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ÖZET 

Çimendür ÖO. Dejeneratif temporomandibular eklem hastalarında intraartiküler 

poliakrilamid ve hyalüronik asit enjeksiyonunun ağrı ve mastikatör fonksiyonel durum 

üzerine etkileri. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi 

ABD, Çene Yüz Protezi BD, Doktora Tezi, İstanbul, 2012. 

Anahtar Kelimeler : Temporomandibular eklem, osteoartrit, intraartiküler enjeksiyon, 
hyalüronik asit, krepitasyon. 

Temporomandibular eklem osteoartriti temporomandibular rahatsızlıklarının en yaygın 

formlarından biridir. Osteoartritte ağn, krepitasyon, düzensiz çene hareketleri ve eklem 

hassasiyeti gibi klinik semptomlar gözlenebilir. Temporomandibular eklem osteoartriti 

tedavisinde genellikle intraartiküler enjeksiyonlar tercih edilmektedir. Çalışmamızın 

amacı intraartiküler enjeksiyon ajanlarının etkilerini değerlendirmektir. Osteoartrit 

teşhisi konulan 45 hasta randomize olarak 3 gruba ayrılmıştır. Birinci gruba hyalüronik 

asit, ikinci gruba serum fizyolojik ve üçüncü guba poliakrilamid enjeksiyonu 

uygulanmıştır. Depresyon ve somatizasyon skorları, maksimum yardımsız ağız açma 

ve V AS değerleri, kaslarda ve temporomandibular eklernde palpasyon öçümleri 

kaydedilmiştir. Hyalüronik asit ve poliakrilamid bir çok parametrede benzer sonuçlar 

elde etmişlerdir. Hyalüronik asit grubundaki hastalardaki palpasyon skorlarındaki 

azalma diğer gruplara göre anlamlı derecede daha yüksektir. Hyalüronik asit grubunun 

uzun dönem sonuçları en başarılı veriler olmuştur. Poliakrilamid enjeksiyonu 

temporornandibulareklem tedavisinde ilk kez uygulanmıştır. Bu yüzden uzun dönem 

etkilerini değerlendirmek için daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır. 
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ABSTRACT 

Çimendür ÖO. The effects of intraarticular polyacrilamide and hyaluronic acid 

injections on pain and masticatory functional status in degenerative temporomandibular 

joint patients,. Istanbul University, Institute of Health Science, Department of 

Prosthodontics, Division of Maxillofacial Prosthodontics. İstanbul, 2012. 

Key words: Tempromandibular joint, osteoarthritis, intraarticular injection, hyaluronic 

acid, crepitiation. 

Tempromandibular joint osteoarthritis is one of the most common forms of 

temporamandibular disorders. Osteoarthritis shows variety of elinical symptoms, such 

as pain, crepitation, irregular jaw movements and joint tenderness. İntraarticular 

injections are generally preferred ın the treatment of tempromandibular joint 

osteoarthritis. The aim of our study was to investigate the effect of intraarticular 

injection materials. Forty-five patients diagnosed with tempromandibular joint 

osteoarthritis were randomly divided 3 groups. The first group were injected with 

hyaluronic acid, the second group were injected with physiologic saline, the third group 

were injected with polyacrylamide. Depression and somatization scores, maximum 

mouth unassisted opening, VAS, palpation measures of muscles and tempromandibular 

joint were evaluated. Hyaluronic acid group and polyacrylamide group with many of the 

parameters were obtained similiar results. Increase in palpation scores and of patients 

were significiantly greater in hyaluronic acid group than the other groups. The long 

term results of hyaluronic acid group were the most succesfull datas. Polyacrylamide 

injection was applied the first time in treatment tempromandibular osteoarthritis, so 

more researchs are needed for long term effects. 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Dejeneratif eklem hastalığı bütün ekiemierde farklı sıklıklarda görülebilen bir 

rahatsızlıktır. Osteoartrit, artiküler kartilajın yavaş dejenerasyonuna ve ağrıya neden 

olan, kronik, fokal ve non-enflamatuar dejeneratif bir hastalık olarak ifade 

edilir( 43,44,45). Temporomandibular eklem(TME) osteoartritinin(OA) etyolojisi 

kompleks ve multifaktöriyeldir. Travma (makro veya mikrotravma), internal 

düzensizlik, fonksiyonel aşırı yüklenme, eklem yüzeylerindeki sürtünmenin artması, 

parafonksiyon gibi lokal faktörlerin TME'nin artiküler kartilajında yapım ve yıkım 

arasındaki dengeyi bozarak, fizyolojik adaptasyonu etkilediği ve artiküler yapıda 

osteoartrit gelişiminde etkili olabildiği bildirilmektedir. TME OA hastalarında en sık 

gözlenen şikayetler; ağrıyla beraber görülen çiğneme fonksiyonlarında zorluk, TME 

bölgesinde hassasiyet veya ağrı, ağız açınada kısıtlılık ve krepitasyondur (47,52,53). 

Dejeneratif eklem hastalığında teşhis iyi bir klinik muayene ve anamnez ile 

başlar. Osteoartritik eklernde tipik olarak kortikal tabakada erozyon, osteofit, 

subkortikal kist, skleroz, rezorpsiyon, eklem boşluğunda daralma ve disk perforasyonu 

gibi değişimler gözlenebilmektedir. TME'de OA ile ortaya çıkan bu osseoz 

değişimierin değerlendirilmesinde altında standart manyetik rezonans 

görüntüleme(MRG)'dir. MRG ile ağız açık ve kapalı pozisyonda sagital ve koronal 

planda diskin formu ve pozisyonunun, kemik yüzeylerdeki değişikliklerin direk 

görüntülenmesi osteoartritin teşhisinde güvenilir ve doğru bilgi vermektedir. Ayrıca 

hastalığın hangi safhada olduğu hakkında bilgi vererek tedaviye yön verilmesine olanak 

sağlamaktadır. (76). 

Multifaktöryel bir hastalık olan osteoartritin tedavisinde genellikle tek bir tedavi 

yöntemi değil kombine tedavi uygulanır. Amaç önce etkeni belirlemek, doğru teşhisi 

koymak ve ona uygun tedaviye karar vermektir. OA'in erken teşhisinde konservatif 

tedavi seçenekleri tercih edilir. Farmakoterapi, splint tedavisi, fizik tedavi gibi 

konservatif tedavilerin yetersiz kaldığı durumlarda eklem içi enjeksiyonlar, artrosentez 

ve cerrahi işlemlerin uygulanması gerekmektedir. TME ıçı (intraartiküler) 



2 

enjeksiyonların en sık tercih edildiği durum dejeneratif eklem yani TME OA'idir(95). 

İntraartiküler enjeksiyon tedavisi özellikle diğer konservatif yöntemlerle cevap 

alınamayan hastalarda başvurulan bir yöntemdir. Bu tedavi yönteminde farklı içerikli 

terapötik ilaçlar uygulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı dejeneratif TME hastalarında 

farklı intraartiküler ajanların terapötik etkilerini değerlendirmektir. Hedef hastada 

yaşam kalitesini düşüren TME ağrısının tamamen geçmesini veya hafiflemesini 

sağlamaktır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. TEMPOROMANDİBULAR EKLEM 

Temporomandibular eklem; sınırlanmış hareket yeteneğine sahip 

kraniomandibular artikülasyonun gerçekleştiği alandır. Vücudun menteşe hareketi ile 

birlikte kayma hareketi yapan tek ekiemi olup, morfolojik olarak kişiden kişiye ve aynı 

kişinin sağ ve sol eklemlerinde farklılık gösterebilen bileşik bir eklemdir. TME, dış 

kulak yolunun anteriorunda yer alan, temporal kemiğin glenoid fossası ile mandibula 

kondili tarafından oluşturulan diartrodial bir eklemdir. Bütün diğer sinovyal eklemlerle 

aynı temel özellikleri paylaşsa da, fonksiyonel ve anatomik olarak özgün özelliklere 

sahiptir. Çiğneme hareketlerinin yanısıra konuşma, yutkunma, nefes alma 

fonksiyonlarında devamlı etkili olduğundan, vücutta en fazla çalıştırılan eklem 

tipidir( ı' 139). 

Mandibular kandilin, temporal kemiğin mandibular fossasına yerleşmesiyle 

oluşan eklemde, bu iki kemik parçası arasında direk artikülasyonu engelleyerek çene 

hareketlerini kolaylaştıran eklem diski bulunmaktadır. Eklem boşluğu bu disk ile üst ve 

alt eklem boşluğu olmak üzere iki bölüme ayrılır. Alt eklem boşluğu, menteşe 

hareketiyle mandibulaya ratasyon yaptırdığı için ginglimoid olarak adlandırılırken; üst 

eklem boşluğunda ise ekleme kayma ve translasyonel hareket yaptırdığı için artroidal 

terimi kullanılır. Böylece TME, yaptığı bu hareketler ile ginglimoartroidal bir eklem 

olarak adlandırılır(1,67). 

TME; mandibular kondil, glenoid fossa ve artiküler eminens gibi kemik 

yapılarından ve eklem diski, eklem kapsülü, eklem ligamanları ve retrodiskal dokular 

gibi yumuşak doku elemanlarından oluşmaktadır. 



Temporomandibular 
Eki em 

Mandibular 
Fos sa 

Ligamanlar 

Mandibula 
Kondili 

Artiküler Disk 

Şekil 2-1: Temporomandibular eklem-(158) 

2.1.1. Temporomandibular Ekiemi Oluşturan Kemik Elemanları 

2.1.1.1. Mandibular Kondil 

4 

Mandibular kondil baş ve boyun kısımlarından oluşmaktadır. Kondil, 

mandibula boynu üzerinde, önden arkaya doğru ineelen yay şeklinde bir yapıdır . Boyun 

kısmı frontal düzlemde, mandibula ramusunun uzun ekseni ile 10-30 derece açı yapacak 

şekilde distale doğru uzanır, mediale doğru hafif eğiktir. Kondil başı ise anatomisi 

kişiye ve yaşa göre değişen, ortalama mediolateral yönde 20mm ve anteroposterior 

yönde 10 mm uzunluğa sahip elips şeklinde bir yapıdır(2 , 3) 

Mandibular kondilin anteroposterior yönde konveks bir yapısı vardır. Ancak 

kondil başının şekli, üzerini örten bağ dokusunun kalınlığına göre değişiklik gösterir. 

Eklem yüzeyleri kalınlığının üzerlerine gelen kuvvetle bağlantılı olduğu 

düşünülmektedir. Kondil başının öne eğimli bölgesi daha fazla kuvvete maruz 

kahdığından burada bağ dokusu arkaya göre daha kalındır. Mandibular kondil 

mediolateral olarak hafif konveks görünümdedir. Bu yüzeyde kondilimedial ve lateral 
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iki kutba ayıran bir tepe bulunur. Bu kutuplar eklem diskinin tutunabilmesi için pürüzlü 

bir yapıya sahiptir( 4,67). 

2.1.1.2. Glenoid Fossa 

Glenoid fossa TME'nin üst kemik bölümünü teşkil eden temporal kemik 

kısmıdır. Mandibular fossa olarak da adlandırılan glenoid fossa, temporal kemik 

üzerinde bulunan mandibular kondilin oturduğu konkavitedir. Fossa, önde artiküler 

eminensin arka eğimiyle, medialde ve yukarıda temporal kemik duvarıyla, arkada ise 

dışk kulak yolunu TME bölgesinden ayıran postglenoid alan ile sınırlıdır. Genelde 

mediolateral ve anteroposterior yönde konkav bir yapıya sahiptir. Kondil ve fossa, şekil 

ve eksen bakımından uyumlu olmakla birlikte, eklem yüzleri eklemin hareketlerine izin 

verecek şekilde birbirlerine tam uyumlu değillerdir. Dolayısıyla fossanın genel olarak 

düzenli bir şekli yoktur ve her zaman kondil başına u yumlu bir şekli bulunmaz. 

Aralarındaki u yum eklem diski ile sağlanır. (1 ,4). 

Şekil 2-2: Temporomandibular ekiemi oluşturan kemik elemanları (ZA. Zigomatik arkın 
posterior kökü, AT. Artikiller tüberkill, AE. Artikiller emineosin tepesi, GF. Glenoid fossanın 
tavanı, P. Postglenoid çıkıntı, T. Temporal kemiğin timpanik parçası, C. Mandibular kondil, SCT. 
Subkondiler tüberkill, SP. Stiloid çıkıntı, M. Mastoid çıkıntı) - (5) 
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Glenoid fossa ince bir kompakt kemiktir ve kollagen kıkırdak ile örtülüdür. 

Fossanın posterior tavanı oldukça incedir ve temporal kemiğin bu alam ağır kuvvetleri 

karşılayamaz. Bu tavanın ince olması aşırı kondiler yüklerneye engel olur. Gelen 

kuvvetleri artiküler eminensin arka sınırına doğru yönlendirir. Kemiğin artikülasyona 

katılan kısmı fibrokartilaj yumuşak doku tabakası ile kaplıdır ve bu dokunun kalınlığı 

fossanın tavanında en azken, artiküler eminenste en fazladır. Bu da, glenoid fossanın 

fonksiyonel olarak yüklenen kısmının tavarn değil; emınens, hatta eminensin de 

posterior eğimi olduğunu göstermektedir. Glenoid fossanın eklem hareketlerine 

katılmayan tepe ve arka kısımları damardan zengin ince fibröz bağ dokusu ile kaplıdır. 

(1,4,140). 

2.1.1.3. Artiküler Eminens 

Artiküler eminens; artiküler fossanın frontal bölümünü, zigomatik arkın posterior 

kökünü oluşturur. Silindirik bir kemik uzantısı olarak tanımlanan eminensin boyutları 

çeşitli varyasyonlar göstermektedir. Doğumda eminens yüzeyi düz bir halde iken 

gelişimle birlikte belirgin bir şekil göstermeye başlar. Ancak zamanla dişler kaybedilip 

yaş ilerledikçe tekrar düz formuna dönebilir. Eminensin yandan görüntüsü konveks bir 

yapı sergilerken, önden görüntüsü ise hafif bir mediolateral konkaviteye sahiptir ve 

anterior kısmında temporal kemikle kaynaşarak kaybolur. Konveks yapısı oldukça 

değişkendir ve bu yüzeyin dikliği mandibula öne gelirken kondil yolunu belirlediği ıçın 

önemlidir(!). 

Kondil ve disk ağız çok açıldığında eminens tepesinin önüne doğru hareket eder 

ve preglenoid düzlem denilen ön eğimi üzerine gelir. Bu eğim mandibular kondil ve 

diskin geldiği bu ön konumdan geri kaymasını kolaylaştırır. Eminensin lateralinde 

artiküler tüberkül denilen küçük bir kemik çıkıntısı vardır. Artiküler eminensin geniş bir 

eklem yüzeyi varken artiküler tüberkülün eklem yüzeyi yoktur. Çünkü artiküler tüberkül 

temporomandibular ligamanın tutunma bölgesidir(1,4) 



7 

Artiküler emınens artiküler fossanın tavanına göre daha kalın ve yoğun bir 

kemikten oluşur. Ayrıca çok daha sıkı ve kalın fibröz doku ile örtülüdür. Bu durum 

artiküler eminensin, kondil, disk ve temporal kemiğin skuamoz parçalarının artiküler 

yüzeyleriyle beraber devamlı yüke maruz kaldığını göstermektedir. Artiküler eminensin 

güçlü yapısı ağır kuvvetleri tolere etmesini sağlar(! ,4 ). 

2.1.2. Temporomandibular Ekiemi Oluşturan Yumuşak Doku Elemanlan 

2.1.2.1. Artiküler Kartilaj 

A vasküler ve anöral bir doku olan artiküler kartilaj, kondrositler ve intersellüler 

matriksten oluşur. Biyomekanik özelliğini ana elemanları olan lif ve dolgu maddesinden 

kaynağını alır. Kollajen liflerin, yoğun ağ yapısı oluşturmasıyla kıkırdak yapının asıl 

form ve şekli ortaya çıkar. Bu lifterin oluşturduğu ağ içerisinde yüksek konsantrasyonda 

bulunan proteoglikanlar doku ağırlığının %70'i kadar suyu dokunun içine emebilir. 

Proetoglikanlar tarafındanemilen suyun dokuyu şişirmesi ile kıkırdak dokusu elastik ve 

kompresif özellik kazanır. Bu da dokunun sağlam bir kuvvet taşıma yüzeyi olarak 

fonksiyon görmesini sağlar(2). 

Fibröz kıkırdağın fonksiyonel stres altında rejenerasyon ve remodelling 

kabiliyeti vardır. TME hyalin kartilajla kaplı diğer sinoviyal eklemlerden farklı olarak 

fibröz kıkırdaktır. Fibröz bağ dokusunun hyaline kıyasla yaşlanmaya karşı daha 

dayanıklı olması, zamanla daha az deforme olması, onarım yeteneğinin fazla olması, 

basınca karşı daha dayanıklı olması gibi özellikleriTME fonksiyonunda önem kazanır. 

Artiküler kartilaj primer olarak sinoviyal sıvıdan beslenir(67). 

2.1.2.2. Artiküler Disk 

Artiküler disk; mandibular kondil, artiküler fossa ve artiküler eminens arasında 

eklem boşluğunda yer alır. Disk, fonksiyon esnasında eklemin mandibular ve temporal 

kemik komponentleri arasındaki uyumsuzluğu kompanse edecek morfolojiye sahiptir .. 
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Oval şekildeki alt yüzeyi, kondilin üst yüzeyine uyacak şekilde konkavdır. Üst yüzeyi 

ise arka tarafta konveks ön tarafta ise eyer şeklindedir ve artiküler eminense doğru 

konkav bir form alır. Eklem diskinin üst yüzeyi temporal kemiğin artiküler 

tüberkülünün arka- alt konturuna; alt yüzeyi ise kondil başının konturuna uyar(4). 

Şekil 2-3: Artiküler disk-(159) 

Artiküler disk; damar ve sinir içermeyen yoğun fibröz dokudan oluşan sıkı, oval 

bir plaktır. Fibrokartilaj eklem diski, eklem kapsülü ve dış pterigoid kasa da 

farklılaşacak olan mezenkimal bir doku bloğundan gelişmektedir. Öne doğru eklem 

kapsülüyle ve kısmen dış pterigoid kasla, arkaya doğru da retrodiskal dokuyla kaynaşır. 

Disk medial ve lateralde, kondilin medial ve lateral kutuplarına tutunması ile çene 

hareketleri sırasında kondille beraber hareket edebilmektedir. Bu tutunma, kondiler 

hareketler esnasında diskin aşırı mediolateral yönde hareketini de engeller(2,4). 
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Eklem diski fonksiyonel olarak eklemin kompleks hareketlerine imkan veren 

osseöz olmayan bir kemik yapı gibi hareket eder. Disk eklem fonksiyonuna aktif olarak 

katılır ve iki farklı ünitede ekiemi bölerek basit bir ekleme dönüştürür. Üst eklem 

boşluğu eklem kaymasını, alt eklem boşluğu ise ise saf menteşe hareketi ile eklemin 

ratasyonunu sağlar. Disk her yerinde eşit kalınlıkta değildir. Diski sagittal düzlemde 

kalınlığına göre; önde kalın olan anterior band, ortada ince olan orta alan ve arkada en 

kalın olan posterior band olmak üzere üç kısım olarak incelenir. Orta ince kısım 

intermediate zone olarak adlandırılır ve ortalama 1 mm kalınlığındadır. Çok yoğun bir 

yapıya sahip olan bu kısım fonksiyon sırasında en fazla basınca maruz kalan 

bö lg edir( 4). 

Artiküler diskin temel fonksiyonu; kondilin hem kayma hem de ratasyon 

hareketlerine eşlik etmek, eklem stabilizasyonunu sağlamak ve şoku absorbe etmektir. 

Diskin ana görevi, kondil başının fossa üzerindeki baskısını azaltmaktır. Disk eklem 

yüzeyleri arasındaki etki kuvvetlerini eşit dağıtır. Ağız açma kapama sırasında disk ve 

kondil artiküler eminens boyunca kayarlar. Bu kemik yapıların yüzeyleri özellikle 

eminens bölgesinde uyumlu değildir. Fakat esnek yapıya sahip olan disk, bu iki yüzey 

arasındaki yükleri dağıtabilmekte, sürtünmeden iki yüzey arasından kayabilmektedir. 

Dolayısıyla diskin yapısı ve mekanik bütünlüğü eklemin düzgün hareketini sağlar. 

Artiküler diskin bir diğer önemli özelliği, eklem yüzey lerine sıkıca bağ lanmamasıdır. 

Bunun yerine anterior ve posterior ligamentlerce iki eklem yüzeyi arasında asılı bir 

şekilde durur. Bu sayede disk eklem başıyla birlikte ileri ve geri hareket edebilir ve 

kemik yüzeylerin birbiriyle temas haline gelmesi engellenmiş olur( S). 

Artiküler disk fonksiyon sırasında bir dereceye kadar esneklik göstererek 

artiküler yüzeylerin ihtiyacına cevap verebilme özelliğine sahiptir Üzerine gelen 

kuvvetleri eşit şekilde dağıtmaya çalışan disk farklı makasiama streslerine maruz kalır. 

Diskin iç ve dış tabakalarında kollajen lif ve proteoglikanların farklı yoğunlukta ve 

dizilirnde olması, diskin makasiama kuvvetlerini kompanse edecek farklı biyomekanik 

özelliklerinin olduğunu düşündürmektedir. Bu stresierin oluşmasının nedeni, diskin tüm 

yüzeylerinin aynı yönde deforme olmayışıdır. Bu da eklem yüzeylerinin birbirine 

paralel olmayışından kaynaklanmaktadır. Makasiama stresleri diskte yorgunluğa, hasara 
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ve geri dönüşü olmayan deformasyona sebep olabilir. TME'nin tüm komponentleri 

arasında bilinen veya bilinmeyen sebeplerden dolayı dengenin bozulması TME 

rahatsızlıklarına sebep olur. Bu düzensizlikler internal disk düzensizliklerinden 

osteoartrite kadar değişik seviyelerde olabilir( 4,6). 

2.1.2.3. Eklem Kapsülü 

Eklem yüzeylerini çevreleyen gevşek bağ dokusudur. Tüm TME eklem 

kapsülü tarafından çevrelenmiştir. Fibrilleri yukarıda mandibular fossa ve artiküler 

eminensin artiküler yüzeyleri üzerine, aşağıda ise kondil boynuna bağlanır. Görevi, 

artiküler yüzeyleri ayıran ve disloke etme eğiliminde olan medial, lateral veya inferior 

kuvvetiere karşı koymaktır. Ön ve arka tarafta gevşek yapıda olduğu için çene 

hareketleri kolaylıkla yapılır. Ayrıca eklemin etrafını tamamen sararak sinoviyal sıvıyı 

korur, devamlılığını sağlar. Böylece damarlanması olmayan eklem yüzeylerinin 

beslenmesini ve metabolik aktivitesini gerçekleştirir. İyi innerve olmuştur ve eklem 

pozisyonları için proprioseptif feedback sağlar(1,2). 

2.1.2.4. Retrodiskal Dokular (Bilaminar Alan) 

Artiküler diskin arka kenarını eklem kapsülüne bağlayan, damar ve sinirce 

zengin, kalın ve çift katlı gevşek bağ dokusudur. Retrodiskal doku üst kısmı gevşek 

fibroelastik dokudan oluşan süperior lamina, alt kısmı ise daha az elastik fibril içeren 

inferior laminadan oluşmuştur. Superior lamina, glenoid fo sanın en üst arka bölgesine 

tutunur. Özellikle superior larninada daha yoğun olarak bulunanelastik fibriller esneme 

sırasında çok güçlüdürler ve elastikiyet sağlarlar. Elastik fibriller doku uzatıldığında ters 

bir enerji ile gerilirler ve doku üzerindeki kuvvet kalktığında dokuyu geri çekerek eski 

halini almasını sağlar lar. B u fibriller diski geri ye alma, şeklini koruma ve mandibular 

hareket esnasında gerilerek di kin aşırı anterior hareketini sınırlandırmada görevlidirler. 

Superior lamina, kondil sabit iken di ki po teriora çekebilen tek oluşumdur. İnferior 

lamina ise, artiküler yüzeylerin altında kondil boynuna tutunmaktadır. Kollajen liflerden 

zengin ancak elastik özelliği yoktur. İnferior laminadaki kollojen fibriller, artiküler disk 
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ile kondilin eklem yüzeyinin posterior marjinini birleştirmekle görevlidirler ve diskin, 

rotasyonel hareketlerde aşırı ratasyonuna engel olurlar. Mandibular kondil başının ileri 

yaşlarda dişsizliğe bağlı olarak yer değiştirmesiyle birlikte bilarninar zonun tüm 

kısımlarında kollojen fibrillerin yoğunluğu artarken elastik fibrillerin sayısı 

azalmaktadır( ı ,6,67). 

Şekil 2-4: Ağız kapalı ve açıkken retrodiskal dokuların sagital kesitteki görüntüsü (SOL 1. 

Retrodiskal dokular, 2. Diskin posterior bandı, 3. Kondil başı) (SAG 1. Retrodiskal dokuların 

intermediate tabakası, 2. Retrodiskal dokuların fibroelastik üst parçası, 3. Retrodiskal dokuların 

fibröz alt parçası)-(159) 

Kondil hareketleri esnasında retrodiskal doku içindeki venöz pleksustan içeri ve 

dışarı kan kışıyla doku basınçları dengelenmektedir. Bilarninar alandaki bu hacimsel 

değişikliği, şeklindeki değişiklik ve ardından içeriğin tekrar düzenlenmesi izler. Bu 

pompalama mekanizması eklemin beslenmesi ve kayganlığı için büyük önem taşır(ı , 6). 

2.1.2.5. Temporomandibular Eklem Ligamanları 

Gerilime dayanıklı kollajen bağ dokusundan oluşan TME ligamanları , yapıların 

korunmasında görev alırlar. Esneme özellikleri yoktur. Eklem fonksiyanlarına aktif 

olarak katılmazlar ancak eklem hareketlerini pasif olarak kısıtlandırarak eklem 

bütünlüğünü sağlar lar( ı ,2). 
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Temporomandibular eklernde 3 tane fonksiyonel ve 2 tane yardımcı ligaman 

bulunur. 

Fonksiyonel Ligamanlar: 

Kollateral (Diskal) Ligaman 

Kollateral ligamanlar artiküler diskin medial ve lateral sınırlarını kondilin medial 

ve lateral kutuplarına bağlar. Diskin kondilden uzaklaşmasını engelleyecek şekilde 

fonksiyon görür. Kondilin hareketi esnasında diskin kondille pasif hareketini sağlar. Bu 

ligamanlar kondil ve disk arasında oluşan ratasyon hareketinden sorumludur(2). 

Şekil2-5: Kollateral Ligaman ve Kapsüler Ligaman-(160) 

Kapsüler Ligaman 

Eklem kapsülü olarak nitelendirilen kapsüler ligaman medial, lateral ve inferior 

kuvvetiere karşı koyarak eklem dislokasyonunu engeller. Bir diğer önemli görevi ise 

sinoviyal sıvı yı devamlılığını sağlamaktır( 1 ,2). 



13 

Temporomandibular Ligaman 

Kapsüler ligamanın lateral kısmının kalınlaşmasıyla tempomandibular ligaman 

oluşur. Dışta oblik ve içte horizontal olmak üzere 2 kısımdan oluşur. Oblik kısım, ağzın 

daha fazla açılmasını önlemek için kondilin aşırı anterior hareketine karşı koyar. 

Horizontal kısım ise kondil ve diskin posteriara doğru olan hareketini sınırlar. Böylece 

kondilin geriye doğru giderek retrodiskal dokulara zarar vermesini önler(l,2). 

Yardımcı Ligamanlar: 

Sfenomandibular Ligaman 

Sfenoid kemiğin spinasından başlar, aşağı ve laterale doğru mandibula ramusun 

medial kenarındaki kemiksi çıkıntıya yapışır. Mandibula hareketleri üzerinde 

sınır landırıcı bir etkisi bulunmamaktadır( 1). 

Stilomandibular Ligaman 

Stiloid proçesten başlar, aşağı ve ileri doğru mandibula ramusunun arkasına ve 

mandibular açıya ulaşır. Mandibulanın protrüzyonunda gerginleşir. Bu nedenle 

mandibulanın aşırı protruziv hareketini engeller( I). 

Şekil 2-6: Stenomandibular ve stilomandibular ligamanlar-(160) 
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2.1.3. Tempromandibular Eklernde Lubrikasyon Sistemi: Sinovyal Membran 

Sinovyal membran artiküler yüzeyleri çevreleyen ve diski saran eklem 

kapsülünün en iç tabakasını oluşturur. TME'deki sinovyal membranın fonksiyone~ 

biyokimyasal ve metabolik özelliklerinin, diğer eklemlerdeki sinovyal membranıara 

benzerlik gösterdiği bildirilmektedir. İnsan vücudunda sinovyal eklemlerin eklem 

yüzeyleri, üzerlerine gelen yükleri tolere edebilmeleri için hyalin kıkırdakla kaplıdır. 

Fakat sinovyal bir eklem olan TME'nin yüzeyleri, damardan yoksun yoğun fibröz bağ 

dokusu ile kaplıdır. Fibröz bağ dokusunun hyaline kıyasla yaşlanmaya karşı daha 

dirençli olması, zamanla daha az deforme olması, onarım yeteneğinin fazla olması ve 

basınca karşı daha dayanıklı olması gibi özellikleri TME fonksiyon ve 

disfonksiyonunda önem kazanır. TME'nin sahip olduğu komponentler ve nispeten farklı 

içeriği üzerine gelen yükleri kompanse etmesini sağlamaktadır(141). 

Sinovyal membran temporal kemiğin artiküler yüzeylerinin periferinden orjin 

alır. Sinovyal membran, eklem boşluklarına doğru olan uzantıları sayesinde eklem 

yüzeylerinin birbirine uyumu ile oluşan boşlukları doldurur. Hareket esnasında, 

medialde ve lateralde mandibulayı sıkıca sararak stabilizasyonu sağlar. Anteriarda ve 

posteriarda ise mandibular harekete izin verecek ölçüde gevşektir. Sinovyal membranın 

en yoğun olduğu bölge, posterior bağlantının üst ve alt yüzeyleridir. Kondil glenoid 

fossa içindeyken, sinovyal membran posteriarda kalın katlarunalar yapar. Kondil 

artiküler eminense doğru ilerledikçe sinovyal dokular gerildiğinden katıanmalar ortadan 

kaybolur.(141). 

Sinovyal membran iki tabakadan meydana gelir. İlk tabaka sinovyal intima 

denilen eklem boşluğu yüzündeki hücre tabakasıdır. İkinci tabaka ise destekleyici 

tabakadır ve subintimal doku veya subsinovyal tabaka adını alır. Sinovyal intimadaki 

ekstrasellüler matriks; hyalüranik asit(HA), proteoglikankollajen, ince mikrofibriller, 

uzun aralıklı lifler, yapısal glikoproteinler, su ve elektron yoğunluğu orta derecede olan 

amorf bileşenlerden oluşmaktadır. Sinovyal intima hücreleri birbirine ve ekstrasellüler 

matrikse sıkı b.ir şekilde bağlı olup, kuvvetli eklem hareketleri ırasında sinovyal sıvının 

yüzeyden hızlı çıkışını engellemektedir. Elektron mikroskobunda, sinovyal intima 
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hücreleri Tip A ve Tip B olmak üzere iki farklı tipte hücre görüntüsü verır. Yapı 

özelliklerine göre, Tip A hücreleri makrofaja, Tip B hücreleri fibroblasta benzer 

niteliktedir .. Tip B hücreleri tarafından üretilen hyalüronik asit moleküleri, TME'nin 

kayganlık mekanizmasındaki en önemli yapı taşlarındandır. Subintimal tabakada ise 

fibroblast, makrofaj ve mast hücreleri bulunur ve kan damarları ile lenfatiklerden 

zengin dir( ı 03, ı 4 ı). 

Sinovyal membran tarafından salgılanan sinovyal sıvı, artiküler yüzeyler 

arasında kayganlaştırıcı rol oynar. Sinovyanın eklem yüzeylerinin metabolik ihtiyacını 

karşılamak ve fonksiyon sırasında eklem yüzeylerinde kayganlaştırıcı rol oynayarak 

sürtünmeyi azaltmak olmak üzere iki temel görevi vardır. Sinovyal membran ayrıca 

eklem içi basıncı kontrol eder. Normalde intraartiküler basınç ile atmosferik basınç 

arasında negatif bir ilişki vardır. Bu negatif basınç, pasif geçiş ile sıvı akışını 

sağlayarak; kartilajın lubrikasyon ve beslenmesini sağlar. Sinovya basınç altında 

partiküllere ayrılarak basıncı eklem yüzeylerine eşit olarak dağıtır. Basınç kalktığında 

ise eski konumuna döner. Bu yolla sürtünme elimine edilmekte, eklem yüzeylerinin 

aşınması minimuma inmektedir(ı 7). Eklem hareketleri sırasında yüzey lubrikasyonu 

meydana gelir, yüzeyler bu mekanizma ile kayganlaşır ve eklem yüzeyleri arasında 

düşük oranda yüzey sürtünmesi meydana gelir. Sürtünmenin düşük düzeyde 

korunabilmesi; kartilaj için lubrike edici glikoprotein- ı veya lubricin, sinovyal 

membran için ise HA içeren sinovyal sıvı komponentleri ile sağlanır. Sağlıklı bir 

bireyde bulunan sinovyal sıvı miktarı yaklaşık 2ml' dir( ı, ı42). 

Sinovyal membran eklem sağlığının korunmasında ve fonksiyonların 

devamlılığında çok önemli özelliklere sahiptir: 

a. Mandibular hareketler sıra ında deforme olabilecek yüzeylerdeki sürtünmeyi 

azaltmak, yapışıklık oluşmasını engellemek 

b. Sinovyal sıvı komponentlerinin üretimini sağlamak 

c. Sinovyal sıvıdaki besinler, elektrolitler ve diğer maddelerin gırışını 

sağlamak 
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d. Tip A hücreleri ile küçük molekülleri ve sıvı içeren artık ürünleri 

ekstrasellüler matriks ve eklem boşluğundan elimine etmek 

e. Artiküler kartilajdaki kondrositlerin beslenmesini sağlamak(l41,142). 

TME'de lubrikasyon sisteminin ana etkeni sinovyal sıvıdır. Sinovyal sıvının 

etkin içeriği hyalüranik asittir. Sinovyal sıvıdaki hyalüranik asit, yüksek viskozitesi 

nedeniyle düşük kuvvetler altında eklem yüzeylerinin birbirinden uzak kalmasını sağlar. 

Hyalüranik asidin ortamdan uzaklaşması sinovyal sıvının viskozitesini azaltır. Bu 

durum sinovyal sıvının kayganlaştırıcı etkisini etkilemez ancak koruyucu fonksiyonunu 

azaltır. Eklemin lubrikasyon sistemi üzerine araştırmalar devam etmektedir. Yapılan son 

çalışmalara göre eklem yüzeylerinin lübrikasyonu iki şekilde meydana gelmektedir. 

