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Eklem içi enflamasyonundan kaynaklanan temporomandibular rahatsızlıklarda; bilgilendirme, 

yumuşak diyet, antienflamatuar ilaçlar, oklüzal splint ve düşük düzeyli lazer tedavisi (DDLT) uygun 

konservatif tedavilerdir. Artrosentez ise literatürde etkinliği kanıtlanmış minimal invaziv bir tedavi 

yöntemidir.  

Bu çalışmanın amacı, eklem bölgesinde ağrı şikayeti ve enflamasyonu olan hastaların 

tedavisinde artrosentezin ve DDLT ile birlikte uygulanan artrosentezin etkinliğinin objektif ve sübjektif 

değerlerle (VAS skalası) saptanmasıdır. 

Bu amaçla 40 eklem iki gruba ayrılarak bir gruba artrosentez diğer gruba ise artrosentez ile 

birlikte DDLT uygulanmıştır ve hastalardan sinoviyal sıvı örnekleri elde edilmiştir. Daha sonra her iki 

gruptaki eklemlere bir ay sonra ikinci artrosentez uygulanmıştır ve hastalardan tekrar sinoviyal sıvı 

örnekleri elde edilmiştir. TNF- α, IL- 1β, IL-6 ve IL-8 seviyeleri enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA) yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Ayrıca hastalardan işlemden önce ve bir hafta aralıklarla 

dördüncü haftaya kadar VAS skalasında 0-10’ a kadar ağrı seviyelerini skorlamaları istenmiştir. İlk 

uygulamadan önce ve dördüncü haftada yapılan uygulamalardan sonra hastaların maksimum ağız 

açıklıkları (MAA) da ölçülmüştür. 

VAS skorları değerlendirildiğinde her iki yöntem de skorları düşürmüştür fakat artrosentez ile 

birlikte lazer uygulaması skorlarını düşürmede istatistiki olarak daha etkili bulunmuştur. Ayrıca her iki 

yöntem MAA’ yı benzer şekilde arttırmıştır ve yöntemler arasında fark bulunamamıştır. 

Sitokin seviyelerini incelediğimizde her iki yöntem de TNF- α, IL- 1β, IL-6 ve IL-8 seviyelerini 

düşürmüştür fakat yöntemler sitokin seviyelerine benzer seviyelerde etki etmiştir, birbirlerine 

üstünlükleri tespit edilmemiştir. 

Bu çalışma ile, temporomandibular eklem internal düzensizliğinde minimal invaziv bir yöntem 

olarak uzun yıllardır güvenle uygulanmakta olan artrosentez tedavi metodunun hastaların ağrı azaltma 

etkisinin, non invaziv bir yöntem olan DDLT uygulaması ile potansiyelize edilebileceğini, her iki 

yöntemin birlikte uygulanmasının tedavi başarısını arttıracağı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Artrosentez; düşük düzey lazer tedavisi; sitokin; temporomandibular 

eklem düzensizliği. 
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INFLAMMATORY CYTOKINE LEVELS IN HUMAN TEMPOROMANDIBULAR JOINT 

SYNOVIAL FLUID AND TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS’ SYMPTOMS 
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Behavioral therapy, soft diet, anti-inflammatory drugs, occlusal splint and low level laser 

therapy (LLLT) have been described as suitable treatments for patients suffering from inflammatory 

joint disorders. Besides as a minimal invasive method arthrocentesis is a reliable method according to 

literature.  

The aim of this study is to determine the effectiveness of arthrocentesis and arthrocentesis 

combined with LLLT in patients who has pain and inflammation at the articular region with subjective 

and objective findings. 

For this purpose 40 joints seperated into two groups (arthrocentesis and arthrocentesis 

combined with LLLT) and synovial fluid collected from these joints. Another arthrocentesis performed 

1 month after from first arthrocentesis and again synovial fluid collected from temporomandibular 

joints. TNF-α, IL- 1β, IL-6 and IL-8 levels assesed with enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). 

VAS measurements (from 0 to 10) were taken before treatment and every one week (during four week) 

from patients. Maximum mouth opening (MMO) measured before treatment and at forth week. 

When VAS measurements assessed both methods decreased the results but statistically 

arthrocentesis combined with LLLT decreased the VAS values more significant. Both methods 

increased the MMO values and statistically there was no signifance between two methods. 

When cytokine levels evaluated, both methods decreased TNF- α, IL- 1β, IL-6 and IL-8 levels 

but this decrease was similar for both groups. 

 Both methods decreased the cytokine concentrations related with temporomandibular joint 

internal disorders’ pathogenesis from synovial fluid but statistically there was no signifance between 

two methods. 

As a result from findings of this study we can say that LLLT can potensialize the positive 

effects of arthrocentesis on VAS scores. 

Key-words: Arthrocentesis; cytokine; low level laser therapy; temporomandibular joint 

disorder.
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1. GİRİŞ 

Temporomandibular eklem (TME); insan vücudunun en karmaşık eklemi olup, 

çiğneme kasları, baş ve boyun kasları, ligamentler, dişler, yanak, dudak ve tükürük 

bezlerinden oluşan stomatognatik sistemin parçasıdır. 

Temporomandibular rahatsızlıkların (TMR) tanımındaki temel ayırım, kassal 

ve çene eklemi hastalıkları olarak iki ana grupta incelenmesidir (McNeill 1997). Ancak 

her iki grup rahatsızlığın ilişkisi genelde birbirini yakından ilgilendirdiğinden, bu 

ayırım hastalıkların daha iyi anlaşılması ve tanının daha doğru olarak konulması 

yönünden önem taşımaktadır. 

Temporomandibular rahatsızlıkların oluşmasında çok sayıda etiyolojik faktör 

rol oynamaktadır (Suvinen ve ark 2005). Etiyolojik faktörlerden biri olan 

temporomandibular eklem içerisinde oluşan mikro ve makro travmalar; eklem içinde 

kanama, efüzyon ve lübrikasyonda azalmaya sebep olmaktadır. Eklem içinde meydana 

gelen değişimler, eklem kapsülü veya retrodiskal bölgede enflamasyon (Suenaga ve 

ark 2001) ve ağız açıklığında kısıtlılık (McNamara ve ark 1996) görülmesine neden 

olabilir. 

Travmaya bağlı oluşan eklem içi enflamasyon ve patolojilerin tedavisinde 

amaç; eklem içinde oluşan makro ve mikro travmaları kontrol etmek, enflamasyonu 

ve eklem içi basıncı azaltarak dokuların rejenerasyonuna imkan sağlamaktır (Suvinen 

ve ark 2005). 

Eklem içi patolojilerinden kaynaklanan temporomandibular rahatsızlıkların 

tedavisinde kullanılan tedavi yöntemleri iki esas grupta incelenebilir (Nitzan ve ark 

1991, Dimitroulis 1995, Fikácková ve ark 2007, Okeson 2008). 

Konservatif tedaviyi bilgilendirme, yumuşak diyet, antienflamatuar ilaçlar, kas 

gevşeticiler, oklüzal splint uygulaması, fizik tedavi yöntemleri (egzersiz, nemli-sıcak 

uygulaması, ultrason, soğuk uygulaması, düşük enerjili lazer tedavisi) 

oluşturmaktadır. 

Cerrahi yaklaşımlar ise artrosentez, eklem içi enjeksiyonları, artroskopi, açık 

eklem ameliyatını içermektedir. Bunlara ek olarak, hastaların semptomları kontrol 

edildikten sonra temporomandibular eklem stabilitesinin uzun süreli devamlılığının 
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sağlanması gerektiği durumlarda; ortodontik, protetik ve ortognatik tedavi 

metodlarından da faydalanılması gerekebilir. Yukarıda sayılan tedavi yöntemleri tek 

başına kullanıldıkları gibi kombine olarak da kullanılabilirler. 

Günümüzde ilaç tedavisinin yaygın ve gelişigüzel kullanılması, bu kimyasal 

maddelere karşı duyarlılığın azalmasına ve kullanılan maddelerin yan etkilerinin 

ortaya çıkmasına neden olabilir. Kullanılan maddelerin yan etkilerinin ortaya 

çıkaracağı zararların azaltılması veya tamamen kaldırılması amacıyla, hastalıkların 

tedavisinde yeni yöntemlerin bulunması için çalışmaların arttığı görülmektedir 

(Moshkovska ve Mayberry 2005). Son yıllarda lazer ışığının kontrollü kullanıldığı 

sürece çeşitli hastalıklarda başarıyla kullanıldığı saptanmış ve bu metodun kullanım 

alanlarının artması için çeşitli araştırmalar başlamıştır (Moshkovska ve Mayberry 

2005). 

Lazer (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, LASER); 

kırmızı ve kızılötesi spektrum içinde tek renkli, eş fazlı, paralel ve yönlendirilmiş 

ışıktır. Tıbbın birçok dalında kullanım alanına sahip lazerler; belirli dalga boylarında 

dokuların kesilmesi, koterize edilmesi ve yakılması gibi işlemlerde cerrahi amaçla 

kullanıldığı gibi, düşük enerji seviyeli lazerler (LLLT, Low Level Laser Therapy) ile 

konservatif tedavi amacıyla da kullanılabilir. Lazer tedavi amacıyla kullanıldığında; 

ortamın atomlarındaki elektronların dönüş hızı arttırılarak, gelen ışınlardan çok farklı 

dalga boyunda yeni bir ışık elde edilmektedir ve ışığın tek bir doğrultuda 

yönlendirilmesi ile hücre ve dokuların çalışması uyarılmaktadır (biyostimülan etki) 

(Moshkovska ve Mayberry 2005). Bu biyostimülan etki diğer birçok araştırmada da 

gösterilmiştir (Cheng 1982, Posten ve ark 2005, Parker 2007). 

Yapılan araştırmalarda düşük enerjili lazer uygulamasının; yara iyileştirmesini 

hızlandırdığı (Woodruff ve ark 2004), enflamasyonu azalttığı (Fulga 1998, Bjordal ve 

ark 2003) ve ağrı eşiğini arttırdığı (Brosseau ve ark 2000) gösterilmiştir. 

Düşük enerjili lazer tedavisinin etkinliği ile ilgili bilimsel çalışmaların 1967 

yıllarında başlamasını takiben, tıbbın çeşitli alanlarında 40 yıl içinde yayınlanmış 2500 

civarında araştırma bulunmaktadır (Moshkovska ve Mayberry 2005). Bu 

araştırmaların sadece yaklaşık 100’ ünün pozitif, çift-kör çalışma olması ve 

araştırmaların çoğunluğunda lazer uygulama parametrelerin eksik tanımlanması, 



 

3 

 

kontrol gruplarının olmaması ve metodoloji hataları, düşük enerjili lazer tedavisinin 

etkili ve güvenilir kabul edilmesini engellemektedir (Sun ve Tunér 2004, Moshkovska 

ve Mayberry 2005). Yukarıda açıklanan sebeplere rağmen çalışmaların % 90’ ından 

fazlasında lazer etkinliğinin olumlu kabul edilmesi, düşük enerjili lazerin kliniğe 

yönelik çalışmalardaki gözlemsel başarısına dayanmaktadır (Sun ve Tunér 2004). 

Düşük enerjili lazer tedavisinin etkinliği tartışmalı olmakla birlikte, yapılan 

çalışmalarda miyofasial ağrı, redüksiyonlu disk deplasmanı, redüksiyonsuz disk 

deplasmanı, osteoartroz, kapsülit gibi temporomandibular rahatsızlıkların tedavisinde 

yararlanıldığı görülmektedir (Hansson 1989, Bertolucci ve Grey 1995, Kulekcioglu ve 

ark 2003, Venancio ve ark 2005, Cetiner ve ark 2006, Fikácková ve ark 2006, 

Fikácková 2007, Mazetto ve ark 2007).  

Bu araştırma, oral cerrahide birçok alanda kullanılan düşük düzeyli lazerin 

biyositümülan ve anti-enflamatuar etkisi vasıtasıyla temporomandibular eklem 

düzensizliklerinin semptomlarını ve oluşan enflamasyonun eliminasyonunda etkin 

olacağı düşüncesiyle planlanmıştır. 

1.1. Temporomandibular Eklem Anatomisi 

TME; dış kulak yolunun hemen önünde yer alan, temporal kemiğin glenoid 

fossası ile mandibula kondili tarafından oluşturulan diartrodial bir eklemdir (Milam 

2003, Lai ve ark 2005). Morfolojik olarak kişiden kişiye ve aynı kişide sağ ve sol 

eklemler birbirlerine göre değişkenlik gösterebilir. Dönme (menteşe) ve kayma 

hareketi (Milam 2003) yapan her iki TME birlikte ve uyum içerisinde fonksiyon 

görmektedir. TME morfolojik ve fonksiyonel olarak kompleks bir eklem olmasından 

dolayı, vücudun diğer eklemlerinden farklıdır. Histolojik olarak, vücudun diğer eklem 

yüzeylerinden farklı olarak hyalin kıkırdak yerine fibrokartilaj ile kaplıdır. TME; sert 

doku olarak tanımlanan glenoid fossa, artiküler eminens, kondil ve yumuşak doku 

olarak tanımlanan eklem diski, retrodiskal dokular, eklem kapsülü ve eklem 

bağlarından (ligamentler) oluşmaktadır (Lai ve ark 2005). 

1.1.1. Temporomandibular Eklemin Kemik Yüzeyleri 

Temporomandibular eklemin kemik yapıları temporal ve mandibular 

kemiklerden oluşmaktadır. Üst bölümünü; eklem çukuru ve eklem tümseği 

oluşturmaktadır. Temporal kemiğin skuamöz kısmı olan ve fissura petrotimpanikanın 
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önünde kalan konkav eklem çukuru, artiküler veya glenoid fossa olarak da bilinir ve 

mandibular kondil ile eklem yapmaktadır. Artiküler eminens veya tüberkülüm 

artikülare olarak adlandırılan eklem tümseği ise eklem çukurunun hemen önündeki 

konveks çıkıntıdır. Artiküler eminens, zorlu kuvvetlere dayanıklılığını arttıran kalın 

fibröz kıkırdak ile desteklenmektedir. Mandibular fossa tavanının arka bölümünün 

kemik yapısı çok ince olup aşırı yüklere karşı dayanıksızdır (Okeson 1998). 

Çene ekleminin alt bölümünü mandibular kondil (processus condylaris) 

oluşturmaktadır. Kondil elips şeklinde olup, mediale ve geriye yönelir. Anteriordan 

bakıldığında, medial ve lateral kutuplara sahiptir (Okeson 1998). 

1.1.2. Temporomandibular Eklem Diski 

Kondil başı ve glenoid fossanın arasında yer alan temporomandibular eklem 

diski yoğun fibröz bağ dokusundan oluşmaktadır ve temporomandibular eklemi, üst 

ve alt eklem boşluğu olarak ikiye ayırmaktadır. Temporomandibular disk, eklem 

kuvvetlerini dağıtmasının yanı sıra kondilin temporal kemiği kaplayan yumuşak 

dokuları sıkıştırmasını engelleyerek eklem boşluğunu sınırlamaktadır. Diğer bir 

deyişle; viskoelastik özelliğinden dolayı disk, gelen kuvvetleri absorbe ederek eklem 

yüzeyleri arasında tampon vazifesi görmektedir (Lai ve ark 2005).  

Temporomandibular disk, sagital kesitte fonksiyonlarına göre 3 kısma ayrılabilir 

(Boering 1979): 

1. Ön bölüm (anterior band, pars menisküs) 

2. Merkez, orta bölüm (intermediate zone, pars grasilis): Diskin en ince 

bölümüdür. 

3. Arka bölüm (Posterior band, pars posterior): Diskin en kalın kısımı olup, 

yoğun nöral ve vasküler yapılardan oluşan retrodiskal alana (bilaminar zon) 

yapışmaktadır. 

Temporomandibular diskin orta bölümü kan damarlarından ve sinir liflerinden 

yoksunken, ön ve arka bölümlerinde kan damarlarına ve sinir liflerine rastlanmaktadır 

(Wink ve ark 1992). Fonksiyon sırasında basınca en fazla maruz kalan ve stresleri 

karşılayıcı alan olarak görev yapan bölüm diskin orta bölümüdür (Okeson 2008).  
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Yeni doğanlarda temporomandibular diskin tüm bölümleri aynı kalınlıktadır. 

Gelişimini tamamlamış diskin ön kenarı kalın, ortası ince ve arka kenarı ise daha 

kalındır (yaklaşık kalınlık oranı 2:1:3 şeklindedir ancak bu oran artiküler eminensin 

dikliğine göre değişebilir) (Kurt 2005). 

Diskin formu bikonkav olup, normal bir temporomandibular eklemde, ‘sentrik 

ilişki konumunda’ diskin orta bölümü, kondilin ön-arka yöndeki dışbükeyliği ile ve 

üst yüzeyi artiküler eminens ile uyum gösterecek şekilde biçimlenmiştir ve diskin ön 

bölgesi kondilin önünde yer almaktadır (Scapino 1983). 

Frontal kesitten bakıldığında ise, temporomandibular diskin mediali 

lateralinden genellikle daha kalın olduğu için (Boering 1979), medialde kondil ile 

artiküler fossa arasındaki boşluk daha fazladır. 

Medial ve lateralde eklem diski, kondilin medial ve lateral kutuplarına sıkıca 

tutunmuştur. Kondil ile disk arasındaki bu düzen, diskin kondil başıyla birlikte uyumlu 

olarak hareket etmesini sağlamaktadır (Boering 1979). 

1.1.3. Retrodiskal Dokular 

Temporomandibular eklemin arka bölümünün çeşitli çalışmalarda; retrodiskal 

doku (Langendoen ve ark 1997, Hollender 1998), retrodiskal alan (Langendoen ve ark 

1997), retrodiskal lamina, posterior ataçman (Hollender 1998), bilaminar alan 

(Hollender 1998) veya retrodiskal ped (Langendoen ve ark 1997) olarak adlandığı 

görülmektedir. Retrodiskal alan önde eklem diski ile bağlantılı olup arkada eklem 

kapsülünün arka duvarına yapışmaktadır (Şekil 1). Bu alan, üst (superior stratum) ve 

alt (inferior stratum) bölüm olmak üzere iki fibröz laminadan oluşmaktadır (Benigno 

ve ark 2001). Sinoviyal zarla döşenmiş retrodiskal laminalar, diskin posterior sınırını 

oluşturmaktadır (Okeson 2008) ve eklem diskini squamotimpanik fissür, eklem 

kapsülü ve kondile bağlamaktadır (Isacsson ve Isberg 1985, Yung ve ark 1990). Üst 

lamina (superior retrodiskal lamina) glenoid fossanın arka duvarına (Hollender 1998), 

dış kulak yolunun kemik, kıkırdak kısmına ve parotid bezinin fasiyasına 

yapışmaktadır. Bu bölüm esnek ve deformasyona dirençsizdir (Scapino 1983). 

Alt ve üst lamina arasında çok sayıda damar, sinir ve yağ hücreleri içeren ‘genu 

vasculosum’ ve gevşek fibroelastik bağ dokusu bulunmaktadır (Sano 2000). Eklem 
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kapsülü ve retrodiskal alan, sinir ve damardan zengindir ve birçok proprioseptif ve 

nosiseptif reseptör içerdiğinden oldukça hassastır ve enflamatuar kapasiteye sahiptir 

(Langendoen ve ark 1997). 

 

Şekil 1: a- Retrodiskal Dokular b- Eklem Diski 

Retrodiskal alan kinematiği 

Alt çene kapalı pozisyonda, gevşek retrodiskal dokular kondilin arkasında 

kalın tabaka halindedir ve istirahat halinde olan retrodiskal bağlar diske çekim 

uygulayamaz (Wilkinson ve Crowley 1994). Retrodiskal bağların gevşek yapıda 

olması diskin öne doğru kayması sırasında gerekli serbestliği sağlamaktadır. Alt çene 

çok açıldığında ise retrodiskal dokular 6-9 mm gerilerek uzarlar (Langendoen ve ark 

1997). Ağız açılırken fossa ile temasta olan üst retrodiskal lamina, disk üzerinde çekici 

bir güç oluşturmaktadır (Okeson 2008). Alt retrodiskal laminanın normal uzunluğu ve 

gerilimin oluşturduğu pasif tutuculuk düzgün kondil-disk ilişkisinin sağlanmasında 

önemli rol oynamaktadır. Temporomandibular eklem ameliyatlarından elde edilen 

veriler retrodiskal lamina yaralanmalarında, dokunun dayanıklılığının azalarak 

elastikiyetinin değişmesine neden olduğunu göstermektedir (Hall ve ark 1984).  

Kondil-disk kompleksinin öne hareketi sonucu oluşan boşluk retrodiskal 

dokular tarafından kan ile doldurulur ve pasif basınç meydana gelir (Wish-Baratz ve 

ark 1993). Retrodiskal dokular, ağız açılmasıyla oluşan negatif basınç ve 

kapanmasıyla oluşan pozitif basıncı dengelemektedir (Wilkinson ve Crowley 1994). 

a 

b 
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Retrodiskal dokuların histolojisi 

Travma ve parafonksiyonel alışkanlıklar gibi dış faktörler sonucu meydana 

gelen eklem içi düzensizlikler ve yaşlanma gibi iç faktörler retrodiskal dokuların 

viskoelastisitesini etkiler ve histolojik yapılarında değişiklikler meydana 

getirebilmektedir (Scapino 1983, Isacsson ve ark 1986, Eriksson ve ark 1992, 

Holmlund ve ark 1992, Tanaka ve ark 2002). 

Yaşlanma ile retrodiskal dokularda fibroblast yoğunluğunda azalmanın yanı 

sıra santral üçte birinde bağ dokusunda fibrozis görülmektedir (Pereira 1996).  

Ağrılı disk deplasmanın bulunduğu durumlardaki retrodiskal dokuların 

histolojik incelemesinde; kollajen liflerin oryantasyonunda yeniden şekillenme 

(Scapino 1983, Isberg 1986), hiyalinizasyon (Isacsson ve ark 1986), enflamatuar hücre 

infiltrasyonu, kan damarlarında daralma veya tıkanma (Isacsson ve ark 1986, Isberg 

1986) gibi değişikliklere daha sık rastlandığı rapor edilmiştir. 

Bilaminar bölgede damar sayısında azalma ve fibrozis oluşması kondilin 

posterior veya posterosuperior yönde devamlı olarak meydana getirdiği basınca 

bağlıdır. Ortaya çıkan basınçlar sonucunda yalancı disk meydana geldiği çeşitli 

çalışmalarda belirtilmiştir (Langendoen ve ark 1997, Cooper ve ark 1999, Jonsson ve 

ark 1999, Okeson 2008). 

Hall ve ark (1984)’ ları, eklem içi düzensizliğin bulunduğu vakalarda yaptıkları 

histolojik incelemede retrodiskal dokuların arter duvarlarının kalınlaşması ile kan 

akımında ve elastin miktarında azalma saptamışlar ve bu durumun sağlıklı retrodiskal 

dokuların histolojik görüntüsünden farklı olduğunu bildirmişlerdir.  

Fizyolojik sınırları aşan sürekli basınç; adaptasyonun sağlanamadığı 

durumlarda, inferior laminada enflamasyon, aşırı gerilme ve perforasyona neden 

olabilmektedir (Kurt 2005). Isberg ve ark (Isberg 1986)’ ları, yapılan tedavilere cevap 

vermeyen, adaptasyonun olmadığı ve uzun süredir devam eden temporomandibular 

eklem ağrılı bireylerde; glenoid fossanın posterior bölümünde sinir lifleri, damar 

dışında kan, genişlemiş kavernöz yapılar, arter ve venlerde patolojik değişikliklerle 

karakterize hiperplastik yumuşak dokuların bulunabileceğini bildirmişlerdir. 
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1.1.4. Temporomandibular Eklem Kapsülü 

Temporomandibular eklem, fibröz ve ince bir bağ dokusundan oluşan kapsül 

ile çevrilidir. Fibröz kapsül artiküler eminensin önüne, mandibular fossanın kenarları 

üzerine ve kondil boynuna yapışmaktadır. Eklem diski önde ve arkada eklem 

kapsülüne damardan zengin, sinir lifleri bulunan gevşek yapıdaki elastik fibriller 

aracılığı ile bağlanır ve bu yapı alt çene hareketleri sırasında eklem başı ile kapsülün 

birlikte hareket etmesini sağlamaktadır. Önde eklem diski ile kapsülü birbirinden 

ayırmak güçtür ve bu bölgede lateral pterigoid kas, kapsülü ön orta doğrultuda geçerek, 

disk ve kondile tutunmaktadır. Gevşek bağ dokusu yapısındaki ön kapsül duvarı aşırı 

kuvvetlere kapsülün diğer bölgeleri kadar dayanamaz. Lateralde eklem kapsülü 

oldukça sıkı yapıda olup, alt çene hareketleri sırasında eklemi stabilize etmektedir 

(Johansson ve Isberg 1991). Kapsülün iç yüzeyini saran, üst ve alt eklem boşluğunu 

örten sinoviyal membran sinoviyal sıvı üretimini sağlamaktadır. Sinoviyal sıvı, 

vasküler olmayan eklem yüzlerinin beslenmesini, atıkların uzaklaştırılmasını ve 

fonksiyon sırasında oluşan sürtünmenin azalması için eklem yüzeylerinin 

lübrikasyonunu sağlamaktadır (Dijkgraaf ve ark 1996).  

Hyaluronik asit, protein ve glukozaminoglikandan (GAG) oluşan sinoviyal 

sıvının sağlıklı bireyde miktarı ortalama 1,2 ml iken, alt kavitede 0,9 ml’ dir (Toller 

1974). Sinoviyal sıvının çok limitli olması nedeniyle aspire edilmesi zordur (Mahan 

1980).  

Eklem yüzeylerinde lübrikasyon, çene hareketleri yoluyla sinoviyal sıvının bir 

bölgeden diğerine yer değiştirmesi ile ve kıkırdağın sınırlı miktarda sinoviyal sıvıyı 

depolama özelliği ile sağlanmaktadır (Okeson 2008). 

1.1.5. Temporomandibular Eklem Ligamentleri 

Kollajen bağ dokusundan oluşan eklem ligamentlerı, eklem fonksiyonlarında 

aktif yer almayan, eklem kapsülü ile beraber eklem hareketlerini kısıtlayarak 

temporomandibular eklemi koruyan yapılardır. Elastik yapıda olmayan eklem 

ligamentlerinin travma veya uzun süreli basınç sonucu boylarının uzaması eklem 

fonksiyonlarının bozulmasına sebep olmaktadır (Okeson 2008). 
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Çiğneme sistemi ligamentlerinin, diğer tüm serbest hareketli eklemlerde 

olduğu gibi, üç ana fonksiyonu vardır: stabilizasyon, hareketin yönlendirilmesi ve 

hareketin sınırlanması.  

Fonksiyonel açıdan, en önemli görev hareketin sınırlanmasıdır (Okeson 2008). 

Çiğneme sistemi ligamentleri; 

1. Kollateral (diskal) ligament 

2. Kapsüler ligament 

3. Lateral (Temporomandibular) ligament 

4. Sfenomandibular ligament 

5. Stilomandibular ligament 

Kollateral ligament 

Diskal ligament olarak da adlandırılan kollateral ligament, kollajen bağ dokusu 

liflerinden oluşmuş ligamentler olup eklemin gerçek ligamentleridir. Medial diskal 

ligament diskin medial kenarını kondilin medial kutbuna bağlarken, lateral diskal 

ligament diskin lateral kenarını kondilin lateral kutbuna bağlamaktadır. Bu ligamentler 

kondilin ön ve arka hareketleri sırasında diskin kondil ile birlikte hareket etmesini 

sağlamaktadır. Kollateral ligamentler, damar ve sinir yapısına sahip olmaları nedeniyle 

eklemin hareket ve pozisyonu ile ilgili bilgi iletişimine yardımcı olmaktadır (Okeson 

2008). 

Kapsüler ligament 

Temporomandibular eklemin tamamını saran kapsüler ligament proprioseptif 

özelliktedir (Okeson 2008). 

Temporomandibular ligament 

Zayıf olan eklem kapsülünün dış yan yüzü fibröz bir kalınlaşma ile 

kuvvetlenerek bir bağ durumunu almıştır ve bu bağa temporomandibular ligament 

(lateral ligament) adı verilmektedir. Kondil-disk kompleksinin hareketlerini kontrol 
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eden temporomandibular ligament, yüzeyel (oblik) ve derin (yatay) olmak üzere iki 

parçadan oluşmaktadır (Okeson 2008). Yüzeyel lifler öne hareketi (Osborn 1989), 

derin lifler ise retrodiskal dokulara doğru geriye hareketi sınırlandırarak retrodiskal 

dokunun yaralanmasını önlemektedir ve kondilin lateral yönde yer değiştirmesini 

engellemektedir (Okeson 2008). 

Stilomandibular ligament 

Stilomandibular ligament, stiloid çıkıntıdan başlar, aşağı ve öne doğru 

ilerleyerek ramusun arkasına ve mandibulanın angulusuna yapışır. Stilomandibular 

ligament alt çenenin aşırı öne ve içeri hareketlerini sınırlandırmasının (Burch 1970) 

yanı sıra, bilaminer alanın üst bölümünü aşırı gerilmeden de korumaktadır (Okeson 

2008). 

Sfenomandibular ligament 

Sfenomandibular ligament, sfenoid kemiğin spinasından başlar, aşağıya ve dış 

yana yönelerek ramusun iç yüzeyindeki lingulaya yapışır. Sfenomandibular ligament 

ağız açıklığını, ön ve içeri hareketleri kısıtlamaktadır. Diğer ligamentlere kıyasla 

önemsizdir (Okeson 2008).  

Bu ligamentlerin dışında temporomandibular eklemlerin yalnızca %29’ unda 

ayrı bir ligament olarak görülen diskomalleolar ligament (Pinto ligamentı), eklem 

kapsülünün medial duvarı ve malleus arasında yer almaktadır. Kapsülün medialinde 

ise ip şeklinde, lateral ligamente benzer Tanaka ligamenti yer almaktadır (Loughner 

ve ark 1989). 

1.2. Temporomandibular Rahatsızlıkların Etiyoloji 

Temporomandibular rahatsızlıkların etiyolojisi multifaktöriyeldir (Suvinen ve 

ark 2005). Hastalığı başlatan nedenlere ‘başlatıcı faktör’, gelişim riskini arttıran 

nedenlere ‘predispozan faktör’ ve bulguları arttıran nedenlere de ‘perpetuan faktör’ 

denir (McNeill 1997). 

1.2.1. Maloklüzyon 

Hastalığın oluşmasında etkili olduğu düşünülen etiyolojik faktörlerden biri 

oklüzal bozukluklardır (Racich 2005). 
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Nöromüsküler adaptasyon sayesinde oklüzal bozuklukların çoğu patoloji 

yaratmaz, fakat nöromüsküler adaptasyon kapasitesinin stres, emosyonel problemler, 

travma gibi bir nedenlerle azalması durumunda eklem ve kaslardaki yük dağılımında 

bozukluk olmaktadır (Güreşer 2003). 

Eklem içi rahatsızlıkların ve kas spazmının oklüzal bozukluğa bağlı olduğunu 

savunan araştırmacıların (Ash 2001, Schmitter ve ark 2007, Selaimen ve ark 2007) 

yanı sıra maloklüzyonun temporomandibular rahatsızlığın sonucu olarak ortaya 

çıktığını savunan araştırmacılarda (Poveda Roda 2007) vardır. 

1.2.2. Travma 

Fonksiyonel bozukluğa yol açabilecek diğer bir faktör baş, boyun veya komşu 

yapılar ile ilgili travmalardır (McNeill 1997). Retrodiskal dokular düşme, çarpma, 

trafik kazası (whiplash) (McNamara 1996), aşırı eksentrik hareketler gibi ani, şiddetli 

gerilme kuvvetlerine, diş tedavileri sırasında ağzın uzun süre açık kalması ile oluşan 

gerilme kuvvetlerine veya bruksizm gibi kondilin posterior veya posterosuperior 

yönde yer değiştirmesi sonucu oluşan uzun süreli baskı kuvvetlerine dayanıksızdır 

(Langendoen 1997). Travmanın retrodiskal dokulara etkisi daha detaylı olarak ileride 

açıklanacaktır. 

1.2.3. Posterior Diş Kaybı 

Unilateral veya bilateral posterior diş kaybı temporomandibular eklem 

stabilizasyonunu bozarak eklemde düzensizlik meydana getirebilir (Özcan 2005). 

Stabilizasyon bozukluğu sonucu miyofasial ağrı sendromu ve kondil-disk 

uyumsuzluğu görülebilir. Eklem içi basıncın değişmesiyle, diskin ligamentöz 

bağlantıları eklem fonksiyonundan etkilenebilir, eklemin biyomekaniğinde 

değişiklikler ve disfonksiyona ait belirtiler ortaya çıkabilir (Aksoy 2000). 

1.2.4. Psikolojik Faktörler 

Emosyonel dengesizlik veya değişme sonucu temporomandibular eklem 

bölgesinde ağrı oluşabileceği ileri sürülmüştür (Kight ve ark 1999, Sipila ve ark 2001, 

Yap ve ark 2002). 
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1.2.5. Yaş 

Çocuklarda ve erişkinlerde temporomandibular rahatsızlıkların prevalansı, 

araştırmalarda farklı tanı ve klinik muayene kriterlerinin kullanılmasına bağlı olarak 

%6-68 arasında değişiklik göstermektedir (Poveda Roda 2007). 

1.2.6. Cinsiyet 

Epidemiyolojik çalışmalar kadınlarda temporomandibular rahatsızlıkların 

sıklığı ve şiddetinin erkeklere oranla daha yüksek olduğunu göstermektedir (Phillips 

ve ark 2001, Johansson ve ark 2003, Velly ve ark 2003). Kadınlarda, kronik miyofasial 

ağrının görülme sıklığının erkeklere oranla üç kat fazla olduğu bildirilmiştir (Velly ve 

ark 2003). 

