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ABSTRAKT 

Název: Možnosti fyzioterapeutické intervence u pacientů s temporomandibulární poruchou – 

literární rešerše. 

Cíl: Cílem práce je na základě analýzy dostupných literárních zdrojů v souladu s výběrovými 

kritérii vyhodnotit nejúčinnější terapeutickou intervenci spadající do kompetence 

fyzioterapeuta na předem stanovený hodnotící parametr u pacientů s myogenní 

temporomandibulární poruchou. 

Metoda: Diplomová práce je zpracována formou literární rešerše. K vyhledání vhodné 

literatury bylo použito databází Scopus, PubMed, Web of Science a PEDro. Na základě zadání 

kritérií bylo nalezeno v součtu 390 článků, z toho 271 randomizovaných klinických studií, 

získaných po odstranění duplikátů. U těchto vybraných byl proveden screening abstraktu pro 

identifikaci vhodných studií. Následně zbylo 97 studií k hlubšímu prozkoumání, a z toho 

celkem 18 studií bylo vhodných pro zařazení do této práce. První část práce obsahuje teoretické 

informace týkající se tohoto tématu. V druhé části práce je následně provedena analýza 

vhodných studií, výsledky této analýzy a následně diskuze, která je blíže zaměřena ke každé z 

výzkumných otázek.   

Výsledky: Celkem 18 randomizovaných kontrolovaných klinických studií splňovalo podmínky 

pro zařazení do experimentální části práce. Úspěšnost fyzioterapeutické intervence byla 

hodnocena vždy k danému sledovanému hodnoticímu parametru. Sledovanými parametry u 

pacientů s myogenní temporomandibulární poruchou byla intenzita bolesti hodnocená podle 

VAS, pressure pain threshold (PPT) žvýkacích svalů a velikost otevření úst. Také byl 

vyhodnocen průměr a medián počtu intervencí použitých k dosažení statisticky významných a 

kladných výsledků. Co se týče intenzity bolesti hodnocené dle VAS, ukázalo se jako 

nejúspěšnější využití nízko-výkonného laseru (LLLT) v mediánu 9 intervencí. Tato 

terapeutická intervence byla shledána jako nejvíce efektivní i co se týče zvýšení PPT žvýkacích 

svalů v mediánu 8 intervencí. Vzhledem ke zvýšení rozsahu otevření úst, prokazovalo 

statisticky nejvýznamnější výsledky pět použití LLLT, nyní v mediánu 12 intervencí.   

Klíčová slova: temporomandibulární kloub, temromandibulární poruchy, kraniomandibulární 

syndrom, temporomandibulární patologie, terapie temporomandibulárních poruch. 

  



ABSTRACT 

Title: Possibilities of physiotherapy interventions in patients with temporomandibular 

disorders – a systematic review. 

Objective: The aim of the diploma thesis is based on the analysis of available literature 

fulfilling the selection criteria to evaluate the most effective therapeutic intervention within the 

competence of a physiotherapist for the predetermined evaluation parameter in patients with 

myogenic temporomandibular disorder. 

Methods: This diploma thesis is processed in the form of a systematic review. Auitable 

literature was searched in the various a database including Scopus, PubMed, Web of Science a 

PEDro. Based on the criteria, a total of 390 articles were found, including 271 randomized 

clinical trials obtained after removal of duplicates. An abstract was screened on these selected 

studies to identify suitable ones. Subsequently, 97 studies remained for further investigation, of 

which a total of 18 studies were suitable for inclusion in this work. The first part of the thesis 

contains theoretical information related to this topic. In the second part of the thesis, an analysis 

of suitable studies is performed, followed by the results of this analysis and then a discussion, 

which is focused on each of the research questions. 

Results: A total of 18 randomized controlled clinical trials met the conditions for inclusion in 

the experimental part of the work. The success of the physiotherapeutic intervention was always 

evaluated for the given evaluation parameter. The observed parameters in patients with 

myogenic temporomandibular disorder were assessed by pain intensity according to VAS, 

pressure pain threshold (PPT) of the masticatory muscles and the range of the mouth opening. 

The mean and median number of interventions used to achieve statistically significant and 

positive results were also evaluated. Regarding the intensity of pain evaluated according to 

VAS, the use of a low-power laser (LLLT) in the median of 9 interventions proved to be the 

most unsuccessful. This therapeutic intervention was also found to be most effective in 

increasing the PPT of the masticatory muscles in a median of 8 interventions. Due to the 

increase in the extent of mouth opening, the most statistically significant results were 

demonstrated by five uses of LLLT, now at a median of 12 interventions. 

Keywords: temporomandibular disorder therapy, temporomandibular disorder, 

temporomandibular joint therapy, therapy of temporomandibular disorder, craniomandibular 

disorders. 



Seznam použitých zkratech 

TMK - temporomandibulární kloub 

TMP - temporomandibulární porucha 

LLLT - nízko-výkonný laser (low level laser therapy) 

MM - musculus masseter  

MT -  musculus temporalis 

MPL - musculus pterygoideus lateralis 

MPM - musculus pterygoideus mediális 

HSM - ischiokrurální svaly (hamstringy) 

MS - mm. suboccipitales 

CA - cluster aplikátor (laser) 

DF - diacutaneous fibrolysis (manuální fasciální technika)   

MENS - mikro-proudová elektrická neuromuskulární stimulace 

DN - dry needling (suchá jehla) 

ET - elektro terapie 

IMT - intraorální manuální techniky  
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1   ÚVOD 

Temporomandibulární kloub (TMK) spadá mezi jeden z nejvytíženějších kloubů 

lidského těla a jeho případné patologie v sobě skrývají velmi pestrou škálu možných 

klinických obtíží, které mohou mít vážný dopad na kvalitu života jedince. Navzdory 

rozsáhlým možným obtížím, které temporomandibulární poruchy (TMP) mohou 

představovat, se v praxi často setkáváme s opomíjením tohoto kloubu při komplexním 

vyšetření, a přisuzováním pacientových obtíží patologiím v jiných částech, strukturách 

lidského těla. V dnešní době se již pozornost začíná intenzivněji upínat i na tuto kloubní 

strukturu. Avšak rozdíly ve vyšetřovacím postupu, subjektivním vyhodnocení klinických 

testů, kvalitě odebraných anamnestických dat, znalosti možných klinických obtíží vzniklých 

právě na podkladě poruchy temporomadibulárního kloubu a samotné dělení TMP mohou být, 

a také bývají často velmi rozdílné.  

Temporomandibulární poruchy je termín, který, jak již bylo zmíněno, v sobě skrývá 

pestrou škálu možných klinický obtíží. Spadají sem například zvukové fenomény, omezení 

rozsahu pohybu dolní čelisti, tinnitus, pocit zalehlého ucha, bolesti v oblasti samotného 

kloubu či přenesené bolesti do oblasti obličeje, skalpu, krku a ramen. Patogeneze těchto 

poruch je velmi multifaktoriální a upřesnění vzniku poruch bývá velmi obtížné. Nemocných 

přibývá také možná typologií dnešní novodobé společnosti, kde se preferuje spíše sedavý 

způsob života se zvyšujícími se nároky na jedince a s vyšší mírou stresových situací. V praxi 

se často setkáváme s tím, že rehabilitační oddělení je jakýmsi posledním záchytným bodem 

před odesláním pacienta do psychiatrického zařízení. Což znamená, že od doby vzniku 

pacientových obtíží může uběhnout několik měsíců až let a z možných původně funkčních 

změn se mohou vytvořit poruchy strukturálního rázu, což napravit neinvazivní formou 

fyzioterapeutické intervence je nemožný úkol. V posledních letech se případné patologie 

tohoto kloubu začínají brát více v potaz a setkávání se s pacienty odeslanými na rehabilitační 

oddělení z důvodu léčby tohoto typu onemocnění začíná přibývat. Možnosti terapeutické 

intervence jsou i u tohoto kloubu velmi pestré a z důvodu nejednotných teoretických 

informací ohledně temporomandibulárních poruch nemusí být volba dané intervence vždy 

adekvátní k danému typu temporomandibulární poruchy. Tato myšlenka je hlavním důvodem 

výběru tohoto tématu diplomové práce. Shrnutí teoretických informací týkajících se TMP 

společně s vyhledáním nejefektivnější terapeutické intervence k přesnému typu TMP, sloužící 

k léčebnému zásahu využitelnému v praxi. 
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2   ANATOMIE TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU 

Articulatio temporomandibularis je bikondylární synoviální kloub, označovaný také 

jako „ginglymoarthrodial“ kloub (Ginglymus – válcový kloub, arthrodial – posuvný). Kloub 

je svým bikondylárním složením a kloubními plochami nabývajícími tvaru elipsoidu 

anatomicky podobný kloubu kolennímu (Alomar, 2007, Kushagra, 2019). 

2.1 Mandibulární komponenta  

Kloubní hlavice, caput mandibulae, je kryta tenkou vrstvou vazivové chrupavky, pod 

kterou se nachází silná vrstva chrupavky hyalinní. Krytí vazivovou chrupavkou je z důvodu 

větší odolnosti oproti chrupavce hyalinní, a má také vyšší regenerační schopnost. Zadní okraj 

hlavice přechází takřka plynule do dolního okraje mandibuly. Při pohledu ze shora je kloubní 

hlavice svým vnitřním, mediálním okrajem stočena mírně dorzálně. To znamená, že při 

vytvoření os, které procházejí středem obou mandibulárních hlavic, by se dle normy měly obě 

osy scházet v úhlu mezi 145° až 160° na přední ploše foramen magnum. Velikost hlavice by 

se dle normy měla pohybovat mezi 15 až 20 mm v transverzálním průměru. Délka by měla 

být mezi 8 až 10 mm. Tyto hlavice mohou vykazovat ale i určité morfologické odlišnosti 

mezi jednotlivými věkovými skupinami či následkem prodělaného traumatu. Rozdíl může být 

taktéž způsoben jednoduchou vývojovou variabilitou každého jedince.  Zpravidla se rozlišují 

čtyři typy tzv. „mandibulárních komponent“ (Alomar, 2007; Gallo, 2005). 

2.2  Kraniální komponenta 

Kloubní jamka tvořená kostí spánkovou má oválný tvar, ve své ventrální části je 

doplněna hrbolkem nesoucím název tuberculum articulares os temporale. V části zadní 

zasahuje až k fisura tympanosquamosa. Na ventromediální straně se nachází mělká jamka, 

fovea pterygoidea, kam se upíná šlacha musculus pterygoideus lateralis. Strop kloubní jamky, 

krytý periostem, je velmi tenký, což je výrazem toho, že kloubní jamka není přizpůsobena 

velkému kloubnímu zatížení. Kloubní plošky, na které je kladen vysoký nárok, vykazují 

v porovnání s funkčními nároky také velmi malou velikost. To může být samo osobě 

predilekčním faktorem pro vznik TMP, který v sobě skrývá velkou škálu možných klinických 

symptomů (Alomar, 2007; Gross, 2005, Hliňáková, 2008).  

2.3 Kloubní pouzdro 

Tenké kloubní pouzdro, obklopující TMK, začíná v oblasti přední části tuberculum 

articulares os temporale a končí v zadní části na os timpanicum. Ze strany kraniální se upíná 
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ke kloubní ploše os temporale, ze strany distální poté na caput mandibulae. Kraniální část 

kloubního pouzdra je méně pevná, nežli tomu je v části dolní. Z tohoto důvodu je discus 

articularis připevněn transverzálními vazy ke kloubnímu pouzdru právě v části dolní, která je 

více pevná. Vložený kloubní disk rozděluje prostor temporomandibulárního kloubu na dva 

nekomunikující oddíly. V pokročilém věku dochází často k centrálnímu natržení či úplné 

perforaci disku, takže postupem času spolu mohou obě etáže navzájem komunikovat (Alomar, 

2007; Čihák, 2016; Gallo, 2005). 

Tyto dva vzniklé prostory se popisují jakožto dolní a horní etáž, kdy každá z těchto 

dvou anatomických dutin má vlastní synoviální membránu. Horní etáž, nebo také horní 

diskotemporální prostor, se tedy nachází mezi vrchní částí disku a chrupavčitým povrchem 

jamky kloubní, tuberculum articulare. Tato dutina je větší a volnější (objem 1,2 ml), nežli 

tomu je v dolní části kloubního pouzdra (objem 0,8 ml). Prostor pod spodní částí disku a horní 

částí krčku mandibuly se nazývá dolní disko-kondylární etáž. V každém ze zmíněných dvou 

prostorů se odehrává jiný typ pohybu. V disko-temporální oblasti nacházíme translační typ 

pohybu. V disko-mandibulární poté rotační typ pohybu. Výsledkem kombinace těchto pohybů 

v různých rovinách je možnost provedení specifických pohybů čelisti (Alomar, 2007; 

Hliňáková, 2008).  

 Kloubní lubrikace synoviální tekutinou, je zajištěna dvěma cestami. První 

cestou je dialýza krevní plazmy přes stěnu kapilár, které probíhají těsně pod povrchem 

synoviální membrány. Druhá cesta spočívá v sekreci synoviální tekutiny ze synoviocytů typu 

A a B (Alomar, 2007). 

2.4  Kloubní disk 

Discus articularis je nejdůležitější anatomickou strukturou temporomandibulárního 

kloubu. Tento vazivově chrupavčitý útvar je vložen mezi kloubní plošky, a díky tomu se tento 

kloub považuje za kloub složený. Má sedlovitě prohnutý tvar, který po obvodu disponuje 

širším průměrem 3-4 mm, nežli tomu je uprostřed (0,5-1,5 mm). Tato skutečnou je velmi 

podstatným faktorem, neboť se tento tvar přizpůsobuje hlavici a vyrovnává rozdíly 

v zakřivení styčných ploch. Zajišťuje optimální rozložení tlakových sil a taktéž napomáhá 

stabilizaci kondylu mandibuly v kloubní jamce kosti spánkové. Je tedy velmi podstatný pro 

správnou biomechaniku kloubu. Konečný tvar nabývá kolem 20.-25. roku života (Hliňáková, 

2008; Velebová, 2006). 
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Disk je upevněn jak do kloubního pouzdra, tak na hlavici dolní čelisti, skrze 

oboustranně vystupující vlákna pojivové tkáně vstupující do hlavice mandibuly. Díky tomu se 

pohybuje spolu s hlavicí dolní čelisti, kterou obklopuje jako čepička. Tato pojivová tkáň 

současně tvoří disko-mandibulární pouzdro, které je spojeno z laterální i mediální strany 

s disko-temporálním pouzdrem (Alomar, 2007; Čihák, 2016, Gross, 2005).   

Dále je do kloubního disku upnuta šlacha m. pterygoideus lateralis, která brání posunu 

a následnému uskřinutí disku. Ze zadní strany je disk zásoben cévní pletení, která dělí jeho 

zadní část na horní a dolní lamelu. Tyto dva póly jsou každý z odlišného typu vaziva. Horní 

lamela je z elastického typu vaziva a je připevněna ke kloubní jamce v její zadní části. Dolní 

lamela je tvořena z neelastického – fibrózního typu vaziva a je upevněna na zadní stranu 

hlavice dolní čelisti (Čihák, 2016; Gross, 2005; Hudák, 2013). 

2.5  Zenkerův retrodiskální polštář 

Tato anatomická struktura je tvořena tukovým, bohatě vaskularizovaným vazivem. 

Nachází se v tzv. bilaminárním prostoru, který vyplňuje, což je velmi podstatné během 

deprese mandibuly, při které se hlavice dolní čelisti sune dopředu, a za ní by tak vznikl 

prázdný prostor. Při pohybu kondylu společně s diskem vpřed se Zenkerův polštář plní krví, 

čímž vyrovnává vzniklý podtlak. Při zavírání úst a posunu kondylu nazpět dochází k vytlačení 

krve ze žilní pleteně do vena retromandibularis. Bilaminární prostor je kraniálně a kaudálně 

ohraničen horní a dolní retrodiskální laminou. Důvodem zmínění této struktury je, že při 

zavírání úst horní retrodiskální lamina zajišťuje tahem elastických vláken zpětný pohyb disku 

(Dylevský, 2000; Mazánek, 2014; Velebová, 2006). 

2.6  Vazivový komplex 

Kloubní vazy zpevňují kloubní pouzdro, napomáhající stabilizaci kloubu, a brání před 

nadměrným rozsahem pohybu, který by mohl poškodit měkké komponenty kloubu. Plní 

taktéž proprioceptivní funkci a informují CNS o pozici a pohybu v kloubu (Čihák, 2016; 

Velebová, 2006).   

• Ligamentum laterále nebo také lig. tempromandibulare odstupuje na zadní část proc. 

zygomaticus a upíná se na caput mandibulae. 

• Ligamentum mediále se označuje zesílení na vnitřní straně kloubního pouzdra pomocí 

vazivových pruhů.  
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• Ligamentum stylomandibuláre, zesíleno pruhem tuhé fasciální tkáně, odstupuje od 

proc. styloideus a upíná se k dorzálnímu okraji ramus mandibulae. Nachází se mimo 

kloubní pouzdro. 

• Ligamentum pterygomandibulare se nachází taktéž mimo kloubní pouzdro, které 

pomáhá vymezit rozsah pohybu temporomandibulárního kloubu. Odstupuje od 

hamulus pterygoideus a upíná se na dolní čelist v místě za posledním molárem. 

• Ligamentum sphenomandibulare, jdoucí od spina osis sphenoidalis k lingulu 

mandibuly. Vazivové části tohoto ligamentózního útvaru vstupují nejprve do auris 

media (středního ucha) ke kladívku a dále pokračují laterálně od chorda tympánu do 

kloubního pouzdra a vazivově chrupavčitého kloubního disku. To může být 

podkladem pro možnost výskytu ušních symptomů při temporomandibulárních 

patologiích (Alomar, 2007; Čihák, 2016). 

