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35فصل 
ساختار و عملکرد مفصل تمپورومندیبولر 

motionفراهم آوردن :TMJکرد اصلی مندیبل و لعم-1

2-free movement تکلم، بلع و تنفس وجود داردهنگام .
3-load-bearing movementهنگام جویدن و بریدن وجود دارد .
مســتقیماً از مراکــز (گیــرد از اســتخوان ممبرانــوس شــکل مــیarticulatingهــاي ســتانداران قســمتپدر -4

).اسیفیکاسیون اینتراممبرانوس
ریوست احاطه پطور کامل توسط ل و کندیل مندیبل بهوراپهاي اسکواموس تم، استخوانarticulatingنواحی -5

. دهندثانویه را شکل میTMJنواحی هستند که شوند و همانمی
. گیردشکل می) رایمريپTMJ(از همان غضروف TMJستاندار کل پهاي غیرـ در گونه6
. سازدهاي گوش میانی را هم میاستخوانچهPrimitive TMJستانداران پـ در 7
مزانشیمال دو تا بالستماي جدا بـراي  condensationدر هفته دهم جنینی و از Secondary TMJدر انسان ـ 8

. کندورال و کندیل شروع به تکامل میپهاي تماستخوان
شـوند کـه باعـث رسـوب اسـتخوان روي      ورال تبدیل به استیوبالست مـی پهاي مزانشیمال کندیل و تمـ سلول9

. وندشاستخوان ممبرانوس می
فیبـروز  denseوشاند در اوایل تکامـل خـودش بـه بافـت آرتیکـولر      پریوستی که این سطوح مفصلی را میپـ 10

. شودتبدیل می
: افتدـ در مرکز کندیل اتفاق می11

subchondral،شود و با مکانیسم اندوکنـدرال میgrowth centerتکامل غضروف باعث تبدیل شدن آن به 

bone formationافتدفاق میات .
هاي مزانشیمال باالي بالستماي کندیل ـ منشأ دیسک چیست؟ باند سلول12
: مزانشیمال باالي بالستماي کندیلهايـ سلول13

تمایز به دیسک) الف
. عضله تریگوئید لترال استextentionدیسک مشتق از )الف

ابطـه دنتـال و اسـکلتال مگـزیال و منـدیبل      و رdentitionمتناسب با تکامل TMJو شکل configurationـ 14
. وجود نداردeminenceاست و flatدر نوزادي آرتیکولرفوسا . است

. شوددیدار میپfossaشود و بیشتر میgrooveبا رویش دندان شیري، 
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. شودمیfinal adult formationرویش دندان دائمی باعث 
. شودمیeminenceفوسا و flatteningبه شکل TMJدندانی باعث تغییرات ثانویه بی

. نقش دارندgradual formationـ نیروهاي آرتیکولر در این 15
steepباعـث  deep biteمـثالً  . ـ رابطه دنتال و اسـکلتال مگـزیال و منـدیبل روي شـکل مفصـل تـأثیر دارد      16

eminenceشودمی .
سـازي اندوکنـدرال   ها حاصل استخوانلر دارند، اینـ بیشتر مفاصل سینوویال غضروف هیالن در سطح آرتیکو17

. روز همبندي وجود داردب، آوسکولر و فیdenseبافت TMJدر سطح آرتیکولر . هستند
phylogeneticو ontogeneticدهنـده خصوصـیت   نشـان TMJـ نبودن غضروف هیـالن در سـطح آرتیکـولر    18

. تکامل است
وجود دارد ولی جزئی از مفصل نیست چون توسط بافـت  secondaryـ در مرکز کندیل درحال رشد غضروف 19

. شودوشانده نمیپریوست پآرتیکولر مشتق از 
: ـ آناتومی جراحی20

ارتمـان تحتـانی انجـام    پدر کمrotatingارتمان فوقانی و حرکات پدر کمtranslatory (Gliding)حرکات ·
. شودمی

قـدام  . گیـرد جا مـی ورال است که کندیل در آن پرون استخوان تمتقعر د) فوساي مندیبولر(گلنوئید فوسا ·
انیک است کـه  پلیت تمپآن، posteriorورال است و پتم) در واقع قوس زایگوما(articular eminenceآن 

. دیواره قدامی گوش خارجی هم هست
. ، ترانس لوسنت استمینیشننازك و گاهی هنگام ترانس ایلوGFسقف ·
·articular fossa بخشی ازGF وشیده شده است و فقط در بخـش اسـکواموس   پاست که با بافت آرتیکولر

. ورال قرار داردپاستخوان تم
. شودو باریک مارك میlowها توسط یک ریج یا کرست بوردر لترال آرتیکولر فوسا، بعضی وقت·
ه بخش آرتیکولر و غیرآرتیکـولر را  انواسکواموس کپیک فیشور داریم به اسم تمGFوسترولترال پدر بخش ·

. کندانیک جدا میپیعنی بخش اسکواموس را از تم. کنداز هم جدا می
ان پـ هـاي تم انی بـین بخـش  پـ روز و تگمـان تیم تـ پلیـت اسـتخوانی   پانواسکواموس، پدر مدیال فیشور تم·

انواسـکواموس  پتمبه جاي این که همین فیشـور  GFدر امتداد بخش مدیال . شودروترود میپواسکواموس 
انیک خلفی پتروتمپترواسکواموس قدامی و پرا داشته باشیم دو تا فیشور داریم به اسم 

انی و عروق خونی پشود و اجازه عبور عصب کورداتممیwideبه صورت لترالی اندکی انیکپتروتمپفیشور ·
. دهدانیک را میپتمآنتریور

. قرار دارند ولی در آرتیکولر فوسا نیستندGFانیک درون پتروتمپساختارهاي نورووسکولر درون فیشور ·
21-articular eminence :

