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1. GİRİŞ

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

çiğneme kasları,  baş ve boyun çevresi  kaslar,  ligamentler,  diş,  yanak, dudak ve tükrük 

bezlerinden oluşan stomatognatik sistemin bir parçasıdır.

Temporomandibular eklem bozuklukları ağrı, ağız açmada kısıtlılık, eklem sesleri ile 

belirgin fonksiyon kaybına neden olan, hastanın yaşam kalitesini düşüren sık rastlanan bir 

rahatsızlıktır.  Temporomandibular  eklem  ile  ilgili  şikayetler  kondil  ile  disk  arasındaki 

normal  anatomik  ilişkinin  bozulduğu  iç  yapı  düzensizliği  ya  da  TME  kasları  ya  da 

çevresindeki  yapıları  ifade  eden  dış  yapı  düzensizliği  ile  ilgilidir.  Temporomandibular 

eklem internal düzensizliği TME rahatsızlıklarının en sık karşılaşılan formudur. İnternal 

düzensizlik terimi, eklem diski, mandibular kondil ve artiküler eminens arasında anormal 

pozisyonel  ilişkiyi  tarif  eder.  Bu  rahatsızlıkta  ağrı,  eklem sesi  ve  çene  hareketlerinde 

kısıtlılık karakteristik bulgulardır.

Kondil disk uyum bozuklukları, diskin kondil üzerindeki normal rotasyon hareketini 

yapamaması  sonucu  ortaya  çıkar.  Normal  hareketin  yapılamaması  ise  diskin  kollateral 

ligamentlerinde altta  diskin arkasındaki  laminada uzama olmasına bağlıdır.  Diskin arka 

kenarının incelmesi de bu tip bozuklukları artırır. 

İnternal  düzensizliklerde  disk  yer  değiştirmesinin  hastalığın  etkeni  olduğunu 

destekleyen  klinik  belirtiler  mevcuttur.  Fakat  son  dönemlerdeki  görüşler  disk 

pozisyonunun TME ağrı ve disfonksiyonunda primer faktör olmadığı yönündedir. Eklem 

basıncındaki  değişiklikler,  biyokimyasal  maddelerin  çeşitliliği,  sinoviyal  sıvının  içeriği 

eklem sesi ve fonksiyonel problemlere neden olabilir. 

Proenflamatör sitokinler, romatoid artrit (RA) ve osteoartritteki (OA) eklem yıkımı 

ve enflamasyonda önemli ajanlardır. İnterlökin 1β (IL-1β), tümör nekroz faktör α (TNF-α), 

interlökin 6 (IL-6), interlökin 8 (IL-8), interlökin 11 (IL-11) gibi sinoviyal sıvıda bulunan 
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proenflamatör sitokinlerin sinovitis ve eklemlerdeki dejeneratif değişikliklerin patogenezi 

ile  ilişkili  olabileceği  düşünülmektedir.  Bu  sitokinler  yalnızca  diz  eklem  problemli 

hastaların sinoviyal sıvısında değil internal düzensizliği ve osteoartiriti olan TME’lerde de 

belirlenmiştir. Bununla birlikte, sitokinlerin klinik durum ve görüntüleme karakterleri ile 

ilgili çok az sayıda karşılaştırılmalı çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar, çok az sayıda TME 

bozukluğu olan hasta içermektedir. 

Proenflamatör  sitokinler,  proteinaz  açığa  çıkmasını  sağlayabilir,  matriks  yıkıcı 

enzimler ve enflamatuvar mediatörlerin açığa çıkmasını uyararak eklemde enflamasyon, 

kartilaj ve kemik yıkımını tetikler. Osteoklastik kemik yıkımında, TME bozukluklarının 

patogenezinde  bu  sitokinlerin  önemli  rolü  olduğu  düşünülmektedir.  Sinoviyal  sıvının 

analizi,  TME  problemi  bulunan  hastaların  klinik  durumunun  belirlenmesinde  ve 

tedavisinde önemli katkılar sağlayabilir.

Bu çalışmanın amacı, TME internal düzensizliği olan hastaların sinoviyal sıvısındaki 

çeşitli sitokinlerin konsantrasyonları ile klinik ve radyolojik bulgular arasındaki ilişkinin 

incelenmesidir.
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2. LİTERATÜR BİLGİ

2.1. Temporomandibular Eklemin Fonksiyonel Anatomisi ve Biyomekaniği

Temporomandibular  eklem  dış  kulak  yolunun  hemen  önünde,  temporal  kemiğin 

altındaki  mandibular  fossa  ile  mandibula  kondili  arasında  yer  alan,  morfolojik  olarak 

kişiden kişiye ve aynı kişide sağ ve sol eklemlerin birbirlerine göre değişkenlik gösterdiği, 

menteşe  ve  kayma  hareketi  yapan,  kayma  eksenli  bileşik  bir  eklemdir  (Aksoy  2000, 

Kavuncu  2002).  Eklemler  ile  beraber  çiğneme  kasları  ve  ilgili  yumuşak  dokular  için 

stomatognatik sistem terimi kullanılır. Fonksiyonları nedeniyle ayrılmaz bir bütün olan bu 

organlar topluluğunun elemanlarını şöyle sıralayabiliriz:

-Kafatası kemikleri, mandibula, maksilla, hyoid, klavikula, sternum ve bu yapıları 

taşıyan servikal vertebralar

- Dişler

- Temporomandibular eklem

- Baş ve boyun çevresindeki kaslar, yumuşak dokular, dil, dudak ve yanaklar

- Tükrük bezleri

- Damarlar, lenf ve sinir sistemi

Stomatognatik sistem sadece çiğneme sırasında değil, yutma, soluk alıp verme ve 

konuşma esnasında da sürekli çalışır. Bu nedenle bu sistemin herhangi bir yerindeki sorun 

yalnızca  o  bölgenin  fonksiyonlarını  etkilemekle  kalmaz,  sisteme  ait  diğer  bölge  ve 

fonksiyonları da zincirleme olarak etkiler (Nicolakis ve ark 2001, Kavuncu 2002).

Kraniomandibular  artikülasyonun gerçekleştiği  alan  TME’dir.  Temporomandibular 

eklem vücuttaki en karmaşık eklemdir. Menteşe hareketi yaptığı için gingylmoid, kayma 

hareketi yaptığı için arthroidal bir eklemdir. İki kemiğin direkt artikülasyonunu artiküler 

disk engeller.  Diskin şekli,  mandibular kondil  ve mandibular fossanın formu tarafından 
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belirlenir.  Hareket  esnasında  disk  fonksiyonel  taleplere  adapte  olabilir.  Ancak  disk 

destrüktif  kuvvetler  ve  yapısal  değişmeler  söz  konusu  olmadıkça  morfolojisini  korur. 

Destrüktif kuvvetlerin varlığında ise disk morfolojisi geri dönüşümsüz olarak değişir ve 

patolojik durum ortaya çıkar (Okeson 1998).

Temporomandibular eklem mandibular  kondil,  glenoid kavite,  artiküler tüberosite, 

artiküler  disk  ve  kapsül  ile  onun  tutucu  ligamentlerinden  oluşmaktadır.  Artiküler  disk, 

mandibular kondil ile temporal kemiğin artiküler yüzeyleri arasında bulunur ve mandibuler 

kondile  fibröz  ataçmanlarla  bağlanmıştır.  Diskte  üç  kısım  tanımlanmıştır;  inferior 

konkaviteye  sahip  kalın  bir  posterior  kısım,  ince  bir  orta  “diz”  kısmı  ve  süperior 

konkaviteye  sahip bir  anterior  kısım.  Kapalı  ağızda mandibular  kondil  diskin  posterior 

kalın parçası üzerine oturur. Ağız açılması esnasında mandibular kondil ileri doğru kayar 

ve diske karşı rotasyon yapar. Disk aynı zamanda disk-kondil bağlantılarının gerilimine 

bağlı olarak bir şekilde ileri doğru kayar. Fakat ileri doğru hareketi mandibular kondilin 

hareketi ile kıyaslandığında belirgin şekilde daha azdır. Sonuç olarak mandibular kondil 

diskin  daha  ön  kısımlarıyla  progresif  olarak  ilişkilidir.  Kapanış  esnasında  hem  kondil 

hemde disk resiprokal olarak başlangıç pozisyonuna, geriye doğru kayarlar. Uygun disk-

kondil  fonksiyonu  farklı  yapılar  arasındaki  karmaşık  etkileşimin  bir  sonucudur.  Açılış 

esnasında mandibular kondil lateral pterygoid kasın inferior karnının fonksiyonuyla ileri 

doğru çekilirken lateral pterygoid kasın üst karnı aktive edilmez. Daha önce bahsedildiği 

gibi disk, posterior disk ataçmanının elastik fibrillerinin gerilimiyle karşılanan disk-kondil 

bağlantılarının  gerilimiyle  ileri  doğru çekilir.  Kapanış  esnasında  lateral  pterygoid kasın 

inferior  karnı  gevşerken  mandibular  kondil  geriye  doğru  elevatör  kaslar,  özellikle  de 

temporal kas, tarafından çekilir. Posterior disk bağlantısının elastik fibrillerinin gerilimi bu 

durumda diski  geriye  getirir  ve bu arada aktive olan pterygoid kasın süperior  karnının 

gerilimiyle  karşılanır.  Bu  nedenle  başlangıç  disk-kondil  ilişkisinin  düzgün  ve  dereceli 

olarak tekrar oluşturulması sağlanır (Mongini ve Schimid 1989).
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Artiküler disk, mandibula ile kafatası arasında yüksek oranda kollojen ve kıkırdak 

dokudan  oluşan  damarsız  ve  sinirsiz  dokudur  (Kang  ve  ark  2006).  Diskin  arkasında 

bilaminar zon olarak da bilinen damar ve sinirden zengin sinoviyal sıvı salgılanmasından 

sorumlu retrodiskal doku vardır (Fletcher ve ark 2004).

Retrodiskal  doku  superior  ve  inferior  olmak  üzere  iki  lamina  arasında  yer  alır. 

Superior  lamina,  elastik liflerden oluşur  ve glenoid fossanın posterior  duvarına yapışır. 

İnferior  lamina  kollajen  liflerden  oluşur  ve  diskin  arka  kenarının  alt  sınırına,  kondilin 

artiküler yüzeyinin arka kenarına yapışır (Cooper 1989, Bourbon 1995, April 1998).

Artiküler  yüzeyleri  çevreleyen  ve  diski  saran  fibröz  kapsül,  artiküler  eminensin 

önüne, mandibular fossanın kenarları üzerine ve aşağıda kondil boynuna yapışır. Görevi 

sinoviyal  sıvı  birikimini  sağlamaktır.  Sinoviyal  membran  kapsülün  en  iç  tabakasını 

oluşturur.  Mandibular  fossa  ile  diskin  superior  yüzü  arasındaki  superior  kavite  ile 

mandibula kondili ile diskin inferior yüzü arasındaki inferior kaviteyi kaplar. Sinoviyal sıvı 

nonvasküler artiküler eklem yüzlerinin metabolik gereksinimlerini ve fonksiyon sırasında 

artiküler yüzeylerin yağlanmasını sağlar (Bourbon 1995, Dolwick 1997).

Sinoviyal  membran,  eklem  içinde  mekanik  stresin  dağılımına  göre  değişiklik 

gösterebilen  ve  eklem  boşluğunu  diğer  dokulardan  ayıran  bir  yapıdır.  Karmaşık  bir 

fizyolojiye sahiptir  ve protein gibi büyük moleküllerin geçişlerini  kontrol  eden kapiller 

endotelyum ve küçük hidrofilik çözünmüş maddelerin geçişlerini sınırlayan sinoviyal doku 

aralığından meydana gelen ikili bir engelden oluşur (Bibb ve ark 1993, Israel 1994).

Sinoviyal sıvı plazmadan daha yüksek hyaluronik asit konsantrasyonuna ve % 40-70 

daha  düşük  protein  konsantrasyonuna  sahiptir.  Sinoviyum;  sinoviyal  iltihap,  sinoviyal 

hücre proliferasyonu, hücre infiltrasyonu, villöz hipertrofi, kan damarlarının dilatasyonu 

gibi  anatomik  değişiklikleri  başlatır.  Bu  değişiklikler  intertisiyel  duvar  kuvvetinin 

5



artmasını sağlayıp, küçük çözünmüş maddelerin dağılımını azaltır ve kapiller geçirgenliği 

artırıp plazma proteinlerinin geçişini kolaylaştırır (Nitzan ve ark 1997).

Sinoviyal sıvı, süzülmüş plazma olarak kabul edilebilen yüksek oranda hyaluronik 

asit  içeriğine sahip eklemin yağlanması,  hareketlerin kolaylaşması ve artıkların fagosite 

edilmesinden sorumlu eklem sıvısıdır. Sağlıklı bir insanda yaklaşık 2 ml bulunur (Fletcher 

ve ark 2004).

Temporomandibular  eklem  başlıca  trigeminal  sinirin  mandibular  dalı  tarafından 

innerve  edilir.  Posterior  derin  temporal  ve  masseterik  sinir  medial  ve  anterior  eklem 

bölgesini,  aurikulotemporal  sinir  lateral  ve  posterior  eklem  bölgesini  innerve  eder. 

Kapsüler  kan  damarlarının,  retrodiskal  doku ve posterior  kapsülün majör innervasyonu 

aurikulotemporal sinir tarafından sağlanır. Arteria karotis eksterna; TME, çiğneme kasları 

ve ilgili yumuşak dokuların kanlanmasını sağlar (Rayne ve Pill 1987).

Mandibulanın  kraniofasial  kompleksle  biyomekanik  ilişkisi  tamamen  dişler  ve 

kaslarla  yapılmaz.  Aynı  zamanda bir  kemiği  diğerine bağlayan konnektif  doku bantları 

olarak tanımlanabilen ligamentler de mevcuttur. Ligamentler mandibulanın aşırı protruziv, 

retrüziv veya lateral hareketlerine engel olurlar (Caputo ve Standlee 1987).

Diğer eklemlerde olduğu gibi ligamentler, yapıların korunmasında önemli rol oynar. 

Eklemin  ligamentleri  kollajen  konnektif  dokudan  oluşur  ve  esnemez.  Eklem 

fonksiyonlarına aktif olarak katılmazlar ancak pasif olarak eklem hareketlerini sınırlarlar.

Temporomandibular eklemi 3 fonksiyonel ligament destekler:

- Kollateral ligamentler
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- Kapsüler ligament

- Temporomandibuler ligament

Yardımcı diğer iki ligament:

- Sphenomandibuler ligament

- Stylomandibuler ligament (Okeson 1998).

Mandibulanın  enerji  gerektiren  hareketlerini  ve  çiğneme  fonksiyonunu  sağlayan 

kaslar dört çifttir. Masseter, temporal, medial pterygoid ve lateral pterygoid kaslardır. Tüm 

bu kaslar Trigeminal sinirin mandibular dalı  tarafından innerve edilirler.  Bunun dışında 

mandibulanın  açılmasında  devreye  giren  ve  hyoid  kemiğe yapışan  supra  ve infrahyoid 

kaslar ile bunun dışında boyun ve başın dik pozisyonda stabilizasyonunu sağlayan tüm 

postür kasları ve hatta mimik kasları çiğnemede önemli göreve sahiptirler (Aksoy 2000).

Bunlar yerçekimine direnç için gerekli kuvvetleri oluşturmak, yiyeceklerin direncine 

karşı çeneleri kapatmak, tonus ve pozisyonun devamını sağlamak için tüm düzlemlerde 

hareket ederler. Bu kasların hareketi stomatognatik sistemin hemen hemen tüm fonksiyonel 

hareketlerini  içerir.  Fasiyal  iskelete  de  stres  uygulanmasından  direkt  sorumludurlar. 

Mandibula ve orofasiyal sistemin yumuşak dokularının hareketlerini kontrol eden kaslar 

karmaşık ve birbiri ile bağlantılıdırlar. Masseter gibi bazı kaslar primer olarak mandibulayı 

kaldırıcı  görev  görürler.  Lateral  pterygoid  kas  gibi  diğerleri,  mandibular  pozisyonerler 

olarak  görev  alırlar.  Diğer  kasların  birden  fazla  işlevi  vardır:  örneğin  temporal  kas 

mandibulayı kaldırıcı ve pozisyonlandırıcı işlev görür (Caputo ve Standlee 1987).