 

 

Obrázek 1 - Vazivový komplex (Čihák, 2016) 

2.7 Svalový komplex 

 Pohybovou složku temporomandibulárního kloubu zajišťují především svaly žvýkací, 

nacházející se po obou stranách kloubu, a jsou to tedy svaly párové. Patří sem m. masseter 

(MM), m. temporalis (MT), m. pterygohyoideus medialis (MPM) et laterales (MPL). Svaly 

žvýkací společně se skupinou suprahyoideálních, infrahyoideálních a krčních svalů tvoří 

jednu funkční jednotku, zodpovídající za celkově fyziologický průběh pohybu. Svalový 

systém je také jednou z hlavních složek, podílejících se na řízení pohybu čelistního kloubu 

díky uloženým proprioceptivním receptorům. Ve žvýkacích svalech se nachází okolo 200 
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svalových vřetének, z nichž kolem 90 % se nachází v m. temporalis. Na míře nastaveného 

tonu skrze svalová vřeténka závisí poté klidová pozice mandibuly, ale i poloha dolní čelisti při 

řeči nebo žvýkání (Čihák, 2016; Hliňáková, 2008). 

2.8  Cévní a nervový systém  

Nervové zásobení čelistního kloubu je zajištěno skrze třetí větev n. trigeminus (n. 

mandibuláris), přesněji poté skrze n. auroculotemporalis a n. messetericus (Čihák, 2016).  

Tepny zásobující čelistní kloub zde nacházíme čtyři. Za prvé je kloub zásoben z a. 

temporalis superficialis. Za druhé z a. meningea media, a. tympanica anterior a z a. temporalis 

profunda posterior. Za třetí z a. auticularis posterior profunda a za čtvrté z a.pharyngea 

ascendent. Žilní systém vytváří periartikulární žilní pleteň, která ústí skrze odtokové spojky 

do plexus pterygoideus a do v. temporalis superficiális (Čihák, 2016). 

3  BIOMECHANIKA TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU 

Temporomandibulární kloub patří svou stavbou mezi nejsložitější a nejvytěžovanější 

klouby lidského těla, vyznačující se vysokou mobilitou dolní čelisti a velkou mírou závislosti 

na dokonalosti nervového řízení.  Frekvence pohybů je uváděna kolem 1500 – 2000 x za den 

(Alomar, 2007; Velebová, 2006).   

Přítomnost kloubního disku a jeho rozdělení TMK na dva nekomunikující oddíly 

zajišťuje možnost vykonávání rozdílných typů pohybů v každé etáži. Jak už bylo zmíněno, 

v diskotemporálním oddílu, tedy mezi horní částí disku a kloubní jamkou, je zajišťován pohyb 

translační (posuvný). V diskomandibulárním oddílu, tedy mezi spodní částí disku a hlavicí 

mandibuly je zajišťován pohyb rotační. Jelikož se jedná o kloub bikondylární, není tedy možné 

vykonat pohyb pouze na jedné straně. Pohyb nebo funkční odchylka vykonaná na jedné straně 

se vždy odrazí i na straně druhé. Je tedy možné, že případná patologie jednoho z kloubů se 

projeví vznikem symptomů na druhé straně. V některých případech se zvukovým fenoménem 

ve formě „lupání“ reflektuje rozdíl v pohybech mezi jednotlivými kondyly (Alomar, 2007; 

Velebová, 2006).  

Translační pohyb je výsledkem aktivního posunu hlavice ze základního postavení, a to 

šikmo dolů a dopředu. Dráha, po které je posuvný pohyb prováděn, je nazývána jako „podélná 

kloubní dráha“, jejíž sklon se pohybuje v průměru okolo 33°. Tato hodnota je popisována jako 

„sklon kloubní dráhy“. Pohyb rotační je výsledkem otáčivého pohybu hlavice dolní čelisti 
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kolem příčné osy. Při pohybu charakteru rotačního dochází ke stlačování kloubního disku. Při 

pohybu posuvném k protahování na jedné straně a zkracování na straně druhé. Za 

fyziologických podmínek by se tyto dva zmíněné pohyby měly v různé míře kombinovat, a tak 

docílit požadovaného pohybu. Výsledkem těchto kombinací je poté finální pohyb ve formě 

deprese, elevace, protrakce (propulze) či retrakce (retropulze) mandibuly (Alomar, 2007; Gallo, 

2005).  

Deprese mandibuly, jejíž obecným projevem je otevření úst, je zajišťována tzv. 

suprahyoideálními svaly (m. digastricus, m. geniohyoideus a m. mylohyoideus) společně 

s gravitací. Při depresi mandibuly dochází v první fázi k rotaci mandibulárních condylů kolem 

horizontální osy, nežli jsou od sebe horní a dolní čelisti vzdáleny zhruba 1 cm (vzdálenost 

mezi hranami řezáků), kdy kloubní disk nemění svoji pozici. Poté dochází k posunu společně 

s kloubními disky dopředu, a to v návaznosti na velikosti deprese dolní čelisti. Při 

maximálním otevření úst dochází k posunu až k tuberculum articulare (Gallo, 2005; 

Hliňáková, 2008).  

Elevace mandibuly, zavírání úst, je zajišťováno skrze spolupráci žvýkacích svalů (m. 

temporalis, m. masseter a m, pterygoideus mediális et lateralis). Za tohoto pohybu dochází 

k posunu disku dorzálním směrem společně s kloubní hlavicí. Následným uvolněním m. 

pterygoideus lateralis dochází k návratu artikulárního disku do kloubní jamky. Avšak při jeho 

zvýšeném napětí či výskytu trigerpointu může v klidové pozici být vytažen anteromediálně, 

což následně ovlivňuje správnou biomechaniku kloubu (Gallo, 2005; Hliňáková, 2008).  

Propulze mandibuly je označení pro posun dolní čelisti vpřed ze základního výchozího 

postavení. Za tohoto pohybu dochází k posunutí kondylů ventro-kaudálním směrem, je 

zajišťován spoluprací m. pterygoideus laterales et mediális a m. masseter. Před uskutečněním 

tohoto pohybu musí nejprve dojít k mírnému pootevření čelistí. Tím dochází k odstranění 

zarážky způsobené předkusem horních řezáků, který za fyziologických hodnot činí 2 až 3 mm 

(Gallo, 2005; Hliňáková, 2008; Mazánek, 2014). 

Retropulze mandibuly spočívá v posunu kondylů ze základní klidové pozice vzad. 

Tento pohyb je výsledkem spolupráce m. temporalis, m. digastrikus a hlubokými snopci m. 

masseter (Gallo, 2005; Hliňáková, 2008). 

Při rozmělňování potravy se k výše zmíněným pohybům přidává ještě lateropulze, tzv. 

pohyb do stran. Na jedné straně dochází k retrakci kondylů, kdežto na straně druhé k jejich 

protrakci, při které dochází k posunu dolní čelisti ze základní pozice do strany. Na stranu 
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prováděného pohybu je kloubní disk více zatěžován v jeho zadní části. To je dáno dorzálním 

posunem kondylu, při kterém dochází ke stlačení disku proti zádní části kosti spánkové. Na 

druhé straně je kloubní disk více zatěžován v jeho přední části následkem posunu kondylu 

mandibuly ventrálně a jeho stlačení oproti přední části os temporale (Alomar, 2007; Gallo, 

2005).  

Na výsledném pohybu a kvalitě provedení se větší mírou uplatňují svaly žvýkací nežli 

samotná struktura kloubu. Výsledný pohyb ale může být taktéž ovlivňován typem mandibulární 

komponenty či tvarem a velikostí chrupu. Zásadní roli ve svalovém systému 

temporomandibulárního kloubu hraje m. pterygoideus laterales, který se skládá ze dvou 

funkčně rozdílných částí (pars superior et inferior). Pars inferior je aktivována výhradně při 

translačním typu pohybu, tedy při depresi mandibuly. Pars superior se aktivuje převážně při 

elevaci mandibuly, tedy při zavírání úst, kdy pracuje v excentrické kontrakci, a kontroluje tak 

zpětný pohyb kloubního disku oproti tahu elastických vláken horní retrodiskální laminy 

(Alomar, 2007; Gallo, 2005).    

3.1 Biomechanika kloubního disku  

Nepostradatelnou součástí temporomandibulárního kloubu je vazivově-chrupavčitý 

intraartikulární disk. Disk, jako veškeré vazivové chrupavky, není inervovaný ani 

vaskularizovaný. Chrupavka obecně je smíšený materiál složený z organicky pevné matrice 

saturované vodou. Jeho mechanické vlastnosti jsou dány uspořádáním a poměrem vláken 

kolagenu a elastinu a amorfní mezibuněčné hmoty. Orientace vláken a celková morfologie se 

v určitých částech chrupavky liší.  Vlákna kolagenu a elastinu, tvořící pórovitou substanci, 

jsou prostoupena tekutinou, pro kterou je fyziologické zatížení v tlaku. Značně také snižuje 

koeficient tření, vyskytující se mezi kloubními plochami, a zvlhčuje kloubní prostor. Při 

zatížení chrupavky v tlaku dochází k vytékání tekutiny z pórovité matrice. V první fázi 

zatížení se uplatňují viskózní vlastnosti a posléze dochází k zatížení vlastní pórovité matrice. 

Viskoelastické vlastnosti chrupavky zajišťují lepší snášení tlaku při rychlém zatížení, nežli při 

pomalém a dlouhém (Gallo, 2005; Penas, 2018). 
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4  ŘETĚZENÍ FUNKČNÍCH ZMĚN TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO 

KLOUBU 

 Případné funkční řetězení možných temporomandibulárních poruch či poruch 

vyskytujících se v jiných částech pohybového systému a klinicky se projevujících právě 

v samotném čelistním kloubu , může vznikat na podkladě existence  tzv. ventrálního 

hlubokého myofasciálního řetězce (deep front myofascial line) (Myers, 2009).  

Tento hluboký myofasciální řetězec začíná v oblasti planty dolní končetiny, pokračuje 

podél zadní části bérce (tzv. deep posterior compartment) do oblasti m. popliteus a zabírá do 

sebe kloubní pouzdro kolenního kloubu. Dále se stáčí na vnitřní část stehenní kosti v místě 

adduktorů kyčelního kloubu, odtud pokračuje do oblasti pánve na ventrální část bederních 

obratlů, kde postupuje skrze m. psoas a m. diaphragma do hrudního koše, mediastina až k 

ústnímu dnu viz. Obrázek č. 2, Touto cestou může docházet k funkčnímu řetězení možných 

poruch (Myers, 2009). 

 

Obrázek 2- Deep front line (Myers, 2009) 
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4.1 Posturální funkce žvýkacích svalů  

  M. masticatores jsou taktéž zapojeny do posturálních a vzpřimovacích funkcí. 

Svalová aktivita žvýkacích svalů je patrná při aktivním zvedání trupu z polohy na zádech. 

Svalová aktivita se šíří z oblasti břišních svalů a m. iliopsoas po ventrální straně krční páteře 

k infrahyoideálním a suprahyoideálním svalům. Jejich aktivita, podmiňující depresi čelisti, 

způsobuje právě zapojení žvýkacích svalů, které udržují neutrální pozici mandibuly, aby 

nedocházelo k otevření úst (Véle, 2006). 

5  PORUCHY TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU 

Již v 5. století před naším letopočtem se začaly objevovat první zmínky o poruchách 

temporomandibulárního kloubu. Už Hyppokrates definoval ve své knize luxaci dolní čelisti. 

Modernější a propracovanější publikace týkající se temporomandibulárních patologií se 

objevila roku 1934. Jejím autorem byl James Costen (otolaryngologista). Je zde popisován 

vztah mezi ztrátou molárů jako řešení poruchy okluze a artrotickými deformacemi TMK. Dále 

popsal skupinu symptomů, které se centralizují do oblasti ušní a TMK, a souvislost mezi 

danými kloubními a ušními symptomy. Na podkladě této práce vznikl termín "Costenův 

syndrom". Jeho práce dlouhodobě ovlivnily diagnostiku a terapii temporomandibulárních 

kloubních poruch. Mnozí pak klasifikovali různé etiologicky nesouvisející příznaky jako 

jedinou klinickopatologickou jednotku. To byla chyba, která ovlivnila diagnostiku 

temporomandibulárních poruch na dalších 25 let a vedla k teorii jedné diagnózy a jedné 

terapie (Jirman, 2003, Laskin, 2020, Chang, 2018). 

Mezi lety 1960 a 1970 byla porucha dentální okluze společně s přítomností emočního 

stresu považována za hlavní důvod funkčních poruch žvýkacího svalstva. Po roce 1970 popsal 

Farrar a McCarty bolestivé stavy, které jsou přítomny v závislosti na patologii 

intrakapsulárních struktur. Komplexní diagnostika TMK se začala objevovat až po 80. letech 

20. století, kdy se začaly vyhledávat nejvhodnější možnosti terapeutické intervence vzhledem 

k přítomným klinickým symptomům (Chang, 2018). 

Termín temporomandibulární porucha definoval roku 1982 Bell a je dodnes světově 

uznáván. V minulosti se k popisu těchto patologií využívalo zmíněného názvu Costenův 

syndrom a dále se ve starší literatuře můžeme setkat s názvy dysfunkční syndrom TMK, 

myoartropatie TMK, okluzomandibulární porucha, temporomandibulární bolestivý 

dysfunkční syndrom, kraniomandibulární porucha/syndrom (Velebová, 2006). 
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Temporomandibulární poruchy v sobě zahrnují řadu bolestivých stavů, jak funkčních, 

tak morfologických změn. Tyto změny postihují zpravidla nejen vlastní čelistní kloub, ale 

také ostatní části stomatognátního systému a žvýkací svalstvo (Alomar, 2007; Machado, 

2014).  

Tento typ onemocnění je možné charakterizovat jako muskuloskeletární onemocnění 

mandibulárního motorického systému, a to při přítomnosti tzv. triády klinických příznaků. 

Jedná se o přítomnost zvukových fenoménů, změnu pohyblivosti kloubu a bolest (Machoň, 

2008). 

5.1 Druhy Temporomandibulárních poruch 

Poruchy temporomandibulárního kloubu se dají nejjednodušeji dělit na patologie 

intraartikulární a extraartikulární (Gauer, 2015). V České Republice se problematikou TMK 

zabývá například Zemen, Vacek či Machoň.  

Machoň ve své knize dělí temporomandibulární patologie na:  

1) Intraartikulární 

2) Extraartikulární 

3) Zánětlivé a degenerativní onemocnění 

4) Poruchy hybnosti  

5.1.1 Intrakapsulární onemocnění 

Mezi nejčastější intrakapsulární poruchy temporomandibulárního kloubu spadají 

poruchy diskokondylárního komplexu (diskopatie). Při patologii intraartikulárního disku 

hovoříme nejčastěji o změně jeho postavení či tvaru, na což navazuje i celková změna 

biomechaniky disku. Jedná se buď o displacement, dislokaci, nebo adhezi disku (Hanáková, 

2005; Machoň, 2008). 

• Displacement znázorňuje posunutí intraartikulárního disku anteriorním směrem tahem m. 

ptarygoideus lateralis pars superior. V klidovém stádiu kondyl komunikuje s posteriorní 

částí disku. Avšak posunutí disku během elevační fáze čelisti směrem anteriorním 

zapříčiní nemožnost rotačního pohybu při následné depresi mandibuly. Tento pohyb je 

nahrazen pohybem translačním (Ivkovic,2018; Zemen, 2008).  

• Dislokace disku je stav, kdy v klidové pozici již kloubní hlavice a disk společně 

nekomunikují. Kolaterální vazy a retrodiskální tkáň jsou v prodloužení. Dislokace disku 

může být jednak s následnou repozicí, nebo bez repozice, kdy se při otevírání úst dostává 
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hlavice mandibuly přes zadní zesílení disku, což se projevuje zvukovým fenoménem ve 

formě „lupnutí“. U dislokace bez repozice se ztrácí elasticita retrodiskální tkáně, dochází 

k deformaci kloubního disku a jeho trvalé dislokaci před hlavici dolní čelisti. Klinicky se 

neprojevuje lupnutím, je ale přítomno asymetrické otevírání úst. Deformovaný disk 

dovoluje pouze minimální pohyb hlavice, časem dochází k adaptaci retrodiskální tkáně a 

kloubního disku, což vyústí ve vyšší mobilitu TMK. Celkový výskyt diskopatií v populaci 

se odhaduje na 33-38 %.  K diagnostice kloubního disku se v praxi využívá MRI 

(Hanáková, 2005; Giannakopoulos,2009; Murphy, 2013).  

• Adheze disku je stav, při kterém dochází k tvorbě srůstů mezi kloubním diskem a jamkou, 

a to fixací disku ke kloubní jamce nebo hlavici. Tento stav často vídáme u pacientů 

s parafunkčními aktivitami. Dochází k němu v návaznosti na zatnutí zubů a změnu 

intraartikulárního tlaku či při změně složení intraartikulární tekutiny (Machoň, 2008).  

• Změny tvaru kloubního disku, nejčastěji perforace či prodloužení, se vyskytují u 

degenerativních onemocnění či dislokaci (Machoň, 2008). 

5.1.2 Extrakapsulární onemocnění  

Mezi nejčastější extrakapsulární patologie spadají postižení svalů, ligament a fasciální 

tkáně v okolí TMK. Jedná se zejména o poruchu označovanou jako myofasciální syndrom, 

kdy dochází k ochrannému stažení svalu nebo skupiny svalů a k tvorbě spoušťových bodů 

(Giannakopoulos,2009; Murphy, 2013).  

