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ÖZET
Bu çal man n amac ; Hareketli Parsiyel Protez
(HPP) kullanan ve kullanmayan bireylerde, K salm
Dental Ark n (KDA) oral fonksiyon ve estetik kayg lar
aç s ndan de7erlendirilmesidir.
Ara t rmam zda posterior di eksikli7i ikayeti
bulunan 135 kad n (ya ortalamas 61.44±8.06) ve 123
erkek (ya ortalamas 60.52± 7.98) olmak üzere toplam
258 birey (ya ortalamas 60.52±8.02) incelenmi tir.
Çal maya kat lan bireyler HPP kullanan (n=106) ve HPP
kullanmayan (n= 152) olmak üzere iki grup alt nda oral
fonksiyon ve estetik kayg lar aç s ndan de7erlendirilmi tir.
?statistiksel analiz için Kruskall-Wallis ve ki kare testi
kullan lm t r.
KDA’a sahip, HPP kullanan ve kullan- mayan
bireyler, oral fonksiyon ve estetik kayg lar aç - s ndan
de7erlendirildi7inde HPP kullanan bireylerde tüm bulgular
için istatistiksel olarak anlaml sonuçlar elde edilmi tir;
TME de a7r (p=0.008), eklem sesi (p<0.001), mobilite
(p<0.05), açmada zorluk (p<0.001), çi7nemenin uzun
sürmesi (p<0.05), di7er komplikasyonlar
(bilateral
ve/veya ön di lerle çi7ne- me) (p=0.002), gülmenin
(p<0.05) ve konu man n k s tlanmas (p<0.001) bulgular
da en çok HPP kullanmayan bireylerde rastlanm t r.
TME’de a7r en fazla kad nlarda (p< 0.001) ve daha genç
bireylerde (50–60 ya ) (p<0.05)gözlenmi tir. 61 ya ve
üzeri bireylerde sa7l 7 n etkilenmesi (p<0.001) ve eklem
sesleri(p<0.001) bulgular istatistiksel olarak anlaml
olarak bulunmu tur. Kad n hastalarda açmada zorluk ve
di7er komplikasyonlar (tek tarafl ve/veya ön grup di lerle
çi7neme) daha fazla görülmektedir ve ista- tistiksel olarak
anlaml d r (p<0.05). Gülmenin k s tlan- mas ile
konu man n k s tlanmas ve sa7l 7 n etkilen- mesi
bulgular da kad nlarda daha fazla görülmektedir ve
istatistiksel olarak anlaml d r (s ras yla; p<0.001,
p<0.001, p<0.05).
TME düzensizliklerine ait semptomlar n, HPP
kullanan bireylerden çok HPP kullanmayan bireylerde
görüldü7ü saptanm t r. Kad n hastalarda eklemde a7r
semptomlar ve estetik kayg lar erkeklerden daha fazla
oranda saptanm t r. Eklem sesi ve genel sa7l 7 n
etkilenmesi ile ya aras nda do7ru orant , ancak a7r ile
ters orant saptanm t r. Hasta ya ile di7er TME bulgular
aras nda; görülme oranlar aras nda önemli bir ili ki
saptanmam t r. Posterior di eksikli7i görülen hastalarda
protetik tedavi dü ünüldü7ünde; TME düzensizli7i
semptomlar
göz önünde bulundurularak tedavi
planlamas yap lmal d r.
Anahtar Kelimeler: K salm Dental Ark, Oral
Konfor, Hareketli Parsiyel Protez, Oklüzal Ünite.

ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the
patients with Shortened Dental Arches (SDA) and
compare for oral function and aesthetics with or
without Removable Partial Dentures (RPD).
The patients of this study were 258 patients;
123 males (mean age: 60.52±7.98) and 135 females
(mean age: 61.44±8.06), with posterior tooth loss.
The study group evaluated in two groups; with RPD
(n=106) and without RPD (n= 152). In addition
subjects were reported age, gender, duration of SDA
and duration of wearing the RPD. Statistical analysis
included Kruskall-Wallis test and chi-square tests.
There were significant statistical differences
between the subjects with SDA and RPD with all the
symptoms; TMJ pain (p=0.008), TMJ sounds
(p<0.001), mobility (p<0.05), difficulty in opening
mouth (p<0.001), chewing time (p<0.05), other
complications (unilateral and/or anterior chewing)
(p=0.002), avoiding conversation (p<0.001) and
laughing (p<0.05). TMJ pain also was found to be
statistically significant for female patients (p<0.001)
and younger age group (50-60 age, p< 0.001).
Female patients were found to be statistically
significant for the symptoms; avoiding conversation
(p<0.001) and laughing (p<0.001), difficulty in
opening mouth and other complications (p<0.05).
The results of our study suggested that the
prevalence of the symptoms of TMJ disorders were
higher for the patients who have SDA without PRD.
Regarding female patients reported having TMJ pain
and anxiety for aesthetics. Age was found to be
positively correlated with TMJ sounds but negatively
correlated with TMJ pain. Planning prosthetic
treatment for the patients with posterior tooth loss,
the practitioner should regard the symptoms of TMJ
disorders.
Key words: Shortened Dental Arch, Oral
Comfort, Removable Partial Denture, Occlusal Unit.
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K r kkale Üniversitesi Di Hekimli7i Fakültesi Protetik Di Tedavisi Anabilim Dal
K r kkale Üniversitesi Di Hekimli7i Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dal
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radyografilerle saptanm t r. Posterior di eksikliklerinde, maxiller ve mandibular birinci ve ikinci premolar
di ler ile molar di ler de7erlendirilerek KDA; 3 OU, 4
OU ve 5 OU eklinde s n fland r lm t r (OU terimi; bir
çift kar l kl premolar di , bir OU ve bir çift kar l kl
molar di , iki OU eklinde de7erlendirilmi tir)10-13 Ayn
s n fland rma hareketli parsiyel protez kullanan
hastalar için yinelenmi tir (Wekil 1).
Çal maya dahil edilen tüm hastalar oral fonksiyon ve estetik kayg lar aç s ndan anamnestik ve klinik
olarak de7erlendirilmi tir. Anamneze ait bulgular; TME
a7r s , TME sesi, mobilite, çene hareketlerinde zorluk,
çi7nemenin uzun sürmesi ve ba ka komplikasyonlar
(tek tarafl ve/veya ön di lerle çi7neme) çal maya
dahil edilen hastalar n beyan do7rultusunda var veya
yok eklinde kaydedilmi tir.10,12 Daha sonra klinik
olarak; hastalar n a7 z açma ve kapamalar s ras nda
eklem seslerinin varl 7 , açma ve kapamada a7r ,
mobilite ve açmada zorluk, çi7nemenin uzun sürmesi
gibi bulgular klinik olarak de7erlendirilmi tir.12,13 TME
düzensizli7ine ait bulgular n en az bir y ld r devam
etmesi esas al nm t r. Ayr ca; gülmenin / konu man n
k s tlanmas gibi estetik kayg lar ile sa7l 7 n etkilenmesi
konusunda da hastalar n görü leri kaydedilmi tir.
Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde;
Kruskal-Wallis testi ve kategorik s n flama düzeyindeki
de7i kenler aras ndaki ili kinin belirlenmesinde ki-kare
testi kullan lm t r.