Masseter kas, geniş yüzeyel kısmı zigomatik arktan başlayarak mandibular ramusun 

inferioruna  yapışır.  Derin  kısmı  ise  zigomatik  arktan  başlar,  mandibular  ramusun  üst 

yarısına ve koronoid prosesin lateral yüzüne yapışır. Masseter primer olarak mandibulayı 
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yükseltir. Yüzeyel lifleri protrüzyona katkıda bulunurken, derin lifleri artiküler eminense 

karşı kondili stabilize eder (Cooper 1989, Bourbon 1995).

Temporal kas geniş, kısa, yelpaze şeklinde bir kastır ve mandibulanın hem elevatörü 

hem  de  pozisyoneridir.  Temporal  kas  bir  elevatör  olarak  güç  için  değil  hız  için 

yapılandırılmıştır. Mandibular koronoid çıkıntı ve mandibulanın anterior ramusu üzerine 

toplanan  inferior  temporal  çizgi  boyunca  olan  geniş  orijini,  kas  parçaları  birlikte 

çalıştığında  mandibulanın  elevasyonu  ve  posterior  pozisyonlanmasına  olanak  sağlar. 

İnsersiyosu  mandibulanın  kapanışında  fulkrum  olarak  işlev  gören  TME’ye  oldukça 

yakındır. Bundan dolayı hızlı mandibular hareketi başlatmak ve devamını sağlamak için 

çok az kuvvet gereklidir. Diğer taraftan bu aynı kaldıraç sistemi çok az mekanik avantaja 

sahip olduğundan ağır yüklere, özellikle anterior dişlere uygulandığında direnememektedir 

(Caputo ve Standlee 1987).

Medial  pterygoid  kas,  pterygoid  fossadan  başlar,  lifleri  aşağıya,  dışa  ve  arkaya 

uzanarak  ramus  mandibula  ve  angulus  mandibulanın  iç  yüzünde  sonlanır.  Lifler 

kasıldığında mandibula  yükselir  ve  dişler  temas eder.  Aynı  zamanda mandibulanın  öne 

hareketini sağlar (Çimen 1994, Bourbon 1995).

Medial pterygoid kas masseter kasının median karşılığı olarak işlev görür. Masseter 

kası kadar kuvvetli olmamasına rağmen molar dişler ve TME’de büyük yükler oluşturma 

kabiliyetine sahiptir. Medial pterygoid kas bireysel olarak incelendiğinde pterygoid fossa, 

inferior  piramidal  çıkıntı,  palatal  tüberositedeki  geniş  orijini  ve  mandibular  gövde  ve 

ramusun medial yüzeylerine olan insersiyosundan dolayı angulus mandibulaya yukarı, ileri 

ve içeri doğru kuvvet uygular (Caputo ve Standlee 1987).

Lateral  pterygoid  kas, iki  kısmı  vardır.  İnferior  lateral  pteriygoid  kas,  lateral 

pterygoid plağın dış yüzeyinden başlar, geriye,  yukarıya ve dışa doğru uzanarak kondil 

boynuna yapışır. Sağ ve sol inferior pterygoid kaslar beraber kasıldığında aşağıya ve öne 
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doğru çekilir.  Tek taraflı  kasılma,  kondilin medioretruziv hareketine sebep olur.  Bunun 

sonucunda  mandibulanın  karşıt  yöne  doğru  yan  hareketi  gerçekleşir.  Süperior  lateral 

pterygoid  kas  ise  sphenoid  kemiğin  büyük  kanadının  infratemporal  yüzeyinden  başlar, 

horizontal  olarak  arkaya  ve  aşağıya  uzanır,  artiküler  kapsül,  disk  ve  kondil  boynuna 

yapışır. Artiküler diski öne çeker. Bu kas özellikle çiğneme ve diş gıcırdatmada olduğu gibi 

mandibulanın dirence karşı kapanmasında da aktiftir. Her iki lateral pterygoid kas diski ve 

kondili mediale doğru çeker. Çok açılmış ağız pozisyonunda kas çekiminin yönü tamamen 

mediale doğrudur (April 1998). 

Lateral  pterygoid  kas  aslında  artiküler  kapsül  ve  mandibular  kondil  boynunun 

medial-anterior kısmında ortak bir insersiyoya sahip 2 ayrı kastır. Büyük sphenoid kanattan 

köken alan bir üst kas ve lateral pterygoid plaktan köken alan bir alt kastan oluşmaktadır. 

Lateral pterygoid kaslar primer olarak mandibular kondilin, kondiler kapsülün ve artiküler 

diskin pozisyoneri  olarak işlev görür.  Sıklıkla temporomandibular eklem düzensizlikleri 

(TMD) ve disk düzensizliklerinin yanı sıra mandibulanın bütün normal lateral ve protrüziv 

hareketleri ile ilişkilidirler (Caputo ve Standlee 1987).

Suprahyoid kaslar  ve digastrik kas, ön kısmı mandibulanın alt  köşesinden başlar, 

arka kısmı ise  temporal  kemiğin  mastoid  çıkıntısından kaynaklanır  ve birleşerek hyoid 

kemiğe  yapışır.  Görevi  mandibulayı  aşağıya  ve  geriye  çekmektir.  Bu  kaslar  bilateral 

kasıldığında  hyoid  kemiği  eleve  ederler  ki  bu  yutkunma  fonksiyonu  için  gereklidir. 

Mylohyoid,  mandibulanın  medial  yüzünden  başlar,  hyoide  yapışır;  hyoid 

sabitleştirildiğinde  ağız  tabanını  yükseltir.  Stylohyoid,  temporal  kemiğin  styloid 

çıkıntısından  başlar,  hyoide  yapışır  ve  ağız  açılımına  yardımcı  olur.  Geniohyoid 

mandibulanın mental spinasından başlar, hyoide yapışır. Çenenin açılmasına yardımcıdır 

(Cooper 1989, Bourbon 1995, Aksoy 1997).
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İnfrahyoid  kaslar  (sternohyoid,  thyrohyoid,  omohyoid), beraber  hareket  ederek 

suprahyoidlerin fonksiyonuna katkıda bulunurlar (Hertling ve Dussault 1999).

Temporomandibular eklem çok kompleks bir eklem sistemidir. Aynı kemikle ilişkili 

bir  çift  eklemin  bulunması  çiğneme sistemi  fonksiyonlarını  daha  da  karmaşık  bir  hale 

getirir. Her bir eklem aynı anda, ayrı ayrı hareket edebilir (Okeson 1998).

Temporomandibular eklem birleşik bir eklemdir. Yapısı ve fonksiyonu ayrı 2 sisteme 

bölünebilir. 

Birinci  Sistem;  alt  sinoviyal  kaviteyi  saran  dokular  olan  mandibular  kondil  ve 

artiküler diskten oluşur.  Disk mandibular kondile lateral  ve medial  diskal  ligamentlerle 

sıkıca bağlı olduğu için bu iki yüzey arasındaki tek fizyolojik hareket diskin mandibular 

kondilin  artiküler  yüzeyleri  üzerindeki  rotasyonudur.  Böylece  kondil-disk  kompleksi 

TME’nin  rotasyonel  hareketinden  sorumlu  olur.  İkinci  Sistem;  Mandibular  fossada 

fonksiyon  gören  artiküler  fossa-disk  kompleksidir.  Disk  artiküler  fossaya  sıkıca  bağlı 

olmadığı  için  üst  kavitede bu yüzeyler  arasında  serbest  kayma hareketi  oluşur.  Kayma 

artiküler diskin üst yüzeyi ile mandibular fossa arasındadır. Artiküler disk her iki eklem 

sistemine katılan nonossifiye  bir  kemik gibi  hareket  eder.  Bu nedenle TME gerçek bir 

kompound eklem olarak değerlendirilir (Okeson 1998).

Etkili  TME  hareketi  için,  servikal  bölge  kasları,  kraniomandibular  bölge  kas  ve 

eklem  yapılarının,  dişler  arası  oklüzal  ilişkinin  uyumlu  olması  gerekir.  Mandibulanın 

osteokinetik olarak temel hareketleri; depresyon, protrüzyon ve lateral hareketlerdir. Disk 

rotasyonunun yönünü superior lateral pterygoid kas ve superior retrodiskal lamina belirler 

(Cooper 1989, Bourbon 1995).

Servikal  postür  değişiklikleri  mandibular  kapanma  ve  dinlenme  pozisyonunu, 

çiğneme kaslarındaki aktiviteyi ve oklüzyonu etkiler. Önde baş pozisyonu en sık postüral 

defekt  olup,  baş  üzerine  gelen  yerçekimi  güçlerini  arttırıp,  servikal  omurgada 
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hiperekstansiyona (boyunda posterior kranial rotasyon) neden olur. Bu pozisyonda görsel 

ihtiyaçları karşılamak için, baş arkaya tilt yapar, boyun toraks üzerinde fleksiyondadır ve 

mandibula geriye hareket etmiştir. Kasılan posterior servikal kaslar posteriorda oksipital 

siniri sıkıştırarak, başa yayılan ağrılara neden olabilir (Hertling ve Dussault 1999).

Nicolakis  ve  arkadaşları  (2000)  yaptıkları  bir  çalışmada  kraniomandibular 

rahatsızlığı olan 25 hasta ile 25 kişilik kontrol grubunu karşılaştırmışlar; servikal bölge, 

gövdenin  frontal  ve  sagital  plandaki  12  postüral  ve  10  kas  fonksiyon  aktivitesi 

parametrelerini  değerlendirmişler  ve  postüral  ve  kas  fonksiyon  aktivitelerindeki 

anormalliği  kraniomandibular  rahatsızlığı  olan  grupta  anlamlı  olarak  daha  fazla 

bulmuşlardır.

Mandibular  hareketler  üç  eksen  etrafında  meydana  gelen  seri  hareketlerdir 

(Shillingburg ve ark. 1997). Mandibular hareket birbiri ile ilişkili üç boyutlu rotasyon ve 

kayma  aktivitelerinin  kompleks  bir  serisidir.  Her  iki  TME’nin  kombine  ve  simultan 

aktiviteleri  tarafından  belirlenir.  Temporomandibular  eklemler  tümüyle  birbirlerinden 

bağımsız hareket edemedikleri halde bazen tamamıyla aynı ve eş zamanlı olarak hareket 

edebilirler. Çiğneme sisteminde rotasyon ağız açılırken ve kapanırken mandibular kondil 

içindeki sabit bir nokta veya aks etrafında oluşur. Temporomandibular eklemde rotasyon 

eklemin alt kavitesinde oluşmaktadır. Hareket mandibular kondilin üst yüzeyi ile artiküler 

diskin  alt  yüzeyi  arasında  olur.  Mandibulanın  rotasyon  hareketi  her  3  düzlemde  de 

oluşmaktadır (Okeson 1998).

Sagital eksen etrafındaki mandibular hareket bir mandibular kondil terminal menteşe 

pozisyonunda  iken  diğer  mandibular  kondilin  aşağıya  doğru  hareketiyle  ile  oluşur.  Bu 

hareket mandibula bir tarafa hareket ettiği zaman, hareketin aksi tarafındaki mandibular 

kondilin öne doğru hareketi esnasında glenoid fossada artiküler eminens ile karşılaşarak 

aşağı doğru hareket etmesiyle oluşur. Kayma hareketi çiğneme sisteminde mandibula ileri 
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doğru  hareket  ederken  (protrüzyonda  iken)  oluşur.  Mandibulanın  öne  doğru  gelerek 

maksiller  ve  mandibular  dişlerin  uç  uca  geldiği  pozisyon  protrüzyon  pozisyonudur 

(Shillingburg ve ark. 1997). 

Horizontal eksen etrafındaki mandibular hareket açma ve kapama hareketidir. Sagital 

düzlemdeki bu hareket sentrik ilişkideki mandibulanın her iki kondilinden geçen menteşe 

ekseni etrafında oluşur (Shillingburg ve ark. 1997). Buna “menteşe hareketi” horizontal 

eksene ise “menteşe ekseni” denir. Menteşe hareketi mandibular aktivitede saf rotasyonel 

hareketin olduğu tek örnektir. Diğer hareketlerde eksen etrafındaki rotasyon hareketi aksın 

kayması ile beraber olmaktadır. Mandibular kondiller artiküler fossada en üst pozisyonda 

iken hareketin etrafında gerçekleştiği eksene terminal menteşe ekseni denir (Okeson 1998).

Frontal eksen etrafındaki mandibular hareket bir kondilin, karşıt kondilinin vertikal 

ekseni etrafında öne doğru hareketi ile oluşur. Bu hareket mandibula lateral hareket yaptığı 

zaman horizontal düzlemde oluşur (Shillingburg ve ark. 1997). Artiküler eminensin eğimi 

nedeniyle mandibular kondil öne doğru kayarken frontal eksenin eğilmesine neden olur 

(Okeson 1998).

2.2. Temporomandibular Düzensizliğin Tanımı

Temporomandibular  eklem  düzensizlikleri;  çiğneme  kasları,  TME  ve  ilişkili 

yapılardaki problemlerin genel ifadesidir (McNeill 1993). Semptomlar genellikle çiğneme 

kasları,  pre-aurikular  bölge  veya  TME’de  lokalize  ağrıdır.  Ağrıya  ilaveten,  TMD 

hastalarında sıklıkla kliking veya krepitus olarak isimlendirilen TME sesleri ve mandibular 

hareketler sırasında limitasyon ve deviasyon da vardır (Kaplan ve Assael 1991, McNeill 

1993, Sirirungrojying ve ark 1998).

Geçerli olan TMD terimi, “çiğneme kaslarını, TME’i ve/veya ilgili yapıları içeren bir 

dizi klinik problemi ifade eden müşterek bir terim” olarak tanıtılmıştır (Suvinen ve ark 
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2005).  Ayrıca  TMD,  orofasiyal  bölgenin  dişten  kaynaklanmayan  ağrısının  asıl  sebebi 

olarak kas-iskelet sorunlarının bir alt grubu olarak da tarif edilmektedir (Okeson 1996).

2.3. Temporomandibular Düzensizliğin Epidemiyolojisi

Temporomandibular  eklem ve  çevre  yapıların  hastalıkları  sıklıkla  karşılaşılan  bir 

durumdur.  Temporomandibular  eklem ağrının  gerçek  kaynağı  olabileceği  gibi  pulpitis, 

otitis  media,  parotitis,  trigeminal  nevralji  gibi  yansıyan ağrının yeri  de olabilir  (Laskin 

2001). 

Lockerman’ın  (2002)  çalışmalarına  göre  toplumun  yaklaşık  %  28’inde  TME  ve 

çiğneme  kaslarındaki  gerginlikten  kaynaklanan  temporomandibular  hastalık  mevcuttur. 

Bunların  %  14’ünde  mandibula  hareketlerinde  kısıtlanma  ve  ancak  %  1’inde  ciddi 

semptomlar  mevcuttur.  Semptomlar  kadınlarda  daha  baskın  olup,  yaş  aralığı  25-45’tir. 

Travma büyük olasılıkla en sık sebeptir 

Krogstad  ve  arkadaşlarının  (1996),  TME  şikayeti  olan  hastalarda  ağrı,  somatik 

yakınma  ve  anksiyete  bulgularının  cinsiyet  açısından  farklılıklarını  incelemek  amaçlı 

yaptıkları çalışmada hastalar tedavi öncesi daha yoğun ağrıdan şikayet etmişler. Her iki 

gruba  egzersiz  ve  stabilizasyon  splinti  verilerek  tedaviden  iki  yıl  sonra  hastalar 

değerlendirilmiştir.  Kadınlar  sensorial  ve  emosyonel  ağrıda  başlangıca  göre  azalma 

tariflerken, erkeklerde azalma saptanmamıştır.

Lipton ve  arkadaşlarının (1993)  ABD’de 18 yaş  üzerindeki  42.000 kişide yaptığı 

anket araştırmasında toplumun % 6’sında çene eklemi veya yüzlerinde ağrı olduğu ifade 

edilmiştir. Kadınlarda bu oran erkeklere göre iki mislidir. Yaş arttıkça, çene eklemindeki 

ağrı prevalans hızının azaldığı bulunmuştur. Yüzdeki ağrının en düşük prevalansı 55-74 

yaşları arasında bulunurken, 75 ve daha yaşlı grupta arttığı belirlenmiştir.

