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ÖNSÖZ 

Temporomandibular eklem (TME) ve düzensizlikleri, diĢhekimleri için ilgi çekici ve 

önemli bir konudur. TME bölgesinde meydana gelen düzensizlikler ve nedenleri 

üzerine parafonksiyonel aktivitelerden okluzyon iliĢkisine kadar günümüze dek 

birçok çalıĢma yapılmıĢtır. TME sesinin sık karĢılaĢılan bir bulgu olduğu 

bilinmektedir. Son yıllarda sıklıkla görülen diĢ sıkma ve gıcırdatma gibi 

alıĢkanlıkların TME’ye etkisi ile ilgili araĢtırmalar devam etmektedir. Bu araĢtırmada 

bruksizmin TME üzerindeki etkisi ile okluzyon tipi arasındaki iliĢkinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. 

Doktora eğitimim ve tez çalıĢmalarım boyunca bilgisi, sabrı ve özverisi ile bana her 

konuda yardımcı olan saygıdeğer öğretim üyelerim Prof. Dr. Ufuk Hasanreisoğlu ve 

Prof. Dr. A. Cavidan Akören’e, mesleki bilgi ve tecrübelerini benimle paylaĢan 

Ankara Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Protetik DiĢ Tedavisi Anabilim Dalı 

öğretim üyelerine, tez çalıĢmamda verdikleri kayıtlarla bana yardımcı olan çok 

sevgili öğrencilerim, değerli hastane personeli ve asistan arkadaĢlarım ile her zaman 

bana destek veren aileme teĢekkür ederim. 
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1. GĠRĠġ 

Çiğneme sistemi, vücudun çiğneme, konuĢma ve yutkunmadan sorumlu fonksiyonel 

birimidir. Çiğneme sistemini oluĢturan üç temel iskeletsel bileĢen vardır. Bunların iki 

tanesi maksilla ve mandibuladır ve diĢleri desteklerler. Üçüncü bileĢen ise 

mandibulayı destekleyen temporal kemiktir (Okeson, 2008). 

1.1. Temporomandibular Eklem  

Temporomandibular eklem (TME), mandibulanın kondiler uzantısı ile temporal 

kemikteki glenoid fossa ve bunun hemen önünde yer alan artiküler eminensin arka 

eğimi arasında oluĢan bir eklemdir. Ġki eklem yüzeyi arasında artiküler disk yer alır. 

Sağ ve solda çift taraflı olarak bulunan bu eklem vücuttaki en karmaĢık özelliklere 

sahip morfolojik yapılardan biridir. Bir düzlemde menteĢe hareketi sağladığı için 

ginglimoid eklem olarak görülebilir. Aynı zamanda kayma hareketi de sağladığı için 

artroidal eklem sınıfına da girer. Bu nedenle ginglimoartroidal eklem olarak 

adlandırılır (Ramfjord ve Ash, 1995; Okeson, 2008). TME birleĢik eklem sınıfına da 

girer. BirleĢik eklem tanım olarak en az üç kemik yapıdan oluĢan eklemlere verilen 

bir isimdir. TME’de disk, üçüncü kemik yapının görevini üstlenir ve eklemin 

kompleks hareketlerine müsaade eder (Okeson, 2008). 

Artiküler disk, kan damarı ve sinir liflerinden yoksun, yoğun fibröz bağ dokusundan 

oluĢmuĢtur. Hareket sırasında bir miktar esneklik göstererek eklem yüzeylerine 

uyum sağlar, fakat bu fonksiyon sırasında Ģekil değiĢtirdiği anlamına gelmemektedir. 

Disk yıkıcı kuvvetlere maruz kalmadığı sürece Ģeklini korur. Yapısal değiĢiklikler 

ortaya çıkması için patolojik bir durum olması gerekir (Okeson, 2008). 

Ağız açılımı sırasında kondil diskle birlikte, artiküler eminens üzerinde aĢağı yönde 

hareket eder. Diskin bu hareketi sırasında retrodiskal bölgedeki laminalar tarafından 

posterior yönde bir direnç uygulanır. Bu direnç maksimum ağız açılımı anında üst 
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seviyeye ulaĢarak diskin daha öne hareketini sınırlar. Diskin arkaya fazla hareket 

etmesini ise eklem içi basınç ve disk morfolojisi engellemektedir (Okeson, 2008). 

Artiküler disk anterior, posterior, medial ve lateralde kapsüler ligamente bağlanarak 

eklem boĢluğunu ikiye ayırır. Eklem boĢluklarının iç yüzeyleri özelleĢmiĢ endotel 

hücreleriyle kaplıdır. Bu tabaka eklem boĢluklarını dolduran sinoviyal sıvıyı üretir. 

Sinoviyal sıvının iki görevi vardır. Eklemin artiküler yüzeyleri damarsız olduğundan 

dolayı sinoviyal sıvı bu dokuların metabolik ihtiyaçlarını karĢılayıcı bir ortam 

oluĢturur. Sinoviyal sıvı aynı zamanda fonksiyon sırasında artiküler yüzeyler 

arasında lubrikant görevi görür (Okeson, 2008). 

Sinoviyal sıvı artiküler yüzeyleri iki mekanizma ile kayganlaĢtırır. Birincisi sınır 

kayganlaĢtırmasıdır ve eklem hareket ettiğinde sinoviyal sıvının kavite içinde 

harekete yönlendirilmesi ile ortaya çıkar. Damlama kayganlaĢtırmasında ise artiküler 

yüzeyler bir miktar sıvıyı absorbe ederler ve basınç altında bu sıvıyı serbest 

bırakarak dokuları kayganlaĢtırırlar. Ancak artiküler yüzeylerdeki uzun süreli 

basınçlar karĢısında bu sistem etkisiz kalmaktadır (Okeson, 2008). 

Birçok eklem sisteminde olduğu gibi TME’de de ligamentler, yapıları korumada 

önemli bir rol oynarlar. Eklem ligamentleri esnemeyen kollajen bağ dokusundan 

oluĢmuĢlardır. Eklem fonksiyonuna aktif olarak katılmazlar ancak pasif olarak eklem 

hareketlerini sınırlandırırlar. TME’yi destekleyen üç fonksiyonel ligament, iki de 

yardımcı ligament vardır (Okeson, 2008). 

Fonksiyonel ligamentler; kollateral (diskal) ligament, kapsüler ligament ve 

temporomandibular ligamenttir. Yardımcı ligamentler ise sphenomandibular 

ligament ve stylomandibular ligamenttir (Okeson, 2008). 
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Kollateral ligament 

Artiküler diskin medial ve lateral kenarını kondilin kutuplarına bağlar. Bu 

ligamentler eklemi mediolateral olarak ayırarak, üst ve alt eklem boĢluklarını 

oluĢturmakla sorumludur. BaĢlıca görevi diskin kondilden uzaklaĢmasını 

engellemektir (Okeson, 2008). 

Kapsüler Ligament 

Tüm TME’yi çevreler. Artiküler yüzeyleri ayırmaya veya yerini değiĢtirmeye çalıĢan 

medial, lateral ve inferior kuvvetlere karĢı direnç sağlar. Önemli bir fonksiyonu da 

eklemi çevreleyerek sinoviyal sıvıyı o bölgede tutmaktır (Okeson, 2008). 

Temporomandibular Ligament 

DıĢ oblik ve iç horizontal parça olmak üzere iki bölümden oluĢmaktadır. 

Temporomandibular ligamentin dıĢ oblik parçası kondilin gereğinden fazla ileri 

hareketine karĢı direnç gösterir ve böylece ağız açılım miktarını sınırlar. Ligament 

gergin hale gelene kadar kondil sabit bir nokta etrafında rotasyon hareketi, daha 

sonra da artiküler eminens üzerinden aĢağı ve ileri yönde kayma hareketi yapar. 

Temporomandibular ligamentin rotasyonel hareketi sınırlayıcı bu özelliği sadece 

insanlarda bulunur (Okeson, 2008). 

Temporomandibular ligamentin iç horizontal parçası kondil ve diskin arkaya 

hareketini engeller. Ayrıca lateral pterygoid kası aĢırı uzama ve gerilmelerden korur 

(Okeson, 2008). 
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Sphenomandibular Ligament 

Mandibulanın hareketi üzerinde önemli bir sınırlayıcı etkisi yoktur (Okeson, 2008). 

Stylomandibular Ligament 

Stylomandibular ligament, mandibulanın aĢırı protruziv hareketlerini sınırlandırır 

(Okeson, 2008). 

Ligamentler ani veya uzun süreli yoğun bir kuvvete maruz kaldıklarında ligamentte 

uzama meydana gelebilmekte ve eklem fonksiyonu bu durumdan 

etkilenebilmektedir.  

1.2. Okluzyon 

DiĢ hekimliğinde okluzyon, alt ve üst diĢlerin okluzal yüzleri arasındaki temas 

iliĢkisini tanımlar. Okluzal iliĢkiler statik veya dinamik olabilir. Statik okluzyon, alt 

çene sabit bir durumda ve kapalı iken alt ve üst diĢler arasındaki temaslardır. 

Dinamik okluzyonda ise alt diĢlerin, üst diĢlerin okluzal yüzleri ile oluĢturduğu 

fonksiyonel temaslar söz konusudur (Dawson, 2007). 

1.2.1. Doğal DiĢlerde Okluzyon Tipleri 

Doğal diĢli bireylerde üç tip okluzyon görülmektedir: 

1. Organik okluzyon (Posterior disklüzyon, karĢılıklı korumalı okluzyon) 

2.  Tek taraflı dengeli okluzyon (Unilateral balanslı okluzyon, grup fonksiyonu) 

3. Çift taraflı dengeli okluzyon (Bilateral balanslı okluzyon, düz yüzey okluzyonu) 

(Dawson, 2007) 
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1.2.1.1. Organik Okluzyon 

Sentrik okluzyonda tüm diĢler temas halindedir. Mandibulanın gezinme 

hareketlerinde ise arka diĢler, kanin ya da ön grup diĢlerin rehberliğinde okluzyondan 

ayrılırlar (posterior disklüzyon). Böylece eksentrik hareketler sırasında arka grup 

diĢlerde tüberküllerin çatıĢması engellenir (Dawson, 2007).  

Organik okluzyon iki alt grup altında değerlendirilir; 

a) Kanin rehberliğindeki organik okluzyon 

b) Ön diĢlerin rehberliğindeki organik okluzyon 

a) Kanin Rehberliğindeki Organik Okluzyon 

Sentrik okluzyonda temasta olan arka grup diĢler mandibulanın sağ veya sol lateral 

hareketlerinde kanin diĢlerinin teması ile okluzal iliĢkiden ayrılırlar. Alt çenenin 

lateral hareketlerinde sadece kaninler temas ederken, öne harekette kesici diĢlerin 

teması söz konusudur (Yavuzyılmaz, 2001). 

Okeson (2008), kanin rehberliğini; mandibulanın sağa veya sola doğru olan gezinme 

hareketinde, kaninlerin temasa geçerek posterior diĢlerin okluzyondan ayrılmasını 

sağlaması böylece de horizontal kuvvetlerin yok edilmesi olarak tanımlamaktadır. 

Kanin rehberliğindeki okluzyon, doğal diĢler için çiğneme fonksiyonuna en uygun ve 

etkin ideal bir okluzyon tipidir. Bu tip okluzyonda, desteği yeterli ve morfolojik 

olarak uygun üst kanin diĢleri, içbükey palatinal yüzeyleri ile alt kanin diĢlerinin 

vestibül yüzlerine temas eder (Okeson, 2008; Yavuzyılmaz, 2001).  
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b) Ön Grup Rehberliğindeki Organik Okluzyon 

Sentrik okluzyonda temasta olan arka grup diĢler mandibulanın sağ veya sol lateral 

hareketlerinde kesici diĢler ve kanin diĢlerinin karĢılıklı teması ile okluzal iliĢkiden 

ayrılırlar. Bu tip okluzyonda, çiğneme kuvvetlerinin diĢlerin uzun eksenine paralel 

yönlendirilmeleri ile ön grup diĢlerin kesici ve parçalayıcı fonksiyonları da etkin hale 

gelmektedir (Yavuzyılmaz, 2001). 

1.2.1.2. Tek Taraflı Dengeli Okluzyon 

ÇalıĢan tarafta diĢler temasta iken dengeleyen tarafta temas olmaması ile karakterize 

okluzyon tipidir. Mandibulanın protruziv hareketinde, posterior diĢler ön diĢler 

tarafından disklüzyona getirilir ve anterior grup fonksiyonu sağlanır (Yavuzyılmaz, 

2001). 

Tek taraflı dengeli okluzyon, 30-50 yaĢ arası kiĢilerde görülür ve organik okluzyon 

ile çift taraflı dengeli okluzyon arasında bir geçiĢ olarak kabul edilir. Bu tür 

okluzyon, genç bireylerde görülen organik okluzyonun, sürekli fonksiyon ve 

aĢınmaya bağlı olarak rehber diĢlerdeki madde kaybı sonucu değiĢimi ile de 

oluĢabildiğinden ikinci devre okluzyonu olarak da tanımlanmaktadır (Yavuzyılmaz, 

2001). 

Hem kanin rehberliğindeki organik okluzyonda, hem de tek taraflı dengeli 

okluzyonda, mediotrusiv dengeleyen diĢ temaslarının, lateral hareket baĢlar 

baĢlamaz, laterotrusiv (çalıĢan taraf) diĢ temasları tarafından ortadan kaldırılması 

gerekmektedir. Mediotrusiv diĢ temasları, TME ve diĢ dokularına iletilen kuvvetlerin 

miktarı ve yönü nedeni ile çiğneme sistemi için yıkıcı olabilmektedir. Bazı EMG 

çalıĢmalarında posterior diĢlerde görülen mediotrusiv diĢ temaslarının kas 

aktivitesini artırdığı belirtilmektedir. Bu durumun nedenleri tam olarak 

bilinememekle birlikte, ideal bir fonksiyonel okluzyonda mediotrusiv kontaklardan 

kaçınılması önerilmektedir (Okeson, 2008). 
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1.2.1.3. Çift Taraflı Dengeli Okluzyon  

Mandibulanın tüm lateral hareketlerinde alt ve üst çenedeki diĢlerin çalıĢan ve 

dengeleyen taraflarda, karĢılıklı ve sürekli teması olarak tanımlanır. Bu tür okluzyon 

doğal dentisyonda nadir görülür (Yavuzyılmaz, 2001). 

Çiğneme sisteminin yapısal komponentleri, beyin, beyincik ve periferal sinir sistemi 

gibi, karmaĢık bir nörolojik kontrol sistemi tarafından idare edilmektedir. 

Disfonksiyonun belirlenebilmesi için öncelikle fonksiyonel aktivitenin iyi 

anlaĢılması gerekir (Okeson, 2008). 

1.3. Çiğneme Sisteminin Aktiviteleri 

Çiğneme sisteminin aktiviteleri iki Ģekilde incelenebilir:  

1. Fonksiyonel aktivite: Çiğneme, konuĢma, yutkunma 

2. Parafonksiyonel aktivite: DiĢ sıkma, diĢ gıcırdatma, dil itme, tırnak yeme, pipo 

kullanımı vb. çeĢitli alıĢkanlıklar (Okeson, 2008). 

Çiğneme sisteminin fonksiyonel olmayan tüm hareketlerine parafonksiyon denir 

(Okeson, 2008). Parafonksiyonel hareketlerin en sık gözleneni bruksizm olarak 

adlandırılan diĢ sıkma ve diĢ gıcırdatmadır. Diğer oral parafonksiyonlar yanak, 

dudak ve dil ısırma, dil itme, tırnak yeme, kalem veya benzeri bir cismin ağızda 

tutulması vb. olarak sayılabilir. Parafonksiyonel aktivitelerin baĢlıcası bruksizmdir, 

bu nedenle parafonksiyonel aktivitelerle ilgili çalıĢmaların önemli bir kısmı bruksizm 

üzerinde yoğunlaĢmıĢtır (Smukler, 1991; Carlsson ve Magnusson, 1999; Dawson, 

2007; Koyano ve ark., 2008; Okeson, 2008). 

Fonksiyonel ve parafonksiyonel aktiviteler birbirinden farklı klinik durumlardır 

(Okeson, 2008). Fonksiyonel hareketlerin büyük kısmı maksimum interküspidasyon 

konumuna yakın meydana gelir ve kuvvetler maksimum sayıda diĢe dağıtılır. Ayrıca 

çiğneme, yutkunma gibi fonksiyonel hareketler sırasındaki kuvvetler daha iyi tolere 

edilmektedir, çünkü bunlar diĢlerin uzun akslarına paralel iletilirler. Parafonksiyonel 
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hareketler ise eksentrik pozisyonlarda yapılan, kuvvetin az sayıda diĢe dağıldığı ve 

eklemin stabil bir konumda bulunmadığı hareketlerdir. Bu nedenle diĢ ve eklemlere 

zarar verme olasılığı çok daha fazladır (Castaneda, 1992; Okeson, 2008). 

Parafonksiyonel aktivitede uzun süren kas kontraksiyonu vardır. Normal kan akımı 

inhibe olur, çeĢitli metabolik ürünler kaslarda birikir, bu durum ağrı ve spazm ile 

sonuçlanır (Okeson, 2008). 

Parafonksiyonel aktivitenin miktarı dört faktör tarafından etkilenir. Bunlar; 

1. DiĢ temaslarının Ģiddeti 

2. Mandibular pozisyon ve uygulanan kuvvetlerin yönü 

3. Kas kontraksiyonunun tipi 

4. Koruyucu reflekslerin etkisi (Okeson, 2008) 

1.3.1. DiĢ Temaslarının ġiddeti 

Çiğneme sisteminin yapısal unsurları üzerine diĢ temasının etkilerini anlamak için, 

temasın süresi ve miktarını belirlemek önemlidir. Fonksiyonel ve parafonksiyonel 

temasları karĢılaĢtırmak için, uygulanan kuvvetin miktarını kg/sn/gün olarak 

değerlendirmek gerekir (Okeson, 2008). Fonksiyonel temaslar dikkate alındığında, 

çiğneme ve yutkunma sırasındaki temaslar bir arada değerlendirilmelidir (Misch, 

2005). 

Parafonksiyonel aktivitede ortaya çıkan temasları değerlendirmek ise uygulanan 

kuvvet kesin olarak bilinmediğinden daha zordur. Nokturnal bruksizm için 

belirlenmiĢ bir süre boyunca anlamlı miktarda kuvvet kaydedilmiĢtir. Okeson’a 

(2008) göre Rugh ve Solberg (1975), çiğneme ve yutkunma aktivitelerindeki 

kuvvetlere göre daha büyük kuvvetlerin görüldüğünü belirtmiĢlerdir. Otuz yedi 

yaĢında bruksizm alıĢkanlığı olan bir bireyde, normalin 4-7 katı kadar bir kuvvet 

ortaya çıktığı rapor edilmiĢtir (Misch, 2005). Parafonksiyonel aktivite sırasında 

uygulanan kuvvetlerin, sıklık ve süreleri bakımından fonksiyonel aktivitede 
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uygulanan kuvvetlere göre çiğneme sisteminin yapısal unsurları için ciddi sonuçlar 

doğurabileceği düĢünülmektedir (Okeson, 2008). 

1.3.2. Mandibular Pozisyon ve Uygulanan Kuvvetlerin Yönü 

Çiğneme ve yutkunma sırasında daha önce de ifade edildiği gibi mandibula esas 

olarak vertikal yönde hareket eder. DiĢler temas ettiğinde diĢlere gelen kuvvet de 

vertikal yönde olmaktadır. Vertikal yönde iletilen kuvvetler, diĢi destekleyen yapılar 

tarafından daha iyi tolere edilirler. Parafonksiyonel aktivite sırasında, diĢlere lateral 

yönde ağır kuvvetler uygulanır ve mandibula bir taraftan diğer tarafa doğru kayma 

hareketleri yapar. Bu kayma horizontal kuvvetlerin diĢi destekleyen yapılara 

iletilmesine neden olur ve genellikle tolere edilemez, diĢte ve/veya destekleyen 

yapılarda yıkım görülür (Okeson, 2008). 

1.3.3. Kas Kontraksiyonunun Tipi 

Fonksiyonel aktivite, çene hareketleri sırasında kontrollü ve ritmik kas kasılması ve 

gevĢemesi sonucu meydana gelir. Bu durum dokuların oksijenlenmesi için gerekli 

kan akımına olanak tanıyan ve hücre seviyesinde birtakım yan ürünlerin ortaya 

çıkmasına engel olan fizyolojik bir kas aktivitesidir. Tersine parafonksiyonel 

aktivitede, sürekli bir kas kontraksiyonu söz konusudur, buna bağlı olarak da 

kaslardaki normal kan akımı inhibe olur. Sonuç olarak, kaslardaki metabolik yan 

ürünlerde artıĢ görülür ve yorgunluk, ağrı, spazm gibi bulgular ortaya çıkar 

(Christensen ve ark., 1982; Christensen ve Mohamed, 1984; Okeson, 2008). 

1.3.4. Koruyucu Reflekslerin Etkisi 

Fonksiyonel aktiviteler sırasında gözlenen nöromüsküler refleksler, dental yapıları 

hasar görmekten korurlar. Parafonksiyonel aktivitelerde, bu nöromüsküler 

reflekslerin kaslar üzerinde etkisi daha azdır ve bunun nedeni henüz tam olarak 
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anlaĢılamamıĢtır (Guyton, 1991; Okeson, 2008). Bu da, parafonksiyonel aktivitenin, 

yapısal zararlar verecek seviyeye ulaĢmasına neden olur (Özen, 2007; Okeson, 

2008).Parafonksiyonel aktivitenin neredeyse tamamen bilinçdıĢı meydana geldiği de 

unutulmamalıdır. Bu yıkıcı aktivite çoğunlukla uykuda olur. Birçok hasta, uyku 

sırasındaki bu parafonksiyonun farkına varmaz (Okeson, 2008). 

