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ÖZET 

Urgur M. (2008). Temporomandibular Eklem Rahatsızlığı Olan Hastalarda Sağlığa 
Bağlı Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
Protetik Diş Tedavisi AD. Çene-Yüz Protezi BD.  Doktora Tezi. İstanbul.  

Temporomandibular rahatsızlıklar; çiğneme kasları, eklem ve çevre yapıları ilgilendiren  
birçok klinik durumu ifade etmektedir. Temporomandibular eklem rahatsızlıkları çok 
karmaşık yapıya sahip olduğundan ilk tedavi reversible olmalıdır. Bu açıdan okluzal 
splintler hastaların tedavisinde oldukça yardımcı olmaktadır.  

Yaşam kalitesi, bireyin içinde bulunduğu fizik çevre ve sosyoekonomik durum gibi 
birçok faktörü içine alan çok boyutlu bir kavramdır. Son yıllarda bütün dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de sağlık düzeyinin ölçülmesinde kullanılan konulardan biridir.  

Bu çalışmada İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Çene-Yüz Protezi BD kliniğine başvuran 
hastalar arasından herhangi bir eklem tedavisi görmemiş ve Temporomandibular eklem 
rahatsızlığı (TMR) ön tanısı konmuş olan 49 birey çalışma kapsamına alınmıştır.  

Araştırmamızda standardizasyonu sağlamak amacıyla, Dworkin ve LeResche tarafından 
oluşturulmuş olan “Temporomandibular rahatsızlıklar için araştırma teşhis kriterleri 
muayene formunun ( TMR/ATK )” birinci kısmı olan klinik muayeneye göre teşhis 
konulmuştur.  

Hastaların genel, fonsiyonel, sosyal ve psikolojik durumlarını tespit etmek amacıyla 
bilim dalımızda TMR/ATK formundan faydalanarak oluşturduğumuz “Çene Yüz 
Protezi BilimDalı TMR Sağlığa Bağlı Yaşam Kalitesi formu” tedavi öncesinde ve 3 aylık 
stabilizasyon splinti uygulamasından sonra hasta tarafından doldurulmuştur.  

Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama, standart 
sapma) yanı sıra gruplar arası karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi; alt grup 
karşılaştırmalarında Tukey çoklu karşılaştırma testi; ikili grupların karşılaştırmasında 
bağımsız t testi; tedavi öncesi ve sonrası karşılaştırmalarda eşlendirilmiş t testi; nitel 
verilerin karşılaştırmalarında ki-kare testi kullanılmıştır. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 
düzeyinde, %95 lik güven aralığında değerlendirilmiştir.      

Anahtar Kelimeler : Temporomandibular rahatsızlıklar, yaşam kalitesi, okluzal splint, 
temporomandibular eklem, temporomandibular rahatsızlıklarda tedavi. 
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ABSTRACT 

Urgur M. (2008). Evaluation of Health Related Quality of Life in Patients with 
Temporomandibular Disorders. Istanbul University, Institute of Health Science, 
Department of Maxillofacial Prosthodontics, Doctoral Dissertation. Istanbul.  

Temporomandibular disorders include a group of clinical situations related to 
masticatory muscles, temporomandibular joint, and surrounding tissues. 
Temporomandibular disorders have a complex composition therefore the initial 
treatment should be reversible. Interoclusal splint is an appropriate treatment option for 
these patients.  

The term quality of life defines a multidimensional concept including many factors such 
as environmental factors and socioeconomic levels.  

In this study, 49 individuals with a diagnosis of temporomandibular disorder who have 
referred to the Maxillofacial Prosthetics Clinic of University of Istanbul, Faculty of 
Dentistry, and have not undergone any kind of therapy, are investigated. 

The patients have been diagnosed according to the first part (clinical examination part) 
of the “Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (TMD/RDC)” 
designed by Dworkin and LeResche. 

We designed the TMD-Health Related Quality of Life Form for Department of 
Maxillofacial Prosthetics originated from the TMD/RDC form. The patients have been 
asked to complete this form before treatment and 3 months after the use of the 
interocclusal splint. 

In order to evaluate data, one way analysis of variance in comparing several groups; 
Tukey multiple comparison test for comparison of the subgroups; independent t test for 
investigate the significance of the difference between the means of two independent 
samples; matched t test to compare the results before and after treatment; and Chi-
square test to compare qualitative data have been used as well as the descriptive 
statistical methods (mean, standard deviation, frequency). The results have been 
evaluated with p<0,05 level of significance, and 95% confidence interval.  

 

Key Words: Temporomandibular disorders, quality of life, interocclusal splint 
treatment, temporomandibular joint. Temporomandibular disorders treatment. 

 

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 

Oral hastalıklara, toplumda yüksek sıklıkta rastlanmaktadır. Bu hastalıkların götürüleri 

sadece fiziksel etkiye sahip olmamakla beraber ekonomik, psikolojik ve sosyal boyutu 

mevcuttur. Birçok insanın yaşam kalitesi oral fonksiyonun bozulmasına ve bireyin sosyal 

yaşantısının etkilenmesine bağlı olarak değişim göstermektedir.  

Temporomandibular rahatsızlıklar, eklem ve destek yapılarını etkileyen kas-iskelet 

sistemi rahatsızlıklarından oluşan bir hastalık grubudur. Carlsson (23), populasyonun 

%93’ünün hayatı boyunca en az bir temporomandibular rahatsızlık belirtisi gösterdiğini ifade 

etmektedir. Bu bireylerin sadece %5 ile %13’ü klinik olarak belirgin semptom, ağrı veya ciddi 

disfonsiyon göstermektedir. 

Uzun yıllar, temporomandibular rahatsızlıkların karmaşık yapısı nedeniyle teşhis ve 

tedavisinde zorluklar yaşanmıştır. Birçok araştırma temporomandibular rahatsızlıklarda 

psikolojik faktörlerin etkisi üzerine yoğunlaşmıştır; ancak psikometrik geçerliliği mevcut 

olmayan değerlendirme enstrumanlarının kullanılması ve belirleyici teşhis kriterinin eksikliği 

sebebiyle belirsiz sonuçlar ortaya çıkmıştır. Temporomandibular rahatsızlıklarda, kronik ağrı 

üzerine yapılan çalışmalar sonucu hastanın yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin daha çok 

davranışsal ve psikolojik yaklaşımları etkilediği ortaya koyulmuştur. 

1946’ da dünya sağlık örgütü (133) yaptığı açıklamada söyle demiştir: ”Sağlık 

yalnızca hasta olmama ve bedensel güçsüzlük değil; fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak iyi 

olma halidir.” Bu açıklama sağlığa multidisipliner bir yaklaşımın gelişmesine sebep olmuştur. 

Bu nedenle son 10 yılda yaşam kalitesine yönelik araştırmalar ciddi artış göstermektedir. 

Yakın zamanda bilim çevresi hastalık ve tedavinin bireyin yaşantısına olan etkisini sadece 

nicelik olarak değil aynı zamanda nitelik olarak da değerlendirme gerekliliğini ortaya 

koymuştur. Yaşam kalitesi subjektiftir. Bu sebeple bireye özgü birçok etkenin etkisi altında 

kalmaktadır. 

 

Son dönemde tıp alanındaki gelişmeler sonucu bireylerin yaşam süresi artmıştır. 

Kronik hastalıklar çoğalmış ve yeni tedavi yöntemleri ortaya çıkmıştır. Bu tedavi 

yöntemlerinin hasta üzerindeki nitel etkilerini gözlemleyebilmek açısından yaşam kalitesi 

önem kazanmaktadır.  
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2000-2004 arası gerçekleştirilen medline literatür taramasında, yaşam kalitesi ve oral 

sağlık ile ilgili araştırma sayısının 1990-94 arasındaki sayının altı katı, 1994-99 arası sayının 

üç katı olduğu göze çarpmaktadır.  

Hastaların duygudurumu, başedebilme yeteneği ve karakteriyle beraber hastalığın 

kronik veya akut olması ve birçok faktör yaşam kalitesi değerlerini etkilemektedir. 

Bu çalışmanın amacı, temporomandibular rahatsızlıkların yaşam kalitesine etkisini 

spesifik olarak değerlendirebilecek bir yaşam kalitesi formu oluşturmak, uygulanan tedavinin 

klinik etkinliğinin yanı sıra yaşam kalitesine etkisini değerlendirmek ve tedavi etkinliğinin ve 

başarısının hastanın iyi olma haline ne derecede faydalı olduğunu görebilmektir. 

Araştırmamızda, Dworkin ve LeResche (37) tarafından oluşturulmuş olan, geçerliliği 

ve güvenilirliği kanıtlanmış, “Temporomandibular rahatsızlıklar için araştırma teşhis kriterleri 

muayene formunun ( TMR/ATK )” birinci bölümü olan klinik muayene kısmına göre teşhis 

konulmuştur.  

49 hasta üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, tedavi öncesi ve sonrası veriler 

yorumlanarak belirti ve semptomlardaki değişim ve bu değişimin yaşam kalitesine etkileri 

değerlendirilmiştir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Temporomandibular Eklem (TME) 
 

Ginglimoartroidal yapıya sahip olan temporomandibular eklem, vücuttaki diğer tüm 

eklemlerden farklı olarak, dönme ( rotasyon ) ve kayma ( translasyon )  hareketleri yapabilen 

karmaşık yapıya sahip bir eklemdir. Bununla beraber vücutta sert bir yüzeyle sonlanan tek 

eklemdir. Bu durum okluzyonun eklem fonksiyonu üzerine ne denli etkili olduğunu 

açıklamaktadır. TME’yi diğer eklemlerden ayrılan bir başka özelliği ise bilateral bir eklem 

olmasıdır. Kontralateralinden bağımsız hareket edemez. Bu sebeple kraniomandibular eklem 

olarak da anılır.  

 

TME, temporal kemikteki mandibular fossaya oturan mandibular kondil ve iki kemik 

yüzeyini birbirine doğrudan temasını engelleyen yoğun fibröz konnektif dokuya sahip eklem 

diskinden oluşur (Şekil 2-1). Diğer sinoviyal eklemlerdeki gibi hyalin kartilaj yoktur.  

 

Artiküler disk, damar ve sinirden yoksun bir yapıya sahiptir. Posteriorda damar ve 

sinir yoğunluğu yüksek olan retrodiskal laminaya bağlıdır. Artiküler disk, elastik fibrillerden 

oluşan  superior retrodiskal lamina ile timpanik kemiğe bağlanır. Kollagen fibrillerden oluşan 

inferior retrodiskal lamina ile kondile bağlanır.  

 

Artiküler disk anterior bölgede, eklemin büyük çoğunluğunu saran kapsüler ligamana 

bağlanır. Kapsüler ligaman ve disk bağlantısı anterior, posterior, medial ve lateral olarak 

gerçekleşir. Bu durum eklemi iki ayrı bölmeye ayırmaktadır. Eklem içi sinoviyal sıvı ile 

doludur. Sinoviyal sıvı, diskin beslenmesini ve hareket için gerekli lubrikasyonu sağlar (8, 

72,94,100,123). 
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Şekil 2-1: Temporomandibular Eklem – (108) 

 

2.1.1. Mandibular Fossa ve Mandibula Kondili 
 

Mandibular fossa ise mandibula kondilinin oturabilmesi için şekillenmiş konkav 

yapıda bir şekil gösterir (Şekil 2-2). Mandibula kondili ve mandibular fossa yoğun kortikal 

kemikten oluşur. Kondil ve fossanın artiküler yüzeyleri  yoğun fibröz bağ dokusu ile kaplıdır 

(8,94,100). 

 

 

  Şekil 2-2: Mandibular fossa - (108) 

 

 



 

 

5 

2.1.2. Eklem Kapsülü 
 

Eklem ligamentöz bir kapsülle çevrelenmiştir. Kapsülün anteriolateral tarafı 

temporomandibular ligamanı oluşturmak üzere kalınlaşmış olup, bu kısmı eklemin kayma 

hareketini sınırlamakdır. Alt kısmı kondil boynunu sarar. Kapsülün anterior kısmı diske ve 

superior lateral pterigoid kasa tutunur. Üst bölgede ise eklem kapsülü, mandibular fossanın 

yüzeyini, artikuler eminensi içine alacak şekilde sınırlanmıştır.  

 

Eklem kapsülü, hyaluronik asit-protein kompleksi ve glukozaminoglikanlardan oluşan, 

eklem yüzeylerinin kayganlaştırılmasını sağlayan sinoyiyal sıvıyı üretmekle sorumludur (6, 8, 

85, 94, 100, 136). 

 

2.1.3. Artiküler Disk 

 

 

Şekil 2-3:Artiküler disk- (19) 

 

Temporomandibular eklemin artiküler diski, kondil başı ve kafatası arasında yer alır 

(Şekil 2-3,2-4,2-5) Yüksek oranda kollagen yapıdadır. Artiküler disk, konuşma, çiğneme, 

yutkunma gibi fonksiyonlar sırasında sürekli olarak basınç, gerilme ve yırtılma kuvvetlerine 

direnç gösterebilen, damar ve sinirlerden yoksun bir yapıya sahiptir. Eklemin fonksiyonu ve 

disfonksiyonu sırasında eklem diski şok absorpsiyonu görevi görür. Kemik yüzeylerinin 

birbirine uyumuna, kombine hareketlerin kolaylaştırılmasına ve yük dağılımına yardımcı olur. 

Artiküler disk, bikonkav oval bir yapıdır. Ortada 1mm, perifere doğru artarak 2-3 mm’ye 

ulaşan şekildedir. Lateralde kondilin boynuna yapışan güçlü bir ligamanla birleşir. Artiküler 
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disk, eklemi süperior ve inferior olmak üzere iki bölmeye ayırır (8, 65, 80, 94, 100, 124, 136 

). 

 

       

      Şekil 2-4: Ağız kapalı pozisyonda artiküler disk-(108) 

 

      

                                             Şekil 2-5: Artiküler disk-(19) 

 

2.1.4. Eklem ligamanları (bağları) 
 

Her eklem sisteminde olduğu gibi ligamanlar, yapının korunmasında çok önemli role 

sahiptirler. Bağlar sınırlı boyda kollajen konnektif dokudan oluşmuşlardır. Ligamanlar 

yapıların korunmasında çok önemlidir. TME’nin ligamanları esnemeyen kollajen bağ 

dokusundan oluşmuştur. Ani veya kronik olarak oluşan aşırı kuvvetler bağların gevşemesine 

sebep olabilir. Böyle durumlarda eklem fonksiyonları değişime uğradığında eklem için 
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patolojik durumlar oluşabilir. Bağlar aktif olarak eklem fonksiyonuna katılmazlar. Eklemin 

sınır hareketlerinde sadece pasif sınırlayıcı görevi görürler. Üç fonksiyonel bağ eklemi 

destekler. Bunlar; kollateral ligaman, kapsüler ligaman, temporomandibular ligamandır (8, 94, 

100, 136). Eklem hareketleri sırasında fonksiyonel bağlara yardımcı olan sfenomandibular ve 

stilomandibular ligamanlar mevcuttur. 

 

2.1.4.1. Kollateral ligaman 
 

Kollateral ligaman artiküler diski kondilin kutuplarına bağlarlar. Lateral ligamanın üst 

kısmı temporomandibular ligaman ile birleşerek kuvvetlenmesine rağmen kondil disk 

kompleksinin en zayıf bağlantısıdır (Şekil 2-6,2-7). Eklem içi düzensizliklerde (internal 

deranjman) sıklıkla deforme olmaktadırlar. Bu ligamanlar aracılığı ile eklem iki bölmeye 

ayrılır. Uzama özelliğine sahip değildirler. Görevleri diskin kondilden uzaklaşmasını 

engellemek ve diskin kondille birlikte hareketini temin etmektir. Diskal ligamanlar damar ve 

sinir ağına sahiptir. Bu ligamanlardaki gerilme ağrıya neden olur (6, 8, 85, 94, 100, 136). 

 

 

Şekil 2-6: Kollateral ligaman –(100) 
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Şekil 2-7: Artiküler diskin medial görüntüsü-(19) 

 

2.1.4.2. Kapsüler ligaman 
 

Temporomandibular eklem kendisini zarf gibi sarmış olan, konnektif dokudan oluşan 

ligamentöz bir kapsülle çevrilidir. Kapsüler ligamanın lifleri yukarıda temporal kemiğe,  

mandibular fossanın artiküler yüzeyine ve artiküler eminense tutunup, buradan kondil 

boynuna yapışır. Kapsül, temporal kemiğe medialden, anteriorden ve lateralden eklem 

sınırları hizasında tutunmaktadır (Şekil 2-6). Kapsül sayesinde kondilin her yöndeki 

dislokasyonu engellenmektedir. Bu ligamanın en önemli fonksiyonlarından biri sinovyal 

sıvının dışarıya çıkmasını engelleyecek şekilde tüm eklemi sarmasıdır ( 8, 72, 94, 100, 136). 

 

 

Şekil 2-8: Kapsüler ligaman (108) 
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2.1.4.3. Temporomandibular Ligaman 
 

Eklem kapsülünün lateral yüzeyi temporomandibular ligaman ile birleşip daha 

kuvvetli bir yapı oluşturmaktadır. Temporal kemiğin zigomatik proçesinin tabanından aşağıya 

doğru ve oblik olarak kondil boynuna uzanır. Triangular forma sahiptir. Horizontal düzlemde 

kondil terminal menteşe pozisyonundayken saf rotasyon hareketini sınırladığı 

düşünülmektedir. Kondil, temporomandibular ligaman gergin hale gelene kadar rotasyona 

devam etmektedir. Ağız açma hareketinin devamında kondil kayma hareketine geçer. 

Temporomandibular ligaman, yüzeyel oblik ve derin horizontal olmak üzere iki ayrı  kollagen 

fibril demetinden oluşmaktadır. Ligamanın iç horizontal demeti kondil ve diskin posteriore 

hareketini kısıtlamaktadır. Böylelikle travma sırasında retrodiskal laminayı korumaktadır 

(Şekil 2-7) (6, 8, 72, 85, 94, 100, 136). 

 

2.1.4.4. Sfenomandibular Ligaman 
 

Sfenomandibular ligaman temporomandibular eklemin iki yardımcı bağından biridir. 