İlki çene hareketleri sırasında, sinovyal sıvının bir bölgeden başka bir bölgeye hareketi 

ile oluşurken diğerine göre ise, artiküler kartilajın limitli miktarda sıvı absarbe 

etmesiyle ilişkilidir. Kartilaj fonksiyonel basınç altında, statik ve dinamik yüklere karşı 

eklem içinde minimum sürtünmeyi sağlamak için bu sıvıyı tekrar serbest bırakmaktadır. 

Sinovyal sıvı basınç altında partiküllere ayrılarak basıncı eklem yüzeylerine eşit olarak 

dağıtır. Basınç kalktığında eski konumuna döner. Bu yolla sürtünme elimine edilmekte, 

eklem yüzeylerinin aşınması minimuma inmektedir (103,142). 

2.1.4. Temporomandibular Eklemin Biyomekaniği 

TME'nin fonksiyonu biyomekanik olup iskelet elemanları arasında kuvvetleri 

iletmekle yükümlüdür. Eklemin bütün dokuları normal fonksiyon sırasında yüklenen 

kuvvetleri karşılamak ve iletmek görevini sürdürürler. Sağlıklı bir eklem değişmeyen 

bir yapı olmayıp, hayat boyunca farklı etkilere karşılık veren dinamik ve devamlı adapte 

olabilen dokulardan meydana gelir. 

TME, vücutta menteşe hareketi ile birlikte kayma hareketi yapabilen tek 

eklemdir. Mandibular hareket, rota yonel ve translasyonel hareketin birleşimidir. 

Artiküler disk, her iki eklem sistemine katılan nonossifiye bir kemik gibi hareket 
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ettiğinden, TME'nin gerçek bir birleşik eklem olarak değerlendirilmesini sağlar. Disk, 

kondile diskal ligamanlarla sıkıca bağlı olduğu için bu iki yüzey arasındaki tek 

fizyolojik hareket diskin rotasyonudur. Rotasyonel hareket daha çok alt eklem 

boşluğunda gerçekleşir. Disk, artiküler fossaya sıkıca bağlı olmadığı için üst kavitede 

bu yüzeyler arasında serbest kayma hareketi mümkün olur. Bu hareket mandibula öne 

doğru kaydınldığında artiküler diskin üst yüzeyi ile mandibuler fossa arasında oluşur. 

Translasyonel hareket ise daha çok artiküler eminens ve disk arasında, üst eklem 

boşluğunda olur. Translasyon hareketinin sağ-sol ekiemierde simetrik olması 

gerekmemektedir( 6,46). 

Dişler sentrik ilişkideyken artiküler ilişki, kondil başının ön yüzeyi ile artiküler 

tüberkülün arka yüzeyi arasındadır. Ağız açıldığı zaman kondil başı artiküler tüberkülün 

altında konumlanır. Artiküler disk boşluğunun hacmi intraartiküler basınçla değişiklik 

gösterir. Basınç az ise disk boşluğu genişler; basınç fazla ise disk boşluğu daralır(1,2). 

2.1.5. Tempromandibular Eklemin Damar ve Sinir Yapısı 

Temporomandibular eklemin beslenmesi esas olarak posteriarda yüzeyel 

temporal arter, anteriarda meningeal arter ve inferiarda da internal maksiller arter ile 

beslenmesi sağlanmaktadır. Kondil vasküler desteğini arteria alveolaris inferiardan 

kemik ili ği yoluyla alır( 1). 

TME'nin innervasyonu onu kontrol eden kasların motor ve duyusal 

ınnervasyonunu sağlayan trigeminal sinirle olur. İnnervasyonunu, başta trigeminal 

sinirin 3. Dalı olan aurikulotemporal sinir dalları sağlarken masseter ve temporal sinir 

dalları da yardımcı olur(l). 
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2.2. ÇİGNEME KASLARI 

Kas dokuları; sinir hücrelerinde olduğu gibi uyarılabilir özelliği olan hücreler 

topluluğudur. Çiğneme sistemindeki kasların tümü çizgili kas türündedir ve dolayısıyla 

istemli olarak çalışırlar(8). Çiğneme kasları, kas liflerinin damar ve sinirlerle bağ 

dokusu aracılığıyla biraraya gelmesi ve bir fasya ile sarılmasıyla oluşurlar. Her kas lifi 

içerdiği myoglobin konsantrasyonuna göre işlev gösterir(IO). 

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

açılmasına yardımcı olan digastrik kas; mandibulanın öne hareketini sağlayan dış 

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

pterigoid kasın üst demeti çiğneme kaslarını oluşturmaktadır. Mandibulanın stabilitesine 

destek olan ve vücut hareketleri sırasındaki koruyucu reflekslerle ilişkili olan trapez ve 

sternokleidomastoid kasları da çiğneme sistemi ile ilişkilidir (10, 1 1). 

2.2.1. Masseter Kası 

Diktörtgen formdaki masseter kası, çiğneme fonksiyonunda etkili ve güçlü bir 

kastır. Zigomatik arktan başlayarak aşağı doğru uzanır ve mandibulanın alt sınırının 

lateral kısmına ve mandibula açısına tutunur. Yüzeyel ve derin olmak üzere 2 dala 

ayrılır. Yüzeyel demetleri aşağı ve geriye oblik, derin lifleri ise vertikal yönde uzanır. 

Masseter kasıldığında mandibulayı yukarı kaldırır ve dişierin temas etmesini sağlar. 

Yüzeyel dalı protruzyona da yardımcı olur. Derin dalı ise; mandibula protruzyonda iken 

dişler sıkıldığında kondili artiküler tüberküle doğru stabilize eder(2). 
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Şekil 2-7: Masseter ve temporal kas-(162) 

2.2.2. Temporal Kas 

Temporal fossaclan ve kafatasının lateral yüzeyinden başlayarak, aşağıda 

zigomatik arkın iç yanından aşağı doğru uzanarak koronoid proçese ve ramusun anterior 

kısmına uzanır. Yelpaze şeklinde büyük bir kastır. Temporal kasın lifleri üç yönde 

ilerler: ön vertikal lifler, orta oblig lifler ve arka horizontal lifler. Tüm temporal kas 

kasıldığında mandibula yukarı doğru kalkar ve dişler temas durumuna gelir. Sadece bir 

parçası kasıldığında bu lifterin doğrultusu yönünde hareket eder. Ön vertikal lifler 

kasıldığında, alt çene dikey olarak yukarı hareket eder. Orta oblig lifler kasıldığında alt 

çene kapanır ve geriye gelir. Arka horizontal lifler ise mandibulanın geri hareketinde 

aktiftir(2,9). 

2.2.3. İç (Medial) Pterigoid Kas 

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

ilerleyerek mandibular açının medial yüzeyine yapışır. Lifler çift taraflı kasıldığında 
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mandibula yukarı doğru hareket ederken, tek taraflı kasılınada mandibula mediotruziv 

pozisyona geçer(2). 

2.2.4. Dış (Lateral) Pterigoid Kas 

Dış pterigoid kasın superior ve inferior olmak üzere neredeyse zıt fonksiyon 

gösteren iki demeti bulunur. Bu demetler farklı noktalardan başlayıp mandibula 

kondilinin hemen önünde kısmen birleşirler(2). 

2.2.4.1. Dış Pterigoid Kasın Üst Demeti (Superior Lateral Pterigoid) 

Dış pterigoid kasın üst demeti, büyük sfenoid kanadın infratemporal yüzeyinden 

başlar; yatay olarak geriye ve dışa doğru eklem kapsülü, eklem diski ve kondil boynuna 

tutunur. Büyük oranda kondil boynuna tutunan kas açılma esnasında inaktiftir. Dış 

pterigoid kasın üst demeti kasıldığında kondili öne dogru çekerken, elevatör kaslarla 

beraber maksimum diş sıkmaanında aktive olur ve diski stabilize eder(2,9) 

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

Dış pterigoid kasın alt demeti, lateral pterigoid plağın dış yüzeyinden başlar ve 

geriye, yukarıya, dışa uzanarak kondil boynuna yapışır. Çift taraflı kasıldığında 

kondiller asağıya, artiküler tüberküle doğru çekilir ve mandibula protrüzyona geçer. Tek 

taraflı kasıldığında kondilin mediotru iv hareketine ve mandibulanın karşıt yöne doğru 

lateral hareketine neden olur. Ağzı açan kaslarla beraber ka ıldığında ise; kondilleri 

eminens boyunca asağı ve öne kaydırır(2,10). 
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Şeki12-8: İç pterigoid ve dış pterigoid kas-(161) 

2.2.5. Digastrik Kas 

Digastrik kas çiğneme kası olarak sınıflandırılmasa da mandibula 

fonksiyonlarında etkin rol oynar. Suprahiyoid grubuna dahil olan digastrik kasın ön ve 

arka olmak üzere iki karnı vardır. Arka karnı temporal kemiğin mastoid çıkıntısından 

başlar; aşağı, öne ve iç yana uzanır. Ön karnı, hiyoid kemikten başlar ve mandibula 

semtizine tutunur. Her iki kas demeti, hiyoid kemik hizasında bir tendonla birleşir ve 

boyun yüzeysel fasyası aracılıgı ile hiyoid kemige tutunur. Mandibula stabilize 

olduğunda digastrik kas kasılırsa, hyoid kemiği yukarı kaldırmaya ve yutkunma 

fonksiyonuna destek olur. Hyoid kemik stabilize olduğunda digastrik kas kasılırsa, 

mandibula aşağı doğru hareket eder( ı ,2, ı 0). 
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Şekil 2-9: Digastrik kas-(162) 

2.2.6. Sternokleidomastoid Kas 

Sternokleoidomastoid kas ön boyun kası olup, sternoklaviküler eklernden 

mastoid çıkıntıya doğru uzanır. Başın sağ ve sol hareketi ile nefes alma işlemlerine 

yardımcı olan bu kas, mandibular hareketler esnasında başın stabilizasyonunu 

sağlar(2, 10). 
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Şekil2-10: Sternokleiomastoid kas-(161) 

2.2. 7. Trapez K ası 

Arka boyun kaslarından olan trapez kası; yukarıda oksipital kerniğin dış 

yüzeyine, iç yanda boyun ve sırt omurlarına, dış yanda ise skapula üzerindeki akrornion 

ve spina skapulaya tutunur. Sırt ve omuz hareketlerine, başın sağ, sol ve geri 

hareketlerine destek olurken; mandibula fonksiyonu esnasında başın stabilizasyonunu 

sağlar( lO). 

Şekil2-11: Trapaez kası-(161) 
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2.3. TEMPOROMANDİBULAR RAHATSlZLIKLAR 

Çiğneme sistemi pek çok dış etkene maruz kalır ve bu etkeniere karsı çeşitli 

mekanizmatarla adaptasyon geliştirir. Normal fonksiyon görmekte olan çiğneme 

sistemindeki dokular bir etken ile karşılaştıkları zaman bazılarını tolere edebilir, 

bazılarını ise edemezler. Özellikle sistem için zararlı olabilecek etkenierin kişinin 

yapısal toleransını aştığı durumlarda, çene yüz sistemindeki ilgili yapılarda yıkım 

başlayabilir dolayısıyla klinik bulgular ortaya çıkar. Bu yıkım dişlerde, peridontal 

dokularda ve TME'de olur(l2,13). 

Temporomandibular rahatsızlıklar(TMR) terimi, "çiğneme kaslarını, TME'yi 

ve/veya ilgili yapıları içeren bir dizi klinik problemi ifade eden ortak bir terim" olarak 

tanımlanmaktadır(14). Ayrıca TMR, orofasiyal bölgenin dişten kaynaklanmayan 

ağrısının asıl sebebi olarak kas-iskelet sorunlarının bir alt grubu olarak da tarif 

edilmektedir( 1). 

2.3.1. Temporomandibular Rahatsızlıklann Terminolojisi 

Çiğneme sisteminde meydana gelen rahatsızlıkların teşhisinin konması ve tedavi 

yöntemlerinin ortaya konması M.Ö. yıllara kadar dayanmaktadır. Çiğneme sistemi 

rahatsızlıklarından ilk bahseden M.Ö. 5. yy.da kitabında alt çene lüksasyonuna yer 

veren "Hippokrates" tır. 

Temporomandibular rahatsızlıkların diş hekimliğine girişi; Dr. James Costen'in 

1934 yılında yayınladığı makalesinde, kulaktaki bazı ağrı ve semptomların dental 

düzensizliklerle alakah olabileceğini öne sürmesiyle olmuştur. Costen; kulağın içinde 

veya çevresinde ağrı, kulak çınlaması, kulakta basınç ve doluluk hissi, duyma 

bozukluğu, dil yanması ve yutma güçlüğü gibi semptomları "Costen Sendromu" adı 

altında tanımlamıştır( 15). Bu durumun oklüzal dikey boyutun düşmesi, posterior diş 

desteğinin kaybı ve diğer maloklüzyonların etkisiyle temporomandibular ekleınin 

düzensizliği ve değişen anatomik ilişkinin neden olduğu aurikulotemporal ve 
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chordatympanic sinirlerdeki irritasyon sonucu oluşan refleksler olduğunu öne sürmüş ve 

tedavide okluzyon yükseltmesini öngörmüştür. Bu bireylerin şikayetlerinin okluzyonun 

vertikal boyutunun değiştirilmesi ile iyileştikleri farkedilince, malokluzyonun bu 

problemin altında yatan ana etken olduğu sonucuna varılmış ve TMR'lerin tedavisi 

dişhekimliğine doğru geçiş yapmıştır. 

Schwartz, 1956 yılında kas yapılarının TME bozuklukları üzerindeki etkisini 

araştırmış ve "Myofasiyal Ağrı Disfonksiyon Sendromu" terimini tanıtmıştır. Sonraları 

Shore, 'Temporomandibular eklem disfonksiyon sendromu' terimini kullanmıştır(27). 

Aslı ve Ramfjord tarafından ise 'Fonksiyonel temporomandibular eklem rahatsızlıkları' 

olarak isimlendirilmiştir(26). 1970'li yılların başında Laskin ve Greene, 

"Psikofizyolojik Teori"yi öne sürmüşlerdir. Bu teoriye göre, TMR etiyolojisinde 

emosyonel stres okluzal uyumsuzluklardan çok daha önemli bir yer tutmaktadır. 

1980'lere doğru, TME'nin ne kadar kompleks bir yapı olduğu anlaşılınaya başlanmış ve 

orofasiyal ağrı ile TMR'leri çözümlerneye yönelik çalışmalar başlamıştır(!). 

Amerikan Diş Hekimleri Birliği (ADA) tarafından 1982 yılında TMR'lerin 

muayenesi, teşhisi ve tedavisi üzerine bir konferans düzenlenmiştir. Bu konferansta 

epidemiyolojik, diagnostik ve tedavi verilerinin uygun şekilde karşılaştırılmasma imkan 

verecek bir sınıflandırmaya olan ihtiyaç vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra kronik 

orofasiyal ağrı tedavisinin çok karmaşık olduğu belirtilerek, ayrıntılı diagnostik 

yaklaşımların ve tedavi programlarının yaygınlaştırılmasına karar verilmiştir(16). 

Temporomandibular rahatsızlıkların ne kadar karmaşık ve multifaktöryel bir 

rahatsızlık olduğunun anlaşılınaya başlamasıyla birlikte önceki tanımlamaların sadece 

kasları veya sadece temporomandibular ekiemi içermesi nedeniyle yetersiz olduğu 

kanısına varılmıştır. Böylece 1982' de Be ll tarafından kasları ve temporomandibular 

ekiemi beraber kapsayan "Temporomandibular Rahatsızlıklar" terimi ADA tarafından 

kabul edilmiş ve günümüzde de geçerliliğini devam ettirmektedir(28). 
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2.3.2. Temporomandibular Rahatsızlıklann Etiyolojisi 

Temporomandibular rahatsızlıkların etiyolojisinde birçok faktör rol 

oynamaktadır. Bu faktörlerden bir veya birkaçının birarada bulunması sonucu TMR 

oluşabilir. Temporomandibular rahatsızlığı oluşturan sebepler çok çeşitli ve kompleks 

bir yapıdadır. Etyolojik faktörleri çeşitli başlıklar altında sınıflamak mümkündür: 

2.3.2.1. Travmatik Etkenler 

Temporomandibular rahatsızlıkların etiyolojisinde travmatik etkenler önemli bir 

yer tutmaktadır. Travmalar makro veya mikro travmalardır. 

Makrotravmalar; ekleme ani gelen kuvvet olup eklem yapısında değişikliklere 

neden olur. Kazalar, sportif yaralanmalar, yirmi yaş dişlerinin çekimi ve genel anestezi 

entübasyonu, yapılan çeşitli tıbbi girişimler esnasında ekleme gelen aşırı yük TMR 

oluşumunda etkili olabilir(l 7). 

Mikrotravmalar; eklemin uzun süre ve devamlı maruz kaldığı düşük düzeyde 

kuvvetlerdir. Artiküler yüzeyleri kaplayan yoğun fibröz dokusu bu kuvvetleri tolere 

eder, ancak gelen kuvvet dokunun fonksiyonel sınırını aşarsa geri dönüşümü olmayan 

değişiklikler başlar( 1). 

Anormal çene konumlanmasına neden olan prematür kontaklar, hatalı ve yüksek 

yapılmış protezler veya restorasyonlar ve parafonksiyonel alışkanlıklar mikrotravmalar 

arasında yer alır. Anormal okluzal kontakt durumu ve malokluzyonun, kas 

hiperkativitesini arttırarak TMR oluşturduğu kabul edilmektedir. Malokluzyon ve TMR 

arasında pozitif ilişki belirtilirken, okluzyonu normal olup TMR olan vakalar da 

bildirlmiştir. Bu durum TMR'lerin etiyolojisinde okluzal bozukluktan başka etiyolajik 

faktörlerin de etkin olduğunu göstermektedir(!). 
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Parafonksiyonel alışkanlıklar; bruksizm, yanak ısırma, dil ısırma, parmak emme, 

kalem; iğne; çivi ısırma, telefon ve keman gibi aletleri çene altında tutma gibi çeşitli 

mesleki alışkanlıkları da içermektedir(18). Parafonksiyonel alışkanlıkların başında 

bruksizm gelmektedir. 

Bruksizm; Amerikan Orofasiyal Ağrı Akademisi gece ve/veya gündüz olabilen 

diş sıkma ve gıcırdatma alışkanlıkları anlamına gelen istemsiz mandibular 

parafonksiyonel aktivite olarak tanımlanmaktadır(19). Bruksizmin nedeni günümüzde 

hala tartışılmaya devam etmekte ancak etkenin multifaktöryel olabileceği yönünde ortak 

bir görüş söz konusudur. Önceleri bruksizme sadece okluzyondaki erken temasların ve 

uyumsuzlukların sebep olduğu düşünüise de bugün artık bazı antidepresan ilaçların ve 

genetiğin de etkili olduğu bilinmektedir. Ancak bruksizmin belki de en önemli 

sebebinin stres olduğu düşünülmektedir. Strese bağlı kas hiperaktivitesi ve yorgunluğu 

artmakta, buna bağlı olarak kas ağrısının ve TME ağrısı arttığı gözlemlenmiştir(20). 

2.3.2.2. Psikosoyal Etkenler 

Psikososyal etkenler, kişinin fonksiyon adaptasyon kapasitesini etkileyen kişisel 

ve kişiler arası bireyin içinde bulunduğu durumsal değişkenlerdir. Anksiyete, depresyon 

ve emosyonel sorunlar bireyin genel sağlık durumu ile TME'yi de olumsuz etkiler. 

Emosyonel gerginlikle birlikte kas tonusu artar. Artan kas tonusu, mandibulanın 

dinlenme pozisyonunu değiştirir ve eklemdeki pasif intraartiküler basıncı arttırır(16). 

Bu durum TMR'lerin başlaması için direkt sebep olabilir. Psikolojik gerginlikle 

etkilenen ilk çiğneme kası massater kasıdır(17). 

Çalışmalarda genellikle TMR olan hastalarda anksiyete seviyesinin daha yüksek 

olduğu bildirilirken, bu bireylerin sağlıklı bireylere göre daha farklı psikolojik 

özellikleri olduğu gözlemlenmiştir(21). Psikososyal etkenler etiyolojide önemli rol 

oynar ve TMR'lerde kimi zaman başlatıcı kimi zaman devam ettirici etken olarak görev 

alırlar. 
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2.3.2.3. Fizyopatolojik Etkenler 

Merkezi sinir sistemi ve immun sistemi etkileyen hastalıklar bu grup altında 

değerlendirilmektedir. Dejeneratif ve endokrin bozuluklar, infeksiyöz ve metabolik 

rahatsızlıklar, sistemik kemik ve kartilaj hastalıkları ve dejeneratif kas ve eklem 

rahatsızlıkları bu hastalıklar arasında yer alır(18). Romatoid artrit, travmatik artrit ve 

hiperüreini gibi rahatsızlıklarda olaya kimi zaman TME de katılır. Sistemik etkenierin 

yanısıra çeşitli gelişimsel ve edinilmiş anormallikler de TME'yi olumsuz 

etkileyebilmektedir. Gelişimsel anomaliler ve iskeletsel malformasyonlar TME' de geri 

dönüşümü olmayan sorunları da beraberinde getirmektedir. 

2.3.2.4. Anatomik Etkenler 

Anatomik etkenler TMR'de direk etken olarak değil daha çok predispozan etken 

olarak görev yapar. Herhangi bir anatomik etkenin olduğu hastada TMR olmayabilir, 

anatomik etken çoğu zaman başaka bir etkenle biraraya geldiği zaman TMR'yi 

hızlandırıcı etki gösterir. 

a. Artiküler emineosin dikliği 

Artiküler eminensin posterior eğimi kişiden kişiye farklılık gösterir. Artiküler 

eminens eğiminin kondil-disk kompleksinin hareket yönünü belirleyen esas yapı olması, 

TME disfonksiyonlarında bu yapının rolünün incelenmesine olan ilgiyi arttırmıştır. 

Eminensin dik olduğu durumlarda temporal kasın kuvvet vektörü, eklem diskinin 

arkasına doğrudur. Bu vektörün etkisiyle kondil başı geriye, eklem diski öne doğru 

konumlanır, ayrıca eklem diski kondile göre daha fazla anterior rotasyona zorlanır(22). 

Diklik derecesi arttıkça, kondilin translasyonu esnasında daha fazla rotasyonel hareket 

yapması gerekir. Bu nedenle dik eğimli eminensi olan hastalarda fonksiyon esnasında 

daha fazla kondil-disk hareketi gerçekleşir. Bu da zaman içerisinde diski kondile 
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bağlayan ligamentlerin zayıflamasına yol açar ve eklernde disfonksiyon gelişir. Bu aşırı 

kondil-disk hareketi ligaman uzama riskini arttırarak TMR oluşturabilir(23). 

b. Kondil fossa anatomik yapısı 

Kondil fossa anatomik yapısı kişiye özgü olup boyut ve şekil olarak değişiklik 

göstermektdir. Daha geniş ve yassı kondillerin üzerine gelen kuvvetleri daha iyi 

dağıtarak eklemin daha az yükü kompanse ettiği bildirilmektedir(!). 

c. Eklem laksitesi 

Ligamanların görevi eklem hareketlerini sınıriayarak eklem bütünlüğünü 

korumaktır. Bu sınırlama işlevi kollagen fibrillerin kalitesine ve bütünlüğüne bağlıdır ve 

hastadan hastaya değişiklik gösterir. Dolayısıyla bazı eklemler biraz daha serbesttir 

yada gevşeklik gösterirler. Östrojen seviyesindeki artma eklem laksitesini arttırdığından 

kadınlarda e kle m rahatsızlığının erkeklere göre daha fazla o lduğu bildirilmektedir 

Yapılan çalışmalarda eklem laksitesi olan kadınlarda TMR insidansının yüksek olduğu 

bildirilmektedir(24). 

d. Superior Iateral pterygoid kasın yapışması 

Superior lateral pterygoid kas ataçınanı artiküler disk ve kondil boynuna yapışır. 

Diske ve kondile yapışan ataçman miktarı değişkendir. Disk ve kondil üzerine yaptığı 

bağlantı çok farklı yüzdelerle gerçekleşebilir. Eğer kas diske kondilden daha büyük bir 

yüzde ile bağlanıyorsa bu kasın disk pozisyonunda etkisi daha fazla olacaktır. Bu 

anatomik fark bazı hastalarda neden eklem diskinin daha kolay deplase olduğunu 

açıklayabilmektedir(25). 



30 

2.3.3. Temporomandibular Rahatsızlıklann Epidemiyolojisi 

Temporomandibular rahatsızlıkların prevelansına yönelik birçok popülasyonu 

ıçeren araştırmalar yapılmıştır. TMR bulgu ve belirtileri ile ilgili yapılmış olan 

çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre, genel popülasyonda (TME şikayetıyle 

başvurmamış olan) en az bir TMR bulgusuna rastlanma oranı, ortalama olarak %75 

bulunmuştur (30,31). En az bir belirtiye (e kle m ağrısı, mandibular kısıtlılık vs.) 

rastlanma oranı ise ortalama %33 olarak ifade edilmektedir (32,33). TMR şikayetiyle, 

hekimlere başvuran hastaların genel toplumda oranlarının genelde düşük olduğu ifade 

edilmiştir. Bu topluluktaki bireylerin %4 ünün tedavi talebinde bulunacak şiddette 

bulgulara sahip olduğunu ifade etmiştir(34). 

TMR bulgu ve belirtilerinin yaşa ve cinsiyete göre dağılımları da incelenmiştir. 

Çocuklarda bulgu ve belirtilerin prevalansı erişkinlere göre daha az bulunmuştur. 

Yapılan pek çok epidemiyolojik çalışmaya göre TMR en çok 20-40 yaş arası bireylerde 

gözlenmektedir. İleri yaşlarda 60 yaş üstünde ıse TMR daha nadir 

görülmektedirler(35,36). 

Yapılan çalışmalarda kadınlarda erkeklere göre daha fazla TMR görüldüğü 

bildirilmektedir (37 ,38). TMR insidansının kadınlarda erkeklere göre 4:1 oranında daha 

yüksek olduğu ve TME sesleri, baş ağrısı, diş sıkma alışkanlığı, hipomobilite, çiğneme 

güçlüğü ve nöromusküler bozuklukların genç kadın bireylerde diğer seks ve yaş 

gruplarına göre daha fazla görüldüğü rapor edilmiştir(38). Kadınların TMR'ye 

yatkınlığı uzun yıllar boyunca sorgulanmış, nedeninin bazı fizyolojik, hormonal, 

psikolojik ve psikososyal farklılıklara bağlı olabileceği öne sürülmüştür. Ayrıca TMR 

tedavisi talebiyle başvuran hastaların çoğunun bayan olma sebebi, bayanların sağlık 

problemleri konusunda daha ilgili ve hassas olmasına bağlanabilmektedir. 

Sonuç olarak TMR bulgu ve belirtileriyle ilgili yapılmış çalışmalar 

incelendiğinde, TMR bulgu ve belirtilerinin toplumda rastlanma sıklığı yüksek, hasta 

şikayetlerinın ise bulgularla orantısız olduğu gözlenmektedir. Bu tablo hekimlere, hasta 
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şikayetlerini ve TMR muayene bulgularını değerlendirmede, önemli rol düştüğünü 

vurgulamaktadır(39). 

2.3.4. Temporomandibular Rahatsızlıklann Semptomlan 

Temporomandibular rahatsızlıklarda semptomlar oldukça fazla ve genelde 

birbiri içine geçmiş durumdadır. TMR olan bireylerde semptomlardan sadece bir tanesi 

öne çıkabileceği gibi birden fazla semptom da aynı anda bulunabilir. Semptomlar 

objektif veya subjektif olabilmektedir. TMR'lerde yaygın olarak gözlenen semptomlar 

şöyle sıralanabilir: 

)o> Çiğneme kaslarında (palpasyonda veya fonksiyanda veya spontan) ağrı veya 

yorgunluk hissi 

)o> Temporomandibular eklernde (palpasyonda veya fonksiyanda veya spontan) ağrı 

veya yorgunluk hissi 

)o> Temporomandibular eklem sesleri (klik ve/veya krepitasyon) 

)o> Mandibular harekette kısıtlanma veya kilitlenme 

)o> Mandibular harekette inkoordinasyon veya deviasyon 

)o> Kulak semptomları 

)o> Baş ağrısı(29). 

2.3.5. Temporomandibular Rahatsızlıklann Sınflandınlması 

Temporomandibular rahatsızlıklar, bugüne kadar değişik şekillerde klasifiye 

sınıflandırılmıştır. İlk kapsamlı TMR Sınıflaması, Amerikan Orofasiyal Ağrı Akademisi 

tarafından ı 990 yılında oluşturulmuş olup halen güncelliğini korumaktadır. Amerikan 

Orofasyal Ağrı Akademisi tarafından ı 990 yılında oluşturulmuş olan Tempomandibüler 

Rahatsızlıklar sınıflaması, ı 996 yılında Uluslararası Başağrıları Birliği'nin Uluslararası 

Başağrıları sınıflamasına dahil edilmiştir. Beli tarafından geliştirilen bu sınıflama 

Okeson tarafından modifiye edilmiştir. TMR sekonder başağrılarının alt sınıfı olarak bu 
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sınıflamada yer almaktadır. Bu adım, diş hekimleri, tıp doktorları ve diğer sağlık 

personelinin arasındaki iletişim, işbirliği ve sorumluluk paylaşımına yönelik atılan 

önemli bir adım olmuştur(40). 

Temporomandibular rahatsızlıklara ait bir diğer sınıflama Wilkes tarafından 

yapılmıştır. Wilkes'in yalnızca TME iç düzensizliklerinde klinik, radyografik ve 

artroskopik bulgulara dayanarak oluşturduğu sınıflandırma sistemi günümüzde yaygın 

olarak kullanılmaktadır( 41 ). 

S.Dworkin ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan ve araştırma teşhis 

kriterleri niteliğinde olan diagnostik sınıflama ise en sık rastlanan temporomandibular 

rahatsızlıkları, belirti ve bulgularıyla birlikte sınıflamaktadır. Bu sınıflama çoklu tanıya 

elverişli yapısı ve psikososyal parametreler içeriğiyle araştırma çalışmaları için tercih 

edilen en güncel sınıflamadır(42). Araştırmamızda Temporomandibular Rahatsızlıklar 

için Araştırma Teşhis Kriterleri (TMR/ ATK) adlı bu sınıflamayı tercih etmemizin 

sebebi; temporomandibular rahatsızlıklar için standardize bir sınıflandırma sistemi 

olmasıdır. 

Okeson'un Sınıflandırma Sistemi (1): 

1. Çiğneme Kası Rahatsızlıklan 

• Koruyucu Kas Kasılınası 

• Lokal Kas Ağrısı 

• Miyofasyal Ağrı 

• Miyospazm 

• Merkezi Kaynaklı Miyalji 

2. Eklem İçi Düzensizlikler 

• Kondil-Disk Kompleksi Düzensizlikleri 

Fonksiyonel Disk Deplasmanı 



Fonksiyonel Redüksiyonlu Disk Dislokasyonu 

Fonksiyonel Redüksiyonsuz Disk Dislokasyonu 

• Artikuler Yüzeylerin Yapısal Yetersizlikleri 

Şekil Değişimleri (Kondil, Disk ya da Fossada) 

Adezyon (Disk-Kondil, Kondil-Fossa arasında) 

Subluksasyon 

Spontan Dislokasyon 

3. İltihaplı Eklem Hastalıklan 

• Sinovit 1 Kapsüllit 

• Retrodiskit 

• Artritler (Osteoartrit, Osteoartroz, Poliartritler) 

• İlgili dokuların iltihapsal rahatsızlıkları 

Temporal Tendinit 

Stilomandibular Ligamanın Enflamasyonu 

4. Kronik Mandibular Hipomobilite 

• Ankiloz (Fibröz, Kemiksel) 

• Kas Kontraktürü (Miyostatik, Miyofibrotik) 

• Koronoid Engelleme 

5. Gelişimsel Eklem Hastalıklan 

• Konjenital ve Gelişimsel Kemik Rahatsızlıkları 

(Agenezi, Hipoplazi, Hiperplazi, Neoplazi) 

• Konjenital ve Gelişimsel Kas Rahatsızlıkları 

(Hipotrofi, Hipertrofi, Neoplazi) 

33 
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Wilkes'in Sınıflandırma Sistemi (4ı): 

1. Evre ı (erken dönem): Ağrı veya çene hareketlerinde kısıtlılık yok, sadece çiğneme 

sırasında veya sonrasında resiprokal klik. Radyolojik değerlendirmede hafif anterior 

disk deplasmanı 

2. Evre 2 (erken/ara dönem): Hafif ve orta derecede ağrı ile birlikte resiprokal klik 

sesi ve periyodik kilitlenme. Radyolojik değerlendirmede disk pozisyonunda değişiklik 

3. Evre 3 (ara dönem): Sık sık ağrı ile birlikte eklernde hassasiyet, zaman zaman 

oluşan ve devam eden kilitlenme. Radyolojik görüntüde disk pozisyonunda değişiklik 

ve deformasyon ile birlikte adezyonlar 

4. Evre 4 (ara/geç dönem): Zaman zaman şiddetleneo kronik ağrı ve çene 

hareketlerinde kısıtlılık. Diskin şekil ve pozisyonunda ve kondil şeklinde değişiklik. 

Sert doku değişiklikleri ile birlikte çok sayıda adezyonlar 

5. Evre 5 (geç dönem): Krepitasyon ile birlikte zaman zaman oluşan ağrı. Çene 

hareketlerinin kronik şekilde kısıtlanması, anterior disk deplasmanı, morfolojide 

değişiklik. Anatomik olarak büyük deformiteler ve disk perforasyonu. 

TM RI A TK Sınıflandırma Sistemi( 42): 

ı. Kas Rahatsızlıklan 

a) Miyofasyal ağrı 

b) Ağız açınada kısıtlılık olan miyofasial ağrı 

2. Disk Deplasmanlan 

a) Redüksiyonlu disk deplasmanı 

b) Ağız açınada kısıtlılık olan redüksiyonsuz disk deplasmanı 

c) Ağız açınada kısıtlılık olmayan redüksiyonsuz disk deplasmanı 

3. Artralji, artrit, artroz 

a) Artralji 

b) TME'nin osteoartriti 

c) TME'nin osteoartrozu 
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2.4. TME'nin Dejeneratif Eklem Hastalığı: OSTEOARTRİT ve OSTEOARTROZ 

2.4.1. Etyolojİ 

Dejeneratif eklem hastalığı bütün ekiemierde değişen sıklıklarda görülebilen bir 

rahatsızlıktır. Artrit; eklemin artiküler yüzeylerinin enflamasyonudur. Eklemin artiküler 

yüzeyleri, gelen yükü daha fazla tolere edemediği zaman enflamatuar reaksiyon 

gösterebilirler. Eklem yapıları, disk dislokasyonu ve retrodiskit tarafından 

etkilendiğinde bu durum görülebilir. Osteoartrit, artiküler kartilajın yavaş 

dejenerasyonuna ve ağrıya neden olan, kronik, fokal ve non-enflamatuar dejeneratif bir 

hastalık olarak tanımlanmaktadır. Kemiksel değişimler aktive olduğunda meydana gelen 

durum osteoartrittir. Remodelasyon olduğunda kemik morfolojisi değişime uğrar ki bu 

durum osteoartrozdur( 43,44,45). 