Častými etiologickými faktory u těchto poruch jsou psychosociální faktory, na které 

nasedají zpravidla parafunkční aktivity (Machoň, 2008). 

Mezi extrakapsulární patologie řadíme:  

• lokální svalovou bolest 

• svalový spazmus 

• myofasciální dysfunkční syndrom  

• svalovou kontrakturu 

• myositis a fibromyalgii (Machoň, 2008). 
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5.1.3 Degenerativní a zánětlivá onemocnění  

Degenerativní onemocnění může být například u starších jedinců primární, nebo 

sekundární jakožto následek traumatu či parafunkce čelistního kloubu. Kloubní záněty dělíme 

na akutní a chronické. Při progresi chronické artritidy nebo intrakapsulárních poruch může 

v některých případech dojít až k artróze čelistního kloubu a následné destrukci kloubní 

chrupavky (Giannakopoulos,2009; Murphy, 2013).  

Revmatoidní artritida je také relativně časté zánětlivé onemocnění kloubů postihující 

převážně ženskou část populace. Výskyt v populaci je cca 1 %. Postižen může být jakýkoliv 

kloub z celého komplexu TMK. Obvykle se vyskytuje dříve v jiných kloubech těla, ale s 

progresí choroby se objevuje bilaterální otok a bolestivost čelistního kloubu spolu s 

postupným zužováním kloubního prostoru, s nebezpečím vzniku deformit až kloubní 

ankylózy (Giannakopoulos,2009; Murphy, 2013).  

Dále se kapsulitidy, neboli záněty kloubního pouzdra, vyskytují dle lokalizace zánětlivého 

procesu. Jsou-li doprovodným příznakem jiných artropatií, např. dislokací kloubního disku, 

jsou zdrojem bolesti. Synovitida, neboli zánět synoviální membrány, může způsobit 

nahromadění tekutiny uvnitř kloubu, tzv. hydrops kloubu, a následnou bolest, což ale není 

velmi častým jevem. Dalším příkladem je retrodiscitida neboli zánět retrodiskální tkáně 

(Giannakopoulos,2009; Murphy, 2013). 

5.1.4 5.2.5 Poruchy hybnosti 

 Hypermobilita, jak již bylo zmíněno, je definována jako deprese o velikosti větší, něž 

50 mm. Pokud při otevírání úst dochází hlavička dolní čelisti společně s kloubním diskem až 

do stádia, že přeskakuje přes kloubní hrbolek, a je možno dolní čelist spontánně zavřít, 

popisuje se tento stav jako subluxace. Pokud není možné čelist vrátit spontánně zpět, popisuje 

se tento stav jako luxace (Zemen, 1999). 

 Hypomobilita je definována jako deprese mandibuly menší než 35 mm. Může být 

zapříčiněna jak degenerativním a zánětlivým onemocněním, tak následkem úrazu, a může 

vyústit až v celkovou ankylózu kloubu (Zemen, 1999). 

Samotnou kapitolou jsou tvarové abnormality, traumata a nádorová onemocnění. 

Tvarové abnormality můžeme dělit na získané či vrozené a mohou se týkat každé části 

temporomandibulárního kloubu. K vrozeným anomáliím dolní čelisti patří kondylární ageneze 

(vrozené nevyvinutí kondylu), hypoplázie (nedokonalé či neúplné vyvinutí kondylu), 
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hyperplázie (zvětšení orgánu nebo jeho části v důsledku zvýšení počtu jeho buněk), 

hemifaciální mikrosomie a jiné vývojové anomálie. Existují taktéž anomálie tvaru kloubního 

disku. Jsou popisovány čtyři patologické tvary disku: celkově zesílený, trychtýřovitý, 

bikonvexní a diskus podobný písmenu "Y" (Ingawale, 2009). 

Postižení TMK následkem prodělaného traumatu, je jedním z nejčastějších úrazů 

TMK. Přesněji se jedná o luxace, kontuze, distorze. Luxace již byla popsána v poruchách 

hybnosti. U kontuze a distorze TMK se jedná o lézi discus articularis s porušením 

chrupavčitého povlaku kloubních ploch, případně o poruchu vazivového pouzdra a 

ligamentózního aparátu. Kloub bolí spontánně na pohmat a dolní čelist, jelikož se jedná o 

kloub bikondylární, je posunuta i na zdravé straně (Zemen, 1999).  

 V poslední řadě je nutné zmínit možnost přítomnosti nádorového onemocnění. 

Nádorová onemocnění zasahují taktéž i TMK. Novotvary ať už typu benigního či maligního, 

nepatří mezi obvyklé případy, avšak svými symptomy často napodobují jiné onemocnění 

TMK. Nejčastěji nalézáme nádor benigní, typu ameloblastu, chondromu, osteomu či tzv. 

Pidborgův nádor (kalcifikující epiteliální odontoidní nádor, vyskytující se převážně na dolní 

čelisti). Maligní nádory se vyskytují v menší míře, avšak na ně taktéž můžeme narazit. Spadá 

sem osteosarkom, fibrosarkom a chondrosarkom (Machon, 2008; Zemen, 1999). 

 Rozdělení dle českých autorů nekoreluje tak úplně s klasifikací zahraniční ani 

s klasifikací využívanou při vytváření klinických studií. K celosvětovému ucelení 

terminologie a druhů TMP bylo vytvořeno RDC/TMD, podrobněji bude zmíněno v kapitole č. 

7.  

6  SYMPTOMATOLOGIE TEMPOROMANDIBULÁRNÍCH PORUCH 

V zahraničních publikacích se obvykle rozlišuje termín „sign“ a „symptom“. Pojmem 

sign se klinické praxi rozumí nález příznaku onemocnění diagnostikovaný lékařem. Pojmem 

symptom se poté rozumí subjektivně vnímaný příznak onemocnění, který pacienta obtěžuje či 

omezuje funkci TMK (Zemen, 1999).  

TMP mají velmi bohatou multifaktoriální patogenezi, velmi pestrý klinický obraz a pouze 

ve vzácných případech bývají zcela asymptomatické. Jak bylo zmíněno v předešlé kapitole, 

většinou bývají doprovázeny alespoň jedním z tzv. tria objektivních klinických příznaků 

(Murphy, 2013, Velebová, 2006). 
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Epidemiologické studie ukazují, že u 40-75 % celkové populace je přítomný alespoň jeden 

symptom ze zmíněné triády. Pouze několik procent pacientů pak s touto obtíží vyhledá 

odbornou pomoc (Kulekcioglu, 2003).  

Ferreira et al. (2016) udává 2x větší šanci žen oproti mužům na rozvoj symptomů 

temporomandibulární poruchy. Nejčastěji na vznik bolesti v oblasti orofaciální, hlavy či 

ramen. Dále na přítomnost tinnitu, hučení v uších či vertiga.  

Dle studie Gonçalvese et al. (2010) jsou taktéž symptomy častěji patrné u ženského 

pohlaví, nejčastěji formou zvukových fenoménů nebo bolesti. Bolesti poté buďto v oblasti 

samotného TMK, nebo žvýkacích svalů.  

6.1 Bolest  

Bolest je jedním z hlavních příznaků mnoha onemocnění a zjistit její pravou etiologii je 

zpravidla úkolem nelehkým.  Všechny vlivy vyplývající z anatomického postavení mohou 

zapříčinit bolestivost v oblasti kloubu, který se nalézá před přední stěnou zevního zvukovodu, 

kde zpravidla pacienti s TMP popisují palpační citlivost měkkých tkání a také bolest, která se 

akcentuje při kloubní aktivitě. To je důvodem, proč velká část pacientů zaměňuje tuto bolest 

za bolest vycházející z oblasti ucha. Pacienti bývají často léčeni na záněty zevního zvukovodu 

či na jiná onemocnění týkající se ucha. Léčba samozřejmě nevede k úspěchu, pokud za 

vzniklými symptomy stojí právě temporomandibulární kloub. Pacient přicházející vyhledat 

pomoc ve třetině případů neudává bolest v oblasti TMK, ale popisuje bolest hlavy (Murphy, 

2013).  

 Studie Franco et al. (2010) došla k závěru, že nejčastějším asociovaným typem bolestí 

hlavy u pacientů s diagnostikovanou TMP dle RDC/TMD je migrenózní typ a frekvence 

bolestí koreluje s vážností temporomandibulární poruchy. V návaznosti na toto zjištění se 

studie Nazeri et al. (2018) pokusila objasnit prevalenci vzniku bolestí hlavy u pacientů 

s myogenní TMP. Došla k závěru, že pacienti s myogenní TMP mají 5x vyšší šanci na vznik 

bolestí hlavy.  

6.1.1 Centrální senzitizace  

 V otázce chronické bolesti se v posledních letech objevuje čím dál více teorie centrální 

senzitizace, která vzniká následkem dlouhodobého, opakovaného dráždění periferních C 

vláken. To vede stále k vyšší frekvenci výbojů neuronů zadních rohů míšních, což dále vede 

ke zvýšené citlivosti CNS na bolest a vyhodnocování normálně nebolestivých podnětů jako 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gon%C3%A7alves+DA&cauthor_id=20664828
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podněty algické. Prolongovaným drážděním neuronů zadních rohů míšních dochází rozšíření 

recepčního pole na další spinální oblasti i vyšší etáže CNS. Zesílení i prodloužení 

nociceptivní aferentace v centrálních strukturách vede k fenoménu „wind-up“, kdy se neurony 

nacházejí ve stavu umožňujícím vysokou frekvenci výbojů, která se několikanásobně zvyšuje 

při dalších podnětech (Ambler, 2007; Penaz, 2018).  

6.1.2 Hodnocení bolesti 

K hodnocení bolesti se využívá buďto VAS (Vizuální analogová škála bolesti), či NRS 

(Numerická analogová škála bolesti), nedoporučuje se navzájem převádět jednotlivé výsledky 

měření mezi škálami i přes podobnost a vysokou míru korelace obou stupnic (Cleland et al., 

2010).  

Numerická analogová škála bolesti se skládá z 11 stupňů. Na levé straně začíná stupnice 

hodnotou 0 - žádná bolest, na straně pravé je zakončena hodnotou 10 – nejhorší bolest. Je 

prokázána spolehlivost a platnost tohoto hodnocení (Cleland, 2010). 

Vizuální analogová škála se skládá z 100milimetrové vertikální nebo vodorovné čáry, 

která jako NPRS znázorňuje na jedné straně žádnou bolest, a na druhém konci nejhorší 

představitelnou bolest. VAS je nejčastěji využívanou metodou k hodnocení intenzity bolesti 

(Cleland, 2010). 

Myrvik et al. (2015) se ve své studii pokusili porovnat tyto dvě hodnotící škály oproti 

sobě. Hodnoty dle VAS byly signifikantně nižší než hodnoty podle NPRS, při hodnocení 

stejných pacientů s ortopedickou problematikou.  

 Sirintawat et al. (2017) při porovnání hodnot intenzity bolesti podle VAS oproti 

NPSR, a naopak u pacientů po prodělaném chirurgickém zákroku v orální oblasti došli 

k závěru, že VAS je více využívána v praxi a je také více reliabilní i validní.  

6.2 Omezení hybnosti 

Omezení pohyblivosti dolní čelisti ve smyslu hypomobility nejčastěji způsobují bolesti 

myofasciální povahy, vnitřní poruchy kloubu se svalovou dysbalancí, svalová dysbalance bez 

intrartikulární poruchy či samotná poškození intraartikulárního disku a kloubní adheze. 

Deviace čelisti vpravo při depresi mandibuly je často následkem vnitřní poruchy levého TMK 

s pravděpodobně mediálním posunem disku. Následně dochází ke zvýšení aktivity žvýkacích 

svalů s výraznou převahou vlevo, oproti tomu k hypoaktivitě a snížení síly depresorů 
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mandibuly na stejné straně. V klinické praxi se často hodnotí pomocí milimetrového pravítka 

či kalipometru (Gallo, 2005, Gross, 2005).  

6.3 Zvukové fenomény 

Přítomnost zvukových fenoménů je popisována až u 70 % postižených. Zvuky jsou 

popisovány jako drásoty, lupání, cvakání, vrzoty či skřípoty. Podle fáze pohybu dolní čelisti, 

ve které dochází k přítomnosti zvukových fenoménů, rozlišujeme posléze lupání iniciální, 

intermediální (při anteromediální dislokaci disku) a terminální (u subluxace). Příčiny 

zvukových fenoménů v TMK mohou být různorodé ‒ může se jednat o narušenou koordinaci 

pohybu kloubního disku a kondylu mandibuly nebo o jejich společné přeskakování přes 

kloubní nerovnosti. Dislokaci disku, ligamentózní lupání způsobené lig. collaterale nebo lig. 

temporomandibulare, nesoulad kloubního povrchu při degenerativních změnách nebo také 

přítomností adhezí v kloubní štěrbině (Machoň, 2008, Penas, 2018). 

6.4 Ostatní 

Mezi další časté příznaky objevující se v návaznosti na některou z možných 

temporomandibulární patologií patří bolesti v oblasti hlavy, krku ramen a uší. Hypertenze 

žvýkacích svalů, na kterou nasedají bolesti v oblasti kloubu. Dále tinnitus, vertigo, pocit 

zalehlého ucha či zhoršení sluchu (Murphy, 2013, Velebová, 2006). 

V roce 1988 byla publikována v suplementu časopisu Cephalalgia kategorizace bolesti 

hlavy, která byla výsledkem práce mezinárodní pracovní skupiny IHS (International 

Headache Society). Podle mezinárodní organizace, International Headache Society, která 

v roce 1988 stanovila 13 základních typů bolesti hlavy, se mimo jiných nachází i bolest hlavy 

způsobená právě onemocněním TMK, onemocněními orgánů dutiny ústní a žvýkacích svalů 

(Murphy, 2013, Velebová, 2006). 

Tinnitus je pro pacienty velmi obtěžujícím symptomem a patří taktéž mezi jeden z 

častých příznaky doprovázející TMP. Přestože se během posledních několika let tato 

souvislost stala velmi oblíbeným předmětem diskuzí, teorií vysvětlujících tuto souvztažnost je 

stále pouze několik. Autoři se domnívají, že temporomandibulární kloub by mohl 

v návaznosti na zvýšení svalového napětí m. PL, m. masseter a tahu okolních vazů iritovat 

n. auriculotemporalis, a tím následně spouštět aktivitu dorzálního kochleárního jádra ve 

sluchovém kanálu. U geneticky predisponovaných pacientů s TMP by signály z chronicky 

stimulovaných dorzálních kochleárních jader aktivujících specifickou kortikální neuronální 
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síť mohly být právě příčinou plastických neuronálních změn ústících následně v tinnitus. 

Zhruba třetina pacientů udává měnící se intenzitu tinnitu či změnu výšky tónu při pohybu 

nebo vyvinutí tlaku na TMK. Vertigo a nevolnost vznikají často v návaznosti na reflexní 

spazmus měkkých tkání v okolí kloubu, přesněji poté v oblasti krční páteře (Salvinelli, 2003; 

Granade, 2016; Velebová, 2006).  

7   VYŠETŘENÍ TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU 

7.1 Klinické vyšetření  

Klinické vyšetření je ve většině případů prvním setkáním s pacientem. Jako první se 

přistupuje k odebrání anamnestických dat, následuje aspexe, palpační vyšetření a rozsah 

pohybu kloubu, speciální klinické testy a vyšetření přítomnosti zvukových fenoménů (Penas, 

2018; Machoň, 2008).  

Při vyšetření aspekcí hodnotíme barvu kůže, symetrii obličeje a viditelné patologie 

v orofaciální oblasti. Sledujeme nejen čelistní kloub, ale také přilehlé struktury a jejich 

postavení vůči sobě. Hodnotí se kvalita pohybu dolní čelisti a velikost laterální deviace čelisti 

při aktivním otevírání úst, která by měla být v poměru 1:4 (1 mm deviace na 4 mm deprese 

dolní čelisti). Rozsah pohybu do deprese je hodnocen v zahraniční literatuře ve třech fázích: 

maximální aktivní nebolestivé otevření úst, maximální aktivní otevření úst s možností 

přítomnosti bolesti a maximální asistované otevření úst taktéž s možností přítomnosti bolesti. 

Kvantitativně je rozsah pohybu čelisti hodnocen za pomoci pravítka. V praxi se můžeme setkat 

s testem tří prstů, při kterém by si pacient měl být schopen do úst vložit tři IP klouby 

nedominantní ruky. Hodnotíme postavení krční páteře a hlavy vůči krční páteři. Dále 

hodnotíme postavení klíčních kostí (souměrnost, elevaci), viditelné zvýšené či snížené napětí 

povrchových svalů krku (Penas, 2018; Ombregt, 2013). 

Palpační vyšetření žvýkacích svalů a samotného čelistního kloubu se provádí jak 

dynamické za aktivního pohybu dolní čelisti pacienta, tak statické v relaxované poloze a při 

maximálním skusu. Vyšetření lze rozdělit na intraorální a extraorální, kdy při intraorálním 

provedení je vyšetřován především m. pterygoideus laterális a šlacha m. temporális v oblasti 

molárů (Penas, 2018; Ombregt, 2013). 

Auskultace kloubu a posouzení přítomnosti zvukových fenoménů je prováděno za 

pomoci fonendoskopu při pomalých aktivních pohybech do všech směrů či skrze prsty uložené 

na hlavici dolní čelisti (Penas, 2018; Machoň, 2008).   
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 Vzhledem k nejasné a nejednotné klasifikaci temporomandibulárních poruch, což je 

překážkou pro přesnou diagnostiku, přesnou a jednotnou terminologii, rozřazení pacientů do 

jednotlivých skupin a také pro srovnávání výsledků klinických studií, byla vytvořena 

kolektivem mezinárodních odborníků výzkumná a diagnostická kritéria TMP - RDC/TMD 

(Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular joint disorders), která by tyto jednotlivé 

složky měla sjednotit (Velebová 2006, Hanáková, 2005, Reiter, 2012). 

„Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular joint disorders“ je v dnešní době 

nejvíce využívaným nástrojem k diagnostice a klasifikaci TMP v zahraničí. RDC/TMD byla 

poprvé publikována roku 1992, primárně byla založena s úmyslem zajištění jednotného a 

uceleného sběru dat při vytváření a vyhodnocování klinických studií zaměřující se na TMP. 

To usnadňuje komunikaci mezi odborníky zabývajícími se tímto tématem a zajišťuje vyšší 

výpovědní hodnotu při hodnocení a porovnávání výsledků různých klinických studií 

vytvořených na různých pracovištích po celém světě. Protokol obsahuje 2 části, tzv. Axis 1 a 

Axis 2. První zmíněný je zaměřen na tělesné vyšetření. Druhý se zaměřuje na psychosociální 

diagnostiku (Velebová 2006; Penas, 2016).  

Klasifikace obsahuje podrobný popis standardizovaného postupu při sběru anamnestických 

dat, klasifikaci jednotlivých druhů TMP, přesný postup vyšetření pohyblivosti dolní čelisti 

s hodnocením zvukových fenoménů a také přesně definovaná místa k palpačnímu vyšetření 

(Velebová 2006; Penas, 2016). 

• RDC/TMD Axis 1 

První část je zaměřena na klinické, somatické vyšetření a rozděluje poruchy 

temporomandibulárního kloubu do tří skupin a několika podskupin, viz. obrázek č. 3. 

(Brochado, 2018). 

 

1. Onemocnění žvýkacích svalů (myogenní poruchy) 

2. Dislokace kloubního disku 

3. Kloubní dysfunkce (Harisson, 2014) 
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Obrázek 3 - RDC/TMD (Harrison, 2014) 

• RDC/TMD Axis 2 

Druhá část se zaměřuje na psychosociální vyšetření a také na vyšetření funkčních poruch 

dolní čelisti (Brochado, 2018). 

1. Intenzita bolesti a stupeň omezení  

2. Deprese / úzkost 

3. Omezení v návaznosti na funkci dolní čelisti 

Graded Chronic Pain Scale (GCPS) 

Je jednou z hodnoticích škál, spadající do druhé části vyšetřovacích kritérií RDC/TMD, 

a je určena k hodnocení intenzity bolesti a omezení v návaznosti na bolest (Penas, 2018).   

Jaw Functional Limitation Scale (JFLS) 

 Dalším typem je hodnoticí škála využívaná k diagnostice funkčních omezení pacienta 

v návaznosti na temporomandibulární patologii, obsahující celkem dvacet otázek (Penas, 

2018).  

Patient Health Questionnaire – 9 (PHQ – 9) 

 Tento hodnoticí dotazník se využívá k vyšetření přítomnosti a velikosti deprese, která 

je dělena do čtyř intenzit dle získaných bodů (5 – mírná, 10 – střední, 15 – středně těžká a 20 – 

těžká deprese) (Penas, 2018). 

Patient Health Questionnaire – 15 (PHQ – 15) 

 Je využíván k hodnocení fyzických symptomů a jejich závažnosti skrze patnáct otázek, 

kdy jsou pacienti posléze rozřazeni do 3 skupin podle získaných bodů (5 – mírné, 10 – střední, 

15 – výrazné tělesné symptomy) (Penas, 2018). 
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Generalized Anxiety Disorder – 7 (GAD – 7)  

 Využívá se k vyhodnocování intenzity úzkosti doprovázející postižení 

temporomandibulárního kloubu, ve kterém se úzkost rozřazuje s využitím sedmi otázek do 

dvou stupňů, 10 – střední a 15 – těžká úzkost (Penas, 2018). 

Celkově vyšetřovací protokol obsahuje v originálním znění 119 stran tvořících 

dohromady 11 částí. Tedy podrobné rozdělení a popsání jednotlivých částí a vyšetřovacích 

postupů není obsahem této diplomové práce. Za zajímavé považuji zmínit diagnostický 

protokol nesoucí název CEP/TMD (obrázek č. 4), který je odvozen právě z RDC/TMD. 

CEP/TMD poskytuje zkrácenou a zjednodušenou verzi, hodící se více do klinické praxe 

(Durham, 2011). 

 Tento protokol byl vytvořen pro rutinní rychlé klinické vyšetření pacienta s podezřením 

na patologii v oblasti čelistního kloubu a tv návaznosti na celkově slabé povědomí dentistů o 

TMP, klasifikaci těchto poruch a možné diagnostice a rozřazení pacientů do jednotlivých 

skupin či podskupin (Durham, 2011).  
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Obrázek 4 - CEP - TMD (Hasanain, 2009) 

Dle studie Hasanaina a spol. z roku 2009, do které bylo zavzato 49 probandů, kteří byli 

následně vyšetřeni využitím jak RDC/TMD, tak CEP-TMD verzí. Ve výsledcích byly patrné 

výrazné shody při klasifikaci probandů mezi jednotlivými protokoly do skupin TMP, a k tomu 

byl CEP-TMD protokol o 3 minuty rychleji zhotoven (Hasanain, 2009).  

7.2 Vyšetření pomocí zobrazovacích metod  

Vyšetření pomocí zobrazovacích metod, nejčastěji s využitím RTG, přesněji OPG – 

ortopantomogramu. Dále za pomoci artrografie při naplnění kloubu kontrastní látkou, což bylo 

dříve velmi užívanou metodou, která je již dnes nahrazena magnetickou resonancí či 

ultrasonografií. MRI a ultrasonografie je standardně využíváno k posuzování stavu měkkých 

tkání a intra-kapsulárních struktur. Při posuzování struktury tvrdých tkání je využíváno CT 
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s možností 3D rekonstrukce. K diagnostice či rovnou k provedení chirurgického zákroku lze 

také využít miniinvazivních forem chirurgického typu zákroku. 

8  EPIDEMIOLOGIE TEMPOROMANDIBULÁRNÍCH PORUCH 

Jak již bylo zmíněno, v zahraničních publikacích se obvykle rozlišuje termín „sign“ a 

„symptom“. Pojmem sign se v klinické praxi rozumí nález příznaku onemocnění 

diagnostikovaný lékařem. Pojmem symptom se poté rozumí subjektivně vnímaný příznak 

onemocnění, který pacienta obtěžuje či omezuje funkci TMK (Zemen, 1999). 

Prevalence temporomandibulárních poruch se dle epidemiologických studií z celého 

světa pohybují okolo 39 % celkové populace. To znamená, že 39 % z celkové populace 

disponuje alespoň jedním z klinických příznaků TMP. U dospělých je míra výskytu 3,9 %, u 

mladistvých 4,6 % (Kushagra, 2019). 

Co se týče pohlaví, je dle studie Liu, F. et al. (2013) popisována vyšší prevalence TMP 

u žen nežli u mužů, a to v poměru 2 : 1 (Liu, 2013).  

Všechny studie, které hodnotily prevalenci bolesti v závislosti na věku, zjistily klesající 

frekvenci kloubních bolestí ve věku nad 45-50 let. Závěrem těchto prací bylo zjištění, že 

nejvyšší prevalence bolesti temporomandibulární krajiny je u mladých žen a žen ve středním 

věku 25-45 let v amerických studiích a 35-54 let v evropských studiích (Kushagra, 2019). 

Brazilská studie Pedroniho a spol. z roku 2003 popisuje 68% výskyt některého ze znaků 

TMP u univerzitních studentů mezi 19.-25. rokem života, přičemž ženy byly více afektované 

nežli muži (Pedroni, 2003).  

Více autorů se ve svých studiích shoduje, že výskyt alespoň jednoho z objektivních 

příznaků (deviace mandibuly během deprese, zvukové fenomény či epizodické křeče žvýkacích 

svalů) TMP se objevuje až u 75 % celosvětové populace a kolem 33 % obyvatelstva má alespoň 

jeden ze subjektivních příznaků TMP (Lambert, 1997).  

9  ETIOLOGIE TEMPOROMANDIBULÁRNÍCH PORUCH 

Teorií a hypotéz, popisujících příčiny vzniku TMP, existuje v dnešní době celá řada. 

První prevalenční data a etiologické úsudky byly prvně přehledně sepsány Helkimem v roce 

1969, od této doby se začíná projevovat zájem o pochopení temporomandibulárního kloubu, 

respektive o jeho variaci možných patologií či klinických symptomů. Data prokazovala 
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velkou rozmanitost, co se týče možných poruch, symptomů a znaků, které spadají do 

kategorie temporomandibulárních poruch. 1979 byl De Boeverem popsán multifaktoriální 

etiologický přístup a následně roku 1989 společně se Steeksem klasifikovali etiologické 

somato-psychické faktory do 3 skupin.  

• okluzně-anatomické příčiny 

• neuromuskulární příčiny 

• psychosomatické příčiny (Penas, 2018) 

 Tyto jednotlivé etiologické příčiny mohou buďto samy o sobě, či v kombinaci 

s ostatními vytvářet predilekční faktor pro rozvoj TMP. Tyto tři skupiny jsou dodnes stále 

využívány. Na rozvoj TMP může mít taktéž vliv předsunuté držení hlavy a krční páteře 

(Velebová, 2006).  

  Poruchy statické a dynamické okluze jsou v dnešní době stále předmětem diskuze. Je 

udáván velký vliv zadních molárů, které tvoří tzv. „distální opěrnou zónu“. Úprava této 

distální zóny je často právě rozhodujícím faktorem při eliminaci parafunkčních aktivit 

(bruxismus, kousání rtů a tváří či žvýkání psacího pera). Na straně, kde dochází ke ztrátě 

opěrné zóny, je několikanásobně zvýšeno zatížení na kloubní hlavici a artikulární disk, které 

se mohou tímto vlivem dislokovat (dorzokraniální či posteriorní dislokace). Toto vzniklé 

nefyziologické postavení caput mandibulae může následně dlouhodobě dráždit okolní 

struktury kloubu. Může docházet například k podráždění zevního zvukovodu, Eustachovy 

trubice či kostěného krytu středního ucha, což může být právě jedním z důvodů přítomnosti 

otologických (ušních) příznaků u některých pacientů (Jirman, 2003; Pedroni, 2003). 

Neuromuskulární etiologické příčiny jsou chápány jakožto dysfunkce svalové, při 

kterých je přítomno nefyziologické zvýšené napětí okolních svalových tkání, což narušuje 

svalovou koordinaci a je taktéž zdrojem nociceptivních informací. Následkem těchto změn 

dochází k ovlivnění pohybového projevu dolní čelisti, a tedy i kloubního disku. Kloubní disk, 

společně s kondylem čelisti dolní, mění svůj pohybový stereotyp a taktéž může docházet i 

ke změně v klidovém postavení. Ze svalových tkání ovlivňuje nejvíce postavení disku 

v klidové pozici m. pterygoideus lateralis, a to z důvodu jeho upnutí přímo do kloubního 

disku. Vznik hypertonu či spoušťových bodů bývá často následkem přítomnosti orální 

parafunkce okluzním kontaktem, vykonáváním specifických činností (například hra na housle 

či dechové nástroje) nebo následkem psychogenních faktorů (Jirman, 2003; Pedroni, 2003).  
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  Psychické faktory hrají v etiologii temporomandibulárního kloubu taktéž důležitou 

roli. Rozvoj temporomandibulárních poruch je vysvětlován skrze zvýšenou aktivitu žvýkacích 

svalů v návaznosti právě na psychogenní stres. Zvýšení ho tonu způsobuje přetěžování 

kloubních sktruktur, které může časem vyústit až v morfologické změny čelistního kloubu. V 

novějších zdrojích se etiologické faktory temporomandibulárních poruch, mimo výše 

zmíněného dělení, podrobněji rozdělují na faktory predisponující, iniciální a podpůrné 

(Kushagra, 2019).  

Dále se popisují tzv. predisponující faktory, tedy faktory zvyšující pravděpodobnost 

rozvoje TMP. Patří sem kupříkladu morfologická stavba kloubu, která může být vrozená či 

získaná. Poruchy okluze, metabolické poruchy a psychogenní faktory (Ingawale, 2009; 

Kushagra, 2019). 

 Další kategorií jsou iniciální faktory, tedy faktory, které způsobují nástup poruchy. 

Řadíme sem traumatická poranění, poškození během stomatologického zákroku, parafunkce 

čelisti či systémová onemocnění. Parafunkce značí stereotypně se opakující, nevědomě 

prováděnou, funkčně bezúčelovou činnost (Kushagra, 2019). 

Podpůrné faktory narušují správnou regeneraci kloubu, čímž podporují a udržují 

temporomandibulární poruchy. Patří sem parafunkce čelisti, jako například preferování jedné 

strany při žvýkání potravy či zatínání zubů (Ingawale, 2009; Kushagra, 2019). 

10   TERAPIE TEMPOROMANDIBULÁRNÍCH PORUCH 

Terapeutická intervence u tohoto typu postižení je zpravidla dlouhodobou a složitou 

záležitostí. Vhodná léčba by měla být zpočátku kauzální, a při nemožnosti tohoto typu léčby 

se přistupuje k léčbě symptomatické. Stává se tak v případech, kdy příčina obtíží není jasně 

definována či není řešitelná (Penas, 2018; Machoň, 2008). 

 Zvolenou intervenci můžeme rozdělit na léčbu invazivní (chirurgickou) a neinvazivní 

(konzervativní).  Za předpokladu, že se nejedná o strukturální poruchu nebo že strukturální 

porucha není příčinou pacientových obtíží či není zodpovědná za přítomnost klinických 

symptomů, je metodou první volby neinvazivní, konzervativní způsoby léčby.  Až v případě 

jejího neúspěchu se uchylujeme k náročnějším, invazivnějším metodám. Zpravidla po 6 

měsících neúspěšné konzervativní terapie (Machoň, 2008).  
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Dle americké akademie kraniomandibulárních poruch je z důvodu nežádoucích účinků 

NSAID, které jsou v léčbě zpravidla využívány, fyzioterapeutická intervence, pokud je to 

možné, metodou první volby (Madani,2019).  

V minulých letech se problematika temporomandibulárního kloubu řešila zejména dle 

pracoviště či odbornosti daného lékaře. Chirurgové často indikovali chirurgický typ zákroku, 

ortodontisté ortodontistický zákrok a podobně. Okeson uvádí přehled 16 studií od různých 

autorů, kde byli pacienti s TMP léčeni různými typy neinvazivní formy terapie, a 13 studií, ve 

kterých byli pacienti léčeni chirurgicky. Úspěšnost léčby byla podobná, a to v 70-85 % 

případů (Zemen, 1999).  

10.1 Konzervativní typ léčby 

Jak bylo zmíněno, v některých případech není kauzální způsob léčby možný, například 

u revmatoidní artritidy či poškození kloubního disku. U symptomatického typu léčby se 

využívají techniky k ovlivnění měkkých tkání, ke zvýšení pohyblivosti či snížení intenzity 

bolesti se využívají totožné způsoby léčby, jakož to bývá u ortopedických typů onemocnění a 

léčby muskuloskeletárních obtíží jiných částí těla. Vzhledem k multifaktoriální etiologii a 

pestrým klinickým příznakům využíváme méně často pouze jeden typ léčby, častěji spíše 

kombinaci jednotlivých terapeutických technik.  

Mezi konzervativní léčbu se řadí domácí klidový režim společně s edukací pacienta a 

autoterapií formou manuálních technik a cvičení. Dále poté nejčastěji v ambulantních 

podmínkách provádíme intervenci dle daného typu poruchy. Pohybová cvičení formou 

nácviku otvírání úst, ale také pohybů do všech směrů. Relaxační, izometrická a repoziční 

cvičení. Manuální techniky formou masáže povrchové a hluboké, mobilizaci či případnou 

manipulaci kloubu. Dále je využíváno okluzní dlahy a různých forem fyzikální terapie 

(Machoň, 2008). Setkáváme se taktéž s možností léčby psychoemočního stresu či 

ortodontického typu zákroku (Penas, 2018; Zemen, 2008). 

10.1.1 Edukace pacienta a domácí šetřicí režim  

Edukace pacienta a domácí šetřicí program jsou velmi podstatnými aspekty a řadě nemocných 

přináší velkou úlevu, vysvětlí-li jim ošetřující lékař či terapeut původ jejich obtíží. Poučení 

má zásadní význam, co se týče prevence dalšího zhoršení pacientova stavu. Poučení o 

jednotlivých symptomech, příčinách bolestí a vysvětlení možností léčby zbavuje často 

pacienta obav a strachu, což v některých případech snižuje svalové napětí právě tímto 
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podmíněné. Dále pomáhá vysvětlení klidové pozice dolní čelisti, která vede k relaxaci 

žvýkacích svalů, a zavedení režimových opatření formou omezení žvýkání, požívání měkké 

stravy, neukusování předními zuby či krájení potravy na menší kousky (Machoň, 2008; 

Zemen, 1999). 

10.1.2 Manuální terapie 

Manuální terapii lze rozdělit na tři hlavní pilíře: měkké techniky, mobilizační a 

manipulační techniky. Techniky měkkých tkáních se dělí u TMP na extraorální a intraorální. 

Machoň (2008) ve své knize popisuje pouze povrchovou a hlubokou masáž, ovšem 

v zahraniční literatuře se techniky dělí dále na výše zmíněné, kdy při intraorálním provedení 

můžeme cílit na m. pterygoideus lateralis et mediális, či úponovou šlachu m. temporalis 

(Penas, 2018). 

