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YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI
Enstitü tarafından onaylanan lisansüstü tezimin/raporumun tamamını veya herhangi bir
kısmını, basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivleme ve aşağıda verilen koşullarla
kullanıma açma iznini Hacettepe Üniversitesine verdiğimi bildiririm. Bu izinle Üniversiteye
verilen kullanım hakları dışındaki tüm fikri mülkiyet haklarım bende kalacak, tezimin
tamamının ya da bir bölümünün gelecekteki çalışmalarda (makale, kitap, lisans ve patent
vb.) kullanım hakları bana ait olacaktır.
Tezin kendi orijinal çalışmam olduğunu, başkalarının haklarını ihlal etmediğimi ve tezimin
tek yetkili sahibi olduğumu beyan ve taahhüt ederim. Tezimde yer alan telif hakkı bulunan
ve sahiplerinden yazılı izin alınarak kullanılması zorunlu metinlerin yazılı izin alınarak
kullandığımı ve istenildiğinde suretlerini Üniversiteye teslim etmeyi taahhüt ederim.
Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda
Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” kapsamında tezim
aşağıda belirtilen koşullar haricince YÖK Ulusal Tez Merkezi / H.Ü. Kütüphaneleri Açık
Erişim Sisteminde erişime açılır.
o Enstitü / Fakülte yönetim kurulu kararı ile tezimin erişime açılması
mezuniyet tarihimden itibaren 2 yıl ertelenmiştir. (1)
o Enstitü / Fakülte yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile tezimin erişime
açılması mezuniyet tarihimden itibaren ... ay ertelenmiştir. (2)
o Tezimle ilgili gizlilik kararı verilmiştir. (3)
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(1) Madde 6. 1. Lisansüstü tezle ilgili patent başvurusu yapılması veya patent alma sürecinin devam etmesi
durumunda, tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya
fakülte yönetim kurulu iki yıl süre ile tezin erişime açılmasının ertelenmesine karar verebilir.

(2) Madde 6. 2. Yeni teknik, materyal ve metotların kullanıldığı, henüz makaleye dönüşmemiş veya patent
gibi yöntemlerle korunmamış ve internetten paylaşılması durumunda 3. şahıslara veya kurumlara haksız
kazanç imkanı oluşturabilecek bilgi ve bulguları içeren tezler hakkında tez danışmanının önerisi ve
enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulunun gerekçeli kararı
ile altı ayı aşmamak üzere tezin erişime açılması engellenebilir.

(3) Madde 7. 1. Ulusal çıkarları veya güvenliği ilgilendiren, emniyet, istihbarat, savunma ve güvenlik, sağlık
vb. konulara ilişkin lisansüstü tezlerle ilgili gizlilik kararı, tezin yapıldığı kurum tarafından verilir *. Kurum
ve kuruluşlarla yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde hazırlanan lisansüstü tezlere ilişkin gizlilik kararı
ise, ilgili kurum ve kuruluşun önerisi ile enstitü veya fakültenin uygun görüşü üzerine üniversite
yönetim kurulu tarafından verilir. Gizlilik kararı verilen tezler Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
Madde 7.2. Gizlilik kararı verilen tezler gizlilik süresince enstitü veya fakülte tarafından gizlilik kuralları
çerçevesinde muhafaza edilir, gizlilik kararının kaldırılması halinde Tez Otomasyon Sistemine yüklenir

* Tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya
fakülte yönetim kurulu tarafından karar verilir.
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ÖZET
Yıldız, N.T., Temporomandibular Eklem Rahatsızlığında Farklı Tedavi Yöntemlerinin
Çiğneme Kas Aktivitesi, Ağrı, Postür, Psikolojik Durum ve Yaşam Kalitesi Üzerine
Etkilerinin Karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Programı Doktora Tezi, Ankara, 2021. Bu çalışmanın amacı,
Temporomandibular Eklem Rahatsızlığı (TMER)’nda, üç farklı tedavi yönteminin çiğneme
sırasındaki kas aktivitesi, ağrı, temporomandibular eklem (TME) ve servikal bölge eklem
hareket açıkığı (EHA), psikolojik durum ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin
karşılaştırılması idi. Çalışmaya kas kaynaklı TMER olan 42 birey ve 12 sağlıklı birey katıldı.
TMER’li bireyler, Egzersiz Grubu (EG), TENS Grubu (TG) ve Manuel Tedavi Grubu
(MTG) olmak üzere 14’er kişiden oluşan üç gruba arıldı. Her üç gruba 6 hafta boyunca TME
ve servikal bölgeye germe, kuvvetlendirme ve postüral egzersizlerden oluşan egzersiz
programı uygulandı. EG'ye sadece egzersiz programı uygulanırken, TG’ye egzersize ek
olarak TENS tedavisi ve MTG’ye egzersize ek olarak manuel tedavi 6 hafta boyunca,
haftada 3 seans uygulandı. Ağrı şiddeti (görsel analog skala-GAS), basınç ağrı eşiği (BAE)
(algometre), masseter ve anterior temporalis kaslarının çiğneme sırasındaki kas aktivitesi
(yüzeyel elektromigoyrafi), çiğneme kalitesi (GAS), TME eklem hareket açıklığı (EHA)
(milimetrik cetvel), servikal bölge EHA (Cervical Range of Motion-CROM), TME
fonksiyonel durumu (Fonseca Anamnestik Anketi-FAA ve Mandibular Fonksiyon
Bozukluğu Anketi-MFBA), psikolojik durum (Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği) ve
yaşam kalitesi (SF-36 Ölçeği) değerlendirildi. TMER’li bireylerin tedavi sonrasındaki
verilerini sağlıklı bireylerle karşılaştırabilmek için, SG’nin "çiğneme sırasındaki kas
aktivitesi" ve TME EHA değerlendirildi. Tedavi sonrasında her üç tedavi grubunda, tüm
parametrelerde anlamlı iyileşmelerin olduğu (p<0,05), ancak bazı parametrelerin sağlıklı
grubun değerlerine ulaşamadığı görüldü. Gruplar arasındaki karşılaştırmada; bütün
gelişmeler MTG’de EG’ye göre daha fazlaydı (p<0,05). BAE, TME’nin sağ/sol lateral
hareketleri, servikal fleksiyon ve ekstansiyon, çiğneme kalitesi ve çiğneme sırasındaki kas
aktivitesindeki gelişmeler MTG’de TG’ye göre daha fazlaydı (p<0,05). Ağrı şiddeti, BAE
değerleri, çiğneme kalitesi, servikal fleksiyon ve ekstansiyon ve TME’nin sol lateral
hareketindeki gelişmeler TG’de EG’ye göre daha fazlaydı (p<0,05).Sonuç olarak, TMER’ de
üç tedavi yöntemi de etkili olmakla birlikte, etki büyüklüğüne göre manuel tedavi ile
egzersiz kombinasyonun en etkili tedavi seçeneği olduğu bulundu. Diş hekimi ve
fizyoterapistlerin ekip çalışması içinde olduğu uzun süreli hasta takiplerinin yapıldığı
çalışmalarla, tedavi başarısının ve fonksiyonel düzeyin artacağını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Temporomandibular eklem rahatsızlığı, kronik ağrı, fizik tedavi
modaliteleri, manuel tedavi, yaşam kalitesi, elektromiyografi
Yazar doktora eğitimi süresince TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı
(BİDEB) tarafından desteklenmiştir.
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ABSTRACT
Yıldız, N.T., Comparison of the Effects of Different Treatment Methods on Chewing
Muscle Activity, Pain, Posture, Psychological Status and Quality of Life in
Temporomandibular Joint Disorder, Hacettepe University Graduate School of Health
Sciences, Physical Therapy and Rehabilitation Program PhD Thesis, Ankara, 2021. The
aim of this study was to compare the effects of three different treatment methods on muscle
activity during chewing, pain, temporomandibular joint (TMJ) and cervical region joint
range of motion (ROM), psychological status, and quality of life in Temporomandibular
Joint Disorder (TMJD). 42 individuals with myofascial TMJD and 12 healthy individuals
(HG) participated in the study. Individuals with TMJD were divided into three groups
consisting of 14 individuals each, namely Exercise Group (EG), TENS Group (TG), and
Manual Therapy Group (MTG). An exercise program consisting of stretching, strengthening
and postural exercises was applied to the TMJ and cervical region for 6 weeks in all three
groups. While the only exercise program was applied to EG, TENS treatment in addition to
exercise was applied to TG, and manual treatment (classical massage, friction massage and
joint mobilization) in addition to exercise was applied to MTG, 3 sessions per week for 6
weeks. Pain intensity (visual analog scale-VAS), pressure pain threshold (PPT) (algometer),
muscle activity of the masseter and anterior temporalis muscles during chewing (superficial
electromyography), chewing quality (VAS), TMJ range of motion (ROM) (millimetric
scale), cervical region ROM (Cervical Range of Motion Device-CROM), TMJ functional
status (Fonseca Anamnestic Questionnaire-FAQ and Mandibular Function Impairment
Questionnaire-MFIQ), psychological status (Hospital Anxiety Depression Scale) and quality
of life (SF-36 Scale) were evaluated. In order to compare the post-treatment data of
individuals with TMJD with healthy individuals, the muscle activity during chewing and
TMJ ROM of the HG was evaluated. After the treatment, it was observed that there were
significant improvements in all parameters in all three treatment groups (p<0.05), but some
parameters could not reach the values of the healthy group. In the comparison between the
groups; all improvements were greater in MTG than in EG (p<0.05). Improvements in PPT,
right/left lateral movements of the TMJ, cervical flexion and extension, chewing quality, and
muscle activity during chewing were greater in MTG than in TG (p<0.05). Improvements in
pain intensity, PPT values, chewing quality, cervical flexion and extension, and left lateral
movement of the TMJ were higher in TG than in EG (p<0.05).
As a result, although all three treatment methods are effective in TMJD, it was found that the
combination of manual therapy and exercise was the most effective treatment option
according to the effect size. We think that the success of treatment and functional level will
increase with studies where dentists and physiotherapists work as a team and long-term
patient follow-ups are carried out.
Keywords: Temporomandibular joint disorder, chronic pain, physical therapy modalities,
manual therapy, quality of life, electromyography
The author has been supported by TÜBİTAK Science Fellowships and Grant Programmes
Department (BİDEB) throughout his doctorate process.
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1. GİRİŞ
Temporomandibular eklem rahatsızlığı (TMER) çiğneme sistemini oluşturan
yapılardaki fizyolojik uyumun bozulması sonucu ortaya çıkan; çiğneme kasları,
temporomandibular eklem (TME) ve ilişkili yapıları içeren bir dizi nöro-musküler ve
kas-iskelet sistemi bozukluğu olarak tanımlanır. TMER’nin temel belirti ve
bulguları; çiğneme kasları ve/veya TME’de ağrı, çene hareketlerinde kısıtlılık, ağız
açmada zorluk, eklem sesleri, baş ağrısı ve kulak ağrısı, çiğneme kaslarında
hassasiyet, çenede kayma veya kilitlenme ve çiğneme güçlüğüdür (1-3). TMER’nin
etyolojisinde birçok faktör sorumlu tutulmaktadır. Bunlardan bazıları zararlı ağız
alışkanlıkları, diş sıkma, ağzın uzun süre açık kalmasını gerektirecek girişimler, üst
ve alt dişlerin temasında uyumsuzluk, postüral bozukluk, travma, yoğun stres,
depresyon ve anksiyetedir (4, 5). Çiğneme kaslarında miyofasiyal ağrı sendromuyla
karakterize olan kas kaynaklı TMER en yaygın görülen TMER tipidir (6, 7).
Epidemiyolojik çalışmalarda, toplumlarda TMER’nin görülme sıklığının yüksek
olduğu bildirilmiştir (8-10). Ülkemizde görülme sıklığının %22.4 ile %41.8 arasında
olduğu rapor edilen TMER, nüfusta en fazla 20-40 yaş arasında görülmektedir (11,
12).
Dinlenmede veya çene aktivitesi sırasında çiğneme kaslarında ve/veya
TME’de ağrı, TMER’de en yaygın görülen şikayettir. Klinikte hastalar en fazla ağrı
şikayeti için tedaviye başvururlar (4, 13). Ağrı somatizasyonu, anksiyete ve
depresyon TMER'li hastalarda sık görülen psikososyal problemlerdir ve bu
problemler ile yaşam kalitesi arasında önemli ilişkiler mevcuttur (14). TMER’de ağrı
ile depresyon ve anksiyete gibi psikolojik problemler arasında ilişkilerin bulunduğu
belirtilmiştir (7). Aynı zamanda hastalarda psikolojik stresin, depresyon ve
anksiyetenin TMER semptomları artırdığı, rapor edilmiştir (15, 16). Stresli yaşam
tarzına bağlı çiğneme kaslarında görülen hiperaktivitenin kaslarda disfonksiyona ve
ağrıya neden olabileceğini bildiren çalışmaların (5, 17) yanı sıra, anksiyete ve
depresyon gibi psikolojik bozuklukların, çiğneme kaslarındaki miyofasyal ağrı
sendromu (MAS) sonucu ortaya çıkabileceğini bildiren çalışmalar da vardır (18).
Arola ve arkadaşları (18) ağrı ve psikososyal faktörler arasında çift yönlü bir nedensonuç ilişkisi olduğunu bildirmiştir.
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TMER’li hastalarda görülen ağrı, çene hareketlerinde kısıtlılık ve çiğneme
güçlüğü gibi yakınmalar konuşma, gülme, içme, esneme ve çiğneme gibi önemli
fonksiyonların yapılamasını zorlaştırır. Bu ise hastaların günlük yaşam aktivitelerini
ve sosyal aktivitelerini kısıtlar. Bu kısıtlanmalar psikolojik durumu olumsuz
etkileyebilir ve yaşam kalitesini düşürebilir (19). Bitiniene ve arkadaşları (20)
TMER'nin en yaygın semptomu olan kronik ağrının, depresyon, stres ve anksiyete
gibi çeşitli psikolojik rahatsızlıklara neden olabileceğini ve TMER'nin neden olduğu
psikolojik ve fiziksel rahatsızlıkların hastaların yaşam kalitesini düşürebileceğini
bildirmiştir. Benzer şekilde Trize ve arkadaşları (21), TMER'li hastalarda yaşam
kalitesinin, ağrıdan ve psikolojik rahatsızlıklardan olumsuz etkilendiğini ve bu tür
problemlerin varlığının hastaların yaşam kalitelerini düşürdüğünü belirtmiştir.
Servikal bölge ile TME arasında yakın ilişkilerin bulunduğu önceki çalışmada
ortaya konulmuş, servikal bölgede gelişen bir fonksiyonel bozukluğun veya hareket
kısıtlılığının çiğneme kasları ve servikal fasya aracılığıyla TME’yi etkileyebileceği
bildirilmiştir (22, 23). TMER'li hastalarda, servikal bölgede hareket bozukluklarının
veya limitasyonlarının asemptomatik bireylere göre daha fazla olabileceği belirtilmiş,
TMER’li hastaların değerlendirme ve tedavi programlarının servikal bölgeyi de
içermesi gerektiği önerilmiştir (24).
TMER’de ağrı nedeniyle çene aktivitelerinin kısıtlanması ve çiğneme
kaslarının kullanımının azaltılması, uzun vadede kaslarda kullanmama atrofisine,
kütle kaybına ve zayıflığa yol açabilir. Atrofinin esas olarak tip I (yavaş kasılan)
liflerde daha hızlı ve fazla gerçekleştiği düşünüldüğünde, tip I lif bakımında zengin
olan çiğneme kaslarında atrofik süreçlerin hızlı bir şekilde gerçekleştiği rapor
edilmiştir (25, 26). Atrofik süreçlerle birlikte miyofibrilerde ve sarkoplazmik
proteinlerde kayıplar meydana gelir, kas ağırlığında ve kas liflerinin enine kesit
alanlarında azalmalar meydana gelir. Bu değişiklikler kullanılmayan ve zayıflayan
kasın EMG amplitüdünün azalmasına neden olur (26). TMER’de ağrının aynı
zamanda, çiğneme kaslarında motor ünite ateşlemesini inhibe ederek kasların
aktivasyonlarını ve kuvvetlerini azalttığı bildirilmiştir (25). Non-invaziv bir teknik
olan yüzeyel elektromiyografi (yEMG), immobilizasyon ve kullanılmama sonrasında
ve aynı zamanda tedavi öncesinde ve sonrasında kaslarda meydana gelen
değişikliklerin nicel olarak ölçümüne olanak sağlar. İmmobilizasyon ve kullanmama

3

durumları kasların EMG aktivitelerinde azalmaya neden olurken, uygun yöntemlerle
kasların yeniden aktifleştirilmesi yEMG aktivasyonlarında iyileşme ve yükselme
olarak karşımıza çıkar (26). TMER’li hastalarda çiğneme kasları olan masseter ve
anterior temporalisin yEMG ile değerlendirilmesi, kasların TMER’den etkilenimi
hakkında önemli bilgiler sağlayabilir. Aynı zamanda yEMG, uygulanan tedavi
yöntemlerinin kas aktivasyonları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine ve
karşılaştırılmasına olanak sağlar (27).
Literatürde çiğneme kaslarının aktivitelerini yEMG ile değerlendiren EMG
çalışmaları incelendiğinde, bu çalışmaların çok büyük oranda; kasların dinlenme
veya maksimum istemli kontraksiyon (maximum voluntary contraction-MVC)
sırasındaki aktivitelerini değerlendiren çalışmalar, tedavi yöntemlerinin kasların
dinlenme veya MVC sırasındaki aktiviteleri üzerine etkilerini değerlendiren
çalışmalar, tek seans uygulamaların kas aktiviteleri üzerine etkilerini değerlendiren
çalışmalar veya kontrol grubu olmayan ya da yetersiz örneklem büyüklüğüne sahip
tedavi çalışmaları olduğu görülmektedir (25, 26, 28, 29-34). Farklı tedavi
yöntemlerinin çiğneme kaslarının çiğneme sırasındaki aktivasyonları üzerine
etkilerini değerlendiren randomize kontrollü bir çalışmaya rastlanmamıştır.
TMER’nin tedavisinde amaçlar; ağrı, kas spazmı azaltmak, çenenin eklem
hareket açıklığı (EHA)’nı ve fonksiyonel durumu artırmak, postüral düzgünlüğü
sağlamak ve hastanın yaşam kalitesini artırmaktır. Tedavi yöntemleri arasında hasta
eğitimi, diyet modifikasyonu, elektrofiziksel ajanlar, TME ve servikal bölgeye
yönelik egzersizler, postür düzgünlüğünü sağlamaya yönelik egzersizler, manuel
tedavi yaklaşımları, psikolojik destek tedavileri, splint tedavisi ve farmokolojik
tedaviler sayılabilir (35-37).
Hasta eğitimi TMER’nin yönetiminde oldukça önemli bir yere sahiptir.
Hastalar TMER’nin ortaya çıkmasında ve şikayetlerin ilerlemesinde etkili olabilecek
faktörler ve zararlı alışkanlıklar konusunda bilgilendirilmelidir (38). TMER’de tedavi
amaçlı kullanılan egzersizler başlıca germe ve gevşeme egzersizleri, koordinasyon
egzersizleri, kuvvetlendirme ve endurans egzersizleri ve postür düzgünlüğüne
yönelik egzersizlerdir. Germe egzersizleri; yumuşak dokunun esnekliği artırmayı ve
kas liflerinin gerginliğini azaltmayı dolayısıyla EHA’yı artırmayı hedefleyen, pasif
veya aktif olarak yapılabilen, ağrı varlığında ve EHA’nın kısıtlı olduğu durumlarda
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kullanılabilen egzersizlerdir. Germe egzersizlerinin aynı zamanda lokal dolaşımı
artırarak ağrının azaltılmasına yardımcı olabileceği bildirilmiştir (39, 40).
Koordinasyon egzersizleri çiğneme kaslarının fonksiyonunu, eklemin mobilitesini ve
biyomekanik özelliklerini geliştirerek TME haraketlerinde senkronizasyon sağlar.
İzometrik veya izotonik olarak uygulanabilen kuvvetlendirme ve endurans
egzersizleri kas kuvvetinin ve enduransının artırılmasında etkilidir (40). Postür
düzgünlüğüne yönelik egzersizler birbirleriyle bağlantılı olan çene, baş, boyun ve
gövde arasındaki optimum dizilimin sağlanmasında, kaslara ve diğer yapılara binen
yüklenmelerin azaltılmasında ve uygun postürün elde edilmesinde önemli yere
sahiptir (39). Kas kaynaklı TMER'nin tedavisinde egzersiz tedavisinin etkinliğini
araştıran derlemede (40); germe, gevşeme, koordinasyon, güçlendirme ve postür
egzersizlerinin kas kaynaklı TMER'nin tedavisinde; ağrıyı azaltmada, çiğneme
kaslarının koordinasyonunu geliştirmede, kas spazmını ve hiperaktiviteyi azaltmada
ve ilgili kasları güçlendirmede etkili olduğu rapor edilmiştir. Aynı derleme
çalışmasında, incelenen araştırmalarda bazı limitasyonların olduğu belirtilmiş ve kas
kaynaklı TMER'nin tedavisinde egzersiz tedavisinin etkinliğini araştıran ileri
randomize kontrollü klinik çalışmaların yapılması gerektiği bildirilmiştir.
Ağrının giderilmesi ve normal çene fonksiyonunun yeniden sağlanması,
TMER’de konservatif tedavisinin ana hedeflerindendir (41). Kas-iskelet sistemi
kaynaklı ağrılarda analjezik etkisinden dolayı yaygın olarak kullanılan TENS akım
tedavisi, yüzeyel elektrotlar vasıtasıyla elektrik akımlarının cilt üzerine uygulandığı
non-invaziv bir yöntemdir (42). TENS’in analjezik etkisi, Melzack ve Wall (43)
tarafından geliştirilen kapı kontrol teorisine dayanmaktadır. Bu teoriye göre, TENS
akımıyla kalın çaplı A-delta sinir liflerinin uyarılması, medulla spinalis seviyesinde
kapının kapatılmasına ve ince çaplı C lifleri üzerinde taşınan ağrılı uyaranların üst
merkezlere iletilmesine engel olur. TENS’in hormonal düzeyde de etkilerinin
olduğunu, TENS uyulamasıyla elde edilen analjezik etkinin vücutta endorfin,
serotonin ve dopamin gibi analjezik etkiye sahip hormonların salgılanmasını artığını
bildirilmiştir (42). Klinik çalışmalarda transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu
(TENS) tedavisinin, TMER’de en yaygın şikayet olan ağrının tedavisinde kullanımı
mevcuttur (41, 44, 45). TENS’in ağrıyı azaltmada diğer tedavi yöntemlerine ve sham
TENS uygulamasına kıyasla daha etkili olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur.
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TMER’nin tedavisinde TENS’in etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılan
sistematik

derleme

çalışmasında

(44),

TENS’in

ağrıyı

azaltmada,

çene

fonksiyonlarında iyileşme sağlamada ve anterior temporalis ve masseter kaslarındaki
hiperaktiviteyi azalmada etkili olduğu, bununla birlikte ultrason ve lazer gibi diğer
tedavi yöntemleriyle eşdeğer sonuçlara sahip olduğu bildirilmiştir. Aynı çalışmada,
TMER’nin tedavisinde TENS’in etkinliğini değerlendirmek için daha fazla
randomize kontrollü çalışmanın yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Manuel tedavi yöntemleri, eklemlerin ve çevre dokuların hareketliliğini
artırmayı, kas spazmını ve ağrıyı azaltmayı ve fonksiyonları iyileştirmeyi hedefler.
Eklem, kas, fasya, bağ ve sinirlere yönelik özel teknik ve manevralar içeren manuel
tedavi non-invaziv bir tedavi yöntemidir. TMER’de tedavi amaçlı kullanılan manuel
tedavi yöntemleri; klasik masaj, friksiyon masajı, çiğneme ve boyun kaslarına
yönelik miyofasiyal gevşetme ve yumuşak doku mobilizasyonu gibi yumuşak doku
tekniklerini ve TME’ye ve boyuna yönelik traksiyon ve kaydırma gibi eklem
tekniklerini içerir (46-48). Klasik masaj tedavisinin; lokal kan dolaşımını artırdığı,
ağrı ve kas gerginliğini azalttığı, bağ dokuda yapışıklık oluşumunu engellediği,
endojen opioidlerin üretimini ve dolaşımını artırarak rahatlatıcı etkiler, gevşeme ve
duygusal destek sağladığı bildirilmiştir (49). Eklem mobilizasyonu, eklem kapsülün
ve çevre yumuşak dokuların esnekliğini artırarak, kaslarda mekanik ve refleks
gevşeme sağlayarak EHA’nın artırılmasına ve mandibula hareketlerinde restorasyon
sağlayarak eklem kinematiğinin düzeltilmesine yardımcı olabilir (46-48). Postizometrik relaksasyon tekniği, özellikle çeneyi kapatan çiğneme kaslarındaki artmış
tonusu azaltarak kasların gevşemesini sağlayabilir (50). Manuel tedavinin bütün bu
olumlu etkilerine rağmen literatürde TMER’nin tedavisinde manuel tedavi
yöntemlerinin etkinliğini değerlendiren randomize kotrollü çalışmaların sınırlı
olduğu görülmektedir. Medlicott ve Harris (51) tarafından yayınlanan sistematik
derlemede; TMER’nin tedavisinde aktif egzersizler ve manuel tedavi yöntemlerinin
etkili olabileceği, aktif egzersizler, manuel tedavi, postüral düzeltme ve gevşeme
tekniklerinin kombinasyonları ile daha etkili sonuçlar elde edilebileceği bildirilmiştir.
Egzersiz, TENS ve manuel tedavi TMER’nin tedavisinde etkili tedavi
yöntemleri olarak bildirilmekle birlikte, literatürde bu tedavi yöntemlerinin çiğneme
sırasındaki kas aktivitesi, ağrı şiddeti, TME ve servikal bölge EHA, psikolojik durum
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ve yaşam kalitesi üzerine etkilerini değerlendiren ve karşılaştıran çalışmaya
rastlanmamışır. Bu çalışmanın amacı kas kaynaklı TMER’de egzersiz tedavisi,
TENS tedavisi ve manuel tedavi olmak üzere üç farklı tedavi yönteminin çiğneme
kas aktivitesi, ağrı, postür (temporomandibular eklem ve servikal bölge eklem
hareket açıklığı), psikolojik durum ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin
karşılaştırılmasıdır.
Çalışmamızın, diş hekimlerine sık başvuru sebeplerinden biri olan TMER
konusunda fizyoterapistler tarafından uygulanacak en etkin ve kanıt değeri yüksek
tedavi yöteminin objektif değerlendirme yöntemleriyle ortaya konulması ve
hastaların yaşam kalitelerinin artırılması hedeflenmiştir. Ayrıca diş hekimliği ve
fizyoterapi mesleklerinin interdisipliner ekip çalışmasının, bu hastalardaki öneminin
ortaya konulması ve ileride yapılacak çalışmalara ışık tutması amaçlanmıştır.
Çalışmamızın hipotezleri aşağıda listelenmiştir:
Hipotez 1: Temporomandibular eklem rahatsızlığının tedavisinde ağrı şiddeti
üzerinde egzersiz tedavisi, TENS tedavisi ve manuel tedavinin etki büyüklüğü
açısından fark vardır.
Hipotez 2: Temporomandibular eklem rahatsızlığının tedavisinde çiğneme
kas aktivitesi düzeyi üzerinde egzersiz tedavisi, TENS tedavisi ve manuel tedavinin
etki büyüklüğü açısından fark vardır.
Hipotez 3: Temporomandibular eklem rahatsızlığının tedavisinde postür
(temporomandibular eklem ve servikal bölge eklem hareket açıklığı) üzerinde
egzersiz tedavisi, TENS tedavisi ve manuel tedavinin etki büyüklüğü açısından fark
vardır.
Hipotez 4: Temporomandibular eklem rahatsızlığının tedavisinde psikolojik
durum üzerinde egzersiz tedavisi, TENS tedavisi ve manuel tedavinin etki büyüklüğü
açısından fark vardır.
Hipotez 5: Temporomandibular eklem rahatsızlığının tedavisinde yaşam
kalitesi üzerinde egzersiz tedavisi, TENS tedavisi ve manuel tedavinin etki
büyüklüğü açısından fark vardır.
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2. GENEL BİLGİLER
2.1. Temporomandibular Eklem ve Çiğneme Sistemi
Çiğneme sistemi, vücudun fonksiyonel bir birimi olup ve çiğneme, yutma,
konuşma, mimik gibi fonksiyonların yanısıra solunum ve tat almadan da sorumludur.
Alt ve üst çene, dişler, temporomandibular eklem (TME), çiğneme kasları,
ligamentler, dudak ve dilden oluşan bu sistemdeki yapıların nörolojik kontrolü ve
beslenmesi sinir ve damar yapıları tarafından sağlanır (52). Kafatasının eklemleri
arasında hareket etme yeteneğine sahip tek eklem olan TME, rotasyon ve kayma
hareketlerine izin veren ve ginglimo-artrodial eklem olarak isimlendirilen kompleks
bir eklemdir (52, 53). TME’de temporal kemiğin mandibular fossası ile mandibular
kondil arasında oluşur ve bu iki yapının araında bulunan firokartilaj yapıdaki eklem
diski üst ve alt olarak eklem boşluğunu ikiye ayırır (53). Eklem diski kemik yapılar
arasındaki uyumu artırarak komplike TME hareketlerinin rahat bir şekilde
yapılmasını sağlar. Bu eklem diskinde meydana gelebilecek bir problem veya diskin
normal pozisyonunun bozulması TME’de fonksiyon bozukluklarına neden olabilir
(54). TME sinovyal eklemdir. Eklem boşluğunun yüzeylerinde endotel hücreleri
tarafından meydana getirilen sinovyal membran, sinovyal sıvı üretiminden
sorumludur. Sinovyal sıvı hem eklem yüzleri arasında doğal bir kayganlaştırıcı
olarak fonksiyon görürken hem de vasküler olmayan eklem yüzeylerinin metabolik
gereksinimlerinin sağlanmasında önemlidir (52, 53).
2.1.1. Temporomandibular Eklemi Oluşturan Kemik Yapılar ve Eklem
Diski
Temporal Kemik
TME’yi oluşturan iki önemli kemik yapı, temporal kemiğin mandibular
fossası ve mandibular kondildir. TME’de rotasyon hareketleri mandibuar fossada,
kayma hareketleri ise artiküler tüberkül olarak isimlendirilen mandibular fossanın ön
kısmındaki kemik yapıda meydana gelir (Şekil 2.1.) (52).
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Maksilla
Maksilla, TME’ye doğrudan katılmamakla birlikte üst dişlerin yerleştiği
kafatasının sabit bir parçasıdır ve çiğneme sisteminin sabit komponenti olarak kabul
edilir. Oklüzyon, alt ve üst çenedeki dişlerin birbirleri ile en uygun pozisyonda temas
etmesini ifade eder. Uygun oklüzyon için mandibula ile maksilla arasındaki uyum
oldukça önemlidir (Şekil 2.1.) (52).
Mandibula
Alt dişlerin tutunduğu mandibula, TME’nin önemli bir kemik yapısıdır.
Stabilizasyonunda ve hareketlerinde bağlar, kaslar ve yumuşak dokular görev alır.
Bu yapılarla temporal kemiğe tutunan mandibulanın, önde koronoid çıkıntı ve arkada
mandibular kondil olmak üzere iki önemli kemik çıkınıtısı vardır. Mandibular kondil
mandibular fossa ile eklemleşerek TME’yi oluşturur (Şekil 2.1.) (52).
Eklem Diski
Mandibular kondil ile glenoid fossa arasında konumlanan fibrokartilaj
yapıdaki eklem diski, eklem yüzlerinin uyumunu sağlar. Eklemi oluşturan iki kemik
yapı arasında şok absorbsiyonu görevi de olan disk sinir ve damarsal yapılardan
yoksundur (Şekil 2.1.) (52, 53).