1.4. Bruksizm 

“Protez Terimleri Sözlüğü”nde (2003) bruksizm; 

1. DiĢlerin parafonksiyonel bir Ģekilde gıcırdatılması 

2. Çiğneme hareketlerinden farklı olarak, diĢ sıkma ve gıcırdatma gibi istemsiz, 

ritmik veya spazmodik hareketlerle karakterize ve okluzal travmaya yol açan oral 

alıĢkanlık Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

Bruksizm, stomatognatik sistem için parafonksiyonel aktivitelerden en zararlı 

olanıdır (Koyano ve ark., 2008). Çiğneme sisteminin normal olmayan bir aktivitesi 

olduğu halde, bazı vakalarda hiç klinik belirti vermeyebilir (Ramfjord ve Ash, 1995). 

Hayatı tehdit edici bir rahatsızlık olmamasına karĢın, insan yaĢamının kalitesini 

dental problemler ve orofasiyal bölgedeki ağrı ile etkileyebilir. Kraniofasiyal ağrı ve 

temporomandibular rahatsızlık geliĢmesinde önemli rolü olduğu belirtilmektedir 

(Svensson ve ark., 2008). Parafonksiyonel hareketler bağlamında belirttiğimiz gibi 

Ģiddetli bruksizm, normal çiğneme kuvvetlerinin süresini dakikalardan saatlere kadar 

artırır, kuvvetin yönünü vertikalden çok laterale yönlendirir, normalin 4-7 katı 

kuvvet ortaya çıkarır ve baskı yerine makaslama kuvvetlerine neden olur (Misch, 

2005). DiĢlerde ağrı ve ses olmaksızın ortaya çıkabildiği için hasta farkına varmadan 

diĢlerinde aĢınma meydana gelebilir. Bu nedenle ağız muayenesi hastada ağrı 

Ģikayeti olmasa bile her zaman bruksizm belirtilerinin değerlendirilmesini 

kapsamalıdır (Ramfjord ve Ash, 1995).  

Gear (1997), bruksizmin uyku süresince, her 90 dk’da bir meydana gelen ve 5 dk 

süren diĢ sıkma ve diĢ gıcırdatma episodları ile karakterize olduğunu ifade etmiĢtir. 
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Okeson (2008)’a göre bruksizm aktivitelerinin sayı ve süresi, sadece farklı bireylerde 

değil, aynı bireyde de değiĢkenlik gösterebilir. Okeson (2008) birçok araĢtırıcının 

konu ile ilgili görüĢlerini değerlendirmiĢtir. Buna göre; Kydd ve Daly (1985), 

bruksizmi olan 10 bireyi gözlemlemiĢ ve bruksizmin toplam ortalama süresini 

gecede 11,4 dk olarak belirlediklerini, bu sürenin 20-40 sn’lik episodlarda meydana 

geldiğini belirtmiĢlerdir. Reding ve arkadaĢları (1968), ortalama bruksizm episodu 

süresinin 9 sn olduğunu ve saatte ortalama 40 sn toplam bruksizm gözlemlediklerini 

bildirmiĢlerdir. Clarke ve Townsend (1984), bruksizm episodlarının tüm uyku 

boyunca 5 kez ortaya çıktığını ve episodların ortalama 8 sn sürdüğünü ifade 

etmiĢlerdir. Trenouth (1979) ise yaptığı bir araĢtırmada 8 saatlik bir uyku boyunca 

bruksizmli bireylerin diĢlerini toplamda 38,7 dk karĢıt çene ile temasta tuttuğunu, 

kontrol grubunda ise bu sürenin sadece 5,4 dk olduğunu gözlemlemiĢtir. Okeson ve 

arkadaĢları da (1990, 1991, 1994) üç ayrı çalıĢmada, bruksizm episodlarının 5-6 sn 

ile sınırlı olduğunu gözlemlediklerini bildirmektedirler. Uzmanlar, kas 

semptomlarına neden olacak bruksizm sayı ve süresi konusunda kesin bir sonuca 

ulaĢamamıĢlardır. Bireyden bireye oldukça farklı sonuçlar kaydedilmektedir 

(Okeson, 2008). 

Bruksizm ve uyku pozisyonu arasındaki iliĢkinin araĢtırıldığı çalıĢmalarda, eskiden 

bireylerde yüz üstü yatarken sırt üstü yatarkenkine oranla daha fazla bruksizm 

meydana geldiği tahmin ediliyordu. Günümüzde yüz üstüne göre sırtüstü yatarken 

daha çok bruksizm olayı meydana geldiği ya da her iki yatıĢ pozisyonu arasında 

bruksizm görülme sıklığı yönünden bir fark olmadığı görüĢü hâkimdir. Ayrıca 

bruksizmi olan hastaların, olmayanlardan daha çok uyku pozisyonunu değiĢtirdikleri 

bildirilmiĢtir (Okeson, 2008). 

1.4.1. Bruksizmin Tipleri 

Dawson (2007) bruksizmi, sentrik bruksizm ve eksentrik bruksizm olarak 

sınıflandırmıĢtır: 
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a) Sentrik bruksizm: Sentrik bruksizm, fiziksel veya emosyonel bir tetikleyici 

olmaksızın meydana gelen normal olmayan diĢ sıkmasıdır ve çene hareketlerini 

içermez (Dawson, 2007). 

b) Eksentrik bruksizm: Eksentrik bruksizm alt ve üst diĢlerin karĢılıklı geliĢi güzel 

olarak yaptığı nonfonksiyonel gezinmelerdir. Kontrol edilmezse, genellikle 

okluzal yüzeylerde ciddi atrisyonel aĢınmaya veya diĢlerin hipermobilitesine 

neden olur. TME’de kondil düzleĢmesi, eminens konveksliğinde azalma gibi 

adaptif değiĢikliklere yol açabilir (Dawson, 2007). 

Günümüzde kabul edilen sınıflamaya göre ise iki tip bruksizm olduğu 

belirtilmektedir: 

a) Gün içinde meydana gelen bruksizm (Diurnal)  

b) Uykuda meydana gelen bruksizm (Nokturnal)  

 (Klasser ve Greene, 2007; Lavigne ve ark., 2008; Okeson, 2008). 

1.4.1.1. Diurnal Bruksizm 

Uyanıklık durumunda ortaya çıkan bruksizm, istemsiz kas kasılması ile karakterize 

olup, diĢ sıkma ön plandadır; diĢ gıcırdatma daha seyrektir (Klasser ve Greene, 2007; 

Özen, 2007; Koyano ve ark., 2008; Lavigne ve ark., 2008). Genellikle birey diurnal 

bruksizminin farkında değildir (Lavigne ve ark., 2008; Okeson, 2008). Bu aktivite 

stresli bireylerde daha sık gözlenir (Gear, 1997). Çoğunlukla uykusuzluk, gerginlik 

ve anksiyete durumlarında sinirsel tikle bağlantılı olarak meydana gelir ve toplumun 

yaklaĢık %20’sinde görülür (Özen, 2007; Koyano ve ark., 2008; Lavigne ve ark., 

2008). Kadınlarda erkeklere göre daha sık rastlanır ve ilerleyen yaĢla beraber 

görülme sıklığı azalır (Klassser ve Greene, 2007; Lavigne ve ark., 2008). Zaman 

zaman asemptomatik bireylerde de diĢ sıkmanın görülebildiği belirtilmektedir 

(Lavigne ve ark., 2008). 
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1.4.1.2. Nokturnal Bruksizm 

Nokturnal bruksizm uyku sırasında çene kaslarında kasılma ile oluĢan yineleyici ve 

ritmik aktivitedir. Genç yaĢta daha sıktır, yaĢ ilerledikçe azalır (Klasser ve Greene, 

2007; Özen, 2007). EriĢkin nüfusun yaklaĢık %8’inde görülür (Kavaklı, 2006; 

Klasser ve Greene, 2007; Özen, 2007). AltmıĢ yaĢın üstündeki bireylerde ise %3 

oranında görülmektedir. Cinsiyet farkı göstermez. DiĢ sıkma ve gıcırdatmanın farklı 

etiyolojileri olup olmadığı veya aynı olayın farklı Ģekilde ortaya çıkıp çıkmadığı 

bilinmemektedir. Birçok hastada bu iki aktivite birlikte meydana gelir ve birbirinden 

güçlükle ayırt edilirler (Okeson, 2008). Günümüzde nokturnal bruksizmin hastanın 

emosyonel durumuyla iliĢkili bir uyku bozukluğu olduğu kabul edilmektedir 

(AASM, 2001; Ahlberg ve ark., 2008b; Koyano ve ark., 2008). Geceden geceye 

değiĢen derecelerde meydana geldiği ve hastanın gün içinde yaĢadığı veya ilerleyen 

günlerde yaĢayacağı olayların meydana getirdiği strese bağlı olduğu belirtilmektedir 

(Carlsson ve Magnusson, 1999). Ayrıca düzensiz çalıĢma saatlerinin uyku 

bozuklukları ve yorgunluğa neden olan faktörler içerisinde olduğu belirtilmiĢtir 

(Ahlberg ve ark., 2008a). 

Nokturnal bruksizmin anlaĢılması için, uykunun anlaĢılması gerekir. 

Elektroensefalogram (EEG) ile beyin dalgalarının monitörize edilmesi sonucu uyku 

sırasında alfa ve delta olmak üzere 2 tip beyin dalgasının sırası ile aktivite gösterdiği 

belirlenmiĢtir. Alfa dalgaları, daha hızlıdır (10/sn) ve uykunun erken dönemlerinde, 

bir baĢka deyiĢle hafif uyku döneminde aktiftirler. Delta dalgaları ise yavaĢ dalgalar 

olup (0,5-4/sn) daha derin uykuda aktiftirler. Uyku döngüsü REM ve non-REM 

olarak ikiye ayrılır. Non-REM de kendi içinde 4 aĢama içerir. Birinci ve ikinci 

aĢama, hafif uykunun erken dönemleridir ve çoğunlukla alfa dalgaları tarafından 

meydana getirilirler. Üçüncü ve dördüncü aĢama ise daha yavaĢ olan delta dalgaları 

tarafından meydana getirilirler ve daha derin uyku dönemleridir (Okeson, 2008). 

Bu aĢamalardan sonra, biraz daha farklı bir uyku dönemine girilir. Senkronize 

olmayan aktivitelerin meydana geldiği bu döneme REM (hızlı göz hareketi) uykusu 

denmektedir. Bu dönemde ekstremiteler ve yüz kaslarında kas seğirmeleri, nabız ve 
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solunumda değiĢiklikler, göz kürelerinin hızlı hareketleri gibi fizyolojik olaylar 

meydana gelir. Rüyalar da çoğunlukla bu dönemde görülür. Bu dönemden sonra kiĢi 

hafif uyku dönemine (non-REM fazı) geri döner ve bu, 60-90 dk süren 4-6 siklus 

olarak gece boyunca devam eder. REM fazı 5-15 dk sürmektedir. REM uykusu 

döneminde uyandırılan bireylerin %80’i gördüğü rüyayı anlatabilirken, non-REM 

döneminde uyandırılanların sadece %5’i anlatabilmektedir (Saraçoğlu ve ark., 2001a; 

Okeson, 2008). 

Uykunun %80’i non-REM, %20’si REM uykusundan oluĢmaktadır. Non-REM 

uykusunun insan vücudundaki sistemlerin onarımı için önemli olduğu 

düĢünülmektedir. Bu fazda proteinler, RNA gibi vital birtakım makromoleküllerin 

sentezi artmaktadır. REM uykusu ise, beyin aktivitelerinin restorasyonu için 

önemlidir. Uykunun bu döneminde, emosyonel durumun düzenlendiğine inanılır. 

REM uykusu sırasında uyandırılmıĢ bireylerin duygusal stres seviyelerinde artıĢ, 

anksiyete artıĢı ve konsantrasyon bozukluğu gözlenmiĢtir. Non-REM uykusu 

sırasında uyandırılan bireylerde ise, kas hassasiyeti, sızlama, ağrı ve gerginlik 

görülmüĢtür. Bu da demektir ki non-REM uykusu fiziksel restorasyon açısından 

gereklidir (Okeson, 2008). 

Bruksizmin uykunun hangi aĢamasında görüldüğü konusu kesinlik kazanmamıĢtır. 

Birçok çalıĢmada hem REM hem de non-REM döneminde görülebildiği, ancak 

çoğunluğunun non-REM uykusunun 1. ve 2. döneminde meydana geldiği 

bildirilmiĢtir (Saraçoğlu ve ark., 2001b; Lavigne ve ark., 2008; Okeson, 2008). REM 

dönemindeki bruksizm seyrek görülmesine karĢın (%10) (Lavigne ve ark., 2008), en 

fazla zarar veren tiptir (Özen, 2007). Bruksizm Ģikayeti olan hastaların anlamlı 

Ģekilde daha fazla uyku fazı değiĢikliği yaĢadığı EEG desenkronizasyonu ile 

belirlenmiĢtir (Macaluso ve ark., 1998). Bruksizm esas olarak derin uykudan hafif 

uykuya geçiĢte görülmektedir (Macaluso ve ark., 1998; Okeson, 2008). Kato ve ark. 

(2003), titreĢim ve sesle deneysel olarak uyku derinliğinde azalma sağlanmasının 

ardından, ritmik çiğneme kası aktivasyonu gerçekleĢtiğini, bunu diĢ gıcırdatmanın 

takip ettiğini ve bu olayın uyku bruksizmi olan bireylerde olmayanlardan yedi kat 

daha fazla meydana geldiğini bildirmiĢlerdir. Birçok çalıĢma bruksizmin, uyku 
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derinliğinin değiĢmesi ile ilgili birtakım fizyolojik olaylar ile iliĢkili olduğunu 

göstermiĢtir (Dubé ve ark., 2004; Klasser ve Greene, 2007; Okeson, 2008). Bunlar 

geçici beyin ve kalp aktivasyonu, çeneyi açan kaslarda tonus artıĢı ve bunun ardından 

çeneyi kapatan kaslarda diĢ gıcırdatmaya neden olan ritmik kas kasılmalarıdır 

(Macaluso ve ark., 1998; Dubé ve ark., 2004; Klasser ve Greene, 2007; Lavigne ve 

ark., 2008). Bu olayların büyük kısmı uyku döngüsünün hafif aĢamasında 

gözlenmektedir (Macaluso ve ark., 1998; Klasser ve Greene, 2007). Uyku bölünmesi 

arttıkça, bruksizmin derecesinin de arttığı gösterilmiĢtir (Ahlberg ve ark., 2008a). 

Lavigne ve ark. (2003), uyku bruksizminin primer olarak anksiyeteye, sekonder 

olarak uyku derinliğindeki değiĢimlere bağlı olduğunu bildirmiĢlerdir. Nagamatsu-

Sakaguchi ve ark. (2008) gece bruksizminin TME rahatsızlığına yol açan potansiyel 

bir etiyolojik faktör olduğunu ileri sürmüĢlerdir. AraĢtırmacılar ergenlerde yaptıkları 

bir çalıĢmada maksimum bilinçli diĢ sıkma kuvvetinin %30’unu aĢan masseter kası 

aktivitelerini gece bruksizmi olarak değerlendirmiĢler ve TME’de klik sesi sıklığının 

bruksizm olayı sıklığı ile anlamlı Ģekilde örtüĢtüğünü tespit etmiĢlerdir. 

1.4.2. Bruksizmin Etiyolojisi 

Günümüzde fonksiyonel aktivitelerin periferal seviyede kontrol edilmekte olduğu, 

parafonksiyonel aktivitelerin ise santral sinir sistemi tarafından baĢlatılıp regüle 

edildiği belirtilmekte ve bruksizmin santral sinir sitemi merkezli olduğuna 

inanılmaktadır (Ahlberg ve ark., 2008b; Lavigne ve ark., 2008; Okeson, 2008). 

Bruksizmin etiyolojisinde dental, sistemik ve psikolojik faktörlerin rol oynadığı 

belirlenmiĢ olmakla beraber bu faktörlerin hangisinin baskın olduğu halen tartıĢma 

konusudur (Saraçoğlu ve ark., 2001b). Multifaktöriyel olduğu iddia edilmektedir 

(Grippo ve ark., 2004; Dawson, 2007).  

Lavigne ve ark. (2008) yapmıĢ oldukları derlemede, bruksizmli bireylerin 

idrarlarında kateĢolamin seviyelerinin bruksizmi olmayan bireylere oranla daha fazla 

olduğunu, bu durumun da emosyonel stres ve bruksizm arasındaki bağlantıyı 

açıkladığını belirtmektedirler. Dawson (2007) ise, hem okluzal çatıĢmaları hem de 



 16 

emosyonel stres etkilerini bruksizm etiyolojisi olarak düĢünmektedir. Okluzal 

çatıĢmaların bulunmadığı bireyde bruksizmin de olmayacağını ifade eden 

araĢtırmacı, okluzal faktörlerin bruksizmde etkili olmadığını söylemenin tutarsızlık 

olacağını, bunların emosyonel stres altındaki hastalarda potansiyel bir bruksizm 

baĢlatıcı faktör olabileceğini belirtmektedir. Çok küçük okluzal çatıĢmalar bile 

yüksek seviyede kas aktivitesine neden olabilmekte, bunların kaldırılması halinde 

kas aktivitesi normale dönmektedir. Diğer taraftan, büyük okluzal çatıĢmaları olan 

bazı hastalarda ise sadece stres altında dikkate değer semptomlar görülebilmektedir. 

Okluzal erken temasların doğru eliminasyonu ile ağrının ve disfonksiyonun ortadan 

kalktığı ifade edilmektedir (Dawson, 2007). 

Carvalho ve ark. (2008), Brezilyalı polislerde bruksizm ve emosyonel stres görülme 

sıklığını değerlendirmiĢ ve bunların yapılan iĢin niteliğiyle iliĢkili olup olmadığını 

araĢtırmıĢlardır. Emosyonel stresin varlığı ile bruksizm arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunmuĢ, bunların yapılan iĢin niteliği ile bir ilgisi bulunamamıĢtır. Mandibular 

disfonksiyon vakalarının çoğunda bir veya birkaç emosyonel stresin bir arada 

görülmesi nedeni ile emosyonel stres altındaki kiĢilerde ağrı eĢiğinin düĢük olduğu 

bildirilmiĢtir (Smukler, 1991). Bu doğrultuda önemli olanın okluzal çatıĢmaların 

varlığı değil bireyin cevabı olduğu da bazı araĢtırıcılar tarafından düĢünülmektedir 

(Castaneda, 1992; Carlsson ve Magnusson, 1999). 

Bruksizm alıĢkanlığı olan bireylerde ortak bir psikolojik bozukluk saptanamamıĢ, 

ancak bazı çalıĢmalarda strese yatkınlıkları belirlenmiĢtir (Carlsson ve Magnusson, 

1999, Ohayon ve ark., 2001). Günümüzde gece bruksizmi olan hastaların kiĢilik 

olarak hırslı kiĢiler olduğu konusunda kısmen fikir birliğine varılmıĢtır (Klasser ve 

Greene, 2007). Psikiyatrik hastalarda, bruksizm ve temporomandibular rahatsızlığın 

daha sık görüldüğü bildirilmiĢtir (Winocur ve ark., 2007).  

Bruksizmin genetik faktörlerin etkisi ile ortaya çıktığı görüĢü de tartıĢmalıdır. Tek 

yumurta ve çift yumurta ikizleri üzerinde yapılan bir çalıĢmada, bruksizmde genetik 

belirleyicilerin varlığı gösterilmiĢ olmakla birlikte, bu konuda daha fazla sayıda 
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çalıĢmanın gerektiği belirtilmektedir (Carlsson ve Magnusson, 1999; Lavigne ve 

ark., 2008).  

Bruksizme sebep olduğu veya bruksizmle iliĢkili olduğu bildirilen diğer durumlar; 

kraniyo-servikal distoni, anoksik beyin yaralanması, koma, beyincik hasarı, 

Huntington hastalığı, mental retardasyon vb. sayılabilir (Maaytah ve ark., 2006). 

Dopaminerjik ve antidopaminerjik ilaçların, antidepresan ilaçların (venlafaksin, 

SSRI), sedatif ve anksiyolitik ilaçların (benzodiazepinler) kullanımının da bruksizm 

nedeni olabileceği bildirilmiĢtir (Jaffee ve Bostwick, 2000; Lobbezoo ve Naeije, 

2001; Özen, 2007; Winocur ve ark., 2007; Lobbezoo ve ark., 2008). Bu ilaçların 

yanında alkol, tütün ve kafein kullanımının da etiyolojik faktör olarak rapor edildiği 

çalıĢmalar vardır (Lobbezoo ve Naeije, 2001; Ohayon ve ark., 2001; Lavigne ve ark., 

2008; Lobbezoo ve ark., 2008; Okeson, 2008). Bruksizm, nörolojik hastalık, 

psikiyatrik bozukluk ya da bir ilaç kullanımı ile ortaya çıkıyorsa “sekonder 

bruksizm” olarak adlandırılır (Özen, 2007; Lavigne ve ark., 2008). Ayrıca 

bruksizmin horlama, obstrüktif uyku apnesi (OSA) sendromu, uykuda konuĢma, 

halüsinasyon gibi uyku bozuklukları ile iliĢkisi olduğu bildirilmiĢtir (Ohayon ve ark., 

2001; Lavigne ve ark., 2008). Lavigne ve ark. (2008), bruksizmin normal bir 

davranıĢın varyasyonu mu yoksa patojenik bir durum mu olduğu yönünde daha fazla 

araĢtırılması gerektiğini belirtmektedirler. 

1.4.3. Bruksizmin Belirtileri 

 DiĢ aĢınması 

 DiĢlerde mobilite artıĢı 

 Pulpitis 

 Çiğneme kaslarında artmıĢ tonus, hipertrofi ve ağrı 

 Abfraksiyon 

 Restorasyonların veya diĢlerin kırılması 

 Duyulabilir diĢ gıcırdatma 

 Diğer belirtiler 
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1.4.3.1. DiĢ AĢınması 

Bruksizmin en belirgin iĢareti, normal çiğneme sebebiyle oluĢmayan okluzal veya 

insizal aĢınmadır (Ramfjord ve Ash, 1995). Günümüzde aĢınmaların büyük bir kısmı 

parafonksiyonel hareketlerden meydana gelmektedir (Carlsson ve Magnusson, 1999; 

Johansson ve ark., 2008; Koyano ve ark., 2008). Lavigne ve ark. (2008), diĢ 

aĢınmasının miktarının, minenin yoğunluğu ve tükürüğün kalitesiyle ilgili olduğunu, 

uyku bruksizmi olan hastalarda tükürüğün hacminin azaldığını, bu nedenle tükürük 

akıĢının artırılmasıyla, ağız dokuları kayganlaĢtırılarak bruksizmdeki aĢınmanın 

azaltılabileceği hipotezini ortaya atmıĢlardır.  