1.2.7. Ortodontik Tedavi 

Ortodontik tedavinin TME patolojisine sebep olabileceği hipotezini araştıran 

çalışmalar incelendiğinde, değişik metodolojik yaklaşımlar kullanılmasına rağmen, 

ortodontik tedavinin temporomandibular rahatsızlığı arttırmadığı veya iyileştirmediği 

sonucuna varılmıştır (Kim ve ark 2002, Mohlin ve ark 2004). 

1.3.Temporomandibular Rahatsızlıkların Tarihçesi  

Temporomandibular rahatsızlıkların etiyolojisine ve tedavisine yönelik 

çalışmalar 19. yüzyıla kadar dayanmaktadır. 1887 ve 1929 yılları arasında 

temporomandibular eklem ağrısının giderilmesi ve disk dislokasyonu tedavisi için 

artiküler diskin yeniden konumlandırılması amacıyla cerrahi girişimler yapılmıştır 

(Annandale 1887, Pringle 1918, Summa 1918). 

1918 yılında anatomist olan Prentiss, temporomandibular rahatsızlıkların 

semptomlarını ortaya çıkaran etiyolojinin; kondilin posterior diş kayıpları nedeniyle 

östaki kanalı, aurikulotemporal damar, sinir ve temporomandibular ekleme uyguladığı 

basınç olduğunu ve basıncın orofasiyal ağrıya sebep olduğunu ileri sürmüştür.  

1934 yılında Costen ise; Prentiss’in görüşlerini geliştirerek, çene ve çevresinde 

oluşan ağrı, işitme kaybı, baş dönmesi, baş ağrısı, dil, burun ve sinüslerdeki yanma 

hissi ve trismusu içine alan semptomları Costen Sendromu olarak adlandırmış ve 

semptomların dişlerin kapanışının değiştirilmesi ile düzeltilebileceğini bildirmiştir. 

Costen’ın çalışmasından sonra temporomandibular eklemle ilgili tedavilerin diş 
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hekimleri tarafından uygulanmaya başladığı, ancak bunların bilimsel destekten uzak 

olarak sadece kliniğe yönelik çalışmalar olduğu görülmektedir.  

Temporomandibular eklemle ilgili bilimsel çalışmaların 1955 yıllarında 

yoğunlaşmaya başladığı yapılan çalışmalardan anlaşılmaktadır. 1955 yılında 

Schwartz, çiğneme kaslarında oluşan spazm ve psikolojik faktörlerin 

temporomandibular rahatsızlıklarda önemli rol oynadığını belirtmiş ve hastalığı “TME 

Ağrı Disfonksiyon Sendromu” olarak adlandırmıştır. 

1969 yılında Laskin, ‘Miyofasial Ağrı Disfonksiyon’ terimini kullanmış ve kas 

spazmının emosyonel kaynaklı gerilim nedeniyle oluşan kronik oral alışkanlıklar 

sonucu meydana geldiğini bildirmiştir. 

1989’ da Bell tarafından kullanılan “Temporomandibular Rahatsızlıklar” 

terimi, temporomandibular eklem ve ilgili yapıların gerçek patolojilerini ve çiğneme 

kaslarına ait hastalıkların tümünü içerir. Bu terim Amerikan Diş Hekimleri Birliği 

(ADA) tarafından da kabul edilir ve günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır (Kurt 

2005).  

1.4. Temporomandibular Rahatsızlıkların Sınıflandırılması  

Disfonksiyon teriminin evrensel kavramına göre 1972 yılında 8 boyut 

düşünülerek bir sınıflandırma yapılmıştır (Farrar 1972). Bu sınıflandırmada yer alan 

hastalıklar, çiğneme kaslarının hiperaktivitesi, kapsülit ve sinovit, kapsüler 

ligamentlerin kopması ve gerilmesi, redüksiyonlu disk deplasmanı, kas hareketlerinde 

düzensizlik ve dejeneratif eklem hastalığı sonucu alt çene hareketlerinde 

kısıtlılıklardır. 1980 yılında Block, ağrı ve disfonksiyonun nörolojik ve ortopedik 

yaklaşımını göz önünde bulundurarak bir sınıflandırma önermiştir. Bu 

sınıflandırmanın katkısı, miyofasial ağrı disfonksiyonu ile vücudun diğer 

bölgelerindeki kas hastalıkları arasında parallelik sağlanmasıdır (nörolojik ve 

romatolojik açıdan) (Poveda Roda 2007) .  

1989 yılında Bell, ortopedik-mekanik modele dayanarak bir sınıflandırma 

yapmıştır. Bu sınıfladırma; kassal ağrı, mandibular hareketlerde kısıtlılık ve akut 

maloklüzyon gibi temporomandibular rahatsızlıkların ana bölümlerini ayırt 
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etmektedir. Ayrıca miyosit, kas spazmı, miyofasial ağrı, gecikmiş kas irritasyonu ve 

koruyucu kas kasılması tanımlanmıştır. 

1990 yılında Amerikan Orofasiyal Ağrı Akademisi (American Academy of 

Orofacial Pain, AAOP)’ nin temporomandibular rahatsızlıklar için hazırladığı 

sınıflandırma, Uluslararası Baş Ağrısı Birliği (International Headache Society, IHS) 

’nin “Baş ağrısı 17 rahatsızlıkları, kraniyal nevralji ve yüz ağrılarının 

sınıflandırılması” içinde yer almıştır (Headache Classification Committee of the 

International Headache Society 1988). 

Bu sınıflandırma Okeson (2008) tarafından modifiye edilerek, çiğneme kası 

rahatsızlıkları, temporomandibular rahatsızlıklar, kronik mandibular hipomobilite ve 

gelişimsel rahatsızlıklar olarak dört ana başlık altında toplanmıştır; 

I. Çiğneme kaslarına ait rahatsızlıkların sınıflandırılması 

1. Koruyucu ko-kontraksiyon 

2. Lokal kas ağrısı 

3. Miyofasial ağrı 

4. Miyospazm 

5. Merkezi yönlendirilmiş miyalji 

II. Temporomandibular eklem rahatsızlıklarının sınıflandırılması 

1. Kondil-disk kompleksinde düzensizlik 

a. Redüksiyonlu disk deplasmanı 

b. Ağız açmada kısıtlılık olmayan redüksiyonsuz disk deplasmanı 

c. Ağız açmada kısıtlılık olan redüksiyonsuz disk deplasmanı 

2. Eklem yüzeylerinin yapısal uyumsuzluğu 

a. Şekil değişiklikleri (diskte, kondilde, fossada) 
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b. Adezyonlar (disk- kondil arasında, disk- fossa arasında) 

c. Subluksasyon (hipermobilite) 

d. Spontan dislokasyon 

3. Eklem içi enflamatuar hastalıklar 

a. Sinovit/Kapsülit 

b. Retrodiskit 

c. Artrit 

d. Çevre yapıların enflamatuar hastalıkları (temporal tendinit, stilomandibular 

ligamentın enflamasyonu) 

III. Kronik Mandibular Hipomobilite Sınıflandırılması 

1. Ankiloz 

a. Fibroz 

b. Kemiksel 

2. Kas Kontraktürleri 

a. Miyostatik 

b. Miyofibrotik 

3. Koronoid hiperplazisi 

IV. Gelişim Bozukluklarının Sınıflandırılması 

1. Konjenital ve gelişimsel kemik rahatsızlıkları 

a. Agenezi 

b. Hipoplazi 
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c. Hiperplazi 

d. Neoplazi 

2. Konjenital ve gelişimsel kas rahatsızlıkları 

a. Hipotrofi 

b. Hipertrofi 

c. Neoplazi 

1.4.1. Çiğneme Kası Rahatsızlıkları 

Miyofasial ağrı 

Miyofasial ağrı, kaslarda ve/veya fasiyalardaki gergin, hassas tetik 

noktalarından kaynaklanan bölgesel ağrıdır (Okeson 2008). Ağrıya kas spazmı, eklem 

hareketlerinde kısıtlılık, yorgunluk eşlik edebilir. Miyofasial tetik nokta ağrısı olarak 

da isimlendirilir (Travell 1952).  

Tetik noktaları değişik formda bulunabilirler. Aktif tetik noktaları palpe 

edildiklerinde ağrı oluşturabilecekleri (Hong ve ark 1997) gibi provake edildiklerinde 

tipik bölgesel yansıyan ağrı paternleri oluşturabilir ve genellikle baş ağrısı olarak 

hissedilir (Fischer 1988). Latent tetik noktalarının palpasyonla saptanması güçtür ve 

hasta heterotopik ağrıdan bahsetmez (Okeson 2008). 

Ağrı nedeniyle ağız açıklığında kısıtlılık, gerilim tipi baş ağrısı, alt çene 

fonksiyonları sırasında ağrıda artış, gergin kas veya fasiya bantlarındaki palpasyona 

aşırı hassas noktalar (tetik noktaları) ile karakterizedir (Travell 1992). 

1.4.2. Kondil-Disk Kompleksinde Düzensizlik 

TME’ nin en sık görülen patolojisi olan kondil-disk kompleksinde düzensizlik, 

eklem hareketlerinde geçici yakalama hissi, klik ve kilitlenmeye sebep olan kondil 

disk ilişkisinin bozulmasıdır. Hastalar preauriküler ağrı, klik sesi, baş ağrısı, kulak 

ağrısı, kulak çınlaması ve boyunda ağrı gibi şikayetlerle hekime başvurmaktadır. 

Genel nüfusun %30-50’ sinde temporomandibular eklem kliği bulunmasına rağmen, 

ağrı ve kilitlenme klik sesi olan tüm hastalarda görülmeyebilir (Özcan 2005). 
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Kondil-disk kompleksinin üç tip düzensizliği vardır; 

1. Redüksiyonlu disk deplasmanı 

2. Ağız açmada kısıtlılık olmayan redüksiyonsuz disk deplasmanı 

3. Ağız açmada kısıtlılık olan redüksiyonsuz disk deplasmanı Bu durumlar 

ilerleme gösterip, bir sonraki aşamaya geçebilir (Okeson 2008). 

Redüksiyonlu disk deplasmanı 

Ağız kapalı pozisyonda kondilin, diskin posterior bölümüyle daha çok ilişkide 

olduğu, ancak tam ağız açma sonucu tıklama ile birlikte eklem diskinin tekrar eski 

pozisyonuna gelebildiği durumdur (Dworkin ve LeResche 1992). Kondile göre yanlış 

pozisyonda olan disk eğer ağız açma sırasında yakalanabiliyorsa buna “redüksiyon” 

denir ve bu durum “Redüksiyonlu Disk Deplasmanı” olarak adlandırılmaktadır. Disk 

deplasmanı herhangi bir yönde olabilir ve diskin tamamı veya bir bölümü deplase 

olabilir. Ancak en sık karşılaşılan anterior veya anteromedial yöndeki deplasmanlardır. 

Disk deplasmanı, eklem diskinin aşırı basınca maruz kalması, diski kondile bağlayan 

kollateral ligamentler ile inferior retrodiskal ligamentın uzaması ve lateral pterigoid 

kasın çekmesi nedeniyle meydana gelmektedir (Okeson 2008).  

Ligament hasarının oluşmasında, baş, boyun veya çenede yaralanmaya sebep 

olan travma, yapısal zayıflık, fleksiyon-ekstansiyon yaralanması (whiplash), uzun 

süren dental tedaviler sırasında ağzın uzun süre açık kalması, uzun süreli ve 

tekrarlayan yüklerin oluşmasına sebep olan bruksizm gibi parafonksiyonel 

alışkanlıklar, genel anestezi sırasında entübasyonun güçlüğü etken olabilmektedir 

(Laskin 1969).  

Diskal ligamentlerın boyu ve diskin posterior kısmının kalınlığı diskin öne 

doğru hareket miktarını belirlemektedir. İnferior retrodiskal lamina ve diskal 

ligamentlerın uzamaya başlamasıyla, superior lateral pterigoid kas diski daha anteriora 

doğru konumlandırmaktadır. Superior pterigoid kas ile anteromediale olan bu çekim 

süreklilik kazanırsa, diskin posterior bölümü incelir ve disk daha anteromedialde 

konumlanır. Diskin yer değiştirme miktarına bağlı olarak retrodiskal doku gerilir, uzar 

ve diskin kendisinde incelme görülebilir. Anormal kondil-disk ilişkisi sonucu oluşan 
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tıklama, sadece ağız açma sırasında (tek klik) veya hem ağız açma hem de kapama 

sırasında (resiprokal klik) duyulabilir (Okeson 2008). 

Ağız açmada kısıtlılık olmayan redüksiyonsuz disk deplasmanı 

İnferior retrodiskal lamina ve diskal ligamentlerın uzaması ve eklem diskinin 

posterior kısmının incelmesiyle, diskin normal konumundan öne itildiği durum ‘disk 

dislokasyonu’ olarak tanımlanmaktadır (Okeson 2008). 

Ağız açmada kısıtlılık olan redüksiyonsuz disk deplasmanı 

Diskin kondil ve eminens arasındaki normal pozisyonundan uzaklaştığı ve 

yeniden eski konumuna dönemediği durumdur. Bu durum ‘kapalı kilitlenme’ (closed 

lock) olarak da adlandırılmaktadır. Superior retrodiskal ligamentın elastikiyetinin 

azalması ve uzunluğunun artması sonucu diskin geriye çekilmesi güçleşir ve kondilin 

translasyonu sırasında disk kondilin önünde kalır. Redüksiyonsuz disk deplasmanı 

olduğu durumlarda ağız açıklığı 25-30 mm arasında kalır. Redüksiyonsuz disk 

deplasmanında ağrı genellikle çenenin açmaya zorlanması sonucu oluşmaktadır. 

Palpasyonda hissedilen kondiler translasyonun kısıtlanması, sert bir sonlanma hissi, 

etkilenen tarafa doğru deviasyon, tıklama sesinin olmayışı en önemli ayırıcı tanı 

yöntemidir (Okeson 2008). 

1.4.3. Eklem İçi Enflamatuar Hastalıklar 

Enflamatuar eklem hastalıkları, travmaya veya disk deplasmanına bağlı olarak 

eklem içi ve çevre dokuların enflamasyonuna sebep olan hastalık grubudur (Martin ve 

ark 2007, Okeson 2008). Temporomadibular eklemin en çok etkilenen alanları 

posterior ataçmanlar (retrodiskal pad, üst ve alt stratum), kollateral ligamentler ve 

periartiküler dokulardır (kapsül, sinoviyum ve TME ligamentleri) (Ertaş ve ark 2005, 

Okeson 2008). 

Özellikle akut travma, eklem içi düzensizlik, veya osteoartrit gibi durumlarda 

enflamasyon oluşmaktadır. Disk deplasmanında damar ve sinirden zengin retrodiskal 

dokuların veya kapsülün sıkışması ile eklem ağrısı olmaktadır (Langendoen 1997).  

Genellikle fonksiyon ile şiddetlenen devamlı, derin ağrı ile karakterizedir. 

Retrodiskal dokular, kapsüler yapı, sinoviyal dokular ve artiküler yüzeylerde meydana 
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gelen enflamatuar hastalıklar benzer klinik bulgular gösterdiğinden ayırıcı tanıyı 

güçleştirmektedir (Okeson 2008). 

Retrodiskit 

Retrodiskit retrodiskal dokuların enflamasyonu olarak tanımlanmaktadır. 

Çeşitli çalışmalarda retrodiskitin; sinovit, preartrit, travmatik artrit, intrakapsüler 

ödem, posterior kapsülit olarak adlandırıldığı görülmektedir (Curl ve Stanwood 1993). 

Ancak, Okeson tarafından modifiye edilen Amerikan Orofasiyal Ağrı Akademisi 

(AAOP)’ nin hazırladığı sınıflandırmaya göre sinovit ve kapsülit, eklem içi 

enflamatuar hastalıklar başlığı altında ayrı olarak yer aldığından retrodiskitten ayrı 

bahsedilecektir. 

Retrodiskitin Etiyolojisi 

Retrodiskit oluşmundaki en büyük etiyolojik faktör travmadır. Travma; 

çiğneme ile ilgili yapılara uygulanan, normal fonksiyonel yüklenmeyi aşan 

boyutlardaki her türlü kuvvet olarak tanımlanmaktadır. Travma mikro ve makro 

travma olarak ikiye ayrılmaktadır. Aniden gelişen semptomlar makro travma ile 

ilişkilidir. Makro travmalar iki tip olarak değerlendirilebilir (Kursoğlu 1999): 

1- Direkt travma 

2- İndirekt travma 

Direkt travma, temporomandibular eklemin ani ve şiddetli gerilme 

kuvvetlerine maruz kaldığı travmadır. Düşme veya trafik kazası sırasında çeneye 

alınan darbe (Okeson 2008), endotrakeal entübasyon (Martin ve ark 2007), 3. molar 

dişin çekimi sonucu mandibulanın hiperekstansiyonu etken faktörler arasında 

sayılmaktadır.  

İndirekt travma, temporomandibular eklemin darbe ile direkt temasının 

olmadığı, ani gelişen travmadır. En sık karşılaşılan tipi servikal fleksiyon-ekstansiyon 

(whiplash) yaralanmasıdır. Arkadan çarpan arabanın etkisiyle, baş önce hızla geriye 

(servikal hiperekstansiyon), sonra öne rotasyon yapar (servikal hiperfleksiyon). Başın 

arkaya rotasyonu sırasında, suprahyoid ve infrahyoid kasların ankraj etkisiyle alt çene 

istemsiz olarak hızla açılır. Başın öne rotasyonu sırasında ise boynun çeneye 
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uyguladığı kuvvet ile alt çene istemsiz olarak hızla kapanır. İndirekt travmanın, eklem 

diskinin öne yer değiştirmesine ve retrodiskal dokuların yaralanmasına sebep olduğu 

öne sürülmüştür (McNamara ve ark 1996, McKay ve Christensen 1998). 

Servikal fleksiyon-ekstansiyon yaralanması geçmişi olan hastalarda 

temporomandibular eklem semptomları ve klinik bulgular açısından kontrol 

grubundakilere oranla anlamlı fark olduğunu ve boyun yaralanmalarının TME 

fonksiyonunu etkileyebileceğini savunan araştırmacılar vardır (Klobas ve ark 2004, 

Sale ve Isberg 2007). Ancak, servikal fleksiyon-ekstansiyon yaralanması sonrası 

temporomandibular rahatsızlığın meydana gelme oranının düşük olduğunu ve tek 

başına travmanın temporomandibular rahatsızlıktan sorumlu olmayacağını saptayan 

araştırmalar da bulunmaktadır (Poveda Roda 2007).  

Mikro travma ise, kondil başının retrodiskal dokular üzerine küçük ancak uzun 

süreli ve tekrarlayan basıncı ile oluşmaktadır. Mikro travma, bruksizm gibi kas 

hiperaktiviteleri ve mandibular ortopedik dengesizlik sonucu meydana gelebilir. Omuz 

ile çene arasında telefon tutmak, keman çalmak, yanak ve dudak ısırma, parmak emme, 

sakız çiğneme, postüral bozukluklar, kalem ısırma, tırnak yeme gibi kötü 

alışkanlıkların sonucu mikro travma meydana gelebileceğinden risk faktörleri olarak 

sıralanabilir (Okeson 2008). 

Parafonksiyon ile kas ağrısı arasındaki sebep-sonuç ilişkisini destekleyen 

veriler olmasına rağmen, günümüzde bruksizmin kesin etiyolojik faktör olarak kabul 

edilmesi tartışmalıdır (Poveda Roda 2007). 

Dişler maksimum interkuspidasyonda kapalı iken, kondili geri iten oklüzal 

düzensizliğe bağlı olarak, kondilin retrodiskal dokuyu sürekli ve aşırı basınç altında 

tutması sonucu retrodiskit kronikleşebilir. Genellikle disk deplasmanı veya 

dislokasyonu ile birlikte görülmektedir. Disk öne doğru konumlandıkça, kondil diskin 

arka sınırına ve inferior retrodiskal lamina ve retrodiskal dokulara aşırı baskı yapar. 

Disk inceldikçe ve ligamentler uzadıkça, kondil retrodiskal dokulara zarar vermeye 

başlar. Dokular kondilin oluşturduğu kuvvetlere karşı koyamadıklarından, bölgede 

enflamasyon oluşur. Doku yıkımının devam etmesi sonucu disk disloke olur. Alt çene 

kapalı pozisyonda, disk redükte olduğunda, kondil retrodiskal dokulara basınç yapar. 

Alt çene açıldığında ise sıkıştırılmış retrodiskal dokular gerilir ve eğer retrodiskal 
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dokulara gelen yükler çok fazla ise retrodiskal dokularda perforasyon olabilir 

(Langendoen 1997).  

Ayrıca, retrodiskal dokulara gelen travma eklem içi kanamaya (hemartroz) 

sebep olabilir. Hemartroz önemli bir komplikasyon olup, eklem ankilozu ve/veya 

adezyonuna sebep olabilir (Schobel ve ark 1992, Milam 2003). 

Retrodiskal dokularda enflamasyon 

Retrodiskal dokular, damar ve sinirden zengin yapılar olduğundan aşırı yüklere 

tolere edemezler. Eklem içinde oluşan aşırı yükler, eklem dokularında şişme ve 

enflamasyona sebep olabilir. Travmaya bağlı oluşan enflamasyonda, lenfosit ve 

plazma hücreleri gibi immün sistemin enflamatuar hücreleri harekete geçer (McKay 

ve Christensen 1998). Ayrıca, sinoviyal sıvıda bulunan proteolitik kollajenaz ve 

elastas gibi metaloproteinazlar; diski kondile bağlayan kollajen ve elastin fibrillerin 

yıkımında görev alırlar (Kopp ve ark 1983 ve Kido ve ark 1993). Fibrillerin enzimatik 

degradasyonunu takiben, disk deplase olur. Degradasyon ürünleri nörojenik sinoviti 

şiddetlendirir ve glukosaminoglikan, nöropeptit, lökotrien ve prostoglandin gibi 

enflamatuar hücre ve mediatörleri içeren eklem sıvısının birikmesiyle enflamasyon 

olur enflamatuar sıvının sinoviyal keselere yayılımı ve özellikle kondilin maksimum 

interkuspidasyonda şiş dokulara baskı yapması sonucu ağrı meydana gelmektedir 

(Quinn ve Bazan 1990, Holmlund ve ark 1991, Murakami 1993). 

Retrodiskal problemler, normal kondil-disk ilişkisinde veya bu ilişkide bir 

bozukluk olduğunda ortaya çıkabilir (Weinberg 1976, Weinberg 1979). Kondil-disk 

ilişkisinin normal olduğu durumlarda ağrı, retrodiskal dokuların aşırı gerilmesi, kronik 

gerilim veya anormal basınçlara maruz kalması ile oluşan akut retrodiskal 

enflamasyondan kaynaklanabilir (Langendoen 1997). 

Kondilin retrodiskal dokulara baskı yaptığı durumlarda ise, dokuların 

adaptasyon hızı dejenerasyon hızından az olduğunda retrodiskal dokularda patolojik 

değişiklikler meydana gelebilir. Retrodiskal ligamentlerde oluşan distorsiyon veya 

yıkım, retrodiskal enflamasyona ve ağrıya neden olmaktadır. Eğer retrodiskal 

dokuların adaptasyonunda bozukluk olursa, retrodiskal dokulardaki problemi takiben 

disk deplasmanı meydana gelebilir (Okeson 2008).  



 

22 

 

Sinovit 

Sinovit, enfeksiyon veya travma sebebiyle temporomandibular eklemi saran 

sinoviyal dokuların enflamasyonu olarak tanımlanmaktadır (Suvinen ve ark 2005). 

Genellikle eklem içinde irritasyona sebep olan travma veya normal dışı fonksiyonlar 

sonucunda sinovit oluşmaktadır (Okeson 2008). Eklemin palpasyonu veya fonksiyonu 

sırasında, kondilin eklem içerisinde yukarı ve/veya geriye doğru yer değiştirmesi 

sonucu ortaya çıkan intrakapsüler lokalize ağrı ile karakterizedir (McNeill 1997). 

Sinovit, eklem boşluğundaki efüzyona bağlı olarak, şişliğe ve sinoviyal sıvıda 

değişime yol açmaktadır. Ödem etkilenen eklemle aynı taraftaki posterior dişlerin 

oklüzyona gelmesini güçleştirebilir (Kurt 2005). 

Kapsülit 

Akut travma sonucu kapsüler ligamentin zedelenmesi, ezilmesi veya yırtılması 

ile ilişkili, iç gerilime bağlı olarak kapsülde oluşan enflamasyon kapsülit olarak 

adlandırılmaktadır (McNeill 1997). Statik eklem konumunda ağrı oluşabildiği gibi, 

eklem fonksiyonları da ağrıyı arttırabilir. Kapsülite birçok etiyolojik faktör neden 

olmasına rağmen, en sık karşılaşılan makro travmadır (Okeson 2008). Kapsüliti 

sinovitten klinik olarak ayırt etmek çok güçtür. Bu rahatsızlıklar artralji adı altında 

incelenebildiği gibi literatürde daha önceden artrit, diskit ve retrodiskit terimleriyle de 

ifade edilmişlerdir (Kursoğlu 1999, Kurt 2005). 

Artrit 

Artritik değişiklikler TME’ yi en çok etkileyen patolojik değişiklikler olup 

çoğunlukla belirti göstermezler. Dejeneratif ve romatoid artrit en sık görülen tiplerdir. 

Temporomandibular eklemlerde artrit; enflamatuar, nonenflamatuar, travmatik, 

enfeksiyöz ve metabolik nedenlerle oluşabilir (Laskin 1969). 

Osteoartrit 

Osteoartrit, artiküler yüzeylerin dejenerasyonu ve reparatif adaptiv osteogenez 

ile karakterize, yavaş ilerleyen dejeneratif eklem hastalığıdır. Dejeneratif değişimler, 

kondili kaplayan fibrokartilajın dejenerasyonu sonucunda altında bulunan kemik 

dokusunun etkilenmesiyle oluşmaktadır. Aşırı mekanik stres osteoartritik 

değişikliklerin ortaya çıkmasında büyük rol oynamaktadır. Akut veya kronik travma, 
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kronik bruksizm ve internal düzensizlik sekonder osteoartrit için en yaygın sebeptir 

(Fujisawa ve ark 2003). 

Osteoartrit, primer veya sekonder olabilir. Çoğunlukla yaşlılarda görülen 

primer osteoartrit asemptomatiktir veya semptomlar hafif seyretmektedir. Sekonder 

osteoartrit ise çoğunukla gençlerde görülür ve semptomlar ağır seyretmektedir 

(McNeill 1997).  

Radyografik değişiklikler sadece osteoartritin ileri evrelerinde görülmektedir. 

Radyolojik olarak eklem aralığında daralma, osteofit formasyonu ve kondilin artiküler 

yüzeyinde erozyon ve düzleşme görülmektedir (Okeson 2008). 

Romatoid Artrit 

Romatoid artrit, sinoviyal membrandaki enflamasyonun bağ dokularına ve 

artiküler yüzeylere yayılması ile oluşan öngörülemeyen enflamasyon atakları ile 

karakterizedir (Guralnick 1984, van Lent 1998). Otoimmün, sistemik bir eklem 

hastalığı olan romatoid artrit TME tutulumu olmadan önce sıklıkla diğer eklemlerde 

ve çoğunlukla el eklemlerinde tutuluma yol açmaktadır (Okeson 2008). Osteoartritten 

farklı olarak hastalığın ilerlemesiyle her iki temporomandibular eklemde tutulum 

gözlenmektedir (Chenitz 1992, Celiker ve ark 1995). Romatoid artritli hastaların %50 

sinde (Tabeling ve Dolwick 1985) ve daha çok kadınlarda temporomandibular eklem 

etkilenmektedir (Özcan 2005). Erken evrede radyolojik değişiklikler minimaldir, 

hastalık ilerledikçe eklem aralığı progresif olarak daralmaktadır. İlerlemiş romatoid 

artritte ön açık kapanış oluşabilir, artiküler kemikte aşırı rezorpsiyon gözlenebilir 

(Kobayashi ve ark 2001, Nordahl ve ark 2001, Pedersen ve ark 2001). Romatoid artritli 

hastalarda temporomandibular eklemde fibröz veya kemik ankilozu gelişme olasılığı 

tüm yaşlarda olabilmektedir (Kobayashi ve ark 2001). 

Şikayetin her iki temporomandibular eklemde olması, zamanla ön açık kapanış 

gelişmesi, diğer eklemlerdeki şikayetler, radyografik bulgular ve kan testlerinde 

romatoid faktörün (Rh faktörü) pozitif saptanmasıyla kesin tanı yapılmaktadır 

(Guralnick 1984, Okeson 2008). Romatoid artrit hastalarının % 80’ inde romatoid 

faktör pozitiftir (Akerman ve ark 1991). 
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1.5. Enflamasyon 

Enflamasyon, hasar gören bölgeye immün sistem hücreleri ve serum 

moleküllerinin taşınması sonucunda oluşan spesifik olmayan tepki olarak 

tanımlanmaktadır (van der Laken ve ark 1998a, Albertini ve ark 2004). Doku 

onarımını başlatan koruyucu bir mekanizma olan enflamasyonda amaç, lokal ve 

sistemik savunma mekanizmasını harekete geçirmektir (İskit 2005). 

Mikroorganizma invazyonuyla oluşan enfeksiyonun yanı sıra travma, iskemi, 

neoplazm ve yabancı cisimler (örn. asbest) gibi ‘uyaranlar’ da dokuların hasarına 

sebep olarak (van der Laken ve ark 1998b) savunma mekanizması harekete geçirmekte 

ve enflamasyonu başlatmaktadır. 

Agresif bir uyarandan hemen sonra oluşan fizyolojik tepki akut enflamasyonun 

erken fazı (0-1 saat), yaralanmadan 5-6 saat sonra oluşan ve enflamatuar hücrelerin 

yaralanmış bölgede toplandığı faz akut enflamasyonun geç fazı olarak 

adlandırılmaktadır (Albertini ve ark 2004). 

Enflamasyonda ardarda meydana gelen ve birbirini takip eden olayların 

gelişiminde rol oynayan ilk mediatörleden biri histamindir. 1927 yılında Thomas 

Lewis, histaminin klasik 3’ lü cevap olarak bilinen etkisini tanımlamıştır (İskit 2005). 

Lewis, dokunun künt travmaya maruz kalmasıyla açığa çıkan histaminin, doğrudan 

lokal kan damarlarına etki ederek travma bölgesinde: 

1- Saniyeler içinde kızarıklık 

2- Travmanın birkaç santimetre çevresine yayılan kırmızılık (15-30 sn içinde). 

3- Vasküler permeabilite artışına bağlı oluşan lokal ödem geliştiğini 

belirtmiştir (2-3 dakika içinde). 

Enflamasyonlu bölgede, ödem gelişmesini takiben kan damarlarından dokular 

içine lökosit birikmektedir (van der Laken ve ark 1998b). Vazodilatasyon, vasküler 

permeabilitedeki değişim ve lökosit migrasyonu gibi enflamasyonla birlikte gelişen 

olaylarda nitrik oksit de önemli rol oynamaktadır (Coleman 2001). Ayrıca bradikinin, 

P faktörü, 5-hidroksitriptamin, serotonin, prostoglandin, lökotrien, kompleman sistemi 
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ürünleri, trombin gibi çeşitli başka mediatörlerin de katkısı vardır (Albertini 2004, 

Kerins ve Carlson 2004). 

Lokal olarak sinoviyal makrofajlardan salınan İnterlökin-1 β (IL-1 β) gibi 

sitokinler akut ve kronik enflamasyonun başlamasında rol almaktadır (Crofford ve ark 

1994). IL-1 β ve diğer proenflamatuar sitokinler lenfositleri aktive etmektedirler ve 

artiküler dokularda araşidonik asidin katabolik ara maddeye dönüşümünü 

uyarmalarının yanı sıra fibroblast ve kondrosit gibi bağ dokusu hücrelerinde matriks 

metalloproteinaz sentezi ve aktivasyonunu da başlatmaktadırlar (Kerins ve Carlson 

2004). Böylece kıkırdak proteoglikan ve ilgili dokularda yıkım olmaktadır (Tominaga 

ve ark 1999). Dray (1995)’ e göre IL-1β’ nın lokal salınımı prostoglandin, bradikinin 

ve nitrik oksiti harekete geçirmektedir.  

Doku yaralanmasının enflamatuar tepkiyi tetiklemesiyle, mast hücreleri, 

basofiller ile histamin ve trombositler, eklem ağrısı ve enflamasyonunun ana 

mediatörü olan serotonin (Tominaga ve ark 1999) salgılanmasına neden olmaktadır. 

Akut enflamasyonda doku, kapiller geçirgenlikte artışa bağlı olarak şişer ve 

enflamasyon sırasında salınan prostoglandin, IL-1β, histamin ve bradikinin afferent 

sinir fiberlerini doğrudan aktive edebilmektedir (Kerins ve ark 2003). 

Akut enflamasyon sırasında P faktörü konsantrasyonları tahriş edilmiş 

dokularda artmaktadır (Celiker ve ark 1995). Histamin salgılayan ve damar 

permeabilitesini arttıran P faktörü konsantrasyonunun artması, doku enflamasyonunun 

şiddeti ile ilgilidir (Foreman ve ark 1982). 

1.6. Eklem İçi Hastalıkların Tedavi Yöntemleri 

Klinik çalışmalar, temporomandibular rahatsızlıkların tedavisinde farklı tedavi 

yöntemlerinin kombine kullanıldığı konservatif tedavinin daha başarılı olduğunu 

göstermektedir (Murphy 1997, Suvinen ve ark 2005). Hastalara şikayetlerinin neden 

kaynaklandığı, hastalıklarının seyri, yapılması planlanan tedaviler ve nelere dikkat 

etmeleri gerektiği hakkında bilgi verilmelidir. Tedavinin başarısı hastanın 

motivasyonuna, hekim ile işbirliğine ve söylenenlere uymasına bağlıdır. 