Şekil 2.1. Temporomandibular eklemi oluşturan kemiksel yapılar ve kaslar (Cleland
ve Koppenhaver’dan, 55)
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2.1.2. Temporomandibular Eklemi Oluşturan Bağlar ve Kaslar
Bağlar eklem kapsülü ile birlikte TME’de stabilizasyon sağlayarak, anormal
hareketlerin oluşumunu engeller. TME’nin üç fonksiyonel (temporomandibular
ligament, kapsüler ligament, kollateral ligamentler) ve iki yardımcı (stilomandibular,
sfenomandibular) bağı vardır (Şekil 2.2.) (52, 56).

Şekil 2.2. Temporomandibular eklemi oluşturan bağlar ve eklem kapsülü (Cleland ve
Koppenhaver’dan, 55)

Mandibulanın açılma (depresyon), kapanma (elevasyon), öne (protrüzyon) ve
yana (laterotrüzyon) hareketlerinden sorumlu olan çiğneme kasları; temporalis,
masseter, medial ve lateral pterigoid olmak üzere dört çifttir (52). İnfrahyoid ve
Suprahyoid kaslar da mandibulanın fonksiyonunda önemlidir. Suprahyoid kaslar
çenenin açılmasında görev alırken, infrahyoidler ise hyoid kemiğin stabilizasyonunu
sağlar (53, 57).
Masseter Kası
Lifleri zigomatik arktan başlar, mandibular ramusun alt sınırına doğru
uzanarak mandibular açıyla birlikte ikinci molar bölgede sonlanır. İki parçadan
oluşan kasın yüzeysel parçasının lifleri geriye ve aşağıya doğru uzanırken, derin
parçanın lifleri daha dikey olarak seyreder. Temel görevi mandibulanın elevasyonu
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yani çenenin kapatılması olmakla birlikte, yüzeyel parçanın mandibulanın öne
hareketine yardımcı olduğu bilinmektedir (Şekil 2.3.) (52).

Şekil 2.3. Masseter kası derin ve yüzeyel parçası (Okeson’dan, 52)
Temporalis Kası
Kafatasının lateral yüzeyinden ve temporal fossadan başlayan lifleri birlikte
zigomatik arktan geçerek mandibulanın koronoid çıkıntısına yapışır. Liflerin
yönlerine ve fonksiyonlarına göre temporalis kası ön, orta ve arka olmak üzere üç
parçaya ayrılır. Ön parçanın lifleri dikey olarak uzanırken, orta parçanın lifleri hafif
öne doğru oblik olarak seyreder. Arka parça ise yatay olarak öne ve aşağıya doğru
seyreder. Temporalis kası da temelde mandibulanın elevasyonundan sorumludur.
Bununla birlikte ön parçanın mandibulanın elevasyonu, orta ve arka parçaların ise
mandibulanın

arkaya

hareketi

olan

retrüzyonda

fonksiyon

gösterdiği

düşünülmektedir (Şekil 2.4.) (52).

Şekil 2.4. Temporalis kası ön, orta ve arka parçası (Okeson’dan, 52)
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Medial ve Lateral Pterigoid Kaslar
Temel görevi mandibulanın elevasyonu olan medial pterigoid kas, aynı
zamanda mandibulanın öne hareketinde ve tek taraflı çalışması halinde yana
hareketlerde görev alır. Pterigoid fossadan başlayarak mandibula açısının mediali
boyunca geriye ve aşağıya doğru uzanır. Lateral pterigoid üst ve alt olmak üzere iki
parçadan oluşur. Alt lateral pterigoidler çift taraflı kasıldığında mandibular kondil
fossa boyunca öne doğru ilerler. Tek taraflı kasılması durumunda ise kondil yana
hareket eder böylece mandibula zıt yöne yana doğu hareket eder. Üst lateral
pterigoidin en önemli görevi eklem diskinin stabilizasyonu ve mobilizasyonudur (52,
58).
2.1.3. Temporomandibular Eklemin İnervasyonu ve Vaskülarizasyonu
Temporomandibular eklemin duyusal inervasyonu temelde trigeminal sinirin
mandibular dalları olan aurikulotemporalis, derin massenterik ve temporal sinirler
tarafından sağlanır. Eklemin proprioseptif duyusu ise serbest sinir sonlanmaları,
golgi tendon organı, kapsül ve bağlarda bulunan pacinian ve ruffini reseptörleri
tarafından sağlanır (59, 60). Eklemin vaskülarizasyonu ise maksiller arter ve
eksternal karotid arterin temporal dalları tarafından sağlanır (61).
2.1.4. Temporomandibular Eklemin Biyomekaniği
Mandibulanın açılma, kapanma, öne ve yana hareketleri translasyon ve
rotasyon hareketlerinden meydana gelir. Rotasyon hareketi eklem diskinin alt yüzeyi
ve mandibular kondilin üst yüzeyi arasında meydana gelirken, translasyon hareketi
artiküler tüberkülün alt yüzeyi ve diskin üst yüzeyi arasında meydana gelir.
Translasyon hareketi mandibulanın hem öne ve arkaya hem de içe ve dışa hareket
etmesinde mevcuttur. Çenenin açılma miktarı sağlıklı bir bireyde normalde 40-50
milimetre civarındadır. Bu hareketin ilk 25 milimetrelik kısmı rotasyon hareketi ile
meydana gelirken, kalan 15-25 milimetrelik miktarı ise rotasyon ve translasyonun
birlikte olması ile gerçekleşir (56). Eklemde açılma (depresyon) hareketi lateral
pterigoidler tarafında başlatılır ve digastrik kas, geniohyoid ve milohyoid tarafından
devam ettirilir. Hyoid kemik bu sırada infrahyoid kaslar tarafından stabilize edilir
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(62). Çenenin kapatılması yani elevasyonunda masseter, temporalis, medial pterigoid
ve lateral pterigoidin üst parçası görevlidir. Temporalis ve masseter kasları çenede
hem sıkma/ısırma hem de çiğneme sırasında aktiftir. Bununla birlikte; temporal kas
TME’nin kapanması sırasında ilk kasılan ve stabilizasyon etkisine sahip bir kas iken,
masseter daha güçlü bir kas olup, çenede sıkma/ısırma faaliyetini ve çiğneme
performansını gerçekleştiren ana kas olarak tanımlanır. Çenenin öne doğru hareketi
olan protrüzyon lateral pterigoidin kasılması ile, arkaya doğru hareketi olan
retrüzyon ise masseterin derin parçası ve temporalisin orta ve arka parçalarının
kasılması ile gerçekleşir (33, 52). Temporomandibular eklemin dinlenme pozisyonu
olarak tanımlanan pozisyon; ağzın hafif açık, dudakların bitişik, dişlerin birbirleri ile
temas etmediği ve dilin üst sert damakta yer aldığı pozisyondur (63).
2.2. Temporomandibular Eklem Rahatsızlığının Etyolojisi ve
Sınıflandırılması
Literatürde birçok farklı tanımlaması yapılan temporomandibular eklem
rahatsızlığı (TMER), çiğneme kasları ve ilişkili diğer yapıların etkilendiği bir
bozukluk durumunu ifade eder. Çiğneme sistemini oluşturan yapılardaki fizyolojik
uyum bozulur. Neticede çiğneme kaslarında ve eklemde ağrı, eklem sesleri, ağız
açmada zorluk şeklinde birtakım belirti ve bulgular ortaya çıkar. Çene aktiviteleri
sırasında veya istiratahatte çiğneme kaslarında veya eklemde görülen ağrı hastaların
en yaygın şikayetidir. Diğer belirti ve bulgular arasında eklemde veya çiğneme
kaslarında hassasiyet, çiğnemede zorluk, çenede kayma veya kilitlenme, baş ağrısı ve
dönmesi, kulak ağrısı ve çınlaması sayılabilir (2, 4). TMER’nın etyolojisinde birçok
faktör

sorumlu

tutulmakla

birlikte

hastalığın

etyolojisi

hala

tam

olarak

aydınlatılamamıştır ve araştırılmaktadır. Gelişiminde sorumlu tutulan bazı faktörler
arasında; parafonksiyonel alışkanlıklar, üst ve alt dişlerin temasında uyumsuzluk, diş
sıkma, ağzın uzun süre açık kalmasına neden olan girişimler, sert cisim ısırma, postür
bozukluğu, eksik diş, travma, yoğun stres, depresyon ve anksiyete durumları
bildirilmiştir (4, 5). Psikolojik stresin TMER’li hastalarda şikayetleri artırdığı ve
depresyon ve anksiyete ile TMER arasında yakın ilişki olabileceği bildirilmiştir (15,
16). TME Araştırma Tanı Kriterleri (TME/ATK), TMER’nin teşhisinde kullanılan
bir sınıflandırılmasında sistemidir. Bu sınıflandırılma sistemine göre çiğneme kasları
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veya TME’den kaynaklı TMER; kas kaynaklı, eklem diski kaynaklı veya dejeneratif
değişikliklerden kaynaklı olarak sınıflandırılır (6). Çiğneme kaslarında gelişen
miyofasiyal ağrı sendromu (MAS) tendon, fasya ve kaslardaki gergin bantlarda
bulunan tetik noktalar ile karakterizedir. Çiğneme kaslarında ağrı, hassasiyet, spazm
ve yorgunluk gelişiminin söz konusu olduğu MAS’da tetik noktalar uyarıldığında
tetiklenen ağrı çiğneme kaslarında lokalize olabilir veya daha uzak bir bölgeye
yayılım gösterebilir. Miyofasiyal ağrı sendromunun gelişimine, çiğneme kasları
üzerine alınan darbeler, kasların aşırı ve zorlu kullanımına neden olabilecek zararlı
ağız alışkanlıkları, postüral bozukluklar, sürekli çiğnemesi zor sert yiyeceklerle
beslenme, oklüzal uyumsuzluklar veya psikolojik stres neden olabilir (52, 53). Eklem
diski kaynaklı problemler, eklemi oluşturan yapılar arasındaki ilişnin bozulmasından
kaynaklanır. Diskin normal pozisyonu değişir ve disk çoğunlukla kondilin önüne
doğru kayarak kondil ile disk arasında düzensizliğe neden olur. Bunun sonucunda
eklemin doğal hareketliliği kısıtlanarak ağız açmada zorluk, eklem sesi ve çenede
kilitlenme gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Etyolojisinde genellikle zorlu ve uzun süren
diş tedavileri, travma sert cisim ısırma ve uzun süredir diş sıkma gibi faktörler vardır.
Dejeneratif değişikliklerden kaynaklı problemler arasında eklemde osteoartrit
gelişimi ve bu tablonun ilerlemesi ile ortaya çıkan osteoartroz sayılabilir (52, 53).
2.2.1. Temporomandibular Eklem Rahatsızlığının Prevalansı
Toplumda %60-70 oranında görülme sıklığına sahip olabilen TMER’de
hastaların sadece dörtte birlik kısmının problemin farkında olduğu, tüm yaş grubunda
görülme ihtimali olmakla birlikte TMER’nin 20-40 yaşlar arasında özellikle daha sık
görüldüğü rapor edilmiştir (64, 65). Amerika'da erişkin nüfusta %40-78 arasında
görüldüğü (8), Brezilya'da 6-14 yaş aralığındaki çocuklarda ve adölesanlarda %37.4
görülme sıklığına sahip olduğu bildirilmiştir (9). 19-25 yaş aralığındaki üniversite
öğrencilerinde TMER görülme oranının %68 olduğunu ifade eden Pedroni ve
arkadaşları (10) kadın cinsiyette görülme sıklığının daha fazla olduğunu belirtmiştir.
Hastalığın Türkiye’de görülme sıklığına bakıldığında 18 yaşındaki bireylerde %31
oranında görüldüğünü bildiren çalışmaların (11) yanı sıra, 15-72 yaş arası nüfusta
%22.4 ile %41.8 arasında görüldüğünü bildiren araştırmalar da mevcuttur (12).
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2.3. Temporomandibular Eklem Rahatsızlığında Ağrı ve Psikolojik
Durum
Temporomandibular eklem rahatsızlığı olan hastaların en fazla yakındığı
şikayet ağrıdır ve hastalar en sık bu şikayetleri için tedaviye başvurmaktadır (4, 13).
Bu rahatsızlıkta ağrı eklem kaynaklı, kas kaynaklı veya bunların kombinasyonu
şeklinde olabilir (4). Hastaların yaklaşık %50’sinde MAS ve %26’sında yüz ağrısı
rapor edilmiştir (13, 66). TMER arasında en yaygın görülme sıklığına sahip olan
MAS’ın oluş mekanizması halen araştırılmakla birlikte TMER ile ile psikoljik durum
arasında ilişkiler bulunduğu (7), stres, depresyon ve anksiyete durumlarına TMER
şikayetlerinin arttığı (5, 16) ve psikolojik kaynaklı problemlerin MAS’da daha
yaygın olarak görüldüğünü rapor eden araştırmalar mevcuttur. Çene ve yüz
bölgesindeki ağrının ortaya çıkmasında ve sürmesinde psikolojik rahatsızlıkların rol
alabileceği bildirilmiştir. TMER’de stresli bir yaşam tarzına bağlı olarak çiğneme
kaslarının aktivitesinin artması, kassal disfonksiyona ve ağrıya neden olabilir bu da
MAS ve TME’de dejenerasyon gelişimine neden olabilir (5, 17). Fiziksel ve
psikolojik faktörlerin aynı zamanda TMER’li bireylerde ağrının algılamasında bazı
değişikliklere yol açabileceği (5, 16), ağrı algılamasındaki bu anormal yanıtın ise
stres ve psikolojik rahatsızlıkların gelişiminde rol alabileceği belirtilmiştir (5).
2.4. Temporomandibular Eklem Rahatsızlığında Baş Pozisyonu ve
Servikal Bölge Postürü
Uygun olmayan postür ile ağrı arasında yakın ilişki olduğu bildirilmiştir (67).
Servikal bölge postürünün yüz, çene ağrısı ve baş ağrısı ile ilişki olduğu (68, 69),
çene hareketleri ve mandibulanın istirahat pozisyonu üzerinde de etkilere sahip
olduğunu (53, 70) rapor eden çalışmalar vardır. TMER, postüral bozukluklarla ve
servikal bölge ağrıları ile ilişkilendirilmiştir. Başın anterior tilt pozisyonu ve
mandibulanın retrüzyon pozisyonunda konumlanmasının servikal ağrılarla birlikte
görülebilmektedir. Bunların yanı sıra servikal lordozun azalması, torasik kifozun
artması ve omuzların protraksiyon pozisyonunda olması gibi postüral problemlerin
de TMER ile ilişkili olabileceği rapor edilmiştir (53, 56, 71). Servikal bölgede ortaya
çıkan fonksiyonel bir bozukluğun, boyun ve çiğneme kasları ve servikal fasya
aracılığıyla TME’yi etkileyebileceği öne sürülmüştür (22, 23, 53). Başın vücut
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ağırlık merkezinin önünde konumlanması olarak tanımlanan baş anterior tilti,
servikal bölge rahatsızlığı bulunan hastalarda yaygın görülen postüral bir
bozukluktur (22, 72). Başın anterior tilt pozisyonunun servikal bölge problemleri ve
TMER ile yakından ilişkili olabileceği bildirilmiştir. Baş anteriora tilt ettiğinde,
servikal vertebranın üst kısmında lordozda artış, alt kısmında lordozda azalma ve
servikal-torokal geçiş bölgesinde ise kifozda artışa neden olabileceği rapor edilmiştir
(53). Başın öne tilti servikal bölgenin üst bölümünde ekstansiyona alt bölümünde ise
fleksiyona neden olur ve dizilimdeki bu bozulma da mandibulanın normal
pozisyonunu

etkiler.

Mandibulanın

dinlenme

pozisyonunun

bozulmasıyla

suprahyoid, infrahyoid ve servikal kaslar arasındaki uzunluk-gerilim ve kuvvet
dengesi bozulur. Kuvvet dengesindeki bu bozulma çiğneme kaslarına, ekleme ve
destekleyici yapılara yüksek gerilim kuvvetleri uygulayarak eklemde dejenerasyona
neden olabilir (22, 72).
2.5. Temporomandibular Eklem Rahatsızlığı ve Yaşam Kalitesi
Temporomandibular eklem rahatsızlığında yaşam kalitesinin olumsuz
etkilendiği literatürde farklı çalışmalarda bildirilmiştir (73-76, 77). Hastalarda
sağlıklı bireylere kıyasla oldukça düşük olduğu bulunan yaşam kalitesi, çiğneme
kaslarındaki ağrı ve hassasiyet, çene eklem hareket açıklığı (EHA)’nda kısıtlılık ve
çene ağrısından etkilenen çok boyutlu bir fenomendir (76). Hastalarda yaşam
kalitesinin en fazla kas kaynaklı problemlerde yani MAS’da olumsuz etkilendiği
diğer alt gruplarda etkilenimin daha düşük olduğu rapor edilmiştir (72). Oliveira ve
arkadaşları (78) TMER olan hastalarda yaşam kalitesi, anksiyete ve uyku kalitesi
arasındaki ilişkileri incelemişler ve TMER semptomlarının şiddetinin artmasıyla bu
parametrelerde kötüleşme tespit etmişlerdir.
2.6. Temporomandibular Eklem Rahatsızlığında Tedavi Yöntemleri
TMER etyolojisinin çok faktörlü olduğu göz önüne alındığında tedavide
farklı disiplinlerin birlikte hareket etmesi etkili sonuçlar alınabilmesi açısından
oldukça önemlidir. Tedavinin amaçları; ağrı şikayetini azaltmak, çene EHA’sını
artırmak, postüral düzgünlüğü sağlamak, fonksiyonel durumu ve hastanın yaşam
kalitesini artırmaktır. Literatürde TMER’de ağrı, kas spazmı, hareket kısıtlılığı gibi
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şikeyetleri azaltmak ve eklemin fonksiyonel durumunu geliştirmek için kullanılan
tedavi yöntemleri arasında; hasta eğitimi, diyet modifikasyonu, elektrofiziksel
ajanlar, TME’ye yönelik egzersizler, postür düzgünlüğünü sağlamaya yönelik
egzersizler, manuel tedavi yaklaşımları, davranış tedavi yaklaşımları, psikolojik
destek tedavileri, farmokolojik tedaviler, akupunktur ve splint tedavisi yer almaktadır
(36). Bu tedavilerin dışında nadir olmakla birlikte cerrahi tedavilerin uygulandığı
durumlar da vardır (37). Cerrahi tedavi yöntemlerinin uzun dönem etkilerinin
yeterince etkili olmadığı bu yüzden de hasta seçiminde dikkatli olunması gerektiği
bildirilmiştir (35).
2.6.1. Hasta Eğitimi ve Davranışsal Modifikasyonlar
Hastalar öncelikle mevcut rahatsızlıkları hakkında bilgilendirilmeli, endişeleri
giderilmeli ve psikolojik gerginlikleri azaltılmaya çalışılmalıdır. Çenenin dinlenme
pozisyonu hastalara öğretilmeli ve bu pozisyonun sürekli korunması konusunda
hastalar bilgilendirilmelidir. Ağızdan yüzeyel solunum yerine burundan derin
solunumu tercih etmeleri, gülerken, esnerken çenelerini desteklemeleri, çiğneme
aktivitesinde tek tarafı değil her iki tarafı da kullanmaları, yüzüstü pozisyonda
yatmamaları, baş, omuz ve gövdenin dik pozisyonda olmasına dikkat etmeleri, başın
öne tiltte, omuzların protraksiyonda ve torakal kifozun artmış olduğu uygun olmayan
postürlerden uzak durmaları konularında hastalar aydınlatılmalıdır. Şikayetlerin
artmış olduğu dönemlerde çene hareketlerinin azaltılması, çiğneme kaslarına ve
ekleme

aşırı

streslerin

etki

etmesine

neden

olan

parafonksiyonel

ağız

alışkanlıklarından (diş sıkmak, kalem, tırnak veya sert cisim ısırmak, sakız
çiğnemek) uzak durulması da tedavinin oldukça önemli bir parçasıdır. Bunlara ek
olarak ağrılı durumlarda yumuşak besinlerle beslenmek, ağzın fazla miktarda
açıklamasını gerektirecek kalın yiyeceklerin ısırılmaması, büyük parçalar yerine
besinlerin küçültülmüş halde tüketilmesi, çiğnemesi zor yiyeceklerin tercih
edilmemesi de önem taşımaktadır (78).
2.6.2. Farmakolojik Tedavi
Analjezik ilaçlar, kas gevşeticiler, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar,
antidepresanlar ve kortikosteroidler hastanın ve şikayetlerin durumuna göre
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kullanılabilen farmakolojik tedavi yöntemleridir. Akut durumlarda basit analjezikler
tercih edilirken, kronik durumlarda kas gevşetici ilaçlar, nonsteroid antiinflamatuar
ilaçlar ve antidepresanlar tercih edilebilmektedir (37).
2.6.3. Splint Tedavisi
Splint sert akrilik malzemeden üretilen alt ve üst dişlerin yüzeylerini kaplayan
çıkarılıp geri takılabilen bir aparattır. Splint tedavisi TMER tedavisinde çiğneme
kaslarındaki gerilimi ve TME’deki yüklenmeyi azaltarak eklemin gevşek
pozisyonunu sağlamak amacıyla uygulanan geçici bir tedavi yöntemidir. Mandibular
kondil ve eklem diskinin ilişkisini düzenleyerek eklemin bozulmuş biyomekaniği
düzenlenmeye çalışılır. Bu tedavi yönteminin başarısı doğru splintin seçimi, doğru
uygulama ve düzenli kullanıma bağlıdır (80).
2.6.4. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamaları
Fizyoterapi ve rehabiltasyon uygulamalarında amaçlar; ağrıyı azaltmak, çene
EHA’sını artırmak, çenenin fonksiyonel durumunu geliştirerek yaşam kalitesini
artırmaktır. Bu kapsamda hasta eğitimi, egzersiz tedavisi (germe, kuvvetlendirme ve
postür egzersizleri), elektrofiziksel ajanlar, manuel tedavi yöntemleri (klasik masaj,
yumuşak doku ve ekleme yönelik mobilizasyonlar, friksiyon masajı), akupunktur ve
kuru iğneleme gibi tedavi yöntemleri kullanılabilmektedir (35, 48, 81). Bu tedavi
yöntemleri rahatsızlığın erken dönemlerinde uygulandığında daha etkili sonuçlar
alınabilir (37).
Elektrofiziksel Ajanlar
Sıklıkla kullanılan elektrofiziksel ajanlar arasında: transkutanöz elektriksel
sinir stimülasyonu (Transcutaneous electrical nerve stimulation-TENS), sıcak ve
soğuk uygulamalar, ultrason, düşük doz lazer tedavisi ve iyontoforez sayılabilir.
Kas-iskelet sistemi kaynaklı ağrılarda analjezik etkisinden dolayı yaygın
olarak kullanılan TENS akım tedavisi, yüzeyel elektrotlar vasıtasıyla elektrik
akımlarının cilt üzerine uygulanması ile yapılan noninvaziv bir yöntemdir. TENS'in
kullanımı, ağrı iletim mekanizmaları ve bu mekanizmaların bloke edilmesi üzerine
birbiriyle ilişkili birkaç teoriye dayanmaktadır (42). Bu teorilerden ilki Melzack ve
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Wall (43) tarafından geliştirilen kapı kontrol teorisidir. Bu teoriye göre, TENS
akımıyla kalın çaplı A-alfa ve A-beta sinir lifleri (dokunma, basınç ve vibrasyon
duyularını taşıyan lifler) uyarılır. Kalın çaplı bu liflerin uyarılması ile ince çaplı lifler
inhibe edilir, medulla spinalis seviyesinde substantia gelatinosa hücreleri stimüle
edilir. Substantia gelatinosa hücrelerinin aktivasyonu, transfer (T) hücrelerine ağrılı
uyaranların geçişini iki yolla inhibe eder (spinal kapı kapatılır). Bunlardan ilki
presinaptik olarak A-delta ve C lifi aksonlarında impulsun bloke edilmesidir. İkincisi
ise postsinaptik olarak kimyasal nörotransmitter salınımının inhibe edilmesidir. T
hücrelerinin inhibisyonu ile ağrılı uyaranların üst merkezlerde yer alan bilinç
düzeylerine iletilmesi engellenir. Kısaca özetlemek gerekirse kalın çaplı A liflerinin
TENS akımıyla uyarılması, ince çaplı C liflerini inhibe ederek medulla spinalis
seviyesinde kapının kapatılmasına ve ince çaplı C lifleri üzerinde taşınan ağrılı
uyaranların üst merkezlere iletilmesine engel olur. TENS’in hormonal düzeyde de
etkilerinin olduğuna dikkat çeken araştırmacılar, TENS akımıyla elde edilen
analjezik etkinin vücutta endorfin, serotonin ve dopamin gibi analjezik etkiye sahip
hormonların salgılanmasını artığını bildirmişlerdir. Analjezik ilaçlara veya
enjeksiyonlara alerjisi olan veya bu yöntemlerin etkili olmadığı hastalarda TENS
akımı tedavisi analjezik etki elde etmek amacıyla güvenle kullanılabilir (42, 43).
Derin veya yüzeyel olarak uygulanabilen sıcak uygulamada, infraruj ve nemli sıcak
paketler yüzeyel ajan olarak, kısa dalga diatermi ve ultrason ise derin ısı ajanı alarak
kullanılabilir. Yüzeyel ve derin dokularda dolaşımı dolayısıyla metabolizmayı artıran
sıcak uygulama, kas dışı yumuşak dokularda ve kaslarda esnekliği artırarak gevşeme
sağlayabilir, kastaki gerilimin ve spazmın azalmasıyla ağrını azalmasına katkı
sağlayabilir (35, 37). Derin ısı ajanı olan terapatik ultrason, kollajen liferin
esnekliğini artırmak, eklemde sertliği azaltmak, kas spazmını ve ağrıyı azaltmak ve
yumuşak doku iyileşmesini hızlandırmak amaçları ile kullanılabilir (82).
Soğutucu spreyler, soğuk paketler veya buz masajı şeklinde uygulanabilen
soğuk uygulama, sinir iletim hızını azaltarak ve ağrı eşiğini yükselterek ağrı
duyusunun iletilmesini ve algılanmasını azaltır. Ağrı-spazm kısır döngüsünün
kırılmasında da etkili olan soğuk uygulama inflamatuar süreçlerin kontrol altına
alınması için de kullanılabilir (35).

19

İnfraruj ışınları absorbe edildiği dokuda ısıyı artırarak metabolozmayı artırır
ve vazodilatayon etkisi yaratır. Kan dolaşımının ve dokunun ısısının artmasıyla
kaslarda gevşeme ve bağ dokunun esnekliğinde artış meydana gelir. Ayrıca kapıkontrol mekanizmasıyla duyu sinirleri üzerine etki ederek ağrının azalmasına da
yardımcı olur (35).
Egzersiz Tedavisi
Temporomandibular eklem rahatsızlığının tedavisinde egzersizlerin kullanım
amaçları arasında; ağrıyı ve kas spazmını azaltmak, kasların enduransını,
koordinasyonunu ve kuvvetini artırmak, dokuların onarımını geliştirmek ve optimum
çiğneme kas uzunluğunu geri kazandırmak sayılabilir. Bunun için pasif, aktif,
izometrik veya izotonik egzersizler kullanılabilir. Esnekliği azalmış dokulara ağrı
sınırında uygulanan germe egzersizleri ile dokuların esnekliği artırılabilir. Germe
egzersizleri aynı zamanda spazmda olan kaslara uzun süreli olarak uygulandığında
otojenik inhibisyonla kasta gevşeme sağlanabilir. Çeneyi açan kasların izometrik
kontraksiyonu ile, bu kasların antagonistleri olan çeneyi kapatan kaslarda
(temporalis, masseter, medial ve lateral pterigoid) resiprokal inhibisyonla gevşeme
elde edilebilir (82). Koordinasyon egzersizleri çiğneme kaslarının fonksiyonunu,
eklemin mobilitesini ve biyomekanik özelliklerini geliştirerek TME haraketlerinde
senkronizasyon sağlar. Bunlara izotonik ağız açma ve kapatma egzersizleri örnek
verilebilir. Dirençli izometrik ve izotonik kuvvetlendirme ve endurans egzersizleri
TMER semptomlarının tekrarlamasını önleyebilir (40). Postür egzersizleri çene, baş,
boyun, gövde ve alt ekstremitelerin düzgün dizilimini sağlayarak uygun postürün
elde edilmesini sağlar, kaslara ve diğer yapılara binen yükleri azaltır. Çiğneme
kasları ve TME’ye binen yüklerin azaltılmasına yardımcı olan gevşeme egzersizleri
aynı zamanda ağrının azaltılmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte hastalara
mandibulanın istirahat pozisyonu öğretilmelidir (46, 47).
Manuel Tedavi
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları arasında oldukça önemli bir yere
sahip olan ve “el ile yapılan tedavi” anlamına gelen manuel tedavi, eklemlerin ve
çevre dokuların hareketliliğini artırmayı, kas spazmını ve ağrıyı azaltmayı ve
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fonksiyonları iyileştirmeyi hedefler. Non-invaziv olan bu tedavi yöntemi eklem, kas,
fasya, bağ ve sinirlere yönelik özel teknik ve manevralar içerebilir. TMER
yönetiminde yararlı bir yöntem olarak tanımlanan manuel tedavi yöntemleri; klasik
masaj, friksiyon masajı, çiğneme ve boyun kasları için miyofasiyal gevşetme gibi
yumuşak doku tekniklerini ve TME’ye ve boyna yönelik traksiyon ve kaydırma gibi
eklem tekniklerini içerir (46-48). Bunlar içerisinde klasik masaj tedavisinin; lokal
kan dolaşımını artırdığı, ağrı ve kas gerginliğini azalttığı, bağ dokusunda yapışıklık
oluşumunu engellediği, endojen opioidlerin üretimini ve dolaşımını artırarak tonik ve
rahatlatıcı etkiler ürettiği ve gevşeme ve duygusal destek sağladığı bildirilmiştir.
Klasik masaj, kan dolaşımını artırarak kasın daha fazla beslenmesini sağlar. Kan
dolaşımının artmasıyla birlikte ağrı oluşumunda etkili olan P maddesi, serotonin
bradikinin gibi maddelerin uzaklaştırılması sağlanır. Masaj tedavisinin aynı zamanda
kapı kontrol mekanizmasıyla da analjezik etki sağladığı bilinmektedir. Masaj
uygulamasıyla birlikte uyarılan kalın çaplı A lifleri, ince çaplı C liflerini baskılayarak
medulla spinalis seviyesinde kapının kapatılmasına ve ince çaplı C lifleri üzerinde
taşınan ağrılı uyaranların üst merkezlere iletilmesine engel olur. Bir diğer analjezik
etkisi şu şekilde açıklanabilir. Masaj tedavisi merkezi sinir sisteminin üst
merkezlerine etki ederek, inen yolları etkileyerek analjezik etkiye sahip olan endojen
opiat maddelerin salgılanmasını sağlar (42, 43, 49). Masseter, temporalis, lateral ve
medial pterigoid kaslarında gevşeme sağlamak için yumuşak doku mobilizasyonu
uygulanabilir. Ağrıyı azaltmak, TME’yi kuşatan yumuşak dokuların esnekliğini
artırarak ve çiğneme kaslarının mekanik ve refleks olarak gevşemesini sağlayarak
EHA’yı artırmak için uygulanan eklem mobilizasyonu da TMER’de kullanılabilen
manuel tedavi yöntemlerinden biridir. Traksiyon, medial/lateral kaydırma, anterior
kaydırma ve traksiyonla birlikte anterior veya medial/lateral kaydırma şeklinde
TME’ye uygulanabilen eklem mobilizasyonu, kapsülün esnekliğini artırarak ve
mandibula hareketlerinde restorasyon sağlayarak eklem kinematiğinin düzeltilmesine
yardımcı olur. Friksiyon masajı, dokuda hücresel düzeyde stimulasyon yaratarak
fibroblastlar ve bazı konnektif doku komponentleri üzerine etki yapar. Derin
dokulardaki fibröz

yapışıklıkların çözülmesine ve lokal kas spazmlarının

azaltılmasına yardımcı olur. Temporalis ve masseter kaslarındaki myofasial trigger
noktalar üzerine, eklem hattının lateraline ve retrodiskal bölgeye uygulanabilir (46-
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48). Kas enerji tekniklerinden biri olan post-izometrik relaksasyon özellikle çeneyi
kapatan kaslardaki artmış tonusu azaltarak bu kasların gevşemesine yardımcı olabilir.
Bu teknikte fizyoterapist, hastanın ağzını ağrısız noktaya kadar açar. Daha sonra
hastadan maksimum ısırma kuvvetinin yaklaşık %25’ini kullanarak 5-6 saniye
boyunca ağzını kapatmaya çalışmasını ister ve bu sırada hareketin tersi yönünde aynı
kuvvette eliyle direnç uygular. Hastanın dinlenmesi sağlanarak ağız açıklığını
artırmak hedeflenip bu teknik birkaç kez tekrar edilir. Post-izometrik relaksasyon
tekniği ile elde edilen gevşemede iki mekanizmanın etkili olduğu düşünülmektedir.
Bunlardan ilki, izometrik kasılma sırasında uygulanan minimum kuvvetin, kasın bazı
liflerini aktive ederken diğer gergin lifleri inhibe ettiğidir. İkincisi ise, etkilenen kasın
pasif gerilmesinin, kasta gerilme refleksinden kaçınmayı sağladığıdır. Post-izometrik
relaksasyon tekniğinin masseter kasında gevşeme sağlayarak ağız açıklığının
artmasına yardımcı olduğu bildirilmiştir (50).
Cerrahi Tedavi
Tedavide yaklaşık %5’lik orana sahip olan cerrahi tedavi, konservatif
tedaviye cevap alınamayan hastalarda uygulanabilmektedir. Cerrahi tedavide
birtakım komplikasyonlar söz konusudur. Bunlardan bazıları; kranial sinirlerin ve
fasiyal sinirin hasar görme tehlikesi, enfeksiyon, kanama ve eklem diskinin zarar
görmesidir. Bu yüzden cerrahi tedavide doğru hasta ve teknik seçimi oldukça
önemlidir (35, 37). Artrosentez (eklem içi yıkama), disk tamiri, eklem
rekonstrüksiyonu ve artroskopi kullanılan yöntemler arasındadır.
2.7. Yüzeyel Elektromyografi
Elektromyografi (EMG), kas lif membranlarındaki fizyolojik değişiklikler
sonucu meydana gelen sinyallerin büyütülmesi, voltaj cinsinden kaydedilmesi ve
sonuçların analiz edilmesine olanak sağlayan bir yöntemdir. Bu sinyallerin cilt
üzerinden non-invaziv olarak yüzeyel elektrotlar yardımı ile kayıt edilmesi ise
yüzeyel EMG (yEMG) olarak tanımlanır. Yüzeyel EMG, tedavi öncesi ve sonrasında
kas aktivasyonundaki değişiklikleri karşılaştırmada, fonksiyonel hareketler sırasında
kasların aktivasyonlarını (aktivasyon süresi, yorgunluk) belirlemede çeşitli
değerlendirme ve tedavi araştırmalarında kullanılabilmektedir. Yüzeyel EMG ile
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araştırma yapabilmek için yazılım ve donanım bakımından yeterli bir bilgisayar ve
doğru ölçüm yapabilen bir yEMG cihazı gereklidir (84-86). Yüzeyel EMG,
dinlenmede veya bir fonksiyon sırasında kaslar tarafından üretilen elektriksel
aktivitenin

