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Temporomandibular Eklem Rahats›zl›klar›nda Semptom ve
Bulgular ile Genel De¤erlendirme
General Evaluation of Temporomandibular Joint Disorders with Symptoms and Signs
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‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal›, ‹stanbul, Türkiye

Özet

Summary

Temporomandibular eklem (TME) rahats›zl›klar› bir grup etiyoloji, bulgu
ve belirtilerin s›kl›kla çak›ﬂt›¤› bir durumdur. Mandibula hareketlerinde
a¤r›, hareketlerde k›s›tlanma ve eklem sesleri TME rahats›zl›klar›nda en
s›k görülen ﬂikayetlerdendir. Çene hareketleri pasif olarak ölçülmelidir,
kesici diﬂler aras›ndaki mesafe normalde 34-44 mm olmal›d›r. Mandibula protrüzyonu ve her bir yöne lateral hareketler 10 mm kadar olmal›d›r.
Türk Fiz T›p Rehab Derg 2010;56 Özel Say› 1:11-4.
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The temporomandibular joint (TMJ) disorders are a group of conditions,
often with overlapping signs, symptoms and etiology. Pain during
mandibular movement, limitation of movements, clicking and joint
noises are the most common presenting complaints in TMJ disorders.
The movements of the jaw must be measured passively; normally, the
inter incisor opening is 34-44 mm. The mandibular protrusion should be
up to 10 mm. The lateral movements are normally 10 mm to each side.
Turk J Phys Med Rehab 2010;56 Suppl 1:11-4.
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Giriﬂ
Temporomandibular eklem (TME) rahats›zl›¤›, çi¤neme kaslar›, TME ve etraf yap›lardan kaynaklanan bir çok semptom ve belirtiye verilen genel bir terimdir. Ço¤unlukla 20-40 yaﬂlar›nda ve
kad›nlarda erkeklere göre daha s›k görülen bir rahats›zl›kt›r (1).
TME rahats›zl›klar› ﬂu ﬂekilde s›n›fland›r›labilir (2):
1. Eklem içi düzensizli¤i
2. Miyofasiyal a¤r› sendromu
3. Dejeneratif eklem hastal›¤›
4. Di¤erleri

Eklem ‹çi Düzensizli¤i
Do¤rudan TME ile ilgili bir bozuklu¤u yans›t›r. Burada a¤r› tipik olarak ekleme lokalizedir ve hareketle kötüleﬂir. Disk kondil
iliﬂkisi bozulmuﬂtur. Disk deplasman› prevalans›n›n genel popülasyonda %2-67 aras›nda oldu¤u tahmin edilmektedir (2,3).

Eklem ‹çi Düzensizli¤inin Klinik Evreleri
Evre 1. Redüksiyonlu Disk Deplasman›: Resiprokal klik vard›r.
Resiprokal klik a¤z› açma ve kapamada kondil disk iliﬂkisinin
sa¤lanmas› sonucu klik oluﬂmas› durumudur.
Evre 2. Redüksiyonlu Disk Deplasman›: ‹ntermitan kilitlenme
olur, yani a¤z› açmada zaman zaman zorluk olmakla birlikte,
disk kondil taraf›ndan yakaland›¤› zaman bu zorluk ortadan
kalkmakta ve a¤›z aç›lmaktad›r. Çenenin yana hareket ettirilmesi veya etkilenen eklem üzerine bas›nç uygulanmas› ile normal
hareket oluﬂturulabilir, spontan olarak çözülebilir. Kilitlenmeyi
giderememek hasta için oldukça s›k›nt›l› bir durumdur. Hastan›n
birkaç saatini alabilir, kendili¤inden veya hastan›n gayretiyle çözülebilir. Ancak müdahale edilmesini gerektirecek sürekli bir sorun olarak da karﬂ›m›za ç›kabilir (4).
Evre 3. Redüksiyonsuz Disk Deplasman›: Kapal› kilitlenme
vard›r, hasta a¤z›n› çok az açabilir, kondilin diski yakalamas› söz
konusu de¤ildir. A¤›z aç›kl›¤› 27 mm veya daha alt›ndad›r ve cid-
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di a¤r› vard›r. Redüksiyonsuz disk deplasman›nda, posterior disk
ligamanlar›nda rüptür ve/veya disk dejenerasyonu geliﬂebilir.
A¤›zdaki kilitlenmenin tek nedeni redüksiyonsuz disk deplasman› de¤ildir. Diskal yap›ﬂ›kl›klar ve kondilin translasyon yetene¤inin azalmas› di¤er faktörlerdir (3,5).
Evre 4. Perforasyonlu Disk Deplasman›: Son aﬂamada disk
tamamen bozulur, rezorbe olup, eklem hareket aç›kl›¤› artar,
krepitasyon al›n›r, daha az a¤r›l›d›r (2,3).
Makrotravma önemli bir eklem içi düzensizli¤i nedenidir. Bu
ya direkt olarak kondil disk iliﬂkisini bozar ya da zamanla dejeneratif de¤iﬂikliklere yol açarak eklem içi düzensizli¤ine neden
olur. Adaptif yan›tlar oluﬂmas›na izin verecek ﬂekilde dejenerasyon yavaﬂ geliﬂirse hasta daha az a¤r› duyacakt›r. Akut disk kondil yer de¤iﬂtirmesinde aﬂ›r› derecede a¤r› vard›r (3).

