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Szanowni Państwo, 

 

 

Konsensus w diagnostyce i fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych wydaje się jednym z 

najważniejszych tematów ostatnich lat. Istotnym aspektem jest prowadzenie diagnostyki 

funkcjonalnej, która ze względu na wejście w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty niesie 

za sobą również konsekwencje prawne. Połączenie konferencji z I Mistrzostwami Polski 

Lekarzy Stomatologów i Fizjoterapeutów w narciarstwie alpejskim ma na celu zintegrowanie 

zespołu wielospecjalistycznego.  

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i odbywa się z udziałem wybitnych 

wykładowców ekspertów w dziedzinie diagnostyki, leczenia, fizjoterapii Stawów skroniowo-

żuchwowych. Prelegenci wprowadzą Państwa w najnowsze zagadnienia diagnostyki, leczenia 

oraz fizjoterapii dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych. Z pewnością wykłady i referaty 

prezentowane podczas Konferencji okażą się przydatne w Państwa pracy klinicznej oraz staną 

się inspiracją do badań naukowych. 

Życzę udanych obrad! 

 

Z poważaniem, 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 

Dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Program I Zimowej Konferencji "Konsensus w diagnostyce i 

fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych" 6-7 Stycznia- 2018 

Krynica Zdrój. 

 

5 stycznia – Piątek 

12:00 Otwarcie Konferencji  

Prof. dr hab. Bartłomiej W. Loster-  Kierownik Katedry Ortodoncji Instytutu 

Stomatologii Wydziału Lekarskiego UJCM - Wprowadzenie. 

12:30 dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka - Instytut Fizjoterapii WNZ 

Uniwersytet Jagielloński CM 

„Mechanizmy Posturalne w aspekcie systemu czaszkowo-żuchwowego.” 

13:00 Prof. dr hab. Dawid Larysz - Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia 

Twarzy i Czaszki 

„Rozwój podstawy czaszki gwarantem prawidłowego wzrostu twarzoczaszki. 

Molekularna i biomechaniczna etiopatogeneza zaburzeń budowy i funkcji stawu 

skroniowo-żuchwowego.” 

14:00 dr n. med. Krzysztof Dowgierd - Ordynator Oddziału Chirurgii Twarzowo-

Szczękowej i Rekonstrukcyjnej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu 

Dziecięcym w Olsztynie. 

„Wskazania do leczenie chirurgicznego stawów skroniowo-żuchwowych. Wady 

wrodzone stawów skroniowo-żuchwowych.”  

15:30 lek. stom. Agnieszka Szygenda - Oficjalny przedstawiciel szkoły Profesora 

Slavicka-Vienna School of Interdisciplinary Dentistry (VieSID) - Therapy and 

Treatment Concepts. 

„Wpływ asymetrycznych wad szkieletowych na postawę ciała.” 

 Streszczenie: 

W wykładzie zostaną zaprezentowane przypadki asymetrycznych wad 

szkieletowych u dzieci w okresie rozwojowym oraz u dorosłych pacjentów oraz 

standardy diagnostyczne VieSID oraz metody terapeutyczne rekomendowane 

przez prof. R. Slavicka oraz prof. S.Sato. 

17:00 Uroczysta Kolacja 

 

 



 

 

 

18:00 D. Smoląg, M. Kulesa-Mrowiecka - WL UJCM, IF WNZ UJCM, 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  

im L. Rydygiera w Krakowie 

 "Dysfunkcje w układzie stomatognatycznym występujące u zawodowych  

muzyków- saksofonistów". 

  dr n. med. Michał Paulo-Smile Core - Centrum Zdrowia Jamy Ustnej i 

Układu Ruchowego Narządu Żucia  

"Objawy oczne i uszne związane z zaburzeniami w stawach skroniowo-

żuchwowych” 

 A. Wydra, M. Kulesa-Mrowiecka – Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii i 

Neurorehabilitacji, IF WNZ UJCM, IF WNZ UJCM. 