) میزان تحدب و تقعر خیلی متغیر است. (استconcaveو در فرونتال convexنماي طرفی در ·
·Large articular surfaceدارد .
·transverse bar دیواره قدامی آرتیکولر فوسا و ،rootیگوماتیک آرك استخلفی زا .
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. وجود داردeminence ،Fine bony ridgesاغلب در بوردرهاي مدیال و لترال ·
. وشاند نازك استپبافت فیبروزي که سقف فوساي آرتیکولر را می·
جا اسـتخوان هـم   این(است ) firm)quite firmوشاند ضخیم و کامالً پرا میeminenceبافت فیبروزي که ·

) س استضخیم و دن
جزء سطح آرتیکولري نیست . هاي استخوانی کوچک وجود داردروجکشنپ، articular eminenceدر لترال ·

. استTMLو ناحیه اتصال بخشی از 
: یسکد-22

·firm, oval, fibrous plate بین کندیل و آرتیکولر فوسا وeminenceاست .
. تر استنازك(intermediate)بخش مرکزي ·
. چسبدمیTMJسول پبه کanterior attachmentدر قدام، ·
وجود دارد که یک بافت همبند دوالیـه وسـکوالریزه   ) posterior attachment)bilaminarzoneدر خلف، ·

. ضخیم است
·posterior attachment ذخیره عصبی و خونی فراوان ،)profuse (دارد .
و مسـتقیماً و محکـم بـه    ) بـرعکس قـدام و خلـف   (صـل نیسـت   سـول مت پک در مدیال و لترال بـه ک سدی·

poleهاي مدیال و لترال کندیل متصل است .
23-Bilaminar.Zone

upper fibroelastic Layer: الیه فوقانی·

: اتصال دارد به
postglenoid processـ1

posterior articular lipـ2

tympanosquamous fissureـ3

lower fibrous layer: الیه تحتانی·

اتصال دارد به بخش خلفی گردن کندیل، درست زیر بافت آرتیکولر 
شوند کـه محتـوي بافـت    در خلف از هم جدا میintermediateهاي تحتانی و فوقانی توسط الیه این الیه·

. شودسول مفصلی متصل میپاست و به دیواره خلفی کlooseهمبندي 
24-positionبخـش کـوچکی از   . ط با کندیل متناسب با کشش سرفوقانی تریگوئید لترال استدیسک در ارتبا

دیسـک محکـم بـه    . سر فوقانی لترال تریگوئید به کندیل هم متصل اسـت . این عضله متصل به دیسک است
poleمدیال و لترال کندیل متصل استهاي .

. نقشی در حرکت دیسک آرتیکولر نداشته باشدLPشاید عضله -25
و TMJسـول  پدیسک آرتیکولر از بلوك مزانشمال باالي بالستماي کندیل کـه بـه ک  ontogeneticاز لحاظ -26

. آیدشود به وجود میعضله لترال تریگوئید تبدیل می
سـول و  پخـود بـه ک  original connectionتریگوئیـد، اغلـب بـه    ) upper most(ـ در بزرگساالن سر فوقـانی  27

. اندمدیسک آرتیکولر متصل می
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وشـاند عـروق خـونی    پورال و مندیبولر را مـی پو الیه آوسکولر فیبروز که سطح تمintermediate zoneدر -28
considerable reactionفقدان ساختارهاي نورووسکولر در این جا منطبق با این فرضـیه اسـت کـه    . نداریم

force  د مهـم دیسـک   یشـنهاد شـده اسـت عملکـر    پ. دهـد در امتداد این بخش مفصـل رخ مـی)the main

function (ورال استپکاهش تجمع استرس بین سطح آرتیکولر کندیل و بخش اسکواموس تم .
: کندیل-29

متر میلی8-10متر، انتروپوستریور میلی15-20: ابعاد لترالی·
·long axis لن مندیبولر راموس داردپدرجه با 90کندیل زاویه .
تقریباً در مارژین قدامی فورامن مگنوم بـه هـم   پهاي راست و چطولی کندیلمحور. استFlareراموس ·

درجـه متفـاوت   145-170زاویه بین دو راموس از ). anterior margin of foramen magnum. (رسندمی
. است

) from the front(رو و در نمـاي روبـه  convexبه شـدت  ) from the side(سطح آرتیکولر در نماي طرفی ·
. استconvexکمی 

شـده  bentاست لذا درنماي لترال گردن کندیل بـه جلـو   upward and forwardسطح مفصلی به سمت ·
)ben forward (رسدنظر میبه .
هـاي  هـاي برجسـته متعـدد بـه بخـش     دارد که با کرستtentlikeیک الگوي convexityرو در نماي روبه·

. مدیال و لترال تقسیم شده است
·lateral pole :یابداندکی وراي سطح خارجی راموس گسترش می .

rough است براي اتصال دیسک وTML

·medial pole : اندکی . روترود استپبه اندازه قابل توجهی به وراي سطح داخلی راموسrough است براي
اتصال دیسک آرتیکولر 

ایـن بافـت فیبـروز از    (شـوند  وشیده میپو صاف هاي سطح استخوانی توسط بافت فیبروز ضخیم نظمیبی·
. یابدریوست مندیبل ادامه میپریوست مشتق شده و مستقیماً با پ

: غشاء سینوویال-30
. الیه شدیدًا وسکوالریزه است·
شـود،  بـه آن وارد نمـی  compressive forceبافت همبندي است کـه تمـام سـاختارهاي آرتیکـولر را کـه      ·

. وشاندپمی
را posterior attachmentسـینوویال، سـطوح فوقـانی و تحتـانی     ) the largest area(تـرین ناحیـه   زرگب·