Ošetření měkkých tkání může být prováděno cestou tlakového uvolnění spoušťových 

bodů, hluboké a povrchové masáže, pasivního protažení měkkých tkání či specifičtějších 

technik jako PIR, PIR s protažením či techniky strain counterstrain.  Hluboká masáž 

představuje manuální působení na kůži, podkoží, fascie, vazy a svaly tak, aby byla zlepšena 

protažitelnost a posunlivost těchto tkání vůči sobě. Využívá se prostého protažení ve směru 

vláken, napříč vlákny, nebo diagonálně. Nejčastěji se zaměřujeme na oblast žvýkacích, 

hyoideálních a krčních svalů, či přímo na samotný TMK. Provádí se jedním až dvěma prsty 

terapeuta. Povrchová masáž stimuluje nervová zakončení, čímž dochází ke snížení bolesti 

následkem vrátkové teorie vedení bolesti. Provádí se pomocí jemného tření, poklepávání či 

mnutí buďto suchými prsty, nebo s využitím různých masážních gelů v místě bolesti. U 

hluboké masáže klade terapeut vyšší pozornost na dosažení tzv. bariéry a následně na její 

uvolnění. Jedná se již o více intenzivní provedení (Machoň, 2008; Penas, 2018).  

Mobilizační techniky využíváme při luxaci kloubní hlavice nebo při anteriorní 

dislokaci disku bez repozice. Lze je ale také využít k ovlivnění svalového napětí. Tyto 

techniky můžeme cílit kromě temporomandibulárního kloubu také na oblast horní krční či 

hrudní páteře (Penas, 2018). 

10.1.3 Kinesioterapie 

Kinesioterapie formou aktivního analytického a koordinačních cvičení využíváme ke 

zlepšení funkčních schopností TMK, zvýšení rozsahu a koordinaci pohybu, protažení 

měkkých tkání, podpoře regenerace tkání a redukci potencionálního zánětu. Repoziční cvičení 
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zapojíme při dislokaci disku. Izometrická cvičení k posílení jednotlivých svalových skupin a 

relaxačních cvičení ke snížení svalového napětí (Machoň, 2008; Penas, 2018; Zemen, 1999).  

Doporučují se také posturální cvičení a cvičení zaměřená na oblast krční páteře k celkovému 

zlepšení biomechaniky a funkce kraniomandibulárního systému (Penas, 2018). 

10.1.4 Okluzní dlaha  

Okluzní dlaha je terapeutická pomůcka vyhotovená z plastického materiálu. Využívá 

se v prvních fázích TMP během dne i noci po dobu 3, maximálně 6 měsíců. Neslouží 

k trvalému užívání, neboť by mohlo dojít k ireverzibilním změnám žvýkacího systému. 

Rozlišujeme dlahu relaxační a anterorepoziční, které mohou být využity u všech druhů TMP 

(Machoň, 2008). 

10.1.5 Fyzikální terapie  

U fyzikální terapie využíváme prvky termoterapie, mechanoterapie, elektroterapie či 

fototerapie. Pozitivní termoterapie se využívá již řadu za účelem vazodilatace a následné 

relaxace a snížení intenzity bolesti. Negativní za účelem vazokonstrikce a antiflogistického 

účinku, dochází ke snížení bolesti a snížení otoků. Z mechanoterapie se setkáváme s využitím 

ultrazvuku. Z fototerapie s využitím laseru a z elektroterapie nejčastěji s využitím 

nízkofrekvenčních TENS proudů (Penas, 2018). 

10.1.6 Farmakoterapie  

Farmakoterapie je volena dle příčiny obtíží či požadovaného efektu. K úlevě od bolesti 

lze užít nesteroidní antirevmatika (NSAID), dále se osvědčila kombinace s benzodiazepiny a 

amitriptylinem. V případě revmatických onemocnění kloubu je doporučena injekční 

intraartikulární aplikace glukokortikoidů. Při degenerativních kloubních změnách se za 

účelem zpomalení aplikuje kyselina hyaluronová. Při zvýšeném napětí, až spasmu svalů lze 

použít botulotoxinové injekce. (Machoň, 2008, List 2003). 

10.1.7 Léčba stresu 

 Emoční stres byl již zmíněn jako jeden z možných etiologických faktorů. Stres a 

následné zvýšení svalové aktivity společně s možným rozvojem parafunkcí žvýkacího 

systému je taktéž jedním z aspektů, kam by měla být mířena pozornost terapie. Ke snížení 

svalového hypertonu a celkového psychického napětí je využíván například Schultzův 

autogenní trénink či Jacobsonova progresivní svalová relaxace (Zemen, 1999). 
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Studie Nazeri et al. (2018) došla k závěru, že přítomnost deprese a úzkostí výrazně 

napomáhají vzniku TMP, přesněji poté myogenní TMP.  

10.2 Invazivní typ léčby 

 Invazivní typ léčby dělíme na zákroky miniinvazivní a chirurgické. Jedná se vesměs o 

stejný typ zákroku, co se týče porušení kožního krytu, avšak u miniinvazivní léčby se 

vstupuje do kloubu drobným přístupem, zavedením jehly nebo artroskopu (Machoň, 2008).  

10.2.1 Miniinvazivní léčba 

• Periartikulární aplikace 

• Intraartikulární aplikace 

• Artrocentéza 

• Artroskopie 

Periartikulární aplikace, také v praxi známá pod názvem „opich kloubu“ ‒ principem je 

aplikace anestezie do oblasti nervus auriculotemporalis, či se využívá aplikace do 

spoušťových bodů. Nejčastěji je využíván Mesocain (Machoň, 2008). 

Intraartikulární aplikace zahrnuje vpravení léčebného prostředku přímo dovnitř kloubu, u 

temporomandibulárního kloubu nejčastěji do horní kloubní štěrbiny. Nejčastěji se aplikují 

antiflogistické přípravky na bázi hyaluronátu sodného. Dříve se využívalo aplikace 

kortikoidů, od kterých se postupem času upouští (Machoň, 2008). 

Artrocentéza neboli výplach čelistního kloubu. Za pomoci dvou injekčních stříkaček 

zavedených do prostoru kloubu dochází ke vpravení irigačního roztoku, často se jedná o tzv. 

Ringerův roztok, a druhou jehlou odtok vytéká. Tímto zákrokem dochází k odplavení 

zánětlivých mediátorů, změně intraartikulárního tlaku a expanzi kloubního pouzdra (Machoň, 

2008).  

Artroskopie se stejně jako u jiných ortopedických zákroků využívá za účelem diagnostiky, 

výplachu či provedení operačního zákroku. U temporomandibulárního kloubu se v případech 

provedení artroskopie za účelem operačního zákroku provádí sutura, repozice nebo fixace 

disku, či odstranění degenerativně změněné tkáně (Machoň, 2008). 
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10.2.2 Chirurgická léčba 

 Chirurgická léčba patří mezi poslední řešení v léčbě pacientů s temporomandibulární 

poruchou. Uchylujeme se k ní až v případě selhání konzervativní a miniivazivní formy léčby. 

Chirurgickou léčbu dělíme na operace měkkých tkání, operace tvrdých tkání a rekonstrukce 

čelistního kloubu (Machoň, 2008).  
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11   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

V této části diplomové práce je definován její cíl, základní výzkumné otázky a je uveden 

postup řešení práce společně se stanovenými kritérii pro výběr vhodné literatury. 

11.1 Cíl práce 

Cílem práce je na základě analýzy dostupných literárních zdrojů v souladu s výběrovými 

kritérii vyhodnotit nejúčinnější terapeutickou intervenci spadající do kompetence 

fyzioterapeuta na předem stanovený hodnoticí parametr u pacientů s myogenní 

temporomandibulární poruchou. 

11.2 Výzkumné otázky 

Vzhledem k tématu práce byly stanoveny následující výzkumné otázky: 

1. Která fyzioterapeutická intervence se v současnosti jeví jako nejefektivnější 

z hlediska snížení bolesti dle vizuální analogové škály (VAS) v oblasti orofaciální 

při léčbě pacientů s myogenní temporomandibulárních poruchou? 

2. Která fyzioterapeutická intervence se v současnosti jeví jako nejefektivnější z 

hlediska zvýšení pain pressure threshold (PPT) žvýkacích svalů u pacientů 

s myogenní temporomandibulárních poruchou? 

3. Která fyzioterapeutická technika či metoda se jeví v současnosti jako 

nejefektivnější z hlediska zvýšení rozsahu pohybu dolní čelisti u pacientů 

s myogenní temporomandibulárních poruchou? 
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11.3 Stanovení kritérií a postup řešení diplomové práce 

Tato diplomová práce je zpracována formou literární rešerše. Studie zařazené do této 

diplomové práce byly vyhledány dle následujících kritérii:  

 

1. Vyhledávání zdrojů bylo provedeno v databázích Scopus, PubMed, Web of Science a 

PEDro. 

2. Klíčová slova a jejich spojení použitá k vyhledání vhodné literatury: temporomandibular 

disorder therapy, temporomandibular disorder, temporomandibular joint therapy, therapy of 

temporomandibular disorder, craniomandibular disorders. 

3. Kritéria pro zařazení: 

a. jsou psány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce a jsou dostupné ve 

fulltextové podobě 

b. odpovídají úrovni důkazů dle NHMRC  

c. zkoumaná oblast populace: muži a ženy bez omezení věku 

d. jsou publikovány mezi lety 2011-2021 

e. použitá intervence vychází z oblasti fyzioterapeutických technik či metod 

f. TMP diagnostikována dle RDC/TMD skupiny 1 

g. hodnocení efektu terapeutické intervence pomocí: vizuální analogové škály (VAS), 

pressure pain threshold (PPT) a velikosti otevření úst (MMO – maximal mounth 

opening) 

4. Kritéria pro vyřazení: 

a) probandi s mentálním, kognitivním či neurologickým postižením 

b) studie nesplňující některou z podmínek uvedených v části Kritéria pro zařazení 

c) probandi spadající do skupiny 2 nebo 3 dle RDC/TMD či s kombinovanou poruchou 

TMK 
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12  VÝSLEDKY PRÁCE 

Tato kapitola je souhrnem jednotlivých studií vhodných pro tuto diplomovou práci. Při 

vyhledávání bylo využito pojmu „temporomandibular disorder therapy, temporomandibular 

disorder, temporomandibular joint therapy, therapy of temporomandibular disorder, 

craniomandibular disorders“, v databázích Scopus, PubMed, Web of Science a PEDro bylo na 

základě zadání uvedených kritérií nalezeno v součtu 390 článků a z toho 271 

randomizovaných klinických studií, získaných po odstranění duplikátů. U těchto vybraných 

byl proveden screening abstraktu pro identifikaci vhodných studií. Následně zbylo 97 studií 

k hlubšímu prozkoumání, z kterých po vyřazení jednotlivých studií s nevhodnou 

terapeutickou intervencí (techniky nespadající do palety fyzioterapeutické kompetence), 

celkově nízkou kvalitou provedené studie, nevhodnými vyhodnocovacími parametry či 

zařazením pacientů s nežádoucím tipem TMP zůstalo 18 RCT. Postup při výběru vhodných 

studií je znázorněn na obrázku č. 5. 
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Tituly nalezené v databázích (n=390) 

Pubmed (n=237) 

PEDro (n=27) 

Web of Science (n=74) 

Scopus (n=60) 

Další tituly 

nalezené v jiných 

zdrojích (n=0)  

 

Tituly po odstranění duplikátů  

(n=271) 

Prověřené abstrakty (n=271) Vyřazené studie (n=174) 

Tituly ve fulltextu vybrány 

k posouzení způsobilosti 

pro zařazení do studie 

(n=97) 

Vyřazené studie (n=79) 

Studie zahrnuty do 

systematické rešerše (n=18) 

Obrázek 5 - výběr studií 
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Tabulka 1 Výsledky kontrolovaných klinických randomizovaných studií – intenzita bolesti  

Autor Rok         Výzkumný soubor 

Počet intervencí 

Druh intervence  

Sběr dat 

 

Intenzita bolesti 

dle VAS 

Silva et al. 

 

2012 45 probandů, 2x/týdně po dobu 5 týdnů (10 intervencí) 

 

Skupina 1 (n=15) LLLT (780 nm, 52.5 J/cm2, 70 mW, kont. 

mód, 30 s, bodový aplikátor) 

Skupina 2 (n=15) LLLT (780 nm, 105 J/cm2, 70 mW, kont. 

mód, 60 s, bodový aplikátor) 

Skupina 3 (n=15) placebo laser  

 

Aplikace: TMK, MM, MT bilat. 

Měření před a po první, po páté, desáté a 32 dní po poslední 

terapii 

Skupina 1, 2 

prokazovala 

signifikantní snížení 

intenzity bolesti po 

poslední intervenci 

přetrvávající i 32 dní 

od poslední. 

 

Statisticky 

významnějších 

výsledků dosáhla 

skupina 2. 

Sancakli et al. 

 

2015 30 probandů, 3x/týdně po dobu 4 týdnů (12 intervencí) 

 

Skupina 1 (n=10) LLLT kontinuální mód - pouze bolestivá 

místa  

Skupina 2 (n=10) LLLT kontinuální mód - předepsaná místa 

Skupina 3 (n=10) placebo 

 

Aplikace: MM + MT bilat. 

Měření před první a po poslední intervenci 

Signifikantní snížení 

bolesti u skupiny 1, 2. 

 

Statisticky 

významnějších 

výsledků docílila 

skupina 1. 

Ahrari et al. 

 

2012 20 probandů, 3x/týdně po dobu 4 týdnů (12 intervencí) 

 

Skupina 1 (n=10) LLLT pulzní mód bolestivá místa  

Skupina 2 (n=10) Placebo laser 

 

Aplikace: MM + MT bilat.  

 

Měření před první, po šesté, po dvanácté intervenci a po 4 

týdnech od poslední terapie 

Signifikantní snížení 

bolesti pouze u 

skupiny 1 a to po 

ukončení 12. terapie a 

po 4 týdnech od 

poslední intervence. 

Maia et al. 

 

2012 21 probandů, 2x/týdně po dobu 4 týdnů (8 intervencí) 

 

Skupina 1 (n=12) LLLT kontinuální mód 

Skupina 2 (n=9) Placebo laser 

 

Aplikace: bolestivá místa MM + MT bilat. 

 

Měření před první, po poslední a 30 dní od poslední 

intervence 

Signifikantní snížení 

bolesti u obou skupin 

po poslední aplikaci 

bez statisticky 

významných rozdílů 

mezi skupinami. 

 

Po 4 týdnech 

prokazovala 

statisticky významné 

výsledky pouze 

skupina 1. 

Ferreira et al. 

 

2017 40 probandů, 1x/ týdně (1 intervence) 

 

Skupina 1 (n=20) TENS  

Skupina 2 (n=20) placebo TENS 

 

Aplikace: MM + MT bilat.  

 

Měření před první, po poslední a po 48 hodinách od poslední 

intervence 

Signifikantní snížení 

bolesti po intervenci 

a po 48 hodinách 

pouze u skupiny 1. 
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Herpich et al. 

 

2017 60 probandů, 1x/týdně (1 intervence) 

 

Skupina 1 (n=15) LLLT sprchový aplikátor (CA) 2.62 J, 20 s 

Skupina 2 (n=15) LLLT CA 5.24 J, 40 s 

Skupina 3 (n=15) LLLT CA 7.86 J, 60 s 

Skupina 4 (n=15) placebo 

 

Aplikace: MM + MT bilat. 

Měření před, po a 24 a 48 hodin po intervenci 

Signifikantní snížení 

bolesti u skupin 1, 2, 

3 ve všech měřeních. 

Nejvýraznějších 

výsledků bylo 

dosaženo okamžitě 

po provedení 

intervence. 

 

Mezi skupinami 1,2,3 

nebyly signifikantní 

rozdíly. 

Herpich et al. 

 

2019 30 probandů, 3x/týdně po dobu 2 týdnů (6 intervencí) 

 

Skupina 1 (n=15) LLLT CA intraorální aplikace MPL bilat. 

Skupina 2 (n=15) Placebo laser 

 

Měření před a po první intervencí.  24 a 48 hodin po první a 

24 hodin po poslední terapii 

Signifikantní snížení 

bolesti u skupiny 1 po 

48 hodinách od první 

intervence a po 24 

hodinách od poslední 

intervence. 

Özden et al. 

 

2018 45 probandů, 1x/týdně po dobu 3 týdnů (3 intervence) 

 

Skupina 1 (n=20) suchá jehla (DN) 5 mm 

Skupina 2 (n=20) DN 10 mm 

Skupina 3 (n=20) kontrolní skupina 

 

Aplikace: spoušťový bod v MM bilat. 

Měření před první a po poslední intervenci, následně šest 

týdnů od posledního měření 

Signifikantní snížení 

bolesti u skupiny 1, 2 

v obou měřeních. 

 

Statisticky 

významnějších 

výsledků dosáhla 

skupina 2. 

Barbosa et al. 

 

2019 34 probandů, 2x/týdně po dobu 8 týdnů (16 intervencí) 

 

Skupina 1 (n=17) izometrické cvičení TMK 

Skupina 2 (n=17) placebo laser 

 

Měření před a 4 a 8 týdnů od začátku intervence 

Signifikantní snížení 

bolesti u obou skupin 

po osmi týdnech. 

 

Statisticky 

výraznějších 

výsledků dosáhla 

skupina 1. 

Leite et al. 

 

2017 34 probandů, 2x/týdně po dobu 4 týdnů (8 intervencí) 

 

Skupina 1 (n= 17) TMT (DF) – MM + MT bilat. 

Skupina 2 (n=17) placebo DF 

 

Měření před intervencí a po poslední terapii 

Signifikantní snížení 

bolesti u obou skupin. 