Şekil 2-12: Osteoartritte temporomandibular e kle m anatomisi-C 44) 
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TME osteoartritinde mekanik kuvvetlerin çok önemli bir rol oynadığı 

düşünülmektedir. Eklem içerisindeki aşırı yükler sadece artiküler diski inceltip yapısını 

bozmakla kalmaz; diskin bütünlüğünün bozulduğu durumlarda kondil başı ve temporal 

kemikte de dejeneratif değişiklikler oluşturur. Parafonksiyonel aktivitelerin fazla olması 

artiküler yüzeylere aşırı derecede ku vv et yüklenmesine neden o lur. Disk 

dislokasyonlarında disk, artiküler yüzeyler arasına giremediği zaman bu durum 

gelişebilir( 43,44 ). 

TME OA'sının etyolojisi kompleks ve multifaktöriyeldir. Kesin etken 

bilinmemekle beraber eklemin mekanik olarak aşırı yüklenmesi bu hastalığı 

oluşturmaktadır. Osteoartritin etyolojisi ile ilgili teorilerin bir kısmı artiküler kartilaj 

dejenerasyonu üzerine dayanmaktayken; diğerleri (subkondral kemik,sinovyal sıvı ve 

vaskuler değişiklikler gibi) kartilaj dışı faktörlerin primer etken ve kartilaj 

dejenerasyonunun ise sekonder etken olabileceğini vurgulamaktadır(48). Osteoartrit 

gelişiminde etkili olan mekanik etkenler lokal faktörler olarak tanımlanmaktadır. 

Travma (makro veya mikrotravma), internal düzensizlik, fonksiyonel aşırı yüklenme, 

eklem yüzeylerindeki sürtünmenin artması, parafonksiyon gibi lokal faktörlerin 

TME'nin artiküler kartilajında yapım ve yıkım arasındaki dengeyi bozarak, fizyolojik 

adaptasyonu etkilediği ve artiküler yapıda osteoartrit gelişiminde etkili olabildiği 

bildirilmektedir(47,52,53). TME'ye gelen direk ya da indirek makrotravmanın artiküler 

kartilajda ve diskte biyomekanik ve yapısal değişikliklere neden olabildiği 

gösterilmektedir ( 49). Makrotravmaya sebep olan faktörler ise spor yaralanmaları, trafık 

kazası, endotrakeal entübasyon, whiplash yaralanmaları, esneme ve gülme gibi aşırı 

mandibular hareketler, uzun süren dental tedaviler olarak rapor edilmektedir (50). 

Ayrıca, TME OA görülen bireylerin üçte birinin etiyolojisinde baş ve boyun 

bölgesinde travma hikayesinin olduğu bildirilmektedir( S!). 

Vücudun diğer iskelet-kas yapılarında olduğu gibi TME OA insidansının yaşla 

birlikte arttığı bildirilmektedir(54 ). TME' de yaşla beraber, diskin kalsiyum içeriğinin 

artması ve artiküler kartilajdaki HA'nın molekül ağırlığının azalması sonucunda, 

eklemin yapısal ve reolojik özelliğinin değiştiği gösterilmiştir(55,56,57). Eklem 

yüzeylerinin koruyucu ve kayganlaştıncı özelliğini sağlayan sinovyal sıvı içeriğinin ve 
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miktarının değişmesi sebebiyle yaşlı bireylerde OA insidansının daha yüksek olduğu 

rapor edilmektedir(56,58,59). Bu nedenle artiküler yüzeylerde görülen dejenerasyon 

gibi osteoartritik değişiklikler yaşlı bireylerde çoğu zaman normal olarak kabul edilse 

de, gençlerde görüldüğünde eklemdeki patolojinin bir belirteci olabileceği 

düşünülmektedir. 

Epidemiyolojik çalışmalarda OA'nın erkeklere oranla kadınlarda daha sık 

gözlendiği bildirilmektedir(60,6ı). Cinsiyete göre OA dağılımını inceleyen 

çalışmalarda, kadın: erkek oranı 3,3: ı ile 6,8: ı arasında rapor dilmektedir (62). OA'nın 

kadınlarda daha fazla görülmesi östrojen hormonu reseptörleri ve seksüel dimorfizm ile 

ilişkilendirilmektedir (63,64). TME'de östrojen hormonu reseptörlerinin varlığının 

tanımlanmasıyla, östrojenin yapısal olarak artiküler kartilajda katabolik enzimierin 

oluşumunda ve biyomekanik olarak da eklem hipermobilitesinde etkili olabileceği 

bildirilmektedir(64). Bununla birlikte otoimmün hastalıklar, endokrin sistem hastalıkları 

ve metabolizma ile beslenme bozukluklarını içeren bazı sistemik hastalıkların da kartilaj 

metabolizmasını etkileyerek, TME'nin fizyolojik adaptasyonunu azaltabileceği öne 

sürülmektedir( 5 8). 

2.4.2. Teşhis Yöntemleri 

2.4.2. 1. Anamnez 

Anamnez, temporomandibular rahatsızlıkların değerlendirilmesindeki en önemli 

bölümdür. Çünkü bir hastalığı teşhis edebilmek, o problemle ilgili başlangıç, ilerleme 

ve o andaki durumuyla ilgili bilgilerin ne kadar elde edilebildiğine bağlıdır. Osteoartritli 

hastaların bir kısmı daha önce tedavi görmüş hastalar olduğundan bu hastaların 

anamnezi çok dikkatli ele alınmalıdır. 

Anamnez alınırken şu noktalar dikkatlice sorgulanmalıdır. Hastanın başlıca 

şikayeti ağrı ise; ağrının yer ve yayılımı, ağrının başlangıcı, ağrının devamlı mı yoksa 
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tekrarlayıcı tarzda ını olduğu, ağrı epizotunun süresi, ağrıyı oluşturan veya dindiren 

faktörlerin varlığı (konuşma, çiğneme, esneme, sıcak-soğuk uygulamaları vb.), ağrının 

başlamasında etkili olabilecek nedenler (soğuk, travma, ağız içi müdahaleler, stres vb.) 

sorgulanmalıdır. Hastanın ana şikayeti disfonksiyon ise; mandibular hareketlerde 

kısıtlılık olup olmadığı, eklem sesinin varlığı, akut maloklüzyon olup olmadığı 

sorgulanır. Hastanın tüm oral alışkanlıkları (pipo kullanma, kalem ıs ırma, sakız 

çiğneme, vb.), mesleki alışkanlıkları, travma hikayesi, baş ağrısı, kulak çınlaması, 

boyun ağrısı, emosyonel stres durumlarında ağrının artıp artmadığı, genel sistemik 

durumu değerlendirilmelidir. Osteoartritli hastaların bir kısmını konservatif tedaviye 

yanıt alamaınış bireyler oluşturur. Bu yüzden bu hastaların önceden tedavi görüp 

görmediği ve uygulanan tedaviden ne derece fayda gördüğü ve yapılacak tedaviden 

beklentisi dikkatle kaydedilmelidir. 

2.4.2.2. Fizik muayene 

Genel muayenede amaç, fonksiyonel veya morfolojik normallerden sapmaya 

işaret eden ve ağrı veya disfonksiyonla karakterize durumların tespitidir. Klinik 

muayenede çiğneme sisteminin en önemli elemanları olan kaslar, TME ve dentisyon ile 

mandibular hareketler incelenmelidir. 

Fasiyal bölgede yumuşak doku ve kemiklerde, herhangi bir asimetri, hipertrofi 

veya şişlik varlığı gözlemlenir. Çiğneme kaslarının ve üst servikal kasların muayenesi 

bilateral palpasyon ile yapılır. Bu yöntemle kaslardaki hassasiyet durumu, kas tonusu, 

kas spazmlarının varlığıvetetik noktalar tespit edilir(67). 

TME'nin muayenesi lateral ve posterior palpasyon uygulanarak yapılır. Bu 

şekilde hem ağrı hem de disfonksiyon be1irtilerinden klik ve krepitasyonun varlığı 

anlaşılır. Her iki palpasyon da, ağız kapalıyken ve fonksiyon esnasında uygulanmalıdır. 

Steteskop, farkedilmiş olan sesin niteliğinin (klik veya krepitasyon) tespitinde veya 

seslerin her açınada duyulamadığı şüpheli durumlarda tercih edilebilmektedir(67). 
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Mandibular hareketler muayene edilirken vertikal açılma hattının düz ya da 

deviasyona uğrayıp uğramadığına bakılır. Ağrıyla beraber görülen çiğneme 

fonksiyonlarında zorluk, ağız açınada kısıtlılık, eklem sesleri veya çenenin kilitlenmesi 

gibi disfonksiyonlar değerlendirilmelidir. Y ardımsız maksimum ağız açıklığı, lateral ve 

protrusiv hareketlerde kayma miktarı kaydedilir. Çene hareketlerinde genellikle normal 

ve sağlıklı olarak kabul edilen değerler maksimum, pasif ve ağrısız olmak kaydıyla 

dikey yönde 35-50mm arasında, lateral ve protrüziv yönlerde ise 8-12 mm 

arasındadır(66,67). 

Ağız içi muayenesi, dişierin genel durumu ve ağız içi patolojilerin varlığının 

tespitini içermektedir. Ağız içi muayenede çeneler arası veya çene içi dişsel ilişki 

bozuklukları, diş veya diş grup eksiklikleri, oturur pozisyonda ve İstirahat halinde iken 

dişler arasında temas olup olmadığı, kas hiperaktiviteleri veya parafonksiyonel 

alışkanlığın işareti olabilen oklüzal aşınmalara bakılmalıdır(65) 

2.4.2.3. Psikolojik değerlendirme 

TME'de ağrı ve fonksiyon bozukluklarının en önemli nedenlerinin başında stres 

gelir. TME ağrı ve disfonksiyonlarında stresin önemli bir faktör olduğu, hatta direkt 

olarak, bu gibi durumlarda tek sorumlu bile olabileceği yönünde görüşler 

mevcuttur(67). Bununla beraber organik nedenlerle oluşan ağrı ve disfonksiyonlarda, 

hastanın yaşam kalitesi düştüğünden mesleki ve sosyal hayatı etkilenmektedir. Bu 

nedenle de TMR olan hastalarda ön psikolojik değerlendirme dikkatli bir şekilde 

yapılmalı, gerektiğinde hastanın ileri psikolojik değerlendirmesi için konsultasyon 

yapılmalıdır. 
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2.4.2.4. Radyografik değerlendirme 

TME'nin görüntüleurnesi güncel olarak teknolojinin ilerlemesi ile daha ayrıntılı 

ve net olarak elde edilebilmektedir. Günümüzde TME'nin sert veya yumuşak 

dokularının görüntülenmesinde; lateral transkranial ve panoramik radyografi eklem 

hakkında iki boyutlu bilgi verirken, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), 

bilgisayarlı tomografi (BT) ve kemik sintigrafisi üç boyutta görüntü vermektedir. 

Konvansiyonel (lateral o b lik, panaromik ve transkraniyal) grafileri TME' de 

mevcut kemiksel değişikliklerin ortaya çıkartılması, travma (kondil fraktürleri) ve 

dejeneratif eklem hastalıklarına bağlı kondiler yıkımı görüntülemek amacıyla kullanılır. 

Konvansiyonel radyografiler hızlı, ağrısız ve ucuzdur. Ancak eklemin kemik yapılarını 

gösterdiğinden patolojik değişiklikler açısından kullanımları sınırlıdır. 

Artrografi, eklem boşluğuna radyoopak bir maddenin enjeksiyonu ve bu 

şekilde eklem içi yapıların indirekt değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Disk ve 

kondil ilişkisinin dinamik olarak incelendiği bu teknikte, internal düzensizliklerin 

teşhisi kesin konulabilmektedir. Ancak bu yöntemin, invaziv bir girişim olması ve bazı 

hastalar tarafından kolaylıkla tolere edilernemesi dezavantaj olarak değerlendirilebilir. 

Ayrıca bütün diğer girişimsel işlemlerde olduğu gibi bazı kamplikasyon riskleri de her 

daim mevcuttur(68,69). Operatör enjeksiyon esnasında alt eklem boşluğuna enjekte 

edilen kontrasılı materyalin üst eklem boşluğuna kaçtığını gözlemleyebilir. Bu durum 

diskteki perforasyonun göstergesidir(71). Bugün artrografi kullanımı disk 

perforasyonları teşhisinde tercih edilmektedir. Manyetik rezonans görüntüleme 

yönteminin kullanılmasından sonra daha az tercih edilen bir yöntem olmuştur. 

Bilgisayarlı tomografi(BT}, temporomandibular ekiemi değişik yönlerde 

dilimlere bölerek görüntü verir. Daha çok kemiksel yapıların net görünmesille karşılık 

disk ve yumuşak doku sınırlı görünür. Çok pahalı olmayan bu sistemde minimal dozda 

radyasyon verilir. TME'nin bilgisayarlı tornagrafisi kemiksel patolojilerin 

değerlendirilmesinde en iyi metottur. OA' da kemik değişikliklerinin belirlenmesinde 
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bilgisayarlı tomografınin güvenilirliği %80-87 civarında olup, hastalığın fınal 

döneminde radyografik bulgular daha net bir şekilde izlenebilmektedir(70). Ancak 

MRG yönteminde eklemin sert dokuları kadar yumuşak dokuları ile ilgili de güzel 

veriler elde edildiğinden BT kullanımı azalmıştır. 

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG ), sabit veya derecesi ayarlanabilen 

manyetik sahada, dokuya gönderilen radyo dalgalarının uyardığı hücrelerdeki hidrojen 

atomlarının ürettiği enerjinin, özel ara birimler (koil) sayesinde bilgisayar ortamına 

aktarılarak görüntüye dönüştürüldüğü, invaziv olmayan bir görüntüleme yöntemidir. 

Alınan sinyallerin yoğunluğunun doku tipine göre değişmesi ise görüntülemenin esasını 

oluşturmaktadır. Manyetik rezonans görüntüleme sırasında en sık hidrojen 

kullanılmasının sebebi, tek proton içermesi ve insan dokularında en fazla bulunan 

element olmasıdır. Radyo dalgaları varlığında hidrojen atomları manyetizmanın 

etkisiyle düzgün şekilde sıralanırlar. Bu dizilim esnasında elde edilen yoğunluğa göre 

bilgisayar ortamında görüntü elde edilir(72). 

MRG eklemin sert ve yumuşak dokularını hem de eklemi çevreleyen yapıların 

farklı planlarda görüntü vermesini sağlar. Ağız açık ve kapalı pozisyonda sagital ve 

koronal planda diskin formu ve pozisyonunun, kemik yüzeylerdeki değişikliklerin direk 

görüntülenmesi osteoartritin teşhisi hakkında güvenilir ve doğru bilgi sağlamaktadır. 

Sagital ve koronal planda disk yer değiştirmesi, formu ve kemik yapılardaki 

değişikliklerin değerlendirilmesinde önemlidir. MRG'nin diagnostik doğruluğu %36 ile 

%90 arasında bildirilmektedir(7 5). 

Manyetik rezonans görüntüleme, yalnızca kemik değil yumuşak dokuların da 

detaylı olarak incelenebildiği bir görüntüleme tekniğidir. Yüzeysel sarmalların 

geliştirilmesi sayesinde 1 980' lerin ortalarından itibaren temporomandibular eklem 

MRG incelemeleri mümkün olmuştur. MRG'nin TME incelemelerindeki kullanımı 

diğer metodlara göre daha kısa geçmişe sahip bir teknik olmasına rağmen, mevcut 

avantajları nedeniyle TME görüntülenmesinde altın standart olarak kabul görmektedir. 

MRG hastayı radyasyona maruz bırakmadan, mükemmel yumuşak doku rezolüsyonu ile 
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disk pozisyonu ve morfolojisi hakkında bilgi vermesinin yanısıra osseöz dokuları da 

ayrıntılı olarak görüntüleyebilmektedir. Kontrast madde enjeksiyonu gerektirmeden ve 

hasta repoze edilmeden çok düzlemli görüntülerin elde edilmesi diğer avantajlarıdır. 

Ayrıca TME' deki enflamatuar durumları ve skar dokularını da inceleme imkanı 

sunar(73,74). 

MRG'nin BT ve artrografiye göre avantajları; noninvaziv olması, iyonize 

radyasyon kullanılmaması, disk ve eklem yapılarının direk izlenmesine imkan vermesi 

ve kolaylıkla çok kesitti görüntüleme yapılabilmesidir. Sert doku değerlendirilmesinde 

BT' ye yakın bilgi verirken, yumuşak doku değerlendirilmesinde daha detaylı görüntüler 

sunmaktadır(76). Buna ilaveten sinyal intensitelerindeki değişiklikleri temel alarak ince 

kemik değişikliklerinin de görüntülenmesine imkan sağlar(77). Ancak tüm bu 

avantajıarına rağmen pahalı ve ileri ekipman gerektirmesi, her medikal merkezde ve 

dental ofiste bulunmayışı, TME'deki kullanımının uzun zaman gerektirmesi, farklı 

tarayıcılar kullanıldığında görüntü kalitesinde farklılık oluşması, ferromanyetik 

implantlar ve klostrofobi varlığında kontrendike olması da dezavantajlarıdır(73,74). 

TME osteoartritinde MRG artrografi ve BT ile karşılaştırıldığında, dejeneratif 

kemik değişimlerini belirlemede %60-100 daha güvenilirdir. Birçok çalışma TME sert 

ve yumuşak dokularını görüntülernede MR yönteminin en iyi metod olduğunu 

bildirmektedir(82). Bugün osteoartritte MRG; TME'nin kemik yüzeylerindeki 

dejenerasyonları ve diskin yapısında ve pozisyonunda meydana gelen değişiklikleri 

beraberinde en iyi görüntüyü verdiği için tercih edilmektedir. Osteoartritik eklernde 

tipik olarak kortikal tabakada erozyon, osteofit, subkortikal kist, skleroz, rezorpsiyon, 

eklem boşluğunda daralma ve disk perforasyonu gibi değişimler gözlenebilmektedir. 

Bununla birlikte, OA'lı eklemlerde en sık gözlenen dejeneratif değişiklikler kondilde 

erozyon, düzleşme ve osteofit formasyonu iken, skleroz ve rezorpsiyonun hastalığın 

daha geç döneminde ve daha az izlendiği bildirilmektedir(79,80). Eğer kemik yüzeyi 

düzensizlikleri yoksa, osteoartritle minimum skleroz, osteofit ve remodeling arasında 

ayırıcı teşhis koymak zor olur( SI). 
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Sano ve Westesson'un oluşturduğu MRG' de TME pozisyonunun sınıflandırma 

kriterlerine göre osteoartritte(78); 

~ Tüm mandibula hareketleri sırasında kondilin üst kısmındaki normal pozisyona 

göre anterior, medial veya lateral olarak yerleşmiş disk 

~ Kondilde ve temporal kemikte erozyon, düzleşme veya osteofitozisi ıçeren 

artrozis bulgusu gözlenmektedir. 

2.4.3. Klinik Seyri 

Dejeneratif eklem hastalığı olan osteoartrit; yavaş ilerleyen bir karaktere 

sahiptir. Nadir olarak hızlı seyreden vakalar da gözlenebilir. Başlıca bulguları ağrı, 

mandibular kısıtlılık ve krepitasyondur. Throckmorton, TME dejenerasyonunu üç 

evreye ayırmıştır(84): 

1. evrede, fibröz tabakanın hücreleri düzensiz ve dejeneratif bir hal alırlar. Daha 

sonra fibrilasyon oluşur, kemik iliğinin vaskülarizasyonu artar. Subkondral kemiğin 

kortikal tabakası lokal olarak rezorbe olmaya başlar. Kortikal kemiğe komşu spongiyöz 

kemik boşluklarının ödematöz fibröz doku ile dolmasıyla beraber bölgesel rezorbsiyon 

gözlenir. Artiküler diskte fibrilasyon ve incelme gerçekleşir ki bu durum daha sonra 

perforasyonlara dönüşebilir. Bu dönemde tamir mekanizmaları da devreye girer. 

Anatomik yapı aynı gözlenmekle birlikte, eklem yüzeylerinde düzensizlikler ve diskte 

kalsifikasyonlar gözlenir. 

2. evrede, bütün eklernde ilerlemiş bir yıkım söz konusudur. Kıkırdak yapılar 

tamamen kaybolur, subkondral kemik rezorbe olur ve kondil ve eminens düzleşmeye 

başlar. Granülasyon dokusu ile dolmuş kistik kaviteler ve hipertrofiye uğramış 

yapılardan kopmuş serbest dolaşan parçacıklar gözlemlenebilir. Disk dejenerasyonu 

hızla devam eder. 

3. evre ise eminens ve kondilin direkt kemik teması ile karakterizedir. Disk 

tamamen bölgeden uzaklaşır ve kalın bir tabaka siklerotik kemik gözlenir. Subkondral 

kistik yapılar, kaybolmuş kemik sert bir tabaka ileremodele olur. 



44 

Birinci evre, eklem sesi ve eklemin hastalığa yakalanması ile başlar. İkinci evre 

ise mandibular hareketlerin sınırlanması ve ağrıyı kapsar. Üçüncü basamak, ağrının 

azaldığı, eklem sesinin görüldüğü, normal ağrısız hareket aralığına geri dönüşün 

yaşandığı ve ikinci fazın takip ettiği bir fazdır. Hastalar tedavi edilmediği takdirde bir 

sonraki evreye geçiş kaçınılmazdır. 

Osteoartitin gerçekleştiği döneme göre primer ve sekonder olmak üzere iki tip 

dejeneratif artrit mevcuttur. Primer dejeneratif artrit, yaşla alakah olarak eklem 

bölgesine gelen yüklenmeye bağlı oluşur ve daha çok yaşamın 5. dekatında başlar. 

Eklernde genellikle ağrı az gözlemlenirken, hafif krepitasyon mevcuttur. Sekonder 

dejeneratif artrit ise genellikle 20-40 yaşları arasında başlar ve genellikle semptomları 

primer artritten daha şiddetlidir. Akut travmaya bağlı ya da myofasial ağrı disfonksiyon 

sendromunda sekonder olarak meydana gelir. Hastalar genellikle ağrı, kısıtlı ağız 

açıklığı ve krepitasyon sesinden yakınırlar(85). 

Osteoartritin teşhisinde ağn, mandibular kısıtlılık ve krepitasyon 3 temel 

kriterdir. Bu kriterler aynı anda gözlenebildiği gibi herhangi bir bulgu eksikliği olsa bile 

destekleyici bir radyografi teşhisi kesinleştirir. 

Osteoartritte ağrı daha çok TME çevresi ile karakterizedir. Ağrı fonksiyon 

esnasında veya spontan gerçekleşebilir. Çoğu zaman TME ağrısına çiğneme kasları 

üzerindeki sp azınlar da eşlik eder. Hastalar eklem bölgesi üzerindeki ağrılarını kimi 

zaman yakınlığı sebebiyle kulak ağrısı ile karıştirabilmektedirler. Mandibuler 

hareketlerde kısıtlılık diğer bir OA bulgusudur. Mandibular açma hareketi için normal 

değerler ırka, kasların gerginliğine, yaşa ve cinsiyete göre değişiklik gösterdiği için, 

kesin değerlerle ifade etmek zordur. Ancak ortalama bir değer ile 40mm veya 35mm 

altındaki ağız açma miktarı mandibuler açma hareketinde kısıtlılık olarak ifade 

edilmektedir. 

TME'nin muayenesinde eklem seslerinin varlığı preauriculer bölge palpe 

edilerek değerlendirilmelidir. Eklem sesleri genellikle ağrı ve çene disfonksiyonu gibi 
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diğer şikayetlerle kıyaslandığında hastalar tarafından daha ikinci plana atılan bir 

şikayettir. Ancak kimi zaman yüksek eklem sesleri varlığında hasta rahatsız 

olabilmektedir. Klik sesi TME diskinin şekil veya pozisyon değişikliğine bağlı 

oluşmakla birlikte, çene hareketleri sırasında kısıtlanma ve inkoordinasyona neden 

olabilmektedir. Krepitasyon sesi ise kemik düzeyinde doku dejenerasyonunun bir 

ifadesi olarak tanımlanmaktadır. Genellikle ilerlemiş bir sürece işaret eden bir bulgu 

olarak değerlendirilir. Daha net ses kaydı eklem üzerine bir stetoskop yerleştirilmesi ile 

elde edilebilir(65,86). 

OA erken dönemde subklinik olarak seyreder, belirtiler ve semptomlar ileri 

sathalarda görülür. Akut safhada hastanın şikayetleri sabahları TME bölgesinde sertlik, 

lateral-protrusiv hareketlerde ve dinlenme halinde çenede ağrı, limitli ağız açıklığı, 

çiğneme, yutkunma ve esnemede zorluktur. Bazen semptomlara TME bölgesinde şişlik 

hissi eşlik edebilir. Mandibular hareketler esnasında artritik eklemde, krepitasyon klik 

sesi ile yada bu belirtiler olmaksızın görülebilir. Radyografik belirtiler hastalığın final 

döneminde çok daha net bir şekilde gözlenebilir. Bu aşamada osteoartritik eklernde tipik 

olarak kortikal tabakada erozyon, osteofit, subkortikal kist, eklem boşluğunda daralma 

ve disk perforasyonu olarak gözlemlenebilir(87). 

2.4.4. Ayıncı Tanı 

TMR'nin anlaşılmasındaki en önemli ayrıntı, rahatsızlıkların teşhisi sırasında diş 

hekiminin, bulgu ve belirtileri değerlendirip anlamlandırmasını doğru bir şekilde 

yaparak ayırıcı tanıları oluşturabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olmasıdır. 

Ağrı hastaları diş hekimine getiren en önemli nedendir, ancak ağrının esas 

kaynağını belirleyip, hastanın subjektif şikayetlerini doğru değerlendirmek, bu hastaya 

yardımcı olabilmek ve doğru bir teşhis koyabilmek için şarttır. TMR açısından 

değerlendirme yapılırken tarif edilen ağrıların özelliklerini sorgulamak ve primer 

nedenin TME ve/veya çiğneme kaslarının olup olmadığını anlamak çok önemlidir(39). 

TME' de spontan, fonksiyon sırasında veya muayene amaçlı palpasyanda mevcut 
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olabilecek ağrı, intraartiküler yapılarda enflamasyona işarettir ve durumun daha net 

tespiti için daha ayrıntılı TME muayenesi gerektirir. Lokal kas ağrılarının, direkt 

musküler travma (kas içi enjeksiyon, darbe vs), parafonksiyon yada lokal TME 

rahatsızlığına (sekonder) bağlı olarak kas dokusunda meydana gelmiş olabilecek, 

enflamatuar değişikliklere bağlı olduğu bilinmektedir(83). 

Osteoartritli hastaların ayıncı tanısı doğru bir anamnez ile yapılabilir. OA'li 

hastalar genellikle mandibular hareketle artan tek taraflı eklem ağrısından sözederler. 

Ağrı genellikle devamlı olup akşam saatlerinde artar. Çiğneme, parafonksiyonel 

alışkanlıklar, çeşitli travmalar sebebi ile TME'e gelen yük attıkça ağrı gün içinde 

artmaya devam eder. Myofasyal ağrı sendromu olan hastalarda ise genelde ağrı sabah 

çok şiddetli olup gün içinde azalmaktadır. Ağrı başlangıç ve yoğunluğuna göre 

myofasyal ağrı sendromundan bu şekilde ayırt etmek mümkündür. 

OA'lı hastaların MRG'lerinde, redüksiyonlu veya redüksiyonsuz disk 

deplasmanlarında olduğu gibi sadece diskin yapısına ve pozisyonuna bağlı değişiklikler 

değil subartiküler kemik yapıları içindeki dejeneratif değişiklikler (erozyon, osteofit, 

subkortikal kist, eklem boşluğunda daralma vs.) de eşlik eder. Yine redüksiyonlu ve 

redüksiyonsuz disk deplasmanlarında ve/veya disk dislokasyonlarında olduğu gibi klik 

sesi OA'lı hastalarda da gözlenebilir. Ancak krepitasyon varlığı dejeneratif eklem 

hastalığında önemli bir belirteçtir. TMR'lerde semptomlar birbiri içine geçmiş durumda 

olduğundan çoğu zaman birini diğerinden ayırt etmek oldukça güçtür. 

2.4.5. Tedavi 

TMR etiyopatogenezinde çok önemli olan biyopsikososyal model kapsamında 

çok farklı bilim dallarını ilgilendirmektedir. Bu nedenle TME sorunlarında fiziyatri, diş 

hekimliği, plastik cerrahi, psikiyatri ve bazen nöroloji bilim dallarının multidisipliner 

yaklaşımının önemi büyüktür. Multifaktöryel bir hastalık olan osteoartritin tedavisinde 

genellikle tek bir tedavi yöntemi değil kombine tedavi uygulanır. Amaç önce etkeni 

belirlemek, doğru teşhisi koymak ve ona uygun tedaviye karar vermektir. OA'nın erken 
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teşhisinde konservatif tedavi seçenekleri tercih edilir. Ancak bazı hastalar bu teknikle 

tedavi edilemeyecek kadar şiddetli semptomlara sahiptir. Cerrahi tedaviler konservatif 

tedaviterin yetersiz kaldığı bu durumlarda devreye girmektedir. 

OA'nın tedavisinde bir çok konservatif yöntem uzun yıllardan bu yana 

uygulanmaktadır. Bunlar hasta eğitimi ve koruyucu tedavi, farmakoterapi, okluzal splint 

terapisi ve fizyoterapi gibi yöntemleri içermektedir. Konservatif yaklaşımlar 

osteoartritin semptomatik tedavisinde başarılı olmadığı zaman, cerrahi veya minimal 

invazif cerrahi işlemlerin uygulanmasını gerektirmektedir. 

2.4.5.1. Hasta Eğitimi ve Koruyucu Tedavi 

Hasta eğitimi ve koruyucu tedavi, OA tedavisinin ilk hasarnağını oluşturur. 

Tedavinin en önemli bölümünü hastaların bilgilendirilmesi oluşturmaktadır. Çünkü 

tedavinin başarısı, hastanın motivasyonuna, işbirliğine ve tedavi kurallarına uymasına 

bağlıdır. Hastanın ikna edilmesine ve eğitilmesine ayrılan süre, hastadan yüksek bir 

tedaviye uyum elde etmede önemli bir faktördür. Bu da hekim yönünden dikkatli bir 

dinleme ve hasta için de endişelerini yansıtabileceği yeterli zamanı gerektirmektedir. 

Başarılı bir koruyucu tedavi programı, hastanın parafonksiyonlarının değiştirilmesi ve 

alışkanlıklarının farkına varması gibi eğitimleri de içerir(2).Bu durumun anlatılması 

hastaları sıklıkla daha önce farkında olmadıkları mevcut alışkanlıkları konusunda 

harekete geçirir. Hastanın, farkında olmadığı parafonksiyonel alışkanlığını fark etmesi 

ve kontrol etmeye çalışması, tedavinin başarısına direkt etki edecektir. 

Hasta eğitiminde, tedavinin yavaş yavaş konservatif tedaviden cerrahi tedaviye 

doğru ilerleyeceği belirtilmeli, hastanın tedavi kurallarına uymasının ne kadar önemli 

olduğu vurgulanmalıdır. Hasta rahatsızlığı hakkında bilgilendirildikten sonra hastaya, 

koruyucu tedavi için evde uygulayacağı bazı önerilerde bulunulur. Bunlar, mandibular 

hareketlerin kısıtlandırılması, oral alışkanlıkların farkına varılması ve düzeltilmeye 

çalışılması, ev egzersiz programları ve stresin sınırlandırılması olarak özetlendirilebilir. 

Mandibular hareketlerini kısıtlanması amacıyla hastaya yumuşak diyet önerilmeli, 
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esnerken çenesini mutlaka desteklemesi gerektiği belirtilmeli, sakız çiğnernemesi 

yönünde uyarılmalı, ekleme aşırı yük bindirecek büyük lokmalardan kaçınması 

konusunda bilgilendirilmelidir(2, 8 8). 

2.4.5.2. Farınakoterapi 

TMR'de ağrı, hastayı hekime sevk eden en önemli semptomdur. Bu yüzden 

hekimin birincil görevi, hastanın yaşam kalitesini düşüren ağrıyı dindirrnek veya 

azaltmak olmalıdır. Farmakoterapi; enflamasyon, ağrı, kas spazmı gibi semptomlara 

yada doğrudan nedene yönelik sistemik veya lokal ilaç uygulamasıdır. Klinik 

deneyimler ve kontrollü deneysel çalışmalar, farmakoterapinin hastanın rabatı ve 

rehabilitasyonu açısından kuvvetli bir etkisi olduğunu göstermektedir(2). 

Farmakolojik tedavi OA ile ilişkili semptomların tedavisinde etkili bir metoddur 

ama tek başına kullanımı yeterli değildir. OA tedavisinde uygulunan tedaviye destek 

olarak kullanılır. Genel olarak TMR'nin tedavisinde sıklıkla kullanılan farmakolojik 

ajanlar; akut ağrılarda analjezikler ve kortikosteroidler, hem akut hem de kronik 

ağrılarda non-steroid antienflamatuar ilaçlar ve kas gevşeticiler, kronik ağrılarda ise 

trisiklik antidepresanlardır(2). OA' da daha çok TME çevresinde ağrı yaygın 

olduğundan non-steroid antienflamatuar ilaçlar tercih edilir. OA'ya myofasyal ağrı 

sendromu gibi çiğneme kaslarının spazmını içine alan ağrı eşlik ederse, kas gevşeticiler 

de kombine olarak önerilir. Kronik ağrılı OA hastalarında, çoğu zaman psikiyatri 

konsültasyonu ile antidepresan kullanımı öngörülebilir. Tüm semptomları kapsayacak 

spektrumda bir ilacın varlığı henüz kanıtıanmadığından değişik ilaçların farklı 

tedavilerle kombinasyonu kaçınılmazdır. 

2.4.5.3. Splint tedavisi 

Okluzal splint, okluzal pozisyonu stabilize eden ve mandibulanın yeniden 

pozisyonlandırılmasını sağlayan ortopedik bir apareydir. Tüm arkı kaplayacak ve karşıt 
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dişlerle oklüzyona gelerek optimum oklüzal ilişkiyi sağlayacak şekilde, genellikle sert 

akrilikten hazırlanır. Sentrik ilişki konumunda tüm dişierin splintle temasını sağlamak 

esastır. Amaç geçici olarak daha stabil bir eklem pozisyonu sağlamaktır. Nöromuskuler 

refleks, aktiviteyi yeniden programlamak veya anormal okluzal kuvvetlerin dişler 

üzerindeki yıkıcı etkilerini önlemek amacıyla da kullanılmaktadır(1,2). 

Kondil-fos sa ilişkisinin değişmesi, elevatör kaslardaki postural aktivitenin 

azalması, vertikal boyutta artışla okluzal stabilizasyonun sağlanması, okluzal 

interferanslardan kaynaklanan zararlı impulsların ortadan kalkması, plasebo etkisi gibi 

faktörlerin tedavinin başarısında etkili olduğu düşünülmektedir(89). Bu etki 

mekanizmaları sonucu splintlerin olası yararları; fasiyal kasları inaktive etmesi, intra 

kapsüler dokuların dekompresyonu, balanslı oklüzal düzlem sağlaması, çeneyi repoze 

etmesi, diskin stabilizasyonu, vertikal boyutu yeniden sağlaması, parafonksiyonel 

alışkanlıklardan kaçınınayı sağlaması olarak sayılabilir(67). 

