
 

 



 

 
 

 
 

PROGRAM  

V KONFERENCJI CRANIA  

„KONSENSUS W DIAGNOSTYCE I FIZJOTERAPII STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH" 

XIV SYMPOZJUM FIZYKODIAGNOSTYKI I FIZJOTERAPII  

STOMATOLOGICZNEJ I MEDYCZNEJ 

”STOMATOLOGIA INTERDYSCYPLINARNA”  

V  SYMPOZJUM MŁODYCH NAUKOWCÓW   

24 luty – Piątek    Centrum Kongresowe Manggha-Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej 
Manggha ul. M. Konopnickiej 26 , 30-302 Kraków 

PROGRAM KONFERENCJI 24.02.2023 – PIĄTEK 

9:00-10:00 rejestracja uczestników 

10:00 INAUGURACJA KONFERENCJI I SYMPOZJUM  

I SESJA WYKŁADY INAUGURACYJNE 

10:30- 11:00    dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ 

                           Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM:  

 Zastosowanie technik komórkowych i biomateriałów w medycynie regeneracyjnej 

11:00- 11:30    prof. dr hab. Małgorzata Pihut: Znaczenie leczenia wspomagającego 

                           w zaburzeniach skroniowo-żuchwowych 

11:30- 12:00    prof. dr hab. Grzegorz Cieślar: Fizjoterapeutyczne metody 

                           łagodzenia bólu z uwzględnieniem ich aplikacji w stomatologii 

12:00- 12:15 przerwa kawowa 

12:15      II CHIRURGIA STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO  

Moderatorzy sesji: prof.dr hab. Małgorzata Pihut, dr hab. Piotr Pierzchalski prof. 

UJ, prof. dr hab. Grzegorz Cieślar, dr hab. Maciej Sikora, dr Krzysztof Dowgierd 

12:15- 12:45    dr hab. Maciej Sikora: Zabiegi iniekcyjne u pacjentów 

                           z zaburzeniami stawów skroniowo-żuchwowych  
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12:45- 13:35    dr n. med. Krzysztof Dowgierd: Chirurgiczne leczenie stawów  

                           skroniowo-żuchwowych- artroskopia i artrocenteza 

13:35- 13:45    dr Tomasz Marciniak: Postępowanie fizjoterapeutyczne po  

operacjach            ortognatycznych – autorski protokół  

13:45- 14:30    Lunch 

14:30 III BIOMATERIAŁY I ORTODONCJA WE WSPÓŁCZESNEJ 

MEDYCYNIE I STOMATOLOGII 

Moderatorzy sesji: prof. dr hab. Bogumiła Frączak. , prof. dr hab. Małgorzata 

Pihut, dr Witold Jurczyński,  

14:30- 14:45    dr hab. Agnieszka Lasota, Przemysław Pastuszak, Margareta 

Budner:    Nieprawidłowości zębowe u pacjentów z rozszczepem 

14:45- 15:30    dr n. med. Dominik Piskorski: Rzeczywista rotacja żuchwy-  

Kluczowy etap prawidłowego rozwoju twarzoczaszki 

15:30- 16:00    dr n. med. Witold Jurczyński:  

Chirurgia periodontologiczna analogowa czy cyfrowa? 

16:00- 16:15    dr hab. Agata M. Niewczas, Magdalena Łępicka, Magdalena 

Rodziewicz, Konrad Pikuła, Joanna Wysokińska-Miszczuk: Wpływ symulowanych 

obciążeń termicznych na wybrane właściwości użytkowe cementów 

glasjonomerowych w stomatologii zachowawczej 

16:15-16:25    dr n. med. Helena Gronwald, Marta Prasek, Marcelina Lech, Julia 

Gąsiewicz, Barbara Gronwald, Danuta Lietz – Kijak, Karolina Jezierska: Czy jest 

możliwa stabilność kompozytowych wypełnień stomatologicznych? 

16:25- 16:30 przerwa kawowa 

 

 



 

 

16:30 IV FIZJOTERAPIA I FIZYKODIAGNOSTYKA  

MEDYCZNA I STOMATOGNATYCZNA 

 

Moderatorzy Sesji:   prof. dr hab. Joanna Wysokińska-Miszczuk, dr hab. n. med. 

Danuta Lietz-Kijak,  dr hab. Andrzej Myśliwiec prof. AWF, dr hab. Aneta 

Wieczorek prof. UJ 

16:30- 16:45   dr hab. Andrzej Myśliwiec prof. AWF, Julia Walatek, Krzysztof    

Dowgierd, Wojciech Wolański, Anna Lipowicz, Łukasz Krakowczyk: 

Przegląd metod oceny funkcjonalnej pacjentów po rekonstrukcji żuchwy 

 w przebiegu nowotworów z wykorzystaniem tkanek odległych 

16:45- 17:00 dr hab. n. med. Danuta Lietz-Kijak,  Piotr Skomro, Barbara Gronwald, 

Karina Kijak, Adam Andrzej Garstka, Helena Gronwald : Zastosowanie 

plejotropowej  ozonoterapii w specjalnościach stomatologicznych 

17-17:10  prof. dr hab. Joanna Wysokińska-Miszczuk, Agnieszka Wójcicka, Anna 

Surtel, Monika Nastaj: Zastosowanie lasera biostymulacyjnego w terapii zmian 

lichenoidalnych na błonie śluzowej jamy ustnej – opis przypadku 

17:10- 17:20   dr n. zdr. Magdalena Gębska, Bartosz Dalewski, Łukasz Pałka, Łukasz 

Kołodziej: Ocena skuteczności terapii manualnej oraz ćwiczeń terapeutycznych 

u pacjentek z bólem i ograniczoną ruchomością stawów skroniowo-żuchwowych: 

randomizowane badanie kontrolowane (RCT) 

17:20- 17:30 dr n. med.  Małgorzata Wójcik, Tomasz Goździewicz, Zuzana 

Hudáková, Idzi Siatkowski:  Endometrioza a staw skroniowo-żuchwowy 

17:30- 17:40 dr n. med. Adam Malawski-Róg: Interdyscyplinarne i zespołowe 

podejście w leczeniu dysfunkcji skroniowo - żuchwowych. Studium przypadków 
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17:40 V PSYCHOLOGICZNE, SOCJOLOGICZNE I EKONOMICZNE ASPEKTY NAUK O 

ZDROWIU 

Moderatorzy sesji: dr hab. Danuta Lietz-Kijak,  dr n. med. Małgorzata Kulesa-

Mrowiecka, 

17:40- 18:00    dr hab. Iwona Bobko-Kowalska prof. UJ, dr Katarzyna Gierat-

Haponiuk: Nowe kompetencje i role zawodowe fizjoterapeuty w polskim systemie 

ochrony zdrowia. 

18:00-18.15 dr Marta Grzegocka, Danuta Lietz-Kijak, Adam Garstka, Helena 

Gronwald, Piotr Skomro: Współwystępowanie dysfunkcji układu ruchowego narządu 

żucia z chorobami układowymi 

20:00 Uroczysta Kolacja -  Centrum Kongresowe Manggha-Muzeum Sztuki i 

Techniki Japońskiej Manggha ul. M. Konopnickiej 26 , 30-302 Kraków 

 

25.02.2023- SOBOTA 

 

10:00- 11:00    PROMOCJA KSIĄŻKI 

10:00   Moderator sesji : prof. dr hab. Agata Czajka-Jakubowska: Dysfunkcje 

czaszkowo-żuchwowe. Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja 

 dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka: Wybrane zagadnienia fizjoterapii 

stomatognatycznej w zaburzeniach skroniowo-żuchwowych- bruksizm 

lek stom. spec. ortodonta Barbara Czerwińska-Niezabitowska: Praktyczna wartość 

badań dodatkowych - AKSJOGRAFIA, MPI, zdjęcia 2D, 3D 

dr n. med. Krzysztof Dowgierd: Chirurgiczne leczenie stawów skroniowo-

żuchwowych 

11:00- 12:00    lek. Ort. Barbara Czerwińska-Niezabitowska: Doświadczenia własne  



 

w leczeniu pacjentów z zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi i wadami zgryzu 

 w ocenie aksjograficznej 

12:00-12:15     przerwa kawowa 

12:15-13:15    WARSZTATY 

Aksjografia elektroniczna- AxioQuick Recorder- doświadczenia własne: lek stom. 

Małgorzata Czerwińska, lek stom. Barbara Czerwińska-Niezabitowska.  

13:15 V SYMPOZJUM MŁODYCH NAUKOWCÓW 

Moderatorzy sesji: prof. dr hab. Agata Czajka-Jakubowska, dr hab. Magdalena 

Wilk-Frańczuk prof. UJ, dr hab. Agata Niewczas, dr hab. Agnieszka Lasota, dr hab. 

Agnieszka Mazur-Biały prof. UJ  

Wystąpienia- zgłoszone prace: 

1. Krzysztof Konior, Aleksandra Bitenc-Jasiejko, Danuta Lietz-Kijak: 

Interdyscyplinarna rehabilitacja przewlekłych dolegliwości bólowych dolnego 

odcinka kręgosłupa - studium przypadku 

2. Julia Ciuryk, Małgorzata Kulesa-Mrowiecka: Rola autoterapii w fizjoterapii 

stomatognatycznej u dzieci w bruksiźmie 

3. Kacper Loster, Aneta Wieczorek, Jolanta E. Loster: Ocena metod pomocy 

pacjentom z dentofobią – przegląd piśmiennictwa. 

4. Kamil Lenczewski, Weronika Zamara, Weronika Półjanowska, Piotr Żurek, 

Małgorzata Wójcik: Aktywność fizyczna a dysfunkcje stawu skroniowo - 

żuchwowego 

5. Adam, Andrzej Garstka, Piotr Skomro, Danuta Lietz-Kijak: Kompleksowa 

rehabilitacja chirurgiczno – protetyczna pacjenta z TMD 

6. Weronika Zamara, Kamil Lenczewski, Weronika Półjanowska, Piotr Żurek , 

Małgorzata Wójcik: Powiązanie funkcjonalne stawu skroniowo-żuchwowego 

z zakresem ruchomości w stawie biodrowym - obserwacje wstępne 
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14.15 Lunch 

POZJUM MŁODYCH NAUKOWCÓW 

15:00 Zakończenie Sympozjum  

 

 

 



 

 

 

STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ: 

 
 Znaczenie leczenia wspomagającego w zaburzeniach skroniowo-żuchwowych 

 

Prof. dr hab. Małgorzata Pihut 

 

Katedra Protetyki Stomatologicznej i Ortodoncji, Instytut Stomatologii, Collegium Medicum, 

UJ w Krakowie 

 

W ramach wykładu omówione zostaną takie zagadnienia, jak:  

konieczność edukacji pacjentów w zakresie przyczyn etiologicznych dysfunkcji narządu żucia 

i jej znaczenie, zabiegi fizjoterapeutyczne, stosowane w leczeniu zaburzeń oraz istota 

ćwiczeń relaksacyjnych, wykonywanych systematycznie przez pacjentów. Ponadto 

przedstawione zostaną możliwości terapii z użyciem osocza bogatopłytkowego i leczenia 

farmakologicznego, ważnych aspektów dietetycznych, znaczenia higieny snu oraz zalet 

wsparcia psychologicznego i metod radzenia sobie ze stresem. 

 

Fizjoterapeutyczne metody łagodzenia bólu z uwzględnieniem ich aplikacji                   

    w stomatologii 

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar 

 

Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

Ból jest jednym z najczęściej zgłaszanych subiektywnych objawów schorzeń o 

charakterze pourazowym, zapalnym, zwyrodnieniowym, naczyniowym, miopatycznym 

 i neuropatycznym o różnej etiologii, dotyczących praktycznie wszystkich układów i narządów 

ludzkiego organizmu, który ze względu na nasilenie, a często także przewlekły charakter, 

powodujące znaczące pogorszenie jakości życia pacjentów, wymaga skutecznego leczenia.  

Mechanizmy powstawania bólu są zróżnicowane i obejmują m.in. mechaniczne pobudzenie 

receptorów nocyceptywnych na skutek urazu, patologicznie wzmożonego napięcia mięśni 

oraz obrzęków tkankowych, chemiczną stymulację tych receptorów pod wpływem lokalnego 

wzrostu stężenia mediatorów stanu zapalnego, a także nasilenia syntezy mleczanów w 

tkankach niedotlenionych oraz w mięśniach wykazujących cechy przetrenowania, zmiany 

intensywności przewodnictwa we włóknach nerwowych transmitujących bodźce bólowe, 

urazy nerwów oraz zmiany o charakterze neuropatycznym, a także zaburzenia czynności 

ośrodków percepcji bólu w ośrodkowym układzie nerwowym. 