(aktivasyon

potansiyellerinin

toplamının)

izlenebilmesini

ve

yorumlanabilmesini sağlar. Yani yEMG sinyallerinin kayıt edilmesi, en temel
anlamda, değerlendirilen kasın dinlenmesi veya kontraksiyonu sırasında aktif olan
motor ünite aksiyon potansiyellerinin kaydı anlamına gelir. Kasın kontraksiyonu
sırasında motor üniteler tarafından üretilen aksiyon potansiyelleri, kası örten doku
boyunca hareket eder ve cilt üzerindeki yüzeyel elektrotlar tarafından tespit edilir.
Yüzeyel elektrotlar, biyoelektronik akımların elektron akımlarına çevrilerek EMG
sinyali şeklinde EMG cihazına ve bağlı olduğu bilgisayara aktarılmasını sağlar (84,
85). Yüzeyel EMG ölçümü yapılmadan önce sağlıklı bir yEMG sinyali elde
edebilmek için bazı hususlara dikkat edilmelidir. Ölçüm yapılacak olan cilt bölgesi
tüy ve kıldan arındırılmalı, alkol içeren solüsyonlarla temizlenerek ölü deri
uzaklaştırılmalıdır. Ölçümün yapılacağı ortam dış gürültülerden arındırılmalıdır.
Elektrot seçiminin ve yerleşiminin doğru yapılmasına özen gösterilmelidir. Yüzeyel
elektrotlar kaslar üzerine literatürde tarif edilen referans noktalar dikkate alınarak,
kasın motor noktası üzerine ve kas liflerine paralel olacak şekilde sabitlenerek
yerleştirilmelidir. EMG cihazının ve bilgisayarın doğru şekilde kalibre edildiğinden
emin olunmalı, maksimum istemli kasılma (Maximum voluntary contraction-MVC)
ölçümünün uygun pozisyon ve eklem açısında yapıldığından emin olunmalıdır (8386).
2.7.1. Yüzeyel Elektromyografi Sinyallerinin Bilgisayar Ortamında
Analizi
Yüzeyel elektrotlardan bilgisayar ortamına aktarılan sinyaller, üzerlerinde
herhangi bir değişiklik yapılmadığı için “Raw EMG” (ham sinyal/veri) adını alır.
Filtreleme

yapılmadığında çevredeki değişik gürültü kaynaklarından gelen

gürültüleri de içeren bu ham veriler, analizde istenmeyen hatalı verilerin elde
edilmesine neden olabilir. Bu yüzden ham veriler uygun fitrelerden geçirilerek
gürültülerden arındırılmalıdır. Maksimum istemli kasılma (MVC), genellikle
normalizasyonu kullanılan, EMG sinyallerinin üzerindeki bir genlik analiz tekniğidir.

23

Daha basit bir tabirle, EMG ölçümü yapılan kasın maksimum istemli izometrik
kontraksiyonu sırasında toplamda ürettiği elektriksel aktivitedir, yani aksiyon
potansiyellerinin

toplamıdır.

MVC

kayıtlarının

alınmasındaki

amaç,

volt

seviyesindeki sinyalleri tüm katılımcılar için karşılaştırma yapılabilir bir maksimum
aktivasyon seviyesindeki sinyallere dönüştürmektir. MVC değerinin uygun
yöntemlerle kök ortalama karesi (Root mean square-RMS) alınarak bu değer diğer
EMG verilerinin normalizasyonunda kullanılır. Normalizasyon işleminde, bir kasta
araştırılmak istenen aktiviteye ait EMG sinyalleri, maksimum kontraksiyon
sırasındaki MVC sinyallerinin RMS filtresinden geçirilmiş verilerine bölünür. Bu
normalizasyon işleminin sonucunda MVC değerinin bir yüzdesi (%MVC) elde edilir.
%MVC olarak adlandırılan bu değer, kasın aktivite sırasındaki aktivasyonunun aynı
kasın maksimum istemli kontraksiyon sırasındaki aktivasyonun yüzde kaçı olduğunu
ifade eder. EMG sinyallerinin kaydedildiği bireyler ve ölçümler arasında verileri
karşılaştırmada ortak bir kontrol verisi elde edilmesini sağlar (86-88). Aynı bölgeden
ardışık EMG sinyalleri alınsa bile farklı şiddette kayıtların alınması söz konusu
olabilir. Ortaya çıkabilecek bu farklılığı elimine etmek için MVC normalizasyonu
bireyler ve ölçümler arası kıyaslamanın daha sağlıklı yapılmasını sağlar. MVC
normalizasyonu yapılmış veriler, yapılan egzersiz veya iş için harcanan
nöromusküler eforu ölçmede öneme sahiptir. Kas aktivasyonunu mikrovolt olarak
tahmin etmek, EMG sinyalleri kayıt sırasında diğer gürültülerden etkilenebileceği
için doğru sonuçlar vermez. Ama MVC ile normalize edilmiş veriler sayesinde kasın
aktivite sırasında ne kadar bir kapasitede çalıştığı, ne kadar aktive olduğu
(aktivasyon gösterdiğini) belirlenebilir. MVC normalizasyonunun bir diğer önemli
faydası ise çalışmadaki bütün katılımcılara uygulanabilmesi ve standardize edilmiş
veriler sağlamasıdır. Aynı bireye ait ölçümler arasında veya farklı bireyler arasında
EMG’den elde edilen bulguların direkt ve nicel olarak karşılaştırılmasına olanak
sağlar (85, 89).
2.7.2. Temporomandibular Eklem Rahatsızlığında Yüzeyel
Elektromyografinin Kullanımı
Kullanmama atrofisini ve egzersizle kasların yeniden etkinleştirilmesini
takiben

kaslardaki

değişiklikleri

değerlendirmek

için

çeşitli

yöntemler
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kullanılmaktadır. Non-invaziv bir teknik olan yEMG, immobilizasyon ve
kullanılmama sonrasında ve aynı zamanda egzersiz veya tedavi öncesi ve sonrası
kaslarda

meydana

gelen

değişikliklerin

nicel

ölçümüne

olanak

sağlar.

İmmobilizasyon ve kullanılmama kasların EMG aktivitelerinde azalmaya neden
olurken, kasların uygun yöntemlerle/tedavilerle yeniden etkinleştirilmesi EMG
aktivitelerinde iyileşme ve yükselme olarak karşımıza çıkar. Dinlenme ve kasılma
(MVC) sırasındaki yEMG ölçümlerinin tekrarlanabilir ve güvenilir bir nicel yöntem
olduğu bildirilmiştir. Masseter ve anterior temporalis kaslarının üzerine doğru bir
konuma yerleştirilen yüzeyel elektrotlar ile bu kasların çiğneme ve izometrik kasılma
(MVC) sırasındaki aktivitelerinin güvenle izlenebilmesini sağlar (26). TMER olan
hastalarda çiğneme kaslarının yEMG ile değerlendirilmesi, kasların problemden
etkilenimi hakkında önemli bilgiler sağlayan basit, düşük maliyetli, hızlı, noninvaziv, hastalarda herhangi bir rahatsızlığa veya yan etkiye neden olmayan bir
değerlendirme yöntemi olarak tanımlanmıştır. Çiğneme kasları olan masseter ve
anterior temporalis kasları, klinik değerlendirmelerde en sık değerlendirilen
kaslardır, çünkü bunlar en yüzeyel olan ve yEMG değerlendirmesi için tek erişilebilir
kas özelliği taşırlar. Medial ve lateral pterigoid kaslar sadece iğne EMG ile
değerlendirilebilir. Çiğneme sistemine ait problemlerinde yEMG ile masseter ve
anterior temporalis kaslarının analizi, invaziv veya tehlikeli prosedürler olmaksızın
nicel fonksiyonel veriler sağlayabilir (27). Bununla birlikte uygulamada dikkat
edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Teknik gürültüler (enstrümantal gürültü), cilt
yağ tabakasının kalınlığı ve farklı kaslardan gelen sinyallerin karışması bunlara
örnek verilebilir. Bu risklerden kaçınmak için doğru bir yEMG değerlendirmesi,
standardize prosedürlerle ve standartlaştırılmış (normalleştirilmiş) potansiyellerle
yapılmalıdır. Böylece biyolojik ve teknik gürültünün çoğu ortadan kaldırılabilir (84).
Çiğneme kasları tarafından üretilen standartlaştırılmış elektriksel potansiyellerden,
kasların fonksiyon sırasındaki aktivitesi hesaplanabilir. Bu EMG potansiyelleri aynı
zamanda TMER'nin çiğneme sistemi üzerindeki etkisinin ölçülmesine de izin
verebilir (27). TMER şikayeti olan hastaların çiğneme kaslarının yEMG özelliklerini
analiz eden çalışmalarda, semptomatik TMER hastalarının çiğneme kaslarının,
cinsiyet ve yaş açısından eşleştirilmiş sağlıklı bireylere kıyasla istirahatte daha
hipertonik olduğu, daha az verime sahip olduğu ve daha kolay yorulduğu tespit
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edilmiştir (90, 91). Genel olarak, TMER hastalarında fonksiyon sırasında çiğneme
kaslarının elektrik potansiyellerinde azalma olduğu (91-93), çiğneme etkinliğinin ve
maksimum ısırma kuvvetinin önemli ölçüde azaldığı bildirilmiştir (94). Literatürdeki
diğer çalışmalarda TMER olmayan bireylere kıyasla TMER'li hastalarda çiğneme
kaslarının EMG aktivitesinin azaldığı ve tek taraflı TMER hastalarında azalmış kas
aktivitesi ile artan TMER şiddeti arasında ilişki bulunduğu (31), etkilenen taraf ile
etkilenmeyen taraf arasındaki çiğneme kas aktiviteleri arasında asimetri olduğu
gösterilmiştir (29). Özellikle semptomların altı aydan uzun süredir mevcut olduğu
kronik TMER'de, MVC sırasında ve çiğneme sırasında çiğneme kaslarında
koordinasyon bozukluğu gözlenmiştir (33).
MVC testi sırasında, kronik TMER’li hastalarda TMER olmayan sağlıklı
bireylere kıyasla, hem temporalis hem de masseter kaslarında önemli ölçüde daha
düşük EMG aktivitesi tespit edilmiştir. Temporal ve masseter kas aktivitesindeki bu
azalma, nosiseptif girdi nedeniyle nöromüsküler sistemin spesifik koruyucu
fonksiyonel bir adaptasyonu olarak yorumlanmıştır (29). Shimada ve arkadaşları (28)
ağrının çiğneme kas aktivitesi üzerinde engelleyici bir etkiye sahip olduğunu ve
çiğneme kas aktivitesini azalttığı bildirmiştir. Ardizone ve arkadaşları (31) daha
şiddetli ağrı ve semptomlara sahip olan TMER hastalarının daha düşük çiğneme kas
aktivitesi sergilediğini doğrulamıştır.
2.8. Temporomandibular Eklem Rahatsızlığında Egzersiz Tedavisi,
TENS Akımı ve Manuel Tedavinin Kullanımı; Literatür Özeti
Hasta eğitimi TMER’nin yönetiminde oldukça önemli bir yere sahiptir.
Hastalar TMER’nin ortaya çıkmasında ve şikayetlerin ilerlemesinde etkili olabilecek
faktörler, TMER’nin yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar (diyet ve
davranış modifikasyonları gibi) konusunda detaylı olarak aydınlatılmalıdır. Yumuşak
yiyeceklerle beslenmek, zorlu çene hareketlerinden kaçınmak, stresli durumlardan
mümkün olduğunca uzak durmak gibi birtakım kurallara uyulduğunda semptomların
hafifleyebileceği bildirilmiştir (38).
TMER’de tedavi amaçlı kullanılan egzersizler başlıca germe ve gevşeme
egzersizleri, koordinasyon egzersizleri ve kuvvetlendirme ve endurans egzersizleri ve
postür düzgünlüğüne yönelik egzersizlerdir. Germe egzersizleri; yumuşak dokunu
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esnekliği artırmayı ve kas liflerinin gerginliğini azaltmayı dolayısıya EHA’yı
artırmayı hedefleyen, pasif veya aktif olarak yapılabilen, ağrı varlığında ve EHA’nın
kısıtlı olduğu durumlarda kullanılabilen egzersizlerdir. Ağrılı semptomlar mevcut
olduğunda, ilk tedavi seçeneği olarak reçete edilebilen germe ve gevşeme
egzersizleri, lokal dolaşımı artırarak ağrının azaltılmasına yardımcı olabilir (39, 40).
Ağzın açılması ve kapanması hareketleri her iki taraftaki TME’nin ve çiğneme
kaslarının harekete ortak katılmalarıyla iki taraflı ve simetrik şekilde yapılan
hareketlerdir. Ağrı, kas spazmı ve eklemde artrit gibi dejeneratif değişikliklerin
varlığı gibi farklı sebelerle bu simetrideki bozulma, ağzın açılma ve kapanma
hareketlerinde koordinasyonun bozulmasına neden olur. Ayna karşısında yavaş ve
kontrollü şekilde yapılan basit ağız açma ve kapatma egzersizleri, çiğneme kaslarının
koordinasyonlarını artırarak hareketin her iki TME’de simetrik bir şekilde
yapılmasını sağlar. Çiğneme kaslarının koordinasyonunu artırmanın bir başka yolu,
gerçekleştirilen hareketin tersi yönünde düşük yoğunlukta direnç uygulayarak bir
izometrik kasılma gerçekleştirmektir (40). Kas kuvveti esas olarak izometrik
egzersizlerle elde edilir, ancak izotonik (konsantrik ve eksantrik) ve izokinetik
egzersizler de kas kuvvetini artırmada kullanılabilir. İzometrik egzersizler, eklemde
hareket meydana gelmeden kasların kontraksiyonu ile gerçekleşir bu yüzden statik
egzersiz olarak da kabul edilir (40). Çiğneme kasları için izometrik egzersizler;
çenenin açılması, kapanması, yana hareketleri sırasında harekete karşı bir direnç
kuvveti uygulanarak gerçekleştirilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, harekete
karşı aşırı bir direnç kuvveti uygulanmamasıdır. Aksi takdirde kuvvetlendirilmek
istenen kas otojenik inhibisyon mekanizmasıyla inhibe olabilir. Kuvvetlendirme
egzersizi gevşeme egzersizine dönüşebilir, bu da fonksiyon kaybına neden olabilir
(95, 96). Bir başka önemli egzersiz postür düzgünlüğüne yönelik egzersizlerdir. Bazı
yazarlar TMER'nin gelişiminde ve prognozunda postürün etkili olabileceğini ve
postüral egzersizlerin birbirleriyle bağlantılı olan çene, baş ve boyun arasındaki
optimum dizilimin sağlanmasında önemli olduğunu rapor etmişlerdir (39). Kas
kaynaklı TMER'nin tedavisinde egzersiz tedavisinin etkinliğini araştırmak amacıyla
yapılan derleme çalışmasında (40); germe, gevşeme, koordinasyon, güçlendirme ve
postür egzersizleri gibi terapötik egzersizlerin kas kaynaklı TMER'nin tedavisinde;
ağrıyı azaltmada, çiğneme kaslarının koordinasyonunu geliştirmede, kas spazmını ve
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hiperaktiviteyi azaltmada, ilgili kasları güçlendirmede, doku onarımını ve
yenilenmesini teşvik etmede etkili olduğu bildirilmiştir. Aynı derleme çalışmasında;
incelenen araştırmalardaki terapötik egzersizlerin tek başına değil de diğer
konservatif tedavilerle birlikte uygulanması limitasyon olarak gösterilmiş, ayrıca
araştırmalarda örneklem büyüklüğünün yetersiz ve kontrol grubunun eksik olduğu,
yoğunluk, tekrar, sıklık ve süreyi içermesi gereken ayrıntılı egzersiz tanımlarının
olmadığı ifade edilmiştir. Mevcut birçok çalışmanın profesyonellerin klinik
deneyimlerine dayandığı belirtilmiş ve kas kaynaklı TMER'nin tedavisinde
egzersizler tedavisinin etkilerini araştıran ileri randomize kontrollü klinik
çalışmaların yapılması gerektiği bildirilmiştir. Nicolakis ve arkadaşlarının (97)
TMER’de

egzersiz

tedavisinin

etkinliğini

incelemek

amacıyla

yaptıkları

çalışmalarında, hastalardan çeneye yönelik aktif ve pasif egzersizler, vücut düzeltme
ve gevşeme egzersizleri yapmaları istenmiştir. Egzersiz tedavisi sonunda dinlenme
ve aktivite sırasındaki ağrıda, çene fonksiyonunda ve çene EHA’sında önemli
iyileşmeler olduğu rapor edilmiştir. Michelotti ve arkadaşlarının (1) TMER’nin
yönetiminde egzersiz tedavilerini gözden geçirmek için yaptıkları derleme
çalışmasında, egzersiz tedavisinin diğer tedavi modalitelerine göre daha uygun
maliyet-fayda oranına sahip olduğu ve hastalarda ilk tedavi seçeneği olarak tercih
edilebileceği rapor edilmiştir. Egzersizlerin inflamasyonu ve artmış kas aktivitesini
azaltarak, kasların koordinasyonunu artırarak, doku onarımını ve yenilenmesini
teşvik ederek kas-iskelet sistemi ağrısını hafifletmeye ve normal işlevi geri
kazanmaya yardımcı olabileceğini bildiren yazarlar ek olarak, literatürde bu konuda
çok sınırlı sayıda randomize klinik çalışma bulunduğunu, bu nedenle egzersizin
terapötik etkinliğini araştıran iyi tasarlanmış çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtmiştir
(1).
Ağrının giderilmesi ve normal çene fonksiyonunun yeniden sağlanması,
TMER’de konservatif tedavisinin ana hedeflerindendir (41). TENS tedavisinin klinik
çalışmalarda, TMER’de en yaygın yakınma olan ağrının tedavisinde kullanımı
mevcuttur (41, 44, 45). Bununla birlikte TENS’in ağrıyı azaltmada diğer tedavi diğer
tedavi ve sham TENS uygulamasına kıyasla daha etkili olduğunu bildiren
çalışmaların yanı sıra, ileri klinik çalışmalarda TENS’in etkilerinin araştırılması
önerilmiştir (44). Fertout ve arkadaşlarının (44) TMER’nin tedavisinde TENS’in
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etkinliğini değerlendirmek amacıyla yaptıkları sistematik derleme çalışmasında,
TENS’in, ağrıda önemli bir rahatlama, çene fonksiyonlarında önemli bir iyileşme,
artmış olan anterior temporalis ve masseter kaslarının EMG aktivitesinde azalma
sağladığı, bununla birlikte TENS’in ultrason ve lazer gibi diğer tedavi yöntemleriyle
eşdeğer sonuçlara sahip olduğu bildirilmiştir. Aynı yazarlar TMER’nin tedavisinde
TENS’in etkinliğini değerlendirmek için daha fazla randomize kontrollü çalışmanın
gerekli olduğunu ifade etmişlerdir. Kas kaynaklı TMER’ye sahip hastalarda TENS
ve düşük şiddetli lazer tedavisinin etkilerinin karşılaştırıldığı çalışmada, tedavi
gruplarındaki hastalara 10 seanstan oluşan 30 günlük tedavi programları uygulanmış,
tedavi öncesi ve sonrasında ağrı, çene EHA ve çiğneme kaslarının palpasyonu
değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda ağrı ve çene EHA’daki iyileşmenin her iki
grupta anlamlı olduğu, kas hassasiyetindeki iyileşmenin ise lazer ile tedavi edilen
grupta anlamlı olduğu rapor edilmiştir (41). Chellappa ve Thirupathy’nin (45)
TMER’li hastalarda TENS ve düşük şiddetli lazer tedavisinin etkinliğini
karşılaştırmak amacıyla yaptıkları randomize klinik çalışmada, altı haftalık
tedavilerin öncesinde ve sonrasında maksimum ağrısız ağız açıklığı, algılanan ağrı
şiddeti

ve masseter

ve temporalis

kaslarının

palpasyonuyla

ağrı şiddeti

değerlendirilmiştir. Çalışmacılar, her iki tedavi yönteminin de değerlendirme
parametreleri üzerine olumlu etkileri olduğunu, bununla birlikte lazer ile tedavi
edilen grupta gelişmelerin daha fazla olduğunu belirtmişlerdir. Rezazadeh ve
arkadaşları (98) ise, farmakolojik tedaviye yanıt vermeyen TMER hastalarının
tedavisinde TENS ve düşük şiddetli lazer tedavisinin etkinliğini değerlendirmişler,
her iki tedavinin de ağrıyı ve TMER’nin şiddettini azaltmada etkili olduğunu bununla
birlikte tedai sonrası takipte TENS ile tedavi edilen hastalarda ağrı şiddetindeki
azalmanın daha fazla olduğunu bulmuşlardır. Chalkoo ve Nazir (99) çalışmalarında,
miyofasiyal orofasiyal ağrı sendromu olan hastalarda; kas gevşetici ve analjezik ilaç,
yumuşak diyet ve sıcak uygulama içeren konvansiyonel tedavi, TENS tedavisi, bu
ikisinin kombinasyonu olan kombine tedavi ve plasebo tedavisinin ağrı, ağız açıklığı
ve kas hassasiyeti üzerine etkilerini araştırmışlardır. Yazarlar ağrı, kas hassasiyeti ve
ağız açıklığı parametrelerindeki iyileşmenin kombine tedavi grubunda, diğer tedavi
gruplarına önemli ölçüde daha iyi olduğunu bildirmişler ve miyofasiyal orofasiyal
ağrıda kombine tedavilerin kullanımını önermişlerdir. TMER’nin etiyolojisi çok
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faktörlüdür ve bu durumun etkin yönetimi için farklı tedavi yaklaşımları
uygulanmıştır. Patil ve arkadaşları (100) TMER’nin tedavisinde TENS ve evde
yapılan

egzersiz

programını

etkinliğini

karşılaştırmak

amacıyla

yaptıkları

çalışmalarında, dört haftalık tedavi programı kapsamında TENS grubundaki hastalara
haftada bir kez 30 dakika TENS akımı, egzersiz grubundaki hastalara ise hasta
eğitimi verilmiş, bunun yanında çene eklemine yönelik aktif ve pasif germe
egzersizleri, izometrik ve dirençli egzersizlerden oluşan egzersiz programı
uygulamışlardır. Hastalardan egzersizleri dört hafta boyunca haftada iki kez 10
tekrarlı ve her tekrarı altı saniye sürdürecek şekilde yapmaları istenmiştir. Tedavi
programları öncesinde ve sonrasında ağrı şiddeti ve eklemdeki hassasiyet GAS ile
değerlendirilmiş ve maksimum ağız açıklığı kaliper ile ölçülmüştür. Çalışmanın
sonunda yazarlar, tedavi sonrasında her iki tedavi grubunun da ağrı ve hassasiyeti
azaltmada ve ağız açıklığını artırmada etkili olduğunu, tedavi yöntemleri
kıyaslandığında ağrı ve hassasiyeti azaltılmada TENS’in daha etkili olurken, ağız
açıklığını artırmada iki tedavinin de benzer sonuçlara sahip olduğunu bildirmişlerdir.
Aynı yazarlar TMER’nin tedavisinde egzersiz programının yanın sıra TENS
tedavisinin de kullanıldığı kombine tedaviyi önermişlerdir (100).
Armijo-Olivo ve arkadaşlarının (1001) TMER'li hastalarda manuel tedavi ve
terapötik egzersiz müdahalelerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla yaptıkları
sistematik derleme ve meta-analiz çalışmasında şu sonuçlar bulunmuştur; postural
egzersizler kas kaynaklı TMER'de semptomların iyileştirilmesinde (Maksimum
ağrısız ağız açıklığında artış, semptomlarda azalma, yaşam kalitesinde artış) olumlu
sonuçlara sahiptir. Kas kaynaklı TMER'de orofasiyal bölgeye uygulanan manuel
tedavi ağrıyı azaltmada ve ağız açıklığını artırmada etkilidir. Kas kaynaklı TMER'de
servikal bölgeye yapılan mobilizasyon, plasebo tedavisine kıyasla ağrı şiddetinde ve
kas hassasiyetinde önemli ölçüde iyileşme sağlar. Eklem kaynaklı TMER'nin
tedavisinde; tek başına egzersiz tedavisine kıyasla, manuel tedaviye ek olarak
egzersizlerin kullanılması, semptomların azaltılmasında ve ağız açıklığının
artırılmasında daha etkilidir bu yüzden egzersizlerle birlikte manuel tedavinin
kullanımı önerilmektedir. Genel olarak bakıldığında TMER'de; egzersiz tedavisi,
ağrının ve hassasiyetin azaltılmasında, çene EHA'larının ve kasların fonksiyonlarının
iyileştirilmesinde ve postürün düzeltilmesinde önemli olumlu etkilere sahiptir.
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Manuel tedavinin ise, ağrının ve lokal iskeminin azaltılmasında, fibröz adezyonların
çözülmesinde, sinovyal sıvı üretiminin uyarılmasında ve propriyosepsiyonun
uyarılmasında önemli etkileri vardır. Daha etkili sonuçlar elde etmek için manuel
tedavi ve terapötik egzersiz uygulamaları kombine edilmelidir.
Medlicott ve Harris (51) tarafından yayınlanan sistematik derleme
çalışmasında;