G#R#
Oklüzyondaki posterior di lerin say s ile fonksiyonel premolar di
çiftlerinin say s , çi7neme
etkinli7inin ve yetisinin belirleyicisidirler.1 Posterior di
çiftleri, dördüncü di ten yedinci di e kadar, oklüzal
üniteler (OU) olarak adland r lmaktad r. OU kayb ile
çi7neme performans nda azalma ve buna ba7l çi7neme hissinde azalma olu maktad r.2 Posterior di lerin
kayb sonucu dental ark k salmakta ve literatürde
“Shortened Dental Arch (SDA)- K salm Dental Ark
(KDA)” olarak tan mlanmaktad r.3 K salm Dental Ark
(KDA) terimi ilk kez 1981 y l nda Arnd Kayser taraf ndan kullan lm t r.3 Yap lan çe itli çal malarda KDA’ n
yol açt 7 klinik etkiler incelenmi tir. Ara t r c lar n bir
k sm KDA’ n çi7neme etkinli7i ve yetene7inde
azalmaya neden oldu7unu söylerken temporomandibuler eklemde (TME) herhangi bir düzensizli7e
neden olmayaca7 n bildirmi lerdir. 3-7
Eksik di lerin protetik olarak restore edilmesiyle
fonksiyonun geri kazand r lmas n n hedeflendi7i protetik tedavilerde serbest sonlu hareketli parsiyel
protezler (HPP) söz konusu oldu7unda, sadece molar
di eksikliklerinde, oral fonksiyon kayb n n yeterince
aç k olmamas ve ayr ca di ve çevre dokularda olas
negatif etki gözönünde bulundurularak serbest sonlu
HPP protezlerin uygulanmas na karar verilirken
biyolojik kazanç aç s ndan dü ünülmesi gereklili7i de
göz önünde bulundurulmal d r.8,9
Bu çal man n amac ; HPP kullanan ve
kullanmayan bireylerde, KDA’ n oral fonksiyon ve
estetik kayg lar aç s ndan de7erlendirilmesidir.

BULGULAR
KDA sahip, HPP kullanan ve kullanmayan
bireyler, oral fonksiyon ve estetik kayg lar aç s ndan
de7erlendirildi7inde HPP kullanan bireylerde tüm
bulgular için istatistiksel olarak anlaml sonuçlar elde
edilmi tir.
TME de a7r en çok HPP kullanmayan bireylerde rastlanm t r ve istatistiksel olarak anlaml d r
(p=0.008). Eklem sesi (p<0.001), mobilite (p<0.05),
açmada zorluk (p<0.001), çi7nemenin uzun sürmesi
(p<0.05), di7er komplikasyonlar (tek tarafl çi7neme
ve/veya ön di lerle çi7neme) (p<0.001), en çok HPP
kullanmayan bireylerde rastlanm t r ve istatistiksel
olarak anlaml oldu7u tespit edilmi tir. Gülmenin
(p<0.05) ve konu man n k s tlanmas (p<0.001) bulgular da en çok HPP kullanmayan bireylerde rastlanm t r ve istatistiksel olarak anlaml d r. Sa7l 7 n etkilenmesi de en çok HPP kullanmayan bireylerde rastlanm t r ve istatistiksel olarak anlaml d r (p<0.001)
(Tablo 2).

GEREÇ VE YÖNTEM
Ara t rma projesi Fakültemiz Etik Kurulu
taraf ndan onaylanm t r. Çal mam zda Di Hekimli7i
Fakültesine posterior di eksiklikleri ile ba vuran
hastalar aras ndan; herhangi bir protetik tedavi
görmemi ve KDA’a sahip [3 OU (n=49), 4 OU (n=59),
5 OU (n=44)] hastalar ile halen HPP kullanan KDA’a
sahip [3 OU (n=37), 4 OU (n=37), 5 OU (n=32)]
toplam 258 hasta oral fonksiyon ve estetik kayg lar
aç s ndan incelenmi tir (Tablo 1). Çal man n amac n n
anlat lmas ndan sonra ara t rmaya kat lmay kabul
eden hastalardan yaz l onay formu al nm t r.
Hastalar n anamnezinde; cinsiyet, ya , eksik
di lerin say s , lokalizasyonu, kaç y ld r eksik oldu7u,
oral fonksiyon, TME düzensizlikleri ve estetik sorunlarla
ilgili bulgular kaydedilmi tir. Hastalar n posterior di
eksiklikleri; klinik olarak muayene edilerek, panoramik
14
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Tablo 1. Ya ve oklüzal ünite (OU) ile k salm

