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ÖZET 

Sarıoğlu Kurt Ş. Redüksiyonsuz Disk Deplasmanı Hastalarının Tedavi 

Yöntemlerinin Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi ABD. Doktora Tezi. İstanbul. 2007. 

Amaç: Redüksiyonsuz disk deplasmanı hastalarında artrosentezin, oklüzal 
splintlerin tedavi başarısına katkısının randomize klinik çalışma ile 
değerlendirilmesi.  
Gereç ve Yöntem: Redüksiyonsuz disk deplasmanı teşhisi Temporomandibular 
Rahatsızlıklar Araştırma Teşhis Kriterleri (TMR/ATK) ve manyetik rezonans 
görüntüleme (MRG) bulgularına dayanarak yapılmıştır. İki tedavi grubunda 
araştırmaya katılmayı kabul eden ve gruplara rastlantısal olarak dağıtılan 
toplam 60 hasta yer almıştır.  Altı ay sonunda 58 hasta kontrollerine devam 
etmiştir. 30 hasta (28 kadın 2 erkek; yaş ortalaması 34,33±14,55) stabilizasyon 
splinti grubunda, 28 hasta (28 kadın; yaş ortalaması 32,86±12,93) artrosentez 
ile birlikte stabilizasyon splinti grubunda yer almıştır. Artrosentez işlemi uzman 
bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir. Her iki tedavi grubundaki bütün hastalara, 
stabilizasyon splinti Okeson’un önerdiği şekilde hazırlanmış ve 6 ay boyunca 
tüm gün kullanmaları istenmiştir. Hastalar altı ay boyunca her ay TMR/ATK 
muayene formu ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizler NCSS 2007 paket 
programı ile yapılmıştır. Sonuçlar, anlamlılık p≤0,05 düzeyinde 
değerlendirilmiştir.  
Bulgular: Tedavi gruplarının ağız açma ve protrusiv hareket miktarları, çiğneme 
kasları palpasyon değerleri ve TME palpasyon değerleri başlangıçtan itibaren 
altı ay boyunca aylık ortalama değerleri açısından karşılaştırıldığında; gruplar 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığı görülmüştür. Her iki grupta 
tedavi sonunda başlangıca göre ağız açma ve protrusiv hareket miktarlarındaki 
artışın, çiğneme kasları ve TME palpasyon değerlerindeki azalmanın ise 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür.  
Sonuç: Her iki tedavi şeklinin de hastaların semptom ve belirtilerinin 
iyileştirilmesinde, belirgin bir başarı sağladığı saptanmıştır. Ağız açma 
miktarlarındaki artış açısından değerlendirildiğinde; artrosentez uygulamasının 
tedavinin başında, hızlı bir iyileşme sağladığı sonucuna varılmıştır. Lateral 
hareketler değerlendirildiğinde ise; artrosentez uygulamasının tedavinin 
sonunda splintin etkinliğini arttırdığı görülmüştür. Diğer faktörlerde; artrosentez 
uygulamasının, tek başına splint tedavisine herhangi bir üstünlüğüne 
rastlanmamıştır. 
Anahtar Kelimeler: temporomandibular eklem hastalıkları, splint, artrosentez  
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ABSTRACT 

Sarıoğlu Kurt Ş. Evaluation of treatment modalities for patients with disc 
displacements without reduction. İstanbul University, Institute of Health Science, 
Department of Prosthodontics. Thesis İstanbul. 2007. 

Purpose: This randomized clinical trial evaluated and compared the 
contribution of arthrocentesis to stabilization splint for the treatment of disc 
displacements without reduction. 
Material and Method: Diagnosis of disc displacement without reduction was 
made according to the data collected from the Research Diagnostic Criteria for 
Temporomandibular Disorders and Magnetic Resonance Imaging findings. 60 
subjects who agreed to participate in this study were randomly assigned to one 
of the two treatment groups. 58 subjects completed the study. 30 subjects (28 
female 2 male; mean age 34,33±14,55) received stabilization splints and 28 
subjects (28 female; mean age 32,86±12,93) received both arthrocentesis 
therapy and stabilization splints. Surgical procedures were applied by a group of 
plastic surgeons and stabilization splints were constructed. All subjects were 
instructed to use the appliances all day for a period of 6 months and were 
evaluated at monthly intervals with Research Diagnostic Criteria for 
Temporomandibular Disorders. Data were statistically analysed by  Friedman 
test and Mann-Whitney-U test. Significance level was set at p≤0,05.  
Results: According to the monthly average values of maximum mouth opening, 
amount of progression in protrusion and palpation scores of both the muscles 
and the joints, treatment groups did not reveal significant differences after 6 
months (p≥0,05). Both groups exhibited significant progression as decrease in 
palpation scores and increase in the range of mandibular movements (p≤0,05). 
Conclusions: Within the limitations of this study, both treatment modalities 
seemed to improve the signs and symptoms of disc displacements without 
reduction. Maximum mouth opening exhibited acute improvement in the 
arthrocentesis group at the beginning of the treatment. Arthrocentesis also 
improved the efficiency of splint therapy on the bases of lateral movements at 
the end of the treatment.  
Key Words: temporomandibular disorders, splint, arthrocentesis 
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1.1. ARAŞTIRMA KONUSUNUN TANIMI  
Temporomandibular Rahatsızlıkların (TMR) tedavisiyle ilgili bulgular 

milattan önceye kadar dayanmaktadır. İlk olarak milattan önce (M.Ö.) 5.yy’da 

Hipokrat manüel metodu tanımlamıştır. İlk kez artiküler diskin cerrahi olarak 

yeniden konumlandırılmasının ise 1887 yılında Annandale tarafından yapıldığı 

bildirilmiştir (98). Bir otolarengoloji uzmanı olan Costen (1934) çenedeki ve 

çevresindeki ağrının ve buna bağlı kulak semptomlarının dişlerin kapanışının 

değiştirilmesi ile düzeltilebileceğini bildirmiştir (18). Costen’in hipotezleri anatomi 

uzmanları tarafından çürütülmesine rağmen; birçok diş hekimi posterior diş 

kaybı ve dikey boyut kaybının temporomandibular rahatsızlıkların (TMR) asıl 

nedeni olduğu düşüncesine sarılarak tedaviyi oklüzyon üzerine yoğunlaştırmıştır 

(98). 20.yy’ın ikinci yarısında yapılan çalışmalar temporomandibular 

rahatsızlıkların multifaktöriyel olduğunu ortaya çıkarmış ve tedavilerin de 

multidisipliner olması gerektiği vurgulanmıştır (123). 

Genel olarak popülasyondaki her 4 kişiden biri, TMR ile ilgili bazı 

semptomları bildirmesine rağmen, %5-10’u bunu bir problem olarak görüp, 

tedavi arayışı içerisindedir. (13, 99, 122) Fonksiyonel bozukluğu olan hastaların 

%85’inde anteriora disk deplasmanı olduğu bildirilmiş ve bunların %56’sının 

redüksiyonsuz disk deplasmanı olduğu görülmüştür. (67, 85). Disk 

deplasmanlarının etyolojisinde genellikle travma, eklem laksitesi, bruksizm ve 

sinovyal sıvıdaki değişiklikler gibi birçok etken bulunduğu bildirilmiştir. Eklem içi 

düzensizliklerin, tıklama ile başlayan, alt çene hareketlerinde kısıtlılık ile devam 

eden ve eklemin sert ve yumuşak dokularında dejenerasyon ile sonuçlanan bir 

süreç olduğu düşünülmektedir. Doğal sürecin takip edildiği çalışmalar 

sonucunda disk deplasmanlarında klinik semptom ve belirtilerde azalma olduğu 

görülmüştür. ( 80, 141, 145, 146).  

Disk deplasmanlarının bir tipi olan redüksiyonsuz disk deplasmanlarında 

kondile göre yanlış pozisyonda yer alan disk, ağzın açılması sırasında redükte 

olamamakta ve kondilin translasyonunu engellemektedir. Redüksiyonsuz disk 

deplasmanlarının tedavisinde amaç, özellikle akut safhada ağrıyı azaltmak ve 

ağzın açılması başta olmak üzere tüm çene fonksiyonlarını onarmaktır. Ayrıca 

hastanın daha sonraki zamanlarda tedavi gereksinimlerini azaltmak ve normal 
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yaşam standartlarında fonksiyon yapabilmesini sağlamak da tedavinin diğer 

amaçları arasında sayılmaktadır (17, 122, 123). Redüksiyonsuz disk 

deplasmanlarının tedavisinde davranışsal tedavi, ilaç tedavisi (155, 176), 

manüel manipülasyon (51, 60, 70, 73, 77, 104) , fizik tedavi (17, 55, 155, 176) 

ve splint tedavisi (17, 72, 95, 105, 140, 148, 155-157) gibi konservatif yöntemler 

ve eklem içi enjeksiyon (139, 142, 144), artrosentez (3, 4, 10, 15, 23, 43-45, 47, 

76, 113, 116, 137) artroskopi, artrotomi, diskektomi ve diskopeksi gibi açık ve 

kapalı cerrahi işlemler (24, 52, 63, 90, 111, 132, 134, 152) uygulanabilir. Ayrıca 

redüksiyonsuz disk deplasmanı hastalarının tedavi uygulanmadan doğal 

seyrinin kısa ve uzun süreli takip edildiği birçok araştırma mevcuttur (80, 

140,141, 143, 145, 146). 

Uygulanan konservatif yöntemlerle, disk genellikle kondil üzerindeki 

doğru konumuna geri dönmez. Bu tedavi yöntemleriyle disk redüksiyonlu hale 

dönebilir, dönemediği durumlarda ise posterior ataşman dokularında 

organizasyon ve yapı değişiklikleri ile fibröz dokulardan oluşan disk benzeri 

yalancı disk olarak da adlandırılan yapı meydana gelebilir (100). Redüksiyonsuz 

disk deplasmanı hastalarının tedavisinde uygulanan yöntemlerden davranışsal 

tedavide, hastaya rahatsızlığı hakkında anlayabileceği şekilde detaylı bilgi 

verilir. Hastanın davranışları ve hastalığı konusundaki düşünceleri 

değiştirilmeye çalışılır (120). Fizik tedavide ise manipülasyon, germe 

egzersizleri, ultrasound ve transkütanöz elektriksel sinir uyarımı (TENS) gibi 

teknikler kullanılır (9). Bunun yanında splint tedavisinde genellikle, stabilizasyon 

splinti ve pivot splint kullanılır. Pivot splintin kullanımı, kas yapışma yeri ve pivot 

konumunun distraksiyon yaratabilecek durumda olmaması nedeniyle tercih 

edilmez ya da kısa süre kullanımı sonrası stabilizasyon splinti ile tedaviye 

devam edilmesi ve tek taraflı redüksiyonsuz disk deplasmanı vakalarında 

kullanılması uygundur (13, 122). 

Cerrahi olarak artrosentez, artroskopi gibi kapalı ya da diskopeksi gibi 

açık eklem cerrahileri uygulanmaktadır. Kapalı eklem cerrahileri açık olanlara 

oranla daha koruyucu ve daha az komplikasyona neden olduğundan özellikle 

redüksiyonsuz disk deplasmanlarında ilk tercih edilen cerrahi yöntemlerdir. 

Artrosentez işleminde, eklem içine yerleştirilen iki iğne yardımıyla eklem 
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içerisinin yıkanması ve eklem boşluğunda yer alan ağrı ve iltihapsal 

medyatörlerin ortamdan uzaklaştırılması sonucunda eklem ağrısının tedavisi 

amaçlanır (87). 

Genellikle tercih edilen yöntem, konservatif tedavi sonucunda başarısız 

bulunan hastaların cerrahi tedaviye yönlendirilmesi şeklindedir. Randomize 

klinik çalışmaların olmamasından dolayı tedavi başarısının ölçümü tedavinin 

etkinliğinden ziyade alt çene mobilitesinin düzeltilmesi ve TME’deki ağrının 

azaltılması ile ölçülmektedir (2). Yapılan çalışmalar hem stabilizasyon splintinin 

hem de artrosentezin redüksiyonsuz disk deplasmanlarının tedavisinde başarılı 

olduğunu göstermektedir (4, 15, 17, 43, 76, 95, 105, 113, 116, 134, 137, 140, 

148, 156, 157). Açık ve kapalı cerrahi yöntemlerin klinikte sağladığı başarıları 

karşılaştıran çalışmalar bulunmasına karşın, yaptığımız literatür taraması 

sonucunda konservatif bir tedavi seçeneği olan splint ile kapalı cerrahi yöntem 

olan artrosentezin tedavi etkinliklerinin karşılıklı değerlendirildiği kontrollü klinik 

çalışmaya rastlanmamıştır. Tedavi etkinliğinin ortaya çıkarılması için böyle bir 

çalışmaya gereksinim olduğu bildirilmektedir (105).  

1.2.AMAÇ 
Bu çalışmanın amacı; redüksiyonsuz disk deplasmanı hastalarında 

artrosentezin, oklüzal splintlerin tedavi başarısına katkısının randomize klinik 

çalışma ile değerlendirilmesidir.  
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2. GENEL BİLGİLER 
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2.1. TEMPOROMANDİBULAR EKLEM 
Temporomandibular eklem (TME); insan vücudunda çiğneme, konuşma, 

yutkunma ve ayrıca tat ve nefes alma gibi önemli fonksiyonları olan çiğneme 

sisteminin bir parçasıdır. TME, hem kayma hareketi yapan ginglimoid eklem 

hem de translasyon hareketi yapan artrodi eklem özellikleri taşıdığı için teknik 

olarak ginglimoartrodial eklem olarak adlandırılır. Alt çene kemiğinde yer alan 

kondil, temporal kemikteki mandibular fossa ve bu iki kemik yüzeyi birbirinden 

ayıran eklem diski TME’yi oluşturan yapılardır (122). (Şekil 2-1) 

 

 

 

Şekil 2-1: Temporomandibular eklem 
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2.1.1. Temporomandibular Eklemi Oluşturan Kemik Yüzeyler 
Alt çene kemiğinin kondil başı ve temporal kemiğin skuamöz parçasının 

dış yüzünün alt bölümündeki fissura petrotympanica’nın önünde kalan ve eklem 

çukuru (mandibular fossa) adını alan bölümü ile onun önündeki eklem tümseği 

(tuberculum articulare) TME’nin sırasıyla alt ve üst kemik yüzeylerini oluşturur 

(65, 122) (Şekil 2-2).  

 

 

Şekil 2-2: Temporomandibular eklemi oluşturan kemik yüzeyler  

 

Alt çene kemiğinin kondil başına anteriordan bakıldığında medial ve 

lateralde kutup olarak isimlendirilen çıkıntılar vardır. Medial kutup lateralden 

daha belirgindir. Kondillerin medial ve lateral kutuplarının merkezinden geçtiği 

düşünülen hayali eksen medial ve posteriora doğru yönlenerek foramen 

magnumun anterior kenarından geçtiği için kondiller hafif açılı şekilde 

konumlanmıştır. Kondilin mediolateral uzunluğu 15-20mm, anterioposterior 

kalınlığı ise 8-10mm arasında değişir. Kondilin eklem yüzeyleri posteriorda daha 

fazla olmak üzere hem anteriorda hem de posteriorda yer alır (65, 122). 

Eklemin kemik yüzeylerini fibröz yapıda bir eklem kıkırdağı örter. Bu 

kıkırdağın fibröz komponenti daha fazla olup kıkırdak hücresi azdır ve aynı 

zamanda damardan yoksundur. Kollajen fibriller ve proteoglikanlar esas olmak 

üzere kondrosit ve sudan oluşur. Hirofilik özellikteki proteoglikanların yapısında 

bulunan su miktarı kollajen fibrillerin uyguladığı gerilim ile kontrol edilir. Ekleme 

gelen yüklere bağlı olarak eklem içi basıncın artmasıyla kollajen fibrillerdeki 

gerilim de artar ve osmotik basınç aşılırsa proteoglikanların bünyesindeki sıvı 

dışarıya, sinoviyal sıvıya doğru akış gösterir. Ekleme gelen yüklerin normale 

dönmesiyle dokular tekrar eski hacmine kavuşur. Eklem kıkırdağının korunması 



 8

açısından çok önemli olduğu düşünülen bu süreç sızma lubrikasyonu olarak 

isimlendirilir. Sızma lubrikasyonu eklem kıkırdağının beslenmesi için gerekli 

besin maddelerinin sinoviyal sıvıdan taşınmasını sağlar ve basınç altındaki 

hareketsiz eklemin sürtünme katsayısını bir miktar düşürür. Kıkırdak 

tabakasının kalınlığının 0,1 mm ile 1 mm arasında değiştiği bildirilmiştir. Bazı 

araştırmalar kıkırdak tabakasının remodeling sonucu kalınlaştığını ya da fazla 

yük gelen bölgelerde kıkırdak tabakasının kalın olduğunu göstermiştir. Kıkırdak 

tabakasının gelen basınçlar karşısında elastik özellik gösterdiği ve ekleme 

gelen aşırı yükleri absorbe ettiği bildirilmiştir (74, 122). Eklem yüzeylerindeki 

kalınlaşma, kondilin kendi yerinde kalmasının sağlanması ve fazla kuvvetler 

karşısında eklem yapılarının dayanması için gerekli olan adaptasyon 

mekanizması olarak yorumlanmaktadır (71). 

 

 

2.1.2. Eklem Diski 
Eklem diski damardan ve sinirden yoksun yoğun fibröz bağ dokusundan 

oluşmaktadır (Şekil 2-3). Eklem diski, eklem kapsülü ve lateral pterygoid kas ile 

beraber mezenkimal dokulardan gelişmiştir. Disk yoğun kollajen demetleri içerir 

ve bu kollajen demetler diskin mediolateral eksenine dik konumda yerleşmiştir. 

Disk ayrıca kıkırdak benzeri proteoglikanlar ve elastik lifler de içerir (100). 

Eklem diski sküamoz temporal kemik ile alt çene kondili arasında 

konumlanmıştır. Anteriorda anterior ataşman olarak devam eden ve TME 

kapsülünün içine doğru ilerleyen eklem diski posteriorda posterior ataşman 

veya bilaminar zone olarak devam eder. Anterior ve posteriordan farklı olarak 

medial ve lateralde TME kapsülü ile bağlantısı olmayan eklem diski direk olarak 

mandibular kondilin medial ve lateral kutuplarına sıkı bir şekilde bağlanmıştır. 

Bu sayede eklem diskinin mandibular kondil ile beraber hareketi sağlanmış olur. 

Yetişkinlerde lateral pterygoid kasının en üst bölümünün kapsül ve eklem diski 

ile olan orjinal bağlantısı sıklıkla devam etmektedir. Bundan dolayı superior 

lateral pterygoid kasın kontraksiyonunun, diskin anteriomedial yönde hareketine 

neden olduğu düşünülmektedir (11, 21, 122). 
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Şekil 2-3: Temporomandibular eklem ve diskin sagital kesitteki görüntüsü (1.Superior 
retrodiskal lamina, 2. İnferior retrodiskal lamina) 

 

Eklem diski ile birlikte eklem boşluğu üst ve alt olmak üzere iki bölüme 

ayrılır (Şekil 2-3). Alt eklem boşluğu mandibular kondil ve eklem diskinin inferior 

yüzeyi ile sınırlanmıştır. Üst eklem boşluğu ise mandibular fossa ve eklem 

diskinin superior yüzeyi ile sınırlanmıştır. Eklem kapsülü tarafından sarılmış 

durumda olan eklem boşlukları, sinovyal membran tarafından salgılanan plazma 

benzeri sinovyal sıvı ile doludur. Alt eklem boşluğu rotasyon, üst eklem boşluğu 

ise translasyon hareketinin meydana geldiği bölümdür (21, 118, 122).  

Yeni doğanlarda eklem diski her yerde aynı kalınlıktadır, ancak eklem 

fonksiyon yapmaya başladıkça disk eklem yüzeylerine uyum sağlar. Gelişimini 

tamamlamış eklem diski, sagital kesitte ön kenarı kalın, ortası ince ve arka 

kenarı ise daha kalın (yaklaşık kalınlık oranı 2:1:3 şeklindedir ancak bu oran 

artiküler eminensin dikliğine göre değişebilir), anterior kesitte ise medial kısmı 

laterale oranla daha kalındır (Şekil 2-4). Sağlıklı eklemde kondilin eklem yüzeyi, 

intermediate bölüm üzerine yerleşmiştir. Diskin özel şekli kondil ve eklem 

çukurunun morfolojik özelliklerine göre belirlenmiştir ve hareket sırasında eklem 

yüzeylerinin fonksiyonel özelliklerine adapte olacak esnekliği gösterir. Baskı 
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kuvvetleri karşısında viskoelastik özellikler gösteren eklem diskinin direnci 

yapısındaki kollajen liflerin organizasyonu ile güçlenmiştir. Disk içerisindeki 

elastik lifler sayesinde de yük kalktıktan sonra eski şeklini alır. Diskin morfolojisi 

eklemde yapısal değişiklikler veya yıkıcı kuvvetler oluşmadığı sürece aynı kalır. 

Bu değişiklikler oluştuğu takdirde diskin morfolojisi fonksiyon sırasında 

biyomekanik farklılıklar oluşturacak şekilde değişir. Diskin bir görevi de gelen 

kuvvetleri absorbe ederek amortisör vazifesi görmektir (122). Tanaka ve ark. 

(159) eklem içi düzensizliği olan hastalardan elde edilen disklerin normal 

disklerden daha rijit olduğunu ve disklerin viskoelastik özelliklerinde bir şekilde 

yaşlanmayla olandan farklılık meydana geldiğini bildirmişlerdir. Kurita ve ark. 

(79) sağlıklı bireylerde normal bikonkav disk yapısı gözlenirken, eklem içi 

düzensizliği olanlarda disklerin deforme olduğunu ve daha kalın olduğunu 

belirtip, cerrahi olarak çıkarılan disklerin normal disklerde görülmeyen farklı 

histolojik özellikler de gösterdiğini vurgulamışlardır. 

 

Şekil 2-4: Eklem diskinin sagital kesitteki görüntüsü (1.posterior band 2. anterior band 
3. orta kısım). Okla gösterilen orta bölüm kondilin anteriosuperior çıkıntısının tam 
üzerinde yer alır. 

 



 11

Eklem diskinin posteriorunda yer alan bilaminar zon veya retrodiskal 

doku olarak adlandırılan bölge, sinoviyal membran, kan damarları ve sinirleri, 

gevşek bağ dokusu ve yağ dokusundan oluşmuştur. Retrodiskal doku iki 

bölüme ayrılır. Superior retrodiskal lamina olarak adlandırılan fibroelastik 

özellikteki üst tabaka mandibular fossanın posterior bölümüne ve 

squamotimpanik fissure bağlanır. Beyaz fibröz band şeklindeki alt tabaka, 

inferior retrodiskal lamina ise mandibular kondilin posterior boyun kısmında 

eklem yüzeyinin hemen altına yapışır (Şekil 2-5). Bu 2 tabaka posteriorda sinir 

ve damardan zengin yağlı, gözeli bağ dokusundan oluşan ve eklem kapsülünün 

posterior duvarına tutunan orta tabaka ile birbirinden ayrılmıştır. Elastik özellikte 

olmayan alt tabaka diskin kondil üzerindeki konumunu korur ve kondilin disk 

altında rotasyon yapmasına izin vererek diskin kondil üzerinden anteriora doğru 

kaymasını engeller. Alt çene istirahat durumundayken katlı durumda olan 

retrodiskal dokular, ağzın açılmasıyla beraber katlı durumlarını kaybederler ve 

superior retrodiskal lamina yaklaşık 6-9mm kadar uzayarak gergin hale gelir 

(Şekil 2-6). Ağzın kapanması sırasında diskin fizyolojik olarak geriye doğru 

hareketi superior retrodiskal laminanın elastiklik özelliğinden kaynaklanır. 

İnferior retrodiskal laminanın aşırı gergin hale gelmesi ve superior retrodiskal 

laminanın disk üzerindeki retraktif özelliğini kaybetmesi anterior disk 

deplasmanlarının ortaya çıkmasında önemlidir. Retrodiskal dokulara posterior 

veya posteriosuperior yönde gelen devamlı kuvvetler sonucunda öncelikle fibröz 

dokular oluşur, bunu takiben psödodisk (yalancı disk) oluşumu görülebilir. 

Retrodiskal dokular devamlı baskı ve çekme kuvvetlerine dayanacak özellikte 

yapılar değildir. Bu tip kuvvetlere uzun süre maruz kaldıklarında disk kondil 

ilişkilerinin bozulduğu retrodiskal ligaman problemleri ortaya çıkabilir (11, 83).  
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Şekil 2-5: Ağız kapalı iken retrodiskal dokuların sagital kesitteki görüntüsü (1. 
Gözenekli bağ dokusu, 2. Posterior band, 3. Kondil başı) 

  

 
Şekil 2-6: Ağız açık iken retrodiskal dokuların saigital kesitteki görüntüsü (1. Gözenekli 
bağ dokusu, 2. Superior retrodiskal lamina, 3. İnferior retrodiskal lamina,  
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TME iç düzensizlik gösteren hastalardan çıkartılan retrodiskal dokuların 

ışık mikroskobu altında histolojik görüntülerinin incelenmesi sonucunda kan 

damarlarının duvarlarının kalınlaşması ile kan akışının azaldığı ve elastin 

dokuların azalarak kollajen miktarının arttığı bulunmuştur. Bu bulgular, artiküler 

diskin redüksiyonunu takiben retrodiskal dokuların yük altında kalması 

sonucunda adaptif değişiklikler göstererek disk benzeri yapıya dönüşebileceğini 

destekler bulgular olarak düşünülmektedir (58) (Şekil 2-7). Yoğun kollajen doku 

ile damarlanmada azalma ve fibröz dokuların oluşumu MRG ile 

görülebilmektedir ve redüksiyonsuz disk deplasmanı ile ilişkili olduğu 

bildirilmiştir (165). Fakat TME ağrısı ile MRG görüntüleri arasında bir ilişki 

kurulamamıştır (138, 165). Benzer değişiklikler yaşlanmada da görülebilir. Ağrılı 

disk deplasmanının görülme sıklığının yaşla birlikte azalması yaşlanmayla 

birlikte oluşan fibröz doku oluşumu ile açıklanabilir. TME’nin innervasyonu kan 

damarlarıyla yakından ilgilidir, bu yüzden yaşlılardaki disk deplasmanlarının 

daha az ağrı ortaya çıkarması, zengin damarlanma ve innervasyonu olan 

retrodiskal ve kapsüller dokuları olan genç insanlara göre daha olasıdır (67). 

 

Şekil 2-7: Disk benzeri fibrotik yapı (f) ve diskin yeniden şekillenmiş posterior (p) ve 
anterior (a) bölümleri 
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2.1.3. Eklem Kapsülü  
Fibröz yapıdaki eklem kapsülü temporal kemiğin skuamöz parçasına 

eklem yüzeylerinin çevresine yapışır. Posteriorda eklem kapsülü post glenoid 

çıkıntıdan ve squamotimpanik fissürden yükselir. Eklem kapsülü anteriomedial, 

medial ve posteriorda oldukça inceyken; anterolateral ve lateralde, eklem 

tüberkülüne yapıştığı bölgelerde, kalındır. Kapsülün kuvvetlenmiş bu lateral 

parçası temporomandibular ligamanı oluşturur (Şekil 2-8). Eklem kapsülü 

anterior bölümünün gevşek bağ dokusundan oluşan yapısı nedeniyle kuvvetlere 

karşın kapsülün diğer bölümleri kadar dayanıklı değildir. Anterior disk 

deplasmanlarının oluşmasında eklem kapsülünün anterior alt bölümünün aşırı 

gerilmesi önem taşır. Gerilme ve uzmanın miktarının disk deplasmanının miktarı 

ile doğrudan ilişkili olduğu bildirilmiştir (11, 122) 

 

Şekil 2-8: Eklem kapsülü ve temporomandibular ligaman 
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Kapsülün iç yüzeyi sinoviyal membran ile örtülmüştür. Eklem yüzeylerinin 

beslenmesi ve hareketler sırasındaki sürtünmenin azaltılması bu dokulardan 

salgılanan sinoviyal sıvı tarafından sağlanır. Eklem yüzeylerinin lubrikasyonu iki 

şekilde meydana gelir. İlki çene hareketleri sırasında sinoviyal sıvının bir 

bölgeden başka bir bölgeye hareketi sonucunda oluşur. Diğeri ise eklem 

kıkırdaklarının limitli miktarda sıvı absorbe etmesiyle ilişkilidir. Eklem 

kıkırdağının sınırlı miktarda sinovyal sıvı saklayabilme yeteneğiyle oluşur. 

Kıkırdak fonksiyonel basınç altında, statik ve dinamik yüklere karşın eklem 

içinde minimum sürtünmeyi sağlamak için bu sıvıyı tekrar serbest bırakır (11).  

Sinoviyal sıvının lubrikasyon özellikleri içeriğindeki yüzey aktif 

fosfolipidler (SAPL) ve hiyalüronik asit(HA) tarafından sağlanır. Fosfolipidlerin 

hidrofilik özellik gösteren polar uçlarıyla eklem yüzeylerine bağlanmaları ve 

aralarında H bağları ile iyi bir kohezyon oluşması sayesinde artiküler yüzeyleri 

tamamen örterler. Böylelikle eklem yüzeylerinin sürtünme katsayılarının 

düşmesiyle beraber eklem yüzeylerinin korunması sağlanmış olur. Eklem 

yüzeylerinin irrigasyonu eklem yüzeylerine tutunmuş olan SAPL’leri ortamdan 

uzaklaştırmadığı için sürtünme veya eklem hareketlerinde istenmeyen 

sonuçlara neden olmaz. Yüksek molekül ağırlıklı mukopolisakkaritler olan HA’lar 

sinoviyal sıvının visköz bir yapıda olmasını sağlarlar ve bunun sonucunda 

eklem yüzeylerini birbirinden ayrı tutarak sürtünmenin oluşmasını engeller. 

Hiyalüronik asitler SPAL’lerin açık olan uçlarına bağlanırlar. Sinoviositler, 

kondrosit ve osteoblastlar tarafından salgılanan, özellikle travmatize eklemlerde 

oranları artan fosfolipaz A2 (PLA2) enzimleri de sinoviyal sıvı içerisinde bulunur 

ve SPAL’ler üzerinde yıkıcı etkileri vardır. Hiyalüronik asidin SPAL’lere 

tutunması sonucunda PLA2 enzimlerinin yıkıcı etkisinden korumuş olur. HA’ların 

bu şekilde lubrikasyonda indirek etkileri vardır. (16, 114, 115, 117)  

Fakat mikrotravmalar sonucu oluşan aşırı kuvvetler dokuların fonksiyonel 

limitini aşarsa hiyalüronik asit, kollajen ve proteoglikanların yıkılmasına neden 

olan zararlı oksidatif radikallerin üretimi uyarılmış olur (103, 154). Bunun 

sonucunda da eklem yüzeylerinin kollajen ağ yapısının bozulması, proteoglikan-

su moleküllerinin şişerek eklem boşluğuna doğru yer değiştirmesi ve eklem 

yüzeylerinin yumuşaması (kondromalazi) meydana gelebilir. HA’nın ortadan 
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kalkması ile PLA2 enzimleri eklem yüzeylerini örten fosfolipidleri ortadan 

kaldırarak sinoviyal sıvının lubrikasyon özelliğinin bozulmasına ve eklem 

yüzeylerinde sürtünmenin artmasına neden olurlar (115, 117). Kondromalazinin 

erken aşamalarında kuvvetin ortadan kaldırılması dokuların eski haline 

dönmesine imkan verirken, kuvvetlerin devam etmesi durumunda eklem 

yüzeylerinde pürüzlü yüzeyler meydana gelebilir. Bunun sonucunda da eklem 

yüzeylerinin sürtünme özellikleri değişerek kondil-disk hareket 

mekanizmalarında değişiklikler ve diskal ligamanlarda gerilmeler olabilir. 

Eklem kapsülünün bir diğer önemli fonksiyonu bünyesinde proprioseptif 

reseptörleri bulundurmasıdır (11). 

2.1.4. Eklem Ligamanları 
Stabilizasyon, hareketlere rehberlik ve hareketleri sınırlama görevleriyle 

TME’yi destekleyen başlıca üç tane ligaman vardır. Kollajen bağ dokusundan 

oluşmuş yapılardır. Eklem fonksiyonlarına aktif olarak girmeyip, eklem kapsülü 

ile birlikte eklem hareketlerini kısıtlayan yapılardır.  

Temporomandibular (Lateral) ligaman: Zayıf olan eklem kapsülünün 

dış yan yüzü fibröz bir kalınlaşma göstererek bir bağ durumunu almıştır. Eklem 

kapsülü sadece dış yan yüzden fibröz bir bağla kuvvetlendirilmiştir ve bu bağa 

lateral ligaman adı verilir. Bu ligamanın görevi kondil-disk kompleksinin 

hareketlerini kontrol etmektir. Yüzeyel lifler ağız açılırken ki öne hareketi, derin 

lifleri de retrodiskal dokulara doğru geriye hareketi kontrol eder. Ayrıca bu 

ligaman kondilin lateral yönde yer değiştirmesini de engeller.  

Sphenomandibular ligaman: Meckel kıkırdağının bir kalıntısı olup, 

spina ossis sphenoidalis’ten başlayarak aşağı ve dış yana giderek yelpaze gibi 

açılır ve alt çene ramusunun dil şeklindeki çıkıntısına yapışır. Alt çenenin ileri ve 

içeri hareketlerini kısıtlar.  

Stylomandibular ligaman: Bu bağ ile fasya kalınlaşmasıdır. Styloid 

çıkıntıdan mandibulanın angulusuna uzanır. Alt çenenin aşırı ileri ve içeri 

hareketini kısıtlar ve böylece bilaminer alanın üst bölümünü aşırı gerilmeden 

korur.  



 17

Bu üç ligamanın dışında TME’lerin yalnızca %29’unda ayrı olarak 

gösterilebilen eklem kapsülünün medialinde bulunan discomalleolar ligaman 

(Pinto ligamanı) ve yine kapsülün medialini, lateral ligaman gibi ip şeklinde 

güçlendiren Tanaka ligamanı bulunmaktadır (11, 13, 65, 67, 97, 158). 

2.3. ÇİĞNEME KASLARI 

2.3.1. Masseter Kası  
Zigomatik arktan başlayıp alt çenenin ramusunun alt kısmına uzanan 

dikdörtgen şeklinde kastır. Derin ve yüzeyel olarak iki bölümden oluşur. Derin 

bölüm küçük ve yüzeyel bölüm ise derin bölümden daha büyüktür. Masseter 

kasının hem derin hem de yüzeyel lifleri alt çenenin kapanmasında görev 

almalarına rağmen, diğer çene hareketlerinde birbirlerinden bağımsız ve 

karşılıklı olarak fonksiyon yaparlar. Protruzyonda yüzeyel lifler aktif, derin lifler 

pasif durumdayken; retrüzyonda yüzeyel lifler pasif, derin lifler aktiftir. Aynı 

şekilde ipsilateral harekette derin lifler aktif, yüzeyel lifler pasif; kontralateral 

harekette ise derin lifler pasif, yüzeyel lifler aktiftir. Masseter kası etkin bir 

çiğneme sağlayacak şekilde güçlü bir kastır. Alt çene ileri götürülüp dişler 

sıkıldığında derin lifler kondili artiküler eminense doğru stabilize eder (50, 122) 

(Şekil 2-9). 

2.3.2. Temporal Kas 
Kafatasının yan tarafından ve temporal fossadan başlayıp zigomatik arka 

doğru birleşerek bir tendon oluşturan yelpaze şeklinde kastır ve bu tendon 

koronoid çıkıntıya bağlanır. Liflerinin yönüne göre üç farklı bölüm olarak 

incelenebilir. Ön bölüm dikey lifler, orta bölüm kafatasının yan tarafında oblik 

olarak uzanan lifler ve arka bölüm neredeyse yatay liflerden oluşur. Temporal 

kas kasıldığında, alt çeneyi yukarı doğru kaldırır, belli bölümleri kasıldığında 

aktif olarak kasılan bölümün yönüne göre alt çene yönlenir. Ön bölüm 

kasıldığında alt çene dikey olarak yukarı hareket eder, orta bölüm kasıldığında 

alt çeneyi kapatır ve geriye alır, arka bölümün fonksiyonu tartışmalıdır ancak bu 

bölüm kasıldığında alt çeneyi geriye alır. Temporal kasının tek taraflı olarak az 

miktardaki kontraksiyonu alt çenenin ipsilateral tarafa doğru olan deviasyonuna 

yardımcı olur (50, 122) (Şekil 2-10). 
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Şekil 2-9: Masseter ve temporal kasın şematik görüntüsü 

 

 
Şekil 2-10: Temporal kas, medial ve lateral pterygoid kasların şematik görüntüleri 
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2.3.3. İç (Medial) Pterygoid Kas  
Pterygoid fossadan başlayıp aşağı ve geriye doğru giderek mandibular 

açının iç yüzeyine yapışır. İç pterygoid kasın lifleri kasıldığında alt çeneyi 

kapatır ayrıca alt çenenin öne hareketinde aktiftir. Tek taraflı kasılma alt çeneye 

mediotrusive hareket yaptırır (50, 65, 122) (Şekil 2-10). 

2.3.4. Dış (Lateral) Pterygoid Kas  
Lateral pterygoid kas inferior ve superior olmak üzere iki karına sahiptir. 

Bu iki karnın farklı fonksiyonları vardır ve neredeyse birbirine zıttır (Şekil 2-5).  

1. İnferior lateral pterygoid kas: Lateral pterygoid plate’in dış yüzünden 

başlar geriye ve yukarı uzanarak kondil boynuna yapışır. Sağ ve sol taraf birlikte 

kasıldığında kondili aşağı çeker ve alt çeneyi öne götürür, tek taraflı 

kasıldığında ise kondile mediotrusive hareket yaptırırken alt çeneye karşı tarafa 

doğru hareket yaptırır. Bu kas alt çenenin depressör kasları ile birlikte 

çalıştığında, alt çene aşağı doğru giderken kondiller de artiküler eminens 

üzerinde ileri ve aşağı doğru kayar (50, 65, 122) (Şekil 2-10). 

2. Superior lateral pterygoid kas : İnferior karına göre daha küçük bir 

kastır. Büyük sfenoid kanadın infratemporal yüzeyinden başlar, yatay olarak 

geriye ve dışa doğru uzanarak eklem kapsülü, eklem diski ve kondilin boynuna 

yapışır. Superior lateral pterygoid kasın tam olarak diske yapışması 

tartışmalıdır. Bazı araştırmacılar hiç bağlanmadığını bildirse de, superior lateral 

pterygoid kasın liflerinin büyük çoğunluğu (%60-70) kondil boynuna bağlanırken 

küçük bir kısmı (%30-40) diske bağlanmaktadır. Lateral pterygoid kasın disk 

deplasmanları üzerine etkisi tartışmalıdır. Sonuç olarak lateral pterygoid kasın 

inferior karnı ağız açmada, protrüzyonda ve kontralateral harekette aktif iken; 

superior karnı ise ağız kapamada, retrüzyonda ve ipsilateral harekette aktiftir. 

Yani bu iki kas demetinin karşılıklı fonksiyonları vardır (50, 65, 122) (Şekil 2-10). 

2.3.5. Digastrik Kas  
Hiyoid üstü kas grubundan olup, anterior ve posterior olmak üzere iki 

bölümden oluşur. Digastrik kas genellikle çiğneme kası olarak kabul edilmese 

de, alt çenenin fonksiyonunda önemli rolü vardır. Alt çenenin açılmasını ve 

yutkunmayı sağlar (65, 122, 175). 
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2.4. TEMPOROMANDİBULAR RAHATSIZLIKLAR 
Temporomandibular eklemin (TME) anormal, eksik veya bozulmuş 

fonksiyonları temporomandibular rahatsızlık (TMR) olarak tanımlanır. İlk olarak 

Costen (1934) (18) çenedeki ve çevresindeki ağrıyı ve buna bağlı kulak 

semptomlarını tanımlamış ve “Costen Sendromu” olarak adlandırmıştır. 

Ardından “Temporomandibular eklem disfonksiyon sendromu” ve 

“Miyoartropati” terimleri kullanılmıştır. “Miyofasial ağrı disfonksiyon sendromu” 

ve “Temporomandibular eklem ağrı disfonksiyon sendromu” gibi ağrılı durumu 

belirten terimler de bu rahatsızlığı tanımlamak için kullanılmıştır. Bu 

tanımlamaların sadece kasları veya sadece temporomandibular eklemi içermesi 

nedeniyle eksik olduğu için tanımın kasları ve temporomandibular eklemi birlikte 

kapsaması gerektiği düşünülerek ilk olarak 1989’da Bell tarafından kullanılan 

“Temporomandibular rahatsızlıklar” terimi Amerikan Diş Hekimleri Birliği (ADA) 

tarafından da kabul edilmiş ve günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır (98). 

2.4.1. Temporomandibular Rahatsızlıkların Sınıflandırılması 
Temporomandibular rahatsızlıklar, 1987 yılında Amerikan Orofasial Ağrı 

Akademisi (AAOP)’nin işbirliği ile Uluslararası Baş Ağrısı Birliği (IHS) tarafından 

hazırlanan sınıflamada yer almıştır. Bu sınıflamanın Okeson tarafından modifiye 

edilmiş şeklinde TMR, çiğneme kası rahatsızlıkları, temporomandibular eklem 

rahatsızlıkları, kronik mandibular hipomobilite ve gelişimsel rahatsızlıklar olarak 

dört başlık altında sınıflandırılmıştır. Bu sınıflamada redüksiyonsuz disk 

deplasmanı temporomandibular eklem rahatsızlıkları başlığı altındaki, kondil 

disk kompleksi düzensizlikleri alt başlığı altında yer almaktadır (122).  

Çalışmamızda Dworkin ve LeResche’in (30) 1992 yılında yayınladıkları 

Temporomandibular Rahatsızlıklar için Araştırma Teşhis Kriterleri (TMR/ATK) 

kullanılmıştır. TMR/ATK rahatsızlıkları aşağıdaki şekilde sınıflandırmıştır; 

I) Kas Rahatsızlıkları 

 a) Miyofasial ağrı  

 b) Ağız açmada kısıtlılık olan Miyofasial ağrı  

II) Disk deplasmanları   

 a) Redüksiyonlu disk deplasmanı 
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 b) Ağız açmada kısıtlılık olan redüksiyonsuz disk deplasmanı 

c) Ağız açmada kısıtlılık olmayan redüksiyonsuz disk deplasmanı  

III) Artralji, artrit, artroz  

 a) Artralji 

 b) TME'nin osteoartriti 

 c) TME'nin osteoartrozu  

Bu sınıflandırmada başlıca işaret ve semptomları (ağrı, hassasiyet) ana 

grupları oluşturmak için kullanmışlardır. TMR/ATK’da teşhis gruplarının 

oluşturulmasında hastanın anamnez ve klinik muayene bulguları esas alınır (30, 

94). 

2.4.2. Kas Rahatsızlıkları  
Kas, tendon veya fasyalarda lokalize hassas noktalar (tetik noktaları) ile 

karakterize bölgesel ağrıdır. Miyofasial ağrıda bir grup kasta kasılma olur ancak 

miyospazmda olduğu gibi kasta kısalma söz konusu değildir. Tetik noktalar aktif 

(genellikle baş ağrısı hissedilir) veya latent (palpasyona hassas değildir ve 

yansıyan ağrı oluşturmaz) olabilir. Aktif tetik noktaları palpe edildiklerinde ağrı 

oluşturabilecekleri gibi provoke edildiklerinde tipik bölgesel yansıyan ağrı 

paternleri oluşturabilirler. Tetik noktalarının lokal anestezi enjeksiyonu, buz veya 

soğuk sprey ile inaktivasyonu ve ardından uygulanan TENS veya germe ağrıyı 

büyük ölçüde hafifletir (121, 122).  

 

2.4.3 Disk Deplasmanları 
Genellikle iç düzensizlikle eş anlamlı olarak kullanılan disk deplasmanları 

iç düzensizliğin sadece bir tipidir (100). Disk deplasmanları ilk olarak 1887 

yılında Annandale tarafından tanımlanmıştır. Ardından 1918 yılında Pringle 

tarafından TME ağrısının ve disfonksiyonunun nedeni olduğu açıklanmıştır. 

Ireland 1951 de klinik semptomlardaki ağrısız tıklamadan, aralıklı kilitlenmeli 

ağrılı tıklamaya ve eklemin kilitlenmesine uzanan ilerlemeyi açıklamıştır (103). 

Ağız kapalı durumdayken diskin posterior bandının kondil üzerinde saat 12 
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pozisyonunda olması diskin normal superior pozisyonudur. Bu pozisyondan 

±30º’lik sapmalar disk deplasmanı olarak isimlendirilir (158). 

 

2.4.3.1. Redüksiyonlu Disk Deplasmanı 
Kondile göre yanlış pozisyonda olan disk eğer ağız açma sırasında 

yakalanabiliyorsa buna “redüksiyon” denir ve bu durum “Redüksiyonlu Disk 

Deplasmanı” olarak adlandırılır. Disk yeniden eski konumunu alıncaya kadar 

ağız açmada kısıtlılık vardır. Disk eski konumuna döndükten sonra ağız açma 

yolunda belirgin deviasyon olur ve ardından normal ağız açma miktarı görülür. 

Diskin yakalanması sırasında genellikle bir tıklama sesi duyulur ancak bazı 

durumlarda hiç ses duyulmadan da disk yakalanabilir. Normal kondil disk ilişkisi, 

dişler karşılıklı kapanışa geçmeden hemen önce yani kapanışın sonuna yakın 

yeniden ilkinden daha hafif bir tıklama olana kadar gözlenir ve ikinci tıklama 

sonrası disk önde kalırken kondil daha geride konumlanır. Buna resiprokal 

tıklama adı verilir. Redüksiyonlu disk deplasmanının klinik bulguları; açmanın ve 

kapamanın değişik pozisyonlarında meydana gelen karşılıklı tıklama olması, 

lateral veya protrusive hareketler sırasında oluşan tıklama olması, alt çene 

protrusive pozisyonda açılıp kapatıldığında tıklamanın kaybolmasıdır. Ağız 

açma sırasında etkilenen tarafa doğru deviasyon, açma tıklamasından önce 

kontralateral tarafa sınırlı lateral hareket, eklem hareketleriyle artan ağrı, kondil-

disk ilişkisi normale döndüğünde bütün çene hareketleri hiçbir kısıtlama 

olmadan yapılabilmesi klinik bulgulara eşlik edebilir. Redüksiyonlu disk 

deplasmanlarının ayırıcı tanısı ses ile karakterize diğer eklem rahatsızlıkları 

(artiküler yüzeylerdeki yumuşak doku düzensizlikleri, hipermobilite ve eklem içi 

serbest yapılar) veya anatomik varyasyonlarla yapılabilir (30, 67, 97, 121,122).  

2.4.3.2. Redüksiyonsuz Disk Deplasmanı 
Redüksiyonsuz disk deplasmanı diskin kondilden uzaklaştığı ve kondil 

hareketleri sırasında normal pozisyonuna dönemediği klinik durumdur 

(121,122). Bu çalışmanın esasını teşkil eden redüksiyonsuz disk deplasmanı 

rahatsızlığı daha detaylı olarak ileride açıklanacaktır.  
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2.4.4.Artralji, Osteoartrit, Osteoartroz 

2.4.4.1. Artralji (Sinovit, Kapsulit) 
Temporomandibular eklemin eklem kapsülü veya sinovyal tabakasındaki 

ağrı veya hassasiyettir. Sinovit ve kapsülit gibi iltihapsal rahatsızlıklar 

çoğunlukla travma, iritasyon veya enfeksiyon sonucunda oluşur ve diğer 

TMR’ler ile birlikte görülebilir (97). 

 

2.4.4.2. Osteoartrit 
Eklem yapılarının dejenerasyonu sonucu oluşan durumdur. Yavaş 

ilerleyen bir rahatsızlıktır. Klinik olarak, palpasyonda ağrı, sürtünme sesi, ağız 

açmada kısıtlılık ve etkilenen tarafa deviasyon görülebilir. Kaba sürtünme sesi 

teşhise yardımcı olmakla birlikte, teşhisin doğrulanması için ağrı varlığı ve 

görüntüleme yöntemlerinin kullanımı gereklidir (97, 122). 

 

2.4.4.3 Osteoartroz 
Eklem formunun ve yapılarının bozulduğu eklemin dejeneratif 

rahatsızlığıdır. Oluşumu sinsidir ve sistemik rahatsızlıklarla ilgili değildir. 

Osteoartroz, ekleme gelen stres ile fizyolojik şok emicilerin (yumuşak dokular, 

kıkırdak ve kemik) yüklenmenin stresini başarılı olarak dağıtamaması sonucu 

oluşan fizyolojik dengesizliğe bağlanmaktadır (97). Dejenerasyon meydana 

geldiğinde eklem kıkırdağında aşınma ve altındaki kemikte de remodeling 

meydana gelir. Klinik olarak ağrı olmaması ile karakterizedir. Dejenerasyonun 

sonucu olarak muhtemelen krepitus (sürtünme sesi), genellikle ağız açmada 

kısıtlılık ve etkilenen tarafa deviasyon görülebilir. İleri safhalarda radyografik 

olarak kemikte yapısal değişiklikler gözlenebilir, ancak kıkırdaktaki 

dejenerasyon biyopsi veya artroskopi ile görülebilir (121,122). 
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2.5. REDÜKSİYONSUZ DİSK DEPLASMANI 
Ağız kapalı pozisyonda iken diskin posterior bandının kondilin üzerinde 

saat 12 pozisyonunda olduğu durum diskin normal superior pozisyonudur. Bu 

ilişkiden artı veya eksi 30 derecelik sapmalar disk deplasmanı olarak 

isimlendirilir (67, 158). Rammelsberg ve ark. (133) disk pozisyonundaki medial 

görüntülerde +15 derece, lateral görüntülerde +30 derecelik değişkenliğin 

normal olarak kabul edilmesi gerektiğini bildirmişlerdir. Posterior bandın saat 12 

pozisyonundan önde konumlandığı varyasyonlar olabilir. Bu durumda diskin 

orta ince bölümünün kondilin anterior çıkıntısı ile olan pozisyonel ilişkisi, diskin 

posterior bandının pozisyonundan daha önemlidir. Kondilin anterior çıkıntısı ile 

diskin ince orta bölümünün inferior konkavitesi temas halinde ise ve kondilin 

anterior çıkıntısı diskin bikonkav bölümü içinde yer almışsa disk normal 

pozisyonunda kabul edilmektedir. Bu iki yüzey birbirinden 2 mm’den fazla 

uzaklaştığında ise disk deplase (yer değiştirmiş) olarak kabul edilir. Kondilin 

anterior çıkıntısı diskin posterior bandıyla veya bunun kenarıyla karşı karşıya 

ise örneğin diskin ataşmanı üzerinde ise disk deplasmanı mevcuttur (67, 122).  
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Şekil 2-11: Redüksiyonsuz disk deplasmanı  

 

Disk deplasmanı herhangi bir yönde olabileceği gibi diskin tamamı veya 

bir bölümü deplase olabilir. Anterolateral ve anterior deplasman en sık 

görülmekle birlikte, diskin her yöne deplase olabileceği bildirilmektedir (67). 

Kondile göre yanlış pozisyonda olan disk ağız açma sırasında kondil 

üzerindeki normal pozisyonuna gelemiyorsa diğer bir deyişle redükte 

olamıyorsa ve kondilin ileri doğru olan translasyonu diski kondilin önüne doğru 

zorluyorsa bu durum “Redüksiyonsuz Disk Deplasmanı” olarak adlandırılır (67, 

97, 122) (Şekil 2-11).  
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2.5.1. Görülme Sıklığı 
TMR’ların işaret ve semptomlarıyla ilgili epidemiyolojik çalışmalar ilk 

olarak İskandinav ülkeleri ve kuzey Avrupa’da 1970’lerin başında yapılmıştır 

(13). Epidemiyolojik çalışmalar popülasyonunun yaklaşık %58’inde en azından 

bir disfonksiyon işareti (eklem sesi, açmada deviasyon, aralıklı kitlenme) ve 

yaklaşık %45’inde en azından bir tane TMR semptomu (yüz ağrısı, çene ağrısı) 

olduğunu bildirmektedir. Bu çalışmalar göz önüne alınarak toplumun %40-

60’ında TMR’ın en azından bir tipinin olduğu söylenebilir. Genel olarak 

popülasyondaki her 4 kişiden biri, TMR ile ilgili bazı semptomları bildirmesine 

rağmen, %5-10’u bunu bir problem olarak görüp, tedavi arayışı içerisindedir (13, 

98, 122). TMR’ların işaret ve semptomları tüm yaş gruplarında bulunabilmesine 

rağmen hastalık görülme sıklığı çocuklarda düşük, erişkinlerde yüksek ve 

yaşlılarda ise düştüğü gözlenmiştir (13). Ozan ve ark.’ları (126) TMR işaret ve 

semptomlarının Türk toplumundaki görülme sıklığını inceledikleri çalışmalarında 

toplam 792 hastanın 171’inde TME palpasyon hassasiyeti, 319’unda en az bir 

çiğneme kasında hassasiyet, 182’sinde eklem sesi, 24’ünde krepitus ve 

124’ünde eklem ağrısı olduğunu bildirmişlerdir. Kursoğlu (81) TMR şikayeti 

olmayan genç popülasyonda temporomandibular rahatsızlıkların sıklığı ve 

dağılımını incelediği doktora çalışmasında, topluluğun %51’inde en az bir TMR 

belirtisi, %87’sinde ise klinik olarak teşhis edilen en az bir TMR bulgusuna sahip 

olduğunu bildirmiştir. Ayrıca teşhisi konulan TMR’den; kas rahatsızlıklarının %3, 

disk deplasmanlarının %13, artralji, artrit, artroza ise sadece %4 oranında 

rastlanmıştır. 