„Występowanie dysfunkcji stawów skroniowo- żuchwowych u pacjentów z 

postacią zapalną choroby reumatoidalnej (RZS) oraz niezapalną choroby 

zwyrodnieniowej stawów.”  

 D.Smoląg, B.Witkiewicz - WL UJCM, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im 

L. Rydygiera w Krakowie  

„Współistnienie dysfunkcji układu stomatogantycznego i zaburzeń w obrębie 

obręczy miednicznej u pacjentów z SM - badania wstępne." 

 

6 stycznia – Sobota 

10:00 I MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY STOMATOLOGÓW I 

FIZJOTERAPEUTÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM  

Wykłady specjalne 

15:00 lek. med.  specjalista ortodoncji Barbara Czerwińska-Niezabitowska  

„Zintegrowane leczenie pourazowych i pozapalnych zmian w stawach 

skroniowo-żuchwowych.” 

16:30 mgr Ryszard Tafel  

„Wykład Koncepcja TRE-  (Trauma Release Exercises)” 

 

7 stycznia – Niedziela 

10:00-14:00 Warsztaty TRE (Trauma Release Excersises) 



 

 

 

Komitet Naukowy 

I Zimowej Konferencji KDFSSŻ 2018 
 

Prof. dr hab. n. med. Bartłomiej W. Loster - Przewodniczący 

dr hab. n. med. prof. nadzw. IO Dawid Larysz 

dr n. med. Krzysztof Dowgierd 

 

Komitet Organizacyjny 

I Zimowej Konferencji KDFSSŻ 2018 
 

dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka - Przewodnicząca 

lek. stom. Konrad Czubak 

lek. stom. Agnieszka Szygenda 

mgr Anna Wydra 

mgr Danuta Smoląg 

mgr Justyna Szczęśniak 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Bartłomiej W. Loster 

Specjalista ortodoncji, protetyki stomatologicznej i stomatologii ogólnej. Wieloletni 

Prodziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum ds. 

studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym,  kierownik Katedry i 

Zakładu Ortodoncji ISWL UJCM oraz kierownik Poradni Ortodoncji Uniwersyteckiej Kliniki 

Stomatologicznej w Krakowie. Wieloletni Prezydent Polskiego Towarzystwa 

Stomatologicznego. Prywatną praktykę stomatologiczną prowadzi od prawie trzydziestu lat. 

Wspólnie z prof. Stephenem Williamsem jest współtwórcą nowej krakowskiej szkoły 

ortodontycznej opartej głównie na systemie Kracovia oraz systemie Cannon Ultra (europejska 

i światowa ortodoncja oparta na faktach naukowych). Wspomaga też planowanie leczenia 

protetycznego dr hab. n. med. Jolanty Loster, specjalisty w dziedzinie protetyki 

stomatologicznej (a prywatnie żony) po zakończonym leczeniu ortodontycznym. Prowadzona 

praktyka prywatna jest kontynuacją rodzinnej tradycji rozpoczętej przez lek. dent. Wandę 

Krupińską-Loster w Rabce-Zdrój w roku 1957. 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, European Orthodontic 

Society, American Association of Orthodontists oraz World Federation of Orthodontists. 

 

 

 



 

 

 

Prezes PTLT i C dr hab. n. med. Dawid Larysz  

prof. OI 

Specjalista neurochirurgii, neuropsycholog. Ukończył 

Wydział lekarski w Katowicach Śląskiej Akademii Medycznej w 

Katowicach, rozprawę doktorską na temat „Ekspresja genu EGFR 

w niskozróżnicowanych guzach glejowych mózgu” obronił w 

2006 r. W 2013 r. uzyskał tyłuł dr hab. n. med. na podstawie 

monografii pt. „Ocena wyników leczenia izolowanych 

kraniosynostoz u dzieci z uwzględnieniem aspektów klinicznych, 

biomechanicznych oraz neurorozwojowych”. Dodatkowo obronił pracę magisterską pt. „Ocena 

zaburzeń neurorozwojowych u dzieci leczonych z powodu izolowanego przedwczesnego 

zarośnięcia szwów czaszkowych” na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu 

Opolskiego oraz Studia Podyplomowe z Biologii Molekularnej na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. Aktualnie konsultant w dziedzinie neurochirurgii Centrum Onkologii 

w Gliwicach, pracownik Zakładu Radioterapii. 