Çok uzun zamandır devam eden bruksizmde, daha düzensiz ve genellikle anteriorda 

posteriordan daha ciddi Ģekilde seyreden aĢınma gözlenir (Ramfjord ve Ash, 1995). 

Özellikle maksiller ve mandibular kanin diĢlerinin insizal kenarında ve singulum 

bölgesinde aĢınma meydana gelir. Mandibulanın tüm gezinme hareketlerinde 

posterior diĢlerde disklüzyon sağlanabiliyorsa, sadece anteriorda görülen bu aĢınma 

önemli görülmez. DiĢ aĢınması arka bölgede meydana geldiğinde çok daha 

önemlidir. Posterior diĢ aĢınmalarının telafisi çok daha zordur çünkü genellikle 

gezinme hareketlerine bağlı olarak anterior rehberliğin kaybı ile ilgilidirler. Posterior 

diĢler gezinme hareketleri sırasında temasta olduğunda, çok büyük kuvvetler ortaya 

çıkmaktadır (Misch, 2005). Bruksizm alıĢkanlığı olan hastalar, restoratif diĢ 

hekimliği için zor vakalardır ve bu zorluk meydana gelen aĢınmanın ciddiyeti ile 

birlikte artmaktadır (Dawson, 2007). 

1.4.3.2. DiĢlerde Mobilite ArtıĢı  

Periodontal açıdan sağlıklı diĢlerde görülen mobilite bruksizmin bir belirtisi olarak 

kabul edilir. Radyografik olarak periodontal membran boĢluğunda kalınlaĢma olur 

(Castaneda, 1992). Nokturnal bruksizmli hastaların diĢlerinde mobilitenin, sabah 

saatlerinde öğleden sonraya göre daha fazla olduğu belirtilmiĢtir. Özellikle sabah 

saatlerinde hastalar bu diĢleri ile ısırdığında ağrı duyduklarını belirtmektedirler 
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(Ramfjord ve Ash, 1995). Parafonksiyonel aktivite sonucu meydana gelen yoğun 

horizontal kuvvetler periodontal ligament tarafından sağlıklı bir Ģekilde kemiğe 

iletilemez. Kökün bir tarafında hücre yıkımı meydana gelirken diğer tarafta vasküler 

dilatasyon ve periodontal ligamentte uzama ortaya çıkar. Bu da periodontal aralığın 

geniĢlemesi anlamına gelir. Bu geniĢlemiĢ bölgede granülasyon dokusu oluĢur ve 

zamanla kollajen veya fibröz bağ dokusuna dönüĢür. Bu değiĢim diĢlerde görülen 

mobilitenin sebebidir (Okeson, 2008). 

1.4.3.3. Pulpitis 

Parafonksiyonel aktivite kaynaklı okluzal kuvvetler, özellikle birkaç diĢ üzerine 

yoğunlaĢtığı zaman, apikal foramenden kan akımını etkileyerek pulpitise neden 

olabilirler. Daha çok reversibl pulpitis semptomları görülür (Okeson, 2008). Soğuğa 

karĢı meydana gelen pulpal hiperemi bruksizmin iĢareti olabilir (Ramfjord ve Ash, 

1995). Eğer bu kuvvetler kan akımını durduracak olursa pulpa nekrozu gerçekleĢir 

(Okeson, 2008). 

1.4.3.4. Çiğneme Kaslarında ArtmıĢ Tonus, Hipertrofi ve Ağrı 

DiĢ hekiminin, hastanın çenesini sentrik iliĢki konumuna doğru manipüle etmesi 

esnasında hastanın gösterdiği direnç, bruksizm hastalarında sık gözlenen bir 

belirtidir. Bruksizmde, normalin dıĢında bir kas tonusu elektromyografik olarak 

gösterilebilir. Bruksizmli hastalar sıklıkla unilateral veya bilateral masseter 

hipertrofisi sergilerler. Masseter kasının hipertrofisi veya hiperfonksiyonu, 

mandibulanın geliĢimini etkileyebilmekte ve fasiyal asimetriye neden olabilmektedir. 

Çiğneme kasları, bruksizmli hastalarda palpasyona karĢı hassas olurlar. Hassas 

bölgeler masseter kası, medial pterygoid kas, bazen de temporal kas bölgesi olabilir 

(Ramfjord ve Ash, 1995). Nokturnal bruksizm görülen bireylerin %65’inde temporal 

bölgede baĢ ağrısı Ģikayeti bulunur (Kavaklı, 2006; Lavigne ve ark., 2008). Costa ve 

ark. (2008), baĢ ağrısı Ģikayeti olan bireylerin, olmayanlara oranla üç kat fazla 

bruksizm anamnezi verdiklerini bildirmiĢlerdir 
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1.4.3.5. Abfraksiyon 

Abfraksiyon, stres yoğunlaĢması olan bölgelerde diĢ maddesinde meydana gelen 

mikroyapısal kayıptır. Genelde diĢin servikal bölgesinde meydana gelir. Bu bölgede 

mine oldukça incedir ve diĢteki esneme ile kırılabilir, sement ve dentinde 

mikrofraktürler oluĢabilir (Grippo ve ark., 2004; Wood ve ark., 2008). 

Abfraksiyonlar yarım ay Ģeklinde olup (Grippo ve ark., 2004) çoğunlukla maksiler ve 

mandibular birinci premolar (Ommerborn ve ark., 2007) onu takiben ikinci premolar 

ve kanin diĢinin bukkal yüzünde görülür (Okeson, 2008). Lezyonların üçte ikisi üst 

çenede görülmektedir (Ommerborn ve ark., 2007). Etiyolojisi ile ilgili tam bir fikir 

birliği sağlanamamıĢtır (Okeson, 2008). Bir kısım araĢtırmacı, ağır okluzal kuvvetler 

karĢısında kökün servikal bölgede meydana getirdiği esneme hareketinden 

kaynaklandığını iddia etmektedir. Eğer bu görüĢ doğru ise, aĢınmanın nedeni, 

bruksizm olabilir (Okeson, 2008; Wood ve ark., 2008). Bruksizmli bireylerde 

abfraksiyon görülme sıklığının bruksizmi olmayan bireylere oranda daha fazla 

olduğu belirtilmiĢtir (Ommerborn ve ark., 2007). Bir kısım araĢtırmacı ise okluzal 

yük ile abfraksiyon arasında bir iliĢki olmadığını, abfraksiyonun sert diĢ 

fırçalamaktan kaynaklandığını iddia etmektedir (Okeson, 2008). 

1.4.3.6. Restorasyonların veya DiĢlerin Kırılması 

Fraktürler, sağlam diĢte meydana gelebileceği gibi, sıklıkla restorasyonlu diĢlerin 

tüberkül tepelerinde meydana gelir. Tüberkül eğimlerine gelen horizontal kuvvetler 

diĢ kırılmalarının baĢlıca nedenidir (Castaneda, 1992). Ayrıca kron ve köprülerin 

tekrarlayan desimantasyonu da bruksizmin belirtisi olabilir (Misch, 2005).  

1.4.3.7. Duyulabilir DiĢ Gıcırdatma 

DiĢ gıcırdatma sırasında meydana gelen seslerin hasta veya bir yakını tarafından 

belirtilmesi, teĢhis konulmasını sağlar (Ramfjord ve Ash, 1995). 
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1.4.3.8. Diğer Belirtiler 

Çenede yorgunluk ve diĢlerde yer değiĢiklikleri nokturnal bruksizmi düĢündürmelidir 

(Carlsson ve Magnusson, 1999). YumuĢak dokuda gözlenebilecek belirtiler, yanak 

ısırmaya bağlı olarak görülen linea alba, yaprak dil ve bukkal ağız mukozası üzerinde 

diĢ çentikleridir (Castaneda, 1992). Ekzostos ve toruslar, bruksizm alıĢkanlığı olan 

bireylerde, olmayanlara göre daha sık görülmektedir. Bu kemik büyümeleri, cerrahi 

olarak çıkarılsa bile bruksizm devam ederse yeniden oluĢabilirler (Ramfjord ve Ash, 

1995). Çene açılımında deviasyon ve sınırlı ağız açılması bruksizmin diğer belirtileri 

olabilir (Misch, 2005). Tam protez kullanan hastalarda doku yüzeyinde acı ve 

ülserasyonlar sıklıkla diurnal bruksizmle iliĢkili olarak görülür (Carlsson ve 

Magnusson, 1999). 

1.4.4. Bruksizmin TeĢhisi 

Koyano ve ark. (2008), derlemelerinde bruksizmin teĢhisinde beĢ yöntem olduğunu 

vurgulamıĢlardır: 

1. Anket ile değerlendirme 

2. Klinik olarak diĢ aĢınmasının gözlenmesi 

3. Okluzal splintlerdeki aĢınmanın değerlendirilmesi 

4. Çiğneme kaslarının EMG kaydı ile incelenmesi 

5. Polisomnografi ile değerlendirme 

1.4.4.1. Anket ile Değerlendirme 

Anketler klinik durumlar ve araĢtırmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yöntemde 

bruksizmle ilgili edinilen bilgiler subjektiftir. Yöntemin baĢlıca avantajı geniĢ 

popülasyonlara uygulanabilmesidir. Epidemiyolojik çalıĢmalarda evet/hayır Ģeklinde 

cevaplandırılan anketler sıklıkla kullanılmaktadır. Buna rağmen anketlerin objektif 

klinik gözlemler ile birlikte kullanılmaları daha anlamlıdır (Koyano ve ark., 2008).  
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1.4.4.2. Klinik Olarak DiĢ AĢınmasının Gözlenmesi  

Bruksizm birçok patolojik durum ortaya koyan bir parafonksiyondur ve bunların en 

sık gözleneni ileri derece diĢ aĢınmasıdır. Birçok araĢtırmacı diĢ aĢınması ve 

bruksizm arasında pozitif korelasyon olduğunu ortaya koymakta iken, bazıları ise bu 

görüĢü savunmamaktadır (Koyano ve ark., 2008). 

1.4.4.3. Okluzal Splintlerdeki AĢınmanın Değerlendirilmesi 

Holmgren ve ark. (1993), okluzal splintlerde tekrarlayan aĢınmaları rapor etmiĢlerdir. 

Tam ark akrilik rezinden üretilmiĢ okluzal splintlerde yapılan uyumlamaların 

ardından tekrarlayan yön ve biçimde aĢınmaları gözlediklerini belirtmiĢlerdir. 

Korioth ve ark. da (1998), okluzal splintlerde nokturnal bruksizme bağlı olarak 

ortaya çıkan aĢınmaların simetrik ve dengeli olmadığını ifade etmektedirler. Bu 

gözlemlerin güvenilirliği tartıĢmalıdır (Koyano ve ark., 2008). 

1.4.4.4. Çiğneme Kaslarının EMG Kaydı ile Ġncelenmesi 

Bruksizmin değerlendirilmesinde kullanılan çeĢitli yöntemlerin içinde nokturnal 

bruksizm aktivitesini direkt olarak ölçen yöntemlerden biri EMG kayıtlarıdır. Bu 

yöntemin baĢlıca avantajı, bireyin nokturnal bruksizm aktivitesini değiĢtirebilecek 

intraoral bir aygıt kullanmak durumunda olmamasıdır (Koyano ve ark., 2008). 

1.4.4.5. Polisomnografi ile Değerlendirme 

Polisomnografik kayıtlar genellikle elektroensefalogram (EEG), EMG, 

elektrokardiyogram ve termal ısıölçerin kullanımı ile ortaya çıkar. Nokturnal 

bruksizm aktivitesi esas olarak çiğneme kaslarının EMG aktivitesi ile değerlendirilir. 

Uyku laboratuvarlarında uygulandığı için nokturnal bruksizmi diğer orofasiyal 

aktivitelerden ayırmak daha kolaydır. Uyku sırasında meydana gelen fizyolojik 
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değiĢiklikleri monitorize etmek mümkündür. Polisomnografinin bazı dezavantajları 

arasında bireyin yabancı ortamda uyumasının bruksizme olan etkisinin tam olarak 

bilinememesi, bruksizmin tek bir gecede değil birkaç gecede tespit edilebilir 

karakterde olması ve bu iĢlemin maddi boyutudur (Koyano ve ark., 2008). 

Ayrıca bruksizmin teĢhisi için BiteStrip, Grindcare gibi taĢınabilir minyatür EMG 

cihazları da kullanılmaktadır. Bunlar, hastalar tarafından rahat kullanılabilen, adeziv 

bir bantla hasta yüzüne yapıĢtırılarak 6 saat boyunca EMG ölçümü yapabilen 

aygıtlardır (Dawson, 2007; Klasser ve Greene, 2007; Ahlberg ve ark., 2008a; Costa 

ve ark., 2008; Koyano ve ark., 2008; Nagamatsu-Sakaguchi ve ark., 2008). Mikami 

ve ark., (2009), 20 hasta üstünde kablosuz ultraminyatür bruksizm ölçme sistemi 

(BMS) ile polisomnografiyi karĢılaĢtırdıkları çalıĢmalarında, eĢdeğer sonuçlar elde 

etmiĢler, BMS’nin gece bruksizmini ölçmek için uygun bir cihaz olduğunu 

belirtmiĢlerdir. 

1.5. Temporomandibular Düzensizlikler (TMD) 

Temporomandibular düzensizlikler (TMD), orofasiyal bölgede ağrı, eklem sesleri ve 

ağız açıklığında kısıtlılık ile karakterize olan kas eklem düzensizliklerini ifade eden 

bir terimdir. DiĢ hekimleri arasında uzun bir süre okluzyonun TMD’nin etiyolojik 

faktörü olduğu düĢüncesi popüler olmuĢtur. Buna rağmen, daha sonraları TMD 

etiyolojisinde okluzyon faktörü bu derece önemsenmemiĢtir. 1950 ve 1960 yıllarında 

çiğneme sistemindeki ağrı ve fonksiyonel bozukluk bulgularının nedeninin TME ve 

okluzyondan daha çok kaslar olduğu düĢünülmüĢtür. Carlsson ve Magnusson’un 

(1999) bildirdiğine göre 1966’da Ramfjord ve Ash, TMD etiyolojisinde okluzal ve 

psikolojik faktörlerin birlikte rol oynadığını ifade etmiĢlerdir (Carlsson ve 

Magnusson, 1999). 

TMD ile ilgili olarak, teĢhis ve tedavi esaslarının birçok araĢtırmacı için kesinlik 

kazanmamıĢ olması, konu ile ilgili belirsizliğin sebebidir. Bu amaçla birçok 
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diagnostik sistem geliĢtirilmiĢ ve önerilmiĢ olup hiçbiri genel kabul görmüĢ değildir 

(Carlsson ve Magnusson, 1999). 

TMD görülen olgularda belirtilen en yaygın subjektif semptomların TME sesleri, 

ağız açıklığında kısıtlılık, çiğneme kaslarında yorgunluk hissi, yüz veya çenede ağrı 

ve baĢ ağrısı olduğu belirtilmektedir (Carlsson ve Magnusson, 1999). 

AraĢtırma konusu ile doğrudan bağlantılı olması nedeniyle bu bulgulardan eklem 

sesleri, daha kapsamlı olarak ele alınacaktır. 

1.6. TME Sesi  

Ses, 20-20 000 Hz frekans aralığında olan ve insan kulağının duyabildiği titreĢimlere 

verilen isimdir. 20 Hz’nin altındaki seslere subsonik sesler, 20 000 Hz’nin üstündeki 

seslere ise ultrasonik sesler denmektedir. Vibrasyon ise tüm bu seslere verilen genel 

isimdir (Widmalm ve ark., 2003). Ġnsan kulağı 16-16 000 Hz frekans aralığındaki 

sesleri duyabilmektedir fakat en hassas olduğu aralık 500-5 000 Hz frekans aralığıdır 

(Tallents ve ark., 1993). 

Ses, yer değiĢtiren dalgalardan meydana gelmektedir. Sesin, periyot, frekans ve 

amplitüd olmak üzere üç temel özelliği vardır. Periyot, sinyalin birbirini takip eden 

iki geçiĢi arasındaki zamandır ve saniye ile ölçülür. Frekans, saniyedeki periyot 

sayısına verilen isimdir ve hertz (Hz) olarak ölçülür. Amplitüd, sesin Ģiddetidir ve 

desibel (dB) olarak kaydedilir (Öğüt, 2002). Temporomandibular eklem sesleri, 

genellikle sesin gürlüğü (yüksekliği), karakteri ve hareket sırasındaki yerine göre 

sınıflandırılmaktadır (Widmalm ve ark., 1996). Bu sesler subjektif olarak klik, 

patlama, çatlama, gıcırdama ve sürtünme olarak tanımlanmıĢtır (Drum ve Litt, 1987). 

Birçok kaynakta klik, Ģiddetli krepitus, yumuĢak krepitus gibi farklı tanımlar da 

kullanılmaktadır. Klik sesi tek veya birden fazla eklem sesi Ģeklinde tanımlanırken 

krek bir seri sesi ifade etmektedir (Leader ve ark., 2001). Kliking sözcüğü genellikle 

tek, keskin ve hafif sesler için kullanılır (Widmalm ve ark., 1996). Krepitasyon 
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kelimesi ise pürüzlü eklem yüzeylerinin birbiri üzerinde hareket etmesinden 

kaynaklandığı tahmin edilen kısa aralıklar ile hızlıca tekrarlayan ani keskin bir seri 

sesi ifade etmektedir. Farklı Ģekilde duyulan krepitasyonların patolojik olarak farklı 

durum ve evreleri ifade edebildiği belirtilmektedir. Kemik kemiğe temasın olduğu 

durumlarda yüksek frekanslı bir gıcırtı benzeri ses ortaya çıkmaktadır (Widmalm ve 

ark., 1996). Eklem sesinin süresine göre yapılan tanımlamaya göre ise kliking 20-40 

ms süren bir ses iken krepitus 600 ms sürebilen daha uzun süreli bir sestir (Leader ve 

ark., 2001). Leader ve arkadaĢlarına göre (2001), Gay ve Bertolami sesin frekansı ile 

ilgili olarak kliking için 1 kHz spektrumda pikler meydana getiren fakat yüksek bir 

frekanstan ani bir düĢüĢ gösteren bir ses, krepitus için ise 1 kHz spektrumda pikler 

meydana getiren fakat yüksek frekanstan yavaĢ bir düĢme ile karakterize ses tanımını 

kullanmıĢlardır. Enerji ve frekans bakımından kliking, yüksek enerji ve düĢük 

frekanslı, tek veya birden fazla sesten meydana gelir. Boğuk karakterdeki krepitus ise 

orta derecede bir enerji ve orta ile yüksek frekans aralığında olan bir seri kliking 

benzeri sestir. Berrak bir krepitusta ise ses düĢük enerjili ancak yüksek frekanslıdır. 

Krepitusu uzun süreli ses ve 10 ms’den kısa aralıklı ses serisi olarak da tanımlayan 

araĢtırıcılar vardır (Ikebe ve ark., 2008). Genel olarak, TME’deki kliking sesi 

krepitusa göre daha fazla enerji ortaya çıkaran daha düĢük frekanslı bir sestir. 

Klikingin düĢük frekansta yüksek bir enerjiye sahip olduğu, krepitusun ise frekans 

spektrumu süresince belli bir enerjide bulunduğu da belirtmektedirler (Leader ve 

ark., 2001).  

Klinik gözlemler ve epidemiyolojik çalıĢmalar TME seslerinin TMD’nin bir 

göstergesi olabileceğini açığa çıkarmıĢtır (Çizelge 1.1). Ancak TMD belirti ve 

bulguları olmaksızın da TME sesi görülebilir. Bunların birçoğu patolojik değildir ve 

normalin kabul edilebilir varyasyonlarıdır. 
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Çizelge 1.1. TME sesleri ve iliĢkilendirildiği temporomandibular düzensizlikler. 

 

TME Sesi ĠliĢkilendirildiği Temporomandibular Düzensizlik 

Kliking TME anatomisinde minör varyasyonlar 

Kondilin artiküler eminensi atlayarak önde konumlanması 

Lateral pterygoid kasta fonksiyon bozukluğu 

Redüksiyonlu disk deplasmanı 

Krepitasyon TME yapısal unsurlarının en az birinde değiĢiklik 

Redüksiyonsuz disk deplasmanı 

Osteodejeneratif artrit 

 

Mandibulanın normal açılma ve kapanma hareketi sırasında, normal bir TME %92 

oranında akustik olarak sessizdir. Normal açma kapama hareketinin bu akustik 

sessizliğine karĢın, normal eklemlerin hemen hemen %50’si maksimum ağız açılımı 

sırasında ölçülebilir sesler ortaya çıkarmıĢlardır. Bu sesler özellikle maksimum ağız 

açıklığına ulaĢılmaya yakın ve mandibulanın kapanma hareketinin baĢladığı sırada 

görülmektedir (Gay ve ark., 1987). Gay ve Bertolami (1987), sesin görüldüğü 

eklemlerde sesin bilateral olarak ortaya çıktığını, unilateral veya tek fazlı (açma veya 

kapama sırasındaki) seslerin ise önemsiz bulunduğunu belirtmektedirler. Bunun 

yanında bireylerden ağızlarını mümkün olduğu kadar açmaları istendiğinde %81 

oranında kayda değer seslerin belirlendiği, %47’sinin mandibulanın hem açılma hem 

de kapanma hareketinde ortaya çıktığı belirtilmektedir. Bu seslerin mandibulanın 

açılma hareketinin son üçte birlik bölümünde, kapanma hareketinin ise baĢlangıcında 

görüldüğü bildirilmektedir. Bu değerler göstermektedir ki normal TME’ler de 

mandibulanın hareketleri sırasında bazı sesler ortaya çıkarabilmektedir (Gay ve 

Bertolami, 1987). Eklem rahatsızlığı olmayan bireylerde görülen eklem seslerinin 

morfolojik ve fonksiyonel bazı hafif sapmalardan kaynaklandığı belirtilmektedir 

(Wabeke ve Spruijt, 1993). Disk deplasmanları ve dejeneratif eklem hastalıkları gibi 

durumlarda ortaya çıkan eklem sesleri 1 kHz frekansta tek ve ani bir pik Ģeklinde 

baĢlayıp daha sonra düĢüĢe geçmektedir. Normal eklemde ortaya çıkan sesler ise 

ortalama 0,2 kHz frekansta ve yüksek enerjilidirler. Bu seslerin yüksek frekanslı 

olmamaları nedeniyle, eklem yapılarının sürtünmesi sonucu ortaya çıkmadıkları, 

kapsüler distorsiyon, ligament veya doku gerilimi gibi yumuĢak doku kaynaklı 

oldukları tahmin edilmektedir. Sağlıklı olmayan bir eklemde oluĢan seslerin süresi 

normal eklem seslerinden daha kısadır. Bunun yanında normal eklem seslerinin 
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aksine ağız açılımının son aĢamasında nadiren ortaya çıkmaktadırlar (Gay ve 

Bertolami, 1987). 

