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Toma este vals con la boca cerrada.



Toma este vals con la boca cerrada.

Ay, Ay, Ay, Ay
Take this waltz, take this waltz
Take this waltz with the clamp on its jaws

Frederico Garcia Lorca: Pequeño vals vienés

Leonard Cohen
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A temporomandibuláris ízület betegségei



Az állkapocsízület és a rágóizmok
korlátolt szabadízület, páros
caput mandibulae (condylus) + os temporale fossa mandibularis; rostos porc
discus articularis –synovialis folyadék –ízületi tok
rotáció + transzláció: ginglymoarthroidális ízület

Rágásban részt vevő izmok
zárás: mm. masseter, pterygoideus medialis, temporalis
nyitás: nyelvcsont feletti (és alatti) izmok
előre, oldalra: m. pterygoideus lateralis inferior
a fejecs és a discus stabilizációja: m. pterygoideus lateralis superior

funkció: beszéd, rágás, nyelés
parafunkciós mozgások: bruxizmus (fogszorítás, csikorgatás),…



Temporomandibuláris diszfunkció (TMD)?

?
Costen’s syndrome – 1934.

TMJ syndrome
Myofacial pain dysfunction

Temporomandibular dysfunction
Masticatory myalgia
Facial arthromyalgia

Craniomandibular dysfunction
Craniomandibular disorder

“Temporomandibular disorder” – 1983.

Craniomandibuláris diszfunkció (CMD)?

disorder –» diszfunkció



Temporomandibuláris diszfunkció

A temporomandibuláris diszfunkció és fájdalom 
az állkapocsízületeket, a rágóizmokat 

és a környező szöveteket érintő 
muszkuloszkeletális és neuromuszkuláris

eltérések közös megnevezése.



Ízületi eltérések
- Ízületi fájdalom

- Arthralgia
- Arthritis

- Ízületi diszfunkciók
- Discus-fejecs rendszer

- Reversibilis discusdislocatio
- Irreversibilis discusdislocatio
- …

- Egyéb hypomobilitás
- Adhézió
- Ankylosis

- Hypermobilitás
- Subluxatio
- Luxatio

- Ízületi betegségek
- Törések
- Veleszületett/Fejlődési rendellenességek

Rágóizmokat érintő eltérések
- Izomfájdalom
- Kontraktúra
- Hypertrophia
- Neoplasma
- Mozgást érintő rendellenességek
- Szisztémás betegséghez társuló fájdalom

Fejfájás

Kapcsolódó struktúrák pathológiája
- Proc. coronoideus hyperplasia

A temporomandibuláris diszfunkció és fájdalom
osztályozása (Peck et al, 2014.)



fájdalom diszfunkció

izom ízület discus fejecs

reverzibilis irreverzibilis
discusdislocatio discusdislocatio

ankylosis ízületi ízületi
subluxatio luxatio



Discusdislocatio

A halánték és az állcsont területét érintő, azaz 
temporomandibuláris diszfunkció és fájdalom 
(TMD) több kórképet foglal magába, melyek a 
rágóizmok és az állkapocsízület területén azonos 
tünetekkel: fájdalommal és megváltozott funkció-
val jelentkeznek.
Mind izom, mind ízület érintett lehet. Gyakori 
tünetei az állcsont vagy a fül területén jelentke-
ző fájdalom, a fejfájás, a nehéz, fájdalmas és a 
megszokottnál kisebb szájnyitás, állkapocsízületi 
kattanó vagy súrlódó hangok rágás, beszéd vagy 
ásítás közben.
A temporomandibuláris fájdalom és diszfunkció 
oka nem teljesen tisztázott, a kutatások szerint 
több, önmagában elváltozást nem okozó faktor 
együttes jelenléte kell a kialakulásához. Ezek kö-
zött megtalálhatók az állkapcsot ért sérülés, erőlte-
tett szájnyitás, szájüregi rossz szokások, fogászati 
kezelés szövődménye, csakúgy, mint a stressz, 
szorongás, vagy általános ízületi betegségek.

A szájmozgásokat végző izmok túlzott igénybe-
vételre fájdalommal reagálhatnak. Ez a fájdalom 
további terhelésre (rágás, fogak egymáshoz szorítá-
sa) általában erősödik.
Az állkapocsízület a fül előtt helyezkedik el, a száj 
nyitásakor érezhető az ízületi fejecs mozgása. A fe-
jecs a tér minden irányába el tud mozdulni és mivel 
a jobb és bal oldali ízület összeköttetésben van, a 
mozgása így még összetettebb.