Od wielu lat związany z Oddziałem Neurochirurgii Dziecięcej Górnośląskiego Centrum 

Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach. Kierownik Centrum Leczenia Zaburzeń 

OUN i Wspierania Rozwoju Dzieci „KANGUR” w Katowicach. Od 2011 członek 

interdyscyplinarnego zespołu chirurgicznego Centrum Wad Twarzoczaszki Dziecięcego 

Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie. 

Zainteresowania naukowe: 

• Wielospecjalistycznej diagnostyce i terapii dzieci z wadami czaszki – jako pierwszy w 

Polsce wprowadził do praktyki neurochirurgicznej małoinwazyjne, endoskopowe 

metody leczenia dzieci z kraniosynostozami, we współpracy z inżynierami Politechniki 

Śląskiej w Katowicach opracował i wprowadził do codziennej praktyki klinicznej 

metody przedoperacyjnego planowania oraz oceny pooperacyjnej, zabiegów 

neurochirurgicznych w wirtualnej rzeczywistości, w tym zabiegów z użyciem metod 

osteogenezy dystrakcyjnej. Twórca interdyscyplinarnego centrum diagnostyczno- 

terapeutycznego „Kangur” w Katowicach, dedykowanego dzieciom i dorosłym 

z wadami czaszki, w którym stosowane są nie tylko metody chirurgiczne, ale także 

pełna diagnostyka i terapia neuropsychologiczna, neurorozwojowa oraz 

neurologopedyczna. 

• Biologii molekularnej wad czaszki oraz pierwotnych nowotworów ośrodkowego układu 

nerwowego. 

• Małoinwazyjnych endoskopowych metodach leczenia operacyjnego nowotworów 

podstawy czaszki i zastosowaniu nowoczesnych metod mikroneurochirurgicznych do 

leczenia pierwotnych nowotworów glejowych mózgowia. 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

dr n. med. Krzysztof Dowgierd 

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Ordynator Oddziału Chirurgii 

Szczękowo Twarzowej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej i Kierownik Centrum Wad 

Twarzoczaszki w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Jest 

doskonałym diagnostą i chirurgiem. Jego wielospecjalistyczne podejście do leczenia 

pacjentów z wadami twarzy daje spektakularne efekty. Specjalista w dziedzinie chirurgii 

szczękowo – twarzowej, specjalizujący się w rekonstrukcjach części twarzowej czaszki i jamy 

ustnej, operacyjnym leczeniu deformacji i wad twarzy. 

Członek wielu prestiżowych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych oraz 

ceniony prelegent i wykładowca na wielu krajowych i międzynarodowych kongresach 

naukowych. Organizator cyklicznych konferencji ortognatycznych OMFS. 

Prowadzi prywatną praktykę Klinika Dowgierd. Uważa iż chirurgia ortognatyczna jest 

dziedziną obejmującą wiele specjalizacji medycznych , które mają na celu leczenie wad 

twarzowo-zgryzowych, które mogą być przyczyną chorób i dysfunkcji twarzy, jamy ustnej i 

narządu stomatognatycznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka 
 

Doktorat uzyskała na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Ukończyła studia magisterskie z zakresu Fizjoterapii CM UJ.Wykładowca 

akademicki od 2003 roku na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM oraz na Wydziale Lekarskim 

UJ CM od 2008 roku dla Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców.Wykładowca na licznych 

konferencjach krajowych i międzynarodowych. Autorka publikacji i wystąpień z zakresu 

Fizjoterapii Układu Ruchowego Narządu Żucia (URNŻ). Przeprowadziła kilkadziesiąt 

podyplomowych kursów teoretycznych i praktycznych z zakresu Fizjoterapii w Dysfunkcjach 

czaszkowo-żuchwowych. 