(p=0.018) sahip bireylerde rastlanm t r ve istatistiksel
olarak anlaml d r. Mobilite, en fazla 3 OU sahip
bireylerde rastlanm t r ve istatistiksel olarak anlaml d r
(p=0.002). Açmada zorluk, en fazla 3 OU sahip
bireylerde rastlanm t r ve istatistiksel olarak anlaml d r
(p=0.014). Çi7nemenin uzun sürmesi, en fazla 3 OU
sahip bireylerde rastlanm t r ve istatistiksel olarak
anlaml
oldu7u
saptanm t r(p=0.004).
Di7er
komplikasyonlar (tek tarafl ve/veya ön di lerle
çi7neme), 3 OU ve 5 OU’ ye sahip bireylerde
rastlanm t r ve istatistiksel olarak anlaml d r (s ras yla
p=0.015 ve p=0.014). Gülmenin ve konu man n
k s tlanmas , 3OU (p=0,001) ve 4 OU’ye (p=0.006)
sahip bireylerde rastlanm t r ve istatistiksel olarak
anlaml d r. Sa7l 7 n etkilenmesi ise ve 4 OU’ ye sahip
bireylerde rastlanm t r ve istatistiksel olarak anlaml
oldu7u saptanm t r (p<0.001), (Tablo 2).
Cinsiyet, ya ve di sizlik süresi; oral fonksiyon
ve estetik kayg lar aç s ndan de7erlendirildi7inde;
TME’de a7r en fazla kad n ve daha genç bireylerde
(50–60 ya ) gözlenmi tir ve istatistiksel olarak
anlaml d r (s ras yla; p< 0.001 ve p<0.05). TME’ de
a7r ile di sizlik süresi birlikte de7erlendirildi7inde,
di sizlik süresi azald kça a7r ile ilgili bulgularda art
görülmektedir ancak istatistiksel olarak anlaml
de7ildir. Eklem sesleri, 61 ya ve üzeri bireylerde daha
fazla görülmektedir ve istatistiksel olarak anlaml d r
(p<0.001). Açmada zorluk ve di7er komplikasyonlar da
(tek tarafl ve/veya ön grup di lerle çi7neme) kad n
hastalarda daha fazla görülmektedir ve istatistiksel
olarak anlaml d r (p<0.05). Gülmenin k s tlanmas
(p<0.001), konu man n k s tlanmas (p<0.001) ve
sa7l 7 n etkilenmesi (p<0.05) bulgular da kad nlarda
daha fazla görülmektedir ve istatistiksel olarak
anlaml d r. Sa7l 7 n etkilenmesi bulgusu ayr ca 61 ya
ve üzeri bireylerde daha fazla görülmektedir ve
istatistiksel olarak anlaml
oldu7u saptanm t r
(p<0.001).
Di sizlik süresi aç s ndan ise; eklem sesleri,
açmada zorluk ve sa7l 7 n etkilenmesi bulgular 15 y l
ve üzeri di siz bireylerde daha fazla saptanm t r ve
istatistiksel olarak anlaml d r (p<0.05), (Tablo 3).

dental ark

(KDA) ( n=152) ile KDA+ Hareketli Parsiyel Protez kullanan
(HPP) bireylerin (n=106) da7 l m
KDA+HPP

KDA
Ya

n

%

n

%

50-60

68

44.7

25

43.9

61-+

84

55.3

32

56.1

3 OU

49

32.2

37

34.9

4 OU

59

38.8

37

34.9

5 OU

44

28.9

32

30.2

10-14

51

19.8

44

17.1

15-20

66

25.5

33

12.7

21- +

35

13.6

29

11.2

OU say

KDAsüre

Tablo 2. KDA ve HPP kullan m n n oral fonksiyon ve estetik
kayg lar aç s ndan de7erlendirilmesi
KDA

A7r

3

4

5

OU

OU

OU

21

15

19

KDA+HPP
Toplam

55

3

4

5

OU

OU

OU

9

8

5

Toplam

22

Eklem sesleri

10

11

12

33

0

4

2

6

Mobilite

10

7

5

22

0

4

1

5

Açmada zorluk

10

9

6

25

1

5

1

7

Çi7nemenin

9

10

10

29

0

2

4

6

16

10

20

46

4

6

6

16

16

10

10

36

3

4

4

11

14

10

5

29

1

0

4

5

21

27

7

44

10

3

4

17

uzun sürmesi
Di7er
komplikasyonlar
Estetik
Gülmenin
k s tlanmas
Konu man n
k s tlanmas
Sa7l 7 n
etkilenmesi