Salonen ve arkadaşlarının (1990) İsveç’li 900 hasta üzerinde yaptıkları bir çalışmada 

genç popülasyonda (20-40) herhangi bir TMD semptom belirtme oranı % 50 civarında 
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iken,  daha  yaşlı  popülasyonda (60 yaş  üstü)  semptom belirtenler  % 70’lere  ulaşmıştır. 

Kadın-erkek oranı bu araştırmada eşit bulunmuştur. Ağrı ve fonksiyon bozukluğu gibi ağır 

semptom belirtme oranı yaşa bakılmaksızın % 10 civarındadır. Klinik muayene sonucunda 

ise yaş arttıkça semptom sayısının da arttığı belirlenmiştir.

Temporomandibular  eklem düzensizlikleri  semptomlarından  toplumda  en  az  bir 

tanesinin görülme sıklığı ise % 33’dür. Fakat semptomlardan bazıları diğerlerinden daha 

sık izlenebilir. Örneğin eklem sesleri veya ağız açma sırasında deviasyon yaklaşık olarak 

% 50 oranında izlenebilir (Okeson 1998). 

2.4. Temporomandibular Düzensizliğin Etiyolojisi

Sendromun gelişiminde pek çok faktör etkili olup her zaman kesin olarak tek bir 

faktörü  sorumlu  tutmak  doğru  olmaz.  Sendromu  başlatan  nedenlere  ‘başlatıcı  faktör’, 

gelişim riskini arttıran nedenlere ‘predispozan faktör’ ve bulguları arttıran nedenlere de 

‘perpetuan  faktör’  denir.  En  çok  suçlanan  etyolojik  faktörlerden  birisi  oklüzyon 

bozukluğudur.  Çiğneme  kaslarındaki  fonksiyonel  aktiviteler  sırasında  nöromusküler 

kompleksin  refleks  aktivitesi  dişleri  ve  diğer  yapıları  hasardan  korur.  Fonksiyonel 

maloklüzyon,  oklüzal  durumun  değişmesinden  etkilenir.  Parafonksiyonel  malokluzyon 

anormal diş kontağı ile provake edilir. Bu durum için risk faktörleri; yanak ve dili ısırma, 

parmak emme, sakız çiğneme, dili döndürme, postüral bozukluklar, kalem ısırma, tırnak 

yemedir. Diğer bir parafonksiyonel aktivite ise bruksizmdir. Hasta bir yakını tarafından 

uyarılana veya diş hekimi dişler üzerindeki aşınmaları söyleyip gösterene kadar, hastalar 

çoğunlukla bu durumun farkında değillerdir. Çoğu hasta sabahları çene ve kulak ağrısı ile 

uyanır. Normal bir bireyde çiğneme esnasında kullanılan ısırma kuvveti yaklaşık 27 kg, 

maksimum istemli  ısırma  70  kg’dır.  Bruksizm esnasında  ise  440 kg’a  kadar  çıkabilen 

yüklenmeler  olabilir.  Bu  değerler  anatomik  yapılar  için  hasar  verici  büyüklüktedir 

(Bourbon 1995, Kavuncu 2002). 
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Maksilla veya mandibuladaki posterior diş kaybı unilateral veya bilateral TMD ve 

kas  disfonksiyonu  ile  sonuçlanır.  Kapanışın  sonlanmasında  sorun  yaratan  bu  bozukluk 

stabil  olmayan bir TME yaratır.  Bu stabilizasyon bozukluğu miyofasiyal ağrı sendromu 

(MAS) ve kondil-disk uyumsuzluğu ile sonuçlanır. Diskin kondil ile beraber translasyonu 

büyük ölçüde diskin yapısına ve eklem içi basınca bağlıdır. Translasyon esnasında bu iki 

faktörün kombinasyonu,  kondilin  diskin  orta bölümü üzerinde konumlanarak beraberce 

öne translasyon yapması için zorlar. Bu nedenle diskin düzgün yapısı ve eklem içi basınç, 

fonksiyon esnasında diskin kendisini doğru pozisyonlaması açısından oldukça önemlidir. 

Basınç  veya  diskin  yapısı  değişmişse,  diskin  ligamentöz  bağlantıları  eklem 

fonksiyonundan  etkilenecek,  eklemin  biyomekaniği  değişecek  ve  disfonksiyona  ait 

belirtiler ortaya çıkacaktır (Aksoy ve ark1997). 

Çoğu temporomandibular hastalıklarda ağrı emosyonel durumdaki değişiklikler ile 

ilişkilidir. Temporomandibular eklem rahatsızlıkları çoğu kronik ağrı sendromuna benzer 

olup, hastaları etkiler. Depresyon, kronik ağrı ile ilişkili en yaygın emosyonel durum olup, 

anksiyete de aynı zamanda TME rahatsızlıkları ile ilişkilidir.  Bu emosyonel problemler, 

kişilere MAS ve bunun sonucu olabilecek disk yer değiştirmesi tanısı konmasına neden 

olur (Adlam 1998, Glaros 2000). 

Büyüme bozuklukları az rastlanan nedendir. Eğer yapısal bozukluk kondil ve fossa 

arasında ise her iki eklem bilateral olarak etkilenebilir. Zamanla fonksiyonlarda kısıtlanma 

ve ağrılı bir durum ortaya çıkar. Ağrının nedeni intrensek travmaya bağlı olarak sekonder 

gelişen kapsülit, retrodiskit veya enflamatuvar artrit olabilir (Okeson 1995).

 Temporomandibular  ekleme  gelen  travma,  uzamış  dental  uygulamalar  sırasında 

mandibulanın hiperekstansiyonuna bağlı olabilir. Özellikle 3. molar dişin çekimi ve kanal 

tedavisi veya uzun süre ağzın açık kalmasına neden olan uygulamalar TME disfonksiyonu 

yaratır (Cooper 1989). 
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Generalize  eklem  mobilitesi;  birçok  eklemi  içeren  ve  aşırı  eklem  hareketi  ile 

karakterize bir durumdur. Hipermobilite durumu, miyalji, artralji, travmatik sinovit, eklem 

disk yer değiştirmesi ve yumuşak doku lezyonlarına yol açar. Geçen yüzyıldan günümüze 

kadar yapılan çalışmalarda generalize eklem mobilitesi ile TME hastalıkları arasında ilişki 

saptanmış olup, bu sistemik durum TME hipermobilitesi ile ilişkilendirilmiştir. Ancak yeni 

çalışmalardan bazıları bunu desteklerken, bazı araştırmacılar bu ilişkiyi saptamamışlardır 

(Dijkistra ve ark 2002).

2.5.  Temporomandibular  Rahatsızlıklarda  Klinik  Muayene  ve  Manyetik 

Rezonans Görüntüleme Yöntemleri

Etiyolojiye  dair  ipuçları  sağlayan anamnez ile  başlanır.  Hastanın  başlıca şikayeti, 

başlangıcı,  süresi,  yoğunluğu ve  arttıran nedenler  sorulur.  Çeneyle  ilgili  travma,  dental 

girişim, parafonksiyonel aktiviteler (kalem ısırma vb.), bruksizm, ekstraoral alışkanlıklar 

(omuzla çene arasında telefon tutmak, keman çalmak, istirahatteyken mandibulayı avuç 

içinde tutmak), baş ve kulak ağrısı, servikal hastalıklar sorgulanır. Daha önceki tedaviler ve 

bunlardan fayadalanımı sorulur (Cooper 1989, Bourbon 1995).

Ekstra oral muayene de inspeksiyonla hastanın genel vücut postürüne, omuzlarının 

seviyesine, yüzünde herhangi bir  asimetri  olup olmadığına bakılır.  Daha sonra eklemde 

gözle görülür şişlik olup, olmadığı kontrol edilir.  Her iki işaret parmağı bilateral eklem 

üzerine  yerleştirilir.  Hastadan  ağızını  açıp-kapaması,  protrüzyon  ve  lateral  hareketler 

yapması istenir. Normal ağız açıklığı yaklaşık 35-50 mm olup, günlük aktiviteler için 25-

35 mm yeterlidir. Lateral hareketler 10-15 mm, protrüzyon ise 10-15 mm dir. Bunlardaki 

kısıtlılık ve hareketler sırasındaki klik veya eklem sesleri not edilir. Eğer klik mevcutsa 

ağız açma ve kapama, lateral hareketler ve protrüzyon sırasında oskültasyon yapılmalıdır 

(Cooper 1989, Bourbon 1995, Magee 1997). 
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Kaslar  mutlaka  palpe  edilmelidir.  Mandibula  köşesinin  üzerine  yerleştirilen 

parmaklar yardımıyla masseter palpe edilir. Gerginlik dinlenme veya ağız sıkma sırasında 

aranır. Masseter kası bruksizmli çoğu hastada etkilenir (Cooper 1989, Adlam 1998). 

Temporal kas şakağın üzerinde geniş bir alanı örter. Yine dinlenme ve ağız sıkma 

esnasında palpe edilir (Adlam 1998).

İntraoral  muayene  lateral  pterygoid  kasın  palpasyonu  ile  başlar.  Ağızını  açan 

hastanın,  üstteki  son molar dişininin posterosüperiorundaki yumuşak dokulara muayene 

eden kişi sağ işaret parmağı ile bastırır. Bu kas miyofasiyal ağrısı olan hastalarda en sık 

etkilenen kastır (Cooper 1989). 

Medial pterygoid ise mandibulanın medial ramusuna yerleştirilen parmak ile palpe 

edilir, ancak bu durum sıklıkla öğürme refleksini uyarır (Adlam 1998). 

Manyetik  rezonans  görüntüleme  (MRG)  son  zamanlarda  sıkça  kullanılan  eklem 

fonksiyonunun  direkt  olarak  görüntülenmesine  ve  diskin  posizyonunun 

değerlendirilmesine  imkan  veren  invaziv  olmayan  bir  metottur  (Chen  ve  ark  2000, 

Lobbezoo ve ark 2002). 

Manyetik rezonans görüntüleme, TME incelemelerindeki kullanımı diğer  metotlara 

göre daha kısa geçmişe sahip bir teknik olmasına rağmen, mevcut avantajları nedeniyle 

TME  görüntülenmesinde  altın  standart  olarak  kabul  edilmektedir.  Manyetik  rezonans 

görüntüleme hastayı  radyasyona  maruz  bırakmadan,  mükemmel  yumuşak  doku 

rezolüsyonu  ile  disk  pozisyonu  ve  morfolojisi  hakkında  bilgi vermesinin  yanında 

kemiksel dokuları da ayrıntılı olarak görüntüleyebilmektedir. Kontrast madde enjeksiyonu 

gerektirmeden ve hasta repoze edilmeden multiplanar görüntülerin elde edilebilmesi diğer 

avantajlarıdır. Ayrıca TME'deki enflamatuvar durumları ve skar dokularını da inceleme 

imkanı  sağlar. Ancak tüm bu avantajlarına rağmen pahalı  ve ileri ekipman gerektirmesi, 

her medikal merkezde ve dental ofiste bulunmayışı, TME'deki kullanımının uzun zaman 
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alması,  klostrofobi varlığında kontraendike olması da dezavantajlarıdır (Laurel ve ark 1987, 

Tasaki ve Westesson 1993, Pieshilinger ve ark 1995, Larheirn 1995).

2.6. Temporomandibular Düzensizliklerin Sınıflandırılması

Okeson (1996) tarafından araştırma amaçlı en iyi sınıflandırmayı ortaya koyduğu öne 

sürülen 

- Miyofasiyal ağrı 

- Eklem içi düzensizlikler 

- Artralji, osteoartrit 

şeklinde basitçe sınıflandırılabilir. Ayrıca John ve arkadaşları da (2005) bu sistemin 

oldukça güvenilir bir sınıflandırma sistemi olduğunu bildirmişlerdir. 

2.6.1. Miyofasiyal ağrı

Miyofasiyal  ağrı  kaslarda  ve/veya  fasiyalarda  oluşan  gergin  bantlardaki  tetik 

noktalardan kaynaklanan ağrı veya ağrıya eşlik eden kas spazmı, hassasiyet, eklem hareket 

açıklığında kısıtlılık, tutukluk, yorgunluk ve bazen otonomik disfonksiyonlarla karakterize 

bir sendromdur (Travell 1992).

Miyofasiyal  ağrının  etiyolojisi  tartışmalıdır  ve  tam  olarak  aydınlatılamamıştır. 

Miyofasiyal ağrıya neden olabilecek birçok faktör varsa da kasa ani yüklenme ile oluşan 

akut incinme veya tekrarlayan mikro travmaların sebep olduğu kronik zedelenme başta 

olmak üzere genetik etkenler, yorgunluk ve stres en önemli nedenler arasında sayılmaktadır 

(Uyar 2000).

2.6.2. Eklem içi düzensizlikler 

Temporomandibular  eklem  internal  düzensizliği  TME  rahatsızlıklarının  en  sık 

karşılaşılan  formudur.  İnternal  düzensizlik  terimi,  eklem  diski,  mandibular  kondil  ve 
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artiküler  eminens  arasında  anormal  pozisyonel  ilişkiyi  tarif  eder.  Bu rahatsızlıkta  ağrı, 

eklem sesi ve çene hareketlerinde kısıtlılık karakteristik bulgulardır (Emsoff ve ark 2002).

Dejeneratif  eklem  değişiklikleri,  fonksiyonel  yüklenme,  travma  ve  okluzal 

problemler TME internal düzensizliğinin patogenezinde rol oynayan en önemli faktörlerdir 

(Mercuri 1982, Juniper 1984).

Kondil disk uyum bozuklukları, diskin kondil üzerindeki normal rotasyon hareketini 

yapmaması  sonucu  ortaya  çıkar.  Normal  hareketin  yapılamaması  ise  diskin  kollateral 

ligamentlerinde altta  diskin arkasındaki  laminada uzama olmasına bağlıdır.  Diskin arka 

kenarının  incelmesi  de  bu  tip  bozuklukları  artırır.  Sonuçta  Redüksiyonlu  disk  yer 

değiştirmesi  (RDYD)  ve  Redükte  olmayan  disk  yer  değiştirmesi  (RODYD)  oluşabilir. 

RDYD, disk ağız kapalı durumdayken anterior ve anteriomedial olarak yer değiştirmiştir. 

Açılış  kliği  oluşuncaya  değin  disk  kondilin  önünde  yerleşiktir.  Kondiler  hareket 

tamamlanır ve bu anda kondil ve disk normal anatomik ilişkiye geçer. RODYD internal 

düzensizliğin bu ileri türü kilitlenme olarak da bilinir ve tamamen anterior yer değiştirmesi 

ile sonuçlanabilir.  Disk ve kondil hiç anatomik ilişkiye gelmez. Disk bütün zamanlarda 

kondilin  önündedir.  Hastalarda  ağrı  ve  deviasyon  vardır  ve  anormal  bir  S  hareketi  ile 

ağızlarını açarlar (Bourbon 1995, McNeill 1997, Türker ve Yücetaş 1999).

İnternal  düzensizliklerde  disk  yer  değiştirmesinin  hastalığın  etkeni  olduğunu 

destekleyen  klinik  belirtiler  mevcuttur.  Fakat  son  dönemlerdeki  görüşler  disk 

pozisyonunun TME ağrı ve disfonksiyonunda primer faktör olmadığı yönündedir. Eklem 

basıncındaki  değişiklikler,  biyokimyasal  maddelerin  çeşitliliği,  sinoviyal  sıvının  içeriği, 

eklem sesi ve fonksiyonel problemlere neden olabilir (Alpaslan ve ark 2000).

2.6.3. Osteoartrit

Temporomandibular  eklemin  osteoartriti  genelde  eklemin  internal  düzensizliği  ile 

birlikte  gelişen  bir  hastalık  olarak  tanımlanmaktadır.  Temporomandibular  eklem 

19



disfonksiyonunda görülme sıklığının 20 ila 40’lı  yaşlarda arttığı  ve kadınlarda görülme 

eğiliminin yüksek olduğu da bildirilmektedir (Güler ve ark 2004).

Temporomandibular  eklemin  en  yaygın  artrit  tipi  dejeneratif  artrittir. 

Temporomandibular  eklem  ağırlık  taşıyan  bir  eklem  değildir,  ancak  parafonksiyonel 

aktiviteler sırasındaki stres bazı hastalarda benzer dejeneratif  değişikliklerin oluşmasına 

katkıda bulunur. Akut veya kronik travma ve internal düzensizlik yine sekonder osteoartrit 

için en yaygın sebeptir (Adlam 1998, Laskin 2001, Beary ve Luggen 2004). 

