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ÖZET
Bu çal& man&n amac&, temporomandibuler ekleminde herhangi bir ikayeti olmayan S&n&f I, S&n&f II
ve S&n&f III di sel kapan& l&, bireylerde eklem hareketlerinin aksiyografik kay&tlar ile de9erlendirilmesidir. Çal& man&n materyalini di sel S&n&f I oklüzyonlu
15 birey (7 k&z , 8 erkek), S&n&f II /1 oklüzyonlu 15
birey (8 k&z, 7 erkek) ve S&n&f III oklüzyonlu 15
bireyden (8 k&z, 7 erkek) al&nan aksiografik kay&tlar
olu turmaktad&r. Ara t&rma kapsam&ndaki 23 k&z&n
kronolojik ya ortalamas& 17,3±2,3 ve 22 erke9in
kronolojik ya ortalamas& 18,1±3,3 y&ld&r. Ara t&rma
kapsam&na al&nacak bireylerin sürekli di lerin a9&zda
olmas&na, ortodontik tedavi görmemi olmalar&na,
TME’ den kliking ve krepitasyon seslerinin al&nmamas&na, kondiler bölge ve çi9neme kaslar&nda hassasiyet bulunmamas&na, TME’ de fonksiyonel sorunlar&n (hipermobilite, hareket k&s&tl&l&9& ve deviasyon)
bulunmamas&na dikkat edilmi tir. Bireylerin sa9 ve
sol kondil yolu hareketlerini (açma-kapama,
protrüzyon) kaydetmek amac&yla SAM III Aksiyograf
cihaz& kullan&lm& t&r. Cinsiyet farkl&l&9&n& belirlemek
için gruplar aras&nda Student’s t testi uygulanm& t&r.
Aksiyografik kay&tlar&n de9erlendirilmesinde, her
bireyden sa9 ve sol eklem için al&nan kay&tlar&n
ortalamas& al&narak tek bir de9er üzerinden varyans
ve LSD analizi yap&lm& t&r. Çal& mam&zda, S&n&f III
di sel kapan& l& bireylerin, S&n&f I ve S&n&f II di sel
ili kiye sahip bireylere göre protrüzyon uzunlu9u
ve
açma-kapama
uzunlu9u
ölçümlerinde
istatistiksel olarak önemli düzeyde daha az
ortalama de9erlere sahip oldu9u bulunmu tur.
Anahtar Kelimeler: Temporomandibuler
eklem, aksiyograf

ABSTRACT
The aim of this study is to determine the
movements of temporomandibular joint by means of
axiographic path tracings in the patients with Class I,
Clas II and Class III malocclusion that have no TMJ
complaints. The material of the study includes
axiographic records of 15 individuals with Class I
occlusion (7 female, 8 male), 15 individuals with
Class II/1 occlusion (8 female, 7 male) and 15
individuals with class III occlusion (8 female, 7
male). The mean age of 23 girls were 17,3±2,3 years
and the mean age of 22 boys were 18,1±3,3 years.
The individuals included in the study were all in
permanent dentition - had no orthodontic treatment had no clicking and crepitation - had no sensitivity in
condylar region and masticatory muscles - had no
functional problems (hipermobility, incompetency
during movement and deviation). In order to record
the condylar path of the right and left condyles of the
individuals, SAM III axiograph was used. Student’s t
test was used to determine sex differences between
the groups. During the evaluation of the axiographic
records, the mean of the right and left TMJ records of
each individual was taken and variance and LSD
analyses were done for a unique value.
In our study, it was found that the individuals
with Class III occlusion have less mean values
statistically than the individuals with Class I and
Class III occlusion for the length of protrusion and
length of opening-closing measurements.
Key Words: Temporomandibular joint,
axiograph
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openbite, kesici bölgesindeki çapra &kl&klar, alt

G*R*/

ve üst çenedeki ark boyutu yetersizliklerinin ve
Stomatognatik sistem ve fonksiyon aras&n-

hyperdiverjan iskeletsel yüz yap&s&n&n etkili

daki ili ki uzun zamandan beri di hekimli9inde

oldu9u belirlenmi tir. 6-12

ilgi konusudur.