HA MÁR NEM KATTOG...
Az állkapocsízület kattogása minden harmadik 
embert érint, ehhez képest ritkán látunk olyan ízületi 
elváltozást, ami szájnyitási korlátozottsággal jár. A 
mai napig nincs tudományos bizonyíték arra, hogy 
nagyobb valószínűséggel alakul ki komolyabb ízületi 
probléma azoknál a pácienseknél, akiknek kattog az 
állkapocsízülete.
Zárt helyzetben akadásról beszélünk, ha a szájnyitás 
nem lehetséges olyan nagyra, mint korábban, mert a 
fejecs az előtte helyet foglaló 'porckorong' miatt nem 
tud előrecsúszni az ízületi lejtőn. Hirtelen, minden 
előjel nélkül jelentkezhet, vagy egy korábban kattogó 
ízületnél, ami egyszer csak nem kattog többet. 
Ez az eltérés kezdetben fájdalommal jár a 'porckoron-
got' tartó szalagok feszülése miatt. A fájdalom és a 
korlátozott szájnyitás általában invazív beavatkozás 
nélkül kezelhető.

A KATTOGÓ ÁLLKAPOCSÍZÜLET
A kattogás megértéséhez meg kell ismernünk az ízület 
normál működését. Az állkapocsízületet a halánték-
csont ízvápája és az állkapocs ízületi fejecse alkotja. 
A két csont ízfelszíne között egy 'porckorong' segiti a 
mozgásokat. Szájnyitáskor először egy forgómozgás 
történik a fejecs és a 'porckorong' között, ezután a 
fejecs ízületi lejtőn való előrecsúszását kíséri a 'porc-
korong'. 
Előfordulhat, hogy a 'porckorong' a normál helyzeté-
nél előrébb, a fejecs előtt helyezkedik el.

Ekkor – ahogy a lenti ábra mutatja – szájnyitáskor 
a forgómozgásnak nincs akadálya, de amikor a fejecs 
előremozdul, az útjában lévő 'porckorong' egy katta-
nó hanggal pattan vissza a normál pozíciójába, majd 
a száj zárásakor ismét előre.

               A 'porckorong' normál helyzete                   A 'porckorong' elorecsúszott helyzete

kattanás(kattanás)

"

REVERZIBILIS IRREVERZIBILIS



Discusdislocatio
NORMÁL POZÍCIÓ REVERZIBILIS DISCUSDISLOCATIO

youtube.com



Discusdislocatio
NORMÁL POZÍCIÓ REVERZIBILIS DISCUSDISLOCATIO

https://www.youtube.com/watch?v=Opgz2EUyI0w

https://www.youtube.com/watch?v=Opgz2EUyI0w

IRREVERZIBILIS DISCUSDISLOCATIO:



The diagnosis of
temporomandibular disorders

Clinical examination
extraoral
intraoral

Medical imaging
X-ray ?
CT, CBCT
MR

?

zárt: discusdislocatio nyitott: nincs redukció

Irreverzibilis discusdislocatio
(anterior Disc Displacement without Reduction, DDwoR)

http://www.imagingpathways.health.wa.gov.au/index.php/imaging-pathways/musculoskeletal-trauma/musculoskeletal/temporomandibular-joint-disorders#images



Állkapocsízületi ficam
SZUBLUXÁCIÓ LUXÁCIÓ

Marotti M. Imaging of  temporomandibular joint disorders. Rad. 507. Medical Sciences 34 (2010):135-148



Temporomandibuláris diszfunkció és fájdalom
tünetek, diagnózis – röviden

Major tünetek
fájdalom, feszülés (rágóizmok, fül előtti terület)
hangjelenségek (kattanás vagy crepitatio)
a mandibula korlátozott mozgása

(izomspazmus, irreverzibilis discusdislocatio, subluxatio, luxatio,...)
normál: 35-40 mm (overbite-ot beleszámolva)
Minor tünetek

orofaciális fájdalom, fülfájás, fejfájás, fülzúgás, izom hypertrophia, attríció,
az okklúzió megváltozása

akut / krónikus
primer (a tünetek hátterében elsődlegesen ez áll) / szekunder / …
arthrogen / myogen

funkció «–» tünetek
adaptáció «–» diszfunkció



Deviáció, deflexió
Deviáció: - C- vagy S-alakú mozgás szájnyitásnál

- nyitás végére a középvonal visszatér a kiindulási helyre
- gyakran reverzibilis discusdislocationál

Deflexió: - folyamatos távolodás a középvonaltól, 
nem tér vissza középre

- az oka lehet
- azonos oldali irreverzibilis discusdislocatio
- azonos oldali izom spazmusa

pl. j.o. TMI 
irreverzibilis

discusdislocatio



Temporomandibuláris diszfunkció és fájdalom
epidemiológiája

?