TMER’nin

tedavisinde

aktif

egzersizler

ve

manuel

tedavi

yöntemlerinin etkili olabileceği, aktif egzersizler, manuel tedavi, postüral düzeltme
ve gevşeme tekniklerinin kombinasyonları ile daha etkili sonuçlar elde edilebileceği
belirtilmiştir. TMER’li hastalarda, masaj ve oklüzal splint tedavilerinin mandibular
hareket açıklığı üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla yapılan randomize klinik
çalışmada (101), hem çiğneme kaslarına uygulanan masaj tedavisinin hem de oklüzal
splint tedavisinin mandibular hareket açıklığını artırmada etkili olduğu rapor
edilmiştir.
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3. BİREYLER VE YÖNTEM
Randomize kontrollü bir araştırma olarak planlanan bu çalışmada, TMER’li
hastalarda egzersiz tedavisi, TENS tedavisi ve manuel tedavi olmak üzere üç farklı
tedavi yönteminin çiğneme kas aktivitesi, ağrı, postür, psikolojik durum ve yaşam
kalitesi üzerine etkileri karşılaştırıldı.
3.1. Bireyler
Çalışma, Ağustos 2020-Mayıs 2021 tarihleri arasında, T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Şehir Hastanesi Romatoloji Kliniğine, Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ve Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim
Dallarına başvurup tek taraflı kas kaynaklı TMER tanısı almış ve Hacettepe
Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Ortopedik Rehabilitasyon
Ünitesi’ne tedavi için yönlendirilmiş olan 83 hastadan, dahil edilme kriterlerini
sağlayan 42 hasta ve TMER olmayan 14 sağlıklı birey üzerinde gerçekleştirildi.
TMER hastalarının klinik ve radyolojik muayeneleri bu alanda uzman ve tecrübeli
diş hekimleri tarafından yapıldı. TME Araştırma Tanı Kriterleri (TME/ATK)’ne göre
tek taraflı kas kaynaklı TMER teşhisi almış hastalar çalışmaya dahil edildi (6).
Çalışmaya başlamadan önce gerekli etik kurul izni T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara
Şehir Hastanesi 1 Nolu Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan alındı (Karar no:
E1/907/2020, karar tarihi: 02.07.2020) (EK 1). Çalışmayan katılacak bütün bireyler
çalışmanın içeriği ve süresi, yapılacak olan değerlendirmeler, uygulanacak tedaviler
ve ulaşılması beklenen hedefler konusunda sözlü ve yazılı olarak bilgilendirildi ve
çalışmaya gönüllü olarak katıldıklarına dair imzalı yazılı onamları alındı.
3.1.1. Örneklem Büyüklüğü
Çalışmanın örneklemini belirlemek için, G*Power programının 3.1 sürümü
(Düseldorf, Germany) kullanıldı. Benzer bir çalışma olan Tuncer ve arkadaşlarının
(47) çalışmasına dayanarak (Ağrı şiddeti primer sonuç ölçümü alınarak ve GAS’ a
göre 23 mm’lik bir fark önemli kabul edilerek) örneklem büyüklüğü hesaplandı.
Örneklemin güç oranı β = %80 (tip II hata oranı=%20) ve tip I hata oranı α=0,05
olacak şekilde her bir gruba 12’şer kişinin dahil edilmesinin yeterli olduğu tespit
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edildi. Bununla birlikte çalışma örneklemindeki olası kayıplar da göz önünde
bulundurularak her tedavi grubu için bu sayını %15 fazlası olan 14’er birey
çalışmaya dahil edildi (Şekil 3.1.). Çalışmaya katılmak için gönüllü olan ve dahil
edilme kriterlerini bireyler kapalı zarf yöntemiyle rasgele üç tedavi grubuna ayrıldı.
Toplamda 42 adet olmak üzere, grup başına 14’er kapalı zarfın kullanıldığı bu
yöntemde, zarfın içindeki kağıtlara tedavi yöntemleri olan egzersiz, TENS ve manuel
tedavinin baş harfleri olan E, T ve M harfleri yazılarak zarflar kapatıldı. Bütün
zarflar karıştırılarak bir kutuya konuldu. Hastalardan kutudaki bu zarflardan birini
çekmeleri ve araştırmacıya vermeleri istendi. Bu yolla hastaların tedavi gruplarına
rastgele atanmaları sağlandı (103). Çalışmaya, hastaların tedavi sonrası bazı
değerlendirme parametrelerini sağlıklı bireylerin değerleriyle karşılaştırmak için,
daha başka bir ifadeyle TMER hastalarının tedavi sonrası değerlerinin sağlıklı
bireylerin değerlerine ne kadar yaklaştığını araştırmak için TMER olmayan 14
sağlıklı birey de dahil edildi. Sağlıklı bireyler dahil edilmeden önce, TMER alanında
uzman diş hekimleri tarafında muayene edildi ve TMER belirti ve bulgularına sahip
olmadıkları doğrulandı. Çalışmaya katılan bireylerin dahil edilme ve dışlama
kriterleri aşağıda belirtildi;
Dahil Olma Kriterleri:
TMER olan hastalar için:
- 18-60 yaş aralığında ve kas kaynaklı tek taraflı TMER teşhisi konulmuş
olmak
- Fonseca Anamnestik Anketine (103) göre orta veya şiddetli TMER’ye sahip
olmak
- TMER belirtilerinin ve çiğneme kaslarında ağrı şikayetinin en az altı aydır
var olması
- Son altı ay içinde TMER’ye yönelik tedavi almamış olmak
- Splint, diş teli ve/veya ağrıya yönelik ilaç kullanmıyor olmak
Sağlıklı bireyler için:
- 18-60 yaş aralığında olmak ve TMER belirti ve bulgularına ve servikal
bölge problemlerine sahip olmamak
- Diş teli gibi ağız ve çene eklemine yönelik araç/aparat kullanmıyor olmak
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Dışlama Kriterleri:
TMER olan hastalar ve sağlıklı bireyler için:
- Değerlendirmeye veya iletişim kurmaya engel olacak durumların varlığı
- Servikal bölge ve/veya TME’ye yönelik operasyon/travma geçirmiş olmak
- Sistemik, romatolojik veya psikiyatrik hastalık tanısı almış olmak
- Gebelik durumu olan bireyler

Şekil 3.1. Hasta akış diyagramı
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3.2. Yöntem
Çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden ve dahil edilme kriterlerine
uyan TMER teşhisi konulan bireyler, egzersiz grubu, TENS grubu ve manuel tedavi
grubu olmak üzere üç gruba ayrıldı. Egzersiz grubundaki bireylere daha önceki
çalışmalarda etkinliği rapor edilmiş olan TME ve servikal bölgeye yönelik esneklik,
kuvvetlendirme egzersizleri ve postür egzersizleri uygulandı. Bireylerden bu
egzersizleri altı hafta boyunca, günde beş kez, iki set ve her sette 10 tekrar olacak
şekilde yapmaları istendi. TENS grubundaki bireylerden de egzersiz grubuna verilen
egzersizleri aynı şekilde yapmaları istendi. Bununla birlikte bu gruptaki hastalara,
haftada üç gün ve her seansta 30 dakika olmak üzere ardışık günlerde altı hafta
boyunca analjezik etkisinden faydalanmak amacıyla TENS akımı uygulandı. Manuel
tedavi grubundaki bireylerden de aynı egzersizleri aynı şekilde yapmaları istendi. Ek
olarak bu gruptaki bireylere altı hafta boyunca haftada üç kez ve ardışık günlerde
olmak üzere manuel tedavi tekniklerini içeren manuel tedavi uygulandı. Üç farklı
tedavi yönteminin değerlendirme parametreleri üzerindeki etkilerini karşılaştırmak
için tedavi grupları, tedavi öncesinde ve tedavi sonrasında olmak üzere iki kez, sağlık
bireyler ise bir kez değerlendirildi. Çiğneme kasları olan masseter ve anterior
temporalis kaslarının aktivitasyonlarının yEMG ile değerlendirilmesi haricinde bütün
değerlendirmeler

aynı

araştırmacı

tarafından

yapıldı.

Çiğneme

kaslarının

aktivitasyonlarının yEMG ile değerlendirilmesi ise, yEMG değerlendirmesi ve
analizi konusunda eğitimli ve tecrübeli aynı zamanda tedavi gruplarındaki hastalara
kör

bir

klinisyen

tarafından

gerçekleştirildi.

Sosyo-demografik

bilgilerin

kaydedilmesinden sonra aşağıdaki değerlendirmeler her üç gruptaki hastalara ve
sağlıklı bireylere uygulandı;
1- Ağrı şiddetinin değerlendirilmesi (Görsel analog skala ile)
2- Basınç ağrı eşiğinin değerlendirilmesi (Algometrik ölçüm ile)
3- Çiğneme kaslarının aktivitesinin değerlendirilmesi (Yüzeyel elektromygrafi
ile)
4- Postür değerlendirmesi (Temporomandibular eklem ve servikal bölge eklem
hareket açıklığının değerlendirilmesi ile)
5- Psikolojik durumun değerlendirilmesi (Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği
ile)
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6- Yaşam kalitesinin değerlendirilmesi (SF-36 Yaşam Kalitesi Değerlendirme
Ölçeği ile)
7- Temporomandibular eklem fonksiyonel durumunun değerlendirilmesi
(Fonseca Anamnestik Anketi ve Mandibular Fonksiyon Bozukluğu Anketi ile)
3.3. Değerlendirme Yöntemleri
3.3.1. Demografik Özelliklerin Kaydedilmesi
Çalışmaya katılan bireylerin yaşı (yıl), boy uzunluğu (cm), vücut ağırlığı
(kg), beden kütle indeksi (BKİ) (kg/m2), mesleği, şikayet süresi (yıl) özgeçmiş ve
soygeçmiş bilgileri kaydedildi.
3.3.2. Ağrı Şiddetinin ve Çiğneme Kalitesinin Değerlendirilmesi
Tedavi gruplarındaki hastaların ağrı şiddeti ve çiğneme kaliteleri tedavi
öncesinde ve sonrasında ölçüldü. Dinlenme sırasındaki ve çiğneme gibi çene eklemi
aktiviteleri sırasındaki ağrının şiddeti görsel analog skala (GAS) ile değerlendirildi.
Düz bir kağıt üzerindeki 10 santimetre uzunluğundaki çizginin en soluna “ağrı yok”
en sağ ucuna ise “mümkün olan en şiddetli ağrı” yazıldı. Katılımcıdan dinlenme ve
çene aktivitesi sırasındaki ağrısını çizgi üzerinde işaretlemesi istendi. En sol uçtan
işaretli noktaya kadar olan mesafe milimetrik cetvel ile ölçülerek ağrı şiddeti
santimetre cinsinden her iki durum için kaydedildi (105). Çiğneme kalitesinin
değerlendirilmesinde de GAS kullanıldı. On santimetre uzunluğundaki çizginin en
soluna “mümkün olan en kötü çiğneme kalitesi” en sağ ucuna ise “mümkün olan en
iyi çiğneme kalitesi” yazıldı. Katılımcıdan mevcut çiğneme kalitesini çizgi üzerinde
işaretlemesi istendi. En sol uçtan işaretli noktaya kadar olan mesafe milimetrik cetvel
ile ölçülerek çiğneme kalitesi santimetre cinsinden kaydedildi.
3.3.3. Basınç Ağrı Eşiğinin Değerlendirilmesi
Basınç ağrı eşiği (BAE), kastaki hassasiyetin değerlendirilmesine olanak
veren ve ağrı eşiğinin değerlendirilmesinde kullanımı önerilen algometrik ölçüm
yöntemi ile dijital algometre cihazı (Jtech Commander Algometer) kullanılarak
tedavi gruplarındaki hastalarda tedavi öncesinde ve sonrasında değerlendirildi.
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Algometre ile ölçüm TMER probleminin olduğu tarafta, literatürde tarif edilen
şekilde masseter kasının gövdesi, temporalis kasının ön parçası ve TME lateral
kapsülü üzerinden yapıldı (Şekil 3.2.). Cihazın uç kısmı ile hassasiyetin ölçülmek
istendiği bölgeye dik olacak şekilde kademeli olarak basınç uygulandı ve oluşan
basınçla katılımcıdan ilk ağrı hissettiği anda bildirmesi istendi ve ölçüm
sonlandırıldı. Ağrı oluşumuna neden olan kuvvet Newton (N) cinsinden kaydedildi.
Bir dakikalık dinlenme aralarıyla üçer kez ölçüm yapıldı ve üç ölçümün ortalaması
alınarak kaydedildi (105).

Şekil 3.2. Algometrik ölçümün yapılışı
3.3.4. Çiğneme Kaslarının Aktivitelerinin Yüzeyel EMG ile
Değerlendirilmesi
Çiğneme kasları olan masseter ve anterior temporalis kaslarının çiğneme
sırasındaki aktiviteleri yEMG yöntemiyle portatif EMG cihazı (DELSYS® Trigno
Wireless sEMG System) kullanılarak sağlıklı bireylerde bir kez, tedavi gruplarındaki
hastalarda ise tedavi öncesinde ve sonrasında, değerlendirildi (Şekil 3.3.). Kas
aktivitesinin yüzeyel elektrotlar kullanılarak yEMG ile değerlendirilmesi noninvaziv, uygulaması kolay ve güvenilir bir yöntem olarak tanımlanmış (26, 27),
masseter ve temporalis anterior kaslarının yEMG ile değerlendirilmesinin
tekrarlanabilir ve güvenilir olduğu bildirilmiştir (107, 108).
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Şekil 3.3. Çalışmada kullanılan yüzeyel EMG cihazı (DELSYS® Trigno Wireless
sEMG System) ve yüzeyel elektrotları
EMG Sinyallerinin Kaydı
Çalışmamızda, önceki çalışmalarda (33, 109, 110) çiğneme kasları olan
masseter ve anterior temporalisin aktivitelerinin değerlendirilmesinde kullanılan
standartlaştırılmış yEMG protokolleri (MVC ve çiğneme) kullanıldı. Ölçüm
yapılacak ortamın izole, sessiz ve oda sıcaklığının yaklaşık 25°C olmasına dikkat
edildi. TMER’li hastaların tedavi öncesi ve sonrası ölçümleri ve sağlıklı bireylerin
ölçümleri günün aynı saatinde yapıldı. yEMG ölçümü, tedavi gruplarındaki TMER’li
hastalarda problemin olduğu tarafta, sağlıklı bireylerde ise donminant çiğneme
tarafında tek taraflı olarak bu alanda eğitimli ve tecrübeli, tedavi gruplarındaki
hastalara ve sağlıklı bireylere kör bir klinisyen tarafından literatürde önerilen şekilde
gerçekleştirildi. Sağlıklı bireylerden elde edilen veriler, tedavi gruplarındaki
TMER’li hastaların tedavi sonrası değerleri ile karşılaştırmak amacıyla kullanıldı.
Erkek katılımcılardan yEMG ölçümünün yapılacağı gün ölçüme hemen gelmeden
önce sakal tıraşı olmaları, kadın katılımcılardan ise ölçümün yapılacağı gün ve saatte
ölçüm sonuçlarını olumsuz etkileyebilecek krem, makyaj malzemesi gibi ürünleri
ciltlerinde kullanmamaları istendi. Ölçüm öncesi masseter ve anterior temporalis
kaslarından ölçüm alınacak bölgeleri alkollü solüsyonla silinerek bölge kir ve yağdan
arındırıldı. Katılımcının, başı desteksiz olacak şekilde sandayeye dik olarak oturması
sağlandı. Ölçüm boyunca karşıya bakması, herhangi baş, boyun, gövde ve ekstremite
hareketleri yapmaması, konuşmaması ve gülmemesi konusunda uyarıldı. yEMG
cihazının (DELSYS® Trigno Wireless sEMG System) kablosus elektrotlarının
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yerleştirileceği referans noktalar işaretlendi. Daha sonra çift taraflı bant vasıtasıyla
elektrotlar literatürde önceki çalışmalarda belirtilen referans noktalarına kas liflerine
paralel olacak şekilde çiğneme kaslarının gövdelerine yerleştirildi (Şekil 3.4.). Bu
referans noktalar temporalis kasının anterior parçası için kasın ön kenarı boyunca
dikey olarak koronal sütür üzeri iken, masseter kası için mandibular açıdan gözün dış
kantusuna çizilen çizgi ile ağız kenarından tragusa çizilen çizginin kesişimi olan
yerde kasın en şişkin yeridir (26, 27). yEMG protokolü kapsamında çiğneme
kaslarının aktivitesi, tek taraflı olarak hastalarda problemin olduğu tarafta, sağlıklı
bireylerde ise dominant çiğneme tarafında, altı saniye maksimum istemli sıkma
(MVC) ve 15 saniye sakız çiğneme fonksiyonları sırasında ölçüldü (26). Elektrot
yerleşimi yapıldıktan sonra üçer dakikalık dinlenme aralarıyla üç kez sakız çiğneme
testi uygulandı. Katılımcıdan standart bir şekersiz sakızı önce birkaç kez çiğneyerek
hamur kıvamına getirmesi ve hazır olduğunda bildirmesi istendi. 15 saniyelik sakız
çiğneme fonksiyonu sırasındaki EMG aktiviteleri kaydedildi (26). Çiğneme aktivitesi
sonrasında dinlenmeyi takiben MVC testine geçildi. Ölçüm yapılacak tarafta alt-üst
birinci ve ikinci azı dişleri arasına 10 mm kalınlığında steril pamuk rulo yerleştirildi.
Katılımcıdan altı saniye boyunca maksimum ısırma kuvveti uygulayarak sıkabildiği
kadar güçlü şekilde pamuk ruloyu sıkması/ısırması istendi. Katılımcıyı motive etmek
için MVC testi boyunca sesli uyaran verildi. MVC testi üçer dakikalık dinlenme
araları verilerek üç kez uygulandı (26). yEMG cihazından elde edilen siyallerin
“EMGworks Acquisition” yazılımı ile bilgisayar ortamına aktarıldı.

Şekil 3.4. Yüzeyel EMG ölçümünde elektrotların yerleşimi
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EMG Sinyallerinin İşlenmesi
Sakız çiğneme ve MVC’den elde edilen ve bilgisayar ortamına aktarılan ham
sinyaller “EMGworks Analysis” yazımını ile işlendi. Öncelikle ham sinyaller olası
gürültülerden arındırılmak için filtrelerden geçirildi (Filter class: Butterworth, Order:
4, Response: Band Pass, Corner Frequency 1 (Hz): 20, Corner Frequency 2 (Hz):
500). Daha sonra filtrelenmiş MVC sinyallerine Türkçe çevirisi kök ortalama karesi
olan “Root Mean Square (RMS)” filtresi uygulandı (Window Length: 0,025 ms,
Window Overlap: 0,0125 ms). MVC’nin en yüksek RMS değeri alınarak çiğneme
fonksiyonuna ait sinyallerin normalizasyonunda kullanıldı. En son olarak elde edilen
değerlerin ortalaması alınarak istatistiksel analiz için kaydedildi. Bir başka ifadeyle,
MVC testi sırasında elde edilen çiğneme kaslarının elektriksel aktivitesi, sakız
çiğneme testi sırasında elde edilen elektriksel aktivite için referans olarak %100
performans olarak kabul edildi ve çiğneme egzersizi sırasındaki aktiviteye ait veriler
maksimum aktivitenin (MVC’nin) yüzdesi olarak sunuldu. Bu değer yüzde MVC
(%MVC) olarak ifade edilmektedir. Çalışmamızda çiğneme kasları olan masseter ve
anterior temporalisin çiğneme fonksiyonu sırasındaki aktivasyonlarını ifade etmek
için %MVC değeri kullanıldı. Bu değerin tedavi sonunda artması çiğneme aktivitesi
sırasında kasların aktivasyonlarının arttığı şeklinde yorumlandı (111).
3.3.5. Temporomandibular Eklem ve Servikal Bölge Postürünün
Değerlendirilmesi
Çalışmaya dahil edilen sağlıklı bireylerde bir kez, tedavi gruplarındaki
hastalarda ise tedavi öncesinde ve sonrasında TME ve boyun EHA’ları ölçüldü. TME
için maksimum ağız açıklığı (MAA), çenenin sağ tarafa ve sol tarafa lateral
hareketleri milimetrik cetvel ile değerlendirildi ve elde edilen değerler milimetre
(mm) cinsinden kaydedildi (Şekil 3.5.) (112). TME ile servikal bölge arasındaki
yakın ilişki birçok çalışmada ortaya konulmuştur. TMER'li hastalarda, TMER
olmayan bireylere göre servikal omurga hareket bozukluklarının/limitasyonlarının
daha fazla olabileceği bildirilmiş, hastaların değerlendirilmesinde ve tedavisinde
servikal bölgenin de göz önünde bulundurulması önerilmiştir (24). Bu yüzden
çalışmamızda servikal bölge hareketliliği de değerlendirilmiş, tedavi programlarına
servikal bölgeye yönelik egzersiz ve uygulamalar eklenmiştir. Servikal bölgenin
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hareketleri olan fleksiyon, ekstansiyon, sağ ve sol lateral fleksiyon “Cervical Range
of Motion-CROM)” cihazı ile ölçüldü. Katılımcının sırt destekli sandalyede kolları
vücuda bitişik şekilde dik pozisyonda oturması sağlandı. Nötral pozisyonda
başlanarak fleksiyon ve ekstansiyon (Şekil 3.6.), daha sonra sağa ve sola lateral
fleksiyonun hareketleri (Şekil 3.7.) ölçülerek ölçüm sonuçları derece cinsinden
kaydedildi. Servikal bölge eklem hareket açıklığının değerlendirilmesinde “CROM”
cihazının kullanımının geçerli ve güvenilir olduğu bildirilmişrir (113).

Şekil 3.5. Temporomandibular eklem eklem hareket açıklıklarının değerlendirilmesi

Şekil 3.6. “CROM” cihazı ile servikal fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerinin
ölçümü
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Şekil 3.7. “CROM” cihazı ile sağ ve sol lateral fleksiyon hareketlerinin ölçümü
3.3.6. Psikolojik Durumun Değerlendirilmesi
Tedavi gruplarındaki hastalarda tedavi öncesinde ve sonrasında psikolojik
durumun değerlendirilmesinde, depresyon ve anksiyete bakımından alınan puanları
belirlemek amacıyla Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HADS)’nin Türkçe
versiyonu kullanıldı (114). Türkçe versiyonu geçerli ve güvenilir bulunan ölçek
depresyon ve anksiyete olmak üzere iki alt skala ve toplam 14 sordan oluşur. Her
sorunun 0-3 arasında puanlandığı ölçekte alt skalalardan alınabilecek en düşük puan
“0” iken en yüksek puan “21”dir. Tek sayılardan oluşan sorulardan (1., 3., 5., 7., 9.,
11. ve 13. sorular) alınan puan anksiyete durumunu, çift sayılardan oluşan sorulardan
(2., 4., 6., 8. ,10., 12, 14. sorular) alınan puan ise depresyon durumunu gösterir. Bu
puanların azalması anksiyete ve depresyonun azaldığı anlamına gelirken, artması bu
problemlerin arttığı anlamına gelir (114).
3.3.7. Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Tedavi gruplarındaki hastalarda tedavi öncesinde ve sonrasında sağlıkla ilgili
yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde SF-36 Yaşam Kalitesi Değerlendirme Ölçeği
(SF-36)’nin geçerli ve güvenilir bulunan Türkçe versiyonu (115) kullanıldı. SF-36,
yaşam kalitesini değerlendiren fiziksel fonksiyon (FF), fiziksel rol kısıtlaması (FRK),
emosyonel rol kısıtlaması (ERK), canlılık (C), zihinsel sağlık (ZS), sosyal fonksiyon
(SF), vücut ağrısı (VA) ve genel sağlık algısı (GSA) olmak üzere sekiz alt ölçek ve
36 sorudan oluşur. Alt ölçeklerden alınabilecek en düşük puan olan “0” yaşam
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kalitesinin düşük olduğunu gösterirken, en yüksek puan olan “100” yaşam kalitesinin
yüksek olduğunu gösterir (115).
3.3.8. Temporomandibular Eklem Fonksiyonel Durumunun
Değerlendirilmesi
TME’nin fonksiyonel durumunu ve TMER’nin neden olduğu fonksiyonel
bozukluğun seviyesini değerlendirmek için tedavi öncesinde ve sonrasında tedavi
gruplarında, Fonseca Anamnestik Anketi (FAA)’nin Türkçe versiyonu (104) ve
Mandibular Fonksiyon Bozukluğu Anketi (MFBA)’nin Türkçe versiyonu (116)
kullanıldı. FAA, çene fonksiyonlarındaki sınırlanmayı, ağrı sıklığını, psikolojik
sıkıntıyı ve parafonksiyonel davranışların değerlendirilmesine izin veren 10
maddelik çok boyutlu bir araçtır. Türkçe versiyonunun yüksek güvenilirliğe ve
doğruluğa sahip olduğu ve TMER'nin tanımlanması için bir tarama aracı olarak
kullanılabileceği bildirilmiştir. Ankette sorular, 0 (hayır), 5 (bazen) ve 10 (evet) puan
üzerinden değerlendirilir. Sorulardan elde edilen toplam puanın yüksek olması
TMER şiddetinin yüksek olduğunu gösterir. FAA puanındaki azalma TMER’nin
şiddetinin

azaldığını

fonksiyonlarındaki

gösterir

bozukluk

(104).

MFBA,

seviyesini

TMER’li

değerlendirmek

hastalarda

için

çene

geliştirilmiştir.

TMER’nin, fonksiyonel sınırlanmanın ciddiyeti açısından sınıflandırılmasına izin
veren anket, belirli bir çene fonksiyonundaki zorluğu 0-4 puan arasında puanlayan (0
= zorluk yok; 1 = biraz zorluk; 2 = biraz zorluk; 3 = çok zorluk ve 4 = yardım
olmadan çok zor veya imkansız) 17 sorudan ve iki boyuttan oluşur. İlk 11 madde
Fonksiyonel Kapasite boyutunu, sonraki altı madde ise Besleme boyutunu oluşturur.
Anketten elde edilen toplam puanın yüksek olması çene fonksiyonundaki bozukluk
seviyesininin

yüksek

olduğunu

gösterir.

MFBA

puanındaki

azalma

çene

fonksiyonundaki bozukluk seviyesininin azaldığını gösterir (116).
3.4. Uygulanan Tedavi Yöntemleri
Çalışmaya dahil edilen TMER’li hastalar Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Fakültesi Ortopedik Rehabilitasyon Ünitesi’nde tedavi edildi ve
tedavilerinin takibi sağlandı. Hastalar randomize olarak Egzersiz Ggrubu (EG),
TENS Grubu (TG) ve Manuel Tedavi Grubu (MTG) olmak üzere üç gruba ayrıldı.
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Her üç gruptaki hastaya da hasta eğitimi verildi, bütün hastaların TME ve servikal
bölgeye yönelik esneklik, kuvvetlendirme egzersizlerini ve postür düzgünlüğü için
postür egzersizlerini düzenli olarak yapmaları istendi. Hasta eğitimi kapsamında
bütün hastalar; TMER hakkında, olası etyolojik faktörleri ve risk faktörleri
konularında, TME’yi olumsuz etkileyebilecek faktörler/davranışlar ve TMER’nin
yönetimi konularında ayrıntılı şekilde aydınlatıldılar. Çenenin dinlenme pozisyonu
tüm hastalara öğretildi ve bu pozisyonu gün içinde sürekli korunmaları konusunda
bilgilendirildi. Çenenin dinlenme pozisyonu; ağzın hafif açık, dudakların bitişik,
dişlerin birbirleri ile temas etmediği ve dilin üst sert damakta yer aldığı pozisyondur.
Bu dinlenme pozisyonunun, çiğneme kaslarındaki gerginliğin ve ağrının azalmasına
yardımcı olabileceği rapor edilmiştir (63, 79). Hastalara verilen hasta eğitimi
aşağıdaki maddelerden oluşmaktaydı (79):
- Ağızdan yüzeyel solunum yerine burundan ve derin solunumu tercih edin.
- Gülerken, esnerken, öksürürken ve hapşırırken çenenizi destekleyin.
- Tek taraflı çiğnemekten kaçının, çiğneme aktivitesinde her iki tarafı da
kullanın.
- Yüzüstü yatışı tercih etmeyin.
- Başın, omuzun ve gövdenin dik pozisyonda olmasına dikkat edin; başınızın
ve omuzlarınızın önde pozisyonlandığı ve sırt kamburunuzun arttığı uygun olmayan
postürlerden kaçının.
- Şikayetlerinzin arttığı dönemlerde çene hareketlerinizi azaltın.
- Çiğneme kaslarınıza ve çene ekleminize aşırı yük bindiren; diş sıkmak,
kalem, tırnak veya sert cisim ısırmak ve sakız çiğnemek gibi zararlı ağız
alışkanlıklarından uzak durun.
- Özellikle ağrılı durumlarda yumuşak besinlerle beslenin, fındık, badem,
elma, havuç gibi gibi sert yiyecekler yemekten kaçının.
- Çenenizin fazla miktarda açıklamasını gerektirecek kalın yiyecekleri
ısırmaktan kaçının.
- Lokmaları küçülterek yiyin ve çiğnemesi zor yiyecekleri tercih etmeyin.
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3.4.1. Egzersiz Tedavisi
Kas kaynaklı TMER'nin tedavisinde iyi planlanmış germe, gevşeme,
koordinasyon, güçlendirme ve postür egzersizlerini içeren egzersiz tedavisinin etkili
olduğu bildirilmiştir (40). Çalışmamızda her üç gruptaki TMER’li hastalara, ağrıyı
ve kas spazmını azaltmak, yumuşak dokuların ve kasların esnekliğini, kuvvetini,
enduransını ve koordinasyonunu artırmak, postürün iyileşmesine yardımcı olmak
amacıyla TME ve servikal bölgeye yönelik germe ve esneme, koordinasyon,
izometrik kuvvetlendirme egzersizleri ve postür düzgünlüğü için postür egzersizleri
verildi (40, 47, 48). Hastalardan, egzersizlerin düzgün, doğru ve kontrollü yapılması
açısından bütün egzersizleri ayna karşısında yapmaları istendi. Egzersizlerin düzenli
olarak yapılması ile gergin yapıların esnekliğinin ve zayıf kasların kuvvetinin
artabileceği, postürün iyileşebileceği ve bu olumlu gelişmelerle şikayetlerinin
azalabileceği konusunda hastalar cesaretlendirildiler. Bütün hastalardan egzersizleri
günde beş kez iki set ve her sette 10 tekrarlı olmak üzere altı hafta boyunca
yapmaları istendi. Egzersizleri yaparken nefes tutmamaları için sesli sayı saymaları
istendi. EG’deki hastalardan sadece egzersiz programındaki egzersizleri tarif edilen
şekilde yapmaları istendi ve bu hastalar, egzersizlerin doğru yapıldığından emin
olmak için haftada bir kez kliniğimize kontrole çağrıldılar. TG ve MTG’deki hastalar
dan da bu egzersizleri yapmaları istendi, ilave olarak bu hastalar, altı hafta boyunca
TENS tedavi veya manuel tedavi aldılar.
Temporomandibular Ekleme Yönelik Egzersizler
TME’de yumuşak dokuların ve çiğneme kaslarının esnekliğini artırmak ve
kasların gevşemesini sağlamak amacıyla ağrı sınırında germe egzersizleri uygulandı
(40). Yumuşak dokuların kaslarının esnekliğini artırmanın yanı sıra germe
egzersizleriyle, otojenik inhibisyonla, çiğneme kaslarındaki olası spazmların
gevşetilmesi amaçlandı (83). Hastalardan egzersizleri yaparken son noktada 10’a
kadar sesli saymaları istendi.
- TME’ye yönelik açma yönünde pasif germe egzersizi: Oturur pozisyonda
hastadan, ağzını mümkün olduğunca açması daha sonra parmaklarıyla üst ve alt ön
dişlerinden kavrayarak açma yönünde pasif olarak germe uygulaması istendi (Şekil
3.8.).
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- TME’ye yönelik lateral yönde pasif germe egzersizi: Oturur pozisyonda
hastadan, çenesini mümkün olduğunca sağ veya sol tarafa yana doğru kaydırması
daha sonra eliyle çenesinin lateralinden itme kuvveti uygulayarak kaydırma yönünde
pasif olarak germe uygulaması istendi (Şekil 3.8.).

Şekil 3.8. TME’ye yönelik açma yönünde ve lateral yönde pasif germe egzersizi

TME’de çiğneme kaslarının kuvvetini, enduransını ve koordinasyonunu
artırmak amacıyla ağrı sınırında kuvvetlendirme ve koordinasyon egzersizleri
uygulandı (40). Hastalardan egzersizleri yaparken son noktada 10’a kadar sesli
saymaları istendi.
- TME’ye yönelik açma yönünde izometrik kuvvetlendirme egzersizi: Oturur
pozisyonda hastadan, ağzını açması ve bu hareketi sürdürürken eliyle çenesinin
altından kapatma yönünde çenesine direnç uygulaması istendi (Şekil 3.9.). Çeneyi
açan kasların izometrik bu kontraksiyonu ile aynı zamanda, bu kasların antagonistleri
olan çeneyi kapatan temporalis, masseter, medial ve lateral pterigoid kaslarının
resiprokal inhibisyonla gevşemesi amaçlandı (83).
- TME’ye yönelik kapatma yönünde izometrik kuvvetlendirme egzersizi:
çiğneme kaslarını kuvvetlendirmek için oturur pozisyonda hastadan, ağzını
kapatması ve bu hareketi sürdürürken parmaklarıyla üst ve alt ön dişlerinden
kavrayarak açma yönünde kuvvet uygulaması istendi (Şekil 3.9.).
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- TME’ye yönelik lateral yönde izometrik kuvvetlendirme egzersizi: Oturur
pozisyonda hastadan, çenesini sağ veya sol tarafa yana doğru kaydırması bu hareketi
sürdürürken eliyle çenesinin lateralinden bu harekete zıt yönde itme kuvveti
uygulaması istendi (Şekil 3.9.).