KDA sahip (3 OU, 4 OU, 5 OU), HPP kullanan ve
kullanmayan bireyler kar la t r ld 7 nda; TME de a7r ,
en fazla 3 OU (p<0.05) ve 5 OU’ ye (p=0.01) sahip
bireylerde rastlanm t r ve istatistiksel olarak anlaml
oldu7u tespit edilmi tir (Ki-kare testi, 2×3 tablo).
Eklem sesi, en fazla 3 OU (p=0.002) ve 5 OU’ ye
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varoldu7u durumda çi7neme etkinli7inin daha iyi
Tablo 3. Cinsiyet, ya ve di sizlik süresinin oral fonksiyon ve estetik kayg lar aç s ndan de7erlendirilmesi

Cinsiyet

A7r

Ya

Di sizlik süresi

Erkek

Kad n

P de7eri

50-60

61-+

P de7eri

24

53

P<0.001**

42

35

P<0.05*

15-20

21- +

P de7eri

33

26

18

P=0.151

Eklemde ses

19

20

P=0.512

6

33

P<0.001

7

16

16

P=0.008*

Mobilite

12

15

P=0.140

9

18

P=0.140

7

11

9

P=0.0382

*

**

10-14

Aç. Zorluk

10

22

P=0.035

14

18

P=0.519

6

18

8

P<0.05*

Çi7 uzun s.

13

22

P=0.205

12

23

P=0.118

8

15

12

P=0.137

Di7er komp.

22

40

P=0.029*

30

32

P=0.317

25

20

17

P=0.519

6

41

P<0.001**

26

21

P=0.079

14

18

15

P=0.385

4

30

P<0.001**

18

16

P=0.206

9

15

10

P=0.389

25

47

P=0.012*

18

54

P<0.001**

18

28

26

P=0.012*

Estetik
Gülmenin
k s tlanmas
Konu man n
k s tlanmas
Sa7l 7 n etkilenmesi

oldu7unu bildirmi tir. Hattori ve ark.17 deneysel olarak
KDA’lara sahip bireylerdeki okluzal ve TME yüklerini
de7erlendirdikleri ara t rmalar nda KDA’ n eklemlerin
ve di lerin a r yüklenmesine neden oldu7unu bildirmi lerdir. Ciancaglini ve ark.18 Posterior di eksikliklerinde çi7neme sistemindeki fonksiyonel de7i iklikleri
inceledikleri çal malar nda TME disfonksiyonu ile
molar
di
eksikliklerinin
ili kisiz
oldu7unu
bildirmi lerdir.
Görüldü7ü gibi oral fonksiyon ve TME semptomlar na ait bulgular di7er çal malarla kar la t rmak
oldukça zordur, çünkü te his için kullan lan kriterler
her çal mada farkl l k göstermektedir. Ayn zamanda
bir yöntem birli7i de yoktur.
TME düzensizli7i semptomlar ve di kayb n n
birlikte incelendi7i bir çok klinik ve epidemiyolojik
çal ma mevcuttur.19-21 Bu çal malardan baz lar
sadece di say s 5,16,18 ile ilgili iken baz lar da di lerin
lokalizasyonu ve pozisyonu ile ilgilidir.16 Leake ve
arkada lar 22 posterior di kay plar ile TME bulgular n
de7erlendirdikleri çal malar nda; benzer ya grubunda
OU kay plar artt kça, HPP gereksinimlerinin artt 7 n
bildirmi lerdir. Ciancaglini ve arkada lar .18 ise molar
di kay plar ile TME düzensizli7i bulgular aras nda
anlaml bir ili ki bulunmad 7 n bildirmi lerdir. Sarita ve
arkada lar 12 tek tarafl veya iki tarafl posterior destek