TME seslerinin yokluğu her zaman normal bir eklemin belirtisi olarak 

görülmemelidir. Eklem manyetik rezonans görüntüleme gibi kesin tanı yöntemleri ile 

değerlendirildikten sonra tanı konulmalıdır (Öğütcen-Toller, 2003). 

1.6.1. TME Seslerinin OluĢum Mekanizması 

TME seslerinin oluĢum nedenleri stomatognatik ve psikolojik faktörler olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Eklem rahatsızlığı olmayan bireylerde yapılan bazı araĢtırmalar, 

eklem sesi ve dental faktörler arasında bir iliĢki bulunmadığını, bazıları ise tam 

tersini göstermektedir. Literatürde konu ile ilgili zıtlıklar ve belirsizlikler olsa da, 

hem sistemik hem dinamik faktörlerin TME sesleri ile iliĢkili olduğu görülmektedir 

(Wabeke ve Spruijt, 1993). 

TME bölgesindeki titreĢimlerin büyük bir bölümü çene hareketleri sırasında oluĢan 

ve insan kulağının algılayamadığı 20 Hz’den küçük frekanstaki seslerdir. Eklem 

yüzeylerindeki fazla yükleme yüzey dokusunda hasara ve lubrikasyon 

mekanizmasında değiĢimlere neden olmaktadır. DiĢ sıkma gibi parafonksiyonel 

alıĢkanlıklara yol açan emosyonel gerilim de TME’deki titreĢimlerin bir predispozan 

faktörü olarak algılanmaktadır. Ayrıca, okluzal ve sistemik faktörler de bu durumla 

iliĢkilendirilmektedir. DiĢ sıkma alıĢkanlığına sahip bireylerde eklem yüzeyleri 

arasındaki sürtünmenin artarak erozyona neden olduğu ve düĢük yoğunlukta 

titreĢimler meydana getirdiği ileri sürülmektedir (Wӓnman, 1990; Goiato ve ark., 

2010). 

Dengeleyen taraf çatıĢmaları ve atrisyon ayırıcı tanıda önemlidir. Eklem sesi görülen 

bireylerde molar diĢ temaslarının, eklem sesi görülmeyen bireylerdekilere göre daha 

fazla olduğu bildirilmiĢtir. Literatüre göre molar diĢ temaslarının varlığı, dengeleyen 

taraf çatıĢmalarının görülme riskini artırabilmektedir. Dengeleyen taraf molar diĢ 
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temasları ile bruksizm varlığının eklem dokularındaki gerilimi artırdığı 

düĢünülmektedir (Wabeke ve Spruijt, 1993). TME sesleri ile dengeleyen taraf 

çatıĢmaları arasında 19 yaĢ civarında belirgin bir iliĢki bulunduğu belirtilmektedir 

(Wӓnman, 1990). Parafonksiyonlar eklemde gerilim meydana getirerek eklem 

seslerine neden olabilmektedirler. Buradan yola çıkılarak psikolojik faktörlerin de 

indirek olarak eklem sesleri üzerinde etkili oldukları ileri sürülmektedir (Wabeke ve 

Spruijt, 1993). 

Bir araĢtırmada psiko-sosyal değiĢkenlerin TME sesleri üzerindeki etkisinin minör 

olduğu belirtilmektedir (%3,93). Bu sonuca göre psikolojik durumun TME seslerinin 

etiyolojisi üzerinde önemli bir rol oynamadığı ileri sürülmektedir (Spruijt ve 

Wabeke, 1995). 

1.6.2. TME Seslerinin Kayıt Yöntemleri 

TME rahatsızlığı olduğu düĢünülen bireylerin klinik muayenelerinde TME sesi 

kayıtları teĢhiste önemli bir yardımcıdır (Widmalm ve ark., 1996). Artrografi, 

bilgisayarlı tomografi gibi konvansiyonel kantitatif TME radyografilerinin, 

radyasyona maruz kalma, allerjenik iyodin içerikli kontrast madde kullanımı, hastane 

ortamında uygulanabilmeleri, yardımcı personele gereksinim duyulması ve fiyatları 

gibi dezavantajları nedeniyle, invasiv olmayan diagnostik yöntemlerin geliĢtirilmesi 

önem ve öncelik kazanmaktadır. Bu amaçla eklem rahatsızlıklarının teĢhisinde, 

eklem seslerinin değerlendirilmesi uygun görülmektedir. Eklem sesi 

değerlendirmelerinin TME ve vücudun diğer eklemlerindeki rahatsızlıkların 

teĢhisinde kullanılması yeni olmayıp, 1960’lı yıllardan beri çok sayıda araĢtırıcı 

tarafından uygulanmaktadır (Gay ve ark., 1987). TME sesleri mikrofon, stetoskop, 

akselerometre ve Doppler ultrason yardımı ile kaydedilebilmektedir. Wӓnman’ın 

(1990) bildirdiğine göre, ilk olarak Ekensten (1942) ve Watt (1963), TME akustik 

sinyallerini osiloskopta göstermiĢlerdir. Sonografik audiospektral analiz Quellette 

tarafından kullanılmıĢtır. Watt (1980) mandibular hareketler ile gnatosonik kayıtları 

senkronize etmiĢtir. TME sesleri bundan sonra yüksek hızlı sinematografi ve son 

olarak dijital artrometri ile incelenmiĢtir. Watt (1980) TME seslerini okluzyona göre 
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seslerin kalite ve pozisyonu bakımından sınıflandırmıĢtır (Wӓnman, 1990). 

Epidemiyolojik ve klinik çalıĢmalarda en çok kullanılan yöntem ise, palpasyon ve 

stetoskoplu/stetoskopsuz yapılan oskültasyondur. TME sesleri klinik olarak 

palpasyon veya oskültasyonla tespit edilebilir fakat bu yöntemler klinisyenin 

subjektif değerlendirmesine bağlıdır. Dolayısıyla güvenilirlikleri azdır (Li ve ark., 

2009). 

Ġstatistiksel analiz yapabilmek amacıyla eklem seslerini elektronik olarak 

kaydedebilmek için birçok giriĢimde bulunulmuĢ, mikrofon, akselerometre, mikrofon 

ve stetoskop kombinasyonu gibi farklı alıcı tipleri denenmiĢtir. Mikrofonun 

yerleĢtirildiği bölge de araĢtırıcılar arasında farklılık göstermiĢ, bazıları zigomatik 

ark hizasında deri üzerine yerleĢtirirken bazıları dıĢ kulak yolu çıkıĢına 

yerleĢtirmiĢlerdir (Goiato ve ark., 2010). TME sesleri üzerine yapılan araĢtırmaların 

büyük bir kısmında TME bölgesinde deri üzerine yerleĢtirilen akselerometreler 

kullanılmaktadır. Doğru analiz elde edebilmek için bunların titreĢimin kaynağına rijit 

bir Ģekilde sabitlenmiĢ olması gerekmektedir. Hasta ve akselerometre arasında bu tip 

bir bağlantı elde etmek güç olduğundan, kaydedilen sinyallerin frekans özellikleri 

doğrulukla belirlenememekte ve özellikle yüksek frekanstaki kayıtlar 

kaybedilebilmektedir (Sano ve ark., 1999). 

Widmalm ve ark. (2003), TME seslerinin, genel olarak düĢünülenin aksine, 650 

Hz’nin üzerinde enerjilerde olabildiğini, fakat deri üzerine yerleĢtirilen alıcılar ile 

yapılan kayıtlarda bir kısım enerjinin kaybolduğunu veya büyük bir kısmının 

kaydedilemediğini belirtmektedirler. Diğer taraftan birçok çalıĢmada 650 Hz’nin 

altındaki düĢük frekans alanında yüksek enerjiler kaydedildiği bildirilerek bu 

doğrultuda deri ile temastaki alıcıların temel kullanılma nedeninin düĢük frekanstaki 

seslerin en iyi bunlarla belirlenmesi olduğu vurgulanmıĢtır (Widmalm ve ark., 2003). 

Elektronik TME sesi kaydı, teĢhis değeri taĢıma potansiyeline sahip verilerdir. 

Elektronik ses kaydı ve analizinde kullanılan sistemin tasarımı, araĢtırmanın hangi 

frekans aralığında yapılmak istendiğine göre değiĢiklik göstermektedir (Widmalm ve 

ark., 2003). 
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Spektral analiz, ses enerjisinin frekans dağılımını gösteren bir yöntemdir ve TME 

durumunu incelemek için kullanılmaktadır (Deng ve ark., 2006). Elektronik ses ve 

vibrasyonların kaydı, detaylı bir analize olanak vererek farklı araĢtırıcılar ve farklı 

kontroller arasında objektif değerlendirme yapabilmeyi sağlamaktadır (Mazzetto ve 

ark., 2009). 

Asemptomatik bireylerdeki eklem vibrasyonlarının ortalama yoğunluk ve Ģiddeti 

daha hafifken, TMD görülen bireylerin eklem vibrasyonlarının enerjisi daha 

yüksektir. TMD görülen bireylerin eklem seslerinin dalga boyları da TMD’nin 

Ģiddetine göre farklılıklar göstermektedir (Li ve ark., 2009). 

1.6.3. Eklem TitreĢimlerinin Analizi (Joint Vibration Analysis - JVA) 

Son birkaç yıl içinde eklem seslerinin kayıt ve analizinde JVA (Joint Vibration 

Analysis) kullanımı geliĢtirilmiĢtir (Li ve ark., 2009). TME vibrasyonlarının 

elektrovibratografik kaydı amacıyla kullanılan JVA cihazı basit, hızlı ve 

tekrarlanabilir ölçümlerin yapılabildiği bir cihazdır. Bu cihaz ile elde edilen objektif 

bilgilerin, palpasyon ve steteskop ile dinleme yöntemlerinden daha üstün olduğu 

belirlenmiĢtir. Seslerin elektronik kaydı ve bilgisayara aktarılarak incelenmesi ile, 

eklemde oluĢan titreĢimler (doku basınç dalgaları) tespit edilebilmektedir. 

Piezoelektrik akselerometrelerin kullanıldığı bu cihaz, titreĢimleri frekanslarına, 

mandibulanın açma kapama hareketindeki yerine ve zamanına göre grafiksel olarak 

sunabilmekte ve seslerin spektral analizini yapabilmektedir. TME’i değerlendiren 

çalıĢmalarda doğrudan dinleme ile %43,8, palpasyon ile %49 oranında doğru teĢhis 

yapılabildiği, JVA cihazının ise tomografi bulguları ile %92 oranında uyumlu 

sonuçlar verdiği tespit edilmiĢtir (BioPAK kullanım kılavuzu, 1997). 

JVA kullanarak çenenin açma kapama hareketleri sırasında oluĢan seslerin spektral 

analizi, dalga formlarının görüntülenmesi, karĢıt eklemin tepki titreĢimi, frekans ve 

amplitüd hesaplanabilmektedir. Ġnvaziv olmayan bir yöntem olması nedeniyle, TMD 
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teĢhisinde önemlidir ve diğer yöntemlere göre eklem sesleri ile ilgili gereken bilgiyi 

daha detaylı Ģekilde verebilmektedir (Li ve ark., 2009)..  

Bu sistemde integral (i), frekans spektrum çizgisinin altındaki alanı ifade eder. JVA 

sinyalinin yoğunluğunu baĢka bir deyiĢle yüksekliğini anlatmaktadır. 300 Hz’nin 

altındaki ve üstündeki frekans değerlerinin oranı, yumuĢak ve sert doku 

patolojilerinin değerlendirilmesi bakımından önemlidir. Pik frekans (PF) ise frekans 

spektrumundaki en yüksek boyuta sahip frekansı ifade eder. Pik amplitüd (PA) pik 

frekansın amplitüd değeridir. Ortanca frekans (OF) ise frekans spektrumunu eĢit 

enerji alanlarına ayıran frekans değeridir (Li ve ark., 2009). 

Ishigaki ve ark., redüksiyonlu disk deplasmanının düĢük frekanslı (300’ün altında) 

bir klik sesine, dejeneratif durumların ise yüksek frekanstaki krepitusa (300’ün 

üstünde) neden olduğunu belirtmektedirler. ˃300 Hz integral / ˂300 Hz integral 

oranının yüksek olması dejenerasyon durumunun daha ileri seviyede olduğunu 

göstermektedir (Hwang ve ark., 2009). 

Elektrovibratografi (EVG) ile: 

1. Sesin frekansı (hertz) ve amplitüdü matematiksel olarak gösterilebilir. 

2. Sesin ortaya koyduğu dalga tipi görüntülenebilir. 

3. Açma kapama siklusunda, sesin ortaya çıkıĢ anı hassas bir Ģekilde belirlenebilir. 

˃300 Hz integral / ˂300 Hz integral oranının, frekans spektrumu gibi, klinisyenler 

için TME seslerinin tedavi gerektirip gerektirmediğine karar verebilmelerine 

yardımcı önemli bir değer olduğu düĢünülmektedir. JVA hekimlerin bu anlamda 

eklem seslerini görüntülenmesini ve değerlendirmesini sağlamaktadır (Hwang ve 

ark., 2009). 
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1.7. Amaç 

Bruksizm oldukça sık rastlanan, özellikle uzun süreli ve Ģiddetli olması halinde 

bireyin temporomandibular eklem bölgesinde birtakım değiĢikliklere neden 

olabildiği ileri sürülen bir klinik durumdur. Günümüzde bruksizm, uyku bozukluğu 

kapsamında değerlendirilmektedir (American Academy of Sleep Medicine, 2001). 

Birçok araĢtırıcı bruksizmin santral sinir sistemi tarafından baĢlatılarak regüle 

edildiğini düĢünmektedir (Ahlberg ve ark., 2008b; Lavigne ve ark., 2008; Okeson, 

2008). Bununla birlikte multifaktöriyel bir etiyolojiye (dental, sistemik, psikolojik) 

sahip olduğunu ve hangi faktörün tetikleyici rol üstlendiğinin henüz tam olarak 

bilinmediğini ifade eden araĢtırıcılar da vardır (Grippo ve ark., 2004; Dawson, 2007). 

Bruksizmin bireyin okluzal iliĢki modeli ile baĢlatıldığı görüĢü de halen 

savunulmaktadır (Dawson, 2007).  

Kapsamlı bir kaynak taraması yapıldığında, hem sistemik hem dinamik faktörlerin 

TME sesleri/titreĢimleri ile iliĢkili olduğu görülmektedir (Wabeke ve Spruijt, 1993). 

Bruksizm de TME’deki titreĢimlerin bir predispozan faktörü olarak algılanmaktadır. 

DiĢ sıkma alıĢkanlığına sahip bireylerde eklem yüzeyleri arasındaki sürtünmenin 

artarak erozyona neden olduğu ve düĢük yoğunlukta titreĢimler meydana getirdiği 

ileri sürülmektedir (Wӓnman, 1990; Goiato ve ark., 2010). Bunun yanında, 

mediotrusiv diĢ temaslarının önemli olduğu, eklem sesi görülen bireylerde bu 

temasların, eklem sesi görülmeyen bireylerden daha fazla bulunduğu ve bu 

temasların bruksizm ile birlikte görülmesi durumunda eklem dokularındaki gerilimin 

arttığı düĢünülmektedir (Wabeke ve Spruijt, 1993). 

Son yıllarda TME bölgesi ile ilgili fikir edinmek için geliĢtirilen invaziv olmayan, 

objektif yöntemlerden biri olan JVA ile seslerin elektronik kaydı yapılıp bilgisayara 

aktarılarak incelenmekte ve eklemde oluĢan titreĢimler tespit edilebilmektedir. 

Piezoelektrik akselerometrelerin kullanıldığı bu cihaz ile titreĢimlerin spektral analizi 

de yapılabilmektedir. 
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Tüm bu bilgiler doğrultusunda çalıĢmamızda, JVA yöntemi ile bruksizmin ve 

bireylerin okluzal temas iliĢkilerinin TME sesleri üzerindeki etkilerinin 

değerlendirmesi ve bu yöndeki tartıĢmalara ıĢık tutulması amaçlanmıĢtır. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

Tez çalıĢmamız Ankara Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Protetik DiĢ Tedavisi 

Anabilim Dalı klinikleri ve araĢtırma laboratuvarında yürütüldü. 

2.1. Hasta Seçimi 

AraĢtırma kapsamında, diĢ hekimliği fakültesi öğrencileri, personeli ve hastalarından 

toplam 347 bireyin muayenesi tek bir araĢtırıcı tarafından yapıldı. Bireylerin 

çalıĢmaya dahil edilme kriterleri aĢağıdaki Ģekilde belirlendi: 

1. Genel sağlık durumunun iyi olması 

2. Majör nörolojik, psikiyatrik veya motor bozuklukların bulunmaması 

3. Orofasiyal/servikal myokolonus, narkolepsi, insomnia, uykuda periyodik bacak 

hareketleri, epileptiform EEG aktivitesi, uyku apnesi vb. uyku bozukluklarının 

olmaması 

4. Uyku ve motor bozuklukları etkileyebilecek ilaç (Benzodiazepin, L-dopa, 

nöroleptikler, trisiklik antidepresanlar) kullanmaması 

5. Kanser hastası olmaması 

6. Hamile olmaması 

7. Alkol ve ilaç bağımlılığı olmaması  

ÇalıĢmaya alınmama kriterleri olarak aĢağıdaki durumlar değerlendirildi: 

1. Devam eden dental veya fiziksel bir tedavisinin bulunması 

2. Hasta için planlanmıĢ cerrahi giriĢimlerin bulunması 

3. Alt ve üst çenede diĢ eksikliklerinin olması 

4. Malokluzyon bulunması 

5. Son 3 aylık dönem içinde TME ile ilgili bir tedavi görmüĢ olması 

6. Üçüncü molar diĢlerle ilgili perikoronit veya supraerüpsiyon gibi problemlerin 

bulunması 

7. Hastanın muayene edildiği dönemde okluzal splint kullanması 
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8. Hareketli protez kullanması 

ÇalıĢmaya dahil edilen tüm bireylere araĢtırma kapsamında yapılacak iĢlemler 

detaylı olarak anlatılarak çalıĢmaya katılmayı kabul ettiklerine dair “AydınlatılmıĢ 

Onam Formu” imzalatıldı. ÇalıĢmanın yapılabilmesi için fakültemiz etik kurulundan 

onay alındı. 

2.2. Kontrol ve ÇalıĢma Gruplarının OluĢturulması 

ÇalıĢma grubunun oluĢturulmasında Uluslararası Uyku Bozuklukları Sınıflaması’na 

göre uyku bruksizminin diagnostik kriterleri (ICSD-International Classification of 

Sleep Disorders) esas alındı. Bu kriterler: 

1. Hastanın kendisinin diĢ sıktığını veya gıcırdattığını ifade etmesi 

2. AĢağıdakilerden bir veya daha fazlasının varlığı 

a) DiĢlerde aĢınma olması 

b) Hastanın bir yakınının uyku sırasındaki gıcırdama sesini ifade etmesi 

c) Çene kaslarında ağrı 

3. Çiğneme kası aktivitesine neden olabilecek medikal veya mental baĢka bir 

rahatsızlığın, ilaç veya madde kullanımının ve devam eden bir uyku 

bozukluğunun (obstruktif uyku apnesi vb.) olmaması (American Academy of 

Sleep Medicine, 2001). Bunun yanında bruksizmin diğer belirtilerinin varlığı da 

tanı koyma aĢamasında değerlendirildi. 

Belirtilen koĢulları sağlayan 90 birey (70 kadın, 20 erkek, yaĢ aralığı 18-46, yaĢ 

ortalaması 23,35) çalıĢma grubunu oluĢturdu. Bruksizm belirtileri göstermeyen ve 

çalıĢmaya dahil edilme kriterlerine sahip 90 birey (55 kadın, 35 erkek, yaĢ aralığı 18-

43, yaĢ ortalaması 22,58) kontrol grubu olarak çalıĢmada yer aldı. 
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2.2.1. Grupların Alt Sınıflara Ayrılması 

Kontrol ve çalıĢma grubundaki bireylerin alt çalıĢma gruplarına ayrılmasında 

diĢlerinin okluzal temas iliĢkileri esas alındı. Bu amaçla kiĢiye özel üretilen, bir 

yüzeyine biyouyumlu renklendirici bir boya uygulanmıĢ, polivinil klorürden imal 

edilmiĢ 0,1 mm kalınlığında bir plak olan BruxChecker (Scheu-Dental, Iserlohn, 

Almanya) plağı kullanıldı. Plağın yapımı için ilk olarak tüm bireylerin üst 

çenesinden aljinat ölçü maddesi (Hydrocolor 5, Zhermack SpA, Ġtalya) ve uygun 

boyuttaki fabrikasyon ölçü kaĢıkları ile ölçü alındı. Tip 3 alçı (Denstone; Heraeus 

Kulzer, Hanau, Almanya) ile elde edilen modellerin diĢler dıĢındaki alanlarda 

bulunan tüm girintili ve sivri bölgeleri alçı bıçağı ile düzeltildi. BruxChecker 

plağının fabrikasyonu için öncelikle her bir model, Biostar (Scheu- Dental GmbH, 

Almanya) cihazının model platformu üzerine ya da kurĢun peletlerin yer aldığı 

haznenin içerisine, tutucu alanlar peletlerin altında kalacak Ģekilde yerleĢtirildi (ġekil 

2.1). Plak materyali, cihazın hareketli kısmında bulunan sıkıĢtırıcı halkasının altına 

konumlandırılarak sabitlendi. Firmanın önerdiği sıcaklık ve basınç değerleri göz 

önünde bulundurularak ısı (220°C, 20 sn) ile yumuĢatılan plak, hareketli kısmın 

model üzerine kaydırılması ve basınç (6 bar) altında vakum ile preslenmesi sonucu 

üretildi. Plağın boya ile renklendirilmiĢ yüzünün, karĢıt çene ile temas eden tarafta 

olmasına dikkat edildi. Soğutma ve basınç dengeleme süresi (5 sn) tamamlandıktan 

sonra cihazın hareketli parçası model üzerinden uzaklaĢtırıldı. Model üzerine sıkıca 

adapte olmuĢ olan plak, diĢeti kenarına 5 mm mesafeden kısaltıldı. 