OA hastalarında okluzal splint kullanımının başlıca sebebi; TME'ye gelen yükü 

hafifletmektir. TME'ye gelen yükün azalması ile birlikte var olan enflamasyon 

hafiflemekte ve TME ağrısı azalmaktadır. Ayrıca myospazmların eşlik ettiği OA 

hastalarında, okluzal splintin kaslar üzerindeki yüksek etki mekanizması, yansıyan 

ağrıların da kırılmasını sağlamaktadır Çalışmalarda okluzal splintinin stresle görülen 

parafonksiyonel aktiviteyi azalttığı rapor edilirken, ayrıca kas spazmının eşlik ettiği, 

TME ağrısı ve klik-krepitasyonu olan vakalarda da endike oldukları bildirilmiştir(1,90). 

OA hastalarında okluzal splint kullanımı genelde tek başına bir tedavi değil diğer tedavi 

seçenekleri ile beraber uygulanmaktadır. 

2.4.5.4. Fizik Tedavi 

TMR' de fizik tedavi; orofasial alandaki disfonksiyonun tedavisinde tercih 

edilen, basit, geri dönüşümlü, invaziv olmayan, orofasial bölgede ağrıyıkontrol etmede, 
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kas tonusunu azaltmada ve TME fonksiyonunu iyileştirmede bir çok hastada etkili bir 

konservatif tedavidir(91). Fizik tedavi ile amaç iskeletsel-kassal ağrıların hafifletilmesi 

ve doku iyileşmesini aktive ederek normal mandibular fonksiyonun sağlanmasıdır. Bu 

amaçla rotasyon, koordinasyon, germe gibi terapotİk egzersizler, sıcak ve soğuk 

uygulamayı içeren termal terapiler, masaj, akupunktur, düşük yoğunluklu lazer, 

iyontoforezis, elektrogalvonik uyarım , transkütanöz elektriksel sinir uyarımı, 

ultrasound gibi çok sayıda fizik tedavi alternatiflerinden bir veya birkaçını uygulamak 

mümkündür. 

OA hastalarında fizik tedavi uygulaması ile kas gücü arttırılmakta, TME 

kasılınası azalmakta ve fonksiyonel aralıkta hareket sağlanmaktadır. Bu hastalarda 

destekleyici tedavi rolü ile etkisi büyüktür. Özellikle TME içi enjeksiyon ve TME 

cerrahisi geçiren hastalarda fizik tedavi desteği, tedavinin başarısını arttırmaktadır. 

Aktif ve pasif çene hareketleri, manual terapi teknikleri ve relaksasyon teknikleri ardı 

ardına kullanılarak yapılan bir çalışmada, 20 TME OA'lı hastanın tedavisinden sonra 

dinlenme halinde 20 hastada ağrıda %80 azalma ve %37'sinde hiçbir fonksiyonel 

azalmanın olmadığı bildirilmiştir(92). 

2.4.5.5. İntrartiküler Enjeksiyonlar 

İntraartiküler enjeksiyon eklem lavajı birlikte ya da lavajsız olarak 

uygulanabilen, etken maddenin eklem içine doğrudan verildiği enjeksiyon çeşididir. 

İntraartiküler enjeksiyonların en sık tercih edildiği durum dejeneratif eklem yaniTME 

OA'sıdır(95). İntraartiküler enjeksiyon tedavisi özellikle diğer konservatif yöntemlerle 

cevap alınamayan hastalarda başvurulan bir yöntemdir. Bu tedavi yönteminde farklı 

içerikli değişik terapötik ilaçlar uygulanmaktadır. HA enjeksiyonu, glükokortikosteroid 

enjeksiyonu, anestezik solusyon enjeksiyonu, TME içi morfin enjeksiyonu, tenoksikam 

ve bupivacaine enjeksiyonu uygulamalar arasındadır. Tek başlarına tedavi edici ajan 

görevi gösterdikleri gibi artrosentez yada artroskopik cerrahi gibi uygulamalara destek 

olarak uygulanabilirler(99). 
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İntraartiküler Steroid Enjeksiyonu 

Kortikosteroidler; synovial eklemin hipomobilitesinde, ağrı ve enflamasyonun 

azalmasında etkindirler ve özellikle farmakolojik tedavi, egzersiz ve splint tedavisi gibi 

diğer konservatif tedavi yöntemlerinin sonuç vermediği ağrılı TME OA tedavisine 

yardımcıdırlar. Lokalize klinik semptomları azaltmada, bu tür ilaçların kullanımı ile 

güçlü antienflamatuar etki sağlanır. Antienflamatuar etkileri, non-steroid 

antienflamatuar ilaçlardan daha kuvvetlidir. Eklem sıvısının aspire edilerek steroid 

enjeksiyonu yapılması, ağrı kesicilere yanıt vermeyen ve şiddetli ağrısı olan hastalarda 

etkin sonuçlar verebilir. Yapılan çalışmalarda kortikosteroidlerin bu olumlu etkilerine 

karşın, kartilajda tahrip edici etkilere neden oldukları bildirilmiştir(96,97). 

Kortikosteroidlerin eklem kartilajını yıkıcı etkisi, enfeksiyon ve var olan hastalığı daha 

da ilerietmesi gibi komplikasyonları söz konusudur. Bir başka çalışmada ise, 

kortikosteroid zerkinin TME yapılarında herhangi bir patolojiye sebep olmadığı tespit 

edilmiş ve aynı çalışmada, kortikosteroidlerin doz ve uygulama sıklığının arttırılmasının 

TME' de tahrip edici etkilere neden olduğu bildirilmiştir(98). 

Lokalize inflamasyonun tedavisinde farklı kortikosteroid preparatları 

kullanılabilir. Kortikosteroid seçimi ve dozajı yapılırken farklı potenslere sahip 

oldukları gerçeğine dikkat edilmelidir. Diğer ekiemierde olduğu gibi TME'de de 

kortikosteroid enjeksiyonlarının çok sık tekrarlanmaması ve önceliğin inflamasyonun 

nedeninin tespitine verilmesi doğru bir yaklaşım olacaktır. TME OA vakalarında, uzun 

süreli lokal ağrı ve disfonksiyon varlığında, konservatif tedavilerin cevap vermediği 

durumlarda, intraartiküler glükokortikosteroid enjeksiyonu uygulamaları ile elde edilen 

sonuçlar; eklemdeki klinik belirtileri ve subjektif semptomları uzun süreli rahatlattığı 

yönündedir(93, 94, 95). 

İntraartiküler Hyalüronik Asit Enjeksiyonu 

Hyalüronik asit(HA); parlak ve transparan görüntüsünden dolayı Yunanca cam 

anlamına gelen "hyalos" kelimesinden türetilmiş bir terimdir. HA; sinovyum, sinovyal 



52 

sıvı, sinovyal kapsül ve eklem kıkırdağının yüzeyel katmanları gibi tüm eklem 

yapılarının ekstraselüler matriksinde yüksek konsantrasyonda bulunan bir 

glikozaminoglikandır. Sinovyal sıvı ve kartilajın önemli moleküllerinden biri olan HA, 

sinovyal membranda bulunan tip B hücreleri tarafından üretilmektedir(ıOı,ı02). 

Sodyum hyalüronat hyalüranik asidin sodyum tuzudur. Genellikle HA adıyla 

anılır. İzotonik sodyum klorid içinde eridiğinde, uzun hyaluronate molekülleri diğer 

hyaluronate molekülleri ile karıştırılıp rastgele sarılarak şekil alır. %ı 'lik 

konsantrasyonda, fizyolojik salinden 500.000 kat daha fazla viskozitesi vardır. % ıo'luk 

konsantrasyonda ise katılaşır, bir top gibi şekillendirilebilir(ı04). HA yüksek viskozite 

ve elastisiteye sahip olduğundan düşük eklem yükünde iyi bir yumuşak doku 

lubrikantıdır. Ayrıca antienflamatuar ve yara iyileştirici etkiye de sahiptir. Sinovyal 

membran tarafından üretilen ve sinovyal sıvının büyük bir kısmını oluşturan HA'nın, 

eklemin lubrikasyonunda ve artiküler kartilajın korunmasında önemli rolü olduğu 

bilinmektedir(47,ı04). TME fonksiyon esnasında sürekli değişen bir basınca maruz 

kalmaktadır. HA, TME üzerine gelen basınç değişimlerine göre şeklini düz ya da 

sarmal olarak değiştirebilmektedir. Bu yüzden eklem yüzeylerinin daha rahat hareketini 

sağlar( ı ı4). 

Dejeneratif eklem hastalığı olan veya romatoid artritli hastalardan aspire edilen 

sinovyal sıvının sağlıklı bireylerden daha düşük viskoziteye sahip olduğu bildirilmiştir. 

Çünkü TME'de dejenerasyon veya enflamasyon oluşmaya başladığında, HA de 

ayrışmaya başlar. HA'nın ayrışmasıyla birlikte sinovyal sıvıdaki moleküler ağırlığı ve 

konsantrasyonu azalır(105, ı06). Hyaluronik asit osteoartritli hastalarda düşük 

moleküler ağırlık ve viskoelastisite nedeni ile depotimerize duruma geçer(107). Sağlıklı 

sinovyal sıvıda HA'nın molekül ağırlığı 2-3xı06 dalton arasında olduğu ancak 

osteoartritik eklernde ise bu değerin 6xı05 dalton'a kadar düştüğü 

bildirilmektedir(108). HA lokal olarak azaldığı zaman, kıkırdağın mekanik ve 

biyokimyasal özellikleri değişişikliğe uğrar(l 05). OA patogenezinde artiküler yüzeyde 

gelişen lubrikasyon mekanizmasında izlenen anormalliğin öneminin anlaşılmasıyla, 

viskosuplementasyon tekniğinin kullanımı ön plana çıkmıştır( ı 09). İntraartiküler HA 

enjeksiyonu olarak tanımlanan viskosuplementasyon tekniği, ilk kez ı 97 ı yılında 
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Rydell ve Balazs tarafından diz ekieminde uygulanmıştır(lOO). Amaç OA'lı eklernde 

HA'nın moleküler ağırlığı ve konsantrasyonun azalmasıyla reolojik özelliği değişen 

sinovyal sıvının lubrikasyon sistemindeki bozukluğu düzeltmektir. HA yada türevlerinin 

enjeksiyonu ile sinovyal sıvının normal elastisite ve viskozitesinin yeniden 

kazandırılabileceğini öne sürmüşlerdir(! 00,11 0). Viskosuplementasyon tekniğinin diz 

ekiemi ile başlayan hikayesi bugün tıp dünyasında çok çeşitli alanlarda 

uygulanmaktadır. Günümüzde bu teknik klinik başarılarına dayanarak, TMR olan 

hastalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Viskosuplementasyon tekniğinde HA'nın biyokimyasal işlevi; enflame ekleme 

ait düşük moleküler ağırlıklı hyaluronate ile yüksek moleküler ağırlıklı hyaluronatın 

yerdeğiştirmesidir. Yumuşak doku kayganlığını onararak sürtünmeyi indirger, ağrının 

hafiflemesini sağlar, eklem hareketlerini kolaylaştırır. Lökosit ve enzimierin 

invazyonunu önleyen sinovyal bariyer fonksiyonunu da düzenler. Ayrıca artiküler 

kıkırdağın beslenmesini dengeler, düzeltir. HA'nın antienflamatuar özelliği ve yara 

iyileşmesini hızlandırıcı etkisi; yüksek viskosite ve elastisitesiyle ilgilidir(ı04, ı ı5). 

HA molekülünün, eklernde mekanik ve metabolik olarak 2 şekilde etki 

gösterdiği öne sürülmektedir. Metabolik olarak avasküler disk ve kondiler kartilajın 

beslenmesinde etkin rol oynar. Proteoglikanlar ile bağlanarak proteoglikan agregatı 

meydana getirir. Bu agregat kollajen ağ tarafından sarılarak kartilaj matriksinin esas 

içeriğini oluşturur ve suinfiltrasyonuna izin verir. Böylece kartilaj normal eklem 

yüklenmelerine karşı daha esnek bir doku haline gelir(103). HA'nın mekanik etkisi ise; 

düşük kuvvetler altında iyi bir yumuşak doku lubrikantı olması ile açıklanmaktadır. HA 

artiküler yüzeylerin üzerini örterek intraartiküler aralıkta lubrikasyon sağlamasıyla, 

eklem yüzeylerinde oluşan sürtünmeyi azaltmaktadır. Yapılan çalışmalar 

viskosuplemantasyon tekniğinin yüzey sürtüme katsayısını azalttığını ortaya çıkarmıştır 

(46,ı03,ı ı 1). 

TME dejenerasyonunda intraartiküler olarak kullanılabilecek farklı tip HA 

preparatları mevcuttur. Bunlar arasında birer hafta (5- ı O gün) arayla üç doz uygulanan 
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standart yüksek molekül ağırlıklı HA'lar ve beş doz uygulanan standart düşük molekül 

ağırlıklı HA'lar daha yaygın uygulamaktadır(95,ı ı6). Son dönemde tek doz uygulanan 

çapraz bağlı HA'lar ön plana çıkmıştır. TME OA hastalarında farklı molekül ağırlıklı 

HA'ların etkinliğinin karşılaştırıldığı hayvan çalışmasında, yüksek molekül ağırlıklı 

HA biyolojik aktivitesinin, düşük molekül ağırlıklı HA'ya göre daha fazla olduğu 

bildirilmiştir(! ı 7). Eksojen HA uygulamasının, endojen HA sentezini stimüle ettiği ve 

bu etkisinin molekül ağırlığı ile ilişkili olduğu ilk kez ı987 yılında Smith ve Ghosh 

tarafından ileri sürülmüştür(l ı8). Hayvan ve insanlar üzerinde yüksek molekül ağırlıklı 

HA enjeksiyonu sonuçlarının vücudun diğer eklemlerinde oldukca başarılı olması; 

reolojik özelliğinin ve retansiyon süresinin düşük moleküllüye göre daha uzun olması, 

HA ile çapraz bağı nedeniyle serbest radikal yıkımına dirençli olması ve enjeksiyon 

sıklığının az olmasıyla açıklanmaktadır(106,ı ı9,ı20). Eksojen yolla verilen HA, OA'lı 

eklernde endojen HA sentezlenmesini uyarabildiği, ağrı reseptörlerini ve endojen ağrı 

maddelerini bloke ederek ve intraartiküler adezyonu önleyerek ağrıyı azalttığı 

bildirilmektedir. Ağrının hafiflemesinin HA'nın analjezik, antienflamatuar ve 

lubrikasyon özelliklerinden kaynaklandığı ileri sürülmektedir(107). 

Viskosuplementasyon tekniğinde HA eklem içinden 72 saat içinde yok olur. Yarılanma 

ömrü oldukça kısa olan HA'nın, eklem boşluğunda 6 ay boyunca etkili olduğunu 

gösteren çalışmalar bulunmaktadır(12ı). HA'nın TME OA tedavisindeki etkinliği tam 

olarak açıklanamamaktadır(lüı). Uzun dönem etkisi HA'nın özelliklerine bağlı çeşitli 

mekanizmalara dayandırılmaktadır. Eksojen HA'nın eklem lubrikasyonunu arttırması, 

kıkırdak matriks yapısına destek olması, sinovyal membran ve eklem yüzeyinde 

koruyucu bir bariyer oluşturması, eklem efiizyonunu azaltması, antienflamatuar etkisi 

ve en önemlisi endojen HA stimülasyonu ile kartilaj yıkımını önlemesi ileri sürülen 

mekanizmalardır(95, ı 23, ı 24 ). 

İntraartiküler H uygulamasının hasara neden olduğu ya da doku reaksiyonuna 

yol açtığı bildirilmemiştir. Ancak kortikosteroidlerin TME'de rezorbe edici etkileri 

olduğu ve sık uygulanmaması gerektiği bildirilmektedir(97,98). Tedavi edici etkilerinin 

benzer nitelikte olması ve SH'ın tekrar tekrar uygulanmasında bir sakınca olmaması 

nedeniyle viskosuplementasyon tekniğinde SH; daha tercihi yüksek bir ajan olarak 

görev yapmaktadır. 
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HA uygulaması sadece osteoartritte değil redüksiyonlu ve redüksiyonsuz disk 

deplasmanlarında da ugulanmaktadır. Son dönemde TME' de viskosuplementasyon 

yönteminin sadece TME OA ile sınırlı kalmaması gerektiği ve disk deplasmanlarında da 

etkin olabileceğine dair yayınlar yaygınlaşmaktadır(l 19,122). Öncelikle non-redükte 

disk deplasmanları için yapılan enjeksiyon önerileri, redükte diskleri de kapsayacak 

şekilde genişlemektedir. HA uygulamasnını disk pozisyonunun değişiminde bir etkisi 

olmamasına rağmen, hastalığın klinik şikayetlerini önemli ölçüde hafiflettiği için bu 

hastalarda da tercih edilmektedir(l 12,1 13). 

İntraartiküler Sentetik Poliakrilamid Enjeksiyonu 

Son dönemde ortopedide OA tedavisinde, diz ve kalça ekieminde sentetik 

poliakrilamid(PAA) enjeksiyonları gündeme gelmiştir. OA tedavisinde PAA kullanımı 

1980' li yıllarda Rusyada başlamıştır. İlk kez plastik cerrahide yumuşak doku 

problemleri için uygulanmıştır. Son 20 yıldır ise ortopedik cerrahide daha geniş 

kullanım alanı ile gümüş iyonlu hidrojene biyopolimerlerler(P AA) tercih 

edilmektedir( 163). 

P AA, sıvı halde sentetik bir jeldir ve yapısı gumuş iyonlu 3 boyutlu 

poliakrilamid bazlı polimer (%4,5±1,5) ile apirojenik sudur (%95,5±1,5). İçeriğinde 

hayvansal bir madde bulunmaz ve toksik değildir. Molekül ağırlığı diğer intraartiküler 

enjeksiyon ajanlarına göre daha yüksektir: 7x106daltondur. Diğer ajanıara göre çok daha 

yoğun kıvamlı olması nedeniyle endojel ve endoprotez adıyla anılmaktadır. HA gibi 

sinovyal hücreler tarafından absorbe edilmeyen P AA, dejenere eklernde sinovyal 

sıvının viskositesinin arttırılması amacıyla kullanılmaktadır. PAA'nın absorbe 

edilmemesi ve yoğun kıvamdaki yapısıyla bütünlüğünü koruması sebebiyle tekrar 

reaplikasyona gerek kalmaması, standart HA'lardan daha uzun süre etkili olabileceği 

tezini öne sürmektedir. Ancak bu konudaki araştırmalar devam etmekte olup henüz 

kesin bir hüküm yoktur. PAA'nın implante edildiği alan dışına pentetre olmaması 

dolayısıyla çevre dokularda enfeksiyon oluşturmaması, organizmda allerjen etki 
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gösterınemesi ve eklem fonksiyonunu güçlendirmesi diğer önemli 

özellikleridir(95, 163, 164). 

Klinik ve deneysel OA olgularında P AA kullanımı üzerine yapılan çalışmalarda 

PAA'nın etki mekanizması; OA'den etkilenmiş ekiemierde sinovyal sıvının 

yenilenmesinde rol alması ile ağrıyı hafifletip eklem fonksiyonunu arttırması ile 

açıklanmaktadır(163). PAA'nın diz ve kalça ekiemi dışında TME'de rutin kullanımı 

için çok daha detaylı çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Çalışmamız TME' de PAA 

enjeksiyonu ile bir ilk olma özelliği taşımaktadır. 

2.4.5.6. Artrosentez 

Artrosentez TMR tedavisinde konservatif tedavi ile yanıt alınamamış hastaların 

veya dirençli TME disfonksiyon problemi olan hastaların tedavisinde uygulanmaktadır. 

Kondil-disk kompleksinin yapısal ve fonksiyonel bozukluklarının onarılınası için 

uygulanan artrosentez, cerrahi yöntemler arasında en basit invaziv metottur. Lokal 

anestezi altında üst eklem boşluğunun basit irrigasyonu ile sıkışmış diski rahatlatmayı 

amaçlamaktadır. Majör endikasyonu, üst eklem boşluğunda kondiler translasyonun 

kısıtlanması yüzünden oluşan hipomabilite ve redüksiyonsuz anterior disk 

deplasmanının mandibular hareketlerde akut ve kronik limitasyona yol açtığı 

durumlardır. Özellikle aniden gelişen, şiddetli ve inatçı, sınırlı ağız açıklığı bulunan 

olgularda başarılı bir yöntemdir(126). 

Artrosentez uygulaması ilk olarak kapalı kilitli hastalarda, sınırlanan mandibular 

hareketi tedavi etmek amacıyla uygulanan artroskobik lizis ve lavajın başarılı 

kullanımından ortaya çıkmıştır. İlk kez 1991 yılında Nitzan ve ark. tarafından daha 

önceden uygulanmakta olan eklemin pompalanması yöntemi ile artroskobik lizis ve 

lavajı şeklinde tanımlanmıştır. Bu yöntemde lokal anestezi altında, iki adet enjektör 

iğnesi eklemin üst boşluğuna yerleştirilir. Bir enjektörle steril salin solüsyonu eklem 

içine enjekte edilirken diğer iğne ucundan sıvının drenajı ile lavaj yapılır. TME'nin üst 

boşluğuna sıvı enjeksiyonu, hidrodiseksiyon aracılığıyla yüzeylerin birbirinden 
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açılmasını sağlar. Yeterli basınç altında yapılan yıkama, daralmış eklem boşluğunu açar 

ve yapışmaları çözer. Böylece fossaya yapışmış haldeki disk serbestleştirilmektedir. 

Eklemin üst boşluğuna enjekte edilen sıvı, diskin kaymasını ve normal maksirnal ağız 

açıklığının oluşmasını sağlamaktadır. Ayrıca kronik ağrıya neden olan sitokin ve 

interlökin içeren enflamatuar medyatörler ortamdan uzaklaştırıldığı için semptomların 

azaltılmasında başarılı olduğu rapor edilmiştir. En konservatif cerrahi yöntem olduğu 

için öncelikli tercih edilmelidir(2, 125,128, 129). 

Artrosentez; düşük morbiditesi, komplikasyonlarının az olması ve düşük 

maliyeti ile diğer TME cerrahi yöntemlerine göre daha tercih edilen bir yöntem 

olmuştur. Lokal anestezi altında yapılabilir olması nedeniyle muayenehane şartlarında 

uygulanabilir. Ancak artrosentezde hiçbir zaman eklemin net bir görüntüsü elde 

edilemediğinden lizis ancak belirli sınırlarda gerçekleştirilebilir. Hekimin bu alandaki 

tecrübesi de artrosentezin başarısında oldukça etkilidir(126, 130). 

Artrosentezin enflamatuar mediatörler ve debrisden kaynaklanan artraljinin 

rahatlatılmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Ağız açıklığının fibröz veya kemik 

ankilozuna bağlı o larak kısıtlandığı durumlarda ve kapsül dışı TME bozukluklarında 

artrosentezin endikasyonu yoktur(125, 127, 130). 

Artrosentez TMR tedavisinde uygulanmasına karşın, OA tedavisindeki etkinliği 

tartışmalıdır(131). OA patogenezinde artiküler yüzeyde gelişen lubrikasyon sisteminde 

oluşan düzensizliğin öneminin anlaşılmasıyla, viskosuplementasyon tekniğinin 

kullanımı ön plana çıkmıştır. Ancak OA'da mandibular kısıtlanma ve ağrının çok yoğun 

olduğu döneminde artrosentez uygulanabilir. Artrosentez sonrası HA uygulamasının 

TME OA hastalarında çok daha etkili bir tedavi olmaktadır. Artrosentez ve HA ile 

oluşan sinerjik etkide, HA'nın mikroyapıyı restore etmede kalıcı bir role sahip olduğu 

düşünülmektedir(132). Yapılan çalışmalarda kapsül içi bozukluğu veya kapalı kilitome 

olan vakalarda artrosentezle birlikte HA enjeksiyonunun sadece artrosentez uygulanan 

gruplara göre klinik iyileşme bakımından çok daha etkin ve başarılı olduğunu 

belirtmişlerdir( 13 3, 134). 
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2.4.5. 7. Cerrahi tedavi 

Konservatif ve semptomatik tedavi ile cevap alınamayan hastalarda ve kalıcı 

ağrılı durumlarda cerrahi tedavi gereksinimi kaçınılmazdır. Cerrahi tedavinin ne zaman 

uygulanması gerektiği ise günümüzde hala tartışmalı bir konudur. Cerrahi girişimler 

sıklıkla son tedavi seçeneği olarak tercih edilmektedir. Cerrahi tedavi kararı patolojinin 

derecesine, eklemdeki anatomik düzensizliğin hangi saflıada olduğuna ve diğer tedavi 

yöntemleriyle olumlu sonuç alınamamasına bağlı olarak verilir( I 7). 

Cerrahi tedavi, temporomandibular eklemdeki organik patolojiyi, travmatik 

sekelleri ve gelişimsel temporomandibular eklem problemlerini tedavi etmeyi 

hedefler(l35). Amaç ağrı semptomlarını azaltmak ve eklem fonksiyonunu arttırmaktır. 

Widmark'a göre başarısız konservatif tedavi, 3-6 ayı geçmemelidir(137). Böylece 

cerrahi tedaviye ihtiyaç duyan vakaların gecikmesi de engellenmiş olur. Tüm TME 

hastalarında cerrahi tedavi gereksinimi %5 olarak rapor edilmektedir. Ancak cerrahi 

tedavinin uygulandığı hastalar ise sadece %l'dir(136). Cerrahi tedavinin TME 

hastalıklarında son çare olarak düşünülmesinin en önemli nedenleri; cerrahi tekniklerin 

zorluğu ve yaygın kabul görmüş bir tedavi sisteminin olmayışıdır. 

TME'nin kemik ve yumuşak doku restorasyonunda çeşitli cerrahi teknikler 

uygulanmaktadır. Bunlar yumuşak doku düzeltmelerinden, alloplastik, otojen parsiyel 

ve total eklem protezlerine kadar geniş bir uygulama alanına sahiptir. Her bir cerrahi 

uygulamanın yararları ve sınırları her hasta için açıkça belirlenmelidir. Amaç en düşük 

morbitide ile en yüksek başarı oranının elde edileceği en uygun tekniği seçmektir. OA 

hastalarında tercih edilen ilk cerrahi müdahale; uygulanan cerrahiprosedürlerinen basit 

girişimi olan TME içi enjeksiyondur. Ancak kemik teması gösteren ve kronik ağrılı OA 

hastalarında, artrotomi ile kondil ve eminensin yeniden şekillendirilmesi 

geçekleştirile bilir( 13 7, 13 8). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Hasta Seçimi 

Çalışma Nisan 2009 ve Mayıs 2011 tarihleri arasında İ.Ü. Diş Hekimliği 

Fakültesi Çene-Yüz Protezi B.D. kliniğinde ve İ.Ü. Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon A.B.D. Çene Ekiemi Ünitesinde yürütülmüştür. Temporomandibular 

eklernde ağrı, ses ve/veya mandibular harekette sınırıanma şikayetleri ile kliniğe 

başvuran ve konservatif tedavi ile cevap alınamayan, ileri tedavi amacıyla yönlendirilen 

hastalar arasından seçim yapılmıştır. TME OA teşhisi konulan hastalar içerisinden 

gönüllü onay formunu imzalayarak çalışmaya katılmayı kabul eden 45 kişi araştırmaya 

dahil edilmiştir. 

TME'de geçirilmiş cerrahi hikayesi, sistemik enflamatuar eklem hastalığı, 

makro travma veya eklernde kırık ve miyalji bulguları taşıyan hastalar çalışmaya dahil 

edilmemiştir. Hastaların seçiminde, intraartiküler enjeksiyon için kontrendike olabilecek 

sistemik problemierin bulunmamasına, son 6 ay içerisinde TME ile ilgili herhangi bir 

tedavi görülmemiş olmasına dikkat edilmiştir. 

Yaşları 20 ile 62 arasında değişen, Wilkes sınıflamasında 4. evre veya bu evre yi 

geçmiş, klinik ve radyografik olarak TME OA teşhisi konulan 37'si kadın, 8'i erkek 

toplam 45 hastanın 45 ekiemi araştırmaya dahil edilmiştir. Hastaların değerlendirmesi 

TMRIATK'ye göre yapılmıştır. Hastalar uzun dönem takip edilecekleri ve belirli 

aralıklarla kontrole gelecekleri için tedavisine başlandığı halde kontrollerini aksatan ve 

MRG teşhis grafilerini çektirmeyen hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. 

Tüm hastalara tedavi öncesi; TME anatomisi ve fonksiyonu, TMR' nin sebepleri 

konusunda bilgi verilmiştir. Ayrıca hastalar uygulanacak intraartiküler enjeksiyon 

tedavisinin içeriği ve tedavi sonrası uygulanacak koruyucu tedavi hakkında 

bilgilendirilmiş ve acil bir durum olduğu takdirde hemen hekime başvurabilecekleri 

bildirilmiştir. 
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Çalışmada randomizasyonun sağlanması için araştırmaya dahil edilen hastalar, 

geliş sıralarına göre her üç tedavi grubuna sırayla yerleştirilmişlerdir. 

3.2. Klinik Muayene 

Washington Üniversitesi'nde Dworkin ve LeResche tarafından boylamsal ve 

epidemiyolojik çalışmalar sonucunda oluşturulmuş, Ulusal Dental ve Craniofasial 

Araştırma Enstitüsü tarafından desteklenmiş olan Temporomandibular Rahatsızlıklar 

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

uluslararası kabul görmüştür(37,143). 

Araştırmamızda klinik muayene, TMR/ ATK formu kullanılarak yapılmıştır. 

TMR/ ATK formu; birinci bölümü hekim tarafından hasta mua yenesi esnasında 

doldurulan, ikinci böümü ise TME rahatsızlıklarının teşhis ve değerlendirilmesine 

yönelik hastalar tarafından doldurulan bir anket formudur. Bu formda hastaların esas 

şikayetleri, başlangıç semptomları, şikayetlerinin süresi, eklemlerinden ses gelip 

gelmemesi, diş sıkma ve gıcırdatma alışkanlıklarının varlığı kaydedilir. 

TMR/ ATK sistemi teşhis koymada rasyonel ve bilimsel temellere dayanarak 

referans teşkil etmektedir(42). TMR/ATK'ye göre, hastaya TME OA teşhisi 

konmasında temel kriterler şunlardır: 

a. Palpasyanda TME lateral kutup ve/veya posterior ataşmanda, tek veya çift 

taraflı eklem ağrısı 

b. Maksimum yardımla ağız açma, maksimum yardımsız ağız açma ve lateral 

hareketler esnasında en az birinde olmak üzere eklem bölgesinde ağrı 

c. TME' de kaba krepitasyon 

d. TME görüntülerinde; erozyon, eklem yüzeylerinde düzleşme, kondil ve 

artiküler eminensin belli bölgelerinde sklerozis ve osteofit çıkıntılarının bir 

veya birkaçının gözlemlenmesi. 
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TMR/ATK sisteminin birinci bölümü, spesfik olarak TME ve baş-boyun 

kaslarının muayenesine yönelik hazırlanmış bir formdur. Klinik muayenede tüm 

palpasyon ölçümleri; baş-boyun kasları pasif halde iken tamamlanmış, eklem ve kaslara 

ilave kuvvetler uygulanmamıştır. Milimetrik kayıtlar tek haneli olarak kayıt edilmiş, 

ölçümün iki milimetre çizgisinin arasında olduğu durumlarda küçük olan sayı kayıt 

edilmiştir. Hastaların muayene sırasında dik oturmaları sağlanmış ve muayeneler 

eldiven kullanarak yapılmıştır. Ölçümler formdaki sıraya göre yürütülerek uygun 

yerlere not edilmiştir. Lateral hareketlerin ölçümlerine orta hattaki sapmalar, protruziv 

hareket ölçümlerine ise overjet miktarları dahil edilmiştir. Çalışmamızda klinik 

muayeneler, tüm bu detaylar göz önünde bulundurularak tek bir hekim tarafından 

yapılmıştır. Bu detaylara dikkat edilmesi klinik muayenenin standardizasyonu ve 

TMR/ATK formunun tekrarlanabilirliği açısından oldukça önemlidir. 

Klinik muayenede TMR/ATK formundaki sıraya göre şu parametrelere 

bakılmıştır: 

1. Hastaya yüzünde ağrı olup olmadığı sorulmuş, var ise hangi tarafta olduğu not 

edilmiştir. 

2. Hastadan ağrı hissettiği yeri göstermesi istenmiş ve bu alan palpe edilerek 

ağrının kaynağı belirlenmiştir. Sadece TME' de veya hem kas hem TME' de ağrı 

bildiriminde hekimin bulgusu kayıt edilmiştir. 

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

ve hastadan ağzını ağrı olsa bile açabildiği kadar açması istenmiştir. Bu sırada alt dudak 

hafifçe aralanarak orta hatta sapma olup olmadığı izlenmiş ve ağız açma ile meydana 

gelen deviasyon ve defleksiyonlar kayıt edilmiştir. Ağız açma esnasında orta hatta 

meydana gelen sapmalar sağ yada sola deviasyon olarak, maksimum açma anında 

gözlenen sapmalar ise sağ veya sola defleksiyon olarak not edilmiştir Düzensiz veya 

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

ağız açma yolları" şıkkı işaretiendi ve ağız açma yolu tanımlanmıştır. 

4. Vertikal hareketlerin hangi iki diş arasında yapıldığı muayene formundaki 

şema üzerine işaretlenmiş ve engelleyici bir durum olmadığı sürece ölçümler, sağ üst 

santral ve sağ alt santral dişler arasında gerçekleştirilmiştir. Ağrısız yardımsız açmanın 
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ölçümünde hastadan alt çenesini rahat bir şekilde konumlandırması ve ağzını ağrı 

olmadan açabildiği kadar açması istenmiştir. Kesici dişler arasına milimetrik cetvel, üst 

kenarı üst kesici dişe temas edecek şekilde yerleştirilerek ölçüm yapılmıştır. Ölçümün 

30 mm'den az olduğu durumlarda emin olmak için ölçüm tekrarlanmıştır. Maksimum 

yardımsız ağız açmanın tespitinde hastadan aynı şartlar sağlanarak ağzını ağrı olsa bile 

açabildiği kadar açması söylenmiştir ve ölçüm kaydedilmiştir . Maksimum yardımlı 

ağız açmanın ölçümünde yardımsız ağız açma tamamlandıktan sonra baş parmak üst 

kesici dişierin kesici kenarına, işaret parmağı da alt dişierin kesici kenarına getirilerek 

ağız açıklığını daha fazla arttıracak şekilde hafifçe kuvvet uygulanmıştır. Kas ya da 

TME ağrısı olup olmadığı not edilmiştir. Dişler maksimum interkuspidasyon 

konumunda iken sağ üst kesici dişin insizal kenarının izdüşümü, alt kesiciler üzerinde 

işaretlenmiştir. Dişler aralandıktan sonra mevcut işaret noktası ile alt kesici dişin kesici 

kenarı arası mesafe milimetrik olarak ölçülerek overbite miktarı tespit edilmiştir. Dişler 

maksimum interkuspidasyonda iken milimetrik cetvel yatay olarak tutularak alt 

keskilerin vestibül yüzeyi ile sağ üst kesici dişin kesici kenarı arasındaki mesafe overjet 

miktan o larak kaydedilmiştir. 