Temporomandibular rahatsızlıkların tedavisinde; hasta eğitimi, ilaç tedavisi, oklüzal 

splint kullanımı ve fizik tedavi yöntemlerini içeren multidisipliner yaklaşım tercih 

edilmektedir (McNeill 1997). 
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1.6.1. Oklüzal Splint 

Oklüzal splint sert akrilikten yapılan, üst veya alt arktaki dişlerin oklüzal ve 

insizal yüzeylerini kaplarken karşıt arktaki dişlerle temas eden, takılıp, çıkarılabilen 

bir apereydir. Oklüzal splint; ısırma koruyucusu, gece koruyucusu, interoklüzal 

aparey, ortotik cihaz veya ortopedik cihaz olarak da adlandırılmaktadır (McNeill 

1997). Doğru tanı ve uygun oklüzal splint kullanımı ile %70-90 başarı sağlandığı 

bildirilmiştir (Clark 1984, Sheikholeslam ve ark 1986). 

1.6.2. Farmakolojik Tedavi 

Analjezik ve nonsteroidal anti-enflamatuar ilaçlar (NSAİİ), kas gevşetici, 

antianksiyolitik ilaçlar ve antidepresanları içine alan ilaç tedavisi temporomandibular 

rahatsızlıklarda kullanılan yardımcı tedavi yöntemlerindedir (Marbach 1996). 

Analjezik ve nonsteroidal anti-enflamatuar ilaçlar, ağrının hafifletilmesi ve 

enflamasyonun kontrolü için kullanılmaktadırlar, ancak bu tip ilaçların gastrointestinal 

bozukluk, kanama, disfaji ve alerjik reaksiyona sebep olması göz ardı edilmemelidir 

(McNeill 1997, Swift 2000). 

1.6.3. Fizik Tedavi Yöntemleri 

Temporomandibular rahatsızlıkların tedavisinde fizik tedavi analjezik, anti-

enflamatuar ve stimülatif amaçlı kullanılmaktadır. Fizik tedavide amaç; 

- hastanın şikayetlerinin neden kaynaklandığının farkına varmasını sağlamak, 

- kasların gevşemesini sağlamak, 

- kas hiperaktivitesini azaltmak, 

- ağrı, spazm ve ödemi azaltmaktır (McNeill 1997). 

Sıcak veya soğuk ısı şeklindeki termal tedavi yöntemleri, elektroterapi, 

akupunktur, egzersiz, masaj, TENS (transcutaneous electrical nevre stimulation), 

ultrason (Danzig ve Van Dyke 1983) ve düşük enerjili lazer tedavisi (Lehmann ve De 

Lateur 1990) kullanılan fizik tedavi yöntemleridir. 
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Düşük doz lazer tedavisi 

Lazer (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, LASER) 

radyasyon ışımasının uyarılarak güçlendirilmesiyle elde edilen ışık kaynağıdır. Lazer 

ışığı atom veya molekülde bulunan fazla enerjinin depolanması ve sonradan 

uyarılması ile elde edilen özel bir ışıktır. Lazer ışığı elde ediliş biçiminden 

kaynaklanan bazı özellikleri ile normal ışıklardan ayrılmaktadır. Bu özellikler; tek 

renkli olması (monokromatik), doğrusal olması (collimated) ve ışığı oluşturan 

fotonların aynı fazda olması şeklinde özetlenebilir. Aynı fazda fotonlardan oluşması 

sayesinde biyostimülasyon için kullanılabilmektedir. Lazerin tek renkli olması, yani 

doku selektif özelliği sayesinde hedeflenen dokulara etki edilirken çevre doku tahribatı 

minimum düzeyde olmaktadır (Kurt 2005). 

Lazerin tarihçesi 

Lazer ışığından ilk kez 1917 yılında Albert Einstein bahsetmiş olmasına 

rağmen, ilk lazer aleti (694 nm dalgaboyunda çalışan sentetik yakut lazer) 1960 yılında 

Maiman tarafından üretilmiştir (McNeill 1997, Kurt 2005). 1968 yılında Mester, 

zararsız ve düşük şiddetteki görülmeyen ışığın biyolojik sistemde uyarıcı etkisinin 

olduğunu, ağrıyı hafiflettiğini ve doku tamirini desteklediğini göstermiştir. Mester ve 

ark (1985) fareler üzerinde yaptıkları yara tedavisi deneylerinde, konvansiyonel 

tedavilerin başarısız olduğu açık yaralarda lazer tedavisi ile %85 daha hızlı iyileşme 

olduğunu bildirmişler ve hızlı iyileşmenin kan mikrodolaşımındaki artışa bağlı 

olduğunu öne sürmüşlerdir. 

Özellikle Avrupa ve Asya’ da düşük doz lazer kullanımının 1970’ li yıllarda 

yoğunlaşmaya başladığı ve yarı-iletken (semi-conductor) diyot lazerlerin (GaAs 

904nm, GaAlAs 780-890 nm, InGaAlP 630-700 nm) geliştirildiği yapılan 

çalışmalardan anlaşılmaktadır (McNeill 1997, Hollender 1998, Posten ve ark 2005). 

Lazer ışığının özellikleri 

Lazer ışığı normal ışıktan farklıdır. Normal ışık her tarafa yayılırken, lazer ışığı 

tek yönde bir demet halinde dağılmadan ilerler. Lazer ışığı, tek renkli olup özel olarak 

belirli bir dalga boyu vardır ve rengi oluşturulduğu dalga boyuna bağlıdır. Örneğin, 

675 nm dalga boyunda bir lazer ışığının rengi kırmızıdır. Lazer ışığı insan cildini 
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geçerek daha derinlere varabilmektedir. Lazer ışığının foton (elektronların hareketleri 

sırasında yüksek seviyelerden düşük seviyelere inerken açığa çıkan enerji) yoğunluğu 

gün ışığından daha yoğun olduğundan daha parlaktır. Lazer ışığının foton yoğunluğu 

arttıkça, derine nüfuz edebilme etkisi artmaktadır (Walsh 2003). 

Lazerlerin sınıflandırılması (Walsh 2003) 

Lazer sistemleri farklı şekillerde sınıflandırılabilir; 

Lazerler ve lazer sistemleri kullanım sırasında göz veya ciltte oluşturdukları 

biyolojik hasara göre; 

SINIF I Lazerler: 

Kullanım sırasında hasar verici radyasyon üretmeyen lazer veya lazer 

sistemleri 

I. sınıf lazer olarak değerlendirilirler. Bu lazerler normal kullanım sırasında 

herhangi bir kontrolden muaftırlar. 

SINIF II Lazerler: 

Düşük enerjili sınıf II lazerler spektrumun görünen kısmında radyasyon yayan 

lazerlerdir. Bu lazerlerin gücü kişilerin göz kırpma refleksleriyle korunabilecekleri 

seviyede olsa dahi çalışanların korunmak için lazer gözlüğü takmaları gereklidir. 

SINIF III Lazerler: 

Sınıf III lazerler ve lazer sistemleri (orta güç) doğrudan bakıldığında veya ayna 

yansıması ile karşılandığında göz hasarı oluşturabilen radyasyon üretirler. Dağınık 

yansıma genellikle bir hasara neden olmaz. Terapötik lazerler bu gruba dahildir. Sınıf 

III lazerlerin üst limiti 0,5 W değeridir. 

SINIF IV Lazerler: 

Sınıf IV lazer sistemleri (yüksek güç) ışığın dağınık yansımasına bağlı olarak 

gözler için tehlikeli radyasyon üretirler. Işığın doğrudan gelmesi ise cilt hasarına ve 

yangın tehlikesine yol açabilir. Cerrahi lazerler bu gruba dahildir. 
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Tıpta kullanılan lazerlerin sınıflandırılması (Subhash 2004) 

I. Katı Hal Lazerler (Solid State) 

1. KTP/53 lazer 

2. Ruby lazer 

3. Alexandrite Lazer 

4. Nd:YAG lazer 

5. Ho:YAG lazer 

6. Er:YAG lazer 

7. Ti:Saphire lazer  

II. Yarı İletken Lazerler (Semi-Conductor) 

1. InGaAlP lazer 

2. GaAlAs lazer 

3. GaAs lazer 

III. Sıvı Lazerler 

1. Dye lazer 

2. Rhodamine lazer 

IV. Gaz Lazer 

1. Excimer lazer 

2. Argon lazer 

3. Copper lazer 

4. HeNe lazer 

5. CO2 lazer 

Kullanım alanlarına göre yapılan diğer bir sınıflama ise (Subhash 2004); 
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I. Cerrahi Lazer 

1. CO2 lazer 

2. Nd:YAG lazer 

3. Ho:YAG lazer 

4. Er:YAG lazer 

5. Argon lazer 

6. Copper vapor lazer 

7. KTP lazer frequency-doubled Nd:YAG 

8. Ruby lazer 

9. Alexandrite lazer 

10. Stronger types of GaAlAs lazer 

11. Dye lazer 

12. Ti:safir lazer 

13. Excimer lazer 

II. Terapötik Lazer  

1. HeNe lazer 633nm Gaz lazer 

2. InGaAIP lazer 633-700 nm Yarı iletken lazer 

3. GaAIAs lazer 780-890 nm Yarı iletken lazer 

4. GaAs lazer 904 nm Yarı iletken lazer 

5. Defocused CO2- lazer 10600 nm Gaz lazer 

6. Defocused Ruby lazer 694 nm Katı hal lazer 

7. Defocused Nd: YAG lazer 1064 nm Katı hal lazer 
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Gallium-Aluminium-Arsenide lazer (GaAlAs) (Walsh 2003) 

1990’ lı yıllarda, GaAlAs lazerlerin kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu 

tip lazerlerin penetrasyon derinliği 2-3 cm’ dir. Çoğunlukla deri ve müköz membranda 

kullanılır. Zor iyileşen yaralar, romatoid artrit, kas bağlantıları (özellikle küçük 

eklemlerdeki), ağrı ve çeşitli ağız içi hastalıklarında kullanılmaktadır. 

Temporomandiblar rahatsızlıkların tedavisinde GaAlAs lazerlerin analjezik, anti-

enflamatuar etkisi, ağrı eşiğini arttırması ve biyostimülan etkisinden 

yararlanılmaktadır. 

Lazerin tıp alanında kullanım alanları (David ve Stephen 1993) 

Tıp alanında kullanılan lazerler iki guruba ayrılmaktadır: 

1-Yüksek Güçteki Lazerler (Cerrahi laseler): Bu lazerler dokuları kesmek 

ve kanı pıhtılaştırmak gibi işlemlerde kullanılır. Bu lazer ışıklarının enerji aralığı 30-

100 W‘ dır. 

2- Düşük Güçteki Lazerler (Tedavi edici lazerler): Düşük enerji seviyesinde 

terapötik amaçlı kullanılan lazerleri cerrahi lazerlerden ayırt etmek için soft lazer, cold 

lazer, düşük enerjili lazer gibi terimler kullanılmaktadır. Güçleri miliwatt’ la ifade 

edilen “Düşük Güçteki Lazerler” hücre ve dokuların çalışmasını uyarma ve düzenleme 

amacıyla kullanılmaktadır. Bu tip lazer ışıklarının enerji aralığı 1-500mw (miliwatt)’ 

dır. Düşük enerjili lazer tedavisinde çok düşük ışınlama yoğunluğu kullanılmaktadır, 

ısı artışı çoğunlukla 1º civarı olduğundan termal etkisi bulunmaz. 

Düşük enerjili lazer ışığının etkileri  

En çok kullanılan lazerler kırmızı ve infrared (kızıl ötesi) ışık veren lazerlerdir. 

Terapötik (tedavi edici) amaçlı kullanılan düşük enerjili lazerlerin dokuya 

penetrasyonu dalga boylarına bağlıdır. Kırmızı ışıklı lazerlerin etkileri canlı dokuda 2-

3 mm derinliğe kadardır. Oysa ifrared yani kızıl ötesi ışık veren lazerler dalga boyuna 

göre 4-5 cm derinliğe kadar ulaşabilir ve tedavi amaçlı kullanılabilir (Mayberry 2005).  

Düşük enerjili lazerin hücre bazında meydana getirdiği uyarıcı etkileri (stimüle 

edici) aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
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1- Kan dolaşımında artış: Hasarlı bölgeye gelen kan akımı ve hasarlı dokuda 

yeni kılcal damar oluşumu artar (Moshkovska ve Mayberry 2005). Bu sayede doku 

daha çok oksijenle beslenir. Eski hasarlı hücreleri yenilerken yeni ve normal hücrelerin 

oluşmasını sağlayarak hasarlı dokuların iyileşmesini gerçekleştirir. Böylece doku 

kendini daha çabuk tamir edip iyileştirmektedir (Langendoen ve ark 1997, McNeill 

1997). 

2- Kollagen sentezi: Hasarlı hücrelerin yenilenmesinde rol oynayan protein 

yapısındaki kollajenin artmasını sağlamaktadır (McNeill 1997, Hollender 1998). 

3- Dokuda Enerji Artışı (McNeill 1997, Benigno 2001): Lazerin yoğun ve 

monokromatik ışığı hücrelerde fotokimyasal reaksiyonlara yol açmaktadır. Fotonlar 

(enerji), hücre fotoreseptörleri ve hücre zarı tarafından emilir (McNeill 1997, 

Hollender 1998) ve hücreler arasında birkaç milimetre penetre olur. Oluşan 

elektromanyetik enerji mitokondride ATP’ ye çevrilir (Isacsson ve Isberg 1985, 

McNeill 1997). ATP hücrenin kimyasal yapısında gerekli olan kimyasal enerjiyi 

sağlayan bir maddedir. Dokularda artması direk olarak hücrenin iyi beslenmesini ve 

atıklardan kurtulup enerji dolu olmasını sağlar. ATP üretimindeki artış, fibroblastlar 

gibi doku iyileşmesinde rol oynayan hücrelerin aktivitesini arttırır (Yung ve ark 1990, 

McNeill 1997). 

4- Dokunun enflamasyonunda azalma (anti-enflamatuar etki) 

(Moshkovska ve Mayberry 2005): Yapılan kontrollü in-vitro çalışmalar, düşük 

enerjili lazerin hücre kültürlerinde oluşturulan enflamasyonu, prostoglandin (PGE2) 

seviyesini düşürerek ve siklooksijenaz-2’ yi inhibe ederek azalttığını bildirmişlerdir 

(Shimizu ve ark 1995, McNeill 1997, Sakurai ve ark 2000). 

5- Venöz ve lenfatik akışta artış (McNeill 1997): Ödemli dokuya lazer ışığı 

verildiğinde bu bölgedeki lenf damarları genişlemekte ve sayıca çoğalmaktadır. Lenf 

damarları birçok atık ve zehirli maddeleri vücuttan daha hızlı uzaklaştırılır. Sonuç 

olarak, ödeme bağlı şişlik daha hızlı kaybolur. 

6- Ağrıda azalma (analjezik etki): (Hall ve ark 1984, McNeill 1997): Işık 

enerjisinin fotonları vücutta tedavi gören bölgelere kalsiyum gibi pozitif iyonlar 

gönderilmesini sağlar. Bu iyonlar arızalı sinir uçlarında etkileşimler yaparak ağrının 

en aza indirilmesinde, kasların gevşemesinde ve rahatlamasında görev alır. Ayrıca 
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lazer ışığı uygulanan bölgelerde vücutta endorfin gibi ağrı kesici maddelerin 

salgılanmasını sağlar (Wish-Baratz ve ark 1993, McNeill 1997). 

Lazer tedavisinde lazer seçimi, tedavi edilecek hastalığa ve hastalığın yerine 

bağlıdır: 

1- Eğer mukoza ve derideki bir hastalık tedavi edilecekse kızmızı ışıklı lazerler 

seçilmektedir. Örneğin: Ağız enfeksiyonlarında, aftlarda, herpes simplex, herpes 

zosterde, cilt yaralarında, venöz ülserlerde, nevraljilerde, sinir yaralanmalarında, 

egzama, diş eti iltihaplarında, diş hassasiyetinde, dış ve orta kulak iltihaplarında, boğaz 

enfekiyonlarında kırmızı renkli lazerler seçilir ki buların dalga boyları genellikle 633 

nm ile 685 nm arasındadır (Walsh 2003). 

2- Eğer kaslardaki, tendonlardaki hastalıklar ve kemikle ilgili hastalıklar tedavi 

edilecekse infrared–kızıl ötesi ışık veren lazerler kullanılmalıdır. Örneğin, 

miyaljilerde, spor yaralanmalarında, kulak çınlaması, baş dönmesi, işitme kaybı, 

temporomandibular rahatsızlıklar, romatoid artrit, osteoartrit, ameliyat gerektirmeyen 

boyun ve bel fıtıklarında 820-905 nm dalga boyu olan infrared–kızılötesi ışık veren 

lazerler kullanılır (Walsh 2003). 

Muskuloskeletal, nöromüsküler, sitojenik ve travmaya bağlı hastalıklar gibi 

birçok hastalıkta lazer tedavisinde kullanılması, foto-biyostimülasyon olarak bilinen 

biyolojik etkiler yoluyla yarar sağladığına dair araştırmalara dayanmaktadır (McNeill 

1997, Hollender 1998). Lazer uygulamasının temeli olan biyostimülasyon, hücrede 

yapısal bozukluk oluşmadan, termal olmayan değişikliklerin meydana gelmesidir. 

Farklı dalgaboylarındaki tüm düşük enerjili lazerlerin temelinde var olan prensip, 

biyokimyasal, fizyolojik ve proliferatif hücre fonksiyonlarının indirekt 

stimülasyonudur (McNeill 1997, Tanaka 2002). 

Düşük enerjili lazerin temporomandibular rahatsızlıklarda kullanımı 

Temporomandibular rahatsızlıkların tedavisinde He-Ne, GaAs, GaAlAs lazer 

gibi değişik özellikteki çeşitli fototerapi aygıtları kullanılmaktadır. Düşük enerjili 

lazerin analjezik ve anti-enflamatuar ve biyostimülan etkilerinden yaralanılmaktadır 

(McNeill 1997, Kulekcioglu ve ark 2003, Venancio ve ark 2005, Fikácková ve ark 

2007, Mazetto ve ark 2007). 



 

34 

 

Laboratuar ve klinik çalışmalar, temporomandibular rahatsızlıklarda lazer 

tedavisinin hücre metabolizması üzerinde antifilojistik, antiödematöz ve stimülatif 

etkisinin olduğunu ve lazerin ikincil etkisinin ağrıyı azaltmak olduğunu ileri 

sürmektedir (McNeill 1997, Suvinen ve ark 2005, Fikácková ve ark 2007). 

Kronik eklem hastalıklarında, eklem kapsülüne uygulanan lazerin dozu 

enflamatuar aktiviteyi engelleyecek seviyede ise ağrıyı azaltabilir. İn vivo çalışmalar, 

düşük enerjili lazerin eklem kapsülündeki prostoglandin (PGE2) seviyesini düşürerek 

anti-enflamatuar etkisi olduğunu göstermektedir (Bjordal ve ark 2003). 

Hansson (McNeill 1997, Suvinen ve ark 2005), özellikle artrojenik kaynaklı 

ağrıların tedavisinde ortopedik aparey kullanımı ile infrared lazer kullanılmasını 

önermiştir. Her araştırmadaki parametrelerin çeşitliği (dalgaboyu, şiddet, uygulama 

süresi, uygulama sıklığı gibi), lazerin plasebo etkisi ve subjektif semptomların farklı 

değerlendirilmesi çalışma sonuçlarının birbirinden farklı olmasını açıklamaktadır. 

Temporomandibular rahatsızlıkların tedavisi için uygun enerji yoğunluk miktarı 

hakkında farklı görüşler bulunmaktadır (Hansson 1989, Bertolucci ve Grey 1995, 

McNeill 1997, Kulekcioglu ve ark 2003, Fikácková ve ark 2007, Mazetto ve ark 2007, 

Venancio ve ark 2005). Kas kaynaklı temporomandiblar rahatsızlıklarda tetik 

noktalarına uygulanan düşük enerjili lazer tedavisiyle ağrıda ve tetik noktalarında 

azalma olduğu bildirilmiştir (McNeill 1997). 

Yapılan araştırmalarda, eklem içi enflamatuar hastalıklarda eklem içine 

uygulanan düşük enerjili lazer tedavisinin enflamasyonu azalttığı ve enflamasyona 

bağlı oluşan ağrıyı kontrol ettiği sonucuna varılmıştır (Bertolucci ve Grey 1995, 

McNeill 1997, Suvinen ve ark 2005, Fikácková ve ark 2007, Mazetto ve ark 2007). 

Olumlu sonuçların elde edildiğini belirten çalışmaların tümünde başarı, subjektif 

sonuçların yorumlanmasına bağlı olduğundan, düşük enerjili lazerin klinik başarısı 

sorgulanmaya devam etmekte ve objektif kriterlerin kullanıldığı çalışmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Düşük enerjili lazerin yan etkisinin olmamasına rağmen, ilk uygulamada ödem 

olduğu düşünülen bölgede kan dolaşımında artmaya bağlı olarak ağrıda artma 

olabileceği bildirilmiştir (McNeill 1997). 
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1.7. Eklem İçi Hastalıkların Teşhisinde Kullanılan Görüntüleme Teknikleri 

Her hastalıkta olduğu gibi temporomandibular rahatsızlıkların tedavisinde de 

başarı, klinik muayene sonucu doğru tanının konulmasına bağlıdır. Anatomik ve 

patolojik oluşumların değerlendirilmesinde zaman zaman tanıya yardımcı olacak 

çeşitli görüntüleme yöntemlerinden yararlanılabilmektedir. 

Geleneksel radyolojik görüntüleme yöntemlerinin (ekstraoral direkt radyografi 

yöntemleri, panoramik radyografi, geleneksel tomografi, artografi) yanı sıra 

bilgisayarlı tomografi ve araştırmamızda kullandığımız elektromanyetik rezonans 

uygulamaları gibi görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. 

1.7.1. Bilgisayarlı Tomografi (BT) 

Bilgisayarlı tomografi eklemin gelişimsel anomalileri, kemik tümörleri, 

ankiloz, travma sonucu oluşan kırıklar, artroz veya neoplastik değişiklikler gibi 

eklemin kemik yapılarına ait her türlü patolojik durumların değerlendirilmesinde 

kullanılmaktadır. Bu yöntem özellikle kemiksel yapıların incelenmesinde yararlıdır. 

Ancak eklem diski ve bağlarını görüntüleyemez ve yumuşak doku hastalıklarının 

teşhisinde yetersizdir. Disk deplasmanının tanısı için esas görüntüleme yöntemi olarak 

kullanılmamalıdır (McNeill 1997, Okeson 2008). 

Dental volumetrik bilgisayarlı tomografi (Cone Beam Tomografi) 

Bilgisayarlı tomografi geliştirilerek dental volumetrik bilgisayarlı tomografi 

(cone beam tomografi) ortaya çıkmıştır (Marmulla ve ark 2005). Kondilin 3 boyutlu 

görüntüsünün birden fazla düzlemde bilgisayar ekranında görüntülenmesi, değişik 

açılardan inceleme yapılabilmesini sağlamaktadır (Okeson 2008). Dental volumetrik 

bilgisayarlı tomografi ile anatomik ilişkiler bozulmadan kondil-disk ilişkisi 

incelenebilir (Marmulla ve ark 2005, Scarfe 2006). 

1.7.2. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) 

Manyetik rezonans görüntüleme; temporomandibular eklem içi 

düzensizliklerinin teşhisinde (Suvinen ve ark 2005), disk pozisyonu, morfolojisi 

tayininde, posterior disk ataçmanındaki enflamatuar ve ödematöz değişiklikler, sinovit 

ve eklem efüzyonu, subkondral erozyon, avasküler nekroz, tümör gibi çeşitli 

anomalilerin değerlendirilmesinde kullanılan güvenilir görüntüleme yöntemi olarak 
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kabul edilmektedir (Tasaki ve Westesson 1993, Pereira 1996, Suenaga ve ark 1996, 

McNeill 1997). İyonize radyasyon taşımaması, hastanın doku yıkımı oluşturacak 

radyasyona maruz kalmaması, noninvaziv olması avantajlarıdır (Okeson 2008). 

1.7.3. Nükleer Görüntüleme 

Nükleer tıp uygulamalarının temeli, bazı dokulara afinitesi olan çeşitli 

radyoaktif maddelerin vücuda verilmesi ve bunların ilgili organlarda birikmesiyle, 

oluşturdukları ışımaların özel kameralarla taranması ilkesine dayanır (Erdem 2000). 

Radyofarmasötik olarak bilinen radyoaktif izotopları işaretleyen minimum 

konsantrasyonlardaki farmakolojik maddelerin saptanmasına dayalı görüntüleme 

yöntemi olan nükleer görüntüleme ilk olarak 1950’ li yılların başlarında tanı amaçlı 

kullanılmıştır (Matteson 1996). Bu yöntemde radyoaktif çekirdeklerden yararlanılır ve 

gamma ışınlarını sodyum iyodür kristali ve fotomultiplikatör tüp aracılığıyla dijital 

veriye çeviren bir görüntüleme aleti olan gamma kamera kullanılır (Coutinho ve ark 

2006). 

Standard radyografilerde, görüntüleme dışarıdan verilen x ışınlarının emilimi 

ve artık ışının (remnant beam) film üzerindeki kaydı ile elde edilirken, 

radyofarmasötikler ile kemik metabolizması ve kan akım hızındaki fizyolojik 

değişiklikler görüntülenmektedir (Westesson 1993). Dokular arasında kan akımının 

artması ve kemik dokusunda metabolik aktivitenin artması sonucu radyofarmasötik 

ajanın tutulum değeri (uptake value) artmaktadır. Diğer yöntemler ile morfolojik 

değişiklikler görüntülenirken, sintigrafi ile henüz anatomik değişiklikler ortaya 

çıkmadan, metabolik aktivite değişiklikleri saptanabilir ve böylece kas-iskelet 

sisteminin değerlendirilmesinde tercih edilebilir (Erdem 2000). Kan dolaşımı ile ilgili 

değişimlerin taranabildiği bu yöntemde özellikle çeşitli kemik lezyonları ve kemik 

değişiklikleri erken dönemde bile tespit edilebilir. Nükleer görüntüleme ile malign 

tümörlerin kemikte yaptığı metastaz alanların yanı sıra normal büyüme, enflamasyon 

alanları, iyileşme ve selim tümör gibi aktif doku alanları da saptanabilir ve bu 

alanlardaki radyoaktif molekül uptake ölçümü pozitiftir. Dişhekimliğinde; periodontal 

hastalık, periapikal enflamasyon, osteomyelit gibi oral ve maksillofasiyal 

enflamasyon, oral ve maksillofasiyal tümör, travma sonucu oluşan kırık, kemik 

iyileşmesi, temporomandibular eklemin kemik yapılarının değerlendirilmesi, fasiyal 

iskeletsel gelişimin değerlendirilmesi, sinovitin saptanması, romatoid artrit veya 
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osteoartritli hastaların artrit miktarının ölçülmesinde nükleer görüntülemeden 

yararlanılmaktadır (Matteson 1996). 

Radyofarmasötikler, kan miktarında ve vasküler geçirgenlikteki artış yoluyla 

enfeksiyon ve enflamasyon alanlarında toplanabildiği gibi, bazı protein ve bakterilere 

de bağlanabilir (Coutinho ve ark 2006). 

Galium-67 sitrat, indiyum-111 veya teknesyum-99m (99m Tc) işaretli lökosit 

gibi radyonükleer ilaçlar yoluyla istenilen bölgedeki metabolik aktivite değişiklikleri 

tespit edilebilir. Teknesyum 99-m nanokolloid ve teknesyum 99- m işaretli Human 

Immunoglobulin G (99m Tc-HIG) ise enfeksiyon ve enflamasyon görüntülemesi için 

kullanılan radyofarmasötik ajanlardır. 99m Tc-HIG, IgG antikorudur; fakat antijen 

spesifik değildir. 6 saatlik yarılanma ömrü sayesinde 24 saatte görüntü alınabilir, ancak 

48 saat sonra görüntü alınamaz. HIG’ ın, 111 In ve özelikle 99m Tc ile bağlanmasıyla 

enfeksiyon ve enflamasyon alanlarında toplanarak enflamasyonun şiddeti nicel olarak 

hesaplanabilir (Palermo ve ark 1998, Liberatore ve ark 1992). 

1.8. Sitokinler 

1.8.1. Sitokinler Hakkında Genel Bilgiler 

Doğal ve sonradan kazanılmış bağışıklık sistemi hücreleri tarafından salgılanan 

sitokinler, bağışıklık sistemindeki hücrelerin birçok fonksiyonlarını düzenlemektedir. 

Sitokinler, mikroorganizmalara ve diğer antijenlere karşı bir yanıt olarak üretilir ve 

değişik sitokinler bağışıklık sisteminde bulunan hücrelerin birbirinden farklı 

yanıtlarını uyarır. Lenfositler tarafından üretilen sitokinler “lenfokin”, monositler 

tarafından üretilenler “monokin”, kemotaksiste etkili olanlar “kemokin” ve tek bir 

lökosit tarafından üretilip diğer lökositler üzerinde rol oynayan sitokinler ise 

“interlökin” olarak tanımlanmaktadır. Sitokinler, hücreler üzerine etki ederek 

“otokrin” etki, komşu hücreleri etkileyerek “parakrin” etki veya uzaktaki hücreleri 

etkileyerek “endokrin” etki gösterirler. Değişik hücre tipleri aynı sitokini salgılayabilir 

ve tek bir sitokin farklı hücre tipleri üzerine “pleiotropi” etki gösterebilir. Benzer 

görevler farklı sitokinler tarafından da uyarılabilir. Genelde, bir sitokin diğer 

sitokinleri üreten hedef hücreleri uyarir ve bir dizi şelale şeklinde salgılanırlar. 

Sitokinlerin bir kısmı sinerjik etki gösterirken, bir kısmı ise antagonistik etkiye sahiptir 

(Abbas ve ark 2012). 
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Sitokinlerin biyolojik etkileri birçok açıdan hormonlara benzemektedir. 

Sistemik olarak etki göstermekte, enflamasyon, akut faz reaksiyonu, yara iyileşmesi 

ve nöroimmün ağı etkilemektedirler. Fakat sitokinlerin hedef hücre yelpazesi 

hormonlara oranla daha geniştir ve daha da önemlisi hormonların aksine sitokinler özel 

bezler içerisinde organize olmuş bulunan özel hücreler tarafından üretilmemektedir. 

Bir başka deyişle bu mediatörler için tek bir organ kaynağı yoktur. Üretildikleri 

bölgeler etki edecekleri bölgelerin tahmin edilmesine her zaman izin vermeyebilir. 

Primer yapılarının anlaşılmasıyla beraber bazı sitokinlerin klasik enzimlere son derece 

benzediği görülmüş ise de, kalabalık bir “istisnalar listesi” bulunmasına rağmen 

sitokinler normalde enzimatik faaliyetler yürütmezler (Balkwill 2000, Balkwill 2001). 

Sitokinler hücre bölünmesi ve farklılaşmasının kontrolü, hematopoez ve 

bağışıklık sisteminin düzenlenmesi, yaraların iyileşmesi, kemik formasyonu ve 

hücresel metabolizmanın değiştirilmesi gibi biyolojik olaylarda rol oynamaktadır 

(Clemens 1991). Sitokin sekresyonu bakteriyel ürünler, immun kompleksler, toksinler, 

fiziksel incinmeler ve çeşitli enflamatuar olaylarla uyarılabilirler. Sitokinler polipeptid 

yapıda olup enflamasyonda en önemlileri interlökinler ve tümör nekroz faktör α’ dır. 

Özellikle IL-1 ve TNF-α birçok ortak biyolojik özellikleri paylaşır. Her ikisi de aktive 

makrofajlar, lenfosit ve diğer hücre tipleri tarafından oluşturulur ve proenflamatuar 

sitokinler olarak adlandırılırlar.  

Başlıca 3 etkiye sahiptirler (Baggiolini ve ark 1997); 

- Endotelyal etki: Lökosit adezyonu, prokoagülan aktivite ve trombosit aktive 

eden faktör aktivasyonundan sorumludurlar. 

- Fibroblastik etki: Kollagen sentezi ve fibroblast proliferasyonunu artırırlar. 

- Sistemik akut faz reaksiyonlarını tetikleyici etki: Aktive makrofajlardan 

salınan IL-1 ve TNF-α akut faz proteinlerinin artışı, ateş oluşumu ve iştah kaybından 

sorumludurlar (Bienvenu 1995, Drenth ve ark 1995, Armstrong ve ark 1996, 

Haeggstrom ve ark 2002). Sitokinlerin sınıflaması, gösterdikleri biyolojik etkinlikle 

ilişkilendirildiği için karışıklık yaratıcı olabilir. Sınıflamada standardizasyona rağmen 

daha önce saptanmış sitokinlerin isimleri yerleştiği için değiştirilmiştir. Benzer 

moleküle sahip iki ana grup olduğu söylenebilir. Bunlar proenflamatuar ve 

antienflamatuar sitokinlerdir. Bu iki grubun işlevsel kapasitelerinin farklı olduğuna 
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dikkat etmek gerekir. İlk önce tanımlanan IL-8' in ardından ona benzer moleküller 

sitokin olarak isimlendirilmiştir. Sürekli yenileri eklenmekle birlikte sayıları 40 

dolayındadır (Baggiolini ve ark 1997). 

1.8.2. Proenflamatuar Sitokinler 

İnterlökin 1, interlökin 6, interlökin 8 ve tümör nekroz faktör α gibi sitokinler, 

proenflamatuar sitokinler olarak bilinir ve enflamatuar değişikliklerin oluşmasında, 

patojenin eliminasyonunu sağlayan hızlı bağışıklık yanıtının ortaya çıkmasında rol 

alırlar (Tuğlu ve Kara 2003). 