Hastaya rahatsızlık vermeyecek Ģekilde uyumlandırılan plak, ölçüsü alınan bireylere 

model üzerinde teslim edildi. ÇalıĢmaya katılan bireylerden plağı yatmadan hemen 

önce, ağzın ön bölgesinden baĢlayarak dikkatlice üst çeneye yerleĢtirmeleri ve bu 

Ģekilde uyumaları; uyku sonrası plağı arka diĢler bölgesinden baĢlayarak dikkatlice 

çıkarmaları, ılık su altında yıkamaları ve modele yerleĢtirerek kurumaya bırakmaları 

istendi. BruxChecker plağı üretici firmanın önerileri doğrultusunda bir gece 

kullandırıldı. Bireyler alkol ve uyku hapı gibi okluzal teması etkileme olasılığı olan 

ajanları kullanmaması gerektiği konusunda bilgilendirildi. 
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ġekil 2.1. Biostar cihazı ve modelin cihazın haznesine yerleĢtirilmesi. 

ÇalıĢmaya katılan bireylerden elde edilen BruxChecker plakları, kiĢiye özgü 

modellere yerleĢtirildikten sonra incelenerek değerlendirildi. Bireylerin uyku 

sırasındaki okluzyon iliĢkisi, Onodera ve arkadaĢlarının (2006) önerdiği Ģekilde dört 

grup altında sınıflandırıldı. Bu gruplar aĢağıdaki Ģekildedir: 

 Kanin rehberliği (KR) 

 Kanin rehberliği + mediotrusiv temas (KR+MT) 

 Grup fonksiyonu (GF) 

 Grup fonksiyonu + mediotrusiv temas (GF+MT) 

Bu grupların okluzal temas alanları Ģunları ifade etmektedir: 

KR grubunda lateral hareketler sırasında rehberlik ağırlıklı olarak kanin diĢtedir. 

Molar diĢlerde temas yoktur (ġekil 2.2).  
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ġekil 2.2. Kanin rehberliği (KR) kontrol ve çalıĢma grubuna örnek modeller. 

KR+MT grubunda rehberlik yapan diĢ kanin olmakla beraber, mediotrusiv yönde 

birinci ve ikinci molar diĢlerin lingual tüberküllerinde de temas yüzeyleri vardır. 

Diğer bir deyiĢle bu hastalarda dengeleyen taraf temasları söz konusudur (ġekil 2.3). 

    

ġekil 2.3. Kanin rehberliği + mediotrusiv temas (KR+MT) kontrol ve çalıĢma grubuna örnek 

modeller. 

GF grubunda laterotrusiv yönde kanin diĢinden molarlara kadar grup olarak temas 

vardır fakat mediotrusiv yönde molarlarda temas bulunmamaktadır (ġekil 2.4).  
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ġekil 2.4. Grup fonksiyonu (GF) kontrol ve çalıĢma grubuna örnek modeller. 

GF+MT grubunda laterotrusiv yönde molarlara kadar grup rehberliği söz konusudur. 

Ayrıca mediotrusiv yönde molar diĢlerin lingual tüberküllerinde temas eden 

yüzeyler, yani dengeleyen taraf temasları vardır (ġekil 2.5).  

    

ġekil 2.5. Grup fonksiyonu + mediotrusiv temas (GF+MT) kontrol ve çalıĢma grubuna örnek 

modeller. 

Bruksizmli bireylerde okluzyona rehberlik eden diĢler bölgesinde diĢ gıcırdatma 

alıĢkanlığına bağlı olarak, BruxChecker plağından boyanın geniĢ bölgeler halinde 

uzaklaĢtığı, kontrol grubu bireylerin plakları incelendiğinde ise boyanın daha dar bir 

bölgede ve nokta Ģeklinde uzaklaĢtığı görüldü. Her iki grupta bulunan bireylerin, alt 

sınıflara ayrılma iĢlemi tek bir araĢtırmacı tarafından tamamlandı. Buna göre kontrol 
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grubu (KR=28, KR+MT=14, GF=14, GF+MT=34) ve çalıĢma grubu (KR=13, 

KR+MT=14, GF=16, GF+MT=47) olacak Ģekilde gruplandırmalar yapıldı. 

2.3. JVA Cihazı ile Alınan Kayıtlar 

Kontrol ve çalıĢma grubu bireylerin tümünün sağ ve sol TME titreĢimlerinin 

kaydedilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, BioPAK Sistem (Sürüm 5.3i, 

BioResearch Inc., Milwaukee-Wisconsin, ABD) eklem titreĢim analizi (JVA) cihazı 

kullanıldı.  

Bu çalıĢmada kullanılan eklem titreĢim analizi cihazı JVA, eklem fonksiyonunu 

değerlendirmede basit, hızlı ve tekrarlanan ölçümlerin yapılabileceği bir cihazdır. 

JVA cihazının çalıĢması, sürtünme ve hareket temel prensiplerine dayanır. Seslerin 

elektronik olarak kaydı ve bilgisayara aktarılarak incelenmesi ile eklemde oluĢan 

titreĢimler (doku basınç dalgaları) tespit edilmektedir. Düzgün yüzeyler birbiri ile 

sürtündüğü zaman, az miktarda sürtünme ve titreĢim oluĢmakta, bu yüzeyler pürüzlü 

ise, oluĢan sürtünme ve titreĢim artmaktadır. Piezoelektrik akselerometrelerin 

kullanıldığı bu cihaz, titreĢimleri frekanslarına, açma-kapama siklusundaki yerine, 

zamana göre grafik Ģeklinde sunabilmekte ve seslerin spektral analizini 

yapabilmektedir (BioPAK Kullanım Kılavuzu, 1997).  

Cihazda bulunan akselerometreler (bant geçirimi 25 Hz - 10000 Hz) birer kulaklık 

yardımı ile eklem tireĢimlerini tespit etmektedir. Üretici firmanın belirttiği frekans 

çözünürlüğü 4 Hz, amplitüd çözünürlüğü 0,2 Pa ve süre aralığı 0,5 ms’dir. Alınan 

kayıtların her biri süre olarak 10 sn - 3 dk ve amplitüd aralığı 0-0,5 KPa arasındadır. 

Fast Fourier Transform (FFT) algoritması her bir frekansın amplitüd değerini alarak 

bir frekans spektrumu oluĢturmakta ve her frekansta ortaya çıkan enerjiyi 

göstermektedir (total integral: amplitüd x frekans). Total integral çözünürlüğü 0,1 

PaHz’dir ve 0,0 ile 1000 PaHz arasında değiĢebilmektedir. Yazılım, geniĢ kapsamlı 

data göstergelerinde amplitüd (Pa; dikey ölçek) ve zaman (s; yatay ölçek) grafiğini 

ve frekans spektrum görünümünü, iĢaretlenen titreĢimlerin frekans (Hz; yatay ölçek), 
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amplitüd (Pa; dikey ölçek) değerlerini grafiksel olarak vermektedir. ĠĢaretlenen tüm 

titreĢimlerin ortalama titreĢim spektrumu da yazılım tarafından hesaplanmaktadır.  

Kayıtların alınması sırasında çalıĢma ve kontrol grubundaki tüm bireyler, rahat bir 

pozisyonda, ayakları yere basar ve sırtı dik bir Ģekilde, bilgisayar ekranını 

görebilecekleri bir uzaklıkta sandalyeye oturtuldu. Cihazın amplifikatörü hastanın 

boynuna asılarak göğüs hizasında konumlandırıldı. Hastaya ağzını açma ve kapama 

hareketleri yaptırılarak bimanuel palpasyon ile TME kondilinin lateral kutbunun 

konumu belirlendi. Belirlenen bölgelerde cilt alkollü pamuk yardımı ile 

temizlendikten sonra boyutları bireyin kafa geniĢliğine göre ayarlanabilen bir 

kulaklık ile birleĢtirilmiĢ iki adet piezoelektrik akselerometreden oluĢan sensörler bu 

bölgede konumlandırıldı. Alıcıların kırmızı (sağ) ve mavi (sol) kabloları yükselticiye 

bağlandı (ġekil 2.6). BioPAK programında bireylerden alınan kayıtların ayırt 

edilebilmesi amacıyla program tarafından istenilen isim, soy isim, cinsiyet ve doğum 

tarihi gibi bilgiler gerekli alanlara girildi. Bireyin maksimum ağız açılım miktarı, 

birey ağzını mümkün olduğunca açmıĢ durumda iken alt ve üst birinci keser diĢlerin 

kesici kenarları arasındaki mesafe bir cetvel yardımıyla ölçülüp overbite miktarı ile 

toplanarak BioPAK programına kaydedildi. 

       

ġekil 2.6. JVA cihazının bireye uygulanması. 

Bireylere bilgisayar ekranında bir metronom görüleceği ve çene hareketlerini, 

metronomu takip ederek gerçekleĢtirmeleri anlatıldı. Bu doğrultuda her bireye 

metronom ile eĢzamanlı olacak Ģekilde (her bir açma-kapama süresi 1,5 saniye) 
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ağzını açabildiği kadar geniĢ açması ve ardından ağzını kapatarak diĢlerini ses 

duyulacak Ģekilde temas ettirmesi gerektiği söylendi.  

Hastanın metronom ile eĢzamanlı olarak hareket etmesine yardımcı olmak amacıyla 

kayıtların alınmasından önce hasta bu yönde eğitildi. Kayıt iĢlemi için hazır 

olunduktan sonra açma-kapama hareketi bireye 10 kez tekrarlatıldı. X5 

amplifikasyonda elde edilen EVG kayıtları bilgisayar ekranında TME seslerinin 

Ģiddetini değerlendirmek amacıyla zaman-frekans grafiğinde incelendi. Alınan 

kayıtlar metronomla senkronizasyon yönünden incelenerek eğer hatalıysa açma-

kapama hareketi metronomla uyumlu olacak Ģekilde tekrarlandı. Bu kayıtların 

büyütülmüĢ görüntüleri üzerinde meydana gelen titreĢimler incelendi. Ağzın hem 

açma hem de kapama hareketleri için, diĢ temasından kaynaklanan titreĢimler 

dıĢındaki üçer titreĢim bölgesi iĢaretlendi. Kullanılan program Total integral (Ti), 

300 Hz’in altındaki integral (i<300 Hz), 300 Hz’in üstündeki integral (i>300 Hz), 

i>300 Hz/ i<300 Hz oranı, Pik Amplitüd (PA), Pik Frekans (PF) ve Ortanca Frekans 

(OF) parametreleri için seçilen her bir bölgenin sayısal değerlerini ve üç bölgenin 

değerlerinin ortalamasını vermektedir. Eğer zaman-frekans grafiğinde titreĢim 

mevcut değilse, hareketin orta noktası seçilerek iĢaretlendi ve değerler yine üç 

bölgenin ortalaması hesaplanarak kaydedildi (ġekil 2.7). 

Elde edilen veriler Fast Fourier Transform (FFT) algoritması olarak bilinen 

matematik tekniği kullanılarak analiz edildi ve TME titreĢimlerinin güç spektrum 

yoğunluk fonksiyonu hesaplanarak frekans spektrum eğrisi program tarafından 

oluĢturuldu. Spektrum eğrisinde dikey eksen titreĢimlerin amplitüd değerini, yatay 

eksen ise frekans değerlerini göstermektedir. Frekans spektrum eğrisinin yüksekliği 

enerji miktarı ile doğru orantılıdır. 0-500 Hz frekans değerleri arasında eğrinin 

altındaki toplam alan “integral” olarak belirtilmiĢtir.  

Bu kayıtta çalıĢma kapsamında aĢağıdaki parametreler incelendi; 

 Total integral, her eklemin titreĢim enerjisinin toplam miktarı (Ti) 

 ˃300 Hz / ˂300 Hz, 300 Hz’in üstündeki titreĢimlerin enerji miktarının, 300 

Hz’in altındaki titreĢimlerin enerji miktarına oranı (Ratio) 
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 Pik Amplitüd, titreĢimin yoğunluğunun en yüksek noktası (PA) 

 Pik Frekans, en yüksek titreĢim yoğunluğunun olduğu frekans (PF) 

 Ortanca Frekans, titreĢim enerjisini yarıya bölen frekans (OF). Enerjinin yarısı 

bu frekansın altında, yarısı üzerindedir (BioPAK kullanım kılavuzu, 1997) 

  

 

ġekil 2.7. JVA cihazı ile alınan kaydın bilgisayar ekranındaki görüntüleri. 
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2.4. Ġstatistiksel Analiz 

Verilerin analizi SPSS (Statistical Package for Social Science) for Windows 11.5 

paket programında yapıldı. Sürekli ve kesikli sayısal değiĢkenlerin dağılımının 

normale yakın olup olmadığı non-parametrik Kolmogorov Smirnov testiyle 

araĢtırıldı. Tanımlayıcı istatistikler, sürekli ve kesikli sayısal değiĢkenler için ortanca 

(minimum-maksimum) biçiminde gösterildi.  

Gruplar arasında ortanca değerler yönünden farkın önemliliği Mann Whitney U 

testiyle araĢtırılırken gruplar içerisinde sağ ve sol taraflar arasında ortanca değerler 

yönünden farkın önemliliği Wilcoxon ĠĢaret testiyle değerlendirildi.  

Bu çalıĢmada olası tüm çoklu karĢılaĢtırmalarda Tip I hatayı kontrol edebilmek için 

Bonferroni Düzeltmesi yapıldı. Bonferroni Düzeltmesine göre p<0,00625 için 

sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
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3. BULGULAR 

Farklı okluzal temas iliĢkisine sahip sağlıklı ve bruksizmli bireylerin TM ekleminden 

kaydedilen sesler/titreĢimler total integral, integral oranı, pik amplitüd, pik frekans ve 

ortanca frekans parametreleri esas alınarak istatistiksel yöntemlerle incelendi. Elde 

edilen bulguların değerlendirilmesi  

1. Her bir grup içerisinde sağ ve sol taraf eklemlerinden kaydedilen seslerin 

karĢılaĢtırılması 

2. Kontrol ve çalıĢma gruplarının kendi içlerinde farklı okluzal temas iliĢkileri 

yönünden karĢılaĢtırılması 

3. Kontrol ve çalıĢma gruplarının birbirleriyle, farklı okluzal temas iliĢkileri 

bağlamında karĢılaĢtırılması Ģeklinde gerçekleĢtirildi. 

Son iki değerlendirmede, sağ ve sol eklemden elde edilen bulgular ayrı ayrı 

irdelendi. 

3.1. Total Ġntegral Bulguları 

Kontrol grubu bireylerinin sağ ve sol eklemlerinden elde edilen veriler, farklı 

okluzyon tipleri esas alınarak incelendiğinde, KR alt grubunda sağ eklemden 

kaydedilen total integral ortanca değerinin sola göre istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde daha yüksek olduğu bulgulandı (p˂0,001). KR+MT, GF ve GF+MT 

okluzyon gruplarında ise sağ ve sol eklem için belirlenen total integral ortanca 

değerleri arasında istatistiksel olarak belirgin bir farklılık gözlenmedi (Çizelge 3.1) 

(ġekil 3.1). 

Bruksizm tanısı konulan bireylerden oluĢan çalıĢma grupları irdelendiğinde, tüm 

okluzyon tiplerinde sağ ve sol eklemden kaydedilen total integral ortanca 

değerlerinin benzer olduğu bulgulandı. Bu doğrultuda KR, KR+MT, GF ve GF+MT 
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grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmadı (Çizelge 3.1) 

(ġekil 3.1). 

Çizelge 3.1. Kontrol ve çalıĢma gruplarında, farklı okluzyon tiplerinde sağ ve sol TME’den 

kaydedilen total integral ortanca değerleri (PaHz). 

 
Kontrol Grubu p 

değeri
†
 

ÇalıĢma Grubu p 

değeri
†
 Sol TME Sağ TME Sol TME Sağ TME 

KR 4,2 (2,6-36,2) 4,6 (3,2-6,2) <0,001 4,2 (2,6-8,7) 5,2 (3,0-45,8) 0,007 

GF 3,9 (3,1-21,2) 5,1 (3,8-4,7) 0,064 4,5 (2,9-30,1) 5,1 (3,2-26,3) 0,776 

KR+MT 4,2 (3,3-63,9) 4,3 (3,3-9,7) 0,624 10,1 (3,3-4,8) 12,6 (3,3-7,4) 0,753 

GF+MT 3,9 (2,7-14,3) 4,5 (3,1-26,3) 0,006 3,8 (0,6-78,1) 4,1 (0,4-42,3) 0,006 
†
Bonferroni düzeltmesine göre p<0,00625 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

 

ġekil 3.1. Kontrol ve çalıĢma gruplarında, farklı okluzyon tiplerinde sağ ve sol TME’den kaydedilen 

total integral ortanca değerleri (PaHz) (*p˂0,001 seviyesinde anlamlı fark). 

Kontrol ve çalıĢma grupları kendi içlerinde okluzal temas iliĢkileri dikkate alınarak 

karĢılaĢtırıldığında, kontrollerde KR, KR+MT, GF, GF+MT tipi okluzal iliĢki 

sergileyen bireylerin sağ ekleminden elde edilen total integral ortanca değerleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık kaydedilmedi. Aynı Ģekilde, kontrol 

grubunu oluĢturan KR, KR+MT, GF, GF+MT okluzal iliĢkiye sahip bireylerin sol 

ekleminden kaydedilen total integral ortanca değerleri arasında da istatistiksel olarak 

belirgin bir farklılığın olmadığı saptandı. Bruksizmli hastalardan oluĢan çalıĢma 

gruplarında ise, kontrol grubundaki bireylerinkine benzer Ģekilde KR, KR+MT, GF, 



 47 

GF+MT okluzyonlar  arasında total integral ortanca değerleri bağlamında istatistiksel 

olarak önemli düzeyde bir farklılık kaydedilmedi. Bu durum hem sağ hem de sol 

eklem bulguları için geçerli idi (Çizelge 3.2) (ġekil 3.2). 

Kontrol ve çalıĢma gruplarının total integral değerleri farklı okluzal temas iliĢkileri 

esas alınarak karĢılaĢtırıldığında, her iki taraf ekleminde de KR okluzyona sahip 

bireyler arasında istatistiksel olarak belirgin bir farklılık gözlenmedi. Benzer Ģekilde, 

KR+MT, GF, GF+MT okluzyonlara sahip sağlıklı ve bruksizmli bireyler arasında 

total integral ortanca değerleri bakımından her iki eklemde de istatistiksel olarak 

belirgin farklılıkların olmadığı gözlendi. (Çizelge 3.2) (ġekil 3.2). 

Çizelge 3.2. Kontrol ve çalıĢma gruplarının total integral ortanca değerlerinin kendi içlerinde ve 

birbirleriyle istatistiksel olarak karĢılaĢtırılması (PaHz). 

 Sol TME  Sağ TME 

Kontrol 

Grubu  

ÇalıĢma 

Grubu 

p-değeri
†φ

 Kontrol 

Grubu 

ÇalıĢma 

Grubu 

p-değeri
‡φ

 

KR 4,2  

(2,6-36,2) 

4,2  

(2,6-8,7) 

0,909  4,6  

(3,2-38,9) 

5,2  

(3,0-45,8) 

0,588 

GF 3,9  

(3,1-21,2) 

4,5  

(2,9-30,1) 

0,208  5,1  

(3,8-24,7) 

5,1  

(3,2-21,2) 

0,790 

p-değeri
¶φ

 0,924 0,249 -  0,333 0,619 - 

KR+MT 4,2  

(3,3-63,9) 

10,1  

(3,3-4,8) 

0,164  4,3  

(3,3-39,7) 

12,6  

(3,3-7,4) 

0,125 

GF+MT 3,9  

(2,7-14,3) 

3,8  

(0,6-78,1) 

0,526  4,5  

(3,1-26,3) 

4,1  

(0,4-42,3) 

0,315 

p-değeri
§φ

 0,425 0,011 -  0,894 0,015 - 

p-değeri
#φ

 0,376 0,019 -  0,924 0,094 - 

p-değeri
Δφ

 0,765 0,102 -  0,376 0,094 - 
†
Kontrol ve deney grupları arasında sol taraftan yapılan ölçümlerin karĢılaĢtırılması 

‡
Kontrol ve deney grupları arasında sağ taraftan yapılan ölçümlerin karĢılaĢtırılması 

¶
KR ve GF grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmalar 

§
KR+MT ve GF+MT grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmalar 

#
KR ve KR+MT grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmalar 

Δ
GF ve GF+MT arasında yapılan karĢılaĢtırmalar 

φ
Bonferroni düzeltmesine göre p<0,00625 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
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ġekil 3.2. Kontrol ve çalıĢma gruplarının total integral ortanca değerlerinin kendi içlerinde ve 

birbirleriyle istatistiksel olarak karĢılaĢtırılması (PaHz). 

