
85

Žurnalo tinklalapis: https://sm-hs.eu                                                               Adresas susirašinėti: Justina Šikšnelytė, el. p. siksnelyte.lsmu@gmail.com

SVEIKATOS MOKSLAI / 
HEALTH SCIENCES IN EASTERN EUROPE
ISSN 1392-6373 print / 2335-867X online
2023, 33 tomas, Nr.1, p. 85-91    
DOI: https://doi.org/10.35988/sm-hs.2023.021 APŽVALGA / REVIEW

Raktažodžiai: smilkininio apatinio žandikaulio sąnario 
sutrikimai, ortodontinės anomalijos.

Santrauka
Smilkininio apatinio žandikaulio sąnario (SAŽS)  sutri-
kimai paveikia 2 - 8 proc. suaugusių vyrų, 4 - 15 proc. 
suaugusių moterų ir iki 7 proc. paauglių. Nagrinėjant 
SAŽS sutrikimų etiologiją, labiausiai diskutuojama dėl 
netaisyklingos okliuzijos veiksnių ir jų įtakos SAŽS 
sutrikimų simptomų atsiradimui, tačiau vis dar trūksta 
įrodymų pagrįsti šio ryšio reikšmingumą. Šios sisteminės 
literatūros apžvalgos tikslas - nustatyti ortodontinių 
anomalijų sagitalinėje plokštumoje įtaką smilkininio 
apatinio žandikaulio sąnario sutrikimams. Apžvalgoje 
išanalizuota 10 viso teksto mokslinių tyrimų, atitikusių 
atrankos kriterijus. Statistiškai reikšmingas ryšys tarp 
ortodontinių anomalijų sagitalinėje plokštumoje ir SAŽS 
sutrikimų buvo nustatytas 50 proc. tyrimų, įtrauktų į šią 
sisteminę literatūros apžvalgą. Angle III kl. tiriamie-
siems statistiškai dažniau pasireiškė galvos, kramtomųjų 
raumenų, pasikartojantys veido srities skausmai bei 
SAŽS traškesys, lyginant su Angle I kl. ir Angle II kl. 
tiriamaisiais.

Įvadas
Smilkininio apatinio žandikaulio sąnario sutrikimai 

− tai grupė polietiologinės kilmės ligų, kuriai priklauso 
kramtomųjų raumenų ir (ar) smilkininio apatinio žandikaulio 
sąnario (SAŽS) sutrikimai, pasižymintys skausmine simp-
tomatika ir (ar) funkcijos sutrikimu. Įvairių šaltinių duo-
menimis, šie sutrikimai nustatomi 2 - 8 proc. suaugusių 
vyrų, 4 - 15 proc. suaugusių moterų bei iki 7 proc. paauglių  
[1–3].  Amerikos odontologų asociacijos gairėse SAŽS 
sutrikimai skirstomi į grupes: kramtymo raumenų veiklos 
sutrikimai, SAŽS veiklos sutrikimai (apatinio žandikaulio 
(AŽ) sąnarinės galvos ir disko komplekso, SAŽS vidinių 
struktūrų veiklos sutrikimai, uždegiminiai SAŽS pažeidimai), 

lėtinis AŽ hipomobilumas bei augimo sutrikimai  [4].   
SAŽS disfunkcija dažniausiai pasireiškia veido, gal-

vos skausmais, apimančiais ausies, SAŽS sritį, ribotais, 
skausmingais apatinio žandikaulio judesiais, apatinio 
žandikaulio deviacija išsižiojimo metu, SAŽS traškesiu, 
sąstingiu, klausos sutrikimais [5,6]. SAŽS sutrikimų diag-
nostikai surenkama išsami anamnezė, atliekamas klinikinis 
ištyrimas, palpuojant SAŽS ir kramtomuosius raumenis, ver-
tinant AŽ judesių amplitudes, judesių tolygumą išsižiojimo 
metu, pasitelkiant papildomus SAŽS funkcijos tyrimo 
metodus (radiologinius tyrimus, auskultaciją, aksiografiją, 
elektromiografiją)  [7].   

Literatūroje SAŽS sutrikimų rizikos veiksniais nu-
rodomi okliuziniai, psichosocialiniai veiksniai, stresas, 
parafunkcijos, traumos, SAŽS hipermobilumas, amžius, 
lytis, paveldimumas bei sisteminės ligos [8,9]. Šie veiksniai 
dažnai papildo vienas kitą, sudarydami daugiaveiksnę SAŽS 
sutrikimų kilmę, todėl sunku nurodyti kiekvieno jų įtaką 
SAŽS disfunkcijai. 

