rahatsızlıkken MAS 

periferik sebeplidir (2, 23). Fibromiyaljide ağrı hareketten bağımsız ve yaygınken MAS 

ağrıları kas aktivitesi ile ilişkili lokal derin ağrılardır ve her bir tetik nokta için o 

noktaya özgü yayılma alanlarına sahiptir. Fibromiyalji, hastalarının büyük 
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çoğunluğunda hassas noktalar haricinde yansıyan ağrılar oluşturan tetik noktalar da 

bulunabilir (2, 42).  

 

Tetik noktaların tespit edilmesinde basınç ağrı eşiği ölçümlerinden 

yararlanılmaktadır. Basınç ağrı eşiği, kasta ağrı ve rahatsızlık yaratan minimum basınç 

olarak tanımlanmıştır (43, 44). Ağrının klinik seyri ile ağrı eşiği arasında bulunan 

korelasyon nedeniyle basınç ağrı eşiği ölçümleri, tedavi girişimlerinin etkinliğinin 

değerlendirilmesi sırasında tercih edilmektedir (22, 45).  

 

Tetik noktaların tespit edilmesinde termografi yönteminden de 

faydalanılabilmektedir; ancak bu sistemde sıcaklık farkları cilt altında birkaç milimetre 

derinliğe kadar tespit edilebilmektedir. Yapılan çalışmalar termografide görünen sıcak 

bir noktanın tetik nokta teşhisi koymak için her zaman yeterli olamayacağını 

göstermektedir (22, 45, 46).  

 

2.3.4. MAS Teşhis Kriterleri    

 

Simons ve ark. (2) tarafından latent ya da aktif bir tetik noktayı tespit edebilmek 

için gerekli kriterler şöyle özetlenmiştir:  

A. Gerekli Kriterler: 

1. Ulaşılabilen kaslarda palpe edilebilir gergin bir bant bulunması, 

2. Gergin bant içerisinde hassas bir nokta içeren nodül varlığı, 

3. Aktif tetik noktalarda hassas nodüle baskı uygulandığında hastanın mevcut 

ağrısının farkına varması, 

4. Maksimum germe hareketinin ağrılı ve kısıtlı olmasıdır. 

B. Teşhisi Doğrulayan Gözlemler: 

1. Lokal seğirme yanıtının görülmesi veya hissedilmesi, 

2. Hassas nodüle iğne batırılması ile lokal kasılma yanıtının görülmesi, 
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3. Hassas nodülün palpasyonu ile ağrının artması ya da değişmiş duyarlılık, 

4.Aktif noktalarda elektromiyografide spontan elektriksel aktivite 

gözlenmesidir. 

 

Elektromiyografi (EMG) ile çiğneme kaslarının elektriksel aktivitelerinin kayıt 

edilmesi, objektif veriler elde etmek adına teşhise yardımcı görünmektedir; ancak 

Dworkin ve LeResche (3) yaptıkları literatür incelemelerinde bu ölçümlerin 

hassasiyetinin ve skorlanmasının üretici tarafından belirlenen kriterlere bağlı olduğunu 

ifade etmiş, EMG’nin güvenilirliğinin ise kullanılan tekniğe göre değiştiği sonucuna 

varmışlardır.  

 

2.3.5. Yansıyan Ağrılar  

 

Deneysel ağrı modelleri kullanılarak yaptıkları kapsamlı araştırmalarıyla 

Graven-Nielsen ve ark. (47) lokal ağrılı uyaranın vücudun başka bir yerinde ağrıya 

sebep olabileceğini göstermiştir.  

 

Yansıyan ağrının nasıl oluştuğu ile ilgili farklı teoriler vardır. Bir teoriye göre 

tetik noktalar sürekli derin ağrı uyaranı yaratarak merkezi uyarıcı bir etki oluştururlar. 

Sürekli devam eden derin ağrı uyaranın olması MSS’yi uyarı bombardımanına tutarak 

sinaps alanlarında nörotransmiter birikimine sebep olur. Bu alanlarda aşırı artan 

nörotransmiterler, komşu nöronlar arası sinapsları da uyararak farklı bölgelerde ağrı 

hissedilmesine sebep olabilir. Diğer bir teori ise farklı bölgelerden gelen aferent 

nöronların MSS’ye yakın alanlarda birleşerek tek bir nöron oluşturması ve bu nedenle 

sürekli devam eden derin ağrılı uyaranın lokalizasyonunun MSS tarafından tespit 

edilememesi fikrine dayanır (1). 
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Yansıyan ağrının normal kaslardan da yeterli baskı uygulanması ile elde 

edilebileceği bildirilmiştir; ancak bu durum sıklıkla aktif tetik noktaları bulunan 

hastalarda ve fibromiyalji vakalarında gözlenmektedir (2). 

 

Her bir tetik noktanın dermatomal yollardan bağımsız ve belirli bir sinir trajesini 

takip etmeyen tanımlı bir yansıma alanı vardır (2). Trapez kasının üst demetinde 

bulunan tetik noktalar boyunun arka yan kısmı ve mastoid çıkıntıda yansıyan ağrıya 

sebep olur; ayrıca temporal bölge, orbita ve mandibula köşesi de yansıyan ağrıların 

hissedilebileceği alanlardır. Trapez kasının orta bölgesinden yansıyan ağrılar tetik 

noktanın bulunduğu yere göre, tetik nokta ile C7-T3 omurlarının arasındaki alanda 

yüzeysel yanma şeklinde; omuz üzerinde ya da kolun dış yan kısmında hissedilirler. Alt 

trapez kastan kaynaklanan ağrılar sıklıkla boyunun üst kısmında, mastoid çıkıntıda, 

akromionda ve skapulanın üzerinde hissedilen derin bir ağrıya sebep olur. Üst 

trapezdeki tetik noktalar çoğunlukla bu kasın yansıyan ağrı alanında gelişen uydu tetik 

noktalardır (Şekil 2-9). 

 

         

Şekil 2-9: Üst, orta ve alt trapez kastaki tetik noktaların yansıyan ağrı alanları - Simons ve 
ark.dan (2) 

 

Derin ve yüzeysel iki parçadan oluşan SKM’nin yüzeysel parçasındaki tetik 

noktalardan kaynaklanan ağrılar sternumun üst kısmına, yanağa, maksillaya, 

supraorbital kenara, oksipital bölgeye ve orbitanın derin kısımlarına yansıyabilirken 

bazı noktaların ağrısının yutkunma sırasında dile yansıdığı ve boğaz ağrısı şeklinde 

hissedildiği bildirilmiştir (2). SKM’nin derin parçasında bulunan tetik noktalar frontal 
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bölgeye yansıyan ağrıya sebep olur. Ağrı orta hattı diğer tarafa doğru geçebilir. Bu tetik 

noktalarda ender görülen bir durumdur. Ağrılar kulakta, kulak arkasında, aynı tarafın 

molar dişlerinde ve yanakta, yeri zor lokalize edilebilen ağrılar olarak görülebilir (1, 5),  

(Şekil 2-10). 

 

 

Şekil 2-10: Sternokleidomastoid kastaki tetik noktaların yansıyan ağrı alanları - Simons ve 
ark.dan (2) 

 

Masseter kasının yüzeysel demetinin orta kısmındaki tetik noktalardan 

kaynaklanan ağrı; alt dişlere, diş etlerine ve mandibulaya; üst kısmındaki tetik 

noktalardan kaynaklanan ağrı, üst dişlere, diş etlerine ve maksillaya yayılır. Bu ağrı 

hastalar tarafından sinüzit ağrısı olarak tarif edilebilir. Yüzeysel masseterin en alt 

kısmındaki noktalardan kaynaklanan ağrılar mandibula köşesinde, temporal alanda ve 

kaş üzerinde hissedilebilir. Masseter kasının derin parçasından yansıyan ağrılar yanağın 

orta kısmında, lateral pterigoid kas yakınlarında, kulakta ve bazen TME üzerinde 

hissedilebilir. Kulak çınlaması da bu duruma eşlik edebilir (Şekil 2-11). 

 

Temporal kasın yansıyan ağrısı, şakaklarda hissedilen baş ağrısı ve maksiler diş 

ağrısı olarak kendini gösterebilir. Ayrıca dişlerde sıcak soğuk hassasiyetine sebep 

olabilir. Temporal kasın ön kenarındaki tetik noktalar supraorbital bölgeye ve üst kesici 

dişlere, orta kısımlardaki noktalar temporal kemiğin orta kısmına ve üst posterior 

dişlere, temporal kasın arka kısmındaki tetik noktalar ise maksilla ve TME’ye ağrı 

yansımasına sebep olabilir (Şekil 2-11). 
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Şekil 2-11: Masseter kasındaki (soldaki resim) ve temporal kastaki (sağdaki resim) tetik 
noktaların yansıyan ağrı alanları - Simons ve ark.dan (2) 

 

İç pterigoid kasın yansıyan ağrıları dil, farenks, sert damak gibi ağız boşluğunun 

arka kısımlarında boğaz ağrısı gibi hissedilir. Kulak içine ve çevresine, retromandibular 

alana yansıyabilir; ancak dişlerde ağrı hissedilmez. Dış pterigoid kasın yansıyan ağrıları 

ise maksilla ve TME’de hissedilir (Şekil 2-12). 

 

          

Şekil 2-12: İç Pterigoid kasın (soldaki resim) ve dış  pterigoid kasın (sağdaki resim) tetik 
noktalarının yansıyan ağrı alanları - Simons ve ark.dan (2) 

 

Digastrik kasın ağrısı, eğer tetik nokta ön karında ise alt kesici dişlere ve 

çevresine; arka karında ise SKM’nin üst kısmına, boğaza ve oksipital bölgeye yansırken 

yüzdeki diğer kaslardan kaynaklanan ağrılar alın, burun, yanak, dudak ve zigomatik 

kemik etrafında hissedilebilir (Şekil 2-13). 
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Şekil 2-13: Digastrik kasın (soldaki resim) ve diğer kasların (sağdaki resim) yansıyan ağrı 
alanları - Simons ve ark.dan (2) 

 

 

2.4. Miyofasyal Ağrı Sendromunun Tedavisi 

 

MAS tedavisinde sıklıkla Faz I reversibl konservatif tedavi yöntemleri tercih 

edilmektedir (1, 5). Ulusal Sağlık Enstitüsü (National Institutes of Health - NIH) 

temporomandibular rahatsızlıklarda öncelikli olarak konservatif tedavi yöntemlerinin 

kullanılmasını önermiştir  (48).  

 

MAS tedavisinde hedef altta yatan etyolojik faktörün ortadan kaldırılmasıdır. 

Eğer derin bir ağrılı uyaran tetik noktaların oluşmasına sebep oluyorsa esas hedef bu 

uyaranın yok edilmesidir. Miyofasyal ağrıya sebep olabilecek lokal ve sistemik faktörler 

(örneğin: Stres ya da postür bozuklukları) etyolojik faktör olarak düşünülüyorsa ortadan 

kaldırılmaya çalışılmalıdır. Uyku düzensizliği varsa bu konuda gerekli önlemler 

alınmaldır. Tetik noktaların farklı yöntemlerle elimine edilmesi de nihai tedavi 

yöntemleri arasında yer bulmaktadır (1).   

 

Enjeksiyon, akupunktur ve kuru iğneleme tedavileri, fizik tedavi teknikleri, 

yumuşak doku mobilizasyonu, iskemik kompresyon, sıcak ve soğuk uygulamaları, post- 
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izometrik relaksasyon teknikleri, TENS, diatermi, ultrasonografi, lazer tedavisi, 

interferensiyal akım tedavisi, sprey ve germe, enjeksiyon ve germe, okluzal aparey 

tedavileri, biyofeedback yöntemleri egzersiz uygulamaları, mikro akım uygulaması 

tedavide kullanılabilmektedir (1, 30, 34, 49-52). 

 

2.4.1. Okluzal Splint 

 

Okluzal apareyler genellikle sert materyallerden hazırlanan, bir arktaki dişlerin 

okluzal ve insizal kısımlarını örten hareketli apareylerdir. Karşı arktaki dişlerle doğru 

okluzal temasların oluşmasını sağlarlar. Birden fazla amaç için hazırlanabilen okluzal 

apareyler çoğunlukla geçici olarak daha stabil bir eklem pozisyonu sağlamak amacıyla 

kullanılırlar. Nöromuskuler refleks aktiviteyi yeniden programlamak veya anormal 

okluzal kuvvetlerin dişler üzerindeki yıkıcı etkilerini önlemek amacıyla da 

kullanılabilirler (1, 5). 

Kas kaynaklı rahatsızlıklar, okluzal apareylerin yalnızca gece kullanımına karşı 

oldukça iyi yanıt vermektedir. MAS’ın sebeplerinden olan parafonksiyonel aktivitenin 

okluzal çatışmalar sebebiyle başladığı durumlarda ise gece kullanılan okluzal splintler 

ile bu durum kompanse edilemeyebilir (1). Malokluzyonun nokturnal bruksizme sebep 

olduğu konusundaki yaygın kanı daha sonraki çalışmalarla değişmiş ve okluzal 

durumun nokturnal kas aktivitesi üzerine çok az etkili olduğu, esas etkinin duygusal 

stres kaynaklı olduğu sonucuna varılmıştır. (53 [kaynak:1 p.405], 54 [kaynak:1 p.405]) 

Selektif aşındırmanın bruksizmi azaltmadığının gösterilmesi de bu fikri 

desteklemektedir (55, kaynak:1 p.405). 

 

Watanabe ve ark. (56) çalışmalarında bruksizm ve diş sıkmanın günlük stres, baş 

ağrısı, sinirlilik ve fiziksel aktiviteyle ilişkili olmadığı sonucuna varmıştır. Bireylerin 

bruksizm aktiviteleri günlük değişiklikler göstermektedir (57, kaynak: 60 p.139). 

 

Camparis ve Siqueira (58) parafonksiyonel aktivitelerden kaynaklanan ağrıyı 

miyofasyal ağrıdan ayırmış ve bunu egzersiz sonrası görülen ağrılara benzer şekilde, 
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gecikmiş kas ağrısı olarak tanımlamıştır. Bruksizm ve diş sıkma alışkanlığına sahip bazı 

kimselerde ağrı bulgusunun olmayışını uzun süreler devam eden parafonksiyonel kas 

aktivitelerinin spor antrenmanları gibi kasları güçlendirmesine bağlamıştır.  

 

 Bruksizm ve diş sıkmanın kesin tedavisi tanımlanmamış olduğu için reversibl ve 

konservatif tedavi yöntemleri tercih edilmektedir. Okluzal apareyler bu durumda 

parafonksiyonel aktiviteyi ortadan kaldırmasa da semptomatik ve destekleyici tedavi 

olarak yardımcı olmaktadır (1).  

 

Yap (59) çalışmasında okluzal apareylerin parafonksiyonel aktiviteyi 

azaltmadığını; ancak buna rağmen TMR bulgularını ortadan kaldırdığını göstermiştir.  

 

2.4.1.1. Okluzal Splintin Etki Mekanizması 

 

Kas relaksasyon splintleri olarak da adlandırılan okluzal splintler dişsel kapanışı 

geçici olarak değiştirip optimum bir okluzal ilişki sağlar; ayrıca kondiler pozisyonu 

değiştirerek eklemi daha stabil bir konuma getirir. Bu şekilde parafonksiyonel 

aktivitenin etkilerinin azalmasına yardımcı olur. Dikey boyutta meydana getirdikleri 

artışın, ağzı kapatan kaslarda yarattığı gerilme sebebiyle postural kas aktivitesini 

azaltması ve hastanın böyle bir aparey kullandığında parafonksiyonel aktivitesinin 

farkına varması, apareyin plasebo etkisi ve MSS’ye periferden ulaşan uyaranların 

değişmesi de semptomlarda azalmaya sebep olur. Bunların dışında mevcut 

semptomların günlük değişkenliği de aparey kullanan bireylerdeki şikayetlerin 

azalmasının sebebi olabilmektedir (1, 60-62). 

 

 

Sentrik ilişki splinti olarak da bilinen okluzal splintler optimum okluzyon 

kriterlerini sağlar (63). Aparey ağızda ve dişler maksimum temas halinde iken kondiller 

kassal ve iskeletsel olarak en stabil konumu alır. Bu şekilde kondil pozisyonu ve okluzal 

pozisyon arasındaki optimum uyum sağlanmış olur. Okluzal apareyler iki diş arkına da 

yapılabilir; ancak üst çeneye yapılmasının avantajları vardır. Maksiller apareyler daha 
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stabildir ve daha fazla yüzeye oturur, daha retantiftir ve kırılmaya dirençlidir. Sınıf II ve 

III malokluzyonlara sahip hastalarda kanin koruyuculuğunu sağlamak daha kolaydır. 

Maksiller apareylerde temaslar düz yüzeyler üzerinde olduğu için stabilizasyon daha 

iyidir. Mandibular apareylerde anterior rampa temasını sağlamak zordur. Maksiller 

apareylerde kondilleri fossa içinde stabil pozisyona getirmek kolaydır. Buna karşılık 

mandibular apareylerin en önemli avantajı ise konuşmanın daha kolay olması ve daha 

az görünmesidir; ancak gece kullanılan apareyler için bu bir avantaj teşkil etmemektedir 

(1).  

 

2.4.2. Akupunktur 

 

Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler, geleneksel yöntemler içerisinde 

bulunmayan; ancak geleneksel yöntemlerle birlikte ya da onlara alternatif olarak 

uygulanabilen bir grup tedavidir. Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) dahilindeki Ulusal 

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezi (NCCAM), akupunktur, biyofeedback, bitkisel 

tedaviler, hipnoz ve masajı da içeren bu tedavileri tamamlayıcı alternatif tedaviler 

arasında göstermiştir (64, 65). 

 

Geleneksel Çin tıbbının önemli bir parçası olan akupunktur 2000 yıldan uzun bir 

geçmişe sahip dünyanın en eski ve en yaygın kullanılan medikal uygulamalarından 

birisidir. Terim olarak vücutta anatomik olarak tanımlı bazı noktaların farklı tekniklerle 

uyarılmasını kapsayan bir grup uygulamayı tanımlamaktadır (48). Akupunktur felsefesi, 

rahatsızlıkları vücutta belirli meridyenler üzerinde akan enerjiler yoluyla tanımlar. Bu 

enerji yolları ile Simons ve ark. (2) tarafından tanımlanan tetik noktaların yansıyan ağrı 

paternlerinin % 76 oranında benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir (Şekil 2-14), (66).    
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Şekil 2-14: Üst trapez kasında bulunan GB 21 meridyeni (sağdaki şekil) ile aynı nokta için 
tanımlanmış tetik noktanın yansıyan ağrı alanının (soldaki şekil) karşılaştırılması 
- Dorsher’den (66)  

 

Hayvan ve insan çalışmaları, akupunkturun çok sayıda biyolojik yanıta neden 

olduğunu göstermektedir. Bu yanıtlar lokal olarak uygulamanın yapıldığı alanda 

olabileceği gibi duyusal nöronlar arcılığıyla MSS’nin farklı yapılarında uzak etkilere 

neden olabilmektedir. Etkisinin tedavi sırasında salınan opioid peptidler yoluyla 

gerçekleştiğini gösteren kanıtlar bulunmaktadır. Opioid antagonisti olan naloksonun 

akupunkturun analjezik etkisini baskılaması da bu görüşü desteklemektedir. Bunun yanı 

sıra merkezi sinir sisteminde istemsiz fonksiyonları düzenleyen kısımları etkileyebilen 

nörotransmiterler ve nörohormonların salınmasını değiştirerek kan basıncı, kan akımı ve 

vücut ısısı gibi fonksiyonları düzenleyebildiği bildirilmiştir. Akupunktur az yan etkisi 

olması, uygulamasının kolay olması ve düşük maliyeti nedeniyle gün geçtikçe daha 

fazla tercih edilen bir tedavi yöntemi olmaktadır  (48, 67-71). 