Eklem hareketlerinde fonksiyonel bir rolü bulunmamaktadır. Sfenoid kemiğin spinası ve 

mandibulanın lingulası arasında uzanan ligamentöz bir yapıdır (şekil 2-8). Ligamanın bir 

kısmı petrotimpanik fissüre devam ederken, bir kısmı da temporomandibular eklemin medial 

kapsülü ile devamlılığını sağlar (8, 85, 94, 100, 136). 

 

 

Şekil 2-9: Sfenomandibular ligaman-(108) 
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2.1.4.5. Stilomandibular Ligaman 
 

 Stilomandibular Ligaman styloid çıkıntıdan mandibulanın angulusuna uzanır (şekil 2-

9). Mandibula protruzyona geldiğinde en gergin halini alır. Ağız açıkken gevşek haldedir. Bu 

nedenle stilomandibular ligaman mandibulanın aşırı protruziv hareketlerini sınırlayan 

yardımcı bağlardan ikincisidir (8, 94,100,136). 

 

 

Şekil 2-10: Stilomandibular ligaman-(108) 

 

2.2. Çiğneme Kasları 
 

Kaslar vücudun hareket etmesini sağlayan birincil derecede yapılardır. Bruksizm ve 

temporomandibular düzensizlikler gibi mandibular kas sistemini etkileyen sorunlar 

dişhekimlerini büyük oranda ilgilendirmektedir. Kaslar genellikle üç sınıfa ayrılırlar: kalp 

kası, düz kas, iskeletsel kas (8,94,100,136). 

 

Kasların amacı güç üretmektir. Kuvvet sonrasında harekete dönüşür. Kaslar sadece 

çekme, kontraksiyon ve gerilme hareketlerini yapabilirler, 10 ila 80 µm çapında birçok liften 

oluşurlar. Birçok kasta lifler tüm kas boyunca uzayabilirken liflerin %2’si uzayamaz. Her lif, 
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lifin ortasına yakın bir yerde bulunan bir sinir ile inerve olur (uyarılır). Kas lifinin sonu bir 

tendon lifi ile birleşir ve bunlar da kas tendonunu oluşturur. Miyoglobin miktarı kasların 

rengini kırmızıya dönüştürür. Bu tip kaslar yavaş fakat güçlü kasılma özelliğine sahiptirler ve 

yorgunluğa karşı daha dirençlidirler. Daha az konsantrasyonda miyoglobin içeren lifler daha 

beyaza yakındır. Çabuk kasılabilme yetenekleri olmasına rağmen çabuk yorulurlar. İskelet 

kaslarında her ikisinden değişik miktarda bulunmaktadır (8, 94, 100, 123, 136). 

 

Çiğneme kasları, dört çift kastan oluşmaktadır. Bunlar; masseter, temporal, medial 

pterigoid ve lateral pterigoid kaslardır. Çiğneme kası olmamasına rağmen digastrik kas da 

çiğneme işleminde büyük rol üstlenmektedir (8, 94, 100, 136). 

 

Çiğneme kasları fonksiyonlarına göre dört grupta incelenebilir (Tablo 2-1): Çeneyi 

kapatan kaslar, çeneyi açan kaslar, protrüzyon ve retrüzyon kasları, yan hareket kasları. 

Çeneyi kapatan kaslar superfasyalde yerleşmiş olan masseter ve temporal kas ile daha derinde 

yerleşmiş olan medial pterigoid kastır. Çeneyi açan kaslar ağız tabanında yerleşmiş olup 

superiordan inferiora doğru geniohiyoid, milohiyoid ve digastrik kaslardır. Lateral pterigoid 

kasın superior kısmı çeneyi açmada, inferior kısmı ise çeneyi kapamada görevlidir (8, 72, 100, 

136). 

 

Tablo 2-1: Çiğneme kasları. 

Çeneyi kapatan kaslar Çeneyi açan kaslar Protrüzyon ve retrüzyon 
kasları Yan hareket kasları 

Temporal kas 
 

Dış pterygoid kas 
 

Dış pterygoid (protrüzyon ) Dış pterygoid 

Masseter kas Digastrik kas İç pterygoid ( retrüzyon ) İç pterygoid 

İç pterygoid kas Suprahyoid kaslar Temporal kasın posterior 
kısmı ( retrüzyon )  

 İnfrahyoid kaslar   

 Platysma   
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1- Masseter Kas 

 

Zygomatik arktan başlayıp alt çenenin ramusunun alt kısmına uzanan dikdörtgen 

şeklinde kastır. Derin ve yüzeyel olarak iki bölümden oluşur. Derin bölüm küçüktür. Yüzeyel 

bölüm ise derin bölümden daha büyüktür (Şekil 2-10). Kasıldığında alt çeneyi geri alır. 

Masseter kası etkin bir çiğneme sağlayacak şekilde güçlü bir kastır. Ayrıca yüzeyel lifleri alt 

çenenin ileri hareketine de yardımcı olabilir. Alt çene ileri götürülüp dişler sıkıldığında derin 

lifler kondili artiküler eminense doğru stabilize eder (8, 72, 100, 136). 

 

 

 

Şekil 2-11: Masseter kas-(108) 

 

2- Temporal Kas 

 

Temporal kas, temporal fossa ve kafatasının lateral yüzeyinden başlayan yelpaze 

şeklinde bir kastır. Lifleri zigomatik ark ile ramusun anterior sınırı ve koronoid proçes 

arasında uzanır (Şekil 2-11). Liflerin yönüne ve fonksiyonuna göre üç kısma ayrılabilir. 

Anterior kısım genellikle vertikal, orta kısım oblik, posterior kısım horizontal 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 
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bölümün fonksiyonu tartışmalıdır. Ancak bu bölüm kasıldığında alt çeneyi geriye aldığı 

düşünülmektedir (8, 72, 100, 136). 

 

 

Şekil 2-12: Temporal kas-(108) 

 

3- Medial (iç) Pterygoid Kas 

 

Medial pterigoid kas pterigoid fossadan başlayıp geriye ve dışarıya doğru uzanarak 

mandibula açısının medial yüzeyine yapışır (Şekil 2-12). Masseter kas ile beraber mandibula 

açısında mandibulaya destek olan kas demetini oluşturur. Lifleri kasıldığında mandibulayı 

kaldırır ve dişler temasa geçer. Mandibulanın protrüzyona geçmesine yardımcı olur. Tek 

taraflı kasıldığında lateral hareketi mümkün kılar (8, 72, 100, 131, 136). 

 

       

Şekil 2-13: Medial pterygoid kas-(108) 
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4- Lateral (Dış) Pterygoid Kas 

 

Lateral pterygoid kas inferior ve superior olmak üzere iki karına sahiptir. Bu iki 

karının farklı fonksiyonları vardır ve neredeyse birbirine zıttır.  

 

İnferior lateral pterygoid kas lateral pterygoid tablanın dış yüzeyinden başlayıp geriye, 

yukarıya ve dışarıya doğru ilerleyerek kondil boynuna yapışır (şekil 2-13). Sağ ve sol lateral 

pterygoid kas birlikte kasılarak kondilleri artiküler eminensten aşağıya doğru çekerler. Bu 

hareketle mandibula protrüzyona gelir. Tek taraflı kasılma gerçekleşirse, mandibula ters tarafa 

doğru mediotrüsiv hareket yapar. Lateral pterygoid kas mandibulayı açan kaslarla birlikte 

çalıştığında, mandibulanın aşağıya doğru hareket etmesini ve kondillerin artiküler eminens 

içinde ileriye ve aşağıya doğru ilerlemesini sağlar (8, 72, 100, 131, 136). 

 

Superior lateral pterygoid kas inferior 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. İnferior lateral pterigoid kas çenenin açılması esnasında 

aktifken superior lateral pterigoid kas pasif kalır. Yanlızca çeneyi kapatan kaslarla birlikte 

iken aktiftir. Superior lateral pterygoid kas dişler kapanış halinde iken, özellikle dişler güçlü 

olarak birbirine çarptığında, aktiftir. Dişlerin güçlü olarak birbirine çarpma hareketi; diş sıkma 

gibi mandibulanın kapanışında direnç olması durumunda oluşur (8, 72, 100, 136). 

 

 

Şekil 2-14: Dış pterygoid kas-(108) 
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5- Digastrik Kas 

 

Digastrik kas hyoid üstü kas grubundan olup, anterior ve posterior olmak üzere iki 

bölümden oluşur. Alt çenenin fonksiyonunda önemli rol sahibi olmasına rağmen çiğneme kası 

olarak kabul edilmemektedir (şekil 2-14,2-19)(8, 72, 100, 136). 

 

 

Şekil 2-15: Geniohyoid, milohyoid, stilohyoid kaslar (okluzal görüntü)-
(108) 

 

 

Şekil 2-16: Geniohyoid, milohyoid, stilohyoid kaslar (frontalden 
görüntü)-(108) 
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2.3. Çene eklemi hareketleri 
 

TME oldukça karmaşık bir eklemdir. İki eklemin tek bir kemiğe hareket kazandırması, 

çiğneme sisteminin fonksiyonunu daha zor hale getirmektedir. TME fonksiyonu ve yapısı iki 

ayrı sistemden oluşmaktadır. İlk sistem kondil ve diski içerir. Diğer sistem ise bu yapılardan 

başka fossa yüzeyini de içerir. Kondil-disk kompleksi, sadece rotasyondan sorumludur. 

Kondil-disk kompleksinin fonksiyon yaptığı mandibular fossa yüzeyi ise translasyondan 

sorumludur. 

 

Rotasyon, artiküler diskin alt yüzeyi ve kondil arasında gerçekleşir. Kondiller menteşe 

ekseninde iken çene açılması sırasında, maksiler ve mandibular kesiciler arasında 0,5 – 1 

inch’e kadar olan hareket, saf rotasyondur (Şekil 2-16). Ağız açılmaya devam ettiği takdirde 

bu rotasyonel harekete kayma hareketi de eşlik eder (Şekil 2-17, Şekil 2-18). Hareket, 

kesiciler arası mesafe 40 – 60 mm olana kadar devam eder.  Kondilin translasyonu ve 

rotasyonu eş zamanlıdır. Translasyon, artiküler diskin üst yüzeyi ile mandibular fossa arasında 

gerçekleşir (8, 72, 100, 136). 

 

  

Şekil 2-17: Eklem diski ve kondil-(19) 
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Eklemin stabilitesi kasların tonusu ve bağların yardımı ile sağlanmaktadır. Kas 

aktivitesi sonucu oluşan intraartiküler basınç, eklemi disloke olmaktan korur  (8, 72, 100, 

136). 

 

 

  

Şekil 2-18: Translasyon hareketi –(19) 

 

 

Şekil 2-19: Ağız açılmış halde eklem içi görüntü- (19) 

 

TME çiğneme, konuşma, yutkunma ve nefes alma hareketleri sırasında aktiftir. 

Herhangi bir elemandaki değişiklik tüm sistemin dengesini bozabilir. Eklem zaman içinde 

değişikliklere uğrayabilir. Sağlıklı bir eklem bu değişikliklere adapte olabilmektedir; ancak 

adaptasyon uzun dönemde eklem ve çevre dokularda patolojiye sebep olabilir (8, 72, 100, 

136). 
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2.4. Temporomandibular eklem rahatsızlıkları 
 

Temporomandibular rahatsızlıklar; çiğneme kasları, eklem ve çevre yapıları 

ilgilendiren  birçok klinik durumu ifade etmektedir. Bunlar; kaslarda ağrı, eklem bölgesinde 

ağrı, preauriküler bölgede ağrı, mandibular harekette kısıtlılık, sapma ve mandibular hareket 

sırasında eklem sesleri ile karakterizedir. Temporomandibular rahatsızlıklar popülasyonun 

%33’ ünü etkileyen ciddi bir sorundur. Ağrı, temporomandibular rahatsızlıkların en belirgin 

etkisidir. Kalıcı ağrı ise nerdeyse bütün çene eklemi rahatsızlıklarının esas semptomudur. 

Costen (30) 1934 yılında ilk olarak çenedeki ve çevresindeki ağrının ve buna bağlı kulak 

semptomlarının, okluzal ilişkilerin düzenlenmesi ile ortadan kalktığını bildirmiştir. Costen, 

temporomandibular rahatsızlığı, “semptomlar topluluğu” olarak tanımlamıştır. Bu 

semptomlar; baş ağrısı, sinüs ağrısı, kulak ağrısı ve çınlaması, kulak tıkanıklığı hissi, dil 

yanması, metalik tad ve duyma bozukluğudur ve “Costen Sendromu” olarak adlandırılmıştır. 

Ardından  Shore (122) 1959 yılında “Temporomandibular Eklem Disfonksiyon Sendromu” ve 

Schulte (119) 1969 yılında “Miyoartropati” terimlerini kullanmışlardır. “Miyofasyal Ağrı 

Disfonksiyon Sendromu” ve “Temporomandibular Eklem Ağrı Disfonksiyon Sendromu” 

terimleri de bu rahatsızlığın tanımı için kullanılmıştır. Son olarak 1989’ da Bell(14) tarafından 

“Temporomandibular Rahatsızlıklar” terimi ortaya atılmıştır. Bu terim Amerikan Diş 

Hekimleri Birliği (ADA) tarafından da kabul edilmiştir ve günümüzde yaygın olarak 

kullanılmaktadır (8, 23, 47, 53, 55, 72, 76, 82, 90, 94, 102, 103, 117, 136). 

 

2.4.1. Gelişimsel bozukluklar. 
 

Okeson(100) tarafından yapılmış sınıflamaya göre TMR; çiğneme kası rahatsızlıkları, 

temporomandibular eklem rahatsızlıkları, eklemin iltihabi rahatsızlıkları, kronik mandibular 

hipomobilite ve gelişimsel rahatsızlıklar olarak beş başlık altında incelenir. Bu başlıklar da 

aşağıda listelendiği gibi alt gruplara ayrılır. (23, 59, 78, 81, 82, 90, 92, 107, 117) 
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I. Kas rahatsızlıkları 

1. Koruyucu kas kasılması 

2. Lokal kas ağrısı 

3. Myofasyal ağrı 

4. Myospazm 

5. Miyalji 

 II.  Temporomandibular eklem rahatsızlıkları  

1. Kondil-disk kompleksi düzensizlikleri 

A. Disk  deplasmanları 

B. Redüksiyonlu disk dislokasyonu 

C. Redüksiyonsuz disk dislokasyonu 

2. Eklem yüzeylerinin yapısal uyumsuzlukları 

A. Şekil sapmaları :  1. Disk   2. Kondil 3. Fossa 

B. Adezyon :  1. Diskin kondile 2. Diskin fossaya 

C. Sublüksasyon (hipermobilite) 

D. Spontan dislokasyon 

3. TME’ in iltihapsal rahatsızlıkları 

A. Sinovit / Kapsülit 

B. Retrodiskit 

C. Artritler :   

             1. Osteoartrit  

 2. Osteoartroz 

 3. Poliartrit              
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 D. İlgili yapıların iltihapsal rahatsızlıkları 

 1. Temporal tendonit  

 2. Stylomandibular ligamanın iltihabı   

III. Kronik mandibular hipomobilite 

1. Ankiloz 

 A. Fibroz 

 B. Kemiksel 

2. kas kontraktürü 

 A. Miyostatik 

 B. Miyofibratik 

3. Koronoid engelleme 

IV. Gelişimsel bozukluklar 

1. Konjenital ve gelişimsel kemik bozukluğu 

2. Konjenital ve gelişimsel kas düzensizlikleri 

 

Araştırmamızda standardizasyonu sağlamak amacıyla kullanılan, 

“Temporomandibular rahatsızlıklar için araştırma teşhis kriterleri muayene formu 

(TMR/ATK)”, kas rahatsızlıkları, disk deplasmanları ve artralji, artrit, artroz şeklinde üç ana 

başlıkta toplanmıştır. Kullanılan bu sınıflandırma sistemi aşağıdaki şekildedir.  
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Tablo 2-2: TMR/ATK muayene formu bölümler 

Kas Rahatsızlıkları Disk deplasmanları Artralji, artrit, artroz 

Myofasyal ağrı Redüksiyonlu disk deplasmanı Artralji 

Ağız açmada kısıtlılık olan 
myofasyal ağrı 

Ağız açmada kısıtlılık olan 
redüksiyonsuz disk deplasmanı TME'nin osteoartriti 

 Ağız açmada kısıtlılık olmayan 
redüksiyonsuz disk deplasmanı TME'nin osteoartrozu  

 

Bu hastalıklardan dişhekimlerini daha sıklıkla ilgilendiren kas rahatsızlıkları ve eklem 

içi düzensizliklerdir. Tedavilerin önemli bölümü okluzal splintler ile gerçekleşmektedir. 

 

2.4.2. Kas rahatsızlıkları 
 

Çiğneme kaslarının fonksiyonel düzensizliği en sık rastlanılan Temporomandibular 

rahatsızlıktır. İki major semptomla karakterizedir. Bunlar ağrı ve disfonksiyondur. Normal kas 

fonksiyonun lokal veya sistemik bir etken tarafından bozulması kas düzensizlikleri 

oluşmasına sebep olmaktadır (8, 53, 90,93, 94, 102, 123). 

 

2.4.2.1. Koruyucu kas kasılması 
 

Sistemik veya lokal herhangi bir etkene karşı oluşan ilk cevap koruyucu kas 

kasılmasıdır. Santral sinir sistemi tarafından oluşturulan bu cevap esasen sistemin kendini 

koruması amacıyla geliştirilmektedir. Bu sebeple koruyucu kas kasılması patolojik bir durum 

değildir. Ancak uzun süreli uyaranlar sebebi ile tekrar etmesi veya uzun süreli oluşması 

sonucu kas rahatsızlıklarına sebebiyet verebilir (8, 53, 90, 93, 94, 100, 123). 
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2.4.2.2. Lokal kas ağrısı  
 

Kronik etkenler sonucu uzun süreli oluşan koruyucu kasılmalara karşı kasların 

enflamasyonsuz ilk cevabıdır. Ağrı oluşturan  bradikinin ve histamin salgılanması sonucu 

lokalize ağrı oluşur. Oluşan ağrı çene hareketlerinin devamlılığını ve patternini etkileyerek 

kaslardaki rahatsızlığın ilerlemesine veya koruyucu kas kasılmasını oluşumunu tetiklemek 

kaydı ile kırılması zor olan bir siklüs oluşmasına sebebiyet verebilir (8, 53, 93, 94, 100, 123). 