TMR görüntüleme yöntemlerinin zaman içerisinde ilerlemesiyle 

asemptomatik bireylerin disk pozisyonları ve artiküler kemik yüzeyleri 

incelenmiştir. Hiçbir TMR semptomu göstermeyen bireylerin yaklaşık üçte 

birinde disk deplasmanlarının varlığı saptanmıştır. Disk deplasmanlarının 

asemptomatik bireylerde bu kadar yüksek oranda bulunması akla konjenital 

normal anatomik varyasyonların mümkün olabileceğini getirse de yaşları 6 ile 

11 arasında değişen çocuklarda %11 oranında disk deplasmanı görülmesi;  disk 

deplasmanlarının daha çok yaşamın ilk evrelerinde görülen kazanılmış bir 

durum olabileceğini düşündürmektedir. Fonksiyonel bozukluğu olan hastaların 
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%85’inde anteriora disk deplasmanı olduğu bildirilmiş ve bunların %56’sının 

redüksiyonsuz disk deplasmanı olduğu görülmüştür (67, 84, 127, 135).  

Redüksiyonlu disk deplasmanı yıllarca ilerlemeden kalabilmekle beraber 

redüksiyonsuz disk deplasmanına dönüşebilir. Kısa ve uzun dönemli çalışmalar 

TME seslerinin oldukça çok olduğunu göstermesine rağmen, redüksiyonsuz 

disk deplasmanı gibi daha ileri bir duruma geçmenin sık olmadığını 

göstermektedir. Redüksiyonlu disk deplasmanından redüksiyonsuz disk 

deplasmanına doğru geçişte rol oynayan potansiyel faktörler ve ilerleme hızı 

günümüzde tam olarak açıklığa kavuşmamış olmakla birlikte çiğneme sırasında 

eklem ağrısı şikayeti ile eklem fonksiyonlarında bozukluk olan ve diskin 

posterior bandında kalınlaşma saptanan hastalarda ilerlemenin daha çok 

olacağı düşünülmektedir (6, 67, 85).  
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2.5.2. Klinik Bulgular 
Redüksiyonsuz disk deplasmanı, klinik bulgularına göre akut ve kronik 

olarak ikiye ayrılabilir. 

2.5.2.1. Akut Redüksiyonsuz Disk Deplasmanı  
Akut fazda disfonksiyon klinik açıdan daha belirgindir. Diskin redükte 

olmaması durumunda kondilin translasyonu diski ileri doğru zorlar. Kondilin 

önünde yer alan disk de kondilin tam olarak translasyonuna izin vermez. Bu 

translasyon kısıtlaması ağzın maksimum açılmasını engeller. Ağız açıklığının 

kesiciler arası mesafesi eklemin rotasyon hareketi miktarı kadar yani yaklaşık 

20-30mm.’dir. Etkilenen taraftaki kondil tam olarak translasyon yapamazken, 

diğer taraftaki sağlıklı eklem normal fonksiyonunu tamamlar. Bundan dolayı 

klinikte hasta ağzını açtığında alt çene hasta tarafa doğru deflekte olur. Ayrıca 

etkilenen tarafa doğru normal lateral hareket yapılabilirken (etkilenen taraftaki 

kondil sadece rotasyon hareketi yapar), diğer tarafa doğru yapılan lateral 

harekette kısıtlılık mevcuttur (kondil anteriora redükte olmuş disk üzerinden 

translasyon yapamaz) (67, 74, 122). 

Rahatsızlık eğer makrotravma kaynaklı değilse, genellikle hastanın 

etkilenen ekleminde geçmişte tıklama şikayeti vardır. Tıklama tipik olarak ağız 

açmanın kısıtlanmasıyla birlikte kaybolur. Etkilenen eklem lateral ve posterior 

palpasyonda aşırı duyarlıdır. Eklem komponentlerinin yanlış konumlanmasıyla 

oluşan mekanik düzensizlikten dolayı fizyolojik olmayan kas kontraksiyonu 

nedeniyle kaslarda da rahatsızlığa neden olabilir. Bazen, artiküler fossa içinde 

kondil pozisyonunun değişmesi sonucu hastada oklüzal erken temaslar 

görülebilir. Eklemin bilateral manüel manipülasyon ile yüklenmesi sonucunda 

kondil retrodiskal dokular üzerine yerleştiği için ağrı ortaya çıkabilir (67, 74, 

122). 

Akut redüksiyonsuz disk deplasmanının klinik bulguları aşağıdaki şekilde 

özetlenebilir:  

• Ağız açılımının aniden kısıtlanması,  

• Çenenin etkilenen tarafa doğru olan defleksiyonu,  

• Kontralateral tarafa doğru olan çene hareketlerinin kısıtlanması,  
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• Etkilenen tarafa doğru olan çene hareketlerinde kısıtlılık olmaması,  

• Çene fonksiyonunda eklem ağrısı,  

• Pasif germede sert sonlanma olması, 

• Etkilenen taraftaki eklemde hassasiyet ve ağız açmanın kısıtlanmasıyla 

aniden yok olan ses hikayesi. (67, 74, 86, 122). 

 

2.5.2.2. Kronik Redüksiyonsuz Disk Deplasmanı 
Manipülasyonla veya spontan olarak akut faz kronik duruma geçebilir. 

Kondiler translasyon engellenmeden ileri hareket olabilmesi için kapsül ve disk 

ataşmanları gittikçe uzarlar. Ağız açmada az bir defleksiyon olabilir. Bu en iyi, 

hastayı yatırıp arkadan ve üstten bakarken görülebilir. Simetrik ve düzenli ağız 

açılımı normal disk pozisyonunu göstermez. Klinik semptomlar yok olduğundan 

teşhis için aşağıdakilerin varlığı önemlidir: 

• Tıklama ve ardından tıklamanın kaybolmasıyla birlikte ağız açmada 

kısıtlılık hikayesi, 

• Yavaş yavaş düzelen alt çene hareketleri. 

Enflamasyonun işaretleri olarak, şiddetli ağrı, efüzyon ve eklem 

dokularının artan vaskülaritesi genellikle kronik redüksiyonsuz disk deplasmanı 

olan eklemlerde daha fazla görülür (67, 74, 86, 122). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30

2.5.3. Teşhis 
Araştırmamızda kullanılan TMR/ATK’ya göre hastanın muayenesi 

sonucu redüksiyonsuz disk deplasmanı teşhisi için aşağıdaki kriterlerin 

bulunması gerekmektedir (30). 

2.5.3.1. Akut Redüksiyonsuz Disk Deplasmanı Teşhisi 
Disk kondil ile fossa arasındaki normal pozisyonundan daha öne, medial 

veya laterale yer değiştirmiştir ve ağız açmada kısıtlılık mevcuttur. 

Teşhis kriterleri 

1. Ağız açmada belirgin kısıtlılık şikayeti 

2. Yardımsız maksimum ağız açma ≤35mm  

3. Yardımsız maksimum ağız açmadaki kesiciler arası mesafeye göre, pasif 

germe ile ağız açıklığında 4mm veya daha az bir artış olması 

4. Kontralaterale hareket miktarı ≤7mm ve/veya ağız açmada sorunun 

olduğu tarafa doğru defleksiyon 

5. Ya, a) eklem sesinin olmaması veya b) redüksiyonlu disk deplasmanı 

teşhis kriterlerine uymayan eklem sesi varlığı (30). 

 

2.5.3.2. Kronik Redüksiyonsuz Disk Deplasmanı Teşhisi 
Diskin kondil ve fossa arasındaki normal pozisyonundan öne, medial 

veya laterale kaydığı durumdur. Akut redüksiyonsuzdan farkı ağız açmada 

kısıtlılık olmamasıdır. 

Teşhis kriterleri  

1) Geçmişte ağız açmada belirgin kısıtlılık hikayesi  

2) Yardımsız maksimum ağız açma ≥35mm  

3) Pasif germe ile ağız açıklığında, maksimum yardımsız ağız açmadaki 

kesiciler arası mesafeye göre 5mm veya daha fazla bir artış 

sağlanması.  

4) Kontralaterale hareket miktarı ≥7mm  
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5) Redüksiyonlu disk deplasmanı kriterleriyle uyuşmayan eklem sesinin 

varlığı  

6) Görüntüleme yöntemi olarak artrografi veya MRG gibi redüksiyonsuz 

disk deplasmanının görülebildiği bir yöntemden yararlanılabilir (30). 

 

2.5.4. Radyografik Görüntüleme 
Araştırmamızda kullanılan TMR/ATK’ya göre MRG sonrası hastaya 

redüksiyonsuz disk deplasmanı teşhisi konulabilmesi için aşağıdaki kriterlerin 

bulunması gerekmektedir.  

1) Interkuspal oklüzal pozisyonda diskin posterior bandı saat 12:00 

pozisyonundan belirgin şekilde önde konumlanmıştır. En azından 

saat 11:30 pozisyonundan daha önde konumlanmıştır. 

2) Ağız tam olarak açıldığında posterior bant saat 12:00 pozisyonundan 

belirgin şekilde önde kalır (30). 

Manyetik Rezonans Görüntüleme yöntemi artrografi ile birlikte TME disk 

deplasmanlarının teşhisinde en sık tercih edilen yöntemdir. Disk ve kondil 

ilişkisinin dinamik olarak incelendiği, teşhiste %84 doğruluk oranı olan artrografi 

yönteminde disk perforasyonlarının da saptanması bir avantajken invaziv bir 

yöntem olması, hastanın yüksek dozda radyasyona maruz kalması, kontrast 

maddenin eklem boşluğuna enjeksiyonunda çeşitli komplikasyonların 

oluşabilmesi gibi dezavantajları bu yöntemin rutin olarak kullanılmasını 

engellemektedir (122, 164). Yumuşak dokulardaki moleküllerin (özellikle suyun) 

enerji seviyelerinde yüksek manyetik alanlar ile farklılık yaratarak görüntü elde 

edilen MRG ile radyasyon oluşmaz ve herhangi bir komplikasyonu 

bildirilmemiştir (122). İlk olarak 1946 yılında Bloch ve ark. ile Purcell ve ark.’ları 

tarafından çalışma prensibi tanımlanan MRG yöntemi, 1971 yılında 

Damadian’ın ve 1973 yılında Lauterbur’un keşifleriyle klinikte kullanılabilir hale 

geldiği bildirilmiştir (11). TMR’nin değerlendirilmesinde MRG’nin güvenilir bir 

yöntem olduğu ve sagital ve koronal görüntülerin beraber kullanılmasıyla 

teşhiste doğruluk oranının %95 olduğu bildirilmiştir (91, 160, 161). Serebral 

anevrizma klipsi, kalp pili ve ferromagnetik yabancı oluşum bulunan kişilerde 
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MRG yöntemi kontraendikeyken, ortodontik apareyler, dental implantlar ve 

restorasyonlar herhangi bir problem oluşturmaz. MRG yöntemi disk 

düzensizliklerinin teşhisinde güvenilir bir yöntemdir ve altın standart olarak 

isimlendirilir (11). MRG’de standart görüntüleme protokolü mandibular kondilin 

uzun eksenine dik ve paralel sagital ve koronal görüntüleri içerir (85). MRG 

yönteminde deplase olarak saptanan her diskin patolojik bir bulgu olarak kabul 

edilemeyeceği unutulmamalıdır. Yapılan çalışmalar asemptomatik bireylerde 

%26 ile %38 oranında disk düzensizliği olduğunu göstermektedir. MRG 

yönteminin dezavantajı pahalı olmasıdır(122). 

 

2.5.5. Ayırıcı Tanı 
Redüksiyonsuz disk deplasmanının ayırıcı tanısı ağız açmada kısıtlılık ile 

karakterize rahatsızlıklar ile yapılabilir. Kondil kırıkları, servikal fleksiyon-

ekstansiyon (Whiplash) yaralanması, myospazm (özellikle lateral pterygoid 

kasın myospazmı), kapsüller kısıtlılık,  adezyon, trismus, akut iltihabi bir 

hastalık, ankiloz, romatoid artrit, tümörler, koronoid çıkıntının uzaması bu 

rahatsızlıklar arasında sayılabilir (121, 122). 

Ağız açıklığında ani bir kısıtlık oluşmasıyla karakterize olan rahatsızlıklar 

redüksiyonsuz disk deplasmanı, kondil kırıkları ve servical fleksiyon-ekstansiyon 

(Whiplash) yaralanmasıdır. Ağız açıklığında ani bir kısıtlılık ortaya çıktığında, 

sıklıkla bu disfonksiyonun başlaması ile ilişkili olarak bildirilen bir olay vardır. 

Redüksiyonsuz disk deplasmanı hastalarının %50’si rahatsızlıklarının 

başlangıcında bir olay olduğunu bildirmişlerdir. Hem tek taraflı kondil 

kırıklarında hem de akut redüksiyonsuz disk deplasmanında alt çene ağzın 

açılması sırasında etkilenen tarafa doğru deflekte olur, ağız açıklığında kısıtlılık 

mevcuttur. Bu semptomlar kısmen eklem yaralanması sonrası oluşan kassal 

cevap, kısmen de kondilin kırık parçasının veya yer değiştirmiş diskin mekanik 

engellemesinden kaynaklanır. Her iki durumda da eklem palpasyonunda 

hassasiyet vardır. Tek taraflı kondil kırıklarında kırık parçanın deplase olmasıyla 

etkilenen tarafta alt çenenin boyu kısalır ve dişlerin düzgün oklüzyonu mevcut 

değildir. Kondil kırığı bilateral olduğunda ise çene ucu simetrik olarak hareket 

eder ve kapanışta belirgin bir ön açıklık görülebilir (67). 
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Redüksiyonsuz disk deplasmanında ağız tam açıldığında parmaklar alt 

üst kesiciler arasına yerleştirilip pasif bir germe uygulandığı zaman sert 

sonlanma vardır yani ağız daha fazla açılmaz. Servical fleksiyon-ekstansiyon 

(Whiplash) yaralanması gibi kas kaynaklı ağız açıklığında kısıtlılık olduğu 

durumlarda ise pasif germe sonucunda yumuşak sonlanma olduğu görülür ve 

ağız açıklığı arttırılabilir. Ayrıca çeneyi kapatan kasların spazmında sadece 

çenenin açılması sırasında bir kısıtlama mevcuttur. Fakat redüksiyonsuz disk 

deplasmanında ağız açmada kısıtlılıkla birlikte protrusiv ve kontralateral 

hareketlerde de kısıtlılık vardır. Lateral pterygoid myospazmı olan hastalarda 

yukarıdakilere ilaveten hasta dişlerini oklüzyona getirdiğinde ağrı oluşur fakat 

redüksiyonsuz disk deplasmanı olan hastalarda maksimum interkuspidasyonda 

ağrı yoktur (74, 169). 

Ağız açıklığında ani bir kısıtlık oluşması ve bu duruma TME seslerinin 

kesilmesinin eşlik etmesi akut redüksiyonsuz disk deplasmanının belirgin bir 

işaretidir. Eğer disk akut olarak yanlış pozisyonda kalırsa ağzın açılması 

zamanla düzelmez. Ama buna karşın yaralanma sonucunda posterior disk 

ataşmanlarında yırtılma, uzama ve perforasyon meydana gelirse çene 

hareketleri zamanla düzelir(67).  

Disk ve fossa arasında oluşan adezyonlar sonucunda da kondil ve diskin 

beraber translasyonu engellenmiştir ve sadece kondilin rotasyonu mevcuttur. 

Redüksiyonsuz disk deplasmanından farklı olarak bilateral manipülasyon ile 

çene yüklendiği zaman eklemde ağrı oluşmaz (122). 

Ağız açıklığında ani bir kısıtlık olan redüksiyonsuz disk 

deplasmanlarından farklı olarak ağız açmada kısa bir süre zarfında dereceli 

olarak kısıtlılığın oluşmasıyla karakterize rahatsızlıklar trismus, iltihabi bir 

hastalık ve TME’ye alınan bir travma sonrası ile TME iltihabı sonrası ortaya 

çıkan ankilozdur. Fibröz ankilozlarda hastalığın olduğu tarafa doğru olan 

hareketlerde kısıtlılık mevcuttur, fakat ağrı yoktur ve ağız açılması çok sert 

sonlanma gösterir. Kemik ankilozlarda ise bazı hastalar 11 mm’ye kadar 

açabilse de ağzın hareketlerinde aşırı bir kısıtlılık mevcuttur ve radyografide 

eklem boşluğu izlenemez (11). Ağız açmada uzun sürede oluşan kısıtlılık ile 

karakterize olan hastalıklar ise romatoid artrit, tümörler ve koronoid çıkıntı 
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uzamasıdır. Koronoid çıkıntının uzaması konjenital veya TME hipomobilitesini 

takiben sekonder olarak gelişebilir. Ağzın açılması koronoidin zigomatik kemiğe 

çarpması sonucunda engellenir ve bu esnada eklem sesine benzer bir ses 

ortaya çıkabilir. Bu ses eklem sesinden farklı olarak ağzın açılması sırasında 

elle palpasyonda vibrasyon ve sarsıntı olarak hissedilebilir (67) (Şekil 2-12). 

 
Şekil 2-12: Koronoid hiperplazi vakasının üç boyutlu bilgisayarlı tomografi görüntüsü 
ve klinik muayenede ağız açmada kısıtlılık 

 

Kapsülit ve sinovitler de ağız açma sırasında kısıtlılık ve ağrı mevcuttur. 

Tek taraflı olurlarsa çenede defleksiyon görülebilir. Redüksiyonsuz disk 

deplasmanından farklı olarak etkilenen eklemde şişme olabilir ve aynı taraftaki 

dişlerde disklüzyon mevcuttur. Sistemik skleroderma hastalığında da ağız 

açmadan kısıtlılık ve redüksiyonsuz disk deplasmanına benzer sert sonlanma 

mevcuttur. Hastanın yüz derisinin fibröz bir hal alması sonucu deride sıkı 

bantlar şeklinde bir görüntü vardır (11). 

Redüksiyonsuz disk deplasmanı hastalarında alt çene hareketlerinin yön 

kontrolü kaybedilebilir. Hastadan çenesini sağa ve sola doğru hareket ettirmesi 

istendiğinde hasta farkında olmadan çenesini hep tek tarafa doğru hareket 

ettirebilir. Bu durumun mekanoreseptörleri de içeren doku yıkımı sonucu 

olduğuna inanılmaktadır. Özellikle posterior disk ataşmanı ve kapsülde görülen 

baskı ve gerilimler sonucunda tip I ve tip II mekanoreseptörlerde hasar 

oluşabilir. Bazı hastalarda etkilenen tarafa doğru kontrol kaybı gözlenirken bazı 

hastalarda kontralateral tarafta problem olabilir. Yön farkının nedeni olarak 

diskin farklı yönlere doğru yer değiştirerek (anterior, anteriomedial, lateral gibi) 

kapsül ve intraartiküler yapıların değişik yerlerinin zarar görmesi gösterilir. 
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Etkilenen taraftaki kondil üzerine parmakla basınç uygulama sonucunda 

reseptörlerin uyarılmasıyla hastaların dörtte birinde geçici düzelmeye 

rastlanmıştır. Ayrıca lateral hareketlerin çok az diş teması ile yapılması 

hastaların beşte birinde yön kontrolünü normale döndürmüştür (67). 

 

2.5.6. Etyoloji 
Diskin kondil üzerindeki pozisyonu diskin morfolojisi, eklem içi basınç, 

diskal ligamanlar tarafından korunur. Diskin morfolojisinin değişmesi; diskal 

ligamanlarda uzama meydana gelmesi; superior retrodiskal laminanın uzayıp, 

elastikiyetini kaybetmesi sonucu diske retraktif kuvvet uygulayamaması; 

superior lateral pterygoid kasının diske anterio-medial yönde devamlı bir kuvvet 

uygulaması diskin kondil ile olan normal ilişkisinin bozulmasına ve rahatsızlığın 

ortaya çıkmasına neden olabileceği düşünülmektedir (122). 

TMR’ların çeşitli rahatsızlıkları kapsadığı ortaya çıkınca tek faktöre 

dayanan etyolojik düşünceler etkilerini yitirerek multifaktöriyel etyoloji düşüncesi 

ortaya çıkmıştır. Bu multifaktöriyel etyoloji düşüncesi 1970’lerin sonlarına doğru 

genel kabul görmüştür (13). TMR’lere neden olabilecek çok sayıda faktör 

mevcuttur. TMR riskini arttıran faktörlere ortam hazırlayıcı faktörler, TMR’nin 

başlamasına neden olan faktörlere başlatıcı faktörler ve TMR’nin iyileşmesini 

bozan ve hastalığın ilerlemesine neden olan faktörlere de devam ettirici faktörler 

denir (122). Genellikle, sistemik (genel sağlık), psikolojik (kişilik ve davranış) ve 

yapısal (oklüzal özellikler, aşırı örtülü kapanış, büyükazı dişlerinin kaybı, open-

bite, eklem laksisitesi, artiküler eminensin dikliği, glenoid fossa ve kondil başının 

morfolojisi, posterior kondil pozisyonu) ortam hazırlayıcı faktörler olarak 

sınıflandırılır (67, 122, 158). Başlatıcı faktörler genellikle travma (mikro ve 

makro travma), aşırı ve ya ters yüklenme ve parafonksiyonları içerir. Devam 

ettirici faktörler de sıklıkla davranışsal, sosyal ve duygusal problemler, stres ve 

metabolik problemler ile ilgilidir (13, 22). Etyolojik faktörler anatomik, 

nöromüsküler ve psikolojik/davranışsal olarak da sınıflandırılabilir. Rahatsızlığın 

tipine, patolojinin derecesine göre ve kişiden kişiye farklılık göstererek tek bir 

faktör yukarıdaki sınıflamalardan birine veya hepsine birden dahil olabilir. 
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TMR’lerin tedavisindeki başarı neden olan faktörleri ortaya çıkamaya ve kontrol 

etmeye dayanır (22, 122).  

1800’li yılların sonundan başlayarak 1940 ve 1950’lerin sonuna kadar 

TMR’nin etyolojisinde önemli bir faktör olarak düşünülen oklüzyon, Schwartz’ın 

çiğneme kaslarının ve emosyonel gerilimlerin önemini ortaya koymasından 

sonra önemini kaybetmiştir (98). Oklüzal faktörler ile TMR ilişkisini inceleyen 

çalışmalar oklüzal faktörlerin etkisinin sanıldığının aksine çok az olduğunu 

göstermektedir (22). 

En sık rastlanılan etyolojik faktör travmadır. Makrotravma ve mikrotravma 

olmak üzere 2 tip travma söz konusudur. Eklemde yapısal değişikliğe neden 

olabilecek, ekleme uygulanan ani bir kuvvet olarak tanımlanan makrotravma 

direk ve indirek olarak ikiye ayrılır. Özelikle dişler temasta olmadığında çeneye 

alınan darbe, ağzın çok fazla açılmasının söz konusu olduğu entübasyon 

işlemleri, 3. büyük azı dişinin çekimi ve uzun süren diş tedavileri diskal 

ligamanlarda uzama meydana getirerek TME’de yapısal değişiklik 

oluşturabilecek direk makrotravmalardır (122). En sık karşılaşılan indirekt 

makrotravma tipi servical fleksiyon-ekstansiyon (Whiplash) yaralanmasıdır. 

Servical fleksiyon-ekstansiyon yaralanması ile TMR arasında bir ilişki olduğunu 

söyleyen çalışmalar mevcuttur (8, 122, 154). Servical fleksiyon-ekstansiyon 

yaralanması disk deplasmanlarını başlatabilir ama aralarındaki ilişkinin çok sık 

olmadığı Bergman ve ark.’nın yaptığı bir çalışma ile gösterilmiştir. Trafik kazası 

nedeniyle, servical fleksiyon-ekstansiyon yaralanması görülen 60 hastada 

yapılan prospektif klinik ve MR görüntülemeli çalışmada kontrol grubu ile 

hastalar arasında disk deplasmanı görülme sıklığı açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir farka rastlanılamamıştır (8).  

Uzun süre boyunca eklem yapılarına uygulanan sürekli küçük kuvvetler 

mikrotravma olarak adlandırılır. Eklem yüzeylerini saran yoğun fibröz bağ 

dokuları bu kuvvetleri iyi bir şekilde tolere edebilir. Ayrıca bu dokuların sağlıklı 

kalabilmesi için besleyici maddeleri taşıyan sinoviyal sıvının hareketi bu 

kuvvetler sayesinde olur (122). Mikrotravmalar sonucu oluşan mekanik streslere 

TME, adaptasyon kapasitesi (eklem yüzeylerinde remodelling ile sonuçlanan 

metabolik olaylar) ile cevap vermektedir (25). Fakat mikrotravmalar sonucu 
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oluşan aşırı kuvvetler dokuların fonksiyonel limitini aşarsa sinoviyal sıvının 

lubrikasyon özelliğinin bozulmasına ve eklem yüzeylerinde sürtünmenin 

artmasına neden olur. Bruksizm veya diş sıkma, yanak ve dudak ısırma, tırnak 

yeme gibi parafonksiyonlar ve mandibular ortopedik dengesizlik sonucu 

mikrotravma meydana gelebilir (122). 

 

 

2.5.7. Tedavi 
TMR tedavisinin Eski Mısırlara kadar dayandığı tarihçiler tarafından 

bildirilmektedir. M.Ö. 5.yüzyılda Hipokrat mandibular dislokasyonların 

redüksiyonunda bugün kullanılan metotlara çok benzeyen bir metot 

tanımlamıştır. Mandibular dislokasyonların bu ilk tedavi yöntemini enfeksiyon, 

travma veya artrit ile ilişkili ankiloz veya trismusların fiksasyon olarak 

tanımlanan tedavileri izlemiştir. İlk cerrahi işlemler ankiloz ve tekrarlayan 

dislokasyonların tedavisi için gerçekleşmiştir. Annadale 1887 yılında ilk kez 

artiküler diski cerrahi olarak yeniden konumlandırmıştır. 1900’lü yılların başında 

ise TMR’nin başarılı bir şekilde tedavisi için artiküler diskin çıkarılması, Lanz, 

Pringle ve Wakeley gibi birkaç cerrah tarafından bildirilmiştir. Costen’in 1934 

yılında çenedeki ve çevresindeki ağrı ile birlikte görülen kulak semptomlarının 

dişlerin kapanışı ile iyileştiğini bildiren teziyle TME ve dişler ilgi odağı olmuştur 

(18, 98 ). 
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Günümüzde redüksiyonsuz disk deplasmanlarının tedavisinde kullanılan 

yöntemler 7 ana başlık altında toplanabilir.  

1. Davranışsal Tedavi  

• Öğütler Vermek 

• Stresle Başa Çıkabilme 

• Biofeedback 

2. Farmokoterapi  

3. Fizik tedavi  

• Masaj  

• Egzersizler 

• Fiziksel Ajanların Kullanımı  

• Fiziksel Aracıların Kullanımı 

4. Manüel Manipülasyon  

5. Splint Tedavisi  

• Stabilizasyon Splinti 

6. Artrosentez  

7. Cerrahi Yöntemler 

• Artroskopi 

• Modifiye Kondilotomi 

• Açık Eklem Cerrahileri 
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2.5.7.1. Davranışsal Tedavi 
Ağrı varlığında uygulanan konvansiyonel fizik tedaviler kabul edilebilir 

tedavi etkisine sahiptir ancak rahatsızlık daha kronik hale geçtikçe ve daha 

direnç kazandıkça fiziksel ve davranışsal tedavilerin birlikte uygulanması daha 

iyi sonuçlar vermektedir (120).  

Davranışsal tedavi yaklaşımları: 

Bu tedaviler standart değildir. Hastaya uygun ve özel hazırlandığında 

daha etkilidir. 

1. Öğütler vermek: Hastaya önerilerde bulunma ve yönlendirme 

olarak açıklanabilir. Öğütler vermek hekimin hastanın davranışları üzerindeki 

etkisini arttırır. Ancak tek başına rahatsızlık üzerine etkisi çok azdır. Hastayla 

yapılan görüşmeler ve öğütler vermek hastanın zaman içinde semptomlardaki 

değişimi görmesi açısından önemlidir (120). 

2. Stresle başa çıkabilme: Stresle başa çıkabilme yöntem odaklı 

kısa süreli tedavidir. Stresle başa çıkabilme iyi bir başlangıç tedavisidir. Stres de 

ağrı gibi bir uyaranla başlar ve bu genellikle bir olaydır. Olay içsel (kişinin 

kafasında oluşan korku veya geçmişte olan kötü bir olayın hatırlanması) veya 

dışsal (aile içi bir kavga, zor bir idareci ile çalışma) olabilir. Kronik ağrı genellikle 

stresin en önemli nedenidir bu nedenle ağrı ile başa çıkma kadar stresle başa 

çıkmada önemlidir ve eş zamanlı yürütülmelidir. Strese reaksiyonu kızgınlık ve 

öfke olanlara da rahatlama yöntemleri öğretilmelidir ancak bu oldukça zordur. 

Bu nedenle davranışsal tedavi sınırları dışında bırakılabilir (120). 

3. Biofeedback: Düşünce vücut birlikteliğine en çok yaklaşan 

tedavidir. Kas ağrısı ve gerilim için olanlarda bir ölçüm cihazı vardır. Teori 

şöyledir hasta giriş için direnç hissi kazanırsa, giriş sinyali oluşturan davranışları 

kontrol etmeyi öğrenebilir. Davranışsal metotların başarısız olduğu vakalarda 

başarıyla kullanılabileceği klinik çalışmalarla bildirilmiştir. Hastaya önce 

kaslarını kasması sonra gevşetmesi şeklinde sikluslar halinde çalışmalar 

yaptırarak rahatlamayı öğrenmesi sağlanabilir. 1-2 hafta aralıkla yapılan 

seanslar hastanın rahatlamayı başarıyla öğrenmesi için yeterlidir (120). 
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2.5.7.2. Farmakoterapi 
Farmakolojik tedavi TMR ile ilişkili semptomların tedavisinde etkili bir 

metod olabilir ama ilaç tedavisi diğer tedavilerle kombine bir şekilde uygulandığı 

zaman iyi sonuçlar vermektedir. TMR’nin tedavisinde sıklıkla kullanılan 

farmakolojik bileşikler; akut ağrılarda analjezikler ve kortikosteroidler, hem akut 

hem de kronik ağrılarda non-steroid antienflamatuar ilaçlar (NSAİ) ve kas 

gevşeticiler, kronik ağrılarda, trisiklik antidepresanlardır. NSAİ (İbuprofen 600-

800mg 3x1) intrakapsüller ağrı ve enflamasyon için etkili bir ilaçtır. Trisiklik 

antidepresanların antidepresan etkilerine ilave olarak özellikle düşük dozlarda 

kullanıldıklarında analjezik etkilerinin de olduğu çok sayıda klinik ve deneysel 

araştırma ile gösterilmiştir (20, 88, 96, 122, 123, 151, 153). TME‘deki lokalize 

ağrının tedavisinde topikal kapsaisin uygulaması da değerlendirilmiştir (168) 

TME ile ilgili problemlerin tedavisinde basit bir yöntem olarak kullanılan 

glikokortikoidlerin eklem içi enjeksiyonlarının yapılan deneysel çalışmalar 

sonucunda eklem kıkırdaklarında nekroza neden olabileceği bulunmuş ve klinik 

çalışmalar da birkaç enjeksiyon sonucunda TME’de hasar oluşturabileceğini 

bildirilmiştir (150)  

 

2.5.7.3. Fizik Tedavi  
Fizik tedavi seçeneği invaziv olmayan konservatif tedavi yöntemlerini 

kapsar ve TMR’nin diğer tedavi alternatifleriyle birlikte kullanılır. TMR ağrısının 

azaltılması, TME fonksiyonunun ve vücut postürünün düzeltilmesi amacıyla 

uygulanır. Fizik tedavi yöntemleri masaj, rotasyon, koordinasyon, germe 

egzersizleri, fiziksel ajanların kullanımı (yüzeysel ve derin sıcak-soğuk 

uygulama), fiziksel aracıların kullanımı (Transkutanöz Elektriksel Sinir Uyarımı 

(TENS), Ultrasound (US), biofeedback, akupunktur, tetik noktası enjeksiyonu) 

gibi çeşitli yöntemler içerir (19).  

TENS en yaygın ve en önemli elektroanaljezi yöntemidir. Melzac ve 

Wall’ın 1965 yılında kapı kontrol teorisini geliştirmelerinden bu yana akut ve 

kronik ağrı durumlarında kullanılmaktadır. Soğuk uygulama kas spazmını, 

kanamayı kontrol etmek ve enflamasyon ile ağrıyı azaltmak için kullanılan bir 

tedavi yöntemidir. TME’ye soğuk uygulaması soğuk paket, buz masajı ya da 
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spreylerle yapılabilir. Soğuk paketler bir havluya sarılarak günde 4-5 kez 5-7 

dakika olarak uygulanabilir. Soğuk uygulanmasından sonraki dokunun ısınması 

esnasında kan akışındaki hızlanmanın dokuların onarımına katkısı olduğu 

düşünülmektedir. Sıcak uygulaması lokal dolaşımı artırır, sedatif etki yapar, kas 

spazmını çözer, membran geçirgenliğini artırır, sinir iletimini yavaşlatır, 

kollajenin esnekliğini arttırır. Manipülasyon ve germe egzersizlerinden önce 

uygulanması bu nedenle önemlidir. Sıcak uygulama 10-15 dakika süreyle 30 

dakikayı aşmayacak şekilde yapılmalıdır. Yüksek frekanslı ses dalgalarından 

oluşan ultrasound (US) ile kemiğe ek olarak disk ve kapsül gibi yapılarda çok iyi 

ısınır. US uygulaması genellikle 0,8-1watt/cm2 gibi düşük yoğunluk ve 3-4 

dakika süreyle yapılır. Özellikle posttravmatik durumlarda sıcak uygulaması ve 

US birlikte kullanımı önerilmektedir. Tetik nokta enjeksiyonları özellikle 

miyofasial ağrı sendromlarında kullanılır. Tetik noktaya vazokonstrüktör madde 

içermeyen lokal anestezik infiltrasyonu veya akupunktur iğneleri ile kuru 

iğneleme şeklinde yapılır. Yumuşak doku mobilizasyonu (masaj) ağrılı kasa 

uygulanan, nazik hareketlerle hastanın kendisi veya fizyoterapist tarafından 

yapılan tedavidir. Kas masajı miyofasial ağrıyı azaltarak kas mobilitesini arttırır. 

Egzersiz programların çoğu kas koordinasyonunu geliştirmek, kasları 

gevşetmek, alt çenenin hareket miktarını arttırmak ve kasları kuvvetlendirmek 

için planlanır. Her hasta için özel olarak planlanan çene egzersizleri gevşeme, 

germe, rotasyon gibi egzersizler içerebilir. TME cerrahisi sonrasında fizik tedavi 

yöntemleri uygulanması (özellikle egzersizler) tedavi başarısını arttırır (9, 13, 

122, 169). Redüksiyonsuz disk deplasmanı hastalarında germe egzersizleri 

posterior ligamanlarda perforasyon oluşturabilir, bu yüzden germe 

egzersizlerinin uygulamasından kaçınmak gerekmektedir (59). TMR’ların 

tedavisinde fiziksel tedavinin başarısının çok az olduğunu bildiren çalışmaların 

yanı sıra, etkisini destekleyen çalışmalar da vardır (19). Redüksiyonsuz disk 

deplasmanı nedeniyle kondiller diskopeksi uygulanan hastalar üzerinde yapılan 

bir uzmanlık tezinin sonucunda hastalara yönelik düzenlenen egzersiz 

programlarının maksimum ağız açıklıklarını arttırıp, ağrıları azaltarak yaşam 

kalitesini arttırdığı bulunmuştur (9). 
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2.5.7.4. Manüel Manipülasyon  
Redüksiyonsuz disk deplasmanı akut durumdaysa manüel manipülasyon 

ile diskin yakalanması veya redüksiyonunun sağlanması düşünülebilir. Genel 

kural olarak hasta çenesinin bir hafta veya daha kısa bir süreden beri kilitli 

olduğunu bildiriyorsa manüel manipülasyonun başarısının arttığı bildirilmektedir. 

Özellikle sağlıklı dokuları ile minimal değişiklik gösteren daha önce hiç çenesi 

kilitlenmemiş hastalarda manüel manipülasyon daha başarılıdır. Yer değiştirmiş 

diskin redüksiyonunun sağlanması için yapılan manüel manipülasyonun 

başarısı 3 faktöre bağlıdır (122). 

1. Superior lateral pterygoid kasının aktivite seviyesi: başarılı bir 

redüksiyonun sağlanabilmesi için bu kasın gevşek durumda olması 

gerekir. Ağrı nedeniyle kas aktif durumda ise lokal anestezik enjeksiyonu 

yapılabilir. 

2. Diskin kondil üzerinde konumlanabilmesi için disk boşluğunun genişlemiş 

olması gerekir. Çeneyi kapatan kasların aktif durumda olması 

interartiküler basıncın artmasına ve diskin redüksiyonunun zorlaşmasına 

neden olur. Hastanın rahatlaması ve çenesini kuvvetli bir şekilde 

kapatmasının önlenmesi sağlanır. 

3. Kondilin maksimum ileri translasyon pozisyonunda olması gerekir. Diske 

retraktif kuvvet uygulayabilen tek yapı olan superior retrodiskal lamina, 

kondilin maksimum ileri translasyon pozisyonunda olduğu zaman etkili 

olabilir.  

Manüel manipülasyon için literatürde önerilen çeşitli teknikler vardır. 

Kondilin anteriora doğru yer değiştirmiş diskin üzerine doğru manipülasyonu, 

anteriora doğru yer değiştirmiş diskin posteriora manipülasyonu ve kondilin 

lateromedial yönde manipülasyonu literatürde manüel manipülasyon için 

tanımlanmış üç yaklaşımdır (73).  

1978 yılında Farrar tarafından tanımlanan manüel manipülasyon 

tekniğinde diskin redüksiyonu için yapılacak olan ilk teşebbüs hastanın kendi 

kendisinin bu durumu çözmesini sağlamaktır. Hastadan dişleri hafif aralık 

durumdayken çenesini kontralateral tarafa doğru mümkün olduğu kadar çok 

götürmesi istenir. Bu pozisyondayken çene maksimum derecede açtırılır. Eğer 
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hasta ilk denemesinde başarılı olamazsa birkaç defa daha aynı hareketler 

tekrarlatılır. Eğer hasta diski bu şekilde yakalayamazsa manüel manipülasyon 

yapılır. Manüel manipülasyon için başparmak etkilenen taraftaki ikinci büyükazı 

hizasına yerleştirilirken, diğer parmaklar da başparmaktan daha önde olacak 

şekilde ağız dışından mandibuların inferior sınırına yerleştirilir. İkinci büyük 

azılar bölgesinden aşağıya doğru kontrollü bir kuvvet uygulanırken, aynı anda 

mandibulanın inferior bölgesinden de yukarıya doğru bir kuvvet uygulanır. Bu 

esnada diğer el ile distrakte olan kondilin üzerinden baş sabitlenir (Şekil 2-13). 

Eklem distrakte olduğu anda hastadan çenesini yavaşça protrüzyona götürmesi 

istenir. Distraksiyon sırasında mandibulayı kontralateral tarafa götürmek 

kondilin diski yakalaması açısından daha başarılı olur. Çene tam olarak 

kontralateral tarafa götürüldükten sonra hastadan 20-30 saniye süreyle 

gevşemesi istenir fakat bu gevşeme esnasında sabit distraktif kuvvet 

uygulanmaya devam edilir. 20-30 saniye geçtikten sonra uygulanan kuvvet 

kesilir ve hastadan yavaşça kesici dişleri uç uca gelecek şeklilde ağzını 

kapatması istenir. Rahatlaması istenen hastanın ağzı maksimum seviyede 

açtırılır ve akabinde hemen yine önde olacak şekilde kapattırılır. Eğer disk 

başarılı bir şekilde yakalanmışsa hasta hiçbir engellemeyle karşılaşmadan 

ağzını tam olarak açabilir. Bu durumda hastaya hemen ön konumlandırma 

splinti uygulanarak kondilin kapalı eklem pozisyonuna gitmesi önlenir ve 

tedaviye redüksiyonlu disk deplasmanlarındaki kurallar uygulanarak devam 

edilir. Redüksiyonlu disk deplasmanlarından farklı olarak ön konumlandırma 

splintinin ilk 2-4 gün boyunca sadece gece değil devamlı kullanılması ve 

yumuşak gıdalarla beslenme önerilir. Böylelikle diskin yapısal şekli çok fazla 

bozulmamış olsa bile redüksiyon sırasında distorsiyonlar olabileceği için normal 

pozisyonunda kalarak eski şekline geri döner. Birkaç deneme sonucunda bile 

diskin başarılı bir şekilde manipule edilememesi, superior retrodiskal laminanın 

disfonksiyonundan ve disk morfolojisinin genel olarak bozulmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir (74, 122, 124). 
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Şekil 2-13: Manüel manipülasyon uygulaması 

 

Manüel manipülasyonun genel anestezi altında (51) veya genel anestezi 

olmadan yapılan uygulamaları (70, 77) vardır. Minagi (104), manüel 

manipülasyon için hastaların da kendi başlarına uygulayabilecekleri büyükazılar 

yerine kanin dişlerinden destek alınan bir teknik bildirmiştir. Harkins (60) de, 

manüel manipülasyonun büyük azılar bölgesine yerleştirilen ve kondilin artiküler 

eminensten uzaklaşmasına yardım ettiği bildirilen tahta bir mandal kullanılarak 

yapılmasının basit, ucuz ve hastalar tarafından kabul edilen bir yöntem 

olduğunu bildirmiştir.  
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2.5.7.5. Splint Tedavisi 
Oklüzal apareyler çiğneme sisteminin geçici olarak fonksiyonel ilişkilerini 

değiştiren geri dönüşümlü invaziv olmayan tedavi seçeneğidir. TMR’nin 

tedavisinde kullanılan splint tipleri; stabilizasyon splinti, ön konumlandırma 

splinti, ön ısırma plağı, posterior ısırma plağı, pivot splint ve yumuşak splinttir. 

Her bir splint tipinin etkili oldukları TMR rahatsızlık tipi faklıdır. Etkili bir tedavi 

için hastanın anamnezi, klinik muayenesi ve teşhisi göz önüne alınarak uygun 

splint seçilmelidir (13, 21, 32, 86, 94, 97, 100, 122). 

Redüksiyonsuz disk deplasmanlarının tedavisinde kullanılan splint tipi 

genellikle stabilizasyon splintidir. Stabilizasyon splintlerinin redüksiyonsuz disk 

deplasmanı tedavisinde kullanımı, doğal süreç (95, 105, 140) ve pivot splintler 

(148, 156) ile karşılaştırıldığı çalışmalar ile değerlendirilmiştir. Doğru kondil-disk 

ilişkisinin tekrar sağlanması ile dokuların adaptasyonunu ve iyileşmesini 

amaçlayan ve redüksiyonlu disk deplasmanlarının tedavisinde kullanılan ön 

konumlandırma splintinin redüksiyonsuz disk deplasmanlarının tedavisinde de 

kullanımını öneren yazarlar olmasına rağmen yapılan çalışmalar sonucunda bu 

tip splintlerin diski ileri doğru zorlayarak ligamanların daha çok gerilmesine ve 

ağrının oluşmasına neden oldukları bulunmuştur (21, 33, 78, 122, 124). 

Oklüzyonda her iki tarafta tek bir posterior temasın sağlanarak kondillerin bu 

temas etrafında aşağıya doğru hareket etmesini sağlayan pivot splintler 

eklemlere gelen kuvvetlerin ve basıncın azaltılmasını amaçlamaktadır. Fakat 

çiğneme kaslarının uyguladıkları kuvvetlerin temas noktasının posteriorunda yer 

alması nedeniyle eklemde distraksiyonun sadece çene ucundan yukarıya doğru 

ağız dışı bir kuvvet uygulandığı zaman oluşacağını savunan araştırmacılar da 

vardır (122) Schmitter ve ark.’ları (148) stabilizasyon splinti ile temasların 

sadece splintin bilateral posteriorunda oluşturulduğu distraksiyon splintinin 

redüksiyonsuz disk deplasmanı hastalarındaki tedavi etkinliğini 

değerlendirmişlerdir. Çalışmanın sonucunda distraksiyon splintinin stabilizasyon 

splintine göre daha az başarılı bulunduğu belirtilerek redüksiyonsuz disk 

deplasmanlarının tedavisinde kullanılması önermemektedirler. Kondilin fossa 

içerisinde distraksiyonunu sağlayan tek aparey tek taraflı pivot splinttir. Ito ve 

ark.’ları (68) TME’yi 5 farklı noktadan yükleyerek kondil hareketlerini 

inceledikleri çalışmanın sonucunda 2.büyükazı bölgesinde tek taraflı pivotun 
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olduğu grupta çenenin kapatılmasıyla ipsilateral eklemin inferiora doğru hareketi 

kontralateral eklemin ise superior yönde hareketi tespit edilmiştir. Bu 

biyomekanik özelliğinden dolayı bu splint tipi özellikle akut redüksiyonsuz disk 

deplasmanının tedavisi için önerilmektedir. Fakat bu düşünceyi destekleyen 

yeterli klinik çalışma mevcut değildir (68, 122, 148). 

 

Splintlerin etki mekanizmaları ile ilgili çeşitli teoriler mevcuttur (74). 

1. Oklüzal Ayırma Teorisi: Splint tedavisi ile sağlanan ideal 

oklüzyonun kas hiperaktivitesine neden olan uyaranları elimine ederek uygun alt 

çene ve eklem fonksiyonuna izin vermesini konu alır.  

2. Dikey Boyut Teorisi: Kasların normal fonksiyon yapabilmesi 

için kaybolan dikey boyutun restore edilmesi gerekliliğini konu alır.  

3. Maksillomandibular Yeniden Düzenlenme Teorisi: Bu teoriyle 

ilişkili olarak alt çenenin sentrik ilişkide konumlandırılması, oral ortopedik teori 

ve myosentrik pozisyon olmak üzere 3 tane teori vardır. Bütün bu teorilerin ortak 

noktası maksimum interkuspidasyondan üst çeneye göre yanlış konumlanmış 

olan alt çenenin yeniden konumlandırılarak daha uygun bir maksillo-mandibular 

ilişki elde etmek ve semptomları ortadan kaldırmaktır.  

4. TME’nin Yeniden Konumlanması Teorisi: Kondillerin glenoid 

fossa içerisindeki pozisyonlarının değişmesinin eklem fonksiyonunu arttırarak 

semptomların hafiflemesini sağlayacağını konu alır.  

5. Zihinsel Farkındalık Teorisi: Ağızda splintin varlığının hastanın 

eski alışkanlıklarını değiştirmesi için devamlı bir uyarıcı olarak rol oynamasını 

ve böylece zararlı kas aktivitelerinin azalmasını konu alır (74). 

Wu ve Chou (170), splintin alt çene hareket hızı üzerine olan etkisini 

inceledikleri çalışmanın sonucunda; splintin ağıza uygulanmasını takiben alt 

çenenin kapanması sırasındaki hızının azalmasıyla TME’ye ve çiğneme 

kaslarına gelecek olan kuvvetlerin azalacağını ve bu şekilde de splinti tedavi 

edici özelliğinin açıklanabileceğini bildirmişlerdir. 
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Araştırmamızda redüksiyonsuz disk deplasmanı hastalarının tedavisi için 

Okeson’un (122) önerdiği şekilde hazırlanan stabilizasyon splintleri 

kullanılmıştır.  

Stabilizasyon splinti; Destekleyici splint, Michigan splint, Ramfjord splint, 

Flat Plane Splint, Gece Plağı, Tanner Splinti, Fox Splinti, Sentrik İlişki Splinti ve 

Kas Relaksasyon Splinti olarak da adlandırılmıştır. Stabilizasyon splintinin 

amacı oklüzal pozisyon ve eklem pozisyonu arasındaki ortopedik değişkenliği 

elimine etmek ve TMR’de değişkenliği etyolojik faktör olmaktan çıkarmaktır (74, 

122).  

 

Endikasyonları: 

• Stabilizasyon splinti genellikle kas hiperaktivitesinde kullanılır. Bu 

nedenle bruksizmi olan hastalarda kullanılabilir. 

• Lokal kas hassasiyeti veya kronik merkezi kaynaklı (centrally mediated) 

miyaljisi olan hastalara bu splint uygulanabilir. 

• Travma sonucu retrodiskit olan hastaların tedavisinde zarar gören 

dokulara gelen kuvveti ortadan kaldırarak daha etkili iyileşmenin 

sağlanabilmesi için kullanılabilir. 

• İdeal oklüzyon sağlayarak kas hiperaktivitesini azaltmak ve nöromüsküler 

denge sağlamak ayrıca ekleme gelen kuvvetleri azaltarak doku 

adaptasyonuna uygun ortam hazırlamak amacıyla disk deplasmanlarının 

tedavisinde kullanılabilir (13, 122) . 
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Her iki çeneye de yapılabilir, ancak üst çeneye uygulamanın avantajları vardır. 

Üst çeneye yapıldığında: 

• Daha stabildir ve daha çok doku kaplar, bu da daha retantif olmasını ve 

daha az kırılmasını sağlar. 

• Birden fazla kullanım alanı vardır yani çok yönlüdür. Bütün iskeletsel ve 

molar ilişkilerde karşıt temaslar sağlanabilir. 

• Alt çeneye uygulandığında Class II ve III vakalarda dudak ve dili rahatsız 

etmeden doğru bir ön diş rehberliği ve temas vermek oldukça zordur. 

• Üst çeneye uygulanan apareyin sağladığı iyi stabilite, bütün alt çene 

temaslarının düz yüzeyde olması gibi özellikleri, alt çeneye uygulanan 

apareyde sağlamak özellikle ön bölgede oldukça zordur. 

• Kondilin fossa içinde kassal ve iskeletsel stabil pozisyonda 

konumlanmasına yardımcı olur (13, 122). 

 

Alt çeneye uygulama yapıldığında: 

• Alt çeneye uygulanan splintlerin en önemli avantajları, konuşmayı ve 

estetiği daha az etkilemesidir.  

• Bu avantajlarından dolayı tam gün splint kullanması gereken hastalarda 

tercih edilebilir.  

• Oklüzal gereklilikleri üst çeneye uygulanan splintlerle aynıdır ancak üst 

kesiciler labiale doğru eğik oldukları için, üst kesicilerin uzun eksenine dik 

stop oluşturmak neredeyse imkansızdır.  

• Bu nedenle kaslar kondili kassal ve iskeletsel stabil pozisyona götürme 

konusunda yardımcı olarak güvenilir şekilde kullanılamaz.  

• Mandibular stabilizasyon splinti yaparken stabil eklem pozisyonunun 

belirlenmesi için hekim sadece bilateral manüel manipülasyon tekniğine 

güvenmek zorundadır (13, 122). 

Stabilizasyon splinti redüksiyonsuz disk deplasmanlarının tedavisinde 

diğer tedavi seçenekleriyle birlikte veya tek başına kullanılmaktadır. 

Stabilizasyon splintinin kullanım süresi ve kullanım zamanı açısından farklılıklar 

göstermektedir (17, 48, 69, 72, 95, 105, 140, 148, 155-157). 
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Oklüzal splint tedavisi, redüksiyonsuz disk deplasmanı hastalarında, disk 

ataşmanlarına gelen basıncı ortadan kaldırmak için kullanılır. Tedavi sonucunda 

amaçlanan retrodiskal dokuların bağ dokusunun hyalinizasyonu ile psödo disk 

oluşumu ve ağrının ortadan kalkmasıdır. İlk olarak Manzione ve Tallent 

tarafından kullanılan psödo disk terimi disk deplasmanını takiben görülebilecek 

doku değişikliklerini açıklamak için kullanılmıştır (67, 85). 