Miyofasiyal A¤r› Sendromu (MAS)
Hemen hemen her türlü bozuklu¤a eﬂlik etti¤i gibi, tek baﬂ›na da bulunabilir. MAS psikososyal bir hastal›k olarak kabul edilmektedir. Tek tarafl› TME a¤r›s›n›n en önemli nedeni MAS’t›r. Eklem hastal›¤›n›n aksine iyi lokalize de¤ildir. Masseter en fazla etkilenen kast›r. Genellikle çene a¤r›s› olarak tarif edilir. ‹kinci s›rada etkilenen kas temporal kast›r. Hasta bunu baﬂ a¤r›s› olarak
tan›mlar. Lateral pterigoid kas› tutuldu¤unda ise gözün arka k›sm›nda derin bir a¤r› olarak hisseder. Lateral pterigoid kas
MAS’›na intermitan klik eﬂlik edebilir. Medial pterigoid kas›ndaki
a¤r› ve spazm ise yutmada zorluk ve a¤r›ya neden olur. Duyma
güçlü¤ü ve kulakta dolgunluktan da yak›nabilirler. MAS a¤r›s›
sabah fazlad›r ancak gün içinde mandibulan›n kullan›m› ile daha
da artabilir (6).
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Anterior disk deplasman› varsa kondil sürekli arkaya do¤ru
yer de¤iﬂtirir ve retrodiskal doku üzerine sürekli mikrotravma
uygular. Enflamasyon ve ﬂiddetli a¤r›yla seyreden bu tabloya
retrodiskit denir. Travma sonucu akut olarak da baﬂlayabilir (8).
Kapsülitte istirahat esnas›nda a¤r› vard›r. Retrodiskitte hem
istirahat hem de hareketle a¤r› vard›r, eklemin posterior ve lateraline lokalizedir. Karﬂ› taraf›n kullan›m› ile a¤r› daha çok artmaktad›r. Hasta etkilenen taraf›n› kullanmaya teﬂvik edilmelidir (8).
TME rahats›zl›klar› kendini s›n›rlay›c› bir özelli¤e sahiptir, baz› hastalar daha az semptomatik olmaktad›r veya hastalardaki
semptomlar zaman içinde çözülmektedir. Bu durum adaptif mekanizmalar›n mükemmel olmas› ile aç›klanabilir. Burada bir tak›m uyum mekanizmalar› oluﬂmas› önemli olmaktad›r. Bunlar
kemi¤in yeniden ﬂekillenmesi, TME yumuﬂak doku metaplazisi,
kaslardaki hipoaktivite veya hiperaktivitedir. Uyum mekanizmalar› sonucunda, disk perforasyonunun oldu¤u durumlarda retrodiskal dokudan psödodisk dahi oluﬂabilmektedir (3,9-13).
TME’nin Adaptif Kapasitesini Etkileyen Faktörler
1. Seks Hormonlar›: Östrojen glikozaminoglikan degradasyonunu art›r›r ve sentezini inhibe eder. Spesifik sitokinlerin sentezini art›rarak TME’deki dejeneratif de¤iﬂikliklere yol açar. Prolaktin de sitokin yap›m›n› art›r›r. Testesteron IL-1 ve IL-6 sentezini azalt›r. Bu de¤iﬂiklikler TME rahats›zl›¤›n›n kad›nlarda daha
fazla görülmesini aç›klayabilir.
2. Yaﬂ: Yaﬂlanma ile TME’nin rejeneratif kapasitesi düﬂer.
Prekondroblastik bölge yo¤unlu¤u yaﬂlanma ile azal›r, yerini fibröz doku al›r.
3. Psikososyal Stres: Sistemik hastal›klar ve daha önceden
geçirilmiﬂ travma adaptif kapasiteyi düﬂürür (3).