Aktualnie najczęściej stosowaną metodą leczenia przeciwbólowego jest 

farmakoterapia prowadzona w oparciu o schemat tzw. „drabiny analgetycznej”, przy użyciu 

początkowo niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), a następnie sterydów kory 

nadnerczy, leków antydepresyjnych i leków z grupy opiatów. Stosowanie wspomnianych 

grup lekowych wiąże się jednak za znaczną częstością występowania groźnych dla życia 

powikłań (krwotoki z przewodu pokarmowego i perforacje żołądka oraz uszkodzenie nerek 

po stosowaniu NLPZ) oraz zwiększonym ryzykiem powstawania uzależnień.  

Z powyższych względu w ostatnich latach coraz częściej w kompleksowej terapii zespołów 

bólowych o różnej etiologii stosowane są fizjoterapeutyczne metody leczenia 

przeciwbólowego, wywodzące się z tradycyjnej medycyny Dalekiego Wschodu (masaż 
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 i akupunktura), a także nowoczesne metody medycyny fizykalnej wykorzystujące 

terapeutyczne oddziaływanie różnych czynników fizycznych, takie jak: magnetoterapia 

 i magnetostymulacja, wybrane metody elektrolecznictwa, fototerapia ze szczególnym 

uwzględnieniem lasero- i pileroterapii, krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa oraz 

sonoterapia. Dzięki postępowi medycyny fizykalnej i techniki medycznej coraz częściej 

metody fizykalne wykorzystywane są także jako forma wspomagania tradycyjnych metod 

terapii przeciwbólowej w formie: magnetopunktury, elektropunktury, laseropunktury i 

sonopunktury, w których mechaniczną energię aplikowaną przez terapeutę na punkty 

akupunkturowe zastępuje energia pola magnetycznego, prądu elektrycznego, światła 

 i ultradźwięków. 

W prezentacji przedstawiono mechanizmy działania analgetycznego oraz metodykę 

 i podstawowe wskazania do stosowania poszczególnych metod fizjoterapeutycznych w 

przypadku zespołów bólowych o różnej etiologii, w tym także w wybranych aplikacjach 

stomatologicznych. 

 

STRESZCZENIA  

SESJA II 

 

CHIRURGIA STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO 

 

 Zabiegi iniekcyjne u pacjentów  z zaburzeniami stawów skroniowo-żuchwowych  

dr hab. n. med. Maciej Sikora 

Oddział Chirurgii Twarzowo Szczękowej Szpitala MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II 

Zaburzenia skroniowo-żuchwowe (TMD) stanowią coraz istotniejszy problem 

 w codziennej praktyce klinicznej lekarza dentysty. Objawy TMD występują u 3% do 12% 

ogólnej populacji. Szczyt występowania tego schorzenia przypada pomiędzy 20 a 40 rokiem 

życia, trzy razy częściej u kobiet. Spośród dominujących objawów TMD wyróżnić należy 

dolegliwości bólowe, ograniczenie zakresu rozwierania szczęk, objawy akustyczne ze strony 

stawu skroniowo- żuchwowego. Dolegliwości te istotnie obniżają jakość życia pacjentów. Z 

uwagi na wieloczynnikowy charakter TMD istnieją różne metody i protokoły leczenia. W 

wykładzie pt. „Zabiegi iniekcyjne u pacjentów z zaburzeniami stawów skroniowo-żuchwowych” 

przedstawiono metody iniekcji dostawowych, omówiono w szczególności technikę 

artrocentezy jednoigłowej oraz leki i substancje służące do wstrzyknięć. 

 

LECZENIE CHIRURGICZNE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH- artrocenteza, 

artroskopia 

dr n. med. Krzysztof Dowgierd 

 Oddział Chirurgii Twarzowo-Szczękowej i Rekonstrukcyjnej w WSSD w Olsztynie 

Staw skroniowo-żuchwowy jest skomplikowanym układem. Jego dwie części 

funkcjonują jednocześnie w przeciwnych kierunkach przez całą dobę, a mimo to mają 

stosunkowo duży potencjał wytrzymałościowy. Dlatego też w leczeniu tego stawu musimy 

respektować jego właściwości adaptacyjne. Kiedy po raz pierwszy zastosowano artrocentezę, 

jej wysoka skuteczność była dość zaskakująca, ale później doprowadziła do lepszego 

zrozumienia fizjologii i patofizjologii stawu. Najważniejszą zaletą była pierwszorzędna wartość 

minimalnej interwencji w leczeniu objawowych stawu. Zakres dostępnych metod leczenia 

patologii stawu skroniowo-żuchwowego jest szeroki, począwszy od zachowawczych metod 



 

niechirurgicznych, poprzez artrocentezę, artroskopię i operacje na otwartym stawie, aż do 

całkowitej wymiany stawu.  

 

 

 

Otwarta operacja w przypadku patologii stawu jest stosowana od wielu lat, a różne 

proponowane techniki mają podobne wyniki, które u 80% pacjentów prowadzą do poprawy 

niezależnie od techniki. Wraz z pojawieniem się artroskopowego uwalniania zrostów i płukania 

wyniki te nie okazały się tak dobre i to doprowadziło do tego, że wielu chirurgów poszukuje 

protokołu postępowania zgodnego z zasadami patologii, co sugeruje.  

Złożona budowa i ważna funkcja stawu skroniowo-żuchwowego w kontroli dróg oddechowych, 

mowy i ruchu sprawiają, że rekonstrukcja stawu jest zarówno konieczna, jak i stanowi 

wyzwanie. Cele rekonstrukcji obejmują przywrócenie funkcji i kształtu żuchwy, ograniczenie 

dalszej niepełnosprawności i progresji choroby, uniknięcie powtórnych operacji, a u dzieci 

nadzieję na pobudzenie wzrostu i przebudowy. Przeszkodą w osiągnięciu pomyślnych 

wyników jest sam proces chorobowy, pacjenci z wcześniejszymi wielokrotnymi zabiegami 

operacyjnymi, kompromisem mięśniowym i bólem neuropatycznym oraz brakiem wzrostu.  

Wskazania do rekonstrukcji stawu zostały opisane przez Mercuriego jako zapalne zapalenie 

stawów, ankyloza, nieudane przeszczepy tkanek, nieudane połączenia alloplastyczne oraz 

utrata pionowej wysokości gałęzi żuchwy w wyniku resorpcji, urazu, patologii lub choroby 

wrodzonej.  

Możliwości rekonstrukcji mogą być rozważane jako autogenne lub alloplastyczne, a wraz 

z sukcesem tych ostatnich rola rekonstrukcji autogennych u dorosłych znacznie zmalała i jest 

skutecznie ograniczona do tych pacjentów, u których występują istotne przeciwwskazania. 

 

Od prawie trzech dekad w literaturze można znaleźć informacje o sukcesie alloplastycznej 

rekonstrukcji stawu skroniowo-żuchwowego w leczeniu czynnościowych i estetycznych 

problemów wynikających ze schyłkowej choroby stawu skroniowo-żuchwowego. W 

przypadku, gdy schyłkowa choroba stawu skroniowo-żuchwowego prowadzi do deformacji 

twarzy chirurdzy zdali sobie sprawę, że optymalne postępowanie obejmuje kombinację 

całkowitej alloplastycznej wymiany stawu i ortognatycznych zabiegów chirurgicznych. 

 

Wytyczne, dotyczące leczenia operacyjnego mówią, że należy rozważać rekonstrukcję 

alloplastyczną w przypadkach, gdy występuje kombinacja bólu większa niż 5/10, ocena 

odżywiania mniejszej niż 5/10 (od płynnej do stałej) i rozwarcie szczek mniejsze niż 35 mm lub 

ankyoza stawu.  

Wirtualne planowanie chirurgiczne (VSP) zrewolucjonizowało chirurgię jamy ustnej  

i szczękowej i zaowocowało nie tylko łatwością i dokładnością planowania przypadku, ale 

także precyzyjnym wykonaniem tego planu podczas operacji, co prowadzi do optymalnych 

długoterminowych funkcjonalnych i estetycznych wyników dla pacjenta. Ulepszenia w VSP 

i dostępność klinicznie sprawdzonych, dostosowanych do potrzeb pacjentów procedur 

rekonstrukcyjnych pozwoliły na dokładne wykonanie łączonych procedur protezoplastyki  

i ortognatycznych podczas jednego zabiegu. 

Postępowanie fizjoterapeutyczne po operacjach ortognatycznych – autorski protokół   

 

Tomasz Marciniak PT, PhD1 
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1 Wydział Rehabilitacji  Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie / Departament of 

Rehabilitation at the Józef Piłsudski Academy of Physical Education in Warsaw 

 

Wprowadzenie: Operacje ortognatyczne wiążą się z wystąpieniem szeregu objawów: obrzęku 

limfatycznego, zaburzeń czucia powierzchownego oraz szczękościsku. Piśmiennictwo 

naukowe potwierdza, że wczesna fizjoterapia istotnie zmniejsza ryzyko oraz intensywność 

powikłań pooperacyjnych. 

Fizjoterapię pooperacyjną można podzielić na dwa etapy – wczesny i późny. Wczesny 

rozpoczyna się w dobie zerowej i trwa do ok 3.-4. tygodnia po zabiegu, natomiast etap późny 

kończy się odzyskaniem prawidłowego zakresu ruchu (40-55 mm) oraz funkcji stawów 

skroniowo-żuchwowych (SSŻ), prawidłowej mimiki i ekspresji emocjonalnej. Czas 

zakończenia etapu późnego przypada zwykle na ok. 12.-14. tydzień. 

Materiał i Metody: Narzędzia stosowane we wczesnym etapie fizjoterapii tj. manualny drenaż 

oraz kinesiotaping a także ćwiczenia mimiczne, oddechowe oraz terapia zimnem wykazują 

działanie redukujące obrzęk limfatyczny, zapobiegają powstawaniu zrostów tkanek, a także 

działają przeciwbólowo poprzez zmniejszenie aktywności mięśni żucia. Dodatkowym 

czynnikiem działającym przeciwobrzękowo, przeciwbólowo oraz stymulacyjnie na zaburzenia 

czucia jest laseroterapia niskoenergetyczna. 

W późnym etapie dodatkowo włącza się techniki mięśniowo-powięziowe i ćwiczenia 

zwiększające zakresu ruchu SSŻ. Kontynuuje się stymulację czucia za pomocą 

elektrostymulacji, laseroterapii czy technik manualnych. 

 Podsumowanie: Fizjoterapia wykazuje korzystne działanie po operacjach 

ortognatycznych przywracając prawidłową funkcję SSŻ, zatem zaleca się ją włączać do 

multidyscyplinarnego leczenia pacjenta. 

Słowa kluczowe: fizjoterapia, chirurgia twarzowo-szczękowa, ortognatyka, bimax 

Key words: physiotherapy, maxillofacial surgery, orthognatic surgery, bimax 

 

SESJA III BIOMATERIAŁY I ORTODONCJA WE WSPÓŁCZESNEJ 

MEDYCYNIE I STOMATOLOGII 

 

Nieprawidłowości zębowe u pacjentów z rozszczepem/  

Dental anomalies in patients 

Agnieszka Lasota1, Przemysław Pastuszak1, Margareta Budner2,  

 
1 Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie / Chair and Department of 

Jaw Orthopedics, Medical University of Lublin 
2 Poradnia Ortopedii Szczękowej, Uniwersyteckie Centrum Stomatologii/Clinic of Jaw Orthopedics, 

University Dentistry Center 

 

Wprowadzenie: Rozszczep wargi z lub bez rozszczepu podniebienia (CL/P) jest najczęstszą 

wrodzoną anomalią twarzy na świecie z częstością 1:700 żywych urodzeń. Rozszczepowi 

towarzyszą nieprawidłowości zębowe, głównie w uzębieniu stałym: hipodoncja, zęby 

nadliczbowe, dysmorfologia kształtu korony lub korzenia, zatrzymanie zębów i ich 

nieprawidłowe ułożenie.  

Cel badania: : Celem pracy było zbadanie dzieci z rozszczepem wargi, wyrostka 

zębodołowego i/bez podniebienia pod kątem występowania anomalii zębowych  

Materiał i Metodyka : U sto trzynastu dzieci z rozszczepem oceniano wiek, płeć, typ i stronę 

rozszczepu oraz nieprawidłowości zębowe. Przeprowadzono dodatkowo na pantomogramach 



 

ocenę zębów nadliczbowych u 56 dzieci. Analizowano wielkość, kształt i stopień rozwoju 

zębów nadliczbowych oraz sprawdzano korelację pomiędzy występowaniem hiperodoncji a 

innymi zmiennymi.  