Primer dejeneratif artrit genellikle yaşlı hastalarda görülür. Hafif bir rahatsızlık hissi 

olup, nadir olarak şikayet yaratır.  Bunun dışında sekonder osteoartrit  20- 40’lı  yaşlarda 

olabilir ve ağrılıdır. Fonksiyonlar ile artan TME ağrısı, eklemde gerginlik, ağız açılımında 

kısıtlılık, sıklıkla klik veya poping işitilir. Daha ileri evrelerde krepitasyon duyulur (Adlam 

1998, Laskin 2001).

2.6.4. Romatoid artrit

Romatoid artritli hastaların % 50’sinde TME etkilenir. Kadınların erkeklere oranı 3/1 

dir.  Temporomandibular  eklemin  etkilenimi  ileri  evre  ve  ciddi  vakalarda  olur. 

Temporomandibular  eklem  tutulumu  genellikle  bilateraldir.  Ciddi  vakalarda  kondiler 

destek kaybolduğu için ağır posterior kontakt ile beraber açık ısırma ile karakterize akut 

maloklüzyon  ile  sonuçlanır.  Çocuklarda  mandibula  kondilinin  destrüksiyonu  nedeni  ile 

hastalığın  sonucu  olarak,  büyüme  geriliği  ve  retrognati  ile  karakterize  ciddi  fasiyal 

deformiteler  oluşur.  Fibröz  veya  kemik  ankiloz  tüm  yaşlarda  olabilir  (Dolwick  1997, 

Laskin 2001).

2.7. Temporomandibular Düzensizliklerde Tedavi 
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Temporomandibular rahatsızlığı olan hastaların tedavi hedefleri diğer ortopedik veya 

romatolojik  rahatsızlığa  sahip  hastalarla  benzerlik  gösterir.  Bunlar;  ağrının  azalması, 

ekleme  gelen  yükte  azalma,  fonksiyonun  düzeltilmesi  ve  günlük  aktivitelerin  tekrar 

sağlanmasıdır. Bu hedefler ancak fiziksel ve/veya psikolojik düzensizlikleri tedavi eden ve 

bunlarla  ilişkili  faktörleri  azaltan  veya  tamamen  ortadan  kaldıran  iyi  düzenlenmiş  bir 

tedavi yöntemi ile elde edilebilir.  Temporomandibular rahatsızlıkların ilk aşama tedavisi 

içinde;  hasta  eğitimi,  fizik  tedavi,  farmakolojik  tedavi  ve  okluzal  splint  tedavisi  gibi 

uygulamalar  yeralmaktadır.  İkinci  aşama  tedavi  seçenekleri  içerisinde  ise  okluzal 

aşındırma, restoratif tedaviler, protetik tedavi, ortodontik tedavi, ortognatik cerrahi veya 

diğer cerrahi tedaviler olarak sayılabilir (Yengin 2000).

Temporomandibular  eklemin  başlangıç  tedavisi  hasta  eğitimi,  yumuşak  diyet 

uygulaması,  oral  alışkanlıkların  azaltılması,  hastanın  evde  kendisinin  uygulayabileceği 

fizik  tedavi,  kas  relaksasyonu,  medikal  tedavi  ve  splint  gibi  oldukça  basit  tedavi 

yaklaşımlarının uygulamasını içerir (Alpaslan G ve Alpaslan C 2001).

Fizik  tedavi  de  TMD’de  kullanılan  bir  tedavi  şeklidir.  Fizik  tedavi  gören  TMD 

hastalarındaki  gelişmenin  klasik  TMD  girişimlerinden  daha  iyi  sonuç  verdiği  rapor 

edilmiştir (Feine ve ark 1997). En çok kullanılan fizik tedavi yöntemleri yüzeyel ve derin 

sıcak uygulamalar, soğuk uygulama, biofeedback ve tetik nokta enjeksiyonlarıdır (McNeill 

C 1983).

Medikal  tedavi  olarak  TME  rahatsızlığı  olan  hastalarda  nonsteroidal 

antienflamatuvar ilaçlar, kas gevşeticiler, antidepresanlar kullanılmaktadırlar. Nonsteroidal 

antienflamatuvar  ilaçlar  küçük  dozlarda  bile  gösterdikleri  analjezik  etkilerinden  dolayı 

sıklıkla tercih edilirler. En belirgin yan etkileri gastrointestinal sisteme ait yan etkilerdir. 

Antidepresan ilaçlar yoğun ağrısı olan hastalarda kullanılabilirler. Üzerinde çalışılan ve en 

etkili bulunan 2 adet ilaçtan biri amitriptilin diğeri ise imipramindir. Yatma zamanında 10 
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mg/gün alınarak başlanır ve daha sonra doz 10 mg/gün arttırılarak 30-40 mg’a çıkırılabilir. 

En belirgin  yan etki  sedasyon,  konstipasyon ve  ağız  kuruluğudur.  Kas  gevşeticiler  kas 

tonusunu azaltırlar  ama motor  fonksiyonlarda bozukluk yapmazlar.  En fazla gevşemeyi 

sağlayan  benzodiazepin  grubudur.  En  belirgin  yan  etki  sedasyondur  (Marbach  1996, 

Yengin 2000, Karan ve Aksoy 2004).

Oklüzal splint genellikle sert akrilikten yapılan, bir arktaki dişlerin oklüzal ve insizal 

yüzeylerini  kaplarken  karşıt  arktaki  dişlerle  teması  sağlayan,  takılıp  çıkarılabilen  bir 

apereydir.  Genel  olarak  ısırma koruyucusu,  gece  koruyucusu,  interoklüzal  aparey veya 

ortopedik cihaz olarak tanımlanır (Adlam 1998, Karan ve Aksoy 2004).

Oklüzal splintlerin değişik kullanım alanları vardır. Bunlardan biri daha stabil veya 

fonksiyonel eklem pozisyonu sağlamaktır. Optimum oklüzyon durumunun sağlanması ise 

nöromusküler  kompleksin  refleks  aktivitesini  yeniden  organize  ederek  anormal  kas 

aktivitesini azaltmasıyla olmaktadır.  Aynı zamanda yıkım ve aşınmaya neden olabilecek 

anormal kuvvetlerden dişlerin ve destek dokuların korunmasını da sağlar (Okeson 1998).

Yapılan  çalışmalarda  oklüzal  tedavi  ağrıyı  azaltmada  ve  çenedeki  fonksiyonel 

bozukluğu düzeltmede etkili  bulunmuş olup, ancak bu iyileşmeyi  nasıl  sağladığına dair 

ayrıntılı  bilgi  bulunmamaktadır.  Oklüzal  splint  tedavisi  sonucunda  en  belirgin  düzelme 

çiğneme  kaslarındaki  miyalji  ve  kaslardaki  asimetrik  kas  hiperaktivitesindeki  düzelme 

üzerinedir.  Tedaviyi  etkileyen  en  önemli  faktörler  ise  uygun  aperey  seçimi,  apereyin 

yapımı ve uygulanması ile hastanın uyumudur (Kurita ve ark 2000).

Temporomandibular eklem düzensizlikleri için genel olarak kesinleşmiş bir cerrahi 

prosedür  bulunmamaktadır.  Bununla  birlikte  TMD tedavisi  için  cerrahi  girişim en  son 

tedavi  seçeneği  olarak  düşünülmelidir.  Ortognatik  cerrahi  girişimlerin  de  eklem  içi 

düzensizliklerde  ve  kas  ağrılarında  olumlu  sonuçlar  verdiği  bilimsel  olarak 

22



kanıtlanmamıştır. Artroskopik cerrahi ve TME irrigasyonu da eklem içi düzensizlikler ve 

disfonksiyon tedavisi için kullanılan yöntemlerdir (Goldstein 1999).

Diş  sıkma  ve  gıcırdatma  gibi  parafonksiyonel  alışkanlıkların  ekleme  uzun  süre 

basınç iletilmesine neden olarak sinoviyal sıvıda azalmaya neden olduğu ve böylece diskin 

artiküler  eminensinin  posteriorundaki  eğilimli  bölüme  yapıştığı  ileri  sürülmektedir 

(McCarty ve Farrar 1979).

Temporomandibular  eklem  internal  düzensizliklerinin  tedavisindeki  en  önemli 

gelişme Ohnishi (1975) tarafından TME artroskopisinin gerçekleştirilmiş olmasıdır. Yine 

Nitzan  ve  arkadaşlarının  (1990)  artroskopi  yardımıyla  TME  üst  boşluğunu  yıkayarak 

vakaların çoğunda normal maksimal ağız açıklığını sağlayıp, ağrıyı ortadan kaldırdıklarını 

ortaya koymaları bu konudaki en önemli gelişmelerden birisi olmuştur. 

Artrosentez eklemdeki negatif basıncı ortadan kaldırır ve adezyonların çıkarılmasıyla 

diskin fossa tavanından ayrılmasına izin vererek kondilin kaymasını sağlar. Böylece ağız 

açıklığı normal değerlere ulaşır (Murakami 1987). 

Nitzan  ve  arkadaşları  (1991)  "Artrosentez"  terimi  ile  ağız  açıklığındaki  ani  ve 

şiddetli  kısıtlanmalarda  sadece  üst  eklem  boşluğunun  irrigasyonunu  içeren  bir  tedavi 

yöntemi  ortaya  koymuşlardır.  Bu tedavi  yönteminin  oldukça  başarılı  sonuçlar  vermesi, 

TME internal düzensizliklerinin diskin şekil veya konumundaki değişikliğe bağlı olarak 

oluştuğu görüşünün aksine,  diskin artiküler  fossaya yapışarak normal kayma hareketini 

yapamamasına  bağlı  olarak  oluştuğu  görüşünü  gündeme  getirmiştir.  Diskin  artiküler 

fossaya yapışmasının, diskle fossa arasında oluşan vakum etkisinden veya sinoviyal sıvı 

vizkozitesindeki artma sonucu oluşan adheziv kuvvetlere bağlı olduğu düşünülmektedir.

Konservatif  tedaviye  cevap  vermeyen  ve  cerrahi  işlem  endikasyonu  olduğu 

düşünülen vakalarda artrosentez yöntemi cerrahi işleme alternatif oluşturan basit ve daha 

23



az  invaziv  bir  yöntem  olup  hastaların  şikayetlerini  ortadan  kaldırması  nedeniyle  aynı 

zamanda başarılı bir yöntemdir (Alpaslan G ve Alpaslan C 1997).

Artrosentez  ağrı  mediatörlerini,  enflamatuvar  hücre  ürünlerini  bölgeden 

uzaklaştırarak ağrının giderilmesini sağlar (Kopp 1983, Shibata 1998).

Frost ve Kendell 1999’da artrosentezi eklem boşluğundan sıvı alınması ve terapötik 

maddenin bu boşluğa enjeksiyonu olarak tanımlamışlardır (Frost ve Kendell 1999).

Temporomandibular  eklemin  direnaj  sisteminin  olmayışından  dolayı  üst  eklem 

boşluğunun lavajı  ağrıya  neden olan eklemin efüzyonunun giderilmesini  sağlar.  Ağrıya 

neden olan birçok protein ve kimyasal mediatör lavajla uzaklaştırılır ve sağlıklı sinoviyal 

sıvı bu teknikle teşvik edilir (Alpaslan ve ark 2003).

2.8. Sitokinler

2.8.1. 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 uyararak bir dizi şelale şeklinde 

24



salgılanırlar.  Sitokinlerin  bir  kısmı  sinerjik  etki  gösterirken,  bir  kısmı  ise  antagonistik 

etkiye sahiptir (Abbas ve ark 2000).

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 sitokinlerin 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 ve 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  enflamatuvar  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 proenflamatuvar sitokinler olarak 

adlandırılırlar. Başlıca 3 etkiye sahiptirler.

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

faktör aktivasyonundan sorumludurlar. 

- Fibroblastik etki: Kollagen sentezi ve fibroblast proliferasyonunu artırırlar.
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- 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  proenflamatuvar  ve  antienflamatuvar  sitokinlerdir.  Bu  iki 

grubun işlevsel kapasitelerinin farklı olduğuna dikkat etmek gerekir. İlk önce tanımlanan 

IL-8'in ardından ona benzer moleküller sitokin olarak isimlendirilmiştir. Sitokinleri ayırt 

etmek için Yunan alfabesinde kullanılan harflerden son ekler kullanılır.  Sürekli  yenileri 

eklenmekle birlikte sayıları 40 dolayındadır (Baggiolin ve ark 1997). 

2.8.2. Proenflamatuvar sitokinler

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

proenflamatuvar  sitokinler  olarak  bilinir  ve  enflamatuvar  değişikliklerin  oluşmasında, 

patojenin eliminasyonunu sağlayan hızlı bağışıklık yanıtının ortaya çıkmasında rol alırlar 

(Tuğlu ve Kara 2003).

Proenflamatör sitokinler enflamasyonun önemli mediatörleri olarak bilinirler. Hedef 

dokular; dokunun mikroortamındaki 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  proenflamatuvar 

sitokinlerin  sentezlenip  salınmasına  neden  olur  (Shafer  ve  ark  1994,  Fu  ve  ark  1995, 

Kubota ve ark 1997, Alstergen ve ark 2003).
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Proenflamatör  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).

Proenflamatör 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). 

2.8.2.1. İnterlökin 1

İnterlökin 1’in temel görevi, enfeksiyon ve diğer enflamatuvar 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 “proenflamatuvar”, “katabolik” ve diğer biyolojik aktiviteleri benzerdir (Page 

1991, Dinarello 1991). İnterlökin 1β geninin “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 
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prostoglandin I2), makrofajlar tarafından IL-1 üretimini baskıladığı saptanmıştır (Kunkel 

ve Chensue 1985). 

2.8.2.2 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 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).

2.8.2.3. İnterlökin 8
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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  antienflamatuvar  işlevleri 

etkilediği, in vivo koşullarda eritrositlere güçlü biçimde bağlandığından nötrofilleri aktive 

edemediği  ve  bu  olgunun  enflamatuvar  reaksiyonların  düzenlenmesinde  fizyolojik 

bakımdan önemli olabileceği vurgulanmaktadır (Darbonne ve ark 1991).

2.8.2.4. 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, Kurt 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  artilüler 

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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2.8.2.5. 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. Proenflamatuvar 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  immunoenflamatuvar  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 aktivite 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).
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2.8.3. Temporomandibular eklemde proenflamatör sitokinler

Proenflamatör  sitokinlerin  internal  düzensizliğin  patogeneziyle  ilişkili  olduğu 

düşünülmektedir.  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 (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  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  enflamatuvar  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 
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mevcudiyetinin  artrosentez  sonucunun  başarısız  olma  ihtimalini  artırdığı  sonucuna 

varılmıştır. 

Çoğunlukla enflamatör stimulusa neden olan proenflamatör 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  proenflamatör  sitokinler  vardır  (Shafer  ve  ark  1994,  Fu  ve  ark  1995, 

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

İnterlökin  1β  ve  tümör  nekroz  faktör  α’nın  ana  rolü  proteoglikan  ayrışmasıyla 

kartilajın  dekstrüksiyonudur  (Saklatvala  1986,  Amer ve Pratta  1989,  Henderson ve ark 

1989, Shinmei ve ark 1989, Wilbrink ve ark 1991, Okada ve ark 1992).

Daha  önce  yapılmış  çalışmalarda,  proinflamatör  sitokin  konsantrasyonları  TME 

bozukluğu olan hastalarda kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuştur. Bu durum TME 

patogenezindeki  proenflamatör  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). 
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Son  yıllardaki  çalışmalar  olgun  osteoklastların  farklılaşmasının  osteoblastların 

yüzeyindeki RANKL açığa  çıkmasını  davet  ettiğini  göstermiştir  (Lacey  ve  ark  1998, 

Yasuda ve ark 1998). RANKL; 1,25 dehidroxi vitamin D3, IL-6, IL-7, IL-11, prostaglandin 

E2  ve parathormon gibi kemik rezorbsiyon faktörleri  tarafından düzenlenebilir.  Bununla 

birlikte  TME’de  proenflamatör  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. 

Proenflamatör  sitokinler  eklemde  proteinaz  salınımını  artırabilir,  matriks  yıkım 

enzimlerinin  ve  enflamatuvar  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 ark1997, Takahashi ve ark 

1998). 