Şekil 3.9. TME’ye açma ve kapatma yönünde izometrik kuvvetlendirme egzersizi

- TME’ye yönelik koordinasyon egzersizleri: TME’nin haraketlerinde ve
çiğneme kaslarının aktivasyonlarında senkronizasyon sağlamak için, ayna karşısında
oturur pozisyonda hastalardan, yavaş ve kontrollü izotonik ağız açma, kapatma ve
çeneyi laterale kaydırma yönlerinde egzersizler yapmaları istendi.
Servikal Bölgeye Yönelik Egzersizler
Kas kaynaklı TMER hastalarında servikal bölgeye yönelik manuel tedavi ve
egzersiz gibi tedavi uygulanmalarının ağrı şiddetini azaltmada, çiğneme kaslarının
basınç ağrı eşiklerini ve ağrısız ağız açıklığını artırmada faydalı olabileceği
bildirilmiştir (117). Çalışmamızda servikal bölgede yumuşak dokuların ve boyun
kaslarının esnekliğini artırmak ve boyun kasların gevşemesini sağlamak amacıyla
pasif ve aktif germe egzersizleri, boyun kaslarının kuvvet ve enduranslarını artırmak
amacıyla izometrik kuvvetlendirme egzersizleri ağrı sınırında uygulandı (117, 118).
- Servikal bölgeye yönelik fleksiyon, ekstansiyon ve sağ/sol lateral fleksiyon
yönlerinde pasif germe egzersizleri: Oturur pozisyonda hastadan, fleksiyon yönünde
germe için başını fleksiyona getirmesi son noktada elleriyle enseden fleksiyon

47

yönünde germe uygulaması, ekstansiyon yönünde germe için başını fleksiyona
getirmesi son noktada elleriyle ekstansiyon yönünde germe uygulaması istendi.
Sağ/sol lateral fleksiyon yönünde germeler için, boynunu lateral fleksiyona getirmesi
son noktada eliyle başının lateralinden destekleyerek germe uygulaması istendi.
Omuzun depresyon pozisyonunda olmasına dikkat edildi (Şekil 3.10.).

Şekil 3.10. Servikal bölgeye yönelik fleksiyon, ekstansiyon ve sağ/sol lateral
fleksiyon yönlerinde pasif germe egzersizleri

- Servikal bölgeye yönelik fleksiyon, ekstansiyon ve sağ/sol lateral fleksiyon
yönlerinde izometrik kuvvetlendirme egzersizleri: Baş nötral pozsiyonda olacak
şekilde otururan hastadan; fleksiyon yönünde kuvvetlendirme için, başını fleksiyona
getirmeye çalışırken elleriyle alnından direnç uygulayarak harekete karşı koyması,
ekstansiyon yönünde kuvvetlendirme için, başını ekstansiyon getirmeye çalışırken
elleriyle ensesinden direnç uygulayarak harekete karşı koyması istendi. Sağ/sol
lateral fleksiyon yönünde kuvvetlendirmeler için başını lateral fleksiyona getirmeye
çalışırken eliyle başının lateralinden direnç uygulayarak harekete karşı koyması
istendi (Şekil 3.11.).

Şekil 3.11. Servikal bölgeye yönelik fleksiyon, ekstansiyon ve sağ/sol lateral
fleksiyon yönlerinde izometrik kuvvetlendirme egzersizleri
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Postür Düzgünlüğüne Yönelik Egzersizler
TMER’nin etyolojisinde ve prognozunda postürün önemli olduğunu bildiren
araştırmacılar (39, 40), çene, baş, boyun ve gövdenin dizilimini düzeltmek ve
optimize etmek için tedavi programına postür egzersizlerinin de eklenmesini
önermişlerdir. Çalışmamızda uygun postürü elde etmek, böylece kaslara ve diğer
yapılara binen yüklenmeleri azaltmak amacıyla hastalara postür düzgünlüğüne
yönelik egzersizler verildi. Aynı zamanda hastalar, uygun olmayan postürün TMER
için hazırlayıcı ve belirti ve bulgularda kötüleşmelere neden olabilen bir faktör
olduğu,

bu

yüzden

uygun

olmayan

postürlerden

sakınmaları

konusunda

bilgilendirildi (39, 47).
- “Chin Tuck” egzersizi: Çenenin geriye çekilmesi olarak Türkçe’ye tercüme
edilen “Chin Tuck”, üst servikal verteralarda fleksiyon ile alt servikal verteralarda
ekstansiyonun kombine edildiği bir egzersizdir. Başın anterior tilti gibi servikal bölge
kaynaklı

postüral

problemlerde

kullanımı

önerilen

bu

egzersiz,

boyun

stabilizasyonunda görevli kasların kuvvetlendirilmesi için kullanılabilmektedir.
Çalışmamızda egzersizi yapaken dik oturma pozisyonundaki hastadan, baş parmağını
çenesine yerleştirmesi, parmağını hareket ettirmeden çenesini geriye doğru gerginlik
hissedinceye kadar çekmesi ve bu pozisyonu 10 saniye boyunca koruması istendi
(Şekil 3.12.) (119).
- Omuz retraksiyonu ve skapular adduksiyon egzersizi: Dik oturma
pozisyonundaki hastadan, “Chin Tuck” egzersizi ile birlikte omuzlarını geriye
götürürken aynı zamanda kürek kemiklerini birbirine yaklaştırması ve bu pozisyonu
10 saniye boyunca koruması istendi (Şekil 3.12.).
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Şekil 3.12. “Chin Tuck” egzersizi ve omuz retraksiyonu ve skapular adduksiyon
egzersizi
3.4.2. TENS Tedavisi
TENS grubundaki hastalardan egzersizleri tarif edilen şekilde düzenli olarak
yapmaları istendi. Bununla birlikte bu gruptaki hastalara analjezik etki elde etmek
amacıyla, altı hafta boyunca haftada üç kez (ardışık olmayan günlerde) ve her seansta
30 dakika olmak üzere TENS akımı uygulandı. Uygulama için, kombine elektriksel
stimulasyon cihazının (Chattanooga İntelect Advanced Combo) “Asimetrik Bifazik
Konvensiyonel TENS” modu frekansı 100 Hz ve akım süresi 40-100 mikrosaniye
olacak şekilde kullanıldı. İki kanal ile 4 yüzeyel yapışkan elektrot ağrılı bölgeye
yapıştırıldı. Hasta uyuşma karıncalanma hissedinceye kadar akım şiddeti artırıldı.
Hastanın ağrı durumu da göz önünde bulundurularak, uyuşma karıncalanma hissi
azalınca akım şiddetinde artış sağlandı (Şekil 3.13.) (30, 32, 34).
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Şekil 3.13. TENS akımı uygulaması
3.4.3. Manuel Tedavi
Manuel tedavi grubundaki hastalardan da egzersizleri tarif edilen şekilde
düzenli olarak yapmaları istendi. Bununla birlikte bu gruptaki hastalara altı hafta
boyunca haftada üç kez (ardışık olmayan günlerde) ve her seansta 30 dakika olmak
üzere yumuşak doku mobilizasyonu ve masajı, friksiyon masajı, eklem
mobilizasyonu ve post-izometrik relaksasyon tekniklerinden oluşan manuel tedavi
yöntemleri uygulandı (46-49).
- Klasik masaj ve yumuşak doku mobilizasyonu: Lokal kan dolaşımını
artırmak, ağrıyı azaltmak, kas ve fasya gerginliğini azaltmak, rahatlatıcı etkiler elde
ederek gevşeme sağlamak amacıyla masseter, temporalis ve boyun kaslarına her kas
bölgesine üçer dakikalık yumuşak doku mobilizasyonu ve kneading ve stroking
tekniklerini içeren klasik masaj uygulandı (Şekil. 3.14.) (49).

Şekil 3.14. Masseter, temporalis ve boyun kaslarına klasik masaj ve yumuşak doku
mobilizasyonu uygulaması
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- Friksiyon masajı: Fibröz yapışıklıkları çözmek ve lokal kas spazmını
azaltmak amacıyla TME hattının lateraline, masseter ve temporalis kaslarındaki
myofasial trigger noktalar üzerine ve retrodiskal bölgeye yaklaşık ikişer dakikalık
friksiyon masajı uygulandı (Şekil. 3.15.) (46-48).

Şekil 3.15. TME hattının lateraline, masseter ve temporalis kaslarındaki myofasial
trigger noktalar üzerine friksiyon masajı uygulaması

- Eklem mobilizasyonu: Ağrıyı azaltmak, yumuşak dokuların esnekliğini
artırarak ve çiğneme kaslarının mekanik ve refleks olarak gevşemesini sağlayarak
eklem hareket açıklığını artırmak, eklem hareketlerinde restorasyon sağlayarak
eklem kinematiğinin düzeltilmesine yardımcı olmak amacıyla TME’ye yönelik üç
farklı eklem mobilizasyonu 10’ar kez uygulandı (46-48). Bu uygulama yaklaşık 8
dakika sürdü. Uygulanan mobilizasyonlar aşağıda listelenmiştir;
 TME traksiyonu (Şekil. 3.16.),
 TME traksiyonla birlikte anterior kaydırma (Şekil. 3.17.),
 TME traksiyonla birlikte medial/lateral kaydırma (Şekil. 3.18.)
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Şekil 3.16. TME traksiyonu

Şekil 3.17. TME traksiyonla birlikte anterior kaydırma
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Şekil 3.18. TME traksiyonla birlikte medial/lateral kaydırma

- Post-izometrik relaksasyon tekniği: Post-izometrik relaksasyon tekniğinin
masseter kasında gevşeme sağlayarak ağız açıklığının artmasına yardımcı olduğu
bildirilmiştir (50). Çalışmamızda çeneyi kapatan kaslardaki artmış tonusu azaltarak
bu kasların gevşemesine yardımcı olmak amacıyla kas enerji tekniklerinden postizometrik relaksasyon uygulandı. Hastadan ağzını ağrısız noktaya kadar açması
istendi. Daha sonra hastadan maksimum ısırma kuvvetinin yaklaşık %25’ini
kullanarak 5 saniye boyunca ağzını kapatmaya çalışması istendi. Bu sırada hareketin
tersi yönünde (çeneyi açma yönünde) aynı kuvvette el ile direnç uygulandı. Hastanın
yeterince dinlenmesi sağlanarak bu teknik 15 kez uygulandı ve uygulama toplamda
yaklaşık beş dakika sürdü (Şekil. 3.19.) (50).

Şekil 3.19. Post-izometrik relaksasyon tekniği uygulaması
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3.5. İstatistiksel Analiz
İstatistiksel analizler SPSS version 24 yazılımı (IBM SPSS Statistics for
Windows, Version 24.0. Armonk, NY: IBM Corp.) kullanılarak yapıldı. Değişkenlerin
normal dağılıma uygunluğu görsel (histogram ve olasılık grafikleri) ve analitik
yöntemler (Shapiro-Wilk testleri) kullanılarak incelendi. Tanımlayıcı analizler
normal dağılan değişkenler için ortalama ve standart sapma kullanılarak verildi.
Nominal değişkenler için ise sayı ve % verildi. Egzersiz, TENS ve Manuel Tedavi
gruplarının ölçümle belirlenen değerlerinin karşılaştırılmasında One Way ANOVA
testi

kullanıldı.

Üç

ve

daha

fazla

grubun

kategorik

değişkenler

için

karşılaştırılmasında Ki-kare testi (Pearson ki-kare) kullanıldı. Egzersiz, TENS ve
Manuel Tedavi gruplarının ölçümle belirlenen değişkenlerinin zaman içindeki
değişimi ve grup zaman etkileşimlerini değerlendirmek için tekrarlı ölçümlerde iki
yönlü varyans analizi (Mixed design repeated measures ANOVA) kullanıldı. Etki
büyüklüğü eta korelasyon ile değerlendirildi. Etki büyüklüğü değeri; 0,10 = küçük
etki, 0,25 = orta etki, 0,40 = büyük etki olarak kabul edildi (120). İstatistiksel
anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi.
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4. BULGULAR
4.1. Bireylere Ait Bulgular
Egzersiz Grubu (EG), TENS Grubu (TG) ve Manuel Tedavi Grubu
(MTG)’ndaki bireylere ve TMER olmayan sağlık bireylere ait fiziksel ve demografik
özellikler Tablo 4.1.’de verildi. Fiziksel ve demografik özellikler bakımından gruplar
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05). Fiziksel ve demografik
özelliklerin dağılımı bakımından grupların benzer olduğu görüldü.
Tablo 4.1. Gruplara ait fiziksel ve demografik özelliklerin karşılaştırılması
Değiş
ken

Yaş (yıl)
Boy (cm)
Vücut ağırlığı
(kg)
BKİ (kg/m2)
Şikayet Süresi
(yıl)

Cinsiyet

Sağlıklı
Grup
(n=14)

X± SS
38,1±3,9
168,4±6,4

Manuel
Tedavi
Grubu
(n=14)
X± SS
39,3±3,5
167,2±4,2

X± SS
37,1±4,1
172,3±5,4

0,311
0,918

0,817
0,438

73,5±2,8

71,6±4,4

72,3±2,7

70,4±4,1

0,460

0,711

25,6±1,7

24,3±1,5

25,7±1,6

24,8±1,8

0,863

0,466

4,2±0,7

4,1±0,9

4,5±0,8

0,874

0,425

Egzersiz
Grubu
(n=14)

TENS
Grubu
(n=14)

X±SS
37,4±3,2
171,2±5,7

n
Kadın 10

(%)
71,4

n
11

(%)
78,6

n
9

Erkek 4

28,6

3

21,4

5

(%) n
64,3 9
35,7

5

(%)
64,3
35,7

F

X2
0,929

p

p
0,818

BKİ: Beden kütle indeksi, F: One Way ANOVA Testi, X²: Kikare analizi, X: Ortalama, SS: Standart sapma

4.2. Bireylerin Ağrı Şiddeti Değerlerinin Karşılaştırılması
Çalışmaya dahil edilen gruplardaki hastaların GAS ile ölçülen dinlenme ve
çene aktivitesi sırasındaki ağrı şiddeti değerlerinin zaman ve zaman-grup
karşılaştırması Tablo 4.2.’de verildi. Tedavi sonrasında EG, TG ve MTG gruplarında
(grup içi değişimleri) dinlenme ve çene aktivitesi sırasındaki ağrı şiddeti değerlerinin
anlamlı olarak azaldığı gözlendi (p<0,05).
Ağrı şiddeti değerlerindeki zaman içindeki değişimler gruplar arasında
karşılaştırıldığında, anlamlı farklılıklar bulundu (p<0,05). Dinlenmedeki ağrı
şiddetinin Manuel Tedavi Grubu’da Egzersiz Grubu’na kıyasla daha fazla azaldığı,
Egzersiz Grubu ile TENS Grubu ve Manuel Tedavi Grubu ile TENS Grubu
arasındaki değişim farklarının benzer olduğu tespit edildi. Çene aktivitesi sırasındaki
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ağrı şiddetinin Manuel Tedavi Grubu’nda ve TENS Grubu’nda Egzersiz Grubu’na
kıyasla daha fazla azaldığı, bununla birlikte Manuel Tedavi Grubu ve TENS Grubu
arasındaki değişim farkının benzer olduğu görüldü (Tablo 4.2.).
Tablo 4.2. Grupların dinlenme ve çene aktivitesi sırasındaki ağrı şiddeti değerlerinin,
tedavi öncesi-sonrası değerlerinin grup içi ve gruplar arasında
karşılaştırılması

Değişken

Dinlenmede TÖ
Ağrı (cm)
TS
Çene
TÖ
Aktivitesi
Sırasında
TS
Ağrı (cm)

Manuel
Tedavi
Zaman
Grubuc
(n=14)
X±SS
F/p

Egzersi
Grubua
(n=14)

TENS
Grubub
(n=14)

X ± SS

X±SS

3,9±0,7
2,7±0,5

4,0±0,6
1,9±0,3

4,0±0,8
1,0±0,5

7,1±0,9

7,3±0,8

7,2±0,8

4,9±0,6

3,60,5

2,0±0,3

Grup*Zama
n
Eşli
F/p
Karşılaştırma

η2

1867,9 /
p<0,001

118,5 /
p<0,001

a-c

0,85

2169,7 /
p<0,001

117,6 /
p<0,001

a-c, a-b

0,85

TÖ: Tedavi öncesi, TS: Tedavi sonrası, Tekrarlı Ölçümlerde İki yönlü Varyans Analizi (Mixed design repeated
measures ANOVA), X: ortalama, SS: Standart sapma, η2: Etki büyüklüğü

4.3. TME Lateral Kapsülünün, Maseter ve Anterior Temporalis
Kaslarının BAE Ölçüm Değerlerinin Karşılaştırılması
Çalışmaya dahil edilen gruplardaki hastaların TME lateral kapsülünün,
maseter ve anterior temporalis kaslarının BAE değerlerinin zaman ve zaman-grup
karşılaştırması Tablo 4.3.’de verildi. Tedavi sonrasında EG, TG ve MTG gruplarında
(grup içi değişimleri) TME lateral kapsülünün, maseter ve anterior temporalis
kaslarının BAE değerlerinin anlamlı olarak arttığı gözlendi (p<0,05).
BAE

değerlerindeki

zaman

içindeki

değişimler

gruplar

arasında

karşılaştırıldığında, anlamlı farklılıklar bulundu (p<0,05). TME lateral kapsülü ve
anterior temporalis kası BAE’sinin en fazla Manuel Tedavi Grubu’nda arttığı, bunu
sırasyla TENS Grubu ve Egzersiz Grubu’nun izlediği görüldü. Maseter kası
BAE’sinin ise Manuel Tedavi Grubu’nda Egzersiz Grubu’na göre anlamlı olarak
daha fazla arttığı, bununla birlikte Egzersiz Grubu ile TENS Grubu arasındaki
değişim farkının ve Manuel Tedavi Grubu ile TENS Grubu arasındaki değişim
farkının benzer olduğu görüldü (Tablo 4.3.).
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Tablo 4.3. Grupların TME lateral kapsülünün, masseter ve anterior temporalis
kaslarının basınç ağrı eşiği değerlerinin, tedavi öncesi-sonrası
değerlerinin grup içi ve gruplar arasında karşılaştırılması

X±SS
TME-Lateral TÖ 20,1±1,7
Kapsül BAE
TS 26,4±2,2
(N)

X±SS
20,8±1,6
33,4±2,5

Manuel
Grup*Zama
Tedavi
η2
n
Eşli
c Zaman
Grubu
Karşılaştırma
F/p
(n=14)
X±SS
F/p
21,0±2,3 3648,1 /
358,6 /
a-c, b-c, a-b 0,94
p<0,001
p<0,001
41,5±4,4

TÖ 8,9±1,9

8,3±1,6

8,1±1,4

TS 18,8±3,9

24,4±4,6

1159,0 /
30,3±5,2 p<0,001

TÖ 10,8±1,5

10,4±1,2

10,7±1,2

TS 22,2±2,8

27,9±3,2

2903,7 /
33,3±3,8 p<0,001

Değişken

Masseter
kası BAE
(N)
Anterior
Temporalis
Kası
BAE (N)

Egzersiz
Grubua
(n=14)

TENS
Grubub
(n=14)

56,9 /
p<0,001
219,2 /
p<0,001

a-c

0,74

a-c, b-c, a-b 0,84

TME: Temporomandibular eklem, BAE: Basınç ağrı eşiği, N: Newton, TÖ: Tedavi öncesi, TS: Tedavi sonrası,
Tekrarlı Ölçümlerde İki yönlü Varyans Analizi (Mixed design repeated measures ANOVA), X: ortalama, SS:
Standart Sapma, η2: Etki büyüklüğü

4.4. Çiğneme Kalitesi Değerlerinin ve Masseter ve Anterior Temporalis
Kaslarına Ait %MVC Değerlerinin Karşılaştırılması
Çalışmaya dahil edilen gruplardaki hastaların GAS ile ölçülen çiğneme
kalitesi değerlerinin ve masseter ve anterior temporalis kaslarına ait %MVC
değerlerinin zaman ve zaman-grup karşılaştırması Tablo 4.4.’te verildi. Tedavi
sonrasında EG, TG ve MTG gruplarında (grup içi değişimleri) çiğneme kalitesi
değerlerinin ve masseter ve anterior temporalis kaslarına ait %MVC değerlerinin
anlamlı olarak arttığı gözlendi (p<0,05).
Çiğneme kalitesi değerlerinin ve masseter ve anterior temporalis kaslarına ait
%MVC değerlerinin zaman içindeki değişimleri, gruplar arasında karşılaştırıldığında
anlamlı farklılıklar bulundu (p<0,05). Çiğneme kalitesinin en fazla Manuel Tedavi
Grubu’nda arttığı, bunu sırayla TENS Grubu ve Egzersiz Grubu’nun izlediği tespit
edildi. Her iki %MVC değerinin Manuel Tedavi Grubu’nda Egzersiz Grubu ve
TENS Grubu’na kıyasla daha fazla arttığı, bununla birlikte her iki %MVC değeri için
Egzersiz Grubu ile TENS Grubu arasındaki değişim farklarının benzer olduğu
görüldü (Tablo 4.4.).
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Tablo 4.4. Grupların çiğneme kalitesi, masseter yüzde MVC ve ön temporalis yüzde
MVC değerlerinin, tedavi öncesi-sonrası değerlerinin grup içi ve gruplar
arasında karşılaştırılması

Değişken

Egzersi
Grubua
(n=14)
X±SS
TÖ 2,5±0,7

Çiğneme
Kalitesi (cm) TS 4,7±0,6
Masseter
TÖ 13,3±2,1
kası-%MVC
TS 17,3±2,7
(%)
Anterior
TÖ 11,3±1,8
Temporalis
kası-%MVC TS 14,8±2,4
(%)

TENS
Grubub
(n=14)
X±SS
2,6±0,5
7,3±0,5
12,9±1,5

Manuel
Eşli
η2
Tedavi
Grup*Zaman
Zaman
Karşılaştırma
Grubuc
(n=14)
F/p
X± SS
F/p
2,5±0,6 5198,9 /
4187,7 /
a-c, b-c, a-b
0,99
p<0,001
9,3±0,5 p<0,001

20,8±2,3

13,4±1,8 3975,2 /
25,3±2,4 p<0,001

11,2±1,4

12,0±2,0

17,3±2,1

2862,2 /
22,6±2,7 p<0,001

327,1 /
p<0,001

a-c, b-c

0,94

274,9 /
p<0,001

a-c, b-c

0,93

%MVC: Yüzde maksimum istemli kontraksiyon değeri, TÖ: Tedavi öncesi, TS: Tedavi sonrası, Tekrarlı
Ölçümlerde İki yönlü Varyans Analizi (Mixed design repeated measures ANOVA), X: Ortalama, SS: Standart
sapma, η2: Etki büyüklüğü

4.5. TME Hareket Açıklığı Değerlerinin Karşılaştırılması
Çalışmaya dahil edilen gruplardaki hastaların MAA, TME sağa lateral
hareket ve TME sola lateral hareket değerlerinin zaman ve zaman-grup
karşılaştırması Tablo 4.5.’te verildi. Tedavi sonrasında EG, TG ve MTG gruplarında
(grup içi değişimleri) MAA, TME sağa lateral hareket ve TME sola lateral hareket
değerlerinin anlamlı olarak arttığı gözlendi (p<0,05).
MAA, TME sağa lateral hareket ve TME sola lateral hareket değerlerindeki
zaman içindeki değişimler gruplar arasında karşılaştırıldığında, anlamlı farklılıklar
bulundu (p<0,05). MAA değerinin Manuel Tedavi Grubu’nda Egzersiz Grubu’na
göre daha fazla arttığı, Egzersiz Grubu ile TENS Grubu arasındaki değişim farkının
ve Manuel Tedavi Grubu ile TENS Grubu arasındaki değişim farkının benzer olduğu
görüldü. TME sağa lateral hareket değerinin en fazla Manuel Tedavi Grubu’nda
arttığı, bunu sırasıyla TENS Grubu ve Egzersiz Grubu’nun izlediği tespit edildi.
TME sola lateral hareket değerinin Manuel Tedavi Grubu’nda Egzersiz Grubu’na ve
TENS Grubu’na kıyasla daha fazla arttığı, bununla birlikte Egzersiz Grubu ve TENS
Grubu arasındaki değişim farkının benzer olduğu görüldü (Tablo 4.5.).
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Tablo 4.5. Grupların maksimum ağız açıklığı miktarı, TME sağa lateral hareket ve
tme sola lateral hareket ölçüm değerlerinin, tedavi öncesi-sonrası
değerlerinin grup içi ve gruplar arasında karşılaştırılması

Değişken

Egzersiz
Grubua
(n=14)
X±SS

Maksimum TÖ 18,9±3,5
Ağız Açıklığı
TS 24,6±4,5
(mm)
TME Sağa
Lateral
Hareket
(mm)
TME Sola
Lateral
Hareket
(mm)

TENS
Grubub
(n=14)
X±SS
18,4±3,2

Manuel
Tedavi
Zaman
Grubuc
(n=14)
X±SS
F/p

28,9±4,9

18,6±3,2 1524,3 /
36,1±5,8 p<0,001

TÖ 3,6±0,5

3,6±0,5

3,4±0,5

TS 4,8±0,8

6,6±1,2

8,9±0,7

TÖ 3,6±0,5

3,4±0,5

3,5±0,5

TS 4,9±0,8

6,4±1,2

8,8±0,7

Eşli
Grup*Zaman Karşılaştırma
F/p

139,3 /
p<0,001

1215,3 /
p<0,001

175,5 /
p<0,001

958,4 /
p<0,001

124,5 /
p<0,001

a-c

η2

0,87

a-c, b-c, a-b 0,90

a-c, b-c

0,86

TME: Temporomandibular eklem TÖ: Tedavi öncesi, TS: Tedavi sonrası, Tekrarlı Ölçümlerde İki yönlü Varyans
Analizi (Mixed design repeated measures ANOVA), X: Ortalama, SS: Standart sapma, η2: Etki büyüklüğü

4.6. Servikal Bölge Fleksiyon, Ekstansiyon, Sağa ve Sola Lateral
Fleksiyon EHA Değerlerinin Karşılaştırılması
Çalışmaya dahil edilen gruplardaki hastaların servikal bölge fleksiyon,
ekstansiyon, sağa ve sola lateral fleksiyon EHA değerlerinin zaman ve zaman-grup
karşılaştırması Tablo 4.6.’da verildi. Tedavi sonrasında EG, TG ve MTG gruplarında
(grup içi değişimleri) fleksiyon, ekstansiyon, sağa ve sola lateral fleksiyon EHA
değerlerinin anlamlı olarak arttığı gözlendi (p<0,05).
Fleksiyon, ekstansiyon, sağa ve sola lateral fleksiyon EHA değerlerindeki
zaman içindeki değişimler gruplar arasında karşılaştırıldığında, anlamlı farklılıklar
bulundu (p<0,05). Fleksiyon ve ekstansiyonun en fazla Manuel Tedavi Grubu’nda
artış gösterdiği, bunu sırasıyla TENS Grubu ve Egzersiz Grubu’nun izlediği görüldü.
Sağa lateral fleksiyonun Manuel Tedavi Grubu’nda ve TENS Grubu’nda Egzersiz
Grubu’na göre daha fazla arttığı, Manuel Tedavi Grubu ile TENS Grubu arasındaki
değişim farklarının benzer olduğu görüldü Sola lateral fleksiyonun ise Manuel
Tedavi Grubu’nda Egzersiz Grubu’na kıyasla daha fazla arttığı, bununla birlikte
Egzersiz Grubu ile TENS Grubu arasındaki değişim farkının ve Manuel Tedavi
Grubu ile TENS Grubu arasındaki değişim farkının benzer olduğu görüldü (Tablo
4.6.).
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Tablo 4.6. Grupların servikal fleksiyon, ekstansiyon, sağa ve sola lateral fleksiyon
ölçüm değerlerinin, tedavi öncesi-sonrası değerlerinin grup içi ve gruplar
arasında karşılaştırılması

Değişken

Servikal
Fleksiyon
(̊)
Servikal
Ekstansiyon
(̊)
Servikal
Lateral
Fleksiyon
Sağ ( ̊ )
Servikal
Lateral
Fleksiyon
Sol ( ̊ )

Egzersiz
Grubua
(n=14)

TENS
Grubub
(n=14)

X±SS
TÖ 30,9±2,3

X±SS
30,7±2,4

TS 39,8±3,2

45,5±3,0

TÖ 34,4±2,1

35,0±2,4

TS 44,6±2,5

Manuel
Tedavi
Grubuc Zaman
(n=14)
X±SS
31,4±2,6

Eşli
Grup*Zaman
Karşılaştırma
F/p

η2

F/p

7783,5 /
52,8±3,8 p<0,001

454,6 /
p<0,001

a-c, b-c, a-b

0,95

53,2±3,1

34,2±2,1 12861,5 /
58,9±3,1 p<0,001

711,4 /
p<0,001

a-c, b-c, a-b

0,97

TÖ 21,7±2,8

22,5±3,1

21,8±2,9

0,91

34,4±4,7

201,6 /
p<0,001

a-c, a-b

TS 27,9±3,7

2457,6 /
p<0,001
39,9±4,4

TÖ 22,9±2,7

21,8±2,6

21,1±2,2

0,88

33,3±3,7

147,2 /
p<0,001

a-c

TS 30,5±3,6

2951,3 /
37,9±3,6 p<0,001

TÖ: Tedavi öncesi, TS: Tedavi sonrası, Tekrarlı Ölçümlerde İki yönlü Varyans Analizi (Mixed design repeated
measures ANOVA), X: Ortalama, SS: Standart sapma, η2: Etki büyüklüğü

4.7. Bireylerin Fonseca Anamnestik Anketi Puanlarının Karşılaştırılması
Çalışmaya dahil edilen gruplardaki hastaların FAA puanlarının zaman ve
zaman-grup karşılaştırması Tablo 4.7.’de verildi. Tedavi sonrasında EG, TG ve MTG
gruplarında (grup içi değişimleri) FAA puanlarının anlamlı olarak azaldığı gözlendi
(p<0,05).
FAA

puanındaki

zaman

içindeki

değişimler

gruplar

arasında

karşılaştırıldığında, anlamlı farklılıklar bulundu (p<0,05). FAA puanınn Manuel
Tedavi Grubu’nda Egzersiz Grubu’na kıyasla daha fazla azaldığı, bununla birlikte
Egzersiz Grubu ile TENS Grubu arasındaki değişim farkının ve Manuel Tedavi
Grubu ile TENS Grubu arasındaki değişim farkının benzer olduğu görüldü (Tablo
4.7.).
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Tablo 4.7. Grupların Fonseca Anamnestik Anketi puanlarının, tedavi öncesi-sonrası
değerlerinin grup içi ve gruplar arasında karşılaştırılması

Değişken

Egzersiz
Grubua
(n=14)
X±SS

FAA
puanı

TENS
Grubub
(n=14)

Manuel
Tedavi
Zaman
Grubuc
(n=14)

X±SS

X±SS

TÖ 66,8±12,5

66,4±12,2

TS 46,8±9,1

33,2±5,8

Eşli
η2
Grup*Zaman Karşılaştırma
F/p

F/p

67,9±12,7 1027,5 /
15,7±5,1 p<0,001

72,4 /
p<0,001

a-c

0,78

FAA: Fonseca Anamnestik Anketi, TÖ: Tedavi öncesi, TS: Tedavi sonrası, Tekrarlı Ölçümlerde İki yönlü
Varyans Analizi (Mixed design repeated measures ANOVA), X: Ortalama, SS: Standart sapma, η2: Etki
büyüklüğü