 

Statisticky 

významnějších 

výsledků dosáhla 

skupina 1. 

Magri et al. 

 

2016 91 probandů, 2x/týdně po dobu 4 týdnů (8 intervencí) 

 

Skupina 1 (n=31) LLLT (MM, MT, TMK bilat.) 

Skupina 2 (n=30) kontrolní skupina – žádná intervence 

Skupina 3 (n=30) placebo laser 

 

Měření před začátkem, po každé intervenci a 30 dní po 

poslední terapii 

Signifikantní snížení 

bolesti u skupiny 1, 3 

po poslední 

intervenci 

v porovnání s prvním 

měřením. Statisticky 

významné snížení 

bolesti přetrvávalo i 

po 30 dnech pouze u 

sk. 1. 
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Gomes et al. 

 

2012 25 probandů, 2x/týdně po dobu 5 týdnů (10 intervencí) 

 

Skupina 1 (n=13) vysokonapěťová el. stimulace (HVES) 

Skupina 2 (n=12) placebo HVES 

 

Aplikace: MT + MM bilat. 

Měření před a po poslední intervenci, následně po 48 

hodinách 

Signifikantní snížení 

bolesti u skupiny 1 

v obou měřeních. 

Saranya et al. 2019 60 probandů, 5x/týdně po dobu 1 týdne (5 intervencí) 

 

Skupina 1a VAS <5 (n=15) TENS 

Skupina 1b VAS >5 (n=15) TENS 

 

Skupina 2a VAS <5 (n=15) MENS 

Skupina 2b VAS >5 (n=15) MENS 

 

Aplikace v oblasti nejbolestivějšího místa MM, MT bilat. 

 

Před začátkem každé terapie a po 30 dnech od poslední 

Signifikantní snížení 

bolesti u všech 

skupin po 4. 

intervenci. 

 

Statisticky 

významnějších 

výsledků dosáhla 

skupina 2b. 

Brochado et 

al. 

2018 41 probandů, 3x/týdně po dobu 4 týdnů (12 intervencí) 

 

Skupina 1 (n=14) LLLT (TMK, MM, MT, MPM bilat.) 

Skupina 2 (n=13) TMT (MM, MPL, MPM, MT bilat.) + MOB 

(TMK) 

Skupina 3 (n=14) LLLT + TMT + MOB 

 

Signifikantní snížení 

bolesti 2 týdny od 

začátku terapie u 

všech skupin trvající i 

po 90 dnech u všech 

skupin. 

 

Bez statisticky 

významných rozdílů 

mezi skupinami. 

Tuncer et al. 

 

2012 40 probandů, 3x/týdně po dobu 4 týdnů (12 intervencí) 

 

Skupina 1 (n=20) – LTV, edukace 

Skupina 2 (n=20) – LTV, edukace, manuální techniky 

 

Měření před začátkem a po poslední terapii 

Signifikantní snížení 

bolesti u obou skupin. 

 

Staticky významně 

vetšího snížení 

dosáhla skupina 2. 

TMK: temporomandibulární kloub, TMP: temporomandibulární porucha, LLLT: nízko-výkonný laser, MM: musculus 

masseter, MT: musculus temporalis, MPL: musculus pterygoideus lateralis, MPM: musculus pterygoideus mediális, MS: mm. 

suboccipitales, CA: cluster aplikátor, DF: diacutaneous fibrolysis, DN: suchá jehla, TMT: techniky měkkých tkání. 
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Tabulka 2 – Výsledky kontrolovaných klinických randomizovaných studií – PPT žvýkacích 

svalů 

Autor Rok         Výzkumný soubor 

Počet intervencí 

Druh intervence  

Sběr dat 

 

PPT žvýkacích 

svalů 

Sancakli et al. 

 

2015 30 probandů, 3x/týdně po dobu 4 týdnů (12 intervencí) 

 

Skupina 1 (n=10) LLLT kontinuální mód ‒ pouze bolestivá 

místa  

Skupina 2 (n=10) LLLT kontinuální mód – předepsaná místa 

Skupina 3 (n=10) placebo laser 

 

Aplikace: MM + MT bilat. 

Měření před první a po poslední intervenci 

Signifikantní zvýšení 

PPT u skupiny 1 a 2, 

bez statisticky 

významných rozdílů 

mezi skupinami.  

Maia et al. 

 

 

2012 21 probandů, 2x/týdně po dobu 4 týdnů (8 intervencí) 

 

Skupina 1 (n=12) LLLT kontinuální mód 

Skupina 2 (n=9) Placebo laser 

 

Aplikace: bolestivá místa MM + MT bilat.  

 

Měření před první, po poslední a 30 dní od poslední 

intervence 

Signifikantní zvýšení 

PPT žvýkacích svalů 

u skupiny 1 po 

poslední intervenci. 

 

Statisticky významné 

výsledky po 30 dnech 

pouze u skupiny 1 u 

MM.  

Ferreira et al.  

 

2017 40 probandů, 1x/ týdně (1 intervence) 

 

Skupina 1 (n=20) TENS MM, MT bilat. 

Skupina 2 (n=20) placebo TENS 

 

Měření před první, po poslední a po 48 hodinách od poslední 

intervence 

Signifikantní zvýšení 

PPT u skupiny 1 

v předposledním a 

posledním měření.  

Özden et al. 

 

2018 45 probandů, 1x/týdně po dobu 3 týdnů (3 intervence) 

 

Skupina 1 (n=20) DN 5 mm  

Skupina 2 (n=20) DN 10 mm 

Skupina 3 (n=20) kontrolní skupina  

 

Aplikace: spoušťový bod v MM bilat. 

Měření před a tři a šest týdnů po poslední intervenci 

Signifikantní zvýšení 

PPT u skupiny 1 a 2 

ve všech měřeních, 

bez statisticky 

významných rozdílů 

mezi skupinami.  

Barbosa et al. 

 

2019 34 probandů, 2x/týdně po dobu 8 týdnů (16 intervencí) 

 

Skupina 1 (n=17) LTV (izometrické cvičení TMK) 

Skupina 2 (n=17) placebo laser 

 

Měření před a 4 a 8 týdnů od začátku intervence 

Bez signifikantních 

změn.  

Leite et al. 

 

2017 34 probandů, 2x týdně po dobu 4 týdnů (8 intervencí) 

 

Skupina 1 (n= 17) TMT (DF) – MM + MT bilat. 

Skupina 2 (n=17) placebo DF 

 

Měření před intervencí a po poslední terapii 

Signifikantní zvýšení 

PPT žvýkacích svalů 

pouze u skupiny 1. 



39 

 

Magri et al. 

 

2016 91 probandů, 2x/týdně po dobu 4 týdnů (8 intervencí) 

 

Skupina 1 (n=31) LLLT  

Skupina 2 (n=30) kontrolní skupina – žádná intervence 

Skupina 3 (n=30) placebo laser  

 

Aplikace: MM + MT + TMK bilat. 

Měření před začátkem, po každé intervenci a 30 dní po 

poslední terapii 

Bez signifikantních 

změn. 

Blanco et al. 2014 60 probandů, 1 intervence 

 

Skupina 1 (n=30) TMT (MM + HSM bilat.) 

Skupina 2 (n=30) TMT (MM + HSM + MS bilat.) 

 

Měření před a po intervenci 

Bez signifikantních 

změn. 

TMK: temporomandibulární kloub, TMP: temporomandibulární porucha, LLLT: nízko-výkonný laser, MM: musculus 

masseter, MT: musculus temporalis, MPL: musculus pterygoideus lateralis, MPM: musculus pterygoideus mediális, MS: mm. 

suboccipitales, CA: cluster aplikátor, DF: diacutaneous fibrolysis, DN: suchá jehla, TMT: techniky měkkých tkání. 

 

Tabulka 3 – Výsledky kontrolovaných klinických randomizovaných studií – velikost otevření úst 

Autor Rok         Výzkumný soubor 

Počet intervencí 

Druh intervence  

Sběr dat 

 

Velikost otevření 

úst (MMO) 

Reynolds et al. 

 

2020 50 probandů, 1x/týdně po dobu 4 týdnů  

 

Skupina 1 (n=25) Manipulace AO, c2/3 + TMT + LTV   

Skupina 2 (n=25) – placebo manipulace + stejný program 

 

Měření před začátkem + po každé intervenci 

Bez signifikantního 

zlepšení MMO. 

 

Silva et al.  

 

2012 45 probandů, 2x/týdně po dobu 5 týdnů (10 intervencí) 

 

Skupina 1 (n=15) LLLT (780 nm, 52.5 J/cm2, 70 mW, kont. 

mód, 30 s, bodový aplikátor)   

Skupina 2 (n=15) LLLT (780 nm, 105 J/cm2, 70 mW, kont. 

mód, 60 s, bodový aplikátor)  

Skupina 3 (n=15) placebo laser 

 

Aplikace: TMK, MM, MT 

Měření před a po první, po páté, desáté a 32 dní po poslední 

terapii 

Signifikantní zvýšení 

MMO u skupiny 1 a 

2 po poslední 

intervenci, které 

přetrvávaly do 

posledního měření. 

 

Výraznějších 

výsledků dosáhla 

skupina 2. 

Sancakli et al. 

 

2015 30 probandů, 3x/týdně po dobu 4 týdnů (12 intervencí) 

 

 

Skupina 1 (n=10) LLLT kontinuální mód ‒ bolestivá místa 

MM, MT 

Skupina 2 (n=10) LLLT kontinuální mód – předepsaná místa 

Skupina 3 (n=10) placebo laser 

 

Aplikace: MM + MT 

Měření před první a po poslední intervenci 

Signifikantní zvýšení 

MMO u skupiny 1 a 

2, bez statisticky 

významných rozdílů 

mezi skupinami.   
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Ahrari et al. 

 

2012 20 probandů, 3x/týdně po dobu 4 týdnů (12 intervencí) 

 

Skupina 1 (n=10) LLLT pulzní mód bolestivá místa  

Skupina 2 (n=10) Placebo laser 

 

Aplikace: MM + MT bilat. 

Měření před první, po šesté, po dvanácté intervenci a po 4 

týdnech od poslední terapie 

Signifikantní zvýšení 

MMO po poslední 

intervenci a následně 

po 4 týdnech u 

skupiny 1. 

Herpich et al. 

 

2017 60 probandů, 1x/týdně (1 intervence) 

 

Skupina 1 (n=15) LLLT sprchový aplikátor (CA) 2.62 J, 20 s 

Skupina 2 (n=15) LLLT CA 5.24 J, 40 s 

Skupina 3 (n=15) LLLT CA 7.86 J, 60 s 

Skupina 4 (n=15) placebo 

 

Aplikace: MM + MT 

Měření před a 24 a 48 hodin po intervenci 

Bez signifikantního 

zvýšení MMO. 

Herpich et al. 

 

2019 30 probandů, 3x/týdně po dobu 2 týdnů (6 intervencí) 

 

Skupina 1 (n=15) LLLT intraorální aplikace MPL  

Skupina 2 (n=15) Placebo laser 

 

Měření před a po první intervenci. 24 a 48 hodin po první a 24 

hodin po poslední terapii 

Bez signifikantního 

zvýšení MMO.  

Özden et al. 

 

2018 45 probandů, 1x/týdně po dobu 3 týdnů (3 intervence) 

 

Skupina 1 (n=20) DN 5 mm  

Skupina 2 (n=20) DN10 mm 

Skupina 3 (n=20) kontrolní skupina  

 

Aplikace: spoušťový bod v MM bilat. 

Měření před a tři a šest týdnů od první intervence 

Bez signifikantního 

zvýšení MMO. 

Leite et al. 

 

2017 34 probandů, 2x/týdně po dobu 4 týdnů (8 intervencí) 

 

Skupina 1 (n= 17) TMT - Fasciální technika – Diacutaneous 

fibrolysis (DF) 

Skupina 2 (n=17) placebo DF 

 

Měření před intervencí a po poslední terapii 

Signifikantní zvýšení 

MMO pouze u 

skupiny 1. 

Saranya et al. 2019 60 probandů, 5x/týdně po dobu 1 týdne (5 intervencí) 

 

Skupina 1a VAS <5 (n=15) TENS  

Skupina 1b VAS >5 (n=15) TENS  

 

Skupina 2a VAS <5 (n=15) MENS  

Skupina 2b VAS >5 (n=15) MENS 

 

Aplikace v oblasti nejbolestivějšího místa MM, MT bilat.  

Před začátkem každé terapie a po 30 dnech od poslední 

Signifikantní zvýšení 

MMO u všech 

skupin. 

 

Skupina 2 b 

prokazovala mezi 

skupinami statisticky 

významně lepší 

výsledky.  

Kalamir et al.  2013 46 probandů, 2x/týdně po dobu 5 týdnů (10 intervencí) 

 

Skupina 1 (n=20) intraorální manuální techniky (IMT) 

Skupina 2 (n=20) edukace + autoterapie (cvičení) 

 

Měření před a po každé intervenci a 6 týdnů od poslední 

terapie 

Bez signifikantního 

zvýšení MMO.  
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Tuncer et al. 

 

2012 40 probandů, 3x/týdně po dobu 4 týdnů (12 intervencí) 

 

Skupina 1 (n=20) – LTV, edukace 

Skupina 2 (n=20) – LTV, edukace, manuální techniky 

 

Měření před začátkem a po poslední terapii 

Signifikantní zvýšení 

MMO u obou skupin.  

 

Statisticky 

výraznějších 

výsledků bylo 

dosaženo u sk. 1.  

Blanco et al. 2014 60 probandů, 1 intervence 

 

Skupina 1 (n=30) TMT (MM + HSM bilat.) 

Skupina 2 (n=30) TMT (MM + HSM + MS bilat.) 

 

Měření před a po intervenci 

Bez signifikantních 

změn. 

TMK: temporomandibulární kloub, TMP: temporomandibulární porucha, LLLT: nízko-výkonný laser, MM: musculus 

masseter, MT: musculus temporalis, MPL: musculus pterygoideus lateralis, MPM: musculus pterygoideus mediális, HSM: 

hamstringy, MS: mm. suboccipitales, CA: cluster aplikátor, DF: diacutaneous fibrolysis, DN: suchá jehla, TMT: techniky 

měkkých tkání. 

 Studie zahrnuté do této diplomové práce jsou zpracovány výše ve formě tabulek. 

Každá jedna ze tří tabulek je věnována vždy jednomu z použitých hodnoticích parametrů. 

Tabulka č. 1 obsahuje studie využívající terapeutické intervence spadající do kompetence 

fyzioterapeuta za účelem ovlivnění intenzity bolesti v orofaciální oblasti hodnocené na 

stupnici VAS. V tabulce č. 2 jsou zahrnuty studie, které k vyhodnocení úspěšnosti zvolené 

terapeutické techniky využívaly měření PPT žvýkacích svalů. Tabulka č. 3 obsahuje RCT 

vyhodnocující efektivitu neinvazivního typu léčby na velikosti otevření úst. 
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13  SOUHRN VÝSLEDKŮ VZHLEDEM KE STANOVENÝM 

VÝZKUMNÝM OTÁZKÁM 

Pro vyvození odpovědí na předem stanovené výzkumné otázky bylo využito celkem 

18 klinických kontrolovaných randomizovaných studií. 

 

Odpověď na otázku č. 1: „Která fyzioterapeutická technika či metoda se jeví v současnosti 

jako nejefektivnější z hlediska snížení bolesti dle VAS v oblasti orofaciální při léčbě pacientů 

s myogenní temporomandibulárních poruchou?“ 

 

  Z celkového počtu 18 studií, které splňovaly podmínky a byly následně zařazeny do 

této práce, jich 15 ve svém výzkumu použilo k vyhodnocení efektivity daného terapeutického 

zásahu u pacientů s myogenní temporomanidibulární poruchou vizuální analogovou škálu 

k hodnocení intenzity bolesti v orofaciální oblasti (VAS). V těchto studiích bylo celkově 

obsaženo 39 skupin s průměrným počtem 15,7 probandů na skupinu. U 30 skupin, tedy 

v 77 % bylo shledáno statisticky významné snížení intenzity bolesti v orofaciální oblasti po 

ukončení všech terapeutických intervencí. Vzhledem k nehomogennímu počtu provedených 

intervencí v jednotlivých studiích byl stanoven také průměr a medián počtu provedených 

terapií. Jako nejúspěšnější vzhledem ke snížení intenzity bolesti v orofaciální oblasti se jevilo 

v tomto ohledu využití nízko-výkonného laseru (LLLT), který byl použit ve 12 skupinách, 

tedy ve 40 % skupin ze všech signifikantně zlepšených. Medián celkově provedených 

intervencí ve statisticky úspěšných skupinách byl 9 a průměr představoval 8,6 celkově 

provedených intervencí. Mezi úspěšné terapeutické techniky dále patřila elektroterapie (6x), 

placebo terapie (4x), manuální techniky (2x), LTV (2x), DN (2x), kombinovaná terapie: 

LLLT + manuální terapie (1x) a LTV + manuální terapie (1x). Procentuální zastoupení 

ostatních technik je zobrazeno v tab. č. 4. Oproti tomu mezi neúspěšné terapeutické techniky 

patřila placebo terapie (7x) a kontrolní skupina, která nepodstoupila žádnou terapeutickou 

intervenci (2x). 