Epidemiológia
A populáció 3-80%-a ?

–adatgyűjtés (vizsgálat)
–analízis (vizsgálat)
–tényezők (vizsgálat)
–egyetértés, mi számít TMD-nek…

»»»   RDC/TMD
(Research) Diagnostic Criteria

?
»»»   DC/TMD »»»   ???



Epidemiológia
A populáció 3-80%-a???

5-12% (National Institute of Dental and Craniofacial Research)
nők › férfiak; 2x
fiatal / középkorú felnőttek › gyermekek / idősek
trauma
parafunkció
egyéb vegetatív tünetek
komorbid tényezők : fejfájás, izmok érzékenysége, egyéb fájdalmak,…

…dohányzás



Temporomandibuláris diszfunkció és fájdalom
etiológiája

– nincs egy bizonyos oka –

Iniciáló faktorok: hozzájárulnak a kialakuláshoz
Prediszponáló faktorok: a gyakoriságot növelik
Fenntartó faktorok: a gyógyulást késleltetik

a TMD megjelenése ???...



a TMD megjelenése???

(behatás vagy változás) –» adaptív folyamatok
remodelling

csont/TMI lágyrészek
izomtónus szabályozás

Szöveti integritás sérül (direkt külső trauma), vagy
Megváltozott funkció, vagy
Biomechanikai stressz

negatívan befolyásolhatja az adaptációs képességet, 
növeli a diszfunkció vagy pathologia

kialakulásának esélyét

Anatómiai
Szisztémás
Pathofiziológiai
Pszichoszociális

faktorok

Temporomandibuláris diszfunkció és fájdalom 
etiológiája



1 Trauma

2 Anatómiai faktorok

3 Kórélettani faktorok

4 Pszichoszociális faktorok

Temporomandibuláris diszfunkció és fájdalom 
etiológiája



Trauma

direkt – hirtelen behatás
gyulladáshoz hasonlító tünetek

fractura, nagy vagy hosszas szájnyitás, 
bölcsességfog-eltávolítás, általános anaesthesia

indirekt – hirtelen történéssel, de ezen szövetekkel
direct kapcsolat nélkül

whiplash: enyhe kockázat
mikrotrauma – hosszú ideig fennálló, ismétlődő erőbehatás

pl. tartási problémák vagy parafunkciós szokások
fej előrehelyezett pozíciója, sms-neck
az izmok és ízület feszülése révén, 
musculoskeletalis fájdalom alakul ki, 
beleértve a fejfájást
parafunkciós szokások – indirect jelek

(páciens beszámolója, fogkopás)

Temporomandibuláris diszfunkció és fájdalom 
etiológiája



Parafunkciós szokások
fogszorítás, csikorgatás
ajakharapdálás
abnormális állkapocspozíció

ÁLTALÁNOSAN ELŐFORDUL, nem feltétlenül lesz TMD
De: iniciáló/fenntartó faktorok
Pontos szerepük?...

Jelek, mint… bruxizmus következtében a fogkopás mértéke
TMD = non-TMD

izom hyperaktivitása
nincs kapcsolat arthrogen CMD-vel

fogszorítás
nem okoz neuromuscularis fáradtságot

?

?

Temporomandibuláris diszfunkció és fájdalom 
etiológiája



Parafunkciós szokások – stressz, szorongás, alvászavar, neuroleptikumok,
alkohol súlyosbítja

neurológiai betegek (epilepszia)

A rágóizmok hyperaktivitása – emocionális

Temporomandibuláris diszfunkció és fájdalom
etiológiája



Anatómiai faktorok

szkeletális eltérések – genetikus / fejlődési / iatrogen

ízületi lejtő meredeksége: etiológiai faktor?
de: tünetmentesek…, 

discus-condylus-rendszer normal működésénél is…
kevésbé meredek TMD-k esetén?