Statinės bei funkcinės okliuzijos veiksniai ir jų įtaka 
SAŽS sutrikimų simptomų atsiradimui yra vieni labiau-
siai diskutuojamų, kalbant apie SAŽS sutrikimų etiologiją. 
1934 m. otolaringologas dr. James Costen susiejo SAŽS 
skausmus, traškesį, galvos, veido raumenų skausmus, 
ribotą išsižiojimą bei otologinius simptomus (Kosteno sin-
dromas) su okliuziniais pakitimais ir padidėjusiu vertikaliu 
kandžių perdengimu [10]. Praėjus 30 metų, J. Thompson 
[11] pastebėjo, jog ortodontinės anomalijos gali sukelti 
priekinę ar galinę SAŽS galvutės dislokaciją, siūlydamas 
koreguoti sąkandžio anomalijas, siekiant palengvinti SAŽS 
sutrikimų simptomus. Nuo to laiko atlikta daugybė klinikinių 
tyrimų, siekiant nustatyti ryšį tarp ortodontinių anomalijų ir 
SAŽS sutrikimų, bei patvirtinti hipotezę, jog ortodontinių 
anomalijų turintiems pacientams SAŽS disfunkcijos simp-
tomai pasireiškia reikšmingai dažniau nei tiriamiesiems, 
turintiems taisyklingą sąkandį. Trūkstant įrodymais pagrįstų 
rezultatų, ši tema vis dar išlieka kontroversiška. SAŽS sutri-
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kimai mokslinėse publikacijose dažnai siejami su tokiomis 
sagitalinėje plokštumoje esančiomis ortodontinėmis anomali-
jomis kaip priekinis kryžminis sąkandis, Angle III kl., žymi 
viršutinių kandžių protruzija  [12,13]. Vertinant ortodontines 
anomalijas sagitalinėje plokštumoje, dalyje tyrimų nusta-
tomi reikšmingi ryšiai tarp šių ortodontinių anomalijų ir 
smilkininio apatinio žandikaulio sąnario sutrikimų, kituose  
nerandama šių sąsajų arba teigiama, jog jos yra statistiškai 
nereikšmingos. 

Tyrimo tikslas – nustatyti ortodontinių anomalijų 
sagitalinėje plokštumoje įtaką smilkininio apatinio 
žandikaulio sąnario sutrikimams.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Literatūros apžvalga atlikta remiantis PRISMA (angl. 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses) reikalavimais. Mokslinių publikacijų paieška 
buvo atliekama PubMed, Science Direct, Web of Science, 
PLOS ONE, Google Scholar ir Research Gate elektroninėse 
duomenų bazėse 2022 m. vasario 1 d. Vykdant išplėstinę 
mokslinių publikacijų paiešką, buvo naudojami raktiniai 
žodžiai, rasti MeSH terminų bazėje: smilkininio apatinio 
žandikaulio sąnario sutrikimai, ortodontinės anomalijos 
(angl. temporomandibular joint disorders, malocclusion, 
įterpiant jungtuką AND). Straipsnių atranka atlikta pagal 
pasirinktus straipsnių įtraukimo bei atmetimo kriterijus (1 
lentelė). Mokslinių publikacijų atranka pavaizduota PRISMA 
Flow straipsnių atrankos diagramoje (1 pav.). 

Analizuojant visą mokslinių straipsnių tekstą, buvo 
renkami ir vertinami duomenys apie tyrimų dalyvius (jų 
imtį, lytį, amžių), tirtas ortodontines anomalijas sagitalinėje 
plokštumoje, SAŽS sutrikimų ištyrimą ir standartizuotus 
vertinimo principus. 

Į šią sisteminę literatūros apžvalgą įtrauktų mokslinių 
straipsnių sisteminių klaidų rizika buvo vertinama dviejų 
nepriklausomų tyrėjų, naudojant Joanna Briggs Insti-
tuto (JBI) vertinimo kriterijus, kurie padeda išsiaiškinti 
tyrimų metodologinę kokybę, patikimumą, šališkumą. 
Buvo pasirinkti klausimynai, skirti įvertinti kohortinių bei 
vienmomentinių skerspjūvio tyrimų sisteminių klaidų riziką.