 

2.4.2.3. Myospazm 
 

Kas spazmı olan bir hastada fiziksel muayene yapıldığında belirgin semptomlar 

mevcuttur. Spazm olan kasta kısalma mevcuttur ve akut malokluzyonlara sebebiyet verir.  

Palpasyonda ağrı ve sertlik mevcuttur. Çiğneme paternini ciddi derecede değiştirdiğinden 

disfonksiyon oluşmasına sebebiyet vermektedir. Lokal kas ağrısı ve koruyucu kas 

kasılmasının aksine klinik olarak daha belirgin bir görüntüye sahiptir (8, 45, 93, 94, 100, 123). 

  

2.4.2.4. Myofasyal ağrı  
 

Miyofasyal ağrı aşırı hassas bantlarla karaterize rejyonel ağrı tablosudur. Myospazm 

uzun süreli tedavi edilmediği takdirde oluşan myofasyal ağrı tedavisi daha güç ve uzun 

sürelidir. Oluşan bantların ortadan kalkması herzaman uyaranların elimine edilmesiyle 

mümkün olmamaktadır. Uyaranlar sebebiyle değişmiş olan adaptif pattern kendi başına 

myofasyal ağrıdan sorumlu hale gelmiştir. Genellikle tüm kassal rahatsızlıklar, 1969’da 

Laskin(78)’in tanımladığı “Myofasyal Ağrı Sendromu “ adı ile anılırlar (8, 53, 93, 94, 100, 

123). 

 

2.4.2.5. Kronik kas ağrısı 
 

Kas rahatsızlıkları genellikle kısa süreli rahatsızlıklara sebep olmaktadırlar. Uygun 

tedavi yöntemleri ile ortada kaldırılabilirler. Eğer ağrı devam ederse, daha kronik ve karmaşık 

olan kronik kas düzensizliği oluşmaktadır. Genel kural olarak altı ay ve daha uzun süreli 
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ağrılar kronik olarak nitelendirilir. Kronik ağrı düzensizlikleri tedavisi multidisipliner 

yaklaşım gerektirmektedir (8, 53, 93, 94, 100, 123). 

 

2.4.3. Temporomandibuler eklemin fonksiyonel düzensizlikleri 
 

Temporomandibular rahatsızlıklar arasında, fonksiyonel düzensizlik en sık görülen 

hastalık olmasına rağmen ağrısız olması sebebiyle hastaların hekime ulaşmaları 

gecikmektedir. Okeson (100), temporomandibular rahatsızlıkları üç kategoriye ayırmıştır. 

 Bunlar:  

1. Kondil disk kompleksi düzensizlikleri 

2. Artiküler yüzeylerin yapısal yetersizlikleri. 

3. İltahaplı eklem düzensizlikleridir. 

2.4.3.1. Kondil –disk düzensizlikleri 
 

Kondil-disk düzensizlikleri rotasyonel hareketlerin belirleyicisi olan diskal 

ligamanların, retrodiskal laminanın ve anterior kapsüler ligamanın uzaması ve deforme olması 

sonucu ortaya çıkar. Rotasyon miktarı aynı zamanda disk morfolojisi, intra artikuler basınç ve 

dış pterygoid kasın üst hüzmesi ile ilgilidir. Üç tipi mevcuttur: disk deplasmanı, redüksiyonlu 

disk dislokasyonu ve redüksiyonsuz disk dislokasyonu (8, 53, 93, 94, 100, 123). 

 

2.4.3.2. Disk deplasmanı 
 

Retrodiskal laminanın deforme olması sebebiyle dış pterygoid kasın üst hüzmesi diski 

kondil üzerinde anteriora doğru konumlandırır (Şekil 2-20,Şekil 2-19). Bu konumlanma 

sonucu kondil yüzeyi ile sürekli temas halinde olan diskin posterior bandında incelme 

gerçekleşir. Bu durum diskin daha da öne kaymasına sebebiyet verebilir. Klinik tabloda 

ağrının eşlik etmediği “klik” sesi ile gözlenebilir (8, 53, 93, 94, 100, 123). 
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2.4.3.3. Redüksiyonlu disk dislokasyonu 
 

Disk deplasmanı sebebiyle incelen diskin posterior bandının kaybolması sonucu diskin 

daha anteriore doğru kayıp disloke olması ve çene hareketiyle birlikte kendiliğinden tekrar 

geri dönmesi olarak açıklanır. Hasta uzun süreli klik hikayesinden ve arasıra çenesinin 

kilitlenip düzelmesinden bahseder. Klinik olarak belirgin karşılıklı “klik” mevcuttur. Ağrı 

eşlik etmeyebilir. 

 

2.4.3.4. Redüksiyonsuz disk dislokasyonu 
 

Retrodiskal laminanın elastikliğinin yok olması sonucu disk, kondil tarafından tekrar 

yakalanması imkansız hale gelir. “Klik” ortadan kaybolur. Ağız açıklığı 25 – 30 mm 

altındadir. Mandibula disloke olmuş diskin bulunduğu tarafa doğru defleksiyon gösterir. 

Sıklıkla ağrılıdır.  

 

 

Şekil 2-20: Eklem kompleksi-(19) 
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Şekil 2-21: Deplase artiküler disk-(19) 

 

2.5. Artiküler yüzeylerin yapısal yetersizliği 
 

Artiküler yüzeylerin uyumu bozulması sonucu normal fonksiyondan sapmalar 

meydana gelebilir. Bunlar ; 

a. Deviasyon . 

b. Adezyon 

c. Spontan dislokasyon 

d. Subluksasyondur (8, 45, 93, 94, 100, 123). 

 

2.6.  Okluzal Splintler 
 

Tüm splintler TMR’si olan hastalarda semptomları ve kas hiperaktivitesini azaltırlar. 

Splintlerin tedavi edici özellikleri okluzal durumu değiştirmesi, dikey boyutu arttırması, 

kondil pozisyonunu değiştirmesi, farkına varma ve plasebo etkisi ile ortaya çıkar (8, 47, 53, 

56, 94, 100, 106, 118, 136). 
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   Şekil 2-22: Okluzal splint-(19) 

  

Temporomandibular eklem rahatsızlıkları çok karmaşık yapıya sahip olduğundan ilk 

tedavi reversible olmalıdır. Bu açıdan okluzal splintler temporomandibular eklem rahatsızlığı 

olan hastaların tedavisinde oldukça yardımcı olmaktadır. İrreversible tedavi öncesi sebep ve 

sonucun görülebilmesi açısından okluzal splintler çok önem taşımaktadır. Bu anlamda teşhis 

apareyi olarak kullanılmaktadır (8, 46, 79, 94, 100, 118, 136). 

 

Yapılan araştırmalar okluzal splintlerin %70 - %90 oranında semptomları azalttığını 

göstermektedir. Okluzal splintler, TMR tedavisinde başlangıç tedavisidir. Splintin etkinliği 

splint seçimi, fabrikasyonu, okluzal düzenleme ve hasta kooperasyonu ile değişim 

göstermektedir. Okluzal splint seçiminde klinisyenin, rahatsızlığın major sebebini ortaya 

koyması gerekmektedir. Bu açıdan anamnez, muayene ve teşhis büyük önem taşımaktadır. En 

çok uygulanan iki splint tipi; stabilizasyon splinti ve anterior repozisyon splintidir. 

Stabilizasyon splinti kas relaksasyon splinti olarak da anılmaktadır. Bazı durumlarda kas 

ağrısın ortadan kaldırmak için uygulanmaktadır (8, 46, 72, 79, 94, 118, 136). Okluzal 

Splintler beş çesittir. Bunlar: 

• Sentrik İlişki Splinti (Stabilizasyon Splinti, Relaksasyon Splinti veya Kas 

Gevşetici Splint), 

• Ön Konumlandırma Splinti (Anterior Repozisyon Splinti veya Ortopedik 

Repozisyon Apareyi),  

• Ön Isırma Plağı (Anterior Bite Plane),  
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• Arka Isırma Plağı (Posterior Bite Plane)  

• Pivolu Splintdir.(100,136). 

 

2.6.1. Sentrik İlişki Splinti 
 

Sentrik ilişki splinti veya “Stabilizasyon Splinti” maksiller veya mandibular dental 

arka yapılır. Hasta  için en uygun okluzal şartları sağlamalıdır. Uygulandığında ağız kapalı 

durumda iken dişlerin  aynı anda ve eşit miktarda teması sağlandığında; kondiller kassal ve 

iskeletsel olarak en stabil pozisyonlarında olmalıdırlar. Kanin koruyuculu okluzyon gereklidir 

(şekil 2-22).  

 

 

 Şekil 2-23: Stabilizasyon splinti-(19). 

 

 Stabilizasyon splintinin tedavi şekli okluzal pozisyon ile eklem pozisyonu arasındaki 

ortopedik uyumsuzluğu ortadan kaldırmaktır. Relaksasyon Splinti, kas düzensizlikleri tedavisi 

ve travma sonrası retrodiskit tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır (8, 46, 79, 100, 118, 136). 

 

2.6.2. Ön Konumlandırma Splinti 
 

Ön konumlandırma splinti “Anterior Repozisyon Splinti veya Ortopedik Repozisyon 

Apareyi” mandibulayı geçici olarak daha önde konumlandırarak retrodiskal dokuların hızlı 

adaptasyonunu ve tamirini sağlamaktadır. Bu sebeple kondil-disk düzensizliklerin 

kullanımında uygundur. Adapte olmuş fibröz doku oluştuğunda anterior konumlandırma 
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kaldırılır ve ağrısız fonksiyonun devamı sağlanır. Retrodiskit tedavisinde ve kondil-disk 

düzensizliklerinde uygulanmaktadır (46, 100, 118, 136). 

 

2.6.3. Ön Isırma Plağı 
 

Ön ısırma plağı maksiller dişler üzerine uygulanan, sadece mandibular ön dişlere 

temas eden sert akrilikten yapılan bir apareydir. Molar dişlerin kapanışından kaynaklanan 

kassal düzensizliklerin elimine edilmesi amacıyla kullanılır. Aynı tedavi, stabilizasyon splinti 

ile de başarıyla yapılabilmektedir. Karşılığı olmayan posterior dişlerde uzama yapabileceği 

için stablizasyon splinti tedavi seçeneği olarak sıklıkla tercih edilmektedir (100,136). 

 

2.6.4. Arka Isırma Plağı 
 

Mandibular dişler üzerine uygulanır. Aşırı dikey boyut kaybı olduğu durumlarda 

endikedir. Sert akrilik ve döküm lingual plaktan hazırlanabilir. Amacı dikey boyutun 

düzeltilmesi ve mandibular pozisyonun değiştirilmesidir. Uzun süreli kullanımı endike 

değildir (100,136). 

 

2.6.5. Pivolu Splint 
 

Pivolu splint artiküler basıncının en aza indirilerek eklemin artiküler yüzeylerine 

gelecek yüklerin azaltılması amacıyla geliştirilmiştir. Pivolu splint mandibula veya maksillaya 

uygulanıp tüm arkı örten, genellikle en posteriordaki tek dişte temas sağlayan, sert akrilikten 

bir apareydir. Böylelikle eklem aralığını arttırarak fonsiyon görür. Çenenin ön tarafından 

kuvvet uygulandığında etkindir. Elavatör kaslar bunu başaramadığından pivolu splint fazla 

kullanılmamaktadır (100,136). 
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2.7.  Yaşam Kalitesi Kavramı Tanımı ve Tarihçesi 
 

1946 da dünya sağlık örgütü yaptığı açıklamada söyle demiştir: “Sağlık yalnızca hasta 

olmama ve bedensel güçsüzlük değil; fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak iyi olma halidir.” 

(133). Bu açıklama sağlığa multidisipliner bir yaklaşımın gelişmesine sebep olmuştur. Bu 

nedenle son 10 yılda yaşam kalitesine yönelik araştırmalar ciddi artış göstermektedir. Yakın 

zamanda bilim çevresi hastalık ve tedavinin bireyin yaşantısına olan etkisini sadece nicelik 

olarak değil aynı zamanda nitelik olarak da değerlendirme gerekliliğini ortaya koymuştur. 

Yaşam kalitesi subjektifdir. Bu sebeple bireye özgü birçok etkenin etkisi altında kalmaktadır 

(50). 

 

Bireye özgü yapısından dolayı yaşam kalitesi kavramının bir çok tanımlaması 

yapılmıştır. Bunlardan mutluluk, moral, pozitif etki, negatif etki, bilişsel değerlendirme, 

psikolojik iyilik hali gibi tanımlar yapılmıştır ancak hiçbiri eşanlamlı olarak kabul 

görmemektedir (84).  

 

Yaşam kalitesi dinamik bir yapıdır. Yaşam kalitesi değerleri adaptasyon, başedebilme 

ve umut besleme gibi psikolojik komponentlere bağlı olarak hastalığa özgü durumdan 

bağımsız olarak değişiklik gösterebilir. Bu durumu ölçebilen bir metod maalesef 

bulunmamaktadır (5, 33). Yaşam kalitesi ölçümleri bireyin fiziksel, ruhsal, zihinsel ve sosyal 

sağlığını ortaya koymaya çalışır. Böylelikle finansal maliyetlerin ve yeni tedavi yöntemlerini 

oluşturulmasını ve seçilebilmesini amaçlar (127). 

 

Albrecht, 1966 ve 1974 arasındaki döneme ait US national library of medicine 

MEDLİNE Computer Search System de yaptığı taramada 40 litteratür  günümüzde bu sayı on 

binden fazladır. Bu durum yaşam kalitesi araştırmalarına olan ilgi ve ihtiyacın belirgin 

göstergesi olarak sunulmuştur (1,33). Yaşam kalitesi, son yıllarda bütün dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de sağlık düzeyinin ölçülmesinde kullanılması tartışılan konulardan biridir. 

Yaşam, kalite ve kantite olarak iki boyutta değerlendirilir. Yaşam kantitesi ya da niceliği 

yaşam süresi olarak tanımlanmaktadır, kalitesi ise bireyin içinde bulunduğu fizik çevre ve 

sosyoekonomik durum gibi birçok faktörü içine alan çok boyutlu bir kavramdır. 
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Hörnquist yaşam kalitesini fiziksel, sosyal, psikolojik, yapısal, aktivite/ davranışsal, 

maddi iyilik halinin de dahil olduğu yaşam alanlarındaki gereksinim duyulan memnuniyet 

düzeyi olarak tanımlamaktadır (61, 62). 

 

Son dönemde tıp alanındaki gelişmeler sonucu bireylerin yaşam süresi artmıştır. 

Kronik hastalıklar çoğalmış ve yeni tedavi yöntemleri ortaya çıkmıştır. Bu tedavi 

yöntemlerinin hasta üzerindeki nitel etkilerini gözlemleyebilmek açısından yaşam kalitesi 

önem kazanmaktadır (91). 

 

Yaşam kalitesi bir birey için dahi stabil değildir. Zamana bağlı olarak değişim 

göstermektedir. Dolayısıyla sağlığa bağlı yaşam kalitesi ölçümlerinde geniş zaman dilimlerini 

içeren ve süreklilik arz eden seçenekler sunulmalıdır. Yaşam  kalitesi  çok boyutludur; bunlar, 

fiziksel, duygusal, psikolojik, sosyal ve fonksiyonel olarak sınıflandırılabilirler (49). 

 

Yaşam kalitesi kavramı tanımlanması bireyin algısına bağlı olarak değişen çok sayıda 

faktörden etkilenebilen evrensel tanımı mevcut olmayan sezgisel bir kavramdır (5). 

 

İlk olarak yaşam kalitesi kavramı 1920’ de Pigou (104) tarafından yazılan ekonomi 

kitabında ortaya atılmıştır. Dünya sağlık örgütü yaşam kalitesini “Kişinin kendi durumunu, 

kültürü ve değerler sistemi içinde algılayış biçimi” olarak tanımlamıştır. Sağlığa bağlı yaşam 

kalitesi terimi ilk olarak 1960 larda telaffuz edilmiştir. Günümüze kadar ciddi artış 

göstermiştir. Tıbbın her alanında, günümüzde, hastalığın tedavi edilmesi yanı sıra hastanın 

kalan ömrünü yaşanabilir kılma üzerine odaklanılmıştır. Son dönemde yapılan çalışmalarda 

sağlığa bağlı yaşam kalitesi ölçümlerinde, hastanın genel yaşam kalitesi ve hastalığa özgü 

yaşam kalitesisinin birarada değerlendirilmesi gerekliliği ortaya konmuştur (49, 84, 91). 

 

2.7.1.  Sağlığa bağlı yaşam kalitesi. 
 

Sağlık hizmetlerinde yaşam kalitesi ile ilgili olarak üç ayrı tanım mevcuttur: genel 

yaşam kalitesi, sağlığa bağlı yaşam kalitesi ve hastalığa özgü yaşam kalitesi (5, 49). 
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Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi fonksiyonel duruma, iyilik haline ve sadece sağlıkla ilgili 

görüş açılarını içeren konulara odaklanmıştır. En sık rastlanan yaşam kalitesi ölçekleri Sicness 

İmpact Profile (SIP), Nottingham Health Profile ,Quality of Well-Being Scale, World Health 

Organisation Quality Of Life Scale (WHOQOL) dir (7, 15, 58, 94). 

 

Bazı yaşam kalitesi ölçekleri fiziksel, mental, sosyal ve görünen sağlığı, sakatlık ve 

ağrıyı değerlendirirken bazıları da fiziksel problemlerin neden olduğu kısıtlılıkları, sosyal 

fonksiyonu, fiziksel ağrıyı, genel mental sağlığı, duygusal problemlerin neden olduğu 

kısıtlılıkları, dayanma gücünü ve genel sağlık algılamalarını ölçer ve farklı durumları 

karşılaştırma olanağı verir. Özel sağlık problemleri olan kişilerin tedavi gelişmeleri 

göstermede yeterli olmayabilir. Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ölçümleri genellikle daha 

kapsamlı ve geniştir. Farklı toplumların, farklı toplulukların, hastalıkların ve tedavilerin 

karşılaştırılması amacıyla kullanılmaktadır. Genel başlıkların kullanılması nedeniyle 

duyarlılığın daha az olması, elde edilen bilgilerin klinik kararlarda kullanımının uygun 

olmaması sınırlılıklarıdır (49, 91). 