Proenflamatuar sitokinler enflamasyonun önemli mediatörleri olarak bilinirler. 

Hedef dokular; dokunun mikro ortamındaki çeşitli sitokinlerin değişken 

konsantrasyonlarına bağlı olarak farklı etkilenebilir (Kaneyama ve ark 2002). 

Enflamasyon yapan enfeksiyon hastalıkları, otoimmün hastalıklar, tümoral, 

vasküler hastalıklar ve travma gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan doku 

hastalıklarının marofajları uyarması, bu hücrelerden IL-1; IL-6 ve TNF-α gibi 

proenflamatuar sitokinlerin sentezlenip salınmasına neden olur (Shafer ve ark 1994, 

Fu ve ark 1995, Kubota ve ark 1997, Alstergen ve ark 2003). 

Proenflamatuar sitokinlerin sinovitis, kemik ve kartilaj dejenerasyonunda 

önemli rolleri olduğu rapor edilmiştir (Shafer ve ark 1994, Fu ve ark 1995, Kubota ve 

ark 1997, Kubota ve ark 1998, Sander ve ark 1998, Takahashi ve ark 1998). 

Proenflamatuar sitokinlerin kemik rezorbsiyonu ve formasyonu üzerine düzenleyici 

rol oynadıkları, IL-1, TNF-α ve IL-6' nın osteoklastik kemik rezorbsiyonunu arttırdığı, 

diğer sitokinlerin ise kemik formasyonunu stimüle ettikleri gösterilmiştir (Jorgensen 

1997). 

İnterlökin 1 

İnterlökin 1’in temel görevi, enfeksiyon ve diğer enflamatuar uyarılara karşı 

doku cevabını yönetmektir (Abbas ve ark 2000). Monositler, IL-1 üretiminin ana 

kaynağıdır. Benzer biyolojik aktivitelere sahip IL-1α ve IL-1β olmak üzere iki formu 

vardır: IL-1’in farklı gen ürünleri olmalarına karşın aynı hücre yüzey reseptörüyle 

etkileşirler ve her ikisinin de “proenflamatuar”, “katabolik” ve diğer biyolojik 

aktiviteleri benzerdir (Dinarello 1991, Page 1991). İnterlökin 1β geninin 
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“ekspresyonu” en fazla monositler tarafından yapılırken, IL-1α’ nın büyük kısmı 

keratinositler tarafından “eksprese” edilir. Fibroblastlar, osteoklastlar, astrositler, 

timus ve korneanın epitel hücreleri, “Langerhans”, doğal öldürücü, düz kas, endotel, 

melanoma, T ve B hücreleri de IL-1 üretimi yapabilirler (Joost ve ark 1986). 

İnterlökin 1 sentezi, tümör nekroz faktör α, interferon α, interferon β, interferon 

γ gibi diğer sitokinler, bakteriyel endotoksinler, virüsler, mitojenler ve antijenlerle 

birlikte artış gösterir. İnterlökin 1β bir kısım biyolojik aktiviteleri, 

“adrenokortikotropin” (ACTH), prostoglandin E2 (PGE2) , IL-6 ve IL-8’ i içeren diğer 

mediatörlerin sentezinin arttırılması üzerinden dolaylı olarak kontrol edilir. İnterlökin 

1’ in kendi üretimini baskılayabilmesi veya arttırabilmesi nedeniyle, IL-1 sentezi 

kompleks kendi kendini kontrol eden bir mekanizma tarafından denetlenir. 

Siklooksijenaz ürünlerinin (prostoglandin E2 ve prostoglandin I2 ), makrofajlar 

tarafından IL-1 üretimini baskıladığı saptanmıştır (Kunkel ve Chensue 1985). 

İnterlökin 6 

İnterlökin 6’ nın başlıca kaynakları stimüle olmuş monositler, fibroblastlar ve 

endotelyal hücrelerdir. Ayrıca makrofajlar, T hücreleri ve B lenfositleri, granülositler, 

düz kas hücreleri, eozinofiller, kondrositler, osteoblastlar, mast hücreleri, glia 

hücreleri ve keratinositler de uyarımlardan sonra IL-6 üretebilirler. İnsan sütünün de 

IL-6 içerdiği bilinmektedir. Tümör nekroz faktörü, IL-1, trombosit kaynaklı büyüme 

faktörü, T ve B lenfositleri ile makrofajları aktive eden ajanların da IL-6 yapımını 

uyardığı saptanmıştır (Akira ve ark 1990, Bauer ve Herrmann 1991, Brach ve 

Herrmann 1992). İnterlökin 6 değişik dokuların büyümesini ve farklılaşmasını 

düzenleyen, birçok işlevi olan bir sitokindir. Hedef hücreye bağlı olarak büyümeyi 

uyaran, büyümeyi inhibe eden ve farklılaşmayı sağlayan etkinliğe sahiptir. İnterlökin 

6’ nın başlıca işlevleri arasında, B hücrelerinin farklılaşması (immünglobulin 

salınımı), değişik B hücrelerinde büyümeyi uyarma, hepatik akut faz yanıtına yol 

açma, makrofajlar ve T hücrelerinin etkinleşmesi ve farklılaşması ile nöronal 

farklılaşma sayılabilir. Sitokinler arası zengin iletişim (sitokin ağı) IL-6 üretimini 

düzenler (Akira 1993). 

İnterlökin 6’ nın, osteoklast ve osteoblast gelişimi ve fonksiyonunu 

düzenlemek yolu ile kemik metabolizması üzerine, belirgin etkileri olduğu 
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bilinmektedir (Manolagas 1998). İnterlökin 6 proteoglikan sentezi durdurulması 

yeteneğine sahiptir (Shinmei ve ark 1991, Malfait ve ark 1994). İnterlökin 6 ayrıca 

metalloproteinaz doku inhibitör üretimine yardımcı olur fakat matriks 

metalloproteinaz üretmez (Shingu ve ark 1995). 

İnterlökin 8 

İnterlökin 8 hem in vivo hem de in vitro ortamda nötrofiller ve T lenfositler 

için potent kemo-atatrakt faktörlerden biridir (Larsen ve ark 1989). İnterlökin 8 ayrıca 

TNF-α tarafından indüklenebilir. Diğer taraftan IL-6 sinoviyuma olduğu kadar 

kondrositler ve fibroblastlarada infiltre olan makrofajlar ve T lenfositler tarafından 

üretilir (Hirano ve ark 1988). 

İnterlökin 8; IL- 1β ve TNF-α tarafından ortaya çıkarılır, güçlü lokosit hücum 

ettirici ve lokosit aktive ettirici özelliklere sahiptir (Dinarello 1991). İnterlökin 8 

bilinen tüm hareketli immün hücreler için kemotaktiktir. Lökositlerin aktive olmuş 

endotelyal hücrelere yapışmasını baskılayarak antienflamatuar işlevleri etkilediği, in 

vivo koşullarda eritrositlere güçlü biçimde bağlandığından nötrofilleri aktive 

edemediği ve bu olgunun enflamatuar reaksiyonların düzenlenmesinde fizyolojik 

bakımdan önemli olabileceği vurgulanmaktadır (Darbonne ve ark 1991). 

İnterlökin 11 

İnterlökin 11; IL-6 ailesinin bir üyesi olup IL-6 ile örtüşen birçok özelliğe sahip 

yeni bir sitokindir (Chevalier ve ark 1996). Bir dereceye kadar her iki sitokinde 

osteoblastlar üzerinde glikoprotein130’ u aktive ederek osteoprotegerin ligand 

(RANKL) ortaya çıkmasını sağlar ve bu da osteoklastların formasyonuyla sonuçlanır 

(Yin ve ark 1993, Nandurkar ve ark 1996, Kurth ve ark 1999). 

İnterlökin 11 osteoklastogenezis, nörogenezis gibi hematopoetik ve 

nonhematopoetik sistemlerde önemli rol oynayan stromal hücre kaynaklı bir sitokindir 

(Du ve Williams 1997). 

İnterlökin 11 kemik iliği stromal hücresinden (Pau ve ark 1990), insan artiküler 

kondrositlerinden ve sinoviyositlerden (Maier ve ark 1993) köken alan ve hücre 

yüzeyindeki heterodinamik reseptöre bağlandıktan sonra biyolojik etkilerini açığa 

çıkaran bir sitokindir (Yin ve ark 1993). 
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Tümör Nekroz Faktör α 

Tümör nekroz faktör α ve tümör nekroz faktör ß isimli iki ayrı peptidden 

oluşmuştur. Biyolojik etkinlik yönünden aralarında fark yoktur. Çeşitli endojen 

ileticiler TNF' nin salınımına neden olabilirler. Proenflamatuar sitokin reaksiyonu, ilk 

olarak IL-1 ve TNF-α salınımı ile başlamaktadır. Tümör nekroz faktör α’ nın işlevleri 

arasında, lokal nötrofilik infiltrasyon, Schwartman reaksiyonu sonucu tümör nekrozu, 

endojen pirojen etki, akut faz reaktanlarında artış, kaşeksi, nötrofili ve anjiogenezise 

neden olma, endotelial hücreler ve astrositler üzerinde interselüler adezyon molekülü 

1 ekspresyonu artışı sayılabilir (Tuğlu ve Kara 2003). 

Tümör nekroz faktör α immunoenflamatuar reaksiyonlarda düşük 

konsantrasyonlarda lokal etki gösteren güçlü parakrin ve otokrin düzenleyicidir. Aynı 

zamanda birçok hücre tipinde büyüme ve farklılaşmayı düzenler. Çalışmalar TNF-α’ 

nın akut enflamasyonda ve antitümoral immunitede en önemli sitokin olduğunu 

göstermektedir. Nötrofil ve endotel hücrelerini uyararak adezyon ve kemotaksisi 

yönetir. Tümör nekroz faktör α aktive monositler, makrofajlar ve daha az çoğunlukla 

aktive T hücreler, B hücreler, mast hücreler, fibroblast, keratinosit, kupfer hücreleri, 

düz kas sinoviyal örtü hücreleri ve bazofil gibi birçok hücre tipinden salgılanmaktadır. 

Tümör nekroz faktör α üretimi IL-10, transforming growth faktör β, prostoglandin E2, 

siklosporin A, deksametazon, ibuprofen, metilprednizalon ve pentoksifilin tarafından 

inhibe edilir (Drenth ve ark 1995, Armstrong ve ark 1996, Dinarello 2002, Gardner ve 

ark 2003). Kemik yıkımına yol açan çeşitli sitokinlerin konsantrasyonu, etki gücü ve 

diğer mediatörlerle ilişkisi, kemik kaybı miktarını ve şiddetini belirler. İnterlökin 1β 

ve tümör nekroz faktör birlikte etki gösterdiklerinde, TNF’nin etkisi 100 kat, IL-1α ve 

IL-1β’ nın etkileri iki kat artış gösterir. “Optimal sinerji” durumunda bile IL-1β’ nın 

etkisi, TNF ve lenfotoksine göre 20 kat daha güçlüdür (Stashenko ve ark 1987). 

1.8.3. Temporomandibular Eklemde Proenflamatuar Sitokinler  

Proenflamatuar sitokinlerin internal düzensizliğin patogeneziyle ilişkili olduğu 

düşünülmektedir (Hamada ve ark 2008, Gülen ve ark 2009, Lee ve ark 2010). Örneğin 

sinoviyal sıvıda bulunan IL-1β ve IL-6’ nın osteoartrit gelişmesiyle ilişkili olduğu ileri 

sürülmektedir ve bununla birlikte artrosentezde prognostik faktör olarak bu sitokinlere 

ait birkaç rapor yer almaktadır. Sandler ve arkadaşları (McNeill 1997) internal 

düzensizliği olan TME’ li hastaların sinoviyal sıvısında IL-6 konsatrasyonları ile 



 

43 

 

artroskopik akut sinovitis arasında ilişki bulmuş ve bu nedenle sinoviyal sıvıdaki IL- 

6 konsantrasyonunun internal düzensizliği ve osteoartiriti olan TME’ lerde sinovitis 

göstergesi olarak kullanılabileceğini rapor etmiştir (Shafer ve ark 1994, Kuboto ve ark 

1998, Nishimura ve ark 2002). 

Temporomandibular eklemin hem fizyolojik hem de patolojik durumunda 

hangi sitokinin osteoklast farklılaşmasını etkilediği bilinmemektedir. 

Temporomandibular eklemin tedavisi açısından enflamatuar sitokinlerin 

osteoklastogenezis üzerindeki etkilerinin araştırılması çok önemlidir. İnterlökin 6 ve 

interlökin 11 osteoklastik kemik bozukluğu olan TME’ li hastalarda bu hastalıktan 

korunmaları için iyi bir tedavi hedefi olarak düşünülebilir. Ancak IL-6 ve IL-11 ile 

osteoklastlar arasındaki ilişkinin anlaşılması için bu hücrelerin fonksiyonlarının ve 

patofizyolojik ilişkilerinin çalışılması gerekmektedir. Temporomandibular eklem 

hastalarındaki teşhis ve tedavinin tanımlanması, bu sitokinlerin hastalığın derecesini 

değerlendirmek için moniterize edilmesi faydalı olabilir ve bu sitokinlerin lavaj ile 

uzaklaştırılması TME düzensizliklerinin klinik problemlerinin çözülmesinde faydalı 

olabilir (Kaneyama ve ark 2003). 

Nishimura ve arkadaşlarının (2004) yaptıkları bir çalışmada internal 

düzensizliği bulunan ve artrosentez uygulanan TME hastaları incelenmiş ve 

sitokinlerin artrosentez prognozuna nasıl bir etkisi olabileceği araştırılmış ve TME 

sıvısında IL-1β ve IL-6 mevcudiyetinin artrosentez sonucunun başarısız olma 

ihtimalini artırdığı sonucuna varılmıştır. 

Çoğunlukla enflamatör stimulusa neden olan proenflamatuar sitokinler IL- 1β, 

TNF-α, IL-6 ve IL-8’ dir (Whiteside 1994, Dinarello 1991, Arend ve ark 1990). Bu 

sitokinler yalnızca diz eklem problemli hastaların sinoviyal sıvısında değil internal 

düzensizliği ve osteoartiriti olan TME’ lerde de belirlenmiştir (Nouri ve ark 1984, 

Hopkins ve ark 1988, Verburg 1993, Kaneyama ve ark 2002, Nishimura ve ark 2002). 

İnternal düzensizlik ve osteoartiritli eklemler kısıtlanmış mandibular hareketlerle 

birlikte ağrıya egilimlidir. Burada genellikle sinovitis ve artiküler kartilaj 

dejenerasyonu ve sinoviyal sıvıda proenflamatuar sitokinler vardır (Shafer ve ark 

1994, Fu ve ark 1995, Kubota ve ark 1997, Kubota ve ark 1998, Takahashi ve ark 

1998, Sandler ve ark 1998). İnterlökin 1β ve tümör nekroz faktör α’ nın ana rolü 

proteoglikan ayrışmasıyla kartilajın dekstrüksiyonudur (Saklatvala 1986, Amer ve 
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Pratta 1989, Henderson ve ark 1989, Shinmei ve ark 1989, Wilbrink ve ark 1991, 

Okada ve ark 1992). Daha önce yapılmış çalışmalarda, proinflamatuar sitokin 

konsantrasyonları TME bozukluğu olan hastalarda kontrol grubuna göre daha yüksek 

bulunmuştur. Bu durum TME patogenezindeki proenflamatuar sitokin ağının 

immünolojik olarak aktive edildiğini göstermektedir (Kubota ve ark. 1997, Suzuki ve 

ark. 1999). 

Tümör nekroz faktör α’ nın stimülasyonuyla üretilen IL-8’ in T lenfositleri 

aktive ettiği ve bunun sonucunda da TME’ de IL-6’ nın salınmasına neden olduğu 

düşünülmektedir. Eklem aralığı ve sinoviyuma infiltre olan makrofaj ve lenfositlerin 

TME düzensizliğinin patogeneziyle ilişkili olduğu rapor edilmiştir (Kopp ve ark 

1983). Temporomandibular eklem dışındaki eklemlerin sinoviyal sıvısında IL-6 ve IL-

11 bulunmuş ve IL-6 ve IL-11’ in osteoartirit ve romatoid artiritin patogenezinde rol 

oynadığı bildirilmiştir (De Beneditti 1997, Trontzas 1998). 

Yapılan çalışmalar olgun osteoklastların farklılaşmasının osteoblastların 

yüzeyindeki nükleer faktör kapa B reseptör aktivatörü ligandının (receptor activator of 

nuclear factor kappa-B ligand, RANKL) açığa çıkmasını davet ettiğini göstermiştir 

(Lacey ve ark 1998, Yasuda ve ark 1998). RANKL; 1,25 dehidroksi vitamin D3, IL-

6, IL-7, IL-11, prostaglandin E2 ve parathormon gibi kemik rezorbsiyon faktörleri 

tarafından düzenlenebilir. Bununla birlikte TME’ de proenflamatuar sitokinler ve 

osteoklastlar arasındaki ilişki net değildir (Kaneyama ve ark 2003). 

Daha önce yapılan çalışmalarda dejeneratif değişime uğramış TME‘ lerin 

sinoviyal sıvısında IL-1β, TNF-α veya IL-6 nın artmış konsantrasyonları 

gösterilmiştir. Proenflamatuar sitokinler eklemde proteinaz salınımını artırabilir, 

matriks yıkım enzimlerinin ve enflamatuar mediatörlerin oluşmasını stimule edebilir 

ve kartilaj ile kemikteki yıkımı teşvik edebilir ve eklemdeki enflamasyonu artırabilir. 

Osteoklastik kemik yıkımının ayrıca TME bozukluklarının patogezinde rol oynadığı 

düşünülmektedir (Blackwood 1963, De Bont ve ark 1986). 

Sitokin reseptör antagonistleri ve inhibitörleri örneğin IL-1 antagonist, IL-10, 

transforming growth faktör β ve çözülebilir TNF-α, TME bozukluğu olan eklemlerin 

sinoviyal sıvısında belirlenmiştir (Fu ve ark 1995, Kuboto ve ark 1997, Takahashi ve 

ark 1998). 
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Temporomandibular eklem düzensizliği olan diğer eklemlerin sinoviyal 

sıvısındaki IL-6 varlığı osteoartirit veya romatoid artirite benzer patogeneze sahip 

olduğunu doğrular (Shinmei ve ark 1989, Wilbrink ve ark 1991, Lotz ve ark 1992, 

Neidel ve ark 1995, William ve Dayer 1995). 

Temporomandibular eklem düzensizliğinin patogenezinde yer alan enfeksiyon 

ağının rolünün anlaşılması için enflamatuar hücrelerin ve onların patofizyolojik 

ilişkilerinin fonksiyonlarının çalışılması gerekmektedir (Kaneyama ve ark 2002). 

Sinoviyal sıvıdaki IL-1β, TNF-α ve IL-6 gibi proenflamatuar sitokinlerin 

TME’ nin dejeneratif değişiklikleri ve sinovitisin patolojisiyle ilişkili olduğu 

düşünülmektedir (Fu ve ark 1995, Kuboto ve ark 1997, Takahashi ve ark 1998, Suzuki 

ve ark 1999). Sitokinlerin klinik durum ve görüntü karakteristiği arasındaki ilişki 

üzerine yapılmış çok az sayıda çalışma vardır ve bu çalışmalar az sayıda TME 

bozukluğu olan hastayı içermektedir. Sinoviyal sıvının analizinin klinik durum ve 

görüntü karakteristiklerini aydınlatıp aydınlatmayacağı tartışmalıdır (Kaneyama ve 

ark 2002). 

1.8.4. Diş Hekimliğinde Sitokinler 

Diş hekimliğinde sitokinler hakkında birçok çalışma yapılmıştır. Özellikle 

periodontolojide IL’ ler ve diğer sitokinlerin periodontal hastalıkların patogenezinde 

önemli rol oynadığı saptanmıştır. İnterlökin 1β, periodontal enfeksiyon alanlarında 

alveolar kemik yıkımından sorumlu en önemli sitokinlerden birisidir (Rasmussen ve 

ark 2000). İnterlökin 1β varlığında periodontal ligament fibroblastları tarafından PGE2 

sentezini arttırdığı ve osteoklastik kemik yıkımında IL-1β ve PGE2’ nin birlikte rol 

oynadıkları tespit edilmiştir (Saito ve ark 1991). Periodontitisli bölgelerden alınan 

doku örneklerinde bulunan IL-1β, TNF-α’ dan beş kat, IL-1α’ dan 40 kat fazla oranda 

bulunmuştur (Stashenko ve ark 1991). Ataoğlu ve ark (2002), pulpası enfekte olmuş 

dişlerde yaptıkları bir araştırmada sitokin seviyeleri ile etkilenen dişin klinik 

semptomları arasında bir ilişki kurulup kurulamayacağına araştırmışlardır. Tek köklü 

dişin periapikal eksüdasının incelendiği bu çalışma sonucuna dayanarak periapikal 

lezyonlarda IL-1β ve TNF-α seviyelerinin periapikal hastalığın durumunu 

yansıtmadığı kararına varmışlardır. Ayrıca yine bu çalışmaya göre kemik 

rezorpsiyonunda IL-1β, TNF-α’ dan daha önemli bulunmuştur. İnterlökin 1β ve TNF-

α gibi bazı sitokinlerin kemikte rezorpsiyon yapabildiği başka araştırmalarda da 



 

46 

 

gösterilmiştir. Ataoğlu ve ark (2000) kök ucunda lezyonu bulunan dişlerin periapikal 

eksudasında bu sitokinleri araştırmış ve daha büyük periapikal lezyonlarda IL-1β 

miktarlarının istatistiksel bakımdan anlamlı ölçüde fazla olduğunu bulmuşlardır. 

Nakano ve ark (2003) tarafından yürütülen bir çalışmada TNF-α, IL-1β, IL-6 

ve IL-8’ in plazma konsantrasyonların oral cerrahi işlemlerinin doğurduğu stresle ilgisi 

olup olmadığına incelenmiştir. Operasyon sırasında ve daha sonrasında TNF-α, IL-1β 

ve IL-8 miktarlarında anlamlı bir farklılaşma gözlenememiş iken IL-6 önemli miktarda 

artmıştır. Araştırmacılar IL-6’ nın cerrahi stres yoğunluğunu yansıttığını 

düşünmektedirler. 
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2. GEREÇ ve YÖNTEM 

Bu çalışma; Konya Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, 

Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Kliniği’ ne sınırlı ağız açıklığı ve eklem bölgesinde ağrı 

şikayeti ile başvuran, yaşları 18 ile 52 arasında değişen (ort 35,65±12,78 yıl), TME 

internal düzensizliği olan 23’ ü kadın, 17’ si erkek toplam 40 hastanın 40 

temporomandibular eklemi üzerinde yürütüldü. Çalışmanın dahil edilme kriterleri; 

TMD ile birlikte sadece temporomandibular eklem bölgesiyle sınırlı seyreden ağrı, 

devam eden ağrılı redüksiyonsuz kilitlenme, radyolojik görüntüde disk pozisyonunda 

değişiklik ve deformasyon ve buna bağlı zaman zaman şiddetlenen kronik ağrı ve çene 

hareketlerinde kısıtlılık görülen hastalar artrosentez uygulanabilecek hastalar olarak 

çalışmaya dahil edildi. Herhangi bir sistemik problemi bulunmayan, son 6 ay 

içerisinde herhangi bir ilaç tedavisi veya profesyonel yardım görmemiş, TMD teşhisi 

konulan, artrosentez işlemine kontrendikasyon oluşturacak sistemik bir hastalığı 

olmayan, hikayesinde majör travma şikayeti bulunmayan, TME’ sinde cerrahi 

operasyon yapılmamış olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Kas ağrısı bulunan hastalar 

çalışmaya dahil edilmedi. Sinoviyal sıvılardaki sitokin seviyesinin etkilenmemesi 

amacıyla, son 4 hafta içinde nonsteroidal ilaç kullanan hastalar çalışmaya dahil 

edilmedi. 

Klinik teşhisler, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile desteklenerek 

semptomların eklem içi yapılardan kaynaklanmış olmasına dikkat edildi.  

Bu çalışma; prospektif, randomize ve kontrollü olarak planlandı. 

2.1. Klinik Muayene 

Hastalarımızın ilk başvurularında; kişisel bilgiler, medikal ve dental anamnez 

ile TME muayenelerini içeren ekte sunulan formlar doldurtuldu (RDC/TMD) (Bkz. 

EK A). Bu formlarla hastaların, esas şikayetleri, başlangıç semptomları, şikayetlerinin 

süresi, diş sıkma ve gıcırdatma alışkanlıklarının varlığı, ağız açma ve kapama 

hareketleri sırasında eklemdeki ses varlığı, maksimum ağız açıklıkları (MAA) ölçüldü 

ve preauriküler bölgede palpasyonundaki ağrı durumu VAS skalası ile değerlendirildi. 

Çalışmaya dahil edilen hastalara araştırmanın amacı ve içeriği anlatıldı. 

Hastalar; tedavi, ilgili komplikasyonlar, kullanılacak materyaller konusunda 

bilgilendirildi ve gönüllü olarak çalışmaya katıldıklarına dair bilgilendirilmiş onay 
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formu imzaladı (Bkz. EK B). Araştırma için Selçuk Üniversitesi Klinik Araştırmalar 

Etik Kurulu’ ndan onay alındı (Etik Kurul Karar No: B.30.2.SEL.0.28.00.00/130-07). 

Operasyon öncesi ve operasyon sonrasındaki 1. ayda maksimum ağız açıklığı 

kumpasla ölçülerek belirlendi. Ayrıca görsel analog skala (VAS) (0=yok 10=şiddetli) 

değerleri işlemden hemen önce, 1, 2, 3, ve 4’ üncü haftalar sonunda daha önceden 

hazırlanmış olan forma kayıt edildi. Klinik muayenenin takibinde teşhisi doğrulamak 

amacıyla Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD’ de ağız açık ve 

kapalı pozisyonda iken MRG alındı. 

2.2. Artrosentez Tekniği 

2.2.1. İşlem İçin Kullanılan Malzemeler 

1. Lokal anestezik madde (2 ml Ultracain® DS Forte 40 mg/ml artikain HCL, 

0,0012mg/ml epinefrin) 

2. İki adet 20 gauge enjektör 

3. Bir adet 2,5 ml’ lik enjektör 

4. Laktatlı ringer solusyonu 

5. İki adet ependorf tüp 

6. Antiseptik solüsyon 

7. Steril kumpas 

Çalışmaya katılan tüm hastalara gönüllü denek bilgilendirme ve onay formu 

imzalatıldıktan sonra yarı oturur pozisyonda ve baş işlem uygulanmayacak tarafa 

döndürülerek pozisyonlandırıldı. Operasyondan önce hastanın maksimum ağız 

açıklığı ölçüldü (Şekil 2.1). Temporomandibular eklem üzerindeki preauriküler deri 

ve kulak topikal antiseptik solüsyon ile silinerek hazırlandı ve bölge steril yeşil bir örtü 

ile izole edildi (Şekil 2.2). Eklem bölgesinin, anestezisi aurikulo-temporomandibular 

sinirin 0,5-1 cc’ lik ultracain (Ultracain DS Forte; Aventis®) ile blokajı yapılarak 

sağlandı (Şekil 2.3). Fossa ve eminens üzerinde artroskopik prosedürde kullanılan giriş 

noktalarına benzer şekilde; ilk giriş noktası tragus-lateral kantus çizgisinin 2 mm 

altında ve kulağın 10 mm önünde, ikinci giriş noktası ise 20 mm önünde ve 8 mm 



 

49 

 

altında yer alacak şekilde noktalar belirlendi (Şekil 2.4). Artrosentez öncesi örnekleri 

almak amacıyla inferolateral yaklaşımla ilk noktadan TME’ nin üst kompartımanına 

20 gauge’ lık ilk iğne yerleştirildi. Bu işlem sonrasında ikinci bir iğne ikinci noktaya 

yerleştirildi ve üst eklem kompartmanının 200 ml steril ringerli laktat solüsyonuyla 

rahat olarak iğneden akacak şekilde irrigasyonuna başlandı (Şekil 2.5). İkinci iğneden 

ilk akan 2 ml’ lik irrigasyon solüsyonu ependorf tüplere alındı (Şekil 2.5) ve sonrasında 

artrosentez işlemi tamamlandı. Elde edilen ependorf tüplerdeki seyreltik sinoviyal sıvı 

örnekleri hemen Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma Merkezi’ nde 

20 dakika süre ile 3000 rpm’ de santrifüj edildi ve süpernatantlar -80° C’ye kadar 

soğutulabilen derin dondurucuya aktarıldı (Şekil 2.6). Tedavi sonrası hastalara 

herhangi bir ilaç verilmedi. Tüm hastalara 4 hafta sonra ikinci bir artrosentez işlemi 

aynı protokolle yapılarak artrosentez sonrası aynı yöntemle yeni örnekler elde edildi. 

 

Şekil 2.1. Operasyon öncesi maksimum ağız açıklığının ölçülmesi 
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Şekil 2.2. Operasyon sahasının hazırlanması. 

 

Şekil 2.3. Aurikulotemporomandibular sinirin blokajı. 
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Şekil 2.4. Artrosentez için iki 20 gaugelik iğnenin yerleştirilmesi. 

 

Şekil 2.5. Üst eklem boşluğunun basınçlı irrigasyonu. 
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Şekil 2.6. Eklem sıvısının ependorf tüplere aktarılması. 

İşlem sonrasında birinci aydaki ağrının operasyondan önceki ağrıya kıyasla 

azalmış olması ve maksimum ağız açıklığının 38 mm’ den fazla olması tedavinin 

başarı kriteri olarak kabul edildi (Nishimura 2004). 

3.2. Düşük Seviyeli Lazer Uygulaması 

Randomize olarak 40 temporomandibular eklem iki gruba ayrılmıştır. Birinci 

gruba (n=20) sadece artrosentez uygulanırken, ikinci gruba (n=20) artrosenteze ek 

olarak düşük düzeyli lazer tedavisi (DDLT) uygulandı. DDLT bir ay boyunca toplam 

12 seans halinde hafta içi günlerde gün aşırı olacak şekilde uygulandı. Artrosentez 

grubunda DDLT’ ye artrosentezin hemen ardından başlanmıştır. Tedavide 830 nm 

dalgaboylu, 450 mW güç çıkışı olan bir infrared (düşük seviyeli lazer) Ga-As-Al diyot 

lazer aleti (BTL Medikal, Medicom, Czeck) kullanıldı (Şekil 2.7). 1 cm çapındaki lazer 

probu cilde hafifçe temas ettirilmek suretiyle doğrudan ve dikey pozisyonda Bradley 

ve ark (2000)’ nın tarif ettiği noktalara (Şekil 2.8) uygulandı (Şekil 2.9). 
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Şekil 2.7. BTL-4110 DDLT cihazı. 

 

Şekil 2.8.  Bradley ve ark (2000)’ ın tarif ettiği lazer uygulama noktaları. 
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Şekil 2.9.  Düşük seviyeli lazer probu yadımıyla uygulama. 

2.3. Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi 

Hastaların ağrı değerlendirmesi Visual Analogue Scale (VAS) ile yapıldı. 

VAS değerlendirme yönteminde 10 birimlik bir hat üzerinde hiç ağrı olmaması 

0, hissedilen en şiddetli ağrı 10, orta derecede ağrının 5 puan olduğu açıklandı. 

İşlemden önce bu açıklamalara göre hastalardan ağrılarını 10 birimlik çizgi üzerinde 

işaretlemeleri istendi ve bu değerler ağrı skorlarını oluşturdu. Hastaların ağrı 

değerlendirmeleri ilk muayene edildikleri andaki değerden başlayarak işlemden sonra 

7 günde bir olmak üzere hasta tarafından not edildi. Bazal değer, 7’ nci gündeki değer, 

14’ üncü gündeki değer, 21’ inci gündeki değer ve 28’ inci gündeki değer olmak üzere 

toplam 5 değer elde edildi. 

2.4. Sinoviyal Sıvı Örneklerinin Hazırlanması 

Tüm örnekler, 20 gauge’ luk iğne kullanılarak superior eklem boşluğuna 2,0 

ml’ lik laktatlı ringer solüsyonu 10 kez enjekte edilip aspire edilerek dilüe sinoviyal 

sıvı olarak toplandı. Örneklerin ortalama hacmi 2,0 ml idi. Örnekler çözündürüldükten 

sonra 20 dakika süre ile 3000 rpm’de santrifüj edildi (Şekil 2.10). 



 

55 

 

 

Şekil 2.10. Örneklerin santrifüje edilmesi. 

2.4.1. Sinoviyal Sıvılarda IL-1β, IL-6, IL-8 ve TNF-α Konsantrasyonlarının 

Belirlenmesi 

Alınan TME sinoviyal sıvı örneklerinin toplanması sonrasında IL-1β, IL-6, IL-

8 ve TNF-α analizleri Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma 

Laboratuarı’ nda Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (ELISA) yöntemi ile 

Invitrogen™ marka ticari kitler kullanılarak gerçekleştirildi (Şekil 2.11). 

 

Şekil 2.11. Invitrogen Eliza İnceleme Kiti 

İnterlökin 6 konsantrasyonunun belirlenmesi 

Ajanların hazırlanması: 

a. IL-6 Standardının Çözdürülmesi ve Sulandırılması 

- Standart, 2500 pg/mL olacak şekilde Standart Sulandırıcı Tampon (Standart 

Diluent Buffer) ile ürün etiketine uygun olarak çözündürüldü. Tam çözünme için 10 

dk beklendi. 
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- Çözündürülmüş 200 µl standart 800 µl Standart Sulandırıcı Tampon içeren 

tüpe aktarılarak 500 pg/mL konsantrasyonda IL-6 standardı (st. 1) elde edildi. 

- Daha sonra standart 1’ in ½’ lik seri sulandırmaları sonucu 500; 250; 125; 

62,5; 31,2; 15,6 ve 7,8 pg/mL konsantrasyonda standartlar hazırlandı (Çizelge 2.1). 