. وشاندپمی
·posterior attachment   سـول متصـل   پشامل بافت همبندي نازك است که بوردر خلفـی دیسـک را بـه ک

. کندمی
. وشاندپسول فیبروزه را هم میپبافت سینوویال قسمت داخلی ک·
. هاي سنگین می خورداست، غشاء سینوویال در خلف چینGFوقتی کندیل در ·
. شودشوند و بافت سینوویال کشیده میدید میپشود فولدها ناروترود میپوقتی کندیل به قدام ·
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: کپسول-31
) quite thin. (در انترومدیال، مدیال و خلف نازك است·
. است) thick(چسبد ضخیم ه به آرتیکولر توبرکل میدر انترولترال و لترال یعنی جایی ک·
نـنس، فوسـا و   هاي خارجی آرتیکولر امیورال در امتداد محدودهپسول به بخش اسکواموس استخوان تمپک·

pre-glenoid planeچسبدمی .
. استTMLسول، پکreinforcedبخش لترال ·
.  ودششروع میpostglenoid processسول از پک: در خلف·

posterior articular lipانوسکواموس وجود داردپو فیشور تم .
32-TML :

. دو الیه دارد·
: الیه سطحی·

*wide وfanshapeاست .
*originهن در امتداد آرتیکولر توبرکل داردپ .
*insertion باریک در امتداد گردن کندیل
. آیندمیdown and backصورت اوبلیک به سمت فیبرهاي قدامی از توبرکل آرتیکولر به*
. تري دارندفیبرهاي خلفی جهت عمودي*
. کندرا کنترل میeminence fossaاز distractionحرکات *

: الیه عمقی·
) narrow(باریک است *
) oriented horizontally(صورت افقی قدامی خلفی قرار گرفته هب*
که در امتـداد توبرکـل آرتیکـولر قـرار گرفتـه،      crestچسبد و به یک کندیل میلترالpoleدر امتداد *

. شودمتصل می
. گویندمیlateral pole ligamentبه آنگاهی *
. کندجلوگیري میexcessive retrusiveاز حرکات : عملکرد *

TMLول و انترولتـرال  سـ پکنـد، بخـش قـدامی ک   روتروزیو را کنترل میپسول حرکات پوستریور کپبخش -33

اعمـال  jaw-closingهاي علت کشش عضلهها بهالبته اکثر این محدودیت. کندروتیشن کندیل را محدود می
. شودمی

اسفنومندیبولر، استیلومندیبولر: هاي فرعیلیگامان-34
: لیگامان اسفنومندیبولر-35

خار اسفنوئید : مبدأ·
downward and outward: جهت·

·insertion: در بوردر فوقانی فورامن مندیبولر(لینگوال (
Meckleغضروف : منشأ جنینی·
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در اکثر افراد، لیگامان اسفنومندیبولر یک الیه نازك از بافت همبندي است که بوردرهاي قـدامی و خلفـی   ·
تا مـانع از وارد  کندکنند محافظت مینامشخص دارد و از عروق و اعصابی که از فورامن مندیبولر عبور می

. شودفکدر هنگام باز و بسته کردن additional tensile stressشدن 
. در شرایط نرمال، لیگامان اسفنومندیبولر در حرکت فک نقشی ندارد·

: لیگامان استیلومندیبولر-36
) reinforced sheet of cervical fascia(شده از فاسیاي سرویکال است یک شیت تقویت·
زایده استیلوئید و لیگامان استیلوهیوئید : منشأ·
·insertion: انگل
شوند و بقیـه در طـول سـطح عضـله تریگوئیـد      شتی بخش تحتانی راموس متصل میپاکثر فیبرها به لبه ·

. یابندمدیال به فاسیاي عمقی امتداد می
. داردthickened cord likeبوردر فوقانی لیگامان استیلومندیبولر، ساختار ·
. استlooseاند، لیگامان ها بستهوقتی فک·
. استlooseاست لیگامان wide openها وقتی فک·
. استtenseروتروژن حداکثر است لیگامان پوقتی مندیبل در ·
excessive protrusive movementمحدود کردن :عمل·

)TML ،excessive retrusionکندرا محدود می.(
. هاي فرعی هستندنومندیبولر و استیلومندیبولر، لیگاماناسف-37
38-Masseter Muscle :

. شوددهی میعصبV3شود و توسط شاخه مستریک عصب از اولین شکاف برانشیال مشتق می·
. دارد) کوچک(عضله چهارگوش است که دو بخش سطحی و عمقی ·
: بخش سطحی·

: منشأ*
) به شکل الیاف تاندونی متراکم(وما بوردر تحتانی قوس زایگ¡
. گیردس مگزیال منشأ میسروپترین فیبرها ازگوشه خارجی زایگوماتیک قدامی¡
ورال پها از سوچور زایگوماتیکوتمترخلفی¡

: جهت*
ایین پمدیالی و به سمت : در نماي فرونتال¡
downward, back ward: در نماي لترال¡

*insertion : 1(انگل
3

تحتانی بوردر خلفی راموس و بوردر تحتانی مندیبل تا ناحیه مولر سوم 

. وشاندپرا مینیمه تحتانی راموس*
و بـه فیبرهـاي عضـله مـدیال     ) wrap around(یچنـد  پالیاف سطحی در خلف و اینفریـور انگـل مـی   *

. یونددپتریگوئید در رافه تندینوس می
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کـردن و  wrap aroundوسـترواینفریور انگـل و   پرفشـیال در  پچسبیدن الیـاف سو arrangmentاین *
. متصل شدن به فیبرهاي مدیال تریگوئید در رافه تندینوس را اسلینگ تریگومستر می گویند

وشـیده  پبخش سطحی توسط الیه تاندونی قوي که از قوس تا یک سـوم فوقـانی عضـله امتـداد دارد     *
. شودمی