 

Hastalığa özgü yaşam kalitesi özel bir hastalığın ve tedavisinin yaşam kalitesine olan 

etkisini ölçmektedir. Özel bir hastalık durum veya tedavi için geliştirilmiş olan hastalığa özgü 

yaşam kalitesi değerlendirmeleri daha dar kapsamlıdır; ancak en ince ayrıntıları dahi 

değerlendirebilmektedir. Bu sebeple daha duyarlıdır, küçük klinik değişiklikleri saptayabilir 

ve klinik kararlarda rahatlıkla kullanılabilir (5, 84). 

 

Yaşam kalitesi ölçümleri hastaların özel dikkat isteyen ihtiyaçlarını tespit etmekte 

kullanılır. Bununla birlikte hastanın iyileşmesinde psikososyal problemlerin izlenmesinde ve 

tedavinin seçilmesinde kullanılır. Yaşam kalitesi ölçümleri tıbbi tedavinin gerekleriyle 

hastanın insani gereksinimleri arasındaki dengenin kurulması açısından klinisyenlere 

yaşamsal önemde bir veri tabanı sunmaktadır (5, 29). 
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2.7.2. Yaşam Kalitesi Ölçüm Yöntemleri 
 

Yaşam kalitesinin ölçülmesinde en sık olarak anketler kullanılır; ancak bu geçerlilik 

ve güvenilirliği etkileyen ölçüm hatalarına sebep olabilmektedir. Yaşam kalitesi ölçeklerinin 

seçimi konusundaki esas husus hangi durumda hangi ölçeğin nasıl kullanılacağıdır. Geçerlilik 

ve güvenilirlik yaşam kalitesi ölçümünün ayrım yapmasında, tahminde bulunmasında veya 

değerlendirme yapmasında önemli iken, duyarlılık değerlendirme yapılmasında önemli bir 

faktördür. Bu sebeple yaşam kalitesi ölçeklerinin seçimi sırasında duyarlılık, geçerlilik ve 

güvenilirlik çok önemlidir (74). 

  

2.7.3. Güvenilirlik 
 

Güvenirlik, aynı şeyin bağımsız ölçümleri arasındaki kararlılıktır; ölçülmek İstenen 

belli bir şeyin, sürekli olarak aynı sembolleri almasıdır; aynı süreçlerin izlenmesi ve aynı 

ölçütlerin kullanılması ile aynı sonuçların alınmasıdır; ölçmenin, tesadüfi yanılgılardan arınık 

olmasıdır (73). 

 

Güvenirlik, teknik bir sorun olup, bilimsel çalışmanın ilk koşullarındandır. 

Araştırmalarda, aynı süreçlerin izlenmesi ile aynı sonuçların alınabilmesi istenir. Aksi halde, 

hangi sonucun “güvenilir” olduğuna karar verilemez. Bu, bir bakıma, araştırmalarda alınan bir 

sonucun, başka araştırmacılar tarafından da test edilebilmesidir. Bilim, ancak, bu tür 

“doğrulamalarla güvenirlik ve saygınlık kazanır (74).  

 

Güvenirlik, şu ya da bu şekilde hesaplanmış bir korelasyon katsayısı ® ile belirlenir ve 

sıfır ile bir arasında değişen değerler alır. Değer bir (1.00)’e yaklaştıkça güvenirliğin yüksek 

olduğu kabul edilir (3, 15). 

 

Güvenirliğin yüksek olabilmesi, ölçmede izlenen süreçler ile kullanılan ölçütlerin 

ayrıntılı olarak belirlenebilmesine bağlıdır. Fiziksel bir ölçü aracı ile yapılan ölçmenin 

güvenilirliği, bu yönü ile, yargılayıcı ölçme araçları ile yapılandan daha yüksektir. Özellikle 

toplumbilimlerde yapılan çeşitli ölçmelerde, ölçülen kavramın hemen her boyutu ile ilgili çok 



 

 

33 

sayıda ölçüt kullanılmaya çalışılır. Bu bir test ya da tutum ölçer ise, madde sayısı artırılır. 

Böylece, yansız hataların birbirini “dengelemesi” sonucu, benzer sonuçların alındığı “indeks” 

değerler elde edilir (15, 83). 

 

Güvenirliği düşük olan bir ölçmenin hiç bir bilimsel değeri olmadığı gibi, güvenirliğin 

yüksek olması da, yapılan ölçmenin amaca uygunluğunun garantisi değildir. O halde, 

güvenirlik, zorunlu fakat yeterli bir koşul değildir (73, 74). 

 

Bu kavram, bir ölçme aracının, neyi ölçüyorsa bunu hep aynı şekilde ölçmesini 

belirtir. Ölçme aracı, geçici içsel şartlardan veya dışsal şartlardan etkilenmeden tutarlı bir 

şekilde aynı tespitleri yapabilmelidir.   Farklı güvenilirlik tipleri vardır: Test-tekrar test 

güvenlirliği, İçsel tutarlılık güvenilirliği, Yarıya-bölüm güvenilirliği (73, 121). 

 

2.7.3.1. Test-tekrar test güvenilirliği (Zamana göre değişmezlik, süreklilik) 
 

  Güvenilirliği tespit etmenin bir yolu, ölçme aracını yanıtlayan kişinin ölçme aracı 

tekrar uygulandığında ölçme aracını aynı şekilde yanıtlayıp yanıtlamadığını tespit etmektir. 

Test-tekrar test güvenilirliği, bir ölçme aracını aynı gruba iki ayrı uygulamada verip sonra bu 

iki uygulamada elde edilen puanların korelasyonunu hesaplayarak bulunur. Eğer puanlar 

arasındaki korelasyon yüksekse ölçme aracının güvenilir olduğu kabul edilir. Bu tür 

yaklaşımın en kritik yönü, iki ölçme arasında bırakılması gereken zaman aralığının iyi 

ayarlanabilmesidir. Zamanın çok kısa olması, yeniden hatırlamayı kolaylaştıracağından, 

yapay olarak yükselmiş bir güvenirlik ölçütü çıkmasına; zamanın uzaması ise, ölçülen 

özelikte bazı değişmelerin meydana gelmesi sonucu, iki ölçme için “aynı koşullar”ın 

sağlanmasını olanaksızlaştırabileceğinden güvenirlik ölçütünün yorumunun güçleşmesine 

neden olur (74, 121). 

 

2.7.3.2. İçsel tutarlılık güvenilirliği   
 

 İçsel tutarlılık, ölçme aracının ölçtüğünü varsaydığımız nitelikleri ölçen sorularının 

kendi içlerinde ne kadar birbirleriyle ilişkili olduklarını, ne kadar homojen bir soru grubu 
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oluşturduklarını tespit eder. İçsel tutarlılık, alfa katsayısı (Cronbach alfası) hesaplanarak 

bulunur. Alfa katsayısı, ölçme aracındaki farklı soruların aynı niteliği ölçerken birbirlerini ne 

kadar tamamladıklarını tespit eder. Bir ölçme aracında alfa katsayısının hesaplanabilmesi için 

ilgili niteliği ölçen iki veya daha fazla sorunun bulunması gereklidir. Bir tek soru alfa 

katsayının hesaplanması için yeterli değildir. Birbirinden bağımsız olarak farklı nitelikleri 

ölçen sorulardan oluşan ölçme araçlarında alfa katsayısı hesaplanamaz. İç tutarlılığın 

dayandığı temel görüş, her ölçme aracının, belli bir amacı gerçekleştirmek (bütünü 

oluşturmak) üzere, birbirinden deneysel olarak bağımsız ünitelerden (örneğin, test 

maddelerinden, anket sorularından) oluştuğu ve bunların, bütün içinde, bilinen ve birbirlerine 

eşit ağırlıklara sahip olduğu varsayımıdır. Bunu sayısal olarak saptayabilmek için, belli başlı 

üç teknik geliştirilmiştir (73, 74, 121). Bunlar:  

1. Madde istatistikleri - Kuder - Richardson formülleri,  

2. Bölünmüş test çözümlemeleri ile  

3. Eş (Paralel) formlu araçlardır.  

Madde istatistikleri, ölçme aracındaki her maddenin aldığı değer ile, ölçme aracının 

tümünden alınan toplam değer arasındaki ilişkiyi ifade eder. Araçtaki maddeler, eşit ağırlıkta 

ve bağımsız üniteler şeklinde ise, her madde değeri ile toplam değerler arasındaki ilişkinin 

(korelasyon katsayısının) yüksek olması beklenir. Örneğin, otuz kişiye uygulanmış bir testteki 

her madde ile testten alınan toplam puanlar (her otuz kişinin grup puanlan) arasında ayrı ayrı 

korelasyonlar hesaplanır. Bu katsayıların düşük olduğu test maddelerinin yeterince güvenilir 

olmadığına karar verilebilir. Hangi ölçünün altına düşünce güvenirliğin “yetersiz” sayılacağı 

hakkında bir standart vermek güçtür. Bu düzey, araştırmanın amacına ve yapılan ölçmenin 

niteliğine göre değişir. Sonuçta, hangi test maddelerinin güvenilir ya da güvenilmez 

olduğunu, araştırmacı kararlaştırır. Genellikle, 0.5’den küçük katsayıları olan maddelerin 

güvenirliklerinden kuşkulanıp onların iyi birer madde olmadığı söylenebilir. Belli bir 

düzeyden daha düşük güvenirliği olan maddeler, çoğu kez, toplam puan hesabından çıkartılır 

ve daha sonraki benzeri ölçmelerde bu maddeler ölçü aracına alınmaz. Madde istatistikleri ile 

yapılan güvenirlik hesaplamaları için pek çok istatistiksel formül geliştirilmiş olmakla 

birlikte, bunlardan en çok kullanılan “Kuder - Richardson formülleridir” (73, 74). 

 

Eş (paralel) formlu ölçü araçlarının kullanılması başka bir güvenirlik ölçme tekniğidir. 

Aynı amacı gerçekleştirmek üzere iki ayrı ölçü aracı (örneğin test) hazırlanır. Her iki araç ile, 
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aynı grupta, gerekli ölçmeler, ayrı ayrı yapılır. Her iki araçtan elde edilen puanlar, bütün grup 

için, ayrı ayrı hesaplanarak aralarındaki ilişki (güvenirlik ölçütü olarak) hesaplanır (73, 74).  

 

2.7.3.3. Yarıya-bölüm güvenilirliği  
 

  Yarıya-bölüm güvenilirliği, bir ölçme aracını oluşturan soruların iki ayrı gruba 

bölünüp bu iki ayrı soru grubu arasındaki korelasyonun tespit edilmesini içerir. Bu yöntemle 

ölçme aracını oluşturan soruların hepsinin aynı niteliği ölçüp ölçmedikleri test edilmiş olur. 

Eğer iki ayrı soru grubu arasındaki korelasyon yüksekse ölçme aracının bütününün birbiriyle 

yakından ilişkili sorulardan oluştuğu sonucuna varılır (73, 74, 121). 

 

2.7.4. Geçerlilik 
 

Bu kavram, bir ölçme aracının ölçmeyi planladığı özellikleri gerçekten ölçüyor olması 

anlamına gelir. Bir ölçme aracı kişilik özelliklerini ölçtüğünü iddia ediyorsa bunun bir 

yöntemle ispatlaması gerekir.    Ölçmede geçerlik, ölçülmek istenen şeyin ölçülebilmiş olma 

derecesidir: ölçülmek istenenin, başka şeylerle karıştırılmadan ölçülebilmesidir. Geçerliğin 

yüksek olabilmesi ise, büyük ölçüde, ölçülmek istenen kavramın gözlenebilir nitelikteki 

değişkenlerle ifade edilebilmesine bağlıdır. Bu yönü ile, doğrudan ölçmelerde geçerlik daha 

yüksektir. Dolaylı ölçmelerde, değişkenlerin, gerek kavramı tam karşılayamaması gerekse 

gözlenebilme ölçütlerinin yeterince duyarlı konulmaması nedenleriyle, geçerlik daha düşük 

olabilir (57, 62, 83). 

 

Bir ölçmenin geçerli sayılabilmesinin ilk koşulu, onun güvenilir olmasıdır. Nitekim, 

geçerlik için erişilebilecek en üst sınır güvenirlik katsayısının karekökü kadardır. Örneğin, 

güvenirliğin 36 olduğu bir durumda; geçerlik katsayısı, en çok 60 olabilir. Güvenirlik, 

geçerlik için üst sınır koyabilmekte ise de, hiç bir zaman, geçerliği garantileyemez. Bir ölçü 

aracı “belli bir amaç ve belli koşullar” için geçerlidir. Geçerlik, evrensel değildir. Bir amaç 

için geçerli olan bir ölçme aracı, bir başka amaç için geçerli sayılamaz. Geçerlik, güvenirliğe 

oranla, çok daha karmaşık bir kavramdır. Farklı geçerlilik tipleri vardır. Bunlar, tahminsel 

geçerlilik, eş-zamanlı geçerlilik, içerik geçerliliği, yapı geçerliliğidir (73, 74). 
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2.7.4.1. Tahminsel geçerlilik 
 

Bir ölçme aracının geçerliliğini ortaya koymanın yollarından biri, bu ölçme aracından 

alınan sonuçların bir bireyin belli bir görevi yapabilecek yeteneği olduğunu veya belli bir 

şekilde davranacağını tahmin edebileceğini ispatlamaktır (73, 74). 

  

2.7.4.2.  Eş-zamanlı geçerlilik  
 

  Bir ölçme aracının geçerliliğini o ölçme aracını başka bilinen ve kabul edilmiş 

ölçümlerle karşılaştırarak tespit edebiliriz. Örneğin, yeni bir matematik tutum anketinin eş-

zamanlı geçerliliğini, bu anketi ve bilinen ve geçerliliği ispatlanmış bir anketi aynı gruba 

uygulayıp iki anketten alınan sonuçların korelasyonuna bakarak ortaya koyabiliriz. Yeni anket 

ile kriter ölçüt (bilinen anket) arasında yüksek bir korelasyon varsa yeni anketin eş-zamanlı 

geçerliliğe sahip olduğunu söyleriz. Burada en önemli olan nokta kriter ölçütün güvenilirliği 

ve geçerliliği ispatlanmış bir ölçüt olmasıdır (74, 121). 

  

2.7.4.3.  İçerik geçerliliği    
 

Bir ölçme aracının geçerliliği, ölçme aracını oluşturan soruların içeriğinin, ölçülmesi 

amaçlanan özellikleri doğru olarak temsil edip etmediği ortaya konarak ispatlanabilir. İçerik 

geçerliği, ölçme aracında bulunan soruların (maddelerin) ölçme amacına uygun olup 

olmadığı, ölçülmek istenen alanı temsil edip etmediği sorunu ile ilgili olup, “uzman görüşüne 

göre saptanır. Bunun için, önce bir grup “uzman” tarafından ölçme amaçlan ve bu amaçların 

gerektirdiği içerik çözümlemeleri yapılarak hazırlanmış soruların bu amaçlan ve içeriği temsil 

edip edemeyeceği tartışılır. İçerik geçerliğini belirlemek isteyen bir araştırmacının ilk işi, 

hazırladığı test, anket ya da benzeri ölçü aracını ve amaçlarını bir “uzman gruba” inceletmek 

olmalıdır. Grubun önerilerine göre gerekli yeni şekil verildikten sonra ölçme aracı 

kullanılabilir. Okullarda grup öğretmenlerinin sınav sorularını birlikte hazırlamalarının en 

büyük yararlarından birisi, hiç kuşkusuz, sınavdaki soruların içerik geçerliğinin artırılmasıdır.  
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Bu ispat çalışması, kişilik, duygular ve davranışlarla ilgili teorileri ve o konuyla ilgili 

uzmanların yorumlarını temel alır (74, 121). 

 

2.7.4.4.  Yapı geçerliliği  
 

Yapı geçerliği, bilimsel olduğu kadar, felsefi yönü de ağır basan bir geçerlik 

ölçütüdür. Kuramsal olarak, geçerlik ölçmenin dayandığı “temel kuramların” geçerliği ile 

ilgilidir. Yani, önceden kabul edilen olası “neden-sonuç” ilişkileri ile ilgilidir özellikle, 

dolaylı ölçmelerin yapıldığı (asıl ölçülmek istenen şeyin onun çeşitli belirtileri ile ölçüldüğü) 

durumlarda, ölçülen belirtilerin, gerçekten aranan belirtiler olup olmadığı sorunu vardır.  

Kuramsal geçerliği ararken:  

1. Faktör analizi ve  

2. Bilinen grup” ile karşılaştırma (ya da geçerliği önceden bilinen bir ölçü aracı 

ile karşılaştırma) tekniklerinden yararlanılabilir.  

Faktör analizinde amaç, çok sayıdaki maddelerin daha az sayıda “faktörlerle ifade 

edilmesidir. Aynı faktörü ölçen maddeler bir araya gelerek çeşitli gruplar oluşur Her faktör 

grubuna, içinde bulunan maddelerin özelliğine göre bir faktör adı verilir. Bu faktörlerden her 

biri ölçmedeki kuramsal yapıyı ifade etmelidir.  

 

Bilinen grup ile karşılaştırmada ise, ölçme aracı iki ayrı gruba uygulanır. Bunlardan 

birisi, ölçülmek istenen faktörler açısından özellikleri bilinen bir gruptur. Ölçme sonucunda, 

özelliği bilinen grup beklenen yönde bir performans gösterir ise ölçme aracının “seçme” 

özelliği var ve bunu gerekli şekilde yerine getirebiliyor denir. Bir başka ifade ile ölçülmek 

istenen faktörler ölçülebiliyor demektir.  