(hangjelenségek,…)
okkluzális viszonyok

fogorvosok…
de: hátsó támasztó zóna hiánya, egyoldali keresztharapás,…

Temporomandibuláris diszfunkció és fájdalom 
etiológiája



Pathofiziológiai faktorok
szisztémás – degeneratív, endokrin, fertőzéséses, metabolikus,

neopláziás, neurológiai, reumatológiai, érrendszeri eltérés

általános ízületi ‘lazaság’ (hypermobilitás)
helyi – rágóerő mértéke?... – nagy egyéni variáció

rágóizmok feszülése
discusdislocatio, szerkezeti változás???
mechanikai stressz (szabad gyök-felhalmozódás)

genetikus faktorok
–» ’fájdalom szenzitivitás’

Temporomandibuláris diszfunkció és fájdalom 
etiológiája



Pszichoszociális faktorok
EGYÉNI, kapcsolatok, szituációk
–» adaptációs készség

ÁLTALÁNOS KIMERÜLTSÉG, SZORONGÁS
+ személyiség, tartós stress, erre adott fizikai válasz

egyes TMD betegek: szorongóbb típusúak;
egyes TMD/orofaciális fájdalom-betegek: a szomatikus megjelenés módja;
egyes izomfájdalmak: a szimpatikus idegrendszer aktivitása miatt

(stresszorokra adott túlzott válasz)
DEPRESSZIÓ és SZORONGÁS (történés, változás)

derékfájdalmaknál, fejfájásnál: hasonló pszichoszociális és viselkedési jellemzők

Temporomandibuláris diszfunkció és fájdalom 
etiológiája



Komorbid tényezők…

Fájdalomszindrómák?...

fejfájás, 
derék-, váll-, nyakfájdalmak, 
irritábilis bél szindróma, 
rheumatoid arthritis, 
általános hyperlaxitás,
...

?



Primer prevenció
iniciáló és prediszponáló faktorok eliminálásas
– parafunkciós szokások–

Szecunder prevenció
korai diagnózis és kezelés ?
«–» krónikus fájdalom

Tercier prevenció
fájdalom management, progresszió késleltetése/megakadályozása

Temporomandibuláris diszfunkció és fájdalom
prevenciója



FÁJDALOM a rágóizmok és/vagy a rágóízület területén
Funkcióra általában romlik (rágás)

KORLÁTOZOTT a mandibula MOZGÁSTARTOMÁNYa

HANGELENSÉGEK: kattanás, pattanás, hóropogás, recsegés

Temporomandibuláris diszfunkció és fájdalom
diagnózisa



Anamnézis

Klinikai vizsgálat
extraorális
intraorális

Képalkotó eljárások
rtg?
CT, CBCT
MR

?

Temporomandibuláris diszfunkció és fájdalom
diagnózisa



!!!

Panaszok eredete?...

Primer?...

Temporomandibuláris diszfunkció és fájdalom
differenciáldiagnózisa



A TMD fájdalom…



A TMD kialakulásának fontosabb tényezője…



Irreverzibilis discusdislocationál szájnyitáskor kattanást hallunk.

N.B.:
Reverzibilis
discusdislocatio: a discus a 
fejecs előtt helyezkedik el 
és nyitáskor visszaugrik
normál helyzetbe
Irreverzibilis
discusdislocatio: a discus 
nyitáskor is a fejecs előtt
marad, korlátozza a 
transzlációs mozgást



Szerintem TMD-m van.

Köszönöm!



Köszönöm a figyelmet!

Temporomandibuláris diszfunkció és fájdalom

A temporomandibuláris ízület betegségei





The management of
temporomandibular disorders

Conservative (reversible) –» 50-90% of TMD patients with few or no symptoms
Goals: - decreased pain

- decreased adverse loading
- restoration of function
- resumption of normal daily activities

Patient education and self-management instructions (relaxation, heat, massage)
Behavioural modification (visual reminders, stress management, biofeedback ?)
Physical therapy (posture training, excercises,...)
Medications (analgesics, NSAIDs, muscle relaxants)
Acupuncture, Ultrasound, LLL ???

Trigger point injections (...)
Medications (corticosteroides, benzodiazepines, low-dose antidepressants)
Orthopedic appliances (splints) ...
Occlusal therapy ... (irreversible!)

Surgical treatment (invasive)
Arthrocentesis/..., Arthroscopy, Arthrotomy

?
Is there a 
treatment

need?

information

reassurance

natural course
of TMDs ?

STOP !