Tyrimo rezultatai
Straipsnių paieškos metu rasta 7418 publikacijų, 21 iš jų 

pagal nustatytus atrankos kriterijus pasirinktos viso teksto 
įvertinimui, 10 tyrimų (8 vienmomentiniai skerspjūvio ir 2 
kohortiniai) įtraukti į literatūros analizę. Iš viso tyrimuose 
dalyvavo 3605 tiriamieji. Dėl didelio į šią literatūros 
apžvalgą įtrauktų tyrimų heterogeniškumo, statistinė analizė 
nebuvo atlikta.

Įvertinus tyrimų šališkumą, gauti 6 išsamūs tyrimai, 

atitinkantys visus nurodytus JBI vertinimo kriterijus, 1 
vidutinės (aukštos) rizikos tyrimas, 1 vidutinės rizikos tyri-
mas ir 2 žemos rizikos tyrimai, turintys po vieną nežinomą 
kriterijų. Vertinant visų tyrimų šališkumą, buvo nustatyta 
žema sisteminių klaidų rizika. 

Įtrauktuose tyrimuose sagitalinėje plokštumoje buvo ver-
tintas pirmųjų krūminių dantų ir ilčių santykis pagal Angle 
klasifikaciją, jų asimetrija kairėje ir dešinėje žandikaulių 
pusėse, nustatomas netaisyklingas horizontalus kandžių 
perdengimas (sumažėjęs arba padidėjęs), priekinis kryžminis 
sąkandis.

SAŽS sutrikimai visuose į sisteminę analizę įtrauktuose 
tyrimuose buvo nustatomi atliekant klinikinį ištyrimą, kurio 
metu vertinta: SAŽS skausmas palpacijos, AŽ judesių metu, 
mialgija, miofascialinis ir (ar) galvos skausmas, riboti AŽ 

Mokslinių straipsnių 
įtraukimo kriterijai 

Mokslinių straipsnių atme-
timo kriterijai 

Ne senesni nei 5 metų tyrimai Senesni nei 5 metų tyrimai
Moksliniai straipsniai, 
parašyti anglų kalba ar į ją 
išversti

Publikacijos ne anglų kalba

Prieinamas visas straipsnio 
tekstas

Visas straipsnio tekstas nepri-
einamas

Klinikiniai tyrimai, atlikti 
in vivo, su žmonėmis

Klinikiniai tyrimai, atlikti 
in vitro arba su gyvūnais

Moksliniai straipsniai yra 
klinikinio tyrimo tipo

Literatūros apžvalgos, meta-
analizės, atvejų ataskaitos, 
konferencijų tezės

Tyrimai, vertinę ortodonti-
nes anomalijas sagitalinėje 
plokštumoje

Tyrimai, kuriuose nebuvo ver-
tintos ortodontinės anomalijos 
sagitalinėje plokštumoje

Tyrimo metu buvo taikytas 
klinikinis pacientų ištyrimas

Tyrimai, kurių metu dalyviams 
nebuvo taikytas klinikinis 
ištyrimas

Tyrimuose dalyvavę paci-
entai neserga sisteminėmis 
ligomis, turinčiomis įtakos 
tyrimų rezultatams, nėra 
patyrę kaukolės traumos ar 
šios srities operacijos, neturi 
šoninių dantų eilių defektų

Tyrimai, kuriuose dalyvavo 
pacientai su sindromais, turintys 
lūpos ir (ar) gomurio nesuau-
gimą, sergantys neurodege-
neracinėmis, reumatinėmis ar 
neoplastinėmis ligomis, osteitu

Tyrimai, kurių dalyvių  są-
kandis buvo mišrus  
(nuolatinis) 

Tyrimai, kurių dalyvių sąkandis 
buvo pieninis

Tyrimai, nurodę vertintas or-
todontines anomalijas, išsa-
miai aprašę SAŽS sutrikimų 
bei ortodontinių anomalijų 
vertinimo protokolą. Atlikta 
tinkama statistinė analizė

Tyrimai, nenurodę vertintų or-
todontinių anomalijų,  neaiškus 
SAŽS sutrikimų ar ortodontinių 
anomalijų vertinimo protoko-
las, neatlikta, nepakankama ar 
neaiški statistinė analizė