Lze tedy říci, že nejúčinnější terapeutický zásah za účelem snížení intenzity bolesti 

v orofaciální oblasti, hodnocené dle VAS u pacientů s myogenní temporomandibulární 

poruchou, se jeví aplikace nízko-výkonného laseru v mediánu 9 intervencí. 
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Tabulka 4 – Výsledky z hlediska snížení bolesti dle VAS 
Počet studií Počet skupin ⌀ počet probandů 

na skupinu 

Skupiny se 

signifikantním 

zlepšením  

Nejúčinnější 

intervence (% 

zastoupení) 

15 39 15,7 30 LLLT 40 % 

ET 20 %  

Placebo 12 % 

LTV 7 % 

DN 7 % 

Kombinovaná 

terapie 7 % 

Manuální 

techniky 7 % 

  

 

 

Odpověď na otázku č. 2: „Která fyzioterapeutická technika či metoda se jeví v současnosti 

jako nejefektivnější z hlediska zvýšení PPT žvýkacích svalů u pacientů s myogenní 

temporomandibulárních poruchou?“ 

  

 K vyhodnocení nejúčinnější fyzioterapeutické intervence vzhledem ke zvýšení PPT 

žvýkacích svalů bylo použito 8 klinických randomizovaných studií splňujících kritéria pro 

zařazení do DP. V těchto 8 studiích s celkovým počtem 19 skupin dosáhlo statisticky 

významného zlepšení PPT žvýkacích svalů po ukončení všech terapeutických sezení 7 skupin 

s průměrným počtem 18,6 probandů na skupinu. Zde bylo ve 42 % použito nízko-výkonného 

laseru (LLLT). Medián terapeutických zásahů zde představoval 8 a průměr 9,3 celkově 

provedených intervencí. Mezi úspěšné terapeutické techniky dále patřila suchá jehla (2x), 

elektroterapie (1x) a manuální techniky (1x). Procentuální zastoupení ostatních terapeutických 

technik ve statisticky významně zlepšených skupinách je zobrazeno v tab. č. 5. Oproti tomu 

mezi neúspěšné terapeutické techniky patřila placebo terapie (6x), TMT (2x), kontrolní 

skupina neabsolvující žádnou terapii (2x), LTV formou izometrického cvičení dolní čelisti 

(1x) a LLLT (1x). 

Vzhledem k dosaženým výsledkům se nejefektivnější neinvazivní terapeutickou 

intervencí s cílem zvýšit PPT žvýkacích svalů dle zařazených studií jeví LLLT v mediánu 8 

intervencí.  
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Tabulka 5 – Výsledky z hlediska zvýšení PPT žvýkacích svalů  
Počet studií Počet skupin ⌀ počet probandů 

na skupinu 

Skupiny se 

signifikantním 

zlepšením  

Nejúčinnější 

intervence (% 

zastoupení) 

8 19 18,6 7 LLLT 42 % 

DN 28 % 

Manuální techniky 

14 % 

ET 14 % (TENS 

100 %) 

 

 

 
Odpověď na otázku č. 3: „Která fyzioterapeutická technika či metoda se jeví v současnosti 

jako nejefektivnější z hlediska zvýšení rozsahu pohybu dolní čelisti u pacientů s myogenní 

temporomandibulárních poruchou?“  

Co se týče ozřejmění nejúčinnější intervence, vzhledem ke zvýšení maximálního 

otevření úst u pacientů s myogenní TMP, došlo k vyhodnocení výsledků u 12 studií 

s celkovým počtem 31 skupin. Statisticky významného zvýšení MMO dosáhlo po ukončení 

všech terapeutických sezení 12 skupin s průměrným počtem 16,7 probandů na skupinu. Zde 

bylo ve 41,7 % použito nízko-výkonného laseru (LLLT). Medián terapeutických zásahů zde 

představoval 12 a průměr 11,3 celkově provedených intervencí. Mezi úspěšné terapeutické 

techniky dále patřila elektroterapie (4x), kombinovaná terapie: LTV + manuální techniky 

(1x), LTV (1x) a TMT (1x). Procentuální zastoupení ostatních terapeutických technik ve 

statisticky významně zlepšených skupinách je zobrazeno v tab. č. 6. Oproti tomu mezi 

neúspěšné terapeutické techniky patřila placebo terapie (7x), TMT (3x), LLLT (4x), DN (2x), 

kombinovaná terapie: autoterapie + edukace (1x) a MOB + TMT + LTV (1x). 

Vzhledem k dosaženým výsledkům se nejefektivnější neinvazivní terapeutickou 

intervencí s cílem zvýšit MMO u pacientů s myogenní temporomandibulární poruchou jeví 

využití LLLT v mediánu 12 terapií. 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Tabulka 6 – Výsledky z hlediska zvýšení MMO 

Počet studií Počet skupin ⌀ počet 

probandů na 

skupinu 

Skupiny se 

signifikantním 

zlepšením  

Nejúčinnější 

intervence (% 

zastoupení) 

12 

 

 

 

 

31 16,7 12 LLLT 42 % 

Kombinovaná 

terapie 8 % 

ET 34 %  

TMT 8 % 

LTV 8 % 
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14  DISKUZE 

Vzhledem k celkové problematice temporomandibulárních poruch, a také k její 

nepřesné diagnostice a klasifikaci jsou designy jednotlivých studií značně heterogenní. 

Z tohoto důvodu bylo specifikování na pouze jeden typ z celkových tří TMP dle RDC/TMD 

podle mého názoru velmi vhodné vzhledem k docílení více validního konečného výsledku a 

následnému využití výsledků v praxi. Právě využití RDC/TMD mělo být jedním z aspektů 

zajišťujících potencionálně homogenní rozdělení pacientů s TMP v každé z jednotlivých 

studií. Tato úzká, avšak nutná specifikace k docílení relevantních výsledků pak s sebou 

přinesla nesouměrný počet jednotlivých použitých terapeutických technik, použitých 

v zařazených studiích. Terapeutické techniky a metody ve vybraných studiích tedy neobsahují 

v součtu všechny potencionálně využitelné terapeutické intervence a RCT využívající stejnou 

techniku léčby se nevyskytují vždy ve stejném množství. 

Heterogenita spočívá například v rozdílném počtu celkově prováděných intervencí 

s rozdílnou frekvencí provedení v rámci jednoho týdne. Z toho plyne i rozdílná frekvence 

provedených kontrolních měření u jednotlivých experimentů. Další limitací je rozdílné 

nastavení jednotlivých parametrů u přístrojové terapie, v našem případně u nejhojněji se 

vyskytující LLLT. Zde rozdíly nastupují ve zmíněném rozdílném nastavení jednotlivých 

parametrů laseroterapie, ale taktéž v době prováděné intervence, v místech aplikace či 

rozdílných aplikátorech. 

14.1 Diskuze k otázce č. 1 

 Z celkového počtu 18 studií, které splňovaly podmínky a byly následně zařazeny do 

této práce, 15 z nich ve svém výzkumu použilo k vyhodnocení efektivity daného 

terapeutického zásahu u pacientů s myogenní temporomanidibulární poruchou vizuální 

analogovou škálu bolesti v orofaciální oblasti (VAS). V těchto studiích bylo celkově obsaženo 

39 skupin s průměrným počtem 15,7 probandů na skupinu. U 30 skupin bylo shledáno 

statisticky významné snížení intenzity bolesti v orofaciální oblasti. Nejúspěšnější 

terapeutickou intervencí bylo v tomto ohledu využití LLLT, který byl použit u 40 % skupin ze 

všech signifikantně zlepšených. Následovala fyzikální terapie v 20 %, placebo terapie v 12 %, 

LTV v 7 %, manuální techniky v 7 %, suchá jehla a kombinovaná terapie také v 7 %. 

Experimenty zahrnuté do této práce byly novějšího data, v rozmezí 2011–2021, to může být 

jeden z aspektů většího množství studií využívajících laseroterapie, a také velké části skupin 
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podléhajících této modernější formě terapie v porovnání s nižším zastoupením ostatních 

technik. 

V rámci nastavení jednotlivých parametrů u LLLT panovala značná divergence. 

Některé studie využívaly bodový aplikátor při extraorální aplikaci, kde byla místa aplikace 

převážně cílena na m. masseter a m. temporalis, u některých i svalový úpon na dolní čelisti m. 

pterygoideus mediális. Další pouze při intraorální, kde byla aplikace cílena na m. 

pterygoideus lateralis. Některé studie využívaly ve svém designu místo bodového aplikátoru 

v pulzním nebo kontinuálním módu také cluster aplikátor (sprchový).  Rozdílná byla taktéž 

doba prováděné intervence, jejich celkový počet s rozdílnou frekvencí provedených 

terapeutických sezení v rámci jednoho týdne a s odlišně nastavenými jednotlivými parametry.  

Z celkových osmi studií disponujících terapeutickou intervencí formou nízko-výkonné 

laseroterapie jich šest obsahovalo kontrolní skupinu formou placebo terapie, jedna 

porovnávala LLLT s odlišnou terapeutickou technikou či s jejich kombinací a pouze jedna 

studie obsahovala kontrolní skupinu bez jakékoliv intervence. I přes značnou heterogenitu 

designu jednotlivých studií, které splňovaly kritéria pro zařazení do této práce, byly výsledky 

všech studií pozitivní a statisticky významné co se týče snížení intenzity bolesti v orofaciální 

oblasti. Je možné pozorovat, že dvě studie využívající CA aplikátor extra či intraorálně 

dosáhly pozitivních výsledků v rychlejším časovém úseku, a to ihned po jedné intervenci. 

Pouze v jednom ze zbývajících šesti experimentů využívajících bodového aplikátoru 

(v kontinuálním či pulzním módu) bylo provedeno měření ihned po první terapeutické 

intervenci, kde nebyl zásah statisticky efektivní.  

Herpich et al. (2017) ve své studii docílili statisticky významného snížení intenzity 

bolesti ihned do první aplikaci pomocí CA aplikátoru při extraorálním použití u všech tří 

skupin bez rozdílu mezi skupinami. Každá ze skupiny podstoupila aplikaci za pomoci LLLT 

s jinými parametry nastavení, viz tab. 1. O dva roky poté, Herpich et al. (2019), docílili v další 

RCT signifikantních výsledků při intervenci pomocí LLLT s CA aplikátorem, tentokrát při 

intraorálním provedení. Zde byly výsledky významné již druhý den od první intervence, ale 

ne ihned po absolvované terapii. Ahrari et al. (2012) při aplikaci lokálním aplikátorem v 

pulzním módu, cíleným pouze na bolestivá místa, získali taktéž statisticky významné 

výsledky, avšak až po dvanácté terapii. Po šesti intervencích nebyly výsledky statisticky 

významné. Sackli et al. (2015) při aplikaci LLLT bodovým aplikátorem v kontinuálním módu 

pozorovali statisticky významné snížení bolesti po dvanácti intervencích u obou 

experimentálních skupin v porovnání s placebo terapií, kdy probandi podstupující aplikaci na 
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nejbolestivější místa v MM a MT nedocílili statisticky výraznějších výsledků oproti skupině 

s aplikací na oblast předepsaných míst v těchto svalech. Silva et al. (2012) při aplikaci LLLT 

v kontinuálním módu bodovým aplikátorem na MM, MT a TMK docílili u obou 

experimentálních skupin v porovnání s placebo laserem statisticky významného snížení 

bolesti po 10 aplikacích, kdy skupina s nastavenou vyšší energetickou hustotou, viz tab. 1, 

docílila významnějších výsledků. Maria et al. (2012) při aplikaci LLLT bodovým aplikátorem 

v kontinuálním módu, cíleným na bolestivá místa MM a MT, získali signifikantní výsledky 

po 8 intervencích bez rozdílu mezi skupinami, kdy skupina 2 absolvovala placebo laser. Po 4 

týdnech od poslední intervence však pozitivní výsledky přetrvávaly pouze u skupiny 

s aplikací LLLT. Magri et al. (2016) docílili signifikantních změn po 8 intervencích při 

aplikaci LLLT v kontinuálním módu bodovým aplikátorem, avšak placebo skupina 

zaznamenala podobných výsledků. 30 dní od poslední intervence byly výsledky významné 

stále u obou skupin. Brochado et al. (2018) při porovnání samotné LLLT v kontinuálním 

módu pomocí bodového aplikátoru, oproti LLLT + TMT (MM, MT, MPL, MPM) a samotné 

TMT, zaznamenalipatrné statisticky významné snížení bolesti u všech skupin po absolvování 

šesté terapie z dvanácti, přetrvávající i 90 dní od poslední intervence.  

Z informací získaných v těchto zmíněných studiích je možné odvodit, že vzhledem 

k velkému množství všech proměnných, které aplikace nízko-výkonné laseroterapie 

představuje, bylo ve všech případech, při všech použitých hodnotách dosaženo pozitivních 

výsledků, a žádná z použitých hodnot nebyla zásadně nadřazena ostatním. Polemizovat se dá 

o již výše zmíněné vyšší efektivitě v kratším časovém úseku při použití CA aplikátoru.  

Elektroterapie, zastoupená v 20 % z celkově zlepšených skupin, se taktéž ve všech 

případech použití setkala s pozitivními výsledky, co se týče snížení intenzity bolesti 

orofaciální oblasti. Fyzikální terapie formou TENS a MENS využili ve své studii Saranya et 

al. (2019). Skupinu 1a (TENS) / 2a (MENS) představovali pacienti s intenzitou bolesti nižší 

než 5 na stupnici VAS. Skupinu 1b (TENS) / 2b (MENS) poté probandi s vyšší intenzitou než 

5. U všech skupin bylo použití této formy elektroterapie na nejbolestivější oblast MM a MT 

statisticky efektivní po 30 dnech o poslední intervence. Terapie pomocí TENS prokazovala 

kontinuálnější postupný nárůst její efektivity. Využití MENS přinášelo více dynamický 

průběh, kde po 4 intervencích byly patrné statisticky významné výsledky, což poukazuje na 

rychlejší efektivitu MENS oproti TENS. Nízkofrekvenční terapii typu TENS využil taktéž 

Ferreira et al. (2017), který porovnával okamžitý efekt jedné terapeutické intervence při 

aplikaci na MM a MT oproti placebo terapii. Statisticky významné snížení bolesti zde 
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nastupovalo ihned po prodělané terapii, a to pouze u skupiny absolvující TENS. Odlišný typ 

použil Gomes et al. (2012), který docílil statisticky významných výsledků při použití HVES 

na oblast MM a MT oproti skupině podléhající placebo terapii.   

Zajímavostí je úspěšnost placebo terapie, která byla dle výsledků shledána jako třetí 

nejúspěšnější způsob léčby. Při podrobnějším prozkoumání úspěšnosti placebo terapie je 

zajímavé, že z 11 celkových skupin byla placebo terapie ve 4 skupinách statisticky úspěšná a 

ve 3 z těchto 4 pozitivních výsledků se jednalo o placebo laseroterapii (Maia et al. 2012; 

Barbosa, et al. 2019; Magri et al. 2016). Pouhé očekávání pozitivních následků aplikace laseru 

může u pacientů taktéž podněcovat celkově kladné výsledky samotné nízko-výkonné 

laseroterapie. Avšak její efektivita se zdá být krátkodobá. Tomu napovídá studie Magri et al. 

(2016), kde placebo bylo stejně efektivní jakožto samotná LLLT oproti kontrolní skupině 

neabsolvující žádný druh terapie, ale po 30 dnech od poslední intervence pozitivní výsledky 

přetrvávaly pouze u skupiny podstupující pravou LLLT.  Naproti tomu ve studii Ferreira et al. 

(2017) byly při porovnání terapie pomocí TENS oproti placebu výsledky pozitivní pouze u 

skupiny podstupující pravou terapii. 

Kinesioterapie, DN, manuální techniky a kombinovaná terapie byly ve stejném 

procentuální zastoupení ve skupinách disponujících kladnými výsledky. LTV formu 

izometrického cvičení využil ve své studii Barbosa et al. (2019), který porovnával účinek na 

snížení intenzity bolesti oproti placebo LLLT. Po šestnácti intervencích bylo signifikantní 

snížení bolesti pozorováno u obou skupin, avšak lepších výsledků dosáhla skupina provádějící 

izometrii dolní čelisti. Suchou jehlu využil Özden et al. (2018), který ji shledal jako efektivní 

oproti kontrolní skupině, a vyšší efektivita nastávala při hlubší aplikaci do spoušťového bodu 

v MM (10mm hloubka průniku). Po třech intervencích bylo patrné významné snížení bolesti 

přetrvávající i tři týdny od poslední terapie. Manuální techniky, kde terapeutický zásah 

představoval uvolnění žvýkacích svalů za pomoci tlakové masáže jak extra-orálně, tak intra-

orálně, trakci a mobilizaci dolní čelisti a v některých případech i mobilizační, potažmo 

manipulační techniky na oblast krční páteře, se také setkaly se statisticky významnými 

výsledky ve všech případech. Studie Brochado et al. (2018) zkoumala rozdílnou efektivitu 

dvou terapeutických technik či jejich kombinace. Výsledky prokazovaly statisticky významné 

snížení bolesti jak u terapie za pomoci LLLT, tak při LLLT + TMT (MM, MPL, MPM, MT) a 

MOB (TMK) i při samotných manuálních technikách. Mezi skupinami nebylo významných 

rozdílů, kdy nízko-výkonný laser dosáhl stejných výsledků jakožto manuální terapie samotná 

či kombinace těchto technik po šesti sezeních. Leite et al. (2017) při porovnání manuální 
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techniky „Diacutaneous fibrolysis“, představující specifickou frikční masáž za pomoci 

ocelového „háku“ na oblast žvýkacích svalů, docílil signifikantních výsledků u obou skupin, 

jak u skupiny absolvující pravou DF, tak u skupiny s placebo terapií. Avšak skupina 

podstupující manuální techniku prokazovala výraznější výsledky. Kombinovanou terapii 

využil Tuncer et al. (2012), který prokázal statisticky efektivní použití manuální terapie 

formou mobilizace a technik měkkých tkání (TMK a krční páteře, TMT formou extra i 

intraorální) společně s autoterapií (LTV + edukace), nežli samotné autoterapie. Výsledky byly 

signifikantní u obou skupin, avšak kombinovaná terapie se prokazovala jako statisticky 

efektivnější po dvanácti intervencích. 