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  enflamatuvar  hücrelerin  ve  onların  patofizyolojik  ilişkilerinin 

fonksiyonlarının çalışılması gerekmektedir (Kaneyama ve ark 2002).  
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Sinoviyal sıvıdaki IL-1β, TNF- α ve IL-6 gibi proenflamatör 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). 

2.8.3.4. 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. 35 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  gösterilmiştir.  Ataoğlu  ve  ark  (2000)  kök  ucunda  lezyonu  bulunan 

dişlerin  periapikal  eksudasında  bu  sitokinleri  araştırmış  ve  daha  büyük  periapikal 
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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.

3. BİREYLER VE METOT

Çalışmaya;  Ekim 2005 ve Kasım 2006 tarihleri arasında  temporomandibular eklem 

bölgesindeki şikayetler nedeni ile Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, 

Çene  Hastalıkları  ve  Cerrahisi  Anabilim Dalına  başvuran  35  hastanın  40  eklemi  dahil 

edilmiştir. 

Ağrı, eklem sesleri, ağız açmada kısıtlanma gibi şikayetler ile kliniğimize başvuran 

hastalar  klinik  ve  radyolojik  olarak  değerlendirildi.  Çalışmaya  dahil  edilen  hastalardan 

klinik muayene esnasında Ek-1 ve Ek-2’de gösterilmiş olan formlar kullanılarak anamnez 

alındı. Kemiksel değişikliklerin görüntülenmesi için klasik panoramik radyograflar ve disk 

pozisyonunun tespiti için manyetik rezonans görüntüleme tekniklerinden yararlanıldı. Tüm 

klinik ve radyografik değerlendirmeler eşliğinde bireylere TMD teşhisi kondu. Herhangi 

bir sistemik problemi bulunmayan, son 6 ay içerisinde herhangi bir ilaç tedavisi görmemiş 

ve TMD teşhisi konulan hastalar çalışmaya dahil edildi. 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 formu imzalandı. Araştırma için Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği 

35



Fakültesi Etik Kurulu’ndan onay alındı.  Temporomandibular eklem internal düzensizliği 

bulunan hastalar redüksiyonlu disk yer değiştirmesi (Grup 1) ve redükte olmayan disk yer 

değiştirmesi (Grup 2) olmak üzere 2 gruba ayrıldı. 

Yirmi dokuzu bayan, (% 82.85) 6’sı erkek (% 17.14) olan toplam 35 hastanın yaşları 

16 ile 42 arasında değişiyordu (ortalama 22.91). Tablo 3.1 de hastalara ait  veriler (yaş 

aralığı, cinsiyet, lokalizasyon ve teşhisleri) verilmiştir.

Yaş K E Redüksiyonlu Redüksiyonsuz Sağ Sol

      16-42 29 6 24 16 17 23

Tablo 3.1. Hasta Verileri

3.1. Örneklerin Toplanması 

Temporomandibular  eklem  internal  düzensizliği teşhisi  konulan 35  hastanın  40 

eklemine uygulanan artrosentez sırasında sinoviyal sıvı örnekleri artrosentez öncesinde ve 

artrosentez  sonrasında toplanmıştır. Artrosentez  uygulamasından  önce  kulak  ve 

preaurikular  bölge  derisi  antiseptik  bir  solüsyonla  temizlendikten  sonra  işlem  bölgesi 

dışındaki  bölgeler  yeşil  kompres  ile  kapatıldı.  20 gauge’ luk bir  iğne ile  kantal  tragus 

hattının 2 mm aşağısından ve tragusun 10 mm önünden girilerek, N. Auricula temporalisin 

blokajı  için  0.3-0.5  ml  anestezik  madde  (Ultracaine  DS  1/200000  Adrenalin  içeren 

solüsyon) enjekte edildi ve daha sonra iğne üst eklem kompartmanına ilerletilerek 1.5 ml 

anestezik  solüsyon  enjekte  edildi.  Artrosentez  öncesi  örnekleri  almak  amacıyla  infero 

lateral yaklaşımla TME’nin üst kompartımanına 2 ml steril PBS solüsyonu enjekte edildi 

ve  hastalardan  PBS  solüsyonuyla  sinoviyal  sıvının  karışması  için  ağızlarını  açıp 

kapatmaları istendi ve karışım aspire edilerek işlem 3 kez tekrarlandı. Bu işlem sonrasında 
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ikinci bir iğne ilkinin 2 mm önüne yerleştirildi ve üst eklem kompartmanının 50- 100 ml 

steril PBS solüsyonuyla rahat olarak iğneden akacak şekilde irrigasyonuna başlandı. İkinci 

iğneden  ilk  akan  2  ml’lik  irrigasyon  solüsyonu  dental  enjektöre  alındı  ve  sonrasında 

artrosentez  işlemi  tamamlandı.  Elde  edilen  seyreltik  sinoviyal  sıvı  örnekleri  ependorf 

tüplere aktarıldı. Örnekler hemen Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma 

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

kadar soğutulabilen derin dondurucuya aktarıldı.  Tedavi sonrası hastalara herhangi bir ilaç 

verilmedi.  Tüm  hastalara  ortalama  2  hafta  sonra  ikinci  bir  artrosentez  işlemi  aynı 

protokolle yapılarak artrosentez sonrası örnekler elde edildi.

3.2. Sinoviyal Sıvılarda IL-1β, IL-6, IL-8, IL-11 ve TNF-α Konsantrasyonlarının 

Belirlenmesi

Alınan TME sinoviyal sıvı örneklerinin toplanması sonrasında IL-1β, IL-6, IL- 8, IL-

11 ve TNF-α analizleri  Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 

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

ile Biotec marka ticari kitler kullanılarak gerçekleştirildi. 

3.2.1. İnterlökin 6 konsantrasyonunun belirlenmesi

Ajanların hazırlanması:

- 50 ml’lik stok solüsyonu 950 ml bi distile su ile seyreltildi.

- Liofilize kalibrasyon ajanları etiketin üstünde yazdığı şekilde bi distile su ile dilue 

edildi ve yarım saat ajanların çözünmesi için beklendi. Bu şekilde 10 ng/ml IL -6 stok 

solusyonu elde edildi.

- Liofilize konjugat ticari kit prosedürüne uygun şekilde bi distile su ile seyreltildi. 

- Aynı şekilde diluent 2 de etiketinde belirtilen şekilde bi distile su ile seyreltildi.
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-  Substrat  immunolojik  aşamaya  geçilmeden  10  dakika  önce  etiketinde  belirtilen 

şekilde bi distile su ile seyreltildi.

-  1000-  12.13  pg/ml’lik  kalibratör  solüsyonu  serum  ve  plazma  için  dilent  2 

kullanılmadan hemen önce Tablo 3.2’de belirtilen miktarlarda seri dilüsyon ile dilue edildi.

Kalibratör kons.                   IL-6       Diluent

        1000 pg/ml
          333 pg/ml
          111 pg/ml
            37 pg/ml
            12.3 pg/ml
              0 pg/ml

  50 μL of 10 ng/ml Kalibratör
  150 μL of 1000 pg/ml Kalibratör
  150 μL of 333 pg/ml Kalibratör
  150 μL of 111 pg/ml Kalibratör
  150 μL of 37 pg/ml Kalibratör

      450 μL
      300 μL
      300 μL
      300 μL
      300 μL
      300 μL

Tablo 3.2.  IL-6 Kalibratör dilüsyonları

Yüz μL kalibrasyon solüsyonu veya örneği 100 μL konjugatla birlikte her yuvaya 

eklendi.  Oda sıcaklığında hafifçe çalkalanarak 2 saat  inkübasyona bırakıldı  daha sonra 

yuvalar yıkandı. Yuvalara 200 μL substrat eklendi ve oda sıcaklığında karanlık bir ortamda 

hafifçe çalkalanarak 30 dakika inkübe edildi. Yuvalara 50 μL stop solüsyonu eklendi ve 

plaktaki yuvaların absorbansları mikrotitre plaklarının spektrofotometresinde (Biotek-EL 

311) 450 nm’de okundu.

3.2.2. İnterlökin 1β konsantrasyonunun belirlenmesi

Ajanların hazırlanması:

- 50 ml’lik yıkama solüsyonunu 950 ml bi distile su ile seyreltildi.

38



- Liofilize kalibrasyon ajanları etiketin üstünde yazdığı şekilde bi distile su ile dilue 

edildi  ve  yarım  saat  ajanların  çözunmesi  için  beklendi.  Bu  şekilde  10  ng/ml  IL  -6 

solusyonu elde edildi.

- Liofilize konjugat etiketinde belirtilen miktardaki bi distile su ile seyreltildi. 

- Aynı şekilde diluent 2 de etiketinde belirtilen şekilde bi distile su ile seyreltildi.

-  Substrat  immunolojik  aşamaya  geçilmeden  10  dakika  önce  etiketinde  belirtilen 

şekilde bi distile su ile seyreltildi.

- 250- 9 pg/ml’lik kalibratör solüsyonu serum ve plazma için dilent 2 kullanılmadan 

hemen önce Tablo 3.3’de belirtilen miktarlarda seri dilüsyon ile dilue edildi.

Kalibratör kons.                   IL-1β       Diluent

        250 pg/ml
          83 pg/ml
          28 pg/ml
            9 pg/ml
            0 pg/ml

  20 μL of 10 ng/ml Kalibratör
  100 μL of 250 pg/ml Kalibratör
  100 μL of 83 pg/ml Kalibratör
  100 μL of 28 pg/ml Kalibratör
  

      780 μL
      200 μL
      200 μL
      200 μL
      300 μL

Tablo 3.3.  IL-1β Kalibratör dilüsyonları

Elli  μL kalibrasyon  solüsyonuyla  50  μL biotinli  antibody yuvalara  eklendi.  Oda 

sıcaklığında hafifçe çalkalanarak 2saat 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  substrat 

yuvalara eklendi. 30 dakika oda sıcaklığında çalkalanarak inkübasyona bırakıldı. : 50 μL 

stop  solüsyonu  eklendi  ve  plaktaki  yuvaların  absorbansları  mikrotitre  plaklarının 

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

3.2.3. İnterlökin 8 konsantrasyonunun belirlenmesi

Ajanların hazırlanması:

- 50 ml’lik yıkama solüsyonunu 950 ml bi distile su ile seyreltildi.
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- Liofilize kalibrasyon ajanları etiketin üstünde yazdığı şekilde bi distile su ile dilue 

edildi  ve  yarım  saat  ajanların  çözunmesi  için  beklendi.  Bu  şekilde  10  ng/ml  IL  -6 

solusyonu elde edildi.

- Liofilize konjugat etiketinde belirtilen miktardaki bi distile su ile seyreltildi. 

- Aynı şekilde diluent 2 de etiketinde belirtilen şekilde bi distile su ile seyreltildi.

-  Substrat  immunolojik  aşamaya  geçilmeden  10  dakika  önce  etiketinde  belirtilen 

şekilde bi distile su ile seyreltildi.

-  2000-31.2  pg/ml’lik  kalibratör  solüsyonu  serum  ve  plazma  için  dilent  2 

kullanılmadan hemen önce Tablo 3.4’de belirtilen miktarlarda seri dilüsyon ile dilue edildi.

Kalibratör kons.                   IL-8        Diluent

        2000 pg/ml
          500 pg/ml
          125 pg/ml
            31.2 pg/ml
            0 pg/ml

  50 μL of 20 ng/ml Kalibratör
  100 μL of 2000 pg/ml Kalibratör
  100 μL of 500 pg/ml Kalibratör
  100 μL of 125 pg/ml Kalibratör
  

      450 μL
      300 μL
      300 μL
      300 μL
      300 μL

Tablo 3.4. IL-8  Kalibratör dilüsyonları

Elli  μL  kalibrasyon  solüsyonu  yuvalara  eklendi.  Oda  sıcaklığında  hafifçe 

çalkalanarak  2saat  inkübasyona  bırakıldı,   daha  sonra  yuvalar  yıkandı.  50  μL biotinli 

antibody ve 100 μL streptavidin- HRP konjugatı yuvalara eklendi. Oda sıcaklığında hafifçe 

çalkalanarak inkübe edildi. Daha sonra yuvalar yıkandı. 100 μL substrat yuvalara eklendi. 

20  dakika  oda  sıcaklığında  çalkalanarak  inkübasyona  bırakıldı.  50  μL stop  solüsyonu 

eklendi ve plaktaki  yuvaların absorbansları  mikrotitre  plaklarının spektrofotometresinde 

(Biotek-EL 311) 450 nm’de okundu.

3.2.4. Tümör nekroz faktör α konsantrasyonunun belirlenmesi

- Yuvalara 50  μL Diluent Buffer eklendi.

- Uygun yuvalara  50  μL örnek ve standart eklendi.
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- Plate yüzeyleri sarılarak 120 dakika oda sıcaklığında inkübasyona bırakıldı.

- Daha sonra 3 kez 300μL yıkama solüsyonuyla yıkandı.

- Her bir yuvaya 100 μL konjugat eklendi.

- Plak sarılıp 60 dakika oda sıcaklığında inkübasyona bırakıldı.

- Plak 3 kez 300 μL yıkama solüsyonuyla tekrar yıkandı.

- Her yuvaya 100 μL strep- HRP eklenip oda sıcaklığında inkübasyona bırakıldı. 

- Plak 3 kez 300 μL yıkama solüsyonuyla tekrar yıkandı.

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

sarıya dönmesi sağlandı.

-  Bu işlemden sonra  30 dakika içinde plaktaki  yuvaların absorbansları  mikrotitre 

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

3.2.5. İnterlökin 11 konsantrasyonunun belirlenmesi

- Üretici firmanın belirttiği şekilde yıkama ve standart solüsyonları hazırlandı. 

- 100 μL standart ve örnekler yuvaya eklendi ve 1 saat oda sıcaklığında inkübasyona 

bırakıldı.

- Microtiter plak yıkandı.

- 100 μL PAB (biotin) her yuvaya eklendi ve 1saat oda sıcaklığında inkübasyona 

bırakıldı.

- Plak 5 kez yıkandı.

-  100 μL  Avidin  (HRP)  her  bir  yuvaya  eklendi  ve  oda  sıcaklığında  1  saat 

inkübasyona bırakıldı.

- 5 kez yıkama yapıldı.
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- Substrat solüsyonu 15 dakikada kısa bir süre içinde hazırlandı ve yuvalara eklendi, 

inkübasyona bırakıldı.

-  100 μL stop solüsyonu yuvalara eklendi ve iyice karıştırıldı.  Plaktaki yuvaların 

absorbansları  mikrotitre  plaklarının  spektrofotometresinde  (Biotek-EL 311)  450  nm’de 

okundu. 

3. 3. İstatistiksel Değerlendirme

Tüm  parametrelerin  istatistiksel  değerlendirmesi  SPSS/PC  8.0’de  yapıldı.  Genel 

karşılaştırmada  tekrarlayan  ölçümlerde  varyans  analizi,  gruplar  arası  karşılaştırmalarda 

bağımsız t testi, grup içinde ise artrosentez öncesi ve artrosentez sonrası örnek ölçümleri 

için bağımlı t testi (Paired) kullanılmıştır. Anlamlılık limiti 0,05 olarak kabul edilmiştir.
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4. BULGULAR

Spektrofotometrede  okunan  absorbanslarla  oluşturulan  standart  eğriden örneklerin 

absorbansları  değerlendirilmiş  ve  örneklerdeki  interlökin  düzeyleri  pg/ml  cinsinden 

belirlenmiştir. Bazı örneklerde absorbansların hiç okunamadığı gözlenmiş ve bu örneklerde 

değerlerin hesaplanması olasılığı bulunmadığından istatistik hesaplamalara katılmamıştır.

Artrosentezden  önce  (AÖ)  alınan  40  eklem  sinoviyal  sıvı  örneğinde  7  eklemde 

(% 17) IL-6, 27 eklemde (% 67) IL- 8, 26 eklemde (% 65) TNF-α, 12 eklemde (% 30) 

IL- 1β ve 22 eklemde (% 55) IL- 11 belirlendi. 

Artrosentezden sonra (AS) ise alınan 40 eklem sinoviyal sıvı örneğinde 12 eklemde 

(% 30) IL-8, 10 eklemde (% 25) TNF-α, 1 eklemde (% 2) IL-1β, 10 eklemde (% 25) IL-11 

belirlendi. İnterlökin 6 konsantrasyonu belirlenmedi (Tablo 4.1.)(Sekil 4.1.).

