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Kniha doc. MUDr. Jiřího Zeme-
na, Ph.D., je rozdělená do 10 kapi-
tol, v nichž autor rozebírá poruchy
v oblasti temporomandibulárního klou-
bu (TMK) z pohledu zubního lékaře
v terénní praxi.

Jednotlivé kapitoly jsou postaveny
logicky, ve schématu rozdělení poruch
a popisu – charakteristiky jednotlivých
nozologických jednotek. Po diagnostic-
ké části autor věnuje podstatný prostor
terapii těchto poruch, včetně poruch
mobility a včetně úrazů.

Po definování pojmu temporoman-
dibulární poruchy (TMP) se 2. kapito-
la věnuje funkční anatomii žvýkacího
systému. Oceňuji právě pohled klinické
anatomie. Autor logicky spojuje jednot-
livé struktury stomatognátního žvýka-
cího systému do jednoho celku, a tak
poskytuje čtenáři harmonický pohled
na jeho normální funkci i případné
poruchy.

Ve 3. kapitole o epidemiologii TMP
autor uvádí stručné základní percentu-
ální zastoupení výskytu poruch TMK
z pohledu věku pacienta a pohlavních
rozdílů. Konstatuje, že ženy vyhledá-
vají ošetření 3–7x častěji než muži.
Polemika o důvodech tohoto stavu není 
dodnes uzavřená.

Ve 4. a 5. kapitole jsou popsány
jednotlivé subjektivní i objektivní sym-
ptomy TMP, hlavně bolest, auskultač-
ní fenomény, poruchy mobility v TMK
a svalové projevy. Autor zdůrazňuje, že
jednoznačně určit univerzální příčinu
vzniku TMP se doposud nepodařilo.
Etiologie onemocnění TMK je spíše
multifaktoriální.

V 6. kapitole jsou TMP rozděleny do
šesti základních skupin, přičemž autor
upozorňuje, že v dalším textu se sou-
středí hlavně na poruchy nejčastější.

V 7. a 8. kapitole se autor velmi pre-
cizně věnuje diagnostice poruch TMK
– od anamnézy, klinického vyšetření 

subjektivní i objektivní symptomatologie 
(především auskultaci zvukových feno-
ménů a palpaci žvýkacích svalů) až po 
zobrazování struktur TMK (8. kapitola). 
Obě kapitoly jsou názorně interpretova-
né na obrázcích schematických i reál-
ných. V kapitole zobrazovacích metod 
oceňuji, že na poměrně malém počtu 
stran dokázal autor vyčerpat a prakticky 
popsat jak klasická rentgenová zobraze-
ní, tak i CT a NMR metodiky. Praktičtí 
zubní lékaři je sice obvykle neindikují, 
je ale vhodné, aby o nich byli informo-
váni, především z pohledu kontaktu se 
specializovanými pracovišti.

Poslední dvě kapitoly jsou nejrozsáh-
lejší a zabývají se terapií a diagnostikou 
nejčastějších TMP z pohledu zubního 
lékaře v terénní praxi. Autor citlivě 
odděluje možnosti specializovaných 
pracovišť (poradních). Důležité jsou 
informace o odlehčování TMK struk-
tur nákusnými dlahami. Autor uvádí 
rozpětí zvýšení skusu od 1,5 mm do 
5 mm. K této problematice mám skrom-
né doplnění, že dnes jsou u dysfunkcí 
TMK doporučovány i tzv. myorelaxač-
ní dlahy s optimálním zvýšením skusu 
v rozpětí 7–8 mm (vědecky ověřený 
průměr maximální relaxace žvýkacího 
svalstva je 8,15 mm).

Už z předchozích publikací autora
je známa vysoká úroveň a podrobné
rozpracování farmakologické terapie
TMP. Instruktážně jsou zpracovány
masáže a relaxační cvičení, doplněné
názornými obrázky. Autor nezapomněl
ani na význam psychoemočního stresu,
úpravu okluze, ortodontickou terapii,
fyzikální léčbu a invazivní metody
léčení TMP.

V závěru (10. kapitola) nabízí autor
vynikající souhrn nejčastějších one-
mocnění TMK struktur s jejich sym-
ptomatologií, diagnostikou i terapeu-
tickými možnostmi. Čtenář může
v této části využít všechny předešlé
informace a fundovaně se orientovat
v poměrně složité problematice tem-
poromandibulárních poruch.

Dovolím si jen drobnou poznámku.
Je na škodu věci, že autor, o němž je
známo, že pracuje s velmi širokou bází 
literatury na dané téma, vynechal pře-
hled základních literárních citací. 
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