Redüksiyonsuz disk deplasmanlarının tedavisinin sonunda artiküler 

diskin pozisyonundan bağımsız olarak, ağrının azalması, çenenin normal 

fonksiyonlarının sağlanması, hastanın sonraki zamanlardaki tedavi 

gereksiniminin azaltılması ve normal yaşam standartlarında fonksiyon 

yapabilmesinin sağlanması gerçekleştirildiğinde, tedavinin başarıyla 

sonuçlandırıldığı söylenebilmektedir (17).  

 

2.5.7.6. Artrosentez Uygulaması 
Ağrının ve ağız açmadaki kısıtlılığın elimine edilmesinde diskin şeklinin 

ve yeniden konumlandırılmasının çok gerekmediğinin ortaya çıkmasıyla TME 

artroskopisinin bir modifikasyonu olarak geliştirilen artrosentez ilk olarak Nitzan 

tarafından 1991 yılında tanımlanmıştır (113). Artrosentez manüel 

manipülasyonun da uygulanmasıyla TME iç düzensizliklerin özellikle de 

redüksiyonsuz disk deplasmanlarının tedavisinde başarılı olarak 

kullanılmaktadır (3, 4, 10, 15, 23, 43-45, 47, 76, 113, 116, 137). TME 

artrosentezi basit ve invaziv olmayan bir prosedürdür. Teknik olarak cerrahi bir 

prosedür olmamasına rağmen artrosentez genellikle cerrahi prosedürlerle 

birlikte değerlendirildiği için TME cerrahisi içinde yer almaktadır Üst eklem 

boşluğuna yerleştirilen 2 hipodermik enjeksiyon yardımıyla eklem boşluğunun 

laktik asitli Ringer solüsyonu ile irrigasyonu esasına dayanır. Bu irrigasyon 

sırasında iltihabi sitokinler ortamdan uzaklaştırılır ve eklemin hidrolik 

distansiyonu sağlanır. Manüel manipülasyon ile beraber uygulandığında olası 

adezyonların kırılması ve hareket miktarının arttırılması amaçlanır. İşlem 

sonrasında ekleme gelen kuvvetlerin eşit olarak dağıtılmasının sağlanması ile 

retrodiskal dokuların iyileşmesi ve psödodisk oluşturacak şekilde 

adaptasyonuna imkan verdiği bildirilmektedir (2, 27, 87). 
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Artrosentez genellikle redüksiyonsuz disk deplasmanlarının veya disk 

adezyonlarının tedavisi için endikedir fakat dejeneratif veya romatoid artritin 

akut safhalarında ve ağrılı eklem sesi olan hastalarda palyatif tedavi için de 

kullanılmaktadır. Birincil endikasyonu ağrılı ve limitli ağız açma olmasına 

rağmen artrosentezin eklem enflamasyonlarını içeren diğer hastalıklarda da 

yararlı olduğu bildirilmektedir (27, 87). 

Artrosentez intravenöz sedasyonlu lokal anestezi altında ve ya genel 

anestezi altında yapılabilir. Hastanın daha fazla rahatlamış olması ve daha etkili 

bir manipülasyona izin vermesi nedeniyle genel anestezi altında yapılması 

tercih edilmektedir. İğnenin gireceği noktalar TME artroskopisinde kanüllerin 

yerleştirildiği noktalarla aynıdır. Gözün lateral kantusu ile tragusun orta 

noktasına birleştiren çizgi çizildikten sonra posterior giriş için çizginin 10mm. 

önündeki ve 2mm. altındaki, anterior giriş için de 20mm. önündeki 8mm. 

altındaki noktalar işaretlenir. Anteriordan giriş artroskopide eklem içinin net 

olarak görüntülenmesi için gerekli olduğundan artrosentezde anterior giriş için 

posterior girişin 2-3mm. önü kullanılabilir (Şekil 2-14). İğnelerin giriş yerleri 

işaretlendikten sonra 18 geyçlik iğne ile üst eklem boşluğunun posterior 

girişinden sulandırılmış anestezik solüsyon enjekte edilir. Anterior girişten de 20 

geyçlik iğne ile giriş yapılır. Bir enjektörden verilen sıvının ikinci enjektörden 

geldiği görülüp 2 enjektör iğnesi ile de eklem boşluğuna girildiğinden emin 

olunduktan sonra 200-400ml. ringer laktat solüsyon ile basınçlı bir şekilde 

irrigasyon işlemi yapılır (Şekil 2-15). İrrigasyon işleminin basınçlı bir şekilde ve 

fazla miktardaki solüsyon ile yapılması iltihabi sitokinlerin ortamdan 

uzaklaştıması için gereklidir. Ardından enjektörlerden biri çekilerek diğer 

enjektörden 2cc kadar hiyalüronikasit veya kortikostreroid enjeksiyonunu 

takiben manipülasyon yapılarak işlem sonlandırılmaktadır (27, 87, 169)       

(Şekil 2-16).  
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Şekil 2-14: Üst eklem boşluğuna iğnelerin girişi 

 
Şekil 2-15: Üst eklem boşluğunun basınçlı irrigasyonu 
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Şekil 2-16: Eklem içerisine hiyalüronikasit enjeksiyonu 

 

Artrosentez sonrasında 12-24 saat süreyle eklem bölgesinde geçici bir 

şişlik ve hassasiyet ile posterior dişlerde hafif bir disklüzyon olabilir. 

Artrosentezin avantajları; kolay olması, maliyetinin az olması, çok az morbidite 

oranıyla minimal invaziv olmasıdır. İğnenin yanlış yerleştirilmesi sonucu 

irrigasyon solüsyonunun dokuya diffüzyonuyla dokuda şişlik olması veya 

iğnenin yerleştirilmesi sırasında eklem kapsülünde perforasyonlar olması 

artrosentezin komplikasyonlarıdır. Ayrıca artrosentez sonrasında baş ağrısı ve 

uyuşukluk hali gösteren bir hastada ekstradural hematom saptandığı literatürde 

tek bir olguda bildirilmiştir (14, 27, 87).  

Birçok çalışma artrosentezin limitli ağız açıklığı ve ağrısı olan 

hastalardaki başarısını %70-90 olarak bildirmektedir. Artrosentezin birçok 

hastada ağrıyı azalttığı ve ağız açma miktarını arttırdığı görülmektedir (27, 87). 

Fakat artrosentezin kullanıldığı çalışmalar incelendiğinde prospektif, randomize 

ve çift kör klinik çalışmaların yer almadığı görülmektedir. Yapılan çalışmalar 

genellikle retrospektif çalışmalardır ve iç düzensizlik tiplerinin ayırt edilmesinde, 
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irrigasyon solüsyonlarında farklılıklar göstermektedir. Günümüzde artrosentez 

ile ilgili cevaplanmamış sorular mevcuttur. Eklem içerisine ilaç enjeksiyonunun 

yararları, artrosentez öncesi cerrahi dışı tedavilerin denenme süresi ve 

gerekliliği, irrigasyon solüsyonunun ideal miktarının olup olmaması, gibi sorular 

bu kapsamdadır (2). Shi ve ark.’larının (150) hiyalüronikasit intra artiküler 

enjeksiyonunun etkisini değerlendirdikleri derleme sonucunda hiyalüronikasit 

enjeksiyonu ile yapılan artrosentezlerin klinik semptomları geliştirmede başarılı 

sonuçları olmasına karşın randomize klinik çalışmalar ile daha net sonuçların 

elde edilebileceğini bildirmişlerdir. Reston ve Turkelson (134) tarafından mevcut 

literatürlerle yapılan meta analiz sonucunda, redüksiyonsuz disk deplasmanı 

hastalarının tedavisinde artrosentezin etkili olduğu sonucuna varılmıştır.  

TME cerrahisini takiben splint kullanımın iyileşme periyodu üzerinde 

önemli rolü olduğu düşünülmektedir. Ware postoperatif tedavide oluşan oklüzal 

değişiklikleri tanımlamış ve 6 aylık iyileşme periyodu boyunca sık kontrollerle 

splint tedavisi ihtiyacını tartışmıştır. Postoperatif splint tedavisinin amaçları: 

1. TME hasarına neden olan bruksizm veya kötü oklüzal ilişkiler gibi 

etyolojik faktörlerin kontrolü 

2. Opere edilen eklemin iyileşme sırasında yüklenmeden ve baskıdan 

korunması 

3. Operasyon sonrası görülebilen şişme veya hareket alanındaki değişme 

gibi nedenlerle sonucu opere edilmemiş eklemin aşırı yüklenmesinin 

önlenmesi (74). 
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2.5.7.7. Cerrahi Yöntemler 
TME ile ilişkili olarak iç düzensizlik terimini ilk defa kullanan Annadale’in 

ekleminde ses ve ağrı şikayeti olan bir hastadaki cerrahi operasyonu bildirdiği 

1887 yılında ve sonrasındaki 50 yıl boyunca uygun anatomik pozisyonda 

olmayan TME diski, iç düzensizliklerin tek nedeni olarak görülmüştür. Bu 

nedenden dolayı da TME ağrı ve disfonksiyonunun tedavisi için diskin ya 

yeniden konumlandırılması ya da çıkarılması gerektiği düşünülmüştür. 1934 

yılında Costen’in posterior diş eksikliklerinin TME problemlerine neden 

olduğunu ileri sürmesi tedavideki cerrahi konseptine olan ilginin azalmasına ve 

kondil pozisyonu, maloklüzyon, gnatoloji ve kaslar gibi dişsel konseptlere olan 

ilginin artmasına neden olmuştur. 1970’lerde TMR’nin kompleks yapısının 

anlaşılması ve oklüzyon ile tatminkar sonuçlar elde edilememesi mekanik 

temelli tedavi düşüncelerinin yeniden ön plana çıkmasına yol açmıştır. Diskin 

mekanik olarak yeniden konumlandırılması düşüncesiyle hem yeni oklüzal 

apareyler tanıtılmış hem de cerrahi ile ilgili yeni teknikler ve materyaller 

gündeme gelmiştir. Fakat sonraki yıllarda görüntüleme yöntemlerindeki 

gelişmelerle disk deplasmanlarının klinik önemi şüpheli olmuş ve klinik 

başarının elde edilebilmesi için diskin yeniden konumlandırılmasının gerekli 

olmadığı düşüncesi yapılan çalışmalar sonucunda ortaya atılmıştır (102). 

Günümüzde TMR gösteren hastaların sadece %5’inin eklem cerrahisi 

tedavisine ihtiyacı olduğu bildirilmektedir. Başlangıç tedavilerinin başarısız 

olduğu ve semptomları hayat kalitelerini ileri derecede etkileyen hastalarda veya 

spesifik rahatsızlıkları (kondil hiperplazisi, koronoid hiperplazisi, kırık, ankiloz ve 

tümör) olan hastalarda klinik teşhis ve radyografik görüntüleme desteği ile 

cerrahi uygulamalar yapılabilmektedir (26, 27, 56).  

Amerikan Oral ve Maksillofasiyal Cerrahlar Birliği, TME cerrahisi öncesi 

aşağıdaki kriterlerin bulunması gerektiğini bildirmiştir (67). 

1. Uygun görüntüleme yöntemi ile belirlenmiş eklem içi düzensizlik veya 

diğer yapısal rahatsızlıkların varlığı. 

2. Semptomların ve objektif bulguların yapısal rahatsızlık sonucu olduğunun 

kanıtı. 

3. Ağrı ve disfonksiyonun hastanın yetersizliğine sebep olması. 
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4. Cerrahi dışı önceki tedavilerin başarısızlığı. 

5. Cerrahinin başarısını etkileyebilecek bruksizm, parafonksiyonlar, aktif 

medikal veya dental sorunlar ve diğer katkıda bulunan faktörlerin önceden 

çözülmesi. 

6. Potansiyel komplikasyonların, amacın, başarı oranının, zamanlamanın, 

operasyon sonrası bakımın ve tedavi yapmamak dahil alternatif 

yaklaşımların tartışılıp hastanın izninin alınması. 

Cerrahi girişimler artroskopi, kondilotomi ve diskin yeniden 

konumlandırılması veya diskektomi gibi açık cerrahi prosedürleri içerir. Bu 

girişimlerin karşılaştırıldığı randomize çalışmalar bulunmadığı için cerrahi 

prosedür seçimi cerrahın deneyimlerine dayanır. Her bir prosedürün kendisine 

ait riskleri ve faydaları vardır. Bu nedenler en düşük risk ile en yüksek klinik 

başarıya sahip ve en düşük maliyetli olanı seçilmelidir (27). 

İleri düzeydeki TME iç düzensizliklerin ve osteoartrosisin tedavisinde 

kullanılan 1975 yılında Ohnishi tarafından tanımlandığı bildirilen Artroskopi 

işlemi, genel anestezi altında üst eklem boşluğuna 1,8-2,6mm çapında ucunda 

kamera bulunan artroskopik optik cihaz (teleskop) ile bu cihazın 10-15mm. 

önünde de irrigasyonun yapılabileceği ikinci bir girişin yerleştirilmesi ile 

gerçekleştirilir. Üst eklem boşluğu posteriordan başlanarak anteriora kadar 

sistematik bir şekilde incelenir. Posterior ataşman veya disk perforasyonları, 

adezyon, eklem içerisindeki hareketli yapılar, sinoviyal membrandaki olası 

enflamasyon, eklem yüzeylerindeki kıkırdaktaki yumuşama, yırtılma gibi 

patolojiler ortaya çıkartılabilir. İnceleme tamamlandıktan sonra genellikle üst 

eklem boşluğunun irrigasyonu yapılarak artık maddeler ve kesik küçük kan 

damarları ortamdan uzaklaştırılır. Hasta genel anestezinin etkisinden çıktıktan 

sonra aynı gün içinde taburcu edilebilir. Birkaç gün yumuşak diyetle beslenmesi, 

aynı gün içerisinde çeşitli açma egzersizleri ve ağrı kesiciler tavsiye edilir. 

Minimal invaziv olması ve eklemde cerrahi olarak çok az travma oluşturması, 

iyileşme süresinin açık eklem operasyonlarına kıyasla çok az olması TME 

artroskopisinin avantajlarıdır. Dezavantajları cerrahi kısıtlamalar ve özel bir 

ekipman gerektirmesidir (27, 107). Gonzalez-Garcia; (54) 670 eklemde 

uygulanan artroskopi işleminin erken dönemdeki komplikasyonlarını 



 56

değerlendirdiği retrospektif çalışması sonucunda, komplikasyon yüzdesinin çok 

az olduğunu bildirmiştir. Abd-Ul-Salam (1), 450 eklemin incelendiği çalışmada 

artroskopinin sadece %20 oranında ikinci defa yapılması gerektiği için cerrahi 

dışındaki tedavilere cevap vermeyen temporomandibular iç düzensizliklerin 

tedavisinde uygun bir tedavi olduğunu bildirmiştir. 

TME eklem yapılarını içermeyen tek cerrahi eklem prosedürü olan 

modifiye kondilotomi ortognatik cerrahide kullanılan transoral vertikal ramus 

ostotomisinin modifikasyonudur. Amaç kondilin, cerrahi olarak yer değiştirmiş 

diskin altına anteriora ve inferiora doğru yeniden konumlandırılmasıyla kondil ve 

fossa arasındaki eklem boşluğunun genişletilmesidir. Ağız açmada kısıtlılığı 

olmayan ağrılı TME içi düzensizliklerin tedavisinde kullanımı önerilmektedir. 

%70-90 arasında başarı oranı bildirilmesine karşın operasyon sonrası 

maksillomandibular fiksasyon kullanarak immobilizasyon yapılması gerekliliği ve 

kondilin aşırı eğilmesi ile maloklüzyon oluşma tehlikesi gibi nedenlerle kullanımı 

seyrektir (27). 

Kullanımı büyük ölçüde azalmış olsa da TME iç düzensizliklerin cerrahi 

tedavisinde önemli bir yere sahip olan açık eklem cerrahileri eklemin 

debridmanından diskin çıkarılmasına kadar birçok olanak sağlar. Günümüzde 

korunan diskler daha basit tekniklerle başarılı bir şekilde tedavi edildiği için 1980 

ve 1990’lara oranla diskin yeniden konumlandırılması prosedürleri genellikle 

daha az gerçekleştirilmektedir. İnterkapsüller skarlaşma, kapsülde fibröz doku 

oluşumu ve eklem yüzeylerinin olası hasarı nedeniyle açık eklem cerrahilerinin 

herhangi bir tipinden sonra eklem mekaniği tehlikeye girebilir. Daha basit 

cerrahi prosedürlere cevap vermeyen, önceki açık eklem cerrahisi başarısız 

olan veya aşırı derecede mekanik engellemenin varlığında açık eklem 

cerrahileri endikedir. Açık eklem cerrahileri genel anestezi altında 

gerçekleştirilir. Açık cerrahiler diskoplasti, diskin yeniden konumlandırılması, 

diskektomi, diskopeksi (temporal veya kondiler) ve artroplastiyi içerir (27, 101, 

122).   

 



 57

3. GEREÇ VE YÖNTEM 
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Bu çalışma; 07.07.2006-14.07.2007 tarihleri arasında İ.Ü. Diş Hekimliği 

Fakültesi Total–Parsiyel Protez Bilim Dalı Temporomandibular Rahatsızlıklar 

Teşhis ve Tedavi Ünitesi, İ.Ü. Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Anabilim Dalı Çene Eklemi Hastalıkları Teşhis ve Tedavi Ünitesi ve İ.Ü. Tıp 

Fakültesi Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Anabilim Dalı’nda yürütülmüştür. 

3.1. HASTALARIN ŞEÇİMİ 
Bu çalışmada hastalar, 07.07.2006-14.07.2007 tarihleri arasında İ.Ü. Diş 

Hekimliği Fakültesi Total–Parsiyel Protez Bilim Dalı Temporomandibular 

Rahatsızlıklar Teşhis ve Tedavi Ünitesi ve İ.Ü. Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Anabilim Dalı Çene Eklemi Hastalıkları Teşhis ve Tedavi 

Ünitesine başvuran hastalar arasından seçilmiştir. Klinik ve radyografik (MRG) 

incelemeler sonucunda, redüksiyonsuz disk deplasmanı teşhisi konulan ve 

gönüllü olan toplam 60 hasta araştırmaya dahil edilmiştir.  

Çalışmada redüksiyonsuz disk deplasmanlarının teşhis edilebilmesi için 

Dworkin ve ark. (30) tarafından hazırlanan TMR/ATK’nın soru ve muayene 

formu kullanılmıştır. Anamnez soru formu hasta tarafından, muayene formları 

ise hekim tarafından doldurulmuştur (Ek-1). 

Çalışmaya klinik ve radyografik muayeneler sonucu redüksiyonsuz disk 

deplasmanı teşhisi konulan, on sekiz yaş üzeri ise kendi oluru değil ise yasal 

vasisinin oluru alınan hastalar dahil edilmiştir (Ek-2). Daha önceden çene 

eklemi şikayeti ile tedavi görmüş hastalar ve araştırmaya katılmak için gönüllü 

olmayan hastalar bu çalışmaya dahil edilmemiştir. 

Tüm hastalar tedaviye başlamadan önce temporomandibular eklemin 

temel anatomisi ve fonksiyonu konusunda bilgilendirilmiştir. Hastalara 

temporomandibular eklem ve temporomandibular rahatsızlıkların nedenleri, 

belirtileri, teşhis ve tedavileri konusunda bilgi verilmiştir. Bilgilendirilen hastalara 

kendilerini korumaları için yapmaları gerekenler ve acil bir durum olduğu 

takdirde hekime başvuruncaya kadar dikkat etmeleri gereken noktalar ile ilgili 

bilgiler anlatılmıştır. 
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Klinik ve radyografik incelemeleri sonucunda redüksiyonsuz disk 

deplasmanı teşhisi konulan hastalara; stabilizasyon splinti veya artrosentez 

uygulaması ve ardından stabilizasyon splinti olmak üzere iki tedavi seçeneği 

rastlantısal olarak kura yöntemiyle seçilerek uygulanmıştır.  

Uygulanacak stabilizasyon splintleri Okeson tarafından önerilen şekilde 

hazırlanmıştır (122). Artrosentez işlemi ise İ.Ü. Tıp Fakültesi Plastik ve 

Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalında uzman bir ekip tarafından yapılmıştır. 

Artrosentez işlemini takiben hastalar aynı şekilde hazırlanan stabilizasyon 

splintlerini kullanmışlardır. Splintler 6 ay boyunca yemek ve diş fırçalama 

haricinde gece ve gündüz kullandırılmış ve her ay düzenli olarak kontrolleri 

yapılmıştır. 

Hastalara stabilizasyon splintini nasıl kullanacakları, nasıl muhafaza 

edecekleri, temizliğini nasıl yapacakları ve ne zaman kullanmaları ne zaman 

kullanmamaları gerektiği ile ilgili bilgiler detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 

Çalışmamız İ.Ü. Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurulu tarafından incelenmiş ve 

etik yönden bir sakınca taşımadığı görülerek, uygulamaya konulmasına 

2006/1235 protokol nosu ile karar verilmiştir. 

 

3.2. HASTALARIN MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kliniğimizde rutin MRG ağız kapalı ve ağız açık parasagital kesit, 

sinematik T1 ve T2 protokolü uygulanmaktadır. Bu protokole uygun olarak 

çekilmiş MRG’ler üzerinde inceleme yapılmıştır. Klinik muayene sonucunda 

redüksiyonsuz disk deplasmanı teşhisi konulmuş hastaların MRG’leri üzerinde 

yapılan inceleme aşağıdaki şekildedir:  

1. Interkuspal pozisyonda diskin posterior bandı saat 11:00-12:00 

pozisyonundan önde konumlanmıştır.  

2. Ağız tam olarak açıldığında disk kondil ile tüberkülüm artikülare 

arasında yer almamış, disk redükte olmamış ve normal kondil disk ilişkisi 

sağlanmamıştır. 
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3.3. HASTALARIN KLİNİK MUAYENESİ 
Hastaların klinik muayenesi için 1992 yılında Samuel F. Dworkin ve 

Linda Le Reche’nin başkanlığında on dört bilim adamının katılımı ile oluşturulan 

komite tarafından hazırlanan Research Diagnostic Criteria / 

Temporomandibular Disorders (Temporomandibular Rahatsızlıklar / Araştırma 

Teşhis Kriterleri – TMR / ATK) kullanılmıştır. Kullanılan anamnez ve muayene 

formu Pınar Kursoğlu’nun “Genç Popülasyonda Temporomandibular 

Rahatsızlıkların Sıklığı ve Dağılımı” başlıklı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda 1999 yılında yapılan Doktora 

tezinden alınmıştır (30, 81). Klinik muayeneler, TMR/ATK formunun 

doldurulması konusunda deneyimli tek bir hekim tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 

3.3.1. Temporomandibular Rahatsızlıklar için Araştırma Teşhis Kriterleri 
(TMR/ATK) 

TMR/ ATK iki bölümden oluşmaktadır.  

Bölüm 1: Çiğneme kasları ve TME’deki rahatsızlıkları teşhis etmeye 

yarayan kriterler içerir. 

Bölüm 2: Ağrının şiddeti, ağrı nedeniyle yetersizlik, depresyon ve 

somatizasyon (fiziksel bir nedene bağlı olmayan ruhsal gerilimlerin meydana 

getirdiği semptomlar) gibi ağrının ve psikososyal durumun değerlendirilmesine 

yönelik kriterler içerir.  

Araştırma teşhis kriterlerinin amacı; TMR hakkında mevcut bilgiler 

ışığında, TMR ile ilgili yapılacak araştırmalar için standardize edilmiş kriterler 

sağlamaktır. TMR var veya yok şeklinde yüzeysel bir yargıya varılmasını 

sağlamak yerine TMR’nin alt sınıflarının teşhisi için kriterler tanımlar. Ayrıca bu 

kriterler birden fazla TMR’si olan bir hasta için her bir teşhisin ayrı ayrı 

konulmasına da olanak sağlar. 
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3.3.2. BÖLÜM I:Temporomandibular Rahatsızlıkların Klinik Olarak 
Değerlendirmesi  

Araştırma teşhis kriterlerine göre TMR üç ana gruba ayrılmıştır.  

I) Kas Rahatsızlıkları 

 a) Miyofasial ağrı  

 b) Ağız açmada kısıtlılık olan miyofasial ağrı  

II)  Disk deplasmanları   

 a) Redüksiyonlu disk deplasmanı 

 b) Ağız açmada kısıtlılık olan redüksiyonsuz disk deplasmanı 

 c) Ağız açmada kısıtlılık olmayan redüksiyonsuz disk deplasmanı  

III) Artralji, artrit, artroz  

 a) Artralji 

 b) TME'nin osteoartriti 

 c) TME'nin osteoartrozu 

TMR / ATK sistemi öncelikle daha sık karşılaşılan rahatsızlıklar için 

standart teşhis kriterleri oluşturmuştur. Geçmişte bu konuda bir standart 

olmadığı düşünülürse, TMR / ATK standardizasyonunun büyük bir eksikliği 

tamamladığı görülür. 

TMR / ATK formu belirli TMR’nin teşhis edilmesinde kullanılacak kriterleri 

belirlemiş ve bunları da üç ana grupta sınıflamıştır. Bunların dışında sınıflamada 

yer almayan daha az rastlanan rahatsızlıklar yok sayılamaz ancak teşhis 

edilmeleri için güvenilir veriler henüz mevcut olmadığından bu rahatsızlıklar için 

standart kriterler oluşturulamamıştır ve bu rahatsızlıklar sınıflamada yer 

almamıştır, bunun yerine bu rahatsızlıklarla ilgili genel yönlendirmeler yer 

almaktadır.  

Bu bölümden sonra TMR / ATK’ya göre teşhis kriterleri belirlenmiş 

rahatsızlıklar ve teşhislerinde hangi kriterlerden yararlanılacağı belirtilmektedir. 

Her maddeden sonra görülen “A” anamnez formunu, “M” muayene formunu 
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ifade etmektedir. Sayılar ise formlarda, açıklanan kriterle ilgili olan maddeleri 

göstermektedir.  

Oluşturulan teşhis kriterleri sisteminde şu kurallar geçerlidir:  

• İncelenen kişiye en fazla bir kas rahatsızlığı teşhisi konabilir  

(Grup I: Miyofasial ağrı veya ağız açmada kısıtlılık olan miyofasial ağrı’nın 

ikisinin aynı anda olacağı düşünülmez).  

• İncelenen kişiye en fazla bir eklem rahatsızlığı teşhisi konabilir. 

Her bir ekleme aynı anda, grup II’deki rahatsızlıklardan birinin ve grup III’deki 

rahatsızlıklardan birinin teşhisi konulabilir. 

• Prensip olarak bir kişiye, “teşhis edilebilen kas ve eklem 

rahatsızlığı yok” anlamına gelen “0” teşhis konulabildiği gibi, bir kas rahatsızlığı 

(grup I), her bir TME için grup II ve Grup III’den birer rahatsızlık teşhisi olmak 

üzere maksimum 5 rahatsızlığın teşhisi de aynı anda konulabilir. Pratikte üç 

rahatsızlıktan daha fazlasının aynı anda rastlandığı vakalar oldukça nadirdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63

 3.3.2.1. GRUP I: Kas Rahatsızlıkları 
Kas rahatsızlıkları ağrılı ve ağrısız rahatsızlıkları içerir. Teşhis kriterleri 

TMR’de en sık görülen ağrılı rahatsızlıklarla ilgilidir . Ancak bunların teşhisine 

geçmeden önce, nadir rastlanan kas spazmı, miyosit ve kontraktürün 

olmadığından emin olmalıdır. Bu rahatsızlıklar ile ilgili kriterler Ek Bölüm’de 

bulunmaktadır. 

I.a) Miyofasial ağrı  

Kas kaynaklı ağrıdır. Hastanın ağrı şikayetini ve kaslarda palpasyona 

hassas lokalize alanların varlığı nedeniyle ağrı şikayetini içerir. 

Teşhis kriterleri  

1) İstirahat veya fonksiyon sırasında çenede, şakaklarda, yüzde, kulak 

önünde veya kulak içinde ağrı şikayeti (A 3) ve buna ek olarak,  

2) Aşağıda adı geçen yirmi kas bölgesinin palpasyonunda üç veya daha 

fazla bölgede ağrı olduğunun ifade edilmesi. (Her bir kas için sağ ve sol taraf 

ayrı bölgeler sayılır). 

Kas bölgeleri: Temporal (arka, orta, ön), masseter (başlangıç, gövde, 

yapışma yeri), arka mandibular bölge, mandibula altı bölge, lateral pterygoid 

bölgesi ve temporal tendon. Palpasyonda ağrılı olan bölgelerden en az bir 

tanesi ağrı şikayetinin olduğu tarafta olmalıdır (M 1, 8, 10). 

 

I.b) Ağız açmada kısıtlılık olan miyofasial ağrı  

Miyofasial ağrı ile birlikte alt çene hareketlerinde kısıtlılık ve söz konusu 

olan kasta germe sırasında sertlik vardır. 

Teşhis kriterleri  

1) Madde I.a'da tanımlanan miyofasial ağrı kriterleri ve ek olarak,  

2) Ağrısız yardımsız ağız açmanın 40 mm’den daha az olması (M 4a, 4d) 

ve ek olarak  

3) Maksimum yardımlı ağız açma (pasif germe) ile ağrısız yardımsız ağız 

açma arasında 5mm veya daha fazla fark olması (M 4a, 4c, 4d). 
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3.3.2.2. GRUP II: Disk Deplasmanları 
II.a) Redüksiyonlu disk deplasmanı 

Disk, kondil ile eminens arasındaki olması gereken pozisyonundan daha 

öne, medial veya laterale yer değiştirmiştir. Ancak ağız tam açıldığında kondil 

disk ilişkisi normale döner. Kondil disk ilişkisi normale dönerken genellikle ses 

oluşur. Eğer bununla birlikte eklemde ağrı da varsa redüksiyonlu disk 

deplasmanı teşhisine, artralji (III.a) veya osteoartrit (III.b)’in de eşlik edebileceği 

göz önünde tutulmalıdır. 

Redüksiyonlu disk deplasmanı teşhis kriterleri  

1a) Ya; TME’de karşılıklı tıklama (Ağız açma ve kapamada tıklama 

olması, ağız açmadaki tıklama ile ağız kapamadaki tıklamanın olduğu kesiciler 

arası mesafenin en az 5mm veya daha fazla olması ve alt çene protrusive 

pozisyonda iken ağız açıldığında tıklamanın ortadan kalkması. Tıklamaların ardı 

ardına yapılan üç denemenin ikisinde tekrarlaması (M 5); veya 

b) TME'de, ardı ardına yapılan üç denemenin ikisinde tekrarlanan açma 

veya kapama tıklaması, lateral veya protrusive hareketler sırasında üç ardı 

ardına yapılan denemenin ikisinde oluşan tıklama (M 5a, 5b, 7). 

 

II.b) Ağız açmada kısıtlılık olan redüksiyonsuz disk deplasmanı 

Disk kondil ile fossa arasındaki normal pozisyonundan daha öne, medial 

veya laterale yer değiştirmiştir ve ağız açmada kısıtlılık mevcuttur. 

Teşhis kriterleri 

1) Ağız açmada belirgin kısıtlılık şikayeti (A14, her iki bölümü) ve ek 

olarak 

2) Maksimum yardımsız ağız açma ≤35mm (M 4b, 4d) ve ek olarak  

3) Maksimum yardımsız ağız açmadaki kesiciler arası mesafeye göre, 

pasif germe ile ağız açıklığında 4mm veya daha az bir artış olması. (M4b, 4c, 

4d) ve ek olarak 

4) Kontralaterale hareket miktarı ≤7mm ve/veya ağız açmada sorunun 

olduğu tarafa doğru defleksiyon (M3, 6a veya 6b, 6d) ve ek olarak 
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5) Ya, a) eklem sesinin olmaması veya b) redüksiyonlu disk deplasmanı 

teşhis kriterlerine uymayan eklem sesi varlığı (bakınız II.a) (M5, 7). 

 

II.c) Ağız açmada kısıtlılık olmayan redüksiyonsuz disk deplasmanı 

Diskin kondil ve fossa arasındaki normal pozisyonundan öne, medial 

veya laterale kaydığı durumdur. IIb'den farkı ağız açmada kısıtlılık olmamasıdır. 

Teşhis kriterleri  

1) Geçmişte ağız açmada belirgin kısıtlılık hikayesi (A14 her iki bölümü) 

ve ek olarak 

2) Maksimum yardımsız ağız açma ≥35mm (M4b, 4d) ve ek olarak 

3) Pasif germe ile ağız açıklığında, maksimum yardımsız ağız açmadaki 

kesiciler arası mesafeye göre 5mm veya daha fazla bir artış sağlanması. (M4b, 

4c, 4d) ve ek olarak 

4) Kontralaterale hareket miktarı ≥7mm (M6 veya 6b, 6d) ve ek olarak 

5) Redüksiyonlu disk deplasmanı kriterleriyle uyuşmayan eklem sesinin 

varlığı (bakınız II.a) (M5, 7). 

6) Görüntüleme yöntemi olarak artrografi veya MRG gibi redüksiyonsuz 

disk deplasmanının görülebildiği bir yöntemden yararlanılabilir. 

Görüntüleme yöntemlerinin kullanıldığı çalışmalarda aşağıdaki 

görüntüleme kriterleri de olmalıdır. Araştırmacı teşhisi, görüntüleme yöntemleri 

ile mi yoksa klinik ve anamnez bulguları ile mi koyduğunu belirtmelidir. 
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Yararlanılacak görüntüleme yöntemlerinde redüksiyonsuz disk 

deplasmanının teşhis kriterleri: 

a) Artrografi:  

1.Interkuspal pozisyonda normal TME’ye göre ön kompartıman daha 

geniş ve daha fazla kontrast madde ile dolmuş görülür. 

2. Ağız açmada önemli miktarda kontrast madde ön tarafta tutulur. 

b) MRG:  

1. Interkuspal oklüzal pozisyonda diskin posterior bandı saat 12:00 

pozisyonundan belirgin şekilde önde konumlanmıştır En azından saat 11:30 

pozisyonundan daha önde konumlanmıştır. 

2. Ağız tam olarak açıldığında posterior bant saat 12:00 pozisyonundan 

belirgin şekilde önde kalır. 
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3.3.2.3. GRUP III: Artralji, Artrit, Artroz   
Bu gruptaki rahatsızlıkların teşhisini yapmadan önce, poliartritler, akut 

travmatik yaralanmalar, eklemde enfeksiyon ihtimali Ek Bölüm’de belirtildiği gibi 

değerlendirilmiş ve bu rahatsızlıkların olmadığı belirlenmiş olmalıdır. 

 

III.a) Artralji 

TME'nin eklem kapsülü ve/veya sinovyal astarında ağrı ve hassasiyet 

Teşhis kriterleri  

1) Palpasyonda tek veya her iki eklem bölgesinde ağrı (lateral kutup 

ve/veya posterior ataşman) (M 9) ve ek olarak 

2) Hastanın aşağıdaki ağrılı durumlardan birinden veya daha fazlasından 

şikayet ediyor olması. Eklem bölgesindeki ağrı, maksimum yardımsız ağız 

açmada eklemde ağrı, yardımlı ağız açmada eklemde ağrı, lateral hareketlerde 

eklemde ağrı (M 2, 4b, 4c, 4d, 6a, 6b). 

3. Basit artralji teşhisi için kaba krepitus olmamalı (M 5, 7). 

 

III.b) TME'nin Osteoartriti 

Eklem yapılarında dejeneratif bir durum sonucu, eklem içinde iltihap 

oluşması 

Teşhis kriterleri  

1. Artralji (bakınız III.a) ve ek olarak 

2. Ya a veya b (veya ikisinin birlikte olması)  

a) Eklemde kaba krepitus (M 5, 7) 

b)Görüntüleme yönteminden yararlanmak; tomografilerde 

aşağıdakilerden biri veya bir kaçı görülebilir : kortikal tabakanın erozyonu, kondil 

ve artiküler eminensin bir bölümü veya tamamındaki skleroz, eklem 

yüzeylerindeki düzleşme, osteofit oluşumu. 

 



 68

III.c) TME ‘nin Osteoartrozu 

Eklem formunun ve yapısının anormal olduğu dejeneratif eklem 

rahatsızlığı. 

Teşhis kriterleri  

1) Artralji belirtilerinin hiç birinin olmaması yani, eklem bölgesinde ağrının 

olmaması, palpasyonda, maksimum yardımsız ağız açmada, lateral hareketler 

sırasında eklemde ağrının olmaması (bakınız III.a) (M2, 4b, 4c, 4d, 6a, 6b) ve 

ek olarak  

2) Ya a veya b (veya her ikisinin birlikte olması) 

a) Eklemde kaba krepitus (M 5, 7) 

b)Görüntüleme yöntemlerinden yararlanmak;  

Tomografilerde aşağıdakilerden biri veya bir kaçı görülebilir: kortikal 

tabakanın erozyonu, kondil ve artiküler eminensin bir bölümü veya tamamındaki 

skleroz, eklem yüzeylerindeki düzleşme, osteofit oluşumu. 
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3.3.2.4. Ek Bölüm 
ARAŞTIRMA TEŞHİS KRİTERLERİNİN (TMR/ATK) KULLANIMINDAN 

ÖNCE KAS VE EKLEM İLE İLGİLİ OLASI DİĞER DURUMLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

I) Kas spazmı, Miyosit ve Kontraktür  

Kas spazmı, miyosit ve kontaktür için hassas teşhis kriterleri 

belirlenmemiş olmakla birlikte aşağıdaki genel yönlendirmeler önerilir.  

Kas spazmı, devamlı kas kasılması ile karakterizedir. 

Miyosit, bilinen bir travma ve enfeksiyonla birlikte spesifik bir kasta 

yaygın hassasiyet ile karakterizedir. 

Kontraktür, pasif germede üstesinden gelinemeyen sertlik nedeniyle 

kısıtlanmış çene hareketleri ile karakterizedir. 

Bu kriterler, daha az rastlanan bu durumlar üzerine yapılmış 

araştırmaların yetersizliği nedeniyle daha önce bahsedilen TMR / ATK 

kategorileri için önerilen kriterlerden daha az spesifiktir.  

II. Poliartritler, akut travmatik yaralanma  

TME artraljisi ile birlikte herhangi bir travmatik etken olmaksızın vücuttaki 

diğer eklemlerde şikayetlerin olması durumunda vakaların, bir romatoloji uzmanı 

tarafından, diğer eklemleri de ilgilendiren romatoid artrit veya lyme hastalığı gibi 

sistemik poliartritik sorunlar açısından da muayene edilmesi gereklidir.  

Poliartritler ile ilgili sorular, anamnez formunun 16.maddesini 

oluşturmaktadır. Eğer 16. sorunun (a) veya (b) şıkkı evet olarak işaretlenmişse 

veya hem (c) hem (d) şıkkı evet olarak işaretlenmişse vaka sistemik artritik 

hastalıkların varlığı veya yokluğu konusunda romatoloji uzmanı tarafından 

değerlendirilmelidir (A16). 

Akut vakalar (yüzüne veya çenesine aldığı travma nedeniyle) muhtemel 

akut travmatik TME artropatisi şüphesiyle muayene edilmelidir. Klinik tablo şu 

şekilde olabilir: Etkilenen TME'de ağrı ve hassasiyet, ağrı nedeniyle çene 

hareketlerinde kısıtlılık, eklem içi basınçtan dolayı etkilenen taraftaki karşılıklı 
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diş temaslarında azalma veya yetersizlik. Akut travmatik artrit için dikkat 

edilecek madde soru formunun 17. maddesidir (A17). 

 

3.3.3. BÖLÜM II: Ağrı Nedeniyle Yetersizlik ve Psikolojik Durumun 
Değerlendirilmesi 

TMR' nin klinik olarak teşhisi TME ve çiğneme kaslarının 

fonksiyonlarında, bunları oluşturan yapılardaki anormallikleri tanımlayan bazı 

kriterlere göre yapılır. Klinik deneyimler ve TMR’ yi de içine alan kronik ağrılar 

üzerine yapılan araştırmalar göstermiştir ki bir kronik ağrının ciddiyeti ile klinik 

teşhisle tanımlanan dokularda ve fonksiyonlardaki patofizyolojik durum arasında 

her zaman birebir eşleşme yoktur. Yani klinik teşhis ile tanımlanan patofizyolojik 

değişiklik ile hissedilen ağrının şiddeti arasında her zaman birebir ilişki 

olmayabilir.  

Ağrının şiddetinin ve ciddiyetinin değerlendirilmesi Bölüm I teşhislerini 

yapmak için gereken bilgilerden farklı bilgiler gerektirir. Bu nedenle TMR / 

ATK’da ağrı durumunu değerlendirebilmek ve rahatsızlığın bütün yönleri ile 

anlaşılabilmesini sağlamak için bu konular Bölüm II’deki araştırma teşhis 

kriterleri içinde yer almıştır.  

TMR / ATK Bölüm II ağrı şiddetini değerlendirmek ve sınıflamak için 

ağrıyı farklı açılardan inceler; 

1. Ağrı şiddeti 

2. Ağrının neden olduğu sosyal ve fiziksel yetersizlik 

3. Depresyon 

4. Spesifik olmayan fiziksel semptomlar  

Böylece ağrı, tamamen subjektif yani tamamen kişinin ifade ettiği 

kadarıyla değerlendirebildiğimiz bir veri olmaktan çıkıp, ölçülebilen, klinik olarak 

değerlendirilebilen ve ciddiyeti hakkında daha net kararlara varabilmemizi 

sağlayan bir veri olmaktadır. 
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Aşağıdaki kriterler Bölüm II’nin içeriğinin oluşturulmasında kabul edilen 

kriterlerdir.  

1) Kullanılan yöntemlerin güvenilir ve geçerli olduğunun gösterilmiş 

olması, 

2) Yöntemlerin, deneklerin klinik olarak anlamlı bir şekilde 

sınıflandırılmasını sağlayabilmesi , 

3) Deneklerin sınıflamasının basit hesaplama yöntemleri ile 

yapılabilmesi, karmaşık bilgisayar hesaplamaları gerekmemesi, 

4) Yöntemler sadece kağıt, kalem kullanılması ile katılımın sağlanabildiği 

basitlikte olmasıdır.   

 

3.3.3.1. Ağrının Şiddeti Nedeniyle Yaşam Aktivitelerinde Kısıtlılık Yapmak 
(Disfonksiyonel Kronik Ağrı) 

Ağrı şiddetinin subjektif anlatımı, ağrının ciddiyetinin değerlendirilmesi 

konusunda geniş çevrelerce kabul görmüştür. Ancak tek başına ağrının şiddeti, 

ağrının ciddiyetinin daha yüksek seviyeleri için tam olarak tanımlayıcı 

olmayabilir.  

Klinik gözlemler ve davranış teorileri, göstermiştir ki; ağrı nedeniyle 

aktivitelerde kısıtlama yapma, bir kronik ağrı durumunun daha yüksek 

seviyelerini tanımlamada, en az ağrının şiddeti kadar önemlidir. 

Bir ağrı profili olarak disfonksiyonel kronik ağrı; şiddetli bir ağrı, 

fonksiyonel kısıtlılık, psikolojik bozukluk, hayatı kontrol etmede güçlük ile 

karakterizedir (135). 
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3.3.3.2. Depresyonun ve Spesifik Olmayan Fiziksel Semptomların 
Değerlendirilmesi 

TMR ağrısı çeken hastaların fiziksel bir nedene bağlanamayan 

durumlardan şikayet ettikleri gözlenmiştir. Bu tür semptomlar bazen belirli bir 

TMR’nin belirtisi gibi değerlendirilirken bazen de çene ağrısının, hastaların 

fiziksel bir nedene bağlanamayan birçok şikayetinden biri olduğu 

düşünülmüştür. Bu sorun üzerinde daha fazla araştırma yapılmasını sağlamak 

için fiziksel olarak teşhis edilemeyen belirtilerin değerlendirilmesini sağlayacak 

bir skalaya da Bölüm II’de yer verilmiştir. Bunun için “Symptom Checklist 90” 

(SCL-90)’ın yeniden düzenlenmiş şekli olan “SCL 90-R” nin kullanılmasının 

uygun olduğuna karar verilmiştir (30). Çünkü SCL 90-R skalası hem 

depresyonun hem de fiziksel bir nedene bağlanamayan şikayetlerin 

(somatizasyon) değerlendirilmesini sağlayabilir. Aslında SCL 90-R depresyon 

ve somatizasyonu yanında başka psikolojik durumların da değerlendirilmesini 

sağlayan 90 sorudan oluşmaktadır. Ancak TMR/ATK’ da kişilerin depresyon ve 

somatizasyon durumunun değerlendirilmesini sağlayan 32 madde yer 

almaktadır (Anamnez formunun 20. Maddesi ).  
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3.3.3.3. Anamnez Formunun Değerlendirilmesi 
Anamnez formu 31 sorudan oluşmaktadır. Sorular elde edilmek istenen 

bilgiye göre beş grupta toplanmıştır. 

1. Klinik muayene ile birlikte teşhise yardımcı olabilecek, deneğin 

TMR sahip olduğunu düşündüren şikayetlerine yönelik sorulardır (Bölüm I ile 

ilgili sorular). Bunlar anamnez formunun 3, 14, 16, 17. maddeleridir (A 

3,14,16,17). 

2. Mental duruma, ağrı varlığına ve derecelendirilmesine, hareket 

kısıtlılıklarına ve stres seviyesinin belirlenmesine yönelik sorular (Bölüm II ile 

ilgili sorular), (A 7-13,19,20)  

a) Kronik ağrı durumunun değerlendirildiği 7 madde ( A 7-13) 

b) Depresyon ve somatizasyonun değerlendirildiği 32 madde (A 20). 

c)Çenede mevcut sorunun neden olduğu hareket kısıtlılıklarının 

değerlendirildiği 12 madde (A 19) 

3. Deneğin sosyal durumuna yönelik demografik kayıt oluşturmak 

için sorulan sorular, (A 4,23-31) 

4. Deneğin genel sağlığı, fiziksel özellikleri ile ilgili sorular, 

(A1,2,15e,f,g,21,22) 

5. TMR ile ilgili olabilecek diğer faktörlere yönelik sorular, 

(A5,6,15a,b,c,d,18).  

Sorulara verilen cevapların değerlendirilmesi Dworkin ve ark.’nın önerdiği 

şekilde yapılmıştır (30). 
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3.3.3.4. Kronik Ağrı Şiddetinin Hesaplanması 
 

Tipik Ağrı Yoğunluğu  

Ağrı yoğunluğu soru formundaki 7, 8 ve 9. soruların cevaplandırılması ve 

aşağıdaki hesaplamaların yapılmasıyla 0-100 puan arasında 

derecelendirilmiştir. 

Hesaplama: Hissedilen ağrının anamnez formu doldurulduğu andaki 

değeri, en fazla olduğu zamanki değeri ve ortalama değeri toplanıp aritmetik 

ortalaması alınır ve on ile çarpılır. Formül olarak: 

 

Ağrı Yoğunluğu = ((A7+A8+A9) / 3 ) x 10  

A7: Şu andaki ağrı derecesi  

A8: En fazla ağrı derecesi  

A9: Ortalama ağrı derecesi  

 

Ağrı Nedeniyle Kısıtlılık 

Ağrı şiddetini değerlendirirken, özellikle kronik ağrı durumlarında sadece 

ağrı yoğunluğunun dikkate alınması yeterli olmaz. Ağrının hayatımızı ne kadar 

etkilediği de önemlidir. Bunun için hissedilen ağrının hayatı ne kadar etkilediği 

ve kaç gün işlerden alıkoyduğu dikkate alınarak bir hesaplama sistemi 

oluşturulmuştur. Hesaplama sonucunda yetersizlik puanlarına ulaşılır. 

Yetersizlik puanları elde edilirken ağrı nedeniyle kısıtlılık değeri ve ağrının 

günlük hayatı kaç gün etkilediği bilinmelidir.  

 

 

 

 

 



 75

Ağrı nedeniyle kısıtlılık değeri anamnez formundaki 11, 12 ve 13. 

soruların cevaplandırılması ve aşağıdaki hesaplamaların yapılmasıyla 0-100 

puan arasında derecelendirilmiştir. 

Hesaplama: Ağrı nedeniyle günlük aktivitelerde kısıtlama değeri, sosyal 

aktivitelerde kısıtlama değeri, çalışmalarda kısıtlama değeri toplanıp aritmetik 

ortalaması alınır ve on ile çarpılarak ağrı nedeniyle kısıtlılık değeri hesaplanır. 

Formül olarak: 

 

Ağrı nedeniyle kısıtlılık değeri = ((A11+A12+A13) / 3) x 10 

A11: Günlük aktiviteleri kısıtlama değeri 

A12: Sosyal aktiviteleri kısıtlama değeri 

A13: Çalışma hayatını kısıtlama değeri  

 

Kısıtlılık Günleri  

Kısıtlılık günleri ise rutin işlerin ağrı nedeniyle ertelendiği veya 

yapılmadığı günlerin sayısını ifade etmektedir. Cevap, anamnez formunun 10. 

maddesindeki boşluğa yazılır.  

 

Yetersizlik Puanları 

Her bir kısıtlılık günü ve kısıtlılık değerlerine puanlar verilmiştir. Bu 

puanların toplanması ile deneğin ağrı nedeniyle günlük yaşamda ne kadar 

yetersiz kaldığı ve kendini ne kadar kısıtladığı hesaplanır.   
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Ağrı Nedeniyle Yetersizlik Puanları 

Kısıtlılık Günleri (0-180 gün)  

0-6 gün       0 puan                     

7-14 gün     1 puan  

15-30 gün   2 puan 

30 +   gün   3 puan   

Kısıtlılık Değeri (0-100) 

0 -29           0 puan 

30-49          1 puan 

50-69          2 puan 

70 +            3 puan 

 

Sonuç olarak kronik ağrının şiddeti hem  ağrı yoğunluğu hem de  

yetersizlik puanlarına göre aşağıda belirtildiği şekilde sınıflandırılmıştır.  

 

Kronik ağrı şiddetinin sınıflandırılması  

FONKSİYONEL KRONİK AĞRI 

Derece 0 Son 6 ay içinde ağrı yok  

Derece I 
Düşük Seviyeli Yetersizlik, 

Düşük Seviyede Ağrı 
Yoğunluğu 

Ağrı yoğunluğu değeri≤50 
3’den az yetersizlik puanı 

Derece II 
Düşük Seviyeli Yetersizlik 

Yüksek Seviyede Ağrı 
Yoğunluğu 

Ağrı yoğunluğu≥50 
3’den az yetersizlik puanı 

DİSFONKSİYONEL KRONİK AĞRI 

Derece III Yüksek Seviyede Yetersizlik
Orta Seviyede Kısıtlılık 

Ağrı yoğunluğuna bakılmaksızın 3-4 
yetersizlik puanı 

Derece IV Yüksek Seviyede Yetersizlik
Ciddi Seviyede Kısıtlılık 

Ağrı yoğunluğuna bakılmaksızın 5-6 
yetersizlik puanı 
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3.3.3.5. Depresyon ve Somatizasyonun Değerlendirilmesi 
Deneklerin depresyon ve somatizasyonu anamnez formunda yer alan 

20.sorunun 32 maddesinin cevaplanması ve bu cevapların önerilen formüllerle 

hesaplanması ile değerlendirilmiştir. Bu maddeler SCL 90 formunun yeniden 

düzenlenmiş şekli olan SCL 90-R’den alınmıştır. 

  

Depresyon değerinin hesaplanması:  

20.sorunun b,e,f,g,h,i,k,l,m,n,q,v,y,z,aa,bb,cc,dd,ee,ff maddelerinin 

değerleri toplandı ve cevap verilen madde sayısına bölündü. 

Somatizasyon değerinin hesaplanması: 

a) Ağrı ile ilgili maddelerle birlikte somatizasyon değeri 

20. sorunun a,c,d,j,o,p,r,s,t,u,w,x maddelerinin değerleri toplandı ve 

cevap verilen madde sayısına bölündü. 

b) Ağrı ile ilgili maddeler olmadan  somatizasyon değeri 

Somatizasyonun ağrı ile ilgili maddeleri a,d,j,o,p olmadan yani 

c,r,s,t,u,w,x maddelerinin değerleri toplandı ve cevap verilen madde sayısına 

bölündü. 

Gerek depresyon gerekse somatizasyon ile ilgili olan şıkların 2/3’ünden 

azı işaretlendi ise hesaplama yapılmadı. 