 

Akupunkturda hedef noktanın iğne ile stimulasyonu, MSS’den  endojen 

opioidlerin salınmasını sağlayan bir uyaran olarak algılanır (69, 72-74). Endojen 

opioidlerin ağrı kesici etkisinin haricinde akupunkturun opioidlere bağlı olmayan 

antienflamatuar ve analjezik etkisini olduğu da düşünülmektedir (75).  

 

1996 yılında akupunkturda kullanılan iğneler Birleşik Devletler Gıda ve İlaç 

İdaresi (U.S. Food and Drug Administration- FDA) tarafından onaylanmıştır (48). 1997 

yılında ise Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün konferansında diş hekimleri, tıp hekimleri ve 
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akupunktur uzmanları tarafından yaygın olarak kullanılan akupunkturun, postoperatif 

bulantı ve kusmanın önlenmesinde; dental ağrının kontrolünde; madde 

bağımlılıklarında; felç, baş ağrısı, menstruel ağrılar, lateral epikondilit, fibromiyalji, 

miyofasyal ağrı, osteoartrit, bel ağrıları, karpal tünel sendromu ve astımın tedavisinde, 

tek başına ya da destekleyici tedavi olarak veya kapsamlı bir tedavi programının bir 

parçası olarak kullanılabileceği bildirilmiştir (48). 

 

Bu noktada akupunkturun bir avantajı da aynı rahatsızlıklar için önerilen 

farmakolojik tedaviler ve diğer tedavi yöntemlerine göre çok daha az yan etkiye sebep 

olmasıdır. Fibromiyalji, miyofasyal ağrı, lateral epikondilit gibi rahatsızlıklarda sıklıkla 

tercih edilen antienflamatuar ilaçlar ve steroid enjeksiyonu ile karşılaştırıldığında, 

akupunktur, yan etkilerinin azlığı ve benzer tedavi etkinliği nedeniyle tercih sebebi 

olmaktadır (39). 

 

Moffet 2006’da (73)  yayımladığı literatür taramasında, 2005 yılı içinde basılmış 

yayınlar içerisinden, akupunkturun endojen opioidlerin salınması ile analjezi sağladığını 

gösteren 33 çalışma bulmuştur. Akupunkturun etkisini kapı kontrol teorisiyle açıklayan 

7, akupunkturun otonom sinir sistemini düzenleyici etkilerini etki mekanizması olarak 

gösteren 6 araştırma yayımlanmıştır. 5 farklı çalışma ise manyetik rezonans (MR) 

görüntüleme yöntemleri ile akupunktur noktalarının MSS’deki belirli alanlarla ilişkisini 

göstermiştir. Diğer çalışmalarda akupunkturun doku ve sinirler üzerine lokal etkilerine, 

dolaşım üzerine etkilerine ve immün sistem ile ilişkisine değinilmiştir (72). 

Akupunkturun immün sistem üzerine etkisinin tekrarlayan seanslar sonrasında artış 

gösterdiği bulunmuştur (76).  

 

Bazı nöro-görüntüleme çalışmaları manuel ya da elektro-akupunkturun aktive ya 

da inhibe ettiği alanları tespit etmiştir (77). Nakagoshi ve ark. (72) 6 akupunktur 

noktasını sitimule ederek serebral kortekste bu noktalara karşılık gelen somatotopik 

alanları MR görüntüleme sistemi ile tespit etmiş ve farklı akupunktur noktalarının 

beyinde farklı alanlar tarafından yorumlandığını ortaya koymuştur. 
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Cummings ve ark. (78) 1966-1999 yılları arasında yayımlanan literatürleri 6 

farklı veri tabanından taramış ve iğneleme tedavisinin kullanıldığı 61 çalışma tespit 

etmiştir. Bu 61 araştırmadan randomize kontrollü olmayan ve MAS teşhisi konulmamış 

olan 38’i değerlendirme dışı bırakılmıştır. Kalan 23 araştırma değerlendirildiğinde 

iğneleme tedavilerinin 4 kategoriye ayrıldığı görülmüştür. Bunlar: (a) doğrudan tetik 

nokta içerisine yapılan enjeksiyonlar, (b) doğrudan tetik noktanın akupunktur iğnesi ya 

da enjeksiyon iğneleri ile kuru iğnelemesi, (c) tetik nokta yakınına veya akupunktur 

noktaları yakınına kuru iğneleme yapılması, (d) tetik nokta yakınındaki cilt ya da cilt 

altı dokulara enjeksiyon yapılmasıdır.  

 

Bu teknikler içerisinde herhangi birinin diğerine üstünlüğü tespit edilememiştir. 

Enjeksiyon yöntemlerinde ise tedavinin sonucunun enjekte edilen maddeden bağımsız 

olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sebeple tavsiye edilen hasta için en uygun ve en 

konforlu tedaviyi tercih etmektir (78).   

 

MAS’ın tedavisinde, tetik noktalar içerisine kortikosteroidlerin, nonsteroid 

antienflamatuar ilaçların (NSAID), botulunium A toksininin, lokal anestezik etkili 

maddelerin enjekte edilmesi ya da derin iğneleme veya yüzeysel iğneleme gibi kuru 

iğneleme yöntemleri uygulanması gibi yöntemler kullanılmaktadır. Kortikosteroid 

enjeksiyonu uzun süre tekrarlandığı zaman dokuda tahribata sebep olmaktadır. 

Antienflamatuar ilaçlardan diklofenak enjeksiyonu ciltte nekroza, botulunium-A toksin 

enjeksiyonu ise motor fonksiyonlarda zayıflama ve kasta atrofiye sebep olabilmektedir. 

Lokal anestezi enjeksiyonunda anestezik maddeye karşı alerjik reaksiyon gelişebilme 

ihtimali nedeniyle salin solüsyonu ya da steril su enjeksiyonu önerilmiş ancak bu 

maddelerin enjeksiyonu sırasında hissedilen yanma nedeniyle kuru iğneleme teknikleri 

tercih sebebi olmuştur (30, 79, 80).   

 

Kuru iğneleme tekniklerinde, hedef noktaya batırılan iğne, tedaviyi 

gerçekleştirmekte, dokuya herhangi bir maddenin enjeksiyonu yapılmamaktadır (39). 

Akupunktur tedavisi kuru iğnelemeden farklı olarak belirli anatomik noktalara 

uygulanır ve uygulanan noktaya özgü nöral yanıtlara sebep olur (67). İğnenin 
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batırılması sonrasında ince sinir lifleri (A-δ ve C-lifleri) hem mekanik olarak hem de 

iğne ve cilt arasında oluşan elektriksel potansiyel farkı neticesinde ortaya çıkan galvanik 

akımla uyarılır (30). Bu uyarılma sonucunda vazoaktif nöropeptidler salınarak lokal 

vazodilatasyona yol açar ve lokal kan akışını artırır (68,69). Derin ve yüzeysel iğneleme 

teknikleri ile gelişen lokal kan akışındaki artışın kontrol grubuna üstünlüğü yapılan 

çalışmalarla kanıtlanmıştır (69,81). Akupunktur uygulamasında iğnenin etrafında 

gelişen enflamasyonun analjezik etkinin başlatıcısı olduğu düşünülmektedir (68).  

 

Vücudun herhangi bir noktasından kaynaklanan ağrılı uyaranın, omurilikteki 

ağrı iletiminden sorumlu bazı nöronları kuvvetli bir şekilde inhibe ettiği tespit 

edilmiştir. Bu olguya DNIC fenomeni (diffuz noxious inhibitör kontrol fenomeni) adı 

verilmektedir (82). Bu sistemin harekete geçebilmesi için A-delta ve C tipi liflerin 

uyarılması gereklidir. İğneleme sırasında ise A-delta sinir liflerinin uyarıldığı 

bilinmektedir. Bu durum akupunkturun analjezik etki mekanizması hakkında bilgi 

vermektedir (30). 

 

Cilde ve cilt altı dokulara iğnenin batırılmasıyla A-delta sinir lifleri uyarılmakta 

ve arka boynuzdaki enkefalinerjik inhibitör nöronlardan opioid peptidlerin salınması ile 

grup IV duyusal nöronlar tarafından taşınan ağrılı uyaranın arka boynuz içerisindeki 

iletimi durdurulmaktadır (30). 

 

Miyelinli kalın sinir liflerinin uyarılması ile “de qi” olarak isimlendirilen ağırlık, 

uyuşukluk veya gerginlik benzeri hissin gelişmesi, iğnelenmiş akupunktur noktalarına 

özgü bir durumdur. Bu hissin varlığının lokal kanlanmayı artırdığı ve tedavi sonucunu 

etkilediği düşünülmektedir (68, 69, 77, 83, 84).  

 

Araştırma bulgularıyla desteklenmiş geniş klinik deneyler, akupunkturun, 

postoperatif ağrı, miyofasyal ağrı ve bel ağrısı için uygun bir tedavi seçeneği olduğunu 

ortaya koymaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2002 yılında içerisinde depresyon, 

fasial ağrı (kranyomandibular düzensizlikler dahil), diş hekimliğinde ağrı (diş ağrısı ve 

temporomandibular disfonksiyonlar dahil), bel ağrısı, boyun ağrısı ve baş ağrısının da 
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dahil olduğu 28 rahatsızlıkta akupunkturun kontrollü çalışmalarla kanıtlanmış etkili bir 

tedavi yöntemi olduğunu bildirmiştir (85). Akupunkturun etkisinin okluzal 

düzenlemeler, fizik tedavi yöntemleri ve ilaç tedavileri ile karşılaştırılabilecek 

yeterlilikte olduğu ve miyofasyal kaynaklı TMR’lerde akupunkturun etkili olabileceği 

List ve Helkimo’nun çalışmalarıyla gösterilmiştir (86).  

   

2.4.3. Farmakolojik Tedavi 

 

Temporomandibular Rahatsızlıklarda, ağrının farmakolojik tedavisinde, ağrı 

üzerine doğrudan ve dolaylı etkili ilaçlar kullanılabilmektedir. Ağrının giderilmesindeki 

esas amaç ağrı-spazm kısır döngüsünün kırılmaya çalışılmasıdır. Ağrı üzerine doğrudan 

etkili ilaçlar merkezi ya da periferde etkili olabilirler.  

Periferde etkili ilaçlar: 

 (1) Basit analjezikler 

 (2) Küçük dozda analjezik, yüksek dozlarda antienflamatuar etki gösteren Non 

Steroid Antienflamatuar İlaçlardır (NSAID).  

Merkezi etkili ilaçlar:  

(1) Zayıf narkotik analjezikler 

(2) Güçlü narkotik analjeziklerdir. 

Ağrı üzerine dolaylı etki gösteren ilaçlardan spazmı ortadan kaldıran 

miyorelaksanlar, depresyon ve stresi baskılayan antidepresan ve anksiyolitik ilaçlar 

ağrının kontrolünde kullanılabilmektedir (5). 

 

2.4.3.1.Parasetamol  

 

Parasetamol NSAID’lerin yan etkileri göz önüne alındığında toplumda en fazla 

tercih edilen, en az yan etkiye sahip analjeziklerden biridir. Yüksek etkinliği, düşük 

maliyeti ve güvenilirliği nedeniyle parasetamol çoğu hekim ve hasta tarafından tercih 
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edilmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda kronik ağrını tedavisinde parasetamolün 

etkili bir rol oynadığı ortaya konulmuştur (87, 88).  

 

Ortaçağ ve öncesinde analjezik olarak ak söğüt kabuğu ve kınakına ağacı 

kabukları kullanılmıştır. 1980’lerde kınakına ağacının nadir bulunur hale gelmesiyle 

yeni alternatifler aranmaya başlanmış; 1986’da asetanilid, 1987’de fenasetin maddeleri 

geliştirilmiş, 1873’te ise parasetamol sentezlenmiştir (89). Bu gelişmelerin ardından 

uzun yıllar parasetamol medikal alanda kullanıma girmemiştir. Yaygın olarak kullanım 

alanı bulmuş olan fenasetinin, methemoglobinemi ve renal toksisiteye sebep olması, 

mesane ve böbrek tümörlerinin gelişimine sebep olduğu şüpheleri yüzünden 

kullanımından vazgeçilmiş ve fenasetinin aktif metaboliti olan parasetamolün kullanımı 

yaygınlaşmıştır (90). 1948’de asetanilidin analjezik etkisini sağlayanın parasetamol 

olduğu tespit edildikten sonra toksik etkisi bulunmadığı için yalnızca parasetamolün 

kullanımı gündeme gelmiştir. Parasetamol ticari olarak ilk kez Amerika Birleşik 

Devletleri’nde  1955’te Tylenol ismi ile piyasaya çıkmıştır (89).  

 

  2.4.3.1.1  Parasetamolün Etki Mekanizması 

 

Parasetamol her ne kadar nonsteroid antienflamatuar ilaçlar sınıfına dahil edilse 

de pratikte ve hayvan çalışmalarında çok düşük bir antienflamatuar etkinlik 

göstermektedir (91, 92). Aspirin ile yapısal benzerliğinden dolayı parasetamolün de 

benzer etki mekanizmasına sahip olduğu düşünülmüştür. Aspirin, siklooksijenaz (COX) 

enziminin aktif kısmını doğrudan inhibe ederken parasetamol COX enzimini dolaylı 

olarak bloke etmektedir; ancak bu blokaj peroksitlerin varlığında etkisizdir. Bu etki 

mekanizması parasetamolün merkezi sinir sistemi üzerine ve endotelial hücrelere etki 

ederken neden yüksek peroksit seviyelerine sahip trombositler ve immün sistem 

hücrelerine etki etmediğini açıklamaktadır (93).    

 

Parasetamolün COX-1 ve COX-2 enzimlerini çok düşük oranlarda inhibe ettiği 

(93, 94) farklı bir COX enzimi türevini ise selektif olarak bloke ettiği tespit edilmiştir. 

Bu enzim COX-3 olarak tanımlanmıştır (92).   
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Chandrasekharan ve ark. (95) COX-1, COX-2 ve COX-3 enzimleri ile yaptıkları 

çalışmada parasetamolün yalnızca COX-3 enzimini bloke ettiği ve COX-3 enziminin 

parasetamole diğer analjezik/antipiretik ilaçlardan daha duyarlı olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Parasetamol ayrıca hücreler arası iletişimde rol alan nitrik oksit sentetaz 

(NOS)’ı da inhibe etmektedir (95). 

 

COX-3 en yoğun beyin korteksinde, nöral dokularda, böbrekte ve kalpte 

bulunmaktadır (96). Parasetamol analjezik etkisini merkezi sistemdeki COX-3’ü inhibe 

ederek göstermektedir (93, 94, 97).  

 

Diklofenak ve ibuprofen gibi bazı NSAID’ler de COX-3 enzimini inhibe 

edebilmektedirler; ancak aşırı polar yapıları, beyindeki COX-3’ü etkileyebilecek 

konsantrasyona ulaşmalarına engel olmaktadır (97).  

 

  2.4.3.1.2  Parasetamolün Dozu ve Metabolizması 

 

Hızlı emilim ve yüksek biyoyararlılığa sahip parasetamolün etkisi 30 dk içinde 

başlar 0,25-2 saat arasında maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşır. (98, kaynak: 87 

p.86 ) Karaciğerde metabolize olur ve metabolizasyonu sonucunda inaktif metabolitlere 

indirgenir. Bu aşamada N-Asetil-p-benzokinonimin (NAPQI) bileşiği açığa çıkar. 

Normal şartlarda NAPQI antioksidan bir madde olan glutatyon tarafından metabolize 

edilirken akut doz aşımı durumunda mevcut glutatyonun yetersiz kalması sonucunda bu 

bileşik karaciğer üzerinde toksik etkiye sebep olabilmektedir (99).  

 

Üretici firma tarafından önerilen günlük tedavi dozu iki eşit doz halinde alınan 

1000mg’dır. Maksimum tedavi dozu 4-6 saat aralıkla 1000mg’lık tabletler halinde 

alınan 4000mg/gün’dür (100).  
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Parasetamolün tedavi edici dozu toksik dozuna yakındır, bu nedenle önerilen 

dozlarda çok güvenli bir analjezik olmasına rağmen doz aşımı ve toksisite potansiyeli 

vardır (99).  

 

Parasetamolün toksik dozu değişkenlik göstermektedir. Yetişkinlerde 10g’lık 

veya 150mg/kg’lık tek doz toksisiteye neden olabilmektedir. Peterson ve Rumack (100) 

tarafından 140mg/kg’lık tek dozun toksik etkiye sebep olabileceği de bildirilmiştir. 24 

saat içerisinde alınan 4g/gün’lük doz toksik etkiye neden olabilirken 6g/gün’lük doz 

lethal olabilmektedir (99).  

 

          2.4.3.1.3  İlaç Etkileşimleri ve Yan Etkileri 

 

Benzodiazepinler ile parasetamolün birlikte kullanımı, karaciğer üzerine olan 

toksik etkiyi artırırken opiatların parasetamolle kullanımı toksisiteye karşı koruyucu etki 

göstermektedir. Simetidin, parasetamolün metabolizmasını inhibe ederken 

acetylcysteine, parasetamolün toksik etkili metaboliti olan NAPQI’nın 

detoksifikasyonunu sağlar  (99).   

 

Parasetamolün potansiyel toksik bileşiği olan NAPQI’yı sentezleyen CYP2E1 

enziminin başlıca hızlandırıcılarından biri etanoldür. Parasetamol ve etanol aynı anda 

alındığı zaman etanol CYP2E1 enzimine bağlanır ve enzimi geçici olarak bloke eder. 

Bu süre boyunca enzim inaktif durumdadır ve NAPQI sentezi yavaşlar; ancak etanol 

ortamdan uzaklaştıkça CYP2E1 enzimi indüklenmiş olarak ortama geri döner ve 

NAPQI sentezi hızlanır. Bu mekanizma parasetamol ve alkolün birlikte alımı sonucunda 

oluşabilecek karaciğer hasarını ve toksisiteyi açıklamaktadır (99).   

 

Selektif COX-3 inhibitörü olan parasetamolün bilinen herhangi bir gastro-

intestinal yan etkisi bulunmamaktadır (91). Parasetamol, doza bağlı olarak trombosit 

agregasyonunu baskılayabilir (102).  
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Gebelikte parasetamol kullanımının artmış düşük riski ile ilişkisi tespit 

edilemezken (103) parasetamol ve astım arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların 

büyük çoğunluğu pozitif bir ilişki tespit etmiştir (104-106).  

 

2.5. Depresyon ve Somatizasyon 

 

Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından somatizasyon olarak tanımlanan tablo, 

hekimin yaptığı fiziksel muayene ve laboratuvar incelemeleri ile yeterince 

açıklanamayan çok sayıda bedensel belirtilerin bulunmasıyla karakterize bir durumdur 

(107).  