3.2. Ġntegral Oranı Bulguları 

Kontrol grubu bireylerin sağ ve sol eklemlerinden elde edilen veriler, farklı okluzal 

temas iliĢkilerinde karĢılaĢtırıldığında, GF+MT alt grubunda sağ eklemden elde 

edilen integral oranı değeri sol ekleme göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

yüksek bulundu (p=0,004). KR, KR+MT ve GF okluzyon gruplarında ise her iki 

eklem için belirlenen integral oranı değerleri arasında istatistiksel olarak belirgin bir 

farklılık kaydedilmedi (Çizelge 3.3) (ġekil 3.3). 

ÇalıĢma grubundaki bireylerden elde edilen veriler irdelendiğinde, GF+MT grubu 

içerisinde sağ eklemin integral oranı değerinin sola göre istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu bulgulandı (p=0,002). KR, KR+MT ve GF gruplarında ise 

sağ ve sol eklem için belirlenen integral oranı değerleri arasında istatistiksel olarak 

belirgin bir farklılık gözlenmedi (Çizelge 3.3) (ġekil 3.3). 
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Çizelge 3.3. Kontrol ve çalıĢma gruplarında yer alan farklı okluzyon tiplerinde sağ ve sol TME’den 

kaydedilen integral oranı değerleri (PaHz). 

 
Kontrol Grubu p 

değeri
†
 

ÇalıĢma Grubu p 

değeri
†
 Sol TME Sağ TME Sol TME Sağ TME 

KR 0,57 (0,21-1,12) 0,58 (0,22-1,16) 0,438 0,37 (0,14-1,27) 0,43 (0,03-1,21) 0,327 

GF 0,56 (0,10-0,82) 0,45 (0,11-1,01) 0,925 0,40 (0,14-1,21) 0,49 (0,08-1,04) 0,052 

KR+MT 0,42 (0,13-0,70) 0,46 (0,09-0,92) 0,102 0,22 (0,09-1,12) 0,24 (0,11-1,30) 0,176 

GF+MT 0,51 (0,10-1,10) 0,56 (0,16-1,35) 0,004 0,47 (0,05-1,55) 0,61 (0,09-1,66) 0,002 
†
Bonferroni düzeltmesine göre p<0,00625 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

 

ġekil 3.3. Kontrol ve çalıĢma gruplarında yer alan farklı okluzyon tiplerinde sağ ve sol TME’den 

kaydedilen integral oranı değerleri (PaHz) (*p˂0,004; p˂0,002 seviyesinde anlamlı fark). 

Gruplar kendi içlerinde karĢılaĢtırıldığında, kontrollerde KR, KR+MT, GF, GF+MT 

okluzal iliĢki sergileyen bireylerin sağ ekleminden elde edilen integral oranı değerleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık kaydedilmedi. Aynı Ģekilde KR, 

KR+MT, GF, GF+MT okluzyon tipine sahip kontrol grubu bireylerin sol ekleminden 

kaydedilen integral oranı değerleri arasında da istatistiksel olarak belirgin bir 

farklılığın olmadığı saptandı. ÇalıĢma gruplarında ise, kontrol grubu bireylere benzer 

Ģekilde KR, KR+MT, GF, GF+MT okluzyonlar arasında integral oranı değerleri 

bağlamında istatistiksel olarak önemli düzeyde bir farklılık kaydedilmedi. Bu durum 

hem sağ hem de sol eklem bulguları için geçerli idi (Çizelge 3.4) (ġekil 3.4).  
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Kontrol ve çalıĢma gruplarının integral oranı değerleri okluzal temas iliĢkileri esas 

alınarak karĢılaĢtırıldığında, her iki taraf ekleminde de KR, KR+MT, GF, GF+MT 

okluzyon tipine sahip bireyler arasında istatistiksel olarak belirgin farklılık 

bulunmadı (Çizelge 3.4) (ġekil 3.4). 

Çizelge 3.4. Kontrol ve çalıĢma gruplarının integral oranı değerlerinin kendi içlerinde ve birbirleriyle 

istatistiksel olarak karĢılaĢtırılması (PaHz). 

 Sol TME  Sağ TME 

Kontrol  

Grubu 

ÇalıĢma 

Grubu 

p-değeri
†φ

 Kontrol 

Grubu 

ÇalıĢma 

Grubu 

p-değeri
‡φ

 

KR 0,57  

(0,21-1,12) 

0,37  

(0,14-1,27) 

0,376  0,58  

(0,22-1,16) 

0,43  

(0,03-1,21) 

0,776 

GF 0,56  

(0,10-0,82) 

0,40  

(0,14-1,21) 

0,334  0,45  

(0,11-1,01) 

0,49  

(0,08-1,04) 

0,498 

p-değeri
¶φ

 0,541 0,812 -  0,269 0,880 - 

KR+MT 0,42  

(0,13-0,70) 

0,22  

(0,09-1,12) 

0,104  0,46  

(0,09-0,92) 

0,24  

(0,11-1,30) 

0,246 

GF+MT 0,51  

(0,10-1,10) 

0,47  

(0,05-1,55) 

0,877  0,56  

(0,16-1,35) 

0,61  

(0,09-1,66) 

0,985 

p-değeri
§φ

 0,303 0,007 -  0,293 0,016 - 

p-değeri
#φ

 0,086 0,116 -  0,438 0,202 - 

p-değeri
Δφ

 0,982 0,153 -  0,177 0,308 - 
†
Kontrol ve çalıĢma grupları arasında sol taraftan yapılan ölçümlerin karĢılaĢtırılması 

‡
Kontrol ve çalıĢma grupları arasında sağ taraftan yapılan ölçümlerin karĢılaĢtırılması 

¶
KR ve GF grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmalar 

§
KR+MT ve GF+MT grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmalar 

#
KR ve KR+MT grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmalar 

Δ
GF ve GF+MT grubu arasında yapılan karĢılaĢtırmalar 

φ
Bonferroni düzeltmesine göre p˂0,00625 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
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ġekil 3.4. Kontrol ve çalıĢma gruplarının integral oranı değerlerinin kendi içlerinde ve birbirleriyle 

karĢılaĢtırılması (PaHz). 

3.3. Pik Amplitüd Bulguları 

Kontrol grubu bireylerin sağ ve sol eklemlerinden elde edilen veriler, okluzal temas 

iliĢkilerine göre karĢılaĢtırıldığında, KR alt grubunda sağ eklemden kaydedilen pik 

amplitüd değerinin sol ekleme göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek 

olduğu bulgulandı (p=0,005). KR+MT, GF ve GF+MT okluzyon gruplarında ise her 

iki eklemden belirlenen pik amplitüd değerleri arasında istatistiksel olarak belirgin 

bir farklılık gözlenmedi (Çizelge 3.5) (ġekil 3.5). 

ÇalıĢma grubu bireylerden elde edilen verilere bakıldığında, tüm okluzal iliĢkilerde 

sağ ve sol eklemden kaydedilen pik amplitüd değerlerinin benzer olduğu görüldü. Bu 

doğrultuda KR, KR+MT, GF ve GF+MT grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklar saptanmadı (Çizelge 3.5) (ġekil 3.5). 
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Çizelge 3.5. Kontrol ve çalıĢma gruplarında, farklı okluzyon tiplerinde sağ ve sol TME’den 

kaydedilen pik amplitüd değerleri (Pa). 

 
Kontrol Grubu p 

değeri
†
 

ÇalıĢma Grubu p 

değeri
†
 Sol TME Sağ TME Sol TME Sağ TME 

KR 0,2 (0,1-1,9) 0,2 (0,1-2,4) 0,005 0,2 (0,1-1,0) 0,2 (0,2-6,0) 0,380 

GF 0,2 (0,1-1,4) 0,2 (0,1-1,7) 0,606 0,2 (0,1-1,5) 0,2 (0,1-1,4) 0,621 

KR+MT 0,2 (0,2-3,2) 0,2 (0,2-2,0) 0,786 0,9 (0,2-2,6) 1,0 (0,2-2,0) 0,153 

GF+MT 0,2 (0,1-0,9) 0,2 (0,1-1,1) 0,727 0,2 (0,0-4,7) 0,2 (0,0-5,8) 0,421 
†
Bonferroni düzeltmesine göre p<0,00625 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

 

ġekil 3.5. Kontrol ve çalıĢma gruplarında, farklı okluzyon tiplerinde sağ ve sol TME’den kaydedilen 

pik amplitüd değerleri (Pa) (*p=0,005 seviyesinde anlamlı fark). 

Kontrol ve çalıĢma grupları kendi içlerinde karĢılaĢtırıldığında, kontrol gruplarında 

KR, KR+MT, GF ve GF+MT okluzyona sahip bireyler arasında her iki taraf 

ekleminde de kaydedilen pik amplitüd değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık görülmedi (Çizelge 3.6) (ġekil 3.6). 

Bruksizmli hastalardan oluĢan çalıĢma gruplarında, KR+MT grubunun sağ ve sol 

ekleminden elde edilen pik amplitüd değerlerinin, diğer okluzyon gruplarının pik 

amplitüd değerlerinden belirgin düzeyde yüksek olduğu bulgulandı. Bunlardan 

bazıları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde idi (p=0,002) (Çizelge 3.6) (ġekil 3.6). 
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Kontrol ve çalıĢma gruplarının pik amplitüd değerleri farklı okluzyon tiplerine göre 

karĢılaĢtırıldığında, her iki taraf ekleminde de KR, KR+MT, GF ve GF+MT 

okluzyon tipine sahip sağlıklı ve bruksizmli bireyler arasında pik amplitüd düzeyleri 

bakımından istatistiksel olarak belirgin bir farklılığın olmadığı gözlendi (Çizelge 

3.6). 

Çizelge 3.6. Kontrol ve çalıĢma gruplarının pik amplitüd değerlerinin kendi içlerinde ve birbirleriyle 

istatistiksel olarak karĢılaĢtırılması (Pa). 

 Sol TME  Sağ TME 

Kontrol  

Grubu 

ÇalıĢma 

Grubu 

p-değeri
†φ

 Kontrol 

Grubu 

ÇalıĢma 

Grubu 

p-değeri
‡φ

 

KR 0,2  

(0,1-1,9) 

0,2  

(0,1-1,0) 

0,228  0,2  

(0,1-2,4) 

0,2  

(0,2-6,0) 

0,391 

GF 0,2  

(0,1-1,4) 

0,2  

(0,1-1,5) 

0,166  0,2  

(0,1-1,7) 

0,2  

(0,1-1,4) 

0,951 

p-değeri
¶φ

 0,817 0,531 -  0,946 0,531 - 

KR+MT 0,2  

(0,2-3,2)  

0,9  

(0,2-2,6) 

0,035  0,2  

(0,2-2,0) 

1,0  

(0,2-2,0) 

0,137 

GF+MT 0,2  

(0,1-0,9) 

0,2  

(0,0-4,7) 

0,874  0,2  

(0,1-1,1) 

0,2  

(0,0-5,8) 

0,739 

p-değeri
§φ

 0,243 <0,001 -  0,145 0,004 - 

p-değeri
#φ

 0,059 0,002 -  0,362 0,076 - 

p-değeri
Δφ

 0,447 0,254 -  0,810 0,924 - 
†
Kontrol ve çalıĢma grupları arasında sol taraftan yapılan ölçümlerin karĢılaĢtırılması 

‡
Kontrol ve çalıĢma grupları arasında sağ taraftan yapılan ölçümlerin karĢılaĢtırılması 

¶
KR ve GF grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmalar 

§
KR+MT ve GF+MT grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmalar 

#
KR ve KR+MT grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmalar 

Δ
GF ve GF+MT grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmalar 

φ
Bonferroni düzeltmesine göre p˂0,00625 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
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ġekil 3.6. Kontrol ve çalıĢma gruplarının pik amplitüd değerlerinin kendi içlerinde ve birbirleriyle 

istatistiksel olarak karĢılaĢtırılması (Pa). 
*çalıĢma grubu sol eklem KR+MT grubu pik amplitüd değeri ˃ KR grubu pik amplitüd değeri (p=0,002) 

*çalıĢma grubu sol eklem KR+MT grubu pik amplitüd değeri ˃ GF+MT grubu pik amplitüd değeri (p<0,001) 

*çalıĢma grubu sağ eklem KR+MT grubu pik amplitüd değeri ˃ GF+MT grubu pik amplitüd değeri (p=0,004) 

3.4. Pik Frekans Bulguları 

Kontrol grubu bireylerin sağ ve sol eklemlerinden elde edilen veriler, okluzal temas 

iliĢkilerine göre incelendiğinde KR, KR+MT, GF ve GF+MT alt gruplarında her iki 

eklem için belirlenen pik frekans değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde bir farklılık gözlenmedi (Çizelge 3.7) (ġekil 3.7).  

Benzer Ģekilde bruksizm tanısı konulan bireylerin sağ ve sol eklemleri arasında pik 

frekans değerleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı 

saptandı (Çizelge 3.7) (ġekil 3.7). 
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Çizelge 3.7. Kontrol ve çalıĢma gruplarında, farklı okluzyon tiplerinde sağ ve sol TME’den 

kaydedilen pik frekans değerleri (Hz). 

 
Kontrol Grubu p 

değeri
†
 

ÇalıĢma Grubu p 

değeri
†
 Sol TME Sağ TME Sol TME Sağ TME 

KR 111 (13-490) 189 (13-490) 0,164 76 (25-455) 87 (33-458) 0,109 

GF 142 (41-494) 115 (37-498) 0,472 103 (41-404) 123 (37-408) 0,615 

KR+MT 56 (33-392) 109 (13-482) 0,221 69,5 (37-482) 93 (41-482) 0,037 

GF+MT 111 (29-494) 236 (1494) 0,105 111 (29-498) 212 (13-498) 0,154 
†
Bonferroni düzeltmesine göre p<0,00625 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

 

ġekil 3.7. Kontrol ve çalıĢma gruplarında, farklı okluzyon tiplerinde sağ ve sol TME’den kaydedilen 

pik frekans değerleri (Hz). 

Kontrol ve çalıĢma grupları kendi içlerinde karĢılaĢtırıldığında, kontrol grubu 

bireylerde tüm okluzal temas iliĢkileri için sağ eklemden elde edilen pik frekans 

değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmedi. Aynı Ģekilde 

sol eklemden elde edilen PF değerleri arasında da istatistiksel olarak belirgin bir 

farklılığın olmadığı saptandı. Bruksizmli bireylerden oluĢan çalıĢma gruplarında ise, 

kontrol grubundaki bireylere benzer Ģekilde KR, KR+MT, GF, GF+MT okluzyonlar 

arasında hem sağ hem de sol eklem bulgularında PF değerleri bakımından 

istatistiksel olarak önemli düzeyde bir farklılık kaydedilmedi (Çizelge 3.8) (ġekil 

3.8).  
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Kontrol ve çalıĢma gruplarının pik frekans değerleri okluzal temas iliĢkileri esas 

alınarak karĢılaĢtırıldığında, her iki taraf ekleminde de KR, KR+MT, GF, GF+MT 

okluzyona sahip bireyler arasında istatistiksel olarak belirgin farklılık bulunmadı 

(Çizelge 3.8) (ġekil 3.8). 

Çizelge 3.8. Kontrol ve çalıĢma gruplarında, farklı okluzyon tiplerinde sağ ve sol TME’den 

kaydedilen pik frekans değerleri (Hz). 

 Sol TME  Sağ TME 

Kontrol  

Grubu 

ÇalıĢma 

Grubu 

p-değeri
†φ

 Kontrol 

Grubu 

ÇalıĢma 

Grubu 

p-değeri
‡φ

 

KR 111  

(13-490) 

76 

(25-455) 

0,475  189  

(13-490) 

87  

(33-458) 

0,864 

GF 142  

(41-494) 

103  

(41-404) 

0,334  115  

(37-498) 

123  

(37-408) 

0,886 

p-değeri
¶φ

 0,391 0,374 -  0,946 0,714 - 

KR+MT 56  

(33-392) 

69,5  

(37-482) 

0,667  109  

(13-482) 

93  

(41-482) 

0,804 

GF+MT 111  

(29-494) 

111  

(29-498) 

0,789  236  

(13-494) 

212  

(13-498) 

0,506 

p-değeri
§φ

 0,116 0,076 -  0,163 0,341 - 

p-değeri
#φ

 0,204 0,756 -  0,471 0,550 - 

p-değeri
Δφ

 0,394 0,734 -  0,493 0,463 - 
†
Kontrol ve çalıĢma grupları arasında sol taraftan yapılan ölçümlerin karĢılaĢtırılması 

‡
Kontrol ve çalıĢma grupları arasında sağ taraftan yapılan ölçümlerin karĢılaĢtırılması 

¶
KR ve GF grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmalar 

§
KR+MT ve GF+MT grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmalar 

#
KR ve KR+MT grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmalar 

Δ
GF ve GF+MT grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmalar 

φ
Bonferroni düzeltmesine göre p˂0,00625 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
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ġekil 3.8. Kontrol ve çalıĢma gruplarında, farklı okluzyon tiplerinde sağ ve sol TME’den kaydedilen 

pik frekans değerleri (Hz). 

3.5. Ortanca Frekans Bulguları 

Kontrol grubu bireylerinin sağ ve sol eklemlerinden elde edilen veriler, farklı okluzal 

temas iliĢkilerine göre incelendiğinde, GF+MT alt grubunda sağ eklemden 

kaydedilen ortanca frekans değerinin sola göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

daha yüksek olduğu bulgulandı (p˂0,001). KR, KR+MT ve GF okluzyon gruplarında 

ise sağ ve sol eklem için belirlenen ortanca frekans değerleri arasında istatistiksel 

olarak belirgin bir farklılık gözlenmedi (Çizelge 3.9) (ġekil 3.9).  

Bruksizm tanısı konulan bireylerden oluĢan çalıĢma gruplarında ise, GF+MT alt 

grubunda sağ eklemden kaydedilen ortanca frekans değerinin sola göre istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu gözlendi (p=0,002). KR, KR+MT ve GF 

okluzyonlarda sağ ve sol eklem için belirlenen ortanca frekans değerleri arasında 

istatistiksel olarak belirgin bir farklılık bulunmadı (Çizelge 3.9) (ġekil 3.9). 
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Çizelge 3.9. Kontrol ve çalıĢma gruplarında, farklı okluzyon tiplerinde sağ ve sol TME’den 

kaydedilen ortanca frekans değerleri (Hz). 

 
Kontrol Grubu p 

değeri
†
 

ÇalıĢma Grubu p 

değeri
†
 Sol TME Sağ TME Sol TME Sağ TME 

KR 228 (134-310) 228 (146-322) 0,169 189 (83-318) 216 (103-26) 0,151 

GF 222 (123-283) 212 (119-302) 0,683 202,5 (134-333) 230 (103-306) 0,407 

KR+MT 191 (72-267) 201 (72-283) 0,124 142 (72-318) 154 (76-349) 0,116 

GF+MT 216 (99-314) 244 (80-330) <0,001 205 (87-349) 248 (99-345) 0,002 
†
Bonferroni düzeltmesine göre p<0,00625 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

 

ġekil 3.9. Kontrol ve çalıĢma gruplarında, farklı okluzyon tiplerinde sağ ve sol TME’den kaydedilen 

ortanca frekans değerleri (Hz) (*p˂0,001, p=0,002 seviyesinde anlamlı fark). 

Kontrol ve çalıĢma grupları kendi içlerinde okluzal temas iliĢkileri dikkate alınarak 

karĢılaĢtırıldığında, her iki ana grupta da KR, KR+MT, GF, GF+MT tipi okluzal 

iliĢki sergileyen bireylerin sağ ekleminden elde edilen ortanca frekans değerleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık kaydedilmedi. Benzer bulgular 

bireylerin sol ekleminden elde edilen ortanca frekans değerleri için de geçerli oldu 

(Çizelge 3.10) (ġekil 3.10).  

Kontrol ve çalıĢma gruplarının ortanca frekans değerleri farklı okluzal temas 

iliĢkileri esas alınarak karĢılaĢtırıldığında, her iki taraf ekleminde de tüm okluzyon 

tipleri için elde edilen veriler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa 

rastlanmadı (Çizelge 3.10) (ġekil 3.10). 



 59 

Çizelge 3.10. Kontrol ve çalıĢma gruplarında, farklı okluzyon tiplerinde sağ ve sol TME’den 

kaydedilen ortanca frekans değerleri (Hz). 

 Sol TME  Sağ TME 

Kontrol  

Grubu 

ÇalıĢma 

Grubu 

p-değeri
†φ

 Kontrol 

Grubu 

ÇalıĢma 

Grubu 

p-değeri
‡φ

 

KR 228  

(134-310) 

189  

(83-318) 

0,391  228  

(146-322) 

216  

(103-326) 

0,842 

GF 222  

(123-283) 

202,5  

(134-333) 

0,608  212  

(119-302) 

230  

(103-306) 

0,448 

p-değeri
¶φ

 0,596 0,812 -  0,320 0,983 - 

KR+MT 191  

(72-267) 

142  

(72-318) 

0,246  201  

(72-283) 

154  

(76-349) 

0,603 

GF+MT 216  

(99-314) 

205  

(87-349) 

0,955  244  

(80-330) 

248  

(99-345) 

0,855 

p-değeri
§φ

 0,215 0,011 -  0,283 0,021 - 

p-değeri
#φ

 0,059 0,094 -  0,294 0,155 - 

p-değeri
Δφ

 0,690 0,670 -  0,166 0,512 - 
†
Kontrol ve çalıĢma grupları arasında sol taraftan yapılan ölçümlerin karĢılaĢtırılması 

‡
Kontrol ve çalıĢma grupları arasında sağ taraftan yapılan ölçümlerin karĢılaĢtırılması 

¶
KR ve GF grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmalar 

§
KR+MT ve GF+MT grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmalar 

#
KR ve KR+MT grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmalar 

Δ
GF ve GF+MT grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmalar 

φ
Bonferroni düzeltmesine göre p˂0,00625 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

 

ġekil 3.10. Kontrol ve çalıĢma gruplarında, farklı okluzyon tiplerinde sağ ve sol TME’den kaydedilen 

ortanca frekans değerleri (Hz). 
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4. TARTIġMA 

Uyku bruksizmi, alt çenenin, parafonksiyonel hareketleri sırasında alt ve üst diĢler 

arasında istemsiz olarak ortaya konulan ritmik veya spazmodik diĢ sıkma ve 

gıcırdatma alıĢkanlığıdır. Psikolojik ve pato-psiko-fizyolojik pek çok faktör 

bruksizme neden olabilir. Okluzyonla bruksizm arasındaki iliĢki uzun yıllar 

tartıĢılmıĢ, günümüzde okluzal çatıĢmaların, her zaman olmasa da, parafonksiyonel 

çene hareketlerini tetikleyebileceği düĢüncesi kabul görmüĢtür. Etiyolojisi ne olursa 

olsun, bruksizmde ciddi bir kas hiperaktivitesi söz konusudur. Bu durum yoğun ve 

uzun süreli kuvvetlerin çiğneme sistemi üzerinde etkili olmasına yol açar. Ayrıca 

eksentrik hareketlerde diĢler üzerine gelen kuvvetlerin oblik yönde olması, temas 

eden az sayıda diĢin bulunması ve TME’nin kassal ve anatomik olarak stabil 

konumundan uzaklaĢması da bruksizm hastalarında, yoğun, tahrip edici kuvvetlerin 

diĢleri, destek dokularını, kasları ve eklemleri olumsuz yönde etkilemesine neden 

olabilir.  