TME hareketleri sa9l&kl& bir fonksiyonel

Stomatognatik sistemin en önemli kompo-

oklüzyon olu mas&nda önemli bir belirleyicidir.

nentlerinden biri temporomandibuler eklemdir

Kondiler hareketlerin tayin edilmesi için yap&lan

(TME). Temporal kemik ve mandibula aras&nda

çal& malarda kullan&lan ayg&tlar mekanik ve

yer alan TME; insan için hayati öneme haiz

elektronik olarak kategorize edilebilirler. Aksi-

mandibuler fonksiyonlar&, dinamik bir denge

yograf, bu alanda oldukça s&k olarak kullan&lan

mekanizmas&yla gerçekle tiren, uzay&n her üç

bir ayg&tt&r. Aksiyograf&n kullan&m& 1986 y&l&nda

düzleminde hareket yetene9ine sahip kompleks

programlanabilir SAM artikülatörü için Rudolf

bir eklem sistemidir.

Slavicek taraf&ndan öne sürülmü tür. Aksiyograf,

Granger

1

1952 y&l&nda, di lerin artikülas-

kondiler hareketin yolunu gerçe9e yak&n olarak

yonu ve mandibular hareketlerin TME taraf&ndan

belirleyebilen

yönlendirildi9ini belirlemi tir. Yakla &k olarak

Slavicek’in13 bilim dünyas&na sundu9u bu prose-

2,3

incelemi oldu9u 200

dür “aksiyografik kay&t alma” olarak isimlendi-

bireye ait temporomandibuler eklem aras&nda

rilmi tir. Aksiyograf e zamanl& olarak horizon-

morfolojik farkl&l&klar oldu9unu vurgulam& t&r.

tal (x), vertikal (z) ve transversal (y) olmak üzere

Bu çal& malar alt çene hareketlerinin eklem

üç boyutlu olarak mente e ekseni (hinge axis)

morfolojisine ba9l& olarak de9i ti9i dü üncesine

hareketlerini takip eder ve kaydeder. Bu çizimler

yol açm& t&r. 1962 y&l&nda Posselt, mandibulan&n

her iki TME için fonksiyonel ve biyolojik

s&n&r hareketleri dahilindeki TME’nin normal

durumlar& hakk&nda bilgi verir. Aksiyografla

fonksiyonunu gösteren grafik çizimini tan&m-

TME hareketlerini de9erlendirmeyi amaçlam&

lam& ve fonksiyonel oklüzyon kavram&n&n daha

pek çok çal& ma bulunmaktad&r.13-23

ayn& y&llarda Ricketts

iyi anla &lmas&n& sa9lam& t&r.4 Modern gnatologlar,

Posselt’in

çal& malar&n&

temel

bir

tan&

arac&d&r.

1988

de

Bu çal& man&n amac&, temporomandibuler

alarak

ekleminde herhangi bir ikayeti olmayan S&n&f I,

“oklüzyon prensipleri” kavram&n& geli tirmi ler-

S&n&f II ve S&n&f III oklüzyonlu bireylerde eklem

dir. Bu kavrama uygun olmayan bir oklüzal ili -

hareketlerinin aksiyografik kay&tlar ile de9erlen-

kinin TME disfonksiyonu, oklüzal a &nma, alve-

dirilmesidir.

oler kemik kayb& ve di mobilitesine neden olabilece9i ileri sürülmü tür.5 TME disfonksiyon-

MATERYAL VE METOD

lar&n&n olu mas&nda, bruksizm’in, Angle S&n&f II
ve S&n&f III oklüzyonlar&n, ön ve arka çapraz
kapan& lar&n,

a &r&

overjet

ve

Ara t&rmam&z&n materyalini, Atatürk Üni-

overbite’&n,

versitesi Di Hekimli9i Fakültesi ö9rencilerinden
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seçilen di sel S&n&f I oklüzyonlu 15 birey (7 k&z ,
8 erkek), di sel S&n&f II divizyon 1 oklüzyonlu
15 birey (8 k&z, 7 erkek) ve di sel S&n&f III ok-

4. Kondiler bölge ve çi9neme kaslar&nda
hassasiyet bulunmamas&na
5. TME’ de fonksiyonel sorunlar&n (Hipermo-

lüzyonlu 15 bireyden (8 k&z, 7 erkek) al&nan

bilite,

aksiografik kay&tlar olu turmaktad&r. Ara t&rma

bulunmamas&na dikkat edilmi tir.