Ze všech víše zmíněných informací není zcela možné jednoznačně označit 

nejúčinnější fyzioterapeutickou intervenci za účelem snížení intenzity bolesti u myogenní 

TMP. Avšak nejhojnější zastoupení ve statisticky významně zlepšených skupinách 

představovalo LLLT oproti ostatním fyzioterapeutickým technikám, které nebyly zastoupeny 

v tak v hojném počtu, avšak dosáhly také ve všech případech signifikantně pozitivních 

výsledků vzhledem ke snížení intenzity bolesti v orofaciální oblasti. Lze tedy říci, že 

vzhledem k dohledaným studiím a počtu statisticky úspěšně léčených skupin se jeví jako 

nejúčinnější fyzioterapeutická intervence za účelem snížení intenzity bolesti orofaciální 

oblasti u pacientů s myogenní temporomandibulární poruchou nízko-výkonná laseroterapie 

v mediánu 9 intervencí. 

14.2 Diskuze k otázce č. 2 

K vyhodnocení druhé výzkumné otázky bylo použito 8 klinických randomizovaných 

studií splňujících kritéria pro zařazení do DP. V těchto 8 studiích s celkovým počtem 19 

skupin dosáhlo statisticky významného zlepšení PPT žvýkacích svalů po ukončení všech 

terapeutických sezení 7 skupin, s průměrným počtem 18,6 probandů na skupinu. Zde bylo ve 

42 % použito také nízko-výkonného laseru (LLLT). Dále suché jehly ve 28 %, manuálních 

technik a ET v 15 % v celkově zlepšených skupinách.  

LLLT bylo zastoupeno ve třech z osmi studií. Ve všech případech bylo 

využito kontinuálního módu s bodovým aplikátorem za účelem zvýšení PPT. Sancakli et al. 

(2015) ve svém experimentu došli k závěru, že aplikace cílená pouze na bolestivá místa 

v MM a MT je stejně statisticky efektivní jakožto ozáření předepsaných míst v těchto 

žvýkacích svalech po dvanácti aplikacích. Maria et al. (2012), taktéž při využití bodového 

aplikátoru v kontinuálním módu při aplikaci na bolestivá místa MM a MT, dochází k závěru, 
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kdy po osmi intervencích byly výsledky statisticky významné v porovnání s placebo terapií a 

po 30 dnech od poslední intervence přetrvávaly pouze u MM. Studie Magri et al. (2016) 

oproti tomu po osmi terapeutických zásazích za pomocí LLLT cíleného na MM, MT, TMK 

nedocílila statisticky významných výsledků. Z těchto informací je možné odvodit, že rozdílně 

nastavené hodnoty jednotlivých aplikací LLLT mohou způsobit terapeuticky odlišný 

výsledek. Studie Magri et al. (2016) použila ze všech zmíněných experimentů nejnižšího 

výkonu (20mw) s nejkratší vlnovou délkou (780 nm), kdy i s těmito použitými parametry 

dosáhla signifikantních změn, co se týče subjektivního hodnocení bolesti dle VAS. 

Özden et al., kteří využili suché jehly na ozřejmění subjektivního hodnocení intenzity 

bolesti dle VAS, se taktéž pokusili ozřejmit efektivitu této techniky na PPT žvýkacích svalů. 

V tomto případě se obě výzkumné skupiny podstupující DN setkaly se signifikantním 

zvýšením PPT při obou hloubkách průniku (5 mm / 10 mm), kdy větší hloubka nebyla 

efektivnější jakož tomu bylo při subjektivním hodnocení bolesti.  

Manuální techniky, přesněji techniky měkkých tkání využil ve svém experimentu 

Leite et al. (2017), který použil specifickou TMT nesoucí název diacutaneous fibrolisis (DF), 

čímž docílil statisticky významného zvýšení PPT žvýkacích svalů v porovnání s placebo 

terapií. Tato technika byla taktéž úspěšná, co se týče subjektivního snížení bolesti. Blanco et 

al. (2014) se pokusili ozřejmit okamžitý efekt technik měkkých tkání cílených nejen na 

žvýkací svalstvo, ale také na subocipitální a ischiokrurální svaly. Ve výsledku se nesetkali se 

statisticky významným úspěchem. Elektroterapie formou TENS využil Ferreira et al. (2017), 

který taktéž dosáhl signifikantního zvýšení PPT žvýkacích svalů ihned po jedné aplikaci u 

MM, kdy oblast aplikace ale také zahrnovala MT, který již statisticky významným zlepšením 

nedisponoval. Tento typ elektroterapie byl úspěšný i co se týče subjektivního vnímání bolesti. 

Kinesioterapie formou izometrického cvičení žvýkacích svalů, kterého využil Barbosa et al. 

(2019), se v tomto případě nesetkala s úspěchem.  

 Z informací výše zmíněných je patrné, že při snaze zvýšit PPT žvýkacích svalů nebyla 

úspěšnost terapeutických intervencí zahrnutých v těchto studiích, které splňovaly kritéria pro 

zařazení, 100%, jakož tomu bylo u ovlivnění intenzity bolesti hodnocené dle VAS. Zajímavé 

také je, že vzhledem k zvýšení PPT žvýkacích svalů již nebyla placebo laseroterapie úspěšná, 

jakož tomu bývalo u subjektivního hodnocení intenzity bolesti podle VAS. Opět se ale 

v největším počtu signifikantně zlepšených skupin vyskytoval nízko-výkonný laser, nyní 

pouze v kontinuálním módu s bodovým aplikátorem. Efektivní byla taktéž odlišná forma 

fyzikální terapie, přesněji nízkofrekvenční elektroterapie TENS, která zaznamenala významný 
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efekt ihned po jedné terapii. Účinné byly také manuální techniky, které při cílení na samotné 

žvýkací svalstvo ve větším počtu aplikací prokazovaly výrazně pozitivní efekt. Nelze tedy 

opět jednoznačně říci, jaká fyzioterapeutická intervence je zcela nejúčinnější. Avšak největší 

procentuální zastoupení ve statisticky zlepšených skupinách představoval opět LLLT 

v mediánu 8 intervencí.  

14.3 Diskuze k otázce č. 3 

Co se týče ozřejmění nejúčinnější intervence vzhledem ke zvýšení maximálního 

otevření úst u pacientů s myogenní TMP, došlo k vyhodnocení výsledků u 12 studií 

s celkovým počtem 31 skupin. Statisticky významného zvýšení MMO dosáhlo po ukončení 

všech terapeutických sezení 12 skupin s průměrným počtem 16,7 probandů na skupinu. Zde 

bylo ve 42 % použito nízko-výkonného laseru (LLLT). Dále elektroterapie ve 34 %, 

kombinovaná terapie v 8 %, samostatné techniky měkkých tkání a LTV představovaly každá 

také 8 %. 

Tři autoři se setkali se statisticky významnými výsledky při použití LLLT, a dva 

nikoli. Signifikantně pozitivních výsledků dosáhl Silva et al. (2012), který při aplikaci LLLT 

v kontinuálním módu bodovým aplikátorem na MM, MT a TMK docílil u obou 

experimentálních skupin v porovnání s placebo laserem statisticky významného zvýšení 

MMO po 10 aplikacích, přičemž lepší výsledky měla opět skupina s vyšší energetickou 

hustotou laserového paprsku. Sancakli et al. (2015) dosáhl po dvanácti aplikacích zvýšení 

MMO u obou skupin, jak při cílení na bolestivá místa, tak na předepsaná místa aplikace MM 

a MT. Aplikace LLLT nyní v pulzním módu, který využil Ahrari et al. (2012), se při aplikaci 

cílené pouze na bolestivá místa setkal také se statisticky významným zvýšením MMO. 

Neúspěch zaznamenal Herpich et al. (2017), který při využití LLLT s cluster aplikátorem na 

MM a MT nedocílil pozitivního efektu na MMO. O dva roky později se Herpich et al. (2019) 

opět pokusil využít stejného aplikátoru (CA), nyní při intraorálním provedení, při kterém se 

ale opět nesetkal s úspěchem. 

Elektroterapii, objevující se ve 34 % celkově zlepšených skupin, využila studie 

Saranya et al. (2019), a to formou TENS a MENS. TENS skupina prokazovala plynulé 

navyšování rozsahu pohybu dolní čelisti do deprese během pěti intervencí. Skupina 

podstupující terapii za pomoci MENS oproti tomu vykazovala prudký nárůst účinnosti po 

třech aplikacích, přičemž po pěti aplikacích bylo statisticky zvýšení MMO u obou skupin 

podobné a přetrvávalo i po 30 dnech od posledního terapeutického zásahu.  
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Využití kombinované terapie bylo možno nalézt ve dvou randomizovaných 

kontrolovaných studiích, přičemž poměr úspěšných a neúspěšných skupin byl 1:1.Tuncer et 

al. (2012) při použití kombinované terapie, zahrnující manuální intervenci formou mobilizace 

(TMK a krční páteře, TMT formou extra i intraorální) společně s autoterapií (LTV + 

edukace), v porovnání se samotnou autoterapií, docílil statisticky významného zvýšení MMO 

po dvanácti intervencích u obou skupin, přičemž skupina absolvující kombinovanou terapii 

vykazovala signifikantně lepší výsledky. Reynolds et al. (2020) se oproti tomu při využití 

kombinované terapie formou manipulace horní krční páteře a atlanto-okcipitálního skloubení 

společně s technikami měkkých tkání na oblast subokcipitálních svalů, cvičením zaměřeným 

na oblast krční páteře, dolní čelist a edukací nesetkal s úspěchem. Mezi těmito skupinami byla 

hlavním rozdílem odlišnost místa aplikace manuálních technik, kdy ve studii Tuncera et al. 

(2012) bylo primárně cíleno na oblast žvýkacích svalů. 

8 % představují v signifikantně zlepšených skupinách samostatně použité techniky 

měkkých tkání. Využily je tři studie, a pouze jedna se setkala s úspěchem. Leite et al. (2017) 

použil manuální techniku „Diacutaneous fibrolysis“, představující specifickou tlakovou masáž 

na oblast žvýkacích svalů, se kterou dosáhl statisticky významného zvýšení MMO po osmi 

intervencích, oproti skupině podstupující placebo terapii. Kalamir et al. (2013) se oproti tomu 

při využití technik měkkých tkání intra-orálně, konkrétně při tlakové masáži cílené na MPL, 

úponovou šlachu MT a oblast sphenopalatinálního ganglionu, nesetkal se statisticky pozitivně 

významnými výsledky co se týče zvýšení MMO. Blanco et al. (2014) se pokusili ozřejmit 

okamžitý efekt technik měkkých tkání cílených nejen na žvýkací svalstvo, ale také na 

subocipitální a ischiokrurální svalstvo. Ve výsledku se nesetkal se statisticky významným 

úspěchem. Opět při hodnocení parametru, který pacienti nehodnotili subjektivně, ale byl 

vyhodnocen skrze vyšetřujícího objektivní formou, nebyla placebo laseroterapie úspěšná, 

jakož tomu bylo u hodnot PPT. 

Z informací získaných z výše uvedených randomizovaných kontrolovaných klinických 

studií, splňujících kritéria pro zařazení, není vzhledem ke zmíněné značné heterogenitě 

jednotlivých studií jednoduché zcela jasně označit jednu ze zmíněných intervencí jakožto 

nejúčinnější z hlediska zvýšení MMO u pacientů s myogenní temporomandibulární poruchou. 

Znovu se ale ve skupinách se statisticky významným zvýšením MMO nejvíce procentuálně 

vyskytoval LLLT. Přičemž u skupin signifikantně zlepšených se LLLT objevoval s využitím 

bodového aplikátoru jak v kontinuálním, tak pulzním módu. 
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15   LIMITACE 

 Studie uvádějící limitace jejich výzkumu, na něž při provádění experimentu narazily, 

se ve většině případů shodují v následných limitacích: nízký počet probandů, zkoumání 

převážně krátkodobého efektu dané terapie, či absence kontrolní skupiny bez intervence. 

Herpich et al. (2017, 2019) dále udává v obou svých experimentech nábor probandů pouze 

z jedné terapeutické kliniky, což přináší omezený počet potencionálně použitelných pacientů. 

Kalamir et al. (2013) považuje za limitaci zařazení pouze chronických stádií 

temporomandibulární poruchy. Sancakli et al. (2015) při použití nízko-výkonného laseru  

popisuje jako limitaci použití pouze jednoho typu nastavení volitelných hodnot. Ferreira et al. 

(2017) ke globálně zmíněným limitacím přidává možnost ovlivnění výsledků skrze aplikaci 

dané intervence (TENS) více nežli jedním terapeutem. Reynolds et al. (2020) a Leite et al. 

(2017) přidávají zajímavou myšlenku ve smyslu nehomogenity vstupní intenzity bolesti u 

všech probandů. Velké rozdíly ve vstupní velikosti intenzity bolesti jednotlivých probandů 

pak mohou zkreslovat efektivitu použité intervence na tento hodnoticí parametr. Leite et al. 

(2017) k tomuto přidává zařazení pouze ženské části populace. Efektivita na opačné pohlaví 

není tedy zcela známa. Totéž za limitace ve svém experimentu pokládá i Barbosa et al. 

(2019), jehož studie taktéž disponovala pouze ženskou částí populace. Tuncer et al. (2012) 

poukazuje na nemožnost kontroly kvality a také kvantity provádění zadané autoterapie, což 

snižuje validitu výsledků.  Více autorů udává problém v divergentním složení pacientů 

vzhledem k intenzitě bolesti při započetí studií. Probandi s nižší vstupní intenzitou bolesti 

nemají takový prostor pro potencionální zlepšení, jakož tomu je u pacientů disponujících 

vyšší intenzitou bolesti (Reynolds, 2017; Tuncer, 2012; Barbosa, 2019). 

 Limitací vztahující se konkrétně k této diplomové práci je především několikrát 

zmíněná rozdílná struktura jednotlivých studií. Dále zahrnutí obou stádií poruchy, jak stádia 

akutního, tak chronického, což může být z mého pohledu dalším z faktorů zkreslujících 

výsledky. Přístrojová terapie vzhledem k velkému počtu nastavitelných hodnot přináší velký 

problém vzhledem k porovnání jednotlivých výsledků. Dále nejednotná frekvence 

terapeutických sezení, jejich rozdílná doba, věk probandů či jejich pohlaví. Navzdory všem 

zmíněným limitacím je možné konstatovat, že terapeutické využití LLLT, v rozumně 

nastavených hodnotách, přináší pozitivní terapeutický efekt na každý vybraný hodnoticí 

parametr této práce u pacientů s myogenní temporomandibulární poruchou. Nejvíce efektivní 

parametry a počet jejich aplikace by mohly být předmětem dalších studií, což by mělo velký 

přínos, co se týče využití v praxi. 
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16   ZÁVĚR 

 Hlavním cílem této diplomové práce bylo zhodnotit jednotlivé terapeutické intervence 

vzhledem k třem stanoveným hodnoticím parametrům a vzhledem k výsledkům stanovit 

nejúspěšnější fyzioterapeutickou intervenci při léčbě myogenní TMP, která je dle Franco et al. 

(2010) nejčastějším podtypem temporomandibulárních poruch. Mezi sledované parametry 

patřila intenzita bolesti, hodnocená pomocí vizuální analogové škály (VAS), velikost 

maximálního otevření úst (MMO) a PPT žvýkacích svalů. 

 Předmětem první části této práce bylo shrnutí základních teoretických informací 

ohledně samotného čelistního kloubu a následně temporomandibulární poruchy. Zahrnuty 

jsou informace ohledně anatomického uspořádání kloubu, jeho biomechaniky a možnost 

funkčního zřetězení napříč pohybovým systémem. Dále byl předmětem zájmu výskyt 

temporomandibulárních poruch, jejich patogeneze a symptomatologie, vyšetření tohoto typu 

onemocnění, jednotlivé druhy a závěrem možnosti léčby. 

 Druhá část obsahuje samotnou literární rešerši s celkem třemi výzkumnými otázkami. 

Všechny otázky byly stanoveny s cílem objasnění efektivity fyzioterapeutické intervence, 

přičemž každá z otázek měla zodpovědět úspěšnost jednoho ze tří předem stanovených 

hodnoticích parametrů. Ke zodpovězení otázek bylo použito celkem 18 studií, které splňovaly 

zadaná kritéria. Z důvodu většího množství použitých literárních zdrojů jsou jednotlivé studie 

zpracovány formou tabulek, z nichž byly následně vytvořeny čistě výsledkové tabulky pro 

snadnější orientaci.  

 Výsledky získané ze zařazených randomizovaných kontrolovaných klinických studií, 

následně podrobené pečlivé analýze, podporovaly vzhledem ke všem stanoveným otázkám 

fyzikální terapii, fototerapii formou nízko-výkonného laseru. Vzhledem k nejednotnému 

množství provedených intervencí byl dodatečně vypočítán medián a průměr prováděných 

intervencí, sloužící k lepší implementaci výsledků do samotné klinické praxe fyzioterapeuta.  

 Temporomandibulární poruchy jsou i v této době ne příliš diskutovanou patologií. 

Znalost teoretických informací ohledně samotné anatomie tohoto kloubu a možnosti případné 

léčby jeho poruchy nejsou v praxi tak bohaté, jak tomu bývá u větších kloubů a jejich 

případných patologií. V procesu tvorby jsem měl tedy možnost doplnit vlastní vědomosti, co 

se týče této problematiky, a také zlepšit schopnost vyhledávání odborných zdrojů 

v jednotlivých databázích. 
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