Çenede mevcut sorunun neden olduğu hareket kısıtlılıklarının 
değerlendirilmesi:  

Bu değerlendirme için henüz bir sınıflandırma sistemi önerilmemiştir. 
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3.3.4. Klinik Muayene için Ayrıntılı Açıklamalar 
Klinik muayene yapılırken TMR/ATK’ da önerilen muayene formu 

kullanılmıştır. Aynı zamanda  ölçüm yöntemleri ve muayene yerlerinin tanımı ve 

hastaların yönlendirilmesi TMR/ATK’ da önerildiği gibi yapılmıştır. TMR/ATK’ nın 

talimatları aşağıda liste olarak verilmiştir.  

3.3.4.1. Klinik Muayene için Genel Yönlendirmeler 
1. Bütün anamnez formu ve muayene maddeleri denekle iş birliği içinde 

tamamlanmalı. Herhangi bir karşı çıkma söz konusu olduğunda, muayene 

maddesinin karşısına “DR” (denek reddetti) yazılmalı ve deneğin neden karşı 

çıktığı veya o maddeyi yapmadığı yazılmalı. 

2. Tüm ölçümler çene kasları pasif durumda iken yapılmalı. Eklemler 

veya kaslar hiçbir zaman ek ağırlık veya basınç altında bırakılmamalı. 

3- Tüm milimetrik kayıtlar tek veya çift  tam sayı olarak yapılmalı. Eğer 

ölçüm iki milimetre çizgisi arasında ise daha küçük olanı kaydedilmeli. 

4- Denek muayene edilirken koltukta dik oturtulmalı. 

5- Muayene sırasında mutlaka eldiven kullanılmalı. 

6- Denek ağzında bir hareketli protez taşıyorsa protezleriyle muayene 

edilmeli; ancak ağız içi palpasyon yapılırken,  mukoza ve diş etleri muayene 

edilirken protezlerin çıkarılması gereklidir. Üzerinde yapay diş bulunmayan 

ısırma plakları ve diğer apareyler muayene sırasında çıkartılmalı. 

7- Eğer muayene edilen deneğin TME ve kas palpasyonunu güçleştirici 

sakal veya boyunluk gibi fiziksel engelleri varsa bu durum belirtilmeli. 

8- Muayene prosedürü formdaki sıraya göre yürütülmeli ve bütün 

ölçümler formdaki uygun yerine kaydedilmeli. 

9- Madde 4d; yani overbite miktarı ve 6d; yani orta hatta kayma ile 4 ve 

6. maddelerdeki ölçümlerde düzeltmeler yapılmalı. Ağız açma ve lateral 

hareketlerin gerçek değerleri böylece belirlenmeli. Madde 4a’dan 4c’ye kadar 

olan ölçümlerde ağız açmanın gerçek miktarlarını belirlemek için overbite (4d), 

4a, 4b ve 4c’nin her birine eklenmeli. Madde 6a ve 6b için eğer orta hattaki 

kayma (6d) “0”’dan büyükse bu ölçüm yana kaymanın bir tarafına eklenirken 
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diğer tarafından çıkarılmalı. Örneğin; Orta hattı sağ tarafa doğru 2mm kaymış 

hasta için sağ tarafa yaptığı lateral hareketten 2mm çıkarılmalı. Sol lateral 

hareket değerlerine ise 2mm eklenmeli. 

 

3.3.4.2. Muayene Formunun Doldurulması 
Araştırma teşhis kriterlerinde, ağrının yeri deneğin bildirdiğinin dışında 

muayene eden tarafından da doğrulanmalıdır. Bu nedenle iki madde (M 1 ve 2) 

anamnez formunda olduğu gibi  muayene formunda da yer almaktadır. Bu da 

muayene edene ağrının tipi ve yerini güvenilir olarak doğrulama imkanı verir. 

Muayene formu doldurulurken her bir soru aşağıdaki şekilde dolduruldu. 

1. Uygun cevap daire içine alındı. Eğer denek orta hatta ağrı olduğunu 

işaret ettiyse, bu birinci soru için  “her ikisi” olarak işaretlendi. 

2. Uygun cevap işaretlendi.  Eğer deneğin ağrılı bölge olarak gösterdiği 

yerin eklem veya kas olduğu açık değilse, mümkün olduğunca az basınç 

uygulanarak palpasyon yapıldı ve anatomik bölge doğru olarak belirlendi. 

Örneğin, deneğin eklemde bir ağrı olduğunu söylemesine rağmen, muayenede 

işaret edilen yerin kas olduğuna karar verildi ise ağrının yeri eklem değil kas 

olarak kaydedildi. 

3. Ağız açma yolu:  

Genel yönlendirme: Hastaya çenesini rahat pozisyona getirmesi 

söylendi. (“Dişleriniz hafifçe birbirine temas ederken çenenizi rahat pozisyonda 

tutun”). Baş parmak hastanın alt dudağının altına yerleştirildi, böylece alt 

dişlerin görülmesi sağlandı. Bu orta hattaki sapmanın gözlenmesini kolaylaştırır. 

Deneğe ağrı hissetse bile ağzını açabildiği kadar açması söylendi (“Biraz ağrılı 

olsa bile ağzınızı açabildiğiniz kadar açmanızı istiyorum”). Eğer deviasyon 

derecesi anlaşılamadıysa milimetrik bir cetvel dikey olarak alt ve üst kesici 

noktalarına rehber olarak tutuldu veya orta çizgiler çakışmıyorsa alt kesici 

üzerine üst orta çizginin iz düşümü işaretlendi. Denekten 3 kez ağzını açması 

istendi. Denek birden farklı şekilde ağzını açıyorsa 3 kez daha ağzını açması 

istendi ve aşağıdaki kriterlere göre değerlendirildi.  
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a) Düz: Açma boyunca belirgin bir deviasyon veya defleksiyon yok. 

b) Sağa veya sola defleksiyon: Ağız maksimum açıldığında bir tarafa 

doğru belirgin defleksiyon, deneğin yüzünün hangi tarafına doğru defleksiyon 

olduğu belirlendi ve buna göre kayıt edildi. 

c) Sağa veya sola deviasyon: Maksimum ağız açma sırasında sağ veya 

sol tarafa fark edilir bir kayma vardır. Ancak maksimum yardımsız ağız açmaya 

ulaşmadan önce veya ulaşıldığı sırada alt çene orta çizgiye döner. Deneğin 

yüzünün hangi tarafına doğru deviasyon olduğu kayıt edildi. 

d) Diğer: Deneğin kademeli bir ağız açma yolu varsa (düzensiz 

atlayarak)(düz veya devamlı olmayan) veya denek yukarıda bahsedilenlerden 

farklı bir ağız açma yoluna sahipse bu şık işaretlendi ve ağız açma yolundaki 

düzensizlik ve sapmanın tipi belirtildi. Eğer hasta birden fazla ağız açma yoluna 

sahipse de bu kategori kullanıldı ve birden fazla diye yazıldı. 

4. Ağız açma kapasitesi: 
Eğer denek hareketli bir protez kullanıyorsa, tüm ağız açma ölçümleri 

yapılırken, protezleri kretlere doğru bastırıldı. 

Deneklerin ağız açma kapasiteleri, alt-üst kesiciler arası mesafenin 

cetvel ile ölçülmesiyle mm cinsinden elde edildi. Daha sonra bu değerlere 

overbite miktarı eklendi. Genellikle sol kesicilerden ölçüm yapıldı, kırık gibi 

nedenlerle diğer taraftan ölçüm yapıldı ise bu formda belirtildi. 

a) Ağrısız ve yardımsız ağız açma  

i) Ölçümün yapılması:  

-Denekten alt çenesini rahat bir pozisyona getirmesi istendi  

-Deneğe ağrı hissetmeksizin ağzını açabildiği kadar açması söylendi. 

-Milimetrik cetvelin kenarı üst kesici kenara yerleştirildi. Bu sırada cetvel 

mümkün olan en dik pozisyonda tutuldu.  

-Alt ve üst kesicilerin kesici kenarlarının birbirinden uzaklıkları ölçüldü ve 

kaydedildi. Denek 30 mm’den daha az ağzını açıyorsa emin olmak için ağız 

açma tekrarlatıldı. 
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b) Maksimum yardımsız ağız açma  

i) Ölçümün yapılması: 

-Ağrısız ve yardımsız ağız açmadaki direktifler verildi. Fakat deneğe 

“Ağrı duysanız bile açabildiğiniz kadar çok ağzınızı açınız” denildi. 

 -Cetvel aynı şekilde yerleştirildi ve ölçüm yapıldı.  

ii) Ağrı:  

-Deneğe ağzını bu kadar açtığında ağrı hissedip hissetmediği soruldu  

-Ağrı olup olmadığı ve varsa yeri kaydedildi. Kayıt, ağrının kaslarda 

ve/veya eklem içinde olup olmamasına göre yapıldı.  

Kaslarda ağrı olup olmamasına göre değerlendirme;  

Ağrı olmadı: 0 

Sağ tarafta ağrı oldu: 1 

Sol tarafta ağrı oldu: 2 

Her iki tarafta ağrı oldu: 3 

 

TME’de ağrı olup olmamasına göre değerlendirme; 

Eklemlerde ağrı yok: 0 

Sağ tarafta ağrı oldu: 1 

Sol tarafta ağrı oldu: 2 

Her iki tarafta da ağrı oldu: 3 olarak yapıldı.  

 

Eğer denek basınç veya gerginlik hissettiğini söyledi ise “her iki bölge de 

ağrı yok” olarak işaretlendi. 

 

 

 



 82

c) Maksimum yardımla ağız açma  

i) Ölçümün yapılması: 

-Denekten çenesini rahat pozisyonda tutması istendi. 

-Denekten ağrı hissetse bile ağzını açabildiği kadar açması istendi. 

-Daha sonra baş parmak üst santrallerin kesici kenarına, işaret parmağı 

da alt santrallerin kesici kenarına yerleştirildi. Bu şekilde deneğin ağzını biraz 

daha açmak üzere hafif bir kuvvet uygulandı. Çok fazla kuvvet 

uygulanmamasına dikkat edildi. 

-Kuvvet uygulanırken alt-üst kesiciler arası mesafe yine cetvel yardımı ile 

ölçüldü ve kaydedildi. 

ii) Ağrı:  

Bu sırada deneğe ağrı hissedip hissetmediği soruldu ve ağrı var ise yeri 

maksimum yardımsız açmada yapıldığı gibi kayıt edildi. Eğer basınç veya 

gerginlik hissediliyor ise ağrı “yok” olarak işaretlendi. 

 

d) Overbite miktarı  

Deneğe dişlerini (interküspal pozisyonda) tam olarak kapatması söylendi. 

Kalemle daha önce ölçümler için kullanılan aynı üst santral dişin kesici 

kenarının alt kesiciyi ne kadar örttüğü işaretlendi. Alt kesicinin kesici kenarı ile 

işaretlenen çizgi arası ölçüldü ve bu overbite miktarı olarak kaydedildi.  

 

e) Overjet miktarı   

Deneğe dişlerini kapatması söylendi. Alt kesicinin vestibül yüzü ile üst 

kesicinin kesici kenarı arasındaki mesafe ölçüldü ve bu overjet miktarı olarak 

kaydedildi. (TMR’ın teşhis kriterlerinde yararlanılmadığı için bu madde orijinal 

TMR / ATK formunda yer almamaktadır. Maksimum protrusive hareket miktarını 

doğru olarak hesaplamak için forma eklendi. Maksimum protrusive hareket 

miktarı ölçüldükten sonra deneğin overjet miktarı bu değere eklenerek 

maksimum protrusive hareket miktarının gerçek değeri hesaplanmıştır.  
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5. Ağız açma kapama sırasında palpasyon ile hissedilen TME sesleri 

i) Değerlendirmenin yapılması  

Eklem seslerinin varlığı ve ses varsa tipini belirlemek üzere TME bölgesi 

palpe edildi. Sol işaret parmağı deneğin sağ TME’sinin üstüne, sağ işaret 

parmağı deneğinin sol TME’sinin üstüne yerleştirildi (preauricular bölge). 

Parmakların iç yüzü kulak tragusunun önüne yerleştirildi. Deneğe ağrı hissetse 

bile yavaşça ağzını açabildiği kadar fazla açması söylendi. Her kapatmada 

dişlerin tamamen maksimum interküspal pozisyonda kapatılması istendi.  

Deneğe bu şekilde ağzını 3 kez açıp kapaması söylendi. Palpasyonla 

tespit edildiği ve aşağıda tanımlandığı gibi açma ve kapamada eklemin yaptığı 

hareket /ses kaydedildi. 

a) Seslerin tanımı:  

0= Ses yok 

1= Tıklama (click)   

Başlangıcı ve bitişi açıkça belli olan, kısa ve çok sınırlı süreli genellikle 

bir “tıklama” (tık) sesi gibi olan açık bir ses. Üç açma kapamanın ikisinde 

tıklama tekrarlanıyorsa bu madde işaretlenir. 

2= Kaba krepitasyon (Kaba krepitus) 

Çene hareketinin daha uzun bir periyodu boyunca devam eden bir ses. 

Bu tıklama veya taklama sesi gibi kısa süreli değildir. Ses devam eden seslerle 

örtüşebilir üst üste gelebilir. Kemiğin kemiğe sürtünmesinin sesi veya bir taşın 

bir taşa sürtünme sesi gibidir. 

3= Zayıf krepitasyon (İnce krepitus): 

Çenenin açma kapama hareketinin daha uzun bir periyodu boyunca 

devam eden zayıf (ince) bir rendeleme sesidir. Tıklama gibi (kesin) kısa değildir; 

(devamlı, sürekli, kesintisiz) seslerle üst üste gelebilir. Bu belki pürüzlü bir 

zeminde hışırtı sesi veya sürtünme sesi olarak tanımlanabilir. 
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b)Tıklama seslerinin derecelendirilmesi: 

i) Tekrarlanabilir açma tıklaması  

Maksimum interküspal pozisyondan başlanarak yapılan ağız açma 

kapamada üç açma hareketinin ikisinde “tıklama” olduğu hissedildiyse, “açma 

tıklaması” olarak kayıt edildi. 

ii) Tekrarlanabilir kapama tıklaması 

Üç ağız kapama hareketinin ikisinde tıklama varsa bu “kapama tıklaması” 

olarak kayıt edildi. 

iii) Tekrarlanabilir karşılıklı (reciprocal) tıklama. 

Bu tip tıklamanın belirlenmesi açma ve kapama tıklamalarındaki kesiciler 

arası mesafenin milimetrik cetvelle ölçülmesi ile ve denek alt çenesini protrusive 

pozisyona getirerek açma kapama hareketini tekrarladığında her iki sesin de 

ortadan kalkmış olması ile yapıldı. Bunun için öncelikle deneğe alt çenesini 

götürebildiği kadar öne götürmesi söylendi. Çenesi bu halde iken açma kapama 

hareketini yapması istendi. Eğer tıklama alt çene protrusive pozisyonda yapılan 

açma kapama hareketlerinde ortadan kalktı ise muayene formunda 5. Maddenin 

“b” şıkkında bu sorunun cevabı “evet” (1) olarak işaretlendi. Eğer tıklamalar 

ortadan kalkmadı ise “hayır” (0) olarak işaretlendi. Eğer denekte tekrarlanabilir 

açma tıklaması veya tekrarlanabilir kapama tıklaması yok ise “karşılıklı tıklama 

yok” (9) işaretlendi. 

Açma tıklamasının ve kapama tıklamasının oluştukları ilk anda madde 

4’de tarif edildiği gibi milimetrik cetvel ile ölçüm yapıldı ve formda madde 5a ve 

b’de  “Ağız açma / kapama tıklaması__mm__mm” yazan boşluklara yazıldı. 

Eğer tıklama oluyor fakat olduğu an tam olarak yakalanamıyor ise milimetrik 

ölçüm kısımları boş bırakıldı. 

iv. Tekrarlanmayan tıklama (Kayıt yapılmaz). 

Ses sadece belirli zamanlarda oluyor, üç tam ağız açma kapama 

hareketinin en az ikisinde tekrarlanmıyorsa, tekrarlanmayan tıklama söz 

konusudur. Bu durumda ağız açma için ( 5. Maddenin a şıkkı) ve ağız kapama 
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için( 5. Maddenin b şıkkı)  birden fazla şık işaretlenebilir. Eğer ses yok ise başka 

bir şık işaretlenmeden (0) işaretlenir.  

 

6. Alt çenenin eksentrik hareketleri  

a) Sağ lateral hareket  

i) Ölçümün yapılması: 

Deneğe çenesini az açmasını ve alt çenesini götürebildiği kadar sağa 

götürmesi söylendi.(Bu çok rahatsızlık verse bile). Eğer gerektiyse hareket 

tekrar ettirildi. Örneğin; çenenizi rahatsızlık verse bile götürebildiğiniz kadar 

sağa hareket ettirin ve tekrar çenenizi normal pozisyonuna geri getirin denildi. 

Dişlerin biraz birbirinden uzaklaşması ile üst ve alt kesicilerin labioincisal 

embrazürleri arasındaki mesafe cetvel yardımıyla ölçüldü ve kaydedildi. 

ii)Ağrı:  

Deneğe ağrı hissedip hissetmediği ve ağrının yeri soruldu. Kaslarda 

ve/veya eklemdeki ağrıyı saptamak için 6a’dan 6c’ye kadar ( tüm eksentrik 

hareketler için) “4 b” deki gibi kaydedildi. 

(Çenenizi yana kaydırdığınızda hiç ağrı hissettiniz mi? Diye soruldu). 

Eğer denek basınç veya gerginlik hissettiğini söyledi ise ağrı “Yok” (0) olarak 

işaretlendi. 

 

b) Sol lateral hareket 

i) Ölçümün yapılması:  

Sağ lateral hareket için yapılanların aynısı bu kez hastadan çenesini 

götürebildiği kadar diğer tarafa (sola) götürmesi istenerek yapıldı.  

ii)Ağrı:  

Aynen sağ lateral hareketteki gibi değerlendirme yapıldı.  
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c) Protruzyon  

i) Ölçümün yapılması:  

Denekten alt çenesini az açması ve öne götürmesi istendi.(Çenenizi, 

rahatsızlık verse bile, öne doğru düz kaydırın, götürebildiğiniz kadar öne 

götürün denildi). Eğer deneğin aşırı örtülü kapanışı varsa, üst kesici dişlerle alt 

kesici dişler arasında çatışma olmaması için ağzın biraz daha fazla açılması 

istendi. Böylece çatışma olmadan alt çenenin öne getirilmesi sağlandı. 

 

d) Orta hatta kayma  

i) Ölçümün yapılması:  

Üst kesiciler arasındaki kesici noktasının iz düşümünün alt kesiciler 

arasına denk gelip gelmediği kontrol edildi. Eğer 1mm’yi geçen bir fark varsa, alt 

kesicilerin kesici noktası ile üst kesicilerin kesici noktası arasındaki fark mm 

cinsinden ölçüldü ve kaymanın yönü formda ilgili yere işaretlendi.  

 

7. Eksentrik hareketler sırasındaki eklem sesleri  

Denekten 6. soruda yapıldığı gibi çenesini sağa, sola ve öne hareket 

ettirmesi istendi.  

a) Seslerin tanımlanması: 5’de tanımlandığı gibi yapıldı. 

b) Tıklama seslerinin derecelendirilmesi:  

i) Tekrarlanabilir laterotrusive veya protrusive tıklama 

Sağ ve sol lateral hareket ve protrusive hareketin her biri üçer kez 

yaptırılır. Bu hareketlerin en az ikisinde aynı eklemde tıklama oluyorsa o 

eklemde tekrarlanabilir laterotrusive ve/veya protrusive tıklama olduğuna karar 

verilir. 

ii)Tekrarlanamayan laterotrusive veya protrusive tıklama 

Eğer tıklama laterotruzyon veya protruzyon hareketi sırasında olduysa, fakat 

üç hareketin ikisinde tekrarlanmadıysa bir “tekrarlanamayan tıklama” söz 

konusudur, bu durumda kayıt yapılmadı. 
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3.3.4.3. Kas ve Eklem Hassasiyetinin Belirlenmesi İçin Genel Yönlendirme 
Kasların ve eklem kapsülünün hassasiyetinin muayenesinde belirlenen 

bölge üzerine, işaret ve orta parmaklarının parmak ucu ile sadece belirli bir 

basınçla bası uygulandı. Palpasyonu ağız dışından yapılan kaslar için yaklaşık 

olarak 1 kg, eklem ve palpasyonu ağız içinden yapılan kaslar için yaklaşık 

olarak ½ kg kuvvet uygulandı. Stabiliteyi sağlamak için diğer elle baş 

desteklenirken kaslar palpe edildi. Deneğin alt çenesinin istirahat pozisyonunda 

olmasına ve dişlerin birbirine değmemesine dikkat edildi. Sağ ve solda aynı 

kasların hassasiyeti ile ilgili net bir şey söyleyemeyenlerde sağ ve solda aynı 

anda palpasyon yapılarak karşılaştırma yapmaları sağlandı. 

Kaslar pasif durumda iken palpasyon yapıldı. Doğru kas üzerinde 

olunduğundan emin olmak gerektiğinde deneğe dişlerini sıkması ve serbest 

bırakması söylendi. Söylenenlerin ışığında önce palpasyon yeri belirlendi ve 

ardından basınç uygulandı. Maksimum hassasiyet bölgesi kişiden kişiye 

değişebildiği için, yerini belirlemek üzere aynı kas bölgesinde birçok yere basınç 

uygulamak özellikle önemlidir. Palpasyona başlamadan önce deneğe 

“muayenenin bundan sonraki bölümünde başınızın ve yüzünüzün belirli yerleri 

üzerinde basınç uygularken sizin ağrı veya basınç duyup duymadığınızı kayıt 

etmek istiyorum” denildi. Böylece palpasyon kişinin canını yakıyor mu (ağrılı mı) 

veya sadece basınç mı hissediyor tespit edildi.  

Eğer ağrılı ise ağrının; hafif (1) mi, orta derecede (2) mi, ciddi seviyede 

(şiddetli) (3) mi olduğunu belirlemek için sorular soruldu. Kaçamak, belirsiz 

cevaplar veya sadece basınç olduğunun söylenmesi durumunda ağrı “ağrı yok, 

sadece basınç” (0) olarak kaydedildi. Hastanın cevapları refleksleri ile de kontrol 

edildi.  
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3.3.4.4. Ağız Dışı Palpasyon Bölgelerinin Tanımlanması  
8.  2 lbs  ≈ 1 kg “digital” basınç uygulanır. Kasların yerini doğru tespit 

etmek için hastadan dişlerini sıkması ve serbest bırakması istenir. 

 

a)Temporalis (arka)  

Kulağın arkasından kulağın üstüne doğru posterior lifler palpe edildi. 

Parmaklar hastanın alnına doğru yürütüldü. 

 

b)Temporalis  (orta) 

Kaşın lateral kenarının yaklaşık 2 cm gerisindeki ki lifler palpe edildi. 

 

c) Temporalis (ön) 

Zigomatik çıkıntının hemen yukarısında infratemporal fossanın üstündeki 

lifler palpe edildi. 

 

d) Masseterin başlangıcı  

Masseterin başlangıç yeri TME’nin hemen 1cm önünde ve zigomatik 

arkın hemen altındaki alandır. Buradan öne, kasın sınırına doğru palpasyon 

yapıldı. 

 

e)Masseterin gövdesi  

Zigomatik çıkıntının hemen altından ve kasın ön sınırından başlayarak 

buradan aşağıya ve geriye alt çene köşesine doğru iki parmak genişliğinde bir 

alana palpasyon yapıldı. 

f) Masseterin yapışma yeri 

Alt çene köşesinin 1cm üstü ve önündeki alan palpe edildi. 
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g) Arka mandibular bölge (stylohyoid / posterior digastric) 

Deneğe başını bir parça geriye götürmesi söylendi. 

Sternocleidomastoideus (SCM) kasın yapışma yeri ile alt çenenin arka kenarı 

arasındaki bölge belirlendi, işaret ve orta parmaklar buraya konulduktan sonra 

içe ve yukarıya doğru (alt çenenin üzerine değil) yönlendirildi, alt çene köşesinin 

hemen iç ve arkasındaki alan palpe edildi. 

 

h) Mandibula altı bölgesi (medial pterygoid, suprahyoid, anterior 

digastric)  

Alt çenenin altında ve alt çene köşesinin 2cm önünde bir nokta tayin 

edildi. Yukarıya alt çenenin iç yüzüne doğru palpasyon yapıldı. Eğer kişi bu 

bölgede çok fazla ağrı hissederse kişinin nodüler bir ağrıdan mı yoksa kas 

ağrısından mı söz ettiği belirlenip bunun muayene formunda belirtildi. 

 

3.3.4.5. TME’nin Palpasyon Bölgelerinin Tanımlanması 
9.  1 lb ≈ ½ kg “digital” basınç uygulanır. 

a) Lateral kutup 

İşaret parmağı kulak tragusunun tam önüne ve deneğin ekleminin 

üzerine yerleştirildi. Deneğe ağzını, öne doğru kayan kondilin lateral kutbunu 

hissedene kadar biraz açması söylendi. Bir elle deneğin başı desteklenirken 

diğer elle palpe edilen yere basınç uygulandı. 

 

b) Posterior ataşman 

Burası dış kulak yolundan palpe edilebilir. Deneğin kulakla ilgili bir 

şikayetinin olmadığı belirlendikten sonra, sağ serçe parmağı deneğin sol dış 

kulak yoluna, sol serçe parmağı deneğin sağ dış kulak yolu içine yerleştirildi, 

parmak uçları öne doğru yönlendirildi. Deneğe ağzını biraz açması söylendi. 

Parmak uçlarıyla eklem hareketinin daha iyi hissedilebilmesi için gerektiğinde 

ağzın geniş açılması istendi. Sağ tarafa daha sonra sol tarafa sabit basınç 

uygulandı. Bu sırada deneğin dişlerinin tamamıyla kapalı olmasına dikkat edildi.  
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3.3.4.6. Ağız İçi Palpasyon Bölgelerinin Tanımlanması  
10. 1 lb ≈ ½ kg “digital” basınç uygulanır. Deneğe ağzının içindeki 

kaslara basınç uygulanacağı açıklandı. 

a) Lateral Pterygoid Bölge 

Deneğe ağzını açması ve muayene edilecek tarafa doğru çenesini 

hareket ettirmesi söylendi. (“Çenenizi bu elime doğru hareket ettiriniz” denildi). 

İşaret parmağı üst azıların üstünde alveol kretinin dış yan kısmına yerleştirildi. 

Parmak geriye, yukarıya ve içe doğru hareket ettirildi. Palpasyon için işaret 

parmağı büyük geldiğinde serçe parmak kullanıldı.  

 

b) Temporal Tendon 

Lateral pterygoidin palpasyonu tamamlandıktan sonra işaret parmağı 

koronoid çıkıntıya doğru yana döndürüldü. Deneğe ağzını açması söylendi ve 

işaret parmağı yukarıya koronoid çıkıntının önüne hareket ettirildi. Koronoid 

çıkıntının en üst kısmı palpe edildi. 
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3.3.4.7. Çiğneme Kası Olmayan Kasların Palpasyon Bölgelerinin 
Tanımlanması  

11.  2 lbs  ≈ 1 kg “digital” basınç uygulanır.    

“Sternocleidomasteideus” ve “Trapezius” kaslarının alt çene 

fonksiyonlarına direkt bir etkisi yoktur. Bu nedenle TMR / ATK formunda yer 

almamışlardır. Ancak bu kaslar ağrılı durumlarında yüzde yansıyan ağrılara 

neden olabilmektedirler.  

a) Sternocleidomastoideus (SCM)  

Palpasyon mastoid fossanın dış yüzeyindeki yapışma yerinden, hemen 

kulak arkasından başlayarak, klavikula üzerindeki başlangıç yerine kadar bütün 

kas boyunca yapıldı. Deneğe palpasyon sırasında hissettiği ağrının en fazla ne 

seviyede olduğu soruldu ve bu değer SCM kasının palpasyondaki ağrı seviyesi 

olarak kaydedildi. Palpasyon sağ ve solda olmak üzere iki bölgede yapıldı. 

 

b) Trapezius  

Palpasyon SCM kasın hemen arkasındaki üst bölümünden başlayarak 

aşağıya ve yana doğru kas boyunca yapıldı. Bu sırada deneğe palpasyon 

sırasında hissettiği ağrının en fazla ne seviyede olduğu soruldu ve bu değer 

trapezius kasının palpasyondaki ağrı seviyesi olarak kaydedildi. Palpasyon sağ 

ve solda olmak üzere iki bölgede yapıldı. 
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3.4. STABİLİZASYON SPLİNTİ 
Hastalara uygulanan splintler, JP Okeson’un “Management of 

Temporomandibular Disorders and Occlusion. 4.ed, Mosby-Year Book, Inc, 

St.Louis, 1998” kitabında önerdiği şekilde ve aynı hekim tarafından 

hazırlanmıştır (122).  

Stabilizasyon splintleri her iki çeneye de yapılabilir, ancak üst çeneye 

uygulamanın avantajları vardır. 

1. Üst çeneye uygulanan splintler daha stabildir ve daha çok 

doku kaplar, bu da daha retantif olmasını ve daha az kırılmasına neden olur. 

2. Birden fazla kullanım alanı vardır yani çok yönlüdür. Bütün 

iskeletsel ve molar ilişkilerde karşıt temaslar sağlanabilir. 

3. Oklüzal temaslar düz yüzeyde olduğu için üst çeneye 

uygulanan splint daha iyi stabilite sağlar, bunu alt çeneye uygulanan splintte 

özellikle ön bölgede sağlamak oldukça zordur. 

4. Kondilin fossa içinde kassal ve iskeletsel stabil pozisyonda 

konumlanmasına yardımcı olur. 

5. Alt çeneye yapılan splintlerde Class II ve III vakalarda doğru 

bir ön diş rehberliği ve temas vermek oldukça zordur. 

Bu avantajlarından dolayı çalışmamızda splintler üst çeneye 

uygulanmıştır.  
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3.4.1. Stabilizasyon Splintinin Yapımı  
Üst çenenin aljinat ölçüsü alındı. İçinde boşluklar olmamasına özen 

gösterildi.  

Hemen sonra uygun bir alçı (tercihen sert alçı) ile model döküldü. 

Sertleştikten sonra açıldı ve üzerinde eksik kısım ve boşluk olmamasına dikkat 

edildi. Labialdeki fazlalıklar vestibül sulkusun derin noktasına kadar alçı kesme 

motoru ile düzeltildi.  

Basınç veya vakum adaptörü ile 2mm sert plak reçine materyali alçı 

model üzerine basıldı. Bunun için Biostar ( Seri no: 3/0571) aleti ile önce 20 sn 

ısınma süresi ve 20 saniye soğuma süresi olan ince bir ayırıcı tabaka model 

üzerine uygulandı (Şekil 3.1). Daha sonra 220 sn soğuma süresi olan 2mm 

kalınlığında ısı ile şekillenen Biocryl marka splint model üzerine uygulandı. 

Splintin sınırları çelik separe ile kesildi. Seviyesi önde interdental papil 

seviyesinde olacak şekilde posterior bölümde azıların distalinden geçecek 

şekilde kesilip çıkartıldı.  

Splint alçıdan ayrılıp palatinaldeki fazla akrilik separe ve frezle aşındırıldı. 

Lingual sınır dişeti sınırından 10-12 mm aşağı kadar uzatıldı.  

Büyük bir akrilik frezi ile kenarlar yuvarlatılıp keskinliği giderildi.  

Splintin dişlerle uyumu kontrol edilirken tam oturmazsa sınırları tam 

uyum sağlayıncaya kadar kısaltıldı.  

Küçük bir miktarda otopolimerizan akrilik reçine karıştırılıp splintin ön 

bölgesine anterior stop görevi görmesi için yerleştirildi. Anterior stop 3-4 mm 

genişliğinde ve alt kesiciler değecek şekilde hazırlandı. 

Splint ağızda denendiğinde tam olarak üst çeneye oturmalı ve dil ve 

dudak hareketlerini engellememelidir. Herhangi bir yerinden bastırıldığında 

devrilmemeli veya gevşememelidir. Dişlerin fasiyal yüzeylerinin orta ve insizal 

1/3’ünün birleşimine yakın bir sınır elde edildiğinde yeterli tutuculuğu sağlar. 
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Şekil 3-1: Biostar cihazı (Seri no: 3/0571)  

 

3.4.1.1. Kassal ve İskeletsel Stabil Pozisyonun Belirlenmesi 
Stabilizasyon splintinin optimal etkisi için kondiller sentrik ilişki olan 

kondillerin kassal ve iskeletsel stabil pozisyonunda olmalıdır. Bu pozisyonu elde 

etmek için iki teknik vardır. Bunlardan biri bimanüel manipülasyon tekniğidir. 

Diğer teknikte ise ön bölgeye stop yerleştirilir ve kasların kondilleri kassal ve 

iskeletsel stabil pozisyona götürmesi sağlanır.  

• Arkaya yaslanmış pozisyonda hastaya arka dişleri üzerinde kapatması 

söylendi, bu sırada sadece bir alt kesici diş anterior stopa temas ettirildi.  

• Stop ön dişler arasında 3-6 mm açıklık sağlayacak kalınlıkta hazırlandı. 

Alt azılar sentrik ve eksentrik ilişkilerde splinte temas ettirilmedi, eğer temas 

varsa bu elimine edildi.  

• Anterior stoptaki ön diş teması artikülasyon kağıdı ile işaretlendi ve alt 

dişin uzun eksenine dik olacak şekilde aşındırıldı. Burada temas noktasında 

herhangi bir açılanma olmaması oldukça önemlidir. Eğer distale eğim varsa 

sıkma alt çeneyi posteriora yönlendirir ve kassal ve iskeletsel stabil 

pozisyondan geriye gider. Buda alt çeneye geriye doğru kuvvet uygular. Stop 
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meziale eğimli olursa buda çeneyi öne yönlendirir ve kaydırır. (Bu da kassal ve 

iskeletsel stabil pozisyondan uzaktır ve kondili süpero anterior konuma 

yönlendirir.)  

• Splint ağızda ve stop doğru eğimde iken bilateral manüel manipülasyon 

ile hasta arka dişlerin üzerinde kapattırıldı ve bu tekrarlatılırken elle de 

yönlendirildi. Birkaç deneme sonrası temas işaretlendi böylece stabil 

mandibular pozisyonun yeri belirlenmiş oldu (Şekil3-2). 

 

Şekil 3-2: Kassal ve iskeletsel stabil pozisyonun belirlenmesi  

 

3.4.1.2. Oklüzyonun Hazırlanması 
• Sentrik tespit edildikten sonra 2-3 dakika hastanın alışması için splint 

ağızda bırakıldı. (Bu hastanın kas engramlarının elimine ederek kondillerin 

kassal ve iskeletsel daha stabil pozisyona gelmesini sağlar.)  

• Splint çıkarılıp ön stop hariç her yere otopolimerizan akrilik ilave edildi.  

• Ön labial bölgeye rehberlik için biraz fazla ilave edildi.  

• Ağıza götürülmeden önce serbest monomerler hava spreyi ile mümkün 

olduğunca elimine edilmeye çalışıldı.  

• Akrilik kuruyunca ve monomerden arınınca, aparey sıcak suya batırılıp 

sonra ağıza takıldı ve sentrikte hastaya kapattırıldı. Kesiciler ön stopta 

işaretlenen noktaya değinceye kadar kapatıldı. Sonra hastaya yavaşça ağzını 
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açması söylendi ve oklüzal yüzler incelendi. Tüm dişler temas ediyor ve kaninler 

bölgesinde yeterli akrilik var ise tekrar kapattırıldı.  

• Akrilik sert ve şeklini korur hale gelinceye kadar beklenip çıkarıldı (Not: 

Akrilik ısınmadan önce çıkarılır ve ağız dışında akrilik tam sertleşinceye kadar 

beklenir. Sıcak suda bekletmek akrilikteki poroziteyi önleyebilir.) (Şekil3-3). 

 

Şekil 3-3: Splintin oklüzyonunun hazırlanması 

 

3.4.1.3. Sentrik İlişki Temaslarının Aşındırılması  
• Öncelikle bütün alt çene bukkal tüberküllerinin en derin noktası kurşun 

kalemle işaretlendi.  

• Sonra temasların etrafındaki akrilik aşındırılarak eksentrik serbestlik 

sağlandı. Sadece kaninler bölgesi bırakıldı.  

• Kaba tesviye geniş bir teker ile yapıldı, düzeltmeler ise düşük hızda 

büyük bir akrilik frezi ile yapıldı.  

• Fazlalıklar temizlendikten sonra hasta ağzına yeniden takıldı ve sentrik 

temaslar artikülasyon kağıdı ile işaretlendi.  

• Anterior ve posterior bütün oklüzal temasların düz oklüzal yüzeylerde 

ve eşit oklüzal kuvvetle oluşması sağlandı (Şekil3-4). 

• Hastaya kapattırılırken bütün dişlerin aynı anda değdiğini hissetmesi 

istendi.  
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Şekil 3-4: Splint üzerindeki sentrik temasların ağızdaki görüntüsü 

 

3.4.1.4. Eksentrik Rehberliğin Aşındırılması  
• Sentrik temaslar doğru olarak elde edildikten sonra akrilik çıkıntıların 

düzeltilmesine geçildi.  

• 30-45°’lik bir eğim verilerek (oklüzal düzleme göre) protrusive ve 

laterale rahatça geçmesi sağlandı. (Eğer çıkıntıların eğimi dik olursa alt çenenin 

hareketini engeller ve daha fazla kas rahatsızlığının ortaya çıkmasına neden 

olabilir.)  

• Eksentrik temaslar için farklı renkte bir artikülasyon kağıdı kullanılarak 

karıştırma engellenebilir. Kırmızı artikülasyon kağıdı konup hastaya sentrikte 

kapattırılıp sağa, sola ve protrusive hareketler yaptırıldı. Sonra mavi 

artikülasyon kağıdı konulup sadece açma kapama hareketi yaptırıldı. (Kırmızı 

çizgiler rehberliği gösterir ve çizgide herhangi bir kesilme veya yolundan sapma 

olmamalıdır.)  

• Posteriordaki kırmızıya boyanmış eksentrik çatışmalar ortadan 

kaldırıldı, sadece kırmızı sentrik noktaları kaldı.  

• Alt kesicilerinde eksentrik temasları aşındırılarak ortadan kaldırıldı. (Alt 

kesiciler temas ettiğinde dikkatlice düzeltilmesi gerekir. Alt kesiciler protrusive 
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rehberliğe katılabilir ancak bütün kuvvetin bir dişe gelmemesine dikkat 

edilmelidir.) (Şekil3-5). 

• Aşındırmalar posterior temaslar sentrik ilişkide sadece düz yüzeylerde 

oluncaya kadar devam ettirildi.  

• Aşındırmalar hasta sırtını yaslar veya yatar pozisyonda yaptırılırdı, 

sonra hasta öne ve hafif baş öne pozisyonuna getirildi ve hafifçe arka dişleri 

üzerinde vurması, tıklatması söylendi.  

• Eğer ön temaslar arka temaslardan ağır ise ön temaslar arkalardan 

hafif oluncaya kadar aşındırıldı. Bu sağlandığında aşındırma tamamlandı.  

• Splint cilalandıktan sonra hasta yanak ve dili ile rahatsız eden yerleri 

kontrol etti ve buraları düzeltildi. (Bazen üst ön dişler bölgesindeki akriliğin 

tutuculuğuna ihtiyaç yoksa ve eksentrik rehberlik için gerekli değil ise hastanın 

estetiği için o bölgeden uzaklaştırılabilir.)  

 

Şekil 3-5: Protrusiv hareket sırasında posterior dişlerdeki temassızlık 
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3.4.1.5. Stabilizasyon Splintinin Son Kriterleri  
1. Aparey üst dişlere tam olarak oturmalı, parmakla basıldığında 

veya hastanın alt dişleriyle temastayken tamamen stabil ve retantif olmalı. 

2. Sentrik ilişkide bütün posterior dişlerin bukkal tüberkülleri 

bastırıldığında yada kuvvet uygulandığında bile düz yüzeye temas etmeli. 

3. Protrusive hareketler sırasında alt kaninler basıldığında bile 

splinte temas etmeli. (Alt kesicilerde temas edebilir.) 

4. Lateral hareketlerde sadece alt çenedeki kaninler splintle 

laterotrusive temasa sahip olmalı. 

5. Alt çenedeki posterior dişler sadece sentrik ilişkide splinte 

değmeli. 

6. Kapanış pozisyonunda arka dişler ön dişlerden daha fazla 

temas etmeli. 

7. Alt dişlerin tüberküllerinin izi olmayacak şekilde mümkün 

olduğunca oklüzal yüzeyleri düz bir splint olmalı. 

8. Oklüzal splint iyice cilalanmalı böylece komşu yumuşak 

dokuları rahatsız etmemeli. 
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3.4.1.6. Uyarılar ve Kontrollerde Splintin Aşındırılması  
• Hastaya splinti düzenli olarak ve belirtilen şekilde kullanması önerildi. 

• Eğer splint kullanımı ağrıyı arttırıyorsa, hasta splintini kullanmayı 

bırakması ve sorunun düzeltilmesi için hemen hekime başvurur. 

• Başlangıçta tükürük miktarında artma meydana gelebilir, bu kısa 

sürede kendiliğinden çözülür. 

• Konuşmada bozukluk meydana gelebilir, bu geçicidir ve dil akriliğin 

kalınlığına alıştıktan sonra ortadan kalkar.  

• Splint ağızdan çıkarıldıktan sonra hemen fırçalanmalıdır, böylece plak 

ve taş oluşumu ve kötü tat önlenmiş olur.  

• Hasta 1 gün sonra kullanım rahatlığı ve oklüzal temasların kontrolü için 

çağrılır ve sonra aylık periyotlarla değerlendirilir, splintin üzerindeki oklüzal 

temaslar yeniden incelenir. (Kaslar rahatlayıp semptomlar ortadan kalktıkça, 

daha superoanterior kondil pozisyonu beklenir.) Değişiklikler splintteki 

aşındırmalarla optimum fonksiyonel oklüzyona uygun hale getirilir. Şikayetlerin 

durumunu görmek için kasların ve eklemin muayenesi aylık olarak her seansta 

tekrarlanır. 

• Semptomlar ve şikayetler ortadan kalkmazsa veya daha da artarsa, 

splint yeniden değerlendirilir. (Doğru olarak oturup oturmadığı  ve oklüzal 

temasları)  
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3.5. ARTROSENTEZ UYGULANMASI 
Artrosentez uygulaması Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Anabilim 

Dalı’ndaki uzman bir ekip tarafından yapılmıştır. Öncelikle anestezi uzmanı 

tarafından hastaların sedasyonu sağlanmıştır. Artrosentez uygulaması hastayla 

iletişimi kaybetmeden sedasyon altında gerçekleştirilmiştir. Gözün lateral 

kantusu ile tragusun orta noktasına birleştiren çizgi çizildikten sonra posterior 

giriş için çizginin 10mm önündeki ve 2mm altındaki, anterior giriş için de 2-3 mm 

önündeki noktalar işaretlenmiştir. Preaurikuler bölgeye 1/2 oranında izotonik 

NaCl ile sulandırılmış 1cc kadar jetocain cilt altına ve perikondiler bölgeye  

infitrasyonu yapılmıştır. Bir adet enjektör iğnesi(sarı renk) yardımıyla eklem 

boşluğuna girilip serum fizyolojik ile 2cc kadar doldurulmuş akabinde 2. enjektör 

iğnesi ile eklem boşluğuna girilmiştir. Bir enjektörden verilen sıvının ikinci 

enjektörden geldiği görülüp 2 enjektör iğnesi ile de eklem boşluğuna 

girildiğinden emin olunduktan sonra 200-400ml. ringer laktat solüsyon ile 

basınçlı bir şekilde irrigasyon işlemi yapılmıştır. Ardından enjektörlerden biri 

çekilerek diğer enjektörden 2cc kadar hiyalüronikasit enjeksiyonunu takiben  

manipülasyon yapılmış ve operasyon sonlandırılmıştır.   

Artrosentez uygulamasının ardından  üst çeneye daha önce detaylı bir 

şekilde anlatıldığı gibi stabilizasyon splinti yapılmıştır. Artrosentez sonrasında 

eklemde görülen ödemin azalması ile splint üzerindeki temaslarda değişiklik 

olma ihtimali vardır. Bu nedenle artrosentez uygulanan grupta diğer gruptan 

farklı olarak, splint temaslarının kontrolü artrosentezi takip eden 1. haftanın 

sonunda da yapılmıştır. Sonraki kontroller yalnızca splint uygulanan grupta 

olduğu gibi her ay düzenli olarak yapılmıştır.  
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3.6. TEDAVİLERDEKİ DÜZELMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Çalışmamızda 6 ay sonunda tedavi gruplarındaki düzelmelerin 

belirlenmesi ağız açma miktarları, kas ve TME palpasyon değerleri miktarlarının 

aylık değerlendirilmesi ve her bir hasta için başlangıç değerlerinden 1.ay, 2.ay, 

3.ay, 4.ay, 5.ay ve 6.ay değerleri çıkarılarak aylık iyileşme miktarları elde 

edilmesi ve ortalamalarının hesaplanması ile yapılmıştır. Alt çene hareket 

miktarları hesaplanırken her bir hastanın ağrısız yardımsız ağız açma, 

maksimum yardımsız ağız açma, maksimum yardımlı ağız açma ve protrusiv 

hareket miktarları değerlendirilmiştir. Alt çenenin lateral hareketleri ise tek taraflı 

redüksiyonsuz disk deplasmanı hastalarının hasta olan eklemleri dikkate 

alınarak hasta olan eklemin kontralateraline (sağlıklı tarafa) ve ipsilateraline 

(hasta tarafa) doğru olan lateral hareket miktarları ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

Bu hesaplamada çift taraflı redüksiyonsuz disk deplasmanı olan hastalarda 

sağlıklı taraf bulunmadığından, daha doğru sonuç elde edilebilmesi için çift 

taraflı redüksiyonsuz disk deplasmanı hastaları değerlendirme dışı 

bırakılmışlardır.  

Çiğneme kaslarının ve TME’nin değerlendirilmesi 2 farklı şekilde 

yapılmıştır. Toplam kas palpasyon değerlerinin hesaplanması; çift taraflı 

palpasyonu yapılan 12 kas noktasına 0’dan 3’e kadar verilen palpasyon 

derecelerinin toplamı alınarak, her bir hasta için 0 ile 72 arasında değişen 

toplam kas palpasyon değeri hesaplanarak yapılmıştır. Toplam TME palpasyon 

değerlerinin hesaplanması; çift taraflı palpasyonu yapılan TME’nin lateral ve 

posterioruna 0’dan 3’e kadar verilen palpasyon derecelerinin toplamı alınarak 

her bir hasta için 0 ile 12 arasında değişen toplam TME palpasyon değeri 

hesaplanarak yapılmıştır. Toplam hassas kas noktalarının sayısının 

hesaplanması; çift taraflı palpasyonu yapılan 12 kas noktasının palpasyon 

derecesi 0 (ağrı yok)’dan farklı olanlarının kaç adet olduğunun belirlenmesi ile 

yapılmıştır. Toplam hassas TME noktalarının sayısının hesaplanması; çift taraflı 

palpasyonu yapılan 2 TME noktasının palpasyon derecesi 0 (ağrı yok)’dan farklı 

olanlarının kaç adet olduğunun belirlenmesi ile yapılmıştır. Hem çiğneme 

kaslarının hem de TME’nin palpasyon değerleri hesaplamaları her bir hastanın 

değerleri için yapıldığı gibi, tek taraflı redüksiyonsuz disk deplasmanı 

hastalarının hasta olan eklemleri için de ayrıca yapılmıştır. 
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Artrosentez+splint grubundaki ve splint grubundaki denekler 

redüksiyonsuz disk deplasmanın klinik bulguları göz önüne alınarak akut ve 

kronik olarak ikişer alt gruba ayrılarak incelenmiştir. Klinik bulgularına göre 

maksimum yardımsız ağız açması 35 mm ve altında olanlar, maksimum 

yardımlı ağız açma ile maksimum yardımsız ağız açma arasında 4 mm veya 

daha az fark olanlar, kontralateral hareket miktarları 7 mm’den az olanlar akut 

olarak değerlendirilirken; maksimum yardımsız ağız açması 35 mm’in üstünde 

olanlar, maksimum yardımlı ağız açma ile maksimum yardımsız ağız açma 

arasında 5 mm veya daha fazla fark olanlar, kontralateral hareket miktarları 7 

mm’den fazla olanlar kronik olarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeye göre 

yalnızca splint uygulanan akut grubu (splint akut), artrosentez ile birlikte splint 

uygulanan akut grubu (artrosentez+splint akut), yalnızca splint uygulanan kronik 

grubu (splint kronik) ve artrosentez ile birlikte splint uygulanan kronik grubu 

(artrosentez+splint kronik) olmak üzere toplam 4 grup oluşturulmuştur. 

 

3.7. İSTATİSTİKSEL ANALİZ 
Bu çalışmada istatistiksel analizler NCSS 2007 paket programı ile 

yapılmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotların 

(ortalama, standart sapma) yanı sıra çoklu grupların tekrarlayan ölçümlerinde 

Friedman testi, ikili grupların karşılaştırmasında Mann-Whitney-U testi, nitel 

verilerin karşılaştırmalarında ki-kare testi kullanılmıştır. Sonuçlar, anlamlılık 

p≤0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. 

 

 

 

 



 104

4. BULGULAR 
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4.1. ANAMNEZ FORMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Artrosentez ile birlikte stabilizasyon splinti grubunda yer alan 2 hasta 

şehir dışına taşınmaları nedeniyle kontrollere devam etmek istemediklerini 

bildirmeleri üzerine 6 aylık kontrollerini tamamlayamamışlar ve değerlendirme 

dışında bırakılmışlardır. Böylelikle 6 aylık kontrollerin sonunda tedavileri 

tamamlanan artrosentez ile birlikte stabilizasyon splinti grubundan 28 hasta, 

stabilizasyon splinti grubundan ise 30 hasta, olmak üzere toplam 58 hastadan 

elde edilen veriler değerlendirilmiştir. 58 hastanın 45 tanesinin tek taraflı, 13 

hastanın ise çift taraflı redüksiyonsuz disk deplasmanı rahatsızlığı olduğu 

saptanmıştır. Çift taraflı redüksiyonsuz disk deplasmanı olan 13 hastanın 8’i 

yalnızca splint uygulanan grupta, 5’i ise artrosentez ile birlikte splint uygulanan 

grupta yer almıştır. Tek taraflı redüksiyonsuz disk deplasmanı olan 45 hastanın 

23’ü yalnızca splint uygulanan grupta, 22 ‘si artrosentez ile birlikte splint 

uygulanan grupta yer almıştır. Tedavinin başlangıcında hastaların 

muayenesinde TMR / ATK için Dworkin ve ark. (30) tarafından hazırlanan 

Anamnez ve Muayene formu doldurulmuştur. 6 ay boyunca her ay aylık 

kontrollerde TMR/ATK’nın muayene formu doldurulmuştur. Anamnez formu 

hasta tarafından, muayene formları ise hekim tarafından doldurulmuştur.  
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4.1.1. Hastaların Genel Sağlıkları ve Fiziksel Özelliklerinin 
Değerlendirilmesi: 

Rastlantısal olarak oluşturduğumuz tedavi grupları genel sağlık ve 

fiziksel özellikleri açısından incelendiğinde tedavi öncesinde gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi. Hastaların genel sağlıklarını ve genel 

ağız sağlıklarını çoğunlukla orta veya iyi olarak değerlendirdikleri görüldü. 

Tedavi öncesinde hastaların büyük çoğunluğunda uyanınca çenede ağrı ve 

sertlik hissi, kulaklarında çınlama ve ses, ısırmada zorluk ve dişlerinin eskisi gibi 

kapanmadığı hissi olduğu görüldü (Tablo 4.1). 

Tablo 4-1: Tedavi gruplarının, genel sağlık ve fiziksel özellikleri açısından, tedavi 
öncesi değerlendirilmesi 

  

Artrosentez+Splint 
Grubu  
(n:28) 

Splint Grubu  
(n:30) 

 

Mükemmel     

Çok iyi 6 %21,4 6 %20,0 

İyi 15 %53,6 13 %43,3 
Genel Sağlık 

Orta 7 %25,0 11 %36,7 

χ²:0,964 

p=0,618 

Mükemmel 1 3,6% 1 3,3% 

Çok iyi     

İyi 13 46,4% 11 36,7% 

Orta 13 46,4% 12 40,0% 

Genel Ağız 
Sağlığı 

Kötü 1 3,6% 6 20,0% 

χ²:3,71 

p=0,294 

Hayır 8 28,6% 12 40,0% Uyanınca 
Çenede Ağrı-

Sertlik var mı? Evet 20 71,4% 18 60,0% 

χ²:0,837 

p=0,36 

Hayır 8 28,6% 7 23,3% Kulaklarınızda 
Çınlama-Ses 

Olur mu? Evet 20 71,4% 23 76,7% 

χ²:0,207 

p=0,649 

Hayır 7 25,0% 3 10,0% 
Isırmada 

Zorluk Dişlerin 
Eskisi Gibi 

Kapanmaması 
Evet 21 75,0% 27 90,0% 

χ²:2,28 

p=0,131 
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4.1.2. Hastaların Sosyal Durumlarının Değerlendirilmesi: 
Rastlantısal olarak oluşturduğumuz gruplardaki hastaların sosyal 

durumları değerlendirildiğinde, yaş ortalamaları, cinsiyet, öğrenim durumları, 

açısından tedavi grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

görüldü. 