hareket

k&s&tl&l&9& ve

deviasyon)

kapsam&ndaki 23 k&z&n kronolojik ya ortalamas&

Bireylerin sa9 ve sol kondil yolu hare-

17,3±2,3 ve 22 erke9in kronolojik ya ortalamas&

ketlerini kaydetmek amac&yla SAM III Aksiyog-

18,1±3,3 y&ld&r. Ara t&rma kapsam&na al&nacak

raf cihaz& (AXO 500-SAM Prazisionstechnik,

bireylerin seçiminde a a9&daki kriterlere dikkat

Munchen, Germany) kullan&lm& t&r ( ekil 1).

edilmi tir;

Aksiyograf, mandibulan&n fonksiyonel ve s&n&r

1. Tüm sürekli di lerin a9&zda olmas&na (20 ya

hareketleri s&ras&nda eklem kondillerinin hareket-

di leri hariç)

lerini üç düzlemde (x,y,z) ayr& ayr& görüntülemek

2. Daha önce ortodontik tedavi görmemi olmas&na

Aksiyografik kay&tlar, cihaz&n kullan&m

3. TME’den kliking ve krepitasyon seslerinin
al&nmamas&na

üzere geli tirilmi bir kay&t cihaz&d&r.
k&lavuzunu haz&rlayan C.G Wirth’in12 tan&mlad&9&
yöntemden yararlanarak elde edilmi tir ( ekil 2).

3 Products Manual)
ekil 1. Aksiyograf (SAM
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a

b

.

c.

d.
ekil 2. a,b,c,d Aksiyograf uygulama a amalar&

Bireyler, aksiyograf uygulanmadan önce

yo9unluklu silikon esasl& ölçü maddesi (Optosil

i lem hakk&nda bilgilendirilmi ve sentrik ili ki

Comfort, Heraeus Kulzer,Germany) ile yüz orta

konumunda çenelerini aç&p kapamalar&n& sa9la-

hatt& ve yüz ark& ile ayn& hizada alt di ark&na

mak için ayna kar &s&nda e9itilmi lerdir. Aksi-

paralel bir ekilde alt çeneye sabitlenmi tir. Ka-

yografik kay&tlar&n al&nmas& s&ras&nda belirtildi9i

y&t edici ark, &s&rma çatal& üzerine yerle tirilmi

ekilde kapan&

ili kisine özen göstermeleri

ve cihaz&n tahmini mente e eksenine göre

istenmi tir. Bu i lem, her kay&t öncesinde tekrar-

ayarlanarak sabitlenmi tir ( ekil 2b). Tahmini

lanm& t&r. Bireyler dik pozisyonda koltu9a

mente e ekseni belirleme parçalar& ç&kart&lm& ve

oturtulmu ve öncelikle üst parça olan yüz ark&

yüz ark& üzerine milimetrik çizim ka9&tlar&n&

uygulanm& t&r ( ekil 2a). Yüz ark& uygulanmas&

ta &yan metal plakalar, kay&t edici ark üzerine ise

s&ras&nda ön ve arka bölümlerde bulunan mili-

yaz&c& uçlar tak&lm& t&r ( ekil 2c). Kesin mente e

metrik skalalardan yararlan&larak cihazda simet-

eksenini belirleyebilmek amac&yla rotasyonel

rinin sa9lanmas&na ve burun destek ünitesi ile

analiz i lemi uygulanm& t&r. Bireye 10 mm’i

ana parça aras&ndaki mesafenin 1 cm’den fazla

geçmeyen a9&z açma-kapama hareketleri yapt&r&l-

olmamas&na özen gösterilmi tir. Yüz ark&n&n

m& ve kay&t edici ark yatay ve dikey ayar vida-

uygulanmas&ndan sonra, &s&rma çatal& yüksek

lar& yard&m&yla çizici ucun konumsal de9i im

4
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olmaks&z&n sadece dönme hareketini gerçek-

2.

Maksimum protrüzyon-retrüzyon hareketi:

le tirdi9i nokta, kesin mente e ekseni olarak

Bireyden alt çenesini sentrik ili ki konumun-

tespit edilmi tir ( ekil 2d). Bireylerde aksiyog-

dan ba lanarak a9z&n& açmadan ve di lerini

rafik kay&tlar, a a9&da belirtilen alt çene s&n&r

&s&rma çatal& üzerinden ay&rmadan en ileri

hareketleri yard&m&yla elde edilmi tir;

noktaya kadar ilerletmesi ve geri almas&

1.