1 lentelė. Mokslinių straipsnių atrankos kriterijai. 
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1 pav. PRISMA Flow straipsnių atrankos diagrama

judesiai, SAŽS traškesys AŽ judesių metu, deviacija išsižiojimo metu. 4 
analizuotuose tyrimuose tiriamiesiems papildomai buvo pateikti standarti-
zuoti klausimynai, siekiant išsiaiškinti, ar tiriamieji patiria (ir kaip dažnai) 
SAŽS, galvos, kaklo, nugaros skausmus, SAŽS traškesį, sąstingį, ar jaučia 
sunkumus, atlikdami AŽ judesius. 2 iš 10 tyrimų nenurodė, kokius klinikinio 
tyrimo vertinimo principus taikė SAŽS disfunkcijai diagnozuoti, tačiau likus-
ieji 8 tyrimai buvo vykdomi remiantis standartizuotu temporomandibulinių 
sutrikimų diagnostikos kriterijų protokolu  (angl. Diagnostic Criteria for 
Temporomandibular Disorders, DC/TMD), kuriame naudojamos tokios 
vertimo priemonės kaip Fonseca anamnezės klausimynas (angl. Fonseca 
Anamnestic Questionnaire, FAQ), JFLS-8 žandikaulio funkcinio ribojimo 
skalė (angl. Jaw Functional Limitation Scale-8), lėtinio skausmo vertinimo 
skalės 2.0 versija (angl. Graded Chronic Pain Scale Version 2.0, GCPS) ir 
kiti  [14].

Dažniausiai sagitalinėje plokštumoje 
buvo nustatoma Angle klasė pagal pir-
muosius krūminius dantis (8 tyrimai). 4 
tyrimai nurodė, jog dažniausia pasitaikiusi 
ortodontinė anomalija buvo Angle I kl., kiti 
3 –Angle II kl., 1 tyrimas [15] tiriamųjų pa-
siskirstymo pagal Angle klases nepateikė.

Į šią sisteminę literatūros apžvalgą 
įtraukti  4 tyrimai [16–19] nenustatė 
statistiškai reikšmingų ryšių tarp Angle kl. 
pagal krūminius dantis ir SAŽS sutrikimų. 
A. Karaman ir kt. [20] nurodė statistiškai 
reikšmingus skirtumus tarp Angle kl. ir 
galvos skausmo bei Angle kl. ir SAŽS 
garsų − galvos skausmas ir SAŽS traškesys 
dažniau pasireiškė tiriamiesiems, kurių 
krūminių dantų santykis buvo Angle III kl. 
Rastas statistiškai reikšmingas skirtumas 
tarp Angle kl. ir FAQ reikšmės − Angle 
III kl. tiriamųjų vidutinė FAQ reikšmė 
buvo statistiškai didesnė (sunkesni SAŽS 
sutrikimai), lyginant su tiriamųjų, kurių 
krūminių dantų santykis buvo Angle I ir II 
kl., reikšmėmis. Šiame tyrime buvo nustaty-
tas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp 
Angle kl. ir veido srities lėtinio skausmo 
(GCPS) – Angle II kl. tiriamųjų vidutinė 
GCPS reikšmė buvo statistiškai žemesnė, 
nei Angle I ir Angle III kl. tiriamųjų. 
Kitame tyrime [21] M. Shah, M. Fazal  ir kt. 
nurodė reikšmingą ryšį tarp Angle kl. pagal 
krūminius dantis ir AŽ deviacijos. De Paiva 
Bertoli ir kt.[22] tyrime buvo nustatyta, jog 
kramtomųjų raumenų skausmo paplitimas 
buvo statistiškai reikšmingai dažnesnis ty-
rimo dalyvių, turėjusių Angle II ir Angle III 
klasių krūminių dantų santykį, lyginant su 
Angle I kl. tiriamaisiais. N. Abbas ir kt.[15] 
tyrime Angle kl. pagal krūminius dantis buvo 
vertinta, tačiau ryšys tarp jos ir SAŽS dis-
funkcijos nenurodytas, autoriai apibendrintai 
teigia, jog netaisyklinga statinė okliuzija ir 
SAŽS sutrikimai nėra reikšmingai susiję. 
Vertindami ilčių santykį, N. Amer ir kt.[18] 
rado reikšmingas sąsajas tarp dešiniosios 
pusės Angle I ir Angle II klasių iltinių dantų 
santykių ir skirtingų SAŽS sutrikimų grupių 
(dažniausias santykis mialgijos grupėje 
– Angle I kl., degeneracinių SAŽS disko 
sutrikimų grupėje – Angle II kl. pagal il-
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2 lentelė. Mokslinių tyrimų charakteristikos bei rezultatai.
V – vyrai, M - moterys, KL – dalyviai, atsakę į klausimyną, KA – klinikinės apžiūros dalyviai, TMD – tiriamieji, kuriems nustatyti SAŽS sutrikimai, KG – kontrolinės grupės 
dalyviai, DP – dešinioji  pusė, KP – kairioji  pusė, FAQ – Fonseca anamnezės klausimynas, GCPS – lėtinis veido srities skausmas, KRS – kramtomųjų raumenų skausmas, 
DD - SAŽS disko dislokacija, DDSR – SAŽS disko dislokacija su redukcija, DDBR – SAŽS disko dislokacija be redukcijos.
* statistiškai reikšminga (p<0,05), PI = 0,95