Hastaların yaş ortalamasının 30-35 yaş aralığında olduğu, büyük 

çoğunluğunun kadın olduğu ve öğrenim durumu açısından okuma yazma 

bilmeyen hastaların çok az olduğu görüldü (Tablo 4.2). 

 

 

 

Tablo 4-2: Yaş, cinsiyet, öğrenim durumunun tedavi gruplarına göre dağılımı 

  

Artrosentez+Splint 
Grubu  
(n:28) 

Splint Grubu  
(n:30) 

 

Yaş  32,86±12,93 34,33±14,55 p=0,981 

Erkek 0 0,0% 2 6,7% 
Cinsiyet 

Kadın 28 100,0% 28 93,3% 

χ²:1,93 

p=0,164 

OYB 1 3,6%  0,0% 

İlköğretim 12 42,9% 11 36,7% 

Lise 10 35,7% 10 33,3% 

Öğrenim 
Durumu 

Üniversite 5 17,9% 9 30,0% 

χ²:2,12 

p=0,548 

 

 

 

 

 

 

 



 108

4.1.3. Hastaların mental durumu, ağrı varlığı ve derecelendirilmesi, hareket 
kısıtlamaları ve stres seviyelerinin değerlendirilmesi: 

Rastlantısal oluşturduğumuz gruplar arasında ağrı yoğunluğu, yetersizlik 

puanı, fonksiyonel ve disfonksiyonel ağrı varlığı, depresyon ve somatizasyon 

(ağrılı-ağrısız) değerleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark olmadığı görüldü. Hastaların ağrı yoğunluğu, depresyon ve somatizasyon 

değerlerinin yüksek olduğu disfonksiyonel kronik ağrı varlığının ise düşük 

olduğu tespit edildi (Tablo 4.3).  

 

Tablo 4-3: Ağrı yoğunluğu, depresyon ve somatizasyon değerleri ile disfonksiyonel 
kronik ağrı varlığının tedavi gruplarına göre dağılımı 

 
Artrosentez+Splint 

Grubu  
(n:28) 

Splint Grubu  
(n:30) 

p 

Ağrı Yoğunluğu 61,03±23,2 57,41±28,24 0,852 

Yetersizlik Puanı 1,4±1,83 0,74±1,26 0,1 

Fonksiyonel Kronik Ağrı 23 (%82,1) 26  (%86,7) 

Disfonksiyonel Kronik Ağrı 5 (%17,9) 4 (%13,3) 

p=0,910 

Depresyon 0,91±0,82 0,82±0,9 0,426 

Ağrılı Somatizasyon 1,19±0,85 0,99±0,84 0,256 

Ağrısız somatizasyon 1,1±0,85 0,9±0,87 0,223 
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4.1.4. Fonksiyon kısıtlılıklarının değerlendirilmesi 
Rastlantısal olarak oluşturulan gruplar arasında fonksiyonlardaki 

kısıtlılıklar açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görüldü. 

Fonksiyonel kısıtlılıkların çiğneme, sert yiyecekleri yeme, gülme ve esnemede 

yoğunlaştığı tespit edildi (Tablo 4.4). 

Tablo 4-4: Fonksiyon kısıtlılık değerlerinin gruplar arasında dağılımı 

  

Artrosentez+Splint 
Grubu  
(n:28) 

Splint Grubu  
(n:30) 

 

Hayır  1 3,6% 4 13,3% 
Çiğneme 

Evet 27 96,4% 26 86,7% 

χ²:1,75 

p=0,186

Hayır  22 78,6% 25 83,3% 
Bir şey içmek 

Evet 6 21,4% 5 16,7% 

χ²:0,214

p=0,644

Hayır  20 71,4% 21 70,0% 
Egzersiz yapmak 

Evet 8 28,6% 9 30,0% 

χ²:0,014

p=0,905

Hayır  1 3,6% 2 6,7% 
Sert yiyecek yemek 

Evet 27 96,4% 28 93,3% 

χ²:0,283

p=0,595

Hayır  24 85,7% 23 76,7% Yumuşak yiyecek 
yemek Evet 4 14,3% 7 23,3% 

χ²:0,771

p=0,38 

Hayır  10 35,7% 12 40,0% 
Gülmek 

Evet 18 64,3% 18 60,0% 

χ²:0,113

p=0,737

Hayır  25 89,3% 27 90,0% 
Seksüel aktivite 

Evet 3 10,7% 3 10,0% 

χ²:0,008

p=0,929

Hayır  16 57,1% 18 60,0% Diş yada yüz 
temizlemek Evet 12 42,9% 12 40,0% 

χ²:0,049

p=0,825

Hayır  2 7,1% 1 3,3% 
Esnemek 

Evet 26 92,9% 29 96,7% 

χ²:0,429

p=0,513

Hayır  19 67,9% 24 80,0% 
Yutkunmak 

Evet 9 32,1% 6 20,0% 

χ²:1,11 

p=0,291

Hayır  14 50,0% 21 70,0% 
Konuşmak 

Evet 14 50,0% 9 30,0% 

χ²:2,42 

p=0,12 

Hayır  20 71,4% 23 76,7% Yüzün normal 
görünüşünde kalması Evet 8 28,6% 7 23,3% 

χ²:0,207

p=0,649
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4.1.5. Teşhise yardımcı olabilecek TMR şikayetlerinin değerlendirilmesi  
Rastlantısal olarak oluşturulan gruplar arasında teşhise yardımcı 

olabilecek TMR şikayetleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

görüldü. Hastaların büyük çoğunluğunda tam açmayı engelleyen takılma ve 

kilitlenme olduğu, bu engellemenin yemek yemeyi zorlaştıracak kadar fazla 

olduğu ve şikayetlerin travma kaynaklı olmadığı görüldü(Tablo 4.5). 

 

 

 

 

Tablo 4-5: Teşhise yardımcı olabilecek TMR şikayetlerinin gruplar arasındaki dağılımı 

  

Artrosentez+Splint 
Grubu  
(n:28) 

Splint Grubu  
(n:30) 

 

Hayır 2 7,1% 3 10,0% Tam Açmayı 
Engelleyen Kilitlenme, 

Takılma Oldu mu? Evet 26 92,9% 27 90,0% 

χ²:0,15 

p=0,698

Hayır 2 7,1% 3 10,0% Engelleme Yemek 
Yemeyi Zorlaştıracak 

Kadar Fazla mı? Evet 26 92,9% 27 90,0% 

χ²:0,15 

p=0,698

Hayır 27 96,4% 28 93,3% 
Son zamanda 

Yüzünüze, 
Çenenize Darbe Oldu 

mu? 
Evet 1 3,6% 2 6,7% 

χ²:0,283

p=0,595
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4.1.6. TMR ile ilgili olabilecek diğer faktörlerin değerlendirilmesi 
Rastlantısal olarak oluşturulan gruplar arasında TMR ile ilgili olabilecek 

diğer faktörler açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görüldü. 

Hastaların yaklaşık yarısında baş ağrısı veya migren problemi olduğu, %46-

50’sinde gece diş sıkma ve %63-67’sinde gündüz diş sıkma, alışkanlığı 

bulunduğu görüldü (Tablo 4.6). 

 

 

 

 

Tablo 4-6: TMR ile ilgili olabilecek diğer faktörlerin gruplar arasında dağılımı 

  

Artrosentez+Splint 
Grubu  
(n:28) 

Splint Grubu  
(n:30) 

 

Hayır 12 42,9% 13 43,3% 
Son 6 ayda baş 
ağrısı-migren 
problemi oldu 

mu? 
Evet 16 57,1% 17 56,7% 

χ²:0,001

p=0,971

Hayır 15 53,6% 15 50,0% 
Uyurken diş 

sıkma 
gıcırdatma var 

mı? Evet 13 46,4% 15 50,0% 

χ²:0,074

p=0,786

Hayır 9 32,1% 11 36,7% 
Gün içinde diş 

sıkma 
gıcırdatma var 

mı? 
Evet 19 67,9% 19 63,3% 

χ²:0,131

p=0,717
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4.2. MUAYENE FORMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Muayene formu biri ek 11 sorudan oluşmaktadır. 10 soru TMR/ATK’da 

yer alan sorulardır. Çiğneme kaslarının dışında kalan ancak TMR ilişkili olan iki 

kas 11. soruda “Çiğneme kası olmayan kasların palpasyonu” olarak forma 

eklenmiştir. 

 

4.2.1. Alt Çene Hareket Miktarları 
a. Ağız Açma ve Protrusiv Hareket Miktarları 

Artrosentez ile birlikte splint uygulanan grubun (artrosentez+splint grubu) 

ve yalnızca splint uygulanan grubun (splint grubu) alt çene hareket miktarları 

başlangıçtan itibaren altı ay boyunca aylık ortalama değerleri açısından Mann-

Whitney-U testi kullanılarak değerlendirildiğinde, gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmadığı görülmüştür. Friedman testi ile yapılan 

istatistiksel analiz sonucunda; tedavi sonunda başlangıca göre her iki gruptaki 

ağrısız yardımsız ağız açma, maksimum yardımsız ağız açma, maksimum 

yardımlı ağız açma ve protrusiv hareket miktarlarındaki artışın ise istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu görülmüştür (Tablo 4-7, Şekil 4-1; Tablo 4-8, Şekil 4-2; 

Tablo 4-9, Şekil 4-3; Tablo 4-10, Şekil 4-4). 
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Tablo 4-7: Tedavi gruplarında, grup içinde ve gruplar arasında ağrısız yardımsız ağız 
açma miktarlarının ortalama değerlerinin başlangıçla 6. ay arasındaki iyileşmelerinin 
değerlendirilmesi 

  
Artrosentez+Splint 

Grubu  
(n:28) 

Splint Grubu  
(n:30) 

p 

Başlangıç 28,96±5,93 30,33±6,17 0,449 

1.Ay 34,32±7,2 33,5±6,79 0,674 

2.Ay 34,89±7,63 36,03±6,38 0,249 

3.Ay 35,32±6,52 37,73±5,31 0,081 

4.Ay 37,25±5,81 38,67±6,06 0,209 

5.Ay 39,39±4,75 40,6±5,06 0,187 

6.Ay 41,18±4,7 42,83±5,55 0,118 

Ağrısız Yardımsız 
Ağız Açma  

(mm) 

p 0,0001 0,0001  

 

Ağrısız Yardımsız Ağız Açma

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

Baslangıc 1.Ay 2.Ay 3.Ay 4.Ay 5.Ay 6.Ay

Artrosentez+Splint Grubu

Splint Grubu

 

Şekil 4-1: Tedavi gruplarında ağrısız yardımsız ağız açma ortalama değerlerinin 6 aylık 
değişimi 
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Tablo 4-8: Tedavi gruplarında, grup içinde ve gruplar arasında maksimum yardımsız 
ağız açma miktarlarının ortalama değerlerinin başlangıçla 6. ay arasındaki 
iyileşmelerinin değerlendirilmesi 

  
Artrosentez+Splint

Grubu  
(n:28) 

Splint 
Grubu  
(n:30) 

p 

Başlangıç 32,25±6,14 34,93±5,56 0,082

1.Ay 36,96±6,49 36,17±6,02 0,726

2.Ay 37,61±7,48 38,57±5,74 0,35 

3.Ay 38,75±7,22 39,93±5,28 0,44 

4.Ay 40,54±6,5 41,2±5,06 0,458

5.Ay 42,21±5,21 42,63±4,94 0,373

6.Ay 43,71±5,36 44,43±5,58 0,318

Maksimum Yardımsız Ağız 
Açma 
(mm) 

p 0,0001 0,0001  

 

Maksimum Yardımsız Ağız Açma

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

Baslangıc 1.Ay 2.Ay 3.Ay 4.Ay 5.Ay 6.Ay

Artrosentez+ Splint Grubu

Splint Grubu

 

Şekil 4-2: Tedavi gruplarında maksimum yardımsız ağız açma ortalama değerlerinin 6 
aylık değişimi 
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Tablo 4-9: Tedavi gruplarında, grup içinde ve gruplar arasında maksimum yardımlı 
ağız açma miktarlarının ortalama değerlerinin başlangıçla 6. ay arasındaki 
iyileşmelerinin değerlendirilmesi 

  
Artrosentez+Splint 

Grubu  
(n:28) 

Splint Grubu  
(n:30) 

p 

Başlangıç 34,75±6,14 36,93±5,39 0,16 

1.Ay 39,54±7,02 38,23±5,73 0,708 

2.Ay 40,43±6,97 40,77±5,59 0,497 

3.Ay 41,64±6,66 41,73±5 0,732 

4.Ay 42,54±5,98 43,03±4,87 0,548 

5.Ay 44,71±4,99 44,3±4,91 0,784 

6.Ay 47,04±5,15 46,3±5,22 0,913 

Maksimum Yardımlı 
Ağız Açma 

(mm) 

p 0,0001 0,0001  

 

Maksimum Yardımlı Ağız Açma

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

Baslangıc 1.Ay 2.Ay 3.Ay 4.Ay 5.Ay 6.Ay

Artrosentez+Splint Grubu
Splint Grubu

 

Şekil 4-3: Tedavi gruplarında maksimum yardımlı ağız açma ortalama değerlerinin 6 
aylık değişimi 
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Tablo 4-10: Tedavi gruplarında, grup içinde ve gruplar arasında protrusiv hareket 
miktarlarının ortalama değerlerinin başlangıçla 6. ay arasındaki iyileşmelerinin 
değerlendirilmesi 

  
Artrosentez+Splint 

Grubu  
(n:28) 

Splint Grubu  
(n:30) 

p 

Başlangıç 5,57±2,01 6,03±1,92 0,493 

1.Ay 6,11±2,06 6,37±2,03 0,659 

2.Ay 6,07±1,86 6,97±2,48 0,186 

3.Ay 6,29±1,98 6,83±2,18 0,503 

4.Ay 6,64±1,85 7±2,13 0,566 

5.Ay 7±1,94 7,37±2,39 0,699 

6.Ay 7,29±1,92 7,77±1,98 0,463 

Protrusiv Hareket 
(mm) 

p 0,0001 0,0001  

 

Protrusiv Hareket

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

Baslangıc 1.Ay 2.Ay 3.Ay 4.Ay 5.Ay 6.Ay

Artrosentez+Splint Grubu
Splint Grubu

 

Şekil 4-4: Tedavi gruplarında protrusiv hareket ortalama değerlerinin 6 aylık değişimi 
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Tedavi gruplarının aylık iyileşme miktarlarının ortalamaları açısından 

karşılaştırılması 

Tedavi gruplarının alt çene hareket miktarları her bir hasta için başlangıç 

değerlerinden 1.ay, 2.ay, 3.ay, 4.ay, 5.ay ve 6.ay değerleri çıkarılarak aylık 

iyileşme miktarları elde edilmiş ve ortalamaları hesaplanmıştır. Bu ortalamalar 

açısından tedavi grupları karşılaştırıldığında, tedavi grupları arasında ağrısız 

yardımsız ağız açma ve protrusiv harekette istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Maksimum yardımsız ağız açma ve maksimum yardımlı ağız 

açmada başlangıç ile 1. ay dışında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamıştır. Başlangıç ile 1.ay arasındaki farkın artrosentez+splint 

grubundaki iyileşmenin daha fazla olmasından kaynaklandığı görülmüştür 

(Tablo 4-11).  
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Tablo 4-11: Tedavi gruplarının alt çene hareket miktarlarındaki aylık düzelmelerinin 
ortalamalarının karşılaştırılması 

 

 
 

Artrosentez+Splint 
Grubu  
(n:28) 

Splint Grubu  
(n:30) 

p 

Başlangıç-1.Ay -5,36±6,14 -3,17±5,74 0,31 

Başlangıç-2.Ay -5,93±6,58 -5,7±6,74 0,882 

Başlangıç-3.Ay -6,36±6,33 -7,4±5,67 0,668 

Başlangıç-4.Ay -8,29±6,12 -8,33±5,7 0,907 

Başlangıç-5.Ay -10,43±5,67 -10,27±6,28 0,87 

Ağrısız 
Yardımsız 
Ağız Açma 

(mm) 

Başlangıç-6.Ay -12,21±5,93 -12,5±6,66 0,994 

Başlangıç-1.Ay -4,71±5,22 -1,23±4,25 0,014 

Başlangıç-2.Ay -5,36±6,33 -3,63±4,71 0,512 

Başlangıç-3.Ay -6,5±6,18 -5±4,92 0,226 

Başlangıç-4.Ay -8,29±6,22 -6,27±4,76 0,261 

Başlangıç-5.Ay -9,96±5,77 -7,7±5,78 0,165 

Maksimum 
Yardımsız 
Ağız Açma 

(mm) 

Başlangıç-6.Ay -11,46±6,17 -9,5±6,07 0,227 

Başlangıç-1.Ay -4,79±5,49 -1,3±3,52 0,011 

Başlangıç-2.Ay -5,68±6,48 -3,83±4,18 0,444 

Başlangıç-3.Ay -6,89±5,69 -4,8±4,52 0,092 

Başlangıç-4.Ay -7,79±6,15 -6,1±4,67 0,237 

Başlangıç-5.Ay -9,96±6 -7,37±5,65 0,073 

Maksimum 
Yardımlı Ağız 

Açma 
(mm) 

Başlangıç-6.Ay -12,29±6,48 -9,37±5,9 0,125 

Başlangıç-1.Ay -0,54±1,26 -0,33±1,12 0,954 

Başlangıç-2.Ay -0,5±0,84 -0,93±1,44 0,131 

Başlangıç-3.Ay -0,71±1,38 -0,8±1,35 0,59 

Başlangıç-4.Ay -1,07±1,3 -0,97±1,43 0,903 

Başlangıç-5.Ay -1,43±1,45 -1,33±1,37 0,962 

Protrusiv 
Hareket 

(mm) 

Başlangıç-6.Ay -1,71±1,46 -1,73±1,31 0,641 
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Tedavi gruplarının grup içinde aylık ortalamalarının değerlendirilmesi 

Artrosentez+splint grubunda maksimum yardımsız ağız açma ve 

maksimum yardımlı ağız açmada 2.aydan, ağrısız yardımsız ağız açmada 

3.aydan, protrusiv harekette ise 4. aydan itibaren istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunduğu görülmüştür. 

Splint grubunda protrusiv hareket dışındaki tüm alt çene hareketlerinde 

2. aydan itibaren istatistiksel olarak anlamlı fark bulunduğu, protrusiv harekette 

ise 2. ayda başlayan istatistiksel anlamlılığın 3.aydaki azalma nedeniyle anlamlı 

olmadığı, 4. aydan itibaren istatistiksel anlamlılığın yeniden başladığı 

görülmüştür (Tablo 4-12, Tablo 4-13). 
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Tablo 4-12. Artrosentez+splint grubunun alt çene hareket miktarlarının başlangıçtan 
itibaren aylık ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlılıklarının değerlendirilmesi 

 ARTROSENTEZ+SPLİNT GRUBU 
(n:28) 

 

Ağrısız 
Yardımsız 
Ağız Açma 

Maksimum 
Yardımsız 
Ağız Açma 

Maksimum 
Yardımlı Ağız 

Açma 

Protrusiv 
Hareket 

Başlangıç / 1.Ay P ≥ 0.05 P ≥ 0.05 P ≥ 0.05 P ≥ 0.05 

Başlangıç / 2.Ay P ≥ 0.05 P ≤ 0.05 P ≤ 0.05 P ≥ 0.05 

Başlangıç / 3.Ay P ≤ 0.01 P ≤ 0.01 P ≤ 0.001 P ≥ 0.05 

Başlangıç / 4.Ay P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 P ≤ 0.01 

Başlangıç / 5.Ay P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 

Başlangıç / 6.Ay P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 

 

 

 

Tablo 4-13: Splint grubunun alt çene hareket miktarlarının başlangıçtan itibaren aylık 
ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlılıklarının değerlendirilmesi 

 SPLİNT GRUBU 
(n:30) 

 

Ağrısız 
Yardımsız 
Ağız Açma 

Maksimum 
Yardımsız 
Ağız Açma 

Maksimum 
Yardımlı Ağız 

Açma 

Protrusiv 
Hareket 

Başlangıç / 1.Ay P ≥ 0.05 P ≥ 0.05 P ≥ 0.05 P ≥ 0.05 

Başlangıç / 2.Ay P ≤ 0.01 P ≤ 0.05 P ≤ 0.01 P ≤ 0.01 

Başlangıç / 3.Ay P ≤ 0.001 P ≤ 0.01 P ≤ 0.01 P ≥ 0.05 

Başlangıç / 4.Ay P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 P ≤ 0.05 

Başlangıç / 5.Ay P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 

Başlangıç / 6.Ay P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 
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b. Lateral Hareket Miktarları 

Artrosentez ile birlikte splint uygulanan gruptaki ve yalnızca splint 

uygulanan gruptaki tek taraflı redüksiyonsuz disk deplasmanı gösteren 

deneklerin hasta olan eklemleri incelenmiştir. Yapılan değerlendirme 

sonucunda; lateral hareket miktarları aylık ortalama değerleri açısından 

değerlendirildiğinde, gruplar arasında altı ay boyunca istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmadığı görülmüştür. Tedavi sonunda başlangıca göre her iki gruptaki 

ipsilateral ve kontralateral hareket miktarlarındaki artışın istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu görülmüştür (Tablo 4-14, Şekil 4-5; Tablo 4-15, Şekil 4-6). 
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Tablo 4-14: Tedavi gruplarında, grup içinde ve gruplar arasında ipsilateral hareket 
miktarlarının ortalama değerlerinin başlangıçla 6. ay arasındaki iyileşmelerinin 
değerlendirilmesi 

  
Artrosentez+Splint

Grubu 
(n:23) 

Splint 
Grubu 
(n:22) 

p 

Başlangıç 7,22±1,51 8,05±1,7 0,098

1.Ay 7,48±1,34 7,91±1,48 0,356

2.Ay 7,7±1,36 8±1,6 0,531

3.Ay 8,09±1,56 7,73±1,32 0,384

4.Ay 8,17±1,4 8±1,27 0,684

5.Ay 8,87±1,06 8,77±1,51 0,991

6.Ay 9,35±1,03 9±1,07 0,137

Hastalıklı eklem tarafına 
(ipsilateral tarafa)  

hareket miktarı 
(mm) 

p 0,0001 0,001  

 

İpsilateral Hareket 

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

Baslangıc 1.Ay 2.Ay 3.Ay 4.Ay 5.Ay 6.Ay

Artrosentez+Splint Grubu
Stabilizasyon Grubu

 

Şekil 4-5: Tedavi gruplarında ipsilateral hareket miktarlarının ortalama değerlerinin 6 
aylık değişimi 
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Tablo 4-15: Tedavi gruplarında, grup içinde ve gruplar arasında kontralateral hareket 
miktarlarının ortalama değerlerinin başlangıçla 6. ay arasındaki iyileşmelerinin 
değerlendirilmesi 

  
Artrosentez+Splint 

Grubu 
(n:23) 

Splint 
Grubu 
(n:22) 

p 

Başlangıç 5,39±1,67 6,05±1,17 0,111

1.Ay 6,26±1,36 6,41±1,47 0,75 

2.Ay 6,3±1,29 6,73±1,52 0,438

3.Ay 6,87±1,6 6,41±1,37 0,312

4.Ay 7,22±1,31 6,95±1,5 0,507

5.Ay 7,91±1,24 7,5±1,57 0,293

6.Ay 8,57±1,24 8,18±1,53 0,428

Sağlıklı eklem tarafına 
(Kontralateral tarafa) 

hareket miktarı 
(mm) 

p 0,0001 0,0001  

 

Kontralateral Hareket

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

Başlangıç 1.Ay 2.Ay 3.Ay 4.Ay 5.Ay 6.Ay

Artrosentez+Splint Grubu
Stabilizasyon Grubu

 

Şekil 4-6: Tedavi gruplarında kontralateral hareket miktarlarının ortalama değerlerinin 
6 aylık değişimi 
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Tedavi gruplarının aylık iyileşme miktarlarının ortalamaları açısından 

karşılaştırılması 

Tedavi gruplarındaki tek taraflı redüksiyonsuz disk deplasmanı olan 

deneklerin hasta olan eklemlerinin alt çene lateral hareket miktarları her bir 

hasta eklem için başlangıç değerlerinden 1.ay, 2.ay, 3.ay, 4.ay, 5.ay ve 6.ay 

değerleri çıkarılarak aylık iyileşme miktarları elde edilmiş ve ortalamaları 

hesaplanmıştır. Bu ortalamalar açısından tedavi grupları karşılaştırıldığında; 

tedavi grupları arasında artrosentez ile birlikte splint uygulanan grupta, hasta 

olan eklemlerin ipsilateral hareket ve kontralateral hareket aylık iyileşme 

miktarları ortalamalarının yalnızca splint uygulanan gruba oranla daha fazla 

olduğu görülmüştür. İki grup arasında ipsilateral hareket miktarlarında başlangıç 

ile 6. ay arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. 

Kontralateral hareket miktarlarında ise başlangıç ile 5.ay ve başlangıç ile 6. ay 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır.  

Kontralateral hareketteki ve ipsilateral hareketteki başlangıç ile 6. ay 

arasındaki iyileşme miktarları karşılaştırıldığında her iki tedavi grubunda da 

kontralateral hareket iyileşme miktarlarındaki fazlalık nedeniyle istatistiksel 

olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (Tablo 4-16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 125

Tablo 4-16: Tedavi gruplarının ipsilateral ve kontralateral hareket aylık iyileşme 
miktarlarının ortalamaları açısından karşılaştırılması 

  
Artrosentez+Splint 

Grubu 
(n:23) 

Splint Grubu 
(n:22) 

p 

Başlangıç-1.Ay -0,26±2,05 0,14±1,52 0,247 

Başlangıç-2.Ay -0,48±2,23 0,05±1,99 0,491 

Başlangıç-3.Ay -0,87±2,07 0,32±1,78 0,061 

Başlangıç-4.Ay -0,96±1,77 0,05±2,08 0,092 

Başlangıç-5.Ay -1,65±1,64 -0,73±2,41 0,235 

ipsilateral 
hareket 
miktarı 
(mm) 

Başlangıç-6.Ay -2,13±1,52 -0,95±1,81 0,032 

Başlangıç-1.Ay -0,87±1,96 -0,36±1,26 0,294 

Başlangıç-2.Ay -0,91±1,86 -0,68±1,36 0,665 

Başlangıç-3.Ay -1,48±2,23 -0,36±1,59 0,112 

Başlangıç-4.Ay -1,83±1,75 -0,91±1,54 0,083 

Başlangıç-5.Ay -2,52±1,88 -1,45±1,65 0,053 

Kontralateral 
hareket 
miktarı 
(mm) 

Başlangıç-6.Ay -3,17±1,99 -2,14±1,42 0,054 

* Kontralateral hareket ve ipsilateral hareketin 6. aydaki iyileşme miktarları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark saptamıştır (p≤0,05). 
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Tedavi gruplarının grup içinde aylık ortalamalarının değerlendirilmesi 

 Artrosentez+splint grubunda hasta olan eklemlerin ipsilateral hareket 

miktarlarında 4. aydan, kontralateral hareket miktarlarında ise 1. aydan itibaren 

tedavi sonuna kadar istatistiksel olarak anlamlı fark bulunduğu görülmüştür.  

Splint grubunda ipsilateral hareket miktarlarında yalnızca 6.ayda 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunduğu görülmüştür. Kontralateral hareket 

miktarlarında ise 2. ayda başlayan istatistiksel anlamlılığın, 3. aydaki hareket 

miktarındaki azalma nedeniyle ortadan kalktığı, 4.aydan itibaren tedavi sonuna 

kadar devam ettiği görülmüştür (Tablo 4-17). 

 

 

Tablo 4-17: Tedavi gruplarındaki hasta olan eklemlerin alt çene lateral hareket 
miktarlarının başlangıçtan itibaren aylık ortalamalarının istatistiksel olarak 
anlamlılıklarının değerlendirilmesi 

 ARTROSENTEZ+SPLİNT 
(n:23) 

SPLİNT 
(n:22) 

 
ipsilateral 

hareket miktarı 
Kontralateral 

hareket miktarı 
İpsilateral 

hareket miktarı 
Kontralateral 

hareket miktarı 

Başlangıç / 1.Ay P ≥ 0.05 P ≤ 0.05 P ≥ 0.05 P ≥ 0.05 

Başlangıç / 2.Ay P ≥ 0.05 P ≤ 0.05 P ≥ 0.05 P ≤ 0.05 

Başlangıç / 3.Ay P ≥ 0.05 P ≤ 0.01 P ≥ 0.05 P ≥ 0.05 

Başlangıç / 4.Ay P ≤ 0.05 P ≤ 0.001 P ≥ 0.05 P ≤ 0.05 

Başlangıç / 5.Ay P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 P ≥ 0.05 P ≤ 0.001 

Başlangıç / 6.Ay P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 P ≤ 0.05 P ≤ 0.001 
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c. Tedavi Gruplarının Akut ve Kronik Olarak Ayrılarak Değerlendirilmesi  

 

1. Ağız Açma ve Protrusiv Hareket Miktarları   

Artrosentez+splint grubundaki ve splint grubundaki denekler 

redüksiyonsuz disk deplasmanın klinik bulguları göz önüne alınarak akut ve 

kronik olarak ikişer alt gruba ayrılarak incelenmiştir. Klinik bulgularına göre 

maksimum yardımsız ağız açması 35 mm ve altında olanlar, maksimum 

yardımlı ağız açma ile maksimum yardımsız ağız açma arasında 4 mm veya 

daha az fark olanlar, kontralateral hareket miktarları 7 mm’den az olanlar akut 

olarak değerlendirilirken; maksimum yardımsız ağız açması 35 mm’nin üstünde 

olanlar, maksimum yardımlı ağız açma ile maksimum yardımsız ağız açma 

arasında 5 mm veya daha fazla fark olanlar, kontralateral hareket miktarları 7 

mm’den fazla olanlar kronik olarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeye göre 

yalnızca splint uygulanan akut grubu (splint akut, n:14), artrosentez ile birlikte 

splint uygulanan akut grubu (artrosentez+splint akut, n:16), yalnızca splint 

uygulanan kronik grubu (splint kronik, n:16) ve artrosentez ile birlikte splint 

uygulanan kronik grubu (artrosentez+splint kronik, n:12) olmak üzere toplam 4 

grup oluşturulmuştur. 

Splint akut grubunda yer alan 14 kişinin yaş ortalamasının 31,07±12,46 

yıl, artrosentez+splint grubunda yer alan 16 kişinin yaş ortalamasının 

32,94±12,04 yıl, splint kronik grubunda yer alan 16 kişinin yaş ortalamasının 

37,19±16 yıl, artrosentez+splint kronik grubunda yer alan 12 kişinin yaş 

ortalamasının ise 32,75±14,59 yıl olduğu hesaplanmıştır. 

Splint akut, artrosentez+splint akut, splint kronik ve artrosentez+splint 

kronik grupları alt çene hareket miktarları açısından incelendiğinde ağrısız 

yardımsız ağız açma, maksimum yardımsız ağız açma, maksimum yardımlı 

ağız açma ve protrusiv hareketlerin aylık ortalama değerlerinde  başlangıçtan 

itibaren altı ay boyunca artış olduğu ve bu artışın grupların kendi içlerinde tedavi 

sonunda istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür.  
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Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi grupları ağrısız yardımsız ağız açma 

miktarlarının ortalama değerleri açısından karşılaştırıldığında splint akut ve 

splint kronik grupları arasında başlangıçtan itibaren 4. aya kadar istatistiksel 

olarak anlamlı fark olduğu görülmüştür. Bu farkın splint kronik grubundaki 

ağrısız yardımsız ağız açma miktarlarının fazla olmasına bağlı olduğu, tedavinin 

5. ve 6. aylarında ağız açma miktarlarının iyileşmesi sonucu istatistiksel olarak 

anlamlı farkın ortadan kalktığı görülmüştür. Artrosentez+splint akut grubu ile 

artrosentez+splint kronik grupları arasındaki 1. aydaki kronik gruptaki fazla olan 

ağız açma miktarından kaynaklanan istatistiksel olarak anlamlı farkın 2. aydan 

itibaren ortadan kalktığı görülmüştür (Tablo 4-18, Şekil 4-7). 
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Tablo 4-18: Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi gruplarının grup içi ve gruplar arası 
ağrısız yardımsız ağız açma miktarlarının aylık ortalamalarının değerlendirilmesi 

 AĞRISIZ YARDIMSIZ AĞIZ AÇMA (mm) 

 
Splint Akut 

Grubu 
(n:14) 

Artrosentez+Splint 
Akut Grubu 

(n:16) 

Splint 
Kronik 
Grubu 
(n:16) 

Artrosentez+Splint 
Kronik Grubu 

(n:12) 

Başlangıç 26,57±4,09¤ 26,88±3,67 33,63±5,85¤ 31,75±7,29 

1.ay 30,5±5,35¤ 31,06±5,35¥ 36,13±6,98¤ 38,67±7,22¥ 

2.ay 33,43±6,2¤ 32,31±4,09 38,31±5,78¤ 38,33±9,88 

3.ay 35,5±5,33¤ 33,5±3,79 39,69±4,6¤ 37,75±8,57 

4.ay 36,43±5,21¤ 35,31±4,06 40,63±6,23¤ 39,83±6,9 

5.ay 39,5±4,09 37,81±3,87 41,56±5,74 41,5±5,14 

6.ay 41,79±4,9 39,69±3,63 43,75±6,06 43,17±5,36 

p 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

( *: Splint akut- Artrosentez+splint akut arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(#: Splint kronik- Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¤: Splint akut- Splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¥:Artrosentez+splint akut-Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

Ağrısız Yardımsız Ağız Açma

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

baslangıç 1.ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay

Splint Akut Grubu
Artrosentez+Splint Akut Grubu
Splint Kronik Grubu
Artrosentez+Splint Kronik Grubu

 

Şekil 4-7:Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi gruplarında ağrısız yardımsız ağız açma 
ortalama değerlerinin 6 aylık değişimi 
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Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi grupları maksimum yardımsız ağız 

açma miktarlarının ortalama değerleri açısından karşılaştırıldığında, splint akut 

ve artrosentez+splint akut grupları arasında başlangıçta ve 5. ayda splint 

grubundaki ağız açma miktarındaki fazlalık nedeniyle istatistiksel olarak anlamlı 

fark olduğu görülmüştür. Splint akut ve splint kronik grupları arasında 

başlangıçta ve 1. ayda kronik gruptaki ağız açma miktarındaki fazlalık nedeniyle 

istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, bu farkın 2. aydan itibaren splint akut 

grubundaki iyileşmenin artmasıyla ortadan kalktığı görülmüştür. 

Artrosentez+splint akut ve artrosentez+splint kronik grupları arasında kronik 

gruptaki ağız açma miktarındaki fazlalık nedeniyle olan istatistiksel olarak 

anlamlı farkın tedavi sonuna kadar devam ettiği görülmüştür (Tablo 4-19, Şekil 

4-8) 
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Tablo 4-19: Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi gruplarının grup içi ve gruplar arası 
maksimum yardımsız ağız açma miktarlarının aylık ortalamalarının değerlendirilmesi 

 MAKSİMUM YARDIMSIZ AĞIZ AÇMA (mm)  

 
Splint Akut 

Grubu 
(n:14) 

Artrosentez+Splint 
Akut Grubu 

(n:16) 

Splint 
Kronik 
Grubu 
(n:16) 

Artrosentez+Splint 
Kronik Grubu 

(n:12) 

Başlangıç 31,14±2,71*¤ 28,63±4,05 *¥ 38,25±5,32¤ 37,08±5,05¥ 

1.ay 33,71±4,55¤ 33,38±4,6¥ 38,31±6,45¤ 41,75±5,55¥ 

2.ay 36,71±4,94 34,44±4,23¥ 40,19±6,05 41,83±8,88¥ 

3.ay 38±4,9 36,13±4,8 ¥ 41,63±5,16 42,25±8,55¥ 

4.ay 39,29±4,25 37,88±4,36¥ 42,88±5,24 44,08±7,33¥ 

5.ay 42,36±3,73* 39,94±3,86*¥ 42,88±5,92 45,25±5,36¥ 

6.ay 43,93±4,39 41,38±3,61¥ 44,88±6,55 46,83±5,84¥ 

p 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

( *: Splint akut- Artrosentez+splint akut arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(#: Splint kronik- Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¤: Splint akut- Splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¥:Artrosentez+splint akut-Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

Maksimum Yardımsız Ağız Açma

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

baslangic 1.ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay

Splint Akut Grubu

Artrosentez+Splint Akut Grubu

Splint Kronik Grubu

Artrosentez+Splint Kronik Grubu

 

Şekil 4-8: Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi gruplarında maksimum yardımsız ağız 
açma ortalama değerlerinin 6 aylık değişimi 
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Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi grupları maksimum yardımlı ağız 

açma miktarlarının ortalama değerleri açısından karşılaştırıldığında, splint akut 

ve artrosentez+splint akut grupları arasında başlangıçta splint grubundaki ağız 

açma miktarındaki fazlalık nedeniyle istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu 

görülmüştür. Splint akut ve splint kronik grupları arasında başlangıçta ve 1. 

ayda kronik gruptaki ağız açma miktarındaki fazlalık nedeniyle istatistiksel 

olarak anlamlı fark olduğu, bu farkın 2. aydan itibaren splint akut grubundaki 

iyileşmenin artmasıyla ortadan kalktığı görülmüştür. Artrosentez+splint akut ve 

artrosentez+splint kronik grupları arasında kronik gruptaki ağız açma 

miktarındaki fazlalık nedeniyle olan istatistiksel olarak anlamlı farkın, tedavi 

sonuna kadar devam ettiği görülmüştür (Tablo 4-20, Şekil 4-9) 
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Tablo 4-20: Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi gruplarının grup içi ve gruplar arası 
maksimum yardımlı ağız açma miktarlarının aylık ortalamalarının değerlendirilmesi 

 MAKSİMUM YARDIMLI AĞIZ AÇMA (mm) 

 
Splint Akut 

Grubu 
(n:14) 

Artrosentez+Splint 
Akut Grubu 

(n:16) 

Splint 
Kronik 
Grubu 
(n:16) 

Artrosentez+Splint 
Kronik Grubu 

(n:12) 

Başlangıç 33,21±2,89*¤ 30,69±3,98*¥ 40,19±4,98¤ 40,17±3,88¥ 

1.ay 35,79±4,35¤ 35,5±4,34¥ 40,38±6,05¤ 44,92±6,32¥ 

2.ay 39,07±4,81 37,13±4,67¥ 42,25±5,94 44,83±7,25¥ 

3.ay 40,14±4,4 38,25±4,36¥ 43,13±5,21 46,17±6,63¥ 

4.ay 41,5±4,27 40±4,24¥ 44,38±5,1 45,92±6,45¥ 

5.ay 44±3,64 42,75±4,07¥ 44,56±5,92 47,33±5,03¥ 

6.ay 46,36±3,65 45,13±3,84¥ 46,25±6,41 49,58±5,71¥ 

p  0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

( *: Splint akut- Artrosentez+splint akut arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(#: Splint kronik- Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¤: Splint akut- Splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¥:Artrosentez+splint akut-Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

Maksimum Yardımlı Ağız Açma

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

baslangic 1.ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay

Splint Akut Grubu
Artrosentez+Splint Akut Grubu
Splint Kronik Grubu
Artrosentez+Splint Kronik Grubu

 

Şekil 4-9: Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi gruplarında maksimum yardımlı ağız 
açma ortalama değerlerinin 6 aylık değişimi 



 134

Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi grupları protrusiv hareket 

miktarlarının ortalama değerleri açısından karşılaştırıldığında splint akut ve 

artrosentez+splint akut grupları arasında başlangıçta ve 6.ayda splint 

grubundaki protrusiv hareket miktarındaki fazlalık nedeniyle istatistiksel olarak 

anlamlı fark olduğu görülmüştür. Artrosentez+splint akut ve artrosentez+splint 

kronik grupları arasında kronik gruptaki protrusiv hareket miktarındaki fazlalık 

nedeniyle olan istatistiksel olarak anlamlı farkın tedavi sonuna kadar devam 

ettiği görülmüştür (Tablo 4-21, Şekil 4-10). 
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Tablo 4-21: Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi gruplarının grup içi ve gruplar arası 
protrusiv hareket miktarlarının aylık ortalamalarının değerlendirilmesi 

 PROTRUSİV HAREKET (mm) 

 
Splint Akut 

Grubu 
(n:14) 

Artrosentez+Splint 
Akut Grubu 

(n:16) 

Splint 
Kronik 
Grubu 
(n:16) 

Artrosentez+Splint 
Kronik Grubu 

(n:12) 

Başlangıç 5,93±1,33* 4,5±1,63*¥ 6,13±2,36 7±1,54¥ 

1.ay 6,07±1,9 5,06±1,65¥ 6,63±2,16 7,5±1,73¥ 

2.ay 7±2,15 5,13±1,75¥ 6,94±2,82 7,33±1,15¥ 

3.ay 6,57±2,06 5,25±1,73¥ 7,06±2,32 7,67±1,37¥ 

4.ay 6,86±2,38 5,75±1,73¥ 7,13±1,96 7,83±1,27¥ 

5.ay 7,29±2,13 6,06±1,73¥ 7,44±2,66 8,25±1,48¥ 

6.ay 8,14±1,83* 6,31±1,62*¥ 7,44±2,1 8,58±1,51¥ 

p  0,0001 0,0001 0,0001 0,002 

( *: Splint akut- Artrosentez+splint akut arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(#: Splint kronik- Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¤: Splint akut- Splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¥:Artrosentez+splint akut-Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

Protrusiv Hareket

3

4

5

6

7

8

9

baslangic 1.ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay

Splint Akut Grubu
Artrosentez+Splint Akut Grubu

Splint Kronik Grubu
Artrosentez+Splint Kronik Grubu

 

Şekil 4-10: Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi gruplarında protrusiv hareket 
miktarlarının ortalama değerlerinin 6 aylık değişimi 
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Tedavi gruplarının aylık iyileşme miktarlarının ortalamaları açısından 

karşılaştırılması 

Tedavi grupları akut ve kronik olarak ayrıldıktan sonra grupların alt çene 

hareket miktarları her bir hasta için başlangıç değerlerinden 1.ay, 2.ay, 3.ay, 

4.ay, 5.ay ve 6.ay değerleri çıkarılarak aylık iyileşme miktarları elde edilmiş ve 

ortalamaları hesaplanmıştır. 

Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi grupları ağrısız yardımsız ağız 

açmada  aylık iyileşme miktarları ortalamaları açısından karşılaştırıldığında 

bütün gruplarda aylık iyileşme miktarlarının ortalamalarında artış olduğu 

görülmüştür. Bu artışın yalnızca splint akut ve splint kronik grupları arasında 

5.ay ve 6.ayda, splint akut grubundaki artış nedeniyle istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu saptanmıştır (Tablo 4-22). 

Tablo 4-22: Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi gruplarının gruplar arası ağrısız 
yardımsız ağız açma aylık iyileşme miktarlarının ortalamalarının değerlendirilmesi 

 AĞRISIZ YARDIMSIZ AĞIZ AÇMA (mm) 

 
Splint Akut 

Grubu 
(n:14) 

Artrosentez+Spli
nt Akut Grubu 

(n:16) 

Splint 
Kronik 
Grubu 
(n:16) 

Artrosentez+Splint 
Kronik Grubu 

(n:12) 

Başlangıç-
1.Ay -3,93±5,14 -4,19±5,22 -2,5±6,31 -6,92±7,13 

Başlangıç-
2.Ay -6,86±6,88 -5,44±4,63 -4,69±6,66 -6,58±8,73 

Başlangıç-
3.Ay -8,93±5,57 -6,63±3,84 -6,06±5,59 -6±8,82 

Başlangıç-
4.Ay -9,86±5,45 -8,44±4,4 -7±5,75 -8,08±8,1 

Başlangıç-
5.Ay -12,93±5,98¤ -10,94±3,84 -7,94±5,73¤ -9,75±7,62 

Başlangıç-
6.Ay -15,21±6,92¤ -12,81±4,74 -10,13±5,6¤ -11,42±7,38 

( *: Splint akut- Artrosentez+splint akut arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(#: Splint kronik- Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¤: Splint akut- Splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¥:Artrosentez+splint akut-Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 
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Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi grupları maksimum yardımsız ağız 

açmada aylık iyileşme miktarları ortalamaları açısından karşılaştırıldığında, 

bütün gruplarda aylık iyileşme miktarlarının ortalamalarında artış olduğu 

görülmüştür. Bu artışın yalnızca splint akut ve splint kronik grupları arasında 

5.ay ve 6.ayda splint akut grubundaki artış nedeniyle istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu saptanmıştır (Tablo 4-23). 

 

Tablo 4-23: Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi gruplarının gruplar arası maksimum 
yardımsız ağız açma aylık iyileşme miktarlarının ortalamalarının değerlendirilmesi 

 MAKSİMUM YARDIMSIZ AĞIZ AÇMA (mm) 

 
Splint Akut 

Grubu 
(n:14) 

Artrosentez+ 
Splint Akut 

Grubu 
(n:16) 

Splint 
Kronik 
Grubu 
(n:16) 

Artrosentez+Splint 
Kronik Grubu 

(n:12) 

Başlangıç-
1.Ay -2,57±4,09 -4,75±4,61 -0,06±4,15 -4,67±6,15 

Başlangıç-
2.Ay -5,57±4,8 -5,81±5,18 -1,94±4,04 -4,75±7,82 

Başlangıç-
3.Ay -6,86±5,32 -7,5±4,49 -3,38±4,03 -5,17±7,93 

Başlangıç-
4.Ay -8,14±4,82 -9,25±4,96 -4,63±4,18 -7±7,64 

Başlangıç-
5.Ay -11,21±4,96¤ -11,31±4,63 -4,63±4,66¤ -8,17±6,81 

Başlangıç-
6.Ay -12,79±6,07¤ -12,75±4,77 -6,63±4,51¤ -9,75±7,55 

( *: Splint akut- Artrosentez+splint akut arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(#: Splint kronik- Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¤: Splint akut- Splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¥:Artrosentez+splint akut-Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 
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Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi grupları ağrısız yardımsız ağız 

açmada aylık iyileşme miktarları ortalamaları açısından karşılaştırıldığında, 

bütün gruplarda aylık iyileşme miktarlarının ortalamalarında artış olduğu 

görülmüştür. Bu artışın yalnızca splint akut ve splint kronik grupları arasında 

2.aydan itibaren 6.aya kadar splint akut grubundaki artış nedeniyle istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (Tablo 4-24). 

 

Tablo 4-24: Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi gruplarının gruplar arası maksimum 
yardımlı ağız açma aylık iyileşme miktarlarının ortalamalarının değerlendirilmesi 

 MAKSİMUM YARDIMLI AĞIZ AÇMA (mm) 

 
Splint Akut 

Grubu 
(n:14) 

Artrosentez+ 
Splint Akut 

Grubu 
(n:16) 

Splint 
Kronik 
Grubu 
(n:16) 

Artrosentez+Splint 
Kronik Grubu 

(n:12) 

Başlangıç-
1.Ay -2,57±3,55 -4,81±4,56 -0,19±3,21 -4,75±6,76 

Başlangıç-
2.Ay -5,86±4,37¤ -6,44±5,49 -2,06±3,17¤ -4,67±7,74 

Başlangıç-
3.Ay -6,93±4,78¤ -7,56±4,13 -2,94±3,43¤ -6±7,4 

Başlangıç-
4.Ay -8,29±4,98¤ -9,31±4,9 -4,19±3,51¤ -5,75±7,24 

Başlangıç-
5.Ay -10,79±5,19¤ -12,06±5,05 -4,38±4,24¤ -7,17±6,22 

Başlangıç-
6.Ay -13,14±5,39¤ -14,44±5,06 -6,06±4,14¤ -9,42±7,24 

( *: Splint akut- Artrosentez+splint akut arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(#: Splint kronik- Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¤: Splint akut- Splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¥:Artrosentez+splint akut-Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 
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Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi grupları protrusiv hareket aylık 

iyileşme miktarları ortalamaları açısından karşılaştırıldığında bütün gruplarda 

aylık iyileşme miktarlarının ortalamalarında artış olduğu görülmüş, fakat gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanamamıştır (Tablo 4-25). 

 

 

 

 

 

Tablo 4-25: Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi gruplarının gruplar arası protrusiv 
hareket aylık iyileşme miktarlarının ortalamalarının değerlendirilmesi 

 PROTRUSİV HAREKET (mm) 

 

Splint 
Akut 

Grubu 
(n:14) 

Artrosentez+Splint 
Akut Grubu 

(n:16) 

Splint 
Kronik 
Grubu 
(n:16) 

Artrosentez+Splint 
Kronik Grubu 

(n:12) 

Başlangıç-
1.Ay -0,14±1,23 -0,56±0,63 -0,5±1,03 -0,5±1,83 

Başlangıç-
2.Ay -1,07±1,44 -0,63±0,72 -0,81±1,47 -0,33±0,98 

Başlangıç-
3.Ay -0,64±1,55 -0,75±1,06 -0,94±1,18 -0,67±1,78 

Başlangıç-
4.Ay -0,93±1,9 -1,25±0,93 -1±0,89 -0,83±1,7 

Başlangıç-
5.Ay -1,36±1,69 -1,56±1,21 -1,31±1,08 -1,25±1,76 

Başlangıç-
6.Ay -2,21±1,53 -1,81±1,22 -1,31±0,95 -1,58±1,78 

( *: Splint akut- Artrosentez+splint akut arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(#: Splint kronik- Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¤: Splint akut- Splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¥:Artrosentez+splint akut-Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 
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2. Lateral Hareket Miktarları 

Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi gruplarındaki tek taraflı 

redüksiyonsuz disk deplasmanlı deneklerin hasta olan eklemleri ipsilateral 

hareket miktarlarının ortalamaları açısından gruplar arası karşılaştırıldığında, 

artrosentez+splint akut grubu ile artrosentez+splint kronik grubu arasında 

artrosentez+splint kronik grubundaki ipsilateral hareket miktarlarının 

ortalamalarının daha fazla olmasından dolayı 3. ay, 4. ay. ve 5. ayda istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark saptanmıştır. 

Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi gruplarındaki tek taraflı 

redüksiyonsuz disk deplasmanlı deneklerin hasta olan eklemleri kontralateral 

hareket miktarlarının ortalamaları açısından gruplar arası karşılaştırıldığında, 

splint akut grubu ile splint kronik grubu arasında splint kronik grubundaki 

kontralateral hareket miktarlarının ortalamalarının daha fazla olmasından dolayı 

başlangıç, 1. ay, 2. ay, 4. ay ve 6. ayda istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmıştır. Artrosentez+splint akut grubu ile artrosentez+splint kronik grubu 

arasında tüm aylarda istatistiksel fark olduğu ve bu farkın artrosentez+splint 

kronik grubundaki ortalamaların daha fazla olmasından kaynaklandığı 

saptanmıştır (Tablo 4-26, Şekil 4-11; Tablo 4-27, Şekil 4-12) 
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Tablo 4-26: Akut ve kronik olarak ayrılan hasta eklemlerin gruplar arası ipsilateral 
hareket aylık ortalamalarının değerlendirilmesi 

 İPSİLATERAL HAREKET (mm) 

 
Splint 
Akut 

Grubu 
(n:13) 

Artrosentez+Splint 
Akut Grubu 

(n:12) 

Splint 
Kronik 
Grubu 
(n:9) 

Artrosentez+Splint 
Kronik Grubu 

(n:11) 

Başlangıç 7,62±1,66 6,92±1,51 8,67±1,66 7,55±1,51 

1.ay 7,46±1,51 7±1,28 8,56±1,24 8±1,26 

2.ay 7,62±1,66 7,25±1,29 8,56±1,42 8,18±1,33 

3.ay 7,62±1,39 7,25±1,42¥ 7,89±1,27 9±1,18¥ 

4.ay 7,69±1,25 7,42±1,38¥ 8,44±1,24 9±0,89¥ 

5.ay 8,31±1,65 8,42±1,16¥ 9,44±1,01 9,36±0,67¥ 

6.ay 8,62±1,19 8,92±1,24 9,56±0,53 9,82±0,4 

( *: Splint akut- Artrosentez+splint akut arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(#: Splint kronik- Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¤: Splint akut- Splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¥:Artrosentez+splint akut-Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

 

İpsilateral Hareket

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

Baş langıç 1.ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay

Splint Akut Grubu

Artrosentez+Splint Akut Grubu

Splint Kronik Grubu

Artrosentez+Splint Kronik Grubu

 

Şekil 4-11: Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi gruplarında ipsilateral hareket 
miktarlarının ortalama değerlerinin 6 aylık değişimi 
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Tablo 4-27: Akut ve kronik olarak ayrılan hasta eklemlerin gruplar arası kontralateral 
hareket aylık ortalamalarının değerlendirilmesi 

 KONTRALATERAL HAREKET (mm) 

 
Splint Akut 

Grubu 
(n:13) 

Artrosentez+Splint 
Akut Grubu 

(n:12) 

Splint 
Kronik 
Grubu 
(n:9) 

Artrosentez+Splint 
Kronik Grubu 

(n:11) 

Başlangıç 5,31±0,63¤ 4,58±1,08¥ 7,11±0,93¤ 6,27±1,79¥ 

1.ay 5,69±0,75¤ 5,67±1,07¥ 7,44±1,67¤ 6,91±1,38¥ 

2.ay 6,15±1,28¤ 5,58±0,9¥ 7,56±1,51¤ 7,09±1,22¥ 

3.ay 6,08±1,38 6,17±1,5¥3 6,89±1,27 7,64±1,36¥ 

4.ay 6,38±1,12¤ 6,42±1,08¥ 7,78±1,64¤ 8,09±0,94¥ 

5.ay 7,08±1,55 7,33±0,98¥ 8,11±1,45 8,55±1,21¥ 

6.ay 7,54±1,51¤ 8,08±1,24¥ 9,11±1,05¤ 9,09±1,04¥ 

( *: Splint akut- Artrosentez+splint akut arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(#: Splint kronik- Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¤: Splint akut- Splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¥:Artrosentez+splint akut-Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

 

Kontralateral Hareket

4

5

6

7

8

9

10

Baş langıç 1.ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay

Splint Akut Grubu
Artrosentez+Splint Akut Grubu
Splint Kronik Grubu
Artrosentez+Splint Kronik Grubu

 

Şekil 4-12: Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi gruplarında kontralateral hareket 
miktarlarının ortalama değerlerinin 6 aylık değişimi 
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Tedavi gruplarının aylık iyileşme miktarlarının ortalamaları açısından 

karşılaştırılması 

Tedavi gruplarındaki tek taraflı redüksiyonsuz disk deplasmanlarının 

hasta olan eklemlerinin lateral hareket miktarları her bir hasta eklem için 

başlangıç değerlerinden 1.ay, 2.ay, 3.ay, 4.ay, 5.ay ve 6.ay değerleri çıkarılarak 

aylık iyileşme miktarları elde edilmiş ve ortalamaları hesaplanmıştır. 

Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi gruplarındaki tek taraflı 

redüksiyonsuz disk deplasmanlı deneklerin hasta olan eklemleri ipsilateral 

harekette, bütün gruplarda aylık iyileşme miktarları ortalamalarında artış olduğu 

görülmüştür. Bu artışın yalnızca artrosentez+splint akut grubu ile 

artrosentez+splint kronik grubu arasında 3. ayda, artrosentez+splint kronik 

grubundaki fazlalık nedeniyle istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür 

(Tablo 4-28). 

Tablo 4-28: Akut ve kronik olarak ayrılan hasta eklemlerin gruplar arası ipsilateral 
hareket aylık iyileşme miktarlarının ortalamalarının değerlendirilmesi 

 İPSİLATERAL HAREKET (mm) 

 

Splint Akut 
Grubu 

(n:13) 

Artrosentez+Splint Akut 
Grubu 
(n:12) 

Splint Kronik 
Grubu 

(n:9) 

Artrosentez+Splint 
Kronik Grubu 

(n:11) 

Başlangıç-
1.Ay 0,15±1,28 -0,08±2,23 0,11±1,9 -0,45±1,92 

Başlangıç-
2.Ay 0±2,27 -0,33±2,23 0,11±1,62 -0,64±2,34 

Başlangıç-
3.Ay 0±1,78 -0,33±2,1¥ 0,78±1,79 -1,45±1,97¥ 

Başlangıç-
4.Ay -0,08±1,8 -0,5±1,88 0,22±2,54 -1,45±1,57 

Başlangıç-
5.Ay -0,69±2,87 -1,5±1,68 -0,78±1,72 -1,82±1,66 

Başlangıç-
6.Ay -1±2,08 -2±1,48 -0,89±1,45 -2,27±1,62 

( *: Splint akut- Artrosentez+splint akut arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(#: Splint kronik- Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¤: Splint akut- Splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¥:Artrosentez+splint akut-Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 
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Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi gruplarındaki tek taraflı 

redüksiyonsuz disk deplasmanlı deneklerin hasta olan eklemleri kontralateral 

harekette aylık iyileşme miktarları ortalamaları açısından gruplar arası 

karşılaştırma yapıldığında, bütün gruplarda aylık iyileşme miktarları 

ortalamalarında artış olduğu görülmüş fakat gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmamıştır (Tablo 4-29).  

 

 

 

 

Tablo 4-29: Akut ve kronik olarak ayrılan hasta eklemlerin gruplar arası kontralateral 
hareket aylık iyileşme miktarlarının ortalamalarının değerlendirilmesi 

 KONTRALATERAL HAREKET (mm) 

 

Splint Akut 
Grubu 

(n:13) 

Artrosentez+Splint 
Akut Grubu 

(n:12) 

Splint Kronik 
Grubu 

(n:9) 

Artrosentez+Splint 
Kronik Grubu 

(n:11) 

Başlangıç-
1.Ay -1,08±1,38 -0,64±2,5 -0,38±0,77 -0,33±1,8 

Başlangıç-
2.Ay -1±1,28 -0,82±2,4 -0,85±1,35 -0,44±1,42 

Başlangıç-
3.Ay -1,58±1,98 -1,36±2,58 -0,77±1,59 0,22±1,48 

Başlangıç-
4.Ay -1,83±1,59 -1,82±1,99 -1,08±1,32 -0,67±1,87 

Başlangıç-
5.Ay -2,75±1,36 -2,27±2,37 -1,77±1,69 -1±1,58 

Başlangıç-
6.Ay -3,5±1,57 -2,82±2,4 -2,23±1,59 -2±1,23 

( *: Splint akut- Artrosentez+splint akut arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(#: Splint kronik- Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¤: Splint akut- Splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¥:Artrosentez+splint akut-Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 
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4.2.2. Çiğneme Kasları Palpasyon Değerleri 
 

Artrosentez ile birlikte splint uygulanan grubun ve yalnızca splint 

uygulanan grubun çiğneme kasları palpasyon değerleri başlangıçtan itibaren altı 

ay boyunca aylık ortalama değerleri açısından değerlendirildiğinde, gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığı görülmüştür Tedavi 

sonunda başlangıca göre her iki gruptaki toplam kas palpasyon değerleri ve 

toplam hassas kas noktalarının sayısındaki azalmanın ise istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu görülmüştür (Tablo 4-30, Şekil 4-13; Tablo 4-31, Şekil 4-14) 
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Tablo 4-30: Tedavi gruplarında, grup içinde ve gruplar arasında toplam kas palpasyon 
ortalama değerlerinin başlangıçla 6. ay arasındaki iyileşmelerinin değerlendirilmesi 

  
Artrosentez+Splint 

Grubu  
(n:28) 

Splint 
Grubu  
(n:30) 

p 

Başlangıç 20,18±10,31 17,93±9,44 0,35 

1.Ay 12,43±10,76 11,57±9,18 1 

2.Ay 12,57±12,72 10,4±7,05 0,738

3.Ay 11,54±12,99 8,57±6,37 0,944

4.Ay 7,54±6,49 7,5±6,32 0,938

5.Ay 4,79±5,51 7,1±6,63 0,124

6.Ay 3,71±5,8 4,73±5,22 0,268

Toplam Kas Palpasyon 
Değerleri 

 

p 0,0001 0,0001  

 

Toplam Kas Palpasyon Değerleri

0

5

10

15

20

25

Baslangıc 1.Ay 2.Ay 3.Ay 4.Ay 5.Ay 6.Ay

Artrosentez+Splint Grubu

Splint Grubu

 

Şekil 4-13: Tedavi gruplarında toplam kas palpasyon ortalama değerlerinin 6 aylık 
değişimi 
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Tablo 4-31: Tedavi gruplarında, grup içinde ve gruplar arasında toplam hassas kas 
noktalarının sayısının ortalama değerlerinin başlangıçla 6. ay arasındaki iyileşmelerinin 
değerlendirilmesi 

  
Artrosentez+Splint 

Grubu  
(n:28) 

Splint 
Grubu  
(n:30) 

p 

Başlangıç 10,71±5,84 9,17±4,6 0,404

1.Ay 7,11±5,57 6,47±4,64 0,857

2.Ay 7,43±7,19 6,2±3,39 0,579

3.Ay 6,29±6,44 5,37±3,88 0,821

4.Ay 6,29±6,44 5,37±3,88 0,821

5.Ay 3,61±4,11 4,53±3,8 0,212

6.Ay 2,75±3,1 3,5±3,72 0,42 

Toplam Hassas Kas 
Noktalarının Sayısı 

p 0,0001 0,0001  

 

Toplam Hassas Kas Noktalarının Sayısı

0

2

4

6

8

10

12

Baslangıc 1.Ay 2.Ay 3.Ay 4.Ay 5.Ay 6.Ay

Artrosentez+Splint Grubu

Splint Grubu

 

Şekil 4-14: Tedavi gruplarında toplam hassas kas noktalarının sayısının ortalama 
değerlerinin 6 aylık değişimi 

 

 

 

 



 148

Tedavi gruplarının aylık iyileşme miktarlarının ortalamaları açısından 

karşılaştırılması 

Tedavi gruplarının çiğneme kasları palpasyon değerleri her bir hasta için 

başlangıç değerlerinden 1.ay, 2.ay, 3.ay, 4.ay, 5.ay ve 6.ay değerleri çıkarılarak 

aylık iyileşme miktarları elde edilmiş ve ortalamaları hesaplanmıştır. Bu 

ortalamalar açısından tedavi grupları karşılaştırıldığında, tedavi grupları 

arasında toplam kas palpasyon değerleri ve toplam hassas kas noktalarının 

sayısının aylık iyileşme miktarlarının ortalamaları açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (Tablo 4-32). 

 

Tablo 4-32: Tedavi gruplarının çiğneme kasları palpasyon değerlerindeki aylık 
düzelmelerinin ortalamalarının karşılaştırılması 

  
Artrosentez+Splint 

Grubu  
(n:28) 

Splint Grubu  
(n:30) 

p 

Başlangıç-1.Ay 7,75±9,01 6,37±7,82 0,68 

Başlangıç-2.Ay 7,61±10,34 7,53±7,5 0,591 

Başlangıç-3.Ay 8,64±11,47 9,37±7,37 0,932 

Başlangıç-4.Ay 12,64±10,09 10,43±7,99 0,227 

Başlangıç-5.Ay 15,39±9,72 10,83±8,96 0,082 

Kas 
Palpasyon 
Değerleri 

Başlangıç-6.Ay 16,46±10,91 13,2±8,18 0,243 

Başlangıç-1.Ay 3,61±6,14 2,7±4,66 0,901 

Başlangıç-2.Ay 3,29±6,5 2,97±3,97 0,558 

Başlangıç-3.Ay 4,43±6,39 3,8±3,65 0,785 

Başlangıç-4.Ay 4,43±6,39 3,8±3,65 0,785 

Başlangıç-5.Ay 7,11±6,24 4,63±4,37 0,147 

Toplam 
Hassas Kas 
Noktalarının 

Sayısı 

Başlangıç-6.Ay 7,96±5,84 5,67±3,88 0,203 
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Tedavi gruplarının grup içinde aylık ortalamalarının değerlendirilmesi 

Artrosentez+splint grubunda aylık iyileşme miktarlarının ortalamaları 

açısından toplam kas palpasyon değerleri 2. aydan, toplam hassas kas 

noktalarının sayısı 3. aydan itibaren istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

göstermiştir. 

Splint grubunda aylık iyileşme miktarlarının ortalamaları açısından 

toplam kas palpasyon değerleri 2.aydan, toplam hassas kas noktalarının sayısı 

ise 1. aydan itibaren istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermiştir (Tablo 4-33). 

 

Tablo 4-33: Tedavi gruplarının çiğneme kasları palpasyon değerlerinin başlangıçtan 
itibaren aylık iyileşmelerinin istatistiksel olarak anlamlılıklarının değerlendirilmesi 

 ARTROSENTEZ+SPLİNT 
(n:28) 

SPLİNT 
(n:30) 

 

Kas 
Palpasyon 
Değerleri 

Toplam 
Hassas Kas 
Noktalarının 

Sayısı 

Kas 
Palpasyon 
Değerleri 

Toplam 
Hassas Kas 
Noktalarının 

Sayısı 

Başlangıç / 1.Ay P ≥ 0.05 P ≥ 0.05 P ≥ 0.05 P ≤ 0.05 

Başlangıç / 2.Ay P ≤ 0.05 P ≥ 0.05 P ≤ 0.05 P ≤ 0.05 

Başlangıç / 3.Ay P ≤ 0.05 P ≤ 0.01 P ≤ 0.001 P ≤ 0.01 

Başlangıç / 4.Ay P ≤ 0.001 P ≤ 0.01 P ≤ 0.001 P ≤ 0.01 

Başlangıç / 5.Ay P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 

Başlangıç / 6.Ay P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 
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Tedavi Gruplarının Akut ve Kronik Olarak Ayrılarak Değerlendirilmesi  

 

Yalnızca splint uygulanan akut grubu (splint akut), artrosentez ile birlikte 

splint uygulanan akut grubu (artrosentez+splint akut), yalnızca splint uygulanan 

kronik grubu (splint kronik) ve artrosentez ile birlikte splint uygulanan kronik 

grubu (artrosentez+splint kronik) çiğneme kasları palpasyon değerleri açısından 

incelendiğinde toplam kas palpasyon değerlerinin ve toplam hassas kas 

noktalarının sayısının aylık ortalama değerlerinde başlangıçtan itibaren altı ay 

boyunca azalma olduğu görülmüştür. Bu azalmanın bütün gruplarda istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. 

Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi grupları toplam kas palpasyon 

değerleri açısından karşılaştırıldığında, splint akut ve splint kronik grupları 

arasında başlangıç toplam kas palpasyon değerlerinde istatistiksel olarak 

anlamlı fark olduğu görülmüştür. Bu farkın splint kronik grubundaki toplam kas 

palpasyon değerlerinin fazla olmasına bağlı olduğu, tedavinin sonraki aylarında 

toplam kas palpasyon değerlerinin azalması sonucu istatistiksel olarak anlamlı 

farkın ortadan kalktığı görülmüştür. Splint kronik grubu ile artrosentez+splint 

kronik grupları arasında 5. aydaki istatistiksel olarak anlamlı farkın 

artrosentez+splint kronik gruptaki toplam kas palpasyon değerlerindeki fazla 

miktardaki azalmadan kaynaklandığı görülmüştür (Tablo 4-34, Şekil 4-15). 
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Tablo 4-34: Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi gruplarının grup içi ve gruplar arası 
toplam kas palpasyon değerlerinin aylık ortalamalarının değerlendirilmesi 

 Toplam Kas Palpasyon Değerleri 

 
Splint Akut 

Grubu 
(n:14) 

Artrosentez+Splint 
Akut Grubu 

(n:16) 

Splint 
Kronik 
Grubu 
(n:16) 

Artrosentez+Splint 
Kronik Grubu 

(n:12) 

Başlangıç 12,86±6,37¤ 18,31±10,81 22,38±9,58¤ 22,67±9,48 

1.ay 8,43±4,6 12,63±11,3 14,31±11,29 12,17±10,5 

2.ay 9,86±7,67 13,75±13,86 10,88±6,67 11±11,41 

3.ay 7,36±5,84 11,13±12,67 9,63±6,8 12,08±13,96 

4.ay 5,5±4 7,94±7,58 9,25±7,51 7±4,95 

5.ay 4,64±4,33 5,81±6,71 9,25±7,63# 3,42±3,09# 

6.ay 3,21±3,45 4,56±7,44 6,06±6,19 2,58±2,19 

p  0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

( *: Splint akut- Artrosentez+splint akut arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(#: Splint kronik- Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¤: Splint akut- Splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¥:Artrosentez+splint akut-Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

Toplam Kas Palpasyon Değerleri

0

5

10

15

20

25

baslangic 1.ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay

Splint Akut Grubu
Artrosentez+Splint Akut Grubu
Splint Kronik Grubu
Artrosentez+Splint Kronik Grubu

 

Şekil 4-15: Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi gruplarında toplam kas palpasyon 
değerlerinin ortalama değerlerinin 6 aylık değişimi 
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Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi grupları toplam hassas kas 

noktalarının sayısı açısından karşılaştırıldığında, splint akut ve splint kronik 

grupları arasında başlangıç toplam hassas kas noktaları sayısında istatistiksel 

olarak anlamlı fark olduğu görülmüştür. Bu farkın splint kronik grubundaki 

toplam hassas kas noktaları sayısının fazla olmasına bağlı olduğu, tedavinin 

sonraki aylarında toplam hassas kas noktalarının sayısının azalması sonucu 

istatistiksel olarak anlamlı farkın ortadan kalktığı görülmüştür (Tablo 4-35, Şekil 

4-16). 
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Tablo 4-35: Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi gruplarının grup içi ve gruplar arası 
toplam hassas kas noktalarının sayısının aylık ortalamalarının değerlendirilmesi 

 Toplam Hassas Kas Noktalarının Sayısı 

 
Splint 
Akut 

Grubu 
(n:14) 

Artrosentez+Splint 
Akut Grubu 

(n:16) 

Splint 
Kronik 
Grubu 
(n:16) 

Artrosentez+Splint 
Kronik Grubu 

(n:12) 

Başlangıç 6,86±3,57¤ 10±5,88 11,19±4,53¤ 11,67±5,9 

1.ay 4,64±2,59 6,94±5,31 8,06±5,48 7,33±6,13 

2.ay 5,71±3,65 8,19±7,82 6,63±3,2 6,42±6,45 

3.ay 4,21±3,14 5,88±5,97 6,38±4,27 6,83±7,26 

4.ay 4,21±3,14 5,88±5,97 6,38±4,27 6,83±7,26 

5.ay 3,07±2,4 4,25±5,04 5,81±4,39 2,75±2,34 

6.ay 2,29±1,86 3,13±3,77 4,56±4,6 2,25±1,91 

p 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

( *: Splint akut- Artrosentez+splint akut arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(#: Splint kronik- Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¤: Splint akut- Splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¥:Artrosentez+splint akut-Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

Toplam Hassas Kas Noktalarının Sayısı

0

2

4

6

8

10

12

14

baslangic 1.ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay

Splint Akut Grubu
Artrosentez+Splint Akut Grubu

Splint Kronik Grubu
Artrosentez+Splint Kronik Grubu

 

Şekil 4-16: Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi gruplarında toplam hassas kas 
noktalarının sayısının ortalama değerlerinin 6 aylık değişimi 
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Tedavi gruplarının aylık iyileşme miktarlarının ortalamaları açısından 

karşılaştırılması 

Tedavi grupları akut ve kronik olarak ayrıldıktan sonra grupların çiğneme 

kasları palpasyon değerleri her bir hasta için başlangıç değerlerinden 1.ay, 2.ay, 

3.ay, 4.ay, 5.ay ve 6.ay değerleri çıkarılarak aylık iyileşme miktarları elde 

edilmiş ve ortalamaları hesaplanmıştır. 

Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi grupları toplam kas palpasyon 

değerlerinde aylık iyileşme miktarlarının ortalamaları açısından 

karşılaştırıldığında, bütün gruplarda aylık iyileşme miktarlarının ortalamalarında 

genellikle artış olduğu görülmüştür. Bu artışın yalnızca splint akut ve splint 

kronik grupları arasında 2. ay, 3. ay ve 6. ayda, splint kronik grubundaki aylık 

iyileşme miktarlarının ortalamalarındaki artış nedeniyle istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu saptanmıştır (Tablo 4-36). 

Tablo 4-36: Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi gruplarının gruplar arası toplam kas 
palpasyon değerleri aylık iyileşme miktarlarının ortalamalarının değerlendirilmesi 

 Toplam Kas Palpasyon Değerleri 

 

Splint 
Akut 

Grubu 
(n:14) 

Artrosentez+Splint 
Akut Grubu 

(n:16) 

Splint 
Kronik 
Grubu 
(n:16) 

Artrosentez+Splint 
Kronik Grubu 

(n:12) 

Başlangıç-
1.Ay 4,43±5,81 5,69±8,9 8,06±9,07 10,5±8,76 

Başlangıç-
2.Ay 3±6,56¤ 4,56±11,84 11,5±5,96¤ 11,67±6,3 

Başlangıç-
3.Ay 5,5±6,71¤ 7,19±10,83 12,75±6,31¤ 10,58±12,48 

Başlangıç-
4.Ay 7,36±5,24 10,38±10,78 13,13±9,12 15,67±8,61 

Başlangıç-
5.Ay 8,21±7,42 12,5±9,66 13,13±9,78 19,25±8,72 

Başlangıç-
6.Ay 9,64±7,48¤ 13,75±11,96 16,31±7,67¤ 20,08±8,49 

( *: Splint akut- Artrosentez+splint akut arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(#: Splint kronik- Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¤: Splint akut- Splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¥:Artrosentez+splint akut-Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 
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Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi grupları toplam hassas kas 

noktalarının sayısı aylık iyileşme miktarlarının ortalamaları açısından 

karşılaştırıldığında, splint akut grubunun 2. ayı, artrosentez+splint akut 

grubunun 2. ayı ve artrosentez+splint kronik grubunun 3. ayı dışında, bütün 

gruplarda aylık iyileşme miktarlarının ortalamalarında artış olduğu görülmüştür. 

Bu artışın yalnızca splint akut ve splint kronik grupları arasında 2. ayda splint 

akut grubundaki aylık iyileşme miktarı ortalamasındaki azalma nedeniyle 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (Tablo 4-37). 

Tablo 4-37: Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi gruplarının gruplar arası toplam 
hassas kas noktalarının sayısı aylık iyileşme miktarlarının ortalamalarının 
değerlendirilmesi 

 Toplam Hassas Kas Noktalarının Sayısı 

 
Splint Akut 

Grubu 
(n:14) 

Artrosentez+Splint 
Akut Grubu 

(n:16) 

Splint 
Kronik 
Grubu 
(n:16) 

Artrosentez+Splint 
Kronik Grubu 

(n:12) 

Başlangıç-
1.Ay 2,21±3,7 3,06±6,3 3,12±5,45 4,33±6,12 
Başlangıç-
2.Ay 

1,14±3,88¤ 1,81±7,64 4,56±3,41¤ 5,25±4,09 
Başlangıç-
3.Ay 

2,64±3,69 4,13±5,48 4,81±3,41 4,83±7,69 
Başlangıç-
4.Ay 

2,64±3,69 4,13±5,48 4,81±3,41 4,83±7,69 
Başlangıç-
5.Ay 

3,79±3,64 5,75±6,59 5,38±4,91 8,92±5,5 
Başlangıç-
6.Ay 

4,57±3,84 6,88±6,2 6,63±3,77 9,42±5,23 

( *: Splint akut- Artrosentez+splint akut arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(#: Splint kronik- Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¤: Splint akut- Splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¥:Artrosentez+splint akut-Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 
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4.2.3. TME Palpasyon Değerleri 
 

a. Tedavi Gruplarındaki Hastaların Değerlendirilmesi  

Artrosentez ile birlikte splint uygulanan grubun ve yalnızca splint 

uygulanan grubun TME palpasyon değerleri başlangıçtan itibaren altı ay 

boyunca aylık ortalama değerleri açısından değerlendirildiğinde, gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığı görülmüştür. Tedavi 

sonunda başlangıca göre her iki gruptaki toplam TME palpasyon değerleri 

ortalamaları ve toplam hassas TME noktalarının sayısı ortalamalarındaki 

azalmanın ise istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (Tablo 4-38, Şekil 

4-17; Tablo 4-39, Şekil 4-18). 
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Tablo 4-38: Tedavi gruplarında, grup içinde ve gruplar arasında toplam TME 
palpasyon ortalama değerlerinin başlangıçla 6. ay arasındaki iyileşmelerinin 
değerlendirilmesi 

  
Artrosentez+Splint 

Grubu  
(n:28) 

Splint 
Grubu  
(n:30) 

p 

Başlangıç 5,96±2,98 5,23±2,99 0,376

1.Ay 3,32±3,1 3,77±3,19 0,572

2.Ay 2,57±2,7 2,97±2,92 0,522

3.Ay 2,93±3,25 2,77±2,62 0,85 

4.Ay 1,96±2,19 2,4±2,94 0,689

5.Ay 1,21±1,71 2,03±2,22 0,171

6.Ay 0,64±0,99 0,8±1,52 0,927

Toplam TME Palpasyon 
Değerleri 

p 0,0001 0,0001  

 

Toplam TME Palpasyon Değerleri

0

1

2

3

4

5

6

7

Baslangıc 1.Ay 2.Ay 3.Ay 4.Ay 5.Ay 6.Ay

Artrosentez+Splint Grubu 

Splint Grubu 

 

Şekil 4-17: Tedavi gruplarında toplam TME palpasyon ortalama değerlerinin 6 aylık 
değişimi 
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Tablo 4-39: Tedavi gruplarında, grup içinde ve gruplar arasında toplam hassas TME 
noktalarının sayısının ortalama değerlerinin başlangıçla 6. ay arasındaki iyileşmelerinin 
değerlendirilmesi 

  
Artrosentez+Splint 

Grubu  
(n:28) 

Splint 
Grubu  
(n:30) 

p 

Başlangıç 2,64±1,19 2,47±1,25 0,616

1.Ay 2,64±1,19 2,47±1,25 0,616

2.Ay 1,5±1,48 1,7±1,29 0,461

3.Ay 1,64±1,47 1,57±1,22 0,936

4.Ay 1,25±1,27 1,33±1,3 0,84 

5.Ay 0,82±0,98 1,3±1,26 0,127

6.Ay 0,61±0,92 0,63±1,07 0,905

Toplam Hassas TME 
Noktalarının Sayısı 

p 0,0001 0,0001  

 

Toplam Hassas TME Noktalarının Sayısı

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Baslangıc 1.Ay 2.Ay 3.Ay 4.Ay 5.Ay 6.Ay

Artrosentez+Splint Grubu 

Splint Grubu 

 

Şekil 4-18: Tedavi gruplarında toplam hassas TME noktalarının sayısının ortalama 
değerlerinin 6 aylık değişimi 
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Tedavi gruplarının aylık iyileşme miktarlarının ortalamaları açısından 

karşılaştırılması 

Tedavi gruplarının TME palpasyon değerleri her bir hasta için başlangıç 

değerlerinden 1.ay, 2.ay, 3.ay, 4.ay, 5.ay ve 6.ay değerleri çıkarılarak aylık 

iyileşme miktarları elde edilmiş ve ortalamaları hesaplanmıştır. Bu ortalamalar 

açısından tedavi grupları karşılaştırıldığında, tedavi grupları arasında toplam 

TME palpasyon değerlerinde başlangıç ile 4.ay ve 5.ay dışında, istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Başlangıç ile 4. ay ve 5. ay arasındaki 

farkın artrosentez+splint grubundaki iyileşmenin daha fazla olmasından 

kaynaklandığı görülmüştür. Toplam hassas TME noktalarının sayısında aylık 

iyileşme miktarları ortalamaları açısından, tedavi grupları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunamamıştır (Tablo 4-40). 

 

Tablo 4-40: Tedavi gruplarının TME palpasyon değerlerindeki aylık düzelmelerinin 
ortalamalarının karşılaştırılması 

  
Artrosentez+Splint 

Grubu  
(n:28) 

Splint Grubu  
(n:30) 

p 

Başlangıç-1.Ay 2,64±3,01 1,47±2,36 0,132 

Başlangıç-2.Ay 3,39±2,7 2,27±2,92 0,147 

Başlangıç-3.Ay 3,04±3,51 2,47±2,97 0,42 

Başlangıç-4.Ay 4±2,37 2,83±3,09 0,043 

Başlangıç-5.Ay 4,75±3,19 3,2±2,91 0,05 

Toplam TME 
Palpasyon 
Değerleri 

Başlangıç-6.Ay 5,32±2,91 4,43±2,76 0,287 

Başlangıç-1.Ay 0±0 0±0 0,998 

Başlangıç-2.Ay 1,14±1,48 0,77±1,5 0,306 

Başlangıç-3.Ay 1±1,61 0,9±1,54 0,732 

Başlangıç-4.Ay 1,39±1,03 1,13±1,46 0,276 

Başlangıç-5.Ay 1,82±1,42 1,17±1,56 0,093 

Toplam 
Hassas TME 
Noktalarının 

Sayısı 

Başlangıç-6.Ay 2,04±1,37 1,83±1,23 0,459 
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Tedavi gruplarının grup içinde aylık ortalamalarının değerlendirilmesi 

Artrosentez+splint grubunda toplam TME palpasyon değerlerinde 2. 

aydan itibaren istatistiksel olarak anlamlı fark bulunduğu, toplam hassas TME 

noktalarının sayısında ise 2. ayda başlayan istatistiksel anlamlılığın 3. ayda 

azalma nedeniyle anlamlı olmadığı, 4. aydan itibaren istatistiksel anlamlılığın 

yeniden başladığı görülmüştür. 

Splint grubunda toplam TME palpasyon değerlerinde ve toplam hassas 

TME noktalarının sayısında 4. aydan itibaren istatistiksel olarak anlamlı fark 

olduğu görülmüştür (Tablo 4-41). 

Tablo 4-41: Tedavi gruplarının toplam TME palpasyon değerlerinin ve hassas TME 
noktalarının sayısının başlangıçtan itibaren aylık iyileşmelerinin istatistiksel olarak 
anlamlılıklarının değerlendirilmesi 

 ARTROSENTEZ+SPLİNT 
GRUBU 
(n:28) 

SPLİNT GRUBU 
(n:30) 

 

TME 
Palpasyon 
Değerleri 

Toplam 
Hassas TME 
Noktalarının 

Sayısı 

TME 
Palpasyon 
Değerleri 

Toplam 
Hassas TME 
Noktalarının 

Sayısı 

Başlangıç / 1.Ay P ≥ 0.05 P ≥ 0.05 P ≥ 0.05 P ≥ 0.05 

Başlangıç / 2.Ay P ≤ 0.01 P ≤ 0.05 P ≥ 0.05 P ≥ 0.05 

Başlangıç / 3.Ay P ≤ 0.01 P ≥ 0.05 P ≥ 0.05 P ≥ 0.05 

Başlangıç / 4.Ay P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 P ≤ 0.05 

Başlangıç / 5.Ay P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 P ≤ 0.05 

Başlangıç / 6.Ay P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 P ≤ 0.001 
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b. Tedavi Gruplarındaki Hasta Olan Eklemlerin Değerlendirilmesi  

Artrosentez ile birlikte splint uygulanan gruptaki ve yalnızca splint 

uygulanan gruptaki tek taraflı redüksiyonsuz disk deplasmanlı deneklerin hasta 

olan eklemleri incelenmiştir. TME palpasyon değerleri aylık ortalama değerleri 

açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığı 

görülmüştür. Tedavi sonunda her iki gruptaki ipsilateral ve kontralateral TME 

palpasyon değerlerindeki ve toplam hassas TME noktalarının sayısındaki 

azalmanın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (Tablo 4-42, Şekil 4-

19; Tablo 4-43, Şekil 4-20). 
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Tablo 4-42: Tedavi gruplarında, grup içinde ve gruplar arasında ipsilateral ve 
kontralateral eklemlerdeki toplam TME palpasyon ortalama değerlerinin başlangıçla 6. 
ay arasındaki iyileşmelerinin değerlendirilmesi 

  
Artrosentez+Splint 

Grubu 
(n:23) 

Splint Grubu 
(n:22) 

p 

Başlangıç 4,26±1,74 3,59±1,87 0,232

1.Ay 2,26±1,68 2,64±2,13 0,621

2.Ay 1,74±1,81 1,95±2,17 0,842

3.Ay 1,74±1,63 2,05±2,1 0,762

4.Ay 1,3±1,55 1,77±2,2 0,754

5.Ay 0,83±0,94 1,77±1,85 0,122

6.Ay 0,48±0,85 0,55±1,01 0,955

Toplam TME Palpasyon 
Değerleri İpsilateral 

p 0,0001 0,0001  

Başlangıç 1,26±1,66 1,55±1,71 0,552

1.Ay 0,48±0,99 0,82±1,44 0,439

2.Ay 0,52±0,95 0,82±1,37 0,4 

3.Ay 0,7±1,18 0,64±0,9 0,814

4.Ay 0,26±0,69 0,59±1,26 0,262

5.Ay 0,09±0,42 0,41±0,85 0,077

6.Ay 0,09±0,29 0,14±0,64 0,618

Toplam TME Palpasyon 
Değerleri Kontralateral 

p 0,0001 0,0001  

Toplam TME Palpasyon Değerleri

0
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ç

1.
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2.
Ay

3.
Ay

4.
Ay

5.
Ay

6.
Ay

 İpsilateral Kontralateral

Artrosentez+Splint Grubu

Splint Grubu

 

Şekil 4-19: Tedavi gruplarında ipsilateral ve kontralateral eklemlerdeki toplam TME 
palpasyon ortalama değerlerinin 6 aylık değişimi 
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Tablo 4-43: Tedavi gruplarında, grup içinde ve gruplar arasında ipsilateral ve 
kontralateral eklemlerdeki toplam hassas TME noktalarının sayısının ortalama 
değerlerinin başlangıçla 6. ay arasındaki iyileşmelerinin değerlendirilmesi 

  
Artrosentez+Splint 

Grubu 
(n:23) 

Splint Grubu 
(n:22) 

p 

Başlangıç 1,74±0,54 1,59±0,59 0,308

1.Ay 1,26±0,75 1,23±0,75 0,873

2.Ay 1±0,9 1±0,87 1 

3.Ay 1,04±0,88 1,05±0,84 1 

4.Ay 0,91±0,9 0,86±0,94 0,834

5.Ay 0,61±0,58 1,05±0,9 0,091

6.Ay 0,43±0,73 0,45±0,8 0,932

Toplam Hassas TME 
Noktalarının Sayısı 

İpsilateral 

p 0,0001 0,0001  

Başlangıç 0,83±0,94 0,91±0,92 0,747

1.Ay 0,3±0,63 0,5±0,8 0,404

2.Ay 0,39±0,72 0,55±0,74 0,368

3.Ay 0,48±0,73 0,55±0,74 0,712

4.Ay 0,17±0,49 0,41±0,73 0,222

5.Ay 0,04±0,21 0,36±0,73 0,065

6.Ay 0,09±0,29 0,09±0,43 0,618

Toplam Hassas TME 
Noktalarının Sayısı 

Kontralateral 

p 0,0001 0,0001  

Toplam Hassas TME Noktalarının Sayısı
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Şekil 4-20: Tedavi gruplarında ipsilateral ve kontralateral eklemlerdeki toplam hassas 
TME noktalarının sayısının ortalama değerlerinin 6 aylık değişimi 
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Tedavi gruplarının aylık iyileşme miktarlarının ortalamaları açısından 

karşılaştırılması 

Tedavi gruplarındaki tek taraflı redüksiyonsuz disk deplasmanlı 

deneklerin hasta olan eklemlerinin TME palpasyon değerleri her bir hasta eklem 

için başlangıç değerlerinden 1.ay, 2.ay, 3.ay, 4.ay, 5.ay ve 6.ay değerleri 

çıkarılarak aylık iyileşme miktarları elde edilmiş ve ortalamaları hesaplanmıştır. 

Bu ortalamalar açısından tedavi grupları karşılaştırıldığında, tedavi grupları 

arasında toplam ipsilateral TME palpasyon değerlerinde, artrosentez+splint 

grubundaki aylık iyileşme ortalamalarının daha fazla olmasından dolayı, 

başlangıç ile 4. ve 5. ay arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmıştır. Kontralateral TME palpasyon değerlerinde aylık iyileşme 

miktarlarının ortalamaları açısından tedavi grupları arasında istatistiksel olarak 

bir fark saptanmamıştır. Toplam hassas TME noktalarının sayısında aylık 

iyileşme miktarlarının ortalamaları açısından tedavi grupları arasında ipsilateral 

toplam hassas TME noktalarının sayısında başlangıç ile 5. ay dışında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. İpsilateral hassas TME 

noktalarında başlangıç ile 5. ay arasındaki istatistiksel farkın artrosentez+splint 

grubundaki iyileşmenin daha fazla olmasından kaynaklandığı görülmüştür.  

Toplam kontralateral ve ipsilateral TME palpasyon değerlerindeki 

başlangıç ile 6. ay arasındaki iyileşme miktarları karşılaştırıldığında, her iki 

tedavi grubunda da ipsilateral toplam TME palpasyon değerlerindeki azalmanın 

fazla olmasından dolayı istatistiksel fark olduğu saptanmıştır. Toplam hassas 

TME noktalarının sayısındaki başlangıç ile 6. aydaki iyileşme miktarları 

karşılaştırıldığında artrosentez+splint grubunda ipsilateral hassas TME noktaları 

sayısındaki azalmanın kontralaterale oranla daha fazla olduğu ve bu fazlalığın 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Yalnızca splint uygulanan grupta 

ise kontralateral ve ipsilateral hassas TME noktalarının sayısında başlangıç ile 

6. aydaki aylık iyileşme miktarları ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı saptanmıştır (Tablo 4-44, Tablo 4-45).  
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Tablo 4-44: Tedavi gruplarındaki hasta eklemlerin toplam TME palpasyon 
değerlerindeki aylık iyileşme miktarlarının ortalamalarının karşılaştırılması 

  
Artrosentez+Splint 

Grubu 
(n:23) 

Splint Grubu 
(n:22) 

p 

Başlangıç-1.Ay 2±2 0,95±1,36 0,057

Başlangıç-2.Ay 2,52±1,88 1,64±1,81 0,116

Başlangıç-3.Ay 2,52±2,04 1,55±1,65 0,076

Başlangıç-4.Ay 2,96±1,89 1,82±1,84 0,045

Başlangıç-5.Ay 3,43±2,19 1,82±1,59 0,005

TME 
Palpasyon 
Değerleri 
İpsilateral 

Başlangıç-6.Ay 3,78±1,83 3,05±1,89 0,164

Başlangıç-1.Ay 0,78±1,68 0,73±1,35 0,837

Başlangıç-2.Ay 0,74±1,69 0,73±1,78 0,866

Başlangıç-3.Ay 0,57±1,81 0,91±1,9 0,735

Başlangıç-4.Ay 1±1,31 0,95±1,62 0,841

Başlangıç-5.Ay 1,17±1,67 1,14±1,91 0,99 

TME 
Palpasyon 
Değerleri 

Kontralateral 

Başlangıç-6.Ay 1,17±1,7 1,41±1,71 0,645

* İpsilateral ve kontralateral toplam TME palpasyon değerlerinin 6. aydaki iyileşme 
miktarları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptamıştır (p≤0,05). 
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Tablo 4-45: Tedavi gruplarındaki hasta eklemlerin toplam hassas TME noktalarının 
sayısındaki aylık iyileşme miktarlarının ortalamalarının karşılaştırılması 

  
Artrosentez+Splint 

Grubu 
(n:23) 

Splint Grubu 
(n:22) 

p 

Başlangıç-1.Ay 0,48±0,73 0,36±0,73 0,513

Başlangıç-2.Ay 0,74±0,86 0,59±0,73 0,5 

Başlangıç-3.Ay 0,7±0,88 0,55±0,8 0,569

Başlangıç-4.Ay 0,83±0,83 0,73±0,88 0,744

Başlangıç-5.Ay 1,13±0,87 0,55±0,86 0,023

Toplam 
Hassas TME 
Noktalarının 

Sayısı 
İpsilateral 

Başlangıç-6.Ay 1,3±0,82 1,14±0,83 0,478

Başlangıç-1.Ay 0,52±0,95 0,41±0,85 0,642

Başlangıç-2.Ay 0,43±1,08 0,36±1,05 0,826

Başlangıç-3.Ay 0,35±0,98 0,36±1,18 0,981

Başlangıç-4.Ay 0,65±0,83 0,5±0,91 0,461

Başlangıç-5.Ay 0,78±0,9 0,55±1,18 0,483

Toplam 
Hassas TME 
Noktalarının 

Sayısı 
Kontralateral 

Başlangıç-6.Ay 0,74±0,96 0,82±0,91 0,786

* İpsilateral ve kontralateral toplam TME palpasyon değerlerinin 6. aydaki iyileşme 
miktarları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptamıştır (p≤0,05). 
¢ İpsilateral ve kontralateral toplam TME palpasyon değerlerinin 6. aydaki iyileşme 
miktarları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p≥0,05). 
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c. Tedavi Gruplarının Akut ve Kronik Olarak Ayrılarak Değerlendirilmesi  

Yalnızca splint uygulanan akut grubu (splint akut), artrosentez ile birlikte 

splint uygulanan akut grubu (artrosentez+splint akut), yalnızca splint uygulanan 

kronik grubu (splint kronik) ve artrosentez ile birlikte splint uygulanan kronik 

grubu (artrosentez+splint kronik) TME palpasyon değerleri açısından 

incelendiğinde toplam TME palpasyon değerlerinin ve toplam hassas TME 

noktalarının sayısının aylık ortalama değerlerinde başlangıçtan itibaren altı ay 

boyunca azalma olduğu görülmektedir. Bu azalmanın bütün gruplarda 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. 

Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi grupları toplam TME palpasyon 

değerleri ortalamaları açısından karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptanmamıştır.  

Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi grupları toplam hassas TME noktaları 

sayısı ortalamaları açısından karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptanmamıştır (Tablo 4-46, Şekil 4-21; Tablo 4-47, Şekil 4-

22). 

.  
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Tablo 4-46: Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi gruplarının grup içi ve gruplar arası 
toplam TME palpasyon değerlerinin aylık ortalamalarının değerlendirilmesi 

 Toplam TME Palpasyon Değerleri 

 
Splint 
Akut 

Grubu 
(n:14) 

Artrosentez+Splint 
Akut Grubu 

(n:16) 

Splint 
Kronik 
Grubu 
(n:16) 

Artrosentez+Splint 
Kronik Grubu 

(n:12) 

Başlangıç 4,43±2,9 6±2,68 5,94±2,98 5,92±3,45 

1.ay 3±3,11 4±3,27 4,44±3,2 2,42±2,75 

2.ay 3±3,06 2,56±2,61 2,94±2,89 2,58±2,94 

3.ay 2,64±2,47 3,31±3,44 2,88±2,83 2,42±3,06 

4.ay 2,14±2,91 2,19±2,26 2,63±3,05 1,67±2,15 

5.ay 2,21±2,08 1,56±2,06 1,88±2,39 0,75±0,97 

6.ay 0,36±0,93 0,63±0,96 1,19±1,83 0,67±1,07 

p 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

(*: Splint akut- Artrosentez+splint akut arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(#: Splint kronik- Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¤: Splint akut- Splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¥:Artrosentez+splint akut-Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

 

Toplam TME Palpasyon Değerleri
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Başlangıç 1.ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay
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Splint Kronik Grubu

Artrosentez+Splint Kronik Grubu

 

Şekil 4-21: Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi gruplarında toplam TME palpasyon 
ortalama değerlerinin 6 aylık değişimi 
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Tablo 4-47: Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi gruplarının grup içi ve gruplar arası 
toplam hassas TME noktalarının sayısı aylık ortalamalarının değerlendirilmesi 

 Toplam Hassas TME Noktalarının Sayısı 

 
Splint 
Akut 

Grubu 
(n:14) 

Artrosentez+Splint 
Akut Grubu 

(n:16) 

Splint 
Kronik 
Grubu 
(n:16) 

Artrosentez+Splint 
Kronik Grubu 

(n:12) 

Başlangıç 2,14±1,29 2,5±1,1 2,75±1,18 2,83±1,34 

1.ay 2,14±1,29 2,5±1,1 2,75±1,18 2,83±1,34 

2.ay 1,79±1,42 1,56±1,46 1,63±1,2 1,42±1,56 

3.ay 1,57±1,28 1,81±1,33 1,56±1,21 1,42±1,68 

4.ay 1,07±1,14 1,31±1,25 1,56±1,41 1,17±1,34 

5.ay 1,36±1,22 1,06±1,18 1,25±1,34 0,5±0,52 

6.ay 0,29±0,73 0,63±0,96 0,94±1,24 0,58±0,9 

p 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

( *: Splint akut- Artrosentez+splint akut arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(#: Splint kronik- Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¤: Splint akut- Splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¥:Artrosentez+splint akut-Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

Toplam Hassas TME Noktalarının Sayısı
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Şekil 4-22: Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi gruplarında toplam hassas TME 
noktalarının sayısının ortalama değerlerinin 6 aylık değişimi 
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Tedavi gruplarının aylık iyileşme miktarlarının ortalamaları açısından 

karşılaştırılması 

Tedavi grupları akut ve kronik olarak ayrıldıktan sonra grupların TME 

palpasyon değerleri her bir hasta için başlangıç değerinden 1.ay, 2.ay, 3.ay, 

4.ay, 5.ay ve 6.ay değerleri çıkarılarak aylık iyileşme miktarları elde edilmiş ve 

ortalamaları hesaplanmıştır. 

Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi grupları toplam TME palpasyon 

değerlerindeki aylık iyileşme miktarlarının ortalamaları açısından 

karşılaştırıldığında, bütün gruplarda aylık iyileşme miktarlarının ortalamalarında 

artış olduğu görülmüştür. Bu artışın yalnızca splint akut ve artrosentez+splint 

akut grupları arasında 5. ayda artrosentez+splint akut grubundaki aylık iyileşme 

miktarlarının ortalamalarındaki fazlalık nedeniyle istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu saptanmıştır (Tablo 4-48). 

 

Tablo 4-48: Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi gruplarının gruplar arası toplam TME 
palpasyon değerleri aylık iyileşme miktarlarının ortalamalarının değerlendirilmesi 

 Toplam TME Palpasyon Değerleri 

 

Splint 
Akut 

Grubu 
(n:14) 

Artrosentez+Splint 
Akut Grubu 

(n:16) 

Splint 
Kronik 
Grubu 
(n:16) 

Artrosentez+Splint 
Kronik Grubu 

(n:12) 

Başlangıç-
1.Ay 1,43±2,24 2±2,83 1,5±2,53 3,5±3,15 
Başlangıç-
2.Ay 1,43±2,38 3,44±3,01 3±3,22 3,33±2,35 
Başlangıç-
3.Ay 1,79±2,83 2,69±3,55 3,06±3,04 3,5±3,55 
Başlangıç-
4.Ay 2,29±2,79 3,81±2,34 3,31±3,34 4,25±2,49 
Başlangıç-
5.Ay 2,21±1,93* 4,44±2,83* 4,06±3,38 5,17±3,71 
Başlangıç-
6.Ay 4,07±2,34 5,37±2,63 4,75±3,13 5,25±3,36 

(*: Splint akut- Artrosentez+splint akut arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(#: Splint kronik- Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¤: Splint akut- Splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¥:Artrosentez+splint akut-Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 
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Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi grupları toplam hassas TME 

noktalarının sayısındaki aylık iyileşme miktarlarının ortalamaları açısından 

karşılaştırıldığında, bütün gruplarda 1. ayda aylık iyileşme miktarlarının 

ortalamalarında artış olmadığı, fakat diğer aylarda artışın meydana geldiği 

görülmüştür. Tedavi grupları arasında aylık iyileşme miktarlarının ortalamaları 

açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıştır (Tablo 4-49). 

 

Tablo 4-49: Akut ve kronik olarak ayrılan tedavi gruplarının gruplar arası toplam 
hassas TME noktalarının sayısı aylık iyileşme miktarlarının ortalamalarının 
değerlendirilmesi 

 Toplam Hassas TME Noktalarının Sayısı 

 

Splint 
Akut 

Grubu 
(n:14) 

Artrosentez+Splint 
Akut Grubu 

(n:16) 

Splint 
Kronik 
Grubu 
(n:16) 

Artrosentez+Splint 
Kronik Grubu 

(n:12) 

Başlangıç-
1.Ay 0±0 0±0 0±0 0±0 
Başlangıç-
2.Ay 0,36±1,28 0,94±1,73 1,13±1,63 1,42±1,08 
Başlangıç-
3.Ay 0,57±1,45 0,69±1,58 1,19±1,6 1,42±1,62 
Başlangıç-
4.Ay 1,07±1,44 1,19±0,98 1,19±1,52 1,67±1,07 
Başlangıç-
5.Ay 0,79±1,12 1,44±1,36 1,5±1,83 2,33±1,37 
Başlangıç-
6.Ay 1,86±1,03 1,88±1,45 1,81±1,42 2,25±1,29 

( *: Splint akut- Artrosentez+splint akut arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(#: Splint kronik- Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¤: Splint akut- Splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 

(¥:Artrosentez+splint akut-Artrosentez+splint kronik arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var) 
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5. TARTIŞMA 
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5.1. YÖNTEMİN TARTIŞILMASI 

5.1.1. TMR / ATK İle Birlikte Manyetik Rezonans Görüntülemenin 
Kullanılması 

Temporomandibular rahatsızlıkların değerlendirilmesinde klinik bulguları 

içeren çeşitli sınıflandırma yöntemleri kullanılmıştır. Bunlar: Helkimo İndeksi 

(61); Kraniomandibular İndeks (53) ve Temporomandibular Rahatsızlıklar 

Araştırma Teşhis Kriterleridir (29, 30). Helkimo indeksi ve Kraniomandibular 

indeks, klinik belirtilerin şiddetini özetleyen bir toplam skor ortaya çıkarmaktadır. 

Bu indeksler semptomları bir araya toplayarak genel bir değerlendirme yapan 

sistemlerdir. TMR/ATK ise farklı bir yaklaşım getirmiştir. Deneklerde belirli 

bulguların kombinasyonu mevcut ise kesin teşhis (ör. myofasial ağrı, disk 

deplasmanı, artralji) konulabilmektedir. Bu değerlendirme de bir sıralama düzeni 

yoktur ve deneklere birden fazla teşhis konulabilir. Ayrıca TMR/ATK’nın 

güvenilirliği bilinen standardize muayene kriterleri içermesinden dolayı, 

TMR/ATK’yı kullanan farklı çalışmalardan elde edilen sonuçlar doğrudan 

karşılaştırılabilir (89). 1992 yılından bu yana TMR / ATK epidemiyolojik (49, 57, 

92, 130, 147, 171-173) ve kontrollü klinik çalışmalarda (12, 28, 31, 36, 39, 82, 

99, 108, 131, 166) kullanılmaktadır. 17 farklı dile çevrilen TMR / ATK’nın, çok 

merkezli çalışmalarda kullanılabileceği ve kültürler arası karşılaştırmalara uygun 

olduğu, hatta 12-18 yaşındaki gençlerde de güvenilirliğinin mükemmel olduğu 

ve kullanılabileceği bildirilmiştir (66, 93, 163, 172). Bu nedenlerden dolayı 

çalışmamızda Helkimo indeksi ve Kraniomandibular indeks yerine TMR/ATK 

kullanılmıştır.  

Disk deplasmanlarının teşhisinde klinik muayenenin yeterli olduğunu 

düşünen yazarlar (41, 129, 162) olduğu gibi MRG’nin mutlaka gerekli olduğunu 

iddia eden araştırmacılar da vardır (5, 40, 42, 125, 136, 174). Bu araştırmalar 

içerisinde disk deplasmanlarında klinik bulguların tek başına yeterli olduğunu 

söyleyen, ancak ağız açma esnasındaki disk konumunun klinik olarak 

saptanabilmesi ve disk deplasmanlarının tiplerinin belirlenmesi için MRG’ye 

ihtiyaç olduğunu bildiren araştırmalar vardır. Özellikle redüksiyonsuz disk 

deplasmaları için klinik muayene ve MRG verilerinin uyumsuz olduğu 

düşünülmektedir (5, 40, 136, 174). Bu durumu araştıran çalışmalarda genel 
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olarak, altın standart olarak kabul edilen MRG bulguları ile klinik bulguların 

karşılaştırıldığı görülmektedir. 