5. Palpasyonla hissedilen eklem seslerinin, mandibular hareketin hangi 

sathasında olduğu not edilmiştir. 

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

orta hatları arasından milimetrik cetvelle yapılmıştır. Orta hatta kayma varsa ve 

hareketin yapıldığı yöne doğru ise mevcut ölçümden çıkartılmıştır. Hareket yapılan 

tarafın tersi yönünde kayma varsa yapılan ölçüme ilave edilerek doğru hareket miktarı 

tespit edilmiştir. Eksentrik hareketler sırasında ağrı var ise kaydedilmiştir. 

7. Eksentrik hareketlerde var olan eklem sesleri kaydedilmiştir. 

8. Palpasyon yerlerinin belirlenmesi işlemi dışında hastalardan dişlerini 

palpasyon esnasında temas ettirmemeleri istenmiştir. Tüm palpasyonlarda hastanın başı 

diğer el ile desteklenmiştir. 

a. Temporal Kasın Ön Liflerinin Palpasyonu: İnfratemporal fossa içerisinde 

zigomatik çıkıntının hemen üzerinden palpe edilmiştir. Lokalizasyonun doğru tespiti 

için hastadan dişlerini sıkıp bırakması istenmiştir. 
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b. Temporal Kasın Orta Liflerinin Palpasyonu: Kaşların bitiminin 4 cm 

lateralinden öne doğru palpe edilmiştir. 

c. Temporal Kasın Arka Liflerinin Palpasyonu: Kulağın arkasından kulağın 

üstüne doğru uzanan posterior lifler palpe edilmiştir. Parmaklar anterior yönde kulağın 

ön kenarına doğru ilerletilmiştir. 

d. Masseter Kasın Üst Liflerinin Palpasyonu: TME'nin ı cm önünden 

zigomatik arkın hemen altından yapılmıştır. Lokalizasyonun tam tespiti için hastadan 

dişlerini sıkıp bırakması istenmiştir. Palpasyona kasın ön kenarına doğu devam 

edilmiştir. 

e. Masseter Kasın Orta Liflerinin Palpasyonu: Kasın ön kenarında zigomatik 

arkın ı cm altından başlayarak geriye ve aşağı, mandibula köşesine doğru palpe 

edilmiştir. 

f. Masseter Kasın Alt Liflerinin Palpasyonu: Mandibula köşesinin ı cm üstü ve 

önünden yapılmıştır. 

g. Arka Mandibular Bölgenin Palpasyonu: Bu bölgenin palpasyonu ile 

stilohiyoid kasın ve digastrik kasın arka karnının palpasyonu sağlanmıştır. Hastanın 

başını hafifçe geriye eğdiği konumda sternokleoidomastoid kasın başlangıç noktası ile 

mandibulanın posterior sınırı arasından mediale ve yukarı doğru mandibula köşesinin iç 

yanındaki alan palpe edilmiştir. 

h. Mandibula Altı Bölge Palpasyonu: Bu bölgede iç pterigoid, hiyoid üstü, 

anterior digastrik kasların palpasyonu hedeflenmektedir. Mandibulanın altında ve 

mandibula köşesinin iki santimetre önünden yukarı ve mandibulanın iç yüzüne doğru 

palpasyon gerçekleştirilmiştir. Ağrı varsa ve nodüler kaynaklı ise not edilmiştir. 

9. TME'nin Palpasyonu 

a. Lateral Kutup Palpasyonu: işaret parmağı, tragusun hemen önüne gelecek 

şekilde yerleştirilmiştir. Kondilin lateral kutbunu hissedebiirnek için hastadan ağzını 

hafifçe açması istenmiştir. Baş desteklenerek palpasyon yapılmıştır. 

b. Kulak yolundan Palpasyon: Posterior bağlantıların muayenesi için küçük 

parmaklar dışkulak yoluna yerleştirilmiştir, kondil hareketlerinin hissedilmesi için 
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hastadan ağzını açıp kapatması istenmiştir. Dişler temas halinde iken öne doğru kuvvet 

uygulanmıştır. 

ı o. Ağız İçi Palpasyon Bölgeleri 

a. Lateral Pterigoid Bölge Palpasyonu: Hastadan çenesini hafifçe aralaması ve 

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

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

iç yana doğru palpe edilmiştir. 

b. Temporal Tendon Palpasyonu: Dış pterigoid kasın palpasyonundan sonra 

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

koronoid çıkıntının ön kenarına doğru ilerietiimiş ve koronoid çıkınıının ulaşılabilen en 

üst noktası palpe edilmiştir. Ağrının dış pterigoid kastan mı temporal tendondan mı 

oluğunun aniaşılamadığı durumlarda muayene tekrarlanmıştır, halen belirsizlik var ise 

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

bulundurulmuştur. 

1 ı. Çiğneme Kası Olmayan Kasların Palpasyonu 

a. Sternokleoidomastoid Kasın Palpasyonu: Bu kasın rahat palpasyonu hastanın 

başını muayene edilecek tarafın aksine çevirmesiyle sağlanmıştır. Kasın üst bölümünün 

palpasyonu mastoid kemiğin 2 cm aşağısından yapılmıştır. 

b. Trapez Kasının Palpasyonu: Arka boyun kasları posterior oksipital bölgeden 

orjinlerini alarak servikospinal alanda aşağıya doğru uzanırlar. Kasın superior kısmı 

palpe edilmiştir. 

Palpas yonlar sırasında hastadan ağrı şiddetini O:ağrı yok; ı :hafif ağrı; 2:orta 

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

değer muayene formuna kaydedilmiştir. 
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3.3. Psikolojik Değerlendirme 

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

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

şekli olan SCL 90-R skalasını içermektedir. Ağrı derecelerini içeren Verbal Ağrı 

Skalası (V AS): 0: hiç ağrı yok, 10: dayanılmaz şiddette ağrıyı gösterecek şekilde, 

hastalardan ağrılarını derecelendirmeleri istenilmiştir. Bu formun amacı psikiyatrik 

bozuklukların tanısını koymak değildir. 0-10 arasında oluşturulan bir ağrı skalası 

yardımıyla hastanın duyduğu ağrı şiddetini belirlemeye ve depresyon ve 

somatizasyon bozukluğu düzeyini ölçmeye yöneliktir. 

Bir soru formundan oluşan ikinci bölüm, ağrı şiddeti, ağrı kaynaklı sosyal ve 

fiziksel yetersizlikler, depresyon, nonspesifik fiziksel semptomlar ve kronik ağrı ile 

ilgili bilgiler vererek ağrının ve psikososyal durumun değerlendirilmesini öngörür. 

Form, hastaların tedaviye başlarken ve tedavi bitiminde içinde bulundukları psikolojik 

durumun değerlendirilmesine olanak sağlar. 

3.4. Radyografik Değerlendirme 

TME klinik değerlendirmein ardından hastalardan ağız açık ve kapalı 

pozisyonda MRG alınmıştır. Görüntü 1 Tesla manyetik rezonans cihazında standart kafa 

sargısı kullanılarak sağlanmıştır. Tüm hastalardan 0.2 T'da, Tl ağırlıklı, gradient ve 

spin eko sekanslarda sagittal düzlemde ve T2 ağırlıklı koronal düzlemde ağız açık

kapalı, çift taraflı TME MRG görüntüsü alınmıştır. Hasta ağzına sırasıyla hazırlanan 10, 

20, 50cc'lik enjektörler yerleştiriterek kademe kademe ağzını maksimum noktaya kadar 

açması söylenerek her iki TME'ye yönelik flash 2d parasagital sekans ile cine görüntü 

elde edilmiştir. 

Teşhis amaçlı alınan MRü'lerde osteoartrite bağlı gözlenen oluşumlar şöyle 

sıralana bilir: 
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~ Eklem boşluğunda daralma 

~ Mandibular harektler esnasında normal pozisyona göre anterior, medial veya 

lateral olarak yerleşmiş disk 

~ Artiküler yüzeydeki kavisin düzleşmesi 

);.- Artiküler kortikal tabakanın erozyonu 

);;> Rezorpsiyon alanları 

);;> Subkondral kemiğin sklerozu 

);;> Osteofit formasyonu 

);;> Disk perforasyonu 

~ Subkondral kist oluşumu 

3.5. Maksirnal Isırma Kuvveti Ölçümü 

Maksirnal ıs ırma ku vveti(MIK) ölçümünde standardize olmuş bir metod yada 

cihaz bulunmamaktadır. Pek çok araştırmacı MIK ölçümünde farklı cihazlar 

kullandıkları için elde edilen sonuçlar birbirinden farklıdır. Çalışmamızda İstanbul 

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında 

geliştirilmiş MIK'yı ölçen "İstanbul Kuvvet Ölçer" isimli cihaz kullanılmıştır. Cihaz 

ısırma kuvveti kaydı elde etmek amacıyla analog sinyal işleyici ünite, gerilme ölçer ve 

bilgisayar kontrollü kayıt ünitesi kullanan portatif bir düzenek olarak tasarlanmıştır. 

İçinde gerilme ölçerin bulunduğu C şeklindeki iki paslanmaz çelik levhanın birbirine 

bağlanması ile oluşan ağız parçası, hastanın ısırma kaydını almak üzere görev 

yapmaktadır(166, 167). 

İstanbul Kuvvet Ölçer, USB portu ile bilgisayara bağlanabilmekte ve yazılımı 

sayesinde MIK kayıtlarının bellek kutusundan bilgisayara indirilmesine, metin veya 

sayısal değer olarak analiz edilmesine imkan sağlamaktadır. %2 bağıl hatayla 

n1aksimum ölçülebilen kuvvet 245 N'dir. Çalışmamızda tün1 hastalara enjeksiyon 

öncesinde ve soıu·asında 1. Ay ve 6. Ay kontrollerinde İstanbul Kuvvet Ölçer ile MIK 
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kaydı elde edilmiştir(166,167). Amaç; tedavi grupları arasında ve grup içinde MIK 

değişim farklılıklarını değer le ndirrnektir. 

Ağızlık kesiti 

ı ;;ı ,r Çelik ıevhaıar 

'""" 

Metal 
ağızlık 

Gerilme ölçer Silikon destek 

Ölçüm ve ~--~ Bilgisayar 
kayıt birimi çıkışı 

Şekil 3-1: İstanbul Kuvvet Ölçeri Şematik Görünümü 

Şekil 3-2: İstanbul Kuvvet Ölçeri 
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3.6. Tedavi 

Klinik ve radyografik değerlendirmeler sonucunda TME OA teşhisi konulan 45 

hasta; intraartiküler enjeksiyon tedavisi için rastgele 15'erli 3 gruba ayrılmıştır. Birinci 

gruba HA enjeksiyonu (Monovisc, Biomeks), ikinci gruba SF enjeksiyonu (% 0,09 

NaCl, Biofarma) ve 3. gruba P AA enjeksiyonu (Noltrex, Bioform) uygulanmıştır. 

Standardizasyonun sağlanması için yoğunlukları farklı olan materyalierin eşit dozda 

enjeksiyonu gerçekleştirilmiştir. Tüm hastalarda enjeksiyon dozu 1 ml olarak 

belirlenmiştir. 

Çalışmaya dahil edilen hastalara araştırmanın amacı ve içeriği anlatılmıştır. 

Hastalar tedavi, ilgili komplikasyonlar, kullamlacak materyaller konusunda 

bilgilendirilmiş ve gönüllü olarak çalışmaya katıldıklarına dair bilgilendirilmiş onay 

formu irnzalatılmıştır. 

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

açıdan bir sakınca taşımadığı görülerek, 2009/420 protokol numarası ile desteklenmiştir. 

3.6.1. İntraartiküler Enjeksiyon Tekniği 

Çalışmamızda ha taların intraartiküler enjek iyonu, işlem uygulanacak eklem 

bölge inin yüzeyel cilt anestezisi altında yapılmıştır. Hasta yatar pozi yonda ve baş 

işlem uygulanacak tarafa çevrilerek pozisyonlandırılmıştır. Kulak ve preauriküler bölge 

deri i anti eptik bir olü yonla temizlendikten sonra işlem bölgesi dışında kalan 

alanlar yeşil teril kompre ile örtülmüştür. Aurikulotemoporal sinirin blokajı için 

O 5-1 cc lik lo kal ane tezik madde (Ultracaine DS 11200000 Adrenalin içeren 

olü yon) enjekte edilmiştir. Dış lateral kantus ile tragu arasına hayali bir çizgi 

çekilerek, ağız açık pozi. yonda mandibulanın öne çekilmesiyle tragu un yaklaşık lcm 

önünd ki çökük bölge fo aya ilk giriş yeri olarak belirlenmiştir. 18 gauge'luk iğne 

yukarıya ve öne doğru glenoid fossanın anatomik yapı. ına uyumlu şekilde ilerletilerek 
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kemik teması alınmış ve üst eklem boşluğuna girilmiştir. Hasta ağzının maksimum 

açılması sağlanarak 1 ml materyal enjekte edilmiştir. Enjeksiyon sonrası hastanın yavaş 

yavaş ağzını kapatması ve sonra tekrarlayan açma kapama hareketleri yapılması 

istenmiştir. İşlem sonrası buz kompres uygulaması ile bir süre dinlenen hasta herhangi 

bir kamplikasyon varlığı açısından kontrol edilmiştir İğne giriş yeri steril spanç ve 

bantla kapatılmıştır Hastaya yumuşak diyetle birlikte birinci haftadan itibaren aktif ve 

pasif ağız açma egzersizleri önerilmiştir. Beklenmeyen bir durum oluştuğunda ise 

derhal hekimine başvurması gerektiği aktarılmıştır. 

Çalışmamızda HA ve SF uygulanan gruplara belirtildiği şekilde intraartiküler 

enjeksiyon yapılmıştır. PAA uygulaması yapılacak hastaların enjeksiyonu ameliyathane 

ortamında gerçekleştirilmiştir. PAA enjeksiyonunun TME'de ilk kez uygulamlıyor 

olması bu durumu öngörmüştür. Amaç; P AA için doğru nokta enjeksiyonunu sağlamak 

ve ha tayı ilk kez kullanılacak bir materyalle oluşabilecek komplikasyonlara karşı 

korumaktır. PAA enjeksiyonunda hastaya artrosentez uygulanacakmış gibi üst ve alt 

eklem boşluğuna girilmek üzere çift iğne girişi yapılmıştır. TME'nin kısa süreli lavajı 

ardından enjeksiyon için doğru noktada olunduğunun kesinleştirilmesiyle birlikte PAA 

enjeksiyonu yapılmıştır. Çalışmamız TME'de PAA enjeksiyonu ile literatürde bir ilk 

olma özelliği taşımaktadır. 
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1) HAST~IH HAZlRLANMASI 
i] Hastaı·a erıj eksi:~on cışırıca~.i ci~er tec:a·.•i seçeneklerinin açıklarıma~ı 
ii) l:.rje~.si~onu r'ıuhteı-ıel etki • .. e 'ı·an etkilerinin aoklanrıası 
iii) Hastanan erı] e~.si•Jon için ·~azı lı \• e sözlü ona•,· alır.rıa~ı 

2) EJ<IFıMANIN HAZlRLANMASI 
ı) ilaçların korıtroı eı:llr'ıesi (son kullanım tarihi, arıbalaj hasarı , ~:b. ) 

ii; Ana mdzer'lerı i ~.ontrol eı:iırıe si (erıjektör, ·,·ecek i~ne ucu, st eri! et ch· en) 
iii) Yaroır:ıcı naızerıenin ~.ontrol ecilnesi (iyotlu sotı:ıs.,•oı-ı, steril gaz, ' lc.ster, ..,b,J 

3) ~ HAZlRLAYılASI 
i) Ampulüro ;-a ca trakonun ı.· e enje~törün st eri ı cıarak açılrıası 

ii) ilacın enjektöre cekilrıeslni takibe i~ne ucunun ee~iştirilrıes.i 
iii) !:.le u;•r;un büyükiGkte st eriı elci~ en çiyiımesi 

4) CLofN TDıdZI..DiıESI 
il l:.rjeksi·ron bölçesine ı;öre anatomik •,oapıların hisseeilmesi 
ii) Lokatizas·•onunun beıirlenrıesi 
iill IQrenin çıreceeı ~· erin öncecen ı~arell enı-ıesi 
i'ıl) Cilc:i iyotıu solüsyonıa silirı ini p, kuru a.,·a bırakılrıası 

5) ENJEKSIYON 
i) Aerının mininuı-ıa ıncirilMesi için cilı:in elle çerilip iQrıenın te se erce hızla batı rı lması 
ii) i~J")e açısını tı~z·,·ona c;öre a)•arlarıı-ıası 
iii } Ekle içi u·rr;ular:ıalarca kapsül ı;eçiş hissi in alın as ı 

i•,•) önce pistonun ı;e ri çekil erek aspiras•,•on ·,·aplrıası ve car:ıar içince oıunup olurımacıeırıı kontrol ecilrıesi 
•.•) l:.rjeksiyonun bolus $eklince •apılnası 
ı.•i) lıac •Jerilcikten sorıra l~nenin hızla çekilip ~·aQ atro isi olmaması içi s.teril QiU ile basınç uyçuıa ması 

vii} Kullanılrıı~ rıaııerrıe ni özel tıbbi atık kutusuna atılrıası 
~·iiill:.rj eksiı•o ı• erinin ıast erıe kapatılMası 
i:o.:l lJyQulana ilacın aı:ıı , ı:ıoru •:e ilaçla ilc;ili çerekli ci~er bııqiıerin not ecilmesi 
~ Hastaya enjeksi •,•on sorırasında ı-apMası çereı..enı er hakkınca bilçı •.•eri! esi (SO~L:k u·•çulama, egzersizler vb.) 
li) Hasta ın aerısınırı •.•e ekler'ı hareket açıklı~ırıın te rar ceOerle cirilrıesi 
:ıı:ıı) Hastanın çec arıa'iaktik reaksiyontar açısıncan 30 ca i ka çözlerı altınca tutulması 

Tablo 3-1: Kas-iskelet sistemi enjeksiyonlarında kullanılabilecek örnek bir 

akış diyagramı-(95) 

Şeki13-3: Enjeksiyon yerinin belirlenmesi 
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Şeki13-4: Anestezik madde ve intraartiküler ajanlar 

Şekil 3-5: İntraartiküler enjeksiyon ekipmanı 
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Şeki13-6: Üst eklem boşluğuna iğne giriş yerinin belirlenmesi 

Şekil 3-7: İntraartiküler enjeksiyonun gerçekleştirilmesi 
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3.7. Hasta Takibi ve Verilerin Toplanması 

Hastaların enjeksiyon sonrası rutin kontrolleri 1., 3. ve 6. ayın sonunda tek 

hekim tarafından yapılmıştır. Hastaların maksimum ağız açıklığı, e kle m sesleri, V AS 

ağrı değerleri ve palpasyon bulguları not edilmiştir. Tedaviden memnuniyet, çiğneme ve 

mandibular fonksiyonundaki iyileşme, ağrının yaşama etkisi ve eklem sesinde iyileşme 

ile ilgili durumları kaydedilmiştir. Tüm hastalar için tedavi öncesinde ve sonrasında her 

kontrolde TMR/ATK formunun iki bölümü de doldurulmuştur. 

Hastalardan objektif ve subjektif olmak üzere iki farklı veri grubu toplanmıştır. 

TMRIATK formunun birinci bölümünde hekim tarafından objektif veriler, ikinci 

bölümünde ise hastaların anket sorularını cevaplandırması ile subjektif veriler elde 

edilmiştir. 

TMR/ATK ile elde edilen verilerin değerlendirilmesi Dworkin ve LeResche'in 

önerdiği şekilde tamamlanmıştır( 4 2). 

3.8. İstatistiksel Yöntemler 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

Statistical Package for Social Sciences for Windows 15.0 programı kullanılmıştır. 

Çalışma verileri değerlendirilirken parametrelerin normal dağıirma uygunluğu 

Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendirilmiştir. Çalışma verileri değerlendirilirken 

tanımlayıcı istati tiksel metodların (Ortalama, Standart apma) yanı ıra nicelik el 

verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren parametrelerin gruplar ara ı 

karşılaştırmalarında Oneway Anova testi kullanılmıştır. Normal dağılım göstermeyen 

parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Kruskal W allis testi ve farklılığa neden 

ıkan grubun te. pitinde Mann Whitney U test kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren 

parametrelerin grup içi karşılaştırmalarında paired , ample t te. ti, normal dağılım 

gö termeyen parametrelerin grup içi karşılaştırmalarında ise Wilcoxon işaret te ti 
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kullanılmıştır. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ise Ki-Kare testi, Mc Nemar testi 

ve Wilcoxon işaret testi kullanılmıştır. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir. 
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4. BULGULAR 

Çalışma Nisan 2009 ve Mayıs 20ı ı tarihleri arasında yaşları 20 ile 62 arasında 

değişmekte olan, 37'si (%82.2) kadın ve 8'i (%ı7.8) erkek olmak üzere toplam 45 olgu 

üzerinde yapılmıştır. Olguların ortalama yaşları42.38±ı0.65'tir. Olgular ı5'er kişilik üç 

grup altında incelenmiştir. 

Sodyum Hyalüranik Asit uygulanan olgular ''Grup I'' Serum Fizyolojik 

uygulanan olgular ''Grup II'' ve Poliakrilamid uygulanan olgular ''Grup III'' olarak 

adlandırılmıştır. 

Tablo 4-1: Demografik bilgilere göre gruplann değerlendirilmesi 

Grup I Grup II Grup III 

Ort±SS Ort±SS Ort±SS 

Yaş 44,86±ı ı,ıo 4 ı ,26±ı ı ,02 4ı,oo±ı0,07 

n(%) n(%) n(%) 

Kadın ı5 (%ıOO,O) ı ı (%73,3) ı ı (%73,3) 

Cinsiyet 

Erkek o (%0,0) 4 (%26,7) 4 (%26,7) 

Yok ı (%6,7) ı (%6,7) o (%0,0) 

İlkokul 7 (%46,7) 4 (%26,7) 8 (%53,3) 

Eğitim 
Ortaokul 2 (%ı3,3) 3 (%20,0) 3 (%20,0) 

durumu Lise 4 (%26,7) 4 (%26,7) 2 (%ı3,3) 

Yüksekokul o (%0,0) o (%0,0) ı (%6,7) 

Üniversite ı (%6,7) 3 (Oh 20,0) ı (%6 7) 

+ Oneway ANOVA Test ++Ki-kare test 

+p 

0,550 

++p 

0,088 

0,724 
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Gruplardaki olguların yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Yaş 

60 

so 

40 

30 

20 

10 

Grup ı Grup ll Grup lll 

Şekil 4-1: Gruplara göre yaş dağılımı 

Gruplardaki olguların cinsiyet farlılıkları açısından istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 
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Şekil4-2: Gruplara Göre Cinsiyet Dağılımı 

Grup lll 
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Gruplardaki olguların eğitim düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Eğitim Durumu 
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Şekil 4-3: Gruplara göre eğitim durumu 
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Tablo 4-2: Genel sağlık durumunun değerlendirilmesi 

Grup I Grup II Grup III 
Genel Sağlık Durumu +p 

n(%) n(%) n(%) 

Çok iyi ı (%6,7) o (%0,0) o (%0,0) 

Tedavi İyi 5 (%33,3) 6 (%40,0) 3 (%20,0) 

Öncesi 
0,692 

Orta 6 (%40,0) 7 (%46,7) 9 (%60,0) 

Zayıf 3 (%20,0) 2 (%ı3,3) 3 (%20,0) 

Çok iyi 2 (%ı3,3) o (%0,0) o (%0,0) 

İyi 5 (%33,3) 5 (%33,3) 6 (%40,0) 

l.ay 0,626 
Orta 7 (%46,7) 9 (%60,0) 8 (%53,3) 

Zayıf ı (%6,7) ı (%6,7) ı (%6,7) 

Çok iyi 4 (%26,7) o (%0,0) o (%0,0) 

İyi 8 (%53,3) 7 (%46,7) 6 (%40,0) 

6.ay 0,022* 
Orta 2 (%ı3,3) 8 (%53,3) 9 (%60,0) 

Zayıf ı (%6,7) o (%0,0) o (%0,0) 

Tedavi Öncesi -l.ay ++p 0,046* 1,000 0,025* 

Tedavi Öncesi - 6.ay ++p 0,002** 0,257 0,014* 

+ Ki-kare test ++ Wilcoxon sign test * p<0.05 ** p<O.Ol 

Gruplardaki olguların tedavi öncesi ve ı. ay daki genel sağlık düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmazken (p>0.05); grupların 6. aydaki genel 

ağlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.05). 

Grup I'in 6. aydaki genel sağlığı Grup II (p:0.034) ve Grup lll'ten (p:0.02ı) anlamlı 

şekilde yük ektir (p<0.05). Grup II ve Grup lll'ün 6. aydaki genel ağlık düzeyleri 

ara. ında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p:0.7ı3; p>0.05). 

Grup J'de; olguların tedavi öncesi genel sağlık düzeylerine göre ı. aydaki sağlık 

düz ylerind görülen artış i. tatistik. el olarak anlamlıdır (p<0.05). Olguların tedavi 
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öncesi genel sağlık düzeylerine göre 6. aydaki sağlık düzeylerinde görülen artış 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<O.Ol). 

Grup I/'de; olguların tedavi öncesi genel sağlık düzeylerine göre 1. ay ve 6. 

aylardaki genel sağlık düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim 

görülmemiştir (p>0.05). 

Grup Ill'te; olguların tedavi öncesi genel sağlık düzeylerine göre 1. ay ve 6. 

aylardaki genel sağlık düzeylerinde görülen artışlar istatistiksel olarak anlamlıdır 

(p<0.05). 

Tablo 4-3: Son 1 ay içerisinde yüz veya çevresinde ağrı varlığı değerlendirilmesi 

Yüz veya Çevresinde Grup I Grup II Grup III 
+p 

Ağrı n(%) n (o/o) n(%) 

Tedavi Öncesi 15 (%100,0) 15 (%100,0) 15 (%100,0) 

l.ay 12 (%80,0) 12 (%80,0) 8 (%53,3) 0,177 

6.ay 5 (%33,3) ll (%73,3) 7 (%46,7) 0,083 

Tedavi Öncesi - l.ay ++p 0,250 0,250 0,016* 

Tedavi Öncesi- 6.ay ++p 0,002** 0,125 0,008** 

+ Ki-kare test ++Mc Nemar test * p<0.05 ** p<O.OJ 

Yüz Çevresinde Ağr1 
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Şekil 4-4: Gruplara göre yüz çevresinde ağrı dağılımı 
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Tedavi öncesinde olguların tamamında son ı ay içerisinde yüz veya çevresinde 

ağrı görülürken; tedavi sonrası ı. ay ağrı görülme oranlarına göre gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Grupların 6. ayda 

yüz veya çevresinde ağrı görülme oranları arasında anlamlılığa yakın olmakla birlikte 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Anlamlı bir farklılık 

görülmemekle birlikte, en az ağrının Grup I' de, en yüksek ağrı düzeyinin de Grup II' de 

görülmesi dikkat çekicidir. 

Grup l'de; tedavi öncesi ağrı görülme oranlarına göre 1. ayda ağrı görülme 

oranlarında istatistiksel olarak anlamlı bir değişim görülmezken (p>0.05); 6. ayda 

görülen düşüş istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<O.Oı). 

Grup I/'de; tedavi öncesi ağrı görülme oranlarına göre 1. ayda ve 6. ayda ağrı 

görülme oranlarında istatistiksel olarak anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05). 

Grup Ill'te; tedavi öncesi ağrı görülme oranlarına göre 1. ayda ağrı görülme 

oranlarında görülen düşüş istatistiksel olarak anlamlı iken (p<0.05); 6. ayda görülen 

düşüş istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<O.Oı) 
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Tablo 4-4: Enjeksiyon yapılan tarafta TME'de ve kaslarda ağnnın 

değerlendirilmesi 

Enjeksiyon Yapılan Grup I Grup II Grup III 

Tarafta Ağrı 
+p 

n(%) n(%) n(%) 

Tedavi Çene ekiemi 4 (%26,7) 5 (%33,3) 3 (%20,0) 

Öncesi 
0,711 

Her ikisi ll (%73,3) 10 (%66,7) 12 (%80,0) 

Yok 2 (%13,3) ı (%6,7) 2 (%13,3) 

Çene ekiemi 2 (%13,3) 4 (%26,7) ı (%6,7) 

l.ay 0,030* 
Kaslar 9 (%60,0) ı (%6,7) 8 (%53,3) 

Her ikisi 2 (%13,3) 9 (%60,0) 4 (%26,7) 

Yok ll (%73,3) 2 (%13,3) 8 (%53,3) 

Çene ekiemi o (%0) 3 (%20,0) o (%0) 

6. ay 0,007** 
Kaslar 3 (%20,0) 5 (%33,3) 6 (%40,0) 

Her ikisi ı (%6,7) 5 (%33,3) ı (%6,7) 

Tedavi Öncesi -l.ay ++p 0,008** 0,157 0,046* 

Tedavi Öncesi- 6.ay ++p 0,002** 0,107 0,004** 

+ Ki-kare test ++ Wilcoxon sign * p<0.05 ** p<O.Ol 

Enjeksiyon yapılan tarafta olguların tedavi öncesi ağrı yerıne göre gruplar 

ara ında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Tedavi sonrası 

1. aydaki ağrı yerine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmaktadır (p<0.05). Grup II, Grup I' den ileri düzeyde anlamlı farklılık gö terirken 

(p:0.008; p<O.Ol); Grup lll'ten anlamlı şekilde farklılık göstermektedir (p:0.023; 

p<0.05). Grup I ve Grup III arasında i tatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmamaktadır (p:0.787; p>0.05). 

Enjek. iyon yapılan tarafta tedavi sonrası 6. ay daki ağrı yerine göre gruplar 

ara. ında i. tati. tik. el olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Grup II, Grup 

I' den ileri düzeyde anlamlı farklılık gösterirken (p:0.006; p<O.Ol); Grup lll'ten anlamlı 

şekilde farklılık gö. termektedir (p:0.025; p<0.05). Grup I ve Grup III ara. ında 

i. tati. tik. el olarak anlaınlı farklı1ık bulunmamaktadır (p:0.479; p>0.05). 
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Grup l'de; olguların tedavi öncesi ağrı yerine göre tedavi sonrası 1. ayda ve 6. 

ayda görülen değişimler istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<O.Ol). 

Grup I/'de; olguların tedavi öncesi ağrı yerine göre tedavi sonrası 1. ayda ve 6. 

ayda anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05). 

Grup lll'te; olguların tedavi öncesi ağrı yerine göre tedavi sonrası 1. ayda 

anlamlı değişim görülürken (p<0.05); tedavi sonrası 6. ayda görülen değişim 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bulunmuştur (p<O.Ol). 

Tablo 4-5: Enjeksiyon yapılmayan tarafta TME'de ve kaslarda ağnnın 

değerlendirilmesi 

Enjeksiyon Yapılmayan 

Tarafta Ağn 

Tedavi 

Öncesi 

l.ay 

6.ay 

Yok 

Kaslar 

Her ikisi 

Yok 

Kaslar 

Her ikisi 

Yok 

Kaslar 

Grup I 

n(%) 

5 (%33,3) 

8 (%53,3) 

2 (%13,3) 

5 (%33,3) 

8 (%53,3) 

2 (%13,3) 

6 (%40,0) 

8 (%53,3) 

Her ikisi 1 (%6,7) 

Tedavi Öncesi -Lay ++p 1,000 

Tedavi Öncesi- 6.ay ++p 0,180 

+ Ki-kare test ++ Wilcoxon sign 

Grup ll Grup III 

n(%) n(%) 

9 (%60,0) ll (%73,3) 

5 (%33,3) 2 (%13,3) 0,182 

ı (%6,7) 2 (%13,3) 

10 (%66,7) 12 (%80,0) 

5 (%33,3) ı (%6,7) 0,038* 

o (%0) 2 (%13,3) 

10 (%66,7) 14 (%93,3) 

5 (%33,3) ı (%6,7) 0,033* 

o (%0) o (%0) 

0,180 0,317 

0,180 0,102 

* p<0.05 

Enjek. iyon yapılmayan tarafta olguların tedavi öncesi ağrı yerine göre gruplar 

ara. ında i. tatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Tedavi sonrası 

1. aydaki ağrı yerine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmaktadır (p<0.05). Grup III, Grup I'den anlaınlı farklılık gösterirken (p:0.016; 

p<0.05) ; Grup II'den anlamlı farklılık gösterınemektedir (p:0.089; p>0.05). Grup I ve 
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Grup II arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p:O. ı ı3; 

p>0.05). 

Enjeksiyon yapılmayan tarafta tedavi sonrası 6. aydaki ağrı yerine göre gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Grup III, Grup 

I' den anlamlı farklılık gösterirken (p:O.Oı ı; p<0.05); Grup II' den anlamlı farklılık 

gösterınemektedir (p:0.068; p>0.05). Grup I ve Grup II arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p:0.260; p>0.05). 

Grup l'de; olguların tedavi öncesi ağrı yerine göre tedavi sonrası 1. ayda ve 6. 

ayda istatistiksel olarak anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05). 

Grup I/'de; olguların tedavi öncesi ağrı yerine göre tedavi sonrası 1. ayda ve 6. 

ayda istatistiksel olarak anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05). 

Grup Ill'te; olguların tedavi öncesi ağrı yerine göre tedavi sonrası 1. ayda ve 6. 

ayda istatistiksel olarak anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05). 

Tablo 4-6: Enjeksiyon yapılan tarafta ağız açınada TME ağnsının 

değerlendirilmesi 

Enjeksiyon yapılan tarafta Grup I Grup II Grup III 

TME ağrısı n(%) n(%) n(%) 

Tedavi Geçti o (%0) o (%0) o (%0) 

Öncesi Geçmedi ı5 (%ıOO) ı5 (%ıOO) ı5 (%ıOO) 
1,000 

Geçti 7 (%46,7) 4 (%26,7) 6 (%40,0) 
1. ay 0,516 

Geçme di 8 (%53,3) ı ı (%73,3) 9 (%60,0) 

Geçti 15 (%100) 5 (%33,3) ll (%73,3) 
6.ay 0,001** 

Geçmed i o (%0) 10 (%66,7) 4 (%26,7) 

Tedavi Öncesi - l.ay ++p 0,016* 0,125 0,031* 

Tedavi Öncesi - 6.ay ++p 0,001** 0,063 0,001** 

+ Ki-kare test ++ Mc Nemar test * p<0.05 ** p<O.OJ 
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Enjeksiyon Yapilan Tarafta TME Ağns1 Geçenler 
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Şekil 4-5: Gruplara göre TME ağrısı geçme dağılımı 

Enjeksiyon yapılan tarafta tedavi öncesi tüm olgularda ağız açınada eklem ağrısı 

görülürken; tedavi sonrası 1. ayda eklem ağrısının geçme oranlarına göre gruplar 

arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Tedavi sonrası 6. ayda eklem 

ağrısının geçme oranlarına göre gruplar arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<O.Ol). Grup I'de enjeksiyon yapılan tarafta tüm 

olgularda eklem ağrısı geçerken bu oran Grup II' den ileri düzeyde anlamlı (p:0.002; 

p<O.Ol); Grup lll'ten de anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p:0.032; p<0.05). Grup 

lll'te enjek iyon yapılan tarafta eklem ağrısının geçme oranı Grup II' den anlamlı 

düzeyde yük ek bulunmuştur (p:0.028; p<0.05). 