TARTI MA
Kirveskari ve Alanen14 di kay plar ile TME disfonksiyonlar aras ndaki ili kiyi inceleyen çal malar nda
maksiler birinci premolar di
eksikli7i ve TME
disfonksiyonu aras nda istatistiksel olarak anlaml ili ki
bulmu lard r. Di7er di lerin kayb durumunda ise
stomatognatik sistemin etkilenmedi7ini bildirmi lerdir.
Aukes ve ark.15, KDA’a sahip bireylerde çi7nemeyi
de7erlendiren anamnez bilgilerine dayal çal malar nda 43 KDA’l bireyi, 44 tam dentisyona sahip
bireylerle k yaslam
ve KDA’l bireylerde çi7neme
fonksiyonunun çe itli derecelerde engellendi7ini
bildirmi lerdir.
Christensen ve Ziebert6 yapt klar hayvan
deneylerinde di lerin kayb yla TME’e anormal yük
bindi7i ve artiküler kemik komponentlerde patolojik ve
patofizyolojik de7i ikliklere yol açt 7 n ve TME’in
k salan dental ark’la birlikte risk alt na girdi7ini
bildirmi lerdir. Witter ve arkada lar n n11 KDA’lara
sahip ancak parsiyel protez kullanmayan 74 hasta ile
serbest sonlu parsiyel protez kullanan 25 hasta ve tam
di li 72 hasta üzerinde yapt klar de7erlendirmelerde
KDA’a sahip bireylerin sadece %8’inde çi7neme
yetene7inde azalma tespit etmi lerdir. Carlsson16 ise
di kayb , ya ve protetik rehabilitasyonun çi7neme
etkinli7i üzerine etkisini inceledi7i çal mas nda di lerin
16
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ve sa7l 7 n etkilenmesi gibi bulgular en çok kad nlarda
ve daha genç populasyonda (50-60) gözlenmi ve
anlaml farkl l k belirlenmi tir. Bu durum bize kad n
hastalar n sa7l klar konusunda erkeklere nazaran daha
hassas
davrand klar n
dü ündürmektedir.
TME
düzensizli7ine ait semptomlardan a7r n n, kad nlarda
daha fazla oranda bulunmas n ise; biyolojik olarak
kad nlarda TME’de bulunan çok say da östrojen
reseptörlerine ba7lamaktad rlar. 33,34
TME düzensizli7ine ait bulgular n daha çok 60
ya ve alt bireylerde bulunmas kaslara ait rahats zl klar n daha genç popülasyonda bulundu7unu
gösteren çal malarla uyumludur.35 Bu konudaki
incelenebilen literatürde, a7r ve ya aras ndaki ili ki
aç s ndan a7r bulgular n n daha çok genç popülasyonda görüldü7ü çal malar ve daha çok ya l populasyonda görüldü7ü çal malara da rastlanm t r.20,36
Di sizlik süresi aç s ndan ise; eklem sesleri,
açmada zorluk ve sa7l 7 n etkilenmesi bulgular
di sizlik süresi ile do7ru orant l olarak artmaktad r.
Oklüzal ünite de7erleriyle genel sa7l 7 n olumsuz
etkilenmesi bulgular n n daha ya l popülasyonda (61
ya ve üzeri) görülmesi; ya la birlikte gastrointestinal
rahats zl klar n artmas , yetersiz diyet ve ya a ba7l
kronik a7r lar ile di7er hastal klar n artmas ve tüm
bunlar n
yetersiz
çi7neme
fonksiyonuna
dayand r lmas n dü ündürmektedir ki daha önceki
çal malarla uyumludur.4,16,26