Bulgular ve Tan›
Dejeneratif Eklem Hastal›¤›
Dejeneratif artritin en önemli nedeni akut ve kronik travma
ile intra-artiküler disk düzensizlikleridir. Primer dejeneratif artrit genellikle yaﬂl› popülasyonda görülür, baﬂlang›c› sinsidir ve
hafif rahats›zl›k hissine neden olur. Sekonder olan› daha genç
yaﬂlarda görülür ve a¤r›l› olmaya do¤ru e¤ilimlidir. S›kl›kla bir
ekleme s›n›rl›d›r ve bilateral olma olas›l›¤› fazlad›r. TME dejenerasyonunun en erken radyolojik bulgusu mandibular kondilde
subkondral sklerozdur. Artiküler fossa, kondil kadar etkilenmez.
A¤r› iyi lokalizedir ve s›kl›kla palpasyonla a¤r› vard›r (2,6).

Di¤er TME Hastal›klar›
Sistemik enflamatuvar hastal›klar da TME’yi tutulabilir. Bunlar›n baﬂ›nda romatoid artrit (RA) gelir. RA’da 5 y›l içinde hastalar›n
%40’›nda TME tutulumu olur ve genellikle bilateraldir. RA’da eklemdeki a¤r› hem hareket hem de istirahat an›nda vard›r. RA’da en
önemli radyografik bulgu kortikal erozyonlar ve eklem aral›¤›nda
daralmad›r. Sistemik lupus eritematozus, psöriatik artrit, ankilozan
spondilit (AS) ve gutta da TME tutulumu olabilir. AS’l› hastalar›n
yaklaﬂ›k üçte birinde TME tutulumu oldu¤u bildirilmiﬂtir (7).
TME travmas› oldukça s›k görülür. Travmadan hemen sonra
çekilen direkt radyografilerde intra-artiküler ödem ve hemorajiden dolay› eklem boﬂlu¤unun geniﬂledi¤i görülebilir. Bazen
klini¤e yans›mayan intra-artiküler k›r›klar tesbit edilebilir (6).
Bruksizm, aﬂ›r› sert çi¤neme, travma veya bir enfeksiyon, fibröz kapsül, sinovyal membran ve retrodiskal dokular›n enflamasyonuna neden olabilir. Bu durum kapsülit olarak adland›r›l›r (8).