:عمقیبخش·
. بخش سطحی و عمقی در قدام متصلند ولی در خلف قابل جدا شدن هستند*
: مبدأ*

زایده آرتیکولر anterior slopeکل قوس زایگوما تا ¡
TMJسول پکتعداد کمی از لترال وال¡

*insertion :
رفشیال در طول راموس  پباالي بخش سو¡
. رار داردکس مثلث در قدام قپمثلثی شکل است و آ¡

30-40بـا زاویـه   downwardکه جهت تقریباً عمـودي دارنـد بـه سـمت     deepدر نماي لترال الیاف *
. روندتر سطحی میدرجه به سمت فیبرهاي اوبلیک

. دهدرترکشن میdeepتروما میگه که بخش 10فصل : عمل*
: عمل عضله مستر·

1-levator)deep :vertical force ،superficial : لـن  پنیرویی که اندکی جهت قدامی دارد و تقریباً به
)اکلوزال مولرهاعمود است

. کندیک نیروي با جزء لترال هم به مندیبل وارد می-2
. شودونوئید وارد میرشاخه عصب مستریک در عمق عضله قرار دارد و از ناچ ک: تروما10فصل ·
. استشریان تغذیه کننده این عضله شریان مستریک·

: ورالیسپعضله تم-39
) تروما(V3از انتریورترانک deep temporalis: عصب·
: خونرسانی·

) تروما) (ورالپرفشیال تمپاز سو(ورال پمیدل تم*
) از اینترنال مگزیالري(ورال پتمپدی*

·Origin :
) جاستمبدأ عضله همینترین اصلی(ورال پفوساي تم-1
) narrow part(ریتالپاستخوان -2
ورال بال بزگ اسفنوئید پسطح تم-3
) ورال استپکه قسمت جداکننده اوربیت و فوساي تم(posterior orbitalتوم پس-4
آیـد ایـن فیبرهـا هـم بـه آن      ایین مـی پهمزمان که عضله به سمت (ورال اسفنوئید پکرست اینفراتم-5

) اضافه می شود
) گیرندز فیبرها از این منشأ میخیلی ا(ورال پمدیال تميفاسیا-6
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شـود و  ورال فوسا شروع مـی پاست که از سطح لترال اسکال و تمfan shapedدر کل این عضله یک عضله ·
. ورال الین قرار داردپس مبدأ عضله زیر تمپ. ورال الین در باالي آن قرار داردپتم
. گیردقرار میdenseروي این عضله یک فاسیاي ·
،قـرار دارد ) ورال فـورامن پـ تم(یبرهاي آن به سمت مدخلی که بین قوس و سـطح لتـرال اسـکال    ف: مسیر·

convergeاین فضا قرار دارددرنوك کورونوئید هم . شودمی .
: فیبرهاي قدامی·

. بالک اصلی عضله هستند*
منـدیبل  کس کورونوئید، سطح قدامی زایـده کرونوئیـد و رامـوس   پفیبرهاي قدامی سطحی در طول آ*

. شوندمتصل می
. شوندفیبرهاي قدامی عمقی به سطح مدیال قدام راموس متصل می*
. تر و ورتیکالی هستندسطحی*

: فیبرهاي میانی·
. شوندتر میاوبلیک*
. کس کرونوئید متصل هستندپبه آ*

. تقریباً افقی هستند: فیبرهاي خلفی·
شوند و به صورت عمودي بـه سـمت   میbendقوس زایگوما rootدور articular eminenceدر مقابل *

ترین نقطـه نـاچ منـدیبولر    خلفی کرونوئید تا عمیقslopeآیند ودر طول می)down ward(مندیبل 
. شوندمتصل می

) جهت آن بستگی دارد که کدام بخش فعال باشد(elevation: ورالیسپعملکرد عضله تم·
. کندافقی در اسکال، مندیبل را رترکت میorientationعلت به) فیبرهاترینخلفی(فیبرهاي سطحی ·
خلفـی قـوس   rootورالیس خلفـی در اطـراف   پـ وقتی کندیل در فوساي مندیبولر قـرار دارد فیبرهـاي تم  ·

بـه  upwardاین بخش در ابتدا نیروي . شوند و جهت ورتیکالی دارندمیsharp ،bendزایگوماتیک با زاویه 
وزیشـن  پ(جـا شـود   اگر کندیل بـه قـدام جابـه   ) شدن نرمال مندیبلدر هنگام بسته(کند وارد میمندیبل

. شودتر میورالیس خلفی افقیپشود، این جا تمفیبرهاي خلفی باعث رترود شدن مندیبل می) روترودپ
TMJکـردن  وستریور در اسـتیبل پورالیس پگذرند، شاید تمترین فیبرها از نزدیک کندیل میچون خلفی·

. نقش داشته باشد
. کنداعمال میvertical and retractingورالیس نیروي پبخش میانی و اوبلیک تم·
upward and forwardگیرند، مندیبل را به ست اوربیتال منشأ میپتوم پنیروهاي قدامی ورتیکال که از س·

. کشدمی
گیرنـد منـدیبل را بـه مـدیال و بـاال      ال منشـأ مـی  ورپـ که درست از باالي کرست اینفراتمdeepفیبرهاي ·

. کشدمی
:تریگوئیدعضله مدیال-40

) هاي باکال و مستریکشاخه(V3عصب ·
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شریال مگزیالري : خونرسانی·
. عضله قوي چهارگوش که در سمت مدیال راموس قرار دارد·
·origin) :االتینپیرامید پلیت و پئید بزرگ از مدیال تریگوئید و لترال تریگورتروما گفته س (

) هاي مدیال و لترال تریگوئید اسفنوئیدلیتپشتی پهاي رسیون موجود بین لبهپد(تریگوئید فوسا *
تریگوئید لترال لیتپو بقیه فیبرها مستقیماً از سطح مدیال strongeاز تاندون : deepestفیبرهاي *