Grup I'de; olguların tedavi öncesi eklem ağrısına göre tedavi sonrası ı. ayda 

görülen iyileşme i tatistiksel olarak anlamlı iken (p<0.05); tedavi öncesine göre tedavi 

onra ı 6. ayda görülen iyileşme istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<O.Oı). 

Grup ll' de; olguların tedavi öncesi eklem ağrısına göre tedavi onra ı ı. ayda ve 

6. ayda anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05). 

Grup Il/'te; olguların tedavi öncesi eklem ağrısına göre tedavi onrası 1. ayda 

görülen iyileşme istatistiksel olarak anlamlı iken (p<0.05); tedavi öncesine göre tedavi 

onra ı 6. ayda görülen iyileşme istati tik el olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<O.Ol). 
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Tablo 4-7: Enjeksiyon yapılan tarafta ağız açınada kas ağrısının değerlendirilmesi 

Enjeksiyon yapılan tarafta Grup I Grup II Grup III 
+p 

kas ağrısı n(%) n(o/o) n(%) 

Tedavi Geçti o (%0) o (%0) o (%0) 

Öncesi 
1,000 

Geçmedi ı5 (%ıOO) ı5 (%ıOO) ı5 (%ıOO) 

Geçti o (%0) 3 (%20,0) 4 (%26,7) 
l.ay 0,111 

Geçmed i ı5 (%ıOO) ı2 (%80,0) ı ı (%73,3) 

Geçti 9 (%60,0) 3 (%20,0) 8 (%53,3) 
6.ay 0,061 

Geçmedi 6 (%40,0) ı2 (%80,0) 7 (%46,7) 

Tedavi Öncesi -l.ay ++p 1,000 0,250 0,125 

Tedavi Öncesi- 6.ay ++p 0,004** 0,250 0,008** 

+ Ki-kare test ++Mc Nemar test * p<0.05 ** p<O.Ol 

Enjeksiyon Yapilan Tarafta Kas Ağns1 Geçenler 
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Şeki14-6: Gruplara göre kas ağrısı geçme dağılımı 
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Enjeksiyon yapılan tarafta tedavi öncesi tüm olgularda ağız açınada kas ağrısı 

görülürken; tedavi sonrası ı. ayda kas ağrısının geçme oranlarına göre gruplar arasında 

anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Tedavi sonrası 6. ayda kas ağrısının geçme 

oranlarına göre gruplar arasında anlamlılığa yakın olmakla birlikte istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Anlamlı bir farklılık olmamakla birlikte 

Grup II de kas ağrısının geçme oranının, Grup I ve Grup lll'ten daha düşük olması 

dikkat çekicidir. 

Grup l'de; olguların tedavi öncesi kas ağrısına göre tedavi sonrası 1. ayda 

anlamlı bir değişim görülmezken (p>0.05); tedavi öncesine göre tedavi sonrası 6. ayda 

görülen iyileşme istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<O.Oı). 

Grup I/'de; olguların tedavi öncesi kas ağrısına göre tedavi sonrası 1. ayda ve 6. 

ayda anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05). 

Grup Il/'te; olguların tedavi öncesi kas ağrısına göre tedavi sonrası ı. ayda 

anlamlı bir değişim görülmezken (p>0.05); tedavi öncesine göre tedavi sonrası 6. ayda 

görülen iyileşme istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<O.Oı). 
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Tablo 4-8: Enjeksiyon yerine göre ağız açma yolunun dağılımlan 

Enjeksiyon Yeri 

Ağız Açma Yolu Sağ Sol p 

n(%) n(%) 

Düz 6 (%27,3) 6 (%26,ı) 

Sağa defleksiyon 6 (%27,3) o (%0,0) 

Tedavi 

Öncesi 
Sağa deviasyon 9 (%40,9) O (o/oO,O) 0,001** 

Sola defleksiyon o (%0,0) ıo (%43,5) 

Sola deviasyon ı (%4,5) 7 (%30,4) 

Düz 6 (o/o27,3) 6 (%26,ı) 

Sağa defleksiyon 6 (%27,3) o (%0,0) 

1. ay Sağa deviasyon 9 (o/o40,9) o (%0,0) 0,001** 

Sola defleksiyon o (%0,0) ıo (%43,5) 

Sola deviasyon ı (%4,5) 7 (%30,4) 

Düz 6 (%27,3) 6 (%26,ı) 

Sağa defleksiyon 6 (%27,3) o (%0,0) 

6.ay Sağa deviasyon 9 (%40,9) o (%0,0) 0,001** 

Sola defleksiyon O (o/oO,O) ıo (%43,5) 

Sola deviasyon ı (%4,5) 7 (%30,4) 

Ki-kare test ** p<O.Ol 

Ağız açma yolu ile enjeksiyon yeri arasında i tatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı ilişki bulunmaktadır (p<O.Ol). Tedavi öncesi, tedavi sonra ı 1. ay ve 6. ayda 

ağa devia, yon veya defleksiyon varlığında sağa enjek iyon ve ola devia yon veya 

deflek. iyon varlığında . ola enjeksiyon uygulanmıştır. 



Tablo 4-9: V AS'a Göre Grupların Değerlendirilmesi 

Grup I Grup II 

VAS Ort±SS Ort±SS 

(Medyan) (Med yan) 

Tedavi Öncesi 6,53±1 ,30 (7) 6,93±1 ,33 (7) 

l.ay 4,53±2,16 (4) 5,53±1 ,88 (6) 

6.ay 1 ,60±2,02 (O) 5,13±2,55 (6) 

Fark (T.Ö-6.ay) 4,93±2,28 (5) ı ,80±2,54 (1) 

Tedavi Öncesi - l.ay ++p 0,009** 0,004** 

Tedavi Öncesi - 6.ay ++p 0,001** 0,007** 

+ Kruskal Wallis test ++ Wilcoxon sign test 

8 

7 

6 

e s 
"' .!!4 
"' 5 3 

2 

1 ------

0 
Tedavi Öncesi 

VAS 

1. ay 

Grup III 

Ort±SS 

(Med yan) 

6,33±1,23 (6) 

4,53±1 ,24 (4) 

3,13±2,23 (3) 

3,20±2, ll (3) 

0,003** 

0,001** 

* p<0.05 

6.ay 

-+-Grup ı _._Grup ll Grup lll 

Şekil 4-7: Gruplara göre V AS dağılımı 

88 

+p 

0,388 

0,110 

0,001** 

0,002** 

**p<O.OJ 

Grupların tedavi öncesi ve 1. ayda V AS skoruna göre gruplar arasında 

i tati tik el olarak anlamlı farklılık bulunmazken (p>0.05); olguların 6. aydaki V AS 

kodarına göre gruplar arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulunmaktadır (p<O.Ol). Grup II'nin 6. aydaki VAS skoru, Grup I (p:O.OOl) ve Grup 

Ili'ten (p:O.Ol8) anlamlı şekilde yük ektir (p<0.05; p<O.Ol). Grup I ve Grup Ili'ün 6. 

Aydaki V AS korları ara ında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p:0.058; p>0.05). 
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Olguların tedavi öncesine göre 6. ay V AS skorlarındaki düşüş miktarlarına göre 

gruplar arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır 

(p<O.Ol). Grup I'de tedavi öncesine göre 6. ay VAS skorunda görülen düşüş miktarı; 

Grup II (p:O.OOl) ve Grup lll'ten (p:0.033) anlamlı şekilde yüksektir (p<O.Ol; p<0.05). 

Grup Ili'te tedavi öncesine göre 6. Aa VAS skorunda görülen düşüş miktarı Grup Il' den 

anlamlı şekilde yüksektir (p:0.037; p<0.05). 

nı 

5 

4 

E 3 
nı 

iii 
~ 2 o 

1 

o 
Grup ı 

VAS 

Grup ll Grup lll 

• Fcırk (T.Ö-6.cıy) 

Şekil 4-8: Gruplara göre V AS düşüş dağılımı 

Grup /'de; olguların tedavi öncesi V AS skorlarına göre tedavi sonrası 1. ay ve 6. 

aylarda görülen düşüş istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<O.Ol). 

Grup I/'de; olguların tedavi öncesi V AS skorlarına göre tedavi sonrası 1. ay ve 

6. aylarda görülen düşüş istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<O.O 1 ). 

Grup Il/'de; olguların tedavi öncesi V AS skorlarına göre tedavi sonrası 1. ay ve 

6. aylarda görülen düşüş istati tiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<O.Ol). 
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Tablo 4-10: Daha önceden diş gıcırdattığının fark edilmesinin değerlendirilmesi 

Daha Önce Dişlerini Grup I Grup II Grup III Toplam 

Gıcırdattığım Fark Etme n(%) n(%) n(%) n(%) 

Evet ll (%73,3) ll (%73,3) 9 (%60,0) 31 (%68,9) 

Hayır 4 (%26,7) 4 (%26,7) 6 (%40,0) 14 (%31,1) 

Daha Önce Dişlerini Gtctrdatttğtnt Fark Etme 

80 

60 

% 40 

20 

o 
Grup ı Grup ll Grup lll 

• Evet • Hayır 

Şekil 4-9: Gruplara göre bruksizm dağılımı 

Tüm olguların %68.9'u daha önceden dişlerini gıcırdattığını fark ettiğini 

öylemiştir. 
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Tablo 4-11: Ağız açıp kapatırken veya yemek yerken çeneden gıcırtı benzeri ses 

gelmesinin değerlendirilmesi 

Ağzınızı Açıp Kaparken Grup I Grup II Grup III 

Yemek Yerken Çeneden 

Gıcırtı Benzeri Ses Gelmesi 
n(%) n (o/o) n(%) 

Tedavi Öncesi 15 (%100,0) 15 (%100,0) 15 (%100,0) 

l.ay 14 (%93,3) 14 (%93,3) 8 (%53,3) 

6.ay 4 (%26,7) ll (%73,3) 6 (%40,0) 

Tedavi Öncesi -l.ay ++p 1,000 1,000 0,016* 

Tedavi Öncesi- 6.ay ++p 0,001** 0,125 0,004** 

+ Ki-kare test ++Mc Nemar test * p<0.05 ** p<O.Ol 

AğzlniZIAÇIP Kapatirken Yemek Yerken Çeneden 
G1c1rt1 Benzeri Ses Gelmesi 

100 

80 

60 
% 

40 

20 

o 
Tedavi öncesi l.cıy 6.cıy 

-+-Grup ı _....Grup ll Grup lll 

Şekil 4-10: Gruplara göre krepitasyon dağılımı 

+ p 

0,007** 

0,031* 

Tedavi önce inde tüm olgularda ağzı açıp kapatırken veya yemek yerken 

çeneden gıcırtı benzeri es geliyorken (p>0.05); tedavi onra ı 1. ayda gruplar arasında 

anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<O.O 1). Grup lll'te e görülme oranı, Grup I 

(p:O.O 13) ve Grup II' den (p:O.O 13) anlamlı şekilde düşüktür (p<0.05). Grup I ve Grup II 

ara ında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p: 1.000; p>0.05). 
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Tedavi sonrası 6. ayda gruplar arasında çeneden gıcırtı benzeri ses gelmesine 

göre anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Grup II' de ses görülme oranı, Grup I' den 

anlamlı şekilde yüksektir (p:O.oıı; p<0.05). Grup I ve Grup III (p:0.439) ile Grup II ve 

Grup III (p:0.065) arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Grup /'de; olguların tedavi öncesi çeneden gıcırtı benzeri ses gelmesi oranlarına 

göre tedavi sonrası ı. ayda anlamlı bir değişim görülmezken (p>0.05); 6. ayda görülen 

düşüş istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<O.Oı). 

Grup I/'de; olguların tedavi öncesi çeneden gıcırtı benzeri ses gelmesi 

oranlarına göre tedavi sonrası ı. ayda ve 6. ayda istatistiksel olarak anlamlı bir değişim 

görülmemiştir (p>0.05). 

Grup Il/'te; olguların tedavi öncesi çeneden gıcırtı benzeri ses gelmesi 

oranlarına göre tedavi sonrası ı. ayda görülen düşüş istatistiksel olarak anlamlı iken 

(p<0.05); 6. ayda görülen düşüş istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<O.Ol). 

Tablo 4-12: Depresyon değerlendirmesi 

Grup I Grup II Grup III 

Depresyon Ort±SS Ort±SS Ort±SS 
+ p 

(Medyan) (Med yan) (Medyan) 

Tedavi Öncesi 1 ,69±0,92 ( 1 ,55) ı ,22±0,69 (1 ,40) ı ,51 ±0,29 (ı ,55) 0,326 

l.ay ı' 17±0,95 (0,90) 1,16±0,65 (1,20) ı ,22±0,28 (1 ,20) 0,441 

6.ay 0,86±0,90 (0,60) 0,96±0,68 (1) 0,96±0,3ı (l,ıO) 0,171 

Fark (T.Ö-6.ay) 0,83±0,68 (0, 7) 0,26±0,55 (0, 15) 0,54±0,45 (0,45) 0,033* 

Tedavi Öncesi -1.ay ++p 0,003** 0,609 0,004** 

Tedavi Öncesi- 6.ay ++p 0,001** 0,115 0,001** 

+ K ruskal Wallis test ++ Wilcoxon sign test ** p<O.Ol 
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t: 0,8 
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Depresyon 

Tedavi öncesi 1. ay 

-+-Grup ı _....Grup ll Grup lll 

Şeki14-11: Gruplara göre depresyon dağılımı 
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6.ay 

Gruplardaki olguların tedavi öncesi, 1. ay ve 6. aylardaki depresyon puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Olguların tedavi öncesine göre 6. ay depresyon düzeylerinde görülen düşüş 

miktarlarına göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır 

(p<0.05). Grup I' de tedavi öncesine göre 6. ay depresyon düzeyinde görülen düşüş 

miktarı; Grup II'den anlamlı şekilde yüksektir (p:O.Ol2; p<0.05). Grup I ve Grup III 

(p:0.319) ile Grup II ve Grup lll'te (p:0.092) tedavi öncesine göre 6. ay depresyon 

düzeyinde görülen düşüş miktarları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 



0,8 
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~ 0,6 
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Depresyon 

Grup ı Grup ll 

• Fark (T.Ö-6. ay) 

Şekil 4-12: Gruplara göre depresyon azalma dağılımı 
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Grup l'de; olguların tedavi öncesi depresyon düzeylerine göre tedavi sonrası 1. 

ayda ve 6. aylarda görülen düşüşler istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır 

(p<O.Ol). 

Grup II'de; olguların tedavi öncesi depresyon düzeylerine göre tedavi sonrası 1. 

ayda ve 6. ayda anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05). 

Grup III'te; olguların tedavi öncesi depresyon düzeylerine göre tedavi sonrası 1. 

ayda ve 6. aylarda görülen düşüşler istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır 

(p<O.Ol). 



Tablo 4-13: Maksimum yardımsız ağız açma değerlendirilmesi 

Maksimum Y ardımsız Grup I Grup II Grup III 

Ağız Açma Ort±SS Ort±SS Ort±SS 

Tedavi Öncesi 36,33±7,63 38,46±3,96 37,53±2,69 

l.ay 39,26±6,54 39,13±3,60 38,40±2,66 

6.ay 42,26±5,20 39,93±3,80 40,40±2,41 

"Fark (T.Ö-6.ay) 5,93±3,63 (6) 1,47±2,20 (1) 2,86±1,40 (3) 

Tedavi Öncesi- l.ay ++p 0,001** 0,012* 0,011* 

Tedavi Öncesi- 6.ay ++p 0,001** 0,022* 0,001** 

+ Oneway ANOVA test ++ Paired sample t test • Kruskal Wallis Test 

* p<0.05 

44 

42 

nı 40 
E 
~ 38 
t: 
o 36 

34 

32 

** p<O.Ol 

Maksimum Vard1ms1z Ağ1z Açma 

Tedavi Öncesi 1. ay 6.ay 

-+-Grup ı _._Grup ll Grup lll 

Şeki14-13: Gruplara göre maksimum yardımsız ağız açma dağılımı 
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+p 

0,536 

0,856 

0,247 

0,001** 

Grupların tedavi önce i, tedavi sonrası 1. ay ve 6. aydaki maksimum yardımsız 

ağız açma ortalamalarına göre gruplar arasında i tatistik el olarak anlamlı farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

Olguların tedavi önce ine göre 6. ay maksimum yardımsız ağız açma 

ortalamalarında görülen artış miktarlarına göre gruplar arasında istatistiksel olarak ileri 
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düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<O.Oı). Grup I'de tedavi öncesine göre 6. ay 

maksimum yardımsız ağız açma ortalamasında görülen artış miktarı; Grup II' den ileri 

düzeyde anlamlı yüksekken (p:O.OOı; p<O.Oı); Grup lll'ten anlamlı düzeyde yüksektir 

(p:0.023; p<0.05). Grup lll'te tedavi öncesine göre 6. ay maksimum yardımsız ağız 

açma ortalamasında görülen artış miktarı; Grup II' den ileri düzeyde anlamlı yüksektir 

(p:0.005; p<O.Oı). 
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e 4 

~ 3 
t: o 2 
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Maksimum Vard1ms1z Ağ1z Açma 

Grup ı Grup ll Grup lll 

• Fark (T.Ö-6.cıy) 

Şekil 4-14: Gruplara göre maksimum yardımsız ağız açınada azalma 

dağılımı 

Grup J'de; olguların tedavi öncesi maksimum yardımsız ağız açma 

ortalamalarına göre tedavi sonrası ı. ayda ve 6. ayda görülen artışlar istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlıdır (p<O.Oı). 

Grup I/'de; olguların tedavi öncesi maksimum yardımsız ağız açma 

ortalamalarına göre tedavi sonrası ı. ayda ve 6. ayda görülen artışlar istatistiksel olarak 

anlamlıdır (p<0.05). 

Grup Il/'te; olguların tedavi öncesi mak imum yardımsız ağız açma 

ortalamalarına göre tedavi onrası ı. ayda ve 6. ayda görülen artışlar i tati tiksel olarak 

anlamlıdır (p<0.05; p<O.O ı). 



Tablo 4-14: Maksimum yardımlı ağız açma değerlendirilmesi 

Maksimum Y ardımlı Ağız Grup I Grup II Grup III 

Açma Ort±SS Ort±SS Ort±SS 

Tedavi Öncesi 37,03±7,35 39,26±4,35 38,53±2,41 

l.ay 40,00±6,61 39,93±3,82 39,46±2,38 

6.ay 43,73±5,03 40,93±3,82 41,66±2,09 

"Fark (T.Ö-6.ay) 6, 70±3,50 (7) ı ,67±2,09 (1) 3,13±1,45 (3) 

Tedavi Öncesi -l.ay ++p 0,001** 0,027* 0,005** 

Tedavi Öncesi- 6.ay ++p 0,001** 0,008** 0,001** 

+ Oneway AN OVA test ++ Paired sample t test • Kruskal Wallis Test 

* p<0.05 

nı 

46 

44 

42 

E 40 
nı 
n; 
t: 38 o 

36 

34 

32 

** p<O.Ol 

Maksimum Vard1mh Ağ1z Açma 

Tedavi Öncesi 1. cıy 6.cıy 

-+-Grup ı -ll-Grup ll Grup lll 
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+p 

0,484 

0,942 

0,131 

0,001** 

Şeki14-15: Gruplara göre maksimum yardımlı ağız açma dağılımı 

Grupların tedavi önce i, tedavi onrası 1. ay ve 6. aydaki maksimum yardırnlı 

ağız açma ortalamalarına göre gruplar arasında istati tiksel o larak anlamlı farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 
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Olguların tedavi öncesine göre 6. ay maksimum yardımlı ağız açma 

ortalamalarında görülen artış miktarlarına göre gruplar arasında istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<O.Oı). Grup I' de tedavi öncesine göre 6. ay 

maksimum yardımlı ağız açma ortalamasında görülen artış miktarı; Grup II' den 

(p:O.OOı) ve Grup lll'ten (p:0.004) ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<O.Ol). Grup lll'te 

tedavi öncesine göre 6. ay maksimum yardımlı ağız açma ortalamasında görülen artış 

miktarı; Grup II' den ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p:0.005; p<O.Ol). 
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6 
ta 
E 
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~ o 
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Maksimum Yard1mh Ağiz Açma 

Grup 1 Grup ll Grup lll 

• Fark (T.Ö-6.ay) 

Şekil 4-16: Gruplara göre maksimum yardımlı ağız açınada azalma dağılımı 

Grup I' de; olguların tedavi öncesi maksimum yardımlı ağız açma ortalamalarına 

göre tedavi onrası ı. ayda ve 6. ayda görülen artışlar istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlıdır (p<O.Oı). 

Grup I/'de; olguların tedavi öncesi maksimum yardımlı ağız açma 

ortalamalanna göre tedavi sonrası ı. ayda ve 6. ayda görülen artışlar istatistiksel olarak 

anlamlıdır (p<0.05; p<O.Oı). 

Grup Il/'te; olguların tedavi önce i maksimum yardımlı ağız açma 

ortalamalanna göre tedavi sonra ı I. ayda ve 6. ayda görülen artışlar i tati tiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlıdır (p<O.Oı). 
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Tablo 4-15: Eksentrik hareket değerlendirilmesi 

Grup I Grup ll Grup III 

Ort±SS Ort±SS Ort±SS +p 

(Medyan) (Med yan) (Medyan) 

Tedavi Öncesi 7,56±1,14 (7,5) 7,20±0,92 (7) 7,13±1,06 (7) 0,466 

l.ay 7,96±0,71 (8) 7 ,50±0,80 (7 ,5) 7,63±0,89 (7,5) 0,275 
~ 
QJ 

..::.:: 
QJ 
ı. 6.ay 8,43±0,53 (8,5) 7,76±0,79 (8) 8,23±0,49 (8) 0,058 ~ = "; 
ı. 

Tedavi Öncesi - l.ay QJ 
~ 

~ 0,034* 0,024* 0,007** 
~ ++p 
)el) 
~ 

rJ1 

Tedavi Öncesi - 6.ay 

++p 
0,011* 0,007** 0,003** 

Tedavi Öncesi 7,16±1,06 (7) 7 ,43±0,97 (7) 7,13±1,12 (7) 0,776 

l.ay 7 ,66±0,81 (8) 7 '70±0,67 (7 ,5) 7 ,63±0,89 (8) 0,931 
~ 
QJ 

..::.:: 
QJ 
ı. 6.ay 8, 13±0,69 (8) 7 ,96±0,66 (8) 8,20±0,56 (8) 0,656 ~ = "; 
ı. Tedavi Öncesi - l.ay QJ 
~ 0,017* 0,038* 0,007** ~ 
~ ++p 
ö 
rJ1 

Tedavi Öncesi - 6.ay 

++p 
0,002** 0,004** 0,006** 

+ Kruskal Wallis test ++ Wilcoxon sign test * p<0.05 **p<O.Ol 

Grupların tedavi öncesi, ı. ay ve 6. aylardaki ek entrik hareket ortalamaları 

ara, ında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Grup l'de; olguların tedavi öncesi ek entrik hareket ortalamalarına göre tedavi 

, onra. ı ı. ayda ve 6. ayda görülen artışlar istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). 

Grup I/'de; olguların tedavi öncesi eksentrik hareket ortalamalarına göre tedavi 

sonra. ı 1. ayda ve 6. ayda görülen artışlar istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05; 

p<O.Ol). 
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Grup Il/'te; olguların tedavi öncesi eksentrik hareket ortalamalarına göre tedavi 

sonrası 1. ayda ve 6. ayda görülen artışlar istatistiksel olarak anlamlıdır (p<O.Oı). 

Tablo 4-16: Protrusiv hareket değerlendirilmesi 

Grup I Grup II Grup III 

Protrusiv hareket Ort±SS Ort±SS Ort±SS +p 

(Med yan) (Medyan) (Med yan) 

Tedavi Öncesi 7,46±1,13 (7,5) 7 ,26±0, 79 (7) 7 ,60±0, 73 (8) 0,511 

l.ay 7,83±1,14 (8) 7 ,53±0,66 (8) 8,20±0,56 (8) 0,048* 

6.ay 8,26±0,75 (8) 7 '73±0,49 (8) 8,26±0,45 (8) 0,034* 

Tedavi Öncesi - l.ay ++p 0,026* 0,066 0,007** 

Tedavi Öncesi- 6.ay ++p 0,003** 0,026* 0,008** 

+ Kruskal Wallis test ++ Wilcoxon sign test * p<0.05 **p<O.Ol 

Grupların tedavi öncesi protrusiv hareket ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Grupların ı. ay daki protrusiv 

hareket ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır 

(p<0.05). Grup lll'ün ı. aydaki protrusiv hareket ortalamaları, Grup II' den anlamlı 

düzeyde yük ektir (p:O.Oı ı; p<0.05). Grup I ve Grup II (p:0.30ı) ile Grup I ve Grup 

lll'ün (p:0.2ı3) 1. aydaki protrusiv hareket ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

Grupların 6. aydaki protrusiv hareket ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Grup II'nin 6. aydaki protrusiv hareket 

ortalamaları, Grup I (p:0.048) ve Grup lll'ten (p:O.Oı 1) anlamlı düzeyde düşüktür 

(p<0.05). Grup I ve Grup lll'ün 6. Aydaki protrusiv hareket ortalamaları arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p:0.872; p>0.05). 

Grup l'de; olguların tedavi öncesi protru ival hareket ortalamalarına göre 

tedavi sonrası 1. ayda ve 6. ayda görülen artışlar istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05; 

p<O.Ol). 
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Grup I/'de; olguların tedavi öncesi protrusival hareket ortalamalarına göre 

tedavi sonrası 1. ayda anlamlı bir değişim görülmezken (p>0.05); 6. ayda görülen 

artışlar istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). 

Grup Ill'te; olguların tedavi öncesi protrusival hareket ortalamalarına göre 

tedavi sonrası 1. ayda ve 6. ayda görülen artışlar istatistiksel olarak anlamlıdır (p<O.Ol) 

Tablo 4-17: Ağız açınada ve kaparnada krepitasyon değerlendirilmesi 

Grup I Grup II Grup III 
p 

n(%) n(%) n(%) 

Yok 2 (%13,3) 5 (%33,3) 2 (%13,3) 

Tedavi Öncesi İnce 8 (%53,3) 6 (%40,0) 4 (%26,7) 0,225 

Kaba 5 (%33,3) 4 (%26,7) 9 (%60,0) 

Yok 4 (%26,7) 5 (%33,3) 2 (%13,3) 

riJ l.ay İnce 9 (%60,0) 6 (%40,0) 6 (%40,0) 0,282 .a ·a 
~ 

'"" Kaba 2 (%13,3) 4 (%26,7) 7 (%46,7) 
~ 

ı 

Cd 
""Cl Yok 8 (%53,3) 5 (%33,3) 6 (%40,0) Cd e 
~ 

< 6.ay İnce 7 (%46,7) 8 (%53,3) 9 (%60,0) 0,289 N ... 
)el) 

< 
Kaba o (%0,0) 2 (%13,3) o (%0,0) 

Tedavi Öncesi -

l.ay ++p 
0,025* 1,000 0,157 

Tedavi Öncesi -

6.ay ++p 
0,005** 0,157 0,002** 

ı 
Yok 44 (%26,7) 7 (%46,7) 4 (%26,7) 

Cd 
""Cl 
Cd riJ Tedavi Öncesi İnce 7 (%46,7) 7 (%46,7) 7 (%46,7) 0,525 
~ = ...... 
c.. ·a 
Cd Q,) 

Kaba 4 (%26,7) ı (%6,7) 4 (%26,7) ~ '"" 
N ~ 
)Sıı 

< l.ay Yok 5 (%33,3) 7 (%46,7) 66 (%40 O) 0,544 
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İnce 10 (%66,7) 7 (%46,7) 7 (%46,7) 

Kaba o (%0,0) ı (%6,7) 2 (%13,3) 

Yok ll (%73,3) 9 (%60,0) 10 (%66,7) 

6.ay İnce 4 (%26,7) 5 (%33,3) 5 (%33,3) 

Kaba o (%0,0) ı (%6,7) o (%0,0) 

Tedavi Öncesi -

l.ay ++p 
0,025* 1,000 0,046* 

Tedavi Öncesi -

6.ay ++p 
0,009** 0,157 0,004** 

+ Ki-kare test ++ Wilcoxon sign test * p<0.05 ** p<O.Ol 

Tedavi öncesi, tedavi sonrası 1. ay ve 6. aylarda ağız açınada ve kaparnada 

krepitus oranlarına göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

Grup I' de; olguların tedavi öncesi kaba krepitus düzeylerine göre tedavi sonrası 

1. ayda ve 6. ayda görülen düşüşler istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05; p<O.Ol). 

Grup ll'de; olguların tedavi öncesi krepitus düzeylerine göre tedavi sonrası 1. 

ayda ve 6. ayda istati tiksel olarak anlamlı değişim görülmemiştir (p>0.05). 

Grup Ill'te; olguların tedavi öncesi krepitus düzeylerine göre tedavi sonrası 1. 

ayda istati tiksel olarak anlamlı değişim görülmemiştir (p>0.05). Olguların tedavi 

önce i kaba krepitu düzeylerine göre tedavi onra ı 6. ayda görülen düşüşler 

i tati tik el olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<O.Ol). 

0,673 
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Tablo 4-18: Eksentrik hareketlerde krepitasyon değerlendirilmesi 

Grup I Grup II Grup III 
Krepitasyon +p 

n(%) n(%) n(%) 

Yok 4 (%26,7) ı (%6,7) ı (%6,7) 

Tedavi 
İnce krepitus 

Öncesi 
7 (%46,7) 7 (%46,7) 10 (%66,7) 0,292 

Kaba krepitus 4 (%26,7) 7 (%46,7) 4 (%26,7) 

Yok 6 (%40,0) 2 (%13,3) ı (%6,7) 

l.ay İnce krepitus 7 (%46,7) 8 (%53,3) 12 (%80,0) 0,084 

Kaba krepitus 2 (%13,3) 5 (%33,3) 2 (%13,3) 

Yok 8 (%53,3) 4 (%26,7) ll (%73,3) 

6.ay İnce krepitus 7 (%46,7) 8 (%53,3) 4 (%26,7) 0,032* 

Kaba krepitus o (%0,0) 3 (%20,0) o (%0,0) 

Tedavi Öncesi -l.ay ++p 0,046* 0,083 0,157 

Tedavi Öncesi- 6.ay ++p 0,011* 0,008** 0,001** 

+ Ki-kare test ++ Wilcoxon sign test * p<0.05 ** p<O.Ol 

Tedavi öncesi ve tedavi sonrası 1. ayda eksentrik hareketlerde krepitus 

oranlarına göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

Tedavi sonrası 6. aydaki eksentrik hareketlerde krepitus oranlarına göre gruplar 

ara ında istati tiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Farklılık Grup II 

ve Grup III ara ındadır (p:0.022; p<0.05). Grup lll'te krepitus görülmeme oram, Grup 

II' den anlamlı şekilde yüksektir. Grup I ve Grup II (p:O. ı ı ı) ile Grup I ve Grup III 

(p:0.256) ara ında krepitus görülme oranları açı ından istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Grup l'de; olguların tedavi öncesi krepitus düzeylerine göre tedavi onrası 1. 

ayda ve 6. ayda görülen düşüşler istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). 

Grup I/'de; olguların tedavi öncesi krepitus düzeylerine göre tedavi sonra ı 1. 

ayda i. tati. tiksel olarak anlamlı bir değişim görülmezken (p>0.05); tedavi önce ine göre 

6. ayda görülen değişim istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır (p<O.Oı). 
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Grup Il/'te; olguların tedavi öncesi krepitus düzeylerine göre tedavi sonrası 1. 

ayda istatistiksel olarak anlamlı bir değişim görülmezken (p>0.05); tedavi öncesine göre 

6. ayda görülen değişim istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). 

Tablo 4-19: TME Iateral kutup ağn değerlendirmesi 

TME Lateral Kutup Grup I Grup II Grup III 
+p 

Bölgesinde Ağrı n(%) n(%) n(%) 

Yok 

Tedavi Hafifağrı 6 (%40,0) 5 (%33,3) o (%0,0) 

Öncesi 
0,090 

Orta ağrı 6 (%40,0) 8 (%53,3) 10 (%66,7) 

Ciddi ağrı 3 (%20,0) 2 (%13,3) 5 (%33,3) 

Yok 2 (%13,3) o (%0,0) o (%0,0) 

Hafifağrı 9 (%60,0) 6 (%40,0) 9 (%60,0) 

l.ay 0,136 
Orta ağrı 3 (%20,0) 9 (%60,0) 6 (%40,0) 

Ciddi ağrı ı (%6,7) o (%0,0) o (%0,0) 

Yok 10 (%66,7) 2 (%13,3) 6 (%40,0) 

Hafifağrı 4 (%26,7) 8 (%53,3) 8 (%53,3) 

6.ay 0,014* 
Orta ağrı o (%0,0) 5 (%33,3) ı (%6,7) 

Ciddi ağrı ı (%6,7) o (%0,0) o (%0,0) 

Tedavi Öncesi - l.ay ++p 0,007** 0,083 0,001** 

Tedavi Öncesi - 6.ay ++p 0,001** 0,007** 0,001** 

+ Ki-kare test ++ Wilcoxon sign test * p<0.05 ** p<O.Ol 
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TME Lateral Kutup Bölgesinde Ağn 

2,5 

2 

"' E 1,5 

"' n; 
a 1 

0,5 

o --
Tedavi öncesi 1. ay 6.ay 

-+-Grup ı -ll-Grup ll Grup lll 

Şekil 4-17: Gruplara göre TME lateral kutup bölgesinde ağrı dağılımı 

Tedavi öncesi ve tedavi sonrası l.ayda lateral kutup bölgesinde ağrı olmasına 

göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Tedavi sonrası 6. aydaki lateral kutup bölgesinde ağrı olmasına göre gruplar 

ara ında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Grup II' de 6. 

Ayda ağrı oranı, Grup I' den anlamlı şekilde yüksektir (p:0.005; p<O.Ol). Grup I ve Grup 

III (p:0.228) ile Grup II ve Grup III (p:0.097) arasında lateral kutup bölgesinde ağrı 

olmasına gore istati tiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Grup /'de; olguların tedavi öncesi bölgesinde ağrı olmasına göre tedavi sonrası 

1. ayda ve 6. ayda görülen düşüşler istatistiksel olarak anlamlıdır (p<O.Ol). 