Depresyon ve anksiyete ile TMR şikayetlerinin ilişkisini gösteren çalışmalarda 

depresyon ve nonspesifik fiziksel semptom skorlarının yüksek olmasının hastanın 

tedaviye yanıtını olumsuz etkileyeceği belirtilmiştir (108).  

 

Depresyon ve somatizasyon TMR belirtilerinin ifade edilmesini ve tedaviye 

verilen yanıtı etkilemektedir. Genel olarak TMR’ye sahip hastalarda depresyon ve 

somatizasyon skorlarının yüksek olduğu gözlenmektedir (109, 110 [kaynak: 107 p.852]). 

 

TMR/ATK’nin ikinci bölümü olarak sunulan davranışsal, psikolojik ve 

psikososyal fonksiyonları ölçen soru formu, SCL-90 skalasının yeniden düzenlenmiş 

şekli olan SCL 90-R skalasını içermektedir. Bu formun amacı psikiyatrik bozuklukların 

teşhisini koymak değildir. Psikiyatrik bozukluk teşhisi koymak üzere klinik ve teorik 

donanımı bulunmayan herhangi bir hekime, TMR’nin tedavi planını oluşturması 

sırasında hastanın psikolojik durumu ve psikososyal fonksiyonları ile ilgili bilgi 

vermektir (111).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1.  Hasta Seçimi 

 

01.01.2006 / 01.01.2007 tarihleri arasında İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Çene-

Yüz Protezi B.D. kliniğine TMR semptomları ile başvuran hastalar arasından, 18-60 yaş 

aralığında olup son üç ay içerisinde TMR tedavisi görmemiş olanlar TMR/ATK’ye göre 

değerlendirildi. MAS teşhisi konulanlar içerisinden gönüllü onay formunu imzalayarak 

çalışmaya katılmayı kabul eden 45 kişi araştırmaya dahil edildi.  

Temporomandibular eklem içi düzensizliği ya da eklem içi dejeneratif 

değişiklikleri bulunan hastalarla, gebe ve emziren bayanlar, oral kontraseptif haricinde 

bir ilaç kullanmakta olan hastalar, gastro-intestinal sistem rahatsızlığı; karaciğer, böbrek 

yetmezliği bulunanlar ve psikiyatrik tedavi görmekte olan hastalar çalışma dışında 

bırakıldı. İlaç grubuna dahil olan hastalardan doğurganlık çağında olup oral kontraseptif 

kullanmayanlar çalışmaya dahil edilmedi. 

 

3.2. Randomizasyonun Sağlanması 

 

Kliniğimize başvuran hastalardan çalışmaya seçilenler, geliş sıralarına göre her 

üç tedavi grubuna sırayla yerleştirilmişlerdir. 

 

3.3. TMR/ATK Sistemi 

 

Çalışmamızda MAS teşhisi konulması için Temporomandibular Rahatsızlıklar 

için Araştırma Tanı Kriterleri (TMR/ATK) kullanılmıştır.  
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Washington Üniversitesi’nde Dworkin ve LeResche (111) tarafından boylamsal 

ve epidemiyolojik çalışmalar sonucunda oluşturulmuş, Uluslararası Dental Araştırmalar 

Enstitüsü (NIDR) tarafından desteklenmiş olan Temporomandibular Rahatsızlıklar için 

Araştırma Tanı Kriterleri (TMR/ATK) formunun güvenilirliği test edilmiş ve 

uluslararası kabul görmüştür (111-113). Araştırma amaçlı kullanımı önerilen 

TMR/ATK sistemi teşhis koymada rasyonel ve bilimsel temellere dayanarak referans 

teşkil etmektedir (3). 

 

TMR/ATK’nin Temporomandibular Rahatsızlıkları teşhis etmeye yarayan  

birinci bölümü, klinik muayene formundan oluşmaktadır. Bir soru formundan oluşan 

ikinci kısmı ise ağrı şiddeti, ağrı kaynaklı sosyal ve fiziksel yetersizlikler, depresyon, 

nonspesifik fiziksel semptomlar ve kronik ağrı ile ilgili bilgiler vererek ağrının ve 

psikososyal durumun değerlendirilmesine olanak verir (3).  

 

TMR/ATK ile tanısı konulabilen rahatsızlıklar üç ana başlık altında toplanmaktadır. 

Bunlar dışında kalan rahatsızlıklar için standart kriterler mevcut olmadığından 

TMR/ATK bu rahatsızlıklar için yalnızca genel bilgilendirmeler sunmaktadır (3). 

 

TMR/ATK ile teşhisi konulabilen rahatsızlıklar şunlardır: 

 

1. Kas Rahatsızlıkları 

 a) Miyofasyal ağrı  

 b) Ağız açmada kısıtlılık olan miyofasyal ağrı  

2.  Disk deplasmanları   

 a) Redüksiyonlu disk deplasmanı 

 b) Ağız açmada kısıtlılık olan redüksiyonsuz disk deplasmanı 

 c) Ağız açmada kısıtlılık olmayan redüksiyonsuz disk deplasmanı  

3. Artralji, artrit, artroz  

 a) Artralji 

 b) TME'nin osteoartriti 

 c) TME'nin osteoartrozu 
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Çalışmamızda TMR/ATK soru formunun “Uluslararası TMR/ATK’ye Dayalı 

Araştırmalar Konsorsiyumu” tarafından önerilen Türkçe tercümesi kullanılmıştır. Klinik 

muayene formunun sayfa düzeni ise çalışmamıza uygun olarak şekillendirilerek 

kullanılmıştır. Bu formlara ilave olarak algometrik ölçümlerin not edilebileceği bir tablo 

hazırlanmıştır. (bkz. formlar) Formların doldurulması ve klinik muayenenin yapılması 

sırasında önerilen genel yönlendirmeler dikkate alınmıştır. TMR/ATK ile elde edilen 

verilerin değerlendirilmesi Dworkin ve LeResche’in (3) önerdiği şekilde 

tamamlanmıştır.  

 

3.3.1. Klinik Muayene İçin Genel Yönlendirmeler 

 

TMR/ATK sisteminin doğru uygulanabilmesi için bazı yönlendirmeler tavsiye 

edilmiştir. Bu yönlendirilmelere uyulması klinik muayenenin standardizasyonu 

açısından oldukça önemlidir. Bu şekilde TMR/ATK klinik muayene formunun 

tekrarlanabilirliği sağlanabilmektedir (114). Çalışmamızda klinik muayeneler bu 

yönlendirmeler göz önünde bulundurularak tek bir hekim tarafından yapılmıştır.  

 

Soru formundaki tüm maddeler katılımcı cevaplamayı reddetmediği sürece 

cevaplanmıştır. Cevaplanmayan maddelerin yanına “KR” (katılımcı reddetti) işareti 

konulmuştur. Tüm palpasyon ve algometre ölçümleri aksi gerekmediği sürece baş 

boyun kasları pasif halde iken tamamlanmış, eklem ve kaslara ilave kuvvetler 

uygulanmamıştır. Milimetrik kayıtlar tek haneli olarak kayıt edilmiş, ölçümün iki 

milimetre çizgisinin arasında olduğu durumlarda küçük olan rakam kayıt edilmiştir. 

Katılımcıların muayene sırasında dik olarak oturmaları sağlanmış ve muayeneler 

eldiven kullanarak yapılmıştır. Tüm ölçümler formdaki sıraya uygun yürütülerek uygun 

yerlere kayıt edilmiştir. Lateral hareketlerin ölçümlerine orta hattaki sapmalar, protruziv 

hareket ölçümlerine ise overjet miktarları dahil edilmiştir.  
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3.3.2. Klinik Muayenenin Yapılması 

 

Muayene formundaki sıraya göre: 

1. Hastaya yüzünde ağrı olup olmadığı soruldu, var ise ne tarafta olduğu not 

edildi. 

2. Hastadan ağrı hissettiği yeri göstermesi istendi. Bu alan palpe edilerek ağrının 

kasta ya da TME’de olduğu tespit edildi. Hastanın TME’de ağrı olduğunu söylediği 

ancak hekim tarafından kasta ağrı tespit edildiği durumlarda hekimin bulgusu kayıt 

edildi. 

3. Ağız açma yolunun tespiti için hastadan çenesini rahat bir konuma getirmesi 

istendi. Bu sırada alt dudak hafifçe aralanarak orta hatta sapma olup olmadığı gözlendi. 

Hastadan ağzını ağrı olsa bile açabildiği kadar açması istendi ve bu sırada meydana 

gelen deviasyonlar kayıt edildi. Hasta birkaç farklı yolla ağzını açıyorsa bu hareketi üç 

kez tekrarlatarak doğru tespit yapılmaya çalışıldı. Ağız açma sırasında orta hatlar 

arasında meydana gelen sapmalar sağ ya da sola deviasyon olarak, maksimum açma 

anında gözlenen sapmalar ise sağ veya sola defleksiyon olarak not edildi. Düzensiz veya 

kademeli ağız açılması, birden fazla açılma yolunun bulunması durumlarında “diğer 

ağız açma yolları” şıkkı işaretlendi ve  ağız açma yolu tanımlandı. 

4. Vertikal hareketlerin hangi iki diş arasında yapıldığı muayene formundaki 

şema üzerine işaretlendi. Engelleyici bir durum olmadığı sürece ölçümler sağ üst santral 

ve sağ alt santral dişler arasında yapıldı. Ağrısız yardımsız açmanın ölçümünde 

hastadan alt çenesini rahat bir şekilde konumlandırması ve ağzını ağrı olmadan 

açabildiği kadar açması istendi. Kesici dişler arasına milimetrik cetvel, üst kenarı üst 

kesici dişe temas edecek şekilde yerleştirerek ölçüm yapıldı. Ölçümün 30 mm’den az 

olduğu durumlarda emin olmak için ölçüm tekrarlandı. Maksimum yardımsız ağız 

açmanın tespitinde hastadan aynı şartlar sağlanarak ağzını ağrı olsa bile açabildiği kadar 

açması söylendi ve ölçüm kayıt edildi (Şekil 3-1). Maksimum yardımlı ağız açmanın 

ölçümünde yardımsız ağız açma tamamlandıktan sonra baş parmak üst kesici dişlerin 

kesici kenarına, işaret parmağı da alt dişlerin kesici kenarına getirilerek ağız açıklığını 

daha fazla artıracak şekilde hafifçe kuvvet uygulandı. Kas ya da TME ağrısı olup 



 48 

olmadığı not edildi. Dişler maksimum interkuspidasyon konumunda iken sağ üst kesici 

dişin insizal kenarının izdüşümü, alt kesiciler üzerinde işaretlendi, dişler aralandıktan 

sonra mevcut işaret noktası ile alt kesici dişin kesici kenarı arası mesafe milimetrik 

olarak ölçülerek overbite miktarı tespit edildi. Dişler maksimum interkuspidasyonda 

iken milimetrik cetvel yatay olarak tutularak alt kesicilerin vestibül yüzeyi ile sağ üst 

kesici dişin kesici kenarı arasındaki mesafe overjet miktarı olarak kayıt edildi. 

5. Palpasyonla hissedilen eklem sesleri olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Üç 

kez üst üste ağız açma hareketinden en az ikisinde gözlenmeyen, tekrarlanmayan açılma 

klikleri varsa kayıt edildi. 

6. Eksentrik hareket ölçümleri sağ ve sol hareketler sırasında alt ve üst dişlerin 

orta hatları arasından milimetrik cetvelle yapıldı. Orta hatta kayma varsa ve hareketin 

yapıldığı yöne doğru ise mevcut ölçümden çıkartıldı. Hareket yapılan tarafın tersi 

yönünde kayma varsa yapılan ölçüme ilave edilerek doğru hareket miktarı tespit edildi. 

Eksentrik hareketler sırasında ağrı var ise kayıt edildi. 

7. Eksentrik hareketlerde eklem sesleri olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. 

8. Ağız dışı bölgelerinin palpasyonunda temporal ve masseter kaslarının 

palpasyonu için yaklaşık 1 Kgf (kilogram kuvvet), arka mandibular bölge ve mandibula 

altı bölgeleri ile TME'nin palpasyonu için 0,5 Kgf kuvvet uygulandı. Bu kuvvetleri 

uygulamadan önce, algometre yardımı ile parmak basıncı kalibre edildi (Şekil 3-3). 

Palpasyon yerlerinin belirlenmesi işlemi dışında hastalardan dişlerini palpasyon 

esnasında temas ettirmemeleri istendi. Tüm palpasyonlarda hastanın başı diğer el ile 

desteklendi.  

a. Temporal Kasın Ön Liflerinin Palpasyonu: İnfratemporal fossa 

içerisinde zigomatik çıkıntının hemen üzerinden palpe edildi. 

Lokalizasyonun doğru tespiti için hastadan dişlerini sıkıp bırakması 

istendi. 

b. Temporal Kasın Orta Liflerinin Palpasyonu: Kaşların bitiminin  4 cm 

lateralinden öne doğru  palpe edildi. 

c. Temporal Kasın Arka Liflerinin Palpasyonu: Kulağın arkasından 

kulağın üstüne doğru uzanan posterior lifler palpe edildi. Parmaklar 

anterior yönde kulağın ön kenarına doğru ilerletildi. 



 49 

d. Masseter Kasın Üst Liflerinin Palpasyonu: TME’nin 1 cm önünden 

zigomatik arkın hemen altından yapıldı. Lokalizasyonun tam tespiti 

için hastadan dişlerini sıkıp bırakması istendi. Palpasyona kasın ön 

kenarına doğu devam edildi.  

e. Masseter Kasın Orta Liflerinin Palpasyonu: Kasın ön kenarında 

zigomatik arkın 1cm altından başlayarak geriye ve aşağı, mandibula 

köşesine doğru palpe edildi. 

f. Masseter Kasın Alt Liflerinin Palpasyonu: Mandibula köşesinin 1 cm 

üstü ve önünden yapıldı. 

g. Arka Mandibular Bölgenin Palpasyonu: Bu bölgenin palpasyonu ile 

stilohiyoid kasın ve digastrik kasın arka karnının palpasyonu 

sağlanmaktadır. Hastanın başını hafifçe geriye eğdiği konumda 

SKM’nin başlangıç noktası ile mandibulanın posterior sınırı 

arasından mediale ve yukarı doğru mandibula köşesinin iç yanındaki 

alan palpe edildi. 

h. Mandibula Altı Bölgesi: Bu bölgede iç pterigoid, hiyoid üstü, anterior 

digastrik kasların palpasyonu hedeflenmektedir. Mandibulanın 

altında ve mandibula köşesinin iki santimetre önünden yukarı ve 

mandibulanın iç yüzüne doğru palpasyon gerçekleştirildi. Ağrı varsa 

ve nodüler kaynaklı ise not edildi. 

9. TME’nin Palpasyonu 

  a. Lateral Kutup Palpasyonu: İşaret parmağı, tragusun hemen önüne 

gelecek şekilde yerleştirildi. Kondilin lateral kutbunu hissedebilmek için hastadan 

ağzını hafifçe açması istendi. Baş desteklenerek yaklaşık 0,5 Kgf kuvvet ile palpasyon 

gerçekleştirildi. 

  b. Kulak yolundan Palpasyon: Posterior bağlantıların muayenesi için 

küçük parmaklar dışkulak yoluna yerleştirildi, kondil hareketlerinin hissedilmesi için 

hastadan ağzını açıp kapatması istendi. Dişler temas halinde iken öne doğru 0,5 Kgf 

kuvvet uygulandı. 

10. Ağız İçi Palpasyon Bölgeleri: Ağız içi muayene öncesinde eldivenler 

değiştirildi. Hastadan aksi söylenmedikçe alt çenesini serbest bırakması istendi. 
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  a. Lateral Pterigoid Bölge: Hastadan çenesini hafifçe aralaması ve 

muayene edilecek tarafa doğru kaydırması istendi. Küçük parmak, üst azı dişlerinin 

gerisinde ve üzerinde alveol kretinin dış yan kısmına yerleştirildi. Geriye, yukarı ve iç 

yana doğru palpe edildi. 

  b. Temporal Tendon: Dış pterigoid kasın palpasyonundan sonra parmak 

dış yana, koronoid çıkıntıya doğru çevrildi. Ağız hafifçe açılmışken parmak koronoid 

çıkıntının ön kenarına doğru ilerletildi ve koronoid çıkıntının ulaşılabilen en üst noktası 

palpe edildi. Ağrının dış pterigoid kastan mı temporal tendondan mı oluğunun 

anlaşılamadığı durumlarda muayene tekrarlandı, halen belirsizlik var ise lateral 

pterigoid kasın, temporal tendona göre sıklıkla daha hassas olduğu göz önünde 

bulunduruldu.  

 

 

 

 

Şekil 3-1: Maksimum yardımsız ağız açma miktarının ölçülmesi 

 

Palpasyonlar sırasında hastadan ağrı şiddetini 0:ağrı yok; 1:hafif ağrı; 2:orta 

dereceli ağrı; 3:şiddetli ağrı olacak şekilde skorlaması istendi. Hastanın ifade ettiği 



 51 

değer muayene formuna kayıt edildi. Bir hastaya ait palpasyon skoru, toplam 12 

noktadan çift taraflı olarak yapılan palpasyonlar sonrasında elde edilen tüm skorların 

toplanmasıyla elde edildi.  En düşük 0, en yüksek 72 olabilen palpasyon skorlarının 

tedavi öncesi ve sonrası  farkları istatistiksel olarak karşılaştırıldı.  

 

Ağız içi muayene tamamlandıktan sonra hastadan, TMR/ATK’nin ikinci bölümü 

olan soru formunu doldurması istendi. Muayene formu ve soru formunun 

değerlendirmeleri Dworkin ve LeResche’in (3) tarif ettiği şekilde yapıldı.  

 

3.3.3. MAS Teşhisinin Konulması 

 

Ağız Açmada Kısıtlılık Olmayan Miyofasyal Ağrı:  

• Çenede, şakaklarda, yüzde, kulak önü veya içinde istirahatte ya da 

fonksiyonda ağrı mevcuttur. (Soru formu 3. soru) 

•    Ağız içi ve dışından palpasyonu yapılan 20 kas noktasından ([sağ ve sol 

ayrı ayrı sayılmak üzere] temporal ön, orta, arka; masseter üst, orta, alt; 

arka mandibular bölge, mandibula altı bölgesi; lateral pterigoid bölge; 

temporal tendon) 3 ya da daha fazlasında ağrı mevcuttur. Bu ağrılı 

noktalardan en az biri hastanın ağrı hissettiği taraftadır (Muayene formu 

soru 1,8 ve 10). 

 

Ağız Açmada Kısıtlılık Olan Miyofasyal Ağrı:  

• Ağız açmada kısıtlılık olmayan miyofasyal ağrı teşhisi (yukarıda 

anlatılan şekilde) konulmuştur. 

• Buna ilave olarak ağrısız yardımsız ağız açma miktarı 40 mm’nin 

altındadır (muayene formu, soru 4a, 4d). 

• Maksimum yardımlı açma miktarı, ağrısız yardımsız açma miktarından 5 

mm ya da daha fazladır (muayene formu, soru 4a, 4c, 4d). 