Çizelge 2.1. IL-6 standart dilüsyonları. 

 Standart Ekle: İçine: 

St. 1 500 pg/ml 200 µl stok std. 800 µl std. diluent 

St. 2 250 pg/ml 300 µl st. 1 300 µl std. diluent 

St. 3 125 pg/ml 300 µl st. 2 300 µl std. diluent 

St. 4 62,5 pg/ml 300 µl st. 3 300 µl std. diluent 

St. 5 31,2 pg/ml 300 µl st. 4 300 µl std. diluent 

St. 6 15,6 pg/ml 300 µl st. 5 300 µl std. diluent 

St. 7 7,8 pg/ml 300 µl st. 6 300 µl std. diluent 

St. 8 0 pg/ml 300 µl st. 7 Boş Tüp 

b. Deney Yöntemi 

Kuyucuklara 100 μL standart, kontrol ve örnek 50 μL biotin Konjugat ile 

birlikte eklendi. Oda sıcaklığında hafifçe çalkalanarak 2 saat inkübasyona bırakıldı, 

daha sonra yuvalar yıkandı (Şekil 2.12). 100 μL streptavidin-HRP konjugatı yuvaya 

eklendi ve oda sıcaklığında hafifçe çalkalanarak 30 dakika inkübe edildi. Daha sonra 

yuvalar yıkandı. 100 μL Stabilize Kromojen yuvalara eklendi. 30 dakika oda 

sıcaklığında çalkalanarak inkübasyona bırakıldı. 100 μL stop solüsyonu eklendi ve 

plaktaki yuvaların absorbansları mikrotitre plaklarının spektrofotometresinde (Biotek-

EL 311) 450 nm’ de okundu. 
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Şekil 2.12. Plağın İnkübatöre konulması. 

İnterlökin 1β konsantrasyonunun belirlenmesi 

Ajanların hazırlanması: 

a. IL-1β Standardının Çözündürülmesi ve Sulandırılması 

- Standart, 2500 pg/mL olacak şekilde Standart Sulandırıcı Tampon (Standart 

Diluent Buffer) ile ürün etiketine uygun olarak çözündürüldü. Tam çözünme için 10 

dk beklendi. 

- Çözündürülmüş 100 µl stok standart 900 µl Standart Sulandırıcı Tampon ile 

dilüe edilerek tüpe aktarıldı 250 pg/mL IL-1β standart (st. 1) elde edildi. 

- Sonra bu standarttan ½’ lik seri sulandırmalar hazırlanarak 125; 62,5; 31,2; 

15,6; 7,8 ve 3,9 pg/mL konsantrasyonda standartlar hazırlandı (Çizelge 2.2). 
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Çizelge 2.2. IL-1β standart dilüsyonları. 

 Standart Ekle: İçine: 

St. 1 250 pg/ml 100 µl stok std. 900 µl std. diluent 

St. 2 125 pg/ml 250 µl st. 1 250 µl std. diluent 

St. 3 62,5 pg/ml 250 µl st. 2 250 µl std. diluent 

St. 4 31,2 pg/ml 250 µl st. 3 250 µl std. diluent 

St. 5 15,6 pg/ml 250 µl st. 4 250 µl std. diluent 

St. 6 7,8 pg/ml 250 µl st. 5 250 µl std. diluent 

St. 7 3,9 pg/ml 250 µl st. 6 250 µl std. diluent 

St. 8 0 pg/ml 250 µl st. 7 Boş Tüp 

b. Deney Yöntemi 

ELISA plakları ve reaktifler oda ısısına getirildikten sonra, 50 μL standart ve 

örnek 100 μL biotin Konjugat ile birlikte plak yuvalarına eklendi. Oda sıcaklığında 

hafifçe çalkalanarak 2 saat inkübasyona bırakıldı, daha sonra yuvalar yıkandı. 100 μL 

streptavidin-HRP konjugatı yuvaya eklendi ve oda sıcaklığında hafifçe çalkalanarak 

30 dakika inkübe edildi. Daha sonra yuvalar yıkandı. 100 μL Stabilize Kromojen 

yuvalara eklendi. 25 dakika oda sıcaklığında çalkalanarak inkübasyona bırakıldı. 100 

μL stop solüsyonu eklendi ve plaktaki yuvaların absorbansları mikrotitre plaklarının 

spektrofotometresinde (Biotek-EL 311) 450 nm’ de okundu. 

İnterlökin 8 konsantrasyonunun belirlenmesi 

Ajanların hazırlanması: 

a. IL-8 Standardının Çözündürülmesi ve Sulandırılması 

- Standart, 10 ng/mL olacak şekilde Standart Sulandırıcı Tampon (Standart 

Diluent Buffer) ile ürün etiketine uygun olarak çözündürüldü. Tam çözünme için 10 

dk beklendi. 
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- Çözündürülmüş 100 µl stok standart 900 µl Standart Sulandırıcı Tampon ile 

dilüe edilerek 1000 pg/mL IL-8 standardı (st. 1) elde edildi. 

- Sonra bu standarttan ½’ lik seri sulandırmalar hazırlanarak 500; 250; 125; 

62,5; 31,2 ve 15,6 pg/mL konsantrasyonda standartlar hazırlandı (Çizelge 2.3). 

Çizelge 2.3. IL-8 standart dilüsyonları. 

 Standart Ekle: İçine: 

St. 1 1000 pg/ml 100 µl stok std. 900 µl std. diluent 

St. 2 500 pg/ml 300 µl st. 1 300 µl std. diluent 

St. 3 250 pg/ml 300 µl st. 2 300 µl std. diluent 

St. 4 125 pg/ml 300 µl st. 3 300 µl std. diluent 

St. 5 62,5 pg/ml 300 µl st. 4 300 µl std. diluent 

St. 6 31,2 pg/ml 300 µl st. 5 300 µl std. diluent 

St. 7 15,6 pg/ml 300 µl st. 6 300 µl std. diluent 

St. 8 0 pg/ml 300 µl st. 7 Boş Tüp 

b. Deney Yöntemi 

ELISA plakları ve reaktifler oda ısısına getirildikten sonra, 50 μL standart, 

kontrol ve örnekler plak yuvalarına eklendi. 50 μL biotin konjugat eklendi oda 

sıcaklığında 90 dakika inkübasyona bırakıldı, daha sonra yuvalar yıkandı ve 100 μL 

streptavidin-HRP çalışma solusyonu yuvalara eklendi. Oda sıcaklığında hafifçe 

çalkalanarak 30 dakika inkübe edildi. Daha sonra yuvalar yıkandı. 100 μL Stabilize 

Kromojen yuvalara eklendi. 30 dakika oda sıcaklığında çalkalanarak inkübasyona 

bırakıldı. 100 μL stop solüsyonu eklendi ve plaktaki yuvaların absorbansları mikrotitre 

plaklarının spektrofotometresinde (Biotek-EL 311) 450 nm’ de okundu. 
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Tümör nekroz faktör α konsantrasyonunun belirlenmesi 

a. TNF-α Standardının Çözündürülmesi ve Sulandırılması 

- Standart, 2000 pg/mL olacak şekilde Standart Sulandırıcı Tampon (Standart 

Diluent Buffer) ile ürün etiketine uygun olarak çözündürüldü. Tam çözünme için 10 

dk beklendi. 

- Çözündürülmüş 300 µl stok standart 300 µl Standart Sulandırıcı Tampon ile 

dilüe edilerek 1000 pg/mL IL-1β standardı (st. 1) elde edildi. 

- Sonra bu standarttan ½’ lik seri sulandırmalar hazırlanarak 500; 250; 125; 

62,5; 31,2 ve 15,6 pg/mL konsantrasyonda standartlar hazırlandı (Çizelge 2.4). 

Çizelge 2.4. TNF-α standart dilüsyonları. 

 Standart Ekle: İçine: 

St. 1 1000 pg/ml 300 µl stok std. 300 µl std. diluent 

St. 2 500 pg/ml 300 µl st. 1 300 µl std. diluent 

St. 3 250 pg/ml 300 µl st. 2 300 µl std. diluent 

St. 4 125 pg/ml 300 µl st. 3 300 µl std. diluent 

St. 5 62,5 pg/ml 300 µl st. 4 300 µl std. diluent 

St. 6 31,2 pg/ml 300 µl st. 5 300 µl std. diluent 

St. 7 15,6 pg/ml 300 µl st. 6 300 µl std. diluent 

St. 8 0 pg/ml 300 µl st. 7 Boş Tüp 

b. Deney Yöntemi 

- ELISA plakları ve reaktifler oda ısısına getirildikten sonra, 50 μL İnkübasyon 

Tamponu standart ve serum/plazma örneklerini içeren plak yuvalarına eklendi. Hücre 

kültürü örnekleri içeren kuyucuklara 50 μL Standart Sulandırıcı Tampon eklendi. 

Kromojen için ayrılmış kısımlar boş bırakıldı. 



 

61 

 

- Sıfır kuyucuklara 100 μL Standart Sulandırıcı Tampon eklendi. Kromojen 

için ayrılmış kısımlar boş bırakıldı. 

- Uygun mikrotiter kuyucuklara 100 μL kontrol, örnek ve standart eklendi. 

- Plate yüzeyleri sarılarak 120 dakika oda sıcaklığında inkübasyona bırakıldı. 

- Her bir yuvaya (kromojen konjugatlar hariç) 100 μL biotin konjugat eklendi. 

- Plate yüzeyleri sarılarak 60 dakika oda sıcaklığında inkübasyona bırakıldı. 

- Plak yıkama solüsyonuyla tekrar yıkandı. 

- Her yuvaya (kromojen konjugatlar hariç) 100 μL strep-HRP eklenip oda 

sıcaklığında 30 dakika inkübasyona bırakıldı. 

- Plak yıkama solüsyonuyla tekrar yıkandı. 

- 100 μL Stabilize Kromojen eklenerek 30 dakika inkübasyona bırakıldı. 

- Her yuvaya 100 μL TMB stop solüsyonu eklendi, yavaşça çalkalanarak mavi 

rengin sarıya dönmesi sağlandı. 

- Bu işlemden sonra plaktaki yuvaların absorbansları mikrotitre plaklarının 

spektrofotometresinde (Biotek-EL 311) 450 nm’ de okundu. 
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3. BULGULAR 

3.1. İstatistiksel Değerlendirme 

3.1.1. Hastaların Yaş ve Cinsiyet Dağılımlarının Karşılaştırılması 

Gruplara göre yaş ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05; Çizelge 3.1). Artrosentez uygulanan grupta yaş ortalaması 

28,75±9,519; artrosentez ile birlikte lazer uygulanan grupta ise 30,25±8,873 olarak 

görülmektedir. Gruplar arası yaş ortalaması normal dağılıma uymaktadır (Şekil 3.1). 

Çalışmaya katılan hastaların cinsiyetlere göre dağılımı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır (p<0,05). Kadınların sayısı erkeklere göre daha 

yüksektir (Çizelge 3.1) (Şekil 3.2). 

Çizelge 3.1. Gruplara göre yaş ve cinsiyet karşılaştırması. 

 
Artrosentez Uygulanan 

Grup (n=20) 

Artrosentez ile birlikte Lazer 

Uygulanan Grup (n=20) 

Yaş (std. sapma) 28,75±9,519 30,25±8,873
 

Erkek n=8 (%40) n=9 (%45) 

Kadın n=12 (%60) n=11 (%55) 

 

Şekil 3.1. Gruplara göre yaş dağılımı. 
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Şekil 3.2. Gruplara göre cinsiyet dağılımı. 

3.1.2. Şikayet Olan Eklem Bölgesi 

Klinik şikayet oluşturan eklem bölgesi gruplar arasında karşılaştırıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05; Çizelge 3.2). 

Çizelge 3.2.
 
Etkilenen eklem bölgesinin gruplara göre karşılaştırılması. 

  

Artrosentez 

Uygulanan Grup 

(n=20) 

Artrosentez ve Lazer 

Uygulanan Grup 

(n=20) 

Toplam 

Etkilenen 

Eklem 

Sağ n=10 (%50) n=11 (%55) n=21 

Sol n=10 (%50) n=9 (%45) n=19 

Toplam  n=20 (%100) n=20 (%100) n=40 

3.1.3. VAS Skorları 

Artrosentez uygulamasının VAS skorlarına etkisi 

Artrosentez işlemi uygulamadan önce bir kez ve işlem uygulandıktan sonra 

dört kez olmak üzere hastalara ağrı seviyelerini 0-10' a kadar derecelendirmeleri 

istenmiştir (Çizelge 3.3). 
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Çizelge 3.3. Artrosentez uygulanan grupta tedavi öncesi ve sonrasında hastaların 

hissetikleri ağrı seviyeleri (VAS) frekansları ve yüzdeleri. 

 Pre-op 

Post-op 

(1. Hafta) 

Post-op 

(2. Hafta) 

Post-op 

(3. Hafta) 

Post-op 

(4. Hafta) 

Seviye N % N % N % N % N % 

0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 5 

1 0 0 0 0 0 0 1 5 1 5 

2 0 0 0 0 1 5 2 10 5 25 

3 1 5 3 15 3 15 6 30 7 35 

4 1 5 3 15 6 30 5 25 2 10 

5 3 15 5 25 6 30 3 15 3 15 

6 5 25 5 25 2 10 0 0 0 0 

7 6 30 3 15 2 10 2 10 1 5 

8 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 2 10 1 5 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Yukarıdaki tabloda tedavi öncesi ve sonrasında hastaların hissetikleri ağrı 

seviyeleri frekansları ve yüzdeleri görülmektedir. Örneğin işlem öncesinde 20 hastanın 

% 30' u (6 kişi) 7 seviyesinde ağrı hissetmektedir. % 25' i (5 kişi) 6 seviyesinde ağrı 

hissetmektedir. 

Preoperatif ve postoperatif ağrı seviyeleri arasında değişim olup olmadığını 

belirlenmek istenmiştir. Bu amaçla Friedman testi uygulanmıştır. Friedman testi, bir 

gruptan k işlem için sıralı, skor ya da aralıklı ölçeklerle elde edilmiş verilerin işlem 

etkilerini test etmek amacıyla kullanılır (Çizelge 3.4). 

Ölçümlere ait ortalama, standart sapma ile minimum ve maksimum değerler 

aşağıdaki gibidir. 
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Çizelge 3.4. Sadece artrosentez uygulamasının VAS skorlarına etkisi. 

Ölçümler N Ort. Std. S. Min. Maks.   

Test İstatististikleri (a)  

N 20 

Chi-Square 65,625 

Df 4 

Asymp. Sig. 0,000 

a  Friedman Test 

 

Pre-op 20 6,4 1,535 3 9 

Post-op 

(1. Hafta) 
20 5,3 1,560 3 9 

Post-op 

(2. Hafta) 
20 4,55 1,317 2 7 

Post-op 

(3. Hafta) 
20 3,6 1,729 0 7 

Post-op 

(4. Hafta) 
20 3,1 1,586 0 7 

0H : Artrosentez öncesi ve sonrasındaki ölçümler arasında fark yoktur. 

1H : Artrosentez öncesi ve sonrasındaki ölçümler arasında fark vardır. 

P (sig.): 0,00<0,05
 
olduğundan 0H  hipotezi red edilir, artrosentez öncesi ve 

sonrasındaki VAS ölçümleri arasında fark vardır. İşlem sonrasında ağrı seviyelerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş vardır. 

Artrosentez grubunda yapılan ölçümlerin herbirinin arasındaki farklılığı 

belirlemek için her ölçüm grubu ikili olarak Bonferroni Testi ile karşılaştırılmıştır 

(Çizelge 3.5). 
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Çizelge 3.5. Artrosentez grubunda VAS değerleri için Bonferroni Testi. 

Tekrarlar Tekrarlar Ortalama farkı Std. Hata Sig. 

Pre-op Post-op 1. Hafta 1,1 0,490 0,272 

 Post-op 2. Hafta 1,85(*) 0,490 0,003 

 Post-op 3. Hafta 2,80(*) 0,490 0,000 

 Post-op 4. Hafta 3,30(*) 0,490 0,000 

Post-op 1. Hafta Preo-op -1,1 0,490 0,272 

 Post-op 2. Hafta 0,75 0,490 1,000 

 Post-op 3. Hafta 1,70(*) 0,490 0,008 

 Post-op 4. Hafta 2,20(*) 0,490 0,000 

Post-op 2. Hafta Preo-op -1,85(*) 0,490 0,003 

 Post-op 1. Hafta -0,75 0,490 1,000 

 Post-op 3. Hafta 0,95 0,490 0,557 

 Post-op 4. Hafta 1,45(*) 0,490 0,039 

Post-op 3. Hafta Preo-op -2,80(*) 0,490 0,000 

 Post-op 1. Hafta -1,70(*) 0,490 0,008 

 Post-op 2. Hafta -0,95 0,490 0,557 

 Post-op 4. Hafta 0,5 0,490 1,000 

Post-op 4. Hafta Preo-op -3,30(*) 0,490 0,000 

 Post-op 1. Hafta -2,20(*) 0,490 0,000 

 Post-op 2. Hafta -1,45(*) 0,490 0,039 

 Post-op 3. Hafta -0,5 0,490 1,000 

*:  iki ölçüm arasında fark vardır. 

 İşlem öncesi ölçümle işlem sonrası 2, 3 ve 4' üncü ölçümler arasında fark 

vardır. 

 İşlem sonrası birinci ölçümle, 3 ve 4' üncü ölçümler arasında fark vardır. 

 İşlem sonrası ikinci ölçümle, pre-op ve 4' üncü ölçümler arasında fark vardır. 

 İşlem sonrası üçüncü ölçümle, pre-op ve 1' inci ölçümler arasında fark vardır. 
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 İşlem sonrası dördüncü ölçümle, pre-op, 1 ve 2' nci ölçümler arasında fark 

vardır. 

 En çok fark pre-op-post-op 4’ üncü hafta arasında çıkmıştır. 

 En az fark post-op 3-post-op 4’ üncü haftalar arasında çıkmıştır. 

20 hastaya uygulanan artrosentez işlemi öncesi, sonrası ağrı seviyelerinin 

cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için "Mann-Whitney U 

Testi" yapılmıştır (Çizelge 3.7). 

Çizelge 3.6. Artrosentez grubu için VAS değerlerinin ortalama rankları.   

 Cinsiyet N 
Ortalama 

Rank 

Ranklar 

Toplamı 

Pre-op Kız 12 10,17 122,0 

 Erkek 8 11 88,0 

Post-op 1 Kız 12 9,75 117,0 

 Erkek 8 11,63 93,0 

Post-op 2 Kız 12 10,00 120,0 

 Erkek 8 11,25 90,0 

Post-op 3 Kız 12 10,58 127,0 

 Erkek 8 10,38 83,0 

Post-op 4 Kız 12 10,50 126,0 

 Erkek 8 10,50 84,0 

Test istatistikleri (b) 

Çizelge 3.7. Artrosentez grubu için cinsiyetlere göre VAS değerlerinin Mann-

Whitney U Testi ile değerlendirilmesi. 

 Pre-op Post-op 1 Post-op 2 Post-op 3 Post-op 4 

Mann-Whitney U 44,000 39,000 42,000 47,000 48,000 

Wilcoxon W 122,000 117,000 120,000 83,000 84,000 

Z -0,316 -0,708 -0,477 -0,079 0,000 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 
0,752 0,479 0,634 0,937 1,000 

Exact Sig. 

[2*(1-tailed Sig.)] 
0,792(a) 0,521(a) 0,678(a) 0,970(a) 1,000(a) 
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0H : Cinsiyete göre ağrı medyanları arasında fark yoktur. 

1H : Cinsiyete göre ağrı medyanları arasında fark vardır. 

P(sig.)>0,05 olduğundan 0H  hipotezi red edilemez, cinsiyet ağrı seviyeleri 

üzerinde etkili değildir. 

Artrosentez ile birlikte lazer uygulamasının VAS skorlarına etkisi 

Artrosentez ile birlikte lazer uygulamadan önce bir kez ve işlem uygulandıktan 

sonra dört kez olmak üzere hastalara ağrı seviyelerini 0-10' a kadar derecelendirmeleri 

istenmiştir. 

Elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir. 

Çizelge 3.8. Artrosentez ile birlikte lazer uygulanan grupta tedavi öncesi ve sonrasında 

hastaların hissetikleri ağrı seviyeleri (VAS) frekansları ve yüzdeleri. 

 Pre-op Post-op 1 Post-op 2 Post-op 3 Post-op 4 

Seviye N % N % N % N % N % 

0 0 0 0 0 0 0 2 10 4 20 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 

2 0 0 4 20 8 40 8 40 8 40 

3 1 5 1 5 2 10 4 20 4 20 

4 1 5 6 30 6 30 2 10 0 0 

5 3 15 5 25 3 15 3 15 2 10 

6 4 20 2 10 1 5 1 5 0 0 

7 5 25 1 5 0 0 0 0 0 0 

8 3 15 1 5 0 0 0 0 0 0 

9 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Yukarıdaki tabloda tedavi öncesi ve sonrasında hastaların hissetikleri ağrı 

seviyeleri, frekansları ve yüzdeleri görülmektedir. Örneğin işlem öncesinde 20 

hastanın % 25' i (5 kişi) 7 seviyesinde ağrı hissetmektedir. % 20' si (4 kişi) 6 

seviyesinde ağrı hissetmektedir. 
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Ölçümlere ait ortalama, standart sapma ile minimum ve maksimum değerler 

aşağıdaki gibidir (Çizelge 3.9). 

Çizelge 3.9. Artrosentez ile birlikte lazer uygulamasının VAS skorlarına etkisi. 

Ölçümler N Ort. Std. S. Min. Maks.   

Test İstatististikleri (a) 

N 20 

Chi-Square 64,781 

Df 4 

Asymp. Sig. 0,000 

 a Friedman Testi 

 

Pre-op 20 6,65 1,755 3 10 

Post-op 

(1. Hafta) 
20 4,35 1,663 2 8 

Post-op 

(2. Hafta) 
20 3,35 1,308 2 6 

Post-op 

(3. Hafta) 
20 2,85 1,598 0 6 

Post-op 

(4. Hafta) 
20 2,00 1,451 0 5 

Bu ölçümler arasında ağrı seviyelerinde değişim olup olmadığı belirlemek 

istenmiştir. Bu amaçla Friedman testi uygulanmıştır.
 

0H : Artrosentez öncesi ve sonrasındaki ölçümler arasında fark yoktur. 

1H : Artrosentez öncesi ve sonrasındaki ölçümler arasında fark vardır. 

P(sig.): 0,00<0,05
 
olduğundan 0H  hipotezi red edilir, artrosentez öncesi ve 

sonrasındaki ölçümler arasında fark vardır. İşlem sonrasında ağrı seviyelerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş vardır.  

Artrosentez ile birlikte lazer uygulanan grupta yapılan ölçümlerin herbirinin 

arasındaki farklılığı belirlemek için her ölçüm grubu ikili olarak Bonferroni Testi ile 

karşılaştırılmıştır (Çizelge 3.10).  
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Çizelge 3.10. Artrosentez ile birlikte lazer uygulanan grupta VAS değerleri için 

Bonferroni Testi sonuçları. 

Tekrarlar Tekrarlar Ortalama farkı Std. Hata Sig. 

Preo-op Post-op 1. Hafta 2,30(*) 0,494 0,000 

 Post-op 2. Hafta 3,30(*) 0,494 0,000 

 Post-op 3. Hafta 3,80(*) 0,494 0,000 

 Post-op 4. Hafta 4,65(*) 0,494 0,000 

Post-op 1. Hafta Preo-op -2,30(*) 0,494 0,000 

 Post-op 2. Hafta 1,0 0,494 0,459 

 Post-op 3. Hafta 1,50(*) 0,494 0,031 

 Post-op 4. Hafta 2,35(*) 0,494 0,000 

Post-op 2. Hafta Preo-op -3,30(*) 0,494 0,000 

 Post-op 1. Hafta -1,0 0,494 0,459 

 Post-op 3. Hafta ,50 0,494 1,000 

 Post-op 4. Hafta 1,35 0,494 0,075 

Post-op 3. Hafta Preo-op -3,80(*) 0,494 0,000 

 Post-op 1. Hafta -1,50(*) 0,494 0,031 

 Post-op 2. Hafta -,50 0,494 1,000 

 Post-op 4. Hafta ,85 0,494 0,888 

Post-op 4. Hafta Preo-op -4,65(*) 0,494 0,000 

 Post-op 1. Hafta -2,35(*) 0,494 0,000 

 Post-op 2. Hafta -1,35 0,494 0,075 

 Post-op 3. Hafta -,85 0,494 0,888 

*:  iki ölçüm arasında fark vardır. 

 İşlem öncesi ölçümle işlem sonrası 1, 2, 3 ve 4' üncü hafta ölçümleri arasında 

fark vardır. 

 İşlem sonrası birinci ölçümle, pre-op, 3 ve 4' üncü hafta ölçümleri arasında fark 

vardır. 

 İşlem sonrası ikinci hafta ölçümüyle, pre-op ölçüm arasında fark vardır. 
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 İşlem sonrası üçüncü hafta ölçümüyle, pre-op ve birinci hafta ölçümleri 

arasında fark vardır. 

 İşlem sonrası dördüncü ölçümle, pre-op ve birinci hafta ölçümleri arasında fark 

vardır. 

 En çok fark pre-op ile post-op 4’ üncü hafta arasında çıkmıştır. 

 En az fark post-op 2  ile post-op 3’ üncü haftalar arasında çıkmıştır. 

20 hastaya uygulanan artrosentez ile birlikte DDLT işlemi öncesi, sonrası ağrı 

seviyelerinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için "Mann-

Whitney U Testi" yapılmıştır (Çizelge 3.12). 

Çizelge 3.11. Artrosentez grubu için VAS değerlerinin ortalama rankları. 

 Cinsiyet N Ortalama Rank Ranklar Toplamı 

Pre-op Kadın 11 10,05 110,5 

 Erkek 9 11,06 99,5 

Post-op 1 Kadın 11 10,14 111,5 

 Erkek 9 10,94 98,5 

Post-op 2 Kadın 11 11,23 123,5 

 Erkek 9 9,61 86,5 

Post-op 3 Kadın 11 11,05 121,5 

 Erkek 9 9,83 88,5 

Post-op 4 Kadın 11 11,14 122,5 

 Erkek 9 9,72 87,5 

Test İstatisitkleri (b) 

Çizelge 3.12. Artrosentez grubu için cinsiyetlere göre VAS değerlerinin Mann-

Whitney U Testi ile değerlendirilmesi. 

 Pre-op Post-op 1 Post-op 2 Post-op 3 Post-op 4 

Mann-Whitney U 44,500 45,500 41,500 43,500 42,500 

Wilcoxon W 110,500 111,500 86,500 88,500 87,500 

Z -0,386 -0,312 -0,638 -0,474 -0,554 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 
0,700 0,755 0,523 0,635 0,579 

Exact Sig. 

[2*(1-tailed Sig.)] 
0,710(a) 0,766(a) 0,552(a) 0,656(a) 0,603(a) 
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0H : Cinsiyete göre ağrı medyanları arasında fark yoktur. 

1H : Cinsiyete göre ağrı medyanları arasında fark vardır. 

P(sig.)>0,05 olduğundan 0H  hipotezi red edilemez, cinsiyet ağrı seviyeleri 

üzerinde etkili değildir. 

Artrosentez ve artrosentez ile birlikte lazer uygulamasının VAS skorlarına 

etkisinin karşılaştırılması 

Her 2 grubun zamanlara göre VAS ortalama değerleri aşağıdaki gibidir 

(Çizelge 3.13). 

Çizelge 3.13. Artrosentez ve artrosentez ile birlikte DDLT uygulanan grupların 

haftalara göre VAS ortalamaları. 

 

Artrosentez 

Uygulanan Grup 

(n=20) 

Artrosentez ve DDLT 

Uygulanan Grup 

(n=20) 

Operasyon öncesi 6,4±1,53 6,65±1,75 

İlk Operasyon Sonrası 1. hafta 5,3±1,56 4,35±1,66 

İlk Operasyon Sonrası 2. hafta 4,55±1,32 3,35±1,30 

İlk Operasyon Sonrası 3. hafta 3,6±1,73 2,85±1,60 

İlk Operasyon Sonrası 4. hafta 3,1±1,58 2,00±1,45 

Bu ortalama değerlerin zamanla değişim grafiği aşağıda gösterilmektedir 

(Şekil 3.3). 
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Şekil 3.3. Artrosentez ve artrosentez ile birlikte DDLT uygulanan grupların 

haftalara göre VAS ortalamalarının dağılımı. 

Artrosentez ve artrosentez ile birlikte DDLT uygulamaları için başlangıç VAS 

değerinin diğer hafta değerleriyle karşılaştırılmak istenmiştir (Çizelge 3.14). 

Çizelge 3.14. İşlemden önceki ağrı değerlerinin işlem sonrası farklı haftalarla olan 

karşılaştırılması.
 

İşlem Sitokin N 
Ortalama 

Ranklar 

Ranklar 

Toplamı 

Preop-Postop 

(1. hafta) 
Artrosentez 20 14,15 283,00 

 Artrosentez+DDLT 20 26,85 537,00 

Preop-Postop 

(2. hafta) 
Artrosentez 20 14,43 288,50 

 Artrosentez+DDLT 20 26,58 531,50 

Preop-Postop 

(3. hafta) 
Artrosentez 20 16,08 321,50 

 Artrosentez+DDLT 20 24,93 498,50 

Preop-Postop 

(4. hafta) 
Artrosentez 20 15,20 304,00 

 Artrosentez+DDLT 20 25,80 516,00 
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40 hastaya uygulanan artrosentez ve artrosentez ile birlikte DDLT uygulaması 

sonucunda ağrı seviyelerinde meydana gelen azalmalar arasında fark olup olmadığı 

incelenmek istenmiştir. Bu amaçla her iki işlem için işlemden önce ve işlemden 

sonraki ölçümler arasındaki farklar alınmıştır. Daha sonra non-parametrik bir test olan 

Mann-Whitney U Testi uygulanmıştır (Çizelge 3.15).  

Çizelge 3.15. Mann-Whitney U test istatistikleri 

  

Preop-postop 

1. Hafta 

Preop-postop 

2. Hafta 

Preop-Postop 

3. Hafta 

Preoop-postop 

4. Hafta 

Mann-Whitney U 73,000 78,500 111,500 94,000 

Wilcoxon W 283,000 288,500 321,500 304,000 

Z -3,576 -3,358 -2,473 -2,937 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
0,000 0,001 0,013 0,003 

0H : İşlem sonrasında ağrı seviyeleri değişimi medyanları arasında fark yoktur. 

1H : İşlem sonrasında ağrı seviyeleri değişimi medyanları arasında fark vardır. 

Bütün ölçümler için P(sig.): 0,00<0,05 olduğundan H0 hipotezi red edilir, 

artrosentez ve artrosentez ile birlikte DDLT uygulaması sonrasındaki ağrı seviyeleri 

değişimi medyanları arasında fark vardır. Artrosentez işlemi öncesi ile sonrasındaki 

birinci ölçüm arasındaki ağrı değişimi ortalama rankı 14,15 iken, artrosentez ile 

birlikte DDLT uygulaması için ortalama rank 26,85' dir. Buna göre artrosentez ile 

birlikte DDLT uygulaması ağrı seviyelerini azaltmada artrosentez yöntemine göre 

daha etkilidir. Diğer ölçümler için de aynı şekildedir. 

40 hastaya uygulanan artrosentez ve artrosentez ile birlikte DDLT 

uygulamaları sonucunda ağrı seviyelerinde meydana gelen azalmalar arasında fark 

olup olmadığı incelenmek istenmiştir. Bu amaçla her iki işlem için işlemden sonraki 

ölçümler arasındaki farklar alınmıştır (Çizelge 3.16). Daha sonra non-parametrik bir 

test olan Mann-Whitney U Testi uygulanmıştır (Çizelge 3.17). 

 



 

75 

 

Çizelge 3.16. Her iki yöntem için haftaların birbiriyle karşılaştırılması. 

Ölçüm İşlem N 
Ortalama 

Ranklar 

Ranklar 

Toplamı 

Postop 1. hafta-

Postop 2. hafta 
Artrosentez 20 19,33 386,50 

 Artrosentez+DDLT 20 21,68 433,50 

Postop 1. hafta-

Postop 3. hafta 
Artrosentez 20 21,30 426,00 

 Artrosentez+DDLT 20 19,70 394,00 

Postop 1. hafta-

Postop 4. hafta 
Artrosentez 20 20,33 406,50 

 Artrosentez+DDLT 20 20,68 413,50 

Postop 2. hafta-

Postop 3. hafta 
Artrosentez 20 22,75 455,00 

 Artrosentez+DDLT 20 18,25 365,00 

Postop 2. hafta-

Postop 4. hafta 
Artrosentez 20 21,43 428,50 

 Artrosentez+DDLT 20 19,58 391,50 

Postop 3. hafta-

Postop 4. hafta 
Artrosentez 20 18,90 378,00 

 Artrosentez+DDLT 20 22,10 442,00 

Çizelge 3.17. Mann-Whitney U test istatistikleri. 

 

Post-op  

1. ve 2. 

Hafta 

Post-op  

1. ve 3. 

Hafta 

Post-op  

1. ve 4. 

Hafta 

Post-op  

2. ve 3. 

Hafta 

Post-op  

2. ve 4. 

Hafta 

Post-op  

3. ve 4. 

Hafta 

Mann-Whitney U 176,500 184,000 196,500 155,000 181,500 168,000 

Wilcoxon W 386,500 394,000 406,500 365,000 391,500 378,000 

Z -0,705 -0,470 -0,101 -1,351 -0,529 -0,972 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
0,481 0,638 0,920 0,177 0,597 0,331 

0H : İşlem sonrasında ağrı seviyeleri değişimi medyanları arasında fark yoktur. 