Hastayla olan ilk görüﬂme, sadece do¤ru hikaye ve fiziksel
muayenenin tespit edilmesi aç›s›ndan de¤il, ayn› zamanda hastayla yak›nl›k kurulabilmesi aç›s›ndan oldukça önemlidir. ‹yi bir
doktor-hasta iliﬂkisinin kurulmas›n›n, fasiyal kökenli a¤r›n›n tedavi baﬂar›s›n› etkiledi¤i saptanm›ﬂt›r. TME rahats›zl›k tan›s›n›n
konulmas›na kadar geçen sürede hastan›n çeﬂitli branﬂlardan
uzmanlar taraf›ndan de¤erlendirilip, a¤r›n›n nedeninin saptanamamas› nadir de¤ildir (4).
Hastalar ekleme ve çevre yumuﬂak dokulara lokalize a¤r›,
klik ve krepitasyon tarz›nda eklem sesleri ile hareket bozuklu¤undan yak›n›r. Semptomlar kroniktir. Ço¤u semptom TME’nin
bizzat kendisi ile iliﬂkili de¤ildir (14).
Baﬂl›ca klinik özellikler ﬂu ﬂekilde özetlenebilir (4,13):
• Hareket ile kötüleﬂen tek veya çift tarafl› eklem a¤r›s›
• Eklemde tutukluk ve kilitlenme
• Azalm›ﬂ lateral hareketler ile birlikte eklem, a¤›z aç›ld›¤›nda etkilenen tarafa kayabilir
• Disk yerde¤iﬂtirmeleri ve dejeneratif hastal›klarda ortaya
ç›kan disfonksiyon veya krepitasyon nedeniyle, eklemden klik
veya “popping” tarz›nda ses gelmesi
• Eklem içi düzensizli¤i ile birlikte aral›kl› veya sürekli kilitlenme
• Bruksizm veya t›rnak yeme gibi parafonksiyonel al›ﬂkanl›klar
• Çi¤neme kaslar› ve eklemde hassasiyet
• Baﬂ a¤r›s›
Mandibular hareket esnas›nda a¤r› TME rahats›zl›¤›nda en
s›k rastlanan yak›nmad›r. A¤r› genellikle kroniktir ancak akut
olarak da görülebilir. Sabit, künt bir a¤r› olarak tan›mlanmakta-
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d›r ve özellikle sert g›dalarla olmak üzere, çi¤nemekle a¤r›da art›ﬂ ortaya ç›kar. A¤r› lokalizasyonu nadiren TME’dir, genellikle
tutulan yüz taraf› ve yanak olarak gösterilmektedir. A¤r›, genellikle kas spazm›ndan etkilenen kas gruplar›na olmak üzere, yay›l›m gösterebilir. TME rahats›zl›¤› genellikle tek tarafl›d›r ve iliﬂkili kas spazm› mandibulan›n etkilenen tarafa deviasyonuyla sonuçlan›r. Lokalize TME a¤r›s›n›n genellikle iki nedeni vard›r: Ekleme makrotravma ve parafonksiyonel al›ﬂkanl›klardan dolay›
olan mikrotravmalar (4,5).
Redüksiyonlu disk deplasman›nda a¤›z aç›kl›¤› normaldir.
Nonredüktabl disk deplasman›nda ise 20-25 mm’ye kadar düﬂmüﬂtür, etkilenen tarafa do¤ru deviasyon olur. Zamanla a¤›z
aç›kl›¤› artar, nedeni posterior yap›lar›n uzamas› ve diskal yap›ﬂ›kl›klar›n y›rt›lmas›d›r. Hasta genellikle hareket k›s›tl›l›¤›n›n fark›ndad›r ve eklemde tutukluk da saptan›r. Bu durum genellikle
sabahleyin daha ﬂiddetlidir ve diﬂleri geceleyin s›kma
(bruksizm) s›kl›kla bulunur (4,8).
TME kaynakl› seslere s›kl›kla rastlan›r ve klik, ‘popping’ veya
sürtünme sesi olarak tan›mlan›r. Bu sesler kolayl›kla iﬂitilebilir
ve muayene eden taraf›ndan palpe edilebilir. Klik sesi günden
güne de¤iﬂiklik gösterebilir ve baz› zamanlar saptanamayabilir.
Klik tedaviye en dirençli semptomdur. Klik a¤r› ile olabilir, ancak
her zaman a¤r› eﬂlik etmez, a¤r›s›z kli¤in ileride sadece %1’i
problem oluﬂturur. Klik posterior ligamentöz yap›ﬂ›kl›klar nedeniyle zamanla kötüleﬂebilir. Kli¤in iki ana nedeni vard›r: Redüksiyonlu disk deplasman› ve özellikle lateral pterigoid MAS’›ndan
kaynaklanan disk kondil inkoordinasyonu (4,14).
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Hastalar›n %80’i baﬂ a¤r›s›ndan, %40’› yüz a¤r›s›ndan yak›n›r. A¤r› çeneyi aç›p kaparken kötüleﬂir. So¤uk, kas spazm›n› ve
a¤r›y› art›r›r. Baﬂ öne pozisyonu, baﬂ a¤r›s›n›n önemli bir nedenidir. Bu pozisyonda suboksipital impingement olmaktad›r. Oksipital sinir, semispinalis kapitis ve trapez kaslar› aras›ndan geçerek vertekse da¤›l›r. Trapez kas›nda da a¤r›l› spazm olabilir. Spinal nukleuslar ile trigeminal sinir aras›nda ba¤lant›lar vard›r. Bu
nedenle hastalar fasiyal, supraorbital, kafatas› verteksi ve
suboksipital a¤r›dan yak›n›rlar. Hastalarda ço¤u zaman migren,
boyun ve omuz a¤r›s› da bulunur (14).

Resim 3. A¤›z aç›kl›¤›n›n ölçülmesi.

Resim 1. Bilateral TME palpasyonu.
Resim 4. Mandibular protrüzyonun ölçülmesi.