 

Benzeri bir teknik de geçerliği daha önce belirlenmiş olan bir ölçme aracı ile yeni 

geliştirilmiş ölçme aracını aynı gruba uygulamak ve alınan sonuçlar arasında ilişki 

(korelasyon) aramaktır. Şayet bu ilişki yüksek ise yeni geliştirilen aracın geçerliğinin de 

yüksek olduğu sonucuna varılabilir (73, 74).  
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2.7.5. Standardizasyon çalışması 
  

Güvenilirlik ve geçerlilik çalışmaları tamamlanmış bir ölçme aracının yaygın 

kullanımının sağlanması, bu ölçme aracından elde edilen puanların birey-birey, birey-grup, 

grup-grup karşılaştırmalarında kullanılabilmesi için bir çalışma daha yapılmalıdır. Bu çalışma 

standardizasyon - norm çalışmasıdır.   Bir ölçme aracından elde edilen puanlar göreceli 

puanlardır. Tek başlarına bir anlam taşımazlar, çünkü sosyal bilimlerde mutlak bir sıfır 

noktası yoktur. Bu bilimlerde yapılan ölçme çalışmalarının anlamlı olabilmesi için bir 

karşılaştırma gereklidir. Bu karşılaştırmayı norm grubu sağlar.   Bir ölçme aracının norm 

tespiti amacıyla uygulandığı norm grubu bireylerinin bu ölçme aracından aldığı puanların 

dağılımı bize norm sınır değerlerini verir. Ölçme aracından belli sınırların altında, yakınında, 

veya üstünde alınan puanlara düşük, orta, veya yüksek puan denir.   Norm grubu dışından bir 

kişi aynı ölçme aracını uyguladığında, bu kişinin aldığı ham puanı norm grubu puanı ile 

karşılaştırılır ve diğer kişilere göre daha düşük, diğer kişilerle aynı düzeyde, veya diğer 

kişilerden daha yüksek bir puan aldığı tespit edilir. Bu bilgi, uygulanan bir ölçme aracından 

elde edilen puanların doğru yorumlanmasında çok önemlidir. Bir kişilik testinde belli bir 

özellikte aldığımız çok düşük bir puan bizde o özelliğin olmadığını değil, diğer kişilere göre 

daha düşük düzeyde olduğunu söyler (74). 

 

2.7.6. Yabancı kültürlerde geliştirilmiş testlerin Türkiye'de kullanımları  
 

Yabancı kültürlerde geliştirilmiş testlerin Türkiye'de kullanımları öncesinde, temel 

psikometrik çalışmalara tabi tutulmaları gereklidir. İlgili kültürde, o testle ilgili birçok çalışma 

yapılmış olabilir ancak bu çalışmaların Türkiye'de Türk örneklemlerle tekrarlanması testin 

doğru bir şekilde kullanılabilmesi için bir ön şarttır.   Eğer yabancı bir kültürde geliştirilmiş 

bir test temel psikometrik çalışmalara tabi tutulmazsa, testin vereceği sonuçların tutarlı olup 

olmadığı (güvenilirlik), ölçtüğünü söylediği özellikleri ölçüp ölçmediğini (geçerlilik) 

bilemeyiz. Türk örneklemlerde standardizasyon çalışması yapılmamış ve Türk normları 

oluşturulmamış bir testin uygulanması sonucunda elde edilen veriler geçerli ve güvenilir 

değildir (3, 4, 73, 74, 83). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1. Hasta Seçimi 
 

Çalışmada İ.Ü. Diş Hekimliği fakültesi Çene Yüz Protezi Bilim Dalı kliniğine 

başvuran hastalar arasından çalışma kriterlerine uygun olan 49 hasta seçilmiştir. 

Temporomandibular eklem rahatsızlığı ön tanısı konmuş hastalar arasından gönüllü olan 

kişiler araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen hastalarda herhangi bir eklem 

tedavisi görmemiş olma ve TMR ön tanısı olma koşulu aranmıştır. 

 

3.2. Çene Yüz Protezi Bilim Dalı Temporomandibular Rahatsızlığı olan Hastalarda 
Sağlığa Bağlı Yaşam Kalitesi Formu  

 

Araştırmamızda, Çene Yüz Protezi Bilim Dalı’nda geliştirdiğimiz 4 ana bölümden 

oluşan formun hasta tarafından, tedavi öncesinde ve 3 aylık stabilizasyon splinti uygulaması 

sonrasında doldurulması istendi. Hasta tarafından doldurulamayan sorular değerlendirme dışı 

bırakıldı. 

 

Araştırmamızda, TME rahatsızlıklarının teşhisi için Dworkin ve LeResche (37) 

tarafından oluşturulmuş olan Temporomandibular Rahatsızlıklar için Araştırma Tanı 

Kriterleri (TMR/ATK) formunun birinci bölümü (klinik muayene kısmı) kullanılmıştır. 

 

TMR/ ATK iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm çiğneme kasları ve TME’deki 

rahatsızlıkları teşhis etmeye yarayan kriterler içerir. İkinci bölüm ağrının şiddeti, ağrı 

nedeniyle yetersizlik, depresyon ve somatizasyon gibi ağrının ve psikososyal durumun 

değerlendirilmesine yönelik kriterler içerir.  

 

Araştırmamızda hastaların genel, fonsiyonel, sosyal ve psikolojik durumlarını tespit 

etmek amacıyla bilim dalımızda TMR/ATK formundan faydalanarak oluşturduğumuz “Çene 
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Yüz Protezi Bilimdalı Temporomandibular Rahatsızlıklar Sağlığa Bağlı Yaşam Kalitesi 

Formu” kullanılmıştır.  

 

Temporomandibular Rahatsızlıklar için Araştırma Tanı Kriterleri (TMR/ATK) 

formunun güvenilirliği test edilmiş ve uluslararası kabul görmüştür . (37) 

 

TMR/ATK ’ye göre rahatsızlıklar üç ana başlıkta teşhis edilebilmektedir.(36) 

1. Kas Rahatsızlıkları 

2.  Disk deplasmanları   

3. Artralji, artrit, artroz  

 

Kas rahatsızlıkları, disk deplasmanları ve kombinasyonları dışında sınıflamada yer 

almayan daha az rastlanan rahatsızlıklar teşhis edilmeleri için güvenilir veriler henüz mevcut 

olmadığından bu rahatsızlıklar için standart kriterler oluşturulamamıştır ve bu rahatsızlıklar 

sınıflamada yer almamıştır (17). 

 

Çalışmada, TMR/ATK formunun klinik muayene bölümü genel olarak TMR 

mevcudiyetini tespit etmek amacıyla kullanılmıştır. Oluşturulan teşhis kriterleri sisteminde şu 

kurallar geçerlidir:  

• İncelenen kişiye en fazla bir kas rahatsızlığı teşhisi konabilir. 

• İncelenen kişiye en fazla bir eklem rahatsızlığı teşhisi konabilir. 

• Incelenen kişiye, “kas ve eklem rahatsızlığı yok” anlamına gelen “0” teşhis 

konulabilir. 

Araştırmamıza dahil ettiğimiz hastalar beş teşhis grubuna ayırılmaktadır. Bunlar; 

• Myofasyal ağrı sendromu(MAS), 

• Redüksiyonlu disk dislokasyonu, 

• Redüksiyonsuz disk dislokasyonu,  

• MAS ve redüksiyonlu disk dislokasyonu, 

• MAS ve redüksiyonsuz disk dislokasyonudur. 
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3.3. Klinik Muayenenin Yapılması  
  

Muayene formundaki soru sırasına göre hastanın muayene kayıtları alındı. Hastanın 

hissettiği ağrının yeri, hekim tarafında tespit edilerek, TME veya kas bölgesi ayrımı yapılarak  

kayıt edildi. 

• Hastadan ağzını birkaç defa açıp kapaması istenerek defleksion ve 

deviasyonun varlığı ve yönü kaydedildi. 

• Ağız açma miktari milimetrik cetvel yardımı ile maksimum yardımsız ağız 

açma ve maksimum yardımlı ağız açma olarak kayıt edildi. 

• Eklem sesleri formdaki seçenekler doğrultusunda kayıt edildi. 

 

3.3.1. Kasların Palpasyonu 
 

3.3.1.1. Temporal Kasın Palpasyonu 
 

Temporal kas üç ayrı bölgeye ayrılarak palpe edildi. Temporal kasın ön lifleri 

zigomatik çıkıntının hemen üzerinden palpe edildi. Temporal kasın orta lifleri ve arka lifleri 

ayrıca palpe edilerek kayıt edildi. 

 

3.3.1.2. Masseter Kasın Palpasyonu:  
 

TME’nin 1 cm önünden zigomatik arkın hemen altı, mandibula köşesi ve orta kısmı 

palpe edilerek kayıtlar alındı. Arka mandibular bölgenin palpasyonu yapılırken stilohyoid 

kasın ve digastrik kasın arka karnının palpasyonu sağlanmaktadır. Hastanın başını hafifçe 

geriye eğdiği konumda sternokleidomastoid (SKM) kasın başlangıç noktası ile mandibulanın 

posterior sınırı arasından mediale ve yukarı doğru mandibula köşesinin iç yanındaki alan 

palpe edildi. 
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3.3.1.3. İç pterigoid kasın palpasyonu 
 

İç pterigoid kas, ağız içi ve ağız dışından palpe edilmek koşuluyla değerlendirildi. 

Ağız dışından mandibula köşesinden, mandibulanın iç yüzüne doğru palpasyon 

gerçekleştirildi. Ağız içinden palpasyon yirmi yaş dişinin distalinde dış yana basınç 

uygulayarak gerçekleştirildi. 

 

3.3.1.4. Dış pterigoid kas 
 

Dış pterigoid kasın palpasyonu ağız içerisinden üst yirmi yaş dişinin vestibul 

sulkusunda yukarı ve  iç yana basınç uygulayarak kayıt edilmiştir.  

 

3.3.1.5. Temporal Tendon 
 

 Dış pterigoid kasın palpasyonundan sonra parmak dış yana, koronoid çıkıntıya doğru 

çevrilip temporal tendon palpe edilip kayıt edilmiştir.  

 

3.3.2.  TME’nin Palpasyonu 
 

3.3.2.1. Lateral Kutup Palpasyonu  
 

Tragusun önünden kondilin lateral kutbuna kuvvet uygulayarak palpe edildi. Bu 

esnada hastadan ağzını hafifçe açması istendi. 

 

3.3.2.2. Kulak yolundan Palpasyon: 
 

 Kondilin posterioru küçük parmaklar ile  dış kulak yolundan palpe edilerek muayene 

edildi. 
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3.4. Yaşam Kalitesi Formunun Doldurulması 
 

Temporomandibular eklem rahatsızlığına bağlı yaşam kalitesi formu (TMRYK) 

TMR/ATK formunun klinik muayene bölümü alınarak ve tekrar aynı formun psikolojik 

durum bölümü, Çene- Yüz Protezi Bilim Dalı’na başvuran hastaların muayenesinde elde 

edilmiş veriler, edinilmiş  tecrübeler doğrultusunda ve benzer yaşam kalitesi ölçeklerinin 

yönlendirmeleri dahilinde  Prof. Dr. Esengün Yengin’in tecrübeleri ve gözetimi altında 

oluşturulmuştur. TMRYK formu  üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm sosyodemografik 

verileri içermektedir. Ikinci bölüm klinik muayene formudur. Üçüncü bölüm dört alt bölüme 

ayrılmıştır. Bu alt bölümler; (1) Genel durum, ağrı ve semptomlar, (2) Fonksiyon, (3) İş ve 

sosyal ilişkiler ve (4) Psikolojik durum olmak üzere yaşam kalitesini ölçmeyi amaçlayan 

toplam 66 sorudan oluşmuştur. Genel durum 11 soru, fonksiyon 11 soru, iş ve sosyal ilişkiler 

7 soru ve psikolojik durum 37 sorudan oluşmaktadır (tablo 3-1). 

 

Tablo 3-1: Yaşam kalitesi formundaki soruların bölümlere göre dağılımı 

Bölümler Sorular 

Genel Durum, Agrı ve Semptomlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Fonksiyon 12 (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k) 

İş ve Sosyal İlişkiler 13, 14,15, 16, 17, 18, 19 

Psikolojik Durum 20 (a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, y, z, aa, 
bb, cc, dd, ee, ff, gg, hh), 21, 22, 23, 24, 25, 26 

 

Formda ters skorlanan sorular 1, 2, 3, 4, 12 (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k), 20 (a, b, c, d, e, 

f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, y, z, aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg, hh), 21 ve 25. sorulardır. 

Bu sorular dışında en düşük puan en kötü durumu, en yüksek puan en iyi durumu 

belirtmektedir (Tablo 3-2). Hastaların sosyodemografik özellikleri cinsiyet, yaş, eğitim 

durumu, mesleki durumu, gelir durumu birinci bölümde değerlendirilmiştir.  

Çalışmada formun fonksiyon bölümü dışındaki bölümleri beşli Likert tipi skala 

kullanılarak hastalar tarafından skorlandırılmıştır.   
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Tablo 3-2: Yeniden puanlandırma 

Cevap seçimi   Formdaki değer  Son değer 

Her zaman/çok şiddetli/çok sık 1 1 

Genellikle/şiddetli/sık 2 2 

Bazen/orta derecede 3 3 

Seyrek olarak/hafif 4 4 

Hiçbir zaman/çok hafif 5 5 

Ters puanlanan sorularda ise;   

Her zaman/çok şiddetli/çok sık 1 5 

Genellikle/şiddetli/sık 2 4 

Bazen/orta derecede 3 3 

Seyrek olarak/hafif 4 2 

Hiçbir zaman/çok hafif 5 1 

 

Geliştirilen TMRYK ölçeğinin güvenilirliği, iç tutarlılık analizinin yapılması, bölümler arası 

cronbach α değerinin hesaplanmasıyla ortaya konmuştur. Formun geçerliliği uzman görüşü 

tekniği ile ölçülen içerik geçerliliği değerlendirilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Tedavi öncesi ve 

sonrası klinik verilerin değişimi ile yaşam kalitesi skorlarının uyumu ölçeğin duyarlılığını 

ortaya koymaktadır. 

 

3.5.  İstatistiksel Değerlendirme 
 

Bu çalışmada istatistiksel analizler NCSS 2007 paket programı ile yapılmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesinde  tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama,standart 

sapma) yanı sıra gruplar arası karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi, alt grup  

karşılaştırmalarında Tukey çoklu karşılaştırma testi, ikili grupların karşılaştırmasında 

bağımsız t testi, tedavi öncesi ve sonrası karşılaştırmalarda eşlendirilmiş t testi, nitel verilerin  

karşılaştırmalarında ki-kare kullanılmıştır. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 düzeyinde, %95’lik 

güven aralığında değerlendirilmiştir. 
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3.6. Hasta Tedavisi ve Takibi 
 

Çalışmada, hastalara teşhis konulduktan ve yaşam kalitesi formu doldurulduktan sonra 

stabilizasyon splinti uygulandı. Splint uygulandıktan bir hafta sonra hasta kontrole çağrıldı. 

İkinci ve üçüncü kontroller birer ay ara ile yapıldı. Splint uygulandıktan sonra hastalar TMR 

ve tedavisi konusunda bilgilendirildi. Koruyucu tedavi olarak iki taraflı çiğneme yapması, 

ısırma hareketi yapmaması, gün içerisinde dişlerini sıkmaması ve sakız çiğnememesi önerildi. 

Lokalize kas ağrısı olan hastalara sıcak uygulaması, germe ve koordinasyon egzersizleri 

tavsiye edildi. Redüksiyonlu disk deplasmanı olan hastalarda ön konumlandırma egzersizleri 

tavsiye edildi. Tüm hastaların 24 saat splint kullanması tavsiye edildi. 

 

3.6.1.  Stabilizasyon splinti 
 

Çalışmamızda tüm hastaların alt ve üst çenelerinden aljinat ölçü materyeli alınan 

ölçülere sert alçı dökülerek modeller hazırlandı. Hastaların kapanışı 2 mm yükseltilerek ve 

posterior temaslar engellenerek anterior rampa yardımı ile mum kayıt alındı. Artikülatöre 

bağlandıktan sonra şeffaf akrilikten okluzal stabilizasyon splinti hazırlandı.  

 

Hazırlanan apareyler hastaların alt çenesine uygulandı. Retansiyon ve stabilitesi 

sağlandıktan sonra okluzal çatışmalar giderildi. Sentrik ilişkide ve habituel kapanışta 

çatışmasız ve eş zamanlı diş temasları sağlamak amacıyla okluzal aşındırmalar yapıldı (Şekil 

3-1). 

 

 

Şekil 3-1: Stabilizasyon  splinti kanin koruyuculu okluzyon (41) 
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Hastalara uygulanan stabilizasyon splintlerinde kanin koruyuculu okluzyon tipi tercih 

edildi. Sentrik ilişki ile hastanın sahip olduğu habituel kapanış arasında çatışmasız, serbest 

alan, sentrikten eksentriğe aşındırmalar yaparak, sağlandı. Optimum okluzyon (75, 100) 

kriterlerine ulaşıldı. Splintleri tesviye ve cilaları yapıldıktan sonra hastalara teslim edildi. 

Apareylerin 24 saat ve yemek sırasında da kullanılması istendi. 

 

Kontrollerde hastaların okluzal ilişkileri tekrar değerlendirildi. İlk uygulamadaki 

aşındırma işlemleri gerekli görüldüğü takdirde tekrarlandı. Dikey boyut en yakın konuşma 

mesafesi yöntemine (21) göre  modifiye edildi. 
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4. BULGULAR 

 

Tablo 4-1: İç tutarlılık ölçümü 

 α-Cronbach 

Genel Sağlık 0,796 

Fonksiyon 0,848 

İş ve Sosyal İlişkiler 0,836 

Depresyon1 0,903 

Somatik Ağrı 0,846 

Somatik 0,897 

 

Araştırmamızda oluşturduğumuz formun güvenilirliği, iç tutarlılığı metodu 

kullanılarak (cronbach-α ) hesaplanmıştır (Tablo 4-1). 

 

Tablo 4-2: Sosyodemografik veriler. 

  Sayı % 

Kadın 37 75,50% 
Cinsiyet 

Erkek 12 24,50% 

Evet 20 40,80% Şu an gelir getiren bir işte  
çalışyormusunuz? Hayır 29 59,20% 

Evli 29 59,20% 

Bekar 19 38,80% Medeni Durum 

Dul 1 2,00% 

İlkokul 14 28,60% 

Ortaokul 5 10,20% 

Lise 14 28,60% 

Yüksekokul 5 10,20% 

Eğitim Durumu 

Üniversite 11 22,40% 

<250 YTL 20 40,80% 

250-500 YTL 12 24,50% 

500-1000 YTL 13 26,50% 
Yaklaşık Aylık gelir 

>1000 YTL 4 8,20% 
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Araştırmamıza dahil olan 49 hastadan 37(%75)’si bayan hasta, 12(%24)’si erkek 

hastadır. Aylık gelir getiren bir işte çalışan hastaların sayısı 20(%40) iken Aylık geliri 

olmayan hastaların sayısı 29(%59) olarak tespit edilmiştir. 49 hastadan 29(%59)’si evli, 

19(%38)’i bekar iken sadece 1(%2) hastanın dul olduğu göze çarpmaktadır. Eğitim durumu 

incelendiğinde 14(%28)’i ilkokul, 14(%28)’i lise, 5(%10)’i yüksekokul, 5(%10)’i ortaokul 

mezunu iken 11(%22)’i üniversite mezunu olarak dağılım göstermektedir. Yaklaşık aylık gelir 

dağılımına bakıldığında hastaların 20(%40)’i 250 YTL ve altı kazanmaktadır. Bu durumda 

araştırmamıza katılmış olan hastaların arasında bayan hastaların anlamlı derecede fazla 

olduğu bununla beraber evli hastalar ile birlikte gelir düzeyi düşük hastalarda eklem 

sikayetinin daha yaygın olduğu ortaya konmuştur (Tablo 4-2). 