 52 

 

 

3.4. Algometre Ölçümlerinin Yapılması 

 

Ağrı duyarlılığı, elektriksel uyarana ya da baskıya karşı ağrı eşiğinin ölçülmesi 

ile tespit edilir. Basınç algometresi ile cilt üzerine dik olarak uygulanan, ölçülebilir 

kuvvetlere karşı, hastanın yanıtı değerlendirilir. Bu tip bir algometre ile lokal ağrının 

başlangıcı (basınç ağrı eşiği), yansıyan ağrının başlangıcı (yansıyan ağrı eşiği) ve tolere 

edilemeyen ağrının miktarı (ağrı toleransı) ölçülebilmektedir (2). Çalışmamızda 

“Wagner Instruments, USA” Firmasına ait “FDN 50” modeli manuel algometreyi 

kullanılmıştır (Şekil 3-2). Kullanılan bu algometre ölçüm göstergesinin bulunduğu 

gövde kısmı ve 1 cm² alana sahip lastik ölçüm ucundan oluşmaktadır. Ölçümleri 

Kgf/cm2 ve N/cm2 birimlerinde yapabilmektedir. 0,5 Kgf ile 5,0 Kgf aralığında ölçüm 

yapılabilen cihazın göstergesinde her bir aralık 50 gf kuvveti belirtmektedir. 

Çalışmamızda ölçümler Kgf/cm2  cinsinden değerlendirilmiştir.  

 

 

    Şekil 3-2: Ölçümlerin yapıldığı algometre cihazı 
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Şekil 3-3: Algometre ile kalibrasyonun yapılması 

 

Tüm ölçümler sırasında algometre cihazı, kalibrasyonu yere paralel olarak 

yapıldığı için yere paralel konumlandırıldı. Ölçüm yapılacak noktaya algometrenin ucu 

yerleştirildi ve hastadan baskı hissinin ağrıya dönüştüğü anı belirtmesi istendi. Denekler 

ağrı hissettiğini ifade edene kadar 1 Kgf/s hızla kuvvet uygulamaya devam edildi. 

Algometre üzerinde okunan değer muayene formuna kayıt edildi. 

 

Temporal kasın algometrik ölçümleri, ön kısmı için kaş bitiminin 2 cm 

lateralinden (Şekil 3-4), orta kısım için 4 cm lateralinden (Şekil 3-5), arka kısım için ise 

6 cm lateralinden (Şekil 3-6) yapıldı.  

 

Şekil 3-4: Temporal kasın ön liflerinin algometrik ölçümü 
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  Şekil 3-5: Temporal kasın orta liflerinin algometrik ölçümü 

 

 

 

  Şekil 3-6: Temporal kasın arka liflerinin algometrik ölçümü 

 

Masseterin üst kısmının algometrik ölçümleri TME’nin 2 cm önünden, 

zigomatik arkın 1 cm altından yapıldı (Şekil 3-7). Masseterin orta kısmının ölçümleri 

algometrenin ucu, üst palpasyon noktasından 1 cm aşağıya kaydırılarak zigomatik arkın 

2 cm altından yapıldı (Şekil 3-8). Masseterin alt kısmının algometrik ölçümler, 

mandibula köşesinin 1 cm üstü ve 1 cm önünden yapıldı (Şekil 3-9). 
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Şekil 3-7: Masseter kasının üst liflerinin algometrik ölçümü 

 

 

   Şekil 3-8: Masseter kasının orta liflerinin algometrik ölçümü 
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  Şekil 3-9: Masseter kasının alt liflerinin algometrik ölçümü 

 

TME’nin algometrik ölçümleri kondil başının lateral kutbu üzerinden ve bu 

alanın 1 cm üstü ve 1 cm altından olmak üzere 3 noktadan yapılarak ortalaması kayıt 

edildi (Şekil 3-10, 3-11, 3-12). 

 

 

                            Şekil 3-10: TME’nin üst kısmının algometrik ölçümü 

 

 

 

                            Şekil 3-11: TME’nin orta kısmının algometrik ölçümü 
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                            Şekil 3-12: TME’nin alt kısmının algometrik ölçümü 

 

 

 

SKM’nin algometrik ölçümü, üst, orta ve alt olmak üzere üç farklı noktadan 

gerçekleştirildi. Üst nokta için mastoid kemiğin 2 cm aşağısından ölçüm yapıldı (Şekil 

3-13). Orta kısmın ölçümü tiroid kıkırdağın 5,6 cm (3 cun) dış yanında, SKM üzerinde 

bulunan LI16 akupunktur noktasından gerçekleştirildi (Şekil 3-14). Alt kısmın 

palpasyonu, kasın yüzeysel parçası sternuma tutunma yerinde inceldiği ve bir tendona 

dönüşerek palpasyonu güçleştirdiği için derin parçanın klavikulaya yapışma yeri olan, 

klavikulanın 2 cm üzerinden palpe edildi (Şekil 3-15). Akupunktur noktalarının tespit 

edilmesinde kullanılan cun ölçü birimi yerine 1 cun = 18.7±1 mm olacak şekilde 

milimetrik ölçü birimi kullanıldı (115).  
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Şekil 3-13: SKM’nin üst kısmının algometrik ölçümü 

 

 

 

 

Şekil 3-14: SKM’nin orta kısmının algometrik ölçümü 

 



 59 

 

Şekil 3-15: SKM’nin alt kısmının algometrik ölçümü 

 

3.5. Okluzal Splintin Hazırlanması ve Uygulanması 

 

Çalışmamızda Okeson (1, 116) tarafından tarif edildiği şekilde okluzal splint 

grubundaki hastaların üst çeneleriden aljinat ölçü materyali ile alınan ölçüler içerisine 

sert alçı dökülerek elde edilen modellere, 3 mm kalınlığında polivinil asetat- polietilen 

kopolimeri (PVA-PE) materyalinden üretilmiş plaklar, vakumlu adaptör ile adapte 

edildi. Elde edilen plaklar dişlerin vestibül yüzlerinde kole hizasından, palatinal bölgede 

ise kolelerin 1cm aşağısından kesilerek modelden ayrıldı. Tesviye ve cila işlemleri 

tamamlandıktan sonra hasta ağzında uygulama aşamasına geçildi.  

 

Hastanın üst dişlerine adapte edilen apareyin retansiyon ve stabilitesi kontrol 

edildikten sonra, plağın üst kesici dişler hizasına gelen kısmında, alt çenenin sentrik 

ilişkiye getirilmesi esnasında mandibulayı yanlış yönlendirebilecek posterior temasların 

ortadan kaldırılması amacıyla, bir rampa oluşturuldu. Bu rampa, kesiciler arasında 3-5 

mm, posterior dişler arasında ise 1-3 mm aralık oluşturacak şekilde ortodontik soğuk 

akrilikten (Vertex Orthoplast Self-Cure)  hazırlandı (Şekil 3-16). 
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Anterior rampanın yapımından sonra sentrik ilişkinin tespiti için hastadan dilini 

damağı üzerinde olabilecek en geri noktaya değdirmesi ve dişlerini kapatması istendi. 

Bu hareket, hasta net bir şekilde anterior rampa üzerinde aynı noktada açıp kapatıncaya 

kadar en az üç kez tekrarlatıldı ve alt kesici dişlerin rampa üzerinde temas ettiği nokta 

önce artikulasyon kağıdı ile işaretlendi sonra sabit kalemle belirginleştirildi.  

 

Sentrik ilişki tespitinin kontrolü için hastadan, başı hafifçe geriye doğru eğikken 

alt çenesini serbest bırakması istendi ve mandibula çene ucundan tutularak posteriora ve 

yukarı yönlendirilerek alt kesicilerin anterior rampa üzerinde aynı noktada kapanıp 

kapanmadığı kontrol edildi. 

 

Sentrik ilişkinin tespitinden sonra plak ağızdan çıkartıldı, okluzal yüzleri akrilik 

monomeri ile silinerek pürüzlendiridi. Ortodontik şeffaf akrilik, apareyin tüm okluzal 

yüzlerini örtecek şekilde plak üzerine uygulandı. Hasta ağızına aparey yerleştirildi ve 

daha önce tespit edilen sentrik ilişkide alt kesici dişler apareyin anterior rampası 

üzerinde işaretli noktaya temas etmiş halde iken akriliğin polimerizasyonu tamamlandı. 

Polimerizasyon tamamlandıktan sonra taşan akrilikler tesviye edildi ve plak cilalandı. 

 

Aparey tekrar ağıza yerleştirildikten sonra eksentrik hareketlerde kanin 

koruyuculu okluzyonun oluşması için gerekli aşındırmalar tamamlanarak optimum 

okluzyon kriterleri (1, 5, 63) sağlandı (Şekil 3-17, 3-18). Son tesviye ve cila işlemleri 

tamamlanarak aparey hastaya teslim edildi (Şekil 3-19). 

 

Hastalardan okluzal splintlerini yatmadan önce takmaları ve sabah 

uyandıklarında çıkartmaları istendi. Splintin temizlenmesi ve saklanması ile ilgili 

bilgiler verildikten sonra hastalara, 1 hafta, 1 ay ve 3 ay sonraki kontrol randevuları 

belirlendi.  

 

3 ay boyunca okluzal splintleri kullanan hastalar tedavi öncesi ve 3 ay sonunda 

TMR/ATK’ye  göre yeniden değerlendirildi.  
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         Şekil 3-16: Alt kesici dişlerin anterior rampaya teması 

              

Şekil 3-17: Kanin koruyuculu okluzyon 

 

              Şekil 3-18: Sentrik ilişkide okluzal temasların sağlanması 

 

            Şekil 3-19: Okluzal splintin okluzalden görünümü 
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3.6. Akupunktur Tedavisinin Uygulanması 

 

TMR/ATK’ye göre MAS teşhisi konmuş hastalar içerisinden bu gruba dahil 

olanların akupunktur tedavileri İ.Ü. Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Akupunktur 

Tedavi, Araştırma ve Uygulama Ünitesi’nde TMR konusunda 5 yıllık klinik tecrübeye 

sahip bir akupunkturist tarafından planlandı ve yürütüldü. 

Çalışmada tüm hastalar için beş yakın nokta: ST6, ST7, ST8, GB3, SI18 (Şekil 

3-20) ve bir uzak nokta: LI4 (Şekil 3-21)  kullanıldı.  

 

   Şekil 3-20: Çalışmamızda kullanılan ST6, ST7, ST8, GB3, SI18 noktaları 

 

 

Şekil 3-21: Çalışmamızda kullanılan LI4 noktası 
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Çalışma için seçilen, yüzün sağ ve sol taraflarında simetrik olarak konumlanmış 

bulunan ST6, ST7, ST8, GB3, SI18 noktaları ile, sağ el üzerindeki LI4 noktalarının 

yerlerinin tespiti için anatomik noktalar referans alındı (117, 118). Akupunktur 

noktalarının elektriksel potansiyel farklarının ölçülmesi ve noktaların tespitine yardımcı 

olmak amacıyla elektronik mikrovoltmetre (pointoselect digital – Schwa Medico) 

kullanıldı (Şekil 3-22).  

 

Şekil 3-22: Mikrovoltmetre (Pointoselect Digital – Schwa Medico) – (119)  

 

Mandibula köşesinin 18,7mm (1 cun) önü ve üstünde bulunan ST6 noktası; ağız 

kapalı iken tespit edilebilen, kulağın önünde, zigomatik arkın altında TME kondilinin 

önündeki çukur alanın merkezinde bulunan ST7 noktası; temporal bölgede yüzün orta 

çizgisinin 8,4cm (4.5 cun) lateralinde saç çizgisinin 9,35mm (0.5 cun) gerisinde bulunan 

ST8 noktaları kullanıldı (Şekil 3-23).  

ST7 noktası hizasında zigomatik arkın üst kenarındaki çöküntüde bulunan GB3 

noktası (Şekil 3-24) ve orbita dış kantusunun hizzasında zigomatik arkın alt kenarında 

bulunan SI18 noktası (Şekil 3-25) yakın noktalar olarak tercih edildi.  

İkinci metakarpal kemiğin ortasının radial kenarında bulunan LI4 ise uzak nokta 

olarak tedaviye dahil edildi (Şekil 3-26). 
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Şekil 3-23: ST6, ST7, ST8 noktaları (soldan sağa) - Lian ve ark.dan (117)  

 

Şekil 3-24: GB3 noktası - Lian ve ark.dan (117)  

 

            Şekil 3-25: SI 18 noktası - Lian ve ark.dan (117)  

 

                                        Şekil 3-26: LI4 noktası - Lian ve ark.dan (117)  
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Hastalar yatar durumda iken noktaların yerleri belirlendikten sonra yüz ve sağ el 

üzerinde iğnelemenin yapılacağı alanlar alkol ile temizlendi. 25mm uzunluğunda 

0,25mm çapındaki tek kullanımlık steril iğneler ile iğneleme gerçekleştirildi. (Şekil 3-

27) İğneleme sırasında hastada künt ağrı benzeri bir his olarak tanımlanan ve 

akupunktur noktalarına özgü olan “de qi” hissinin oluşması sağlandı. 30 dakika boyunca 

iğneler yerleştirildikleri konumda bırakıldı. Bu süre içerisinde herhangi bir stimulasyon 

işlemi uygulanmadı.  

 

 

           Şekil 3-27: Çalışmada kullanılan akupunktur iğneleri 

 

İğnelerin çıkarılmasının ardından hemoraji oluşmasını önlemek için noktalar 

üzerine 1dk süre ile kompresyon uygulandı. Tedavi 3-4 gün aralıklar ile toplam beş 

seans tekrarlandı. 

Tüm katılımcılar tedavi öncesinde ve son seansın 2 gün sonrasında TMR/ATK 

formu ile değerlendirildi.  

 

3.7. Farmakolojik Tedavinin Uygulanması 

 

TMR/ATK’ye göre MAS teşhisi konmuş hastalar içerisinden araştırmaya dahil 

olma kriterlerini sağlayarak ilaç tedavisi grubuna dahil edilen hastalara, 1 hafta süre ile 

500 mg parasetamol ihtiva eden “Parol Tablet” sabah ve akşam iki eşit doz halinde 
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günde 1000 mg olacak şekilde kullandırıldı. 1 hafta süren tedavinin ardından hastalar 

TMR/ATK’ ye göre tekrar değerlendirildiler.  

 

Tedavi süresince hastalardan TMR tedavisinde kullanılabilecek analjezik, 

miyorelaksan, antidepresan vb. ilaç kullanmamaları istendi. TMR tedavisi ile ilişkili 

olmayan, sistemik rahatsızlıkların tedavilerinde kullanılan ilaçları (antihipertansif, 

antidiyabetik…vb) düzenli kullanmakta olanların bu ilaçlarının dozları ya da kullanma 

şekilleri değiştirilmemiştir. Yerel etik kurul kararı gereğince doğurganlık çağındaki 

bayan hastalardan oral kontraseptif kullanamayanlar ilaç grubuna dahil edilmemiştir.  

 

Tüm tedavi gruplarında çalışmayı tamamlayan hastalardan şikayetleri devam 

etmekte olanların son değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından multidisipliner 

yaklaşımla tedavilerine devam edilmiştir. 

 

3.8. İstatistiksel Yöntem  

 

Çalışmamızda her bir grup için tedavi öncesi-sonrası farkların anlamlılığı 

eşlendirilmiş serilerde t-testi (paired t- test) ile belirlenmiştir. Tedavi etkinliklerinin 

gruplar arasındaki farklılığının belirlenmesinde ise tek yönlü varyans analizi (One- Way 

ANOVA) kullanılmıştır. Varyansların homojen dağılmadığı değerlendirmeler için 

tamhane düzeltmeli çoklu karşılaştırmalar yapılmıştır. 
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4. BULGULAR 

 

Çalışmamızın okluzal splint grubuna dahil olan 15 hastadan yedisine, ağız 

açmada kısıtlılık olan miyofasyal ağrı teşhisi konulmuştur. Bu gruptaki diğer hastaların 

MAS teşhisine ağız açmada kısıtlılık eşlik etmemektedir. Akupunktur grubunda MAS 

teşhisi konulan 15 hastadan onbirinde ağız açmada kısıtlılık tespit edilirken, 

parasetamol grubunda 15 hastanın yedisinde MAS teşhisine ağız açmada kısıtlılık eşlik 

etmektedir.  

Tüm gruplarda, şikayetlerin devam etme sürelerinin ortalamaları 6 ayın 

üzerindedir. MAS bulgularına, tekrarlanmayan açma kliğinin eşlik ettiği hasta sayısı 

okluzal splint grubunda 8, akupunktur grubunda 7, parasetamol grubunda ise 5’tir.  

Hastalardan okluzal splint grubundaki 8, akupunktur grubundaki 9, parasetamol 

grubundaki 8 kişi TMR/ATK soru formunda sorulan “Gün içerisinde dişlerinizi sıkar ya 

da gıcırdatır mısınız?” sorusuna evet yanıtını vermiştir. 

Araştırmamıza katılan ve tedavileri tamamlanan 45 hastaya ait demografik 

verileri Tablo 4.1’de sunulmuştur.  

Yaş dağılımları istatistiksel olarak değerlendirildiğinde, gruplar arası yaş 

dağılımındaki fark anlamlı bulunmamıştır (F: 2,86; p=0,068). 

 

 Tablo 4-1: 45 Hastalara Ait Demografik Verilerin Gruplara Göre Dağılımı 

Okluzal Splint Akupunktur Parasetamol Toplam  

 

Kadın saysı (%) 

Erkek sayısı (%) 

Yaş 0rtalaması ±SD 

14 (% 93,3) 

1 (% 6,7) 

34,47±11,84 

  13 (% 86,7) 

  2 (% 13,3) 

  36,20±12,76 

 13 (% 86,7) 

 2 (% 13,3) 

 26,80±9,49     

 40 (% 88,9) 

 5 (% 11,1) 

 32,49±11,92     

 
 
 
 
 
 
 
 



 68 

4.1. Grupların Tedavi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi 

  

4.1.1. Okluzal Splintin Tedavi Etkinliği İle İlgili Bulgular 

 
 

3 aylık okluzal splint tedavisi sonrasında okluzal splint grubunda, maksimum 

yardımsız ağız açma miktarlarındaki değişiklik, palpasyon skorları ve VAS skorları 

farkı; Masseter üst, orta, alt; SKM orta ve alt kısımlarının basınç ağrı eşiği farkları 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bulunmuştur. Temporal kasın ön, orta kısımları 

ve TME’nin algometre ile ölçülen basınç ağrı eşiği değişimleri de istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (Tablo 4-2). 

 

Temporal kasın arka liflerinin ve SKM’nin üst liflerinin algometre ölçümlerinin 

farkları karşılaştırıldığında ise tedavi öncesi ve sonrası değerler arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. Okluzal splint grubuna ait tedavi öncesi ve sonrası ölçümler ve standart 

sapmaları Tablo 4.2’de verilmiştir.  