:
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tis), tačiau šios anomalijos nebuvo siejamos su miogeniniu 
skausmu. N. Abbas ir kt.[15] tyrime Angle kl. pagal iltis buvo 
vertinta, tačiau ryšys tarp jos ir SAŽS sutrikimų nenurodytas. 
D. Manfredini ir kt.[19] tyrime asimetriška Angle klasė pagal 
iltis statistiškai reikšmingai buvo siejama su SAŽS artroze.

Trijuose tyrimuose [18,22,23], kurie vertino netai-
syklingo horizontalaus kandžių perdengimo (HKP) įtaką 
SAŽS sutrikimams pasireikšti, nebuvo rasta statistiškai 
reikšmingų ryšių, vienas tyrimas  [15] šio ryšio nenurodė.

Tyrimai [22,24], vertinę priekinį kryžminį sąkandį ir 
jo įtaką SAŽS sutrikimams, nerado statistiškai reikšmingo 

priežastinio ryšio.
Mokslinių tyrimų charakteristikos bei rezultatai patei-

kiami 2 lentelėje.

Diskusija
Diskusijose apie ortodontines anomalijas sagitalinėje 

plokštumoje ir jų ryšį su SAŽS sutrikimais, dažnai minimi 
krūminių dantų Angle II ir III klasių santykiai [25–27]. A. 
Marchesi ir kt.  [25] atliktos retrospektyvinės studijos duome-
nimis, Angle II ir III klasių krūminių dantų santykį turėję tiri-
amieji pasižymėjo 6 kartus didesne rizika patirti SAŽS sutri-
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kimus, lyginant su  tyrimo dalyviais, turėjusiais taisyklingą 
Angle I kl. krūminių dantų santykį. Į šią literatūros apžvalgą 
įtrauktų tyrimų dalyviams, turėjusiems Angle I kl. krūminių 
dantų santykį, nebuvo nustatyta reikšmingų sąsajų su SAŽS 
sutrikimais. Tik viename  tyrime  [22] buvo rastas statistiškai 
reikšmingas ryšys tarp Angle II kl. krūminių dantų santykio 
ir vieno iš SAŽS sutrikimo simptomų - kramtomųjų raumenų 
skausmo. Daugiau įrodymų šioje literatūros apžvalgoje ran-
dama apie Angle III kl. krūminių dantų santykio ir SAŽS 
sutrikimų ryšį. Ši ortodontinė anomalija analizuotų studijų 
duomenimis reikšmingai siejama su galvos skausmu ir SAŽS 
garsais, statistiškai didesne vidutine FAQ reikšme [20], 
kuri parodo sunkesnius SAŽS sutrikimus, bei jau minėtu 
kramtomųjų raumenų skausmu [22]. A. Marchesi ir kt.[25] 
bei M. Costa ir kt. [28] tyrimų rezultatai parodė reikšmingą 
Angle III kl. ir SAŽS sutrikimų ryšį, priešingai nei D. Man-
fredini ir kt.[19] rezultatai, neparodę reikšmingos krūminių 
dantų  Angle klasių ir SAŽS sutrikimų sąsajos. Rezultatai 
išties kontroversiški. Sąsajų tarp netaisyklingo krūminių 
dantų santykio ir SAŽS sutrikimų bei jų simptomų nerasta 
5 iš 8 tyrimų, įtrauktų į šią literatūros apžvalgą ir vertinusių 
krūminių dantų santykį. Galima teigti, jog Angle III kl. tiria-
miesiems statistiškai dažniau pasireiškė SAŽS sutrikimų 
požymiai, lyginant su Angle I kl. ir Angle II kl. tiriamaisiais.