Wyniki: Przeważała płeć męska z Q37 i rozszczep po stronie lewej. Częstość zatrzymania 

kłów wynosiła 5,36%. Hipodoncję stwierdzono u 37,5%, hiperodoncja występowała u 23,21%. 

Nie wykazano wpływu ekspansji szczęki, SABG, ekstrakcji kłów mlecznych na wyrzynanie 

górnych kłów. Nadliczbowość dotyczyła górnych siekaczy bocznych. Zęby nadliczbowe miały 

nietypowy kształt, zmniejszoną wielkość i opóźniony rozwój. 

Wnioski: Siekacz boczny szczęki po stronie rozszczepu jest najczęściej dotknięty anomaliami. 

Hipodoncja i hiperodoncja nie mają wpływu na zatrzymanie kłów górnych. Pacjenci z CL/P są 

narażeni na niekorzystne położenie niewyrzniętych kłów górnych stałych. 

Słowa klucze:   wady zębowo-twarzowe, ortodoncja, rozszczep, przeszczep kości    

 

Introduction: Cleft lip with or without cleft palate (CLP) is most common congenital face 

anomaly in the world with the frequency 1:700 live births. Cleft is associated with dental 

anomalies, mainly among permanent dentition: hypodontia, supernumerary teeth, 

dysmorphology of crown or root shape, teeth impaction, tooth malposition.  

Aim of study: The aim was screening children with nonsyndromic cleft lip, alveolar and/without 

palate for the occurrence of dental anomalies  

Methods and materials: In one hundred thirteen children with cleft age, gender, cleft type  

cleft side, and incidence of  dental anomalies were detected. Assesement of supernumerary 

teeth in 56 subjects were performer on the panoramic radiographs. In supernumerary teeth, 

size, shape, and developmental degree were analyzed and correlation between the incidence 

of hyperdontia with different variables was checked.  

Results: The majority were males with Q37 and the cleft on left side. The frequency of canines 

impaction was 5,36%, hypodontia - 37.5%, hyperodontia - 23.21% patients. No influence of 

maxillary expansion, SABG, deciduous canines extraction on upper canine eruption was 

proved. Upper lateral incisors were affected with hyperodontia. They had atypical shape, 

reduced size and delayed development. 

Conclusion: Maxillary lateral incisor on the cleft side is most frequently affected with 

anomalies. Hypodontia and hyperdontia do not influence maxillary canines impaction. Patients 

with CL/P are exposed to unfavorable position of unerupted maxillary canines.  

Key words: dento-facial deformity, orthodontics, cleft, bone graft   

 

Wpływ symulowanych obciążeń termicznych na wybrane właściwości użytkowe 

cementów glasjonomerowych w stomatologii zachowawczej. 
  

Agata M. Niewczas1 Magdalena Łępicka2 Magdalena Rodziewicz2 Konrad Pikuła1 Joanna 

Wysokińska-Miszczuk3 

1 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej  

z Endodoncją,  
2 Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Instytut Inżynierii Mechanicznej,  

ul. Wiejska 45C, 15-352 Białystok 
3 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Periodontologii, ul. W. Chodźki 6, 20-093 

Lublin 

 

Wprowadzenie: Ze względu na powszechne zagrożenie próchnicą zębów nadal ważną rolę 

spełnia rozwój rekonstrukcyjnych materiałów stomatologicznych. Wśród rozwojowych 
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materiałów w stomatologii zachowawczej znaczące miejsce zajmują cementy 

glassjonomerowe. 

 

Cel: Celem badań była porównawcza ocena wpływu szoków termicznych symulujących 

warunki jamy ustnej na właściwości mechaniczne i odporność na zużycie cementów 

glassjonomerowych. 

Materiał i Metodyka: W badaniach wykorzystano chemoutwardzalne cementy 

glassjonomerowe: Ketac Universal, Ketac Molar Easymix oraz Riva Self Cure. Próbki 

materiałów zostały wykonane zgodnie z normą ISO 9917-1:2003. Badano mikrotwardość, 

współczynnik tarcia, chropowatość powierzchni oraz wytrzymałość na ściskanie. Łącznie 

przygotowano 6 serii próbek, w tym 3 grupy próbek referencyjnych oraz 3 grupy próbek 

poddanych cyklicznym obciążeniom termicznym. Obciążania termiczne realizowano przy 

użyciu specjalnego symulatora szoków termicznych naśladującego fizjologiczne zmiany 

temperatury w jamie ustnej (5°C÷55°C) w obecności sztucznej śliny.  

 

Wyniki:  

Pod wpływem obciążeń termicznych w przypadku materiałów Riva Self Cure i Ketac Universal 

wystąpiła redukcja mikrotwardości. Natomiast w przypadku materiału Ketac Molar Easymix 

mikrotwardość znacząco wzrosła (HV0.2 = 55±2,1). Największą mikrotwardością spośród 

badanych materiałów charakteryzował się Ketac Universal (HV0.2 =63±2,1). Najniższą 

mikrotwardością cechował się Riva Self Cure (HV0.2 =33±1,4). Po obciążeniach termicznych 

chropowatość próbek glassjonomeru Ketac Universal uległa zmniejszeniu natomiast 

 w przypadku materiału KME była zauważalnie większa. Nie stwierdzono różnic chropowatości 

dla materiału Riva Self Cure. Stwierdzono znaczny spadek wytrzymałości po cyklach 

termicznych materiału Ketac Universal  

(o 8,6%) oraz wzrost wytrzymałości materiału Ketac Molar Easymix (o 7,4%). Natomiast  

w przypadku glassjonomeru Riva Self Cure różnice były nieistotne. 

Wnioski:  

1. Wpływ termocykli, na zużycie i chropowatość powierzchni glassjonomerów Ketac 

Universal  

i Ketac Molar Easymix ma charakter pozytywny natomiast na ich mikrotwardość i wytrzymałość 

na ściskanie ma charakter negatywny. 

2. Zastosowana metoda badań była skuteczna w odniesieniu do glassjonomerów Ketac 

Universal i Ketac Molar Easymix natomiast niewystarczająco dokładna dla 

glassjonomeru Riva Self Cure. 

Słowa klucze: Cementy glassjonomerowe, obciążenia termiczne, mikrotwardość, 

chropowatość powierzchni, wytrzymałość na ściskanie 

 

Influence of simulated thermal loads on selected functional properties of glass ionomer 

cements in conservative dentistry. 

Introduction:  Due to the widespread risk of dental caries, the development of restorative 

dental materials continues to play an important role. Glass ionomer cements occupy  

a significant place among the developmental materials in conservative dentistry. 

Aim of study: The aim of the study was to comparatively assess the impact of thermal shocks 

simulating the conditions of the oral cavity on the mechanical properties and wear resistance 

of glass ionomer cements. 



 

Methods and materials: The following autocured glass ionomer cements were used in the 

study: Ketac Universal, Ketac Molar Easymix and Riva Self Cure. Material samples were made 

in accordance with ISO 9917-1:2003. Microhardness, coefficient of friction, surface roughness 

and compressive strength were tested. In total, 6 series of samples were prepared, including 

3 groups of reference samples and 3 groups of samples subjected to cyclic thermal loads. 

Thermal loads were carried out using a special thermal shock simulator imitating physiological 

changes in temperature in the oral cavity (5°C÷55°C) in the presence of artificial saliva. 

Results: Riva Self Cure and Ketac Universal showed a reduction in microhardness under 

thermal loads. However, in the case of Ketac Molar Easymix, the microhardness increased 

significantly (HV0.2 = 55±2.1). Ketac Universal was characterized by the highest microhardness 

among the tested materials (HV0.2 =63±2.1). The lowest microhardness was found in Riva Self 

Cure (HV0.2 =33±1.4). After thermal loads, the roughness of Ketac Universal glass ionomer 

samples decreased, while in the case of Ketac Molar Easymix material it was noticeably higher. 

No differences in roughness were found for Riva Self Cure. There was a significant decrease 

in strength after thermal cycling of Ketac Universal (by 8.6%) and an increase in strength of 

Ketac Molar Easymix (by 7.4%). However, in the case of Riva Self Cure glass ionomer, the 

differences were insignificant. 

 

Conclusion:  

1. The impact of thermocycling on the wear and surface roughness of Ketac Universal 

and Ketac Molar Easymix glass ionomer surfaces is positive, while it is negative on 

their microhardness and compressive strength. 

2. The applied test method was effective for Ketac Universal and Ketac Molar Easymix 

glass ionomer but not accurate enough for Riva Self Cure glass ionomer. 

Key words: Glass ionomer cements, thermal loads, microhardness, surface roughness, 

compressive strength 

 

Czy jest możliwa stabilność kompozytowych wypełnień stomatologicznych? 

Is the stability of composite dental fillings possible? 

Helena Gronwald1 Marta Prasek2, Marcelina Lech2, Julia Gąsiewicz2, Barbara Gronwald2,  

Danuta Lietz – Kijak1, Karolina Jezierska3 

1 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii 

Stomatologicznej 
2Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie 

Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej 
3 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Zakład Fizyki Medycznej  

Wprowadzenie: Wypełnienia kompozytowe mają wszechstronne zastosowanie w stomatologii ze 

względu na właściwości mechaniczne oraz walory estetyczne. Tkanki zębów, jak i zawarte w nich 

materiały nie tylko znajdują się stale w wilgotnym środowisku jamy ustnej, ale podlegają cyklicznym 

zmianom wielu jego parametrów. 

Cel badania: Celem pracy była ocena wpływu zmian temperatury i wilgotnego środowiska na 

stabilność koloru i twardości nanohybrydowego kompozytu Kalore, GC. 

Metodyka i materiały: 400 Próbki kompozytu Kalore (5x5x4mm) w odcieniach szkliwnych (WT, NT), 

uniwersalnym(C2) i do zębów wybielanych (XBW) podzielono na 2 grupy: I - do badań twardości (HV) 

i II - do badań koloru.  
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W grupie I wydzielono grupę próbek poddaną termocyklingowi (badaną)i nie poddaną TC (kontrolną) 

zmierzono HV każdej próbki po 24h od polimeryzacji. Grupę kontrolną poddano również ponownym 

pomiarom kolejno po 9 miesiącach przechowywania w 23°C/100% wilgotności/w ciemności.  

Analizowano różnice median/średnich dla twardości przed (HV1) i po (HV2) TC oraz okresie 

przechowywania. Grupę II podzielono na dwie podgrupy: badaną (IIS) stanowiły próbki poddane 

termocyklingowi (5000 cykli, 5/55°C) przy użyciu THE1100/1200. Grupę kontrolną (IS) stanowiły 

próbki nie poddane działaniu termocyklera. Został przeprowadzony wejściowy pomiar koloru 

wszystkich próbek przy użyciu składowych modelu RGB (red, green, blue), za pomocą 

oprogramowania ColorZilla, na podstawie zdjęć wykonanych Redmi Note 8T. Dla grupy badanej 

pomiar został powtórzony po przeprowadzeniu termocyklingu. 

Obliczono różnice w wartościach składowych RGB dla próbek IIS w stosunku do IS (IS-IIS). 

Statystycznie analizowano różnice między medianami/średnimi dla (IS-IIS)1 przed i (IS-IIS)2 po 

termocyklingu. Wprowadzono więc parametr: 

∆(IS-IIS) =(IS-IIS) _1-(IS-IIS) _2. Każdorazowe odniesienie wartości próbek IIS do próbek IS pozwoliło 

wyeliminować ewentualny wpływ przechowywania i różnic w technice wykonania zdjęć. Rozkład 

normalny zbadano testem Shapiro-Wilka i do analizy danych użyto testu t-Studenta (rozkład normaly) 

i testu U Manna-Whitneya (rozkład anormalnym), uznano wartość p <0,05. 

Wyniki: Twardość HV próbek po TC wzrosła nieznacznie, choć istotnie statystycznie (z wyjątkiem NT), 

najbardziej dla odcienia XBW. Twardość HV po przechowywaniu nieznacznie, lecz istotnie 

statystycznie: - wzrosła (C2), -zmalała (XBW), różnica nie istotna (WT, NT). Po termocyklingu kolory 

próbek były nieznacznie jaśniejsze, a różnice składowych RGB istotne statystycznie. Odcienie 

transparentne (NT, WT) były najmniej stabilne kolorystyczne (jaśnieją), a najstabilniejszy okazał się 

najjaśniejszy odcień (XBW). 