Prowadzi między innymi przedmioty Fizjoterapia stawów skroniowo-żuchwowych, 

Fizjoterapia w wadach postawy, logopedia w fizjoterapii dla studentów Fizjoterapii 

Collegium Medicum UJ oraz UP w Krakowie. 

Od 12 lat prowadzi prywatną praktykę fizjoterapeutyczną oraz Centrum Rehabilitacji i 

Promocji Zdrowia CRMK.Współpracuje z Universitat Internacional de Catalunya w 

Barcelonie, Universitat de Granada, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. 

 

Członek: Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki,  Polskiego Towarzystwa 

Dysfunkcji Narządu Żucia, The International Society of Physical and Rehabilitation 

Medicine. 

Współpracuje z zespołem gnatologicznym Kliniki Stomatologicznej Dentist w Krakowie  

oraz Estetica w Gdyni.  

Odbyła staże zagraniczne: Barcelona Hiszpania, Granada Hiszpania, Berlin. 

Zainteresowania zawodowe: neurorehabilitacja, dysfunkcje czaszkowo-żuchwowe, 

posturologia, gnatologia, osteopatia. Corocznie działa w  Komitecie Organizacyjnym 

Międzynarodowej Konferencji Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii Kraków, a od 2016 roku 

również w  Komitecie Naukowym Międzynarodowej Konferencji Jagiellońska Wiosna 

Fizjoterapii. 

W 2015 roku zorganizowała I Międzynarodową Konferencję Medycyny 

Osteopatycznej, Zasiada również w  Radzie Naukowej czasopisma: Polish Journal of Manual 

Medicine. Autorka książki” Diagnostyka i leczenie dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych w 

ujęciu holistycznym”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

lek. stom Agnieszka Szygenda 

 
W 1997 roku ukończyła z wyróżnieniem Wydział Stomatologii Akademii Medycznej 

w Poznaniu. Jest specjalistą stomatologii ogólnej oraz członkiem Polskiego Towarzystwa 

Endodontycznego, Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej PASE, ITI - International 

Team for Implantology. 

Jako pierwszy lekarz stomatolog z Polski, w 2013 zdała egzamin i otrzymała dyplom 

podsumowujący trzyletnie, zaawansowane szkolenie protetyczne w Vienna School of 

Interdisciplinary Dentistry (VieSID) - Therapy and Treatment Concepts. W tym samym roku, 

również w Wiedniu ukończyła roczny cykl szkoleń z zakresu techniki dentystycznej - 

Curriculum "Gnathology and Occlusion in Interdisciplinary Dentistry with focus on Dental 

Laboratory". W 2017 roku ukończyła pod okiem prof. Sadao Sato z Japonii, czteroletnie 

szkolenie ortodontyczne "Orthodontics in Craniofacial Dysfunctions". Umiejętności 

rehabilitacji stawów skroniowo-żuchwowych i rekonstrukcji estetycznych,  nabyła w trakcie 

studiów podyplomowych u profesora Slavicka w Wiedniu kontynuując również u profesora 

Sato w Japonii. Prowadzi Specjalistyczne Centrum Stomatologii i Szkoleń Orident. 