 

Tablo 4-3: Tedavi öncesi ve sonrası verilerin dağılımı. 

  Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası Mc 
Nemar's  

Hayır Yok 4 8,20% 38 77,60% 

Sağda 15 30,60% 7 14,30% 

Solda 15 30,60% 3 6,10% 
Yüzünüzde ağrı Var mı? 

Her iki tarafta 15 30,60% 1 2,00% 0,0001 

Düz 17 34,70% 34 69,40% 

Sağa Defleksiyon 6 12,20% 3 6,10% 

Sağa Deviasyon 8 16,30% 4 8,20% 

Sola Defleksiyon 10 20,40% 4 8,20% 

Ağız açma yolu 

Sola Deviasyon 8 16,30% 4 8,20% 0,0001 

Hayır Yok 19 38,80% 44 89,80% 

Sağda 11 22,40% 4 8,20% 

Solda 13 26,50%   0,00% 
Kas ağrısı  

Her iki tarafta 6 12,20% 1 2,00% 0,0001 

Hayır Yok 34 69,40% 48 98,00% 

Sağda 6 12,20% 1 2,00% 

Solda 6 12,20%   0,00% 
TM eklem ağrısı  

Her iki tarafta 3 6,10%   0,00% 0,001 

 

Tedavi öncesinde 49 hastadan sadece 4 tanesi yüzünde ağrı şikayetinin bulunmadığını 

ifade ederken tedavi sonrasında bu sayı 38 hasta olarak anlamlı artış göstermektedir. Kas 

ağrısı, ağız açma yolu, eklem bölgesi ağrısı bölümlerinde ileri derecede anlamlı pozitif artış 

tespit edilmiştir (Tablo 4-3). 
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Tablo 4-4: Ses özelliklerinin tedavi öncesi ve sonrası dağılımı. 

 

Ses yok 28 57,10% 27 55,10% 

Tıklama 19 38,80% 20 40,80% Eklem Sesleri Ağız 
açmada sol 

İnce krepitus 2 4,10% 2 4,10% 0,317 

Ses yok 39 79,60% 41 83,70% 

Tıklama 9 18,40% 7 14,30% Eklem Sesleri 
Ağızkapamada sağ 

İnce krepitus 1 2,00% 1 2,00% 0,157 

Ses yok 32 65,30% 33 67,30% 

Tıklama 15 30,60% 14 28,60% Eklem Sesleri Ağız 
kapamada sol 

İnce krepitus 2 4,10% 2 4,10% 0,317 

Hayır 15 30,60% 15 30,60% 

Evet 12 24,50% 11 22,40% 
Karşılıklı tıklama 

protruziv açmada yok 
oluyor sağ 

Karşılıklı tıklama yok 22 44,90% 23 46,90% 0,683 

Hayır 13 26,50% 12 24,50% 

Evet 14 28,60% 12 24,50% 
Karşılıklı tıklama 

protruziv açmada yok 
oluyor sol 

Karşılıklı tıklama yok 22 44,90% 25 51,00% 0,102 

 

Araştırmamızda ağız açmada ve kapatmadaki eklem sesleri ve protruziv açmadaki 

eklem sesleri değerlendirildiğinde anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum ilgili 

hasta grubunun yaşam kalitesi skorlarındaki anlamlı artışa engel olmamaktadır (Tablo 4-4). 
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Tablo 4-5: Çene hareketlerinde klinik verilerin dağılımı. 

  Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası Mc Nemar's 

Yok 23 46,90% 45 91,80% 

Sağ 10 20,40% 2 4,10% 

Sol 12 24,50% 2 4,10% 

Eksentrik hareketler Kas ağrısı 
sağ 

Her iki taraf 4 8,10%  0,00% 0,0001 

Yok 30 61,20% 43 87,80% 

Sağ 8 16,30% 4 8,20% 

Sol 7 14,30% 2 4,10% 

Eksentrik hareketler Kas ağrısı 
sol 

Her iki taraf 4 8,10%  0,00% 0,001 

Yok 39 79,60% 49 100,00% 

Sağ 3 6,10%  0,00% 

Sol 4 8,20%  0,00% 

Eksentrik hareketler TM eklem 
ağrısı sağ 

Her iki taraf 3 6,10%  0,00% 0,005 

Yok 39 79,60% 48 98,00% 

Sağ 5 10,20% 1 2,00% 

Sol 1 2,00%  0,00% 

Her iki taraf 4 8,20%  0,00% 

Tıklama 8 16,30% 8 16,30% 

 Eksentrik hareketler TM eklem 
ağrısı sol 

İnce krepitus 1 2,00% 1 2,00% 0,007 

 

Kas palpasyon ve eklem palpasyon skorlarında ileri derecede anlamlı düzelme mevcut 

olduğu tespit edilmiştir. (Tablo 4-5). 
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Tablo 4-6: Yaşam kalitesi skorlarının dağılımı. 

Her zaman 35 71,40% 45 91,80% 

Genellikle 9 18,40% 3 6,10% 

Bazen 3 6,10% 1 2,00% 
Günlük işleriniz yapıp kendinize 
bakabiliyormusunuz? 

Seyrek olarak 2 4,10%   0,00% 0,002 

Hayır 42 85,70% 49 100,00% 
Bir şey yeme içme 

Evet 7 14,30%   0,00% 0,008 

Hayır 38 77,60% 46 93,90% 
Yumuşak yiyecekler yemek 

Evet 11 22,40% 3 6,10% 0,011 

Hayır 30 61,20% 41 83,70% 
Yutkunmak 

Evet 19 38,80% 8 16,30% 0,002 

Çok sık 2 4,10%   0,00% 

Sık 5 10,20% 3 6,30% 

Bazen 11 22,40% 5 10,40% 

Seyrek olarak 12 24,50% 15 31,30% 

Çenenizde hissettiğiniz ses veya kıstlılık 
eğlence,sosyal toplantılara katılmanızı 
nasıl etkiledi? 

Hiç bir zaman 19 38,80% 25 52,10% 0,001 

Çok etkiledi 5 10,20% 1 2,00% 

Etkiledi 14 28,60% 10 20,40% 

Ne etkiledi ne 
etkilemedi 2 4,10% 7 14,30% 

Pek etkilmedi 12 24,50% 15 30,60% 

Hastalığınız ekonomik durumunuzu 
olumsuz yönde etkiledi mi? 

Hiç etkilemedi 16 32,70% 16 32,70% 0,017 

 

 

Yaşam kalitesi skorlarının tümünde ileri derecede anlamlı artışlar gözlenmektedir. 

(Tablo 4-6). 

 

Tablo 4-7: Klinik verilerin tedavi önce ve sonrası dağılımı. 

 Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası Z p 

Ağız Açma Kapasitesi  Yardımsız Ağız Açma 37,08±7,38 44,12±3,24 -5,61 0,0001 

Ağız Açma Kapasitesi  Yardımla Ağız Açma 39,69±7,14 45,69±3,52 -5,31 0,0001 

Sağ Lateral Hareket 5,02±2,09 6,51±1,56 -4,61 0,0001 

Sol Lateral Hareket 5,24±2,08 6,8±1,58 -4,77 0,0001 

Protrusiv Hareket 5,47±1,7 6,53±0,98 -4,24 0,0001 

 

Klinik verilerin tedavi sonrası değerleri ileri derecede anlamlı düzelme 

göstermektedir. Tedavi öncesi ve sonrası kıyaslandığında maksimum yardımsız ağız açmada 
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ortalama 5.61mm artış sağlanmıştır. Tüm çene hareketlerindeki artışlar anlamlı bulunmuştur 

(Tablo 4-7). 

 

Tablo 4-8: Yaşam kalitesi verilerinin gruplara göre dağılımı. 

 Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası Z p 

Genel Sağlık 45,96±12,32 56,53±6,60 -5,21 0,0001 

Fonksiyon 50,83±22,02 11,87±17,91 -5,88 0,0001 

İş ve Sosyal İlişkiler 69,68±21,72 86,44±11,97 -5,55 0,0001 

Depresyon1 1,34±0,67 1,05±0,46 -3,53 0,0001 

Somatik Ağrı 1,44±0,8 0,97±0,63 -5,18 0,0001 

Somatik 1,28±0,76 0,92±0,6 -4,42 0,0001 

 

Tedavi sonrası değerlendirmelerde genel sağlık, fonksiyon, sosyal ilişkiler, psikolojik 

durumda ileri derecede anlamlı artış saptanmaktadır (Tablo 4-8). 
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Tablo 4-9: Tedavi öncesi ve sonrası TME palpasyon değerleri. 

 

Tedavi öncesi ve sonrası TME palpasyon skorlarında anlamlı fark bulunmuştur.(Tablo 

4-9). 

     

Yok 30 61,20% 46 93,90% 0,0001 

Hafif Ağrı 6 12,20% 3 6,10%  

Orta derecedeli ağrı 11 22,40%   0,00%  
TME Palpasyonu lateral kutup Sağ 

Ciddi seviyede (şiddetli) ağrı 2 4,10%   0,00%  

Yok 24 49,00% 45 91,80% 0,0001 

Hafif Ağrı 8 16,30% 4 8,20%  

Orta derecedeli ağrı 15 30,60%   0,00%  
TME Palpasyonu lateral kutup Sol 

Ciddi seviyede (şiddetli) ağrı 2 4,10%   0,00%  

Yok 34 69,40% 44 89,80% 0,001 

Hafif Ağrı 5 10,20% 5 10,20%  

Orta derecedeli ağrı 9 18,40%   0,00%  
TME Palpasyonu posterior Sağ 

Ciddi seviyede (şiddetli) ağrı 1 2,00%   0,00%  

Yok 29 59,20% 44 89,80% 0,0001 

Hafif Ağrı 7 14,30% 5 10,20%  

Orta derecedeli ağrı 11 22,40%   0,00%  
TME Palpasyonu posterior Sol 

Ciddi seviyede (şiddetli) ağrı 2 4,10%   0,00%  
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5. TARTIŞMA 

 

Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi değerlendirmesinde bulunan ölçekler arasında çok 

az sayıda ölçek geçerlilik, güvenilirlik ve duyarlılık açısından yeterli bulunmaktadır (17, 

25). 

 

Gerçekleştirdiğimiz literatür incelemesinde, TMR hastalarının yaşam kalitesi 

skorlarını ölçen, Türk diline uygun çevirisi yapılmış ve Türk toplumu için 

standardizasyon ve norm çalışması gerçekleştirilmiş, geçerlilik ve güvenilirliğe sahip 

yaşam kalitesi ölçeği bulunamamıştır.  

 

Pek çok araştırmacı yeni geliştirilen bir yaşam kalitesi ölçeğinde geçerlilik, 

güvenilirlik ve duyarlılığın mutlaka bulunması gerektiğini belirtmiştir (25, 73, 74, 121). 

Araştırmamızda oluşturduğumuz formun geçerliliği, içerik geçerliliği yöntemi 

kullanılarak; güvenilirliği, iç tutarlılık ölçümleri yapılarak ortaya konmuştur. Tedavi 

öncesi ve sonrası klinik verilere olumlu tepki vermesi de formun duyarlı olduğunu 

ortaya koymaktadır. Dworkin ve ark (69), Mollaoğlu ve ark. (95), geliştirdikleri 

ölçeklerin iç tutarlılıklarını cronbach α katsayısını ölçerek tespit etmişlerdir. 

 

Bugüne kadar oral sağlığa bağlı yaşam kalitesini ölçmeyi amaçlayan pek çok 

çalışma yapılmış ve bu amaçla çeşitli anketler hazırlanmıştır. Konuyla ilgili hazırlanmış 

ilk formlardan biri Cushing ve arkadaşları tarafından (31) 1986’da ortaya konmuştur. 

“Dişsel Rahatsızlıkların Sosyal Etkilerinin Ölçümü” ismindeki bu form 14 maddeden 

oluşmaktadır. Bu çalışmada skorlama 0 ve 1 (şikayet olmaması durumu=0, şikayet 

durumu=1) şeklindedir. Çalışmacılar formdaki soruları yemek yeme, iletişim, ağrı, 

rahatsızlık ve estetik olmak üzere 5 kategoriye ayırmışlardır. İletişim bölümü bizim 

çalışmamızdaki İş ve Sosyal İlişkiler bölümüne uyum göstermekte iken, yemek yeme 

bölümü soruları çalışmamızdaki fonksiyon bölümü soruları ile; rahatsızlık ve ağrı 
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bölümü Genel Durum, Ağrı ve Semptomlar bölümü ile; estetik bölümü de psikolojik 

durum bölümü ile benzerlik göstermektedir.  

 

Biz çalışmamızda daha öncesinde litteratürde geçen geçerliliği ve güvenirliği 

kanıtlanmış TMR/ATK, Çene Yüz Defekli Hastalarda Yaşam Kalitesi formu, OHİP 

(Oral Health İmpact Profile) ölçeklerinden faydalanarak ve klinik tecrübesinden 

faydalandığımız Prof.Dr.Esengün YENGİN’in değerlendirmesi aracılığıyla konuyla 

ilgili uzman hekim tekniğinden faydalanarak oluşturduk. Psikolojik durum bölümü, 

geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış olan TMR/ATK’ nin psikolojik durum 

bölümünden alınmıştır. 

 

Formun ilk bölümü olan klinik muayene bölümünde genel olarak TMR 

mevcudiyetini tespit etmek amacını taşımaktadır. Ağrılı noktalar iki ayrı metod ile tespit 

edilebilmektedir. Bunlar palpasyon ve basınç algometresi yöntemidir. Taştekin ve 

arkadaşlarının (125) yaptıkları çalışmada; kas palpasyon değerlerinin tespitine yönelik 

yapılan araştırmalarda manuel palpasyon yöntemi algometre ile kıyaslandığında 

numerik sonuç veremiyor olmasına rağmen ağrılı noktaların tespitinde parmak basıncı 

ile tespit yöntemi yeterli bulunmuştur. Rasmussen ve arkadaşları (112) da 1990 yılında 

yaptıkları çalışmada günlük rutin muayenede palpasyon yöntemini daha uygun bir 

yöntem olarak ortaya koymuşlardır. Marques ve arkadaşlarının (89) ifade ettiğine göre 

yaşam kalitesini ağrı eşiği derecesi etkilememekte ancak basınçla tespit edilen ağrılı 

noktaların sayısı etkilemektedir. Diğer bir araştırmada Wolfe (135) klinik semptomlar 

ile dolorimetrik ağrı eşiği arasında zayıf korelasyon olduğunu ancak basınçla tespit 

edilen ağrılı nokta muayenesi bulgularıyla klinik semptomların çok daha iyi örtüştüğünü 

vurgulamıştır. 

 

Bu araştırmada aynı hekim tarafından manuel palpasyon ile ağrılı noktaların 

tespiti yöntemini kullanılmıştır. Standardizasyon muayene eden hekimi değiştirmeyerek 

sağlanmıştır. Algometre kullanım zorluğu ve her kas grubuna rahatlıkla 

uygulanamaması sebebiyle araştırmamızda kullanmamıştır. Literatürde belirtildiği üzere 
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ağrı eşiği değerinden çok ağrılı nokta sayısının yaşam kalitesi skorunu etkileyeceği 

yönündeki veriler göz önüne alınmıştır (89, 112, 125, 129). 

 

Tezbaşaran (128) ve Ünsal (132)’ a göre form içerisinde kullanılan soruların 

bazılarında 5 en yüksek puan iken bazı sorularda 5 en düşük puanı temsil edecek şekilde 

ters düzenlenmeli ve bu sorular gruplandırılmadan form içerisine yerleştirilmelidir. 

Aynı araştırmacılar, kullanılacak yanıt skalasının likert tipi olarak seçilmesinin 

optimum cevaplanabilirliği ortaya koyacağını ifade etmişlerdir.  

 

Ünsal (132)’ın belirttiğine göre yapılandırılmış anketler ya Likert tipi bir skala 

ile ya da çoktan seçmeli cevap seçenekleri ile veri toplar. Kapalı uçlu sorular (sınıflayıcı 

türde ölçüm yapan sorular), derecelendirme ölçekleri (Likert tarzı ölçekler, zıt anlam 

ölçekleri, sıralayıcı ölçekler ve Thurstone ölçekleri) kullanırlar. Araştırmamızda 

geliştirdiğimiz TMRYK formunun skorlandırılmasında 5 seçenekli Likert tipi yanıt 

skalası kullanılmıştır. 

 

Hassel ve arkadaşları (57) yaşlılarda oral sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini 

ölçmek amacıyla 49 soru, 7 bölümden oluşan bir form kullanmışlardır. Fonksiyonel 

kısıtlama, fiziksel ağrı, psikolojik rahatsızlık, sosyal yetersizlik, fiziksel yetersizlik, 

psikolojik yetersizlik ve sakatlık bölümlerine ayrılmış bu form Oral Sağlığı Etkileme 

Grafiği’nin Alman versiyonudur. Bu çalışmada da skorlama için bizim çalışmamızda 

olduğu gibi Likert skalası kullanılmıştır.  

 

Jedel ve arkadaşları (66) TMR’si olan çocuk hastalar üzerinde yaptıkları bir 

araştırmada 87 sorudan ve 12 bölümden oluşan bir form kullanmışlardır. 

 

Reisine ve arkadaşlarının 1989 yılında yaptıkları araştırmada, TMR’si olan 

hastaların yaşam kalitesi değerlerini periodontal hastalığı olan, diş eksikliği olan 

hastalarla kıyaslamışlar. Sonuç olarak en düşük yaşam kalitesi değerlerine TMR’si olan 

hastaların sahip olduğunu tespit etmişlerdir (113). Bu nedenle yaşam kalitesine etkisinin 
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olacağı beklenmektedir. Ancak bu durumu tespit etmek oldukça güçtür. Yaşam kalitesi 

ve TMR karmaşık, çok boyutlu yapıya sahip olgulardır.  