Wnioski: Różnice twardości i koloru we wszystkich przypadkach były niewielkie. 

Ekspozycja na wilgotne środowisko i TC najprawdopodobniej nie wpływa znacząco na właściwości 

fizyczne i przydatność kliniczną badanych wypełnień.  

Należy brać pod uwagę, że w przypadkach materiałów które charakteryzowały się istotnym 

statystycznie obniżeniem twardości lub niestabilnością koloru, przedłużona ekspozycja na wpływ 

badanych czynników może wiązać się z dalszym obniżeniem właściwości fizycznych, a w konsekwencji 

obniżeniem ich przydatności klinicznej. W związku z powyższym wskazana jest kontynuacja badań. 

Słowa kluczowe: kompozyty dentystyczne, zmiany temperatury, wilgoć, twardość, kolor 

IV FIZJOTERAPIA I FIZYKODIAGNOSTYKA  

MEDYCZNA I STOMATOGNATYCZNA 

Przegląd metod oceny funkcjonalnej pacjentów po rekonstrukcji żuchwy w przebiegu 

nowotworów z wykorzystaniem tkanek odległych 

Andrzej Myśliwiec1,2 , Julia Walatek1, Krzysztof Dowgierd3, Wojciech Wolański, Anna 

Lipowicz,12,Łukasz Krakowczyk 

Guzy złośliwe żuchwy występują rzadko, zaś ich leczenie jest bardzo złożone i 

wielokierunkowe. Jednym z głównych sposobów leczenia jest resekcja guza wraz z częścią 

kości i przeszczepienie w to miejsce tkanki odległej. W ślad za tym, konieczne jest 

usprawnianie dwutorowe, z jednej strony odtwarzające funkcję żuchwy, z drugiej zaś 

strony,usprawnienie okolicę dawczą, z której pobrano płat. 

Celem niniejszego wystąpienia jest przegląd metod oceny funkcjonalnej pacjentów po 

rekonstrukcji żuchwy w kontekście planowania i programowania postępowania 



 

fizjoterapeutycznego. W tym celu przeprowadzono przegląd baz PEDro, Medline (PubMed), 

Cochrane Clinical Trials, z których do pogłębionej analizy włączono 40 artykułów. 

Autorzy przedstawili różne rodzaje strategii leczenia pacjentów z guzami żuchwy. 

Wskazali na sposoby oceny czynnościowej pacjentów z punktu widzenia lokalizacji miejsca 

dawczego. 

 

 

Zastosowanie plejotropowej ozonoterapii w specjalnościach stomatologicznych 

Application of pleiotropic ozone therapy in dental specialties 

 

Danuta Lietz-Kijak1, Piotr Skomro1, Barbara Gronwald2, Karina Kijak3, Adam Andrzej 

Garstka1, Helena Gronwald1 
1 Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej, Pomorski 

Uniwersytet Medycznego w Szczecinie 
2 Szkoła Doktorska, PUM Szczecin 
3 STN przy Zakładzie Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej, 

Pomorski Uniwersytet Medycznego w Szczecinie 

Abstract: 

Physical medicine is gaining ground in medical diagnosis and therapy, with more and more 

new indications for its use in practice.  

The research question is to determine whether it is only viable as an adjunct, or can it 

replace existing primary therapies?  

Ozone therapy is complementary to the main clinical or pharmacological treatment. Its 

effects can serve to support the primary treatment, sustain the therapeutic effect, prevent 

disease progression, avoid complications, as well as boost the body’s immunity and restore 

its disturbed homeostasis. There are only isolated clinical studies demonstrating the efficacy 

of ozone therapy as a stand-alone treatment for certain conditions. They provide an incentive 

to explore the undiscovered potential of ozone in physical therapy. 

In addition to conventional treatment, dentists increasingly rely on physical therapy methods 

in their clinical practice. Ozone therapy is mainly used as a supplement to basic clinical or 

pharmacological treatment. In some cases of diseases of the oral mucosa, it has proven to 

be effective as a basic therapy. Ozone therapy in dentistry is the subject of constant 

research. The multitude of literature on the use of ozone in dentistry reflects the search for its 

undiscovered physiotherapeutic potential. 

 

Zastosowanie lasera biostymulacyjnego w terapii zmian lichenoidalnych na błonie 

śluzowej jamy ustnej – opis przypadku / The use of a biostimulation laser in the 

treatment of lichenoid lesions on the oral mucosa - a case report 

Joanna Wysokińska-Miszczuk1, Agnieszka Wójcicka2, Anna Surtel3, Monika Nastaj4 

1,2,3,4 Katedra i Zakład Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie / Chair and 

Department of Periodontology, Medical University of Lublin 

Wprowadzenie: Do Poradni Periodontologii zgłosiła się pacjentka z dolegliwościami 

bólowymi błony śluzowej jamy ustnej. W badaniu klinicznym stwierdzono zmiany o 

charakterze zanikowym policzków w okolicy zębów bocznych. Zmianom tym towarzyszyły 

pojedyncze, silnie bolesne nadżerki zlokalizowane na brzusznej stronie języka.  

Cel badania: Celem pracy było przedstawienie zastosowania lasera biostymulacyjny 
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 w leczeniu zmian nadżerkowych, lichenoidalnych na błonie śluzowej jamy ustnej.  

Materiał i Metodyka : U pacjentki wyeliminowano czynniki drażniące (ostre krawędzie 

wypełnień) zalecono łagodną dietę, płukanki osłaniające oraz zastosowano  serię 5 

zabiegów naświetlania diodowym laserem stomatologicznym SIROLaser Blue Sirona i w celu 

zmniejszenia bólu i poprawy gojenia. 

 

 

Wyniki: W dniu badania pacjentka podawała trudności w spożywaniu posiłków i mówieniu, 

spowodowane bólem. Od 2 dnia po stymulacji laserowej zauważyła poprawę, w badaniu 

klinicznym zauważono gojenie i nabłonkowanie. W 5 dniu stymulacji pacjentka odczuwała 

jedynie niewielki dyskomfort.  

Wnioski: Laser biostymulujący przyspiesza gojenie oraz zmniejsza dolegliwości bólowe. 

Jego zastosowanie jest zatem szczególnie istotne w terapii pacjentów ze zmianami o 

charakterze lichenoidalnym.  

Słowa klucze: zmiany lichenoidalne,  laser biostymulacyjny 

 

Introduction: A patient reported to the Periodontology Clinic with pain in the oral mucosa. 

The clinical examination revealed atrophic changes in the cheeks in the area of the lateral 

teeth. These changes were accompanied by single, highly painful erosions located on the 

ventral side of the tongue. 

Aim of study: The aim of the study was to present the use of a biostimulation laser in the 

treatment of erosive lesions on the oral mucosa. 

Methods and materials: The patient was treated with irritants (sharp edges of the fillings) 

eliminated, a mild diet, protective rinses and a series of 5 treatments with the SIROLaser 

Blue Sirona diode dental laser to reduce pain and improve healing. 

Results: On the day of the examination, the patient reported difficulty eating and speaking 

due to pain. From the 2nd day after laser stimulation, she noticed an improvement, in the 

clinical examination, healing and epithelialization were noted. On the 5th day of stimulation, 

the patient experienced only slight discomfort. 

Conclusion: The biostimulating laser accelerates healing and reduces pain. Its use is 

therefore particularly important in the treatment of patients with lichenoid lesions. 

Key words: lichenoid changes, biostimulation laser 

 

Ocena skuteczności terapii manualnej oraz ćwiczeń terapeutycznych  

u pacjentek z bólem i ograniczoną ruchomością stawów skroniowo-żuchwowych: 

randomizowane badanie kontrolowane (RCT). 

Assessment of the effectiveness of manual therapy and therapeutic exercises in 

female patients with pain and limited mobility of the temporomandibular joints:  

a randomised controlled trial (RCT). 

Magdalena Gębska1, Bartosz Dalewski2, Łukasz Pałka3, Łukasz Kołodziej1 

 1 Zakład Rehabilitacji Narządu Ruchu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie / 

Department of Rehabilitation Musculoskeletal System, Pomeranian Medical University 
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Wprowadzenie: Niewielka ilość badań randomizowanych z grupą kontrolną (RCT) 

dotycząca porównania skuteczności zabiegów terapii manualnej tkanek miękkich i 

autoterapii, skłoniła autorów do zainteresowania się tematem analgetycznego i 

miorelaksacyjnego zastosowania masażu, poizometrycznej relaksacji mięśni (PIR) i ćwiczeń 

terapeutycznych u pacjentek z TMDs.  

Cel badania: Ocena skuteczności zabiegów fizjoterapeutycznych u pacjentek z bólem, 

wzmożonym napięciem w obrębie mięśni żwaczy i ograniczoną ruchomością żuchwy. 

Materiał i Metodyka : Grupa badana to 82 kobiet (G1) ze stwierdzonym w RDC/TMJ -Ib. 

Grupa kontrolna (G2) to 104 kobiety bez TMDs. Procedury diagnostyczne obejmowały: 

sEMG of the masseter muscles, TMJ mobility, NRS. G1 została podzielona na 3 grupy 

terapeutyczne: ćwiczenia terapeutyczne (TE), masaż i TE (MTM_TE), oraz PIR i TE 

(MTPIR_TE). Każdorazowo po terapii oceniano ruchomość SSŻ i NRS. Po 5 i 10 dniu 

wykonano sEMG.  

Wyniki: Po 6 dniu terapii pomiędzy grupami uzyskano istotną różnię (p=0.0001) w wartości 

sEMG. Największa MID w sEMG była w grupie MTM_TE. Zastosowane formy MT 

doprowadziły do zmniejszenie natężenia bólu, różnica istotna pomiędzy terapiami miała 

miejsce po 4 terapii (p=0.0001). W zakresie MMO, uzyskano różnicę istotną pomiędzy 

monoterapią a każdą z form TM tj. masaż (p=0.0001) i PIR (p=0.0001).  

Wnioski: Terapia manualna tkanek miękkich i ćwiczenia terapeutyczne są prostymi i 

bezpiecznymi interwencjami, które mogą być potencjalnie korzystne dla pacjentów z 

miogennym TMDs, przy czym masaż wykazuje lepsze działanie analgetyczne niż PIR. 

Słowa klucze: terapia manualna, dysfunkcja stawów skroniowo-żuchwowych, ból, 

elektromiografia, fizjoterapia 

Introduction: The paucity of randomised controlled trials (RCTs) comparing the 

effectiveness of soft tissue manual therapy and self-therapy treatments prompted the authors 

to focus on the analgesic and myorelaxant properties of massage, post-isometric muscle 

relaxation (PIR) and therapeutic exercise in female patients with TMDs.  

Aim of study: Assessment of the effectiveness of physiotherapy treatments in female patients 

with pain, increased tension in the masseter muscle area and limited mandibular mobility. 

Methods and materials: The study group consisted of 82 women (G1) with RDC/TMJ -Ib. 

The control group (G2) comprised 104 women without TMDs. Diagnostic procedures 

included: sEMG of the masseter muscles, TMJ mobility, NRS. G1 was split into 3 treatment 

groups: therapeutic exercise (TE), massage and TE (MTM_TE), and PIR and TE 

(MTPIR_TE). Each time after therapy, the mobility of the temporomandibular joint and NRS 

were assessed. After the 5th and 10th day, sEMG was performed.  

Results: After the 6th day of treatment, a significant difference (p=0.0001) in sEMG values 

was obtained between groups. The largest MID in sEMG was found in the MTM_TE group. 

The forms of MT applied led to a reduction in pain intensity, with a significant difference 
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between therapies observed after four treatments (p=0.0001). In terms of MMO, a significant 

difference was obtained between monotherapy and each form of TM, i.e. massage 

(p=0.0001) and PIR (p=0.0001). Conclusion: Soft tissue manual therapy and therapeutic 

exercise are simple and safe interventions that can potentially benefit patients with myogenic 

TMDs, with massage showing better analgesic effects than PIR. 

Key words: manual therapy, temporomandibular joint dysfunction, pain, 

electromyography, physiotherapy.  

Endometrioza a staw skroniowo-żuchwowy 

Endometriosis and temporomandibular joint 
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Wprowadzenie: Endometrioza jest ogólnoustrojowym, heterogennym, estrogenozależnym 

schorzeniem zapalnym, w której tkanka endometrialna znajduje się poza naturalnym 

miejscem jej występowania. Na świecie ponad 176 milionów kobiet ma endometriozę, jej 

zdiagnozowanie jest niezadawalające, a czas jej rozpoznania wynosi od 4 do 11 lat. 