W 2016 Agnieszka Szygenda otrzymała propozycję stworzenie i poprowadzenia 

polskiej edycji VieSID® Curriculum „Gnatologia i okluzja w interdyscyplinarnej 

stomatologii”. Do dnia dzisiejszego ten bazowy kurs wiedeńskiej szkoły w Polsce ukończyło, 

lub jest w trakcie 34 lekarzy dentystów oraz 3 techników. W  2018r. Agnieszka Szygenda 

poprowadzi pierwszą edycję zaawansowanego szkolenia z protetyki - VieSID® Continuum 

protetyczne "Rehabilitacja funkcji i estetyki”. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

lek. stom. Barbara Czerwińska-

Niezabitowska 

 
Lekarz stomatolog, specjalista II° stomatologii dziecięcej i ortodoncji 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Stomatologii Akademii Medycznej w Krakowie. Przez 

25 lat pracowała w nadzorze stomatologicznym, a przez kilka lat pełniła funkcję inspektora 

stomatologii NZOZ w Kielcach. Wykształciła liczną grupę lekarzy stomatologów będąc 

kierownikiem specjalizacji, bądź kierownikiem stażowym. Przez ostatnie lata pełni funkcję 

kierownika specjalizacji z ortodoncji w NZOZ Ortocentrum w Kielcach. 

            Od 1994 roku uczestniczyła w licznych kursach w zakresie aparatów stałych, a od 

2002 roku swoje zainteresowania ukierunkowała na dysfunkcje stawów skroniowo-

żuchwowych. Przeprowadziła w całej Polsce kilkadziesiąt teoretycznych i praktycznych 

szkoleń z dysfunkcji Układu Ruchowego Narządu Żucia z zastosowaniem łuku twarzowego   

i artykulatora Girrbacha. Jest autorką książki „ Diagnostyka i leczenie dysfunkcji układu 

ruchowego narządu żucia w ujęciu holistycznym” w której zawarła całe swoje doświadczenie 

zawodowe oraz zdobytą wiedzę w tym zakresie. Książka ukazała się w 2013 roku nakładem 

Fundacji Rozwoju Protetyki Stomatologicznej w Krakowie. Opracowała własną szkołę 

diagnostyki i leczenia stawów skroniowo-żuchwowych. 

Autorka książki” Diagnostyka i leczenie dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych w ujęciu 

holistycznym”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Ryszard Tafel 

Fizjoterapeuta, Psychoterapeuta, Osteopata 

Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz 

Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach 

Specjalista I stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej 2001-2003 

Ukończył rozliczne szkolenia z zakresu Tapingu, Neuromobilizacji w terapii manualnej 2002-

2003, Terapii manualnej wg koncepcji Kaltenborga-Evientha, wg koncepcji Maitlanda, 

Terapii Mulligana 

-Terapia punktów sportowych wg koncepcji Eda Wilsona, PNF, Funkcjonalna Osteopatia       

i Integracja 

 Manipulacje wg Daryla Herberta 

Jego obszar zainteresowań to Tradycyjna Medycyna Chińska. 

Odbył szkolenia w Instytucie Avicenna -4 letnie szkolenie Tradycyjnej Medycyny 

Chińskiej- akupunktura czaszki  dr Yamamoto. Przebył staże: Staż we Free Clinic Benchen 

Kathmandu Nepal 2008 i 2009 r. Praca we Frre Health Camp Ravangla Sikkim 2013 r.  

 W obszarze psychoterapii: International Institute  for  Bioenergetic Analysis  4 letnie 

szkolenie Analizy Bioenergetyczne Alexandra Lowena. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sesja naukowa 

Prace zgłoszone 

 

D. Smoląg, M. Kulesa-Mrowiecka 

 

WL UJCM, IF WNZ UJCM, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  

im L. Rydygiera w Krakowie 

„Dysfunkcje w układzie stomatognatycznym u zawodowych muzyków – saksofonistów – 

badania wstępne”. 

  

 Zaburzenia biomechaniki układu ruchu oraz dysfunkcje stawowe występujące u 

człowieka  często związane są z typem wykonywanej przez niego pracy. Grupą szczególnie 

podatną na specyficzne dysfunkcje są muzycy. Wśród nich, zależnie od specjalizacji wyróżnić 

można podgrupę wyjątkowo narażoną na dolegliwości w obrębie URNŻ (Układu Ruchowego 

Narządu Żucia) – są to osoby dmiące – saksofoniści, klarneciści, trębacze. W literaturze nie 

odnaleziono randomizowanych badań w tym zakresie. 