Maksimum açma-kapama hareketi: Birey-

istenmi tir. Bu hareket kesintisiz be

den sentrik ili ki konumundan ba lanarak

tekrarlanm& t&r ( ekil 3 c-d). Aksiyografik

a9z&n& olabildi9ince açmas& ve sonra kapa-

kay&t&n ba lang&ç noktas& ile orbita noktas&

mas& istenmi tir. Bu hareket kesintisiz be

aras&nda ayg&t a9&zdan ç&kart&ld&ktan sonra

kez tekrarlanm& t&r ( ekil 3 a-b).

bir metal cetvel yard&m& ile milimetrik ka9&t
üzerinde
çizilmi tir.

a.

b.

c.

d.
ekil 3. a,b,c,d, Aksiyografik kay&t a amalar&

5
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Açma kapama ve protrüzyon hareketleri
esnas&nda

al&nan

aksiyografik

kondil

için gruplar aras&nda Student’s t testi kulla-

yolu

n&lm& t&r. Aksiografik kay&tlar&n de9erlendiril-

hareket kay&tlar& üzerinde a a9&daki ölçümler

mesinde, her bireyden sa9 ve sol eklem için

yap&lm& t&r ( ekil 4) ;

al&nan kay&tlar&n ortalamas& al&narak tek bir
uzunlu9u

de9er üzerinden varyans ve LSD analizi

(mm): Hareket kayd&n&n ba lang&ç (a) ve

yap&lm& t&r. Gruplar aras& farkl&l&klar&n& kar &la -

biti (b) noktalar& aras&ndaki e9rinin akso-

t&rmak için varyans (ANOVA) analizinden ve

orbital düzleme olan izdü ümünün (a) nokta-

fakl&l&klar&n hangi gruplar aras&nda oldu9unu

s&na uzunlu9u.

belirlemek

1. Açma-kapama

ve

protrüzyon

için

LSD

çoklu

kar &la t&rma

analizinden yararlan&lm& t&r.

2. Açma-kapama ve protrüzyon ba lang&ç aç&s&
(°): Hareket kayd&n&n ilk e9imine çizilen
te9et

ile

akso-orbital

referans

düzlemi

BULGULAR

aras&nda olu an aç& (c).
Cinsiyet farkl&l&klar&n& belirlemek amac&yla yap&lan Student’s t testi sonucunda ölçümler
aras&nda

cinsiyet

farkl&l&9&

bulunmad&9&ndan

gruplar birle tirilmi tir.
Tablo 1’de verilen varyans analizi
sonuçlar&na göre, S&n&f I ve S&n&f II oklüzyonlu
bireylerin eklem kay&tlar& aras&nda herhangi bir
fark bulunmam& t&r. Ancak, S&n&f III oklüzyonlu bireylerde, S&n&f I ve S&n&f II oklüzyona
sahip bireylere göre protrüzyon uzunlu9u ve
açma-kapama uzunlu9u ölçümlerinin istatistiksel olarak önemli düzeyde daha dü ük ortalama de9erlere sahip oldu9u bulunmu tur.

ekil 4. Aksiyograf ile elde edilen kondil yolu hareket
kay&tlar& üzerinde yap&lan ölçümler;

*statistiksel De4erlendirme
statistiksel

de9erlendirme

için

SPSS

(SPSS for Windows ver.10.0) paket program&
kullan&lm& t&r. Cinsiyet farkl&l&9&n& belirlemek

6

Atatürk Üniv. Di Hek.Fak.Derg
Cilt: 15, Say&:1, Sayfa:1-11, 2005

BAYDA , DEN ZOGLU,
DA+SUYU, OKTAY

Tablo 1. Aksiografik kay&tlara ait ortalama, standart sapma de9erleri ile varyans ve LSD analizi sonuçlar&.
S&n&f I
(n=15)

S&n&f III
(n=15)

S&n&f II
(n=15)

S&n&f I –S&n&f II
F

S&n&f I –S&n&f III

S&n&f II –S&n&f III

P

Farklar5n
Ort.

P

2.60

.001***

3.75

.000***

NS

3.73

.003**

4.50

.000***

-4.95

NS

7.15

NS

2.20

NS

-0.65

NS

5.55

NS

4.90

NS

Farklar5n
Ort.