AÖ % AS % toplam %

IL-8  67 30 49

TNF- α 65 25 45

IL-11 55 25 40

IL- 1β 30 2 16  

IL-6                        17                        -                           9  
Tablo 4.1. Belirlenen proenflamatör sitokin oranları

Artrosentezden  önce  alınan  40  eklem  sinoviyal  sıvı  örneğinde  ortalama 

konsantrasyon IL-6 için 12 pg/ml, IL-8 için 46 pg/ml, TNF-α için 23 pg/ml, IL-1β için 11 

pg/ml ve IL-11 için 18 pg/ml olarak hesaplandı.  Artrosentezden sonra alınan 40 eklem 

sinoviyal sıvı örneğinde ortalama konsantrasyon IL-6 için 0, IL-8 için 7 pg/ml, TNF-α için 

7 pg/ml, IL-1β için 1 pg/ml ve IL-11 için 2 pg/ml olarak hesaplandı (Tablo 4.2.).
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        AÖ*                   AS**       

                                                (n=40)                     (n=40)               

IL-8 46 7

TNF-α 23 7

IL-11 18 2 

IL-1β 11 1

IL-6                                     12                        -  
* Artrosentez öncesi ortalama pg/ml

** Artrosentez sonrası ortalama pg/ml

Tablo 4.2. Belirlenen ortalama proenflamatör sitokin konsantrasyonları
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Şekil 4.1. Proenflamatör sitokin belirlenen eklem sayısı

F P

Ölçüm 62.213 0.00*

Grup 1.337 0.255**
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ÖlçümxGrup 1.865 0.180

Tablo 4.3. Genel karşılaştırma analizinde IL-8 değerleri

Genel  karşılaştırmada  varyans  analizine  göre  artrosentezden  önce  ve  sonra  IL-8 

konsantrasyonlarında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0.05*).  Redükte olan ve 

redükte olmayan disk yer değiştirmesi olan eklemler arası kıyaslamada artrosentez öncesi 

ve sonrası IL-8 konsantrasyonları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur 

( p>0.05**).

AÖ AS

Ort S ort S T P

46.777 38.784 7.65 12.18 7.687 0.000

Tablo 4.4. Grup içi karşılaştırmada IL-8 değerleri

Grup içi yapılan bağımlı t testi sonuçlarına göre artrosentezden önce ve sonra IL- 8 

konsantrasyonlarında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0.05).

Grup 1* Ort S T P
AÖ 40.435 38.473
AS 6.92 12.52

5.370                   0.000

Grup 2** Ort S T P
AÖ 56.290 38.381
AS 8.74 11.97 5.948                   0.000

*Redükte disk yer değiştirmesi

**Redükte olmayan disk yer değiştirmesi

Tablo 4.5. Gruplar arası karşılaştırmada IL-8 değerleri

Gruplar  arası  karşılaştırmalarda bağımsız t  testi  analizlerine göre redükte olan ve 

redükte olmayan disk yer değiştirmesi olan gruplarda artrosentez öncesi ve sonrası IL-8 

konsantrasyonları arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir (p<0.05). 
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F P

Ölçüm 49.338 0.000*

Grup 0.583 0.450**

ÖlçümxGrup 0.348 0.559

Tablo 4.6. Genel karşılaştırma analizinde TNF-α değerleri

Genel karşılaştırmada varyans analizine göre artrosentezden önce ve sonra TNF-α 

konsantrasyonlarında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0,05*).  Redükte olan ve 

redükte olmayan disk yer değiştirmesi olan eklemler arası kıyaslamada artrosentez öncesi 

ve  sonrası  TNF-α  konsantrasyonları  arasındaki  fark  istatistiksel  olarak  anlamsız 

bulunmuştur ( p>0.05**).

AÖ AS

Ort S ort S T P

23.965 19.372 7.11 13.42 7.108 0.000

Tablo 4.7. Grup içi karşılaştırmada TNF- α değerleri

Grup içi yapılan bağımlı t testi sonuçlarına göre artrosentezden önce ve sonra TNF-α 

konsantrasyonlarında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0.05).

Grup 1* Ort S T P
AÖ 24.864 19.957
AS 9.16 14.66

5.577                   0.000

Grup 2** Ort S T P
AÖ 22.617 19.022
AS 4.03 11.05

4.382                   0.001

*Redükte disk yer değiştirmesi

**Redükte olmayan disk yer değiştirmesi

Tablo 4.8. Gruplar arası karşılaştırmada TNF- α değerleri
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Gruplar  arası  karşılaştırmalarda bağımsız t  testi  analizlerine göre redükte olan ve 

redükte olmayan disk yer değiştirmesi olan gruplarda artrosentez öncesi ve sonrası TNF-α 

konsantrasyonları arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir (p<0.05).

F P

Ölçüm 14.825 0.000*

Grup 0.235 0.630**

ÖlçümxGrup 0.282 0.598

Tablo 4.9. Genel karşılaştırma analizinde IL-11 değerleri

Genel  karşılaştırmada varyans  analizine  göre  artrosentezden önce  ve  sonra  IL-11 

konsantrasyonlarında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0.05*).  Redükte olan ve 

redükte olmayan disk yer değiştirmesi olan eklemler arası kıyaslamada artrosentez öncesi 

ve  sonrası  IL-11  konsantrasyonları  arasındaki  fark  istatistiksel  olarak  anlamsız 

bulunmuştur ( p>0.05**).

AÖ AS

Ort S ort S T P

18.505 28.198 2.025 4.575 3.857 0.000

Tablo 4.10. Grup içi karşılaştırmada IL-11 değerleri
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Grup içi yapılan bağımlı t testi sonuçlarına göre artrosentezden önce ve sonra IL- 11 

konsantrasyonlarında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0.05).

Grup 1* Ort S T P
AÖ 16.620 20.657
AS 2.011 4.408

3.799                   0.001

Grup 2** Ort S T P
AÖ 21.333 37.401
AS 2.047 4.962

2.107                   0.052

*Redükte disk yer değiştirmesi

**Redükte olmayan disk yer değiştirmesi

Tablo 4.11. Gruplar arası karşılaştırmada IL-11 değerleri

Gruplar arası karşılaştırmalarda bağımsız t testi analizlerine göre redükte olan disk 

yer  değiştirmesi  olan  grupta  artrosentez  öncesi  ve  sonrası  IL-11  konsantrasyonları 

arasındaki  fark  istatistiksel  olarak  önemlidir  (p<0.05).  Redükte  olmayan  disk  yer 

değiştirmesi olan grupta artrosentez öncesi ve sonrası IL-11 konsantrasyonları arasındaki 

fark istatistiksel olarak anlamsızdır (P>0.05).

F P

Ölçüm 14.401 0.001*

Grup 0.205 0.653**

ÖlçümxGrup 0.018 0.893

Tablo 4.12. Genel karşılaştırma analizinde IL-1β değerleri
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Genel  karşılaştırmada varyans  analizine göre  artrosentezden önce  ve  sonra  IL-1β 

konsantrasyonlarında istatistiksel  olarak anlamlı  fark vardır  (p<0.05*)  Redükte olan  ve 

redükte olmayan disk yer değiştirmesi olan eklemler arası kıyaslamada artrosentez öncesi 

ve  sonrası  IL-1β  konsantrasyonları  arasındaki  fark  istatistiksel  olarak  anlamsız 

bulunmuştur ( p>0.05**).

AÖ AS

Ort S ort S T P

11.413 19.722 0.81 5.10 3.951 0.000

Tablo 4.13. Grup içi karşılaştırmada IL-1β değerleri

Grup içi yapılan bağımlı t testi sonuçlarına göre artrosentezden önce ve sonra IL-1β 

konsantrasyonlarında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0.05).

Grup 1* Ort S T P
AÖ 12.251 22.132
AS 1.34 6.58

2.983                  0.007

Grup 2** Ort S T P
AÖ 10.157 16.045
AS 0.00 0.00

2.532                   0.023

*Redükte disk yer değiştirmesi

**Redükte olmayan disk yer değiştirmesi

Tablo 4.14. Gruplar arası karşılaştırmada IL-1β değerleri
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Gruplar arası karşılaştırmalarda bağımsız t testi analizlerine göre redükte olan disk 

yer  değiştirmesi  olan  grupta  artrosentez  öncesi  ve  sonrası  IL-1β  konsantrasyonları 

arasındaki  fark  istatistiksel  olarak  önemlidir  (p<0.05).  Redükte  olmayan  disk  yer 

değiştirmesi  olan  eklemlerde  artrosentez  öncesi  ve  sonrası  IL-1β  konsantrasyonları 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsızdır (P>0.05).

F P

Ölçüm 7.031 0.012*

Grup 0.363 0.551**

ÖlçümxGrup 0.363 0.551

Tablo 4.15. Genel karşılaştırma analizinde IL-6 değerleri

Genel  karşılaştırmada  varyans  analizine  göre  artrosentezden  önce  ve  sonra  IL-6 

konsantrasyonlarında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0.05*).  Redükte olan ve 

redükte olmayan disk yer değiştirmesi olan gruplararası kıyaslamada artrosentez öncesi ve 

sonrası  IL-6 konsantrasyonları  arasındaki  fark istatistiksel  olarak anlamsız bulunmuştur 

(p>0.05**).

AÖ AS

Ort S ort S T P

12.46 30.27 0.00 0.00 2.60 0.013

Tablo 4.16. Grup içi karşılaştırmada IL-6 değerleri
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Grup içi yapılan bağımlı t testi sonuçlarına göre artrosentezden önce ve sonra IL-6 

konsantrasyonlarında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0.05).

Grup 1* Ort S T P
Art. Ö 10.09 27.37
Art. S 0.00 0.00

1.80            0.084

Grup 2** Ort S T P
Art. Ö 16.02 34.79
Art. S 0.00 0.00

1.84            0.085

*Redükte disk yer değiştirmesi

**Redükte olmayan disk yer değiştirmesi

Tablo 4.17. Gruplar arası karşılaştırmada IL-6 değerleri

Gruplar arası karşılaştırmada bağımsız t testi analizlerine göre redükte olan disk yer 

değiştirmesi olan grupta artrosentez öncesi ve sonrası IL-6 konsantrasyonları arasındaki 

fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (P>0.05). Aynı şekilde redükte olmayan disk yer 

değiştirmesi  olan  eklemlerde  artrosentez  öncesi  ve  sonrası  IL-6  konsantrasyonları 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (P>0.05).

5. TARTIŞMA ve SONUÇ

Temporomandibular  rahatsızlıklar  çiğneme  sistemindeki  ağrı  ve  fonksiyon 

bozukluklarıyla  karakterize  olan  çeşitli  klinik  durumlarla  belirlenmektedir.  Çiğneme 

kaslarında, temporomandibular eklemde ve eklemle ilişkili olan sert ve yumuşak dokularda 

ağrı,  çene hareketlerinde kısıtlılık,  ağız-açma kapamada deviasyon veya defleksiyon ve 

temporomandibular eklemden ses gelmesi sıkça görülen semptomlardandır ( Kuttila ve ark 

1998). 
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Temporomandibular eklem ağrı  ve disfonksiyon sınıflaması,  teşhisi  ve tedavisinin 

TME  disk  pozisyonu  ve  şekli  temel  alınarak  yapıldığı  öne  sürülmektedir.  Disk  yer 

değiştirmesinin  bir  sonuç  mu?  neden  mi?  ya  da  disfonksiyonunun  beraberinde  olup 

olmadığı  halen  tartışmaya  açık  bir  konudur.  Artroskopik  çalışmalar  TME  ağrısının 

altındaki nedenleri sinoviyum, kapsül veya retrodiskal dokulardaki enflamasyon olduğunu 

doğrulamıştır.  Enflamatuvar  ağrı  mediatörlerinin  önemli  konsantrasyonları  ağrılı  TME 

disfonksiyonlu hastaların sinoviyal sıvısında bulunmuştur (Quinn ve Bazan 1990).

İnternal  düzensizliklerde  disk  yer  değiştirmesinin  hastalığın  etkeni  olduğunu 

destekleyen  klinik  belirtiler  mevcuttur.  Fakat  son  dönemlerdeki  görüşler  disk 

pozisyonunun TME ağrı ve disfonksiyonunda primer faktör olmadığı yönündedir. Eklem 

basıncındaki  değişiklikler,  biyokimyasal  maddelerin  çeşitliliği,  sinoviyal  sıvının  içeriği, 

eklem sesi ve fonksiyonel problemlere neden olabilir (Alpaslan ve ark 2000).

İnternal  düzensizliği  ve  osteoartiriti  bulunan  eklemler  kısıtlanmış  mandibular 

hareketlerle  birlikte  ağrıya  eğilimlidirler  (Holmlund  ve  Hellsing  1988).  Bu  hastalarda 

genellikle ağrıya neden olabilecek sinovitis de mevcuttur (Murakami ve ark 1991). Ağrı, 

enflamatuvar lezyonların oluşturduğu kimyasal maddelerin ağrı  reseptörleri  üzerine etki 

etmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu maddeler genel olarak ağrı mediatörleri olarak bilinir ve 

P maddesi, seratonin, bradikinin, lökotrien B4 ve prostaglandin E2 olarak sayılabilir. Bu 

ağrı  mediatörlerinin  TMD’nin  patogenezinde  rol  oynadığı  düşünülmektedir  (Quinn  ve 

Bazan  1990).  Temporomandibular  eklem  düzensizliği  bulunan  hastaların  sinoviyal 

sıvısında  çeşitli  ağrı  mediatörleri  bulunmaktadır  ki  bunlar  TME  travması  neticesinde 

artiküler diskin yıkımı sonucunda üretilmektedir. Sinoviyal membran, ağrı mediatörlerini 

ve  kartilaj  yıkıcı  enzimleri  ortadan kaldıramazsa  aşırı  yüklenme sonucu  sinovitis  daha 

ciddi bir hal alır (Yun ve Kim 2005).
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Temporomandibular  eklemde  ağrı  enflamatör  TMD’si  olan  bireylerde  yaygın  bir 

semptomdur.  Seratonin,  sitokinler  ve  serbest  radikaller  gibi  çeşitli  mediatörlerin  lokal 

enflamatör  sürece  katkısı  olduğu  ve  ağrı  oluşumuyla  ilişkisi  olduğu  bulunmuştur 

(Alstergen  ve  Kopp  1997).  Bizim  çalışmamızda  araştırma  grubunu  oluşturan  TMD’li 

bireylerin hepsinde temporomandibular bölgede ağrı şikayeti mevcuttu. Sunulan çalışmada 

artrosentez  uyguladığımız  hastaların  % 82’sinde  ağrının  azalması  ve  sinoviyal  sıvıdaki 

proenflamatör konsantrasyonlarının önemli derecede azalmış olması literatürde belirtilen 

ağrı ve sitokinler arasındaki ilişkiyi doğrular niteliktedir.

Normal mandibular açılma 35-50 mm’dir. Bu hareketin 25 mm’si rotasyon, 15 mm’si 

ise translasyon ile sağlanır.  Artiküler disk boşluğunun eni interartiküler basınçla değişir. 

Basınç az ise (dinlenme pozisyonunda olduğu gibi) boşluk genişler. Basınç arttığında ise 

(dişler sıkıldığında olduğu gibi) disk boşluğu daralır. (Magee 1997, Hertling ve Dussault 

1999).

Nishimura ve arkadaşları (2004) yapmış oldukları bir çalışmada internal düzensizliği 

bulunan  vakalar  arasında  sinoviyal  sıvı  proenflamatör  sitokin  düzeylerini 

karşılaştırmışlardır.  Tedavinin başarısı  maksimum interinsizal  ağız  açıklığı  ve TME’nin 

hareketi esnasında ağrının derecesine bağlı olarak değerlendirmişlerdir. 38’mm den fazla 

ağız açıklığını başarılı tedavi olarak kabul etmişler ve % 71 oranında başarılı tedavi sonucu 

elde etmişlerdir. Sunulan çalışma grubundaki vakaların artrosentez uygulamasından sonra 

kısa dönem sonuçlarına göre 30 hastada (% 85 )  interinsizal  açıklığı  38 mm’den fazla 

olarak  ölçülmüştür.  Ayrıca  artrosentez  uygulanan  hastaların  %  82’sinde  ağrıda  önemli 

derecede bir azalma belirlenmiştir. 