Doğal diĢler söz konusu olduğunda alt çenenin eksentrik konumlarında diĢlerin 

temas Ģeklini tanımlayan iki yaklaĢım bulunmaktadır. Bunlar kanin rehberliğinde 

okluzyon ve grup fonksiyonu okluzyondur. Kanin rehberliğinde okluzyon 

modelinde, lateral gezinme hareketi sırasında çalıĢan taraftaki alt ve üst kanin diĢleri 

birbirine temas ederek arka diĢlerin anında birbirinden uzaklaĢmasına olanak 

sağlarlar. Ancak, kanin diĢlerinin zayıf veya aĢınmıĢ olduğu ya da bulunmadığı 

durumlarda çalıĢan taraftaki tüm ön diĢler bu görevi üstlenirler (ön rehberlik). Grup 

fonksiyonu okluzyon ise, lateral gezinme hareketleri sırasında, çalıĢan taraftaki 

diĢlerde temaslarla karakterizedir. Temasların kanin diĢleri, küçük azılar ve birinci 

büyük azı diĢinin mesiobukkal tüberkülünde olması arzu edilir. Dengeleyen taraf 

diĢlerinde ise temas olmamalıdır. Aksi takdirde her iki okluzyon modelinde de diĢler 

yıkıcı, oblik kuvvetlere maruz kalırlar (Dawson, 2007).  

Uyku bruksizmi stomatognatik sistem bakımından normal olarak kabul ettiğimiz 

kiĢilerde ortaya çıkabileceği gibi, dental, maksiller ve mandibular malfonksiyon 
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gösteren bireylerde de görülebilir. Bu durum bireysel okluzyon modeli ile bruksizm 

aktivitesi arasında ne gibi bir iliĢki olabileceğini ve okluzyon modelini değiĢtirerek 

bruksizmi kontrol etmenin mümkün olup olamayacağı düĢüncesini ortaya 

çıkarmaktadır. Güncel kaynaklara bakıldığında bruksizmin TME’de oluĢturabileceği 

muhtemel değiĢimlerin, okluzal iliĢkiler dikkate alınarak incelendiği bir araĢtırmaya 

rastlanmamıĢtır. Bu nedenle tez çalıĢmamızda, bruksizm tanısı konulan doğal diĢli 

bireyler, diĢ sıkma ve gıcırdatma anındaki artikülasyon iliĢkisine göre kategorize 

edilerek eklemde oluĢabilecek değiĢimler yönünden incelenmiĢtir. Bu kapsamda, 

mediotrusiv temas sergileyen hastalar da çalıĢma kapsamına alınarak kanin 

rehberliği, kanin rehberliği ile birlikte mediotrusiv temas, grup fonksiyonu ve grup 

fonksiyonu ile birlikte mediotrusiv temas gösteren hastalardan oluĢan dört çalıĢma 

grubu oluĢturulmuĢtur. Benzer okluzal iliĢkilere sahip sağlıklı bireyler ise kontrol 

olarak incelenmiĢtir.  

TME sesleri/titreĢimleri eklemde meydana gelen patolojilerin teĢhisinde önemli bir 

fiziksel bulgudur. Bu sesler çok değiĢik yöntemlerle saptanabilmektedir. Bunlar 

arasında klinik olarak eklem bölgesinin palpasyonu veya stetoskopla 

değerlendirilmesi uzun yıllardır kullanılan pratik yaklaĢımlardır. Ancak bu yöntem, 

uygulayıcının deneyimli olmaması durumunda seslerin tabiat, Ģiddet ve süresi ile 

ilgili farklı sonuçlar verebilmektedir (Baba ve ark., 2001). Elektronik teknolojisinin 

geliĢmesi ile birlikte eklem seslerinin TME’nin fonksiyonel durumunu teĢhis 

etmedeki rolü artmıĢtır. Önceleri, bu aletlerle yapılan kayıtlarda, ortamın sesinden 

etkilenme, yüksek frekanslı sinyallerin kaydedilmemesi gibi pek çok problem ortaya 

çıkmıĢtır. Son dönemlerde daha geliĢmiĢ aygıtların piyasaya sunulması ile bu 

sorunlar azalmıĢtır. ÇalıĢmamızda kullanılan, TME titreĢimlerini spektral zeminde 

kaydeden ve analiz eden JVA/JT, BioPAK aleti bunlardan birisidir. Günümüz 

çalıĢmalarında en yaygın olarak kullanılan bir sistemdir. Total integral, pik amplitüd, 

pik frekans, ortanca frekans, ˃300 / ˂300 integral oranı gibi sesin birçok özelliğini 

sayısal değerlerle verebilmektedir. Özellikle belirgin TME rahatsızlıkları olan 

hastalarda güvenilir sonuçlar ortaya koyduğu bildirilmiĢtir. Ancak çalıĢmalar, bu 

sistemde birbirini takip eden kayıtların tekrarlanabilir olmasına karĢın, kayıtlar 
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arasındaki sürenin uzaması ile tekrarlanabilirliğin azaldığını göstermiĢtir (Baba ve 

ark., 2001).  

Hwang ve ark. (2009), ˃300 / ˂300 integral oranının klinik olarak tedavi ihtiyacı 

olup olmadığına karar vermekte kullanılabilecek bir veri olduğunu, JVA yönteminin 

hasta değerlendirmelerinde bu bakımdan faydalı olduğunu belirtmiĢlerdir. Zhang ve 

arkadaĢları da (2014), TMD belirti ve bulguları göstermeyen, ağrı ve benzeri 

Ģikayetleri olmayan bireylerin eklem seslerinin JVA cihazı ile tekrarlanan kayıtlarda 

tutarlı sonuçlar sergilediğini bildirmiĢlerdir. Pik frekans ve ortanca frekans 

değerlerinin tekrarlanan kayıtlarda yakın değerlerde ölçüldüğünü, sesin yoğunluğunu 

ifade eden total integral ve pik amplitüd değerlerinin ise bir hafta ara ile yapılan 

ikinci ölçümde farklılık gösterebildiğini, integral oranı bulgularının ise hem aynı gün 

içinde hem de farklı günlerde benzer değerler gösterdiğini bulgulamıĢlardır. 

AraĢtırmacılar, değerlerin bireyler arasındaki farklılıklarını ise eklemin veya diskin 

anatomik özelliklerindeki farklılıklar ile açıklamıĢlardır. Bu etkenlerin yanında, 

eklem sesi kayıtlarının alınması sırasında bireyin mandibular hareketleri baĢarılı bir 

Ģekilde yapamamıĢ olması, sinoviyal sıvının viskozitesinin sıcaklığa bağlı olarak 

değiĢkenlik gösterebilmesi, ligamentlerin veya kondil-disk iliĢkisinin bozulmuĢ 

olması veya lateral pterygoid kasın aktivitesindeki değiĢikliklerin bu sonucu 

doğurmuĢ olabileceği düĢünülmektedir (Zhang ve ark., 2014).  

Diğer taraftan sağlıklı ekleme sahip bireylerde de %25-50 oranında, çenenin açılıp 

kapanması sırasında eklem seslerinin oluĢtuğu bildirilmiĢtir. Bu vibrasyonların, 

kondilin, eklem diskinin, sinoviyal sıvının ve eklem içindeki yapısal unsurların 

hareketinden kaynaklandığı ileri sürülmüĢtür (Drum ve Litt, 1987; Wabeke ve ark., 

1992; Tallents ve ark., 1993). Yüksek hassasiyetteki cihazların kullanımı sırasında 

kaydedilen bu seslerin eklem düzensizliklerini düĢündürme ve hekimi hatalı 

sonuçlara yönlendirme olasılığı bulunmaktadır. Aksine, TME’de vibrasyon 

görülmemesi, bir TME patolojisinin var olmadığı anlamına gelmemektedir. 

Reduksiyonsuz disk deplasmanı veya enflamasyon gibi durumlarda eklem sessiz 

kalabilmektedir (Dworkin ve ark., 1990; Baba ve ark., 2001). ÇalıĢmamızda JVA 

ölçümleri tek bir seansta yapılmıĢ, belirli aralıklarla tekrar edilmemiĢtir. Bazı 
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sonuçlarımızın standart sapması oldukça yüksek bulunmuĢtur. Özellikle bruksizm 

hastalarında, incelenen parametrelerin birçoğunda kontrollere göre belirgin bir 

farklılık saptanmamıĢtır. Bu durum araĢtırmanın kurgusu ile ilgili olabileceği gibi 

sistemden veya bireyin eklem özelliklerinden kaynaklanmıĢ olabilir. Ancak, 

bulgularımız, mevcut kaynaklarla birlikte ele alındığında JVA ve eklem seslerinin 

değerlendirilmesinin, bruksizm kaynaklı TMD teĢhisinde yardımcı bir metot olarak 

düĢünülmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

AraĢtırmamızda, bireysel okluzal temas noktalarını belirlemek ve buna göre 

grupların oluĢturulmasını sağlamak üzere BruxChecker plağından yararlanılmıĢtır. 

BruxChecker plağının mucitleri olan Onodera ve Sato (2011), 3 bireyden elde 

ettikleri modelleri yarı ayarlanabilir bir artikülatöre nakletmiĢler, okluzal diĢ 

temaslarını değerlendirerek bunları BruxChecker plağı ile elde edilen temas alanları 

ile karĢılaĢtırmıĢlardır. Yaptıkları incelemelerde artikülatör ve BruxChecker ile 

belirledikleri temas bölgeleri arasında ciddi farklılıklar olduğunu, özellikle molar 

bölgelerindeki latero-retrusiv diĢ temaslarının hiçbirinin artikülatör üzerinde 

görülmediğini fakat BruxChecker ile gözlendiğini ifade etmiĢlerdir. 

Park ve ark. (2008), diĢ tedavisi yaptırmak amacıyla baĢvuran 50 bireyden elde 

ettikleri modelleri artikülatöre taĢıyarak okluzal temasları sağ ve sol olarak 

incelemiĢlerdir. Yüz çiğneme tarafının 30’unda kanin rehberliğinde okluzyon hem 

artikülatörde ve hem de klinik olarak belirlenmiĢtir. Aynı hastalarda BruxChecker ile 

yapılan değerlendirmelerde ise 30 çiğneme tarafının 17’sinin premolar ve molar diĢ 

teması barındırdığı gözlemlenmiĢtir. Daha birçok çalıĢmada BruxChecker plağının, 

nokturnal bruksizm sırasında meydana gelen ve artikülatör veya klinik muayene ile 

belirlenemeyen öncül temasların belirlenmesinde faydalı bir materyal olduğu 

bildirilmiĢtir (Onodera ve ark., 2006; Tokiwa ve ark., 2008; Kawagoe ve ark., 2009). 

Ayrıca, BruxChecker plağının çiğneme kaslarını aktive etmediği de EMG ölçümleri 

ile belirlenmiĢtir (Onodera ve ark., 2006). 

AraĢtırmamızda bulgularımız üç grup altında toplanarak değerlendirilmiĢtir. Kontrol 

ve çalıĢma grupları içerisinde, farklı okluzal temas modellerinde sağ ve sol TME’den 
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elde edilen veriler dikkate alınarak karĢılaĢtırıldığında; sağ eklemin çalıĢmamız 

parametreleri bakımından sola oranla daha yüksek değerler ortaya koyduğu 

saptanmıĢtır. Bu durum, kontrollerde, KR grubunun total integral ve pik amplitüd 

verilerinde, yine kontrol ve çalıĢma gruplarında GF+MT gruplarının integral oranı ve 

ortanca frekans bulgularında istatistiksel olarak da anlamlı düzeye ulaĢmıĢtır.  

Ġdealde çiğneme, aynı zamanda ve çift taraflı olarak veya dental arkın her iki tarafı 

sırasıyla kullanılarak gerçekleĢtirilmelidir. Ancak insanların bir kısmı çiğneme 

iĢlevini daha çok tek bir tarafta yapmaktadırlar. Bu taraf “tercih edilen çiğneme 

tarafı” (TÇT) veya habitüel çiğneme tarafı olarak isimlendirilmiĢtir (Diernberger ve 

ark., 2008). Tek tarafta çiğneme yapan çocuk ve yetiĢkinlerin toplumdaki oranı %45 

ile 98 arasında değiĢmektedir (Rovira-Lastra ve ark., 2014). TÇT’nin etiyolojisi 

tartıĢmalıdır. Diğer tek taraflı kullanım tercihleri ile beraber (el, ayak, göz) santral 

sinir sistemi tarafından kontrol edilen bir durum olduğu düĢünülmektedir. KarıĢık 

diĢlenme, fonksiyonel okluzal temas alanlarının geniĢliği, TME rahatsızlıkları, 

ağızda çürük ve ağrı mevcudiyeti ile besinlerin dokusu gibi pek çok periferal etmenin 

de TÇT’ye yol açabildiği bildirilmiĢtir (Ratnasari ve ark., 2011; Hill, 2013). 

AraĢtırmacılar arasında fikir birliği olmamakla birlikte çiğneme daha çok sağ tarafta 

gerçekleĢtirilmektedir (Diernberger ve ark., 2008; Zamanlu ve ark.,2012).  

Tek taraflı çiğneme, eklem dinamiğinde ve yük dağılımında asimetri oluĢmasına 

neden olur ve diĢler, çene kasları ve TME üzerinde travmatik etkilere yol açar. 

TÇT’nin iki önemli özelliği vardır; Bunlar tercih edilen çiğneme tarafında kronik 

olarak, masseter aktivitesinin artması ve eklemin, translasyon yapmaması sonucu 

hareketlerinin azalmasıdır. Bu durum zaman içerisinde eklemin lubrikasyonunda ve 

metabolit değiĢiminde sorunlara, eklem anatomisinde değiĢimlere yol açabilir. 

Nitekim TÇT’nin görüldüğü bireylerde, aynı taraf eklem boĢluğunda daralma ve 

eklem boynunda kalınlaĢmaların olduğu bildirilmiĢtir (Jiang ve ark., 2014) Diğer 

taraftan, çiğneme dıĢındaki parafonksiyonel hareketlerde, kronik olarak hareketsiz 

olan TÇT ekleminin dengeleyen taraf görevini üstlenmesi ve translasyon gibi geniĢ 

bir hareketi yapması da, dengeleyen tarafta çalıĢan tarafa göre daha fazla bir kas 

aktivitesi söz konusu olduğu için, eklem üzerindeki yükleri arttırır (Zamanlu ve ark., 
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2012; Santana-Mora ve ark., 2013). Tüm bu bilgiler ıĢığında tek taraflı çiğnemede, 

tercih edilen taraf ekleminde değiĢimlerin meydana gelmesinin kaçınılmaz olduğu 

görülmektedir (Ratnasari ve ark., 2011; Hill, 2013). AraĢtırmamızda, çalıĢma 

kapsamına alınan hastalarda çiğneme sırasında bu tip bir tercihin olup olmadığı 

sorgulanmamıĢtır. Ancak hemen hemen tüm grupların sağ ekleminden elde edilen 

titreĢimlerin daha Ģiddetli ve sık olması, bazı hastalarımızda böyle bir tercih 

nedeniyle eklemde değiĢikliklerin ortaya çıkmıĢ olabileceğini düĢündürmektedir. 

Lateral anterior rehberliğin eğimi ile tek taraflı çiğneme arasında iliĢki olduğu 

bildirilmiĢtir. Bireylerin, lateral anterior rehberliğin daha düz ve diĢ temaslarının 

fazla olduğu tarafta çiğnemeyi tercih ettikleri saptanmıĢtır (Lamontagne ve ark., 

2013; Santa-Mora ve ark., 2013). Özellikle dengeleyen taraf temaslarının olduğu 

bireylerde bu tercih daha da artabilir. AraĢtırmamızda kontrol ve çalıĢma grubunda 

yer alan GF+MT okluzal iliĢki gösteren bireylerin sağ taraf eklemlerinde 

titreĢimlerin daha Ģiddetli ve sık olması bu görüĢü destekler niteliktedir. 

ÇalıĢmamız bulguları, okluzal temas iliĢkileri esas alınarak karĢılaĢtırıldığında 

kontrol grubunda, KR, KR+MT, GF ve GF+MT okluzyona sahip bireyler arasında 

araĢtırma parametreleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmemiĢtir. Bu durum her iki taraf eklemi için de geçerlidir. Diğer taraftan, 

bruksizmli hastalardan oluĢan çalıĢma grubunda, KR+MT grubunun sağ ve sol 

ekleminden elde edilen pik amplitüd değerlerinin, diğer okluzyon tiplerinin pik 

amplitüd değerlerinden belirgin düzeyde yüksek olduğu bulgulanmıĢtır. Ayrıca, 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmasa da KR+MT grubunun diğerlerine oranla 

çok daha yüksek Ti değerleri ortaya koyduğu gözlenmiĢtir. 

Asemptomatik bireylerde eklem sesleri kondil ve diskin hareketleri sonucu veya 

synovial sıvının yer değiĢtirmesi ile meydana gelir (Olivieri ve Garcia, 2000). 

ÇalıĢmalar, bu bireylerde TME’den elde edilen titreĢimlerin düĢük seviyede 

olduğunu göstermiĢtir. Zira eklem yüzeyleri daha düzgündür, kapsüler ligament 

kondili disk üzerinde stabil konumunda muhafaza eder ve eklem boĢluğu synoviyal 

sıvı ile doludur. Bu da eklem yüzeylerini yağlayarak minimal temasla fonksiyon 
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görmelerini sağlar (Li ve ark., 2009). Nitekim çalıĢmamızda da kontrol grubunu 

oluĢturan asemptomatik bireylerde, TME sesleri ile ilgili tüm parametrelerin normal 

sınırlar içerisinde olduğu belirlenmiĢtir (Özdemir, 2011). 

Birçok araĢtırmacı kanin koruyuculu okluzyonu ideal olarak kabul eder. Daha önce 

de belirttiğimiz gibi, lateral ve protrusiv hareketler sırasında ortaya konulan diĢ 

temasları horizontal kuvvetlerin ortaya çıkmasına neden olurlar. Bu kuvvetler 

kaçınılmazdır ve bazı diĢlerin bu kuvvetleri taĢıması gerekir. DiĢler, dayanak 

noktasını oluĢturan ekleme ve vektör kuvvet alanlarına yaklaĢtıkça uygulanan 

kuvvetler daha yoğundur. BaĢka bir deyiĢle, büyük azı diĢlerine gelen horizontal 

kuvvetlerin miktarı, ön diĢlerinkinden çok daha fazladır. Bu noktadan hareketle, arka 

diĢleri korumak için ideal bir okluzyonda, eksentrik hareketler sırasında ortaya çıkan 

yıkıcı kuvvetlerin eklemden ve kuvvet vektörlerinden uzakta konumlanmıĢ olan ön 

diĢlere yönlendirilmesi önerilmektedir. Bu da kanin diĢlerini veya tüm ön diĢleri 

içeren ön rehberliğin oluĢturulması ile sağlanır. Nitekim, Williamson ve Lundquist 

(1983), Akören ve Karaağaçlıoğlu (1995) ve Shinogoya ve ark. (1997), kanin 

koruyuculu okluzyonda masseter ve temporal kaslarının, grup fonksiyonu 

okluzyondakine göre çok daha az aktivite oluĢturduğunu bildirmiĢlerdir. Bir diğer 

çalıĢmada da okluzal temas Ģekilleri ile TMD arasındaki iliĢki T-scan ile araĢtırılmıĢ, 

dengeleyen taraf temaslarının ve grup fonksiyonu okluzyonun TMD oluĢturma 

riskinin fazla olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu durum her iki okluzyon Ģeklinde de 

kaslara ve ekleme aĢırı yük binmesi ile açıklanmıĢtır (Haralur, 2013). Tüm bu 

çalıĢmaların inceleme parametreleri bizimkinden farklılık göstermektedir. Bir 

kısmında kas aktivitesi değerlendirilmiĢ, sonuncusunda ise temas noktaları ile TMD 

arasındaki iliĢki irdelenmiĢtir. ÇalıĢmamızda ise eklem sesleri değerlendirilmiĢtir. Bu 

bağlamda, yukarıdaki çalıĢmaların aksine kanin koruyuculu okluzyon ile grup 

fonksiyonu okluzyona sahip bireylerde eklem seslerinin Ģiddeti ve süresi yönünden 

ilkinin lehine bir bulgu gözlenmemiĢtir.  

Bruksizm ve okluzyon/artikülasyon iliĢkisi arasındaki bağlantı ile ilgili farklı 

görüĢler bildirilmiĢ, okluzal çatıĢmaların bruksizmin etiyolojik faktörü olup olmadığı 

uzun yıllar tartıĢılmıĢtır (Dawson, 2007). Okluzal çatıĢmalar bazı bireyler için 



 67 

zararsızken, diğerlerinde baĢka faktörler ile birlikte zarar oluĢturabilmektedir. 