هن است و بـه  پTensor veliوشاند که به اندازه پآن میoriginسطح مدیال عضله را در Flatیک تاندون ·
. چسبدمیtensorاین تاندون از طرف دیگر به . شودآن متصل می

backward, downward and lateral: جهت حرکت و گسترش فیبرها·

·insertion : مثلثی شکل است و بین انگل و (در طول سطح مدیال انگل مندیبلgrooveیوئید قـرار  میلوه
). هم مثلثی شکل بودdeep masseterاتصال (گرفته است 

). شودروتروژن میپو elevationتروما گفته همراه با تریگوئید لترال باعث (elevation: عملکرد·
: فیبرها·

1-most anterior :رفشیال مدیال تریگوئید هستند و در لتـرال عضـله تریگوئیـد    پها همان سر سواین
هـاي مجـاور   االتین و بخشپروسس استخوان پیرامیدال پاز سطح خارجی و تحتانی . ترال قرار داردل

. شودتوبروزیته شروع می
2-deep :به عضله تریگوئید لترال قرار گرفتهپترین قسمت عضله است و مدیال یا دیبزرگ .

: عضله تریگوئید لترال-41
. و بازکردن و شیفت فعال استprotractionفوقانی است و موقع تر از سرسه برابر بزرگ: سر تحتانی·
·origin سر تحتانی(لیت لترال تریگوئید پسطح خارجی (
) ورال بال اسفنوئیدپلیت، سر فوقانی از سطح اینفراتمپسر تحتانی از لترال تریگوئید : تروما (
. جه نسبت به سر فوقانی قرار دارددر45ولی با زاویه backward and lateralسر تحتانی جهت ·
بـه هـم   TMJاز هـم جـدا هسـتند ولـی در جلـوي      wideپبـا یـک گـ   originسر تحتانی و فوقـانی در  ·

. شوندفیوزمی
ورال بــال بــزرگ اســفنوئید و مــدیال بــه کرســت پــاز ســطح اینفراتم) ریور تریگوئیــدپســو: (ســر فوقــانی·

درحـالی کـه بـا سـطح     backward and lateralرد و به سمت جهت افقی دا. گیردورال منشأ میپاینفراتم
بـه تریگوئیـد فـووآ،    (چسـبد  خارجی بیس کرانیال ارتباط نزدیکی دارد به انترومدیال گـردن کنـدیل مـی   

). چسبدسول و انترومدیال دیسک هم میپانترومدیال ک
.کندستیبل میاarticular eminenceدر هنگام جویدن و گاز گرفتن، کندیل را در مقابل 

کنـد کـه حرکـات    شود و کاري میمیstiffاگر هر دو تا سر عضله منقبض شود، موقع بستن دهان، عضله ·
. کندیل کنترل و محدود شود و استابلیته آن حفظ شود

طرفـه باعـث شـیفت بـه سـمت مقابـل       روتروژن و انقبـاض یـک  پانقباض دوطرفه سر تحتانی عضله باعث ·
. شودمی
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: ه دیگاستریکعضل-42
در جهـت  . تـر اسـت  این بطـن بلنـد  . شودبطن خلفی از ناچ مستوئید و مدیال به زایده مستوئید شروع می·

. شوددهی میو توسط عصب فاسیال عصباست flatمدیولترال کمی 
. رسدتاندون به بادي هیوئید می·
وال مندیبل و اندکی لترال بـه میـدالین   به فوساي دیگاستریک مندیبل در بوردر تحتانی لینگ: قدامیبطن ·

. شوددهی میتوسط شاخه میلوهیوئید عصب مندیبولر، عصب. شودمتصل می
. سازندمیobtuseدر نماي لترال، دو بطن با هم زاویه ·
:عمل·

. کشدمیbackward and downwardقدام مندیبل را به *
. کندرا تسهیل میopeningرتروژن و *
. کندروتیشن به تریگوئید لترال کمک میدر *

: عضله میلوهیوئید-43
یعنی از سمت دهان میلوهیوئیـد روي  (.که در عمق بطن قدامی دیگاستریک قرار داردpentagonalعضله ·

) .بطن قدامی دیگاستریک است
تـا ضـلع مـدیال بـه     و دو آزاد هستند) لترال(بیس عضله به بادي هیوئید چسبیده و دو تا ضلع طرفی آن ·

. چسبندخط میلوهیوئید می
. چسبدمیلوهیوئید در میدالین میهنج ضلعی به میدالین سطح لینگوال و رافپکس پا·
. شودمنتال تغذیه میگیرد و توسط شریان سابعصب میV3از ·
. کندمیdepressedاگر هیوئید ثابت باشد مندیبل را ·
. کشدید را به جلو میاگر مندیبل ثابت باشد هیوئ·
. کندمیraiseدر کل کمی هیوئید و زبان را ·

: عضله جنیوهیوئید-44
. شوددهی میعصبC2و C1و ) 12(وگلوسال پتوسط عصب هی·
است که از سطح ونترال بادي هیوئیـد تـا سـطح لینگـوال منـدیبل درسـت در لتـرال        strap shapeعضله ·

. تر از عضله میلوهیوئید استیسطح. یابدمیدالین گسترش می
با توجـه بـه جهـت    (.کندمیpullکشیده شده باشد، عضله مندیبل را backwardیا forwardاگر هیوئید ·

downward وslightly posteriorکشد عقب، مندیبل را می. (
وس هستند، میندواند و همولوگ عضالت رکتوس ابهاي برانشیال مشتق نشدهعضالت جنیوهیوئید از قوس-45