Celem pracy było przeprowadzenie wstępnej analizy zaburzeń występujących w układzie 

stomatognatycznym wśród saksofonistów i określenie typu tych zaburzeń w zależności od 

techniki gry .  

W badaniu porównawczym dwóch wybranych saksofonistów stosujących odmienne techniki 

gry, których doświadczenienie zawodowe szacuje się na ok 30 lat, dokonano między innymi : 

- Analizy posturalnej  

- Oceny napięcia mięśniowego obręczy barkowej  

- Manualnej funkcjonalnej analizy URNŻ 

- Badania palpacyjnego mięśni głowy i szyi 

- Oceny pracy języka 

- Badania manualnego odcinka szyjnego kręgosłupa. 

Analizie poddano również technikę gry, czas gry (doświadczenie w latach oraz czas 

poświęcony na grę w ciągu doby), rodzaj i intensywność wykonywanych ćwiczeń 

oddechowych, typ stosowanego ustnika oraz kombinację – ustnik- stroik (zmieniąjącą tor 

oddechowy)  oraz zastosowanie pasów odciążających kręgosłup - saxholder /freeneck  . 

W przypadku saksofonisty posługującego się od wielu lat klasyczną (klarnetową) tęchniką 

zadęcia ( przy napiętym mięśniu okrężnym ust , zawinięciu dolnej wargi na dolne siekacze i 

napięciu mięnia bródkowego ), zaobserwowano występowanie wady dotylnej w postaci 

tyłozgryzu częściowego – II klasa Angle’a  - z wychyleniem górnych siekaczy, zniesienie 

lorodzy szyjnej  i anafleksję głowy. Zaobserwowano także zmiany napięcia mięśniwoego 

mięśni krótkich głowy i szyi, powięzi szyi, mięśni gnykowych i mostkowo-obojczykowo-

sutkowo. 

W badaniu porównawczym muzyka stosującego tzw. zadęcie jazzowe (potocznie zwane 

rozrywkowym) wykazano odmienne (obniżone) napięcie mięśniowe, hypermobilność stawów 

skroniowo-żuchowowych oraz zaburzenia posturalne. 



 

 

 

 

dr n. med. Michał Paulo 

Smile Core - Centrum Zdrowia Jamy Ustnej i Układu Ruchowego Narządu Żucia 

 

„Objawy oczne i uszne związane z zaburzeniami w stawach skroniowo-żuchwowych” 

 

Wstęp:  

Różnorodne zaburzenia w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych, to coraz częściej 

zgłaszane problemy w gabinecie lekarskim. Obok próchnicy i chorób przyzębia, dysfunkcje 

stawów skroniowo-żuchwowych i mięśni narządu żucia, stanowią poważny problem we 

współczesnej stomatologii, a także w gabinetach lekarskich innych specjalności. Objawy w 

narządzie słuchu związane z dysfunkcją układu stomatognatycznego wynikają z bliskości 

struktur anatomicznych oraz anatomicznych powiązań.  

Materiał i metody: 

Autor przedstawia analizę ponad tysiąca przypadków pacjentów z dysfunkcją URNŻ (wyniki 

rozprawy doktorskiej z 2017 roku) 

Wyniki: 

Do objawów dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych w obrębie narządu słuchu należą 

swędzenie, zaleganie woskowiny, uczucie zatkania uszu, szum, dzwonienie, syczenie i/lub 

inne objawy akustyczne, zaburzenia słuchu, bóle uszu bez infekcji, bolesność dotykowa 

małżowiny usznej i jej okolicy, zaburzenia równowagi, zawroty głowy. Za objawy związane  

z narządem wzroku odpowiedzialne są punkty spustowe zlokalizowane w mięśniach narządu 

żucia.  