Patogeneza endometriozy jest wieloczynnikowa: wsteczne miesiączkowanie, metaplazja 

celomatyczna, spoczynki embriologiczne oraz rozsiew limfowaskularny. Ból miednicy jest 

najbardziej wyrazistym objawem, który pokrywa się z obserwowaną lokalizacją zmian. 

Endometrioza nie ma patognomonicznych objawów, które są chrakterystyczne dla choroby 

izolowanej do miednicy, natomiast ma objawy, które są wspólne dla innych ginekologicznych 

i nie ginekologicznych zaburzeń. Dysfunkcje w układzie mięśniowo-szkieletowym mogą 

również mieć objawy, które pokrywają się z endometriozą. Odnotowano endometrium w 

lewej kości skroniowej, co miało związek z występowaniem silnych dolegliwości bólowych  



 

w lewym stawie skroniowo-żuchwowym. Występowanie dolegliwości bólowych w stawie 

skroniowo-żuchwowym ma związek z dolegliwościami bólowymi w innych częściach ciała np. 

bioder, kolan, kostek, barku, nadgarstków i łokci. Bóle głowy w tym migrenowe są powiazane 

z występowaniem bólu w stawie skroniowo-żuchwowym. Często kobiety chorujące na 

endometriozę odczuwają silne bóle głowy. Przyczyną dysfunkcji stawu skroniowo-

żuchwowego są: wady zgryzu, zaburzenia neurologiczne i postawy ciała, urazy.  Choroba 

degeneracyjna stawu skroniowo-żuchwowego często występuje u kobiet po 40 roku życia a 

związana jest z utratą estrogenów. Chrząstka włóknista, pokrywająca powierzchnie stawowe, 

posiada receptory estrogenowe, odpowiedzialne za prawidłowe przewodzenie płynu 

maziowego przez chrząstkę a w konsekwencji jej prawidłowy trofizm.  Kobiety chorujące na 

endometriozę często są leczone hormonalnie, które ma na celu wprowadzenie je w 

hipoestrogenizm, w celu wyhamowania objawów. Obecność cytokin prozapalnych i zmiany  

w populacjach krążących komórek odpornościowych tworzą rozległe środowisko zapalne 

rozciągające się poza miednicą. Ponadto krąży niezliczona ilość mikroRNA, które modulują 

ekspresję genów w całym organizmie. Przeprowadzone badanie przez przez Volker i 

współautorkę wykazały, że kobiety chorujące na endometriozę u których wsytępował ból 

miednicy oceniały siebie jako mniej atrakcyjne, wskazując na korelacje bólu miednicy a 

negatywny obraz ciała przedstawiany przez chore. World Endometriosis Society analizując  

opracowania przedstawione przez the American Society for Reproductive Medicine i ENZIAN 

dotyczące objawów bólowych i klasyfikacji endometriozy oświadczyło, że  istnieje ogromna 

potrzeba poszerzenia wiedzy na temat choroby jaką jest endometioza, ponieważ brakuje 

korelacji pomiędzy symptomami a dolegliwościami bólowymi.  

Cel badania: Autorzy postanowili sprawdzić czy u kobiet chorujących na endometiozę 

występuje zależność statystyczna: 1. pomiędzy występowaniem dolegliwości bólowych po 

stronie prawej i lewej miednicy a dolegliwościami bólowymi po stronie prawej i lewej stawu 

skroniowo-żuchwowego; 2. pomiędzy występowaniem bólu w miednicy: po stronie prawej, 

lewej, środku i tyle a bólami głowy po stronie prawej i lewej (skronie), środku (czoło) i tył 

(potylica)?; 3. pomiędzy zaciskaniem zębów a bólem głowy; 4. pomiędzy zaciskaniem zębów 

a bólem stawu skroniowo-żuchwowego; 5. pomiędzy występowaniem bólu w stawie 

skroniowo-żuchwowym a sposobem leczenia endometriozy; 6. pomiędzy występowaniem 

bólu w miednicy a sposobem leczenia endometriozy; 7. pomiędzy występowaniem bólu poza 

miednicą (w innych częściach ciała) a sposobem leczenia endometriozy. 

Materiał i Metodyka: Badanie zostało przeprowadzone wśród 128 kobiet w wieku 

33,43±5,79 ze zdiagnozowaną endometiozą (czas trwania choroby 6,40±5,88). Było to 

jednorazowe badanie ankietowe, zatwierdzone przez Komisję Bioetyczną Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu, numer protokołu KB – 819/22, badanie zostało przeprowadzone 

w przeciągu miesiąca (12.2022). Kryterium włączenia: zdiagnozowana chroba endometrioza, 

kryterium wyłączenia: reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty, fibromialgie, 

historie urazu/ów ciała w tym urazy miednicy i stawu skroniowo-żuchwowego. Formułując 

pytanie dotyczące odczucia bólu w obrębie miednicy, części ciała poza miednicą np. brzuch, 

żebra oraz staw skroniowo-żuchwowy nie rozdzielano pytania czy występuje ból 

pochodzenia mięśniowego czy stawowego, tylko czy występuje ból. Po zebraniu danych 

przystąpiono do analizy statystycznej, w której wykorzystano pakiet statystyczny R. W celu 

odpowiedzi na postawione pytania badawcze i sprawdzenia występowania zależności 
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pomiędzy zmiennymi zastosowano test chi-kwadrat Pearsona, oraz posłużono się 

współczynnikiem V Cramera. 

Wyniki: W wyniku analizy statystycznej otrzymano następujące wyniki:  

1. odnotowano statystyczną istotność pomiędzy występowaniem dolegliwości bólowych po 

stronie prawej i lewej miednicy a dolegliwościami bólowymi po stronie prawej i lewej stawu 

skroniowo-żuchwowego, p-value=0,0397, V=0,2350; 2. nie odnotowano istotoności 

statystycznej pomiędzy występowaniem bólu w miednicy: po stronie prawej, lewej, środku i 

tyle a bólami głowy po stronie prawej i lewej (skronie), środku (czoło) i tył (potylica), p-

value=0,0647, V=0,3469; 3. nie odnotowano istotności statystycznej pomiędzy zasikaniem 

zębów a bólem głowy; p-value=0,4715, V=0.2886; 4. odnotowano bardzo istotną zależność 

statystyczną pomiędzy zaciskaniem zębów a bólem stawu skroniowo-żuchwowego; p-

value=0,0005, V=0,3695; 5. nie odnotowano istotności statystycznej pomiędzy 

występowaniem bólu w stawie skroniowo-żuchwowym a sposobem leczenia endometriozy, 

p-value=0,5214, V=0,3274; 6. odnotowano istotność statystyczną pomiędzy występowaniem 

bólu w miednicy a sposobem leczenia endometriozy, p-value=0.0104, V=0.3709; 7. 

odnotowano zależność statystyczną pomiędzy występowaniem bólu poza miednicą (w 

innych częściach ciała) a sposobem leczenia endometriozy, p-value = 0.0311, V=0.4549. 

Wnioski: Ze względu na ogólnoustrojowy charakter choroby jaką jest endometrioza istnieje 

konieczność przygotowania holistycznego algorytmu postępowania fizjoterapeutycznego 

z uwzględnieniem interdyscyplinarnej współpracy, pozyskane wyniki wskazują na taką 

konieczność. 

Słowa klucze: endometrioza, staw skroniowo-żuchwowy, test chi-kwadrat Pearsona 

Introduction: Endometriosis is a systemic, heterogeneous, estrogen-dependent 

inflammatory disorder in which endometrial tissue is located outside its natural site. Globally, 

more than 176 million women have endometriosis, its diagnosis is unsatisfactory, and the 

time to diagnosis is between 4 and 11 years. The pathogenesis of endometriosis is 

multifactorial: retrograde menstruation, coelomic metaplasia, embryological rest, and 

lymphovascular dissemination. Pelvic pain is the most prominent symptom that coincides 

with the observed location of the lesions. Endometriosis does not have pathognomonic 

symptoms that are chracteristic for a disease isolated to the pelvis, while it has symptoms 

that are common to other gynecological and non-gynecological disorders. Dysfunctions in the 

musculoskeletal system can also have symptoms that overlap with endometriosis. 

Endometriosis was noted in the left temporal bone, which was associated with severe pain in 

the left temporomandibular joint. The occurrence of pain in the temporomandibular joint is 

related to pain in other parts of the body, such as the hips, knees, ankles, shoulder, wrists 

and elbows. Headaches including migraine headaches are associated with the presence of 

pain in the temporomandibular joint. Often women suffering from endometriosis experience 

severe headaches. Causes of temporomandibular joint dysfunction include malocclusion, 

neurological and postural disorders, and trauma.  Degenerative disease of the 

temporomandibular joint often occurs in women after the age of 40 and is related to the loss 

of estrogen. The fibrous cartilage that covers the articular surfaces has estrogen receptors, 

which are responsible for the proper conduction of synovial fluid through the cartilage and, 

consequently, its normal trophism. Women with endometriosis are often treated with 



 

hormonal therapy, which is designed to put them into hypoestrogenism, in order to suppress 

symptoms. The presence of pro-inflammatory cytokines and changes in circulating immune 

cell populations create an extensive inflammatory environment extending beyond the pelvis. 

In addition, a myriad of microRNAs circulate that modulate gene expression throughout the 

body. A study by Volker and co-author found that women with endometriosis who had pelvic 

pain rated themselves as less attractive, indicating a correlation between pelvic pain and the 

negative body image portrayed by patients. The World Endometriosis Society, analyzing 

studies presented by the American Society for Reproductive Medicine and ENZIAN on the 

pain symptoms and classification of endometriosis, stated that there is a great need to 

expand the knowledge of the disease endometriosis, as there is a lack of correlation between 

symptoms and pain. 

Aim of study: The authors set out to see if there was a statistical relationship in women with 

endometriosis: 1. between the occurrence of pain on the right and left side of the pelvis and 

pain on the right and left side of the teemporomandibular joint; 2. between the occurrence of 

pain in the pelvis: right, left, middle and back and headaches on the right and left side 

(temples), middle (forehead) and back (occipital)? ; 3. between teeth clenching and 

headaches; 4. between teeth clenching and pain in the temporomandibular joint; 5. between 

the occurrence of pain in the temporomandibular joint and the treatment of endometriosis; 6. 

between the occurrence of pain in the pelvis and the treatment of endometriosis; 7. between 

the occurrence of pain outside the pelvis (in other parts of the body) and the treatment of 

endometriosis. 

Methods and materials: The survey was conducted among 128 women aged 33.43±5.79 

with diagnosed endometriosis (disease duration 6.40±5.88). This was a one-time 

questionnaire study, approved by the Bioethics Committee of the University of Medical 

Sciences in Poznan, protocol number KB - 819/22, the study was conducted within one 

month (12.2022). Inclusion criterion: diagnosed chroba endometriosis, exclusion criterion: 

rheumatoid arthritis, lupus erythematosus, fibromyalgia, history of injury(s) to the body 

including pelvic and temporomandibular joint injuries. When formulating the question 

regarding pain sensation in the pelvis, parts of the body outside the pelvis e.g. abdomen, ribs 

and temporomandibular joint, the question whether there is pain of muscle or joint origin was 

not separated, only whether there is pain. After the data was collected, statistical analysis 

was performed using the statistical package R. Pearson's chi-square test was used to 

answer the research questions posed and to check for correlations between variables, and 

Cramer's V coefficient was used 

Results: Statistical analysis yielded the following results:  

1. statistical significance was noted between the occurrence of pain on the right and left side 

of the pelvis and pain on the right and left side of the temporomandibular joint, p-

value=0.0397, V=0.2350; 2. there was no statistical significance between the occurrence of 

pelvic pain: right, left, middle and back and headaches on the right and left sides (temples), 

middle (forehead) and back (occipital), p-value=0.0647, V=0.3469; 3. there was no statistical 

significance between teeth obturation and headache; p-value=0.4715, V=0.2886; 4. there 

was a highly significant statistical relationship between teeth clenching and 

temporomandibular joint pain; p-value = 0.0005, V=0.3695; 5. there was no statistical 

significance between the occurrence of temporomandibular joint pain and the treatment of 

endometriosis, p-value = 0.5214, V=0.3274; 6. statistical significance was noted between the 
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incidence of pelvic pain and the treatment of endometriosis, p-value = 0.0104, V= 0.3709; 7. 

statistical significance was noted between the incidence of pain outside the pelvis (in other 

parts of the body) and the treatment of endometriosis, p-value = 0.0311, V=0.4549. 