Temporomandibular eklem düzensizliği vakaları kadınlarda daha sık karşılaşılan bir 

durumdur. Friction ve arkadaşları  (1985),  yaptıkları bir çalışmada TMD’si bulunan 164 

hastanın  135’inin  (%  82.3)  kadın  olduğunu  belirtmiştir.  LeResche  (1997)  TMD’nin 
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kadınlarda erkeklerden 1.5-2 kat daha fazla görüldüğünü ve tedavi için başvuran hastaların 

% 80’inin bayan olduğunu öne sürmüştür. Dworkin ve LeResche de (1992) ağrılı TMD 

için kliniğe başvuranların % 75 ila % 80’inin kadınlardan oluştuğunu rapor etmişlerdir. 

Sunulan  çalışmada  da  35  kişilik  hasta  grubunun  29’u  (% 82.85)  bayan,  6’sı  (% 

17.14)  erkek olup,  bu hastalığın kadınlarda daha sık  görüldüğünü belirten literatürdeki 

bilgiler  ile  uyumludur.  Sendromun kadınlarda daha sık görülmesi,  ligamantöz laksisite, 

subluksasyan,  postural  bozukluklar  ve  zarar  verici  habitüel  alışkanlıklar  gibi  risk 

faktörlerinin kadınlarda daha çok görülmesinin yanı sıra, psişik faktörlerin kadınlarda daha 

rahat  zemin bulabilmesi  ve kadınların genel olarak hekime başvurmaya yatkınlıklarının 

fazla olmasıyla açıklayabiliriz. 

Temporomandibular  eklem  disfonksiyonunda  semptomların  20  ila  40’lı  yaşlarda 

arttığı ve kadınlarda görülme eğiliminin yüksek olduğu da bildirilmektedir (Tasaki ve ark 

1996).  McNeill  (1997),  1505  birey  üzerindeki  araştırmasında  TMD  işaret  ve 

semptomlarının genellikle sıklık ve şiddetinin hayatın 2. ila 4. on yılları arasında arttığını 

ve  4:1  oranında  kadınlarda  daha  çok  görüldüğünü  bildirmiştir.  Sunulan  çalışmada  da 

hastaların yaşları 16 ila 42 arasında değişmekte ve yaş ortalamaları 22.91 olup en çok 2. 

onlu yaşlarda yer almaktaydılar (Tablo 3.1). Bu sonuçlar hastaların en çok 2. ve 3. onlu 

yaşlarda  yer  aldığını  bildiren  diğer  yayınlar  ile  uyum  göstermektedir  (Friction  1991, 

Marbach 1996).

Panoramik  radyografi,  TMD’de  kemiksel  çene  yapısının  değerlendirilmesinde 

standart  görüntüleme  yöntemi  olup,  bilgisayarlı  tomografi  (BT)  ve  manyetik  rezonans 

görüntüleme gibi yöntemlerle klinik bulgular ışığında daha ileri tetkikler yapılabilmektedir 

(Brooks 1997). 

Liedberg  ve  arkadaşları  (1996)  MRG’nin,  TME  disk  pozisyonunun 

değerlendirilmesinde uygun bir yöntem olduğu belirtmişlerdir. Ayrıca Tasaki ve Westesson 

54



(1993)  55  kadavra  üzerinde  yaptıkları  çalışmada  MRG’nin  disk  pozisyonun 

görüntülenmesinde % 95, kemiksel değişikliklerin değerlendirilmesinde de % 93 başarı 

oranına sahip olduğunu göstermişlerdir. 

Eklem yapılarının görüntülenmesinde sadece disk kondil ilişkisi değil aynı zamanda 

sert  dokuların  ve  efüzyonunda  dikkate  alınması  TME ağrı  ve  disfonksiyonunda  etkeni 

belirlemede yararlı bilgi sağlayacaktır.  Bu amaç doğrultusunda kullanılan MRG tüm bu 

bilgileri sağlamada hekime yardımcı olan ve noninvazif bir yöntemle uygulanan en önemli 

görüntüleme metodudur (Güler ve ark 2004).

Bu  araştırmada  da  TME’deki  majör  kemiksel  değişiklikler  klasik  panoramik 

radyografilerle,  disk  pozisyonu  ve  eklem  içi  yumuşak  dokular  da  MRG  ile 

değerlendirilmiştir. 

Bir  hastayı  belirli  bir  yöntemle tedavi  etmeye karar  verebilmek için klinisyen ve 

hastanın  bilgilendirilmiş  olması  gerekmektedir.  Cerrah  eğitim  ve  bilgi  birikimini 

kullanarak  hastalığın  durumu,  teşhisi,  tedavi  seçenekleri,  belirli  bir  tedavi  ile  ne  kadar 

başarı  elde  edilebileceği  ve  dürüst  bir  şekilde  uygulanacak  teknikle  ilgili  tecrübesini 

hastaya  aktarmalıdır.   Ayrıca  uygulanacak  yöntemin  maliyeti,  invaziv  olup  olmadığı, 

potansiyel komplikasyonları ve uzun dönem sonuçları da değerlendirilmelidir. Diğer bütün 

faktörler eşitse en az invaziv olan tedavi yöntemi en ideal olandır (Frost ve Kendel 1999). 

Bu  çalışmada  Okeson’un  anamnez  ve  muayene  protokolüne  göre  teşhis  konmuştur 

(Okeson  1996).  Araştırma  grubunu  oluşturan  hastalar   TME internal  disk  düzensizliği 

bulunan bireylerden oluşmaktadır (Tablo 3.1). 

Temporomandibular  düzensizlikler  adım  adım  tedavi  edilirler.  İlk  planda 

antienflamatuvar ve kas gevşetici ilaçlardan oluşan konservatif tedavi yöntemi kullanılır. 

Bunlara sıklıkla fizyoterapi ve splintler eklenir. Cevaba göre daha ileri tedavi yaklaşımları 

disfonksiyon  ve  rahatsızlığın  giderilmesi  için  gereklidir.  Bu  genellikle  steroid  ve 
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hyalüronat  enjeksiyonu  ile  birlikte  ya  da  tek  başına  artrosentez  uygulaması  şeklinde 

olmaktadır.  Eğer  bu tedaviler  başarısız  olursa  durumu düzeltmek için cerrahi  endikedir 

(Nishimura ark 2001).

Artrosentez konservatif  tedaviye  cevap vermeyen hastalarda ilk  cerrahi  müdahale 

olarak tavsiye edilmektedir. Diskin repoze edilmesinden daha çok üst eklem boşluğunun 

lizis ve lavajının prosedürün başarısından sorumlu olduğu düşünülmektedir. Artrosentezin 

eklem  içindeki  yapışıklıkları  ortadan  kaldırdığı  ve  proenflamatör  sitokinlerin  de  dahil 

olduğu enflamatör mediatörleri ve sonuçta kronik ağrıyı  uzaklaştırdığı düşünülmektedir. 

Artrosentez  eklem  ağrısını  çözer  ayrıca  hem  ağız  açıklığı  hem  de  disfonksiyonun 

iyileştirilmesine rehberlik eder (Nitzan ve ark 1990, Nitzan ve ark 1991, Dimitroulis ve ark 

1995, Sanroman 2004).

Artrosentez farmakolojik tedavi, fizik tedavi, splint, diyet kısıtlaması, yaşam tarzı 

adaptasyonu  gibi  cerrahi  olamayan  girişimlere  cevap  vermeyen  veya  dirençli  olduğu 

durumlarda  TMD  problemlerinin  tedavisinde  kullanılmaktadır.  Kullanımı  için  majör 

endikasyon redüksiyonsuz anterior disk yer değiştirmesi sonucu akut veya kronik hareket 

kısıtlılığında ve üst  eklem boşluğundaki kondiler  translasyon kısıtlaması sonucu oluşan 

hipomobilitelerdir (Dolwick 1997). Buna ek olarak, ağız açıklığı normal olup kronik ağrısı 

olan redükte olmayan disk yer değiştirmesi olan hastalarda da sonuç verebilmektedir (Frost 

ve  ark  1992).  Artrosentez  invaziv  prosedür  uygulanan  fakat  ağrı  ve  ağız  açıklığında 

kısıtlılık giderilemeyen hastalarda veya radyografik olarak belirgin dejeneratif osteoartiriti 

olan hastalarda ağrı ve disfonksiyonun giderilmesi amacı ile kullanılmaktadır (Frost ve ark 

1992, Ness ve Crawford 1996). Temporomandibular eklem artrosentezi ağrıya neden olan 

enflamatuvar mediatörlerin üst eklem boşluğundan lavajla uzaklaştırıldığı bir prosedürdür. 

Deneysel  olarak  üst  eklem  boşluğunun  lavajı  ile  enflamatuvar  mediatörlerin 

uzaklaştırıldığı kanıtlanmıştır (Swift ve ark 1994). 
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Murakami ve arkadaşları (1995) kapalı kilitlenmesi olan vakalarda medikal tedavi ve 

splint uygulanan hastalarda ki başarı oranını % 55.6 artrosentez grubunda % 70, artroskopi 

grubunda ise % 91 olarak bildirmiştir. Fridrich ve arkadaşları (1996) artroskopi (lizis ve 

lavaj) ve artrosentez arasında prospektif bir kıyaslama yapmışlardır. Artroskopinin genel 

anestezi  ve  cerrahi  merkez  gerektirdiğini,  artrosentezin  ise  klinikte  rahatlıkla 

uygulanabilecegini  belirtmişlerdir.  Objektif  veri  parametrelerinin;  interinsizal  açıklık, 

lateral hareket, oklüzal durum, ağız açmada deviasyon ve palpasyona hassasiyet olduğunu, 

subjektif veri parametrelerinin ise ağrı, eklem sesi, eklem mobilitesi ve diyet kısıtlaması 

olduğunu rapor etmişlerdir. İki grup arasında hiçbir parametrede istatistiksel olarak önemli 

fark  bulamayıp  her  iki  tedavinin  de  ağrıyı  azalttığını  ve  mandibulanın  fonksiyonel 

hareketlerinin arttırılmasına yararlı olduğu sonucuna varmışlardır. 

Frost  ve  arkadaşları  (1992)  akut  kapalı  kilitlenmesi,  kronik  kapalı  kilitlenmesi, 

kronik  anterior  disk  yer  değiştirmesi  olan  daha  önce  cerrahi  işlem  geçirmiş  veya 

radyografik  olarak  belirgin  dejeneratif  eklem  rahatsızlığı  olan  hastalarda  artrosentezin 

etkiliğini araştırmışlardır. Akut kapalı kilitlenmesi olan hastalarda mükemmel sonuç % 90 

başarı, kronik kapalı kilitlemesi ve anterior disk yer değiştirmesi olan hastalarda iyi sonuç 

% 85 başarı ve dejeneratif eklem rahatsızlığı olan hastalar veya daha önce yapılan eklem 

cerrahisi olan hastalarda orta seviye veya palyatif sonuçlar elde etmişlerdir. 

Hosaka ve arkadaşları (1996) artrosentez yapılan 20 kapalı kilitlenmeli hastayı uzun 

dönem takip etmişlerdir.  6 ayda % 70 başarı oranı elde etmişler ve 36’ıncı ayda başarı 

oranının  daha  da  arttığını  rapor  etmişlerdir.  Sonuç  olarak  artrosentezin  TME  kapalı 

kilitlenmesi olan hastalarda kısa dönemde minimal invaziv cerrahi tedavi olması yanında 

etkinliğinin 3 yıllık takip döneminde de devam ettiğini bildirmişlerdir. 

Nitzan  ve  arkadaşları  (1997)  40  eklem de  ani  gelişen  ve  inatçı  ağız  açıklığında 

artrosentezin  uzun  dönem etkilerini  rapor  etmişlerdir.  Başarısız  cerrahi  olmayan  tedavi 
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uygulamasından sonra üst eklem boşluğunu PBS ile irrigasyon yaparak vakaları ortalama 

16.6 ay takip etmişler ve interinsizal açıklık ve kontralateral hareketle belirgin artış elde 

etmişlerdir.  Ağrı  ve  disfonksiyonda  azalma  görülen  hastaların  oranı  %  95  olarak 

bulunmuştur. Artrosentezin ani olan kapalı kilitlenmeli hastalarda normal eklem fonksiyon 

sağlanması ve ağrının azaltılmasında etkili olduğu sonucuna varmışlardır. 

Brennan ve Ilankovan (2006) 298 hastaya 10 yıllık bir sürede toplam 405 artrosentez 

uyguladıkları bir çalışmada ağrıyı görsel analog ölçüt kullanarak hem artrosentezden önce 

hemde  artrosentezden  sonra  değerlendirmişler  ve  sonuçta  hastaların  %  90’ı  prosedürü 

yararlı  bulduğunu  belirtmiştir.  Sunulan  çalışma  grubundaki  hastaların  %  82’si  ağrılı 

temporomandibular eklem internal düzensizliği için yapılan artrosentez tedavisini yararlı 

bulmuştur.  Bu  sonuç  Brennan  ve  Ilankovan’nın  yaptıkları  çalışmayla  benzer  sonuçlar 

vermektedir. 

Sunulan çalışmada konservatif tedavi seçeneklerine cevap vermeyen, ağrılı, internal 

düzensizliği  bulunan hastalarda artrosentez uygulaması sadece en az invaziv değil  aynı 

zaman da  en  ucuz  ve  en  düşük  komplikasyon  potansiyeline  ve  akut  ve  kronik  kapalı 

kilitlenmeli hastalarda kanıtlanmış başarılı sonuçlara sahip olduğu için tercih edildi.

Artrosentez için çok az kontrendikasyon vardır. Ağız açıklığının kısıtlanmasının tek 

şikayet olduğu fibröz ya da kemik ankilozu olan hastalarda artrosentezle tedaviye cevap 

yoktur.  Benzer  olarak  ekstra  kapsüler  nedenlerden  kaynaklanan  ağrı  ve  disfonksyonun 

olduğu  hastalarda  intra  kapsüler  tekniklerle  tedavi  edilememiştir  (Frost  ve  ark  1992). 

Sunulan  çalışma  grubundaki  hastalarda  artrosentez  ile  yapılan  tedaviye  kontrendike 

olabilecek bir semptom mevcut değildi. 

Artrosentezin  olası  komplikasyonları  artroskopik  cerrahiye  benzer  fakat 

komplikasyon  olasılığı  çok  daha  düşüktür.   Enfeksiyon,  dış  kulak  yolu  perforasyonu, 

yumuşak dokulara sıvı yayılması, kapanışta değişiklik, TME kartilajında hematom olası 
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komplikasyonlardır.  (Frost  ve  arkadaşları  1992).  Sunulan  çalışmada  herhangi  bir 

komplikasyon görülmemiş sadece  13 vakada bölgeye  yapılan anestezi  veya  artrosentez 

girişimi sırasında bölge fasiyal sinire çok yakın komşulukta bulunduğu için geçici fasiyal 

sinir paralizisi (etkisi 2 saat içinde kendiliğinden ortadan kalkan) gelişmiştir.

Artrosentez ayrıca çevrenin incelenmesi amacı ile de kullanılabilir. Eklemden aspire 

edilen  sıvı  makroskobik,  mikroskopik  ve  biyokimyasal  olarak  TME  internal 

düzensizliklerinin etkilerinin ve nedenlerinin belirlenebilmesi için incelenebilir (Emshoff 

ve ark 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  enflamatuvar  komponenti  azalttığını  göstermişlerdir.  Zardeneta  ve 

arkadaşları (1997) insan TME’sinde yaptıkları deneylerde lavaj yapılan eklem sıvısındaki 

protein konsantrasyonunun hacme bağımlı olarak azaldığını göstermişlerdir. 

Temporomandibular düzensizliği bulunan hastaların sinoviyal sıvılarında IL- 1β, IL-

6,  IL-8,  IL-11  ve  TNF-  α  seviyelerini,  TMD’nin  patogenezinde  bu  sitokinlerin  rolünü 

incelemek ve artrosentezin bu sitokinler üzerinde etkinliğini araştırmak amacıyla yapılan 

bu  çalışmada  klinik  ve  radyolojik  olarak  TME  internal  düzensizliği  teşhisi  konulan 

hastaların  TME’sinden  artrosentez  öncesi  ve  artrosentez  sonrası  alınan  sinoviyal  sıvı 

örnekleri incelenerek değerlendirilmiştir.