Grup I/'de; olguların tedavi öncesi bölgesinde ağrı olmasına göre tedavi sonrası 

1. ayda anlamlı bir değişim görülmezken (p>0.05); 6. ayda görülen düşüş istatistiksel 

olarak anlamlıdır (p<O.Ol). 

Grup Ill'te; olguların tedavi öncesi bölgesinde ağrı olmasına göre tedavi 

onra ı 1. ayda ve 6. ayda görülen düşüşler istatistik el olarak anlamlıdır (p<O.Ol). 
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Tablo 4-20: TME Posterior bölge ağn değerlendirmesi 

TME Posterior Bölgede Grup I Grup II Grup III 

Ağ n 
+p 

n(%) n(%) n(%) 

Yok 2 (%ı3,3) 2 (%ı3,3) o (%0,0) 

Tedavi Hafifağn 6 (%40,0) 7 (%46,7) 7 (%46,7) 

Öncesi 
0,370 

Orta ağn 5 (%33,3) 6 (%40,0) 4 (%26,7) 

Ciddi ağn 2 (%ı3,3) o (%0,0) 4 (%26,7) 

Yok 4 (%26,7) 3 (%20,0) 5 (%33,3) 

Hafifağn ıo (%66,7) ıo (%66,7) 7 (%46,7) 

l.ay 0,427 
Orta ağn o (%0,0) 2 (%ı3,3) 3 (%20,0) 

Ciddi ağn ı (%6,7) o (%0,0) o (%0,0) 

Yok ı4 (%93,3) 6 (%40,0) ı2 (%80,0) 

Hafifağn o (%0,0) 6 (%40,0) 2 (%ı3,3) 

6.ay 0,019* 
Orta ağn ı (%6,7) 3 (%20,0) ı (%6,7) 

Ciddi ağn 

Tedavi Öncesi -Lay ++p 0,014* 0,059 0,001** 

Tedavi Öncesi- 6.ay ++p 0,001** 0,020* 0,001** 

+ Ki-kare test ++ Wilcoxon sign test * p<0.05 ** p<O.Ol 
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Şekil 4-18: Gruplara göre TME posterior bölgesinde ağrı dağılımı 
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Tedavi öncesi ve tedavi sonrası ı. ayda posterior bölgede ağrı olmasına göre 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Tedavi sonrası 6. aydaki posterior bölgede ağrı olmasına göre gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Grup II' de 6. ayda ağrı 

oranı, Grup I'den anlamlı şekilde yüksektir (p:0.006; p<O.Ol). Grup I ve Grup III 

(p:0.341) ile Grup II ve Grup III (p:0.082) arasında posterior bölgeağrı oranları 

açı ından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Grup I' de; olguların tedavi öncesi posterior bölgede ağrı durumuna göre tedavi 

sonrası 1. ayda ve 6. ayda görülen düşüşler istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05; 

p<O.Ol). 

Grup ll' de; olguların tedavi öncesi posterior bölgede ağrı durumuna göre tedavi 

onrası 1. ayda anlamlı bir değişim görülmezken (p>0.05); 6. ayda görülen düşüş 

i tati tik el olarak anlamlıdır (p<0.05). 

Grup Il/'te; olguların tedavi önce i posterior bölgede ağrı durumuna göre 

tedavi om·a ı ı. ayda ve 6. ayda görülen düşüşler istati tiksel olarak anlamlıdır 

(p<O.Oı). 
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Tablo 4-21: Maksirnal Isınna Kuvveti Değerlendirmesi 

Grup I Grup ll Grup III 
Maksirnal Isırma 

Kuvveti 
Ort±SS 

Ort±SS Ort±SS 
+p 

(Medyan) (Medyan) (Medyan) 

Tedavi Öncesi ı ,69±0,90 (1 ,55) ı ,22±0,68 (ı ,40) ı,5ı±0,30 (1,55) 0,326 

1. ay ı' ı7±0,96 (0,90) ı' ı6±0,67 (ı ,20) ı ,22±0,29 (ı ,20) 0,441 

6.ay 0,86±0,9ı (0,60) 0,96±0,69 (1) 0,96±0,32 (l,ıO) 0,171 

Tedavi Öncesi - l.ay ++p 0,003** 0,609 0,004** 

Tedavi Öncesi - 6.ay ++p 0,001** 0,115 0,001** 

+ Kruskal Wallis test ++ Wilcoxon sign test ** p<O.OJ 

Gruplardaki olguların tedavi öncesi, 1. ay ve 6. aylardaki maksirnal ısırma 

kuvveti skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0.05). 

Grup l'de; olguların tedavi öncesi maksirnal ısırma kuvveti skorlarına göre 

tedavi sonrası 1. ayda ve 6. aylarda görülen düşüşler istatistiksel olarak anlamlıdır 

(p<O.Oı). 

Grup I/'de; olguların tedavi öncesi maksirnal ısırma kuvveti skorlarına göre 

tedavi sonrası ı. ayda ve 6. ayda anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05). 

Grup III'te; olguların tedavi öncesi maksirnal ısırma kuvveti skorlarına göre 

tedavi sonrası ı. ayda ve 6. ylarda görülen düşüşler istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlıdır (p<O.O 1 ). 
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Tablo 4-22: Masseter başlangıç değerlendirilmesi 

Grup I Grup II Grup III 
Masseter (Başlangıç) +p 

n(%) n(%) n(%) 

Yok 

Tedavi Hafifağn 

Öncesi 
0,306 

Orta ağn 4 (%26,7) ı (%6,7) 2 (%13,3) 

Ciddi ağn ll (%73,3) 14 (%93,3) 13 (%86,7) 

Yok 

Hafifağn ı (%6,7) o (%0,0) o (%0,0) 

l.ay 0,057 
Orta ağn 9 (%60,0) 3 (%20,0) 9 (%60,0) 

Ciddi ağn 5 (%33,3) 12 (%80,0) 6 (%40,0) 

Yok ı (%6,7) o (%0,0) o (%0,0) 

Hafifağn ı (%6,7) o (%0,0) 3 (%20,0) 

6.ay 0,001** 
Orta ağrı ll (%73,3) 2 (%13,3) 8 (%53,3) 

Ciddi ağn 2 (%13,3) 13 (%86,7) 4 (%26,7) 

Tedavi Öncesi - l.ay ++p 0,020* 0,157 0,008** 

Tedavi Öncesi- 6.ay ++p 0,005** 0,317 0,001** 

+ Ki-kare test ++ Wilcoxon sign test * p<0.05 ** p<O.OJ 

Tedavi öncesi ve tedavi sonrası 1. ayda masseter başlangıç bölgesindeki ağrı 

düzeylerine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

Tedavi sonrası 6. aydaki masseter başlangıç bölgesindeki ağrı düzeylerine göre 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<O.Ol). Grup II' de 

6. ayda ciddi ağrı görülme oranı, Grup I (p:O.OOl) ve Grup lll'ten (p:0.003) anlamlı 

şekilde yüksektir (p<O.Ol). Grup I ve Grup III arasında masseter başlangıç bölgesinde 6. 

aydaki ağrı düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p:0.370; p>0.05). 
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Grup I'de; olguların tedavi öncesi ağrı düzeylerine göre tedavi sonrası 1. ayda 

ve 6. ayda görülen düşüşler istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05; p<O.Ol). 

Grup I/'de; olguların tedavi öncesi ağrı düzeylerine göre tedavi sonrası 1. ayda 

ve 6. ayda istatistiksel olarak anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05). 

Grup Ill'te; olguların tedavi öncesi ağrı düzeylerine göre tedavi sonrası 1. ayda 

ve 6. ayda görülen düşüşler istatistiksel olarak anlamlıdır (p<O.Ol). 

Tablo 4-23: Masseter gövde değerlendirilmesi 

Grup I Grup ll Grup III 
Masseter ( Gövde) + p 

n(%) n(%) n(%) 

Yok 

Tedavi Hafifağn 

Öncesi 
0,018* 

Orta ağn 8 (%53,3) ı (%6,7) 4 (%26,7) 

Ciddi ağn 7 (%46,7) 14 (%93,3) ll (%73,3) 

Yok 

Hafifağn ı (%6,7) o (%0,0) ı (%6,7) 

l.ay 0,198 
Orta ağrı 9 (%60,0) 5 (%33,3) 10 (%66,7) 

Ciddi ağn 5 (%33,3) 10 (%66,7) 4 (%26,7) 

Yok ı (%6,7) o (%0,0) ı (%6,7) 

Hafifağn 4 (%26,7) o (%0,0) 4 (%26,7) 

6.ay 0,030* 
Orta ağn ıo (%66,7) 8 (%53,3) 8 (%53,3) 

Ciddi ağn o (%0,0) 7 (%46,7) 2 (%ı3,3) 

Tedavi Öncesi - l.ay ++p 0,083 0,046* 0,005** 

Tedavi Öncesi - 6.ay ++p 0,004** 0,008** 0,001** 

+ Ki-kare test ++ Wilcoxon sign test * p<0.05 ** p<O.Ol 

Tedavi öncesinde masseter gövde bölgesindeki ağrı düzeylerine göre gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<O.Ol). Grup II'de tedavi 

öncesinde ciddi ağrı görülme oranı, Grup l'den anlamlı şekilde yüksektir (p:0.005; 
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p<0.01). Grup I ve Grup III (p:O. 136) ile Grup II ve Grup III (0. 142) arasında tedavi 

öncesi ağrı düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0.05). 

Tedavi sonrası 1. ayda masseter gövde bölgesindeki ağrı düzeylerine göre 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Tedavi sonrası 6. aydaki masseter başlangıç bölgesindeki ağrı düzeylerine göre 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Grup II' de 

6. ayda ciddi ağrı görülme oranı, Grup I (p:0.007) ve Grup lll'ten (p:0.049) anlamlı 

şekilde yüksektir (p<0.01; p<0.05). Grup I ve Grup III arasında masseter gövde 

bölgesinde 6. aydaki ağrı düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p:0.528; p>0.05). 

Grup l'de; olguların tedavi öncesi ağrı düzeylerine göre tedavi sonrası 1. ayda 

istatistiksel olarak anlamlı bir değişim görülmezken (p>0.05); tedavi öncesine göre 6. 

ayda ağrı düzeylerinde görülen düşüş istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıdır 

(p<0.01). 

Grup I/'de; olguların tedavi öncesi ağrı düzeylerine göre tedavi sonrası 1. ayda 

ve 6. ayda görülen düşüşler istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05; p<0.01). 

Grup III'te; olguların tedavi öncesi ağrı düzeylerine göre tedavi sonrası a. Ayda 

ve 6. ayda görülen düşüşler istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.01). 
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Tablo 4-24: Masseter yapışma değerlendirilmesi 

Grup I Grup II Grup III 
Masseter (Yapışma) +p 

n(%) n (o/o) n(%) 

Yok 

Tedavi Hafifağn 3 (%20,0) ı (%6,7) ı (%6,7) 

Öncesi 
0,541 

Orta ağn 7 (%46,7) 9 (%60,0) ll (%73,3) 

Ciddi ağn 5 (%33,3) 5 (%33,3) 3 (%20,0) 

Yok o (%0,0) o (%0,0) ı (%6,7) 

Hafifağn 6 (%40,0) ı (%6,7) 3 (%20,0) 

l.ay 0,276 
Orta ağn 7 (%46,7) 12 (%80,0) 10 (%66,7) 

Ciddi ağn 2(%13,3) 2(%13,3) ı (%6,7) 

Yok 4 (%26,7) o (%0,0) 2 (%13,3) 

Hafifağn 7 (%46,7) o (%0,0) 5 (%33,3) 

6.ay 0,007** 
Orta ağn 4 (%26,7) 14 (%93,3) 7 (%46,7) 

Ciddi ağn o (%0,0) 1 (%6,7) ı (%6,7) 

Tedavi Öncesi - l.ay ++p 0,034* 0,257 0,014* 

Tedavi Öncesi- 6.ay ++p 0,001** 0,180 0,004** 

+ Ki-kare test ++ Wilcoxon sign test * p<0.05 ** p<O.OJ 

Tedavi öncesi ve tedavi sonrası 1. ayda masseter yapışma bölgesindeki ağrı 

düzeylerine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

Tedavi sonrası 6. aydaki masseter yapışma bölgesindeki ağrı düzeylerine göre 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<O.Ol). Grup II' de 

6. ayda orta düzeyde ağrı görülme oranı, Grup I (p:O.OOl) ve Grup lll'ten (p:0.025) 

anlamlı şekilde yüksektir (p<O.Ol). Grup I ve Grup III arasında masseter yapışma 

bölgesinde 6. aydaki ağrı düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p:0.421; p>0.05). 
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Grup I'de; olguların tedavi öncesi ağrı düzeylerine göre tedavi sonrası 1. ayda 

ve 6. ayda görülen düşüşler istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05; p<O.Ol). 

Grup I/'de; olguların tedavi öncesi ağrı düzeylerine göre tedavi sonrası 1. ayda 

ve 6. ayda istatistiksel olarak anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05). 

Grup ll/'te; olguların tedavi öncesi ağrı düzeylerine göre tedavi sonrası 1. ayda 

ve 6. ayda görülen düşüşler istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05; p<O. 

Tablo 4-25: Temporal tendon değerlendirilmesi 

Temporal Tendon 

Yok 

Tedavi Hafifağrı 

Öncesi Orta ağrı 

Ciddi ağrı 

Yok 

Hafifağrı 

l.ay 
Orta ağrı 

Ciddi ağrı 

Yok 

Hafifağrı 

6.ay 
Orta ağrı 

Ciddi ağrı 

Tedavi Öncesi- 1.ay ++p 

Tedavi Öncesi- 6.ay ++p 

+ Ki-kare test 

Grup I 

n(%) 

ı3 (%86,7) 

ı (%6,7) 

ı (%6,7) 

ı3 (%86,7) 

2 (%ı3,3) 

ı4 (%93,3) 

1 (%6,7) 

0,317 

0,157 

++ Wilcoxon sign test 

Grup ll 

n(%) 

ı3 (%86,7) 

2(%ı3,3) 

o (%0,0) 

13 (%86,7) 

2 (%ı3,3) 

15 (o/oıOO,O) 

o (%0,0) 

1,000 

0,157 

Grup III 

n(%) 

ı5 (%ıOO,O) 

o (%0,0) 

o (%0,0) 

ı5 (%100,0) 

o (%0,0) 

ı5 (%100,0) 

o (%0,0) 

1,000 

1,000 

0,380 

0,334 

0,360 

Tedavi öncesi, tedavi sonrası 1. ay ve 6. ay larda temporal tendondaki ağrı 

düzeylerine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunman1aktadır (p>0.05). 
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Grup l'de; olguların tedavi öncesi temporal tendondaki ağrı varlığına göre 

tedavi sonrası 1. ayda ve 6. ayda istatistiksel olarak anlamlı bir değişim görülmemiştir 

(p>0.05). 

Grup I/'de; olguların tedavi öncesi temporal tendondaki ağrı varlığına göre 

tedavi sonrası ı. ayda ve 6. ayda istatistiksel olarak anlamlı bir değişim görülmemiştir 

(p>0.05). 

Grup Ill'te; olguların tedavi öncesi temporal tendondaki ağrı varlığına göre 

tedavi sonrası ı. ayda ve 6. ayda istatistiksel olarak anlamlı bir değişim görülmemiştir 

(p>0.05). 

Tablo 4-26: Sternokleidomastoid kas değerlendirilmesi 

Grup I Grup ll Grup III 
SCM +p 

n(%) n(%) n(%) 

Yok 4 (%26,7) 4 (%26,7) 5 (%33,3) 

Tedavi Hafifağrı 9 (%60,0) 7 (%46,7) ıo (%66,7) 

Öncesi 
0,519 

Orta ağrı ı (%6,7) 3 (%20,0) o (%0,0) 

Ciddi ağrı ı (%6,7) ı (%6,7) o (%0,0) 

Yok 7 (%46,7) 4 (%26,7) 8 (%53,3) 

Hafifağrı 7 (%46,7) ıo (%66,7) 7 (%46,7) 

l.ay 0,538 
Orta ağrı ı (%6,7) ı (%6,7) o (%0,0) 

Ciddi ağrı 

Yok ı2 (%80,0) 7 (%46,7) ı4 (%93,3) 

Hafif ağrı 3 (%20,0) 8 (%53,3) ı (%6,7) 

6.ay 0,012* 
Orta ağrı 

Ciddi ağrı 

Tedavi Öncesi- l.ay ++p 0,059 0,102 0,083 

Tedavi Öncesi - 6.ay ++p 0,002** 0,023* 0,003** 

+ Ki-kare test ++ Wilcoxon sign test * p<0.05 ** p<O.OJ 
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Tedavi öncesi ve tedavi sonrası 1. ayda SCM ağrı düzeylerine göre gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Tedavi sonrası 6. aydaki SCM ağrı düzeylerine göre gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Grup II' de 6. Ayda hafif ağrı görülme 

oranı, Grup lll'ten anlamlı şekilde yüksektir (p:0.005; p<O.Ol). Grup I ve Grup III 

(p:0.283) ile Grup I ve Grup II (p:0.058) arasında SCM ağrı düzeyleri açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Grup l'de; olguların tedavi öncesi ağrı düzeylerine göre tedavi sonrası 1. ayda 

anlamlı bir değişim görülmezken (p>0.05); 6. ayda görülen düşüş istatistiksel olarak 

anlamlıdır (p<O. O ı). 

Grup I/'de; olguların tedavi öncesi ağrı düzeylerine göre tedavi sonrası 1. ayda 

anlamlı bir değişim görülmezken (p>0.05); 6. ayda görülen düşüş istatistiksel olarak 

anlamlıdır (p<0.05). 

Grup III'te; olguların tedavi öncesi ağrı düzeylerine göre tedavi sonrası 1. ayda 

anlamlı bir değişim görülmezken (p>0.05); 6. ayda görülen düşüş istatistiksel olarak 

anlamlıdır (p<O. O ı). 
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Tablo 4-27: Trapezius değerlendirilmesi 

Grup I Grup ll Grup III 
Trapezius +p 

n(%) n(%) n(%) 

Yok 5 (%33,3) 7 (%46,7) 5 (%33,3) 

Tedavi Hafifağrı o (%0,0) o (%0,0) ı (%6,7) 

Öncesi 
0,461 

Orta ağrı 6 (%40,0) 4 (%26,7) 2 (%ı3,3) 

Ciddi ağrı 4 (%26,7) 4 (%26,7) 7 (%46,7) 

Yok 5 (%33,3) 7 (%46,7) 5 (%33,3) 

Hafifağrı o (%0,0) o (%0,0) ı (%6,7) 

Lay 0,827 
Orta ağrı 7 (%46,7) 6 (%40,0) 7 (%46,7) 

Ciddi ağrı 3 (%20,0) 2 (%ı3,3) 2 (%ı3,3) 

Yok 5 (%33,3) 7 (%46,7) 8 (%53,3) 

Hafifağrı 3 (%20,0) o (%0,0) 2 (%ı3,3) 

6.ay 0,565 
Orta ağrı 6 (%40,0) 7 (%46,7) 5 (%33,3) 

Ciddi ağrı ı (%6,7) ı (%6,7) o (%0,0) 

Tedavi Öncesi- l.ay ++p 0,317 0,157 0,025* 

Tedavi Öncesi - 6.ay ++p 0,014* 0,083 0,003** 

+ Ki-kare test ++ Wilcoxon sign test * p<0.05 ** p<O.Ol 

Tedavi öncesi, tedavi sonrası 1. ay ve 6. aylarda trapezius ağrı düzeylerine göre 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Grup I'de; olguların tedavi öncesi ağrı düzeylerine göre tedavi sonrası 1. ayda 

anlamlı bir değişim görülmezken (p>0.05); 6. ayda görülen düşüş istatistiksel olarak 

anlamlıdır (p<0.05). 

Grup I/'de; olguların tedavi öncesi trapeziustaki ağrı varlığına göre tedavi 

sonrası 1. ayda ve 6. ayda istatistiksel olarak anlamlı bir değişim görülmemiştir 

(p>0.05). 

Grup Ill'te; olguların tedavi öncesi ağrı düzeylerine göre tedavi sonrası 1. ayda 

ve 6. ayda görülen düşüşler istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). 
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5. TARTIŞMA 

5.1. Çalışma Tasanmı 

OA; sinovyal zarı olan ekiemierin kıkırdak yapısında aşınma ve eklem 

çevresinde kemiksel değişimierin aktive olduğu dejeneratif bir rahatsızlıktır. Eklem 

hastalıkları içinde en yaygın rahatsızlık olan OA'in TME'de tutulumu oldukça 

yüksektir. TME OA, artiküler kartilajın yavaş dejenerasyonuna ve ağrıya neden olan, 

kronik, fokal ve non-enflamatuar dejeneratif bir hastalık olarak 

tanımlanmaktadır( 43 ,44,45) 

Çalışmamız kliniğimize başvuran, yaşları 20 ile 62 arasında değişen 37'si kadın 

ve 8 'i erkek olmak üzere toplam 45 gönüllü ile gerçekleştirilmiştir. Temporomandibular 

eklernde ağrı, ses ve/veya mandibular harekette sınırıanma şikayetleri ile kliniğe 

başvuran ve konservatif tedavi ile cevap alınamayan, ileri tedavi amacıyla yönlendirilen 

hastalar arasından seçim yapılmıştır. Ağrının tedavisi ile ilgili çalışmalarda sonuçların, 

ağrının kaynağı, zaman içerisindeki değişkenliği, ne süre ile devam etmekte olduğu ve 

tedavilerin plasebo etkisi gibi faktörlerden etkilendiği bildirilmektedir(149). Bu 

faktörlerin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla çalışmamız randamize olarak 

planlanmış ve yakın zamanda herhangi bir tedavi görmemiş hastalar arasından seçim 

yapılmıştır. 

TME'de OA görülme sıklığı yaşla birlikte artmaktadır. Bu durumun sebebinin 

eklem yüzeylerinin koruyucu ve kayganlaştırıcı özelliğini sağlayan sinovyal sıvı 

içeriğinin ve miktarının zamanla değişmesi ve diskin kalsiyum oranının artmasına bağlı 

olduğu düşünülmektedir(54,56,57). Yaşlı bireylerde TME OA normal bir durum gibi 

değerlendirilebiise de gençlerde patolojik bir durumu belirtmektedir. Multifaktöryel 

etkenlerle ortaya çıkan OA gençlerde daha çok travma ve çeşitli parafonksiyonel 

alışkanlıklar sebebiyle gözlemlenmektedir(56,58). Güler ve ark. çalışmalarında 133 

hastanın MRG' lerinde yaptıkları değerlendirmeye göre; OA görülme sıklığının 1 O ile 

30'lu yaşlarda daha sık olduğunu bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda yaşları 20 ile 62 
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arasında değişen hastaların yaş ortalarnası 42.38±10.65'tir. Bu ortalama çalışrnaınızın 

hem ileri yaştaki hastaları hem de genç hastaları kapsadığının göstergesidir. 

Literatürde OA'nın cinsiyete göre dağılımında; kadınlarda erkeklere oranla 

daha sık gözlendiği bildirilrnektedir(60,6ı). Cinsiyete göre OA dağılımını inceleyen 

çalışmalarda, kadın: erkek oranı 3,3: ı ile 6,8: ı arasında rapor dilrnektedir (62). Bizim 

çalışmamızda belirlenen 4,6: ı oranı da literatürde yer alan OA çalışmalarının büyük 

çoğunluğu ile paralellik göstermektedir. OA'te kadınlarda eğilirnin daha fazla olması 

östrojen horrnonu reseptörleri ile ilişkilendirilrnektedir (63,64). Östrojenin yapısal 

olarak artiküler kartilajda katabalik enzimierin oluşumunda ve biyornekanik olarak da 

eklern hiperrnobilitesinde etkin olabileceği bildirilrnektedir(64). LeResche ve ark. 

postrnenapozal dönernde östrojen tedavisi gören hastaların, östrojen almayan kadınlara 

göre 1.77 kez daha fazla oranda ağrılı TME şikayeti olduğu gözlernlernişlerdir(63) 

TMR'nin kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülmesinin bir diğer nedeni 

genelde kadınların ağrı eşiğinin daha düşük olmasıdır. Bununla birlikte kadınlar, 

erkeklerden daha sık sağlık merkezlerine başvurrnaktadır(ı44). Gray ve ark. 

araştırmalarında kadınların tedavi arayan çoğunluğu oluşturması nedeniyle daha yüksek 

oranasahip olduklarını bildirrnişlerdir(ı45). 

TMR olan hastaların eğitim dururnlarını değerlendiren çalışma sayısı sınırlı 

olmakla birlikte, Süleyman Demirel Üniversitesinde Ayşe Karadurnan tarafından 

hazırlanan doktora tezinde; çalışmaya katılan tüm hastaların ve grupların ayrı ayrı 

değerlendirilmesinde ortalama eğitim seviyelerinin yüksekokul ve üniversite arasında 

değiştiği belirlenmiştir( 1 8). Çalışmamızda bu çalışmaya karşılık eğitim seviyesinin 

hastaların %60'ında ilkokul ve ortaokul arasında değiştiği bildirilmiştir. 
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5.2. Klinik Değerlendirmeler 

5.2.1. TMRIATK Formunun Uygulanması 

Temporomandibular Rahatsızlıklar için Araştırma Tanı Kriterleri (TMRI A TK) 

formu; Washington Üniversitesi'nde Dworkin ve LeResche tarafından boylamsal ve 

epidemiyolojik çalışmalar sonucunda oluşturulmuş ve güvenilirliği test edilerek 

uluslararası kabul görmüştür(37,143). TMRIATK formu, TMR'da geniş kullanım 

alanına sahip diagnostik sistemlerden biridir. Bu form en sık kullanılan TMR formudur 

ve standart klinik muayene için klavuzluk yapan açıklamalar içermektedir(! 73). 

TMRIATK formu, güvenilir ve geçerli bir araç olduğu ve TMR'nin uluslararası 

değerlendirilmesi için detaylı kriteriere sahip olduğu için çalışmamızda tercih edilmiştir. 

Bilimsel referans olarak gösterilen bu form uygulanarak hastalara TME OA teşhisi 

konulmuştur. TMRI A TK sistemine göre OA; palpasyanda TME ağrısı, yardımlı veya 

yardımsız ağız açınada veya lateral hareketlerden en az birinde TME ağrısı ve TME' de 

krepitasyon ile bereher TME görüntülerinde osteoartiritik değişikliklerin gözlendiği bir 

tablodur. 

TMR/ ATK formunun klinik muayene bölümünde ağrılı noktaların tespitinde iki 

ayrı metod uygulanmaktadır. Bunlar manuel palpasyon ve basınç algometresi 

yöntemidir. Taştekin ve ark. manuel palpasyon yöntemi ile algometre karşılaştırmasını 

yaptıkları çalışmada; algometrenin numerik sonuç vermesine karşın ağrılı noktaların 

tespitinde parmak basıncı ile tespit yöntemini yeterli bulmuşlardır(147). Rasmussen ve 

ark. günlük rutin muayenede palpasyon yöntemini daha pratik bir yöntem olarak tespit 

etmişlerdir(146). Algometre kullanım zorluğu ve her kas grubuna rahatlıkla 

uygulanamaması nedeniyle araştırmamızda manuel palpasyon yöntemi uygulanmıştır. 

TMR/ ATK formunun birinci bölümü hekim tarafından hasta muayene si 

esnasında doldurulan, spesifik olarak TME ve baş-boyun kaslarının muayenesine 

yönelik hazırlanmış bir teşhis formudur. Dworkin ve ark. yaptığı bir çalışmada, 

palpasyonun tecrübeli araştırmacılar tarafından yapılmasının ve tek bir hekim tarafından 
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yönetilmesinin, araştırmanın güvenilirliğini arttırdığını bildirmişlerdir( 1 48). Bizim 

çalışmamızda da standardizasyonun sağlanması için klinik muayene değerlendirmeleri 

tek bir hekim tarfından tamamlanmıştır. 

TMRJATK formunun ikinci bölümü ise hastalar tarafından doldurulan, 

psikolojik durum ve psikososyal fonksiyonlar ile ilgili bilgi veren bölümdür. Hastada 

ağrı nedeni ile oluşan yetersizlikler ve depresyon boyutu ile ilgi bilgi vererek, 

psikososyal durumla temporomandibular rahatsızlığın ilişkisini değerlendirmede 

kullanılır(143). Hekimin amacı; hastanın psikolojik durumu hakkında bilgi sahibi 

olarak tedaviye yön vermek ve tedavi başarısının hastanın psiklojik durumunu nasıl 

etkilediğini gözlemlemektir. Çalışmamızda depresyon ve somatizasyon skorları tedavi 

grupları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak amacıyla göz önünde 

bulundurulmuştur. 

5.2.2. Maksirnal Isırma Kuvveti Ölçümü 

Dıraçoğlu ve ark. MIK üzerine yürüttükleri çalışmalarında, 29 bruksist ve 

kontrol grubu olarak 29 sağlıklı hastada İstanbul Kuvvet Ölçer ile kayıtlar elde 

etmişlerdir. Bruksist hastalarda MIK ve dişlerde aşınma skorları kontrol grubuna göre 

yüksek bulunmuştur( 166). Bruksist hasta grubunda MIK ve dişlerde aşınma skorları 

arasında önemli bir korelasyon saptanmıştır. Bizim çalışmamızda hastaların %68,9'u 

bruksizminin farkında olduğunu bildirmiştir. Çalışmamızda hastalarımızın MIK 

ortalamasının yüksek olması Dıraçoğlu ve ark. araştırmasında olduğu gibi bruksizm ile 

ilişkilendirile bilir. 
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5.3. Tedavi Değerlendirmeleri 

Tedavi protokolü için kesin bir fikir birliği olmayan dejeneratif TME 

hastalarında, mekanik prensipler hastalığa sebep olan etkenierin ortadan kaldırılması ve 

tekrarlanmasının engellenmesidir. Ancak multifaktoryel etyolojiye sahip bir rahatsızlık 

olan dejeneratif TME hastalarında etyolojik faktörlere yönelik tedavinin, hasta eğitimi 

başta olmak üzere multidisipliner bir yaklaşımla planlanması gerekmektedir. Bu yüzden 

başlangıçta geri dönüşü olan non-invasiv konservatif tedaviler tercih edilmekte, 

konservatif tedavilerin yetersiz kaldığı durumlarda ileri teknik tedavilere 

başvurulmaktadır. Mekanik stresi ortadan kaldırmak için splint uygulamaları, iskeletsel

kassal ağrıların giderilmesi için fizik tedavi yöntemleri, osteoartritik değişimleri 

önlemek için intraartiküler enjeksiyonlar, eklem boşluğu yıkanarak ağrı mediatörlerinin 

uzaklaştırılması için artrosentez yöntemi ve ileri cerrahi müdahelelerle tedavi 

mümkündür( ı ,53,88, ı 09, ı36,). 

OA patogenezinde artiküler yüzeyde gelişen lubrikasyon mekanizmasında 

izlenen anormalliğin öneminin anlaşılmasıyla, OA tedavisinde viskosuplementasyon 

tekniğinin kullanımı ön plana çıkmıştır(109). Çalışmamızda artrosentez, atroskopi ve 

ileri cerrahi müdahaleler öncesi hasta için çoğu zaman sonuç tedavisinin olduğu kimi 

zaman ise ileri tedavilere bir geçiş alternatifi olarak uygulanan intraartiküler enjeksiyon 

yöntemi tercih edilmiştir. 

5.3.1. İntrarartiküler Hyalüronik Asit Enjeksiyonu 

Kawai ve ark. domuzlarda intraartiküler HA enjeksiyonunun eklem 

lubrikasyonuna etkisini incelerlikleri çalışmalarında, HA molekülünün yüzey sürtünme 

katsayısını ı ,2 ile ı, 7 oranında azalttığını ve bu etkisinin sadece artiküler yüzeylerin 

üzerini örtmesiyle açıklanabileceğini ileri sürmüşlerdir(! ll). Eksojen HA uygulaması 

ile öne sürülen ortak görüşler; eklem lubrikasyonunu arttırması, kıkırdak matriks 

yapısına destek olması, sinovyal membran ve eklem yüzeyinde koruyucu bir bariyer 

oluşturması, eklem efuzyonunu azaltması, antienflamatuar etkisi ve en önemlisi endojen 
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HA stimülasyonu ile kartilaj yıkımını önlemesidir(95,123,124). Bu görüşler ışığında 

çalışmamızda HA enjeksiyonunun erken ve geç dönem etkilerinin değerlendirilmesi 

planlanmıştır. 

Alpaslan ve ark. çalışmalarında, erken dönem TME internal düzensizliği teşhisi 

konulan hastalarda diskin yeniden konumlandırılmasından çok enflamasyonun, ağrının 

ve TME'de oluşan aşırı basınçların kaldırılarak normal TME ve mandibular hareketlerin 

sağlanmasını amaçlamışlardır. 3 ayrı gruba dahil edilen hastalardan 1. gruptakilere 

artrosentez, 2. gruptakilere artasentezi takiben SH enjeksiyonu ve 3. gruptakilere sadece 

SH enjeksiyonu uygulanmıştır. Tedaviler sonucunda 2. grupta daha etkin başarılar elde 

edilmesinin SH enjeksiyonu öncesinde atrosentez ile TME lavajının SH'ın etkinliğini 

arttırdığı yönündedir. Ancak SH enjeksiyonunun mekanik etkisiyle eklem seslerinde 

azalma ve semptomları ortadan kaldırıp mandibular fonksiyonların düzelmesinde daha 

avantajlı oduğu sonucuna varılmıştır. Bu da çalışmamızda dejeneratif TME hastalarında 

SH tercihinin en önemli sebebidir(l51). 

Farklı molekül ağırlıkta HA'nın, OA tedavisinde etkiniliğinin değerlendirildiği 

çok sayıda çalışma bulunmasına rağmen, molekül ağırlığı kavramı konusunda kesin bir 

görüş birliği söz konusu değildir. Ancak OA'li ekiemierde farklı molekül ağırlıklı HA 

moleküllerinin etkinliğinin karşılaştırıldığı hayvan çalışmalarında, yüksek molekül 

ağırlıklı HA'nın biyolojik aktivitesinin, düşük molekül ağırlıklı HA'e göre daha fazla 

olduğu ileri sürülmüştür. Yeung ve ark. 27 hasta üzerinde yaptıkları çalışmada, yüksek 

moekül ağırlıklı HA enjeksiyonun ağrıda azalma ve maksimum ağız açıklığında artış 

olmak üzere birçok parametrede anlamlı sonuçlar elde etmişlerdir(! 19). Düşük molekül 

ağırlıklı HA'nın tedavi etkinliği 5 enjeksiyon sonucunda sağlanırken, yüksek molekül 

ağırlıklı HA'nın daha az sayıda intraartiküler enjeksiyonu ile etkili sonuçların ortaya 

çıktığı bildirilmektedir. Yüksek molekül ağırlıklı HA enjeksiyonunun reolojik 

özeliğinin ve retansiyon süresinin düşük moleküllüye göre daha uzun olduğu, 

hyalurananla çapraz bağı nedeniyle serbest radikal yıkımına dirençli olması ve 

enjeksiyon sıklığının az olmasıyla açıklanmaktadır(l06,119,120,152). Yeung ve ark. 