P

Ort.

Sd

Ort.

Sd

Ort.

Sd

Protrüzyon
Uzunlu4u

7.45

0.95

8.60

2.00

4.85

1.33

16,5*** -1.15

NS

Açma--kap.
Uzunlu4u

9.68

2.42

10.45

2.77

5.95

2.36

9,06*** -0.78

Protrüzyon
ba:lang5ç
Aç5s5

51.70

10.98

56.65

7.87

49.50

7.56

1,68

Açma-kap.
ba:lang5ç
Aç5s5

61.75

11.98

62.40

12.7

56.85

9.53

0,70

Farklar5n
Ort.

Alt çenenin maksimum protrüzyon hareketi, kondilin artiküler eklem diski yard&m&yla

TARTI/MA

artiküler eminens üzerinde translasyonu ile gerkompleks

çekle ir.13,27 Bu hareket, stilomandibuler liga-

yap&s& ve adaptasyon özelli9i; konu ma, çi9ne-

ment taraf&ndan s&n&rlan&r. Çenenin protrüzyonu

me, yutkunma gibi organizma için hayati öneme

s&ras&nda ligament gerginle erek, kondilin emi-

sahip stomatognatik sistem fonksiyonlar&n&n

nensin tepe noktas&n& fazla miktarda a mas&na

rahatl&kla yerine getirilmesini sa9lar. Temporo-

izin vermez.13,27 Maksimum protrüzyon hareketi,

mandibuler eklemin morfolojisi ve fonksiyonlar&

translasyon paterni nedeniyle eminens e9imini

aras&ndaki ili ki, gerek normal eklem fonksiyon-

yans&t&r.13,26-29 Bu konuda yap&lan ara t&rmalarda,

lar& s&ras&nda stomatognatik sistemde yer alan

protrüzyon hareketi e9imi ile artiküler eminens

yap&lar&n davran& lar&n&n anla &lmas& ve gerekse

e9imi aras&nda yüksek korelasyon bulunmu tur.5

Temporomandibuler

eklemin

temporomandibuler eklem fonksiyon bozukluk-

Temporomandibuler eklemin protruziv ha-

lar&n&n (disfonksiyon) belirlenmesi aç&s&ndan

reket kapasitesini, kaslar ve ligamentöz yap&lara

önemlidir.24-26

ba9l& faktörlerin d& &nda bireyler aras&ndaki

Kondiler hareket kay&tlar&, kondil ba &,

eklem ve kranio-fasiyal morfoloji farkl&l&klar& da

eklem diski, artiküler eminens, ligamentler ve

etkileyebilmektedir. Di sel s&n&flamaya bak&l-

çi9neme sistemi kaslar& gibi stomatognatik siste-

maks&z&n asemptomatik bireylerde protrüzyon

mi olu turan ünitelerin fonksiyonel durumu ve

uzunlu9u, Slavicek’e13 göre 10 mm, Theusner ve

morfolojileri hakk&nda önemli bilgiler verir.

ark.’na16 göre sa9 eklemde 10.2±1.9 mm sol

Aksiyografik kay&tlar, temporomandibuler eklem

eklemde 10.6±2.2 mm, Piehslinger ve arka-

fonksiyonlar&n&n direkt yorumlanmas&nda, klinik

da lar&na göre17 erkeklerde 10.91±2.23 mm

tan&da ve tedavi planlamas&nda kullan&labilir.12

bayanlarda 9.77±1.61 mm bulunmu tur. Zimmer

7
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ve ark.,15 protruziv hareket kapasitesinin sagittal