 

Kafas ve arkadaşlarının TMR’si olan hastalardaki ağrının bio-psikososyal 

boyutunu inceledikleri araştırmalarında, anksiyete ve depresyonun ağrının 

kronikleşmesine sebep olduğu ancak depresyon hastalarının ve kronik ağrı hastalarının 

ağrı ile baş edebilme yeteneklerinin daha yüksek olduğundan yaşam kalitesi verilerinin 

depresyonsuz hastalara göre daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir (70). Kafas ve 

Leeson (70) TMR’nin yaşam kalitesini etkileme sürecini şu şekilde tanımlamışlardır; 

“Ağrı, yeme ve çiğnemeyi bozmakta bu durum hayattan zevk almayı düşürmekte ve 

sonuç olarak hastanın duygudurumunu bozarak ilişkilerini etkilemektedir.”. Böylelikle 

ağrı, yaşam kalitesi değerlerini düşürmektedir. Benzer şekilde ağrının varlığı uyku 

düzensizliği yaratmaktadır. Yaşam kalitesini etkileyen diğer bir sebep de bu şekilde 

açıklanmaktadır (70). Araştırmamızda, ağrının ortadan kalkması sonucu yaşam kalitesi 

skorlarının anlamlı artış göstermesi, TMR’ larda yaşam kalitesi skorlarını etkileyen en 

önemli etkenin ağrı olduğunu ortaya koymaktadır. Kondil-disk düzensizliğine sahip 

hastalarda eklem sesleri varlığı devam etmesine rağmen yaşam kalitesi skorları her 

alanda anlamlı artış göstermektedir.  

 

Dworkin, yaptığı çalışmalarında (38, 39, 40) eklem şikayeti kaynaklı ağrı ile 

eklemin disfonksiyonu arasındaki ilşikiyi incelemiş ve hastalarda ağrı durumu 

değişebilirken, çene fonksiyonun veya eklem seslerinin ağrı durumundan bağımsız 

olarak sabit kaldığını veya değiştiğini ifade etmiştir. Araştırmacı böylelikle ağrı ile çene 

fonksiyonlarının birbirinden bağımsızlığını ortaya koymuştur.  

 

Pek çok çalışmada eklem düzensizliklerinde en önemli sorunun ağrı olduğu 

vurgulanmaktadır ve hastaların tedavi ihtiyacı olduğunu hissetmesindeki en önemli 

parametrenin ağrı olduğu dile getirilmiştir (38, 39, 40, 41, 98). Yaptıkları çalışmada 

Ohrbach ve Dworkin (98) ağrı durumunun hastanın psikilojik durumu ile ilişkisin 

olmadığını ancak ağrı hissetme ve başedebilme özelliklerinin depresyon ve anksiyete ile 

ilişkili olduğunu ifade etmektedirler. Böylelikle depresyon ve anksiyetenin ağrı ile 
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ilişkisi ortaya konmuştur (98). Buna göre, yaşam kalitesi değerlerinin en önemli 

parametresinin ağrı olduğunu, ağrı ortadan kalktığında yaşam kalitesi değerlerinin 

arttığını ve hastanın tedavi ihtiyacı hissetme duygusunun ortadan kalktığını 

düşünmekteyiz. 

 

Temporomandibular rahatsızlıkların kontrol altına alınmasında temel prensip 

olarak konservatif tedavi önerilmektedir. Bu tedavinin en etkili komponenti olarak 

sıklıkla stabilizasyon splinti önerilmektedir (24, 32, 52, 77, 138). Raphael ve Marbach 

(111) okluzal splintlerin lokal kas ağrısında başarılı olduğunu, etkili olamadıkları 

ağrıların fibromiyaljiye bağlı ağrılar olduğunu bildirmişlerdir. Dylina (41) 2001 yılında 

yaptığı çalışmada splint tedavisini, hareketli apareyler yardımı ile parafonksiyonel 

kuvvetlerin iletimini mekanik olarak azaltan ve nöromüsküler uyumu tamamlayan bir 

sanat olarak tanımlanmıştır.  

 

Okluzyon restoratif dişhekimliğinde, protetik tedavide ve stomatognatik 

sistemin stabilitesinin sağlanmasında çok önemli bir kriterdir. Bununla beraber pek çok 

araştırmacı tarafından TMR’ nin gelişmesinde etkili bir komponent olarak kabul 

edilmiştir (9, 16, 34, 64, 86, 87, 105, 109, 115, 120, 134). Bruehl ve ark. (18) ve 

Gremillion ve arkadaşları (55) okluzyonun denge halinde ve sorunsuz gözükürken dahi 

eklem rahatsızlıkları var olabildiğini ancak bu okluzyonun birey adaptasyonu sonucu 

eklem içi kompresyon ve dekompresyon mekanizmaları ile tolere edildiğini 

bildirmişlerdir. Bakke ve Möller’ e (12) göre 50 µm’luk bir okluzal çatışma dahi 

koordine kas aktivitesinde degişikliğe yol açabildiği belirtilmiştir. Bu sebeple 

sürtünmesiz ve iyi tatbik edilmiş bir splint kas aktivitesini azaltmada çok daha başarılı 

olacaktır. Greene ve Laskin (54) 71 hasta üzerinde yaptıkları araştırmada, 2 tip okluzal 

splinti karşılaştırmışlar. Stabilizasyon splintinin, anterior konumlandırma apareyine 

oranla, kondil disk düzensizliği olan hastalarda subjektif ve objektif semptomları 

elimine etmekte daha başarılı olduğunu tespit etmişlerdir.  

 

Bu görüşlerden yola çıkarak, araştırmamıza dahil olan hastaların okluzal 

durumları göze alınmaksızın stabilizasyon splinti uygulaması yapılmıştır. Her hasta için 
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kanin rehberliğine sahip okluzyon tipi seçilmiştir. Tedavi sonrasında ise önceden tolere 

edilmiş okluzal bozuklukların, kas aktivitelerinin normale dönmesi sonucu, gözlenmesi 

mümkün olmuştur.  

 

Mao ve arkadaşları (88) kas aktivitesinin stabilizasyon splinti ile azaltılması 

sonucu, kaslarda hiperaktiviteye bağlı yorgunluk sebebiyle oluşan ağrının ortadan 

kalktığını bildirmişlerdir. Araştırmamızda da stabilizasyon splinti kullanımı sonrası kas 

rahatsızlıklarında anlamlı azalma olmuştur. Bu durumun, kullanılan okluzal 

stabilizasyon splintlerinin kas aktivitesini azaltmadaki ve ağrıyı ortadan kaldırmadaki 

başarısını işaret ettiği düşünülmektedir.  

 

Okeson (101) 1987 yılında yaptığı çalışmasında sert  ve yumuşak splintlerin 

bruksizm üzerine etkisinin tam olarak net olmadığını belirtmekle beraber, sert akrilikten 

hazırlanan splintlerin kas aktivitesini azaltırken yumuşak splintlerin kas aktivitesini 

arttırdığı bildirilmiştir. Araştırmamızda kas aktivitesini arttırmamak, varolan patolojik 

okluzyonu optimum düzeye getirebilmek amacıyla sert akrilikten hazırlanmış splintler 

kullanılmıştır. 

 

Okeson ve ark. (99) 24 saat splint uygulaması sonucu akut veya kronik kas 

aktivitesi semptomlarında ciddi azalmalar rapor etmişlerdir. Dylina (41) gün içerisinde 

çiğneme ve yutkunma sırasında yaklaşık 2000 kez dişlerin maksimum 

interküspidasyona geçtiği  bildirilmiş ve splintlerin 24 saat kullanılmasını önermiştir. 

Araştırmamızda okluzal düzensizlik sonucu meydana gelmiş stomatognatik sistemdeki 

adaptif değişikliğin geri dönmesini engellemek amacıyla, hastaların 24 saat splint 

kullanması tavsiye edilmiştir. Stabilizasyon splinti kullanımı kas rahatsızlığı, kondil 

disk düzensizliği ve kronik dejeneratif rahatsızlığı bulunan hastaların tümünde ileri 

derecede anlamlı düzelme ortaya koymuştur.  

 

Dylina (41) tedavi etkinliği açısından mandibular ve maksiller splintler arasında 

fark olmadığını, ancak mandibular splintlerin, maksiller splintlere oranla konuşmayı ve 

estetiği daha az etkilediğini vurgulamıştır. Araştırmamızda, estetik açıdan daha iyi 
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sonuç vermesi ve 24 saat kullanımı tavsiye edilmesi sebebi ile stabilizasyon splinti 

mandibulaya uygulanmıştır.  

 

Holmgren ve ark (60 ) yaptıkları çalışmada hastaların %61’inde iki haftada bir 

okluzal değişiklik olduğunu kaydetmişlerdir. Araştırmacılar splintte hiç değişiklik 

yapmayı gerektirmeyen üç ay sonunda reversible tedaviyi sonlandırmışlardır. 

Çalışmamızda da stabilizasyon splinti kullanımı üç ay olarak sürelendirilmiştir. 

 

Splintin okluzal ilişkileri kas relaksasyonuna ve enflamasyonun azalmasına bağlı 

olarak değişim gösterdiğinden kontrollerin gerekliliği bildirilmiştir (41). 

Araştırmamızda kontrol muayeneleri birinci hafta, beşinci hafta, dokuzuncu hafta ve 

onüçüncü hafta periyotlarında yapılmıştır. 

 

Çalışma grubumuzdaki hastalara cinsiyet açısından bakıldığında çoğunluğunun 

bayan hastalardan oluştuğu görülmektedir. TMR’ın görülme sıklığının pek çok 

araştırmaya göre erkeklere oranla kadınlarda daha yüksek oluşu bu durumu 

açıklamaktadır (22, 51, 67, 97, 110, 116). Poveda-Roda ve ark (114) TMR’ın kadınlarda 

erkeklere göre 4 kat daha sık görüldüğünü ve yine kadınların erkeklere oranla 3 kat 

daha fazla sıklıkta bu rahatsızlıkları için tedavi arayışına gittiklerini ifade etmektedirler. 

Bazı araştırmacılar bu durumu östrojen hormonlarının etkisine bağlamaktadır (81). 

 

Nakaminami ve ark. (96) yaptıkları çalışmada, yaş, cinsiyet, iş, medeni durum 

gibi sosyal şartların ve psikosomatik faktörlerin teşhis ve tedavide çok etkin olduğunu 

vurgulamışlardır. 

 

Nilsson ve ark. (97) isveç toplumunda 12-19 yaş arası ergenlerde yaptıkları 

çalışmada TME ağrısının yaş ile birlikte anlamlı artış gösterdiğini ve özellikle kızlar 

arasında anlamlı derecede yaygın olduğunu ortaya koymuşlardır. Rutkiewicz ve 

ark.(116) Fin toplumunda yaptıkları çalışma sonucunda bayanlarda ve ileri yaşlarda 

TMR sıklığının artış gösterdiğini ortaya koymuşlardır. 
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Poveda ve ark. (114) TMR ların populasyonun önemli bir çoğunluğunu etkileyen 

halk sağlığı problemi olduğunu vurgulamışlardır. Okluzal düzensizlik ile TME 

semptomları arasında bir ilişki olmadığını ancak bayanlarda ve ileri yaşalarda anlamli 

sıklık gösterdiğini ortaya koymuşlardır. 

 

Rantala ve ark. (110) 241hasta üzerinde TMD/RDC formunu birinci bölümünü  

kullanarak yaptıkları çalışmada TMR semptomlarını ve sosyodemografik özelliklerle 

olan ilişkilerini incelemişlerdir. Sonuç olarak TMR kadınlarda erkeklere oranla anlamlı 

dercede daha sık olarak rastlanmıştır. 

 

Godoy ve ark. (51) yaptıkları çalışmada 16-18 yaş arasındaki gençlerde TMR , 

cinsiyet, kendine güven ve asabi davranış arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Sonuç 

olarak özgüven ve cinsiyetin ileri derecede anlamlı olarak TMR semptomlarını 

etkilediğini ortaya koymuşlardır. Bu araştırmada da benzer şekilde kızlarda daha sık 

TMR semptomuna rastlanıldığı bildirilmektedir. 

 

Çalışmamızda elde ettiğimiz sosyodemografik verilerde dikkati çeken bir diğer 

nokta da TMR tanısı komuş hastalar arasında gelir düzeyi düşük hastaların anlamlı 

derecede daha fazla oluşudur. Bu bulgumuz Carlsson ve arkadaşlarının (22) 

çalışmasının sonuçlarıyla da desteklenmektedir. Çalışmacılar, araştırmalarında 350 

hastaya uyguladıkları anket verileri sonucunda düşük sosyal düzey ve düşük eğitim 

durumunun çiğneme sistemi sağlığı üzerinde anlamlı negatif etkiye sahip olduğunu 

ortaya koymuşlardır. (22) 

 

Johansson ve ark.(67) 8888 hasta üzerinde yaptıkları çalışmada medeni durum, 

üniversite eğitimi ve sigara kullanımının anlamlı olarak bruksizmle ilişkili olduğunu 

bulmuşlardır. Bununla beraber cinsiyet (kadın), yetersiz genel sağlık durumu, dental 

problemler ve sosyal faktörlerin TMR semptomları ve bruksizmle anlamlı derecede 

ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu araştırmacıların diğer tüm verileri bizim 

çalımamızla uyum gösterirken medeni durumun etkisi konusunda bulgularımız farklılık 

göstermektedir. Bizim araştırmamızda evli bireylerde TMR sıklığını daha fazla 

bulunmuşken Johansson ve arkadaşlarının bulgularında bekarlarda bu oran daha yüksek 
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olarak bulunmuştur. Bu durumun kültürler arası farklılıkla ilgili olabileceği 

düşünülmektedir. 

 

Araştırmamızda elde edilen; okluzal splint tedavisini takiben hastaların 

yüzlerindeki ağrı şikayetlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gözlendiği sonucu 

okluzal splintlerin ağrı üzerindeki olumlu etkisini vurgulayan çalışmalarca 

desteklenmektedir. (26, 42, 71, 79, 137).  Ekberg ve ark (42) 2006 yılında stabilizasyon 

splinti tedavisinin TMR olan hastalarda kassal ağrılar ve baş ağrıları üzerindeki etkisini 

inceledikleri çalışmalarında hem kısa dönem hem de uzun dönem bulgularında çiğneme 

kaslarındaki ağrıda %30 oranında azalma gözlemişlerdir. Yoshida ve arkadaşlarının 

(137) aşağı ve yukarı doğru kıvrılmış olan temporomandibular eklem disklerinde 

yaptıkları çalışmada her iki tip rahatsızlıkta da okluzal splint tedavisini takiben çiğneme 

kaslarındaki ağrıda anlamlı azalma gözlemlemişlerdir. Bu çalışmaların sonuçları bizim 

bulgularımızla uyum göstermektedir. 

 

Emshoff ve Bertram (43) da stabilizasyon splintlerinin baş-boyun bölgesi kasları 

üzerindeki kısa dönem etkilerini inceledikleri çalışmalarında 2 aylık splint kullanımı 

sonrası ultrasonografik incelemelerle kas ağrılarındaki azalmaları doğrulamışlardır.  

 

Biz de çalışmamızda hem hastaların ankete verdikleri cevaplardan, hem de klinik 

muayene sonuçlarından elde ettiğimiz bulgularda stabilizasyon splinti tedavisi 

sonrasında çiğneme kasları ve çene eklemi bölgelerindeki ağrılarda anlamlı azalma 

gözlemledik.  

 

Tedavi öncesi ve sonrası verilerin karşılaştırılmasında elde ettiğimiz bir diğer 

bulgu olan ağız açma kapasitesinde artış da yine pek çok araştırmacının bulgusuyla 

uyum göstermektedir (10, 13, 79, 118). Le Bell ve Forssell (79) 22 hasta üzerinde 

yaptıkları çalışmalarında stabilizasyon splinti uyguladıkları hastalarında 2 yıllık takip 

sonrasında maksimum ağız açıklığı miktarlarında 24-38mm’ den 31-60mm’ye artış elde 

ettiklerini bildirmişlerdir.  

 

Behr ve ark. (13) yaptıkları çalışmada değişik splint tiplerinin 

temporomandibular rahatsızlıklar üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Araştırmaya 
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eklem bölgesinde ağrı şikayeti bulunan 129 hasta dahil edilmiş; bu hastalara anterior 

repozisyon splinti, stabilizasyon splinti ve pivolu splint tedavisi uygulanmış, 13 yıllık 

takipler sonucunda tedavi etkinliği açısından splintlerde fark olmadığı tespit edilmiştir. 

Eklem sesleri tedavisinde hiçbir splint tedavisi başarılı bulunmamıştır. Ancak ağız 

açıklığı ve ağrının ortadan kalkmasında anlamlı derecede etkin oldukları göze 

çarpmaktadır. 

 

Schmitter ve ark. (118) çalışmalarında redüksiyonsuz disk dislokasyonu teşhisi 

konmuş 65’i bayan 79 hasta; kas palpasyon skorları, ağız açma miktarı ve eklem sesleri 

açısında değerlendirilmiştir. Tedavi yöntemi olarak anterior repozisyon splinti ve 

stabilizasyon splinti uygulanmıştır. 6 ay sonunda tüm hastalarda maksimum ağız 

açıklığı %20 oranında artmış, ağrı palpasyon skorları %50 oranında azalmış olarak 

ortaya konmuştur. Yaptıkları lojistik regresyon testi sonucu stabilizasyon splintinin 

tedavi etkinliiği daha yüksek bulunmuştur. Bu araştırmanın sonuçları da maksimum 

ağız açıklığı oranında artma ve ağrı palpasyon skorlarında azalma açısından bizim 

çalışmamızla benzerlik göstermektedir.  

 

Babadağ ve ark. (10) redüksiyonlu disk deplasmanı bulunan 25 hasta üzerinde 

yaptıkları araştırmada hastaların tümüne stabilizasyon splinti uygulamışlar 10 tanesine 

ek olarak enjeksiyon yapmışlar. Bütün hastalarına, kısıtlı mandibular hareketi ve 

deviasyonu tedaviye yardımcı olmak amacıyla mandibular egzersiz de tavsiye 

etmişlerdir. Klinik veri olarak eklem sesleri, ağız açıklığı, mandibular deviasyon ve 

manyetik rezonans bulgularını değerlendiren çalışmacılar okluzal splint tedavisi gören 

hastalarda 6 ay sonunda semptomlarda ciddi oranda azalma olduğunu tespit etmişlerdir.  