 

Tablo 4-2: Okluzal splint grubu için tedavi öncesi ve sonrası ölçümleri ve  standart 
sapmaları 

 Tedavi öncesi 
ortalama ± SD 

 

Tedavi sonrası 
ortalama ± SD 

 
t p 

Maksimum Yardımsız Açma** 44,80±5,83 48,33±6,53 
3,737 0,002 

Palpasyon Skorları** 41,20±13,92 15,27±13,91 
7,692 0,000 

VAS skorları ** 4,93±2,01 1,80±1,74 
6,082 0,000 

Temporal ön algometre * 1,73±0,64 2,15±0,48 
2,480 0,026 

Temporal orta algometre*  2,22±0,76 2,82±0,88 
2,205 0,045 

Temporal arka algometre  2,41±0,96 3,00±0,92 
2,044 0,060 

Masseter üst algometre ** 1,26±0,42 1,76±0,53 
3,338 0,005 

Masseter orta algometre ** 1,18±0,44 1,73±0,58 
3,705 0,002 

Masseter alt algometre ** 1,16±0,43 1,67±0,56 
3,701 0,002 

SKM üst algometre  1,12±0,34 1,41±0,43 
1,985 0,067 

SKM orta algometre ** 0,96±0,32 1,22±0,34 
3,481 0,004 

SKM alt algometre ** 0,93±0,25 1,30±0,37 
3,514 0,003 

TME algometre * 1,05±0,38 1,43±0,48 
2,757 0,015 

* p<0,05 (istatistiksel olarak anlamlı); ** p <0,01 (istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı)    
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4.1.2. Akupunkturun Tedavi Etkinliği İle İlgili Bulgular 

 

Okluzal splint grubu ile paralel olarak akupunktur grubunda da maksimum 

yardımsız ağız açma değişimi, palpasyon skorlarının ve VAS skorlarının düşüşü, 

temporal kasın arka lifleri ile masseterin üst liflerinin basınç ağrı eşiği değişimleri 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlıdır (Tablo 4-3). 

 

Temporal kasın ön lifleri; masseterin orta ve alt kısımları; SKM’nin üst orta ve alt 

bölgelerindeki basınç ağrı eşiği değişimi de istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Temporal kasın orta liflerinin ve TME’nin algometre ölçümlerinin farkları 

karşılaştırıldığında ise tedavi öncesi ve sonrası değerler arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. Akupunktur grubuna ait tedavi öncesi ve sonrası ölçümler ve standart 

sapmaları Tablo 4-3’te verilmiştir.  

 

Tablo 4-3: Akupunktur grubu için tedavi öncesi ve sonrası ölçümleri ve standart 
sapmaları 

 Tedavi öncesi 
ort ± SD 

 

Tedavi sonrası 
ort ± SD 

 
t P 

Maksimum Yardımsız Açma** 41,07±6,44 44,60±5,92 
3,095 0,008 

Palpasyon Skorları** 49,40±14,99 26,40±13,71 
5,596 0,000 

VAS skorları ** 5,80±2,04 3,20±2,24 
4,652 0,000 

Temporal ön algometre * 1,75±0,60 2,12±0,51 
2,912 0,011 

Temporal orta algometre 2,36±0,81 2,80±0,86 
2,088 0,056 

Temporal arka algometre** 2,54±0,82 3,10±0,87 
3,734 0,002 

Masseter üst algometre ** 1,28±0,38 1,71±0,58 
3,687 0,002 

Masseter orta algometre * 1,28±0,42 1,63±0,57 
2,897 0,012 

Masseter alt algometre * 1,37±0,51 1,67±0,62 
2,729 0,016 

SKM üst algometre * 1,30±0,54 1,54±0,46 
2,323 0,036 

SKM orta algometre * 1,16±0,49 1,32±0,43 
2,747 0,016 

SKM alt algometre * 1,44±0,71 1,72±0,60 
2,164 0,048 

TME algometre 1,40±0,56 1,48±0,46 
0,500 0,625 

* p<0,05 (istatistiksel olarak anlamlı); ** p <0,01 (istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı)    
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4.1.3. Parasetamolün Tedavi Etkinliği İle İlgili Bulgular 

 

Parasetamol grubunda palpasyon ve VAS skorlarındaki düşüş ile temporal kasın üst 

kısmının basınç ağrı eşiği farkı istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bulunmuştur. 

Temporal kasın orta ve arka liflerinin; masseterin orta ve alt liflerinin ve TME’nin 

basınç ağrı eşiği farkı tedavi öncesi ve sonrasında karşılaştırıldığında anlamlı 

bulunmuştur (Tablo 4-4).  

 

Maksimum yardımsız açma değerleri ve masseterin üst liflerinin; SKM’nin üst orta 

ve alt liflerinin algometrik değerleri karşılaştırıldığında ise tedavi öncesi ve sonrası 

arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Parasetamol grubuna ait tedavi öncesi ve 

sonrası ölçümler ile standart sapmaları Tablo 4-4’te verilmiştir.  

 

 

Tablo 4-4: Parasetamol grubu için tedavi öncesi ve sonrası ölçümleri ve  standart 
sapmaları 

 Tedavi öncesi 
ort ± SD 

 

Tedavi sonrası 
ort ± SD 

 
t p 

Maksimum Yardımsız Açma 41,73±8,66 43,07±8,76 2,000 0,065 

Palpasyon Skorları** 42,20±15,24 34,00±18,76 4,265 0,001 

VAS skorları ** 5,07±1,62 3,07±2,08 5,916 0,000 

Temporal ön algometre ** 1,62±0,57 1,72±0,56 5,855 0,000 

Temporal orta algometre * 2,30±0,84 2,40±0,79 2,420 0,030 

Temporal arka algometre * 2,78±0,85 2,84±0,82 2,233 0,042 

Masseter üst algometre 1,32±0,45 1,35±0,47 0,692 0,500 

Masseter orta algometre * 1,27±0,62 1,41±0,58 2,408 0,030 

Masseter alt algometre * 1,28±0,60 1,39±0,58 2,945 0,011 

SKM üst algometre 1,30±0,67 1,34±0,63 1,047 0,313 

SKM orta algometre 1,03±0,57 1,07±0,53 0,802 0,436 

SKM alt algometre 1,18±0,42 1,21±036 0,634 0,536 

TME algometre * 1,06±0,35 1,16±0,41 2,382 0,032 

 * p<0,05 (istatistiksel olarak anlamlı); ** p <0,01 (istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı)    
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4.2. Tedavi Etkinlikleri Arasındaki Farkların Gruplar Arası Değerlendirilmesi 

 

Okluzal splint, akupunktur ve parasetamol gruplarına ait veriler Tablo 4-5’te 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 4-5: Üç tedavi grubuna ait ölçüm değerlerinin farkları ve standart sapmaları 

 Okluzal splint Akupunktur Parasetamol F p 

Maksimum Yardımsız Açma farkı 
 

3,533±3,662 3,533±4,422 1,333±2,582 1,832 0,173 

Palpasyon Skorları farkı** 
 

25,933±13,057 23,000±15,639 8,200±7,447 8,641 0,001 

VAS skorları farkı 
 

3,133±1,995 2,600±2,165 2,000±1,309 1,394 0,259 

Temporal ön algometre farkı  
 

0,425±0,663 0,376±0,500 0,100±0,066 1,989 0,150 

Temporal orta algometre farkı 
 

0,605±1,062 0,445±0,825 0,101±0,162 1,620 0,210 

Temporal arka algometre farkı+ 
 

0,590±1,117 0,563±0,584 0,058±0,101 2,521 0,092 

Masseter üst algometre farkı* 
 

0,503±0,584 0,428±0,449 0,035±0,195 4,894 0,012 

Masseter orta algometre farkı 
 

0,551±0,576 0,350±0,467 0,141±0,227 3,134 0,054 

Masseter alt algometre farkı* 
 

0,503±0,526 0,305±0,433 0,113±0,149 3,508 0,039 

SKM üst algometre farkı 
 

0,291±0,568 0,236±0,393 0,035±0,129 1,656 0,203 

SKM orta algometre farkı* 
 

0,266±0,296 0,156±0,220 0,040±0,193 3,321 0,046 

SKM alt algometre farkı+ 
 

0,366±0,404 0,283±0,506 0,030±0,183 3,048 0,058 

TME algometre farkı 
 

0,383±0,538 0,078±0,606 0,100±0,162 1,906 0,161 

+ Tamhane düzeltmeli çoklu karşılarştırma; * p<0,05 (istatistiksel olarak anlamlı); ** p <0,01 (istatistiksel olarak 

ileri derecede anlamlı)    

 

4.2.1. Maksimum Yardımsız Ağız Açma Miktarlarındaki Değişimlerin 

Gruplar Arası Değerlendirilmesi 

 

Üç gruba ait maksimum yardımsız ağız açma farklarının ortalamaları Tablo 4-

5’te gösterilmiştir. Bu verilere göre tedavi öncesi ve sonrası maksimum ağız açıklığı 
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değişimlerinde üç grubun tedavi etkinlikleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır 

(Tablo 4-6). 

 

Tablo 4-6: Tedavi öncesi ve sonrası maksimum yardımsız ağız açıklığı ortalamalarındaki 
değişim  
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4.2.2. Palpasyon Skorlarındaki Değişimlerin Gruplar Arası 

Değerlendirilmesi 

 

Tedavi öncesi ve sonrası palpasyon skorlarındaki değişim incelendiğinde 

parasetamol grubundaki palpasyon skorları düşüşü okluzal splint ve akupunktur 

gruplarına göre anlamlı derecede az bulunmuştur (p<0,01), (Tablo 4-7). Üç gruba ait 

palpasyon skorları farklarının ortalamaları Tablo 4-5’te gösterilmiştir. 
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              Tablo 4-7: Tedavi öncesi ve sonrası palpasyon skorları ortalamalarındaki değişim  
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4.2.3. VAS Skorlarındaki Değişimlerin Gruplar Arası Değerlendirilmesi 

 

Üç gruba ait VAS skorları arasındaki farkların ortalamaları Tablo 4-5’te 

gösterilmiştir. Tedavi öncesi ve sonrası VAS skorlarındaki değişim incelendiğinde, 

tedavi grupları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (Tablo 4-8).  
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Tablo 4-8: Tedavi öncesi ve sonrası VAS skorları ortalamalarındaki değişim 
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4.2.4. Basınç Ağrı Eşiği Değişimlerinin Gruplar Arası Karşılaştırılması 

 

Basınç ağrı eşiği değişimlerinini gruplar arası karşılaştırması Tablo 4-9’da 

gösterilmiştir. Tedavi öncesi ve sonrası algometre ölçümleri ile tespit edilen basınç ağrı 

eşiği değişimleri incelendiğinde temporal kasın ön liflerindeki basınç ağrı eşiği artışı her 

üç grupta da benzer bulunmuştur. Gruplar arası fark anlamlı bulunmamıştır (p>0,05).  
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Temporal kasın orta liflerinin tedavi öncesi ve sonrası algometrik değerlerinin 

karşılaştırılmasında gruplar arası fark anlamlı bulunmamıştır (p>0,05).  

 

Temporal kasın arka liflerinin tedavi öncesi ve sonrası algometrik değerlerinin 

karşılaştırılmasında varyansların dağılımı homojen olmadığı için tamhane düzeltmeli 

çoklu karşılaştırma yapılmıştır. Parasetamol ve akupunktur grupları arasındaki fark 

anlamlı bulunurken (p=0,015), parasetamol ve okluzal splint grupları arasındaki farklar 

anlamlı bulunmamıştır (p=0,240).  

 

Masseter kasının tedavi öncesi ve sonrası algometre ölçümlerinin gruplar arası 

karşılaştırılmasında, masseterin üst liflerindeki ağrı eşiği artışının gruplar arasında 

farklılık gösterdiği görülmektedir. Tamhane düzeltmeli çoklu karşılaştırmalarda 

parasetamol grubundaki değişim, okluzal splint grubuna göre anlamlı derecede az 

bulunmuştur (p=0,027). Akupunktur grubunun algometre skorlarındaki artış da benzer 

şekilde parasetamol grubundan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,017). 

Okluzal splint ve akupunktur gruplarının algometre skorlarındaki değişimleri, 

istatistiksel olarak farklı bulunmamıştır (p=0,972).  

 

Masseterin orta liflerinin ağrı eşiğindeki artışta gruplar arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (p>0,05). 

 

Masseterin alt liflerinin ağrı eşiğindeki artışta gruplar arasında anlamlı farklılık 

tespit edilmiştir. Tamhane düzeltmeli çoklu karşılaştırmalarda parasetamol grubundaki 

değişim okluzal splint grubuna göre anlamlı derecede az bulunmuştur (p=0,041). 

Okluzal splint ve akupunktur grupları arasındaki basınç ağrı eşiği farkları (p=0,614) ve 

parasetamol ile akupunktur gruplarının basınç ağrı eşiği farkları (p=0,324) anlamlı 

bulunmamıştır.  

 

SKM’nin üst bölümünün tedavi öncesi ve sonrası algometrik ölçümlerinin 

değerlendirilmesinde tedavi grupları arasında fark bulunmamıştır. 
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SKM’nin orta liflerinin algometrik ölçümlerinin gruplar arası 

karşılaştırılmasında okluzal splintin etkinliği parasetamole göre anlamlı derecede üstün 

bulunmuştur (p<0,01).  

 

SKM’nin alt liflerinin algometrik ölçümlerinin gruplar arası karşılaştırılmasında 

da benzer şekilde Tamhane düzeltmeli çoklu karşılaştırmalar yapılmış ve okluzal 

splintin etkinliği parasetamole göre üstün bulunmuştur (p=0,025). Okluzal splint ve 

akupunktur grubu ile (p=0,946) parasetamol ve akupunktur grupları (p=0,236) 

arasındaki farklar anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 

 

TME’nin tedavi öncesi ve sonrası algometrik ölçüm farklarının gruplar arası 

değerlendirilmesinde gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). 

 

 

Tablo 4-9: Tedavi öncesi ve sonrası basınç ağrı eşiği farkları  
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4.3. Depresyon ve Somatizasyon Bulguları 

 

TMR/ATK’ye göre değerlendirildiğinde okluzal splint grubu için 15 hastadan 

beşinin normal, ikisinin orta, sekizinin yüksek depresyon skorlarına sahip olduğu 
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görülmektedir. Akupunktur grubunda iki kişi normal, 4 kişi orta, 9 kişi yüksek 

depresyon skoruna sahipken, parasetamol grubunda beş kişi normal, 6 kişi orta, dört kişi 

ise yüksek depresyon skorlarına sahip bulunmuştur. 

 

Her üç tedavi grubuna ait depresyon ve somatizasyonla ilgili skorlar ve standart 

sapmaları Tablo 4 -10’da verilmiştir. Gruplar arası dağılımlara bakıldığında depresyon 

skorları ve ağrının dahil edilmediği nonspesifik fiziksel semptom skorlarının gruplar 

arası dağılımlarında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05).  

 

Varyansların homojen olmadığı durumlarda Tamhane düzeltmesi uygulanmış ve 

Tamhane düzeltmeli çoklu karşılaştırmalarda ağrının dahil edildiği nonspesifik fiziksel 

semptom skorlarının gruplar arası dağılımlarında akupunktur ve parasetamol grupları 

arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p=0,038).  

 

 

Tablo 4-10: Tedavi öncesi depresyon ve somatizasyon skorlarının ortalamaları ve standart 
sapmaları  

 Okluzal 
splint 

Akupunktur Parasetamol 
F P 

Depresyon Skorları Ortalaması 

± SD 
 

1,28±0,94 1,58±1,06 1,16±1,18 0,629 0,538 

Nonspesifik fiziksel semptom (ağrı dahil) 

skorları ortalaması + 

± SD 
 

1,60±1,12 1,88±1,06 1,02±0,61 3,104 0,055 

Nonspesifik fiziksel semptom (ağrı hariç) 

skorları ortalaması 

± SD 
 

 

1,46±1,05 

 

 

1,52±1,25 

 

 

1,00±0,72 

 

1,151 0,326 

+ Tamhane düzeltmeli çoklu karşılarştırma  
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5. TARTIŞMA 

 

5.1. Çalışma Tasarımı 

 

Çalışmamıza dahil edilen gönüllüler, kliniğimize başvuran, 18-60 yaş aralığında 

olup son üç ay içerisinde TMR tedavisi görmemiş hastalar arasından seçildi. Gebe ve 

emziren bayanlar, gastro-intestinal sistem rahatsızlığı bulunan, karaciğer, böbrek 

yetmezliği bulunan; psikiyatrik tedavi görmekte olan hastalar çalışma dışında bırakıldı. 

İlaç grubuna dahil olan hastalardan doğurganlık çağında olup oral kontraseptif 

kullanmayanlar çalışmaya dahil edilmedi. 

 

Eklem içi düzensizliği ya da eklem içi dejeneratif değişiklikleri bulunan, kanin 

koruyuculu okluzyon haricinde bir okluzyon tipine sahip olan, lateral hareketlerde 

posterior dişlerde çatışmaları bulunan hastalar ile üçüncü molarlar haricinde diş 

eksikliği bulunan hastalar çalışmaya dahil edilmedi.  

 

Fonksiyonel disk deplasmanı bulgusu olarak tanımlanan tekrarlanmayan açma 

klikleri (5) TMR/ATK’ye göre tek başına eklem içi düzensizlik bulgusu olarak 

tanımlanmamıştır (114).  Bu nedenle tekrarlanmayan açma kliği bulunan hastalar da 

çalışma grubuna dahil edilmiştir. 

 

Katılımcıların çoğunluğunun kadın olması literatürde yer alan MAS 

çalışmalarının büyük çoğunluğu ile paralellik göstermektedir. Özellikle randomize 

çalışmaların büyük çoğunluğunda çalışma grupları içerisindeki kadın/erkek oranı 

oldukça yüksektir (32, 37, 59, 61, 62, 86, 120-127). Kadınlarda ağrı eşiği ölçüm yapılan 

noktadan bağımsız olarak erkeklerden daha düşüktür. Kadınların tedavi arayan 

çoğunluğu oluşturmasının bu nedenle olabileceği düşünülmektedir (128).  Frederiksson 

ve ark. (129) ağrı eşiği çalışmalarında, erkek ve kadınların ayrı ayrı 

değerlendirilmesinin daha faydalı olabileceği görüşünü savunmuşlardır. 30-49 yaşları 
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arasında görülme sıklıkları artan miyofasyal tetik noktaların bayanlarda 3:1 oranında 

daha sık gözlenmesi de bu oranları kadınlar lehine yükseltmektedir (130).  

Ağrının tedavisi ile ilgili çalışmalarda sonuçların, ağrının kaynağı, zaman 

içerisindeki değişkenliği, ne süre ile devam etmekte olduğu ve tedavilerin plasebo etkisi 

gibi faktörlerden etkilendiği düşünülmektedir (131). Bu faktörlerin olumsuz etkilerini 

azaltmak amacıyla bu çalışma randomize olarak planlanmıştır ve yakın zamanda 

herhangi bir tedavi görmemiş hastalar seçilmiştir.  

 

5.2. Klinik Değerlendirmeler 

 

TMR/ATK sistemine göre Miyofasyal Ağrı Sendromu, ağız açmada kısıtlılığın 

bulunduğu ya da kısıtlılığın olmadığı; palpasyonda kas hassasiyetine fasial ağrının eşlik 

ettiği bir tablodur. Simons ve ark.(2) ise MAS’ı gergin bantlar içerisinde lokalize olan 

tetik noktalardan kaynaklanan lokal ve yansıyan ağrıların oluşturduğu bir tablo olarak 

tanımlar. Çalışmamızda gergin bantlar içerisindeki tetik noktaların tespiti ve ayrıca 

değerlendirilmesi yapılmamıştır. Tüm ölçüm ve değerlendirmeler standardizasyonu 

sağlamak amacıyla her hasta için sabit ve önceden tanımlı noktalar üzerinden 

gerçekleştirilmiştir.  