Temporomandibuler eklemde açma kapa-

oldu9unu

ma s&ras&nda elde edilen hareket kay&tlar&,

Angle S&n&f I, II

rotasyon ve translasyon içermeleri nedeniyle

ve III anomalilere sahip toplam 57 genç eri kin

kondil morfolojisi, kondil disk aras&ndaki ili ki

üzerinde yapt&klar& çal& mada aksiyograf ile elde

ve eminens e9imi hakk&nda bilgi verirken;13,15

edilen protrüzyon uzunlu9unu, S&n&f I bireylerde

protrüzyon hareket kay&tlar&, kondilin disk

9.5 mm, S&n&f II bireylerde 12,5 mm ve S&n&f III

arac&l&9&yla translasyonu nedeniyle özellikle

bireylerde 6 mm olarak bulmu lard&r (median

eminens e9imindeki de9i imleri yorumlamakta

de9erler). Çal& mam&zda, protrüzyon uzunlu9u

kullan&l&r.13,31

yönde

di sel

ili ki

ile

vurgulam& t&r. Ara t&rmac&lar,

ilgili
15

S&n&f I oklüzyonlu bireylerde 7,45 mm, S&n&f II

Açma-kapama kay&t uzunlu9undaki fark-

oklüzyonlu bireylerde 8,60mm ve S&n&f III oklüz-

l&l&klar, ligament ve kaslardaki de9i imlerin d&-

yonlu bireylerde 4,85 mm olarak belirlenmi tir.

&nda kranio-fasiyal morfoloji ile de ili kili olabi-

En az protrüzyon uzunlu9u Zimmer ve arkada -

lir. Di sel s&n&flamaya bak&lmaks&z&n asempto-

15

lar&, n&n bulgular&na benzer olarak S&n&f III ok-

matik bireylerde farkl& kondiler hareket kay&t

lüzyonlu bireylerde bulunmu tur. Ölçümlerimi-

teknikleriyle yap&lan çal& malarda; açma-kapama

zin, Zimmer ve ark.’n&n15 ölçümlerinden daha

uzunlu9u Slavicek’e göre13 14 mm, Theusner ve

k&sa olmas& bizim ölçümlerimizin akso-orbital

ark.’na göre16 sa9 eklemde 12.1±2.5 mm sol

düzleme

eklemde 14.3±3.7 mm,

kay&t

almam&zdan

uzunlu9unun

kaynaklanm&

izdü ümünü

olabilir.

Küçükkele ve arka-

da lar&na göre30 sa9 eklemde 13.4±3.25 mm sol

Benzer

ölçüm yöntemini kullanan Küçükkele ve ark.30

eklemde 11.5±3.3 mm bulunmu tur.
Zimmer

asemptomatik S&n&f I kapan& l& bireylerde sa9

ve

ark.,15

açma-kapama

eklemde 7.45±1.57 mm sol eklemde 9.38 ± 2.13

uzunlu9unu S&n&f I oklüzyonlu bireylerde 15,5

mm olarak belirlemi lerdir. Erbay ve arka- da lar&

mm, S&n&f II oklüzyonlu bireylerde 16 mm ve

23

, S&n&f II kapan& l& bireylerin, S&n&f I kapa- n& l&

S&n&f III oklüzyonlu bireylerde 11 mm (median

bireylere göre klinik protrüzyon miktar&n&n

de9erler) olarak bulmu lard&r. Çal& mam&zda

önemli derecede daha fazla olmas&na kar &n, her

S&n&f I oklüzyonlu bireylerde 9,68 mm, S&n&f II

iki grup aras&nda aksiografik protrüzyon miktar-

oklüzyonlu 10,45 ve S&n&f III oklüzyonlu birey-

lar& aras&nda bizim bulgumuza benzer ekilde fark

lerde 5,95 mm olarak belirlenmi tir. En az açma–

bulamam& lard&r. Bunun nedeninin, klinik prot-

kapama uzunlu9u Zimmer ve ark.’n&n,15 ve

rüzyon hareketinde kondilin hem translasyon hem

Erbay ve ark.’n&n

de az da olsa rotasyon hareketi söz konusu ol-

S&n&f III

mas&na kar &n, aksiografik protrüzyon hareketinde

Ölçümlerimizin her iki ara t&r&c&dan daha dü ük

kondilin sadece translasyon hareketinin de9er-

de9erler alm&

lendirilebilmesinden

farkl& olmas&na ba9lamaktay&z.

kaynakland&9&n&

ileri

sürmü lerdir.