Eklem içi rahatsızlıklarla kas rahatsızlıklarının aynı anda görüldüğü 

vakalarda MRG’lerde hatalı pozitif redüksiyonsuz disk deplasmanı teşhisine 

gidilebilir. Ayrıca kronik redüksiyonsuz disk deplasmanı klinikte belirti 

vermezken MRG’lerde teşhis edilebilir. Bu sebeplerden dolayı klinik muayene 

ile MRG’nin birlikte kullanımının teşhis açısından en doğru seçenek olacağı 

bildirilmiştir (158). 

Çalışmamızda, daha önce yapılmış araştırmalar ışığında redüksiyonsuz 

disk deplasmanının teşhisinde TMR / ATK ile birlikte MRG’nin kullanılmasının 

gerekli olduğuna karar verilmiştir. Bu kararda etkili olan faktörler: 

1. TMR/ATK’nın redüksiyonsuz disk deplasmanı teşhisinde 

kullanılmasının güvenilirliği ile ilgili yapılmış çalışmalardaki çelişkili sonuçlar, 

2. MRG’ nin TMR teşhisinde altın standart olarak kabul edilmesi,  

3. MRG kullanımının TMR/ATK’ da teşhisin doğrulanması için önerilmesi 

olarak özetlenebilir. 
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5.1.2. Tedavi Gruplarının Oluşturulması ve Grupların Tedavi Öncesi 
Değerlendirilmesi 

Araştırmaya katılan bütün hastaların muayeneleri ve formlarının 

doldurulması aynı kişi tarafından yapıldı. Bu işlemler sırasında hastalara 

uygulanacak tedavi kura yöntemiyle rastlantısal olarak belirlendi. Tedavi öncesi 

ve sonrası değerlendirilirken de önyargı olasılığını azaltmak için hastalara 

numaralar verildi ve değerlendirme de hasta isimleri değil numaralar kullanıldı. 

Rastlantısal olarak oluşturulan tedavi grupları arasında ağız sağlığı, 

genel sağlık, yaş, cinsiyet, öğrenim durumu açılarından istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı ve grupların homojen özellik gösterdiği görülmüştür. 

Tedavi gruplarında kadın hasta sayısının erkek hastalardan çok fazla olması, 

yapılan epidemiyolojik çalışmalardaki TMR şikayeti ile kliniklere tedavi için 

başvuran kadınların erkeklere oranla daha fazla olduğu bulguları ile uyumludur 

(13, 67, 81, 122). 

Schmitter ve ark. (147) yaptıkları çalışmada miyofasial ağrısı olan 

hastaların somatizasyon ve depresyon değerlerinin eklem patolojisi olanlardan 

fazla olduğunu bildirmişlerdir. Schwartz ve ark. (149) ise 1979 yılında yaptıkları 

çalışmada, miyofasial ağrı disfonksiyon sendromu olan hastaların somatizasyon 

ve depresyon durumlarını değerlendirmişlerdir. Bu değerlendirme sonucunda, 

somatizasyon ve depresyon değerlerindeki artmanın tedavi başarısını negatif 

yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.  

Çalışmamızda rastlantısal olarak oluşturulan tedavi grupları; hastaların 

depresyon ve somatizasyon durumu, ağrı varlığı ve derecelendirilmesi, 

fonksiyon kısıtlamaları, stres seviyeleri, TMR teşhisine yardımcı olabilecek 

semptomların varlığı, migren tipi baş ağrısı varlığı ve diş sıkma alışkanlığı 

varlığı açısından değerlendirilmiş ve gruplar arasında olası istatistiksel farklar 

incelenmiştir. Bulgularımız, böyle bir fark olmadığını ve grupların homojen 

özellik gösterdiğini ortaya koymuştur.  
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5.1.3. Artrosentez Uygulanması 
Artrosentez girişimi İ.Ü. Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 

Anabilim Dalı’ndaki uzman bir ekip tarafından yapılmıştır.  

Reston ve Turkelson (134) tarafından yapılan meta analiz sonucunda, 

redüksiyonsuz disk deplasmanı hastalarının tedavisinde artrosentezin etkili 

olduğu bildirilmiştir. Ancak artrosentezin uygulaması sırasında irrigasyon 

solüsyonunun miktarı, işlem sonunda eklem içerisine ilaç enjeksiyonunun 

yararları gibi tam olarak açıklığa kavuşmamış sorular olduğu bildirilmektedir (2). 

Artrosentez uygulaması sonrası manipülasyon uygulaması genellikle 

bütün araştırmalarda uygulanan bir yöntemdir. Manipülasyon uygulaması üst 

eklem boşluğunda oluşmuş olabilecek ve eklem hareketini kısıtlayan 

adezyonların ortadan kaldırılmasını ve eklem mobilitesinin artmasını 

sağlamaktadır (73, 87). 

Redüksiyonsuz disk deplasmanı tedavisinde artrosentez uygulaması 

yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunda, eklem içine irrigasyon solüsyonunun 

düşük basınçla uygulandığı bildirilmiştir (2). Buna karşın yüksek basınç 

uygulamasının üst eklem boşluğundaki olası adezyonların giderilmesi ve 

daralmış olan üst eklem boşluğunun genişletilebilmesi açısından daha yararlı 

olabileceği iddia edilmektedir. Basıncın düşük veya yüksek olmasının tedavi 

başarısı üzerine etkisinin değerlendirildiği iki çalışma bulunmaktadır. Bu 

çalışmalar sonucunda basıncın yüksek olmasının tedavi başarısını arttırdığı 

bildirilmektedir. Ancak bu konuda daha fazla kontrollü klinik çalışmaya ihtiyaç 

olduğu düşünülmektedir (177, 178). 

Al-Belasy ve Dolwick redüksiyonsuz disk deplasmanlarında artrosentez 

uygulaması yapılan araştırmaları değerlendirdikleri çalışmalarında, 20 

araştırmanın dört tanesinde hiçbir enjeksiyon yapılmadığı, on dört tanesinde 

steroid enjeksiyonu yapıldığı ve iki çalışmada da hyalürinik asit enjeksiyonu 

yapıldığını bildirmişlerdir (2). Steroid enjeksiyonunun, bu maddenin 

antienflamatuar etkisinden yararlanmak ve uygulama sonrası rahatsızlığı 

azaltmak için uygulandığı belirtilmiştir (87). Ancak steroid enjeksiyonunun 

deneysel çalışmalarda eklem kıkırdağında nekroz oluşturabileceğinin 

görüldüğü, klinik raporlarda da çok sayıda enjeksiyonun TME’ de hasar 
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oluşturabileceği bildirilmiştir (150). Alpaslan ve Alpaslan (4) tarafından yapılan 

çalışmada hyalürinik asit enjeksiyonunun özellikle redüksiyonsuz disk 

deplasmanı hastalarında ağız açma değerlerini arttırdığı ve ağrı değerlerini 

azalttığı bildirilmiştir. Bu etkinin hyalürinik asidin ağrının daha çabuk ve uzun 

süreli olarak giderilmesini sağlamasından kaynaklandığı belirtilmiştir. 

Artrosentez sonrası hyalürinik asit enjeksiyonu ile sinovyal sıvıda TME ağrısıyla 

ilişkili olabilecek nitrik oksit ve tiobarbiturik asit reaktif maddelerinin seviyesinin 

azaldığı yalnızca artrosentez uygulanan hastalarda ise bu seviyelerde anlamlı 

bir değişiklik olmadığı bildirilmiştir (2). Shi (150) ise hyalürinat enjeksiyonunu 

takiben bildirilen ciddi komplikasyonların olmadığını ve hyalürinat 

enjeksiyonunun artrosentez ile birlikte kullanılmasının yararlı olacağını 

bildirmiştir.  

Yukarıda bahsedilen araştırmaların sonuçları değerlendrildiğinde, bu 

çalışmada artrosentez girişimi basınçlı irrigasyon işlemi, ardından hyalüronik 

asit enjeksiyonu ve manipülasyon uygulaması şeklinde yapılmıştır. 
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5.1.4. Splint Tipi ve Kullanım Süresı 
Redüksiyonsuz disk deplasmanının konservatif tedavisi ile ilgili 

çalışmalarda, stabilizasyon splinti (7, 17, 69, 72, 95, 105, 106, 119, 140, 155, 

156, 157, distraksiyon splinti (148) ve pivot splint (109, 110, 155-157) 

kullanılmıştır. Kurita ve ark. (78) doğru kondil-disk ilişkisinin tekrar sağlanmasını 

amaçlayan ön konumlandırma splintinin redüksiyonsuz disk deplasmanın 

tedavisinde kullanımının 19 eklemden sadece 6 tanesinde diskin yakalanmasını 

sağladığını bildirmişlerdir. Tedavideki bu başarısızlığı; disk morfolojisinin 

değişmiş olmasına, diskin mediale doğru fazlaca yer değiştirmiş olmasına ve 

iltihapsal durum varlığına bağlamışlar ve bu nedenlerle diskin yeniden 

yakalanamadığını bildirmişlerdir. Diski ileri doğru iterek ligamanların daha çok 

gerilmesi ve TME ağrısının oluşmasına neden olan ön konumlandırma splintinin 

redüksiyonsuz disk deplasmanı tedavisinde kullanımının mevcut durumu daha 

kötüye götüreceği belirtilmiş ve kullanımı önerilmemiştir (21, 33, 78, 124).  

Stiesch-Scholz ve ark. (156) redüksiyonsuz disk deplasmanı tedavisinde 

pivot splint ile stabilizasyon splintinin tedavi başarısını değerlendirdikleri ve pivot 

splintlerin oklüzal değişikliğe sebep olma riski nedeniyle sadece 1,5 ay 

kullandırıldığı çalışmalarında iki splint tipinin de etkili olduğunu bildirmişlerdir. 

Buna karşın Schmitter ve ark.’ları (148) redüksiyonsuz disk deplasmanlarında 

stabilizasyon splinti ile distraksiyon splintinin tedavi etkinliklerini 

karşılaştırmışlardır. Bu çalışmanın sonucunda stabilizasyon splintinin 

distraksiyon splintine oranla 2,875 kat daha başarılı bulunduğunu bildirmiştir. 

Çalışmamızda, redüksiyonsuz disk deplasmanının tedavisi için stabilizasyon 

splinti tercih edilmiştir. 

Redüksiyonsuz disk deplasmanlarının tedavisinde splint kullanımı ile ilgili 

yapılan çalışmalarda splintler 2 ay ile 12 ay arasında değişen sürelerde 

kullandırılmışlardır (Tablo 5-1). Hersek ve ark. (62) 6 ay splint kullanımının 

kemikteki reaksiyonların oluşması ve eklem içi düzensizliğe bağlı ağrı üzerinde 

pozitif etkisi olduğunu bildirmişlerdir. Mumcu (108) 2006 yılındaki doktora 

çalışmasında redüksiyonlu disk deplasmanlarının tedavisinde stabilizasyon ve 

ön konumlandırma splintlerinin etkinliğini değerlendirmiştir. Bu çalışmanın 

sonucunda ağrı, ağız açma miktarı ve palpasyon değerleri bulguları dikkate 
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alındığında en az 3 aylık splint kullanımının gerekli olduğu bildirilmiştir. Fakat 

EMG değerleri göz önüne alındığında kaslarda görülen relaksasyondan dolayı 6 

aylık splint kullanımının önerilebileceğini belirtilmiştir.  

Redüksiyonsuz disk deplasmanlarının tedavisiyle ilgili yapılan 

çalışmaların geneline bakıldığında gece veya tüm gün kullanım sonucunda 

değişkenlik gösteren miktarlarda iyileşme bildirilmiştir (Tablo 5-1). Yaptığımız 

literatür taramasında, günlük kullanım miktarını karşılaştırmalı değerlendiren bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Wilkinson ve ark.’ları (167), kraniomandibular 

rahatsızlığı olan hastalarda 24 saat splint kullanımı ile gece splint kullanımını 

karşılaştırdıkları çalışmalarında; gece splint kullanımının kas kaynaklı, 24 saat 

splint kullanımın ise eklem kaynaklı ağrıların azalmasını sağladığını 

bildirmişlerdir. Eklem kaynaklı ağrıların azalmasında splint kullanımının daha 

etkili olmasını, ekleme gelen yüklerin ortadan kaldırılması ile ilişkili olabileceğini 

belirtmişlerdir.  

Hastaların rutin kontrol ve splint uyumlandırılmaları için görülmeleri ile 

ilgili olarak Korioth ve ark.’larının (75) çalışmasına rastlanılmıştır. Bu çalışmada 

bruksizm tedavisi için splint kullanan hastalarda splintlerin özellikle kanin 

rehberliklerindeki aşınmanın bir sorun olduğunu ve düzeltilmedikleri takdirde 

aşınmada artma meydana gelebileceğini bildirmişlerdir. 

Bu bilgiler doğrultusunda çalışmamızda stabilizasyon splinti, yemeklerin 

dışında tüm gün süreyle altı ay boyunca kullandırıldı. Kontroller her ay düzenli 

olarak yapıldı. Kontrollerde splintlerin sentrik temasları ve kanin rehberlikleri 

kontrol edildi. Sentrik temasların eşit olması ve kanin rehberliklerinin aşınmamış 

olmasına dikkat edildi. Aşınmış kanin rehberlikleri akrilik ilavesi ile yeniden 

düzenlendi. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra splint cilalanarak kontrol 

tamamlandı. 
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5.1.5. Artrosentez İle Birlikte Splint Kullanımı 
Redüksiyonsuz disk deplasmanı hastalarında uygulanan artrosentez 

işlemini takiben splint kullanıldığını bildiren çalışmalar mevcuttur (23, 112, 113, 

116, 137) (Tablo 5-2). Genel olarak TME cerrahisini takiben splint kullanımının 

iyileşme periyodu üzerinde önemli rolü olduğu düşünülmektedir. Splint kullanımı 

ile TME hasarına neden olan bruksizm veya kötü oklüzal ilişkiler gibi etyolojik 

faktörlerin kontrolü, opere edilen eklemin iyileşme sırasında yüklenmeden ve 

baskıdan korunması ve operasyon sonrası görülebilen şişme veya 

hareketlerdeki değişme gibi nedenlerle opere edilmemiş eklemin aşırı 

yüklenmesinin önlenmesi amaçlanır (74). Artrosentez sonrasında da splint 

kullanılmasının tedavi etkinliğinin arttırılması açısından önemli olduğu 

düşünülmektedir (115, 117). Artrosentez sırasında yüksek basınçla irrigasyon 

işleminin üst eklem boşluğunda genişleme yaratabileceği bildirilmektedir (177, 

178). Bu genişleme sonucunda aynı taraftaki dişlerde görülen temassızlık, 

eklemin aşırı yüklenmesine neden olabilir. Splint kullanımı ile temasların 

düzenlenmesi ve eklemin aşırı yüklenmeden korunması sağlanmış olur. Splint 

uygulanması ile eklemde diş sıkma sırasında oluşan basıncın %81,2 oranında 

azaldığı ve splint uygulamasının TME’de oluşan kuvvetlerin kontrol edilmesinde 

en etkili ve en hızlı yöntem olduğu düşünülmektedir (115, 117). Artrosentez 

sonrasında eklemde görülen ödemin azalması ile splint üzerindeki temaslarda 

değişiklik olma ihtimali vardır. Bu nedenle artrosentez uygulanan grupta diğer 

gruptan farklı olarak, splint temaslarının kontrolü artrosentezi takip eden 1. 

haftanın sonunda da yapılmıştır. Sonraki kontroller yalnızca splint uygulanan 

grupta olduğu gibi her ay düzenli olarak yapılmıştır.   

İ.Ü. Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İ.Ü. Diş 

Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı ve İ.Ü. Tıp Fakültesi 

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalının işbirliği ile çalışmalarını 

sürdüren Çene Eklemi ve Hastalıkları Tedavi Ünitesi rutin uygulama olarak 

artrosentez işlemi sonrası splint uygulamasını esas aldığı, tek başına 

artrosentezin yeterli olmadığı düşüncesini benimsendiği için çalışmamızda 

sadece artrosentez işleminin yapılmaması konusunda birleştik. Bulgular 

bölümünde görüldüğü gibi artrosentez ile birlikte splint uygulanan grubun 

değerleri, diğer grubun değerleriyle neredeyse aynıdır. Eğer çalışmanın 
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sonucunda artrosentez uygulanan grupta diğer gruba oranla tedavi başarısında 

yüksek bir farklılık görülse idi, bu farkın sebebi olarak iki tedavinin 

kombinasyonu düşünülebilirdi. Ancak böyle bir durum oluşmuş olması, 

kararımızın doğruluğunu destekler niteliktedir. 
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5.2. BULGULARIN TARTIŞILMASI 

5.2.1. Alt Çene Hareket Miktarları 

5.2.1.1. Ağız Açma Miktarları 
Araştırmamızda ağız açma miktarları; ağrısız yardımsız ağız açma, 

maksimum yardımsız ağız açma ve maksimum yardımlı ağız açma olmak üzere 

üç farklı şekilde değerlendirilmiştir. Bulgularımız; splint ile birlikte artrosentez 

uygulamasının, 6. ayın sonunda ağız açıklığını daha fazla arttırmadığını 

göstermiştir. Ancak her iki tedavi yönteminin de etkili olduğuna karar verilmiştir. 

Hastalar akut ve kronik olarak ayrıldığında, akut grupların tedavi başarısı 

artrosentezin katkısından bağımsız olarak daha fazladır. Fakat hasta grupları 

akut ve kronik olarak ayırma kriterimiz ağız açma miktarının 35 mm’den daha az 

olmasıydı. Bulgular göstermiştir ki, her iki grup da altı aylık tedavinin sonunda 

ortalama olarak aynı ağız açıklığına ulaşmıştır. Dolayısıyla akut veya kronik 

olması, tedavi sonunda ulaşılan ağız açıklığı üzerinde etkili değildir.  

Araştırmamızda artrosentez ile birlikte splint uygulanan grupta ağrısız 

yardımsız ağız açma, maksimum yardımsız ağız açma ve maksimum yardımlı 

ağız açma miktarlarında ortalama olarak 12 mm’lik bir artış bulunmuştur. 

Yalnızca splint uygulanan grupta ise ağrısız yardımsız ağız açma 12 mm’lik bir 

artış gösterirken, maksimum yardımsız ve maksimum yardımlı ağız açma 

miktarları 9 mm’lik artış göstermiştir. Bu durumun açıklaması olarak, 

araştırmanın başlangıcında yalnızca splint uygulanan gruptaki maksimum 

yardımsız ve maksimum yardımlı ağız açma miktarlarının diğer gruba oranla 

daha yüksek olması gösterilebilir. 

Çalışmamızda, tedavi gruplarının akut ve kronik olarak değerlendirilmesi 

TMR/ATK’da belirtildiği gibi ağız açma miktarları göz önüne alınarak yapılmıştır. 

Akut ve kronik vakaların; ağız açıklığına göre değil, hastalığın başlamasından 

itibaren geçen süreye göre belirlenmesini iddia eden yazarlar mevcuttur (45, 

137, 157). Çalışmamızda bu şekilde bir değerlendirme yapılmamış olmasının 

nedeni, hastaların hastalıklarının başlangıç zamanlarını hatırlayamamasıdır. 

Çalışmamızdakine benzer bir değerlendirme, diğer çalışmaların hiçbirinde 

yapılmamıştır. Eğer gruplar akut ve kronik olarak tek başlarına değerlendirilecek 

olursa, ağız açma miktarlarındaki artışın akut gruplarda 12-15 mm, kronik 
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gruplarda ise 6-10 mm arasında olduğu görülmüştür. Dolayısıyla diğer 

çalışmaların bulguları ile kendi bulgularımızı karşılaştırdığımız zaman ortaya 

çıkan farklılıklar; hiç şüphesiz splint kullanımı ve yapım teknikleri gibi 

hususlardan kaynaklanabileceği gibi, grup içerisindeki akut-kronik hastaların 

sayısal dağılımından da etkilenmiş olabilir.  

Bulgularımız değerlendirildiğinde 1. ayın sonunda artrosentez ile birlikte 

splint uygulanan grupta daha hızlı bir iyileşme olduğu bulunmuştur. İnceleme 

daha derinleştirildiğinde; artrosentez uygulanan kronik grubun ağız açma 

değerlerinin, splint uygulanan kronik gruba oranla daha fazla olduğu 

görülmüştür. Fakat bu fazlalılığın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

saptanmıştır. Ancak splint akut ve splint kronik gruplarının iyileşme miktarları 

arasında görülen fark, artrosentez akut ve kronik grupları arasında 

görülmemiştir. Ayrıca; tedavi başlangıcında artrosentez kronik grubun ağız 

açma miktarlarındaki fazlalık, tedavinin sonuna kadar devam etmiştir. Bu veriler, 

artrosentez uygulanan kronik grubun iyileşmesinin daha fazla olduğunu 

göstermektedir. Bu da beklenilenin aksine, kronik vakalarda artrosentezin etkili 

olduğunu gösterir niteliktedir.  

Yapılan literatür taramasında; redüksiyonsuz disk deplasmanı 

hastalarında artrosentez ile birlikte splint kullanımının, yalnızca splint kullanımı 

ile karşılaştırıldığı randomize klinik çalışmaya rastlanmamıştır. Al-Belasy (2), 

artrosentezin tedavi etkinliğinin belirlenmesi için randomize klinik çalışmaya 

ihtiyaç olduğu bildirmektedir. Murakami ve ark.’ları (109) 1995 yılında, 

redüksiyonsuz disk deplasmanı hastalarının tedavisinde artrosentezin etkinliğini 

artroskopi ve cerrahi olmayan yöntemlerle karşılaştırmışlardır. Fakat bu 

çalışma, hastaların gruplara dağıtılması randomize olarak yapılmadığı için 

prospektif karşılaştırmalı bir çalışma olarak nitelendirilmektedir. Ohniki ve ark. 

(119) ise 2006 yılında yaptıkları çalışmada hastaların tedavilere verdikleri 

yanıtları göz önüne alarak basamaklı bir tedavi protokolü izlemişlerdir. Bu 

sebeple, bulgularımız artrosentez ve splint kullanımının ayrı olarak tedavi 

etkinliklerinin değerlendirildiği çalışmaların bulguları ile karşılaştırılmıştır.  

Araştırmamızda stabilizasyon splinti uygulanan hastalarda ağız açma 

miktarlarında 9,37-12,5 mm artış olduğu görülmüştür. Bulgularımızın 
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stabilizasyon splinti uygulayan Schmitter ve ark. (148) Ohnuki ve ark. (119) ile 

uyumlu olduğu görülmüştür. Stabilizasyon splinti uygulayan Stiesch-Scholz ve 

ark.2005 (156) ile Sato ve ark.’nın (140) bulgularından ise yüksek olduğu 

görülmüştür. Bu fazlalığın Stiesch-Scholz ve ark.nın (156) araştırmasının 3 aylık 

uygulama sonrasındaki sonuçlarından kaynaklandığı ve araştırmamızın 3 aylık 

sonuçlarındaki artış miktarı ile uyumlu olduğu görülmüştür (Tablo 5-1).  

Stabilizasyon splinti dışında redüksiyonsuz disk deplasmanı tedavisinde 

kullanılan distraksiyon splinti ile ilgili yalnızca bir literatür bulunmuştur. Bu 

çalışmada stabilizasyon splinti ile karşılaştırılan distraksiyon splintinin ağız 

açıklığını daha az arttırdığı görülmüş ve redüksiyonsuz disk deplasmanlarının 

tedavisinde kullanımı önerilmemiştir (148) (Tablo 5-1). 

Redüksiyonsuz disk deplasmanı tedavisinde sıklıkla kullanılan bir başka 

splint tipi olan pivot splintlerin kullanıldığı araştırmalarda ise ağız açıklığında 

8,26 mm -13,4 mm artış olduğu bildirilmiştir (Tablo 5-1). Ağız açıklığındaki artış 

miktarı, farklı bir splint tipi olmasına karşın, araştırmamızda kullanılan splint ile 

uyumlu sonuçlar vermektedir. Stiesch-Scholz ve ark. (156) stabilizasyon splinti 

ile pivot splintin etkinliğini değerlendirdikleri araştırmalarında, iki splint arasında 

ağız açma miktarı açısından fark bulunmadığını bildirmişlerdir. Bu da tedavi 

başarısının uygulanan oklüzal splintin tipinden daha çok kurulmuş nöromüsküler 

reflekslerin bozulmasından ve eklemlere gelen stresin azaltılmasından 

kaynaklandığını göstermektedir. Stiesch-Scholz ve ark. (156, 157) iki 

çalışmalarında pivot splinti 1,5-2 ay kullandırdıktan sonra stabilizasyon splinti ile 

tedaviye devam etmişlerdir. Murakami ve ark. (109, 110) ise hastalara öncelikle 

medikal tedavi uygulamışlar, başarılı olmayanlarda manipülasyon ve yine 

başarılı olamadıklarında pivot splint uyguladıklarını bildirmişlerdir.  

Splinti ile birlikte manipülasyon, ilaç ve fizik tedavinin uygulandığı 

çalışmalarda, ağız açıklığında 7,3 mm - 18,5 mm artış olduğu bildirilmiştir 

(Tablo 5-1). Chung ve Kim (17) ile Kai ve ark.’nın (72) bulgularındaki ağız açma 

miktarlarındaki aşırı artışın tedavi başlangıcındaki ağız açma miktarlarının 26-

27 mm ile diğer araştırmalardan daha düşük olmalarından kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir. Çünkü araştırma sonunda elde edilen ağız açıklığı miktarları 

yaklaşık 44 mm ile araştırmamızın bulguları ile yakınlık göstermektedir. Diğer 
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çalışmalardaki ağız açma miktarlarındaki artış bulguları ise araştırmamızın 

bulguları ile uyumludur (105, 106, 109).  

Murakami ve ark. (110) ile Benson ve Keith (7) ise ağız açma 

miktarlarındaki artış ile ilgili rakamsal değerler yerine belirledikleri başarı 

kriterlerine göre başarı yüzdelerini belirtmişler ve splint tedavisinin %35-98 

arasında değişen başarı oranları olduğunu bildirmişlerdir (Tablo 5-1). 

Çalışmamızda böyle bir değerlendirme yapılmadığı için bulgularımızı bu 

araştırmalar ile tartışamıyoruz. 

Artrosentez sonrasında splint uygulanan araştırmalar incelendiğinde ağız 

açma miktarlarının 5,4 mm - 21,26 mm arasında artış gösterdiği ve 

çalışmamızın bulgularından (11,46 mm - 12,9 mm) kısmen fazla olduğu 

görülmüştür (Tablo 5-2). Nitzan ve ark. (113, 116), ile Dimitroulis ve ark.’nın (23) 

çalışmalarındaki fazla artışın araştırma gruplarının başlangıç ağız açma 

değerlerinin küçük olmasından (23-24mm) ve bunun yanında kontrol sürelerinin 

de 8,6 - 21 ay gibi uzun bir süre olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Ayrıca 

bu araştırmaların sonucunda ulaşılan ağız açıklığı miktarının araştırmamızın 

bulgularına oldukça yakın olduğu görülmüştür. Araştırmamızdakine yakın 

başlangıç değeri ve kontrol süresi olan Nishimura ve ark.’nın (112) 

çalışmasında ise artış miktarının araştırmamızın bulguları ile uyumlu olduğu 

görülmüştür. Sakamoto ve ark.’nın (137) araştırmalarındaki 5,4 mm’lik düşük 

değerin ise hastaların başlangıç ağız açma değerlerinin yüksek olmasından 

(36,8 mm), tedavi süresinin kısa olmasından (üç ay) ve splint kullanımının 

yalnızca gece olmasından kaynaklandığı iddia edilebilir. Ancak araştırma 

sonucunda başarılı olarak değerlendirilen grupta hastaların ağız açıklığı 

miktarlarının 44,6 mm olduğu, bu sonuçların da diğer araştırmaların tedavi sonu 

ağız açma miktarları ile uyumlu olduğu görülmektedir.  

Artrosentez uygulaması ile birlikte splint yerine fizik tedavi ve ilaç tedavisi 

uygulanan araştırmalarda ağız açma miktarlarındaki artışın artrosentezin 

hemen sonrasında Alpaslan ve ark. (3) tarafından 8,8 mm, Carjaval ve Laskin 

(15) tarafından ise 21,8 mm olduğu bildirilmiştir. Alpaslan ve ark. (3) 22,1 ay, 

Carjaval ve Laskin (15) 48 ay sonunda ağız açma miktarlarındaki artışın 

sırasıyla 6,2 mm, 9,3 mm olduğunu bildirmişlerdir. Yura ve Totsuka (177) iki ay 
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sonunda 9,8 mm artış, Hosaka ve ark. (64) ise altı ay sonunda 11,9 mm, üç yıl 

sonunda 13,9 mm artış olduğunu bildirmişlerdir (Tablo 5-2). Bu çalışmalarda 

artrosentezin hemen sonrasında elde edilen ağız açıklığı artış miktarlarının 

zamanla azaldığı görülmektedir. Artrosentez ile birlikte splint uygulanan 

gruplarda ise genellikle ağız açma miktarındaki artışın devam ettiği görülmüştür. 

Araştırmamızda her iki grupta başlangıçtan itibaren altı ay boyunca her ay ağız 

açma miktarlarının arttığı ayrıca birinci ay sonunda artrosentez ile birlikte splint 

uygulanan grupta yalnızca splint uygulanan gruba göre istatistiksel olarak 

anlamlı artış olduğu, ikinci aydan itibaren ise iki grup arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı görülmüştür. Bu sonuçlar ışığında artrosentezin ağız 

açma miktarında hızlı artış istendiği durumlarda iyi bir endikasyon olacağı ancak 

bu artışın sürekli ve uzun süreli olabilmesi için splint kullanımı ile 

desteklenmesinin yararlı olacağı söylenebilir.  

Yalnızca artrosentez uygulanan araştırmalarda ise ağız açıklığındaki 

artış miktarlarının artrosentez uygulamasının ardından 2 ay sonunda 5,3 mm – 

7,2 mm, 6 ay sonunda 7,22 mm – 9,5 mm, 2 yıl sonunda 7,1 mm – 10,7 mm 

arasında değişen sonuçlar bildirilmiştir (Tablo 5-2). Yalnızca artrosentez 

uygulanan çalışmaların iki ay sonundaki ağız açma miktarlarındaki artışların 

araştırmamızın değerleri (5,3 mm – 5,9 mm) ile uyumlu olduğu ancak altı ay 

sonundaki ağız açma miktarlarındaki artışların araştırmamızın değerlerinden 

(11,5 mm – 12,23 mm) düşük olduğu görülmüştür (4, 43, 44, 45, 46, 47). Bu 

farkın araştırmamızda splint uygulanmasından kaynaklandığı düşünülebilir. 

Redüksiyonsuz disk deplasmanlarında hiçbir tedavi uygulamadan, 

hastalığın doğal seyrinin izlendiği çalışmalarda iyileşme miktarının 1,5 mm ile 

13,3 mm arasında değiştiği görülmektedir (Tablo 5-3). Yuasa ve Kurita (176) 1,5 

mm  artış olan çalışmalarında, hastaları yalnızca 4 hafta takip etmişlerdir. Sato 

ve ark. (143, 146) yaptıkları farklı çalışmalarda 1 yıl takip ettikleri hastalarda 10 

ve 10,3 mm artış olduğunu, ortalama 27,1 ay takip ettikleri grupta ise 13,3 mm 

artış olduğunu bildirmişlerdir. Sato ve ark. (141) 6,12,18 ay kontrol ettikleri 

hastalarda, sırasıyla 5,3 mm, 6,1 mm, 8,3mm artış olduğunu bildirmişlerdir. Bu 

çalışmalar ışığında, doğal seyri izlenen hastaların ağız açma miktarlarında artış 

olduğu ancak bu artışın uzun sürede sağlandığı ve tedavi sonucunda ulaşılan 
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ağız açma miktarının bulgularımızdan daha düşük olduğu görülmüştür. Bu 

sonuç, etik sebeplerle çalışmamızda tedavi yapılmayan bir grup oluşturulmamış 

olmasının uygun bir tercih olduğunu gösterir niteliktedir.  
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Ağız Açma Miktarı(mm) 

 

n 
Kontrol 
Süresi 

(Ay) 
Uygulama 

zamanı Tedavi 
Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası İyileşme 

Miktarı 

Distraksiyon Splinti  33,3±6,8 40,0±7,0 6,5 Schmitter ve ark./ 
2005148 74 6 Günde 18 

saat Sentrik Splint 31,1±6,4 43,4±7,0 12,9 

Kontrol 32,5±11,1 38,5±9,68 6 

İlaç+Fizik tedavi  32,4±10,5 38,1±10,5 5,7 Minakuchi ve ark./ 
2001105 69 2 Gece 

Splint+İlaç+mobilizasyon 29,1±10,2 39,8±10,1 10,7 

Chung ve Kim /  
199317 30 3,1 Tüm gün Splinti+Manipülasyon+Fiz.Ted. 26,2±6,3 44,7±3,5 18,5 

Pivot Splint 9,7 

Pivot  Splint+İlaç 14,5 

Pivot  Splint+Fiz.Ted. 7,3 
Stiesch-Scholz ve 
ark./ 2002 155 72 20-60  Tüm gün 

Pivot  Splint+Fiz.Ted.+İlaç 

  

11,2 

Stiesch-Scholz ve 
ark./ 2002157 55 45-50 Tüm gün Pivot Splint(1.5 ay)+ Stabilizasyon Splinti 32,3 45,7 13,4 

Stabilizasyon Splinti  32,88±7,54 40,93±7,49 8,05 Stiesch-Scholz ve 
ark./ 2005156 40 3  Tüm gün 

Pivot Splint (2 ay) + Stabilizasyon splinti 32,12±7,46 40,38±4,31 8,26 

Kontrol 31,1±7,24 37,4±6,70 6,3 

Stabilizasyon Splinti 31,6±5,72 37,2±6,51 5,6 Sato ve ark./ 1995140 77 12 Tüm gün 

Cerrahi 31,5±6,18 39,3±4,33 7,8 

Kai ve ark./199872 35 15,5 Gece  Splint (7.4 ay)  +ilaç 27,6 44,4 / 7.4 ay  
46,8 / 15.5 ay 

16,8 
19,2 

Kontrol %36 hasta gelişim göstermiş 
Lundh ve ark./ 199295 51 12 Gece 

Düz oklüzal splint 
32,5 

%0 hasta gelişim göstermiş 

Tablo 5-1: Redüksiyonsuz disk deplasmanı hastalarının tedavisinde splint kullanımını içeren çalışmalar 
 

Araştırmacı/Yıl 
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Tablo 5-1’in devamı 

*ağız açma kısıtlılığı yüzdesi olarak değerlendirilmiş. #iyileşme yüzdesi.  

 

Ağız Açma Miktarı(mm) 
Araştırmacı/Yıl n 

Kontrol 
Süresi 

(Ay) 
Uygulama 

zamanı Tedavi(n) 
Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası İyileşme Miktarı 

İlaç, Manipülasyon, Pivot Splint(3 ay) 29,8±7,5 38,9±8,1 %55,6# 

Artrosentez 30,6±5,8 42,5±5,6 %70# Murakami ve ark./ 
1995109 108 6   

Artroskopi 27,5±5,8 42,9±5,3 %91# 

Murakami ve ark./ 
2002110 50 10 yıl  İlaç, Manipülasyon, Pivot Splint 30,3 49 kişi: ≥38  

Stabilizasyon splinti (3 ay) 35,1±6,6 43,8±3,7 

Manipülasyon  32,6±4,3 44,6±4,3 

Artrosentez  30,0±5,9 44,6±3,0 
Ohnuki ve ark. 
/2006119 85 1 yıl  

Artroskopi 29,6±4,2 44,7±4,6 

8,7 

12 

14,6 

15,3 

Mongini ve ark. 
/1996106 68 6,68  Splint+Fizik ted.+ilaç+biofeedback 28,78 42,85/ 6.68 ay 

43,5/ 57.26 ay 
14,07 
14,72 

Cerrahi dışı (Splint,fizik t.,ortodont)i *%96.4 *%62.1 *%35 Benson ve Keith / 
19857 136 4 yıl   

Cerrahi *%89,1* *%32.1 *%67 

Ağrısız yardımsız 30,33±6,17 42,83±5,55 12,5±6,66 

Maksimum yardımsız 34,93±5,56 44,43±5,58 9,5±6,07 
Şebnem Sarıoğlu 
Kurt 
Doktora  Bulguları 

58 6 Tüm gün Stabilizasyon splinti 

Maksimum yardımlı 36,93±5,39 46,3±5,22 9,37±5,9 
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N 

Hasta/ 
eklem 

Kontrol 
süresi (Ay) 

Artrosentez 
sonrasında….. Tedavi grupları Ağız Açma Miktarı(mm) / ölçüm zamanı 

İyileşme 
Miktarı(mm) 

Nitzan ve 
ark./1991113 17/17 8,6 ay  İlaç+ bite appliance  

(2 hafta kullanım) Tek grup 24,1±5,6/AÖ 39,2±2,2 /AS 42,7±4mm/4-14 ay 18,6±6,8 

Dimitroulis 
ve ark.199523 46  21 ay İlaç+ splint+ fizik 

tedavi  24,6±5,2/ AÖ  42,3±6,1/ 21 ay 17,7 

Hosaka ve 
ark./199664 19 3 yıl Fizik tedavi Tek grup 30,6±5,8/AÖ 42,5±5,6/ 6 ay 44,5±4,8/ 3 yıl 11,9/13,9 

Nitzan ve 
ark. /1997116 39/40 4-37 ay  

(16,55±12) 

Yumuşak beslenme+ 
fizik 
tedavi+interokluzal 
aparey (2- 4 hafta 
kullanım) 

Tek grup 23,1±5,15/AÖ  44,26±4,96/16 ay 21,26±8,51 

Carjaval ve  
Laskin/ 
200015 

22/32 10-96  
(48,7±19,8) İlaç+fizik tedavi Tek grup 25,2±4,9/AÖ 47,0±5,7/AS 34,5±13,3/48 ay 21,8 /9,3 

Artrosentez 24,00±8,38 
/AÖ 

31,00±8,97 
/AS 

31,22±9,36 
/6 ay 

31,11±8,94 
/2 yıl 7/ 7,22 /7,1 Alpaslan ve 

Alpaslan 
/20014 

15/22 24 ay  Artrosentez+ sodyum 
hyalurinat 
enjeksiyonu 

28,38±7,77 
/AÖ 

38,00±6,1 
/AS 

2.37,92±6,91 
/6 ay 

39,08±5,71 
/2 yıl 

9,62 / 9,54 
/10,7 

Alpaslan ve 
ark./20033 34/48 22,1 ay İlaç+ fizik tedavi Tek grup 32,5±10/AÖ 41,3±7,7/AS 38,7/22.1 ay 8,8 /6,2 

Başarılı olanlar 32,9±7,2/ AÖ 44,8±5,2/ AS 43,8±5,5/ 1hafta 47/ 6. ay 11,9/ 10,9 /14 Nishimura ve 
ark./ 2001112 100/103 6 ay 

İlaç+fizik 
tedavi+splint (3ay 
kullanım) Başarısız olanlar 30,02±4,4/ AÖ 42,2±4,9/ AS 36,9±6,6 1 hafta 12,18 /6,88 

Başarılı olanlar 38,8±5,2 
/AÖ 

42,1±4,8 
/1 hafta 

42,8±4,1 
/ 1 ay 

44,6±3,2 
/3 ay 3,3/ 4 / 5,8 

Sakamoto/ 
2000137 18/18 3 ay 

Fizik tedavi 
+stabilizasyon splinti 
(gece kullanım) Başarısız olanlar 34,8±6,7 

/AÖ 
36,4±6,9 
/ 1 hafta 

37,1±7,2 
/ 1 ay 

38,7±5,8 
/ 3 ay 1,6 / 2,3/ 3,9 

AÖ: artrosentez öncesi/ AS: artrosentez sonrası 

Tablo 5-2: Redüksiyonsuz disk deplasmanı hastalarının tedavisinde artrosentez uygulanmasını içeren çalışmalar 

Araştırmacı/
Yıl 
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n 

Hasta/ 
eklem 

Kontrol 
süresi 
(Ay) 

Artrosentez 
sonrasında….. Tedavi grupları Ağız Açma Miktarı(mm) / ölçüm zamanı 

İyileşme 
Miktarı(mm) 

Emshoff ve 
Rudisch / 
200344 

30 2  Tek grup 29,0±7,5/AÖ 34,3±11,1/ 2 ay 5,3 

Emshoff ve 
ark. / 200343 38 2  Tek grup 24,2±6,8/AÖ 33,5±5,9/ 2 ay 9,3 

Emshoff ve 
Rudisch/ 
200445 

29 2  Tek grup 24,6±6,7/AÖ 33,1±6,1/ 2 ay 8,5 

Yura ve 
Totsuka 
/2005177 

65/65 2  Fizik tedavi Tek grup 28,6 /AÖ 36,3/ 1 ay 38,4/ 2 ay 9,8 

Emshoff 
/200547 64 2  Tek grup 26,6±6,2/AÖ 32,4±5,9/ 2 ay 5,8 

Emshoff ve 
Rudisch/ 
200746 

37 2  Tek grup 26.9±6.2/AÖ 34.1±6.4 / 2ay 7,2 

     Tedavi Öncesi Tedavi sonu İyileşme miktarı 

Ağrısız yardımsız 28,96±5,93 41,18±4,7 12,21±5,93 

Maksimum yardımsız 32,25±6,14 43,71±5,36 11,46±6,17 

Şebnem 
Sarıoğlu Kurt 
Doktora 
Bulguları 

58 6 Tüm gün Artrosentez+ 
Stabilizasyon splinti 

Maksimum yardımlı 34,75±6,14 47,04±5,15 12,29±6,48 

AÖ: artrosentez öncesi/ AS: artrosentez sonrası 

 

 

 

Tablo 5-2’nin devamı 

Araştırmacı/
Yıl 
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Tablo 5-3: Redüksiyonsuz disk deplasmanı hastalarının doğal seyrinin takip edildiği çalışmalar 

   Tedavi Öncesi Tedavi sonu İyileşme miktarı 

Ağrısız yardımsız 30,33±6,17 42,83±5,55 12,5±6,66 

Maksimum yardımsız 34,93±5,56 44,43±5,58 9,5±6,07 

 

 

30 6 Tüm gün Stabilizasyon splinti 

Maksimum yardımlı 36,93±5,39 46,3±5,22 9,37±5,9 

Ağrısız yardımsız 28,96±5,93 41,18±4,7 12,21±5,93 

Maksimum yardımsız 32,25±6,14 43,71±5,36 11,46±6,17 

Şebnem Sarıoğlu 
Kurt  
Doktora Bulguları 

28 6 Tüm gün Artrosentez+ 
Stabilizasyon splinti 

Maksimum yardımlı 34,75±6,14 47,04±5,15 12,29±6,48 

 

Ağız Açma Miktarı(mm) 
Araştırmacı/Yıl n Kontrol 

Süresi  Tedavi(n) 
Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası İyileşme Miktarı  

Sato ve ark./1997141 44 18 ay yok 
30,1±7,09 (n:44) 
30,8±7,09 (n:38) 
29,7±6,30 (n:22) 

35,4±6,59 / 6 ay 
36,9±7,15 /12 ay 
38,0±7,52 / 18 ay 

5,3 / 6 ay 
6,1 / 12 ay 
8,3 /18 ay 

Sato ve ark./ 
1998146 22 1 yıl yok 28,7±5,43 39,0±7,21 10,3 

Sato ve ark./ 
1999145 21 27,1 ay yok 27,9±5,56 41,2±6,21 13,3 

Sato ve ark./ 
2005143 15 1 yıl yok 30,9±5,56 40,9±4,91 10 

yok 30 (medyan değer) 33,5(medyan değer) 1,5 
Yuasa ve Kurita / 
2001176 60 4 hafta 

İlaç tedavisi+ Fizik tedavi 29(medyan değer) 37,5(medyan değer) 7 
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5.2.1.2. Eksentrik Hareket Miktarları 
Protrusiv Hareket Miktarları 

Çalışmamızda protrusiv hareket miktarları değerlendirildiğinde, tedavi 

grupları arasında tedavi başında ve sonunda istatistiksel bir fark olmadığı, 

tedavi gruplarının kendi içinde ise protrusiv hareket miktarındaki artışın 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Artrosentez ile birlikte splint 

uygulanan grupta protrusiv hareket 5,57±2,01’den 7,29±1,92’ye çıkarak 

ortalama 1,71±1,46’lık bir artış göstermiştir. Yalnızca splint uygulanan grupta 

ise 6,03±1,92’den 7,77±1,98’e çıkarak ortalama 1,73±1,31’lik bir artış 

göstermiştir. 

Redüksiyonsuz disk deplasmanı hastalarında artrosentez veya splintin 

tedavi etkinliklerinin incelendiği çalışmaların bulgularında; protrusiv hareket 

miktarlarına çok fazla yer verilmediği ve sadece bir çalışmada bu bulguların yer 

aldığı görülmüştür. Stiesh-Scholz ve ark. (156) 2005 yılında, stabilizasyon ile 

pivot splintin redüksiyonsuz disk deplasmanı hastalarında tedavi etkinliklerini 

karşılaştırdıkları çalışmalarında stabilizasyon splinti uygulanan grupta protrusiv 

hareketin 4,94±1,95’ten 6,71±2,67’ye yükseldiği, pivot splint uygulanan grupta 

ise 4,94±2,15’ten 6,85±2,08’e yükseldiği bildirilmiştir. Bu çalışmadaki protrusiv 

hareket miktarlarındaki artış ile çalışmamızın artış miktarları birbirlerine 

benzerlik göstermektedir. 

Redüksiyonsuz disk deplasmanlarında hiçbir tedavi uygulamadan, 

hastalığın doğal seyrinin izlendiği çalışmaların bazılarında protrusiv hareket 

miktarlarına yer verilmiştir. Sato ve ark.’larının (143, 146) 1998 ve 2005 yılında 

yaptıkları çalışmalarında, sırasıyla 0,4 mm ile 0,7 mm’lik bir artış bildirilmektedir. 

Sato ve ark.’larının (145) 1999 yılında hastaları ortalama 27,1 ay takip ettikleri 

çalışmalarında ise 2,7 mm’lik bir artış bildirilmiştir. Bulgularımız Sato ve 

ark.’larının (143, 146) 1998 ve 2005 yılında 1 yıllık takip yaptıkları çalışmalardan 

fazlalık gösterirken, ortalama 27,1 aylık takip yaptıkları çalışmalarının 

bulgularından ise daha düşüktür (145). Bu farkın araştırmamızdaki takip 

süresinin kısa ve başlangıç değerlerimizin daha yüksek olmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir.  
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Lateral Hareket Miktarları  

Redüksiyonsuz disk deplasmanı hastalarının klinik bulgularından biri de 

hasta olan eklemin kontralateraline, diğer bir deyişle sağlıklı ekleme doğru olan 

lateral harekette kısıtlılık olmasıdır. Çalışmamızda; kontralateral tarafa doğru 

olan kısıtlılığın tedavi sonundaki düzelmesini doğru bir şekilde değerlendirmek 

için, tedavi gruplarındaki tek taraflı redüksiyonsuz disk deplasmanı olan 

hastaların hasta olan eklemleri dikkate alınarak değerlendirme yapılmış ve iki 

taraflı redüksiyonsuz disk deplasmanı hastaları değerlendirme dışı bırakılmıştır. 

Buna göre artrosentez ile birlikte splint uygulanan grupta 23 hasta (23 hasta 

eklem) ve yalnızca splint uygulanan grupta ise 22 hasta (22 hasta eklem) olmak 

üzere toplam 45 hasta (45 hasta eklem) değerlendirmeye alınmıştır. Artrosentez 

ile birlikte splint uygulanan grupta ipsilateral tarafa doğru olan lateral hareket 

miktarı ortalama 2,13±1,52 mm’lik bir artış göstermiştir. Yalnızca splint 

uygulanan grupta ise ortalama 0,95±1,81 mm’lik bir artış göstermiştir. 

Artrosentez ile birlikte splint uygulanan grupta kontralateral tarafa doğru olan 

lateral hareket miktarı ortalama 3,17±1,99 mm’lik bir artış göstermiştir. Yalnızca 

splint uygulan grupta ise ortalama 2,14±1,42 mm’lik bir artış göstermiştir. Tedavi 

sonunda, her iki tedavi grubunda da kontralateral hareket miktarındaki artışın 

ipsilateral hareket miktarındaki artışa göre anlamlı derecede fazla olduğu 

görülmüştür. Ayrıca tedavi sonunda artrosentez ile birlikte splint uygulamasının, 

splint uygulamasına göre hem ipsilateral hem de kontralateral hareket 

miktarlarında daha fazla artış sağladığı tespit edilmiştir. Bu fazla artışın; 

rastlantısal olarak oluşturduğumuz gruplardan artrosentez ile birlikte splint 

uygulanan grupta, başlangıç değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı olmamakla 

birlikte, daha düşük olmasından kaynaklandığı düşünülmüştür. Ayrıca hasta 

eklem içindeki olası adezyonların basınçlı irrigasyon ve sodyum hiyalürinat 

enjeksiyonu ile azaltılması sonucunda artrosentez ile birlikte splint uygulanan 

grupta daha fazla artış olabileceği düşünülmüştür. 

Redüksiyonsuz disk deplasmanı hastalarında artrosentezin veya splintin 

tedavi etkinliklerinin değerlendirildiği çalışmalar incelendiğinde; bulgular 

içerisinde eksentrik hareketlerin çok fazla olmadığı, sadece 3 çalışmada (4, 

113, 116) bu verilerin yer aldığı, bir çalışmada (148) ise sadece tedavi 
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başlangıcındaki verilerin bildirildiği görülmüştür. Nitzan ve ark. (113) 1991’de 

redüksiyonsuz disk deplasmanı hastalarını artrosentez uygulamasını takiben 

ilaç ve 2 haftalık aparey kullanımı ile ortalama 8,6 ay takip ettikleri 

çalışmalarında, kontralateral hareket miktarının 3,75±2,9 mm’den 10,5±1,0 

mm’ye yükselerek 6,9±1,4 mm’lik artış gösterdiğini bildirmişlerdir. Nitzan ve 

ark.’ları (116); 1997’de artrosentez sonrası yumuşak beslenme, fizik tedavi, 

aparey (2- 4 hafta kullanım) uygulayarak ortalama 16,55 ay takip ettikleri 

hastaların kontralateral hareket miktarlarının 4,81±2,36 mm’den 8,2±1,9 mm’ye 

yükselerek 3,35±2,62 mm’lik bir artış gösterdiklerini bildirmişlerdir. Nitzan ve 

ark.’larının (116) 1997 yılındaki çalışma sonuçları ile çalışmamızın sonuçları 

paralellik gösterirken, 1991 (113) yılında yaptıkları çalışmalarının sonuçları 

çalışmamıza göre fazlalık göstermektedir. Nitzan ve ark.’larının daha fazla artış 

bildirmesi kontrol süresinin fazla olmasına ve tedavi başlangıcındaki değerlerin 

daha düşük olmasına bağlı olabilir. Alpaslan ve Alpaslan (4) artrosentez sonrası 

sodyum hyalürinat enjeksiyonunun etkinliğini değerlendirdikleri çalışmalarında, 

ipsilateral ve kontralateral hareket miktarlarını toplayarak bildirmişlerdir. Buna 

göre tedavi öncesinde hyalürinat enjeksiyonu yapılan redüksiyonsuz disk 

deplasmanı hastalarında ipsilateral ve kontralateral hareket miktarlarının 

toplamı 14,92 ±4,87 mm’den 6 ay sonunda 18,23 ±2,74 mm’ye, 2 yıl sonunda 

ise 18,46 ±2,50 mm’ye yükseldiği bildirilmiştir. Bu değerler; çalışmamızın 

bulgularından elde edilen değerler ile karşılaştırıldığında, tek başına splint 

uygulanan grubun değerlerine yakın olduğu görülmüştür. Ancak artrosentez ile 

birlikte splint uygulanan grubun değerlerinden düşük olduğu saptanmıştır. Bu 

farkın, artrosentez ile birlikte splint uygulanmasından kaynaklandığı 

düşünülmüştür. Bu bulgular ışığında; splintin artrosentez uygulanan hastalarda, 

lateral hareket miktarı üzerine pozitif bir katkı sağladığı söylenebilir. 
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5.2.2. Çiğneme Kasları Palpasyon Değerleri 
Araştırmamızda bu değerler, çiğneme kaslarının digital palpasyonunda 

hastaların bildirdiği değerlerin toplanması sonucunda elde edilen toplam kas 

palpasyon değerleri ve çiğneme kaslarının digital palpasyonunda hafif, orta 

veya şiddetli ağrı olan kaslarının sayısının toplanmasıyla elde edilen toplam 

hassas kas noktalarının sayısı olmak üzere iki farklı şekilde değerlendirilmiştir. 