Bunların baĢında psikolojik etkenler yer almaktadır. Bazen ufak okluzal çatıĢmaların 

dahi nörotik hastalarda diĢ gıcırdatmayı tetikleyebildiği gözlemlenmiĢtir. Ancak, 

okluzal diĢ çatıĢmalarının stres altındaki bireylerde olduğu kadar, normal bireylerde 

de kas aktivitelerini yükselttiği, çatıĢmalar ortadan kaldırıldığında bu kasların 

aktivitesinin normale döndüğü ifade edilmektedir (Dawson, 2007). 

Okluzal diĢ çatıĢmalarından biri dengeleyen taraf çatıĢmalarıdır (mediotrusiv temas) 

ve kısmen yıkıcı etkiye sahip olduğu bildirilmektedir. Çiğneme sistemindeki hasarın 

miktarının, normal kas fonksiyonunun engellenmesine, diĢlerin uzun ekseni yönünde 

olmayan kuvvetlerin varlığına ve mandibulanın kaldıraç kuvvetindeki değiĢikliklere 

bağlı olduğu belirtilmektedir. Okluzal çatıĢmalarla beraber; bruksizm, diĢ sıkma veya 

tek taraflı çiğneme alıĢkanlığı gibi sorunları ortaya çıkardığı düĢüncesi ile 

mediotrusiv temaslardan kaçınılması gerektiği vurgulanmaktadır (Dawson, 2007). 

Mediotrusiv temaslar ile bruksizm arasında bir bağlantı olup olmadığı konusu 

oldukça çeliĢkilidir. Ramfjord (1961) ve Dawson (2007), dengeleyen taraf 

temaslarının, çalıĢan taraf temaslarına ve protrusiv temaslara göre bruksizm 

oluĢturma etkisinin daha fazla olduğunu bildirmiĢlerdir. Egermark-Eriksson ve ark. 

(1987) ile Ingervall ve ark. (1982), uzun süreli çalıĢmaları sonucunda okluzal 

çatıĢmalarla bruksizm arasında belirgin bir bağlantı bulamamıĢlardır. Diğer taraftan 

bazı klinik çalıĢmalar tüm bruksizm hastalarında arka bölgede çalıĢan taraf temasları 

olduğunu, ayrıca bu hastaların %78’inde dengeleyen taraf temasları bulunduğunu 

bildirmiĢlerdir (Sugimoto ve ark., 2011). AraĢtırmamızda hem asemptomatik 

bireylerin hem de bruksizmli bireylerin bir kısmında mediotrusiv temaslara 

rastlanmıĢtır. Ancak bu temaslar, kanin koruyuculu okluzyona sahip bruksizmli 

bireylerde eklem seslerinde artıĢa neden olmuĢtur.  

Eklemde patolojik değiĢimlerin olduğu hastalarda hareket sırasında eklem seslerinde 

artıĢların olduğu bildirilmiĢtir. Bu artıĢa yol açan etmenler arasında yağlanma 

mekanizmasındaki değiĢiklikler, kondil ile disk arasındaki iliĢkinin bozulması, eklem 

yüzeylerinde oluĢan morfolojik değiĢimler ve ligamentlerde meydana gelen 
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bozukluklar sayılabilir. Ayrıca, elevatör kaslar ile dıĢ pterygoid kasın üst lifleri 

arasındaki senkronizasyonun bozulması da eklem seslerinin artmasına neden olabilir 

(Li ve ark., 2009). AraĢtırmamızda, bruksizm hastalarından oluĢan çalıĢma grubunda 

iki temel okluzyon modeli arasında eklem sesleri bakımından belirgin bir fark 

kaydedilmemiĢtir. Sadece KR+MT grubunda eklem seslerinin Ģiddetinin arttığı 

saptanmıĢtır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, bu tip okluzyonda lateral hareketler 

sırasında oluĢan kuvvetler ön diĢlere yönlendirilir. Ancak, dengeleyen tarafta, arkada 

bir iki diĢin teması, bunların vektör alanlarına yakın olması nedeniyle tüm kuvvetin 

bu taraf eklemi üzerinde yoğunlaĢmasına neden olur. Bunun da özellikle normalden 

çok daha fazla parafonksiyonel kuvvet uygulayan bruksizm hastalarının ekleminde 

değiĢiklikler oluĢturması muhtemeldir. Nitekim, mediotrusiv temasların bulunması 

durumunda bruksizmin eklemde aĢırı gerilimlere yol açtığı, bunun da eklem içi 

yapılarda tahribat oluĢturarak eklem seslerini artırdığı bildirilmiĢtir (Spruijt ve 

Wabeke, 1996). 

Sugimoto ve ark. (2011), değiĢen derecelerde uyku bruksizmi sergileyen 20 hastada, 

okluzal temas iliĢkisi ile kas aktivitesi arasındaki iliĢkiyi incelemiĢlerdir. ÇalıĢmada 

okluzal temas modelleri BruxChecker vasıtasıyla belirlenmiĢ, kas aktivitesi EMG ile 

ölçülmüĢtür. Okluzal temas iliĢkisi ise uyku esnasında çalıĢan tarafta sadece kesici ve 

kanin diĢlerinde temas, kesici, kanin ve küçük azı diĢlerinde temas ve tüm arka 

diĢlerde temas Ģeklinde üç grup altında değerlendirilmiĢtir. Bulgular, Ģiddetli 

bruksizmi olan hastalarda temasların daha çok gıcırdatma Ģeklinde ortaya çıktığını ve 

bu hastalarda çalıĢan tarafta %62,5 oranında kesici, kanin, küçük azı ve büyük azı 

diĢlerini içine alan arka diĢ temaslarının, diğer bir deyiĢle grup fonksiyonu 

okluzyonun söz konusu olduğunu göstermiĢtir. Hafif bruksizm sergileyen bireylerde 

ise %77,8 oranında ön diĢlerde veya ön diĢlerle birlikte küçük azı diĢlerinde temas 

gözlenmiĢtir. AraĢtırmacılar buradan hareketle okluzal temas modelini kontrol 

ederek bruksizmin kontrol edilebileceği sonucuna ulaĢmıĢlardır. Diğer taraftan bu 

çalıĢmada mediotrusiv temasın bruksizmle bağlantısı bulunamamıĢtır.  

ÇalıĢmanın bulguları, bizim sonuçlarımızla farklılık göstermektedir. Bu durum 

birkaç Ģekilde yorumlanabilir. ġiddetli bruksizm hastalarının TMD geliĢtirmesi 
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olasıdır. Aksine TMD’nin de bruksizme yol açabileceği düĢünülmektedir. Bu 

karmaĢayı önlemek için çalıĢmamızda hafif veya orta Ģiddette bruksizme sahip 

hastalar yer almıĢtır. ġiddetli bruksizm sergileyen hastalarda araĢtırmacıların 

gözlediği gibi tüm arka diĢ temaslarını içeren okluzyon modellerinin eklem seslerini 

artırması olasıdır. Nitekim bazı kaynaklarda grup fonksiyonu okluzyonda TMD 

patolojilerinin daha fazla görüldüğünü belirtilmektedir (Tokiwa ve ark., 2008). 

Sugimoto ve ark.’nın (2011) çalıĢması ile bizimki arasındaki bir diğer fark, 

çalıĢmamızda her iki grup hastada da okluzyon modellerinin değerlendirilmesinde 

eklem seslerinin kullanılmasıdır. Sugimoto ve ark. (2011) ise, kas aktivitesini 

değerlendirmiĢlerdir. Ayrıca çalıĢmamız sayıları ile karĢılaĢtırıldığında, bu 

çalıĢmadaki hasta sayısının çok az olması da sonuçlar arasındaki farklılığın bir 

nedeni olabilir. 

ÇalıĢmamızda, asemptomatik bireylerle uyku bruksizmi sergileyen bireyler farklı 

okluzal temas iliĢkileri esas alınarak karĢılaĢtırıldığında, istatistiksel olarak belirgin 

olmamakla birlikte, KR+MT grubu bruksizmli bireylerin pik amplitüd değerlerinin, 

sağlıklı bireylerinkine oranla daha yüksek olduğu bulgulanmıĢtır.  

Li ve ark. (2009), bruksizmli bireylerin eklem seslerini JVA yardımıyla 

değerlendirdikleri bir çalıĢmada, bireyleri asemptomatik, hafif bruksizm ve orta-

Ģiddetli bruksizm alıĢkanlıklarına sahip bireyler olarak gruplamıĢ, orta-Ģiddetli 

bruksizme sahip bireylerin eklem seslerinin diğer iki gruba göre enerji ve amplitüd 

bakımından daha yüksek değerler gösterdiğini bildirmiĢlerdir. AraĢtırmacılar, 

bruksizmin anormal eklem titreĢimlerine yol açabileceği, bu titreĢimlerin enerjisinin 

ise bruksizmin Ģiddeti ile orantılı olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. AraĢtırmamızda, 

çalıĢma grubunda yer alan hastalar, bruksizmin Ģiddetine göre sınıflandırılmamıĢtır. 

Buna bağlı olarak da değiĢik Ģiddette bruksizm sergileyen, büyük bir olasılıkla da 

daha hafif bruksizm belirtileri gösteren bireylerin çalıĢmaya dahil edilmiĢ olması 

muhtemeldir. Bu durum kontrol ve çalıĢma grubunda yer alan hastalar arasında ses 

parametreleri bağlamında belirgin bir farkın ortaya çıkmamasının bir nedeni olabilir.  
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Huang ve ark. (2011), değiĢen evrelerde redüksiyonlu disk deplasmanı gösteren 

hastaları eklem sesleri yönünden değerlendirmiĢlerdir. Ti, integral oranı, PA, ortanca 

frekans’ı içeren tüm vibrasyon parametrelerinin sağlıklı ekleme sahip bireylere 

oranla yüksek olduğunu bulgulamıĢlardır. Disk deplasmanının derecesine göre TME 

titreĢimlerinin amplitüd ve frekanslarının arttığını gözlemiĢlerdir. Bu doğrultuda 

Ti’nin redüksiyonlu disk deplasmanının teĢhisinde yüksek hassasiyet gösterdiğini 

ifade etmiĢlerdir. ÇalıĢmamızda tüm parametrelere yansımasada KR+MT okluzyon 

tipinde bruksizmli hastaların PA değerlerinde, kontrollere göre gözlenen artıĢ, 

eklemde meydana gelen değiĢimlerin bir belirtisi olabilir.  

ÇalıĢmamızın bazı sınırlamaları bulunmaktadır. Bunlardan birisi, TMD bulgusu olan 

hastaların çalıĢma dıĢı bırakılması, bu bağlamda da bunlar arasında yer alabilecek 

Ģiddetli bruksizm vakalarının değerlendirme dıĢı kalmıĢ olmasıdır. Eklem seslerinin, 

bruksizmin Ģiddeti ile orantılı olduğu düĢünüldüğünde, bu hastaların da çalıĢmaya 

dahil edilmesi durumunda sonuçlarımızın daha çarpıcı olması muhtemeldi. Kayıtların 

tekrar edilmemesi de bir diğer sınırlamamızdır. Bunların belirli bir aralıkla en az iki 

kez yapılmasının bazı sonuçlarımızı yorumlamamızda bize kolaylık sağlayabileceği 

düĢüncesindeyiz.  
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Uyku bruksizmi sergileyen hastalarla asemptomatik bireylerde, farklı okluzyon 

modelleri ile eklem sesleri arasındaki iliĢkiyi değerlendirdiğimiz araĢtırmamızda 

çalıĢmamızın sınırları içerisinde, aĢağıdaki sonuçlar elde edilmiĢtir. 

1. Kontrollerde ve çalıĢma gruplarında, çalıĢmamız parametreleri ile ilgili tüm 

değerlerin normal sınırlar içerisinde olduğu gözlenmiĢtir. Bu parametreler tek tek 

ele alındığında; 

a) Kontrollerde, KR okluzyon sergileyen bireylerde sağ eklemin total integral 

değerleri sol eklemin değerlerine göre yüksek bulunmuĢtur. 

b) Kontrol ve çalıĢma gruplarında GF+MT okluzyona sahip bireylerin sağ 

ekleminden elde edilen integral oranı değerlerinin, sol ekleme göre yüksek 

olduğu belirlenmiĢtir. 

c) Kontrollerde, KR grubunda, sağ eklem pik amplitüd değerleri, sola oranla 

yüksektir. Bruksizmli hastalarda ise KR+MT okluzyon grubunun sol eklem 

değerleri, KR ve GF+MT grubundakilerden, sağ eklem değerleri ise 

GF+MT grubundan yüksek kaydedilmiĢtir. 

d) Pik frekans değerleri bakımından gruplar kendi içlerinde ve birbirleriyle 

karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılığa 

rastlanmamıĢtır.  

e) Kontrol ve çalıĢma gruplarında, GF+MT okluzyon tipine sahip bireylerin 

sağ eklem ortanca frekans değerleri soldakine göre istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur. 
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2. Farklı okluzyon iliĢkileri ile bruksizm arasında bir bağlantı bulunmamıĢtır. 

3. Bruksizmli bireylerde, kanin koruyuculu okluzyonun bulunması durumunda 

mediotrusiv temasların eklem seslerinde artıĢa yol açtığı saptanmıĢtır.  

4. JVA, bruksizmli bireylerde, TME’nin değerlendirilmesinde diğer inceleme 

yöntemleri ile birlikte kullanılmalıdır.  
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ÖZET 

 

Bruksizmli Hastalarda Okluzal Temas ve TME Sesleri Arasındaki ĠliĢkinin 

Değerlendirilmesi  

Temporomandibular eklem sesleri eklem patolojisi ve/veya disfonksiyonunun önemli 

bir fiziksel belirtisi olarak düĢünülmekle birlikte, sıklıkla asemptomatik bireylerde de 

tespit edilebilmektedir. Birçok çalıĢmada bruksizmin, temporomandibular eklem 

düzensizliklerinde etkili olduğu belirtilmiĢse de bulgular yetersizdir. Bruksizmin 

okluzyonla iliĢkisi de tartıĢmalıdır. Bazı çalıĢmalara göre mediotrusiv diĢ temasları 

bruksizmi tetiklemekte ve eklem seslerinin oluĢumuna katkıda bulunmaktadır. Bu 

çalıĢmanın amacı farklı okluzal iliĢkiye sahip bruksizmli ve asemptomatik bireylerin 

eklem seslerini karĢılaĢtırmaktır. 

ÇalıĢmaya 18-46 yaĢ arasında asemptomatik ve uyku bruksizmi sergileyen 

180 hasta dahil edilmiĢtir. Hastalar BruxChecker plağı kullanılarak belirlenen 

okluzyon iliĢkisine göre KR, GF, KR+MT ve GF+MT olmak üzere 4 alt grupta 

sınıflandırılmıĢtır. Hastaların eklem sesleri JVA kullanılarak kaydedilmiĢtir. TME 

vibrasyonu değerleri beĢ parametreye göre değerlendirilmiĢtir. Bunlar total integral 

(Ti), integral oranı, pik amplitüd (PA), pik frekans (PF) ve ortanca frekans (OF)’tır. 

Gruplar arasında farkın önemliliği Mann Whitney U testiyle, gruplar içerisinde sağ 

ve sol taraflar arasında farkın önemliliği ise Wilcoxon ĠĢaret testiyle 

değerlendirilmiĢtir. 

ÇalıĢmamız sonucunda; Kontrol KR grubunda Ti, kontrol GF+MT grubunda 

integral oranı, çalıĢma GF+MT grubunda integral oranı, kontrol KR grubunda PA, 

kontrol GF ve çalıĢma GF+MT grubunda OF değerleri sağ eklemde soldan 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur. Ayrıca, çalıĢma grubunda, 

KR okluzyon sergileyen bireylerin sol ekleminde KR+MT grubuna göre; KR+MT 

grubunda ise, sağ ve sol eklemlerde GF+MT grubuna göre PA değerlerinin daha 

yüksek olduğu bulgulanmıĢtır. Tüm gruplarda PF değerleri sağ ve sol eklemler 

arasında istatistiksel olarak benzer bulunmuĢtur. ÇalıĢmaya katılan tüm bireyler için 

elde edilen veriler normal sınırlar içinde yer almıĢtır. 

AraĢtırmamızın sonucunda farklı okluzal iliĢkiler ile bruksizm arasında bir 

bağlantı bulunmamıĢtır. Birçok parametrede sağ eklem seslerinin sol eklem seslerine 

göre daha Ģiddetli olduğu görülmüĢtür. Bruksizmli bireylerde, kanin koruyuculu 

okluzyonun bulunması durumunda mediotrusiv temasların eklem titreĢimlerinde 

artıĢa yol açtığı sonucuna varılmıĢtır. Elde edilen verilere göre JVA tekniğinin, 

bruksizmli bireylerde TME’nin değerlendirilmesinde diğer inceleme yöntemleri ile 

birlikte kullanılması gerektiği kanaatindeyiz. 

Anahtar Sözcükler: Bruksizm, mediotrusiv temas, okluzal iliĢki modeli, 

temporomandibular eklem, temporomandibular eklem sesi 



 74 

 

SUMMARY 

 

Evaluation of Relationship Between Occlusal Pattern and TMJ Sounds on 
Patients with Bruxism 

Although temporomandibular joint sounds are considered to be the main physical 
symptoms of pathological conditions, they may also exist in healthy joints. Several 
authors mentioned that bruxism is a causative factor for temporomandibular joint 
disorders, but the data is insufficient. Similarly, the connection between bruxism and 
occlusion remains controversial. Some studies reported that mediotrusive tooth 
contacts provoke bruxism and are involved in generation of joint sounds. The aim of 
this study is to compare joint sounds of asymptomatic and bruxist patients with 
different types of occlusal relationships. 

Ninety patients (18-46 years old) with symptoms of bruxism participated in 
this study as the experimental group. Another 90 patients (18-43 years old) without 
symptoms of bruxism served as controls. Patients in each group were further 
subdivided into 4 groups as canine guidance (CG), group function (GG), canine 
guidance with mediotrusive contact (CG+MG) and group function with mediotrusive 
contact (GG+MG) due to their occlusal relationships identified by BruxChecker 
appliance. Joint sounds were recorded with JVA. TMJ vibration data were evaluated 
according to five parameters. These parameters were total integral (Ti), integral ratio 
(IR), peak amplitude (PA), peak frequency (PF) and median frequency (MF). The 
significance of variance between the groups were evaluated with Mann Whitney U 
test, while Wilcoxon sign test were used to determine the difference between right 
and left sides within the groups. 

According to the results of this study, Ti value of the control CG group, IR 
value of the control CG+MG group, IR value of the experimental GG+MG group, 
PA value of the control CG group and MF value of control GG and experimental 
GG+MG groups were found to be significantly higher on the right side comparing to 
left. Furthermore, in the experimental groups, PA values recorded were higher in left 
joint of patients with CG than those of CG+MG group, and also higher in both joints 
of CG+MG patients than those of GG+MG group. PF values were found statistically 
similar between the two side joints. Results obtained by all the patients were 
distributed in normal limits. 

The results of this research showed that there was no correlation between 
varying occlusal relationships and bruxism. For the most of the parameters, right 
joint showed higher sounds when compared to the left. Patients with bruxism and CG 
occlusion showed increased vibration in the presence of mediotrusive contacts. 
Considering the evaluation method, we may conclude that JVA technique may give 
reliable results in evaluating TMJ’s of bruxist patients when it is used in combination 
with other methods.  

Key Words: Bruxism, mediotrusive grinding, occlusal pattern, temporomandibular 
joint, temporomandibular joint vibration 
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EKLER 

EK-1. HASTA AYDINLATILMIġ ONAM FORMU ÖRNEĞĠ 

 

 

Sizden Ankara Üniversitesi Protetik DiĢ Tedavisi Anabilim Dalı’nda yürütülmekte 

olan “Bruksizmli hastalarda okluzal temas ve TME sesleri arasındaki iliĢkinin 

değerlendirilmesi” konulu çalıĢmaya katılmanız istenmektedir. Bu çalıĢmada size 

kullandırılacak olan plak zararsız ve rahatsızlık vermeyen bir plak olup, siz gece 

uyurken yaptığınız diĢ gıcırdatma ile ilgili daha net bilgi edinebilmeyi 

amaçlamaktadır. Plağın ardı ardına iki gece kullanımından sonra kulaklık benzeri bir 

aygıt olan JVA dental sonografi cihazı ile eklem sesi kayıtlarınız alınacak, 

bruksizmin temporomandibular eklem seslerine olan etkisi değerlendirilecektir. 

ÇalıĢmaya katılmak istemediğiniz takdirde sizi zorlayan bir durum yoktur.  

Yukarıda okuduğum çalıĢma ile ilgili bilgiler DiĢ hekimi Gizem Köse tarafından 

bana açıklanmıĢtır. Bu çalıĢmada yer almayı kendi rızamla kabul ediyorum.  

 

Hasta Adı-Soyadı: ……………………… Ġmza:……………….. 

Tarih: …………… 

Doktor Adı-Soyadı: ……………………..  
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EK-2. ARAġTIRMA ETĠK KURULU KARARI 
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EK-3. ANAMNEZ FORMU ÖRNEĞĠ 

Hasta Adı, YaĢı, Cinsiyeti : 

Telefon Numarası: 

ÇalıĢma/Kontrol Grubu 

1. Sentrik veya eksentrik pozisyonda( bruksofaset) görülen diĢ aĢınması 

2. Ġstemli kontraksiyonda masseter kasta hipertrofi varlığı 

3. Soğuk hava veya sıvılara karĢı diĢlerde hassasiyet 

4. TME de kliking veya kilitlenme 

5. Dil veya yanakta  diĢ izleri 

6. Abfraksiyon varlığı 

7. Tekrarlayan desimante restorasyonlar 

8. DiĢlerde mobilite 

9. DiĢ veya restorasyonlarda kırıklar 

10. DiĢlerde yer değiĢiklikleri 

11. Ekzostos ve torusların varlığı 

12. Ağız açılımında deviasyon veya kısıtlılık (‹40mm)  

13. Ağız açıklığının miktarı (maksimum ağız açıklığı + overbite) 

14. Sağ/sol lateral hareketlerin miktarı 
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