1H : İşlem sonrasında ağrı seviyeleri değişimi medyanları arasında fark vardır. 
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Bütün ölçümler için P(sig.)>0,05 olduğundan 0H  hipotezi red edilemez, 

artrosentez ve artrosentez ile birlikte DDLT uygulaması sonrasındaki ağrı seviyeleri 

değişimi medyanları arasında fark yoktur.
 

3.1.4. Maksimum Ağız Açıklığı (MAA) 

Sadece artrosentez uygulamasının MAA’ ya etkisi
 

Artrosentez işlemi öncesi ve sonrasındaki maksimum ağız açıklıkları 

ortalamaları arasında fark olup olmadığını belirlemek için "Bağımlı İki Örneklem t-

Testi" uygulanmıştır. 

Artrosentez işlemi öncesinde 20 hastadaki ortalama maksimum ağız açıklığı 

32,3 iken işlem sonrasındaki ortalama maksimum ağız açıklığı 38,825' e çıkmıştır. 

İşlem öncesi ve sonrasındaki maksimum ağız açıklıkları arasında % 45,6' lık pozitif 

bir ilişki vardır (Çizelge 3.18).  

Çizelge 3.18. Artrosentez işlemi öncesi ve sonrasındaki maksimum ağız açıklıkları 

ortalamaları. 

MAA N 

Ortalama 

(mm) Std. Sapma r P 

Pre-op 20 32,300 4,027 0,456* 0,000 

4. Hafta 20 38,825 3,596   

0H : Artrosentez öncesi ve sonrasındaki maksimum ağız açıklıkları 

ortalamaları arasında fark yoktur. 

1H : Artrosentez öncesi ve sonrasındaki maksimum ağız açıklıkları 

ortalamaları arasında fark vardır. 

P(sig.): 0,00<0,05
 
olduğundan 0H  hipotezi red edilir, artrosentez öncesi ve 

sonrasındaki maksimum ağız açıklıkları ortalamaları arasında fark vardır. İşlem 

sonrasında ağız açıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir artış vardır. 

Artrosentez işlemi öncesinde kadın hastalarda ortalama MAA 31,833 mm iken 

erkek hastalardaki ortalama 33,0mm' dir. Artrosentez işlemi sonrasında kadın 
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hastalarda ortalama MAA 37,833 mm iken erkek hastalarda ortalama 40,313 mm' dir 

(Çizelge 3.19). 

Çizelge 3.19. Artrosentez işlemi öncesi ve sonrası cinsiyete göre MAA ortalamaları. 

MAA Cinsiyet N 
Ortalama 

(mm) 
Std. Sapma 

Pre-op Kadın 12 31,833 3,786 

 Erkek 8 33,000 4,536 

4. Hafta Kadın 12 37,833 4,019 

 Erkek 8 40,313 2,344 

Fark Kadın 12 6,000 3,384 

 Erkek 8 7,313 4,906 

20 hastaya uygulanan artrosentez işlemi öncesi ve sonrası MAA değişim 

miktarlarındaki değerlerin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

için "Bağımsız İki Örneklem t Testi" yapılmıştır (Çizelge 3.20). 

Çizelge 3.20.  Artrosentez grubu için MAA değerlerinin “Bağımsız İki Örneklem t 

Testi” sonuçları. 

MAA N T P Sonuç 

Pre-Op 20 -0,624 0,540 Fark yok 

4. Hafta 20 -1,567 0,134 Fark yok 

Fark 20 -0,711 0,486 Fark yok 

0H : Cinsiyete göre MMA ortalamaları arasında fark yoktur. 

1H : Cinsiyete göre MMA ortalamaları arasında fark vardır. 

P(sig.)>0,05 olduğundan 0H  hipotezi red edilemez, cinsiyet MAA değerleri 

üzerinde etkili değildir. 
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Artrosentez ile birlikte DDLT uygulamasının MAA’ ya etkisi 

Artrosentez ile birlikte DDLT uygulaması öncesi ve sonrasındaki maksimum 

ağız açıklıkları ortalamaları arasında fark olup olmadığını belirlemek için "Bağımlı İki 

Örneklem t-Testi" uygulanmıştır (Çizelge 3.21). 

Çizelge 3.21. Artrosentez ile birlikte DDLT uygulaması öncesi ve sonrasındaki 

maksimum ağız açıklıkları ortalamaları. 

MAA N 

Ortalama 

(mm) Std. Sapma r P 

Pre-op 20 33,300 4,996 0,725* 0,000 

4. Hafta 20 39,900 3,076   

0H : Artrosentez ve DDLT uygulaması ve sonrasındaki maksimum ağız 

açıklıkları ortalamaları arasında fark yoktur. 

1H : Artrosentez ve DDLT uygulaması öncesi ve sonrasındaki maksimum ağız 

açıklıkları ortalamaları arasında fark vardır. 

Artrosentez ve DDLT uygulaması öncesinde 20 hastadaki ortalama maksimum 

ağız açıklığı 33,3 mm iken işlem sonrasındaki ortalama maksimum ağız açıklığı 39,9 

mm' ye çıkmıştır. İşlem öncesi ve sonrasındaki maksimum ağız açıklıkları arasında % 

72,5' lik pozitif bir ilişki vardır.  

P(sig.): 0,00<0,05
 
olduğundan 0H  hipotezi red edilir, artrosentez ve DDLT 

uygulaması öncesi ve sonrasındaki maksimum ağız açıklıkları ortalamaları arasında 

fark vardır. İşlem sonrasında ağız açıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir artış 

vardır. 

20 hastaya uygulanan artrosentez ile birlikte DDLT uygulaması öncesi, sonrası 

MAA ve değişim miktarlarındaki MAA değerlerinin cinsiyete göre farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek için "Bağımsız İki Örneklem t Testi" yapılmıştır (Çizelge 

3.23). 
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Çizelge 3.22. Artrosentez ile birlikte DDLT uygulamasının cinsiyetlere göre MAA 

değerleri ortalaması. 

MAA Cinsiyet N 
Ortalama 

(mm) 

Std. 

Sapma 

Pre-Op Kadın 11 34,545 5,465 

 Erkek 9 31,778 4,146 

4. Hafta Kadın 11 40,272 3,608 

 Erkek 9 39,444 2,403 

Fark Kadın 11 5,727 3,258 

 Erkek 9 7,666 3,640 

Artrosentez ile birlikte DDLT uygulaması öncesinde kadın hastalarda ortalama 

MAA 34,545 iken erkek hastalardaki ortalama 31,778 mm' dir. Artrosentez ile birlikte 

DDLT uygulaması sonrasında kadın hastalarda ortalama MAA 40,272 mm iken erkek 

hastalardaki ortalama 39,444 mm' dir. 

Çizelge 3.23. Artrosentez ile birlikte DDLT uygulaması için bağımsız iki örneklem t 

testi. 

MAA N t P Sonuç 

Pre-Op 20 1,251 0,227 Fark yok 

4. Hafta 20 0,589 0,563 Fark yok 

Fark 20 -1,257 0,225 Fark yok 

0H : Cinsiyete göre MAA ortalamaları arasında fark yoktur. 

1H : Cinsiyete göre MAA ortalamaları arasında fark vardır. 

P(sig.)>0,05 olduğundan 0H  hipotezi red edilemez, cinsiyet MAA değerleri 

üzerinde etkili değildir. 

Artrosentez ve artrosentez ile birlikte DDLT uygulamalarının MAA skorlarına 

etkisinin karşılaştırılması 

Her iki grup için MAA ortalama değerleri aşağıda gösterilmiştir (Çizelge 3.24). 
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Çizelge 3.24. MAA değerlerinin gruplara göre ortalamaları.
 

MAA 
Artrosentez Uygulanan 

Grup (n=20) 

Artrosentez ve DDLT 

Uygulanan Grup (n=20) 

Pre-op 32,300 mm 33,300 mm 

4. Hafta 38,825 mm 39,900 mm 

40 hastaya uygulanan artrosentez ve artrosentez ile birlikte DDLT 

uygulamaları sonucunda maksimum ağız açıklıklarında meydana gelen değişimler 

arasında fark olup olmadığı incelenmek istenmiştir. Bu amaçla işlemler öncesinde ve 

sonrasındaki maksimum ağız açıklıkları farkı belirlenerek karşılaştırılmıştır. Değerler 

normal dağılım özelliğini gösterdiğinden (p:0,572>0,05) parametrik bir test olan 

“Bağımsız iki örneklem t testi” uygulanmıştır (Çizelge 3.25).  

Çizelge 3.25. Her iki grubun MAA değişim ortalamaları. 

İşlem N 

Ortalama 

(mm) Std. Sapma P 

Artrosentez 20 6,525  3,991 0,950 

Artrosentez + DDLT 20 6,600 3,485  

Artrosentez işlemi sonrasında meydana gelen maksimum ağız açıklıkları 

değişimi ortalaması 6,525 iken, artrosentez ile birlikte DDLT uygulaması sonrasında 

meydana gelen değişim ortalaması 6,600 'dür. 

0H : İki işlem sonrasında MAA değişimi ortalamaları arasında fark yoktur. 

1H : İki işlem sonrasında MAA değişimi ortalamaları arasında fark vardır. 

P(sig.):0,950>0,05
 

olduğundan 0H  hipotezi red edilemez, artrosentez ve 

artrosentez ile birlikte DDLT uygulamaları sonrasındaki MAA değişimi ortalamaları 

arasında fark yoktur. Hastalara uygulanan işlemin türü ağız açıklıkları değişim 

miktarları üzerinde etkili değildir. Her iki işlemde maksimum ağız açıklıklarını 

artırmaktadır. Fakat benzer oranlarda artışa neden olmaktadır (Şekil 3.4). 
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Şekil 3.4. Preop, postop MAA değerlerinin gruplara göre karşılaştırılmasının 

dağılımı. 

3.1.5. Biyokimyasal Sonuçlar 

İnterlökin-6 seviyeleri 

Artrosentez işlemi öncesinde 20 hastadaki ortalama sitokin miktarı 4,715 pg/ml 

iken işlem sonrasındaki ortalama sitokin miktarı 0,672 pg/ml' ye düşmüştür. Bağımlı 

İki Örneklem t Testi sonuçlarına göre işlem öncesi ve sonrasındaki sitokin miktarları 

arasında % 72,7' lik pozitif bir ilişki vardır (Çizelge 3.26). 

Çizelge 3.26. Artrosentez uygulanan gruptaki interlökin-6 seviye ortalamalarının 

Bağımlı İki Örneklem t Testi sonuçları.
 

İşlem N 
Ortalama 

(pg/ml) 
Std. Sapma r P 

IL-6 Pre-op  20 4,715 2,190 0,727* 0,000 

IL-6 (4. Hafta) 20 0,672 0,810   

0H : Artrosentez öncesi ve sonrasındaki IL-6 miktarları ortalamaları arasında 

fark yoktur. 

1H : Artrosentez öncesi ve sonrasındaki IL-6 miktarları ortalamaları arasında 

fark vardır. 
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P(sig.): 0,00<0,05 olduğundan 0H  hipotezi red edilir, artrosentez öncesi ve 

sonrasındaki IL-6 miktarları ortalamaları arasında fark vardır. İşlem sonrasında IL-6 

miktarlarında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş vardır. 

Artrosentez ile birlikte DDLT uygulaması öncesinde 20 hastadaki ortalama   

IL-6 miktarı 4,696 pg/ml iken işlem sonrasındaki ortalama IL-6 miktarı 0,786 pg/ml' 

ye düşmüştür. İşlem öncesi ve sonrasındaki IL-6 miktarları arasında % 61,7' lik pozitif 

bir ilişki vardır (Çizelge 3.27).  

Çizelge 3.27. Artrosentez ile birlikte DDLT uygulanan gruptaki interlökin 6 

seviyelerinin Bağımlı İki Örneklem t Testi sonuçları. 

İşlem N 
Ortalama 

(pg/ml) 
Std. Sapma r p 

IL-6 Pre-op 20 4,696 1,904 0,617* 0,000 

IL-6 (4. Hafta) 20 0,786 0,695   

0H : Artrosentez ve DDLT uygulaması öncesi ve sonrasındaki IL-6 miktarları 

ortalamaları arasında fark yoktur. 

1H : Artrosentez ve DDLT uygulaması öncesi ve sonrasındaki IL-6 miktarları 

ortalamaları arasında fark vardır. 

P(sig.): 0,00<0,05 olduğundan 0H  hipotezi red edilir, artrosentez ve DDLT 

uygulaması öncesi ve sonrasındaki IL-6 miktarları ortalamaları arasında fark vardır. 

İşlem sonrasında IL-6 miktarlarında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş vardır. 

Artrosentez ve artrosentez ile birlikte DDLT uygulamasının interlökin-6 

seviyelerine etkisinin karşılaştırılması 

40 hastaya uygulanan artrosentez ve artrosentez ile birlikte DDLT 

uygulamaları sonucunda sitokin miktarlarında meydana gelen değişimler arasında fark 

olup olmadığı incelenmek istenmiştir. Bu amaçla işlemler öncesinde ve sonrasındaki 

sitokin miktarları farkı belirlenerek karşılaştırılmıştır. IL-6 miktarları normal dağılım 

özelliğini gösterdiğinden (p:0,641>0,05) parametrik bir test olan “Bağımsız iki 

örneklem t testi” uygulanmıştır (Çizelge 3.28).  
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Çizelge 3.28. Artrosentez uygulamasıyla, artrosentez ile birlikte DDLT uygulamasının 

interlökin-6 seviye değişim ortalamalarının Bağımsız iki örneklem t testi sonuçları. 

İşlem N 
Ortalama 

(pg/ml) 
Std. Sapma P 

Artrosentez uygulaması 20 4,043 1,695 0,798 

Artrosentez ve DDLT 

uygulaması 
20 3,909 1,573  

Artrosentez işlemi sonrasında meydana gelen sitokin miktarı değişimi 

ortalaması 4,043 pg/ml iken, artrosentez ve DDLT uygulaması sonrasında meydana 

gelen sitokin miktarı değişimi ortalaması 3,909 pg/ml' dir. 

0H : İki işlem sonrasında IL-6 miktarlarındaki değişimin ortalamaları arasında 

fark yoktur. 

1H : İki işlem sonrasında IL-6 miktarlarındaki değişimin ortalamaları arasında 

fark vardır. 

P(sig.): 0,798>0,05
 
olduğundan 0H  hipotezi red edilemez, artrosentez ve 

artrosentez ile birlikte DDLT uygulamaları sonrasındaki IL-6 miktarları değişimi 

ortalamaları arasında fark yoktur. Hastalara uygulanan işlemin şekli IL-6 miktarları 

değişim miktarları üzerinde etkili değildir. Her iki işlemde IL-6 miktarlarını 

düşürmektedir. Fakat benzer oranlarda düşüşe neden olmaktadır. 

İnterlökin-8 seviyeleri 

20 hastaya yapılan artrosentez ve artrosentez ile birlikte DDLT uygulamaları 

sonrasında IL-8 miktarındaki değişimin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını 

belirlemek için "Bağımlı İki Örneklem t Testi" yapılmıştır (Çizelge 3.29). 
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Çizelge 3.29. Artrosentez uygulanan gruptaki interlökin 8 seviye ortalamalarının 

Bağımlı İki Örneklem t Testi sonuçları. 

İşlem N 
Ortalama 

(pg/ml) 
Std. Sapma r p 

IL-8 Pre-op 20 4,764 1,438 0,258 0,000 

IL-8 (4. Hafta) 20 1,118 0,794   

Artrosentez işlemi öncesinde 20 hastadaki ortalama IL-8 miktarı 4,764 pg/ml 

iken işlem sonrasındaki ortalama IL-8 miktarı 1,118 pg/ml' ye düşmüştür. İşlem öncesi 

ve sonrasındaki IL-8 miktarları arasında ilişki yoktur.  

0H : Artrosentez öncesi ve sonrasındaki IL-8 miktarları ortalamaları arasında 

fark yoktur. 

1H : Artrosentez öncesi ve sonrasındaki IL-8 miktarları ortalamaları arasında 

fark vardır. 

P(sig.): 0,00<0,05 olduğundan 0H  hipotezi red edilir, artrosentez öncesi ve 

sonrasındaki IL-8 miktarları ortalamaları arasında fark vardır. İşlem sonrasında IL-8 

miktarlarında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş vardır. 

Artrosentez ile birlikte DDLT uygulaması öncesinde 20 hastadaki ortalama IL-

8 miktarı 4,279 pg/ml iken işlem sonrasındaki ortalama IL-8 miktarı 0,793 pg/ml' ye 

düşmüştür. Bağımlı İki Örneklem t Testi sonuçlarına göre işlem öncesi ve sonrasındaki 

IL-8 miktarları arasında ilişki yoktur (Çizelge 3.30). 

Çizelge 3.30. Artrosentez ile birlikte DDLT uygulanan gruptaki interlökin-8 seviye 

ortalamalarının Bağımlı İki Örneklem t Testi sonuçları. 

İşlem N 
Ortalama 

(pg/ml) 
Std. Sapma r p 

IL-8 Pre-op 20 4,279 1,202 0,063 0,000 

IL-8 (4. Hafta) 20 0,793 0,732   

0H : Artrosentez ile birlikte DDLT uygulaması öncesi ve sonrasındaki IL-8 

miktarları ortalamaları arasında fark yoktur. 
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1H : Artrosentez ile birlikte DDLT uygulaması öncesi ve sonrasındaki IL-8 

miktarları ortalamaları arasında fark vardır. 

P(sig.): 0,00<0,05 olduğundan 0H  hipotezi red edilir, artrosentez ile birlikte 

DDLT uygulaması öncesi ve sonrasındaki IL-8 miktarları ortalamaları arasında fark 

vardır. İşlem sonrasında IL-8 miktarlarında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş vardır. 

Artrosentez ve artrosentez ile birlikte DDLT uygulamasının interlökin-8 

seviyelerine etkisinin karşılaştırılması 

40 hastaya uygulanan artrosentez ve artrosentez ile birlikte DDLT 

uygulamaları sonucunda IL-8 miktarlarında meydana gelen değişimler arasında fark 

olup olmadığı incelenmek istenmiştir. Bu amaçla işlemler öncesinde ve sonrasındaki 

IL-8 miktarları farkı belirlenerek karşılaştırılmıştır. IL-8 miktarları normal dağılım 

özelliğini gösterdiğinden (p:0,981>0,05) parametrik bir test olan “Bağımsız iki 

örneklem t testi” uygulanmıştır (Çizelge 3.31). 

Çizelge 3.31. Artrosentez ve artrosentez ile birlikte DDLT uygulamasının interlökin-

8 seviye değişim ortalamaları. 

İşlem N 
Ortalama 

(pg/ml) 
Std. Sapma p 

Artrosentez uygulaması 20 3,647 1,453 0,722 

Artrosentez ile birlikte 

DDLT uygulaması 
20 3,486 1,368  

Artrosentez işlemi sonrasında meydana gelen IL-8 miktarı değişimi ortalaması 

3,647 iken, artrosentez ile birlikte DDLT uygulaması sonrasında meydana gelen IL-8 

miktarı değişimi ortalaması 3,486 pg/ml' dir. 

0H : İki işlem sonrasında IL-8 miktarlarındaki değişimin ortalamaları arasında 

fark yoktur. 

1H : İki işlem sonrasında IL-8 miktarlarındaki değişimin ortalamaları arasında 

arasında fark vardır. 
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P(sig.): 0,722>0,05
 
olduğundan 0H  hipotezi red edilemez, artrosentez ve 

artrosentez ile birlikte DDLT uygulamaları sonrasındaki IL-8 miktarları değişimi 

ortalamaları arasında fark yoktur. Hastalara uygulanan işlemin şekli IL-8 miktarları 

değişim miktarları üzerinde etkili değildir. Her iki işlemde IL-8 miktarlarını 

düşürmektedir. Fakat benzer oranlarda düşüşe neden olmaktadır. 

TNF-alfa seviyeleri 

20 hastaya uygulanan artrosentez uygulaması sonrasında TNF-alfa 

miktarındaki değişimin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek için 

"Bağımlı İki Örneklem t Testi" yapılmıştır (Çizelge 3.32). 

Çizelge 3.32. Artrosentez uygulanan gruptaki TNF-alfa seviye ortalamaları. 

İşlem N 
Ortalama 

(pg/ml) 
Std. Sapma r p 

TNF-alfa Pre-op  20 0,284 0,137 0,783* 0,000* 

TNF-alfa (4. Hafta) 20 0,133 0,071   

Artrosentez işlemi öncesinde 20 hastadaki ortalama TNF-alfa miktarı 0,284 

pg/ml iken işlem sonrasındaki ortalama TNF-alfa miktarı 0,133 pg/ml' ye düşmüştür. 

İşlem öncesi ve sonrasındaki TNF-alfa miktarları arasında % 78,3' lük pozitif bir ilişki 

vardır.  

0H : Artrosentez öncesi ve sonrasındaki TNF-alfa miktarları ortalamaları 

arasında fark yoktur. 

1H : Artrosentez öncesi ve sonrasındaki TNF-alfa miktarları ortalamaları 

arasında fark vardır. 

P(sig.) 0,00<0,05 olduğundan 0H  hipotezi red edilir, artrosentez öncesi ve 

sonrasındaki TNF-alfa miktarları ortalamaları arasında fark vardır. İşlem sonrasında 

TNF-alfa miktarlarında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş vardır. 

Artrosentez ile birlikte DDLT uygulaması öncesinde 20 hastadaki ortalama 

TNF-alfa miktarı 0,29 pg/ml iken işlem sonrasındaki ortalama TNF-alfa miktarı 0,126 
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pg/ml' ye düşmüştür. İşlem öncesi ve sonrasındaki TNF-alfa miktarları arasında % 

64,3' lük bir pozitif ilişki vardır (Çizelge 3.33). 

Çizelge 3.33. Artrosentez ile birlikte DDLT uygulanan gruptaki TNF-alfa seviye 

ortalamaları 

İşlem N 
Ortalama 

(pg/ml) 
Std. Sapma r p 

TNF-alfa Pre-op 20 0,290 0,124 0,643* 0,000* 

TNF-alfa (4. Hafta) 20 0,126 0,081   

0H : Artrosentez ile birlikte DDLT uygulaması öncesi ve sonrasındaki TNF-

alfa miktarları ortalamaları arasında fark yoktur. 

1H : Artrosentez ile birlikte DDLT uygulaması öncesi ve sonrasındaki TNF-

alfa miktarları ortalamaları arasında fark vardır. 

P(sig.): 0,00<0,05 olduğundan 0H  hipotezi red edilir, artrosentez ile birlikte 

DDLT uygulaması öncesi ve sonrasındaki TNF-alfa miktarları ortalamaları arasında 

fark vardır. İşlem sonrasında TNF-alfa miktarlarında istatistiksel olarak anlamlı bir 

düşüş vardır. 

Artrosentez ve artrosentez ile birlikte DDLT uygulamasının TNF-alfa 

seviyelerine etkisinin karşılaştırılması 

40 hastaya uygulanan artrosentez ve artrosentez ile birlikte DDLT 

uygulamaları sonucunda TNF-alfa miktarlarında meydana gelen değişimler arasında 

fark olup olmadığı incelenmek istenmiştir. Bu amaçla işlemler öncesinde ve 

sonrasındaki TNF-alfa miktarları farkı belirlenerek karşılaştırılmıştır. TNF-alfa 

miktarları normal dağılım özelliğini gösterdiğinden (p:0,875>0,05) parametrik bir test 

olan Bağımsız iki örneklem t testi uygulanmıştır (Çizelge 3.34).  
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Çizelge 3.34. Her iki grubun TNF-alfa seviye değişimi ortalamaları. 

İşlem N 

Ortalama 

(pg/ml) Std. Sapma P 

Artrosentez uygulaması 20 0,150 0,093 0,659 

Artrosentez ile birlikte 

DDLT uygulaması 
20 0,164 0,095  

Artrosentez işlemi sonrasında meydana gelen TNF-alfa miktarı değişimi 

ortalaması 0,1504 pg/ml iken, artrosentez ile birlikte DDLT uygulaması sonrasında 

meydana gelen TNF-alfa miktarı değişimi ortalaması 0,1636 pg/ml' dir. 

0H : İki işlem sonrasında TNF-alfa miktarlarındaki değişimin ortalamaları 

arasında fark yoktur. 

1H : İki işlem sonrasında TNF-alfa miktarlarındaki değişimin ortalamaları 

arasında arasında fark vardır. 

P(sig.): 0,659>0,05 olduğundan 0H  hipotezi red edilemez, artrosentez ve 

artrosentez ile birlikte DDLT uygulaması sonrasındaki TNF-alfa miktarları değişimi 

ortalamaları arasında fark yoktur. Hastalara uygulanan işlemin şekli TNF-alfa 

miktarları değişim miktarları üzerinde etkili değildir. Her iki işlemde TNF-alfa 

miktarlarını düşürmektedir. Fakat benzer oranlarda düşüşe neden olmaktadır. 

İnterlökin-1 beta seviyeleri 

20 hastaya yapılan artrosentez uygulaması sonrasında interlökin-1 beta 

miktarındaki değişimin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek için 

"Bağımlı İki Örneklem t Testi" yapılmıştır (Çizelge 3.35). 

Çizelge 3.35. Artrosentez uygulanan gruptaki interlökin-1 beta seviye ortalamaları 

İşlem N 
Ortalama 

(pg/ml) 
Std. Sapma r p 

IL-1β Pre-op 20 1,286 0,769 0,536* 0,000* 

IL-1β (4. Hafta) 20 0,187 0,194   
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Artrosentez işlemi öncesinde 20 hastadaki ortalama sitokin miktarı 1,286 pg/ml 

iken işlem sonrasındaki ortalama IL-1β miktarı 0,187 pg/ml' ye düşmüştür. İşlem 

öncesi ve sonrasındaki IL-1β miktarları arasında % 53,6' lık pozitif bir ilişki vardır.  

0H : Artrosentez öncesi ve sonrasındaki IL-1β miktarları ortalamaları arasında 

fark yoktur. 

1H : Artrosentez öncesi ve sonrasındaki IL-1β miktarları ortalamaları arasında 

fark vardır. 

P(sig.): 0,00<0,05 olduğundan 0H  hipotezi red edilir, artrosentez öncesi ve 

sonrasındaki IL-1β miktarları ortalamaları arasında fark vardır. İşlem sonrasında IL-

1β miktarlarında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş vardır. 

Artrosentez ile birlikte DDLT uygulaması öncesinde 20 hastadaki ortalama 

interlökin-1 beta miktarı 1,357 pg/ml iken işlem sonrasındaki ortalama IL-1β miktarı 

0,156 pg/ml' ye düşmüştür. İşlem öncesi ve sonrasındaki IL-1β miktarları arasında % 

52' lik bir pozitif ilişki vardır (Çizelge 3.36).  

Çizelge 3.36. Artrosentez ile birlikte DDLT uygulanan gruptaki interlökin-1 beta 

seviye ortalamaları 

İşlem N 
Ortalama 

(pg/ml) 
Std. Sapma r p 

IL-1β Pre-op 20 1,357 0,713 0,520* 0,000* 

IL-1β (4. Hafta) 20 0,156 0,173   

0H : Artrosentez ile birlikte DDLT uygulaması öncesi ve sonrasındaki IL-1β 

miktarları ortalamaları arasında fark yoktur. 

1H : Artrosentez ile birlikte DDLT uygulaması öncesi ve sonrasındaki IL-1β 

miktarları ortalamaları arasında fark vardır. 

P(sig.): 0,00<0,05 olduğundan 0H  hipotezi red edilir, artrosentez ile birlikte 

DDLT uygulaması öncesi ve sonrasındaki IL-1β miktarları ortalamaları arasında fark 
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vardır. İşlem sonrasında IL-1β miktarlarında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş 

vardır. 

Artrosentez ve artrosentez ile birlikte DDLT uygulamasının interlökin-1 beta 

seviyelerine etkisinin karşılaştırılması 

40 hastaya uygulanan artrosentez ve artrosentez ile birlikte DDLT 

uygulamaları sonucunda interlökin-1 beta miktarlarında meydana gelen değişimler 

arasında fark olup olmadığı incelenmek istenmiştir. Bu amaçla işlemler öncesinde ve 

sonrasındaki IL-1β miktarları farkı belirlenerek karşılaştırılmıştır. IL-1β miktarları 

normal dağılım özelliğini gösterdiğinden (p:0,359>0,05) parametrik bir test olan 

Bağımsız iki örneklem t testi uygulanmıştır (Çizelge 3.37).  

Çizelge 3.37. Her iki grubun ortalama interlökin-1 beta seviye değişim ortalamaları. 

İşlem N 

Ortalama 

(pg/ml) Std. Sapma P 

Artrosentez uygulaması 20 1,099 0,685 0,630 

Artrosentez ile birlikte 

DDLT uygulaması 
20 1,201 0,641  

Artrosentez işlemi sonrasında meydana gelen IL-1β miktarı değişimi 

ortalaması 1,099 pg/ml iken, artrosentez ile birlikte DDLT uygulaması sonrasında 

meydana gelen IL-1β miktarı değişimi ortalaması 1,201 pg/ml' dir. 

0H : İki işlem sonrasında IL-1β miktarlarındaki değişimin ortalamaları 

arasında fark yoktur. 

1H : İki işlem sonrasında IL-1β miktarlarındaki değişimin ortalamaları arasında 

fark vardır. 

P(sig.): 0,630>0,05 olduğundan H0 hipotezi red edilemez, artrosentez ve 

artrosentez ile birlikte DDLT uygulaması sonrasındaki IL-1β miktarları değişimi 

ortalamaları arasında fark yoktur. Hastalara uygulanan işlemin şekli IL-1β miktarları 

değişim miktarları üzerinde etkili değildir. Her iki işlemde IL-1β miktarlarını 

düşürmektedir. Fakat benzer oranlarda düşüşe neden olmaktadır. 
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Artrosentez ve artrosentez ile birlikte DDLT uygulamaları sonucunda bütün 

sitokin miktarlarında meydana gelen değişimler arasında farkın incelenmesi 

40 hastaya uygulanan artrosentez ve artrosentez ile birlikte DDLT 

uygulamaları sonucunda sitokin miktarlarında meydana gelen değişimler arasında fark 

olup olmadığı incelenmek istenmiştir. Bu amaçla işlemler öncesinde ve sonrasındaki 

sitokin miktarları farkı alınmıştır (Çizelge 3.38). Antrosentez sonucunda oluşan 

değerler normal dağılım özelliğini gösterirken (p:0,096>0,05), varyanslar homojen 

değildir (p:0,00<0,05). Aynı şekilde antrosentez ile birlikte DDLT uygulaması 

sonucunda oluşan değerlerde normal dağılım özelliği göstermekte (p:0,168>0,05) 

fakat varyanslar homojen değildir (p:0,00<0,05). Bu varsayımlar sağlanamadığından 

non-parametrik bir test olan Kruskall-Wallis Testi uygulanmıştır (Çizelge 3.39).  

Çizelge 3.38. Her iki işlem için tüm sitokinlerin ortalama fark rankları. 

İşlem Sitokin N Ortalama Rank 

Artrosentez 

Il-6 20 60,6 

Il-8 20 57,73 

Il-1 beta 20 28,38 

TNF-alfa 20 15,3 

Artrosentez ile  

birlikte DDLT 

Il-6 20 61,55 

Il-8 20 57,85 

Il-1 beta 20 29,18 

TNF-alfa 20 13,43 

Çizelge 3.39. Her iki işlem için Kruskall-Wallis Testi sonuçları. 

 Artrosentez Artrosentez + DDLT 

Chi-Square 54,942 59,468 

df 3 3 

Asymp. Sig. 0 0 
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0H : İşlem sonrasında IL-6, IL-8, TNF-alfa ve IL-1 beta medyanları arasında 

fark yoktur. 

1H : İşlem sonrasında IL-6, IL-8, TNF-alfa ve IL-1 beta medyanları arasında 

fark vardır. 

P(sig.): 0,00<0,05
 
olduğundan 0H  hipotezi red edilir, hem artrosentez hem de 

artrosentez ile birlikte DDLT uygulamaları sonrasındaki IL-6, IL-8, TNF-alfa ve IL-1 

beta medyanları arasında fark vardır. Hastalara uygulanan işlemler IL-6, IL-8, TNF-

alfa ve IL-1 beta değişkenlerdeki sitokin miktarlarına farklı derece etki etmiştir. 

Yukarıdaki tabloya göre artrosentez işlemi en çok IL-6 seviyelerine en az ise 

TNF-alfa seviyelerine etki etmiştir. Artrosentez ile birlikte DDLT uygulamasına 

baktığımızda da durum aynı gözükmektedir. Her iki işlemin sitokin düzeylerine 

etkileri benzer gözlenmiştir. 

Toplamda beş ölçümden hangileri arasında farklılık olduğunu belirlemek için; 

ölçümler ikili olarak Bonferroni Testi ile karşılaştırılmıştır (Çizelge 3.40).  
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Çizelge 3.40. Her 2 grubun sitokin seviye farklarının Bonferroni Testi sonuçları 

 Tekrarlar Tekrarlar Ortalama farkı Std. Hata Sig. 