Bu değerlendirme sonucunda artrosentezle birlikte splint uygulanan grup ile 

yalnızca splint uygulanan grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamıştır. Her iki gruptaki toplam palpasyon değerlerinin ortalamalarının 

ve hassas kas noktaları sayılarının ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı 

şekilde azaldığı saptanmıştır. Artrosentez ile birlikte splint uygulanan grupta 

toplam kas palpasyon değerleri ortalaması 20,18±10,31’den 3,71±5,8’e düşerek 

16,46±10,91’lik (%82) bir azalma, yalnızca splint uygulanan grupta ise 

17,93±9,44’ten 4,73±5,22’ye düşerek 13,2±8,18’lik (%74) bir azalma olduğu 

görülmüştür. Hassas kas noktalarının sayısı ortalaması ise artrosentez ile 

birlikte splint uygulanan grupta 10,71±5,842’ten 2,75±3,1’e düşerek 

7,96±5,84’lük (%74) bir azalma; yalnızca splint uygulanan grupta 9,17±4,6’dan 

3,5±3,72’ye düşerek 5,67±3,88’lik (%62) bir azalma elde edilmiştir.  

Redüksiyonsuz disk deplasmanlarının yalnızca splint kullanımı ile 

tedavisi sonrası çiğneme kaslarının palpasyon değerleri değerlendirildiğinde, 

Stiesch-Scholz ve ark. (156) , çiğneme kaslarında hassasiyet olan hasta 

sayısının stabilizasyon splinti grubunda %65, pivot splint grubunda ise %77 

azaldığını bildirmişlerdir. Sato ve ark. (140) ise çiğneme kaslarında hassasiyet 

olan hasta sayısının stabilizasyon splinti grubunda %66,6 iyileşme olduğunu 

bildirmişlerdir. Lundh ve ark. (95) splint grubunda 12 ay sonunda masseter kas 

palpasyon değerlerinin 3 hastada iyileştiği, 18 hastada ise değişmediği veya 

daha kötüleştiğini bildirmişlerdir. Kai ve ark. (72) ağrılı hasta sayısının tedavi 

sonunda %74,3 azaldığını, TME ve çiğneme kaslarındaki ağrılı nokta sayısının 

%93 azaldığını bildirmişlerdir (Tablo 5-4). 

Araştırmamızda yalnızca stabilizasyon splinti uygulanarak tedavi edilen 

hastaların kas palpasyon değerlerindeki değişikliklerin Lundh ve ark. (95) 

dışındaki çalışmaların bulguları ile uyumlu olduğu görülmüştür. Lundh ve 
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ark.’nın (95) çalışmasında bulguların diğer çalışmalardan farklı olmasının, 

hastaların başlangıçta 50 üzeri VAS (0-100) değeri olan hastalardan seçilmiş 

olması, hastaların splintlerini yalnızca gece kullanmış olması, değerlerinde 

değişiklik olan tek çiğneme kasının masseter kası olmasından ve 

değerlendirmenin yalnızca değişiklik olan bu kas üzerinden yapılmış 

olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Artrosentez ile birlikte splint uygulaması ile ilgili çalışmalara bakıldığında, 

kasların palpasyon değerlerinin değerlendirilmediği görülmüştür. Bunun yerine 

hastanın yaşadığı ağrı seviyesinin veya yoğunluğunun değerlendirildiği “Visual 

Analog Scale” (VAS) ölçümleri kullanılmıştır. Hastalar tarafından bildirilen 10’luk 

VAS (3, 15, 64, 76, 112), 15’lik VAS ve (23, 113, 116) 100’lük VAS (4, 43-47, 

137, 177 ) değerleri verilmiştir (Tablo 5-5). Bütün çalışmalarda VAS 

değerlerinde azalma olduğu bildirilmiştir. Ancak bu çalışmalarda VAS 

değerlerinin, kasları mı ilgilendirdiği yoksa eklemi mi ilgilendirdiği hususu 

belirtilmemiştir. Yalnızca ağrı ve disfonksiyon için bu değerler bildirilmiştir. Bu 

sebeple, VAS değerlerindeki azalmanın kaslardan mı veya eklemden mi 

kaynaklandığının anlaşılması mümkün değildir.  

Redüksiyonsuz disk deplasmanlarında etkilenen öncelikli yapı TME iken, 

kas semptomları da ikincil olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeninin hasta 

eklemin komşu kaslarda fonksiyonel olmayan kontraksiyonların oluşmasını 

tetiklemesi olduğu düşünülmektedir (67). Araştırmamızda; istatistiksel olarak 

anlamlı olmamakla birlikte, artrosentez ile birlikte splint uygulanan grupta 

çiğneme kaslarının palpasyon değerlerindeki iyileşmenin daha fazla olduğu 

görülmüştür. Artrosentez uygulamasının çiğneme kasları üzerine doğrudan 

etkisi bulunmamasına karşın, alt çene hareketlerindeki kısıtlılığı azaltarak 

eklemin komşu kaslarındaki fonksiyonel olmayan kontraksiyonları azaltması ve 

fizyolojik kas koordinasyonunu sağlaması ile kaslardaki ağrıyı azalttığı 

düşünülmektedir. Daha fazla denek ile bu konuda yeni bir çalışma planlanması 

istatistiksel olarak anlamlı sonuç bulunabilmesini sağlayabilir.  
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5.2.3. TME Palpasyon Değerleri 
Araştırmamızda bu değerler, TME digital palpasyonunda hastaların 

bildirdiği değerlerin toplanması sonucunda elde edilen toplam TME palpasyon 

değerleri ve TME digital palpasyonunda hafif, orta veya şiddetli ağrı olanların 

sayısının toplanmasıyla elde edilen toplam hassas TME noktalarının sayısı 

olmak üzere iki farklı şekilde değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda 

artrosentezle birlikte splint uygulanan grup ile yalnızca splint uygulanan grup 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Her iki gruptaki toplam 

TME palpasyon değerlerinin ortalamalarının ve hassas TME noktaları 

sayılarının ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı şekilde azaldığı 

saptanmıştır. Artrosentez ile birlikte splint uygulanan grupta toplam TME 

palpasyon değerleri ortalaması 5,96±2,98’den 0,64±0,99’a düşerek 

5,32±2,91’lik (%89) bir azalma, yalnızca splint uygulanan grupta ise 

5,23±2,99’dan 0,8±1,52’ye düşerek 4,43±2,76’lık (%85) bir azalma olduğu 

görülmüştür. Hassas TME noktalarının sayısı ortalaması ise artrosentez ile 

birlikte splint uygulanan grupta 2,64±1,19’dan 0,61±0,92’ye düşerek 

2,04±1,37’lik (%77) bir azalma; yalnızca splint uygulanan grupta 2,47±1,25’ten 

0,63±1,07’ye düşerek 1,83±1,23’lük (%74) bir azalma elde edilmiştir.  

Stiesch-Scholz ve ark. (156) redüksiyonsuz disk deplasmanı 

hastalarında TME palpasyonunda hassasiyet gösteren hasta sayısının 3 aylık 

stabilizasyon splinti kullanımı sonucunda 9’dan 4’e düşerek %55’lik bir azalma 

gösterdiğini, 2 aylık pivot splint ve sonrasındaki 1 aylık dönemde stabilizasyon 

splinti kullanımı sonucunda ise 8’den 2’ye düşerek %75’lik bir azalma 

gösterdiğini bildirmişlerdir. Sato ve ark. (140) TME ağrısının stabilizasyon splinti 

kullanımı sonucunda %85’den %25’e düşerek %60’lık bir azalma gösterdiğini 

bildirmişlerdir (Tablo 5-4). Splint tedavisi uygulanan redüksiyonsuz disk 

deplasmanı hastalarının TME palpasyon değerlerindeki azalma açısından 

araştırmamızın bulgularının, diğer araştırmaların bulguları ile uyumlu olduğu 

görülmüştür. Stiesch-Scholz ve ark. (156) çalışmasında pivot splint ile 

stabilizasyon splintinin kombine kullanıldığı gruptaki başarı oranı, çalışmamızın 

bulguları ile yakınlık gösterirken; yalnızca stabilizasyon splinti uygulanan 

gruptaki başarı oranının, çalışmamızın bulgularından düşük olduğu görülmüştür. 

Bu farkın, splinti 3 ay kullandırmış olmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. 
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Ayrıca Stiesch-Scholz ve ark.’nın (156) bulguları, araştırmamızın 3. ayındaki 

bulgular ile paralellik göstermektedir. 

Artrosentez uygulanan çalışmalara bakıldığında; TME palpasyon 

değerlerinin değil hastalar tarafından bildirilen 10’luk VAS (3, 15, 64, 112, 109, 

110), 15’lik VAS (23, 113, 116), 100’lük VAS (4, 43-47, 137, 177) değerleri 

verilmiştir. Bu çalışmalarda VAS değerlerinin, kasların veya eklemin olduğu 

belirtilmemiş yalnızca ağrı ve disfonksiyon için bu değerler bildirilmiştir (Tablo 5-

5).  

Artrosentez ile birlikte splint uygulanan çalışmalarda, Nitzan ve ark. (113) 

1991 yılındaki çalışmalarında tedavi öncesinde ağrı için VAS değerinin 

8.75±2.82 , 8,6 ay sonra ise bu değerin 2.31±2.55 olduğunu bildirmiştir. 

Dimitroulis ve ark. (23) 1995 yılındaki çalışmalarında tedavi öncesinde ağrı için 

VAS değerinin 8,8 ±2, 21 ay sonra bu değerin 2,2 ±06 olduğunu bildirmiştir. 

Nitzan ve ark. (116) 1997 yılındaki çalışmalarında tedavi öncesinde ağrı için 

VAS değerinin 9,24 ±2,9, 16 ay sonunda bu değerin 1,45 ±1,74 olduğunu 

bildirmişlerdir. Nishimura ve ark. (112) 2001 yılındaki çalışmalarında tedaviyi 

başarılı olarak değerlendirdikleri grupta %68 hiç ağrı kalmadığını, %32 hafif ağrı 

olduğunu, başarısız olarak değerlendirdikleri grupta ağrının %93 değişmediğini, 

%7 ise hafif olduğunu bildirmişlerdir. Sakamoto ve ark. (137) 2000 yılındaki 

çalışmalarında başarılı olarak değerlendirdiği grupta başlangıçta VAS değerinin 

61,4 ±19, üç ay sonrasında 14,1 ±6,1 olduğunu; başarısız olarak değerlendirdiği 

grupta başlangıçta VAS değerinin 66,0 ±13,4, üç ay tedavi sonunda 58,1 ±11,5 

olduğunu bildirmişlerdir (Tablo 5-5).  

Redüksiyonsuz disk deplasmanı tedavisinde artrosentez uygulanan 

çalışmalar değerlendirildiğinde; ağrı için VAS değerlerinin bütün çalışmalarda 

değişen oranlarda azaldığı tespit edilmiştir. Artrosentez ile birlikte splint 

uygulanan çalışmalarda VAS değerlerindeki azalma oranlarının %68-%84 

olduğu görülmüştür (Tablo 5-5). Bu bulguların, araştırmamızın bulguları ile 

uyumlu olduğu görülmüştür. Yalnızca iki çalışmada, ağız açmanın yeterli 

miktarda artmadığı (≤39 mm) ve ağrı değerlerinin büyük oranda değişmediği 

veya çok az azaldığı için başarısız olarak değerlendirilen gruplar olduğu 

bildirilmiştir (112, 137).  
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VAS değerleri açısından artrosentez uygulanan çalışmalarda, Hosaka ve 

ark.(64) tedavi öncesinde 5,7 ±2,5 olan değerlerin, altı ay sonunda 1,2 ±1,5, üç 

yıl sonunda 0,6 ±0,9 olduğunu bildirmişlerdir. Carjaval ve Laskin (15) tedavi 

öncesinde 8,45±0,75 olan değerin, 48 ay sonunda 1,77±2,49 olduğunu 

bildirmişlerdir. Alpaslan ve Alpaslan (4) sodyum hyalürinat enjekte edilen ve 

edilmeyen iki grupta da 2 yıl sonunda VAS değerlerinin azaldığını bildirmişlerdir. 

Alpaslan ve ark. (3) ise tedavi öncesi 5,6 ±2,4 olan değerlerin, tedaviden 22,1 

ay sonra 3,0 ±2,5’e gerilediğini bildirmişlerdir. Yura ve Totsuka (177), TME VAS 

değerlerinin tedavi öncesinde 58,6, bir ay sonunda 28,2, iki ay sonunda 21,5 

olduğunu bildirmiştir. Murakami ve ark.(109) tedavi öncesinde 5,7 ±2,5 olan 

değerlerin, altı ay sonunda 1,2 ±1,5’e gerilediğini bildirmiştir. Emshoff ve ark. 

(43) 2003 yılında yaptıkları çalışmalarında, tedavi öncesinde 77,0 ±13,7 olan 

değerin, 2 ay sonrasında 13,9 ±17,1 olduğunu bildirmişlerdir. Emshoff ve 

Rudisch (44) 2003 yılında yaptıkları çalışmalarında, tedavi öncesinde 70,9±27,8 

olan değerin, 2 ay sonrasında 7,6 ±8,3 olduğunu bildirmişlerdir. Emshoff (47) 

2005 yılında yaptığı çalışmasında, tedavi öncesinde 54,3 ±30,8 olan değerin, 2 

ay sonrasında 16,2 ±17,7 olduğunu bildirmişlerdir. Emshoff ve Rudisch (45) 

2004 yılında yaptıkları çalışmalarında, tedavi öncesinde 73,2 ±14,3 olan 

değerin, 2 ay sonrasında 17,4 ±17,5 olduğunu bildirmişlerdir. Emshoff ve ark. 

(46) 2007 yılında yaptıkları çalışmalarında, tedavi öncesinde 62,3 ±19,3 olan 

değerin, 2 ay sonrasında 19,0±19,2 olduğunu bildirmişlerdir. Kunjur ve ark (76) 

TME ağrısı olan hastalara artrosentez uygulaması öncesi TME ağrısı 0 olan 

hasta sayısının 0, 5’ten az olan hasta sayısının10, 6 ve üzeri ağrısı olan hasta 

sayısının 288 olduğunu bildirmişlerdir. Artrosentez uygulamasından bir ay 

sonrasında TME ağrısı 0 olan hasta sayısının 39, 5’ten az olan hasta sayısının 

193, 6 ve üzeri ağrısı olan hasta sayısının 66 olduğunu, 6 ay sonrasında TME 

ağrısı 0 olan hasta sayısının 124, 5’ten az olan hasta sayısının110, 6 ve üzeri 

ağrısı olan hasta sayısının 64 olduğunu, 12 ay sonunda TME ağrısı 0 olan 

sayısının 144, 5’ten az olan hasta sayısının 88, 6 ve üzeri ağrısı olan hasta 

sayısının 66 olduğu bildirmişlerdir (Tablo 5-5).  

Redüksiyonsuz disk deplasmanı tedavisinde splint dışı tedavilerle birlikte 

artrosentez uygulandığı çalışmaların, uzun ve kısa süreli sonuçları 

incelendiğinde; VAS değerlerindeki azalmanın %46-%90 arasında değişen 
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oranlarda olduğu görülmüştür (Tablo 5-5). Bu araştırmaların büyük 

çoğunluğunun bulguları, araştırmamızın bulguları ile paralellik göstermektedir.  

Araştırmamızın bulguları ışığında, artrosentezin TME palpasyon 

değerlerindeki azalma açısından splint uygulamasına pozitif bir katkısı olduğu 

ancak bu katkının istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür.  

Splint uygulamasının; sağlanan ideal oklüzyonun kas hiperaktivitesine 

neden olan uyaranları elimine etmesi, kondillerin glenoid fossa içerisinde 

yeniden doğru pozisyonda konumlanmasının eklem fonksiyonlarını arttırması, 

ağızda varlığının hastanın alışkanlıklarını değiştirmek için devamlı uyarıcı rol 

oynaması, diskin damar ve sinirden zengin posterior ataşmanlarına gelen 

basıncın ortadan kaldırılması, retrodiskal dokuların hyalinizasyonu ile psödodisk 

oluşması, ağızda bulunmasının çenenin kapanma sırasındaki hızını azaltması 

gibi nedenlerden dolayı TME palpasyon değerlerinde azalma sağladığı 

düşünülmektedir (67, 74, 86, 122, 170).  

Artrosentez uygulamasının ise; eklem boşluğunun irrigasyonu sırasında 

iltihabi sitokinlerin ortamdan uzaklaştırılması, daralmış olan üst eklem 

boşluğunun genişletilmesi, eklem içindeki olası adezyonların kırılması ile 

hareket miktarlarının arttırılması, hiyalüronik asit enjeksiyonu ile sinoviyal sıvıda 

TME ağrısı ile ilişkili olabilecek nitrik asit ve tiobarbitürik asit reaktif maddelerin 

seviyelerinin azaltılması, sonrasında uygulanan manipulasyon ile eklem 

mobilitesinin arttırılması gibi nedenlerden dolayı TME palpasyon değerlerinde 

azalma sağladığı bildirilmektedir (2, 74, 87, 113, 116, 134, 177, 178).  

Artrosentez ve splint uygulamalarının farklı mekanizmalar ile TME ağrısı 

üzerinde etkili oldukları görülmektedir. Bu nedenle artrosentez ve splint 

uygulamalarının tek tek, birlikte veya diğer tedavilerle kombine edilerek 

kullanıldığı çalışmalarda TME ağrılarındaki iyileşme oranlarının uyumlu olduğu 

tespit edilmiştir (Tablo 5-4, Tablo 5-5).  

 

Ayrıca redüksiyonsuz disk deplasmanı hastalarında doğal seyrin takip 

edildiği çalışmalarda da TME ağrılarının azaldığı bildirilmiştir (141, 143, 145, 

146, 176). Redüksiyonsuz disk deplasmanına geçişte artiküler eminensin 
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yeniden şekillenmesi sonucu eğimin azaldığı bildirilmiştir. Bu nedenle kondillerin 

ağız açma sırasındaki posterior rotasyon miktarlarının azalacağı ve dolayısıyla 

retrodiskal dokulara daha az basınç geleceği böylece ağrı şikayetinde azalma 

olacağı düşünülmektedir (158). Semptom ve belirtisi olmayan osteoartiritin 

redüksiyonsuz disk deplasmanının adaptasyonunun bir parçası olabileceği de 

bildirilmiştir (145). Ayrıca redüksiyonsuz disk deplasmanında kondil ve fossa 

arasında sıkışan retrodiskal dokularda doğal seyirde fibrotik değişiklikler 

meydana geldiği bunun da ağrıda azalmaya neden olduğu bildirilmiştir. Bu 

süreçte kollajen liflerin kalınlaştığı, damarlanmanın azaldığı ve fibrotik 

ataşmanın hyalinize olarak fonksiyonel kuvvetlere karşı dayanabilecek şekilde 

yeniden şekillendiği bilinmektedir (128). 
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Palpasyon değerleri Subjektif Ağrı Değerlendirmesi  

n 
Kontrol 
Süresi 

(Ay) 
Uygulama 

zamanı Tedavi 
Tedavi 
öncesi 

Tedavi 
Sonrası Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası Kullanılan 

Ölçüm 

Distraksiyon Splinti     Schmitter ve 
ark./ 2005148 74 6 Günde 18 

saat Sentrik Splint 
%62 sağ eklem(+) 
%75 sol eklem (+)    

Kontrol 10,8a /59,0b 7,3 a /29,0 b 

İlaç+Fizik tedavi  11,4 a /55,8 b 6,4 a /24,6 b Minakuchi ve 
ark./ 2001105 69 2 Gece 

Splint+İlaç+mobilizasyon 

 

12,4 a /47,7 b 3,8 a /26,2 b 

VAS 100 

Chung ve Kim / 
199317 30 3,1 Tüm gün Splinti+Manipülasyon+Fiz.Ted.  0,48/0,06/0,27d 0,08/0,02/0,05d  

Pivot Splint %76 (-) 

Pivot  Splint+İlaç %88 (-) 

Pivot  Splint+Fiz.Ted. %43 (-) 
Stiesch-Scholz 
ve ark./ 2002 155 72 20-60  Tüm gün 

Pivot  Splint+Fiz.Ted.+İlaç 

 

%65 (-) 

VAS 10 

Stiesch-Scholz 
ve ark./ 2002157 55 45-50 Tüm gün Pivot Splint(1.5 ay)+ Stabilizasyon 

Splinti 
%69.1 ( TME + ) 
%60 (Çiğneme. Kas. + )  %72.2 (-) VAS 100 

Stabilizasyon Splinti  TME+: %45  
Ç Ke +:%70 

%20 
%25 54,25 23,71 Stiesch-Scholz 

ve ark./ 2005156 40 3  Tüm gün Pivot Splint (2 ay) + Stabilizasyon 
splinti 

TME+: %40  
Ç Ke +:%85 

%10 
%20 58,21 18,85 

VAS 100 

Kontrol TME +:%80 
ÇK e+: % 45 

%35,5 
%6,5    

Stabilizasyon Splinti TME +:%85 
ÇK e+: %45  

%25 
%15    Sato ve ark./ 

1995140 77 12 Tüm gün 

Cerrahi TME +:%50 
ÇKe +: %26,9 

%23 
%23,1    

Kai ve 
ark./199872 35 15,5 Gece  Splint (7.4 ay)  +ilaç TME+ÇK: e%77 %5    

 

Tablo 5-4: Redüksyonsuz disk deplasmanı hastalarında splint tedavisi uygulanan çalışmaların ağrı değerlendirmeleri 

Araştırmacı/
Yıl 
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Tablo 5-4’ün devamı 

 

 

Palpasyon değerleri Subjektif Ağrı Değerlendirmesi 
Araştırmacı/

Yıl n 
Kontrol 
Süresi 

(Ay) 

Uygulama 
zamanı Tedavi(n) 

Tedavi 
öncesi 

Tedavi 
Sonrası Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası Kullanılan 

Ölçüm 

İlaç, Manipülasyon, Pivot Splint(3 ay)  5,1 2,2 

Artrosentez  5,7 1,2 Murakami ve 
ark./ 1995109 

10
8 6   

Artroskopi  4,8 1,7 

VAS 10 

Murakami ve 
ark./ 2002110 50 10 yıl  İlaç, Manipülasyon, Pivot Splint  4,91 0,17 VAS 10 

Stabilizasyon splinti (3 ay)  59f 2,7  

Manipülasyon   60f 5,1f 

Artrosentez   55f   2,2f 
Ohnuki ve 
ark./2006119 85 1 yıl  

Artroskopi  65f   7,0f 

VAS 100 

Mongini ve 
ark./1996106 68 6,68  Splint+Fizik ted.+ilaç+biofeedback  2,91 1,22 / 6.68 ay 

1,38 / 57.26 ay VAS 4 

Cerrahi dışı (Splint,fizik t.,ortodont)i  %92,9 (+) %72,4 (+) Benson ve 
Keith / 19857 

13
6 4 yıl   

Cerrahi  %87 (+) %57 (+) 
 

    Çiğneme kasları TME 

 Palpasyon değeri Hassas Nokta 
Sayısı Palpasyon değeri Hassas 

Nokta Sayısı 
T.Ö. 17,93±9,44 9,17±4,6 5,23±2,99 2,47±1,25 

Şebnem 
Sarıoğlu Kurt 
Doktora 
Bulguları 

30 6 Tüm gün Stabilizasyon splinti 

T.S. 4,73±5,22 3,5±3,72 0,8±1,52 0,63±1,07 

a istirahat sırasında ölçülen ağrı seviyesi/ b çiğneme sırasında ölçülen ağrı seviyesi/ d friction’un ortalama disfonksiyon indeksi, Palpasyon indeksi, Kraniomandibular

indeks/ e Ç.K: çiğneme kasları / f Çenedeki ağrı olarak ölçüm yapılmış  
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Subjektif Ağrı Değerlendirmesi  
N 

Hasta/ 
eklem 

Kontrol 
süresi 
(Ay) 

Artrosentez 
sonrasında….. Tedavi grupları 

Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası 

Kullanılan 
Ölçüm 

Nitzan ve 
ark./1991113 17/17 8,6 ay İlaç+ bite appliance  

(2 hafta kullanım) Tek grup 8,75±2,82 2,31±2,55 VAS 15 

Dimitroulis 
ve ark.199523 46  21 ay İlaç+ splint+ fizik tedavi  8,8 ±2,0 2,2 ±0,6 VAS 15 

Hosaka ve 
ark./199664 19 3 yıl Fizik tedavi Tek grup 5,7 ±2,5 1,2 ±1,5 / 6ay 0,6 ±0,9 / 3 yıl VAS 10 

Nitzan ve 
ark. /1997116 39/40 

4-37 ay  
(16,55±
12) 

Yumuşak beslenme+ fizik 
tedavi+interokluzal 
aparey (2- 4 hafta 
kullanım) 

Tek grup 9,24±2,9 1,45±1,74 VAS 15 

Carjaval ve 
Laskin 
/200015 

22/32 
10-96  
(48,7±1
9,8) 

İlaç+fizik tedavi Tek grup 8,45±0,75 1,77±2,49 VAS 10 

Alpaslan ve 
ark./20033 34/48 22,1  İlaç+ fizik tedavi Tek grup 5,6 ±2,4 3,0 ±2,5 VAS 10 

Başarılı olanlar 4,7±2,9 %68 ağrı yok Nishimura 
ve ark./ 
2001112 

100/103 6 ay İlaç+fizik tedavi+splint 
(3ay kullanım) 

Başarısız olanlar 6,2±2,1 %93 ağrı aynı 
VAS 10 

Başarılı olanlar 61,4±19,0 23,1±8,4 / 1 ay 14,1±6,1/ 3 ay 
Sakamoto/ 
2000137 18/18 3 ay Fizik tedavi +stabilizasyon 

splinti (gece kullanım) 
Başarısız olanlar 66,0±13,4 62,6±16,1/ 1 ay 58,1±11,5/ 3 ay 

VAS 100 

 

 

 

Tablo 5-5: Redüksyonsuz disk deplasmanı hastalarında artrosentez tedavisi uygulanan çalışmaların ağrı değerlendirmeleri 

Araştırmacı/
Yıl 
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Tablo 5-5’in devamı 

Subjektif Ağrı Değerlendirmesi 
Araştırmacı/Yıl 

N 
Hasta/ 
eklem 

Kontrol 
süresi 
(Ay) 

Artrosentez 
sonrasında….. Tedavi grupları 

Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası 

Kullanılan 
Ölçüm 

Emshoff ve 
Rudisch./ 
200344 

30 2  Tek grup 70,9±27,8 7,6±8,3 VAS 100 

Emshoff ve 
ark. / 200343 38 2  Tek grup 77,0±13,7 13,9±17,1 VAS 100 

Emshoff ve 
Rudisch/ 
200445 

29 2  Tek grup 73,2±14,3 17,4±17,5 VAS 100 

Yura ve 
Totsuka 
/2005177 

65/65 2  Fizik tedavi Tek grup 58,6 28,2 / 1 ay 21,5/ 2 ay VAS 100 

Emshoff 
/200547 64 2  Tek grup 54,3±30,8 16,2±17,7 VAS 100 

Emshoff ve 
Rudisch/ 
200746 

37 2  Tek grup 62,3±19,3 19,0±19,2 VAS 100 

Kunjur ve ark./ 
200376 298 1 yıl  Tek grup 288 kişide 6’dan 

fazla ağrı var 66 kişide 6’dan fazla ağrı var VAS 10 

    Çiğneme kasları TME 

 Palpasyon değeri Hassas Nokta 
Sayısı Palpasyon değeri Hassas Nokta Sayısı 

T.Ö. 20,18±10,31 10,71±5,84 5,96±2,98 2,64±1,19 

Şebnem 
Sarıoğlu Kurt 
Doktora 
Bulguları 

28 6 Tüm 
gün 

Artrosentez+ 
Stabilizasyon splinti 

T.S. 3,71±5,8 2,75±3,1 0,64±0,99 0,61±0,92 
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6. SONUÇLAR 
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Bu tezin kısıtlamaları ile birlikte aşağıdaki sonuçların verilmesi uygun 

görülmüştür: 

1. Her iki tedavi şeklinin de hastaların semptom ve belirtilerinin 

iyileştirilmesinde belirgin bir başarı sağladığı saptanmıştır. 

2. Ağız açma miktarlarındaki artış açısından değerlendirildiğinde; 

artrosentez uygulamasının tedavinin başında, hızlı bir iyileşme sağladığı 

sonucuna varılmıştır. Ancak bu üstünlük tedavi bitiminde ortadan 

kalkmaktadır. 

3. Lateral hareketler değerlendirildiğinde ise; artrosentez uygulamasının 

tedavinin sonunda splintin etkinliğini arttırdığı görülmüştür. 

4. Diğer faktörlerde; artrosentez uygulamasının, tek başına splint tedavisine 

herhangi bir üstünlüğüne rastlanmamıştır. 
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ANAMNEZ FORMU
 

Adı ve Soyadı:       Tel.No: 
Tarih: 
 
Lütfen her soruyu dikkatle okuyunuz. 
Her soru için sadece bir şıkkı 
işaretleyiniz. 
 

1) Genel olarak sağlığınız hakkında 
aşağıdakilerden hangisini 
söyleyebilirsiniz? 

 
Mükemmel ...........................  1
Çok iyi..................................  2
İyi.........................................  3
Orta .....................................  4
Kötü .....................................  5
 
2) Genel olarak ağız sağlığınız 
hakkında aşağıdakilerden hangisini 
söyleyebilirsiniz? 
 
Mükemmel ...........................  1
Çok iyi..................................  2
İyi.........................................  3
Orta .....................................  4
Kötü .....................................  5
 
3) Geçen ay içinde yüzünüzde, 
çenenizde, şakağınızda, kulağınızın 
ön kısmında ya da kulağınızda ağrı 
oldu mu? 
 
Hayır....................................  0
Evet .....................................  1
 
(Eğer cevabınız “Hayır” ise 14.soruya 
geçiniz). Cevabınız “Evet” ise. 
 
4.a) İlk olarak kaç yıl önce yüzünüzde 
ağrı başladı? 
 ................... yıl 
(Eğer bir yıl veya daha fazla zaman 
önce oldu ise 5. soruya geçiniz) (eğer 
bir yıldan daha az zaman önce oldu 
ise 00 yazınız. 
 
4.b) Yüzünüzdeki ağrı ilk kez kaç ay 
önce başladı? 

 .................. ay 
5) Yüzünüzdeki ağrı, 
 
Devamlı mı?.........................  1
Tekrarlayan tarzda mı? ........  2
Sadece bir kez mi oldu? .......  3
 
6) Yüzünüzdeki ağrı veya acı, sızı için 
hiç doktora ya da diş hekimine gittiniz 
mi? 
 
Hayır ....................................  1
Evet, son 6 ay içinde ............  2
Evet, 6 aydan daha önce......  3
 
7) Şu anda yüzünüzdeki ağrıyı 0’dan 
10’a kadar kaç numarayla 
değerlendirirsiniz?  
(0 “hiç ağrınız yok”, 10 “olabilecek en 
kötü ağrı”yı ifade etmektedir) 
 
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
8) Son 6 aydır yüzünüzde hissettiğiniz 
en fazla ağrının şiddeti ne idi? 
(0 “hiç ağrınız yok”, 10 “olabilecek en 
kötü ağrı”yı ifade etmektedir) 
 
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
9) Son 6 ay içinde yüzünüzde 
hissettiğiniz ağrının şiddeti ortalama 
ne kadardı? 
(0 “hiç ağrınız yok”, 10 “olabilecek en 
kötü ağrı”yı ifade etmektedir) 
 
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
10) Son 6 ay içinde kaç gün kadar 
hissettiğiniz ağrı nedeniyle her 
zamanki işlerinizden ayrı kaldınız 
(okul, iş, ev işleri v.s)? 
  .................. Gün 
 
11) Son 6 ay içinde yüzünüzde oluşan 
ağrı, günlük aktivitelerinizi ne kadar 
aksattı? 

 

Ek:1 
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(0 “hiç aksatmadı”, 10 “hiçbir aktiviteyi 
yapamadım”) 
 
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
12) Son 6 ay içinde yüzünüzdeki ağrı 
eğlencelere katılmanızı, sosyal ve 
ailesel aktivitelerde bulunmanızı ne 
kadar etkiledi? 
(0 “değişiklik olmadı”, 10 “Aşırı 
derecede etkiledi”yi ifade etmektedir) 
 
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
13) Son 6 ay içinde yüzünüzdeki ağrı 
çalışma kabiliyetinizi (ev işleri dahil 
olmak üzere) ne kadar değiştirdi? 
(0 “değişiklik olmadı”, 10 “Aşırı 
derecede etkiledi”yi ifade etmektedir) 
 
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
14.a) Hiç çenenizde ağzınızı tam 
olarak açmanızı engelleyen, kilitlenme 
veya takılma oldu mu?  
(Eğer ağzınızı tam olarak açmada bir 
problem yok ise 15.soruya geçiniz) 
 
Hayır....................................  0
Evet .....................................  1
Cevabınız Evet ise, 
 
14.b) Ağzınızı açmadaki kısıtlılık 
yemek yiyebilmenizi zorlaştıracak 
kadar fazla oldu mu? 
 
Hayır....................................  0
Evet .....................................  1
 
15.a) Ağzınızı açıp kaparken veya 
yemek yerken çenenizden kısa süreli 
“klik” ya da “pop” gibi bir ses geliyor 
mu? 
 
Hayır....................................  0
Evet .....................................  1
 
15.b) Ağzınızı açıp kaparken veya 
yemek yerken çenenizden bir 
sürtünme sesi, parşömen kağıdı 
buruşturulduğunda çıkan ses gibi bir 
ses geliyor mu? 
 

 
 
Hayır ....................................  0
Evet......................................  1
 
15.c) Hiç uyurken dişlerinizi 
gıcırdattığınızı veya sıktığınızı 
farkettiniz mi, başkası tarafından 
uyarıldığınız oldu mu? 
 
Hayır ....................................  0
Evet......................................  1
 
15.d) Gün içinde dişlerinizi 
gıcırdattığınız ya da sıktığınız olur 
mu? 
 
Hayır ....................................  0
Evet......................................  1
 
15.e) Sabah uyandığınızda çenenizde 
ağrı ya da bir sertlik hissi olur mu? 
 
Hayır ....................................  0
Evet......................................  1
 
15.f) Kulaklarınızda çınlama ya da ses 
olur mu? 
 
Hayır ....................................  0
Evet......................................  1
 
15.g) Isırmanızda bir rahatsızlık hissi 
ya da dişlerinizin eskisi gibi 
kapanmadığı hissi olur mu? 
 
Hayır ....................................  0
Evet......................................  1
 
16.a) Eklem romatizması, deri veya 
mukoza tüberkülozu veya başka tür 
bir sistemik eklem rahatsızlığınız var 
mı? 
 
Hayır ....................................  0
Evet......................................  1
 
16.b) Ailenizde “16.a” daki 
rahatsızlıklardan herhangi birinin 
olduğunu bildiğiniz biri var mı? 
 
Hayır ....................................  0
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Evet .....................................  1
 
 
16.c) Kulaklarınıza yakın olan 
eklemleriniz (Çene Eklemi) dışında 
ağrılı olan veya şişme gösteren 
eklem(ler)iniz var mı? 
(Eğer ağrılı ya da şişme gösteren bir 
ekleminiz yoksa 17.a’ya geçiniz). 
 
Hayır....................................  0
Evet .....................................  1
 
Cevabınız Evet ise 
 
16.d) Eklem(ler)inizde hissettiğiniz 
ağrı en azından bir yıldır devamlı mı? 
 
Hayır....................................  0
Evet .....................................  1
 
17.a) Son zamanlarda yüzünüzde ya 
da çenenizde yaralanma oldu mu? 
(Son zamanlarda bir yaralanma, darbe 
ile karşılaşmadı iseniz 18.soruya 
geçiniz) 
 
Hayır....................................  0
Evet .....................................  1
 
Cevabınız Evet ise, 
 
17.b) Yüzünüzdeki yaralanmadan 
önce çenenizde ağrı olur muydu? 
 
Hayır....................................  0
Evet .....................................  1
 
18) Son 6 ay içinde baş ağrısı ya da 
migren probleminiz oldu mu? 
 
Hayır....................................  0
Evet .....................................  1
 
19) Çenenizde mevcut olan problem 
aşağıdaki hangi aktiviteleri yapmanızı 
önlemekte ya da kısıtlamaktadır? 
 
a) Çiğneme 

Hayır ............................... 0
Evet................................. 1

b) Bir şey içmek 
Hayır ............................... 0

Evet ................................ 1
 
 
c) Egzersiz yapmak 

Hayır............................... 0
Evet ................................ 1

d) Sert yiyecekler yemek 
Hayır............................... 0
Evet ................................ 1

e) Yumuşak yiyecekler yemek 
Hayır............................... 0
Evet ................................ 1

f) Gülmek, kahkaha atmak 
Hayır............................... 0
Evet ................................ 1

g) Seksüel aktivite 
Hayır............................... 0
Evet ................................ 1

 
h) Dişleri ya da yüzü temizlemek 

Hayır............................... 0
Evet ................................ 1

 
i) Esnemek 

Hayır............................... 0
Evet ................................ 1

 
j) Yutkunmak 

Hayır............................... 0
Evet ................................ 1

 
k) Konuşmak 

Hayır............................... 0
Evet ................................ 1

 
l) Yüzünüzün normal görünüşünde 
kalması 

Hayır............................... 0
Evet ................................ 1

 
20) Geçen ay içinde aşağıdaki şıklar 
size ne kadar sıkıntı verdi: 
(Hiç=0/Az=1/Orta 
derecede=2/Epeyce=3/Çok fazla 
aşırı=4) 
a) Baş ağrısı 0  1  2  3  4
b) Sekse ilgide veya zevk 
almada azalma 

0  1  2  3  4

c) Baş dönmesi veya bayılma 0  1  2  3  4

d) Göğsünüzde veya 
kalbinizde ağrı 

0  1  2  3  4

e) Enerjinizde azalma hissi ya 
da yavaşlama 

0  1  2  3  4
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f) Ölüm ya da ölme 
düşüncesi, endişesi 

0  1  2  3  4

g) İştahsızlık 0  1  2  3  4
h) Kolayca ağlama 0  1  2  3  4
i) Suçluluk hissi 0  1  2  3  4
j) Bel ağrısı 0  1  2  3  4
k) Yalnızlık hissi 0  1  2  3  4
l) Hüzün duymak 0  1  2  3  4
m) Olaylar karşısında çok 
fazla endişelenmek 

0  1  2  3  4

n) Hiçbir şeye ilgi duymamak, 
ilgisizlik 

0  1  2  3  4

o) Mide bulantısı ya da mide 
bozukluğu 

0  1  2  3  4

p) Kaslarınızda acı 0  1  2  3  4
q) Uykuya dalma güçlüğü 0  1  2  3  4
r) Nefes alma güçlüğü 0  1  2  3  4
s) Zaman zaman hissedilen 
sıcaklık ya da soğukluk 
nöbetleri 

0  1  2  3  4

t) Vücudunuzun bir yerinde 
uyuşukluk ya da 
karıncalanma 

0  1  2  3  4

u) Boğazınızda bir şeyin 
düğümlenmesi 

0  1  2  3  4

v) Gelecek hakkında 
ümitsizlik hissi 

0  1  2  3  4

w) Vücudunuzun bazı 
yerlerinde kuvvetsizlik hissi 

0  1  2  3  4

x) Kol ve bacaklarınızda 
ağırlık hissi 

0  1  2  3  4

y) Hayatınızın sonlanması 
endişesi 

0  1  2  3  4

z) Aşırı yemek yemek 0  1  2  3  4
aa) Sabahın erken saatinde 
(uyanmanız gerekmediği 
halde) uyanmak 

0  1  2  3  4

bb) Rahatsız bir uyku ya da 
uykuda bölünme 

0  1  2  3  4

cc) Her şeyin bir 
çabalamadan ibaret olduğu 
hissi 

0  1  2  3  4

dd) Değersizlik (işe 
yaramazlık) duygusu 

0  1  2  3  4

ee) Yakalanmışlık veya 
tuzağa düşürülmüşlük 
duygusu 

0  1  2  3  4

ff) Suçluluk duygusu 0  1  2  3  4
 
21) Genel sağlığınıza özen 
göstermekle ne kadar iyi bir iş 
yaptığınızı düşünüyorsunuz? 
 
Mükemmel ...........................  1
Çok iyi..................................  2
İyi.........................................  3
Orta .....................................  4
Kötü .....................................  5
 

22) Ağız sağlığınıza özen göstermekle 
ne kadar iyi bir iş yaptığınızı 
düşünüyorsunuz? 
 
Mükemmel ...........................  1
Çok iyi ..................................  2
İyi .........................................  3
Orta......................................  4
Kötü .....................................  5
 
23) Ne zaman doğdunuz? 
 Ay Gün   Yıl 
 
24) Cinsiyetiniz nedir? 
 
a) Bay...................................  1
b) Bayan...............................  2
 
25) Nerede doğdunuz? 
 
Şehir: .............................................. 
Bölge:.............................................. 
 
26) Son 10 yıldır nerede 
yaşıyorsunuz? 
 
Şehir: .............................................. 
Bölge:.............................................. 
 
27) Öğrenim durumunuz nedir? 
Kaçıncı sınıfa kadar öğrenim 
gördünüz? İşaretleyiniz: 
Hiç okula gitmedim  00 
veya sadece anaokuluna gittim 
İlköğretim: 1 2 3 4 5 6 7 8  
Lise:  (H) 1 2 3 
Üniversite:  (H)1 2 3 4 5 + 
 
28a) Son iki hafta süresince bir işte 
çalıştınız mı? (Para almadan baba 
mesleğinde, çiftliğinde çalışmak ev işi 
yapmak çalışma olarak 
değerlendirilmemektedir) 

Hayır............................... 0
Evet ................................ 1

(Cevabınız Evet ise 29.soruya geçiniz)
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28.b) Son iki haftadır çalışmamış 
olsanız bile, bir işiniz ya da mesleğiniz 
var mı? 

Hayır ............................... 0
Evet................................. 1

(Cevabınız evet ise 29.soruya geçiniz) 
 
28.c) Son iki haftadır iş aradınız mı 
veya işten çıkarıldınız mı? 
 
Evet, iş arıyorum..................  1
Evet, geçici olarak işsizim....  2
Evet, geçici olarak işsizim ama 
iş arıyorum...........................  

3

Hayır 4
 
29) Medeni haliniz nedir? 
Evli-eşler aynı evde yaşıyor .  1
Evli-eşler aynı evde  
yaşamıyor............................  

2

Dul .......................................  3
Boşanmış.............................  4
Ayrı yaşıyor..........................  5
Hiç evlenmemiş ...................  6
 
30) Aylık gelirinizi nereden 
karşılıyorsunuz? Ne kadar? 
 .............................. TL. 
31)  
a) Anne-babanız sağ, birlikte yaşıyor 
b) Anne-babanız sağ, ayrı yaşıyorlar 
c) Anneniz yaşamıyor 
d) Babanız yaşamıyor 
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MUAYENE FORMU
 
1. Yüzünüzde ağrı var mı? 
Hayır yok......................................  0
Sağda............................................  1
Solda ............................................  2
Her iki tarafta................................  3
 
2. Ağrı hissettiğiniz yeri gösterebilir misiniz? 
Sağ tarafta ağrı 
Yok ..............................................  0
Çene eklemi ..................................  1
Kaslar ...........................................  2
Her ikisi de ...................................  3
 
Sol tarafta ağrı 
Yok ..............................................  0
Çene eklemi ..................................  1
Kaslar ...........................................  2
Her ikisi de ...................................  3
 
3. Ağız açma yolu 
Düz...............................................  0
Sağa defleksion.............................  1
Sağa deviasyon .............................  2
Sola defleksion..............................  3
Sola deviasyon..............................  4
Diğer ............................................  5
Tanımlayınız.................................  
 
4. Ağız açma kapasitesi  
a) Ağrısız yardımsız ağız açma __mm
b) Maksimum yardımsız ağız açma __mm
c) Maksimum yardımla ağız açma __mm
d) Overbite __mm
e) Overjet __mm
 
Kas Ağrısı 

Yok Sağ Sol Her iki 
taraf 

0 1 2 3 
0 1 2 3 

TM Eklem Ağrısı 
Yok Sağ Sol Her iki 

taraf 
0 1 2 3 
0 1 2 3 

 

 
5. Eklem Sesleri (palpasyon) 
a) Ağız Açmada 
 Sağ Sol 
Ses yok 0 0 
Tıklama 1 1 
Kaba krepitus 2 2 
İnce krepitus 3 3 
 
Ağız açma tıklaması __mm __mm 
 
b) Ağız kapamada 
 Sağ Sol 
Ses yok 0 0 
Tıklama 1 1 
Kaba krepitus 2 2 
İnce krepitus 3 3 
 
Ağız kapama tıklaması ___mm ___mm 
 
c) Karşılıklı tıklama protruziv ağız açmada 
yok oluyor 
 Sağ Sol 
Hayır 0 0 
Evet 1 1 
Karşılıklı tıklama yok 9 9 
 
6. Eksentrik hareketler 
a) Sağ lateral hareket __mm 
b) Sol lateral hareket  __ mm 
Kas Ağrısı 

Yok Sağ Sol Her iki 
taraf 

0 1 2 3 
0 1 2 3 

TM Eklem Ağrısı 
Yok Sağ Sol Her iki 

taraf 
0 1 2 3 
0 1 2 3 

 
c) Protrusiv hareket  __ mm 
d) Orta hatta kayma  __ mm 
   Sağ Sol 
      1    2 
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7. Eksentrik hareketlerde eklem sesleri 
 

Sağ TME Ses 
yok 

Tıklama Kaba 
krepitus 

İnce 
krepitus 

Sağ lateral h. 0 1 2 3 
Sol lateral h. 0 1 2 3 
Protrusiv h. 0 1 2 3 

 
Sol TME Ses 

yok 
Tıklama Kaba 

krepitus 
İnce 
krepitus 

Sağ lateral h. 0 1 2 3 
Sol lateral h. 0 1 2 3 
Protrusiv h. 0 1 2 3 

 
8. 10.madde için yönlendirme 
0= Ağrı yok, sadece basınç 
1= Hafif ağrı 
2= Orta dereceli ağrı 
3= Ciddi seviyede (şiddetli) ağrı 
 
8. Ağız dışı palpasyon bölgeleri  
 
 Sağ         Sol
a) Temporal (arka) 0 1 2 3   0 1 2 3
b) Temporal (orta) 0 1 2 3   0 1 2 3
c) Temporal (ön) 0 1 2 3   0 1 2 3
d) Masseter (başlangıç) 0 1 2 3   0 1 2 3
e) Masseter (gövde) 0 1 2 3   0 1 2 3
f) Masseter (yapışma) 0 1 2 3   0 1 2 3
g) Arka mandibular bölge 0 1 2 3   0 1 2 3
h) Mandibula altı bölgesi 0 1 2 3   0 1 2 3
 

9. TME palpasyonu 
 
a) Lateral kutup 0 1 2 3   0 1 2 3
b) Posterior 0 1 2 3   0 1 2 3

 
10. Ağız içi palpasyon bölgeleri 
 
a) Lateral pterygoid bölge 0 1 2 3   0 1 2 3
b) Temporal tendon 0 1 2 3   0 1 2 3

 
* Çiğneme kası olmayan kasların 
palpasyonu 
a) Sternocleidomastoideus 
(SCM) 

0 1 2 3   0 1 2 3

b) Trapezius 0 1 2 3   0 1 2 3
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T.C. 
İstanbul Üniversitesi 

Dişhekimliği Fakültesi 
Total- Parsiyel-Protez Bilim Dalı 

Çapa 34390 İstanbul 
 

 
BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR 

 
ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI:   
Redüksiyonsuz disk deplasmanı hastalarının tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin 
değerlendirilmesi 
 
MERKEZ:  
İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Total Parsiyel Protez Bilim Dalı TME Ünitesi 
 
ÇALIŞMAYA KATILAN GÖNÜLLÜNÜN ADI-SOYADI: 
__________________________________________________________ 
 
Size, çene ekleminin redüksiyonsuz disk deplasmanının tedavisinde kullanılan 
tedavi yöntemlerinin tedavi etkinliklerinin değerlendirilmesini amaçlayan bir 
çalışmaya gönüllü olarak katılmanızı teklif ediyoruz. 
 
YAPILACAK İŞLEMLER: 
Bu formu imzalarsanız, bu araştırmaya katılacak 60 kişiden biri olacaksınız. Bu 
araştırmaya katılmayı kabul ettiğiniz takdirde size redüksiyonsuz disk 
deplasmanı tedavisinde kullanılan stabilizasyon splinti ve artrosentezle birlikte 
manipülasyon ve ardından splint tedavilerinden bir tanesi uygulanacaktır. 
Öncelikle sizden bir soru formu doldurmanız istenecektir. Ardından sizin 
tedavinizi yapacak olan hekim tarafından muayene edileceksiniz ve sizin 
muayene verilerinizi bir muayene formuna kaydedilecektir. Sonrada daha önce 
belirtilen tedavi yöntemlerinden biri seçilerek size uygulanacaktır. Seçilen tedavi 
splint tedavisi olduğu takdirde dişlerinizin ölçüsü alınacak ve kullanacağınız 
splint hazırlanacaktır. Tedavi yöntemlerinden biri olan artrosentez işlemi İ.Ü. Tıp 
Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı’nda gerçekleştirilecektir. 
Artrosentez işlemi eklem boşluğunun 2 iğne yardımıyla yıkanmasıdır. Bu 
sayede eklem boşluğunun kayganlaştırılarak çenenin daha rahat açılması ve 
ağrı yaratan maddelerin ortamdan uzaklaştırılması hedeflenmektir. Tüm 
tedavilerden sonra kontroller İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Total-Parsiyel Protez 
Bilim Dalı’nda gerçekleştirilecektir. İlk randevunuzdan sonra ertesi gün ve ayda 
bir olmak üzere 6 ay boyunca kontrolleriniz yapılarak apareyiniz üzerinde 
gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Tedaviniz altı ay sürecektir.  
 
OLABİLECEK YAN ETKİLER: 
Splint kullanımının ağızda tükürük salgısının artması, splintin uygulandığı dişler 
veya karşısındaki dişlerde hafif ağrı gibi şikayetler ve de çiğneme kaslarınızda 
hafif bir ağrı splintin ilk uygulandığı günlerde görülebilir ancak birkaç hafta içinde 
bu şikayetleriniz ortadan kalkacaktır. 

Ek:2 
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Artrosentez ve manipülasyon uygulaması sonrası iğnelerin uygulandığı yerlerde 
birkaç gün hafif ağrınız olabilir bu ağrılar kendiliğinden düzelecektir. 
 
Herhangi bir sorununuzda Arş.Gör. Şebnem Sarıoğlu Kurt (İş:02124142020/256 
Cep:05334246765) ile temasa geçebilirsiniz.  
 
Bu araştırmaya katılmamakta veya imzalamamakta veya imzaladıktan sonra 
uygulanacak tedavinin herhangi bir safhasında sebep belirtmeksizin ayrılmakta 
özgürsünüz.  
Bu araştırmaya katılmayı reddetmeniz veya katıldıktan sonra herhangi bir 
şekilde ayrılmanız daha sonraki hekimlik hizmetini hiç bir şekilde 
etkilemeyecektir. 
Bu çalışmada yer aldığınız takdirde, elde edilecek tıbbi bilgiler her zaman 
kesinlikle gizli kalacaktır. Bununla birlikte kayıtlarınız İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 
ve Etik Komitesi’nin  incelemesine açık olacaktır. Araştırmadan elde edilecek 
bilgiler, yurtiçi ve yurtdışında bilimsel toplantılarda ve dergilerde açıklanabilir. 
Ancak herhangi bir rapor ve yayında hiç bir şekilde kimliğinizi belirtecek bilgi 
bulunmayacak ve veriler izlenerek size ulaşılamayacaktır. 
 
Yukarıda, gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri içeren metni 
okudum ( veya bu metin bana okundu ). Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü 
açıklamalar yapıldı. Bu koşullarla söz konusu klinik araştırmaya katılmayı kendi 
rızamla, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum. 
 
Gönüllünün    Adı : 
  Adresi: 
  Tel: 
  Tarih:      
 İmzası:   
 
Varsa gönüllünün yasal temsilcisinin 
 
   Adı : 
  Adresi: 
  Tel: 
  Tarih:      
 İmzası:  
 
Olur alma işlemine başından sonuna kadar tanıklık eden kuruluş 
görevlisinin 
 

Adı : 
  Görevi: 
  Tel: 
  Tarih:      
 İmzası:  
 
 
 



 239

Açıklama yapan araştırıcının  
 

Adı : 
  Tel: 
  Tarih:      
 İmzası:  
 
Bu formun bir kopyası gönüllüye verilecektir. 
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ETİK KURUL KARARI 
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