 

TMR/ATK’nin ikinci bölümü olarak sunulan davranışsal, psikolojik ve 

psikososyal fonksiyonları ölçen soru formunun amacı psikiyatrik bozuklukların teşhisini 

koymak değildir. Psikiyatrik bozukluk teşhisi koymak üzere klinik ve teorik donanımı 

bulunmayan herhangi bir hekime TMR’nin tedavi planını oluşturması sırasında gerekli 

olan, hastanın psikolojik durumu ve psikososyal fonksiyonları ile ilgili bilgileri 

sağlamaktır (111). Çalışmamızda depresyon ve somatizasyon skorları tedavi grupları 

hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak amacıyla göz önünde bulundurulmuştur. 

 

Depresyon ve anksiyete ile TMR şikayetlerinin ilişkisini gösteren çalışmalarda 

depresyon ve nonspesifik fiziksel semptom skorlarının yüksek olmasının hastanın 

tedaviye yanıtını olumsuz etkileyeceği belirtilmiştir (108).  
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Uluslararası baş ağrısı birliğinin kriterlerine göre gerilim tip baş ağrısında 

perikranyal kas düzensizliklerinin tespiti için EMG, basınç algometresi ya da manuel 

palpasyon yöntemlerinden birinin kullanımı gereklidir (132). Goulet ve Clark (133, 

kaynak:3 p.31)  algometre ile yapılan ölçümlerin manuel palpasyona göre daha yüksek 

güvenilirlik seviyelerine sahip olduğunu bildirmiştir. Çalışmamızda “Wagner 

Instruments USA” Firmasına ait “FDN 50” modeli basınç algometresi kullanılmıştır. 

 

Ağrının klinik seyri ile ağrı eşiği arasında bulunan korrelasyon nedeniyle basınç 

ağrı eşiği ölçümleri, tedavi girişimlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi sırasında tercih 

edilmektedir (22, 45). 

 

Algometrenin, hassas noktaların teşhisinde, tetik noktaların lokalizasyonlarının 

belirlenmesinde, tedavi etkinliğinin tespit edilmesinde kullanılması önerilmektedir 

(134). Tedavi etkinliğinin araştırıldığı çalışmaların çoğunda tedavi öncesi ve sonrası 

arasındaki farkın tespitinde algometre kullanımı tercih edilmiştir (37, 43, 50, 126, 135-

139).  

 

Algometrenin basınç ağrı eşiği tespitinde kullanılması, basınç ağrı eşiği 

ölçümünde güvenilirliği artırmaktadır (133, kaynak:3 p.31).  İntraoral kas palpasyonunda 

güvenilirliğin ekstraoral palpasyondan daha düşük olduğunu tespit eden Dworkin ve 

LeResche (3) ekstraoral palpasyonda kullanılan algometrenin güvenilirliliği arttırdığını 

bildirmiştir.  

 

Bendtsen ve ark. (140) 1994’te, ölçüm yapan araştırıcının parmak uçlarına 

yerleştirilen basınca duyarlı bir film şeklinde tasarlanmış palpometre isimli bir basınç 

algometresi tanımlamışlardır. Bu algometre elektronik olması dolayısıyla verilerin 

doğrudan bilgisayara aktarılıp analiz edilmesine olanak vermiştir. Bilgisayar kontrollü 

pnömatik algometre sistemini tanıttıkları çalışmalarında Polianskis ve ark. (141) ise 

manuel algometrenin araştırıcılar arasında güvenilirliğinin yüksek olmasına rağmen 

ölçüm yapan kişi tarafından sonuçlarının etkilenebileceğini öne sürmüşlerdir. Aynı 

çalışmanın sonucunda kuvvet uygulama hızındaki artışın hasta tarafından ağrının daha 

erken algılanmasına ve düşük VAS değerlerinin ölçülmesine sebep olduğu bulunmuştur.  
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Algometre ölçümlerinde kuvvetin uygulanma hızı önemlidir. Farklı çalışmalarda 

farklı uygulama hızları tercih edilmiştir. Çalışmamızda Fischer’in (136) önerdiği 

yöntemle yaklaşık 1Kgf/s hız ile ölçümler gerçekleştirilmiştir.  

 

Algometre ölçümleri temel olarak iki yöntem ile gerçekleştirilebilmektedir. 

Birinci yöntemde basınç ağrı eşiği ölçülerek karşılaştırmalar yapılır. Diğerinde ise 

ayırıcı tanı koyabilmek için önceden belirlenmiş bir kuvvet uygulanarak ağrının bu 

kuvvetin altında veya üzerinde oluşuna göre yorum yapılır. TMR’nin ayırıcı tanısını 

yapabilmek için tanımlanmış kesin kuvvet değerleri bulunmadığı için çalışmamızda, 

tedavi etkinliklerinin karşılaştırılması amacıyla basınç ağrı eşiğinin tespit edilmesi 

yöntemi kullanılmıştır (142).  

 

Visscher ve ark. (142) 250 kişi üzerinde algometre kullanarak yaptıkları 

çalışmalarında TMR’nin teşhisinde algometrenin kullanımının palpasyonla 

karşılaştırılabilir olduğu sonucuna varmıştır. 

 

Hannten ve ark. (143) iskemik baskı ve ardından uygulanan germe 

egzersizlerinden oluşan bir ev programının etkinliğini araştırdıkları çalışmalarında, 

tedavi etkinliğini tespit etmek amacıyla  tedavi öncesi ve sonrası basınç algometresi ve 

VAS skalası değerlerini karşılaştırmışlardır. Ölçümler 0-11 Kgf arası ölçüm yapabilen 

bir algometre ile servikal kaslar ve skapula üzerinden yapılmıştır. Çalışmamızda ise 

daha düşük basınç ağrı eşiğine sahip olan çiğneme kaslarının ölçümleri yapıldığı için 0-

5 Kgf aralığını 50gf hassasiyetle ölçen bir algometre kullanılmıştır. 

 

Ekstraoral kasların palpasyonu için yaklaşık 1 Kgf kuvvet kullanılırken intraoral 

kasların palpasyonunda yaklaşık 0,5 Kgf kullanılması önerildiği için çalışmamızda da 

intraoral ölçümler yaklaşık 0,5 Kgf kuvvet ile yapılmıştır (114).  İntraoral ağrı eşiği 

cinsiyet farkı göstermemektedir; (144)  ancak Kallai ve ark. (145)  karşı cinsiyetten bir 

araştırıcı tarafından değerlendirildiği takdirde basınç ağrı eşiğinin daha yüksek 

ölçüldüğünü tespit etmiştir. Çalışmamızda tüm ölçümler klinisyenler arası farklılıkları 

ortadan kaldırmak için tek hekim tarafından yapılmıştır. 
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Ağız içi muayenede dış pterigoid kasın ağız içi palpasyonu sıklıkla üzerinden 

geçen iç pterigoid kasın yüzeysel demeti ile birlikte yapılabilmektedir (146); ancak bu 

durum tüm hastalar için benzer olduğundan ve dış pterigoid kasın tek başına 

değerlendirilmesi yapılmadığından dolayı MAS teşhisini olumsuz etkilememektedir.  

 

5.3. Tedavilerin Uygulanması 

 

5.3.1. Okluzal Splint Grubu 

 

Bilimsel veriler sert materyallerden yapılan apareylerin kullanımını 

desteklemektedir (61, 62, 86, 116). Yumuşak apareyler ise literatürde daha az yer 

bulmaktadır. Yumuşak apareylerin sinüzit olgularında posterior dişlerde meydana gelen 

aşırı hassasiyete yönelik kullanımı tercih edilmektedir (1). Yumuşak apareylerin 

bruksizmi azalttığına ilişkin veriler azdır (32, 147, 148, 149 [kaynak: 148 p. 165], 150 

[kaynak:148 p.165]). Okeson (116) yumuşak materyallerden yapılan okluzal apareylerin 

parafonksiyonel aktiviteyi artırdığını gösteren bir çalışma yayımlamıştır. 

 

Bu konuyla ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda çoğunlukla sert materyallerden 

hazırlanan maksiller apareylerin tercih edildiği görülmektedir. Çalışmamızda, diğer 

araştırmalarla kıyaslama yapılabilmesi açısından üst çeneye uygulanan ve sert 

materyalden hazırlanan  okluzal apareyler kullanılmıştır (59, 62, 116, 123, 125, 127).  

 

Okluzal splint çalışmaları değerlendirildiğinde plağın ortalama tedavi süresi 

olarak 10 hafta ile 6 ay arasında kullanımını öneren farklı çalışmalar mevcuttur (59, 61, 

62, 125, 127, 151).   Çalışmamızda okluzal splint tedavi sonu ölçümleri 3. ayın sonunda 

yapılmıştır. Bu çalışmada kullanılan okluzal splintler optimum okluzyon kriterlerini 

sağlayacak şekilde hazırlanmış (63); tüm okluzal splintler eksentrik hareketlerde kanin 

koruyuculu okluzyon oluşturacak şekilde tamamlanmıştır. Literatürde kanin rehberliği 

verilen apareylerin yanısıra (59, 62, 116, 123, 125, 127), kanin rampaları eksentrik 
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hareketlere engel olmaması için kaldırılan okluzal apareyler ile yapılan çalışmalara da 

rastlanmaktadır (61, 127).  

 

Çalışmamızda apareylerin dikey boyutu kesicilerde 3-5 mm olacak şekilde 

hazırlanmıştır. Okeson (116) sert ve yumuşak apareylerin etkinliklerini EMG 

ölçümleriyle değerlendirdiği çalışmasında üst çene için hazırlanmış okluzal apareyleri 

kesiciler bölgesinde dikey boyutu ortalama 4 mm olacak şekilde hazırlamış ve 

çalışmanın sonucunda 10 hastadan 8’inde nokturnal kas aktivitesinde en az %25 azalma 

bulmuştur. 

 

Pettengill ve ark. (148)  ise sert ve yumuşak materyallerden hazırlanmış okluzal 

apareylerin etkinliklerini araştırdıkları çalışmalarında maksiller apareylerin dikey 

boyutlarının kesiciler bölgesinde 2 mm olacak şekilde hazırlamış ve çalışma sonucunda 

tedavi öncesi ve sonrası kas palpasyon skorlarında anlamlı bir azalma tespit etmişlerdir.   

 

Holmgren ve ark. (127) maksiller okluzal splintin, gece devam eden 

parafonksiyonel aktiviteyle ilşkisini araştırdıkları çalışmalarında okluzal splintlerin 

dikey boyutlarını kesici dişler arasında ortalama 3,7 mm olacak şekilde hazırlamışlar ve 

çalışmalarının sonunda gece kullanılan okluzal splintlerin bruksizmi ortadan 

kaldırmadığını; ancak semptomları azalttığını tespit etmişlerdir. 

 

Benzer şekilde Davies ve Gray de (152) kas kaynaklı TMR’ler de apareylerin 

gece kullanımının yeterli tedavi etkinliğine sahip olduğu sonucuna varmıştır. 

 

 

5.3.2. Parasetamol Grubu 

 

Amerikan Romatoloji Birliği ve Avrupa Romatoloji Dernekleri Birliği hafif ve 

orta dereceli kronik ağrının kontrolünde düşük maliyet, az yan etki ve yüksek başarısı 
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nedeniyle parasetamolün özellikle uzun dönem tedavilerde ilk tercih edilmesi gereken 

etken madde olduğunu bildirmişlerdir. Şiddetli ağrıların kontrolüne yönelik çalışmaların 

çoğunda NSAID’ler daha üstün bulunmuştur; ancak yan etkilerinin fazlalığı, daha 

yüksek maliyeti ve uzun dönem kullanımlarının tercih edilmemeleri sebepleriyle 

NSAID’lerin, 1 haftalık 4gr/gün doz parasetamol tedavisine yanıt vermeyen vakalarda, 

ikinci seçenek olarak kullanılmaları tavsiye edilmektedir (87). Çalışmamızda da 1 hafta 

süreli parasetamol tedavisi değerlendirmeye alınmıştır.   

 

Temple ve ark. (153) 2006’da yayımladıkları uzun dönem yüksek doz çalışması 

sonucunda, Parasetamolün 12 ay boyunca 4g/gün’lük dozda kullanımının, 750 mg/gün 

naproksen sodyum kullanımına oranla daha iyi tolere edildiği sonucunu bulmuştur.  

 

Akut travmalar sonrasında gelişen kas rahatsızlıklarında ise NSAID’ler ile 

parasetamolün etkinliği eşit bulunmuştur. İyileşme sürecinin bir parçası olan 

enflamasyon baskıladıkları için NSAID’ler yerine parasetamolün tercih edilmesi 

önerilmiştir (154, 155).  

 

Selektif COX-2 inhibitörleri olan rofekoksib ve selekoksib preperatları düşük 

gastrointestinal yan etkileri nedeniyle parasetamole alternatif olabilirler; ancak bu 

preperatların kardiyovasküler yan etkileri tartışmalıdır (95, 96, 154). Kardiyovasküler 

toksisite riski sebebiyle rofekoksib preperatları piyasadan çekilmiştir (156).  

 

Rofekoksib ve parasetamolün akut kas yaralanmalarındaki etkinliklerinin 

araştırıldığı çalışmalarında Rahusen ve ark. (155) her iki ilacın da benzer etkinlik 

gösterdiğini bulmuştur. Parasetamolün bazı analjeziklerle kombine olarak kullanıldığı 

durumlarda etkinliğinin arttığı ve yan etkilerin azaldığı da bilinmektedir (95, 157).  
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5.3.3. Akupunktur Grubu 

 

Farklı rahatsızlıkların tedavileri sırasında LI4 noktası, sistemik etkileri nedeniyle 

çoğu araştırıcı tarafından tercih edilmektedir. Bu noktanın sempatik sinir sistemini 

uyardığı, yüz ve duyu organları ile ilgili rahatsızlıklarda ağrının kesilmesinde etkili 

olduğu, stres ve depresyonu azalttığı düşünülmektedir (32, 77).  Wong ve Cheng (32) 

85 hasta üzerinde yaptıkları çalışmalarında, LI meridyeni filtrum seviyesinde orta hattın 

diğer tarafına geçtiği için, ağrının olduğu tarafın tersindeki elde bulunan L14 noktasını 

kullanmıştır. Çalışmamızda ise tüm katılımcılar için yüzdeki standart noktalar tercih 

edilmiş ve yalnızca sağ el üzerindeki L14 noktası kullanılmıştır.  

 

TMR tedavisinde akupunktur araştırmalarının çoğunda tercih edilen ortalama 

seans sayısı 3-8 arasındadır (76, 84, 124, 158-160). Tedavi süresi çoğu literatürde 30 dk 

olarak tercih edilmiştir (76, 158). Çalışmamızda seans sayısı toplam 5 olarak 

düzenlenmiş ve her bir seans süresi 30 dakika olarak uygulanmıştır.  

 

Akupunktur tedavisinde bilateral noktaların seçilmesinin etkinliği artırdığı 

düşünülmektedir (67). Çalışmamızda da yüzün sağ ve sol taraflarında simetrik olarak 

konumlanmış bulunan ST6, ST7, ST8, GB3, SI18 noktaları tedavi için kullanılmıştır. 

 

Rosted (159), akupunktur noktası seçimlerini değerlendirdiği literatür taraması 

sonucunda ST6, ST7, SI18 ve L14’ ün de içinde olduğu bir grup noktayı yüz ve boyun 

bölgesi için önermiştir. Seansların optimum süresinin 30 dk olması gerektiğini ve 

toplam 6 seans gerekliliğini bildirmiştir. İğnenin akupunktur noktası içerisinde 

manipule edilmesiyle cilt ağrı eşiğinde gittikçe artan bir yükselme olmaktadır ve bu 

yükselme 30 dk içinde en üst seviyeye ulaşmaktadır (134). Çalışmamıza Rosted 

tarafından önerilen noktalar da dahil edilmiş olup 30 dakikalık seanslar uygulanmıştır. 

Toplam 5 seans uygulama gerçekleştirilmiştir.  
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Dorsher’in (66) Simons ve ark.(2) tarafından tanımlanmış olan 255 tetik 

noktanın 747 akupunktur noktası ile karşılaştırmasından elde ettiği sonuca göre 255 

tetik noktadan %92’si akupunktur noktaları ile çakışmaktadır. Bu durumda tedavi için 

seçilen yakın noktaların bölgedeki tetik noktalar ile çakışma ihtimali yüksektir.  

 

5.4. Bulguların Değerlendirilmesi  

 

Gece kullanılan okluzal apareylerin parafonksiyonel aktiviteyi ortadan kaldırıp 

kaldırmadığıyla ilgili farklı yorumlar mevcuttur. Yap (59), Holmgren ve ark.(127), 

Sheikoleslam ve ark. (61), Chung ve ark. (62)  okluzal apareylerin gece devam eden 

parafonksiyonel aktiviteyi durdurmadığını tespit etmişlerdir. Buna karşılık okluzal 

apareylerin parafonksiyonel aktiviteyi azalttığını gösteren çalışmalar da yayımlanmıştır 

(60, 116, 161, 162).       

 

Yap (59) 1998’de yayımladığı çalışmasında TMR semptomları gösteren, 

bruksizm alışkanlığına sahip, yaş ortalaması 39 olan (15 kadın, 6 erkek) toplam 21 

hastaya sert materyalden hazırlanmış maksiller apreyleri yalnızca gece kullandırmıştır. 

Tedavi öncesi ve sonrası üçüncü ayda TME’nin, temporal kasın, masseter kasının, 

SKM’nin  palpasyon hassasiyetlerini; eklem seslerini ve maksimum ağız açma miktarını 

değerlendirmiştir. Çalışmanın sonucunda okluzal splint tedavisinin TME seslerinde 

anlamlı bir değişiklik oluşturmadığı bildirilmiştir. Tedavi öncesi ve sonrası maksimum 

ağız açıklığı miktarlarındaki değişiklikler ise anlamlı bulunmuştur. Temporal kasta 

palpasyon hassasiyetinde % 75; masseter’de %93; SKM’de %83 oranında azalma tespit 

eden Yap, TME’nin palpasyon hassasiyetlerinin tüm hastalarda tamamen ortadan 

kalktığını belirtmiştir; ancak çalışmada palpasyonlar için uygulanan kuvvet miktarları 

ile ilgili bir bilgi verilmemiştir. Çalışmamızda ise çiğneme kasları için yaklaşık 1 Kgf 

kuvvet uygulanarak palpasyonlar gerçekleştirilmiştir. TME palpasyonu ve ağız içi 

palpasyonlarda ise 0,5 Kgf kuvvet uygulanmıştır. Her hastanın ölçümlerine başlamadan 

algometre yardımı ile palpasyon basıncını kalibre edilmiştir. TME sesi olan vakaların 

dahil edilmediği çalışmamızda okluzal splint grubunda palpasyon skorları toplamındaki 

düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Maksimum ağız açma miktarındaki 
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artışın anlamlı bulunması ve TME’nin basınç ağrı eşiği ölçümlerindeki artış da Yap’ın 

çalışmasıyla paralellik göstermektedir. 

 

Holmgren ve ark. (127) çalışmalarında gece kullanılan bir okluzal apareyin baş 

ağrısını; temporal bölgedeki, yanak bölgesindeki ve eklem üzerindeki ağrıları azalttığı 

ve mandibular hareket genliğinde artış yarattığı sonucuna varmıştır. Aynı çalışmada 

ayrıca anterior temporal ve masseter kaslarının hassasiyetlerinde, TME’nin palpasyona 

hassasiyetinde ileri derecede anlamlı bir azalma ve maksimum yardımsız ağız açma 

miktarında ileri derecede anlamlı bir artma bulunmuştur. Posterior temporal kasın, 

SKM’nin ve temporal tendonun hassasiyetindeki azalmalar anlamlı bulunmamıştır. 