Artrosentez 

IL-6 IL-8 0,39665 0,49922 0,966 

 IL-1 beta 2,94355(*) 0,40886 0,000 

 TNF-alfa 3,89240(*) 0,37962 0,000 

IL-8 IL-6 -0,39665 0,49922 0,966 

 IL-1 beta 2,54690(*) 0,3592 0,000 

 TNF-alfa 3,49575(*) 0,32553 0,000 

IL-1 beta IL-6 -2,94355(*) 0,40886 0,000 

 IL-8 -2,54690(*) 0,3592 0,000 

 TNF-alfa 0,94885(*) 0,15465 0,000 

TNF-alfa IL-6 -3,89240(*) 0,37962 0,000 

 IL-8 -3,49575(*) 0,32553 0,000 

 IL-1 beta -,94885(*) 0,15465 0,000 

Artrosentez ile 

birlikte DDLT 

uygulaması 

IL-6 IL-8 0,42315 0,46617 0,937 

 IL-1 beta 2,70805(*) 0,37983 0,000 

 TNF-alfa 3,74575(*) 0,35239 0,000 

IL-8 IL-6 -0,42315 0,46617 0,937 

 IL-1 beta 2,28490(*) 0,33783 0,000 

 TNF-alfa 3,32260(*) 0,30665 0,000 

IL-1 beta IL-6 -2,70805(*) 0,37983 0,000 

 IL-8 -2,28490(*) 0,33783 0,000 

 TNF-alfa 1,03770(*) 0,14488 0,000 

TNF-alfa IL-6 -3,74575(*) 0,35239 0,000 

 IL-8 -3,32260(*) 0,30665 0,000 

 IL-1 beta -1,03770(*) 0,14488 0,000 

Tabloya göre antrosentez uygulanan hastalarda birbirine en yakın sitokin 

miktarı değişimleri IL-6 ve IL-8’ de benzer olarak gözlenmiştir, en büyük sitokin 

miktarı değişimi TNF-alfa ve IL-6’ da benzer olarak gözlenmiştir. Antrosentez ile 

birlikte DDLT uygulamasında da benzer şekildedir. 
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Artrosentez grubunda sitokin seviyelerindeki değişimde cinsiyetler arasındaki 

farkın incelenmesi 

20 hastaya uygulanan Artrosentez uygulaması öncesi ve sonrası sitokin 

miktarlarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için 

"Bağımsız İki Örneklem t Testi" yapılmıştır (Çizelge 3.42). 

Çizelge 3.41. Artrosentez grubunda sitokin seviyelerindeki değişimde cinsiyetler 

arasındaki fark ortalamaları. 

Sitokin Cinsiyet N 
Ortalama 

(pg/ml) 
Std.Sapma 

IL-6 Pre-op Kadın 12 4,817 2,594 

 Erkek 8 4,561 1,550 

IL-6 (4. Hafta) Kadın 12 0,837 0,992 

 Erkek 8 0,424 0,341 

IL-6 Fark Kadın 12 3,980 1,823 

 Erkek 8 4,137 1,599 

IL-8 Pre-op Kadın 12 4,532 1,505 

 Erkek 8 5,112 1,351 

IL-8 (4. Hafta) Kadın 12 0,992 0,707 

 Erkek 8 1,307 0,927 

IL-8 Fark Kadın 12 3,540 1,684 

 Erkek 8 3,804 1,105 

IL-1 Beta Pre-op Kadın 12 1,230 0,858 

 Erkek 8 1,370 0,662 

IL-1 Beta (4. Hafta) Kadın 12 0,170 0,169 

 Erkek 8 0,214 0,237 

IL-1 Beta Fark Kadın 12 1,061 0,726 

 Erkek 8 1,156 0,663 

TNF-alfa Pre-op Kadın 12 0,222 0,119 

 Erkek 8 0,374 0,113 

TNF-alfa (4. Hafta) Kadın 12 0,110 0,062 

 Erkek 8 0,166 0,739 

TNF-alfa Fark Kadın 12 0,112 0,076 

 Erkek 8 0,208 0,087 
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Çizelge 3.42. Bağımsız İki Örneklem t Testi sonuçları. 

 N t P Sonuç 

IL-6 Pre-op 20 0,250 0,805 Fark yok 

IL-6 (4. Hafta) 20 1,125 0,275 Fark yok 

IL-6 Fark 20 -0,197 0,846 Fark yok 

IL-8 Pre-op 20 -0,877 0,392 Fark yok 

IL-8 (4. Hafta) 20 -0,864 0,399 Fark yok 

IL-8 Fark 20 -0,389 0,702 Fark yok 

IL-1 Beta Pre-op 20 -0,389 0,702 Fark yok 

IL-1 Beta (4. Hafta) 20 -0,500 0,623 Fark yok 

IL-1 Beta Fark 20 -0,295 0,771 Fark yok 

TNF-alfa Pre-op 20 -2,852 0,011 Fark var 

TNF-alfa (4. Hafta) 20 -1,817 0,086 Fark yok 

TNF-alfa Fark 20 -2,608 0,018 Fark var 

0H : Cinsiyete göre sitokin ortalamaları arasında fark yoktur. 

1H : Cinsiyete göre sitokin ortalamaları arasında fark vardır. 

TNF-alfa pre-op ve TNF-alfa fark değişkenleri hariç tüm değişkenler için 

P(sig.)>0,05 olduğundan 0H  hipotezi red edilemez, cinsiyete göre sitokin ortalamaları 

arasında fark yoktur. 

TNF-alfa pre-op ve TNF-alfa fark için P(sig.)<0,05 olduğundan 0H  hipotezi 

red edilir, cinsiyete göre sitokin ortalaması farklıdır. Erkek hastalarda sitokin seviyesi 

daha yüksektir. 

Artrosentez ile birlikte DDLT uygulanan grupta sitokin seviyelerindeki 

değişimde cinsiyetler arasındaki farkın incelenmesi 

20 hastaya uygulanan Artrosentez ile birlikte DDLT uygulaması öncesi, 

sonrası ve değişen sitokin miktarlarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek için "Bağımsız İki Örneklem t Testi" yapılmıştır (Çizelge 3.44). 
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Çizelge 3.43. Artrosentez ile birlikte DDLT uygulanan grupta sitokin seviyelerindeki 

değişimde cinsiyetler arasındaki fark ortalamaları. 

Sitokin Cinsiyet N 
Ortalama 

(pg/ml) 
Std.Sapma 

Il-6 Pre-op Kadın 11 5,429 1,967 

 Erkek 9 3,799 1,456 

Il-6 (4. Hafta) Kadın 11 0,959 0,712 

 Erkek 9 0,576 0,651 

Il-6 Fark Kadın 11 4,470 1,628 

 Erkek 9 3,224 1,264 

IL-8 Pre-op Kadın 11 4,312 1,178 

 Erkek 9 4,24 1,301 

IL-8 (4. Hafta) Kadın 11 0,728 0,765 

 Erkek 9 0,872 0,727 

IL-8 Fark Kadın 11 3,583 1,252 

 Erkek 9 3,367 1,567 

IL-1 Beta Pre-op Kadın 11 1,240 0,737 

 Erkek 9 1,501 0,698 

IL-1 Beta (4. Hafta) Kadın 11 0,086 0,109 

 Erkek 9 0,241 0,202 

IL-1 Beta Fark Kadın 11 1,154 0,692 

 Erkek 9 1,259 0,608 

TNF Alfa Pre-op Kadın 11 0,250 0,098 

 Erkek 9 0,337 0,140 

TNF Alfa (4. Hafta) Kadın 11 0,119 0,092 

 Erkek 9 0,134 0,068 

TNF Alfa Fark Kadın 11 0,131 0,082 

 Erkek 9 0,203 0,098 
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Çizelge 3.44. Bağımsız İki Örneklem t Testi sonuçları. 

 N T p Sonuç 

Il-6 Pre-op 20 2,061 0,054 Fark yok 

Il-6 (4. Hafta) 20 1,244 0,230 Fark yok 

Il-6 Fark 20 1,876 0,077 Fark yok 

IL-8 Pre-op 20 0,130 0,898 Fark yok 

IL-8 (4. Hafta) 20 -0,427 0,674 Fark yok 

IL-8 Fark 20 0,343 0,735 Fark yok 

IL-1 Beta Pre-op 20 -0,806 0,431 Fark yok 

IL-1 Beta (4. Hafta) 20 -2,200 0,041 Fark var 

IL-1 Beta Fark 20 -0,356 0,726 Fark yok 

TNF Alfa Pre-op 20 -1,641 0,118 Fark yok 

TNF Alfa (4. Hafta) 20 -0,412 0,685 Fark yok 

TNF Alfa Fark 20 -1,788 0,091 Fark yok 

0H : Cinsiyete göre sitokin ortalamaları arasında fark yoktur. 

1H : Cinsiyete göre sitokin ortalamaları arasında fark vardır. 

IL-1 Beta (4. Hafta) değişkeni hariç tüm değişkenler için P(sig.)>0,05 

olduğundan 0H  hipotezi red edilemez, cinsiyete göre sitokin ortalamaları arasında fark 

yoktur. 

IL-1 Beta (4. Hafta) için P(sig.):0,041<0,05 olduğundan 0H  hipotezi red edilir, 

cinsiyete göre sitokin ortalaması farklıdır. Erkek hastalarda sitokin seviyesi daha 

yüksektir. 
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4. TARTIŞMA 

Temporomandibular eklem bozuklukları ağrı, ağız açmada kısıtlılık, eklem 

sesleri ile belirgin fonksiyon kaybına neden olan, hastanın yaşam kalitesini düşüren ve 

sık rastlanan bir rahatsızlıktır (Nishimura 2002). 

Temporomandibular düzensizlik; eklem bölgesinde ağrı, çenenin sınırlı 

hareketleri ve eklem sesi ile karakterize bir bozukluktur. TME diskinin ağız kapalıyken 

yer değiştirmesi ve ağız açılması ile normal pozisyona gelmesi redüksiyonlu disk 

deplasmanı bulgusudur. Hastalar genellikle ağızlarını kilitlenme hissettikleri bir 

noktaya kadar açabildiklerini, bu noktadan daha fazla açmaya çalıştıklarında sesle 

birlikte açılma hareketinin devam ettiğinden bahseder. Klik sesi alınana kadar hastanın 

ağız açıklığı sınırlıdır (Okeson 1998). Ağız daha da açılıp disk redükte olduğunda klik 

sesi ile birlikte açılma sırasında deviasyon izlenir. Mandibula orta hattı etkilenen 

eklem tarafına deviyedir ve diskin redüksiyonu ile birlikte mandibula normal orta 

pozisyonuna döner (Bertolami ve ark 1993). Diskin ağız açık ve kapalı konumdayken 

kondilin önünde yer alması redüksiyonsuz disk deplasmanı bulgusudur ve kapalı 

kilitlenme olarak da adlandırılır (Okeson 1998). Kondil diski yakalayamaz ve kondil 

önünde sıkışan disk ağrıya ve ağız açıklığında kısıtlılığa neden olur. Hasta normal ağız 

açıklığı seviyesinde ağzını açmaya kalktığında TME bölgesinde şiddetli ağrı hisseder 

ve ağız açmada kısıtlılık vardır. Etkilenen taraftaki hareketler kısıtlı olduğundan ve 

sağlam taraf hareketleri normal olarak devam ettiği için mandibula orta hattan 

etkilenmiş tarafa defleksiyona uğramıştır. Eğer etkilenim bilateralse, çenenin açılım 

yolu düzdür. Hasta normal ağız açıklığı seviyesinde ağzını açtığında ağrı hisseder. 

Redüksiyonsuz disk deplasmanı kronik bir hal alırsa ligamentlerin kollajen lifleri 

gerginliğini kaybeder, bu da mandibular hareketlerde artmaya neden olur. Bu devrede 

artık krepitasyon hissedilir. Bu ses disk perforasyonundan kaynaklanır (Nitzan ve 

Dolwick 1991, Emshoff ve ark 2000). Pek çok çalışmada TMD’ si olan hastalarda en 

önemli şikayetin ağrı olduğu vurgulanmaktadır ve hastaların tedavi ihtiyacı olduğunu 

hissetmesindeki en önemli parametrenin de ağrı olduğu tespit edilmiştir (Dworkin 

1990, 1994, 1995, Dylina 2001). Ağrı şikayeti, hastaların günlük hayatlarını olumsuz 

etkileyen ve sıklıkla hastaların hekime başvurmalarına neden olan semptomdur. TMD 

tedavilerinin temel amaçlarından birisi ağrının ortadan kaldırılarak hastanın 

rahatlatılmasıdır. Bu çalışmada hasta gruplarının tamamında primer şikayeti eklem 

bölgesinde fonksiyon sırasında şiddetli ağrı oluşturmaktadır. 
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Temporomandibular düzensizlik toplumun %49,9-69’ unu etkileyen kronik bir 

rahatsızlıktır (Schiffman ve ark 1990, Gesch ve ark 2004, Schmitter ve ark 2005). 

TMD’ nin genel populasyonda, kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha fazla görüldüğü 

epidemiyolojik çalışmalarla rapor edilmiştir (Dworkin ve ark 1990, Le Resche 1997). 

Bazı araştırmacılar TMD’ nin kadınlara has bir hastalık olduğu üzerinde durmuşlar ve 

kadın/erkek oranının 2/1–9/1 arasında değiştiğini bildirmişlerdir (Bush ve ark 1993, 

McNeill 1997b). Velly ve ark (2002) ise bunun aksine disk deplasmanlarının cinsiyetle 

bağlantılı olmadığını savunmuşlardır. TMD’ nin kadınlarda daha sık görülme 

nedeninin, kadınlarda stres hormonu seviyesinin yüksekliği (Gerra ve ark 1992), 

erkeklerde olmayan östrojen reseptörlerinin varlığı (Phillips ve ark 2001) ve kadınların 

ağrıya daha duyarlı oluşu ile ilgili olabileceği ileri sürülmüştür (Rieder ve ark 1983, 

Bush ve ark 1993). Bu çalışmadaki 40 hastanın genel profillerine bakıldığında %57,5’ 

inin kadınlardan oluştuğu, erkeklerin ise % 42,5 ile az bir miktar daha düşük oranda 

olduğu görülmüştür. Araştırmamıza katılan hastaların yaş ortalaması 29,5 (18-59) 

olarak tespit edilmiştir. Hastaların 23’ ü (%57,5) 30 yaş altındadır. Elde edilen 

bulgular, internal düzensizliğin 20-30 yaşları arasında çok daha fazla görüldüğü başka 

bir çalışmayla uyumludur (Whyte ve ark 2006). Bununla birlikte, bu görüşü 

desteklemeyen ve internal düzensizliğin yaşla bağlantılı olmadığını bildiren 

araştırmacılar da mevcuttur (Velly ve ark 2002). 

Temporomandibular düzensizliğin tanısında klinik muayene altın standart 

olarak kabul edilmektedir (Clark 1997). Rammelsberg ve ark (1997), redüksiyonlu 

disk deplasmanının klinik olarak teşhisinin manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 

sonuçlarına göre %80–85 oranında uyumluluk gösterdiğini belirtirken; Yatani ve ark 

(1998a)’ da redüksiyonlu disk deplasmanının klinik olarak teşhisinin %90 oranında 

doğruluk gösterdiğini belirtmişler ve tek başına klinik teşhisin yeterli olabileceğini 

savunmuşlardır. Yatani ve ark (1998b) redüksiyonsuz disk deplasmanında klinik 

teşhisin doğruluğunu %71-81 arasında rapor etmişler ve redüksiyonsuz disk 

deplasmanının redüksiyonluya göre klinik olarak teşhis edilmesinin daha zor olduğunu 

belirtmişlerdir. Benzer şekilde Raustia ve ark (1994) TMD’ yi klinik teşhis ile cerrahi 

bulguları karşılaştırmışlar ve redüksiyonlu disk deplasmanının %75, redüksiyonsuz 

disk deplasmanının %89 oranında uyum gösterdiğini rapor etmişlerdir. Taşkaya-

Yılmaz ve Öğütcen (2002) klinik bulgularla MRG’ nin uyumunun çok iyi olduğunu, 

ancak cerrahi düşünülen zor vakalarda MRG kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir. 
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Clark ve ark (1997), TME internal düzensizlikleri için tüm yardımcı inceleme 

metotlarının aslında teorik olarak klinik muayene ve anamnezi desteklemek için 

kullanıldığını ve bu metotların belli bir mali yükü de beraberinde getirmesi nedeniyle 

kullanımları esnasında kar/zarar oranının daima göz önünde tutulmasının gerekli 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmada klinik muayeneyi desteklemek ve teşhis 

doğruluk oranını maksimum düzeyde tutabilmek amacıyla klinik muayene 

sonuçlarıyla MRG sonuçları birlikte değerlendirilmiştir. Her iki teşhis yöntemi 

sonuçları değerlendirildiğinde vakaların hepsinde klinik teşhisle MRG sonuçları 

uyumlu çıkmıştır. 

Temporomandibular düzensizliğin belirti ve bulgularının karşılaştırıldığı 

çalışmaların çok farklı sonuçlar ortaya koymasının nedeni kullanılan yöntem ve 

hastalık tanımlarının farklı olmasındandır. Bu düzensizliklerin sınıflandırılmasındaki 

yetersizliklerin çözümü için Samuel F. Dworkin ve Linda Le Reche’nin başkanlığında 

on dört bilim adamının katılımı ile oluşturulan komite; yapılan araştırmalar için 

standardize kriterler sağlamak amacı ile ‘Temporomandibular Düzensizlikler İçin 

Araştırma Teşhis Kriterleri’ (RDC/TMD, EK 2) hazırlamışlardır (Dworkin ve 

LeResche 1992). RDC/TMD; çiğneme kasları ve TME’ deki düzensizlikleri teşhis 

etmeye yarayan kriterler ile ağrı şiddetinin ve ağrı nedeniyle yetersizlik gibi 

durumların değerlendirilmesine yönelik kriterler içeren çift eksenli yapıda bir teşhis 

yöntemidir. Temporomandibular düzensizliklerin alt sınıflarının teşhisini yapabilen 

standardize edilmiş kriterler içerir (Dworkin ve LeResche 1992). RDC/TMD’ de 

öncelikle daha sık karşılaşılan rahatsızlıklar için standart teşhis kriterleri 

oluşturmuştur. Dworkin ve ark’ nın geliştirdiği RDC/TMD birçok çalışmada 

kullanılmıştır (Kikuchi ve ark 1997, Pettengill ve ark 1998, Jonsson ve ark 1999, 

Kursoğlu 1999, Dworkin ve ark 2002, Pergamalian ve ark 2003, Ferrando ve ark 2004, 

Huddleston ve ark 2004, John ve ark 2005, Kurt 2005). RDC/TMD’nin çok merkezli 

çalışmalarda kullanılabileceği ve kültürler arası karşılaştırmalara uygun olduğu, 

gençlerde de güvenilirliğinin mükemmel olduğu bildirilmiştir (Wahlund ve ark 1998). 

Pehling ve ark (2002) ise RDC/TMD ile kraniyomandibular indeksi birleştirerek 

oluşturdukları temporomandibular indeks ile TMD ve alt grupları için klinik olarak 

güvenilir ve geçerli sonuçlar elde ettiklerini belirtmişlerdir. Çalışmada bütün hastalara 

RDC/TMD uygulanarak, klinik teşhis koyulmasında standardize kriterler sağlanmaya 

çalışılmıştır. 
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Konservatif tedavi yöntemleri arasında minimal invaziv olarak yer bulan 

artrosentez tedavisi oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. Nitzan ve ark (1991)’ nın 

yaptıkları çalışmadan sonra artrosentez uygulaması yıllar içinde çok büyük bir 

popülerlik kazanmış ve birçok klinisyen tarafından uygulanmaya başlanmıştır. 

Artrosentez; kolay bir yöntem olması, hasta yatışını gerektirmemesi, ekonomik 

olması, gerektiğinde tekrarlanabilmesi gibi avantajları ve başarılı sonuçlarıyla birçok 

tedavi yöntemine göre avantajlı bir uygulamadır. Diskin repoze edilmesinden daha çok 

üst eklem boşluğunun lizis ve lavajının prosedürün başarısından sorumlu olduğu 

düşünülmektedir. Artrosentezin eklem içindeki yapışıklıkları ortadan kaldırdığı ve 

proenflamatuar sitokinlerin de dahil olduğu enflamatuar mediatörleri ve sonuçta 

kronik ağrıyı uzaklaştırdığı düşünülmektedir. (Nitzan ve ark 1991, Sanroman 2004). 

Sunulan çalışmada ağrılı, internal düzensizliği bulunan hastalarda artrosentez 

uygulaması sadece en az invaziv değil aynı zamanda en ucuz ve en düşük 

komplikasyon potansiyeline ve akut-kronik kapalı kilitlenmeli hastalarda kanıtlanmış 

başarılı sonuçlara sahip olduğu için tercih edildi. 

Üst eklem boşluğunun yıkanması olarak tanımlanan artrosentez işlemi, birçok 

TMD’ nin tedavisinde kullanılmasına rağmen (Trieger ve ark 1999, Nitzan ve ark 

2001, Brennan ve ark 2006, Adachi ve ark 2008), daha çok TME redüksiyonsuz disk 

deplasmanının tedavisinde konservatif tedavilere cevap alınamayan durumlarda etkin 

bir tedavi seçeneği olarak kullanılmaktadır (Al-Belasy ve ark 2007). Günümüzde 

artrosentez birçok araştırmacı tarafından redüksiyonsuz disk deplasmanlarında 

düşünülmesi gereken ilk tedavi seçeneği olarak değerlendirilmektedir (Alpaslan ve ark 

2008). 

 Brennan ve Ilankovan (2006) 298 hastaya 10 yıllık bir sürede toplam 405 

artrosentez uyguladıkları bir çalışmada ağrıyı görsel analog ölçüt (VAS) kullanarak 

hem artrosentezden önce hemde artrosentezden sonra değerlendirmişler ve sonuçta 

hastaların %90’ ı prosedürün yararlı olduğunu bildirmiştir. Sunulan çalışma 

grubundaki hastaların % 82’ si ağrılı temporomandibular eklem internal düzensizliği 

için yapılan artrosentez tedavisini yararlı bulmuştur. 

Nishimura ve ark (2004) yaptıkları bir çalışmada; artrosentez yapılan 

hastalarda VAS değerlerinin zaman içinde düştüğünü rapor etmişlerdir. Frost ve 
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Kendell (1999)’ in yaptıkları çalışmaya göre ise artrosentez işleminden sonra ağrının 

ciddi oranda azaldığı bildirilmektedir. Dimitroulis ve ark (1995) ise 46 kapalı 

kilitlenme vakasında artrosentez sonrasında ağrı şikayetinin bir hasta dışında tüm 

vakalarda belirgin şekilde azaldığını bildirmişlerdir. 

Emshoff ve ark (2003)’ nın yaptıkları çalışmada 38 hastanın klinik bulgu ve 

MRG’ lerine göre redüksiyonsuz anterior disk deplasmanı teşhisi konmuş, kapsülitis 

ve sinovitis tespit edilmiş hastaların %78,9’ unda osteoartrit olduğu belirtilmiştir. 

Artrosentez ile tedavi edilen hastaların kısa dönem sonuçlarında fonksiyon esnasında 

ağrı düzeyinde anlamlı azalma bulmuşlardır. Aynı araştırmacı yaptığı başka bir 

çalışmada; 64 hasta üzerinde 2 aylık takip periyodunda artrosentez uygulamasının 

mandibular hareket ve VAS ağrı skorlarında anlamlı miktarda iyileşme sağladığı, 

redüksiyonsuz anterior disk deplasmanı bulgularının kaybolduğu sonucuna varmış, 

ayrıca 25 yaşın altındaki ve ağız açıklığı 25 mm’ nin altındaki hastalarda daha başarılı 

sonuçların alındığını belirtmiştir (Emshoff 2005).  

Bu çalışmada işlem öncesi, işlem sonrası 1, 2, 3 ve 4’ üncü haftalarda VAS 

skorları ölçülmüştür ve sonuçlar değerlendirildiğinde literatürle uyumlu olarak 

artrosentez uygulanan grupta tüm vakalarda VAS değerlerinde azalma gözlenmiştir. 

Artrosentez uygulaması öncesi ölçülen ortalama değer olan 6,4±1,535; işlemden 

sonraki 1’ inci hafta sonunda 5,3±1,560; 2’ nci haftada 4,55±1,317; 3’ üncü haftada 

3,6±1,729; 4’ üncü haftada 3,1±1,586 seviyelerine gerilemiştir. İşlem öncesi ölçülen 

değerlerle dördüncü haftada ölçülen değerler arasında istatistiki olarak belirgin bir fark 

mevcuttur buda artrosentezin ölçülen aralıkta ağrı üzerinde etkin olduğunu 

göstermektedir. Ardışık ölçümler arasındaki ağrı ortalamaları arasındaki farklar 

incelendiğinde ise artrosentez uygulanan grupta her bir ardışık ölçümde düzenli bir 

azalma gözlenmiş fakat ardışık haftalarda meydana gelen bu azalma istatistiki olarak 

belirgin bulunmamıştır. Artrosentez grubundaki bu sonuçlar cinsiyet bakımından 

değerlendirildiğinde kadın ve erkekler arasında ağrıdaki değişim bakımından fark 

bulunamamıştır, artrosentez her iki cinsiyetede benzer olarak etki etmiştir. 

Nitzan ve ark (1991), ağız açıklığında ani ve şiddetli kısıtlanma şikayeti olan 

17 hastada artrosentezin etkinliğini araştırdıkları çalışmalarında, artrosentez işlemi 

öncesinde ortalama 24,1±5,6 mm olan maksimal ağız açıklığının artrosentez 

sonrasında ortalama 42,7±4,0 mm olduğunu bildirmişler, kısıtlanmış lateral hareket 
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miktarını ise artrosentez öncesi ortalama 3,7±2,9 mm, işlem sonrası 10,5±1,0 mm 

olarak ölçmüşlerdir. Nitzan ve arkadaşları bu basit tedavi yöntemini 4-14 aylık takip 

periyotlarında normal ağız açıklığına ulaşmasında oldukça başarılı bulduklarını ve 

başarı oranının %91 olduğunu rapor etmişlerdir. Nitzan ve ark (1997) yaptıkları başka 

bir çalışmada, 40 eklemde ani gelişen ve inatçı ağız açıklığında artrosentezin uzun 

dönem etkilerini rapor etmişlerdir. Konservatif tedavi uygulamasından sonra üst eklem 

boşluğunu fosfat tamponlu salin (PBS) ile irrigasyonunu yaparak vakaları ortalama 

16,6 ay takip etmişler ve interinsizal açıklık ve kontralateral harekette belirgin artış 

elde etmişlerdir. Ağrı ve disfonksiyonda azalma görülen hastaların oranı % 95 olarak 

bulunmuştur. Artrosentezin ani olan kapalı kilitlenmeli hastalarda normal eklem 

fonksiyonunun sağlanması ve ağrının azaltılmasında etkili olduğu sonucuna 

varmışlardır. 

Carvajal ve Laskin (2000)’ de internal düzensizliği olan 26 hastayı artrosentez 

ile tedavi edip, ortalama 48,7 aylık takip sonuçlarını rapor etmişlerdir. Redüksiyonsuz 

anterior disk deplasmanı tanısı konulan 22 hastada uzun dönem postoperatif 

maksimum ağız açıklığı düzeyinin artrosentez öncesine göre anlamlı derecede arttığını 

bildirmişlerdir. 

Dimitroulis ve ark (1995) TME kapalı kilitlenmesi olan 46 vakaya 

uyguladıkları artrosentezin ortalama 21 aylık takibini yaptıkları çalışmalarında, 

artrosentez sonrası 6. ve 30. aylarda ağız açıklığında anlamlı derecede düzelme 

olduğunu bildirmişlerdir. 

Hosaka ve ark (1996) ağız açıklığında kısıtlılık şikayeti olan 20 hastayı 

artrosentez ile tedavi ederek üç yıl takip ettikleri çalışmalarında, maksimum ağız 

açıklığının artrosentez sonrasında 6’ ncı ve 30’ uncu ay takip periyotlarında 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttığını bildirmişlerdir. 

Belirlediğimiz diğer bir tedavi kriteri olan MAA sonuçları incelendiğinde 

artrosentez işlemi öncesi ortalama 32,300±4,027 mm olan MAA değeri, 4’ üncü hafta 

sonunda ortalama 38,825±3,596 mm’ ye yükselmiştir. Görülen bu artış istatistiki 

olarak incelendiğinde aradaki bu fark anlamlı bulunmuştur yani artrosentez uygulanan 

grupta işlem ağız açıklığını olumlu yönde etkilemiştir ve tedaviden fayda sağlanmıştır. 

Literatür incelendiğinde artrosentez uygulamalarında MAA ortalamalarındaki değişim 
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eğilimi mevcut çalışmanın sonuçları ile uyumlu olarak gözlenmiştir. Artrosentez 

grubundaki bu sonuçlar cinsiyet bakımından değerlendirildiğinde kadın ve erkekler 

arasında MAA değişimi bakımından fark bulunamamıştır, artrosentez her iki 

cinsiyetede benzer olarak etki etmiştir. 

Temporomandibular düzensizliğin tedavisinde tedavi yöntemleri arasında son 

yıllarda tıpta birçok alanda etkinliği gösterilmiş olan DDLT tedavisi de yerini almıştır 

(Bertolucci ve ark 1995, Kulekcioglu ve ark 2003, Venancio ve ark 2005, Fikácková 

ve ark 2007, Mazetto ve ark 2007). TMD tedavisinde He-Ne, GaAs, GaAlAs lazer gibi 

değişik özellikteki çeşitli fototerapi aygıtları kullanılmaktadır (Kulekcioglu ve ark 

2003, Venancio ve ark 2005, Çetiner ve ark 2006, Fikackova ve ark 2007, Mazetto ve 

ark 2007). TMD’ de düşük seviyeli lazer tedavisinin analjezik, antienflamatuar ve 

biyostimülan etkilerinden yararlanılmaktadır. Labaratuar ve klinik çalışmalar, TMD’ 

de DDLT tedavisinin hücre metabolizması üzerinde antifilojistik, antiödematöz ve 

stimülatif etkisinin olduğunu ve DDLT’ nin ikincil etkisinin ağrıyı azaltmak olduğunu 

ileri sürmektedir (Hansson ve ark 1989, Fikackova ve ark 2007). Çalışmaların 

birçoğunda, eklem içi enflamatuar hastalıklarda eklem içine uygulanan düşük seviyeli 

lazer tedavisinin enflamasyonu azalttığı ve enflamasyona bağlı oluşan ağrıyı kontrol 

ettiği sonucuna varılmıştır (Hansson 1989, Bertolucci ve ark 1995, Fikackova ve ark 

2007, Mazetto ve ark 2007). Hansson (1989), osteoartroz ve kondilektomi sonrası 

TME ağrısı ve redüksiyonlu disk deplasmanı tanısı konan 5 hastada düşük seviyeli 

lazer tedavisi uygulamasını takiben eklem içi enflamasyonda azalma olduğunu 

bildirmiştir. Wang ve ark (2011), ardışık 6 gün boyunca lazer uyguladıkları TMD’ li 

42 hastada; ağrı, ağız açıklığı ve lateral hareketlerde hızlı bir şekilde iyileşme 

olduğunu, protruziv harekette bir farklılığın olmadığını rapor etmişlerdir. Mazetto ve 

ark (2010), retrodiskit, sinovit ve kapsülit tanısı konan hastalarda düşük seviyeli lazer 

tedavisini (GaAlAs) haftada 2 kez, 4 hafta boyunca uygulamışlar ve tedavi sonrası 1. 

ayda plasebo grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı oranda ağız açıklığında artış ve 

ağrıda azalma rapor etmişlerdir. Marini ve ark (2010), TMD’ li 99 hastada super-

pulsed düşük doz lazer tedavisi (SDDLT) ile 2 hafta boyunca 10 kez DDLT tedavisi 

uygulamışlar. Ağız açıklığı ve lateral hareketlerde artış ile ağrıda azalma rapor 

etmişlerdir. Carrasoco ve ark (2008), TMD’ li 14 hastada infrared lazeri haftada 2 kez, 

8 hafta boyunca uyguladıkları çalışmalarında, ağrıda azalma olduğunu ancak 

mandibular harekette bir değişim olmadığını rapor etmişlerdir. Dinçer ve ark (2008), 
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TMD’ li 63 hastada düşük seviyeli lazer tedavisi (GaAs lazer) ile egzersiz ve ultrason 

tedavisini karşılaştırdıkları çalışmalarında düşük seviyeli lazer tedavisi ile ultrason 

tedavisinin, egzersiz tedavisine göre daha başarılı bulmuşlardır. Fikackova ve ark 

(2006) retrodiskal dokulardaki irritasyon ve inflamasyon ile birlikte görülen 

redüksiyonlu disk deplasmanının sebep olduğu artraljinin tedavisinde konvansiyonel 

tedavi uygulanmasından önce (stabilizasyon splint uygulaması ve protetik 

restorasyon) düşük seviyeli lazer tedavisinden yararlanmışlar ve düşük seviyeli lazer 

tedavisinin ağrıda %80 azalma sağladığını bildirmişlerdir. Fikackova ve ark. (2007) 

yaptıkları diğer bir çalışmada, myofasial ağrı ve artralji tanısı konan 80 hastaya düşük 

seviyeli lazer tedavisi uygulamışlar ve düşük seviyeli lazer tedavisinin başlangıçta 

hastaların bir kısmında ağrıda artmaya neden olmasına rağmen, tedavi sonunda DDLT 

uygulanan grupta ağrıda %77 azalma, kontrol grubunda ise %37 azalma olduğunu 

bildirmişler, sonuç olarak düşük seviyeli lazer tedavisinin TMD ağrı kontrolünde etkili 

olduğunu belirtmişlerdir.  

Mazzetto ve ark (2007); TME’ de kapsülit, sinovit ve retrodiskit tanısı konan 

48 hastada DDLT ile eklem içi ağrının kontrol edildiğini bildirmişlerdir. Bu 

araştırmalarında kondil üzeri, preauriküler bölge ve dış kulak yolu palpe edilerek 

tedavi öncesi ve sonrası ağrı değerleri VAS ile karşılaştırmışlar ve ağrının azalmasının 

enflamatuar tepkinin azalmasına bağlı olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Çetiner ve ark 

(2006); TMD’ li 39 hastaya hafta içi her gün 2 hafta boyunca uyguladıkları lazer 

tedavisi sonucunda ağrı ve hassasiyette azalma ve mandibula hareketlerinde artış rapor 

etmişlerdir. Núñez ve ark (2006) ise transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu 

(Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, TENS) ile düşük seviyeli lazer 

tedavisini karşılaştırdıkları çalışmalarında düşük seviyeli lazer tedavisinin (Diode 

lazer) daha iyi sonuçlar verdiğini rapor etmişlerdir. Bjordal ve ark (2003); TMD’ li 88 

hastada yaptığı çalışmalarında lazer tedavisinin kronik eklem rahatsızlıklarında etkili 

olduğunu rapor etmişlerdir. Sanseverino ve ark (2008); 20 hasta üzerinde yaptıkları 

çalışmalarında düşük seviyeli lazer tedavisini (GaAlAs) haftada 3 kez 3 hafta boyunca 

uygulamışlar ve lazer tedavisinin kontrol grubuna göre belirgin şekilde üstün olduğunu 

rapor etmişlerdir. 