Nishimura ve arkadaşları (2004) yapmış oldukları bir çalışmada internal düzensizliği 

olan eski 100 hastanın 103 eklemindeki başarılı ve başarısız vakalar arasında sinoviyal sıvı 

proenflamatör sitokin düzeylerini karşılaştırmışlardır. Bu çalışmada IL-1β, TNF-α, IL-6 ve 

IL-8  konsantrasyonları  sinoviyal  sıvı  örneklerinde  değerlendirmişlerdir.  Başarısız 

artrosentez  vakalarında  sinoviyal  sıvıdaki  proenflamatör  sitokin  düzeyleri  başarılı 
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artrosentez  vakalarına  göre  IL-  6  oranı  ve  IL-  1β  konsantrasyonunu  önemli  derecede 

yüksek  olarak  bulmuşlardır.  Sonuç  olarak  TME’nin  internal  düzensizliği  için  yapılan 

artrosentezden sonra sinoviyal sıvıdaki IL- 6 ve IL-1β varlığının olası başarısız tedavinin 

göstergesi olduğunu belirtmişlerdir.  Sunulan çalışmada artrosentezden önce alınan TME 

sinoviyal sıvı örneklerinde en fazla proenflamatör sitokin seviyeleri IL-8 ve TNF-α olarak 

belirlenmiştir. 

Nishimura ve arkadaşları (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’a kadar derecelendirmişlerdir. Çalışmalarında yer 

alan 22 eklemde OA ve 15 eklemde internal düzensizliği olan 34 hastaya artroskopik lyzis, 

lavaj veya açık TME cerrahisi yapmışlardır.  Yapılan çalışmada da bu sitokinleri OA ve 

internal  düzensizliği  olan  hastaların  TME’lerinden  alınan  sinoviyal  sıvı  örneklerinde 

yüksek konsantrasyonda belirlemişler ve IL- 6 konsantrasyonu 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 yeralır. Sunulan bu çalışmada IL- 6 konsantrasyonu artrosentez sonrası alınan 

örneklerde  belirlenememiştir.  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 

arkadaşlarının  (1998)  sonuçları  sunulan  çalışmanın  önemini  daha  da  artırmaktadır. 

Bulgularımıza göre artrosentez TME internal düzensizliklerinin patogeneziyle ilişkili olan 

sinoviyal sıvıdaki bu IL-6 konsantrasyonunu tamamen ortadan kaldırmıştır. 
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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  sıvısı 

incelenmişlerdir.  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  redüksiyonlu disk yer değiştirmesi ve 

redükte  olmayan  disk  yer  değiştirmesi  olmak  üzere  2  gruba  ayrılmıştır.  Gruplar  arası 

karşılaştırmalarda  yapılan  analizlere  göre  redükte  olan  ve  redükte  olmayan  disk  yer 

değiştirmesi olan gruplarda artrosentez öncesi ve sonrası IL-8, TNF-α konsantrasyonları 

yüksek ve gruplara göre aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Kaneyama ve arkadaşları (2003) TMD’si olan hastaların sinoviyal sıvılarında IL- 6, 

IL- 11, ve IL- 17 değerlendirmişler ve ayrıca kondildeki kemiksel değişimler ve sinoviyal 

sıvıdaki bu sitokinler arasındaki ilişkiyi  incelemişlerdir.  Tedavi amaçlı  61 hastaya (2 si 

bilateral) artrosentez yapıldı. 59 eklemin 43’ünde IL- 6 (% 73), 52 eklemin 23’ ünde IL- 11 

(% 44) ve 51 eklemin 14 ‘ünde IL- 17 ( %27)  belirlendi. IL- 6 ve IL- 11 osteoklastik 

kemik bozukluğu olan TME’li  hastalarda bu hastalıktan korunmaları  için iyi  bir  tedavi 

hedefi olarak düşünülebileceğini rapor etmişlerdir. Bu araştırmacıların ulaştıkları sonuçlara 

göre IL-6 ve IL-11 TME hastalıklarının patogenezinde rol oynayabilmekte ve kondildeki 

osseöz  değişiklikleri  indükleyebilmektedir.  Sunulan  çalışmada  sinoviyal  sıvıda  %  55 

oranında  IL-  11  belirledi.  Yapılan  artrosentezden  sonra  bu  oranın  %  25’e  düşmesi 
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osteoklastogenezis, nörogenezis gibi hematopoetik ve nonhematopoetik sistemlerde önemli 

rol oynayan bu sitokinin üzerinde artrosentezin etkinliğini doğrular niteliktedir.

Sunulan çalışmada artrosentezden önce alınan 40 eklem sinoviyal sıvı örneğinde 7 

eklemde (% 17) IL- 6, 27 eklemde (% 67) IL- 8, 26 eklemde (% 65) TNF- α, 12 eklemde 

(% 30) IL- 1β ve 22 eklemde (% 55) oranında IL- 11 belirledik. Bu sonuçlar Kaneyama ve 

arkadaşlarının  2002  ve  2003  yıllarında  yaptıkları  çalışmaların  sonuçlarına  benzer 

bulunmuştur. Fakat IL-6 oranı biraz daha düşük belirlenmiştir. Bu sonucun sunulan çalışma 

grubundaki hasta sayılarının daha az olmasından ve hasta popülasyonundan ya da ölçüm 

için kullanılan kitlerden kaynaklanabileceği düşünülmüştür. Artrosentezden sonra alınan 40 

eklem sinoviyal sıvı örneğinde IL- 6 konsantrasyonunun hiçbir örnekte belirlenememesi, 

12 eklemde (% 30) IL- 8, 10 eklemde (% 25) TNF- α, 1 eklemde (% 2) IL- 1β ve 10 

eklemde  (%  25)  oranında  IL-11  belirlenmesi  artrosentez  sonucunda  proenflamatör 

sitokinlerin lavajla ortamdan uzaklaştırdığını açıkça göstermektedir. 

Sunulan çalışmada grup içi yapılan analiz sonuçlarına göre artrosentezden önce ve 

artrosentezden  sonra  tüm  sitokin  konsantrasyonlarında  istatistiksel  olarak  anlamlı  fark 

bulunmuştur. 

Benzer şekilde redükte olan ve redükte olmayan disk yer değiştirmesi olan eklemler 

arası  kıyaslamada  artrosentez  öncesi  ve  artrosentez  sonrası  sitokin  konsantrasyonları 

arasında fark olup olmadığına da bakılmış ve istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. Bu 

durumu  redükte  olan  ve  redükte  olmayan  disk  yer  değiştirmesi  olan  gruplarla  sitokin 

konsantrasyonları arasında bir ilişkinin bulunmadığı şeklinde yorumlayabiliriz.

Sonuç  olarak;  sunulan  çalışmada  TME’nin  internal  düzensizliği  için  uygulanan 

artrosentez  sırasında  artrosentezden  önce  ve  sonra  alınan  sinoviyal  sıvı  sitokin 

konsantrasyonları  arasındaki  ilişki  istatistiksel  olarak  anlamlı  bulunmuş,  uygulanan 

artrosentez  tedavi  yöntemi  ile  TME  sinoviyal  sıvısındaki  proenflamatör  sitokin 
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konsantrasyonlarının  önemli  derecede  azaldığı  belirlenmiştir.  Komplikasyon  oranının 

düşüklüğü, düşük morbidite, uygulama kolaylığı ve düşük maliyet nedenleri ile artrosentez 

invaziv  ve  ileri  cerrahinin  gerekli  olduğu  TME  düzensizliklerinde  erken  dönemde 

uygulanabilen ideal tedavi yöntemi olduğunu söyleyebiliriz.

Proenflamatör  sitokinler  ile  TMD  arasındaki  patofizyolojik  ilişkiyi  ve  bu 

sitokinlerin fonksiyonlarını daha iyi anlayabilmek için;  bu çalışmaların daha büyük hasta 

gruplarında yapılmasının gerekliliğine ve buna benzer araştırmaların sayısının artmasının 

TME düzensizliklerinin teşhis ve tedavisindeki başarı oranlarını büyük oranda artıracağına 

inanıyoruz.
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6. ÖZET

S. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı

DOKTORA TEZİ / KONYA-2007

Dt. Hüseyin GÜLEN

Danışman

Doç. Dr. Hanife ATAOĞLU

Temporomandibular Eklem Düzensizliği Olan Hastaların Sinoviyal Sıvısında 

Önemli Proenflamatör Sitokinlerin Etkisinin İncelenmesi

Tümör  nekroz  faktör  (TNF)-  α,  interlökin  (IL)-  1β,  IL-6,  IL-8  ve  IL-11 

enflamatuvar  stimülasyona  neden  olan  proenflamatör  sitokinlerdir.  Bu  proenflamatör 

sitokinlerin internal düzensizliğin patogenezinde rol oynadığı düşünülmektedir.

Bu  çalışmanın  amacı,  temporomandibular  eklem  düzensizliği  olan  hastaların 

sinoviyal sıvısındaki çeşitli sitokin seviyeleri ile klinik ve radyolojik bulgular arasındaki 

ilişkinin incelenmesidir.

Temporomandibular  eklem  internal  düzensizliği teşhisi  konulan 35  hastanın  40 

eklemine uygulanan artrosentez sırasında sinoviyal sıvı örnekleri artrosentez öncesinde ve 

artrosentez sonrasında toplanmıştır. Bu örneklerdeki TNF- α, IL- 1β, IL-6, IL-8 ve IL-11 

seviyeleri enzyme-linked  immunosorbent  assay  (ELISA)  yöntemi  kullanılarak 

belirlenmiştir.

Artrosentezden  önce  ve  sonra  alınan  sinoviyal  sıvı  sitokin  konsantrasyonları 

arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Bu çalışma sonuçlarına dayanarak, TME internal düzensizliklerinin patogenezinde 

proenflamatör  sitokinlerin  önemli  bir  rol  oynadığını  düşünmekteyiz.  Artrosentez  TME 
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internal  düzensizliklerinin  patogeneziyle  ilişkili  olan  sinoviyal  sıvıdaki  bu  sitokinlerin 

konsantrasyonlarının azaltılmasında etkili bir tedavi yöntemidir.
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7. SUMMARY

The Effect Of Important Proenflammator Cytokines Examined In Synovial 

Fluid From Temporomandibular Joint Disorders

In general, tumor necrosis factor (TNF)-α, interleukin (IL)- 1β, IL-6, IL-8 and IL-11 

which are proinflammtory cytokines, are induced by inflammatory stimuli.  It is thought 

that  proinflammatory  cytokines  may  be  involved  in  the  pathogenesis  of  internal 

derangement.

The purpose of this study was to investigate the correlation between the levels of 

various cytokines in synovial fluid from patients with temporomandibular joint disorders 

and the imaging characteristics and clinical symptoms.

The patients had arthrocentesis for therapeutic purposes. Synovial fluid was obtained 

before and after arthrocentesis from 40 TMJ with internal derangement in 35 patients. The 

levels  of  TNF-α,  IL-  1β,  IL-6,  IL-8  and  IL-11  were  determined  by  enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA).

There  was a  statistically  significant  difference  between before  and  after 

arthrocenthesis cytokines concentrations in synovial fluid was obtained.

According  to  our  results,  we  conclude  that  proenflammator  cytokines  play  an 

important role in the pathogenesis of TMJ  internal derangement.  Arthrocenthesis is a an 

effective method in reducing these cytokine concentrations of synovial fluid that is related 

with the pathogenesis of TMJ.
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11. EKLER

11.1. Anamnez Formu

ADI SOYADI:                                                    TARİH: YAŞ/CİNSİYET: 

DOSYA NO: EGITIM SEVİYESİ:                   TELEFON:             ADRES:

ŞİKAYET/ŞİKAYETİN HİKAYESİ:

ESAS ŞİKAYETLER: (BAŞLANGIÇ, LOKALİZASYON, SIKLIK, YOĞUNLUK, 

KARAKTER) ŞİKAYETİ:                                                                   ŞİKAYET 1: 

ŞİKAYET 2:

ŞİKAYET 3:                                                                   ŞİKAYET 4:

Eklem rahatsızlığınızın nedeni olabileceğini düşündüğünüz herhangi bir olay yaşadınız mı? 

KAZA TRAVMA:                                       DENTAL TEDAVİ: 

CERRAHİ:                                                   STRES: 

DİĞER: 

Ağrınız var mı? Varsa ne zamandan beri var? Devamlı mı, aralıklı mı?

Çenenizi hareket ettirmek canınızı yakıyor mu? Çiğnemek ? 

Ağrı/problem fonksiyonlarınızı kısıtlıyor mu? Kısıtlıyorsa nasıl?

Ağrı ne zaman en kötü durumda?      Sabah        Öğle          Akşam         Diğer zamanlar: 

Yaptığınız herhangi bir şey ağrıyı arttırıyor mu? Azaltıyor mu?

Ekleminizde ses oluyor mu? Varsa ne zamandan beri? 

Ne çeşit bir ses klik(tıkırdama), krepitasyon(sürtünme sesi)? 

Çeneniz açıkken hiç kilitlendi mi? Çeneniz kapalıyken hiç kilitlendi mi?

Şimdi kullandığınız ilaçlar ve dozu: Geçmişte kullandığınız ilaçlar ve dozu: 

Geçmişte yapılan test ve radyolojik tetkikler:

Geçmiş medikal/cerrahi işlemler: (ilaçlar, fizik tedavi, oklüzal uyumlama, ortodontik tedavi, cerrahi, 
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SOYGEÇMIŞI: ÖZGEÇMİŞİ:

Daha önce aşağıdaki problemlerden birini yaşadınız mı? Yada yaşıyormusunuz? 

Sinüs problemi:                                              Alerji: 

Duyarlı diş:                                                     İşitme problemi: 

Periodontal hastalık:                                       Kulak çınlaması: 

Baş ağrısı:                                                       Omuz ağrısı: 

Migren:                                                           Artrit: 

Boyun ağrısı:                                                    Cilt rahatsızlığı: 

Kulak ağrısı:                                                   Depresyon: 

Ev stresi:                                                           İş stresi: 

Evlilikle ilgili problem:                                    Uyku problemi: 

Mide problemi:                                               Diğer: 

SISTEMIK PROBLEMLER:

Parafonksiyonel alışkanlıklar: 

Diş sıkma:                                                        Parmak emme: 

Gıcırdatma:                                                        Ağızdan solunum: 

Tırnak yeme:                                                      Telefon görüşmesi: 

Dudak yeme:                                                    Bilgisayar kullanımı: 

Stres                           EVET                       HAYIR 

Nedeni: 

Yaşammızdaki son değişiklik:

NOTLAR:
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11.2. Muayene Formu

KAS MUAYENESİ VE PALPASYON: 0=AGRI YOK 1=HAFIF 2=ORTA 3=ŞIDDETLI

                                                                  SAG                                         SOL 

TEMPORAL 

MASSETER 

MEDİAL PTERYGOİD 

LATERAL PTERYGOİD 

STERNOCLEIDOMASTOID 

TRAPEZIUS 

POSTERİOR SERVİKAL 

TME DEĞERLENDİRİLMESİ: 

TME PALPASYONU                                   SAG                                         SOL

LATERAL STATİK 

LATERAL HAREKET ESNASINDA 

POSTERİOR STATİK

POSTERİOR HAREKET ESNASINDA

MAKSİMUM AĞIZ AÇIKLIĞI RAHAT POZİSYONDA   ...mm /Dev...mm /Ağrı.........mm

MAKSİMUM AĞIZ AÇIKLIĞI ZORLAYARAK:............mm/ Dev.........mm/ Ağrı.........mm

PROTRUZIV HAREKET:........mm

SAG LATERAL AÇIKLIK:.......mm                 SOL LATERAL AÇIKLIK:..............mm

AĞIZ AÇILIRKEN                             DÜZ                      DEVİASYON              DEFLEKSİYON

AĞIZ KAPANIRKEN                         DÜZ                           DEVİASYON              DEFLEKSİYON

OSKULTASYON:

KLIKING: AĞIZ AÇILIRKEN:           SAG                                              SOL 

AĞIZ KAPANIRKEN:                           SAG                                                SOL

KREPITASYON:
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RADYOLOJİK DEĞERLENDİRME: 

PANAROMİK- CT- MRI - SAĞ TME - SOL TME

SONUÇ:

TEDAVI PLANLAMASI:

SPLİNT: SENTRİK İLİŞKİ SPLİNTİ   /  PROTRÜZİV İLİŞKİ SPLİNTİ / GECE PLAĞI

MEDIKAL TEDAVİ: CERRAHI TEDAVİ/ ARTROSENTEZ:

DENTAL TEDAVİ: 

NOTLAR
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