4.8. Bireylerin Mandibular Fonksiyon Bozukluğu Anketi Puanlarının
Karşılaştırılması
Çalışmaya dahil edilen gruplardaki hastaların MFBA puanlarının zaman ve
zaman-grup karşılaştırması Tablo 4.8.’de verildi. Tedavi sonrasında EG, TG ve MTG
gruplarında (grup içi değişimleri) MFBA puanlarının anlamlı olarak azaldığı
gözlendi (p<0,05).
MFBA

puanındaki

zaman

içindeki

değişimler

gruplar

arasında

karşılaştırıldığında, anlamlı farklılıklar bulundu (p<0,05). MFBA puanınn Manuel
Tedavi Grubu’nda Egzersiz Grubu’na kıyasla daha fazla azaldığı, bununla birlikte
Egzersiz Grubu ile TENS Grubu arasındaki değişim farkının ve Manuel Tedavi
Grubu ile TENS Grubu arasındaki değişim farkının benzer olduğu görüldü (Tablo
4.8.).
Tablo 4.8. Grupların Mandibular Fonksiyon Bozukluğu Anketi puanlarının, tedavi
öncesi-sonrası değerlerinin grup içi ve gruplar arasında karşılaştırılması

Değişken

MFBA TÖ
puanı TS

X±SS

X±SS

Manuel
Tedavi
Grubuc
(n=14)
X±SS

3,9±0,9

3,8±0,8

3,9±0,8

2,5±0,7

1,5±0,5

0,4±0,5

Egzersiz
Grubua
(n=14)

TENS
Grubub
(n=14)

Zaman

Grup*Zaman
F/p

η2
Eşli
Karşılaştırma

F/p
997,0 /
71,0 / p<0,001
p<0,001

a-c

0,78

MFBA: Mandibular Fonksiyon Bozukluğu Anketi, TÖ: Tedavi öncesi, TS: Tedavi sonrası, Tekrarlı Ölçümlerde
İki yönlü Varyans Analizi (Mixed design repeated measures ANOVA), X: Ortalama, SS: Standart sapma, η2: Etki
büyüklüğü
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4.9. Bireylerin HADS Ölçeği Puanlarının Karşılaştırılması
Çalışmaya dahil edilen gruplardaki hastaların psikolojik durumlarının
değerlendirilmesinde kullanılan HADS Ölçeği’nin anksiyete ve depresyon alt skala
puanlarının zaman ve zaman-grup karşılaştırması Tablo 4.9.’da verildi. Tedavi
sonrasında EG, TG ve MTG gruplarında (grup içi değişimleri) anksiyete ve
depresyon alt skala puanlarının anlamlı olarak azaldığı gözlendi (p<0,05).
Anksiyete ve depresyon alt skala puanlarındaki zaman içindeki değişimler
gruplar arasında karşılaştırıldığında, anlamlı farklılıklar bulundu (p<0,05). Her iki alt
skala puanının da Manuel Tedavi Grubu’nda Egzersiz Grubu’na kıyasla daha fazla
azaldığı gözlenirken, Egzersiz Grubu ile TENS Grubu arasındaki değişim farklarının
ve Manuel Tedavi Grubu ile TENS Grubu arasındaki değişim farklarının benzer
olduğu tespit edildi (Tablo 4.9.).
Tablo 4.9. Grupların Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği’nin anksiyete ve
depresyon alt skala puanlarının, tedavi öncesi-sonrası değerlerinin grup içi
ve gruplar arasında karşılaştırılması

Değişken

HADS-A
puanı
HADS-D
puanı

Egzersiz
Grubua
(n=14)

TENS
Grubub
(n=14)

X±SS

X±SS

TÖ

14,8±3,1

14,9±3,0

TS
TÖ
TS

9,9±3,0
12,6±3,1
8,4±3,1

6,7±2,7
13,1±2,9
5,7±2,6

Manuel
Tedavi
Zaman
Grubuc
(n=14)
F/p
X±SS

Grup*Zaman
F/p

15,1±2,9 1812,9 /
1,8±1,2 p<0,001
12,9±3,0 1070,6 /
2,6±1,1 p<0,001

Eşli
Karşılaştırma

η2

139,7 /
p<0,001

a-c

0,87

60,0 /
p<0,001

a-c

0,75

HADS-A: Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği Anksiyete alt skalası, HADS-D: Hastane Anksiyete ve
Depresyon Ölçeği Depresyon alt skalası, TÖ: Tedavi öncesi, TS: Tedavi sonrası, Tekrarlı Ölçümlerde İki yönlü
Varyans Analizi (Mixed design repeated measures ANOVA), X: Ortalama, SS: Standart sapma, η2: Etki
büyüklüğü

4.10. Bireylerin SF-36 Ölçeği Puanlarının Karşılaştırılması
Çalışmaya

dahil

edilen

gruplardaki

hastaların

yaşam

kalitelerinin

değerlendirilmesinde kullanılan SF-36 Ölçeği’nin alt ölçek (FF, FRK, ERK, C, ZS,
SF, VA ve GAS) puanlarının zaman ve zaman-grup karşılaştırması Tablo 4.10.’da
verildi. Tedavi sonrasında EG, TG ve MTG gruplarında (grup içi değişimleri) SF-36
Ölçeği’nin alt ölçek puanlarının anlamlı olarak arttığı gözlendi (p<0,05).
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Alt ölçek puanlarındaki zaman içindeki değişimler gruplar arasında
karşılaştırıldığında, anlamlı farklılıklar bulundu (p<0,05). Canlılık alt ölçeğine ait
puanların Manuel Tedavi Grubu’nda Egzersiz Grubu’na ve TENS Grubu’na kıyasla
daha fazla arttığı bulunurken, Egzersiz Grubu ve TENS Grubu arasındaki değişim
farkları benzerdi. Diğer yedi alt ölçek puanının Manuel Tedavi Grubu’nda Egzersiz
Grubu’na kıyasla daha fazla arttığı görülürken, Egzersiz Grubu ile TENS Grubu
arasındaki değişim farklarının ve Manuel Tedavi Grubu ile TENS Grubu arasındaki
değişim farklarının benzer olduğu görüldü (Tablo 4.10.).
Tablo 4.10. Grupların SF-36 Ölçeği’nin alt ölçek puanlarının, tedavi öncesi-sonrası
değerlerinin grup içi ve gruplar arasında karşılaştırılması
Egzersiz
Grubua
(n=14)

TENS
Grubub
(n=14)

X±SS
TÖ 36,6±8,4
TS 56,6±12,9
Fiziksel rol TÖ 31,7±7,9
kısıtlaması TS 49,7±11,6

X±SS
35,4±7,0
71,0±13,8
32,1±6,7

Emosyonel TÖ 34,6±8,3
rol
kısıtlaması TS 54,6±13,0

34,4±8,1

Değişken

Fiziksel
fonksiyon

Canlılık
Zihinsel
sağlık
Sosyal
fonksiyon
Vücut
ağrısı
Genel
sağlık
algısı

63,6±12,6

34,8±7,7
55,7±11,0
41,7±9,7
66,6±15,2
38,8±9,2
60,4±14,0
33,6±7,7
53,1±12,0
38,2±8,3

65,9±13,6
33,9±5,7
65,9±11,3
40,5±6,9
76,4±12,4
37,4±5,9
69,3±10,2
35,8±6,1
65,9±10,5
37,0±7,8

TS 60,3±13,0

67,4±11,6

TÖ
TS
TÖ
TS
TÖ
TS
TÖ
TS
TÖ

Manuel
η2
Tedavi
Grup*Zaman
Zaman
Eşli
Grubuc
F/p
Karşılaştırma
(n=14)
X±SS
F/p
34,7±7,2 1239,1 /
55,3 /
a-c
0,73
79,8±12,7 p<0,001
p<0,001
30,1±6,4 1847,4 /
140,8 /
a-c
0,87
p<0,001
p<0,001
81,1±9,9
34,5±8,1 2042,9 /
82,9±8,5 p<0,001
32,8±6,9 2304,8 /
81,9±9,0 p<0,001
39,2±8,5 2059,8 /
84,6±9,0 p<0,001
39,3±8,6 2276,6 /
85,4±8,3 p<0,001
34,6±7,4 2937,1 /
83,1±8,6 p<0,001
36,4±8,2 2476,0 /
83,4±8,7 p<0,001

124,7 /
p<0,001

a-c

0,86

120,9 /
p<0,001

a-c, b-c

0,86

53,5 /
p<0,001

a-c

0,73

111,0 /
p<0,001

a-c

0,85

195,5 /
p<0,001

a-c

0,90

110,4 /
p<0,001

a-c

0,85

FF:, FRK:, ERK:, C:, ZS:, SF:, VA:, GSA:, TÖ: Tedavi öncesi, TS: Tedavi sonrası, Tekrarlı Ölçümlerde İki
yönlü Varyans Analizi (Mixed design repeated measures ANOVA), X: Ortalama, SS: Standart sapma, η2: Etki
büyüklüğü

4.11. EG, TG ve MTG Gruplarının Tedavi Sonrası Ölçüm Verileri ile
Sağlıklı Gruptan Elde Edilen Ölçüm Verilerinin Karşılaştırması
Çalışmaya dahil edilen EG, TG ve MTG gruplarının tedavi sonrası ölçüm
verileri ile sağlıklı gruptan elde edilen ölçüm verilerinin karşılaştırması Tablo
4.11.’de verildi. Egzersiz Grubu, TENS Grubu ve Manuel Tedavi Grubu gruplarının
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tedavi sonrası ölçüm değerleri (masseter ve anterior temporalis kaslarına ait %MVC
değerleri, MMA, TME sağa ve sola lateral hareket miktarları) ile sağlıklı gruptan
elde edilen ölçüm değerleri karşılaştırıldığında dört grup arasında anlamlı farklılıklar
bulundu (p<0,05). Bu istatistiksel farkın hangi gruptan kaynaklandığını gösteren
Post-hoc test karşılaştırmalarına bakıldığında tüm değişkenlerde sağlıklı grup ile
diğer tedavi grupları arasında farklılıklar gözlendi (p<0,05). Tüm değişkenler için
ortalamalara bakıldığında, sağlıklı grubun değerlerine en yakın değerlere Manuel
Tedavi Grubu’nun sahip olduğu, yani ölçüm değerlerinin en fazla Manuel Tedavi
Grubu’nda sağlıklı grubun değerlerine yaklaştığı, bunu ise sırasıyla TENS Grubu ve
Egzersiz Grubu’nun izlediği tespit edildi (Tablo 4.11).
Tablo 4.11. Grupların tedavi sonrası ölçüm verileri ile sağlıklı gruptan elde edilen
ölçüm verilerinin karşılaştırılması

Değişken

Masseter kası
%MVC (%)
Anterior
Temporalis kası
%MVC (%)
Maksimum
Ağız Açıklığı
(mm)
TME Sağa
Lateral Hareket
(mm)
TME Sola
Lateral Hareket
(mm)

X±SS

X±SS

Manuel
Tedavi
Grubuc
(n=14)
X±SS

17,3±2,7

20,8±2,3

25,3±2,4

30,8±3,3

p<0,001

a-d, b-d, c-d, a-c,
b-c, a-b

14,8±2,4

17,3±2,1

22,6±2,7

26,2±2,5

p<0,001

a-d, b-d, c-d, a-c,
b-c

24,6±4,5

28,9±4,9

36,1±5,8

43,6±2,6

p<0,001

d-a, d-b, d-c, c-a,
c-b

4,8±0,8

6,6±1,2

8,9±0,7

8,3±1,0

p<0,001

a-d, b-d, a-c, b-c,
a-b

4,9±0,8

6,4±1,2

8,8±0,7

8,0±1,0

p<0,001

a-d, b-d, a-c, b-c,
a-b

Egzersiz
Grubua
(n=14)

TENS
Grubub
(n=14)

Sağlıklı
Grupd
(n=14)

p

Post-Hoc

X±SS

%MVC: Yüzde maksimum istemli kontraksiyon değeri, TME: Temporomandibular eklem, One Way ANOVA
Testi, X: Ortalama, SS: Standart sapma
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5. TARTIŞMA
Kas kaynaklı TMER’li hastalarda egzersiz tedavisi, TENS tedavisi ve manuel
tedavi yöntemlerinin çiğneme kas aktivitesi, ağrı, postür, psikolojik durum ve yaşam
kalitesi üzerindeki etkilerinin karşılaştırıldığı çalışmamızda; Egzersiz Grubu’ndaki
hastalara altı haftalık egzersiz programı verilmiştir. TENS Grubu’ndaki hastalara
egzersiz tedavisine ek olarak altı hafta boyunca haftada üç seans TENS akımı
uygulanmış, Manuel Tedavi Grubu’ndaki hastalara ise egzersiz tedavisiyle birlikte
altı hafta boyunca haftada üç seans manuel tedavi yöntemleri uygulanmıştır. Her üç
gruptaki hastanın tedavi sonrasındaki maksimum ağız açıklığı (MAA), TME’nin
sağa ve sola lateral hareket değerlerinin, masseter ve anterior temporalis kaslarının
çiğneme fonksiyonu sırasındaki aktivasyonlarını gösteren % MVC değerlerinin
karşılaştırılması amacıyla 14 sağlıklı birey de çalışmamıza dahil edilmiştir.
Çalışmamızın sonuçlarına bakıldığında; BAE değerlerini, çiğneme kalitesini,
çiğneme kaslarının çiğneme sırasındaki aktivasyonlarını, TME’nin sağa ve sola
lateral hareket miktarını ve servikal bölge fleksiyon, ekstansiyon EHA değerlerini
artırmada manuel tedavi+egzersizin diğer iki tedavi programına kıyasla daha üstün
olduğu görülmüştür. Bununla birlikte dinlenmede ve çene aktivitesi sırasındaki ağrı
şiddetini azaltmada, MAA ve servikal bölgenin sol ve sağ lateral fleksiyon EHA
değerlerini artırmada, TMER şiddetini ve çenenin fonksiyonel durumundaki
bozukluk seviyesini azaltmada, anksiyete ve depresyon skorlarını düşürerek
psikolojik durumu iyileştirmede ve yaşam kalitesini artırmada kombine tedavilerin
yalnız başına egzersiz tedavisine kıyasla daha üstün olduğu saptanmıştır.
Tüm gruplardaki bireylerin yaş, boy, vücut ağırlığı ve BKİ ortalamaları ile
birlikte şikayet sürelerinin benzer olduğu görülmüştür. Gruplar cinsiyet bakımından
karşılaştırıldığında, erkek ve kadın cinsiyet dağılımının farklı olduğu, kadın
cinsiyetin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet haricindeki diğer bütün
demografik özellikler gruplarda homojen olarak dağılmıştır.
Çalışmamıza dahil olan bütün gruplardaki hastaların tedaviye uyumlarının
mükemmel olduğu görülmüştür. Bütün hastalar egzersizleri düzenli olarak
yaptıklarını belirtmişlerdir. Egzersiz Grubu’ndaki hastaların haftalık kontrol
seanslarını, TENS ve Manuel Tedavi Grupları’ndaki hastaların ise tedavi seanslarının
hiçbirini aksatmadan tamamlamış olmaları çalışmamızın güçlü yanlarından birisi
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olmuştur. Pandemi şartlarına rağmen hastalarda gözlemlenen bu durum, hastaların
tedaviden beklentilerinin büyük ölçüde karşılandığını ve yararlanım düzeylerinin
oldukça iyi olduğunu düşündürmüştür.
5.1. Ağrı Şiddeti
TMER’li hastaların en sık yakındığı şikayet ağrıdır ve hastalar en fazla bu
şikayetleri için tedaviye başvururlar (4, 13). Stresli bir yaşam tarzına bağlı olarak
TMER’li hastalarda çiğneme kaslarının hiperaktivitesi, kaslarda disfonksiyona ve
ağrıya yol açabilir. Bu durum da çiğneme kaslarında MAS ve TME’de dejenerasyon
gelişimine zemin hazırlayabilir (5, 17). Klinikte ağrının şiddetiyle birlikte kronikliği
de oldukça önemlidir. Şiddetli ve kronik ağrı, endojen ağrı modülatör sistemlerinin
işlev bozukluğu ile ilişkilidir ve ileride ağrıyla ilişkili yetersizliklerin gelişmesine
zemin hazırlayabilir. Çiğneme kaslarında yavaş kasılan tip I lifler baskındır (25, 26).
Ağrı

nedeniyle

çiğneme

aktivitesinin

kısıtlanması

ve

çiğneme

kaslarının

kullanımının azaltılması, ağrının kronikleşmesiyle bu kaslarda kullanmama artofisine
neden olabilir. Kullanmama artofisinin uzun vadeli sonucu olarak ise çiğneme
kaslarında hızlı kasılan tip II liflerin yüzdesi artarken yavaş kasılan tip I liflerin kesit
alanında azalma meydana gelir. Lif tipindeki bu değişiklikler fonksiyon sırasında
kasların asimetrik ve koordine olmayan bir şekilde çalışmasına, çiğneme kaslarında
atrofi ve spazm gelişimine neden olarak TME’de dejeneratif değişikliklerin
gelişmesine neden olabilir (121). Bu bakımdan TMER’li hastalarda ağrı şikayetinin
mümkün olan en erken dönemde uygun yöntemlerle tedavi edilmesi önem arz
etmektedir (26). Benzer bir şekilde ağrının teorik bir araştırma modelinde, kasların
fiziksel olarak kullanılmaması, kronik ağrı durumunda kalıcı bir faktör olarak
sunulmuştur. Ağrıya bağlı olarak hastaların kasları kullanmaktan kaçınmaları ve
baskılayıcı davranışları, kasın motor kontrolünde bozulmaya, kas metabolizmasında
değişikliklere, atrofiye ve kas kuvvetinde azalmaya yol açabilir. Bu durum TMER’li
hastalarda da geçerlidir. Çiğneme kaslarında kronik MAS varlığında, ağrıya bağlı
çene hareketlerinden kaçınma davranışı nedeniyle çiğneme kaslarının aktivitesi
azalabilir. Daha sonra, bu süreçler kas atrofisine ve çiğneme performansında
azalmaya/bozulmaya neden olabilir. Zayıf kaslar MAS geliştirmeye daha yatkın
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olduğundan kronik ağrı durumu bu kaslarda devam edebilir ve bu durum kısır bir
döngü şeklinde tekrarlayabilir (26).
Gavish ve arkadaşları (26) çalışmalarında, kas kaynaklı TMER hastalarında
çiğneme kaslarını güçlendirmek amacıyla uygulanan kontrollü sakız çiğneme
egzersizinin, TME’nin istirahat ve fonksiyon sırasındaki ağrı şiddeti üzerine
etkilerini değerlendirmişlerdir. Çalışma kapsamında birinci grup, hasta eğitimiyle
birlikte sekiz hafta boyunca kontrollü sakız çiğneme egzersiz protokolüne tabi
tutulmuş, ikinci grup ise sadece hasta eğitimi almıştır. Çalışmanın sonucunda,
çiğneme egzersizini uygulayan grubun istirahat ve fonksiyon sırasındaki ağrı
şiddetlerinin anlamlı olarak daha fazla azaldığı bulunmuştur. Çalışmamızda bütün
tedavi gruplarındaki hastalara altı haftalık standardize edilmiş egzersiz programı
uygulanmıştır. Bu egzersiz programı, TME ve çiğneme kaslarına yönelik germe ve
kuvvetlendirme egzersizleri de içermiştir. Sadece egzersiz tedavisiyle takip ettiğimiz
Egzersiz Grubu’ndaki hastalarda, tedavi sonrasında el ettiğimiz ağrı şiddetinde
azalma Gavish ve arkadaşlarının (26) sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Bu
sonuçlara göre, TMER’de egzersiz tedavisinin ağrıyı azaltmada etkili bir yöntem
olduğu söylenebilir.
Rodrigues ve arkadaşlarının (30) TMER’li hastalarda tek seans TENS
tedavisinin çiğneme kas ağrısı üzerine etkilerini incelemek üzere yaptıkları
çalışmalarında, TMER’li hastalara tek seans 45 dakikalık konvansiyonel TENS
uygulanmıştır. Uygulama öncesi ve sonrasında çiğneme kas ağrısı GAS ile
değerlendirilmiştir. Tek seanslık TENS uygulaması sonrasında TMER’li hastaların,
ağrılarının önemli ölçüde azaldığı ve masseter kasının MVC’deki EMG akivitesinin
arttığı tespit edilmiştir. Aynı çalışmada kas aktivasyonunun artmasında ağrının
azalmasının etkili olduğu vurgulanmıştır.
Çalışmamızda her üç tedavi grubunda da dinlenme ve çene aktivitesi
sırasındaki ağrı şiddetinin önemli ölçüde azaldığı, bununla birlikte çiğneme
sırasındaki kas aktivasyonlarında tespit ettiğimiz artış Rodrigues ve arkadaşlarının
(30) sonuçları ile benzerdir. Ağrı çiğneme kaslarının aktivasyonları üzerinde
inhibitör bir etkiye sahip olabilir. Çiğneme kaslarındaki ağrının azalmasıyla, çiğneme
sırasındaki kas aktivasyonlarında görülen artış bu fikri desteklemektedir.
Çalışmamızda ayrıca, çiğneme sırasındaki kas aktivasyonlarında en fazla artışın,
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ağrının en fazla azalma gösterdiği Manuel Tedavi Grubu’nda olduğu saptanmış
olması, ağrı ile çiğneme sırasındaki kas aktivasyonu arasında negatif yönlü bir
ilişkinin olabileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte çalışmamızda iki
parametre arasında korelasyon incelenmemiştir. Literatür incelendiğinde ise bu
konuda yapılan çalışma sayısının oldukça az olduğu görülmektedir. TMER’li
hastalarda farklı tedavi yöntemlerinin uygulandığı, ağrı ile çiğneme sırasındaki kas
aktivasyonu arasındaki ilişkilerin incelendiği ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
Ferreira ve arkadaşları (34) TMER’li hastalarda, 50 dakikalık tek seans TENS
uygulamasının, sham TENS uygulamasına göre ağrı şiddetini anlamlı olarak daha
fazla azalttığını rapor etmişlerdir. Çalışmamızda, çene aktivitesi sırasındaki ağrı
şiddetinin, TENS Grubu’nda Egzersiz Grubu’na kıyasla daha fazla azalma gösterdiği
tespit edilmiştir. Hem egzersiz hem de TENS grubunun egzersiz tedavisi aldığı göz
önünde bulundurulduğunda TENS tedavisinin ağrıyı azaltmada daha etkili
olabileceği ve kümülatif etkinin bu sonucu ortaya çıkardığı söylenebilir.
Capellini ve arkadaşları (49) masaj tedavisinin; lokal kan dolaşımını artırdığı,
ağrı ve kas gerginliğini azalttığı, bağ dokusunda yapışıklık oluşumunu engellediği,
endojen opioidlerin üretimini ve dolaşımını iyileştirerek tonik ve rahatlatıcı etkiler
ürettiği ve gevşeme ve duygusal destek sağladığı bildirilmiştir. TMER’nin ağrı ve
kas yorgunluğu ile ilişkili olduğunu belirten Biasotto-Gonzalez ve Berzin (122),
TMER’li hastalarda 15 seanslık masaj tedavisinin (her seansta 30 dakika ve haftada
beş kez) çiğneme kaslarında kan dolaşımını ve lenfatik dolaşımı artırmak suretiyle
gevşeme sağladığı böylece çiğneme kaslarındaki ağrıyı azalttığını ifade etmiştir.
Ağrının TMER’de yetersizliği neden olan en önemli şikayetlerden biri olduğunu,
bireylerin yaşam kalitesini ve üretkenliğini düşürdüğünü belirten Capellini ve
arkadaşları (49), TMER hastalarında masaj tedavisinin ağrı üzerine etkilerini
incelemişlerdir. Çalışma grubundaki TMER’li hastalara, üç hafta boyunca hergün
toplamda 15 seans ve her seansta 30 dakika olacak şekilde masseter ve temporalis
kaslarına ve boyuna yönelik masaj uygulaması yapılmıştır. Masaj uygulamasının
klasik masaja dayandığı, yüzeyel ve derin kaydırma, friksiyon ve kneading
tekniklerini

içerdiği

belirtilmiştir.

Kontrol

grubuna

herhangi

bir

tedavi

uygulanmamıştır. Çalışma başlangıcında ve bitiminde grupların ağrı şiddetleri GAS
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ile değerlendirilmiştir ve çalışma grubundaki hastaların ağrı şiddetlerinde anlamlı bir
azalma olduğu bulunmuştur.
Tuncer ve arkadaşları (47) çalışmalarında, TMER’li hastaları iki gruba
ayırarak dört hafta boyunca birinci gruba hasta eğitimi, solunum egzersizleri,
gevşeme teknikleri, TME’ye yönelik aktif ve tekrarlı germe egzersizleri ve postür
düzgünlüğü egzersizlerinden oluşan egzersiz programı uygulamışlardır. İkinci
gruptaki hastalardan da dört hafta boyunca bu egzersizleri yapmaları istenmiş
bununla birlikte bu gruptaki hastalara ek olarak dört hafta boyunca çiğneme ve
boyun kaslarına yumuşak doku mobilizasyonu, friksiyon masajı ve TME’ye yönelik
eklem mobilizasyon tekniklerinden oluşan manuel tedavi uygulanmıştır. Yazarlar her
iki tedavi yönteminin de istirahat ve altivite sırasındaki ağrıyı azaltmada etkili
olduğunu, ancak manuel tedavinin egzersizle birlikte uygulandığı grupta istirahat ve
altivite sırasındaki ağrıdaki azalmanın daha fazla olduğunu belirtmişler ve manuel
tedavinin de dahil olduğu kombine tedavinin ağrıda daha fazla iyileşme sağladığını
ifade etmişlerdir. Çalışmamızda Egzersiz Grubu’ndaki hastalara altı hafta boyunca
sadece egzersiz tedavisi, Manuel Tedavi Grubu’ndaki hastalara ise egzersize ek
olarak hafta boyunca manuel tedavi yöntemleri uygulanmıştır. Çalışmamızın
sonucunda, dinlenme ve aktivite sırasındaki ağrı şiddetlerindeki azalmanın Manuel
Tedavi Grubu’nda Egzersiz Grubu’na kıyasla daha fazla olduğu bulunmuştur. Bu
sonuçlar Tuncer ve arkadaşlarının (47) sonuçları ile uyumludur. Egzersiz ve manuel
tedavinin kombine edildiği tedavi programı, tek başına egzersiz tedavisine kıyasla
ağrıyı azaltmada daha etkili görünmektedir. Manuel Tedavi Grubu’nda uygulanan
klasik masaj ve ekleme yönelik mobilizasyon uygulamaları, çiğneme kaslarında
mekanik ve refleks olarak gevşeme sağlayarak ve gerginliği azaltarak, kasların kan
dolaşımını artırarak (ağrıya neden olan metabolitlerin uzaklaştırılmasını sağlayarak),
analjezik etkiye sahip olan endojen opioidlerin üretimini ve dolaşımını artırarak, kapı
kontrol teorisi ile analjezik etkiler sağlayarak ağrıda daha fazla iyileşme sağlamış
olabilir.
Çalışmamızda üç grupta da dinlenme ve çene aktivitesi sırasında algılanan
ağrı şiddetinin, anlamlı olarak azaldığı, Manuel Tedavi Grubu’nda dinlenmeki ağrı
şiddetinin Egzersiz Grubu’na kıyasla daha fazla azaldığı, Manuel Tedavi ve TENS
Grupları’nda çene aktivitesi sırasındaki ağrı şiddetinin Egzersiz Grubu’na kıyasla
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daha fazla azaldığı bulunmuştur. Çalışmamızda, literatürle uyumlu şekilde TMER’de
ağrı şiddetinin azaltılmasında egzersiz tedavisinin etkili olduğu, ancak kombine
tedavilerin ağrı şiddetini azaltmada daha fazla etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.
Bununla birlikte kombine tedavilerle ilgili çalışma sayısının limitli olmasından
dolayı, ileri çalışmalarda bu sonuçların desteklenmesi faydalı olacaktır.
5.2. Basınç Ağrı Eşiği
Basınç ağrı eşiği (BAE)’nin değerlendirilmesi, kastaki hassasiyetin
değerlendirilmesine olanak veren hassas, güvenilir ve objektif bir yöntem olarak
tanımlanmaktadır. Algometre olarak isimlendirilen mekanik ya da dijital cihazlarla
yapılan bu ölçüm yönteminin, ağrı eşiğini değerlendirmede kullanımı literatürde
önerilmektedir. Ağrı şikayetini azaltmak için uygulanan tedavi yöntemleri ile, kas ve
diğer yapılardaki hassasiyeti azaltmak, bir başka deyişle BAE’yi artırmak amaçlanır
(106, 124). Literatüre bakıldığında farklı kas-iskelet sistemi kaynaklı problemlerde
basınç ağrı eşiğinin algometrik ölçüm ile yaygın olarak değerlendirildiği ancak
TMER’de BAE’nin değerlendirilmesinde algometrik ölçümün kullanımının sınırlı
olduğu görülmektedir.
La Touche ve arkadaşları (117) kas kaynaklı TMER olan hastalarda servikal
omurgaya yönelik manuel tedavi ve egzersizin ağrı ve basınç ağrı eşiği üzerine
etkilerini incelemişlerdir. Çalışmalarında, hastalara haftada iki seans olmak üzere beş
hafta boyunca servikal omurgaya yönelik manuel tedavi ve egzersiz programı
uygulanmış, masseter ve temporalis kaslarının BAE’si algometrik ölçüm ile, ağrı
GAS ile değerlendirilmiş ve ağız açıklığı ölçülmüştür. Çalışmanın sonucu olarak
servikal omurgaya yönelik uygulanan tedavinin ağrı şiddetinin azaltılmasında,
BAE’lerin artırılmasında ve ağız açıklığının iyileştirilmesinde faydalı olabileceği
rapor edilmiştir.
Morell’in (123) TMER’de manuel tedavinin etkinliğini değerlendirmek
amacıyla yaptığı derleme çalışmasında, manuel tedavi yöntemlerinin (miyofasyal
gevşetme, masaj teknikleri, servikal omurga yönelik manipulasyon ve mobilizasyon)
ağrı şiddeti ve BAE üzerine etkileri incelenmiştir. Yazar, manuel tedavi
yöntemlerinin ağrı şiddetini azaltmada ve BAE değerlerini arttırmada etkili
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olduğunu, bununla birlikte manuel tedavinin bu parametreler üzerine etkilerinin ileri
klinik çalışmalarda araştırılmasının faydalı olabileceğini belirtmiştir.
Ferreira ve arkadaşları (34) TMER’li hastalarda yaptıkları çalışmalarında,
birinci gruba 50 dakikalık tek seans aktif TENS tedavisi, ikinci gruba ise sham TENS
tedavisi uygulamışlar ve dijital algometre ile uygulamaların öncesinde ve sonrasında
masseter, anterior temporalis, sternokleidomastoid ve üst trapez kaslarının BAE
değerlerini

incelemişlerdir.