Conclusion: Due to the systemic nature of the disease that is endometriosis, there is a need 

to prepare a holistic algorithm of physiotherapeutic management, taking into account 

interdisciplinary cooperation, the results obtained indicate such a need. 

Key words: endometriosis, temporomandibular joint, Pearson's chi-square test 

Interdyscyplinarne i zespołowe podejście w leczeniu dysfunkcji skroniowo - 

żuchwowych. Studium przypadków. 

 Interdisciplinary and team approach in the treatment of temporomandibular disorders. 

Case studies. 

Adam Malawski – Róg1 

1 Indywidualna Praktyka Lekarsko – Dentystyczna, dr n. med. Adam Malawski – Róg,  

ul. Grunwaldzka, Łańcut 

Streszczenie: Układ stomatognatyczny jest niezwykle złożoną jednostką przystosowaną do 

wykonywania fundamentalnych czynności niezbędnych do życia. Żucie, mowa, oddychanie i 

połykanie są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania każdego organizmu, dlatego 

upośledzenie choćby jednej z tych czynności znacząco wpływa na pracę całego 

organizmu.  Złożoność dysfunkcji często wymaga nieszablonowego i wielospecjalistycznego 

podejścia do leczenie pacjenta.  

W prezentacji przedstawione zostaną trzy przypadki kliniczne. Wszystkie obejmują podobne 

objawy kliniczne. Ból ustno – twarzowy napadowy w okolicy skroni nasilający się podczas 

aktów żucia oraz objawy akustyczne w postaci trzasków i przeskakiwań w stawach 

skroniowo – żuchwowych. Po przeprowadzeniu dokładnej diagnostyki zdecydowano się na 

trzy różne metody leczenia.  

Summary: The stomatognathic system is an extremely complex unit adapted to perform 

fundamental activities necessary for life. Chewing, speech, breathing and swallowing are 

crucial for the proper functioning of each organism, therefore the impairment of even one of 

these activities significantly affects the entire organism. The complexity of dysfunction often 

requires an unconventional and multi-specialist approach to patient treatment. 

Three clinical cases will be presented in the lecture. They all include similar clinical 

symptoms. Orofacial paroxysmal pain in the area of the temporal bone, intensifying in acts of 

chewing, and acoustic symptoms in the temporomandibular joints. After a complex diagnosis, 

three different treatment methods were included. 

Współistnienie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia z chorobami układowymi 

Coexistence of dysfunction of the masticatory system with systemic diseases 

dr Marta Grzegocka, Danuta Lietz-Kijak, Adam Garstka, Helena Gronwald, Piotr Skomro 
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Wstęp: Zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia stanowią problemem 

diagnostyczny i terapeutyczny dla wielu specjalistów: dentystów, laryngologów, neurologów, 

neurochirurgów, chirurgów ogólnych, anestezjologów, psychiatrów i onkologów. Wskazuje to 

na interdyscyplinarny i złożony charakter tych dolegliwości. Cel pracy: Celem pracy było 

określenie współwystępowania schorzeń układowych u pacjentów leczonych z powodu 

zaburzeń układu ruchowego narządu żucia.  

Materiał i metody: W badaniu zastosowano Kwestionariusz pacjenta z zaburzeniami 

czynnościowymi układu ruchowego narządu żucia zbudowany z 53 pytań. Narzędzie 

podzielono na dwie części: pierwszą dotyczącą aspektów socjoekonomicznych pacjentów 

 i drugą odnoszącą się do objawów oraz procesu leczenia dysfunkcji narząd żucia.  

Wyniki: W badaniu wzięło udział 136 pacjentów (105 kobiet oraz 31 mężczyzn), 

uskarżających się na dolegliwości bólowe układu ruchowego narządu żucia. Największą 

grupę pacjentów stanowiły osoby w wieku od 30 do 39 r.ż. (29%), będące w związkach 

małżeńskich i wykonujące pracę umysłową, w pozycji siedzącej. Zauważa się 

współwystępowanie chorób narządu ruchu, które mogą być efektem choroby tkanki łącznej, 

a także objawów ze strony układu endokrynologicznego.  

Wnioski: Liczne objawy, w tym również dolegliwości bólowe, występujące w przebiegu 

dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia wymagają postawienia rzetelnej diagnozy, 

poprzedzonej szczegółowym wywiadem. Celem dobrania odpowiedniej terapii, badanie 

podmiotowe powinno uwzględniać wyczerpujące informacje dotyczące ogólnego stanu 

zdrowia, łącznie z występującymi schorzeniami układowymi, prowadzonym przez pacjenta 

trybem życia, rodzajem wykonywanej pracy oraz obciążeniami emocjonalnymi. 

Słowa kluczowe: choroby ogólnoustrojowe, dysfunkcje stawów skroniowo – 

żuchwowych, stan zapalny 

Introduction: Functional disorders of the masticatory apparatus are a diagnostic and 

therapeutic problem for many specialists: dentists, laryngologists, neurologists, 

neurosurgeons, general surgeons, anesthetists, psychiatrists and oncologists. This indicates 

on the interdisciplinary and complex nature of these ailments. 

 Aim of the study: The aim of the study was to determine the coexistence of systemic 

diseases in patients treated for disorders of the masticatory apparatus. Material and 

methods: The study used a questionnaire of a patient with functional disorders of the 

masticatory apparatus, consisting of 53 questions. The tool was divided into two parts: the 

first concerning the socio-economic aspects of patients and the second referring to 

symptoms and the process of treating the dysfunction of the masticatory system.  

Results: 136 patients (105 women and 31 men) complained of pain complaints of the 

masticatory motor system. The largest group of patients were people aged 30 to 39 (29%) 

who were in marriages and doing mental work in a sitting position. It is noticed the 

comorbidity of musculoskeletal diseases, which may be the result of connective tissue 

disease, as well as the symptoms of the endocrine system. Conclusions: Numerous 

symptoms, including pain, occurring in the course of dysfunction of the musculoskeletal 
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system, require a reliable diagnosis, preceded by a detailed interview. In order to select the 

appropriate therapy, the subjective examination should include comprehensive information 

on general health, including systemic diseases, patient's lifestyle, the type of work performed, 

and emotional burdens. 

Key words: systemic diseases, temporomandibular joint dysfunctions, inflammation 

 

 

 

 

Wybrane zagadnienia fizjoterapii stomatognatycznej w zaburzeniach skroniowo-

żuchwowych- bruksizm 

dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka 

2 Zakładu Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych Instytut Fizjoterapii, WNZ, Collegium 

Medicum, UJ w Krakowie 

Na przestrzeni lat definicja bruksizmu ulegała transformacji w wyniku postępu badań 

naukowych oraz różnorodnych ocen klinicznych. Według International Classification of Sleep 

Disorders (ICSD) w 1990 roku sprecyzowano bruksizm nocny jako zaburzenie lub rodzaj 

parasomnii, który utrudnia sen, jednocześnie nie będąc powiązanym z bezsennością oraz 

charakteryzujący się zaciskaniem zębów lub zgrzytaniem zębami podczas snu. Według The 

International Clasiffication of Sleep Disorders. Ostatecznie termin „zaburzenia skroniowo-

żuchwowe” został przyjęty przez American Dental Association (ADA). Jednak definicja 

bruksizmu po dziś dzień podlega ewolucji. Późniejsze publikacje pokazały, iż bruksizm może 

być zjawiskiem korzystnym dla organizmu w kontekście obturacji górnych dróg oddechowych 

lub rozładowania psychoemocjonalnego. Mięśnie układu czynnościowego narządu żucia 

mogą zostać aktywowane podczas snu, aby udrożnić górne drogi oddechowe, uniemożliwiając 

zapadanie się języka, języczka podniebiennego będąc ostatnim etapem pobudzenia układu 

oddechowego, udrażniając przepływ powietrza w trakcie snu. Ponadto w przypadku refluksu 

żołądkowo-przełykowego bruksizm może stanowić reakcję organizmu zmniejszającą ryzyko 

chemicznego uszkodzenia zębów poprzez nasilenie wydzielania śliny. 

Diagnostykę bruksizmu podzielono na kategorie, do których należą metoda 

nieinstrumentalna, metoda instrumentalna, punkty odcięcia oraz stopniowanie klasyfikacyjne. 

Standardem w rehabilitacji bruksizmu jest szynoterapia wraz z fizjoterapią. Jedną z 

najskuteczniejszych metod fizjoterapii jest terapia manualna, która w przypadku bruksizmu 

wykorzystuje mobilizacje ślizgów stawowych tzw. gra stawowa, mobilizacje uciskowe punktów 

maksymanie bolesnych, punktów tzw.spustowych- promieniujących, techniki powięziowo- 

mięśniowe.  

W przypadku rehabilitacji bruksizmu u dzieci i młodzieży rekomendowana jest 

fizjoterapia i psychoterapia oraz terapia neurologopedyczna. 

 



 

 

V SYMPOZJUM MŁODYCH NAUKOWCÓW 

Interdyscyplinarna rehabilitacja przewlekłych dolegliwości bólowych dolnego odcinka 

kręgosłupa - studium przypadku 

 

Krzysztof Konior1, Aleksandra Bitenc-Jasiejko2,3, Danuta Lietz-Kijak2 
1Szkoła Doktorska Wydziału Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Centrum 

Zdrowia w Nowogardzie 
2 Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet 

Medyczny w Szczecinie,  
3PODOLOGIA.pl 

W przebiegu LBP, 95,5% cierpi na ból mięśniowo-powięziowy, nie tylko w obrębie mięśni 

przykręgosłupowych, ale również promieniujący do struktur dalszych. W szczególności gdy doszło do 

uszkodzenia krążka międzykręgowego i ucisku na rdzeń kręgowy. Intensywność bólu oraz jego 

przebieg, nierzadko zależy od współistnienia stanu zapalnego oraz dolegliwości o charakterze 

wisceralnym, somatycznym, nocyceptywnym etc. Nawrotowość LBP w pierwszym roku od ustania 

dolegliwości dotyka nawet 80% pacjentów. Przewlekłe dolegliwości bólowe narządu ruchu stanowią 

często złożony stan, bez jasnej definicji klinicznej, a nawrotowość i ogólny stan pacjenta utrudniają 

planowanie i dobór metod terapeutycznych. Współpraca z chorym utrudniona jest ze względu na silne 

dolegliwości bólowe, które wpływają na nierzadko długoterminową niepełnosprawność Tło LBP, poza 

intensywnym działaniem rehabilitacyjnym z udziałem chorego, wymaga nierzadko zmiany trybu życia 

i leczenia ogólnoustrojowego (dieta, eliminacja zatruć, leczenia pasożytów, suplementacja). Dlatego też 

niezwykle ważną rolę w procesie terapeutycznym pełnić będzie specjalista psychoterapii. Tym bardziej 

przez wzgląd na bóle pochodzenia psychoemocjonalnego, a nawet z uwarunkowaniami systemowymi 

(rodowymi). Z uwagi na złożone tło LBP oraz konieczność prowadzenia kilkutygodniowej, a nawet 

kilkumiesięcznej rehabilitacji (w szczególność w przebiegu bólu połączonego z degradacją krążka 

międzykręgowego), koniecznym jest opracowanie multimodalnych programów terapeutycznych. 

Powinny one łączyć ze sobą zespół interdyscyplinarny, powołany zgodnie z potrzebami zdrowotnymi 

pacjenta, w szczególności z udziałem psychoterapeuty na każdym etapie jego realizacji. Metody 

rehabilitacyjne powinny uwzględniać intensywność bólu (tj. możliwość ich realizacji podczas silnych 

dolegliwości bólowych, nie powodując ich pogłębienia, o wysokim stopniu uwalniania od bólu i jego 

przyczyn) oraz niepełnosprawność pacjenta. Metody diagnostyczne powinny uwzględniać zarówno 

obiektywną i powtarzalną szczegółową diagnostykę wstępną, jak i bieżących postępów terapii. 

Celem niniejszej pracy jest analiza multimodalnego programu rehabilitacji w oparciu o studium 

przypadku pacjenta z przewlekłym LBP. 