Literatürde TMD’ de düşük seviyeli lazer tedavisi uygulanan çalışmalarda 

çoğunluğunda başarılı sonuçlar elde edildiği görülmektedir (Külekcioğlu ve ark 2003, 
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Bjordal ve ark 2003, Çetiner ve ark 2006, Nunez ve ark 2006, Mazetto ve ark 2007, 

Fikackova ve ark 2007, Carrasco ve ark 2008, Dinçer ve ark 2008, Marini ve ark 2010, 

Mazetto ve ark 2010, Wang ve ark 2011). Tüm bu görüşlere karşın, bir grup 

araştırmacı da düşük seviyeli lazer tedavisinin TMD’ lerde plasebo uygulama ile 

eşdeğer olduğunu göstermektedir (Conti ve ark 1997, Robert ve ark 2004, Cunha ve 

ark 2008, Emshoff ve ark 2008). Cunha ve ark (2008), 40 hastadan oluşan 

çalışmalarında infrared lazeri haftada 1 kez, 4 hafta boyunca uygulamışlar ve lazer 

grubunun kontrol grubundan farklı olmadığını rapor etmişlerdir. Yine benzer olarak 

Emshoff ve ark (2008), 52 hastadan oluşan çalışmalarında Helium Neon lazeri haftada 

2 kez, 8 hafta boyunca uygulamışlar ve ağrı ve fonksiyonda iyileşme olduğunu ancak 

lazerin kontrol grubuyla benzer sonuçlar verdiğini raporlamışlardır. Venancio ve ark 

(2005) yaptıkları randomize ve çift-kör çalışmada, TME’ de kapsülit ve sinovit tanısı 

konan 15 hasta ile plasebo grubu arasında düşük seviyeli lazer tedavisinin etkinliği 

(ağrı üzerinde) açısından anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Conti (1997), çiğneme kası 

kaynaklı ve TME kaynaklı ağrıya düşük seviyeli lazer tedavisi uygulayarak VAS ve 

klinik mandibular hareket miktarını değerlendirmiştir. Kas kaynaklı ağrıda azalma 

saptarken, artrojenik ağrıda belirgin bir farklılık olmadığını, düşük seviyeli lazer 

tedavisinin sadece ağız açıklığı ve eksentrik hareketlerde etkili olduğunu belirtmiştir. 

Kulekcioglu ve ark (2003)’ nın yaptıkları çalışmada, myofasial ağrı, redüksiyonlu, 

redüksiyonsuz disk deplasmanı ve dejeneratif eklem hastalığı tanısı konan 35 hastada 

egzersiz programı ile birlikte (germe egzersizi, postüral eğitim) düşük seviyeli lazer 

tedavisi uygulanmıştır. Tedavi sonunda aktif tedavi grubunda ağız açıklığında ve 

lateral hareketlerde artış olmasına rağmen, aktif ve plasebo tedavi gruplarında ağrıda 

azalma bakımından anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu durum düşük seviyeli lazer 

tedavisinin plasebo etkisinin olması ve egzersizin kas spazmını azaltarak kasların 

normal fonksiyonunu yapabilmeleri şeklinde açıklanmıştır. Güreser ve ark (2004), 

TMD’ si olan hastalara ultrason ve düşük seviyeli lazer tedavisi uygulamışlar ve bu iki 

tedavi yönteminin birbirine göre üstünlüklerinin olmadığını bildirmişlerdir. 

Sunulan çalışmada literatürden farklı olarak DDLT artrosenteze ek ve yardımcı 

bir tedavi olarak uygulanmış ve her iki yöntemin sinerjik etkisi değerlendirilmiştir. 

Literatür değerlendirildiğinde her iki yöntemin kombine olarak kullanıldığı bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Artrosentez ile birlikte DDLT uygulanan bu grupta işlem 

öncesi ve işlem sonrası 1, 2, 3 ve 4’ ncü haftalarda VAS skorları ölçülmüştür ve 
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sonuçlar değerlendirildiğinde literatürle uyumlu olarak artrosenteze ek olarak DDLT 

uygulanan grupta VAS değerlerinde azalma gözlenmiştir. Uygulama öncesi ölçülen 

ortalama değer olan 6,65±1,755; işlemden sonraki birinci hafta sonunda 4,35±1,663; 

ikinci haftada 3,35±1,308; üçüncü haftada 2,85±1,598; dördüncü haftada 2,00±1,451 

seviyelerine gerilemiştir. İşlem öncesi ölçülen değerlerle dördüncü haftada ölçülen 

değerler arasında istatistiki olarak belirgin bir fark mevcuttur buda artrosenteze ek 

olarak uygulanan DDLT’ nin ölçülen aralıkta ağrı üzerinde etkin olduğunu 

göstermektedir. Ardışık ölçümler arasındaki ağrı ortalamaları arasındaki farklar 

incelendiğinde ise artrosentez uygulanan grupta her bir ardışık ölçümde düzenli bir 

azalma gözlenmiş fakat ardışık haftalarda meydana gelen bu azalma istatistiki olarak 

sadece işlem öncesiyle ilk ölçüm arasındaki ortalama farkta belirgin bulunmuştur. 

Yani artrosenteze ek olarak DDLT uygulaması ilk haftada istatistiki olarak belirgin bir 

ağrı skoru düşüşüne neden olmuştur. Litertüre baktığımızda VAS skorlarına etki 

bakımından DDLT ile ilgili çok farklı sonuçlar gözlenmektedir kimi çalışmalar LLLT’ 

nin ağrı skorlarını düşürdüğü sonucuna varırken, kimi çalışmalar DDLT’ nin etkisiz 

olduğu sonucuna varmıştır. Literatürde artrosentez ve DDLT’ nin kombine 

kullanıldığı bir çalışma olmamasından dolayı tam bir literatür karşılaştırması yapmak 

mümkün olmamıştır fakat DDLT’ nin tek başına değerlendirildiği ve ağrıda azalmanın 

bildirildiği pek çok çalışmayla uyumlu olarak uyguladığımız bu kombine tedavi 

protokolü ağrı seviyelerinde azalmaya neden olmuştur. Sadece artrosentez 

uyguladığımız grupla kombine protokol karşılaştırıldığında kombine protokolün ilk 

haftada ağrıyı belirgin bir şekilde daha fazla azalttığı gözlenmiştir yani DDLT’ nin 

etkisi ilk haftada gözlenmekte ve ağrıyı bu aralıkta daha etkin bir şekilde 

düşürmektedir. Fakat ağrı skorları 4’ üncü hafta sonunda değerlendirildiğinde her 2 

grup arasında ağrı skorlarındaki düşüş bakımından istatistiki olarak belirgin bir fark 

gözlenmemiştir. 

Belirlediğimiz diğer bir tedavi kriteri olan MAA sonuçları incelendiğinde 

artrosenteze ek olarak DDLT uygulaması öncesi ortalama 33,300±4,996 mm olan 

MAA değeri, 4’ üncü hafta sonunda ortalama 39,900±3,076 mm’ ye yükselmiştir. 

Görülen bu artış istatistiki olarak incelendiğinde aradaki bu fark anlamlı bulunmuştur 

yani artrosenteze ek olarak DDLT uygulanan grupta işlem ağız açıklığını olumlu 

yönde etkilemiştir ve tedaviden fayda sağlanmıştır. Literatür incelendiğinde DDLT 

uygulamalarında MAA değerlerinde de VAS değerlerinde olduğu gibi farklı sonuçlara 
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ulaşılmıştır. DDLT ile artrosentezin kombine uygulandığı bir çalışma mevcut 

olmadığından doğrudan MAA değerlendirme imkanı olmamıştır. Fakat mevcut 

çalışmada gözlemlenen artrosenteze ek olarak DDLT uygulamasının MAA skorlarını 

arttırması, DDLT’ nin tek başına MAA üzerindeki etkisini değerlendiren literatürdeki 

pek çok sonuçla uyumlu çıkmıştır. Her 2 grup MAA üzerine etkileri bakımından 

değerlendirildiklerinde MAA değişimi ortalamaları arasında istatistiki olarak fark 

bulunamamıştır. Yani her iki grupta (Atrosentez ve artrosenteze ek olarak DDLT 

uygulanan iki grup)  MAA’ da benzer şekilde artışa neden olmuştur. 

Temporomandibular düzensizliğin tedavisinde düşük seviyeli lazer tedavisinin 

kullanılması ile ilgili çalışmaların birbirinden farklı sonuçlar verdiği gözlenmektedir. 

Araştırmacılar sonuçlardaki farklılığın nedeninin; araştırmalarda kullanılan lazerlerin 

tipi, dalga boyu, frekansı, süresi, sıklığı ve lazer uygulama teknikleri gibi 

parametrelerin değişkenlik göstermesinden kaynaklandığını düşünmektedirler 

(Kulekcioğlu ve ark 2003). Retrodiskit, sinovit, osteoartrit ve romatoid artrit gibi 

temporomandibular eklem içi enflamatuar rahatsızlıklar için belirlenmiş standart lazer 

dozu ve süresinin olmayışı, çalışmaların geçerli ve tekrarlanabilir olarak 

değerlendirilmesini güçleştirmektedir. Yapılmış araştırmaların çoğunda tedavinin, 

tanıya yönelik olmayıp; ağrı, ağız açıklığında kısıtlılık, eklem sesi gibi şikayetlerin 

kontrolü amacıyla uygulandığı görülmektedir (Çetiner ve ark 2006). Çalışmalarda 

uygulanan lazerin dozu, uygulama şekli ve sıklığı bakımından bir görüş birliği yoktur. 

Kullanılan lazer cihazlarının ve önerilen uygulama dozlarının farklı olması da ideal 

lazer uygulama şeklinin tespitini zorlaştırmaktadır. 

Bazı yazarlar lazer uygulamalarının mümkün olduğunca yakın seanslarda 

yapılmasının daha faydalı olduğunu savunmaktadır, ancak bu konu üzerinde hala bir 

standardizasyon oluşmamıştır (Vizi ve ark 1983, Conti ve ark 1997, Dinçer ve ark 

2008, Mazetto ve ark 2010). Bu çalışmada literatürdeki benzer çalışmalar örnek 

alınarak yarı iletken GaAlAs diot lazer (830 nm, 400mW, 9 j/cm2 ) haftada 3 kez 

olacak şekilde 4 hafta boyunca ve 3 dakikalık seanslar şeklinde lazer cihazının üretici 

firmasının önerdiği enerji ve doz dikkate alınarak uygulanmıştır. Lazer probu ciltten 

yaklaşık 1-2 cm uzaklıkta ve temas olmayacak şekilde mandibular kondil bölgesinde 

gezdirilerek biyostimülasyon uygulaması yapılmıştır. 
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Literatürde farklı lazer uygulama tekniklerinin kullanıldığı çalışmalarda 

aktarılan enerji miktarının da standardize edilmediği görülmektedir. Lazer probunun 

yerleştirildiği yer, lazer ışığının uygulanacağı yön, lazer probunun alana uzaklığı ve 

lazer probunun çapı gibi parametreler, lazer etkinliğini belirleyen faktörler olmasına 

rağmen çalışmaların birçoğunda belirtilmemiştir. Bu sonuçlara göre ideal bir doz 

önermek mümkün değildir. Lazer cihazının üretici firmasının önerdiği enerji ve doz 

mutlaka dikkate alınmalıdır. Uygulama dozu önemli olmakla birlikte uygulamanın 

sıklığı ve süresi de önemli parametrelerdir. Bu konu üzerinde çalışmalara daha çok 

ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. 

İnternal düzensizliğin (İD) en ciddi aşaması olan kapalı kilitlenme (KK), 

dejeneratif intrakapsüler bir patoloji sayılmaktadır. İlk yıllarda çenede oluşan bu 

kilitlenme disk pozisyonuna bağlanmaktaydı. Son yıllarda ise proenflamatuar 

sitokinlerin sebep olduğu sinoviyal sıvı içeriğindeki değişikliğin ve kıkırdak 

dejenerasyonunun kapalı kilitlenmelerin etiyolojisindeki etkenler olduğu 

düşünülmektedir. Ayrıca temporomandibular eklemin direkt olarak görüntülenmesiyle 

internal düzensizliğe enflamasyonun da eşlik ettiği görülmüş ve bu durum da 

proenflamatuar sitokinlerin internal düzensizliklerdeki rolünü kuvvetlendirmiştir 

(Güler 2003, Güler 2005, Okeson 2008). 

Temporomandibular eklemde ağrı, enflamatuar TMD’ si olan bireylerde 

yaygın bir semptomdur. Seratonin, sitokinler ve serbest radikaller gibi çeşitli 

mediatörlerin lokal enflamatuar sürece katkısı olduğu ve ağrı oluşumuyla ilişkisi 

olduğu bulunmuştur (Alstergen ve Kopp 1997). Burada sunulan çalışmada araştırma 

grubunu oluşturan TMD’ li bireylerin hepsinde temporomandibular bölgede ağrı 

şikayeti mevcuttu. Artrosentez uygulanan hastaların hepsinde ağrının azalması ve 

sinoviyal sıvıdaki proenflamatuar konsantrasyonlarının önemli derecede azalmış 

olması literatürde belirtilen ağrı ve sitokinler arasındaki ilişkiyi doğrular niteliktedir. 

Gülen ve ark (2009) artrosentezin TME sinoviyal sıvısındaki sitokinleri 

elimine etmede etkili bir yöntem olduğunu ve sinoviyal sıvının analizi, TME problemi 

bulunan hastaların klinik durumunun belirlenmesinde ve tedavisinde önemli katkılar 

sağlayabileceğini belirtmişlerdir. 
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Artrosentez uygulaması, eklem bölgesinin incelenmesi amacı ile de 

kullanılabilir. Eklemden aspire edilen sıvı makroskopik, mikroskopik ve biyokimyasal 

olarak TME internal düzensizliğinin etkilerinin ve nedenlerinin belirlenebilmesi için 

incelenebilir (Emshoff 1997). 

Artrosentezin enflamasyona etkileri Swift ve arkadaşları (1994) tarafından 

rapor edilmiştir. On adet tavşan enflamasyon modelinde, üst eklem boşluğunun 

lavajının etkili bir şekilde bradikinin, prostaglandin gibi enflamatuvar mediatörlerin 

uzaklaştırılmasını sağladığı gösterilmiştir. Ayrıca sistemik veya lokal steroidlerin 

uygulamasının enflamatuar komponenti azalttığını göstermişlerdir. Zardeneta ve 

arkadaşları (1997) insan TME’ sinde yaptıkları deneylerde lavaj yapılan eklem 

sıvısındaki protein konsantrasyonunun hacme bağımlı olarak azaldığını 

göstermişlerdir. 

Bu çalışmada, literatürde temporomandibular eklem sinoviyal sıvısında 

yapılan çalışmalarda en çok çalışılan ve ID patogenezinde önemli rol oynadığı ortaya 

konulan IL-6, IL-8, TNF alfa, IL-1 beta seviyeleri değerlendirilmiştir. 

Nishimura ve arkadaşları (2004) yapmış oldukları bir çalışmada internal 

düzensizliği olan 100 hastanın 103 eklemindeki başarılı ve başarısız vakalar arasında 

sinoviyal sıvı proenflamatuar sitokin düzeylerini karşılaştırmışlar, IL-1β, TNF-α, IL-

6 ve IL-8 konsantrasyonlarını sinoviyal sıvı örneklerinde değerlendirmişlerdir. IL-6 

oranı ve IL-1β konsantrasyonunu başarısız artrosentez vakalarında sinoviyal sıvıdaki 

başarılı artrosentez vakalarına göre önemli derecede yüksek olarak bulmuşlardır. 

Sonuç olarak TME’ nin internal düzensizliğinin tedavisi için yapılan artrosentezden 

sonra sinoviyal sıvıdaki IL-6 ve IL-1β varlığının olası başarısızlığın göstergesi 

olduğunu belirtmişlerdir. Sunulan çalışmada artrosentezden önce alınan TME 

sinoviyal sıvı örneklerinde en fazla proenflamatuar sitokin seviyeleri IL-8 ve TNF-α 

seviyelerinde gözlenmiştir. 

Nishimura ve ark (2002) yaptıkları bir çalışmada sinoviyal sıvıdaki IL-1β, 

TNF-α, IL-6 ve IL-8 konsantrasyonlarını ölçmüşler ve artroskopik sinovitis ve 

artiküler kartilaj dejenerasyonunu bir ölçüt üzerinde 0-10 arasında 

derecelendirmişlerdir. Çalışmalarında yer alan 22 eklemde OA ve 15 eklemde internal 

düzensizliği olan 34 hastaya artroskopik lizis, lavaj veya açık TME cerrahisi 
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yapmışlardır. Yapılan çalışmada da bu sitokinleri OA ve internal düzensizliği olan 

hastaların TME’ lerinden alınan sinoviyal sıvı örneklerinde yüksek konsantrasyonda 

belirlemişler ve IL-6 konsantrasyonunu sinovitis skorlarıyla önemli derecede pozitif 

ilişkili bulmuşlardır. Sandler ve arkadaşları (1998) internal düzensizliği olan TME’ li 

hastaların sinoviyal sıvısında IL-6 konsatrasyonları ile artroskopik akut sinovitis 

arasında ilişki bulmuş ve bu nedenle sinoviyal sıvıdaki IL-6 konsantrasyonunun 

internal düzensizliği ve OA’ lı TME’ lerde sinovitis göstergesi olarak 

kullanılabileceğini rapor etmiştir. Özellikle IL-6 sitokin ağında sadece kısmi önem 

taşımaz ayrıca eklem yıkımında da yer alır. Sunulan bu çalışmada IL-6 konsantrasyonu 

her iki çalışma grubunda son artrosentez sonrası alınan örneklerde düşük oranlarda 

belirlenmiştir (Artrosentez uygulanan grupta 0,672±0,810 pg/ml; Artrosentez ile 

birlikte DDLT uygulanan grupta 0,786±0,695 pg/ml). Temporomandibular eklem 

sinoviyal sıvısındaki IL-6 varlığının olası başarısız tedavinin göstergesi olduğunu 

belirten Nishimura ve arkadaşlarının (2004), ve sinoviyal sıvıdaki IL-6 

konsantrasyonunun internal düzensizliği ve OA’ lı TME’ lerde sinovitis göstergesi 

olarak kullanılabileceğini belirten Sandler ve ark (1998)’ nın sonuçları sunulan 

çalışmanın önemini daha da artırmaktadır. Bulgularımıza göre artrosentez TME 

internal düzensizliklerinin patogeneziyle ilişkili olan her iki çalışma grubunda 

sinoviyal sıvıdaki IL-6 konsantrasyonunu büyük oranda ortadan kaldırmıştır. Ayrıca 

IL-6 seviyelerinin tedavi sonrası düşmüş olması da tedavinin başarılı olduğunun 

göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Sato ve ark (2007) , semptomatik TME İD’ si teşhisi konulan hastalarda, TME 

sinoviyal sıvısında IL-8 konsantrasyonunu değerlendirmek için, TME İD’ si olan 46 

eklem ve kontrol grubu olarak ağrısı olmayan dislokasyonlu 8 eklemde artrosentez 

esnasında sinoviyal sıvı örnekleri toplamışlardır. Çalışma grubunda 46 eklemin 37’ 

sinde (%80), kontrol grubunda ise 8 eklemin 2’ sinde (%25) IL-8 tespit edilmiştir. IL-

8 düzeyi TME İD’ si olan hastalarda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur (p=0,004). Araştırmacılar, İD’ si olan hastaların 

enflamasyonlu sinoviyal sıvılarında IL-8 miktarının artmış olmakla birlikte klinik 

değişkenlerle anlamlı korelasyon göstermediğinden TME İD’ sinde IL-8’ in sekonder 

rol oynayabileceğini belirtmişlerdir Gülen ve ark (2009) yaptıkları çalışmada ilk 

artrosentez sonrası sitokin seviyelerini değerlendirmişler ve 40 eklemin sinoviyal sıvı 

örneğinde 7 eklemde (% 17) IL-6, 27 eklemde (% 67) IL-8, 26 eklemde (% 65) TNF-
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α, 12 eklemde (% 30) IL-1β ve 22 eklemde (% 55) oranında IL-11 belirlemişlerdir. 2 

hafta sonra yaptıkları artrosentezde ise hiçbir örnekte IL-6 bulunamamış, 12 eklemde 

(% 30) IL-8, 10 eklemde (% 25) TNF-α, 1 eklemde (% 2) IL-1β ve 10 eklemde (% 25) 

oranında IL-11 belirlemişlerdir. Kaneyama ve arkadaşları (2002) yapmış oldukları bir 

çalışmada TME problemi, radyolojik bulgular ve klinik semptomları olan hastaların 

sinoviyal sıvısındaki çeşitli sitokin konsantrasyonları arasındaki ilişkiyi 

araştırmışlardır. Temporomandibular eklem problemi olan 117 hastanın 121 eklemi ve 

5 gönüllü hastanın sinoviyal sıvısını incelemişlerdir. TME problemi olan hastaları 

başlıca klinik semptomları ve MRG sonuçlarına göre; klik olan disk dejenerasyonu, 

kilitlenme olan disk dejenerasyonu, OA ve kontrol grubu olarak 3 gruba ayırmışlardır. 

TME problemi olan 121 eklemin 46’sında IL-1β (% 38), 64 eklemde TNF-α (%53), 

93 eklemde IL-6 (%77) ve IL-8 100 eklemde (%83) belirlemişlerdir. TNF-α, IL-6 ve 

IL-8 konsantrasyonunu kilitlenme olan disk dejenerasyonu ve OA grubunda diğer 2 

gruptan yüksek bulmuşlardır. Sunulan çalışmada hastalar klinik semptom ve MRG 

sonuçlarına göre değerlendirilmiş ve 2 farklı yöntemin etkinliği redüksiyonsuz disk 

deplasmanı teşhisi konulan hastalarda değerlendirilmiş. İşlem öncesi 40 eklemin; 40’ 

ında IL- 6 (%100), 40’ ında IL-8 (%100), 33’ ünde IL-1β (% 82,5) ve 37’ sinde TNF-

α (%92,5) tespit edilmiştir. Tedavi prosedürleri uygulandıktan sonra ise toplamda 40 

eklemin 34’ ünde IL- 6 (%85), 38’ inde IL-8 (%95), 32’ sinde IL-1β (% 80) ve 36’ 

sında TNF-α (%90) tespit edilmiştir. Çalışmamızda bu oranlar Kaneyama ve ark 

(2002)’ ın elde ettiği sonuçlara göre daha yüksek bulunmuştur. 

İşlemler öncesi ve sonrasındaki sitokin seviyeleri incelendiğinde;  

Ortalama IL-6 seviyesi; artrosentez uygulanan grupta 4,715±2,190 pg/mL 

seviyesinden 0,672±0,810 pg/mL seviyesine gerilemiştir. IL-6 seviyesi düşmüştür ve 

bu düşüş istatistiki olarak anlamlıdır. Artrosentez ile birlikte DDLT uygulanan grupta 

ise ortalama IL-6 seviyesi 4,696±1,904 pg/mL seviyesinden 0,786±0,695 pg/mL 

seviyesine gerilemiştir. Bu grupta da IL-6 seviyesi düşmüştür ve bu düşüş istatistiki 

olarak anlamlıdır. Her iki grup karşılaştırıldığında ise her iki yöntem de IL-6 

seviyelerine etki bakımından benzer bulunmuştur. 

Ortalama IL-8 seviyesi; artrosentez uygulanan grupta 4,764±1,438 pg/mL 

seviyesinden 1,118±0,794 pg/mL seviyesine gerilemiştir. IL-8 seviyesi düşmüştür ve 

bu düşüş istatistiki olarak anlamlıdır. Artrosentez ile birlikte DDLT uygulanan grupta 
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ise ortalama IL-8 seviyesi 4,279±1,202 pg/mL seviyesinden 0,793±0,732 pg/mL 

seviyesine gerilemiştir. Bu grupta da IL-8 seviyesi düşmüştür ve bu düşüş istatistiki 

olarak anlamlıdır. Her iki grup karşılaştırıldığında ise her iki yöntemde IL-8 

seviyelerine etki bakımından benzer bulunmuştur. 

Ortalama TNF-alfa seviyesi; artrosentez uygulanan grupta 0,284±0,137 pg/mL 

seviyesinden 0,133±0,071 pg/mL seviyesine gerilemiştir. TNF-alfa seviyesi 

düşmüştür ve bu düşüş istatistiki olarak anlamlıdır. Artrosentez ile birlikte DDLT 

uygulanan grupta ise ortalama TNF-alfa seviyesi 0,290±0,124 pg/mL seviyesinden 

0,126±0,081 pg/mL seviyesine gerilemiştir. Bu grupta da TNF-alfa seviyesi düşmüştür 

ve bu düşüş istatistiki olarak anlamlıdır. Her iki grup karşılaştırıldığında ise her iki 

yöntemde TNF-alfa seviyelerine etki bakımından benzer bulunmuştur. Artrosentez 

grubu cinsiyet bakımından incelendiğinde sadece TNF-alfa örneklerinde erkeklerdeki 

ortalama fark kadınlardan daha fazla görülmüştür yani artrosentez TNF-alfa seviyeleri 

bakımından bu çalışmadaki erkek grubuna daha fazla etki etmiştir. 

Ortalama interlökin-1 beta seviyesi; artrosentez uygulanan grupta 1,286±0,769 

pg/mL seviyesinden 0,187±0,194 pg/mL seviyesine gerilemiştir. İnterlökin-1 beta 

seviyesi düşmüştür ve bu düşüş istatistiki olarak anlamlıdır. Artrosentez ile birlikte 

DDLT uygulanan grupta ise ortalama interlökin-1 beta seviyesi 1,357±0,713 pg/mL 

seviyesinden 0,156±0,173 pg/mL seviyesine gerilemiştir. Bu grupta da İnterlökin-1 

beta seviyesi düşmüştür ve bu düşüş istatistiki olarak anlamlıdır. Her iki grup 

karşılaştırıldığında ise her iki yöntemde interlökin-1 beta seviyelerine etki bakımından 

benzer bulunmuştur. 

Bu çalışmada literatüre paralel olarak, artrosentez işlemi sonrasında sitokin 

seviyeleri her iki grupta da kendi içlerinde azalmaktadır ve bu azalma yöntemlerden 

bağımsız olarak gerçekleşmektedir. İki grup arasında benzer etkinin gerçekleşmesi 

bize sitokin seviyelerindeki azalmada asıl rolü artrosentezin oynadığını 

göstermektedir. DDLT hiçbir sitokin türünde azalmaya katkı sağlamamıştır. DDLT’ 

nin TME’ de sitokinler üzerindeki etkisi üzerine herhangi bir çalışma mevcut değildir. 

Bu çalışma DDLT’ nin TMD’ de sitokin seviyeleri üzerindeki etkisi ile ilgili 

literatürdeki ilk sonuçları göstermektedir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

1. Bu çalışmada artrosentez ile birliktte DDLT uygulamasının 

temporomandibular eklem İnternal düzensizliğinde ağrıyı azaltmada artrosentez 

uygulamasından daha etkin olduğu ortaya konmuştur. 

2. Her iki uygulamanın da hastalarda MAA’ nın artışını sağladığı fakat bu 

anlamda birbirlerine üstünlüklerinin olmadığı gösterilmiştir. 

3. Uygulanan tedavi yöntemlerinin her ikisinde de sinoviyal sıvıdaki IL-6, IL-8, 

TNF-α, interlökin-1β seviyelerinin tedavi sonrası azaldığı gösterilmiştir. Fakat sitokin 

seviyelerinin azalma miktarları açısından yöntemlerin birbirlerine üstünlükleri 

bulunmamaktadır. 

4. Bu çalışmada her iki yöntemin de Nishimura (2004)’ nın belirlediği tedavi 

başarı kriterlerini sağladığı gösterilmiştir. 

Bu sonuçlar, artrosentez tedavisine ek olarak DDLT uygulamasının 

temporomandibular eklem hastalarında iyileşme sürecine olumlu katkı sağladığını, 

süreci hızlandırdığını ve hastaların daha erken dönemde şikayetlerinin ortadan 

kalktığını göstermektedir. Bu çalışma ile, temporomandibular eklem internal 

düzensizliğinde minimal invaziv bir yöntem olarak uzun yıllardır güvenle 

uygulanmakta olan artrosentez tedavi metodunun hastaların iyileşmesindeki etkisinin, 

non invaziv bir yöntem olan DDLT uygulaması ile potansiyelize edilebileceğini, her 

iki yöntemin birlikte uygulanmasının tedavi başarısını arttıracağı sonucuna varılmıştır. 

Benzer çalışmaların literatürde yer almaması nedeniyle gelecekte daha fazla hasta 

üzerinde benzer çalışmaların yapılması bu çalışmanın sonuçlarını destekleyecek ve bu 

konuda belki de yeni bir tedavi protokolü oluşturulmasını sağlayacaktır. 
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7. EKLER 
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EK-B 

Düşük Seviyeli Lazer Tedavisinin İnsan Temporomandibular ekleminde 

Sinoviyal Sıvıdaki Önemli Bazı Enflamatuar Sitokinler ve Temporomandibular 

Bozuklukların Semptomları Üzerine Etkisinin İncelenmesi 

KLİNİK VEYA DENEYSEL ÇALIŞMAYA KATILMAK İÇİN 

BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ ONAYI FORMU 

S.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı 

tarafından yürütülen bu çalışmaya katılmanızı arzu ediyoruz. Aşağıda bu çalışmayla 

ilgili verilen bilgiler size konunun açıklanması için düzenlenmiştir. 

Bu araştırma, çene eklemindeki rahatsızlıkların ve işlev bozukluklarının düşük 

enerji seviyeli lazer kullanılarak giderilmesini amaçlamaktadır. Çalışmada kullanılan 

düşük seviyeli lazer cihazının insan sağlığı üzerine herhangi bir olumsuz etkisi 

olmadığı birçok çalışmayla kanıtlanmıştır. Düşük seviyeli lazer uygulaması, vücudun 

çene ve diğer eklemlerinde oluşan rahatsızlıkların tedavisinde rutin bir şekilde güvenle 

kullanılmaktadır. Çalışmaya katılacak bireylerin çalışma kapsamında kalacağı süre 4 

haftadır. Bu araştırmaya tek veya çift taraflı temporomandibular bölgede (çene eklemi) 

ağrısı olan ve çene hareketlerinde kısıtlılık olan bireyler dâhil edilecektir. İlk aşamada 

rutin bir işlem olan eklem içi yıkama işlemi uygulanacaktır ve eklem içinden alınan 

sıvı sonra değerlendirilmek üzere saklanacaktır. Eklem içi yıkama işlemi, anestezi 

altında 2 küçük iğne vasıtasıyla eklem içi bölgesinin yıkanmasından ibarettir. 

Ardından 4 hafta boyunca haftada 3 kez olmak üzere çene eklemi bölgesine düşük 

seviyeli lazer uygulaması yapılacaktır. Kullanılan düşük seviyeli lazer sisteminin insan 

sağlığı üzerine bilinen herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Daha önce defalarca 

denenen bu uygulamanın birçok olumlu sonuçlar gözlenmiştir (Ağrı semptomlarında 

belirgin oranda azalma, hasta konforunu arttırma, iyileşme sürecini kısaltma gibi). Bu 

uygulama sırasında cildinize herhangi bir kesi veya vücut bütünlüğünü bozacak bir 

işlem uygulanmayacaktır. Sadece bir ışık tedavisi uygulaması ve eklemlerinizin içinin 

steril su ile yıkanması söz konusudur. En son lazer uygulamasından sonra rutin 

prosedürde uygulanmayan fakat bu çalışmanın kapsamı içinde tekrar bir eklem içi 

yıkama işlemi daha gerçekleştirilecektir. Böylece hem tedavi pekiştirilecek hem de 

hastalığın durumu gözlenmiş olacaktır. 
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Bütün kayıtların toplanma süresi en az 4 haftadır. Değerlendirme yapılan 

bireylerin kendi isteği doğrultusunda çalışma kapsamı dışında kalabilme hakkı vardır. 

Çalışmaya dahil olan bireylerin çalışma ile ilgili soruları en kısa sürede 

yanıtlanacaktır. Sorular doğrudan araştırma yürütücüsüne ve/veya yardımcı 

araştırıcıya sorulabilir. 

Çalışmanın yürütücüsü Prof. Dr. Hanife ATAOĞLU, yardımcı yürütücüsü Dt. 

Abdullah ÖZEL’ dir. İlgili kişilere 0 (332) 223 11 55 ve 0 (332) 223 11 50 numaralı 

telefonlardan ulaşabilirsiniz. 

Yukarıdaki bir sayfadan oluşan metni okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve 

sözlü açıklamalar yapıldı. Tedavinin başarılı olacağı veya tatminkâr sonuç elde 

edileceği konusunda hiçbir garanti, teminat veya söz verilmedi. Bu koşullar altında  

“Düşük Seviyeli Lazer Tedavisinin İnsan Temporomandibular Ekleminde Sinoviyal 

Sıvıdaki Önemli Bazı Enflamatuar Sitokinler ve Temporomandibular Bozuklukların 

Semptomları Üzerine Etkisinin İncelenmesi” isimli klinik araştırmaya kendi rızamla, 

hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum. 

Bu formun imzalı bir kopyası bana verilecektir. 
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EK-C 
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