8

23

bulgular&na benzer olarak

kapan& l& bireylerde bulun- mu tur.
olmas&n& ölçüm tekni- 9imizin

Atatürk Üniv. Di Hek.Fak.Derg
Cilt: 15, Say&:1, Sayfa:1-11, 2005

BAYDA , DEN ZOGLU,
DA+SUYU, OKTAY

ark.33 taraf&ndan

TME rahats&zl&9& bulunmayan hasta grup-

yap&lan

tomografik

TME

lar&nda, farkl& kondiler hareket kay&t teknikleriyle

incelemelerinde, S&n&f III bireylerde daha s&9 bir

yap&lan çal& malarda protrüzyon aç&s&; Slavi-

glenoid fossa ve daha düzle mi bir artiküler

cek’13e göre 45-60º aras&nda, Widman’a5 göre

eminens

52.4º, Theusner ve ark.’na göre16 sa9 eklemde

çal& mam&zda S&n&f III oklüzyonlu bireylerde

35±9º sol eklemde 35±6º, Küçükkele ve ark.’na

açma-kapama aç&s&n&n ve özelliklede protrüzyon

göre

30

sa9 eklemde 51.3±7.56º sol eklemde

aç&s& ise, Slavicek ’e göre 45-60º aras&nda,
55±10.6º

ve ark.’na göre
sol

eklemde

Çal& mam&zda, di lerin sagital yöndeki

sa9 eklemde

55±10º

olmas&,

dü ük de9erlere sahip olmas&n& aç&klayabilir

13

Küçükkele

belirlenmi

aç&s&n&n S&n&f I ve II oklüzyonlu bireylerden daha

52.5±6.38º olarak belirlenmi tir. Açma kapama
30

morfolojisinin

kapan& ili kilerine ba9l& olarak, TME ikayeti

olarak

olmayan bireylerin kondiler hareket kay&t-

bulunmu tur. Zimmer ve ark.15 kondiler hareket

lar&n&n farkl&l&k gösterdi9i bulunmu tur. Orto-

kay&t e9imleri ile sagital yöndeki di sel ili ki

dontik ve protetik klinik uygulamalar&nda özel-

aras&nda önemli korelasyonlar belirlemi - lerdir.

likle S&n&f III oklüzyonlu bireylerde, açma-

Ara t&r&c&lar,15 protrüzyon kay&t aç&s&n& S&n&f I

kapama ve protrüzyon uzunluklar&n&n S&n&f I ve

oklüzyonlu bireylerde 58º, S&n&f II oklüzyonlu

II oklüzyonlu bireylerden daha az olmas&,

bireylerde 61º, S&n&f III oklüzyonlu bireylerde

te his ve tedavi planlamas&nda göz önüne

47º olarak belirlemi lerdir. Açma-kapama kay&t

al&nmal&d&r.

aç&s&n& ise S&n&f I oklüzyonlu bireylerde 62.5º,
S&n&f II oklüzyonlu bireylerde 63º, S&n&f III

SONUÇLAR

oklüzyonlu bireylerde 56º; (median de9erler)
olarak

bulmu lard&r.

Çal& mam&zda,

protrüzyon ba lang&ç aç&s&

ise

•

Protrüzyon ve açma-kapama uzunluklar&

S&n&f I bireylerde

bak&m&ndan S&n&f I ve S&n&f II gruplar&

51,7º S&n&f II bireylerde 56,65º, S&n&f III

aras&nda anlaml& bir farkl&l&k bulunmam& t&r.

bireylerde 49,5º açma-kapama ba lang&ç aç&s& ise

• Protrüzyon ve açma-kapama uzunluklar&n&n

S&n&f I bireylerde 61,75º, S&n&f II bireylerde

S&n&f III grubunda S&n&f I ve II grubuna göre

62,4º, S&n&f III bireylerde 56,85º olarak bulun-

istatistiksel olarak anlaml& düzeyde daha

mu tur. Her üç grup aras&nda istatistiksel olarak

k&sa oldu9u belirlenmi tir.

önemli bir farkl&l&k bulunmam& t&r. Ancak orta-

• Protrüzyon ve açma-kapama ba lang&ç aç&lar&

lama de9erler bak&m&ndan en küçük aç&sal

her üç oklüzyon grubu için istatistiksel olarak

de9erler S&n&f III kapan& l& bireylerde bulunmu -

birbirlerinden farks&z bulunurken, en dü ük aç&

tur. Çal& mam&z&n bulgular&, Zimmer ve arka-

de9erleri S&n&f III oklüzyonlu bireylerde

da lar&n&n
ark.’n&n
32

23

15

bulgular&yla uyumluyken, Erbay ve

kaydedilmi tir.

bulgular&yla uyu mamaktad&r. Ricketts

taraf&ndan yap&lan laminografik ve Cohlmia ve

9
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