Çalışmamızın okluzal splint grubunda VAS skorlarındaki ve palpasyon skorlarındaki 

azalma ile maksimum yardımsız ağız açma miktarındaki artış istatistiksel olarak ileri 

derecede anlamlı bulunmuştur (p<0,01). TME’nin basınç ağrı eşiğindeki anlamlı artış 

da Holmgren ve ark.ın çalışması ile paralellik içerisindedir. Her iki çalışmanın 

sonucunda da okluzal apareyler bruksizmi tedavi etmese de bu sebeple oluşan 

şikayetlerin azalmasında önemli bir rol oynamaktadır hipotezi desteklenmektedir. 

 

Tüm baş ve boyun kasları  mandibular hareketler sırasında belirli bir dengeyi 

korurlar, örneğin esneme sırasında ağız açılırken boyun kasları başı geriye çekerek hava 

yolunun genişlemesini sağlar. Bu durum parafonksiyonlar sırasında sadece çiğneme 

kaslarının değil diğer baş ve boyun bölgesi kaslarının da etkilenebileceğini 

düşündürmektedir (1). Bu nedenle çalışmamızın basınç ağrı eşiği ölçümleri kısmına 

SKM kası da dahil edilmiştir. 

 

Sheikoleslam ve ark. (61) bruksizme bağlı TMR’ye sahip 31 kişiye üst çene için 

hazırlanmış olan okluzal splintleri yalnız gece kullandırdıkları çalışmalarında okluzal 

splintin bruksizmi engellemediği soncuna varmalarına rağmen katılımcıların %87’sinde 

TMR belirti ve şikayetlerinde azalma tespit etmişlerdir. Bu çalışmada okluzal splintin 

kullanım süresi standardize edimemiş, tedavi sonu olarak hastanın şikayetlerinin en az 

olduğu ve artık daha fazla gelişme göstermediği kontrol ölçümü değerlendirilmiştir. 

Kanin rampalarının lateral hareketleri engellememesi için kaldırıldığı çalışmada en uzun 

plak kullanım süresi 6 ay olarak bildirilmiştir. Çalışmalarının sonucunda Sheikholeslam 
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ve ark. (61) gece kullanılan bir apareyin baş ağrısı, temporal bölgedeki ağrı, yanak 

bölgesinde ve eklem üzerindeki ağrıyı azalttığı ve hareket genliğinde artış yarattığı 

sonucuna varmıştır. Anterior temporal, masseter ve TME nin palpasyon ağrı eşiklerinde 

ve maksimum ağız açıklığında ileri derecede anlamlı bir artış tespit edilmiştir. 

Sheikholeslam ve ark. posterior temporal kasın, temporal tendonun, posterior servikal 

kasların ve SKM’nin palpasyon hassasiyetleri ile eklem seslerinde anlamlı bir değişiklik 

gözlememişlerdir. Çalışmamızda ise okluzal splint kullanıcıları için tedavi sonu 3. ay 

olarak standardize edilmiştir. Tüm okluzal splintler için lateral hareketlerde posterior 

diskluzyon yaratacak minimum yükseklikte kanin rampaları oluşturulmuştur. Tedavi 

sonucunda VAS ve palpasyon skorlarında ileri derecede anlamlı bir azalma tespit 

edilmiştir (p<0,01). Maksimum yardımsız ağız açma miktarı, masseter kasının üst, orta 

ve alt kısımlarındaki basınç ağrı eşiği artışı ve SKM’nin orta ve alt bölümlerindeki 

basınç ağrı eşiği artışı ileri derecede anlamlı bulunmuştur (p<0,01). Eklem seslerinin 

dahil edilmediği çalışmamızda SKM’nin üst kısmında anlamlı bir basınç ağrı eşiği 

değişimi tespit edilmemiştir. TME’nin basınç ağrı eşiği değişimi ise istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

 

Ekberg ve ark. (125) TMR/ATK’ye göre Miyofasyal Ağrı Sendromu teşhisi 

konmuş 60 hasta üzerinde yapıkları çalışmalarında eklem içi düzensizliğin eşlik 

etmediği kas kaynaklı TMR’lerde okluzal apareyleri 10 hafta süre ile gece 

kullandırmıştır. Bu çalışmanın sonucunda TMR belirtilerindeki azalma tedavi ve 

kontrol grupları için anlamı bulmuştur. TMR bulguları değerlendirildiğinde tedavi 

grubundaki azalma anlamı bulunurken kontrol grubundaki değişiklik anlamlı 

bulunmamıştır. Tedavi öncesi ve sonrası VAS skorlarındaki azalma ise anlamlı 

bulunmuştur. Resiprokal klik sesindeki azalma ise anlamlı bulunmamıştır. 

Çalışmamızda okluzal apreyler 12 hafta süre ile kullandırılmıştır. Tedavi öncesi ve 

sonrası VAS skorlarındaki azalma her üç grup için de istatistiksel olarak ileri derecede 

anlamlı bulunmuştur. Çalışmamıza eklem sesi olan hastalar dahil edilmemiştir. 

TMR/ATK’ye göre MAS teşhisi konulan gönüllülerde tespit edilen tekrarlanmayan 

açılma kliklerinde ise tedavi öncesi ve sonrasında değişim gözlenmemiştir.  
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Chung ve ark. (62) 22 kadın 4 erkek hastaya kanin koruyuculu olarak 

hazırladıkları maksiller okluzal splintleri 10 hafta süresince yalnızca gece 

kullandırdıkları çalışmanın sonucunda VAS değerlerindeki düşüşü ileri derecede 

anlamlı bulunmuşlardır. Çalışmamızın okluzal splint grubunda 14 kadın, 1 erkek 

hastaya kanin koruyuculu olarak hazırlanan maksiller okluzal splintler 12 hafta boyunca 

geceleri kullandırılmıştır. Okluzal splint grubunda VAS değerlerindeki değişim, Chung 

ve arkadaşlarının bulgusuna paralel olarak ileri derecede anlamlı bulunmuştur.  

 

Lundh ve ark. (163) çalışmalarında kanin rampaları olmayan okluzal apareyleri 

kullanmışlar ve tedavi sonucunda TME palpasyon hassasiyetlerinde azalma tespit 

etmişlerdir. Eksentrik hareketler sırasında posterior dişlerdeki teması kesecek şekilde 

kanin koruyuculuğunda bir okluzyonun sağlanmasının, parafonksiyonel kas kuvvetlerini 

azaltacağı göz önünde bulundurulduğunda, gece kullanılan okluzal splintlerin de kanin 

koruyuculu okluzyona sahip olacak şekilde hazırlanması daha uygun görünmektedir. 

Çalışmamızın okluzal splint grubunda kanin koruyuculu okluzyona sahip apareyler 

kullandırılmıştır. 

 

Pettengill ve ark. (148) sert ve yumuşak materyallerden yapılmış apareyleri 

karşılaştırdıkları çalışmalarında TMR/ATK’ye göre değerlendirilmiş, yaş ortalaması 

42.2 olan (12’si kadın, 6’sı erkek), toplam 18 TMR hastaya, 10-15 hafta süre ile 

maksiller apareyler yalnız gece kullandırmıştır. Çalışmada temporal, derin masseter, 

yüzeysel masseter, iç pterigoid, SKM, suboksipital, skalen, posterior servikal, trapez 

kaslarının manuel palpasyonu yapılmış ve ağrı şiddetine göre 0,1,2,3 olarak 

skorlanmıştır. 0-54 puan arasındaki kas palpasyon skorlarındaki düşüş 

değerlendirildiğinde sert maksiller okluzal splintleri kullanan gruptaki tedavi öncesi ve 

sonrası değişim anlamlı bulunmuştur. Çalışmamızın okluzal splint grubunda yaş 

ortalaması 34,47 olan toplam 15 hastaya sert maksiller apareyler 12 hafta süreyle yalnız 

gece kullandırıldı. Temporal (ön, orta, arka), masseter (üst, orta, alt), posterior 

mandibular alan, submandibular alan, kulak önünden ve dış kulak yolundan TME, dış 

pterigoid, temporal kasın tendonu olmak üzere toplam 12 noktadan çift taraflı olarak 

palpasyonlar yapıldı ve ağrı şiddetine göre 0,1,2,3 olarak puanlandı. 0-72 arasında 
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değişebilen palpasyon skorlarının tedavi öncesi ve sonrası karşılaşırılmasında her üç 

gruptaki düşüş miktarları ileri derecede anlamlı bulunmuştur. 

 

Akut ağrı durumuna hiperaktivite, artmış kan basıncı, anksiyete, hipermobilite, 

göz bebeklerinde küçülme, terleme gibi belirtiler eşlik ederken kronik ağrı ile birlikte 

depresif ruh hali, ilaç bağımlılığı, öfke, sosyal izolasyon, kabiliyetlerin kaybının sebep 

olduğu fiziksel ve psikolojik bozukluklar görülür. Hastanın ağrı karşısındaki bu fiziksel, 

duygusal ve sosyal maladaptasyonu, “kronik ağrı sendromu” olarak tanımlanmaktadır. 

Kronik ağrı sendromunda uzun dönem opiod analjeziklerin kullanımı tolerans gelişme 

ihtimali sebebiyle nadiren tek başına tedavi edici olmaktadır. Bu durumlarda alternatif 

ağrı kesici yöntemlerin kullanılması önerilmektedir. Kronik ağrının başarılı 

rehabilitasyonu ağrının tamamen kesilmesinden çok kişinin fonksiyonlarının artmasını, 

işlerini yapabilir hale gelmesini, şikayetiyle başa çıkabilmek için ilaçlara daha az 

başvurmasını hedeflemektedir. Nonopioid bir analjezik olarak parasetamol MAS 

tedavisinde ihtiyaç duyuldukça kullanılabilecek yan etkisi düşük bir analjezik olarak 

önerilmektedir (42).  

 

Multifaktoryel etyolojiye sahip bir rahatsızlık olar MAS’ın etyolojik faktörlere 

yönelik tedavisinin, hasta eğitimi başta olmak üzere multidisipliner bir yaklaşımla 

planlanması uygundur (42). Bu kişiye özel tedavi planlamasında çalışma pozisyonun 

iyileştirilmesi, uyku düzensizliklerinin önlemeye yönelik tedbirlerin alınması, başlangıç 

aşamalarında farmakolojik tedavi uygulanması, gerekirse fizik tedavi yöntemlerinden 

faydalanılması gerekebilmektedir. Okluzal apareylerle parafonksiyonel aktivitenin 

kontrol altına alınması ve ağrının kontrol altına alınmasının ardından düşük yoğunluklu 

egzersiz programları, biyofeedback ve gevşeme yöntemleri stresle ilişkili kas tonositesi 

artışını kontrol altına almak için kullanılabilir. Kalan tetik noktaların iğneleme 

yöntemleriyle elimine edilmesi de tedavi planının bir parçası olarak kabul edilmektedir 

(79, 138, 143).  

 

Gerwin (164), analjeziklerin tetik noktaların inaktivasyonuna herhangi bir 

katkıda bulunamayacağını sadece genel analjezik etkilerinden yararlanılabilineceğini 
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bildirmiştir. Çalışmamızda parasetamol tedavisi gören grupta temporal kasta ve 

masseterin orta ve alt kısımlarından yapılan ölçümlerde basınç ağrı eşiğinde artış 

bulunması; ayrıca bu gruptaki palpasyon ve VAS skorlarındaki düşüşün anlamlı olması, 

parasetamolün MAS tedavisine yardımcı olabileceğini düşündürmektedir; ancak 

çalışmamızda kullanılan ölçüm noktaları her hasta için standardize edildiğinden tetik 

noktaların ayrıca tespiti yapılmamıştır. Çalışmamızda değerlendirilen SKM’nin üst orta 

ve alt kısımlarının ve masseterin üst kısmının basınç ağrı eşiği değişimleri anlamlı 

bulunmamıştır. Algometre ile değerlendirmesi yapılan kas bölgelerinden okluzal splint 

grubunda %77,7’sindeki; akupunktur grubunda %88,8’indeki basınç ağrı eşiği farkı 

anlamlı bir artış gösterirken parasetamol grubunda algometre ölçüm bölgelerinin % 

44,4’ündeki değişimin anlamlı bulunması Gerwin’in (164) çalışmasında elde edilen 

sonucu kısmen desteklemektedir. 

 

Camparis ve Siqueira (58) bruksizmden kaynaklanan ağrıyı miyofasyal ağrıdan 

ayırmış ve bunu egzersiz sonrası görülen ağrılara benzer şekilde gecikmiş kas ağrısı 

olarak tanımlamıştır. Barlas ve ark. (165) ise gecikmiş kas ağrılarında analjeziklerin 

etkilerini karşılaştırdıkları çalışmalarında 1000 mg/gün’lük parasetamol tedavisini 

aspirin ve kodein gruplarından üstün bulmamışlardır. Bruksizm veya diş sıkma gibi 

yoğun kas aktiviteleri sonrasında gelişen gecikmiş kas ağrılarında parasetamolün daha 

yüksek dozlarda etkin olabileceğini bildirmişlerdir.  

 

Çalışmamızda elde edilen VAS skorlarına bakıldığında hasta tarafından 

algılanan ağrının parasetamol kullanımı sonrasında azaldığı görülmektedir. Basınç ağrı 

eşiği değişimleri incelendiğinde ise parasetamolün diğer tedavi gruplarına göre bazı kas 

grupları için yetersiz kaldığı görülmektedir. Basit analjeziklerle tedavi, etyolojik 

faktörün ortadan kalktığı ancak ağrı-spazm döngüsünün kendiliğinden kırılamadığı 

durumlarda tek başına etkin bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilirken etyolojik 

faktörün ortadan kaldırılmadığı durumlarda tedavi etkinliği yetersiz kalmaktadır. 

  

Kronik ağrı sendromunda uzun dönem opiod analjeziklerin kullanımı tolerans 

gelişme ihtimali sebebiyle nadiren tek başına tedavi edici olmaktadır. Bu durumlarda 
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alternatif ağrı kesici yöntemlerin kullanılması önerilmektedir (42). Kronik ağrının 

başarılı rehabilitasyonu; ağrının tamamen kesilmesinden çok kişinin fonksiyonlarının 

artmasını, işlerini yapabilir hale gelmesini, şikayetiyle başa çıkabilmek için ilaçlara 

daha az başvurmasını hedeflemektedir. Nonopioid bir analjezik olarak parasetamol, 

MAS tedavisinde ihtiyaç duyuldukça kullanılabilecek, yan etkisi düşük bir analjeziktir. 

 

Akupunkturun analjezik etkinliği, yapılan çalışmalarda kontrol grubuna üstünlük 

göstermiştir ve kronik ağrılar için morfinin etkinliği ile kıyaslanabilir oranlardadır (70, 

166).  

 

Miyofasyal ağrı grubundaki hastaların asemptomatik kontrol gruplarına göre 

genel olarak daha düşük ağrı eşiğine sahip olduğu bilinmektedir (109, 135). Komiyama 

ve DeLaat’ın (144) algometre kullanarak yaptıkları basınç ağrı eşiği çalışmalarında, 

TMR semptomları gözlenmeyen bireylerde, erkeklerde masseter kası için basınç ağrı 

eşiği ortalamasını 2.14 Kgf/cm2 kadınlarda ise 1,49 Kgf/cm2 olarak tespit etmişlerdir. 

Çalışmamızda tedavi sonrası masseter kasının basınç ağrı eşiği ortalamalarına 

bakıldığında okluzal splint grubunda kadınlar için 1,67 Kgf/cm2, akupunktur grubunda 

1,64 Kgf/cm2, parasetamol grubunda ise 1,24 Kgf/cm2 olduğu görülmektedir. 

Parasetamol tedavisi sonuçlarının Komiyama ve DeLaat tarafından tespit edilen normal 

değerlerin altında kaldığı görülmektedir. Erkek hastalara bakıldığında ise tedavi 

sonunda masseter kasının basınç ağrı eşiği ortalaması okluzal splint gurubunda 2,40 

Kgf/cm2, akupunktur grubunda 2,38 Kgf/cm2, parasetamol grubunda ise 1,93 Kgf/cm2 

olarak tespit edilmiştir. Hem kadınlarda hem de erkeklerde okluzal splint grubunun 

tedavi sonrası değerleri Komiyama ve DeLaat’ın bulgularıyla paralellik içerisindedir. 

 

Cummings ve White (78)  23 literatürü inceledikleri çalışmalarında iğneleme 

tedavilerinin hiçbirinin bir diğerine üstün olmadığı sonucuna varmış, iğneleme 

tedavileri ile ilgili plasebo kontrollü çalışmaların yapılması gerektiğini bildirilmişlerdir. 

23 çalışmanın  onbirinde ağrının değerlendirilmesinde VAS skalası kullanılmış, 4’ünde 

ise algometre kullanılmıştır. Itoh ve ark.(167) ise yaptıkları plasebo kontrollü 

akupunktur çalışması sonucunda VAS skorlarında anlamlı bir düşüş bulmuşlardır. 
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Çalışmamızda benzer şekilde akupunktur grubunun VAS skorlarındaki düşüş ileri 

derecede anlamlı bulunmuştur.  

 

Raustia ve ark. (124) çalışmalarında akupunktur grubu ile okluzal splint, okluzal 

aşındırmalar ve egzersiz programının farklı kombinasyonlar halinde uygulandığı 

stomatognatik tedavi grubunu karşılaştırmışlardır. VAS skorları ve maksimum ağız 

açma miktarlarının değerlendirildiği çalışmanın sonucunda kas kaynaklı 

kranyomandibular rahatsızlıkların akupunktur tedavisine iyi yanıt verdiği; akupunkturun 

temporomandibular eklem ağrısı ve disfonksiyonundaki etkilerinin diğer stomatognatik 

tedavi yöntemleriyle karşılaştırılabilir olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmamızda da  

benzer şekilde VAS ve maksimum yardımsız açma miktarları karşılaştırıldığında 

okluzal splint ve akupunktur grubunun tedavi etkinlikleri arasında anlamlı bir fark 

bulunmadığı tespit edilmiştir.  

 

Okluzal splint tedavisi, eklem içi düzensizliği ve okluzal çatışmaları 

bulunmayan miyofasyal ağrı sendromlu hastalar için güvenilirliği ve etkinliği yüksek 

bir tedavi yöntemidir. Çalışmamızda elde edilen bulgulara göre maksimum ağız 

açıklığı, VAS skorları, palpasyon skorları ve basınç ağrı eşiği değişimleri 

incelendiğinde okluzal splint üç grup içindeki tedavi etkinliği en yüksek yöntem olarak 

görülmektedir. Akupunktur grubu ile okluzal splint gurubunun tedavi etkinlikleri 

arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

 

Johansson ve ark. (131) akupunktur ve okluzal splint tedavilerini kontrol 

grubuyla karşılaştırdıkları çalışmalarında uzun süreli kas kaynaklı yüz ve baş ağrısı 

şikayetleri bulunan 45 hastayı randomize olarak 3 gruba ayırmışlar, birinci gruba üst 

çeneye hazırlanan, denge tarafı çatışmaları içermeyen, akrilik okluzal splintler 

uygulamışlar, diğer gruba ise 6 seans akupunktur tedavisi uygulamışlardır. LI4 

noktasının uzak nokta olarak seçildiği çalışmada yakın noktalar tanımlanmamıştır. 