çalışmalarından yola çıkarak yüksek molekül ağırlıklı HA uygulamasının etkili olduğu 

görüşü ile çalışmamızda, molekül ağırlığı 6xl06 dalton olan HA preparatı kullanılmıştır. 
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HA'nın antienflamatuar etkisinin PG kaybını önleyebilmesi, hasarlı kartilaj yüzeyini 

örtmesi ve eklem lubrikasyonunu düzenlemesi ile açıklanabilir. 

5.3.2. İntrarartiküler Serum Fizyolojik Ejeksiyonu 

Sodyum klorür (Serum fizyoloik) solüsyonu, vücutta ekstrasellüler sıvı 

bileşimine diğer elektrolit solüsyonlarına göre en yakın içeriği sahip bileşimdir. 

Ekstrasellüler sıvının katyon kısmının %90'dan fazlasını sodyum oluştururken, anyon 

kısmının %60'tan fazlasını klorür oluşturur. Sodyum klorürün %0.9'lık solüsyonu olan 

serum fizyolojik; vücut sıvılarının sahip olduğu ozmotik basınca (295 müsmollkg su) 

yakın bir osmolaliteye (308 müsmol/kg su) sahiptir. Serum fizyolojik tıpta kontrol 

grubu olarak çok yaygın kullanılmaktadır. Çalışmamızda kontrol grubunda serum 

fizyolojiği tercih etmemizin en önemli sebebi; hastaya en başta zarar vermeyecek 

nitelikte vücut sıvıları ile izotonik özelliklere sahip olmasıdır(l65). 

Y a-ling Tang ve ark. yaptıkları çalışmada TME OA teşhisi konan 40 hastanın 

yarısına SH, diğer yarısına SF enjeksiyonu gerçekleştirmişlerdir. OA hastalarında 

plazminojen aktivatör sistem aktivasyonunun ve V AS değerlendirmesinin incelendiği 

çalışmada; SH uygulanan grupta SF uygulanan gruba göre plazminojen sistem 

aktivasyonunun azaldığı ve VAS değerlerinde anlamlı düşüşler olduğu 

gözlemlenmiştir(l50). Çalışmamızda SH grubunda özellikle 6. Ay değerlendirmelerinde 

VAS değerlerindeki düşüşler ve genel sağlık durumundaki ilerlemeler SF uygulanan 

gruba göre ileri derecede anlamlı bulunmuştur. Bu durum SH'ın anlajezik etkisi, uzun 

dönem lubrikasyon etkisi, mekanik etkisi veya diskin avasküler kısmı ve kondil 

kartilajının beslenmesinde bir rol oynadığı görüşüyle açıklanabilir. Alpaslan ve ark. 

çalışmalarında SH'ın uzun dönem lubrikasyon etkisi ile ağrıdan sorumlu enflamatuar 

mediatörlerin bölgeye gelişinin engellemesi sonucu oluşabileceğini öne 

sürmektedir ler( ı 5 ı). 

Çalışmamızda Ya-ling Tang ve ark. araştırmalarından yola çıkarak HA ve SF 

intraartiküler enjeksiyonlarını karşılaştırdık. Amaç SF'yi sadece kontrol grubu olarak 
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kullanmak değil SF'nin intraartiküler enjeksiyondaki yerini görmek ve hastalar için 

nasıl sonuçlar verdiğini gözlemlemektir. 

5.3.3. İntrarartiküler Sentetik Poliakrilamid Enjeksiyonu 

Adabağ ve ark. çalışmalarında deneysel OA modeli oluşturdukları 15 tavşanda 

PAA ve SF intraartiküler enjeksiyonlarının etkinliklerini incelemişlerdir. 15 olguda 

rastgele seçilen ı o ve 5 adet olmak üzere 2 grup oluşturmuşlardır. Denekierin sağ ve sol 

eklemlerinin dezenfeksiyonu ile 1. gruptaki ı O olgunun her iki diz e klemine ı ml P AA 

enjeksiyonu, 2. gruptaki 5 olgunun sağ diz ekiemine lml PA enjeksiyonu ve sol diz 

ekiemine ımı SF enjeksiyonu yapılmıştır. PAA uygulamasını takiben postoperatif 

değerlendirmede; diz ekiemi stabilite testlerinde denekierin ağrı duymadıkları, 

ekstremitelerini kullanmaya başladıkları ve krepitasyon sesinin ortadan kalktığı 

gözlenmiştir. P AA deneklerinde enjeksiyon öncesinde ve sonrasında bedensel ısı 

değişimi gözlenmemiş, herhangi bir allerjik reaksiyon ve enfeksiyon tespit edilmemiştir. 

Ayrıca tavşan kan serumunda Noltex markalıP AA ajanının içerğindeki gümüş miktarı, 

gümüş için tespit edilen alt limit olan 0,05 mg/1 altında bulunmuştur. Adabağ ve ark. 

çalışmalarında PAA uygulamasının eklemdeki ağrıyı ortadan kaldırdığı, eklemin 

hareket yeteneğini arttırdığı ve ekstremitelerin rahat kullanımını sağladığı kanısına 

varmışlardır(ı63). Biz de çalışmamızda bu çalışmadan yola çıkarak ilk kez TME'de 

P AA enjeksiyonunu gerçekleştirdik. 

Bu çalışmada biolojik olarak inert yani emilemeyen ancak enjeksiyon 

şeklinde uygulanabilen ve protez gibi davranarak yer kaplayan aynı zamanda 

ihtiva ettiği gümüş iyonları ile enfeksiyona dirençli hidrojene biopolimer ajanı 

(Noltrex, Bioform) uygulanmıştır(163). Amaç TME OA tedavisinde bu ajanın yer 

edinip edinemeyeceğini değerlendirebilmektir. Yoğun kıvamı ve sınırları belirgin yapısı 

ile eklernde yapısını uzun süre koruyabileceği düşünülerek, enjeksiyon tekrarına gerek 

kalmadan endoprotez görevi görebileceği görüşü ile çalışmamızda uygulanmıştır. 
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5.4. Bulgu Değerlendirmeleri 

Gruplardaki olguların tedavi öncesi ve ı. aydaki genel sağlık düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmazken; grupların 6. aydaki genel sağlık 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır. Bu durum 

HA'nın anlajezik etkisi, uzun dönem lubrikasyon etkisi, mekanik etkisi veya diskin 

avasküler kısmı ve kondil kartilajının beslenmesinde bir rol oynadığı görüşüyle 

açıklanabilir. Hastanın uzun dönemde TME ağrısının hafiflernesi veya tamamen 

geçmesi genel sağlık durumunu olumu yönde etkilemiştir. Alpaslan ve ark. 

çalışmalarındaHA'nın uzun dönem lubrikasyon etkisi ile ağrıdan sorumlu enflamatuar 

mediatörlerin bölgeye gelişinin engellemesi sonucu oluşabileceğini öne 

sürmektedirler(133). Guarda-Nardini ve ark. TME osteoartrozu tedavisinde, 6 aylık 

splint kullanımı ve artrosentezi takiben HA enjeksiyonu etkinliğini 

karşılaştırmıştırlardır. Her iki tedavi grubunda başarı sağlanmış ancak hastaların 

tolerans yanıtları, HA uygulanan grupta splint kullanan gruba göre istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmuşturO ı6). Uzun dönem splint kullanımının zorluğu ve HA ile 

enjeksiyondan sonra ağrıda azalma ve uzun dönemde hayat kalitesindeki artış bu sonucu 

ortaya koymaktadır. 

Emshoff ve arkadaşları klinik muayenede TME ağrısı tespit edilen hastalarda 

ağrı ile osteoartroz ve internal düzensizlik arasındaki ilişkiyi incelemişler ve 

osteoartrozun varlığı ile internal düzensizliğin tipi arasındaki ilişkiyi anlamlı olarak 

belirlemişlerdir(l53). Çalışmamızda OA teşhis kriterlerine bağlı olarak tüm hastalarda 

etkilenen tarafta TME ağrısı ve MRG'lerinde OA'yı destekleyen osseöz oluşumlar 

bulunmaktadır. OA hastalarında, TME ağrısı olmakla birlikte çoğu zaman kas ağrıları 

da eşlik etmektedir. HA ve poliakrilamid uygulanan grupta enjeksiyon sonrası 6. Ay 

kontrolunde; her 2 grup için ıs hastadan sadece ı 'inde TME ağrısı devam ederken SF 

uygulanan grupta 8 hastada TME ağrısı devam etmektedir. Gruplar arasında TME ve 

kas ağrısınının en yoğun devam ettiği grup; SF grubudur. Araştırmamızda kaslardaki 

ağrıya yönelik bir tedavi uygulanmamasına rağmen HA uygulanan gruptaki hastaların 

%73.3'ünde var olan kas ağrısının %26.7' ye kadar düşmesi oldukça anlamlıdır. Kas 

ağrılarının geçmesi; HA' nın uzun dönem lu brikasyon etkisi ve yaşarn kalitesinin 
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iyileşmesi ile hastaların kas ağrılarını daha az hissetmesi veya önemsememesi ile 

açıklanabilir. Enjeksiyon yapılmayan tarafta kas ağrısı olan hastalarda ise; gruplar arası 

ve grup içi anlamı değişimler gözlemlenmemiştir. 

Tedavi öncesinde olguların tamamında son ı ay içerisinde yüz veya çevresinde 

ağrı gözlenirken; tedavi sonrası ı. Ay ağrı görülme oranlarına göre gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak 6. Ay sonunda gruplar 

arasında anlamlı bir farklılık görülmemekle birlikte, en az ağrının HA uygulanan grupta, 

en yüksek ağrı düzeyinin de SF uygulanan grupta görülmesi dikkat çekicidir. 

Enjeksiyon yapılan tarafta tedavi sonrası 6. Ayda ağız açınada TME ağrısının 

geçme oranlarına göre gruplar arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

bulunmaktadır. HA enjeksiyonu yapılan tüm olgularda ağız açınada TME ağrısı 

geçerken, poliakrilamid uygulanan olgularda 4 ve SF uygulanan olgularda 1 O hastada 

ağız açınada TME ağrısı devam etmektedir. En iyi sonucun HA'da elde edilmesi 

HA' nın hasarlı kartilaj yüzeyini örtmesi, endojen HA üretimini aktive etmesi ve eklem 

lubrikasyonunu düzenlemesi ile açıklanabilir. Kas ağrısına yönelik bir tedavi 

uygulanmadığı için ı. Ayda ve 6. Ayda ağız açınada kas ağrısının geçme oranlarına 

göre grup içi ve gruplar arası istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir. 

TMR olan hastalarda hastalığın bulunduğu safhaya göre mandibular 

hareketlerde ağız açınada veya protrusiv hareketlerde etkilenen tarafa doğru deviasyon 

yada defleksiyon gözlenebilir. Çalışmamızda ağız açınada deviasyon veya defleksiyon 

gözlenen yani etkilenen taraf ile enjeksiyonun yapıldığı TME bölgesi aynı taraftır 

Grupların tedavi öncesi ve 1. Ayda VAS skoruna göre gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmazken (p>0.05); olguların 6. ayda gruplar 

arasında SF grubunda anlamlı derecede yüksek VAS skoru belirlenmiştir. Olguların 

tedavi öncesine göre 6. Ay V AS skorlarındaki düşüş miktarlarına göre gruplar arasında 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<O.Ol). HA 

grubundaki V AS skorunda 4,93±2,28 değerindeki düşüş miktarı ile diğer 2 gruba göre 
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anlamlı şekilde yüksektir. Ya-ling Tang ve ark. SF ve HA intraartiküler TME 

enjeksiyonu yaptıkları çalışmalarında, HA grubunda SF grubuna göre VAS değerlerinde 

anlamlı düşüşler olduğunu bildirmişlerdir(150). Çalışmamızda HA grubunda elde edilen 

yüksek VAS düşüşleri bu çalışma ile benzerlik göstermektedir. 

Deneysel ve retrospektif birçok çalışma, TMR olan hastalarda ağrı ve 

parafonksiyonlar arasında bir ilişki olduğunu öne sürmektedir. Bruksizm prevalansı 

temporomandibuler rahatsızlığı olan hastaların yer aldığı birçok çalışmada yüksek 

bulunmuş(18,171) ve Gray ve ark.(93) bu oranın %50'nin üzerinde olduğunu 

bildirmişlerdir. Okeson tüm insanlarda yaşamlarının bir döneminde kısa süreli de olsa 

bruksizm oluştuğunu savunmaktadır(!). Alpaslan ve ark. artrosentezin etkinliğini 

araştırdıkları 5 yıllık retrospektif bir çalışmada, çalışmaya katılan hastaların %68'inde 

bruksizm belirlemişlerdir(l 70). Çalışmamızda hastalara bruksizm farkındalığı sorusuna 

karşılık %68,9 oranında tespit edilen bruksizm oranı, literatürle uyumlu bir sonuçtur. 

Hastaların özellikle uyku sırasında oluşan bruksizmin farkında olmayışiarı nedeniyle; 

belirlenen bruksizm insidansının, gerçekte varolandan daha düşük olduğu 

düşünülmektedir. 

Genelde başarı kriterleri olarak, ağrının hiç olmaması yada çok az olması, 

düzenli diyete geçiş ve lateral hareketlerin 5mm' den fazla olması konusunda fikir birliği 

sağlanırken, MAA miktarı çalışmalarda farklı görüşler mevcuttur(! 12). Çalışmamızda 

Amerikan Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği tarafından belirlenen ağrının hiç 

olmaması yada çok az olması, MAA miktarının 35mm ya da yukarıda olması başarı için 

esas alınmıştır( 1 72). Çalışmamızda her 3 enjeksiyon grubunda tedavi öncesi ve tedavi 

sonrasında ağız açıklığı ortalamasının birbirinden farklı olduğu, takip dönemlerinde tüm 

gruplarda ağız açıklığında önemli artışlar izlendiği belirlenmiştir. Olguların tedavi 

öncesine göre son kontrolde maksimum yardımlı ve yardımsız ağız açma 

ortalamalarında görülen artış miktarlarına göre gruplar arasında istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır(p<O.O 1 ). Her iki değerlendirmede de HA 

grubundaki artış miktarı, SF ve poliakrilamid grubuna anlamlı derecede yüksektir. 

Maksimum yardımsız ağız açıklığı ortalaması; HA uygulanan grupta 36.33 ± 7.63 

mm'den 42.26 ± 5.20 mm'ye kadar artışla; gruplar arası en yüksek artış olarak 
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belirlenmiştir(p<O.OOl). MAA'daki postoperatif ve takip dönemlerindeki artış literatürle 

uyumluluk göstermektedir(155). Tedavi sonrası eksentrik hareketlerin miktarında her 3 

enjeksiyon grubunda anlamlı artışlar gözlenmiştir. Ancak gruplar arası tedavi sonrası 

eksentrik hareketlerin ortalamaları açısından istatistiksel o larak anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. Grupların 6. aydaki protrusiv hareket ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır. SF grubunun 6. aydaki protrusiv hareket 

ortalamaları diğer 2 gruba göre anlamlı düzeyde düşüktür. 

Bjornland ve ark. çalışmalarında TME OA teşhisi konan 40 hastada SH ve 

kortikosteroid enjeksiyonlarını; ağrının şiddeti, lokalizasyonu, eklem sesleri, 

mandibular fonksiyonun durumu ve hasta şikayetleri açısından karşılaştırmışlardır. Her 

iki enjeksiyon grubunda tüm parametrelerde başarılı sonuçlar alındığı ancak SH 

uygulanan grupta ağrı şiddetinde düşüş, MAA ve lateral hareket miktarında artış 

kortikosteroid uygulanan gruba göre anlamlı sonuçlar verdiği bildirilimiştir(l55). OA 

tedavisinde tek doz intraartiküler kortikosteroid enjeksiyonunun semptomların 

giderilmesinde başarılı sonuçlar verdiği ancak ilave enjeksiyonların, kemik nekrozu, 

kartilaj hasarı, yumuşak doku atrofisi gibi komplikasyonlarıyla varolan TMR'nin 

ilerlemesine neden olduğu .bildirilmektedir. Bu yüzden kortikosteroidlerin TME'de 

rezorbe edici etkileri olduğu ve sık uygulanmaması gerektiği bildirilmektedir(97,98). 

Tedavi edici etkilerinin benzer nitelikte olması ve HA' nın tekrar tekrar uygulanmasında 

bir sakınca olmaması nedeniyle viskosuplementasyon tekniğinde HA; daha tercihi 

yüksek bir ajan olarak görev yapmaktadır. 

Xinmin ve ark tavşanlarda TME OA'sında; artrosentez, HA enjeksiyonu ve 

artrosentez ardından HA enjeksiyonun uygulanan, sol ekiemi çalışma ve sağ ekiemi 

kontrol grubu olarak oluşturdukları 3 grup üzerinde histopatoljik inceleme 

yapmışlardır. Araştırma sonucunda TME yüzey değişiklerini azaltmada sadece 

artrosentez uygulamasının etkisiz olduğunu, ancak tek başına HA enjeksiyonun etkili 

olduğu bildirilmiştir. Artrosentez ardından HA enjeksiyonu uygulanan grup ise sadece 

HA enjeksiyonu uygulanan gruba göre daha başarılı bulunmuştur(169). Alparslan ve 

ark. benzer bir çalışma ile artrosentez ile TME lavajının SH'ın etkinliğini arttırdığı 

sonucuna varmışlardır. HA enjeksiyonunun mekanik etkisiyle eklem seslerinde azalma 
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ve semptomları ortadan kaldırıp mandibular fonksiyonların düzelmesinde daha etkin 

olduğunu bildirmişlerdir(ı33). 

Osteoartrozlu diz eklemlerinde Rydell, ve Balazs tarafından ı 971 'de başlayan 

HA enjeksiyonu bugün tıp dünyasında çok çeşitli alanlarda uygulanmaktadır(155). 

Yapılan birçok çalışmada HA enjeksiyonunun ağrı yı azalttığı veya ortadan kaldırdığı, 

eklem fonksiyonlarını düzelttiği ve krepitasyonu azalttığı bildirilmiştir(155,174). 

Çalışmamızda krepitasyon değerlendirmelerinde tedavi öncesi, tedavi sonrası 1. Ay ve 

6. Aylarda ağız açmada, kaparnada ve eksentrik hareketlerde krepitasyon oranlarına 

göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. HA ve 

poliakrilamid uygulanan gruplarda grup içi anlamlı düşüşler gözlenirken SF grubunda 

anlamlı değişimler olmamıştır. Ancak hastalara tedavi öncesi ağız açıp kapatılırken 

veya yemek yerken çeneden gıcırtı benzeri ses geliyor mu sorusu altında bir başka 

krepitasyon değerlendirmesi daha yapılmıştır. Bu değerlendirmede ı. Ay kontrölünde 

en önemli düşüş poliakrilamid grubunda gözlenirken, 6. Ay kontrölünde HA ve 

poliakrilamid grubunda anlamlı düşüşler olduğu ve tedavi sonunda en yüksek 

krepitasyon oranına SF grubunun sahip olduğu belirlenmiştir. HA'nın uzun dönem 

etkisi ile krepitasyonu azaltınası literatür ile uyumludur. İntraartiküler enjeksiyonunda 

yeni bir ajan olan poliakrilamidin krepitasyon üzerine olumlu etkilerini belirlediğimiz 

çalışmamız ie bu alandaki çalışmaların genişletilerek devam etmesi gerektiğini 

gözlemlemiş bulunmaktayız. 

Yoshioka ve ark tavşan diz ekiemi OA'sında intraartiküler HA enjeksiyonu, 

SF enjeksiyonu ve herhangi bir tedavi uygulanmayan 3 grubu karşılaştırdıkları 

araştırmalarında, 9. haftada 3 grupta da kartilaj yüzey düzensizliği ve erozyon gibi 

histolojik değişimler izlemişlerdir. Kartilaj yüzeyinde gelişen düzensizlik, HA'nın 

antienflamatuar etkisi ile en az HA grubunda gözlenmiştir. İntraartiküler HA'nın 

kartilaj ve sinoviyal dokuların korunmasında diğer gruplara göre daha anlamlı sonuçlar 

verdiği bildirlmiştir(l68). Çalışmamızda HA enjeksiyonunda, çok sayıda parametrede 

SF enjeksiyonuna göre anlamlı sonuçlar elde edilmesi Yoshioka ve ark. çalışması ile 

paralellik göstermektedir. 
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Tüm baş ve boyun kasları mandibular hareketler sırasında belirli bir dengeyi 

sağlarlar. Bu durum parafonksiyonlar ve çeşitli travmalar esnasında sadece çiğneme 

kaslarının değil diğer baş ve boyun bölgesi kaslarının da etkilenebileceğini 

göstermektedir(!). Bu nedenle çalışmamızda çiğneme kasları ile stemokleidomastoid 

kas, temporal tendon ve trapez kas değerlendirmeleri de yapılmıştır. Kaslara yönelik 

herhangi bir tedavi uygulanmamasına rağmen TME'deki ağrının hafifletilmesinin veya 

tamamen geçmesinin kaslara nasıl etki ettiğini gözlemlerneyi amaçlanmıştır. 

Masseter kas değerlendirmesinde başlangıç, gövde ve yapışma bölgesi olmak 

üzere 3 nokta değerlendirmesinde de HA ve P AA grubunda zaman içinde ağrıda 

anlamlı düşüşler izlenirken, SF grubunda anlamlı değişimierin olmadığı ve en yüksek 

ağrı ortalamasınının SF grubuna ait olduğu gözlemlenmiştir. Temporal tendon 

değerlendirmesinde tedavi öncesine göre tedavi sonrası 1. ay ve 6. aylarda temporal 

tendondaki ağrı düzeylerine göre grup içinde ve gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Stemokeidomastoid kas ve trapez kas 

değerlendirmelerinde HA ve P AA grubunda zaman içinde ağrıda anlamlı düşüşler 

izlenirken, SF grubunda anlamlı değişimierin olmadığı ve en yüksek ağrı 

ortalamasınının SF grubuna ait olduğu gözlemlenmiştir. Kaslara yönelik bir tedavi 

uygulanmamasına karşın belli kas gruplarında ağrının zaman içerisinde azalması, 

hastaların OA'da baskın ağrı olan TME ağrılarının geçmesi veya azalmasına bağlı 

olarak yaşam kalitesinin yükselmesi ve diğer ağrılarını daha az önemsernesi ile 

ilişkilendirilebilir. 

Sato ve ark. HA enjeksiyonu uyguladıkları hastalarında TME hassasiyetinin 

büyük oranda azaldığını bildirmişlerdir. Buna sebep olarak iki önemli noktayı 

vurgulamışlardır. İlk neden üst eklem boşluğunun lavajı ile TME bölgesinde ağrıya 

neden olan mediatörlerin ortamdan uzaklaştırılması ve ikinci neden ise eksojen HA'nın 

sinovyal sıvının doğal yapısında yer alarak ağrıyı azaltınası ve intraartiküler 

adezyonları önlemesidir(l 75). Çalışmamızda asıl amaç TME ve çevresindeki ağrı yı 

hafifletmek veya tamamen geçmesini sağlamak olmuştur. TME lateral kutup ve 

posterior bölge hassasiyet değerlendirmesinde tedavi sonrası 1. Ay anlamlı değişimler 

gözlenmezken, tedavi sonrası 6. ayda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 
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farklılık bulunmaktadır (p<0.05). 6. ayda HA ve PAA grupları arasında anlamlı fark 

olmamakla birlikte her iki grupta grup içinde zamanla TME'de palpasyon 

hassasiyetinde anlamlı düşüşler izlenmiştir. SF grubunda 6. ayda TME palpasyon 

hassasiyet oranı, HA grubundan anlamlı şekilde yüksektir. HA'nın uzun dönem etkisi 

literatürle desteklenirken, PAA'nın uzun dönemde krepitasyon ve diğer parametrelerde 

etkinliğinin sebepleri üzerine daha geniş çaplı araştırmalar yapılmalıdır. 

Depresyon ve somatizasyon TMR belirtilerinin ifade edilmesini ve tedaviye 

verilen yanıtı olumsuz etkilemektedir. Genel olarak TMR'a sahip hastalarda depresyon 

ve somatizasyon skorlarının yüksek olduğu bildirilmektedir. Depresyon ve nonspesifik 

fiziksel semptom skorlarının yüksek olmasının hastanın tedaviye yanıtını olumsuz 

etkileyeceği belirtilmektedir(156,157).Yap ve ark. TMR'ı olan hastaların %39 

oranında depresif olduklarını ve %55 oranında da orta veya şiddetli somatizasyona 

sahip olduklarını belirtmiş miyofasial ağrı ile artrit gruplarının disk deplasmanı 

grubundan daha yüksek depresyon seviyesine sahip olduklarını bildirmişlerdir(156). 

Bizim çalışmamızda TMRI ATK ile artrit teşhisi konulan hastalarda depresyon skorları 

ortalaması bu çalışmada elde edilen değerlerden oldukça yüksektir. 

Adabağ ve ark PAA ve SF enjeksiyonlarını etkinliklerini inceledikleri 

çalışmalarında; PAA ajanının eklernde ağrıyı ortadan kaldırıp hareket yeteneğini 

arttıdığı ve ekstremitenin daha rahat kullanımının sağlandığını bildirmişlerdir. 

Çalışmamızda PAA enjeksiyonu yapılan grupta postoperatif 1. ve 6. Ay 

değerlendirmelerinde SF grubuna göre benzer sonuçlar elde edilmiştir. PAA grubu 

MAA' da artış miktarı, V AS, krepitasyon ve TME ağrısı gibi birçok parametrede SF 

grubuna göre başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Çok yoğun kıvamı ile TME gibi dar 

eklem alanında uygulanması diğer enjeksiyon ajanlarına göre daha zor olmuştur. 

Osteoartritik eklernde sinoviyal sıvının viskozitesinin normale göre azaldığı ve 

bu durumun HA'nın molekül ağırlığının ve konsantrasyonunun düşmesi ile 

ilişkilendirilmektedir. HA'nın molekül ağırlığının ve konsantrasyonunun azalması 

kartilajın ve sinoviyal sıvının viskoelastik özelliğinin ve ınoleküler bariyer 
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fonksiyonunun zayıflamasına neden olmaktadır. Eksojen HA'nın endojen HAsentezini 

stimüle ettiği görüşü ile başlayan HA'nın viskosuplementasyonu bugün tüm dünyada 

en yaygın kullanılan intraartiküler enjeksiyon preparatıdır(l 13,115,1 16). 

Çalışmaya dahil olan hastaların tamamında enjeksiyon sonrasıherhangi bir major 

kamplikasyon izlenmemiştir.İşlem sonrasında 1-2 gün süresince kulak önünde 

dolgunluk ve sıvı hareketi hissi gibi geçici şikayetler gözlemlenmiştir. 

Dejeneratif TME hastalarında intraartiküler enjeksiyon tedavisinde 3 farklı 

ajanın etkinliğinin araştırıldığı çalışmamızda elde edilen sonuçlar şu şekilde 

özetlenebilir: 

» HA ve PAA intraartiküler enjeksiyon gruplarında SF grubuna göre V AS, 

MAA, TME ağrısı, çiğneme kaslarında hassasiyet ve krepitasyon 

değerlendirmeleri gibi birçok parametrede tedavide daha başarılı 

sonuçlar elde edilmiştir. 

)ı;;> İntraartiküler enjeksiyonda ilk kez uygulanan PAA ajanı ile elde edilen 

pozitif sonuçlara karşı, P AA' nın uzun dönem etkinliğinin izlenebilmesi 

için daha geniş çaplı ve uzun dönem çalışmaları yapılmalıdır. 

;.... Depresyon ve somatizasyon skorlarının yüksek oluşu, değeneratif TME 

hastalarında stresin önemli bir etyolojik faktör olduğunu göstermiştir. 

)ı;;> TME OA multifaktöriyel bir hastalıktır. Daha kesin sonuçlar elde 

edebilmek için; tüm olgularda bruksizm ve tüm olgularda diş eksikliği 

varlığı şeklinde hasta standardizasyonu açısından daha ileri randemize 

klinik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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? HA preparatının uzun süredir TME tedavisinde kullanılıyor olması, PAA 

ajanının yoğun kıvamından ötürü uygulanmasının daha zor olması ve 

PAA ile ilgili daha geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç duyulması sebebiyle 

HA preparatı rutin tedavide tercihi yüksek bir ajan olarak tıp 

dünyasındaki yerini korumaya devam edecektir. 

Tek bir tedavi tipinin her zaman, her hasta için başarılı olayınacağı göz önünde 

bulundurularak, TME OA tedavisinde kişiye özel tedavi planlamasının oluşturulması 

gerekmektedir. Kişiye özel tedavi planlamasının oluşturulabilmesi için, hangi hasta 

profillerinde hangi tip tedavilerin daha etkin olduğunun belirlenmesi için çok daha 

kapsamlı klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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GÖNÜLLÜ BiLGiLENDiRME FORMU 

Çalışmanın Adı: "Dejeneratif Temporomandibular Eklem Hastalarında 

İntraartiküler Poliakrilamid ve Hyalüronik Asit Enjeksiyonunun Ağrı ve 

Mastikatör Fonksiyonel Durum Üzerine Etkileri" 

Hastanın Adı-Soyadı: 

Hastanın Geliş Tarihi: 

Çalışmanın Amacı: Çene-Yüz Protezi Bilim Dalı Kliniği'nde veya Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Anabilim Dalı Çene Ekiemi ünitesinde muayene sonucunda TMR/ATK 

formuna göre artrit, artralji ve artroz sınıfına dahil edilen dejeneratif temporomandibular 

eklem rahatsızlığı teşhisi konulmuştur. Bu çalışmada temporomandibular eklem içine 

yapılacak enjeksiyon ile ağrının azalması, eklem hareketlerinin kolaylaşması, 

fonksiyonun düzeltilmesi ve günlük aktivitelerin tekrar sağlanması 

amaçlanmaktadır.Çalışmamızda üç grup bulunmaktadır. 

Enjeksiyon; Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Çene Ekiemi ünitesinde, 

temporomandibular çene ekieminin eklem boşluğuna önce lokal anestezi, sonra bir gruba 

hyalüronik asit, bir gruba poliakrilamid, diğer gruba da salin solüsyonu olacak şekilde 

uygulanacaktır. Uygulama öncesinde ve uygulamadan 1 ay ve 6 ay sonra olmak üzere dört 

sean ta ve "Maksimal Isırma Kuvveti Ölçeri" ile ısırma kuvvetleri ölçümleri yapılarak ve 

"Temporomandibular Düzensizlikler İçin Araştırma Amaçlı Tam Ölçütleri (TMR/ATK) 

Formu" doldurularak değerlendirilecektir. Uygulama onrasında 1. ve 6. aylarda kontrol 

tekrar lanacaktır. 

Uygulanacak enjeksiyonalara bağlı enflamasyon oluşmadığı için, herhangi bir olumsuz 

tepkinin cerrahi işlemden kaynaklandığı düşünülür. Geçici şişlik ve rahatsızlıkların orta 

şiddetli durumları, eklem içine enjeksiyonu takiben ara sıra gözlenir. Eklem içeri ine 

maddelerin enjek iyon işlemi ile ilgili genel ri. kler, enfeksiyon ve kanamaları içere bilir. 
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Gönüllü Haklan, Sorumluluklan ve Gizlilik: 

• Çalışma sırasında araştırma amacıyla yapılacak tanı ve tedavi giderleri için (hastalık 

nedeniyle yapılması zorunlu giderler dışında) bir ücret talep edilmeyecek veya bağlı 

bulunduğunuz sosyal güvenlik kuruluşuna bir araştırma gideri yüklenmeyecektir. 

• Yazılı onay vermiş olsanız bile çalışmanın herhangi bir döneminde araştırmadan 

vazgeçmekte özgürsünüz. 

• İsminiz saklı tutulacaktır. 

• Etik kurullar ve resmi makamlar size ait tıbbi bilgilere ulaşabilir 

• Araştırma sırasında ortaya çıkan sizi ilgilendirebilecek bir bilgi söz konusu olduğunda, bu, 
size veya yasal temsilcinize bildirilecektir. 

• Çalışmada yer almanız için size herhangi bir ücret ödenmeyecektir. (yol masrafı,v.s. 

istisnalar dışında) 

Herhangi bir soru veya sorununuz halinde lütfen bize damşınız. 

Dt. Özlem Ocak 

Prof.Dr. Erman Tuncer 

Tel: 414 20 20 (30362) cep: 05557709299 

Tel: 414 20 20 

Sayın Dt. Özlem Ocak tarafından İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş 

Çene Hastalıkları ve Cerrahisi A.B.D.ve İ.Ü. Tıp Fakültesi Deneysel Tıp ve Araştırma 

En titüsü A.B.D'nda tıbbi bir araştırma yapılacağı belirtilerek bu araştırma ile ilgili 

yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilerden sonra böyle bir araştırmaya "katılımcı" 

( ağlıklı denek) olarak davet edildim. 

Eğer bu araştırmaya katılır am hekim ile aramda kalma ı gereken bana ait 

bilgilerin gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve aygı ile yaklaşılacağına 

inanıyorum. Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı ıra ında 

kişi el bilgilerimin ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi. 
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Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan 

çekilebilirim. (Ancak araştırmacıları zor durumda bırakmamak için araştırmadan 

çekileeeğimi önceden bildirmemim uygun olacağının bilincindeyim) Ayrıca tıbbi 

durumuma herhangi bir zarar verilmemesi koşuluyla araştırmacı tarafından araştırma 

dışı da tutulabilirim. 

Araştırma için yapılacak harcamalar la ilgili herhangi bir parasal sorumluluk 

altına girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır. 

İster doğrudan, ister dalaylı olsun araştırma uygulamasından kaynaklanan nedenlerle 

meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorunurnun ortaya çıkması halinde, her türlü 

tıbbi müdahalenin sağlanacağı konusunda gerekli güvence verildi. (Bu tıbbi 

müdahalelerle ilgili olarak da parasal bir yük altına girmeyeceğim). 

Araştırma sırasında bir sağlık sorunu ile karşılaştığımda; herhangi bir saatte, Dt. 

Özlem Ocak'ı, 414 20 20 (30362) nolu telefondan ya da cep: 05557709299'dan 

ara yabileceğimi biliyorum. 

Bu araştırmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. Araştırmaya 

katılınam konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. Eğer katılmayı 

reddedersem, bu durumun tıbbi bakımıma ve hekim ile olan ilişkime herhangi bir zarar 

getirmeyeceğini de biliyorum. 

Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi 

başıma belli bir düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde "katılımcı" 

(denek) olarak yer alma kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir 

memnuniyet ve gönüllülük içerisinde kabul ediyorum. İmzalı bu form kağıdının bir 

kopyası bana verilecektir. 
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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, imzası, Adresi (varsa telefon no., faks no, ... ) 

Yelayet veya vesayet altında bulunanlar ıçın veli veya vasının Adı-soyadı, imzası, 

Adresi (varsa telefon no., faks no, ... ) 

Açıklamaları yapan araştırmacının Adı-soyadı, imzası 

Rıza alma işlemine başından sonuna kadar tanıklık eden kuruluş görevlisinin Adı

soyadı, imzası, Görevi 
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