.rectus cervicisگویند ها بهش میبراي همین بعضی وقت
وگلوسـال  پهـا فقـط تیروهیوئیـد از هی   استیلوهیوئید از فاسیال عصب می گیرد و در میان اینفریور هیوئیـد -46

. گیردعصب می
. کندمیستریک دریافتمورال و پرا از اعصاب اوریکولوتمproprioceptionسول، حس درد و پک-47



17ساختار و عملکرد مفصل تمپورومندیبولر . 35فصل 

عصـب مسـتریک از بـاالي    . گیردعصب میV3ستریک ممستر مشتق از قوس اول برانشیال است، از شاخه -48
ورالیس، به سطح مـدیال مسـتر   پشت تاندون تمپس از عبور از ناچ مندیبولر، در پتریگوئید لترال می گذرد و 

ـ (کنـد  وره میرفپس آن را پکند، سدهی میمستر را عصبپشود و دیعمقی وارد می رفـوره  پمسـتر را  پدی
. شودو وارد مستر سطحی می) کندمی

. وجود داردورال پتمپتا دی3معموًال . شوددهی میورال عصبپتمپورالیس توسط عصب دیپعضله تم-49
بالفاصله بعد از خروج عصـب از  V3هاي خلفی و میانی به شکل یک فیالمنت مجزا از ترانک قدامی شاخه·

. شوندن اووال جدا میفورام
ا به شاخه باکال متصل است و این ترانک اصلی در یک سالکوس نزدیـک بـه فـورامن    دشاخه قدامی در ابت·

یابد و توسط لیگامانی این ترانک در جهت انتریور و لترال، نزدیک به بیس اسکال ادامه می. اووال قرار دارد
گامان اسـیفیه شـود در تشـکیل    یاگر این ل. شوده میزند در جاي خودش نگه داشتل میپکه سالکوس را 

. کندوروباکال مداخله میپفورامن تم
ورال قدامی معموالً بعد از گذشتن از میان دو سر عضله تریگوئیـد لتـرال از شـاخه باکـال جـدا      پعصب تم·

. شودمی
. قدر فوروارد نیست که نزدیک بخش سطحی مستر باشدترین بخش آندر قدامی·

هاي قدامی و خلفی تقسیم شود جـدا  درست قبل از اینکه به شاخهV3عضله مدیال تریگوئید از تنه عصب -50
کنـد و بـه بـوردر    دهی میرا هم عصبtensor veli palatiniو tensor tympaniاین عصب عضالت . شودمی

. رسدخلفی فوقانی عضله مدیال تریگوئید می
V3اي از ترانک قـدامی  اي از عصب باکال است که خودش شاخهوًال شاخهعصب عضله تریگوئید لترال معم-51

. است
و Vبطن قدامی توسط شاخه میلوهیوئیـد عصـب   . شودعضله دیگاستریک از قوس دوم برانشیال مشتق می-52

. شوددهی میعصبVIIبطن خلفی توسط عصب 
گهگـاه بطـن قـدامی    . گیـرد عصـب مـی  ) شـاخه عصـب منـدیبولر   (عضله میلوهیوئید از عصب میلوهیوئید -53

. این فیوژن منشأ جنینی دارد. شوددیگاستریک به ونترال میلوهیوئید فیوز می
فیـوز  پوگلوسـال راسـت و چـ   پکه به عصـب هی C2و C1عضله جنیوهیوئید توسط شاخه ونترال اعصاب -54

. رسنداین اعصاب به کف دهان می. گیردشود، عصب میمی
. کنیملترال کندیل را لمس میpoleدر گوش کنیم برجستگی اگر انگشت -55
: 35-1باکس -56

) تروما(نقش دارند retractionدر depressorهموelevatorهم عضالت ·
ورالیس، مستر، مدیال تریگوئید پتم: elevatorعضالت ·
دیگاستریک، میلوهیوئید، جنیوهیوئید : depressorعضالت ·
لترال تریگوئید : protractorعضالت ·
ورالیس، میلوهیوئید، بخش عمقی مسـتر،  پفیبرهاي اوبلیک تم: متندر(دیگاستریک : retractingعضالت ·

) جنیوهیوئید
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عضالت اینفراهیوئید در کنترل حرکـات  . رسور در رترکشن مندیبل نقش دارندپهم عضالت الواتور و هم د·
. م در باز کردن و هم در بستن فک اهمیت داردعملکرد آنها ه. هیوئید نقش دارند

) free movements of mandible(حرکات آزاد مندیبل -57
: انواع·

1-rotary (hinge) : در بخـش  . گـذرد روتیشن مندیبل حول محور ترانسورسی که از مرکز کندیل مـی
. افتدتحتانی مفصل اتفاق می

2-translatory (sliding) :وستریور یا مدیولترال بین دیسک آرتیکولر پلی مندیبل در انتروحرکات بادی
در (سیمتریک نیسـت  پگاهی در سمت راست و چ. افتدارتمان فوقانی اتفاق میپننس در کممیاو 

) روتاري هم همینه
روتـروژن، رتـروژن و   پاست و شامل باز و بسته کردن translationو rotationازايمجموعهfreeحرکات ·

. یفت لترال استش
·border of movementشودها تعریف میبا این .