Araştırmamızda ağız açmada ve kapatmadaki eklem sesleri ve protruziv açmadaki 

eklem sesleri değerlendirildiğinde anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Konuyla 

literatür incelendiğinde aynı bulguya pek çok araştırmada rastlanılmaktadır (22, 77, 

126).  

 

Tecco ve ark. (126) çalışmalarında redüksiyonlu disk deplasmanı bulunan 50 

hastanın 20’ sine anterior repozisyon splinti, 20’ sine stabilizasyon splinti 

uygulamışlardır. 10 hasta ise tedavi görmeyerek kontrol grubunu oluşturmuştur. İki ay 
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sonunda ağrıda ciddi azalma görülmesine rağmen ses özelliklerinde anlamlı fark 

bulunmamıştır. 

 

Conti ve ark. (28) ağrı ile beraber eklem sesi bulunan 57 hasta üzerinde 

yaptıkları çalışmada; kanin koruyuculu okluzyon tipine sahip splint, bilateral balansa 

sahip splint ve okluzyonu olmayan splint olmak üzere üç ayrı okluzal özellikteki splinti 

kıyaslamışlardır. Sonuç olarak VAS skorları değerlendirildiğinde ağrı üzerine herhangi 

bir çeşit rehberliğe sahip splintler etkin bulunmuştur. Ses özellikleri zamanla azalmasına 

karşın anlamlı bir ilerleme kaydedememişlerdir. 

 

Kurita ve ark (77) da TMR’ye sahip 232 hasta üzerinde yaptıkları çalışmalarında 

stabilizasyon splinti uygulaması sayesinde ağrı ve kısıtlılığı da içeren pek çok 

semptomda iyileşme gözlenirken, hastaların ses şikayetlerinde anlamlı bir değişiklik 

elde edemediklerini bildirmişlerdir.  

 

Temporomandibular rahatsızlıklarda stabilizasyon splinti tedavisi ile ilgili 

çalışmalar incelendiğinde çoğunlukla eklem sesi semptomunda anlamlı azalma 

gözlenmediği bulgusuna rastlanılsa da bunun aksini bildiren çalışmalar da mevcuttur 

(35). Osteoartrit ve kondil-disk düzensizliği bulunan hastalarda yaptıkları 30 yıllık takip 

çalışması sonucunda de Leeuw ve ark. (35, 126) ilk birkaç yılda eklem seslerinde 

azalma gözlediklerini bildirmişlerdir. Ancak bu çalışmada da ilerleyen yıllarda daha 

fazla bir azalmaya rastlamadıkları dikkati çekmektedir. 
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FORMLAR 

Temporomandibular Eklem Rahatsızlığı olan hastalar 
için hazırlanmış sağlığa bağlı yaşam kalitesi ölçeği 
 
Aşağıdaki anket formu İ.Ü.Diş hekimliği fakültesi Çene Yüz Protezleri Bilim Dalı 
tarafından bilimsel araştırma amacıyla hazırlanmıştır. Soruları okuduktan sonra size en 
uygun seçeneği işaretleyiniz. Teşekkür ederiz. 
 
Adı Soyadı:……………………………………... 
 
Cinsiyeti:  ◊ 1-Kadın                             ◊ 2-Erkek 
 
Doğum Tarihi:………/………/……… 
 
Mesleği: ……………………………………….... 
 
 
Şu anda gelir getiren bir işte çalışıyor musunuz? 
 

◊ 1-Evet ………………………(işinde)  ◊ 2-Hayır 
 
Medeni hali: 
 ◊ 1-Evli       ◊ 2-Bekar         ◊ 3-Dul          ◊ 4-Boşanmış  
 
Eğitim durumu: 
 

◊1-İlkokul    ◊ 2-Ortaokul     ◊3-Lise     ◊ 4-Yüksekokul     ◊ 5-Üniversite                                
◊ 6-üniversite sonrası 

 
Yaklaşık aylık gelir: 
 

◊1-  0-250 Ytl arası                                 ◊ 2-  250-500 Ytl arası                                                                         
◊ 3-  500-1000 Ytl arası                          ◊ 4-  1000 Ytl üzeri 

 
Sosyal güvenceniz var mı ? 
 

◊1-SSK                 ◊2-BAĞKUR              ◊3-EMEKLİ SANDIĞI           
◊4-Yeşil kart         ◊5-SSK emeklisi         ◊6-BAĞKUR emeklisi                      
◊7-EMEKLİ SANDIĞI emeklisi              ◊8-Yok 

Adres:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
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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 
Ince krepitus 3 3 

 
b) Ağız kapamada 

 Sağ Sol 
Ses yok 0 0 
Tıklama 1 1 
Kaba krepitus 2 2 
Ince krepitus 3 3 

 
c) karşılıklı tıklama protrüziv 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 ağrısı 

Yok Sağ Sol Her iki 
taraf 

0 1 2 3 
0 1 2 3 

 
c)protrüziv hareket     _mm 
d)orta hatta kayma      _mm 

 
7. Eksentrik hareketlerde eklem sesleri 

Sağ TME Ses yok Tıkla
ma 

Kaba krepitus Ince 
krepitus 

Sağ lateral h. 0 1 2 3 
Sol lateral h. 0 1 2 3 
Protruziv h. 0 1 2 3 

 
Sol TME Ses yok Tıklama Kaba 

krepitus 
Ince 

krepitus 
Sağ lateral h. 0 1 2 3 
Sol lateral h. 0 1 2 3 
Protruziv 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 ağrı 

 
 

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 ikiside  3 

 Sol tarafta ağrı   
 Yok  0 
 Çene eklemi  1 
 Kaslar  2 
 Her ikiside 

 
 3 

3 Ağız açma yolu   

 Düz   0 
 Sağa  defleksiyon  1 
 Sağa deviasyon  2 
 Sola defleksiyon  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 
    

Muayene formu 
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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 bölge 0 1 2 3 0 1 2 3 

 
9. TME palpasyonu 

 
 
 

 
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 

 
11.Çiğneme kası olmayan kasların palpasyonu 

 
a) sternokleidomastoid kas (SCM) 0 1 2 3 0 1 2 3 
b) trapez kas 0 1 2 3 0 1 2 3 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) lateral kutup 0 1 2 3 0 1 2 3 
b) posterior 0 1 2 3 0 1 2 3 
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1. BÖLÜM – GENEL DURUM AĞRI ve 
SEMPTOMLAR 

 
Aşağıdaki sorularda, durumunuzu en iyi 
belirten ifadeyi, yanındaki numarayı daire 
içine alarak işaretleyiniz. 
 
1 Kendinizi genel olarak nasıl 

hissediyorsunuz ? 
 

 

 Çok iyi 1 
 Iyi 2 
 Normal 3 
 Kötü 4 
 Çok kötü 5 
   
2 Uyku durmunuz nasıl ? 

 
 

 Çok iyi 1 
 Iyi 2 
 Normal 3 
 Kötü 4 
 Çok kötü 5 
   
3 Iştahınız nasıl ?  
  

Çok iyi 
 
1 

 Iyi 2 
 Normal 3 
 Kötü 4 
 Çok kötü 5 
   
4 Günlük işlerinizi yapıp, kendi 

kendinize bakabiliyor 
musunuz?(giyinme, yemek yeme, 
tuvalet-banyo vs.) 

 

   
 Her zaman 1 
 Genellikle 2 
 Bazen 3 
 Seyrek olarak 4 
 Hiçbir zaman 5 
   
5 Son altı aydır yüzünüzde veya çene 

kemiklerinizde ağrı oldu mu ? 
 

   
 Çok sık 1 
 Sık 2 
 Bazen 3 
 Seyrek olarak 4 
 Hiçbir zaman 5 
   
 (hiçbir zaman şıkkını işaretlediyseniz 

9. Soruya geçiniz) 
 

   
6 Yüzünüzdeki veya çenenizdeki 

ağrıyı nasıl tanımlarsınız? 
 

   
 Çok şiddetli 1 
 Şiddetli 2 
 Orta derecede 3 

 Hafif 4 
 Çok hafif 5 
   
7 Yüzünüzde oluşan ağrı günlük 

aktivitelerinizi ne kadar aksattı ? 
 

   
 Her zaman 1 
 Genellikle 2 
 Bazen 3 
 Seyrek olarak 4 
 Hiçbir zaman 5 
   
8 Yüzünüzdeki ağrı eğlencelere 

katılmanızı, sosyal ve ailesel 
aktivitelerde bulunmanızı ne kadar 
etkiledi ? 

 

   
 Her zaman 1 
 Genellikle 2 
 Bazen 3 
 Seyrek olarak 4 
 Hiçbir zaman 5 
   
9 Son altı ayda çene eklemlerinde 

tıkırtı, kütleme sesi veya ağız 
açmada kısıtlılık hissettiniz mi ? 

 

   
 Çok sık 1 
 Sık 2 
 Bazen 3 
 Seyrek olarak 4 
 Hiçbir zaman 

 
5 

 (hiçbir zaman şıkkını 
işaretlediyseniz 12. Soruya geçiniz) 

 

   
10 Çenenizde hissettiğiniz kısıtlılık 

veya ses, eğlencelere, sosyal 
toplantılara katılmanızı ne kadar 
etkiledi ? 

 

   
 Çok sık 1 
 Sık 2 
 Bazen 3 
 Seyrek olarak 4 
 Hiçbir zaman 

 
5 

11 Çenenizdeki sesten veya 
kısıtlılıktan dolayı utanma hissi 
duyduğunuz oldu mu ? 

 

   
 Çok sık 1 
 Sık 2 
 Bazen 3 
 Seyrek olarak 4 
 Hiçbir zaman 

 
5 
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2. BÖLÜM – FONKSİYON 
 
Aşağıdaki sorularda, durumunuzu en 
iyi belirten ifadeyi, yanındaki numarayı 
daire içine alarak işaretleyiniz. 
 
 

12 Çenenizde mevcut olan problem 
aşağıdaki hangi aktiviteleri 
yapmanızı engellemekte ya da 
kısıtlamaktadır ? 

 

a) Çiğneme  
 Evet 0 
 Hayır 

 
1 

b) Bir şey içmek  
 Evet 0 
 Hayır 

 
1 

c) Egzersiz yapmak  
 Evet 0 
 Hayır 

 
1 

d) Sert yiyecekler yemek  
 Evet 0 
 Hayır 

 
1 

e) Yumuşak yiyecekler yemek  
 Evet 0 
 Hayır 

 
1 

f) Gülmek, kahkaha atmak  
 Evet 0 
 Hayır 

 
1 

g) Seksüel aktivite  
 Evet 0 
 Hayır 

 
1 

h) Dişleri yada yüzü temizlemek  
 Evet 0 
 Hayır 

 
1 

i) Esnemek  
 Evet 0 
 Hayır 

 
1 

j) Yutkunmak  
 Evet 0 
 Hayır 

 
1 

k) Konuşmak  
 Evet 0 
 Hayır 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. BÖLÜM – İŞ VE SOSYAL 
İLİŞKİLER 

Aşağıdaki sorularda, durumunuzu en 
iyi belirten ifadeyi, yanındaki numarayı 
daire içine alarak işaretleyiniz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 Hastalığınız işinizi olumsuz yönde etkiledi mi ?  
 Çok etkiledi 1 
 Etkiledi 2 
 Ne etkiledi, ne etkilemedi 3 
 Pek etkilemedi 4 
 Hiç etkilemedi 5 
14 Hastalığınız çalışmanızı etkiliyor mu ? (ev iş dahil)  
 Çok engelliyor 1 
 Engelliyor 2 
 Kararsızım 3 
 Pek engellemiyor 4 
 Hiç engellemiyor 5 
15 Hastalığınız ekonomik durumunuzu olumsuz yönde 

etkiledi mi ? 
 

 Çok etkiledi 1 
 Etkiledi 2 
 Kararsızım  3 
 Pek etkilemedi 4 
 Hiç etkilemedi 5 
16 Hastalığınız nedeniyle çevrenizle iletişim kurmakta 

zorlanıyor musunuz 
 

 Her zaman 1 
 Genellikle 2 
 Bazen 3 
 Seyrek olarak 4 
 Hiçbir zaman 5 
17 Hastalığınız nedeniyle insanlarla bir araya 

gelmekten kaçındığınız oluyor mu ?  
 

 Çok sık 1 
 Sık 2 
 Bazen 3 
 Seyrek olarak 4 
 Hiçbir zaman 5 
18 Kalabalık ortamda gülümsemekten veya yemek 

yemekten kaçındığınız oluyor mu ? 
 

 Çok sık 1 
 Sık 2 
 Bazen 3 
 Seyrek olarak 4 
 Hiçbir zaman 5 
19 Daha önceden bulunduğunuz ortamlara gitmekten 

veya eskiden görüştüğünüz kişilerle görüşmekten 
kaçındığınız oluyor mu ? 

 

 Çok sık 1 
 Sık 2 
 Bazen 3 
 Seyrek olarak 4 
 Hiçbir zaman 

 
5 
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4. BÖLÜM – PSİKOLOJİK DURUM 
Aşağıdaki sorularda, durumunuzu en 
iyi belirten ifadeyi, yanındaki numarayı 
daire içine alarak işaretleyiniz. 
    
20. Geçen ay içerisinde aşağıdaki şıklar 
size ne kadar sıkıntı verdi ? (hiç:0 / az:1 
/ orta:2/ epeyce:3 / çok 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 veya yavaşlama 
 0 1 2 3 4 

 
f) Ölüm yada ölme düşüncesi, endişesi 
 0 1 2 3 4 

 
g) Iştahsızlık 
 0 1 2 3 4 

 
h) Kolayca ağlama  
 0 1 2 3 4 

 
i) Suçluluk hissi 
 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, 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) Boğazında 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 (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) Degersizlik (işe yaramazlık) duygusu 
 0 1 2 3 4 

 
ee) Yakalanmışlık, tuzağa düşürülmüşlük 

duygusu 
 0 1 2 3 4 

 
ff) Suçluluk duygusu 
 0 1 2 3 4 
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21 Hayattan zevk alıyor musunuz  
   
 Her zaman 0 
 Genellikle 1 
 Bazen 2 
 Seyrek olarak 3 
 Hiçbir zaman 4 
   
22 Hastalığınız nedeniyle endişeli misiniz ?  
   
 Her zaman 0 
 Genellikle 1 
 Bazen 2 
 Seyrek olarak 3 
 Hiçbir zaman 4 
   
23 Karamsarlığa kapıldığınız oluyor mu ?  
   
 Çok sık 0 
 Sık 1 
 Bazen 2 
 Seyrek olarak 3 
 Hiçbir zaman 

 
4 

24 Rahatsızlık sonrası dönemde isteksizlik 
oluyor mu ? 

 

   
 Çok sık 0 
 Sık 1 
 Bazen 2 
 Seyrek olarak 3 
 Hiçbir zaman 

 
4 

25  Çevrenizden duygusal açıdan destek 
görüyor musunuz ? 

 

   
 Her zaman 0 
 Genellikle 1 
 Bazen 2 
 Seyrek olarak 3 
 Hiçbir zaman 4 
   
26 Hastalık belirtileri nedeniyle utanma 

duygusu hissediyor musunuz ? 
 

   
 Her zaman 0 
 Genellikle 1 
 Bazen 2 
 Seyrek olarak 3 
 Hiçbir zaman 4 
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GÖNÜLLÜ ONAY FORMU 

 

Çene – Yüz Protezi Bilim Dalı kliniğinde muayeneniz sonucunda TMER teşhisi 

konulmuştur. Doktorunuzun sizin için önerdiği tedavi süresince  belirli aralıklarla 

eklem muayeneniz tekrarlanacaktır. 

 

Bu uygulamanın amacı görmekte olduğunuz tedavinin ne kadar etkili olduğunun ve 

etkisini ne kadar devam ettiğinin belirlenmesidir. 

 

Tedaviniz doktorunuzun belirlediği şekilde yapılacak ilave olarak herhangi bir tedavi 

uygulanmayacaktır. Tedavi sonrası 3. ayda 6. ayda ve 1 yıl sonunda rutin 

kontrolleriniz yapılacaktır. 

 

Bu çalışmada araştırmacı tarafından araştırma harici bırakılabilirsiniz ya da 

araştırmayı kendi rızanızla terk edebilirsiniz. Bu araştırmanın bilimsel yayın olarak 

hazırlanması durumunda tüm kişisel bilgileriniz saklı tutulacaktır.   

 

Çalışmaya dahil olmayı kabul etmediğiniz taktirde bu kararınız tedavi ve takibinizi 

etkilemeyecektir.Bu çalışma sırasında sizden veya kurumunuzdan ek bir ödeme 

talep edilmeyecektir. 

 

Yukarıda gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren metni 

okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koşullarla 

söz konusu klinik araştırmaya kendi rızamla hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın 

katılmayı kabul ediyorum. 

 

Gönüllünün Adı-soyadı, İmzası, Adresi (varsa telefon no., faks no,...) 

 

 

 

      Size ulaşabileceğimiz bir yakınınızın adı,soyadı,telefon numarası 
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ETİK KURUL KARARI 
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ÖZGEÇMİŞ 

Kişisel Bilgiler 
Adı  Murat Soyadı  Urgur 
Doğ.Yeri  Istanbul Doğ.Tar.  18.08.1978 
Uyruğu  T.C. TC Kim No 50389221886 
Email muraturgur@gmail.com Tel 0536 7276824 

Eğitim Düzeyi 
 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 
Doktora   
Yük.Lis.   
Lisans İ.Ü Dişhekimnliği Fakültesi 2002 
Lise  Özel Saint Joseph Fransız Lisesi 1997 

İş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) 
 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1.   - 
2.   - 
3.   - 

 
Yabancı 
Dilleri 

Okuduğunu 
Anlama* Konuşma* Yazma* KPDS/ÜDS 

Puanı 
(Diğer) 

                  Puanı 
Fransızca Çok Iyi Çok iyi Çok Iyi 84  
İngilizce Iyi Iyi Iyi yok  
*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 
 Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 
LES Puanı     
(Diğer)                     Puanı    

Bilgisayar Bilgisi 
Program Kullanma becerisi 
  
  
  

Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  
 

Özel İlgi Alanları (Hobileri):  
 




