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ABSTRACT

ÖZET

Osteoartrit, yumu ak doku ve yeni kemik
proliferasyonunun e lik etti2i, subkondral kemik ve
eklem k k rda2 n n kayb
(dejenerasyonu) ile
karakterize noninflamatuar bir eklem hastal 2 d r. Daha
önceden yap lm olan çal malarda yüz morfolojisi ile
maksimum s rma kuvveti aras ndaki ili ki incelenmi ,
gonial aç ile s rma kuvveti aras nda bir ili ki oldu2u
gösterilmi tir. Çal mam zda da, gonial aç ile
osteoartrit
aras ndaki
ili kinin
incelenmesi
amaçlanm t r.

Osteoarthritis has been defined as a
noninflammatory disorder characterized by progressive
deterioration and loss (degeneration) of articular
cartilage and subchondral bone accompanied by
proliferation of new bone and soft tissue. Many
authours have studied craniofacial morphology for
exposed the relationship between bite force and gonial
angle. The purpose of this study was to investigate to
the relation between osteoarthrit and gonial angle.

G R
Osteoartrit, yumu ak doku ve yeni kemik proliferasyonunun e lik etti2i, subkondral kemik ve eklem
k k rda2 n n kayb (dejenerasyonu) ile karakterize
noninflamatuar bir eklem hastal 2 d r1. Osteoartrit klinik olarak; eklem a2r s , palpasyonda hassasiyet,
eklem kat l 2 , hareket k s tl l 2 ve krepitasyon gibi
semptomlar ile seyreder. Radyografik olarak ise; subkondral sklerosis, osteolitik lezyonlar, kondilde
düzle me, kondiler yüksekli2in azalmas ve lipping
(kondilde dudak benzeri ç k nt ) görüntüleri mevcuttur1. Bu bulgular temel al narak yap lan çal malarda,
eklem ikâyeti ile ba vuran hastalar n %8-12’sine
osteoartrit te hisi konuldu2u rapor edilmi tir2,3. TME
osteoartriti birincil ve ikincil osteoartrit olmak üzere iki
alt gruba ayr l r. Birincil osteoartritin etiyolojisi tam
olarak belli de2ildir. Parafonksiyonel al kanl klardan
kaynaklanan a r yüklenmenin sebep oldu2u dü ünülmektedir. Bu tip osteoartritin tedavisinde geleneksel
tedavi yöntemleri TME enflamasyonunun azalt lmas n
ve dejenerasyonun inaktif hale geçmesini sa2layabilir.

Ikincil osteoartritin etiyolojisinde ise direkt
travma, TME enfeksiyonlar veya aktif sistemik artritler
rol oynar. Etiyolojik faktörün tespit edilmesi ve ortadan
kald r lmaya çal lmas bu tip osteartritin tedavisinde
ilk yap lmas gereken tedavidir. Bunu takiben yine
geleneksel tedavi yöntemleri ile tedaviye devam edilir4.
Stegenga ve ark.5,6 ise dejeneratif TME hastal klar na,
TME’de ki kondrositlerin adaptif kapasitesini a an miktarlardaki eksternal kuvvetlerin sebep oldu2unu öne
sürmü lerdir.
Yüz morfolojisi ile maksimum s rma kuvveti
aras ndaki ili ki incelenerek, gonial aç lar ve mandibular düzlem aç lar dik olan ki ilerin daha h zl ve
kuvvetli çi2nedikleri gösterilmi tir7-10. Bu durum da
çenelere, dolay s yla TME ‘e daha fazla yük binmesine
sebep olur8.
Çal mam zda gonial aç ile osteoartrit aras ndaki ili kinin incelenmesi amaçlanm t r.
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MATERYAL METOD
Çal ma, 10 TME osteoartriti olan hasta ve 100
sa2l kl yeti kin birey olmak üzere toplam 112 hastan n
radyografileri üzerinde yap ld . TME osteoartriti olan
bireylerin 5’i bayan (19-50), 5’i erkek (23-52); sa2l kl
bireylerin ise 50’si bayan (23-47), 50’si de erkekti (2346). Osteoartrit te hisi konulan hastalarda a2r ,
krepitasyon sesi gibi klinik bulgular n yan nda, TME
radyografisinde de kondil ba lar nda belirgin düzle me
mevcuttu (Resim 1-2). Sa2l kl bireyler seçilirken,
TME’lerinin klinik ve radyolojik olarak asemptomatik
olmas na dikkat edildi.
Gonial aç2n2n ölçülmesi: Gonial aç , ortopantomografi üzerinde mandibulan n alt kenar na ve
ramusun arka kenar na çizilen te2etlerin kesi melerinden olu an aç ölçülerek belirlendi (Resim 3). Bir
bireyin gonial aç s hesaplan rken mandibulan n her iki
kö esinden ölçüm yap ld ve bunlar n ortalamas al nd .
Bu ölçümler, panoramik radyografilerde iki ayr ara t rmac taraf ndan gerçekle tirildi, elde edilen de2erlerin
ortalamas al nd .