Resim 2. Masseter kas›nda tetik nokta aranmas›.
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Resim 5. Mandibular lateral hareketlerin ölçülmesi.
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Kulak a¤r›s› %50 hastada vard›r. Hastalar defalarca kulak
enfeksiyonu zannedilerek tedavi edilir, ancak bir enfeksiyon tesbit edilemez. A¤r› genellikle kula¤›n önünde ve aﬂa¤›s›nda lokalizedir. Kulakta dolgunluk hissi hastalar›n %33’ünde bulunur.
Dolgunluk ve a¤r› özellikle uçak inip kalkarken daha fazla hissedilir. Östaki borusu disfonksiyonu neden olarak gösterilmektedir. Bu boru orta kulaktaki bas›nc› regüle etmekle görevlidir.
TME bozuklu¤u olan hastalarda östaki borusunu açma ve kapamay› regüle eden kaslardaki hiperaktivitenin bu duruma yol açt›¤› kabul edilmektedir. Hastalar›n %33’ünde kulak ç›nlamas› görülür, TME bozuklu¤unun tedavisinden sonra çözülmektedir.
Sersemlik hastalar›n yaklaﬂ›k %40’›nda vard›r, nedeni tam anlaﬂ›lm›ﬂ de¤ildir. TME’yi innerve eden V. kraniyal sinir ayn› zamanda tragus, d›ﬂ kulak yolu ve timpanik zar› da innerve eder. Bu nedenle de TME rahats›zl›klar›na s›kl›kla tinnitus ve vertigo eﬂlik
eder (8,14).
Hastalarda s›kl›kla duruﬂ bozuklu¤u oldu¤u görülür. En s›k
görüleni baﬂ öne pozisyonudur. Abdominal kaslar›n zay›fl›¤› da
baﬂ öne pozisyonunu kolaylaﬂt›ran bir faktördür (8,15).
TME rahats›zl›¤› olan hastalarda uyku apnesi en s›k olmak
üzere uyku bozukluklar› da s›k görülür. Bunun etiyolojik faktör
olarak da önemli olabilece¤i üzerinde durulmaktad›r (16).

Fizik Muayene
Fizik muayene ile tespit edilen bulgular›n dikkatlice kaydedilmesi, sadece tan›ya var›lmas› ve tedavi plan›n›n oluﬂturulmas› aç›s›ndan faydal› de¤il, ayn› zamanda tedavi baﬂar›s›n›n izlenmesi aç›s›ndan da önemlidir (4).
Genel Muayene
Muayene yap›l›rken gözle görülebilen ﬂiﬂlik olup olmad›¤›na
bak›l›r. Eklem palpasyonu (Resim 1) eklem üzerinde hassasiyete
neden olabilir. Her iki d›ﬂ kulak yoluna parmak yerleﬂtirilip, hastan›n a¤z›n› aç›p kapamas› ve mandibulay› protrüde pozisyona
getirmesi söylenir. Hareketler esnas›nda tespit edilen klik veya
eklem sesleri, hareketlerdeki herhangi bir deviyasyon ile birlikte not edilmelidir. Tahta bir spatulay› tek veya iki tarafl› ›s›rmak
klik sesini yok edebilir veya a¤r›y› azaltabilir. Eklem oskültasyonu ile klik sesi duyulabilir (4).
Tetik noktalar›n en fazla görüldü¤ü masseter kaslar›nda tetik nokta varl›¤› araﬂt›r›lmal›d›r (Resim 2).
‹ntraoral Muayene
Çene hareketi aktif olarak hastan›n a¤z›n› açmas›yla ölçülebilece¤i gibi, muayene eden taraf›ndan pasif olarak hareket ettirilerek de ölçülebilir. Aç›lma ve deviasyon miktarlar› sonradan
tedavi sürecinin izlenmesi aç›s›ndan kaydedilir. Ön kesiciler aras› aç›lma miktar› 34-44 mm’dir (Resim 3). Mandibulan›n aktif
protrüzyonu ölçülmelidir ve 10 mm’ye kadar normaldir (Resim 4).
Mandibulan›n lateral hareketleri orta hattan eﬂit uzakl›kta olmal›d›r. Diﬂler hafifçe bir arada tutularak hastaya çenesini bir yandan di¤er bir yana hareket ettirmesi söylenerek ölçülebilir, late-

ral hareket her bir taraf için normalde 10 mm’dir (Resim 5). Diﬂlerin ve oklüzyonun basit olarak yap›lan muayenesi yard›mc›d›r;
çürük diﬂler, erken temas varl›¤›, protez ve takma diﬂler not edilir. Diﬂlerin y›pranmas› diﬂ s›kma al›ﬂkanl›¤›n›n göstergesi olabilir
ve tam oklüzal incelemenin yap›lmas›n› gerekli k›labilir. Diﬂlere
karﬂ› olan bas›nc›n sonucu olarak yanak ›s›rma ve dilin d›ﬂyan kenarlar›ndaki çentikleﬂme bulgular› s›kl›kla görülür (4).
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