MATERIAŁ – studium przypadku 

Pacjent w wieku 42 lat, wzrost 186 cm, masa ciała 128 kg. Dolegliwości bólowe od 7 lat. Rezonans 

magnetyczny wykazał zmiany krążków międzykręgowych. Pacjent zrezygnowany, z lękiem, głównie 

ze względu na fakt złego doświadczenia w obszarze LBP, gdyż dolegliwości bólowe oraz 

niepełnosprawność dotyczyły również brata, ojca i dziadka, którzy leczeni byli operacyjnie bez efektu. 

METODY DIAGNOSTYCZNE 

Badanie fizykalne (ocena wstępna, bieżąca, końcowa): 

- ocena oglądowa, w tym ocena funkcjonalna, fotogrametria, videogrametria wraz z pomiarami 

antropometrycznymi, 

- testy kinezjologii stosowanej pozwalające na różnicowanie problemu strukturalnego, biochemicznego 

oraz psychoemocjonalnego 
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- badanie pedobarograficzne (pedobarograf EPS R2, oprogramowanie BIOMECH STUDIO 2.0.): ocena 

równowagi, determinant chodu, dystrybucji sił i nacisku, wad postawy, 

- badanie za pomocą czujników oceny biokinematycznej (czujniki WIVA SCIENCE, oprogramowanie 

BIOMECH STUDIO 2.0.) 

- rezonans magnetyczny: ocena wstępna i końcowa, 

- diagnostyka sfery psychoemocjonalne, genogram. 

- metody rehabilitacyjne: techniki osteopatyczne BLT i terapia czaszkowo krzyżowa, praca  

z meridianami - punkty akupunkturowe, trakcje i mobilizacje. 

 

WYNIKI i WNIOSKI 

1. Powołanie do procesu rehabilitacji w przebiegu LBP zespołu interdyscyplinarnego pozwala na 

opracowanie multimodalnego programu rehabilitacji, uwzględniającego zarówno problemy 

narządu ruchu, jak i choroby ogólnoustrojowe 

2. Włączenie psychoterapeuty już na początku rozpoczęcia rehabilitacji ma znaczący wpływ na 

chorego, tj.: motywację do terapii, eliminację lęku związanego z bólem, akceptację czasowej 

niepełnosprawności, pewność podejmowanych działań etc. W psychoterapii uwzględnić należy 

również systemową terapię rodziny oraz psychosomatykę. 

3. Szczegółowa diagnostyka aparatu ruchu z zastosowaniem mierzalnych i powtarzalnych metod 

pozwala na celowaną ewaluację programu, co ma znaczący wpływ na skuteczność procedur 

rehabilitacyjnych 

4. Wdrożenie indywidualnych wkładek ortopedycznych do procesu rehabilitacji pozwala na 

stopniową reedukację posturalną oraz korekcję wad. Tym samym wspiera proces odciążenia 

aparatu ruchu oraz pozwala na utrzymywanie postępów terapii (brak nawrotu do negatywnych 

wzorców) 

 

Postępowanie autoterapeutyczne w fizjoprofilaktyce występowania bruksizmu u dzieci 

i młodzieży.  

 

1Julia Ciuryk – Kosowska,2 Małgorzata Kulesa – Mrowiecka  

1Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii i Neurorehabilitacji, Instytut Fizjoterapii, WNZ, 

Collegium Medicum, UJ w Krakowie 

2 Zakładu Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych Instytut Fizjoterapii, WNZ, Collegium 

Medicum, UJ w Krakowie 

Wprowadzenie: Bruksizm uznawany jest za jedną z wielu parafunkcji układu żucia. Jego 

etiologia jest wieloczynnikowa i nadal stanowi spór między badaczami. Aktualne doniesienia 

naukowe zwracają uwagę na istotę stresu i rolę czynników psychologicznych w powstawaniu 

bruksizmu. Szacuje się, że opisywana parafunkcja dotyczy od 13% nawet do 49% dzieci i 

młodzieży. Trudność diagnostyczna spowodowana jest podziałem bruksizmu na świadomy 

(w trakcie czuwania) oraz nieświadomy (nocy), a także umiejętnością rozpoznawania 

pierwszych objawów. Należy zatem edukować rodziców, aby zapewnić prawidłową 

identyfikację objawów bruksizmu u dzieci i młodzieży, a tym samym zapobiec potencjalnym 

chorobom jamy ustnej i innym chorobom współistniejącym. 

Cel: Ocena wpływu autoterapii w fizjoprofilaktyce występowania bruksizmu u dzieci i 

młodzieży.  



 

Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone na grupie 33 pacjentów w wieku 4 – 18 

r.ż. Kryteriami włączenia były: wiek 4 – 18 r.ż. z objawami bruksizmu, bólowymi mięśni żucia 

lub pochodzenia stomatognatycznego, bez chorób towarzyszących. Kryteria wyłączenia 

stanowiły: choroby serca, nowotworowe, neurologiczne, psychiczne, genetyczne oraz 

choroby układu kostnostawowego. Badanie składało się z wywiadu, który obejmował pytania 

o wiek, incydenty zgrzytania zębami w dzień i w nocy oraz o dodatkowe dolegliwości bólowe. 

Badanie przedmiotowe obejmowało pomiar czynnego odwodzenia żuchwy, monitorowanie 

współistniejących trzasków, ocenę bolesności punktów maksymalnie bolesnych 

zlokalizowanych na mięśniach żwaczach i skroniowych. Uzyskane bazy danych opracowano 

w programie Jamovi 2.0.  

Wyniki: Wdrożony protokół postępowania fizjoterapeutycznego wpłynął na zmniejszenie 

występowania objawów bruksizmu u 84,8% badanych dzieci i młodzieży.  

Wnioski: Program fizjoprofilaktyczny powoduje zmniejszenie objawów bruksizmu  

u dzieci i młodzieży.  

Słowa kluczowe: fizjoprofilaktyka, układ stomatognatyczny, przeciążenia mięśniowo - 

powięziowe 

Ocena metod pomocy pacjentom z dentofobią – przegląd piśmiennictwa. 

Kacper Loster1, Aneta Wieczorek2, Jolanta E. Loster2,3 

1Studenckie Koło Naukowe Norm Okluzji, Katedra Protetyki Stomatologicznej i Ortodoncji, 

Instytut Stomatologii, Collegium Medicum, UJ w Krakowie 

2Katedra Protetyki Stomatologicznej i Ortodoncji, Instytut Stomatologii, Collegium Medicum, 

UJ w Krakowie 

3Ortodoncja profesora Lostera, Kraków 

Wprowadzenie: Strach jest popularnym czynnikiem wstrzymującym pacjentów przed 

podjęciem leczenia, a nawet uniemożliwiającym przeprowadzenie zabiegu u pacjenta już 

będącego na fotelu. Jest to powszechny problem, z którym mogą spotkać się stomatolodzy 

każdej specjalności i na każdym etapie leczenia. Najczęściej powodowany jest obawą przed 

dodatkowym bólem związanym z zabiegami wykonywanymi w gabinecie. 

Cel pracy: Celem pracy było sprawdzenie jakie metody pomocy pacjentom z dentofobią 

zalecane są w najnowszej literaturze.  

Materiał i metoda: Przeszukano dwie bazy piśmiennictwa w języku angielskim – 

WebOfScience i PubMed, a jako słowa kluczowe wykorzystano ‘Dental phobia’, ‘Adults’  

i ‘Treatment’, wyszukiwanie ograniczono do ostatnich 5 lat.  

Wyniki: Sumarycznie otrzymano 109 wyników. Po usunięciu artykułów będących 

przeglądami piśmiennictwa, nienawiązujących do tematu badania i duplikatów otrzymano 36 

artykułów. Wyniki podzielono na sposoby obniżenia lęku w stosunku do różnych etapów, na 

które można mieć wpływ w gabinecie – w sali oczekujących, przed rozpoczęciem leczenia, 

 w trakcie leczenia, i po zabiegu.  
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Wnioski: Dentofobia jest istotnym czynnikiem mogącym ograniczać i utrudniać współpracę 

lekarza z pacjentem. Jest to problem, którego nawet częściowe rozwiązanie usprawni pracę 

lekarza dentysty, stąd wymaga dalszych badań i poszukiwania coraz to nowszych 

rozwiązań. 

Aktywność fizyczna a dysfunkcje stawu skroniowo - żuchwowego 

Physical activity and temporomandibular joint dysfunction  

Kamil Lenczewski1, Weronika Zamara1, Weronika Półjanowska1, Piotr Żurek2, 

Małgorzata Wójcik3 

1Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Filia  

w Gorzowie Wlkp., 1Studenckie Koło Naukowe Conocimiento, 61-871 Poznań, Polska 

2Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Filia 

 w Gorzowie Wlkp., Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu, 61-871 Poznań, Polska 

3Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Filia 

 w Gorzowie Wlkp., Zakład Fizjoterapii, 61-871 Poznań, Polska 

1Poznan University of Physical Education, Faculty of Sport Sciences in Gorzow Wlkp., 

Student Research Centre Conocimiento, 61-871 Poznan, Poland 

2Poznan University of Physical Education, Faculty of Sport Sciences in Gorzow Wlkp., 

Department of Physical Culture and Sport, 61-871 Poznan, Poland 

3Poznan University of Physical Education, Faculty of Sport Sciences in Gorzow 

Wlkp.,Department of Physiotherapy, 61-871 Poznan, Poland 

Wprowadzenie: Zmiany dysfunkcyjne stawu skroniowo żuchwowego dotyczą okolicznych 

tkanek miękkich oraz powierzchni stawowych. Zjawiska te charakteryzują się jako 

dolegliwości bólowe dotyczące samego stawu, objawy akustyczne takie jak trzaskanie lub 

przeskakiwanie, tkliwość dotykowa mięśni czy też ból promieniujący podczas palpacji. 

Dysfunkcje stawu skroniowo żuchwowego mogą dotyczyć osób aktywnych fizycznie 

wykonujących wysiłek aerobowy, trening oporowy czy sportów uprawianych rekreacyjnie. 

Powodem jest ciągłe obciążenie organizmu oraz narażenie go na działania różnych sił. 

Liczba badań naukowych przeprowadzonych odnośnie stawu skroniowo żuchwowego, 

stawów biodrowych czy też pomiaru rozmaitych parametrów pośród ludzi uprawiających 

sport rekreacyjnie, zawodowo czy też amatorsko jest znacząca. Znane jest połączenie 

zachodzące pomiędzy stawem skroniowo żuchwowym a stawem biodrowym i ich wzajemnej 

relacji. Za połączenie te najprawdopodobniej odpowiada istnienie taśm mięśniowo 

powięziowych. Znikoma jest ilość badań która wykazuje wpływ zmian napięciowych stawu 

skroniowo żuchwowego na elastyczność odległych segmentów ciała. 

Cel badania: Celem przeprowadzonego badania było zbadanie wpływu redukcji zmian 

napięciowych oraz dysfunkcyjnych stawu skroniowo żuchwowego za pomocą technik 

manualnych na elastyczność tkanek oraz zakres ruchomości w stawie biodrowym dla ruchów 

odwiedzenia i wyprostu.  



 

Materiał i Metodyka : Badanie przeprowadzono na osobach aktywnych fizycznie z 

dysfunkcjami stawu skroniowo żuchwowego. Badanie zostało zatwierdzone przez Komisję 

Bioetyczną KB-88/23 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Przed przystąpieniem do 

badania uzyskano od uczestników pisemną, dobrowolną i świadomą zgodę. Zostało 

przeprowadzone na grupie 12 osób uczących się, 3 kobiety i 9 mężczyzn, wiek badanych 

23±1,58. Uczestnicy zostali poinformowani o celach oraz metodzie badania. Badani zostali 

podzieleni na 3 grupy: kontrolną, badaną I i badaną II, (w grupie I została wykonana 

jednorazowa terapia manualna w obrębie mięśni przywodzicieli oraz biodrowo lędźwiowego 

dla obu kończyn dolnych, czas trwania 10 minut na stronę), grupa II (W Grupie II wykonano 

jednorazową terapię manualna dla mięśni żwaczy oraz skroniowych o czasie 5 minut na 

stronę). Przed badaniem został przeprowadzony wywiad z uczestnikami w celu określenia 

czy osoby spełniają odpowiednie kryteria uczestnictwa. Kryterium włączenia dla wszystkich 

uczestników: wysiłek fizyczny o charakterze aerobowym, trening oporowy lub sporty 

rekreacyjne przynajmniej 3 razy w tygodniu po minimum 30 minut przez ostatnie 3 miesiące, 

brak urazu w obrębie stawu biodrowego i skroniowo żuchwowego w ostatnich 6 miesiącach. 