Resim 3: Gonial aç n n panoramik radyografi üzerinde
ölçümü

SONUÇLAR
Yap lan çal mada hem osteoartritli bireylerin,
hem de sa2l kl bireylerin yar s erkek yar s da bayand . Osteoartritli bayanlar n ya ortalamas 33, osteoartritli erkeklerin ya ortalamas 36.8 ve genel ya
ortalamas ise 34.7 dir. Çal maya kat lan sa2l kl bayanlar n ve erkeklerin ya ortalamas s ras yla 31 ve
33.1 genel ya ortalamas ise 32 dir. Osteoartritli
bayan ve erkeklerin gonial aç lar n n ortalamas s ras yla 118.830 ve 117.50, tüm TME osteoartrritli hastalar n
gonial aç lar ortalamalar ise; 118.170 olarak saptand .
Sa2l kl bayan ve erkeklerin gonial aç ortalamalar ise
s ras yla 118.420 ve 117.400; tüm sa2l kl bireylerin
gonial aç ortalamalar da 117.910 olarak tespit edildi.
TARTI MA
Dejeneratif TME bozukluklar n n olu mas nda üç
farkl modelin rol ald 2 öne sürülmü tür. Bunlar, direkt
mekanik travma modeli, hipoksi geri tepkime modeli
ve nörojenik inflamasyon modelidir. Öngörülen her bir
model mekanik stimülasyona bir cevap olarak yüksek
miktarda reaktif moleküller ortaya koyar. Bu moleküller, etkilenmi eklemlerdeki eklem dokular n n katabolizmas nda bulunan moleküler dönü ümü tetikler.
Direkt mekanik travma modelinde, a r mekanik
yüklerin üretti2i serbest radikallerin, TME ya2lama
sisteminde bulunan hyaluranik asit gibi moleküllerin
bozulmas na neden oldu2unu iddia edilmektedir11.
Maksimum s rma kuvveti ile yüz morfolojisinin
aras ndaki ili ki birçok çal mada incelenmi ve maksimum s rma kuvvetini gonial aç , maksillan n anteroposterior geni li2i, arka kafa kaidesinin anteroposterior
uzunlu2u ve arka yüz yüksekli2i olmak üzere dört farkl
de2i kenin etkiledi2i ifade edilmi tir. Bu de2i kenler
kraniofasiyal morfolojinin hemen hemen %55’ini olu tururlar. Ringqvist ve ark.’lar n n12 29 sa2l kl bayan
(19-23) üzerinde yapt klar bir çal mada maksimum
s rma kuvvetinin, büyük maksilla ve mandibula ile ve

Resim 1: TME osteoartriti tan s konulmu hastan n, aç k
kapal TME radyografisi.

Resim 2: TME Osteoartriti tan s konulmu hastan n, a2 z
aç k 3 boyutlu TME CT görüntüsü.
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küçük gonial aç ile ili kili oldu2unu rapor etmi lerdir.
Sondang ve ark.9 bu de2i kenler içerisinde gonial
aç n n, maksimum s rma kuvvetini ters orant l olarak
oldukça fazla etkiledi2ini iddia etmi lerdir. Çal mam z,
geriye dönük bir çal ma oldu2undan, osteoartritli
hastalar n sadece panoramik radyografilerinden yararlan ld . Is rma kuvvetini etkileyen di2er parametrelerin
de2erlendirilebilmesi için ise lateral sefalometrik radyografiler gerekmektedir. Bu nedenle çal mam zda
s rma kuvveti sadece gonial aç n n büyüklü2ü ile
de2erlendirildi.
Yüz iskeletinin boyutlar çi2neme kaslar n n
aktivitesi ile ili kilidir7. Di lerini kaybetmemi bireylerin
masseter ve anterior temporal kaslar daha güçlüdür
ve bu bireyler daha küçük gonial aç ya sahiptirler13.
Ya l di siz hastalar, gençlerden ve di lerini kaybetmemi ya l hastalardan, belirgin bir ekilde daha
büyük gonial aç ya sahiptir. Xie QF ve Ainamo A10’ n n
356 panoramik radyografi üzerinde yapt klar bir
çal mada, gonial aç n n, ya l di siz bireylerde 128.40
±6.6, gençlerde 122.40 ±6.6 ve di li ya l bireylerde
ise 122.80 ±6.6 de2erlere sahip oldu2unu rapor
etmi lerdir10. Çal mam zda TME osteoartritli hastalarda, bayanlar n say s erkeklerin say s na e it ve tam
di siz hasta mevcut de2ildir. Bu hastalar n gonial
aç lar n n ortalamas 118.170 olarak ölçüldü. Sa2l kl
bireylerin gonial aç ortalamalar ise 117.910 olarak
saptand . Bu sonuçlara göre osteoartritli bireyler ile
sa2l kl bireylerin gonial aç lar aras nda belirgin bir fark
bulunmam t r. Bu verilere göre osteoartritli bireylerin
s rma kuvvetlerinin sa2l kl bireylerden fazla olmad 2
sonucuna var labilir. Bununla birlikte s rma kuvvetini
etkileyen tek bir parametre ile tam olarak sa2l kl bir
sonuç al namam olabilir. Bu yüzden s rma kuvvetini
etkileyen di2er parametrelerinde de2erlendirildi2i daha
ileri çal malar yap lmal d r.
Sonuç olarak, gonial aç ile s rma kuvveti
aras nda ters bir orant mevcuttur. Yap lan bu çal mada sadece gonial aç ile TME osteoartriti aras nda ki
ili ki incelenmi tir ve osteoartrit ile gonial aç aras nda
bir ili ki bulunamam t r. Bununla birlikte, kafa yüz
morfolojisini ve s rma kuvvetini etkileyen di2er
de2i kenler ile TME osteoartiti aras ndaki ili ki de
incelenmelidir.
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