Çalışmanın

sonucunda

TENS

grubunda

BAE

değerlerindeki artış miktarlarının, sham TENS grubuna göre anlamlı olarak daha
fazla olduğu bildirilmiştir.
Calixtre ve arkadaşlarının (125) çalışmasında, TMER’li hastalara her seans
yaklaşık 35 dakika olmak üzere 5 hafta boyunca 10 seans servikal mobilizasyon (20
dakika) ve egzersiz tedavisinden (15 dakika) oluşan tedavi programı uygulanmıştır.
Ağrı şiddeti GAS ile, ağız açıklığı kaliper ile, TME fonksiyonel durumu MFBA ile
ve basınç ağrı eşiği masseter ve anterior temporalis kaslarından algometrik ölçüm ile
tedavi öncesinde ve sonrasında değerlendirilmiştir. Tedavi sonrasında ağrı şiddetinin
azaldığı, basınç ağrı eşiğinin ve ağız açıklığının arttığı ve TME fonksiyonel
durumunun iyileştiği bulunmuştur.
Herpich ve arkadaşlarının (126) TMER’li hastalarda TMER şiddeti, ağrı
şiddeti ve BAE arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla yaptıkları çalışmalarında,
TMER şiddeti Fonseca Anamnestik Anketi (FAA) ile, ağrı şiddeti GAS ile ve
çiğneme kaslarının BAE değerleri algometrik ölçüm ile değerlendirilmiştir. Yazarlar,
TMER şiddeti ile masseter kasının BAE’si arasında negatif yönlü ilişki tespit ederek
ve bu ilişkiye dayanarak, daha şiddetli TMER’ye sahip hastalarda BAE’nin daha
düşük olabileceğini bildirmişlerdir.
Çalışmamızda tedavi sonrasında bütün gruplarda, ölçülen her üç BAE
değerinin de yukarıdaki çalışma sonuçlarıyla benzer şekilde arttığı dolayısıyla
hassasiyetin azaldığı, görülmüştür. BAE değerindeki artışlar gruplar arasında
karşılaştırıldığında; TME lateral kapsülünün ve anterior temporalis kasının BAE
değerlerinin en fazla Manuel Tedavi Grubu’nda arttığı bunu TENS ve Egzersiz
Grupları’nın izlediği görülmüştür. Masseter kasının BAE değerinin ise, Manuel
Tedavi Grubu’nda Egzersiz Grubu’na göre daha fazla arttığı tespit edilmiştir.
Çalışmamızın sonuçlarına göre ölçülen BAE’lerin artmasında, yani hassasiyetin
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azaltılmasında en etkili tedavi yöntemi manuel tedavi olarak görülmektedir. TMER’li
hastalarda, TENS uygulamasının ve manuel tedavi yöntemlerinin BAE’nin
artmasında etkili olduğu bildirilmekle birlikte, literatürde TMER’li hastalara
uygulanan farklı tedavi yöntemlerinin BAE üzerine etkilerini inceleyen çalışma
sayısı oldukça azdır. Çalışmamızın bu yönüyle literatüre önemli katkılar
sağlayacağını düşünmekteyiz.
5.3. Çiğneme Kas Aktivitesi
Çiğneme kaslarında miyofasiyal ağrı varlığında bazı fizyolojik kas
parametrelerinin etkilendiği; çiğneme kaslarının kuvvetinin ve enduransının
azalmasına bağlı olarak, ısırma kuvvetinin azaldığı bildirilmiştir (26). Lund ve
arkadaşları (127), kronik ağrı varlığında agonist kas aktivitesinde bir azalma ve
bunun neticesinde de kuvvet üretiminde ve etkilenen vücut bölümünün hareket
açıklığında azalma olabileceğini ifade etmiştir. Kas aktivitesinde meydana gelen bu
tür değişiklikleri yüksek eşikli duyusal afferentler tarafından sağlanan uyarıcı ve
engelleyici ara nöronların fazik modülasyonuna dayanan bir nöro-fizyolojik model
ile açıklayan yazarlar, kronik kas-iskelet sistemi ağrısının karakteristiği olan
"disfonksiyon"un, kronik ağrı durumunda normal bir koruyucu adaptasyon olduğunu
bildirmişlerdir (127). Kronik miyofasiyal ağrı varlığında maksimum istemli
kontraksiyonun azalması; miyofasiyal ağrı semptomları azaldığında ise yeniden artış
göstermesi, kronik ağrının optimal kas performansı üzerinde etkili olduğu
varsayımını desteklemektedir (26).
Ağrıya bağlı olarak kasların yeterince kullanılmaması iyatrojenik kas
kullanmama atrofisine neden olabilir. Kasın kullanılmaması, fonksiyonel bozulma ile
birlikte kasta atrofiye ve kas kütlesinde azalmaya neden olur. Atrofiye en belirgin
yanıt güç kaybıdır (26). Atrofinin esas olarak tip I (yavaş kasılan) liflerde, yani insan
çiğneme kaslarında daha hızlı olduğu rapor edilmiştir (25, 26). Atrofik süreçlerle
birlikte, miyofibrilerde ve sarkoplazmik proteinlerde kayıplar nedeniyle kas
ağırlığında ve kas lifi alanının enine kesitinde azalma meydana gelir. Bu değişiklikler
kullanılmayan ve zayıflayan kasın EMG amplitüdünün azalmasına neden olur (26).
TMER olan hastalarda çiğneme kas fonksiyonu, çiğneme kaslarında veya
TME’deki kronik ağrı nedeniyle bozulabilir (128). TMER'li hastalarda, TMER
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olmayan sağlıklı bireylere kıyasla maksimum istemli kontraksiyon sırasında çiğneme
kaslarında daha düşük EMG aktivitesi bildirilmiştir. Çiğneme sırasında yeterli ısırma
kuvveti oluşturmak için çiğneme kaslarının koordinasyon içinde ve yeterli kas
aktivitesi üreterek çalışması gerekir. Bununla birlikte ağrının çiğneme kaslarının
aktivitesini azaltabileceği ve kaslarda asimetrik değişikliklere neden olabileceği
önceki çalışmalarda rapor edilmiştir (28, 29, 31, 33,). Santana-Mora ve arkadaşları
(29) TMER hastalarında aktivite sırasında, ağrılı taraf masseter ve temporalis
kaslarının EMG aktivitesinde azalma olduğunu bildirmişlerdir.
Mapelli ve arkadaşları (33) çalışmalarında, kronik TMER olan hastalarda
masseter ve anterior temporalis kaslarının aktivasyonlarını 15 saniyelik sakız
çiğneme testi ile ve beş saniyelik MVC testi ile sağ ve sol tarafta çift taraflı olarak
yEMG ile değerlendirmişlerdir. Aynı protokol sağlıklı bireylere de uygulanmıştır.
Hastalardan elde edilen sonuçlar sağlıklı bireylerden elde edilen sonuçları ile
karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda; MVC sırasında TMER’li hastalarda sağsol taraf çiğneme kasları arasında asimetrisi olduğu, aynı taraf masseter ve
temporalis kaslarının koordinasyonun azaldığını, kas aktivite dağılımlarının
bozulduğu (masseterden temporalis kasına doğru önemli ölçüde kaydığı)
bulunmuştur. Yazarlar kronik TMER’de semptomların şiddetinin artmasıyla çiğneme
kaslarının aktivasyonlarındaki asimetrinin arttığını, kaslarda bu şekilde bir
reorganizasyon geliştiğini ve bu durumun da çiğneme performansını olumsuz
etkilediğini bildirmişlerdir (33).
Shimada ve arkadaşları (28) sağlıklı bireylerde masseter kaslarına deneysel
ağrı oluşturmak için hipertonik salin enjeksiyonu yapmışlar, ağrılı enjeksiyon
öncesinde ve sonrasında çiğneme kaslarının MVC sırasındaki aktivasyonlarını
yEMG ile değerlendirmişlerdir. Çalışmanın sonucunda, masseter kasında oluşturulan
bu ağrının MVC sırasındaki çiğneme kas aktivasyonu üzerinde inhibitör etkilere
neden olduğu ve kas aktivitesini azalttığı bildirilmiştir. Benzer şekilde Wang ve
arkadaşları (25) sağlıklı bireyler ile yaptıkları çalışmalarında, ağrıyı indüklemek için
masseter kasına hipertonik salin enjeksiyonu yapmışlar, kas ağrısının çiğneme kas
aktivitesi üzerindeki etkilerini araştırmak için masseter ve anterior temporalis
kaslarının MVC sırasındaki yEMG aktivasyonlarını değerlendirmişlerdir. Yazarlar,
ağrının, çiğneme kaslarının motor ünite ateşlemesini inhibe ederek kasların EMG
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aktivasyonunu ve aynı zamanda çiğneme kas kuvvetini azalttığını rapor etmişlerdir
(25).
TMER olan hastalarda çiğneme kaslarının istirahatteki aktivitesinin artmış
olduğunu (kaslarda hiperaktivite olduğunu) varsayan Monaco ve arkadaşları (32)
çalışmalarında, 60 dakikalık tek seans TENS uygulamasının çiğneme kaslarının
aktivitesi üzerinde etkisini değerlendirmişlerdir. Çalışmada hastalar üç gruba
ayrılmış, birinci gruba ağrılı tarafa 60 dakikalık tek seans aktif TENS uygulaması,
ikinci gruba ağrılı tarafa 60 dakikalık tek seans sham TENS uygulaması yapılmıştır.
Üçüncü grubun kontrol grubu olduğu ve bu gruba hiçbir uygulamanın yapılmadığı
sadece 60 dakika boyunca izlendiği belirtilmiştir. Bütün gruplardaki hastaların
masseter ve anterior temporalis kaslarının dinlenme sırasındaki yEMG aktivitesi
çalışma başında ve sonunda ölçülmüştür. Sonuç olarak, çiğneme kaslarının
istirahatteki artmış aktivitesinin TENS grubunda diğer gruplara kıyasla anlamlı
olarak azaldığı bildirilmiştir.
Rodrigues ve arkadaşlarının (30) TMER’li hastalarda tek seans TENS
uygulamasının çiğneme kaslarının EMG aktiviteleri üzerine etkilerini incelemek
amacıyla yaptıkları çalışmalarına 19 TMER’li hasta dahil edilmiştir. Hastalara tek
seans 45 dakika konvansiyonel TENS uygulanmıştır. Tedavi öncesinde ve sonrasında
masseter ve anterior temporalis kaslarının MVC sırasındaki kas aktivasyonları
yEMG ile, çiğneme kas ağrısı GAS ile değerlendirilmiştir. Tek seanslık TENS
uygulaması sonrasında hastaların, ağrılarının önemli ölçüde azaldığı ve masseter
kasının MVC’deki EMG aktivitesinin arttığı tespit edilmiştir. Yazarlar MVC
sırasındaki kas aktivasyonunun artmasında, ağrının azalmasının etkili olduğunu
bildirmiş ve TENS uygulamasının çiğneme kas akivitesi üzerindeki etkilerini
inceleyen daha uzun tedavi süresine sahip araştırmaların yapılmasını önermişlerdir
(30).
TMER’li hastalarda 50 dakikalık tek seans aktif TENS ve sham TENS
uygulamalarının çiğneme kas aktivasyonları üzerine etkilerini karşılaştıran
randomize kontrollü çalışmada (34), çiğneme kaslarının çiğneme fonksiyonu ve
MVC

sırasındaki

aktivasyonları

yEMG

ile

değerlendirmiştir.

TENS

uygulamalarından sonra, aktif TENS grubundaki hastalarda, çiğneme fonksiyonu ve
MVC sırasındaki kas aktivasyonlarının anlamlı olarak arttığı görülmüştür.
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Çalışmamızda, çiğneme kaslarının çiğneme fonksiyonu sırasındaki aktivasyonlarında
artışlar, Egzersiz Grubu’nda ve TENS Grubu’nda benzer bulunmuştur. TENS
Grubu’ndaki

hastalara

da

egzersiz

tedavisi

uygulandığı

göz

önünde

bulundurulduğunda, TENS tedavisinin egzersiz tedavisine göre çiğneme fonksiyonu
sırasındaki kas aktivasyonunu artırmada üstün olmadığı, iki tedavinin benzer etkilere
sahip oldukları düşünülmüştür. Literatür incelendiğinde, çiğneme sırasındaki kas
aktivasyonu üzerinde,

egzersiz tedavisi ile TENS tedavisinin etkinliklerini

karşılaştıran çalışmaya rastlanmamış olup, bu yönüyle çalışmamız literatüre katkı
sağlayabilir.
Gavish ve arkadaşlarının (26) kas kaynaklı TMER hastalarında, çiğneme
egzersizinin çiğneme kas aktivitesi ve fonksiyonu üzerine etkilerini değerlendirmek
için yaptıkları çalışmalarında, egzersiz grubuna hasta eğitimiyle birlikte sekiz hafta
boyunca sakız çiğneme egzersiz protokolü uygulanmış, kontrol grubu ise sadece
sekiz haftalık hasta eğitimi almıştır. Çalışmanın başında ve sonunda çiğneme kas
aktivitesi yEMG ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, ergzersiz grubunda
masseterin MVC sırasındaki kas aktivitesinde kontrol grubuna göre önemli bir artış
bulunmuştur. Yazarlar, egzersiz grubundaki MVC’deki EMG amplitüdünün
artmasının kas performansının gelişmesinden kaynaklandığını, bunda ise ağrı
seviyesinin azalmasının ve kas eğitiminin önemli rollere sahip olduğunu rapor
etmişlerdir. Bununla birlikte çalışmanın sonuçlarında bazı belirsizlikler olduğu
belirtilmiş ve egzersizin çiğneme kas aktivitesi üzerindeki etkilerinin ileri
çalışmalarda

değerlendirilmesi

önerilmiştir

(26).

Çalışmamızda

Egzersiz

Grubu’ndaki bireylerde, tedavi sonrasında, masseter ve anterior temporalis kaslarının
çiğneme aktivitesi sırasındaki aktivasyonlarının önemli ölçüde arttığı gözlenmiştir.
Bu sonucumuz Gavish ve arkadaşlarının (26) sonuçları ile benzerlik göstermektedir.
Egzersiz tedavisi çiğneme kaslarının çiğneme aktivitesi sırasındaki aktivasyonlarını
artırmada etkili olabilir. Bununla birlikte çalışmamızda, masseter ve anterior
temporalis kaslarının çiğneme aktivitesi sırasındaki aktivasyonlarının, Manuel
Tedavi Grubu’nda Egzersiz Grubu’na kıyasla daha fazla arttığı bulunmuştur. Aynı
zamanda çene aktivitesi sırasındaki ağrının da Manuel Tedavi Grubu’nda Egzersiz
Grubu’na kıyasla daha fazla azaldığı gözlenmiştir. Ağrının motor ünite ateşlenmesini
inhibe ederek kas aktivitesini azaltabileceği bilgisi göz önünde bulundurulduğunda
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(25), ağrının uygun yöntemlerle azaltılması, kas aktivitesinde yeniden artış
sağlayabilir. Çalışmamızda Manuel Tedavi Grubu’nda, ağrı değerlerinin Egzersiz
Grubu’na kıyasla daha fazla azalması ve çiğneme sırasındaki kas aktivasyonunun
Manuel Tedavi Grubu’nda Egzersiz Grubu’na kıyasla daha fazla artması bu fikri
desteklemektedir. Ağrının azalmasıyla kas aktivasyonunda artış sağlanabilir.
Bununla birlikte mevcut çalışmada ağrının azalması ve kas aktivasyonlarının artması
arasındaki

ilişkilere

korelasyon

analizleri

ile

bakılmadığı

göz

önünde

bulundurulmalıdır. Bu sonuçların ileri çalışmalarla doğrulanması yararlı olacaktır.
Çalışmamızda masseter

ve

anterior

temporalis

kaslarının

çiğneme

sırasındaki aktivasyonları, non-invaziv, güvenli ve güvenilir bir yöntem olan yEMG
ile değerlendirilmiştir. Tedavi sonrasında bütün tedavi gruplarında, masseter ve
anterior temporalis kaslarının çiğneme sırasındaki aktivasyonlarının önemli ölçüde
arttığı

gözlenmiştir.

Kas

aktivasyonlarında

bu

artışlar

gruplar

arasında

karşılaştırıldığında; her iki kasa ait aktivasyon artışının Manuel Tedavi Grubu’nda ve
TENS Grubu’nda Egzersiz Grubu’na kıyasla daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
Egzersiz Grubu’ndaki ve TENS Grubu’ndaki artışların benzer olduğu görülmüştür.
Çene aktivitesi sırasındaki ağrı şiddetinin hem Manuel Tedavi Grubu’nda hem de
TENS Grubu’nda Egzersiz Grubu’na kıyasla daha fazla azalmış olmasının, bu
sonucun ortaya çıkmasında etkili olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte
çalışmamızda, bütün tedavi gruplarının tedavi sonrası “çiğneme sırasındaki kas
aktivasyonu” değerleri sağlıklı grubun değerleri ile karşılaştırıldığında, en fazla
artışların elde edildiği Manuel Tedavi Grubu’nda bile, çiğneme sırasındaki kas
aktivasyonu değerlerinin hala sağlıklı grubun değerlerinden farklı olduğu, yani daha
düşük olduğu tespit edilmiştir. Çalışmamızda bütün gruplara altı haftalık tedavi
programları uygulanmıştır. Tedavi süresinin (seans sayısının ve takip süresinin)
artırılmasıyla, TMER hastaları ile sağlık bireyler arasındaki bu farkların nasıl
değişeceği, hastaların “çiğneme sırasındaki kas aktivasyonu” değerlerinin sağlıklı
bireylerin değerleri ile benzer değerlere ulaşıp ulaşamayacağının ilerideki
çalışmalarda araştırılmasının faydalı olacağı düşüncesindeyiz.
Literatürde çiğneme kaslarının aktivitelerinin yEMG ile değerlendirildiği
çalışmalara bakıldığında, bu çalışmaların genelde; kasların dinlenme ve MVC
sırasındaki aktivitelerini değerlendiren çalışmalar, tedavi yöntemlerinin kasların
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dinlenme veya MVC sırasındaki aktiviteleri üzerine etkilerini değerlendiren
çalışmalar, tek seans uygulamaların kas aktiviteleri üzerine etkilerini değerlendiren
çalışmalar veya kontrol grubu olmayan ya da yetersiz örneklem büyüklüğüne sahip
tedavi çalışmaları olduğu görülmektedir. Çiğneme kaslarının çiğneme sırasındaki
aktivasyonları üzerine farklı tedavi yöntemlerinin etkilerini değerlendiren kontrollü
bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmamızın bu yönleriyle literatüre önemli katkılar
sağlayacağını düşünmekteyiz.
5.4. Çiğneme Kalitesi
TMER’li hastalar çiğneme kaslarında ve/veya TME’de ağrı, çene
hareketlerinde limitasyon, çiğneme güçlüğü, eklem sesleri ve çenede kayma gibi
yakınmalara sahiptir (2,3). Bu yakınmalar konuşma, gülme, içme, esneme ve
çiğneme

gibi

günlük

yaşamda

sıkça

kullanılan

önemli

aktivitelerin

gerçekleştirilmesini zorlaştırır (19). Neticede bireylerlerin günlük yaşam ve sosyal
aktiviteleri limitlenebilir ve yaşam kaliteleri azalabilir (76, 78). Çiğneme kaslarında
veya TME’deki ağrı nedeniyle çiğneme aktivitesinin kısıtlanması ve çiğneme
kaslarının

kullanımının

azaltılması

uzun

vadede

çiğneme

kaslarının

metabolizmasında ve motor kontrolünde bozulmaya neden olur. Bu ise kaslarda
artofi ve kas kuvvetinde azalmayla sonuçlanır (26, 121). Bütün bunların sonucunda
TMER’li hastalarda çiğneme kalitesi olumsuz etkilenebilir. Bununla birlikte, literatür
incelendiğinde TMER’de çiğneme kalitesini değerlendiren herhangi bir çalışmanın
olmadığı görülmektedir. Çalışmamızda tedavi gruplarındaki hastaların tedavi
öncesinde ve sonrasında çiğneme kaliteleri GAS ile değerlendirilmiştir. Bütün
gruplarda tedavi sonrasında çiğneme kalitesinin anlamlı şekilde arttığı görülmüştür.
Çiğneme kalitesindeki artışlar gruplar arasında karşılaştırıldığında ise, en fazla artışın
Manuel Tedavi Grubu’nda olduğu, bunu sırayla TENS Grubu’nun ve Egzersiz
Grubu’nun izlediği tespit edilmiştir. Çalışmamızda ağrı şiddetinin, basınç ağrı eşiği
değerlerinin, çiğneme sırasındaki kas aktivasyonu değerlerinin ve TME EHA
değerlerinin en fazla Manuel Tedavi Grubu’nda gelişme göstermesinin, çiğneme
kalitesinin en fazla Manuel Tedavi Grubu’nda artış göstermesiyle bağlantılı
olduğunu düşünmekteyiz. Manuel Tedavi Grubu’nda ağrı değerlerinde daha fazla
azalma ve çiğneme sırasındaki kas aktivasyonlarında daha fazla artış elde edilmiştir.
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Ağrının bu grupta daha fazla azalmasında, uygulanan masaj ve mobilizasyon
yöntemlerinin analjezik etkileri etkili olmuş olabilir. Çiğneme sırasındaki kas
aktivasyonlarının artması, kasların çiğneme performanslarının arttığı şeklinde
yorumlanabilir (26). Artmış çiğneme performansıyla, önceleri ısırmakta ve
çiğnemekte güçlük çekilen yiyecekler zorlanmadan daha rahat şekilde tüketilebilir.
Ayrıca ekleme uygulanan mobilizasyon yöntemleri, TME’nin hareketlerinde daha
etkili bir restorasyon sağlayarak eklem kinematiğinde daha etkili bir düzelme
sağlamış olabilir (46-48). Çiğneme kalitesiyle bu parametreler arasındaki ilişkilerin
ileri çalışmalarda incelenmesi yararlı olacaktır. Bununla birlikte elde ettiğimiz
sonuçlarımız ileride yapılacak olan çalışmalara ışık tutabilir.
5.5. TME ve Servikal Bölge Eklem Hareket Açıklığı
Servikal bölge ile TME arasındaki yakın ilişkiler birçok çalışmada
araştırılmış ve ortaya konulmuştur. Servikal bölgede gelişen bir fonksiyonel
bozukluğun, hareket kısıtlılığının çiğneme kasları ve servikal fasya aracılığıyla
TME’yi etkileyebileceği bildirilmiştir (22, 23). Servikal bölge postürünün ve
EHA’sının TME ağısı ile ilişkili olduğu (68, 69) aynı zamanda servikal bölge
postürünün TME haraketleri ve mandibulanın istirahat pozisyonu üzerinde de
etkilere sahip olduğu (53, 70) rapor edilmiştir. TMER olmayan bireylere kıyasla
TMER'li hastalarda, servikal bölge hareket bozukluklarının/limitasyonlarının daha
fazla olabileceği bildirilmiş, TMER’li hastaların değerlendirme ve tedavi
programlarına servikal bölgenin de eklenmesi önerilmiştir (24). Bu yakın ilişkiler
göz önünde bulundurulduğunda, çalışmamızda TMER’li hastaların servikal bölge
EHA’ları da değerlendirilmiş ve egzersiz programına servikal bölgeye yönelik
egzersizler eklenmiştir.
Armijo-Olivo ve arkadaşlarının (101) TMER'li hastalarda manuel tedavi ve
terapötik egzersiz müdahalelerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla yaptıkları
sistematik derleme ve meta-analiz çalışmasında; egzersiz tedavisinin ve manuel
tedavi yöntemlerinin TMER’nin tedavisinde yararlı ve güvenli yöntemler olduğu, bu
tedavilerin tek başına veya kombine olarak kullanılabileceği bildirilmiştir. Bununla
birlikte yazarlar, tek başına egzersiz tedavisine kıyasla, egzersize manuel tedavinin
de eklendiği kombine tedavilerin ağrı gibi semptomların azaltılmasında ve TME ve
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servikal bölge eklem hareket açıklıklarının artırılmasında daha etkili olabileceğini
rapor etmiştir (101).
Nicolakis ve arkadaşlarının (97) TMER’de egzersiz tedavisinin etkinliğini
incelemek amacıyla yaptıkları çalışmalarında, hastalardan TME’ye yönelik aktif ve
pasif egzersizler, vücut düzeltme ve gevşeme egzersizleri yapmaları istenmiştir.
Egzersiz tedavisi sonrasında dinlenme ve aktivite sırasındaki ağrıda, çene
fonksiyonel durumunda ve çene eklemi EHA’larında önemli iyileşmeler olduğu
rapor edilmiştir.
Medlicott ve Harris (51) tarafından yayınlanan sistematik derleme
çalışmasında;

TMER’nin

tedavisinde

aktif

egzersizler

ve

manuel

tedavi

yöntemlerinin maksimum ağız açıklığını artırmada etkili olabileceği, bununla birlikte
aktif egzersizler, manuel tedavi, postüral düzeltme ve gevşeme tekniklerinin kombine
olarak kullanılması durumunda maksimum ağız açıklığında daha fazla artış elde
edilebileceği belirtilmiştir.
Tuncer ve arkadaşları (47) çalışmalarında, TMER hastalarını iki gruba
ayırmışlar, bir gruba ev egzersiz programı vermişler, diğer gruba ise ev egzersiz
programına ilave olarak çiğneme ve boyun kaslarına yumuşak doku mobilizasyonu,
friksiyon masajı ve TME’ye yönelik eklem mobilizasyonlarını içeren manuel tedavi
programı uygulamışlardır. Çalışmanın sonucunda, maksimum ağrısız ağız açıklığı
değerinin her iki grupta da artış gösterdiğini, bununla birlikte ev egzersiz programına
manuel tedavinin eklendiği grupta artışın anlamlı olarak daha fazla olduğunu
bildirmişlerdir.
de Paula Gomes ve arkadaşları (102) TMER’li hastalarda masaj ve oklüzal
splint tedavisinin mandibular hareket açıklığı üzerine etkilerini incelemek amacıyla
yaptıkları çalışmalarında, masaj tedavisi alan gruba çiğneme kaslarına, her seansta 30
dakika olmak üzere sliding ve kneading tekniklerini içeren dört haftalık masaj
tedavisi uygulanmış, oklüzal splint tedavisi grubundaki hastalardan ise çiğneme
kaslarında gevşeme sağlamak amacıyla tasarlanan splinti dört hafta boyunca
kullanmaları istenmiştir. İki tedavi yöntemi arasındaki farkın incelenmediği bu
çalışmada, gruplardaki hastaların mandibular hareket açıklıklarının TMER olmayan
bireylerin hareket açıklıkları ile benzer değerlere ulaştığı ve her iki tedavi yönteminin
de mandibular hareket açıklığını artırmada etkili olduğu bildirilmiştir.
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Taylor ve arkadaşları (129) çalışmalarında, çene eklemine uyguladıkları
Grade IV distraksiyon mobilizasyon tekniğinin çene EHA üzerindeki anlık etkisine
bakmışlardır. Birinci gruba tek seans Grade IV distraksiyon mobilizasyon tekniği
(her tekrarın 60 saniye olduğu ve tekrarlar arasın 10 saniye dinlenmenin verildiği üç
tekrarlı), ikinci gruba ise tek seans sham mobilizasyon uygulanmış, mandibular EHA
uygulamalar öncesinde ve sonrasında değerlendirilmiştir. Sonuç olarak mandibular
EHA’yı artırmada kısa vadede Grade IV distraksiyon mobilizasyonun daha etkili
olduğunu bildiren yazarlar, mobilizasyonun kas gerginliğini azaltmada ve
mandibular hareket açıklığını arttırmada etkili bir araç olabileceğini bildirilmiştir.
Monaco ve arkadaşlarının (32) çalışmasında, 60 dakikalık tek seans TENS ve
sham TENS uygulamasının TME EHA üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışmada
birinci gruba aktif TENS, ikinci gruba ise sham TENS uygulanmıştır. Çalışmanın
sonucunda, aktif TENS grubunda TME vertikal hareket açıklığının diğer gruba göre
önemli ölçüde daha fazla arttığı bulunmuştur.
Çalışmamızda tedavi sonrasında bütün gruplarda; MAA, TME’nin sağa ve
sola lateral hareket miktarlarında anlamlı artışların olduğu bulunmuştur. MAA,
TME’nin sağa ve sola lateral hareket miktarlarındaki artışlar gruplar arasında
karşılaştırıldığında; MAA değerinin Manuel Tedavi Grubu’nda Egzersiz Grubu’na
göre daha fazla arttığı, TME’nin sağa lateral hareketindeki artışın en fazla Manuel
Tedavi Grubu’nda olduğu ve TME’nin sola lateral hareketindeki artışın Manuel
Tedavi Grubu’nda Egzersiz Grubu’na ve TENS Grubu’na kıyasla daha fazla olduğu
tespit edilmiştir. Manuel tedavi kapsamında uygulamış olduğumuz masaj ve eklem
mobilizasyonu tekniklerinin; yumuşak dokuların esnekliğinde daha fazla artış,
çiğneme kaslarının ağrı ve gerginliğinde daha fazla azaltma sağlayarak TME EHA
değerlerini daha fazla artırdığını düşünmekteyiz. Bu yönüyle manuel tedavi, eklem
hareketlerini artırmada önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu durum alanda çalışan
fizyoterapistler tarafından dikkate alınmalıdır. Sonuçlarımıza göre; egzersiz tedavisi,
egzersizle birlikte uygulanan manuel tedavi ve egzersizle birlikte uygulanan TENS
tedavisi TME’nin EHA değerlerini iyileştirmede etkilidir. Ancak, egzersizin manuel
tedaviyle birlikte uygulandığı kombine tedavi, TME EHA’larını arttırmada daha
fazla etkiye sahiptir. Çalışmamızda elde ettiğimiz bu sonuçlar, yukarıdaki
çalışmaların sonuçlarıyla uyumludur. TMER’de kombine tedavilerin tercih edilmesi
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ile, TME EHA değerlerinde daha fazla artış elde edilebilir. Bununla birlikte, tedavi
gruplarının tedavi sonrası TME EHA değerleri sağlıklı grubun değerleri ile
karşılaştırıldığında, en fazla artışların elde edildiği Manuel Tedavi Grubu’nda bile,
TME EHA değerlerinin hala sağlıklı grubun değerlerinden farklı olduğu, yani daha
düşük olduğu görülmüştür. Çalışmamızda bütün gruplara altı haftalık tedavi
programları uygulanmıştır. Tedavi süresinin (seans sayısının ve takip süresinin)
arttırılmasıyla, TMER hastaları ile sağlık bireyler arasındaki bu farkların nasıl
değişeceği, hastaların TME EHA değerlerinin sağlıklı bireylerin değerleri ile benzer
değerlere ulaşıp ulaşamayacağının ilerideki çalışmalarda araştırılmasının faydalı
olacağı düşüncesindeyiz.
Çalışmamızda gruplarının servikal bölge EHA değerlerindeki değişimler
incelendiğinde ise; bütün gruplarda tedavi öncesine kıyasla tedavi sonrasında
fleksiyon, ekstansiyon, sağ ve sol lateral fleksiyon EHA değerlerinde önemli
artışların olduğu tespit edilmiştir. EHA değerlerindeki artışlar gruplar arasında
karşılaştırıldığında; fleksiyon ve ekstansiyonun en fazla Manuel Tedavi Grubu’nda
artış gösterdiği, sağa lateral fleksiyonun Manuel Tedavi Grubu’nda diğer gruplara
göre daha fazla arttığı ve sola lateral fleksiyonun Manuel Tedavi Grubu’nda Egzersiz
Grubu’na kıyasla daha fazla arttığı görülmüştür. Bu sonuçlarımıza göre; TMER’li
hastalarda servikal bölge EHA’larını artırmada üç tedavi yöntemi de etkilidir.
Egzersizin manuel tedaviyle birlikte uygulandığı kombine tedavi ise, servikal bölge
EHA’larını arttırmada daha fazla etkiye sahiptir. Servikal bölge ile TME arasındaki
yakın ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda, çalışmamızda, TME EHA’larındaki
artışın servikal bölge EHA’larındaki artış ile ilişkili olabileceğini, servikal bölgeye
yapılan uygulamaların aynı zamanda ağrıdaki azalmaile beraber TME üzerinde
olumlu sonuçlar sağlayabileceğini düşünüyoruz.
5.6. Temporomandibular Eklem Fonksiyonel Durumu
Oliveira-Souza

ve

arkadaşları

(14)