Wnioski: 

Do najczęściej zgłaszanych przez pacjentów objawów należą łzawienie lub suchość oka tylko 

po jednej stronie co stanowi ważny element w diagnostyce różnicowej. 

 

 

  



 

 

 

 

A. Wydra, M. Kulesa-Mrowiecka 

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii i Neurorehabilitacji, IF WNZ UJCM, IF WNZ UJCM. 

 

„Występowanie dysfunkcji stawów skroniowo- żuchwowych u pacjentów z postacią 

zapalną choroby reumatoidalnej (RZS) oraz niezapalną choroby zwyrodnieniowej 

stawów”. 

 

Wstęp: 

W badaniach podjęto próbę ukazania dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych u pacjentów 

z RZS i niezapalną chorobą zwyrodnieniową. 

 

Cel:  

Celem pracy  jest omówienie problematyki dysfunkcji URNŻ w oparciu o SSŻ w postaci  

zapalnej choroby reumatoidalnej (RZS) oraz niezapalnej choroby zwyrodnieniowej stawów.  

Podstawowe pytania badawcze odnoszą się do typu dolegliwości ze strony SSŻ u pacjentów z 

ww.  schorzeniami: czy pacjenci z RZS lub chorobą zwyrodnieniową  odczuwają 

dolegliwości ze strony SSŻ w postaci bólu, trzasków, ograniczenia ruchomości, w jakim 

stopniu odczuwają dyskomfort podczas codziennych czynności ze strony URNŻ,  jaki stopień 

somatyzacji wykazują pacjenci z RZS lub chorobą zwyrodnieniową?  

 

Materiał i metody:  

Badania zostały przeprowadzone w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu na 

Oddziale Reumatologii. Badaniom zostało poddanych  98 pacjentów (n = 98)  w przedziale 

wiekowym 40- 60 r.ż. Oceny dokonano na podstawie Manualnej Funkcjonalnej Analizy 

URNŻ, Kryteriów Diagnostycznych RDC oraz analizy posturalnej. 

 

Wyniki: 

Z wstępnych badań  wynika, że u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi oraz 

postacią zapalną RZS występują dysfunkcje URNŻ, zarówno pod kątem ich bolesności, 

ograniczenia ruchomości stawowej, funkcjonowania podczas codziennych czynności. Objawy 

występują również ze strony tkanek miękkich tworzących staw. Przewlekły proces 

chorobowy jakim charakteryzuje się schorzenia  znajduje odbicie w innych sferach takich jak 

zaburzenia snu, uczucie osłabienia. Wykazano korelację pomiędzy narażeniem na stres a 

nasilaniem się dolegliwości bólowych ze strony URNŻ.  

 

Wnioski: 

Na dysfunkcję tego stawu może wpływać wiele schorzeń do takich również zalicza się RZS i 

choroba zwyrodnieniowa stawów. Wczesna diagnostyka i wdrożenie leczenia może 

zmniejszyć objawy ze strony SSŻ oraz poprawić komfort życia pacjentów. 

 



 

 

 

D. Smoląg, B. Witkiewicz 

WL UJCM, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im L. Rydygiera w Krakowie 

 

“Współistnienie dysfunkcji układu stomatognatycznego i zaburzeń w obrębie obręczy 

miednicznej u pacjentów z SM – badania wstępne” 

 

Wstęp:  

Dysfunkcje układu ruchowego narządu żucia, według danych epidemiologicznych, 

dotyczą 15-23% populacji generalnej. Z licznych badań klinicznych wynika, że odsetek 

pacjentów dotkniętych dysfunkcjami w układzie stomatognatycznym wynosi 50- 80 %. 