di lerin kay plar nda TME a7r ve eklem seslerinde art
oldu7unu bildirmi lerdir. Witter ve arkada lar 23 ise
HPP kullan m n n oklüzyon denge aç s ndan bir farkl l k
yaratmad 7 n bildirmi lerdir. Bu çal mada 3 OU, 4
OU, 5 OU olan bireyler ile ayn OU gruplar na sahip
ancak HPP kullanan bireyler de7erlendirilmi ve oral
fonksiyon
ba l 7
alt nda
irdeledi7imiz
TME
düzensizliklerine ait semptomlar n, HPP kullanan
bireylerden çok di eksikli7i bulunan ancak HPP
kullanmayan bireylerde görüldü7ü saptanm t r. Bu
sonuç daha önceki benzer çal malarla uyum
göstermemektedir, ancak bu sonuç hastalar n ki isel
görü lerine
dayand 7 ,
beslenme
al kanl klar
de7erlendirilmedi7i ve sübjektif de7erlendirmeler
dikkate al nd 7 için kesinlik ta maz. Ayr ca, HPP
kullan m n n çi7neme kapasitesini artt rd 7
ve
hastalar n di sizlikten sonra protez kullan m na daha
kolay adapte olmas ile aç klanabilir.
Bu çal mada; KDA’a sahip bireyler (3 OU, 4
OU, 5 OU) kar la t r ld 7 nda; TME de a7r ve di7er
bulgular, en fazla 3 OU ve 5 OU’ ye sahip bireylerde
rastlanm t r ve daha önceki çal malarla uyumludur.
Sarita ve arkada lar 24 KDA ve TME düzensizliklerini
de7erlendirdikleri çal malar nda, tek tarafl di
eksikliklerinde özellikle eklem seslerinde art oldu7unu
bildirmi lerdir. Daha önceki benzer çal malarda da
posterior di kay plar veya tek tarafl di kay plar
art kça çi7neme kapasitesinin azald 7 ve TME
düzensizliklerinin artt 7 bildirilmi tir.3,25
Literatür
incelemelerimize
göre,
TME
düzensizli7inin cinsiyet ile kar l kl de7erlendirildi7i
çal malar aras nda bir birlik görülmemektedir. Huber
ve arkada lar 21 ile Leake1 çal malar nda TME
düzensizli7i tedavisi için ba vuran hastalar üzerine
yap lan ara t rmalarda kad nlar n oran erkeklerden
daha fazla bulunmakla birlikte herhangi bir rahats zl 7
bulunmayan grupta yer alan bireylerde TME
düzensizli7i semptomu görülmesi ile cinsiyet aras nda
anlaml bir fark bulunmad 7 n bildirmi lerdir. Buna
kar l k TME düzensizliklerine ait semptomlar n
kad nlarda erkeklerden daha s k bulundu7u çal malar
da bildirilmi tir.19,20,26-31 Günay ve arkada lar 32 askeri
populasyonda TME hastalar n
de7erlendirdikleri
çal malar nda,
erkeklerin
bask n
oldu7u
bir
populasyonda dahi anamnestik TME bulgular n n
kad nlarda erkeklere oranla anlaml derecede farkl l k
gösterdi7ini bildirmi lerdir. Bizim bulgular m zda da
TME düzensizli7ine ait özellikle, a7r , açmada zorluk,
tek tarafl ve/veya ön di lerle çi7neme, estetik kayg lar

Ancak tüm bu bulgular n sebep-sonuç ili kisi
aç s ndan ifade etti7i anlam söylemek için yöntem
birli7i sa7lanmas , daha fazla kriterin de7erlendirilmesi
ve daha spesifik gruplarla yap lm çal malara ihtiyaç
vard r.
SONUÇ
TME düzensizliklerine ait semptomlar n HPP
kullanan bireylerden çok, di eksikli7i bulunan ancak
HPP kullanmayan bireylerde görüldü7ü saptanm t r,
bu sonuç daha önceki çal malarla uyum göstermemektedir. Bu sonuç, HPP kullan m n n çi7neme
kapasitesini artt rd 7 ve hastalar n di sizlikten sonra
protez kullan m na kolay adapte olmas ile aç klanabilir
Kad n hastalarda eklemde a7r semptomlar ve
estetik kayg lar n erkeklerden daha fazla oranda
gözlendi7i saptanm t r.
Eklem sesi ve genel sa7l 7 n etkilenmesi ile ya
aras nda do7ru orant , ancak a7r ile ters orant
gözlenmi tir. Hasta ya
ile di7er TME bulgular
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aras nda; görülme oranlar aras nda önemli bir ili ki
saptanmam t r.
Posterior di
eksikli7i görülen hastalarda
protetik tedavi dü ünüldü7ünde; TME düzensizli7i
semptomlar göz önünde bulundurularak tedavi
planlamas yap lmal d r.
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