58-center of rotation  درون مندیبل یا در کندیل قرار نگرفته چون روتیشـن وtranslation   همزمـان اتفـاق
. افتدمی

59-opening :
·rotation وtranslationمینهبستن هم ه(.تقریباً برابر است و ارتباط خطی دارد (
·translation دیسک و کندیل راforward and downwardکنـد و در امتـداد   جـا مـی  جابهslope  خلفـی

articular eminenceلن پترین قسمت آن در آورد، حتی شاید به بلندمیpreglenoidهم برسد .
. افتدالواتورها اتفاق میrelaxationباز کردن اندك، با نیروي جاذبه و ·
روي کنـدیل و دیسـک عمـل    (سـر تحتـانی لتـرال تریگوئیـد     protractingتوسط نیـروي  : از کردن زیادب·

) .کندمی
هـا روي چانـه و بـادي عمـل     ایـن (دیگاستریک و میلوهیوئیـد  ،جنیوهیوئیدکتینگ رسیون و رترپنیروي د·

. افتداتفاق می) .کندمی
. نقش داردretractingو هم protractingدر باز کردن دهان هم عضالت ·

: بستن دهان-60
. نقش دارند) ورالیس، مستر و تریگوئید لترالپتم(elevatorعضالت ·
هاي مختلـف ایـن عضـالت    بخشrelaxation, activationبندي اگر دهان به حداکثر میزان باز شود، زمان·

. شاید براي بستن مناسب ضروري باشد
لـن  پدر articular eminence summitسک و کندیل بـه قـدام بـه سـمت     در هنگام باز شدن حداکثر، دی·

. لغزدگلنوئید می
rest positionافتد تا به اتفاق می) با عمل الواتورها(در ابتداي بستن، حرکت رو به عقب دیسک و کندیل ·

ابتـداي بسـتن   قـرار دارد و در  anterior poisitionموقعی که دهان باز است، دیسک و کندیل در . (برسد
move backکندمی .(



19ساختار و عملکرد مفصل تمپورومندیبولر . 35فصل 

: روتروژنپ-61
. دهد و سیمتریک استارتمان فوقانی رخ میپبه صورت اولیه در کم·
. استtranslatoryبیشتر ·
صورت اولیه نتیجه انقباض سرهاي تحتانی تریگوئید لترال است و شاید اندکی فعالیت مستر و تریگوئید به·

. مدیال هم وجود داشته باشد
. شودکشیده میforward and downwardکندیل ·
. رسورها فقط اندکی اکتیو هستندپورالیس اکتیو نیست و دپروتروژن عضله تمپدر ·
. وجود داشته باشد انقباض مستر سطحی هم هستextreme protrusionاگر ·
. کندروتروژن بیش از حد را محدود میپلیگامان استیلومندیبولر ·

. هستندtranslatoryرکات فوروارد و بکوارد بیشتر ولی نه کامالً، ح-62
: رتروژن-63

. استtranslatoryبیشتر ·
. شودسول مفصل محدود میپحرکت فوروارد کندیل توسط بخش خلفی ک·
. استC.Oمتر از میلی1-2رتروژن نرمال ·
بوردرهـاي  (اد بوردرهـاي حرکتـی منـدیبل اسـت     اگرچه در امتدC.Oمتر از میلی1-2این رتروژن نرمال ·

envelope of movement (دهدولی در حرکات نرمال رخ نمی .
) TMLو (کنند را محدود میرتروژنpollarسوالر و پهاي کلیگامنت·
رسـورها،  پورالیس، همـراه بـا د  پـ دل تمیـ ها در مندیبوالر فوسا قرار گرفت فیبرهاي اوبلیک موقتی کندیل·

. که باقی الواتورها مقادیر متفاوتی فعالیت دارندکنند درحالیایی براي رترود کردن مندیبل وارد مینیروه
. ورالیس در رتروژن نقش دارندپتمposteriorو middleهاي روتروژن حداکثر است، بخشپوقتی فک در ·

: شیفت لترال-64
. روتروژن آسیمتریک استپیک ·
شـود  می) پچ(و سمت مقابل restingیا workingشود ف کند، این سمت میاگرفک به سمت راست شی·

balancing
. شوندکشیده میforwardو downward, medial، کندیل و دیسک بهbalancingدر سمت ·
شـت  پحرکات خیلی محدودي دارد، روتیشن حول محور تقریباً عمودي که دریا درست workingکندیل ·

این حرکـت در هـر دو   . (وجود داردWبه سمت transverse translationاندکی هم . ردقرار داWکندیل 
).کندیل هست

.منقبض هستنددر سمت باالنس، تریگوئید لترال و اندکی هم الواتورها ·
براي جلـوگیري از انحـراف بـه    (.کندمیholdرا Wورالیس، کندیل پبخش میدل تم: workingدر سمت ·

.شـود دار کندیل گرفته مـی شود و جلوي روتیشن ادامهلترال هم صاف و کشیده میpolarن ؛ لیگاما)قدام
). کمی به قدام و لترال حرکت کندWشود مرکز کندیل باعث می(
. گویندمیBennet movementجزء لترال این حرکت، معموالً به·
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: حرکات جویدن مندیبل-65
شـود، حرکـات جویـدن در یـک سـمت انجـام       خورده مـی ) mechanical resistant(وقتی غذاهاي سفت ·

. شود و فقط در یک سمت جویدن هستمی
) یا خورد کردن و ساییدن غذاmastication(شود مولرها انجام میومولرهارهپجویدن بیشتر در ناحیه ·

66-Incision :
.داردpower strokeبخش باز کردن، بستن و 3صورت نرمال به·
elevatedرسیون متناسب با لقمه و در نهایت منـدیبل  پشود، باز شدن دهان و دشروع میC.Rیا C.Oاز ·

. شودمیClosedو 
upward and forward: حرکت انسیزورهاي مندیبل ·

شود چون باز شدن انسیزورها فقط در این حد کافی راحت وارد نمیclosing strokeه بزرگ باشد مقاگر ل·
.را بین انسیزورهاي مندیبل و مگزیال جا دهد) مثالً سیب درسته(وده که لقمه ب