TMER’li

hastalarda

depresyon

semptomlarının ve TME’nin fonksiyonel durumunun, hastaların yaşam kalitelerini
etkileyen iki önemli faktör olduğunu belirtmişlerdir. TMER’de çiğneme kaslarında
veya TME’de olan ağrı, eklemin hareketlerindeki kısıtlılıklar ve çiğneme kaslarının
aktivite sırasındaki aktivasyonlarının düşük olması gibi faktörler hastaların çene
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eklemlerinin fonksiyonel durumunu olumsuz etkileyebilmektedir. Bu yüzden
TMER’li hastalarda TME’nin fonksiyonel durumunun uygulanan tedavi öncesinde
ve sonrasında uygun sonuç ölçütleri ile değerlendirilmesi, tedavilerin etkinlikleri
hakkında fikir sağlayabilir (19). FAA çene fonksiyonlarındaki sınırlanmanın, çene,
baş ve kulak ağrısının sıklığının, psikolojik sıkıntının ve parafonksiyonel
davranışların değerlendirilmesine izin veren 10 maddelik çok boyutlu bir araçtır.
Anketten alınan puan TMER’nin şiddeti hakkında bilgi sağlar. Yüksek puanlar
TMER şiddetinin yüksek olduğunu gösterir (104). Mandibular Fonksiyon Bozukluğu
Anketi (MFBA), TMER’nin neden olduğu çene fonksiyonlarındaki bozukluğun
seviyesini

değerlendirmek için geliştirilmiştir. (116). Çalışmamızda tedavi

gruplarındaki hastalarda, tedavi öncesinde ve sonrasında TMER’nin şiddetini
değerlendirmede

FAA,

çene

fonksiyonlarındaki

bozukluk

seviyesini

değerlendirmede ise MFBA kullanılmıştır. Çalışmamızın sonuçlarına bakıldığında,
tedavi sonrasında bütün gruplarda TMER şiddetinin ve çene fonksiyonlarındaki
bozukluk seviyesinin önemli ölçüde azaldığı görülmüştür. Bu sonucun eklem
hareketleri, ağrı, çiğneme kas fonksiyonları ve ağız açıklığında elde edilen
gelişmelerin hastalarda oluşturduğu pozitif yöndeki katkılardan kaynaklandığını
düşünmekteyiz. Gruplar arasında karşılaştırmalarda; Manuel Tedavi Grubu’nda,
TMER şiddetinin ve çene fonksiyonlarındaki bozukluk seviyesinin Egzersiz
Grubu’na kıyasla daha fazla azaldığı tespit edilmiştir. Bu sonuca göre TMER
şiddetini ve çene fonksiyonlarındaki bozukluk seviyesini azaltmada egzersiz ile
kombine edilen manuel tedavi programı, tek başına egzersiz tedavisinden daha etkili
görünmektedir. Manuel tedavinin farklı parametreler üzerinde gösterdiği ekstra
olumlu etkiler, bu sonuçların alınmasında etkili olmuştur.
5.7. Psikolojik Durum
Ağrı somatizasyonu, anksiyete ve depresyon TMER'li hastalarda sık görülen
psikososyal problemlerdir ve bu problemler ile yaşam kalitesi arasında önemli
ilişkiler mevcuttur. TMER’li hastalarda ve TMER olmayan bireylerde stres,
anksiyete ve depresyon durumları karşılaştırıldığında; TMER’li hastaların daha
yüksek stres, anksiyete ve depresyon puanlarına ve daha düşük yaşam kalitesine
sahip oldukları bildirilmiştir. TMER hastaları somatizasyon ve depresyon belirtileri
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bakımından karşılaştırıldığında ise daha yüksek somatizasyon ve depresyon
belirtilerine sahip olan hastalarda, TME’nin fonksiyonel durumundaki bozulmanın
daha fazla olduğu ve yaşam kalitelerinin daha düşük olduğu belirtilmiştir (14).
TMER’li hastalarda psikolojik stresin semptomları artırdığı, depresyon ve anksiyete
ile TMER arasında yakın ilişkilerin bulunduğu rapor edilmiştir (14, 16). Çiğneme
kaslarında yaygın görülme sıklığına sahip olan MAS’ın nedeni ve gelişim
mekanizması hala araştırılmakla birlikte, MAS’ın gelişiminde psikoljik faktörlerin
etkili olduğunu (7) ve MAS’ın psikolojik durumu olumsuz etkilediğini (130) bildiren
çalışmalar mevcuttur.
Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, TMER’li hastalarda psikolojik
durumun değerlendirilmesi ve ortaya konulması önemlidir. Çalışmamızda tedavi
gruplarındaki hastalarda, tedavi öncesinde ve sonrasında psikolojik durum Hastane
Anksiyete Depresyon Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Tedavi yöntemlerinin psikolojik
durum üzerindeki etkileri incelendiğinde; tedavi sonrasında bütün gruplardaki
hastalarda anksiyete ve depresyon bakımından riskin azaldığı görülmüştür. Bir başka
deyişle üç tedavi grubunun da, hastaların psikolojik durumda iyileşme sağladığı
gözlenmiştir. Bu sonucun; hasta eğitimiyle birlikte TMER ve yönetimi konularındaki
farkındalıklarının artmasının, ağrı şiddeti, TMER şiddeti ve çene fonksiyon
bozukluğunun azalmasının, TME EHA değerlerinin, çiğneme kalitesinin ve çiğneme
kas aktivasyonlarının artmasından kaynalanan bir etki olduğunu düşünmekteyiz.
Çalışmamızda psikolojik durumdaki iyileşmeler gruplar arasında karşılaştırıldığında,
Manuel Tedavi Grubu’nun Egzersiz Grubu’na kıyasla daha üstün olduğu tespit
edildi. Mevcut çalışmada bütün değerlendirme parametrelerinde iyileşmeler Manuel
Tedavi Grubu’nda daha yüksekti. Manuel Tedavi Grubu’nda psikolojik durumun
daha fazla iyileşmesinde, diğer değerlendirme parametrelerindeki iyileşmenin daha
yüksek olmasının doğal bir sonucu olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca Manuel Tedavi
Grubu’nda uyguladığımız manuel tedavi yöntemlerinin yararlı ve iyileştirici etkilere
sahip olduğu bilinmektedir. Manuel tedavi uygulamaları sırasında hasta ile sağlanan
temas/dokunma sayesinde hastalar kendileri ile gerçekten ilgilenildiğine ve
kendilerine yardım edildiğine, yalnız olmadıklarına inanmış olabilir. Bu ise Manuel
Tedavi Grubu’ndaki hastaların psikolojik durumları üzerinde ekstra iyileştirici bir
etki sağlamış olabilir. Bu sonuçlar ışığında; TMER’li hastalarda egzersiz tedavisinin
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diğer parametrelerde iyileşme sağlayarak psikolojik durumda da iyileşme
sağlayabileceği, bununla birlikte egzersiz ile kombine edilen manuel tedavinin,
psikolojik durumun iyileştirilmesinde tek başına egzersiz tedavisine göre daha etkili
olduğu söylenebilir.
Psikolojik, sosyal ve fiziksel faktörlerin TMER’nin gelişiminde etkili
olduğunu ifade eden Resende ve arkadaşları (75), depresyon ve anksiyete gibi
psikolojik problemlerin TMER’nin gelişimine katkı sağlamakla kalmayıp belirti ve
bulguları artırabileceğini bildirmiştir. Yazarlar ayrıca TMER şiddeti ile psikoloik
bozukluklar arasında ilişki bulunduğunu da belirtmişlerdir. Çalışmamızda bütün
tedavi gruplarında TMER şiddeti ve çene fonksiyonundaki bozukluk seviyesi anlamlı
olarak azalmış, aynı zamanda grupların psikolojik durumları önemli ölçüde
iyileşmiştir.

Resende

ve

arkadaşlarının

(75)

sonuçlarını

da

göz

önünde

bulundurduğumuzda, uygun yöntemlerle TMER’nin tedavi edilmesi ve şiddetinin
azaltılması, hastaların psikolojik durumlarında iyileşme sağlayabilir.
Literatürde, TMER’de farklı tedavi yöntelerinin psikolojik durum üzerine
etkilerini inceleyen çalışmaların oldukça nadir olduğu görülmektedir. Costa ve
arkadaşlarının (131) çalışması bunlardan biridir. Kas kaynaklı TMER hastaları ile
yapılan bu çalışmada, birinci gruba hasta eğitimi verilmiş, ikinci gruptaki hastalara
ise hasta eğitimine ek olarak oklüzal splint tedavisi uygulanmıştır. Gruplardaki
hastaların psikolojik durumları tedavi öncesinde ve sonrasında Hastane Anksiyete
Depresyon Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda yalnızca ikinci
grupta anksiyete ve depresyon semptomlarında anlamlı iyileşme bulunmuş ve
psikolojik durumu iyileştirmede hasta eğitimine ile kombine oklüzal splint
tedavisinin daha etkili olduğu rapor edilmiştir (131).
Anksiyete ve depresyon gibi psikolojik bozuklukların, çiğneme kaslarındaki
MAS sonucu ortaya çıkabileceğini ifade eden Arola ve arkadaşları (18), ağrı ve
psikososyal faktörler arasında çift yönlü bir neden-sonuç ilişkisi olduğunu
bildirmiştir. Bu çift yönlü ilişkiye göre; ağrının artması psikolojik durumu
kötüleştirebilir, psikolojik problemlerin ortaya çıkması ise ağrı şiddetinin artmasına
ve ağrı kronikleşmesine neden olabilir. Arola ve arkadaşlarının (18) bu sonuçlarını
göz önünde bulundurduğumuzda, çalışmamızda TMER’li hastaların psikolojik
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durumlarının

iyileşmesinde,

ağrı

şiddetlerinin

azalmasının

katkısı

olduğu

söylenebilir.
5.8. Yaşam Kalitesi
Bireyin kendi yaşamından memnun olma durumunu ifade eden yaşam
kalitesi, subjektif bir iyilik halidir (132). TMER’de çiğneme sistemini oluşturan
yapılardaki fizyolojik uyum bozulur. Bunun sonucunda çiğneme kaslarında ve/veya
TME’de ağrı, eklem sesleri, çene hareket açıklığında kısıtlılık, çiğneme güçlüğü ve
çenede kilitlenme gibi birtakım belirti ve bulgular ortaya çıkar (2, 3). Başta ağrı
olmak üzere bu belirti ve bulgular konuşma, gülme, içme, esneme, ısırma ve çiğneme
gibi çene eklemini içeren önemli aktivitelerin gerçekleştirilmesini zorlaştırarak
hastaların sosyal ve günlük yaşam aktivitelerini kısıtlar (19). Bu kısıtlanmalar
psikolojik durum ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Bu
bakımdan TMER’li hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi ve yaşam
kalitesinin TMER’den ne denli etkilendiğinin ortaya konulması önemlidir (76, 78).
Çalışmamızda tedavi gruplarındaki bireylerin tedavi öncesinde ve sonrasında
sağlıkla ilgili yaşam kalitelerini değerlendirmek için SF-36 Ölçeği kullanılmıştır.
Çalışmamızda, tedavi sonrasında bütün tedavi gruplarında SF-36 Ölçeği’nin alt ölçek
puanlarında anlamlı artışların olduğu görülmüştür. Bu bize, tek başına uygulanan
egzersiz tedavisinin hastaların yaşam kalitelerini artırmada etkili olduğunu
göstermektedir. Yaşam kalitesindeki artışlar gruplar arasında karşılaştırıldığında,
canlılık alt ölçeği puanunın Manuel Tedavi Grubu’nda ve TENS Grubu’nda Egzersiz
Grubu’na kıyasla daha fazla arttığı, diğer yedi alt ölçek puanındaki artışın ise Manuel
Tedavi Grubu’nda Egzersiz Grubu’na kıyasla daha fazla olduğu tespit edildi. Bu
sonuçlardan yola çıkarak her üç tedavi yönteminin de yaşam kalitesini artırmada
etkili olduğunu, bununla birlikte egzersiz tedavisiyle kombine uygulanan manuel
tedavi programının yaşam kalitesini artırmada ek fayda sağladığını söyleyebiliriz.
Manuel Tedavi Grubu’nda yaşam kalitesindeki artışın Egzersiz Grubu’na kıyasla
daha fazla olmasının ise, bütün değerlendirme parametrelerindeki iyileşmenin
Manuel Tedavi Grubu’nda Egzersiz Grubu’na kıyasla daha fazla olmasından
kaynaklandığını düşünüyoruz.
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de Resende ve arkadaşlarının (133) TMER’li hastalarda konservatif
tedavilerin ağrı, yaşam kalitesi ve uyku kalitesi üzerine etkilerini karşılaştırmak
amacıyla yaptıkları klinik çalışmada hastalar dört hafta boyunca, oklüzal splint
tedavisi, manuel tedavi, hasta eğitimi ve hasta eğitimiyle birlikte oklüzal splint
tedavisi almışlardır. Ağrı, yaşam kalitesi ve uyku kalitesi tedavi öncesi ve sonrasında
değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, bütün tedavi gruplarında değerlendirme
parametrelerinde anlamlı iyileşmelerin olduğu, ancak, parametrelerdeki iyileşmeler
bakımından tedavi yöntemleri arasında fark olmadığı rapor edilmiştir.
Figueiro ve arkadaşları (134) kas kaynaklı TMER olan hastalarda, öz bakım
tedavisi adını verdikleri hasta eğitimi ve egzersiz tedavisinden oluşan tedavinin ağrı
ve yaşam kalitesi üzerine etkilerini incelemişlerdir. Çalışmada, hasta eğitimi
kapsamında

TMER’nin

etyolojisi,

zararlı

alışkanlık

ve

davranışlar,

diyet

modifikasyonları ve mandibulanın istirahat pozisyonunun önemi konularda hastalara
eğitim verilmiştir. Buna ek olarak TME ve servikal bölgeye germe egzersizleri ve
postür düzgünlüğüne yönelik eğitim ve egzersizler verilmiştir. Tedavinin başında,
tedavi sonunda 30. günde ve 60. günde ağrı ve yaşam kalitesi değerlendirilmiştir.
Yazarlar çalışmanın sonucunda, kas kaynaklı TMER’de öz bakım tedavisinin hem
kısa hem de orta vadede ağrıyı azaltmada ve yaşam kalitesini artırmada etkili
olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmamızda, Egzersiz Grubu’ndaki hastalara altı haftalık,
hasta eğitimi, TME ve servikal bölgeye yönelik esneklik ve kuvvetlendirme
egzersizleri ve postür düzgünlüğüne yönelik egzersizlerden oluşan tedavi programı
uygulanmıştır. Tedavi sonrasında bu gruptaki hastaların ağrı şiddetinin ve yaşam
kalitesinin önemli ölçüde arttığı bulunmuştur. Bu sonuçlarımız ile birlikte Figueiro
ve arkadaşlarının (134) sonuçlarını da göz önünde bulundurduğumuzda, hasta eğitimi
ve egzersizden oluşan tedavi programı kısa-orta vadede TMER’li hastalarda ağrı
şiddetinin azaltılmasında ve yaşam kalitesinin artırılmasında etkilidir.
Bitiniene ve arkadaşları (20) TMER'nin en yaygın semptomu olan kronik
ağrının, depresyon, stres ve anksiyete gibi çeşitli psikolojik rahatsızlıklara neden
olabileceğini ve TMER'nin neden olduğu psikolojik ve fiziksel rahatsızlıkların
hastaların yaşam kalitesini düşürebileceğini bildirmiştir. Yazarlar aynı zamanda
TMER’li hastaların düşük yaşam kalitesine sahip olduğunu ifade etmiştir. Benzer
şekilde Trize ve arkadaşları (21), TMER'li hastalarda yaşam kalitesinin, ağrıdan ve
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psikolojik rahatsızlıklardan olumsuz etkilendiğini ve bu tür problemlerin varlığının
hastaların yaşam kalitelerini düşürdüğünü belirtmiştir. TMER’de kronik ağrının ve
psikolojik problemlerin yaşam kalitesini negatif yönde etkileyebileceği (20, 21) göz
önünde bulundurulduğunda, ağrı şikayetinin azalmasıyla ve psikolojik durumun
iyileşmesiyle yaşam kalitesinin artması beklenebilir. Çalışmamızda bu fikri destekler
şekilde, tedavi gruplarındaki bütün TMER’li hastalarda ağrı şiddeti azalmış ve
psikolojik durum iyileşmiş, depresyon riski azalmış, bununla birlikte hastaların
yaşam kaliteleri de artmıştır. Bu sonuçlara göre, TMER’de etkili tedavi programları
neticesinde, ağrıda azalma ve psikolojik durumda iyileşme sağlanarak hastaların
yaşam kaliteleri artırılabilir. Egzersizlere ilave olarak manuel tedavinin uygulandığı
kombine tedavi programın yaşam kalitesini artırmada büyük katkı sağladığı
söylenebilir. Ancak çalışmamızın altı haftalık kısa-orta vadeli bir tedavi programına
sahip olduğu dikkate alınmalı ve yaşam kalitesinde elde edilen bu iyileşmelerin uzun
vadede korunup korunamadığı uzun takipli ileri çalışmalarda araştırılmalıdır.
Çalışmanın Güçlü Yanları
Literatürde TMER'nin tedavisinde, randomize kontrollü klinik çalışmaların
birtakım limitasyonlara sahip oldukları ve çalışmaların sonuçlarında belirsizlikler
olduğu belirtilmiştir, Randomize kontrollü klinik çalışma olarak gerçekleştirdiğimiz
çalışmamızın, kanıt düzeyinin objektif ölçüm yöntemlerle desteklenmesi literatüre
destek sağlanmıştır.
Literatürde TMER'li hastalarda egzersiz tedavisi, TENS tedavisi ve manuel
tedavinin çiğneme kaslarının çiğneme sırasındaki aktivasyonları üzerine etkilerini
değerlendiren bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmamızda ilk kez bu üç tedavi
yönteminin, çiğneme sırasındaki çiğneme kas aktivasyonları üzerine etkileri
karşılaştırılmıştır.
Literatürde EMG çalışmaları çok büyük oranda istirahat kas aktivitesi
üzerinde yapılmıştır. Çalışmamızda çiğneme kas aktivitesi sırasında alınan kayıtlar
hastaların fonksiyonel sonuçların ortaya konulması açısından önemlidir.
Fizyoterapi ve Diş Hekimliği mesleklerinin iş birliği ile planlanan ve
gerçekleştirilen çalışma sonuçlarımızın, mesleklerarası iletişimi geliştireceğini,
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TMER alanında çalışan klinisyen ve akademisyenlere faydalı bilgiler sağlayacağını
düşünüyoruz.
Çalışmamıza dahil olan bütün gruplardaki hastaların tedaviye uyumlarının
mükemmel olduğu görülmüştür. Bütün hastalar egzersizleri düzenli olarak
yaptıklarını belirtmişlerdir. Egzersiz Grubu’ndaki hastaların haftalık kontrol
seanslarını, TENS ve Manuel Tedavi Grupları’ndaki hastaların ise tedavi seanslarının
hiçbirini aksatmadan tamamlamış olmaları çalışmamızın güçlü yanlarından bir diğeri
olmuştur. Pandemi şartlarına rağmen hastalarda gözlemlenen bu durum, hastaların
tedaviden beklentilerinin büyük ölçüde karşılandığını ve yararlanım düzeylerinin
oldukça iyi olduğunu düşündürmüştür.
Çalışmanın Limitasyonları
Uzun süreli takibin yapılmamış olması çalışmamızın limitasyonlarından
biridir. Çalışmamızda tüm tedavi gruplarında altı haftalık tedavi programları
uygulanmıştır. Altı haftalık tedavi ve takip süresinde elde ettiğimiz sonuçlar kısa-orta
vade tedavi sonuçları olarak nitelendirilebilir. Kontrol grubuna göre hastalarda altıncı
haftada devam eden yetersizliklerin uzun dönem takiplerle incelenmesi yararlı
olacaktır. Çalışmamızın ikinci limitasyonu TMER’li hastalarda çiğneme kas
aktivitesinin poblemin olduğu tarafta tek taraflı olarak değerlendirilmiş olması,
dolayısıyla problemin olmadığı taraftaki kas aktivitesinin değerlendirilmemiş
olmasıdır. Üçüncü limitasyonumuz ise ısırma kuvvetinin ölçülmesinde kullanılan
cihaza sahip olmamamız nedeniyle, ısırma kuvvetinin değerlendirilmemiş olmasıdır.
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6. SONUÇLAR
Kas kaynaklı TMER’li hastalarda üç farklı tedavi yönteminin ağrı, çiğneme
kas aktivitesi, postür (TME ve servikal bölge eklem hareket açıklığı), psikolojik
durum ve yaşam kalitesi üzerine etkileri karşılaştırdığımız çalışmamızda elde
ettiğimiz sonuçlara göre;
 Kas kaynaklı TMER’li hastalarda dinlenme ve çene aktivitesi sırasındaki ağrı
şiddetini azaltmada her üç tedavi yönteminin de etkili olduğu bulunmuştur.
Bununla

birlikte,

dinlenmedeki

ağrı

şiddetini

azaltmada

manuel

tedavi+egzersiz tedavisinin tek başına egzersiz tedavisine kıyasla daha etkili
olduğu; çene aktivitesi sırasındaki ağrı şiddetini azaltmada manuel
tedavi+egzersiz tedavisinin ve TENS tedavisi+egzersiz tedavisinin tek başına
egzersiz tedavisine kıyasla daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara
göre çalışmamızın birinci hipotezi (H1) kısmen kabul edilmiştir.
 Kas kaynaklı TMER’li hastalarda BAE değerlerini artırmada (hassasiyeti
azaltmada) her üç tedavi yönteminin de etkili olduğu bulunmuştur. TME
lateral kapsülü ve anterior temporalis kası BAE değerlerini artırmada en etkili
yöntemin manuel tedavi+egzersiz tedavisi olduğu ve bunu sırayla TENS
tedavisi+egzersiz tedavisinin ve tek başına egzersiz tedavisinin izlediği tespit
edilmiştir. Massseter kası BAE değerini artırmada ise manuel tedavi+egzersiz
tedavisinin tek başına egzersiz tedavisine kıyasla daha etkili olduğu
görülmüştür.
 Kas kaynaklı TMER’li hastalarda masseter ve anterior temporalis kaslarının
çiğneme sırasındaki aktivasyonlarını artırmada her üç tedavi yönteminin de
etkili olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte, çiğneme sırasındaki kas
aktivasyonlarını artırmada manuel tedavi+egzersiz tedavisinin, TENS
tedavisi+egzersiz tedavisine ve tek başına egzersiz tedavisine kıyasla daha
etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre çalışmamızın ikinci hipotezi
(H2) kısmen kabul edilmiştir.
 Kas kaynaklı TMER’li hastalarda çiğeneme kalitesini artırmada her üç tedavi
yönteminin de etkili olduğu, çiğneme kalitesini artırmada en etkili yöntemin
manuel

tedavi+egzersiz

tedavisi

olduğu

ve

bunu

sırayla

TENS
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tedavisi+egzersiz tedavisinin ve tek başına egzersiz tedavisinin izlediği tespit
edilmiştir.
 Kas kaynaklı TMER’li hastalarda TME EHA değerlerini artırmada her üç
tedavi yönteminin de etkili olduğu, TME’nin sağa lateral hareket miktarını
artırmada en etkili yöntemin manuel tedavi+egzersiz tedavisi olduğu ve bunu
sırayla TENS tedavisi+egzersiz tedavisinin ve tek başına egzersiz tedavisinin
izlediği tespit edilmiştir. MAA’yı artırmada manuel tedavi+egzersiz
tedavisinin, tek başına egzersiz tedavisine kıyasla daha etkili olduğu;
TME’nin sola lateral hareket miktarını artırmada manuel tedavi+egzersiz
tedavisinin ve TENS tedavisi+egzersiz tedavisinin, tek başına egzersiz
tedavisine kıyasla daha etkili olduğu gözlenmiştir.
 Kas kaynaklı TMER’li hastalarda servikal fleksiyon, ekstansiyon, sağa ve
sola lateral fleksiyon EHA değerlerini artırmada her üç tedavi yönteminin de
etkili olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte, fleksiyon ve ekstansiyonu
artırmada en etkili yöntemin manuel tedavi+egzersiz tedavisi olduğu ve bunu
sırayla TENS tedavisi+egzersiz tedavisinin ve tek başına egzersiz tedavisinin
izlediği tespit edilmiştir. Sağa lateral fleksiyonu artırmada, manuel
tedavi+egzersiz tedavisinin ve TENS tedavisi+egzersiz tedavisinin, tek başına
egzersiz tedavisi göre daha etkili olduğu; sola lateral fleksiyonu artırmada
manuel tedavi+egzersiz tedavisinin, tek başına egzersiz tedavisine kıyasla
daha etkili olduğu gözlenmiştir. Bu sonuçlara göre çalışmamızın üçüncü
hipotezi (H3) kısmen kabul edilmiştir.
 Kas

kaynaklı

TMER’li

hastalarda

TME’nin fonksiyonel

durumunu

iyileştirmede her üç tedavi yöntemi de etkili bulunmuştur. TME’nin
fonksiyonel durumunu iyileştirmede manuel tedavi+egzersiz tedavisinin, tek
başına egzersiz tedavisine kıyasla daha etkili olduğu tespit edilmiştir.
 Kas kaynaklı TMER’li hastalarda psikolojik durumu iyileştirmede her üç
tedavi yöntemi de etkili bulunmuştur. Psikolojik durumu iyileştirmede
manuel tedavi+egzersiz tedavisinin, tek başına egzersiz tedavisine kıyasla
daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre çalışmamızın dördüncü
hipotezi (H4) kısmen kabul edilmiştir.
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 Kas kaynaklı TMER’li hastalarda yaşam kalitesini artırmada her üç tedavi
yönteminin de etkili olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte, yaşam kalitesini
artırmada manuel tedavi+egzersiz tedavisinin, tek başına egzersiz tedavisine
kıyasla daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre çalışmamızın
beşinci hipotezi (H5) kısmen kabul edilmiştir.
 Tedavi gruplarının tedavi sonrası “çiğneme sırasındaki kas aktivasyonu” ve
“TME EHA” değerleri sağlıklı grubun değerleri ile karşılaştırıldığında, her üç
tedavi grubunun da değerlerinin sağlıklı grubun değerlerinden farklı olduğu
bulunmuştur. Çiğneme sırasındaki kas aktivasyonu ve TME EHA
değerlerinin en fazla artış gösterdiği Manuel Tedavi Grubu’nda dahi, bu
değerlerin sağlıklı grubun değerlerinden daha düşük olduğu tespit edilmiştir.
Öneriler
Çalışmamızda kas kaynaklı TMER’li hastalarda egzersiz tedavisinin, TENS
tedavisinin ve manuel tedavinin ağrı, çiğneme kas aktivitesi, TME ve servikal bölge
eklem hareket açıklığı, psikolojik durum ve yaşam kalitesi üzerinde olumlu
gelişmeler sağladığı görülmüştür.
Her üç tedavi yöntemi de kas kaynaklı TMER olan hastalarda, şikayetlerde
iyileşme sağlamak fonksiyonel durumu geliştirmek ve yaşam kalitesini artırmak
amacıyla konservatif tedavi kapsamında kullanılabilir.
Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlara göre; kas kaynaklı TMER olan
hastalarda, ağrı şiddeti azaltmada, kasların ve yumuşak dokuların basınç ağrı eşiğini
yükselterek hassasiyeti

azaltmada, çiğneme kaslarının çiğneme sırasındaki

aktivasyonlarını, çiğneme kalitesini ve TME ve servikal bölge EHA’larını artırmada,
TME’nin fonksiyonel durumunu gelişirmede, psikolojik durumu iyilerştirmede ve
nihayetinde yaşam kalitesini artırmada manuel tedavinin egzersizle birlikte kombine
edildiği tedavi programı, tek başına egzersiz tedavisine göre daha etkilidir. Bu
sonuçları göz önünde bulundurduğumuzda, kas kaynaklı TMER’li hastaların
tedavisinde daha fazla gelişme elde etmek için, manuel tedavinin egzersizle birlikte
kombine edildiği tedavi programlarının kullanılmasını önermekteyiz
Çalışmamızda, çene aktivitesi sırasındaki ağrı şiddetini azaltmada, basınç ağrı
eşiğini yükselterek hassasiyeti azaltmada, TME ve servikal bölge EHA’larını
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artırmada TENS tedavisiyle egzersizin kombine edildiği tedavi programları, tek
başına egzersiz tedavisine göre daha etkili bulunmuştur. Manuel tedavinin
kullanılamadığı durumlarda, hastanın ağrısı ön planda ise egzersiz ile TENS
tedavisinin kombine edildiği tedavi programları, sadece egzersiz tedavisine göre bu
parametreler üzerinde daha fazla gelişme elde edilmesini sağlayabilir.
Çalışmamızda tedavi sonrasında, bütün tedavi gruplarının “çiğneme
sırasındaki kas aktivasyonu değerleri” ve “TME EHA değerleri” sağlıklı grubun
değerleri ile karşılaştırıldığında, en fazla artışların elde edildiği Manuel Tedavi
Grubu’nda bile, çiğneme sırasındaki kas aktivasyonu değerlerinin ve TME EHA
değerlerinin hala sağlıklı grubun değerlerinden farklı olduğu, yani daha düşük olduğu
tespit edilmiştir. Çalışmamızda bütün gruplara altı haftalık tedavi programları
uygulanmıştır. Tedavi süresinin (seans sayısının ve takip süresinin) artırılmasıyla,
TMER hastaları ile sağlık bireyler arasındaki bu farkların nasıl değişeceği, hastaların
çiğneme sırasındaki kas aktivasyonu değerlerinin ve TME EHA değerlerinin sağlıklı
bireylerin değerleri ile benzer değerlere ulaşıp ulaşamayacağının ilerideki
çalışmalarda araştırılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz.
Çalışmamızda, TMER’li hastalarda çiğneme kas aktivitesi, poblemin olduğu
tarafta

tek

taraflı

olarak

değerlendirilmiş,

problemin

olmadığı

tarafta

değerlendirilmemiştir. İleride yapılacak olan çalışmalarda, tek taraflı TMER olan
hastalarda çiğneme kas aktivitesinin hem problemin olduğu tarafta hem de olmadığı
tarafta değerlendirilmesi ile elde edilecek sonuçlar, tedavi öncesinde ve sonrasında
iki taraftaki kaslarda ne tür gelişmeler olduğu hakkında kıymetli bilgiler sağlayabilir.
İlerideki çalışmalarda kas aktivasyonu ile birlikte ısırma kuvvetinin de
değerlendirilmesinin

iki

parametre

arasındaki

olası

ilişkilerin

araştırılması

bakımından faydalı olacağını düşünüyoruz.
Çalışmamızda bütün tedavi gruplarında altı haftalık tedavi programları
uygulanmıştır, Uygulanan tedavi yöntemlerinin sonuçlarının, daha uzun takip
süresine sahip çalışmalarla değerlendirilmesinin faydalı olacağı düşüncesindeyiz.
Çalışmamıza dahil olan TMER’li hastaların büyük kısmı, sahip oldukları
rahatsızlığın tedavisi için, hangi sağlık profesyoneline başvuracakları hususunda
yeterli bilgiye sahip olmadıklarını bildirmişlerdir. Yine hastaların çoğunluğu, bu
rahatsızlığın tedavisi için gerekli yönlendirmelerin yapılması konusunda sıkıntı
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yaşadıklarını ifade etmiştir. Bu bakımdan toplumdaki bireylerin, ilgili devlet
kurumlarının ve özel kurumların ve TMER alanında çalışan/çalışmak isteyen
klinisyenlerin bu konularda bilgilendirilmesi ve hasta yönlendirme mekanizmalarının
geliştirilmesi, hastaların daha erken dönemde, TMER kronikleşmeden fizyoterapi ve
rehabilitasyon programına ulaşmalarını sağlayabilir.
TMER‘li hastaların tedavi ve rehabilitasyonunda diş hekimleri ve
fizyoterapistlerin birlikte geliştirecekleri tedavi algoritmaları ve işbirliği hastaların
tedavi başarı oranlarını artıracaktır.
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