Kryterium wyłączenia: bóle głowy i odcinka szyjnego, szumy uszne lub bóle uszu, objawy 

akustyczne bądź dolegliwości bólowe w stawie skroniowo żuchwowym. Po przeprowadzeniu 

wywiadu zostały wykonane testy palpacji mięśni żwaczy oraz skroniowych obustronnie. 

Zademonstrowano uczestnikom w jaki sposób precyzyjnie wykonać ruchy testowe. Dalej 

Przeprowadzono badanie zakresów ruchomości w stawie biodrowym. Odwiedzenie 

zmierzono w pozycji supinacji dla obu kończyn dolnych, z wykorzystaniem goniometru. 

Odwiedzenie wykonano do momentu rotacji stopy na zewnątrz. Następny pomiar z 

wykorzystaniem testu Patricka dla obu kończyn dolnych. W obydwu przypadkach kostka 

boczna zgiętej kończyny znajdowała się nad rzepką drugiej kończyny. Zmierzono odległość 

od guzowatości kości piszczelowej do kozetki za pomocą centymetra krawieckiego. Trzeci 

pomiar dotyczył wyprostu w stawie biodrowym dla obu kończyn górnych. W tym celu badany 

znajdował się w pozycji leżenia na brzuchu. Pod brzuchem i powyżej kolców biodrowych  

została umieszczona poduszka w celu zabezpieczenia odcinka lędźwiowego. Badany 

wykonał maksymalny wyprost stawu biodrowego, została zmierzona odległość od bocznej 

części nadkłykcia bocznego kości udowej do kozetki. W grupie I została wykonana terapia  

jednorazowa manualna w obrębie mięśni przywodzicieli oraz biodrowo lędźwiowego dla obu 

kończyn dolnych, czas trwania 10 minut na stronę. W Grupie II wykonano jednorazową  

terapie manualna dla mięśni żwaczy oraz skroniowych o czasie 5 minut na stronę.  Po terapii 

ponownie wykonano pomiary w grupach I i II. 

Wyniki: Dla każdej grupy badanych została wyliczona średnia wyników każdego z testów dla 

każdej kończyny osobno. Re-test w grupie kontrolnej nie wykazał większych różnic aniżeli 1 

cm dla pomiaru testu Patricka w lewej kończynie dolnej. Dla I grupy badanych u których 

została przeprowadzona praca manualna na mięśniach przywodzicielach oraz zginaczach 

stawu biodrowego została wykazana znaczącą różnica pomiarów przed i po interwencji. W 

teście Patricka odległość guzowatości kości piszczelowej do kozetki zmniejszyła się średnio 

o około 4 cm dla nogi lewej oraz 2 cm dla nogi prawej, co świadczy o zwiększeniu się 

elastyczności mięśni przywodzących. W tej samej grupie nastąpiło średnie zwiększenie 

zakresu odwiedzenia o około 7 stopni dla kończyny lewej oraz 8 stopni dla kończyny prawej. 

Średni pomiar wyprostu stawu biodrowego zwiększył się około 3 cm dla lewej kończyny 

dolnej oraz 2,5 cm dla prawej. Dla grupy II gdzie została podjęta jednorazowa terapia 

manualna na mięśniach żwaczu oraz skroniowym różnica pomiarowa była widoczna 

aczkolwiek nie tak wyraźna jak w grupie I. Test Patricka nie pokazał większych zmian.  
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W przypadku zakresu odwiedzenia wynik dla lewej kończyny był zbliżony natomiast  

w prawej zwiększył się o około 4 stopnie. Dla testu  wyprostu stawu biodrowego, wynik 

zwiększył się o średnio 1,5 - 2 cm. 

Wnioski: Jednorazowa terapia manualna mięśni skroniowych oraz żwaczy przyniosła 

korzystne efekty w postaci zwiększonej elastyczności w stawie biodrowym. Na podstawie 

przeprowadzonych pomiarów stały zaobserwowane pewne różnice dla każdej z grup 

badawczych. W grupie II również uzyskano korzystny wpływ na elastyczność tkankową 

szczególnie dla ruchu odwiedzenia i wyprostu w stawie biodrowym. Uzyskane wyniki 

wskazują na konieczność przeprowadzenia badań na większej uczestników. 

Słowa klucze: Staw skroniowo żuchwowy, aktywność fizyczna, staw biodrowy, 

elastyczność mięśniowa 

 

KOMPLESKOWA REHABILITACJA CHIRURGICZNO-PROTETYCZNA PACJENTA Z 

TMD 

ADAM GARSTKA, MONIKA BRZÓZKA-GARSTKA, MARCIN METLERSKI, PIOTR 

SKOMRO, DANUTA LIETZ-KIJAK,  

ZAKŁAD PROPEDEUTYKI, FIZYKODIAGNOSTYKI I FIZJOTERAPII 

STOMATOLOGICZNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W 

SZCZECINIE 

W zaburzeniach skroniowo-żuchwowych (TMD) z przemieszczeniem krążka dąży się 

podczas procesu rehabilitacji do wprowadzenia krążka stawowego na właściwe miejsce. 

Wykorzystywane są do tego celu różnego rodzaju aparaty wewnątrzustne zwane szynami, 

deprogramatorami. W przypadku pacjentów bezzębnych z zanikiem wyrostka lub wyrostków 

zębodołowych pojawia się złożony problem rehabilitacyjny. Często protezy nie mają 

prawidłowego utrzymania, są niestabilne, nie mają prawidłowej retencji, co zaburza lub 

uniemozliwia prawidłową repozycję głów żuchwy. Z pomocą w takich przypadkach 

przychodzi implantoprotetyka, która umozliwia wykonanie stabilnych prac protetycznych. 

Przedstawimy Państwu wykorzystanie belki Doldera na dwóch implantach w żuchwie, gdzie 

w światowej bibliografii opisano tylko trzy przykłady implantacji w tak trudnych warunkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Powiązanie funkcjonalne stawu skroniowo-żuchwowego z zakresem ruchomości 

 w stawie biodrowym - obserwacje wstępne 

The functional relationship of the temporomandibular joint to the range of mobility in 

the hip joint - preliminary observation 

Weronika Zamara1, Kamil Lenczewski1, Weronika Półjanowska1, Piotr Żurek2 , Małgorzata 

Wójcik3 

1Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Filia  

w Gorzowie Wlkp., 1Studenckie Koło Naukowe Conocimiento, 61-871 Poznań, Polska 

2Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Filia 

 w Gorzowie Wlkp., Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu, 61-871 Poznań, Polska 

3Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Filia  

w Gorzowie Wlkp., Zakład Fizjoterapii, 61-871 Poznań, Polska 

1Poznan University of Physical Education, Faculty of Sport Sciences in Gorzow Wlkp., 

Student Research Centre Conocimiento, 61-871 Poznan, Poland 

2Poznan University of Physical Education, Faculty of Sport Sciences in Gorzow 

Wlkp.,Department of Physical Culture and Sport, 61-871 Poznan, Poland 

3Poznan University of Physical Education, Faculty of Sport Sciences in Gorzow 

Wlkp.,Department of Physiotherapy, 61-871 Poznan, Poland 

Wprowadzenie: Staw skroniowo-żuchwowy (SSŻ) składa się z powierzchni stawowej kości 

skroniowej, głowy żuchwy, krążka stawowego, torebki stawowej, mięśni i więzadeł, jest 

częścią aparatu żującego i aparatu mowy. Dysfunkcje SSŻ występują często, nie są jednak 

kompletną diagnozą, zaburzenia te mogą dotyczyć struktur stawu (zaburzenia wewnątrz 

stawowe i choroba zwyrodnieniowa stawu), mięśni żucia. Objawy kliniczne dysfunkcji SSŻ 

objawiają się zaburzeniami ruchu żuchwy (nieprawidłowy zakres, wzorzec), obecnością 

objawów akustycznych (kliknięć, trzeszczeń) bólem samoistnym lub sprowokowanym 

wymuszonym ruchem. Głowa, odcinek szyjny, stawy biodrowe, a także  stawy skroniowo-

żuchwowe są ze sobą połączone przez mięśnie, więzadła, powięzie, a także system 

nerwowy, dlatego zaburzenia w jednej z części tego połączenia skutkują wystąpieniem 

patologii w drugiej. Według założeń tensegracji, w przypadku nadmiernego napięcia w 

tkance powstaje bodziec uszkadzający, który zostaje rozprowadzony liniowo wzdłuż całego 

organizmu. Tak więc dolegliwości mogą pojawić się w miejscu odległym w stosunku do 

działania bodźca. 

Cel: Celem pracy jest przedstawienie powiązania funkcjonalnego stawu skroniowo-

żuchwowego ze stawem biodrowym w oparciu o teorię tensegracji oraz roli, jaką odgrywa  

w układzie mięśniowo-powięziowym człowieka.  

Materiał i Metodyka: W badaniach uczestniczyło 12 osób, w tym 5 kobiet oraz 7 mężczyzn, 

średnia wieku 22,5±0,82 lat. Badanie zostało przeprowadzone po uzyskaniu zgody Komisji 
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Bioetycznej (KB-88/23) oraz za pisemną zgodą osób w niej uczestniczących. Kryterium 

włączenia: osoby zdrowe; kryterium wyłączenia z badań: ostre i podostre stany zapalne, 

przerwanie ciągłości skóry, przebyte zabiegi operacyjne oraz urazy                   w obrębie 

twarzy i głowy. Uczestnicy badan zostali podzieleni na 3 grupy: 1. kontrolna, 2.,3. badawcza. 

W grupie kontrolnej 1. wykonany został pomiar zakresu ruchomości w stawach skroniowo-

żuchwowych, pomiar zakresu ruchomości w obu stawach biodrowych, pomiar został 

powtórzony 2 krotnie. W grupie badawczej 2. wykonano pomiar zakresu ruchomości biernej 

w stawach skroniowo-żuchwowych, pomiar zakresu ruchomości w stawach biodrowym, 

uczestnicy otrzymali 20-minutowy masaż tkanek głębokich mięśni przywodzących staw 

biodrowy lewy i prawy: mięsień przywodziciel wielki, mięsień przywodzicieli długi oraz 

mięsień przywodziciel krótki.  Pomiar zakresu ruchomości został powtórzony po 

jednorazowej terapii. Grupa badawcza 3. wykonany został pomiar zakresu ruchomości  

w stawach skroniowo-żuchwowych, pomiar zakresu ruchomości w stawach biodrowych, 

uczestnicy otrzymali 20-minutowy masaż tkanek głębokich mięśni żwaczy oraz mięśni 

skroniowych, pomiar zakresów ruchomości został powtórnie zbadany po jednorazowej 

terapii.  

Pomiary: Ilościowej oceny zakresu ruchomości stawu skroniowo-żuchwowego dokonano za 

pomocą̨ suwmiarki z dokładnością pomiarów 1 mm w pozycji siedzącej. Ocenę̨̨ stawu 

skroniowo−żuchwowego rozpoczęto ǫd badania zakresu ruchu odwodzenia żuchwy między 

brzegami siecznymi przyśrodkowych zębów górnych i dolnych w linii środkowej przy 

maksymalnym odwiedzeniu żuchwy.  Do pomiaru zakresu ruchów bocznych w prawo 

 i w lewo oraz ruchu doprzedniego wyznaczono linię środkową. 

Wyniki:Uzyskano następujące wyniki: 

Grupa 1.: dla ruchu odwodzenie +0.05cm, ruch boczny w lewo +0.16cm, ruch boczny  

w prawo +0.05cm, ruch doprzedni +0.03cm 

Grupa 2.: ruch odwodzenie +0.55cm, ruch boczny w lewo –0.13cm, ruch boczny w prawo 

+0.13cm, ruch doprzedni +0.2cm 

Grupa 3.: ruch odwodzenie +0.38cm, ruch boczny w lewo –0.05cm, ruch boczny w prawo 

+0.3cm, ruch doprzedni +0.1cm 

Wnioski: W grupach 2 i 3 uzyskano natychmiastową poprawę zakresów ruchomości  

w stawie skroniowo-żuchwowym po jednorazowej terapii. Największa odnotowana różnica 

wystąpiła po masażu tkanek głębokich mięśni przywodzicieli stawu biodrowego (mięsień 

przywodziciel wielki, mięsień przywodziciel długi, mięsień przywodziciel krótki) i wynosiła 

0,55cm (odwodzenie stawu skroniowo-żuchwowego). W grupie kontrolnej nie stwierdzono 

różnic.  

Słowa klucze: dysfunkcje skroniowo-żuchwowe, tensegracja, powiązania mięśniowo-

powięziowe 
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