67-Mastication :
.Chewing cycleسه جزء دارد؛ این جا بهش می گویند incisionمثل ·
MMO ،closingباز شدن دهان در هر سیکل متفاوت است و بستگی دارد به سـایز و قـوام غـذا، بعـد از     ·

strokeانسیزورها، ،جا حرکت مندیبلشود، اینمیشروعforward, upward   و دور از میدالین بـه سـمت
Wبعد از این . استclosing strokeشود و آخر تکمیل میpower strokeشود که ایـن تمـاس   اعمال می

forcefulهاي سمت دندان. رمولر استپمولر و هايغذا بین سطوح اکلوزال دندانW  کنـین  که در خلـف
. گردندهستند به سمت میدالین برمی

هـاي مگـزیال و منـدیبل همـراه اسـت،      آن حرکاتی که با تماس دنـدان (with the exception)استثناي هب·
. استborder of movementدرون masticationحرکت انسیزورهاي مندیبل در 

68-puncture Crushing :
معمـوالً قبـل از تمـاس    power strokeشـوند  جویـده مـی  mechanically resistantزمانی کـه غـذاهاي   ·

. رسدایان میپهاي مگزیال و مندیبل به دندان
69-power stroke اغلب باtooth to tooth contactیابدایان میپ .
از لترال هر کدام stiffnessو holding forceشکنند، ناگهان میinciseوقتی ذرات بزرگ غذایی در هنگام -70

طـوري کـه   شود، بـه میposterior and upwardجایی کنترل نشده کندیل به سمت ها مانع از جابهتریگوئید
. گیرندقرار میarticular eminenceیا در امتداد خلفی summitدیسک و کندیل نزدیک 
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ارزیابی اختالالت تمپورومندیبوالر

ر اختاللی بالینی است که عضالت جونده، مفصل و ساختارهاي مرتبط و یـا هـر دو را   ورومندیبوالپاختالل تم-1
. درگیر کند

TMD: هاي ماسکولواسکلتالترین علت دردشایع-2

عالئم درد موقع فعالیت فک، محدودیت حرکت فک، صداي مفصلی -3
م نـدارد ولـی اگـر عالئـم باعـث      اگر عالئم موجود است ولی سازگاري مزمن مفصل اتفـاق افتـاده درمـان الز   -4

. اختالالتی مثل درد و کاهش باز کردن دهان شده درد دارد
: درد میوژنیک-5

)regional pain history. (اي داردبیمار سابقه درد ناحیه·
. احساس ضعف عضالنی و خستگی عضالنی را هم دارد·
. یابدمندیبل کاهش میpassiveدامنه حرکات ·
: ت جویدنلمس عضال·

.داردmyofacial trigger pointاغلب *
TMJتندرنس با درد ریفرال به *

. وجود داردMMOکاهش ·
اسـت و  tenderعلت عفونت یا ترومـاي موضـعی اسـت، در لمـس عضـله      ، به)التهاب حاد عضله(میوزیت ·

. احساس تورم و گرما وجود دارد
. شاید کاهش حرکت وجود داشته باشد. ر کل طول عضله استد. غیرارادي است): over-use(اسم پمیواس·
·True myospasm :     ثانویه به اختالل نورومسـکولر اسـت و تشـخیص آن بـاneedle electromyography

. است
هاي موضعی را دارند ممکن است به مرور زمـان انقبـاض   اتیپعضالت جونده که انقباض مزمن یا سایر میو·

) myofibrotic contracture(.میوفیبروتیک بدهد
local tendernessگـی اختصاصـی آن   ژوی. وجود داردROMانقباض میوفیبروتیک درد ندارد ولی کاهش ·

. است
6-TMJتا سطح، سطح آرتیکولر فیبروکـارتیلج کنـدیل و فوسـا، در مقابـل دیسـک      4ارتمان دارد و پدو تا کم

. کنندفیبروز فعالیت می
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. ید شکل است و حرکات وسیع قدامی، خلفی و لترال دارددیل اسفروئنک-7
سـول  پبه کندیل متصل است و به سمت قدام توسط کcollateralهاي مدیال و لترال دیسک توسط لیگامان-8

blendهاي رترو دیسکال متصل استدر خلف به ساختمان. شودمی .
9-intracapsular painرترودیسکال شاید به علت التهاب یا آسیب بافت)retrodiscitis(

. استstress bearingو encapsulatedمفصل سینوویال -10
شود و به نماي خلفی گردن کندیل متصـل اسـت و   شروع میarticular eminenceاز TMJلیگامان لترال -11

. کندحرکات لترال را محدود می
. هستنداختالالت آرتیکولر اغلب با درد عضالت جونده همراه-12
سر تحتـانی، منـدیبل را   . به گردن کندیل متصلند) فوقانی و تحتانی(عضالت تریگوئید لترال : 36-4شکل -13

سر فوقانی یک سري فیبر هم دارد کـه  . شودکند و سر فوقانی در هنگام بستن دهان منقبض میروترود میپ
فیبرهـاي  (.کنداستیبل میAEیستال دپشود و دیسک را در مقابل اسلوبه بوردر قدامی دیسک متصل می

) .را داشتTMJورالیس وظیفه استیبل کردن پخلفی تم

گیرد که ایـن  و کندیل قرار می) eminence(در هنگام روتیشن در مفصل نرمال، دیسک همیشه بین فوسا -14
آن بـه ه مسأله با عمل سر فوقـانی تریگوئیـد لتـرال و بیشـترین خصوصـیات االسـتیک اتچمنـت خلفـی کـ         

)posterior superior retrodiscal lamina (شودگویند انجام میبافت رترودیسکال می .
15-translation   روتـرود  پدهـد کـه منـدیبل را    کندیل در نتیجه انقباض سر تحتانی تریگوئیـد لتـرال رخ مـی

. است) فراهیوئیدراهیوئید و اینپعضالت سو(رسورهاي مندیبل پکند و عملکرد آن همراه با سایر دمی