Tik 3 analizuoti tyrimai vertino ryšį tarp iltinių dantų 
santykio ir SAŽS sutrikimų, vienas iš jų  [18] nurodė 
reikšmingas sąsajas tarp Angle I ir Angle II klasių iltinių 
dantų santykių ir skirtingų SAŽS sutrikimų grupių. 
Nors D. Manfredini ir kt.[19] tyrime asimetriška Angle 
klasė pagal iltis buvo statistiškai reikšmingai siejama 
su SAŽS artroze, autoriai nurodė, jog šis ryšys rastas tik 
dėl itin mažos tiriamųjų, kuriems pasireiškė artrozė, im-
ties. Literatūroje galima rasti ir tvirtesnių įrodymų: E. 
Tervahauta ir kt. [29] nurodė, jog iltinių dantų santykis 
ir ilčių asimetrija yra reikšmingai susiję su skausminiais 
SAŽS sutrikimų simptomais (smilkinių srities, apatinio 
žandikaulio, SAŽS, kramtomųjų raumenų skausmu).

Vertinant netaisyklingo horizontalaus kandžių 
perdengimo ryšį su SAŽS sutrikimais, į šią literatūros 
analizę įtrauktų tyrimų duomenimis, šis ryšys nėra statistiškai 
reikšmingas. Tokius rezultatus pateikia ir D. Manfredini ir 
kt.[19] bei C. Cruz ir kt.[30] literatūros apžvalgos, tačiau 
M. Costa ir kt.[28] nurodo priešingai – horizontalus kandžių 
perdengimas, kuris buvo didesnis nei 5 mm, reikšmingai 
siejosi su SAŽS sutrikimais.

Priekinis kryžminis sąkandis nebuvo statistiškai 
reikšmingai susijęs su SAŽS sutrikimais. Išsamių mokslinių 
tyrimų, nagrinėjančių šias sąsajas, neatlikta.

Atlikus šią literatūros apžvalgą, įsitikinta, jog tyrimų 
rezultatai yra skirtingi, o įrodymai, kurie galėtų patvir-

tinti ortodontinių anomalijų sagitalinėje plokštumoje įtaką 
SAŽS sutrikimams, nėra pakankami, todėl turėtų būti atlikta 
daugiau aukštos kokybės klinikinių tyrimų.

Išvados
1. Statistiškai reikšmingas ryšys tarp ortodontinių 

anomalijų sagitalinėje plokštumoje ir SAŽS sutrikimų buvo 
nustatytas 50 proc. tyrimų, įtrauktų į šią sisteminę literatūros 
apžvalgą. 

2. Angle III kl. tiriamiesiems statistiškai dažniau pa-
sireiškė galvos, kramtomųjų raumenų, pasikartojantys veido 
srities skausmai bei SAŽS traškesys, lyginant su Angle I kl. 
ir Angle II kl. tiriamaisiais.
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THE INFLUENCE OF MALOCCLUSIONS IN 
SAGITTAL PLANE ON TEMPOROMANDIBULAR 

JOINT DISORDERS
J. Šikšnelytė, K. Lopatienė

Keywords: temporomandibular joint disorders, malocclusion.
Summary
Temporomandibular joint disorders (TMD) affect 2 - 8 % adult 

men and 4 - 15 % adult women as well as up to 7 % adolescents. 
Irregular occlusal factors and their influence on the development 
of symptoms of TMD are some of the most debated in terms of 
the etiology of TMD, however, there is still a lack of evidence to 
prove the significance of this relationship. The aim of this systema-
tic review - to determine the influence of malocclusions in sagittal 
plane on temporomandibular joint disorders. 10 full-text studies 
that met the inclusion criteria were analyzed in this systematic re-
view. Statistically significant relationship between malocclusions 
in sagittal plane and TMD was found in 50% of the studies inclu-
ded in this review. Subjects of Angle Class III suffered from hea-
dache, pain of the masticatory muscles, chronic facial pain and cre-
pitation of TMJ statistically more recurrently to compare with the 
subjects of Class I and Class II.
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