Çalışmamıza benzer şekilde akupunktur seansları 30 dakika sürdürülmüş ve iğne ilk 

yerleştirildiğinde “de qi” hissinin oluşması sağlanmıştır.  Johansson ve ark. diş dizisi 

tam olan ve eklem sesleri olmayan hastaları çalışmaya dahil etmişlerdir. Gereç ve 
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yöntemleri bakımından çalışmamızla paralellik gösteren bu araştırmanın sonucunda 

okluzal aparey kullanan grup ve akupunktur grubu VAS skorlarının ve subjektif 

semptomların karşılaştırılmasında kontrol grubuna üstünlük göstermiştir. İki tedavi 

grubu arasında ise tedavi etkinliği açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Çalışmamızda da benzer şekilde tüm ölçümler için akupunktur ve 

okluzal splint grupları arasında tedavi etkinliği bakımından anlamlı bir fark 

bulunmamıştır.   

 

Akupunktur tedavisi sonucunda elde edilen tedavi başarısının uzun süreli 

olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur. Junnila (160) uzun dönem çalışmasında,  

kronik ağrılı 367 kişiyi incelemiş, 5 yıllık süre içinde hastaların % 41’inin birden fazla 

defa tedaviye ihtiyaç duyduğunu tespit etmiştir. Aynı çalışmada 5 seans sonunda 

hastaların %17,5 i VAS skalasında “0” işaretlemiştir. Baş ağrısı şikayeti olanların %71’i 

analjezik kullanımını ya azaltmış ya da bırakmıştır.  

 

He ve ark. (138) akupunkturun kronik boyun ve omuz ağrılarına etkisini 

araştırdıkları çalışmalarında yaş ortalaması 47±9 olan 24 kadın gönüllüye 3-4 hafta 

süresince toplam 10 seans akupunktur uygulamışlar, boyun ve omuz için seçtikleri 

yakın noktalar haricinde LI4 noktasını da kullanmışlardır. İğneler 30 dk boyunca 

vücutta bırakılmış ve her 5 dakikada bir çevirilerek stimule edilmiştir. Çalışma sonunda 

ölçüm yapılan boyun ve omuz kaslarındaki basınç ağrı eşiği artışı kontrol grubuna göre 

üstün bulunmuştur. Çalışmamızda da 3 hafta içerisinde toplam 5 seans olacak şekilde 

tedavi uygulanmış, seanslar 30 dk ile sınırlandırılmış, ancak seans sırasında stimulasyon 

uygulanmamıştır. Temporal kasın orta kısmı hariç (p=0,056) diğer kaslardaki tüm 

ölçüm noktalarındaki basınç ağrı eşiği artışı anlamlı bulunmuştur.  He ve ark. ayrıca 

tedavi sonucunda tedavi etkisinin 3 yıla kadar devam edebileceğini bildirmişlerdir.  

 

List ve Helkimo’nun (86) akupunktur ve gece kullanılan okluzal splintlerin 

etkinliğini karşılaştırdığı çalışmalarında, katılımcılar randomize olarak 3 gruba 

ayrılmıştır. Akupunktur grubuna toplam 6-8 hafta içinde tamamlanacak şekilde 6-8 

seans akupunktur uygulanmış, her bir seans 30 dk sürmüş ST7, ST6, GB20 ve uzak 
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nokta olarak da LI4 ve ST36 kullanılmıştır. Okluzal splint grubuna kanin koruyuculu 

maksiller okluzal apareyler hazırlanmış ve 7-8 hafta boyunca kullandırılmıştır. 

Tedaviye yanıt vermeyenlere kombine tedaviler uygulanmıştır. Okluzal çatışmaları 

bulunan hastalar çalışma dışı bırakılmamıştır. Sonuçta iki grupta da VAS değerlerindeki 

düşüş anlamlı bulunurken her iki tedavinin etkinliği arasındaki fark anlamlı 

bulunmamıştır. Çalışmamızın sonucunda da List ve Helkimo’nun sonuçlarına benzer 

şekilde okluzal splint ve akupunktur gruplarının her ikisinde de VAS düşüşü anlamlı 

bulunurken bu iki grubun birbirine üstünlüğü tespit edilmemiştir. 

 

List ve Helkimo’nun (123) 1992 yılında yayınlanan çalışmalarında ise her iki 

grupta da çiğneme kaslarında ve TME’nin palpasyon hassasiyetlerinde anlamlı azalma 

tespit edilirken, akupunktur tedavisinin subjektif semptomların giderilmesinde okluzal 

splinte üstün olduğu bildirilmiştir. List ve Helkimo’nun her iki çalışmasında da gece 

kullanılan okluzal splintin tedavi etkinliği yorumlanırken okluzal çatışmaları olan 

hastaların çalışma dışı bırakılmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Çalışmamızda 

okluzal çatışmaları bulunan hastalar çalışma dışı bırakılarak okluzal splintin 

kullanılmadığı zaman dilimlerinde MAS için etyolojik faktör olabilecek bu etken 

ortadan kaldırılmıştır. 

 

McMillan ve Blasberg (135) lokal anestezi enjeksiyonu sonrası ağrı eşiğini 

araştırdıkları çalışmalarında masseter kası için ST6 noktasını tercih etmiş ve bu 

noktanın algometre ölçümlerinde, lokal anestezi uygulanmasının ardından, sağlıklı 

bireylerde ağrı eşiğinde genel bir artış tespit etmişlerdir. Aynı çalışmada temporal kasın 

basınç ağrı eşiğinin masseterden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yaptığımız 

ölçümlerde benzer şekilde temporal kasın basınç ağrı eşiğinin masseterden fazla olduğu 

tespit edilmiştir. Masseter kası üzerinde bulunan ST6 noktası çalışmamızda da 

kullanılmış ve benzer şekilde masseter ve temporal kasların (orta kısmı hariç) basınç 

ağrı eşiği ölçümlerinde anlamlı artış görülmüştür. 

 

Hansen ve Hansen (168) plasebo kontrollü akupunktur çalışmalarında, ST6, 

ST7, LI4’ün de dahil olduğu dokuz nokta kullanmış ve VAS skalası ile tespit ettikleri 
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ağrı yoğunluğunda azalmayı plaseboya üstün bulmuştur. Çalışmamızda da ağrı 

yoğunluğu VAS skalası ile tespit edilmiş ve akupunktur grubu için VAS değişimi 

anlamlı bulunurken üç grup arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. 

 

Akupunkturun plasebo kontrollü çalışmalarında sham akupunktur (palsebo 

akupunktur) uygulamaları kontrol grubu için kullanılmaktadır. Bu yöntemde iğneler 

akupunktur noktası olmayan noktalara yerleştirilmektedir; ancak herhangi bir noktaya 

iğneleme yapılması ile oluşan biyolojik yanıt bu yöntemin plasebo olarak güvenilirliğini 

azaltmaktadır (82).  

 

Irnich ve ark. (158, 169) akupunktur, masaj ve lazer (plasebo) akupunktur 

uygulamalarının karşılaştırıldığı çalışmalarında akupunktur uygulamasını 3 hafta 

içerisinde toplam beş seans ve her bir seans 30 dakika sürecek şekilde yapmıştır. 

Çalışmaya katılan gönüllüler son iki hafta içerisinde herhangi bir tedavi 

görmeyenlerden seçilmiştir. Bu kriterler çalışmamızla paralellik göstermektedir. 

Çalışmanın sonucunda akupunktur tedavisi, hareket sırasında oluşan ağrının 

azaltılmasında masaja üstünlük göstermiştir. Akupunkturun kronik boyun ağrısının 

tedavisinde etkin ve güvenilir bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır. Irnich ve 

arkadaşlarına göre uzak akupunktur noktaları hareket genliğinin arttırılmasında ve hızlı 

analjezik etkinin sağlanmasında yakın noktalardan daha etkili bulunmuştur. 

Çalışmamızda her hasta için sağ el üzerindeki LI4 noktası uzak nokta olarak kullanılmış 

ve bu şekilde akupunkturun sistemik analjezik etkilerinden daha fazla yararlanılması 

hedeflenmiştir. 

 

Diğer tedavi yöntemlerinde olduğu gibi toplumun bir kısmının akupunktur 

tedavilerine yanıt vermediği bilinmektedir. Kişilik özellikleri, başa çıkma stratejileri ve 

toplumsal destek ile tamamlayıcı alternatif tedavinin yetişkinler arasındaki kullanım 

sıklığı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Gözardı edilmemesi gereken bir nokta 

da akupunkturun ve diğer tedavi yaklaşımlarının etkinliğini belirleyen, net olmayan bazı 

faktörlerin varlığıdır. Hasta hekim arasındaki iletişim, hastanın güven düzeyi ve 

beklentileri, hastanın ve hekimin inanç sistemleri gibi pek çok etmen tedavi sonucu 
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üzerinde etkili olabilmektedir. Hastaların sık aralıklarla hekimleri ile görüşüyor 

olmalarının tedavi edildiklerini hissetmelerine ve uygulanan tedavini plasebo etkisinin 

artmasına; ayrıca rahatsızlıkları ile ilgili bilgilendikleri için farkındalıklarının artmasına 

ve stresten kaçınmalarına sebep olabileceği düşünülmektedir (17, 86, 170).  

 

Güzel ve ark. (122) 89 hasta üzerinde yaptıkları çalışmalarında MAS tedavisinde 

lokal anestezik uygulaması ve kuru iğnelemeyi karşılaştırmışlar ve her iki uygulamanın 

da etkili olduğu sonucuna varmışlardır. Çalışmada lokal anestezik enjeksiyonlarında 

klinik etkinin daha erken başladığı tespit edilmiştir.  

 

Simons ve arkadaşlarına (2) göre ise kuru iğneleme uygulamalarında eğer lokal 

seğirme yanıtı elde edilebiliyorsa, uygulama, anestezik enjeksiyonu kadar etkilidir; 

ancak kuru iğneleme yöntemlerinde uygulama sonrası hassasiyet daha fazla ve daha 

uzun süreli olmaktadır. Akupunktur tedavisi sırasında ise iğne çok hızlı hareket 

ettirilmediği için lokal seğirme yanıtı gözlenmeyebilmektedir (38). 

 

SKM’nin bruksizm sırasında aktivite artışı gösterdiği bilinmektedir. Masseter 

kası % 50 etkinlik gösterirken SKM % 5 etkinlik düzeyine ulaşmaktadır (171). 

SKM’nin algometre skorlarına bakıldığında okluzal splint grubunda SKM’nin üç ölçüm 

noktasından ikisindeki basınç ağrı eşiği değişimi anlamlı bulunmuştur. Akupunktur 

grubunda ise SKM’nin her üç bölgesindeki basınç ağrı eşiği değişiminin anlamlı olduğu 

tespit edilmiştir. Parasetamol grubunda ise SKM kasındaki basınç ağrı eşiği değişimleri 

anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Bu verilerden yola çıkılarak okluzal splint ve 

akupunkturun SKM’nin aktivitesini azalttığı düşünülebilir.  

 

Wong ve Cheng (32) çiğneme kaslarında ve TME çevresinde palpasyon 

hassasiyetine sahip 85 hasta üzerine yaptıkları çalışmada, TMR’ye sahip gönüllüleri 

okluzal aparey tedavisi, akupunktur ve tetik nokta enjeksiyonu kombinasyonu ile 6 

hafta süre ile tedavi etmişlerdir. Eklem sesi olan hastaları çalışma dışı bırakmamışlardır. 

Wong ve Cheng’in çalışma grubunda çoğu literatürün aksine depresyon, anksiyete ve 

stres belirtileri, grubun yalnızca %11’inde tespit edilmiştir. Çalışmada hazırladıkları 3 

mm kalınlığındaki yumuşak okluzal apareyleri gece kullandırmışlar, akupunktur 
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tedavisi için ise hassas noktaların içerisindeki, TME çevresindeki, boyun ve sırtın üst 

kısımlarındaki noktaların yanı sıra LI4 ve TE5 gibi uzak noktaları da tercih etmişlerdir. 

Katılımcıların çoğunda ST6 ve ST7 noktaları iğnelenmiştir. İğneler ilk yerleştirilirken 

“de qi” hissi oluşturulmuş ve iğneler her 10 dakikada bir manipule edilmiştir. 

Gönüllülerin 58’ine elektro-akupunktur uygulanmıştır. Özellikle ağrı kesici kullanma 

ihtiyacı hisseden hastalara ise günde 1 tablet olmak üzere bir hafta süreyle kullanmak 

için tilcotil (tenoxicam) tablet önerilmiştir. Enjeksiyon tedavisi ise diğer tedavilerin 

sonunda halen mevcut bulunan hassas noktaların içerisine yapılmıştır; lokal anestezik 

ve kortizon içeren bir solüsyon tercih edilmiştir. Bu kombine tedavinin sonucunda 

hastaların %85’i ağrıdan tamamen kurtulmuş, hastaların tamamı 40 mm’nin üzerinde 

ağız açıklığına sahip olmuştur. Çalışmamızın sonucunda yalnızca akupunktur tedavisi 

uygulanan grupta VAS skorlarındaki ve maksimum ağız açıklığındaki artış anlamlı 

bulunmuştur (p<0,01). 

 

Edwards ve Knowles (120)  çalışmalarının sonucunda kuru iğneleme tedavisini 

takiben uygulanan aktif germenin tek başına aktif germeden daha üstün olduğunu, tetik 

noktaları deaktive etmeden yapılacak germenin ise tetik nokta hassasiyetini 

artırabileceğini bildirmiştir. Bu bilgiler ışığında Simons ve ark.ın (2) sprey-germe 

tedavisine alternatif olarak akupunktur tedavisi ile birlikte hastaya önerilecek germe 

egzersizlerinin de tedavinin etkinliğini ve etki süresini artırabileceği düşünülebilir.  

 

Kung ve ark. (84) çalışmalarında Miyofasyal Ağrı Sendromu tanısı konmuş 29 

hastaya boyun ve sırt bölgelerinde lokalize 7 nokta ile bir uzak noktaya toplam 6 seans 

akupunktur uygulamışlar ve VAS skorlarında anlamlı azalma tespit etmişlerdir. Aynı 

çalışmanın sonucunda tedaviye ilave olarak egzersiz programı verilmesinin tedavi 

etkinliğini artıracağı sonucuna varmışlardır. 

 

Bu sonuçlara göre kronik ağrının tedavisinde tek bir tedavi yaklaşımı yeterli 

olmayacağı; TMR rahatsızlıklarının tedavisinde genellikle kombine tedavilerin tercih 

edilmesi gerektiği sonucuna varılabilir (86, 120).   
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Stres kaynaklı kas aktivitesi artışı TMR’nin majör etyolojik faktörleri arasında 

sayılmaktadır. Lunden ve ark. (172) kas ağrısı olan 24, eklem ağrısı olan 28 hasta 

üzerinde yaptıkları çalışmanın sonucunda depresyonun kas ağrıları ile ilişkisini anlamlı 

bulurken eklem ağrıları ile ilişkisi anlamlı bulmamıştır. 

 

Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından somatizasyon olarak tanımlanan tablo, 

hekimin yaptığı fiziksel muayene ve laboratuvar incelemeleri ile yeterince 

açıklanamayan çok sayıda bedensel belirtilerin bulunmasıyla karakterize bir durumdur 

(107).  Depresyonun ve somatizasyonun TMR belirtilerinin ifade edilmesini ve tedaviye 

verilen yanıtı etkilediği bilinmektedir (110, kaynak: 107 p.852). Genel olarak TMR’ye 

sahip hastalarda depresyon ve somatizasyon skorları yüksek olmaktadır (109). 

Çalışmamıza katılan gönüllülerin de depresyon ve somatizasyon skorları normal 

değerlerden yüksek bulunmuştur.  

 

Yap ve ark. (108) TMR/ATK yardımıyla  kas rahatsızlığı teşhisi konulan grup 

ile eklem içi düzensizlik teşhisi konulan gruplar arasında depresyon skorları arasında 

fark tespit etmemişlerdir. Aynı çalışmada TMR/ATK ile MAS teşhisi konulan grupta 

depresyon skorları ortalaması 0,59 bulunmuştur. Çalışmamızda tüm gruplar için 

bulunan  depresyon skorları Yap ve ark.ın  çalışmasından oldukça yüksektir. Depresyon 

skorları ve ağrının dahil edilmediği nonspesifik fiziksel semptom skorlarının dağılımı 

gruplar arasında istatistiksel olarak farklılık göstermemektedir. Ağrının dahil edildiği 

nonspesifik fiziksel semptom skorlarının dağılımında ise parasetamol grubu ile 

akupunktur grubu arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu durumda 

depresyon skorlarının yüksek olduğu akupunktur grubunun tedaviye yanıtının 

parasetamolden daha düşük olması beklenirken parasetamol grubu yalnızca TME basınç 

ağrı eşiğindeki artış değerlendirildiğinde akupunktur grubuna üstünlük sağlamaktadır; 

ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

 

Çalışmamızın sonucunda miyofasyal kaynaklı temporomandibular 

rahatsızlıklarda akupunkturun okluzal splint tedavisine alternatif olabileceği sonucuna 

varılmıştır. Bu durum aşırı bulantı refleksi bulunan kişiler gibi okluzal apareyleri 

kullanmakta güçlük çekenler için etkili bir alternatif gibi gözükmektedir. Akupunktur 
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tedavisi, tercih edilen noktalara göre lokal ya da sistemik etkiler yaratabilmektedir. Bu 

sebeple hem destekleyici hem de nihai tedavi yöntemi olarak kullanımı düşünülebilir. 

 

Çalışmamızda Miyofasyal Ağrı Sendromunun tedavisinde kullanılan üç farklı 

tedavi yönteminin uygulanmasının ardından elde edilen sonuçlar şu şekilde 

özetlenebilir: 

• Eksentrik hareketlerde okluzal çatışmaları bulunmayan, kanin 

koruyuculuğunda okluzyona sahip bireylerde, eklem içi düzensizliğin 

eşlik etmediği Miyofasyal Ağrı Sendromuna ait belirtilerin 

giderilmesinde okluzal splintin sadece gece kullanımının etkili olduğu  

tespit edilmiştir. 

• Miyofasyal Ağrı Sendromuna ait belirtilerin giderilmesinde okluzal 

splint ve akupunktur tedavilerinin etkinliklerinin arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.  

• Okluzal splint ve akupunktur tedavileri, kasların palpasyon 

hassasiyetinin azaltılmasında parasetamol tedavisinden üstün 

bulunmuştur. 

• Okluzal splint ve akupunktur tedavilerinin, bruksim sırasında aktivitesi 

artan SKM kası üzerine etkisinin parasetamolden daha fazla olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

Tek bir tedavi tipinin her zaman, her hasta için etkili olamayabildiği göz önünde 

bulundurulduğunda, Miyofasyal Ağrı Sendromunun tedavisi amacıyla kişiye özel tedavi 

planlamasının oluşturulması gerekli görünmektedir. Kişiye özel tedavi planlamasının 

oluşturulabilmesi için, hangi hasta profillerinde hangi tip tedavilerin daha etkin 

olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılacak kapsamlı klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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