Wśród osób dotkniętych objawami zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych płeć żeńska 

predysponuje do tych zaburzeń w proporcjach 2:1, a nawet 3:1.  Dotychczasowe wyniki 

badań pokazują, że zaburzenia czynnościowe w obrębie układu stomatognatycznego dotyczą 

zwłaszcza populacji osób dorosłych. 

Istotnym jest, że zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych nie ograniczają się tylko 

do dysfunkcji samego stawu i struktur okołostawowych, ale obejmuje także struktury odległe 

od źródła bólu. Do głównych przyczyn dysfunkcji układu ruchu narządu żucia należą między 

innymi: warunki zwarciowe, urazy żuchwy, wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe, 

zaburzenia postawy ciała, impulsacja dośrodk owa związana z odczuwaniem bólu głębokiego.  

Specyficzną grupę pacjentów narażonych na dysfunkcje w obrębie układu ruchu 

narządu żucia są pacjenci cierpiący na Stwardnienie Rozsiane Stwardnienie rozsiane. 

Multiplex Sclerosis jest przewlekłą, demienilizacyjną chorobą OUN, w której dochodzi do 

wieloogniskowego uszkodzenia tkanki nerwowej. Choroba charakteryzująca się okresami 

zaostrzeń i remisji dotyka najczęściej osób w wieku 20- 40 lat z nieznaczną przewagą kobiet 

nad mężczycznami. Istotą schorzenia jest nieprawidłowe przekazywenie impulsów 

nerwowych wzdłuż dróg nerwowych mózgowia i w rdzeniu kręgowym. Stwardnienie 

rozsiane może powodować wiele objawów i zespołów objawów :zaburzenia ruchowe, 

czuciowe, móżdżkowe, zaburzenia widzenia, zaburzenia autonomiczne , zespoły bólowe oraz 

objawy psychiatryczne – zaburzenia poznawcze i psychosomatyczne. Pacjenci skarżą się na 

zwiększoną męczliwość.  

Zmiana napięcia mięśniowego nie pozostaje bez znaczenia. Brak równowagi 

mięśniowej w układzie kinematycznym organizmu może powodować zmiany strukturalne 

mięśni. Pociąga to za sobą zmiany w przebudowie innych składowych układu ruchu w tym 

układu ruchu narządu żucia.  

W odniesieniu do wspomnianej wcześniej somatyzacji objawów wśród pacjentów z 

SM należy wspomnieć o czynniku jakim jest stres. Wzmaga on napięcie mięśniowe, 

szczególnie w obrębie mięśni twarzoczaszki ( m. żwacz, m.skroniowy) oraz mięśni obręczy 

miednicznej. Jednym z objawów redukcji wzmożonego napięcia jest rozładowywanie go na 

łukach zębowych (bruksizm statyczny). Z różnych powodów może się też pojawić bruksizm 

dynamiczny, tzw zgrzytanie nocne.Starcie zębów powoduje zmianę ich wysokości a co za 

tym idzie zmianę warunków okluzyjnych. Ilość wolnej przestrzeni w stawie między głową 

żuchwy a sołem stawowym zmniejsza się co może powodować przemieszczenie krążka.  



 

 

 

Dysfunkcyjność narządu żucia może objawiać się zaburzeniami w obrębie samego aparatu 

ruchowego narządu żucia, ale także w odległych miejscach. Ból z rejonu żuchwy czy kości 

skroniowej może być przenoszony przez mięśnie i powięzi na szyjny oaz górny piersiowy 

odcinek kręgosłupa, a także okolice żeber. 

Typowymi objawami z jakimi zgłaszali się pacjenci z SM były: 

• objawy akustyczne w stawie skroniowo-żuchwowym w czasie ruchu – trzaski, 

trzeszczenia, przeskakiwanie 

• dolegliwości bólowe o różnorodnej lokalizacji (odcinek szyjny kręgosłupa, potylica, 

rejon żuchwy 

• bóle zębów 

• ograniczona ruchomość żuchwy, a także widoczne zbaczanie w czasie ruchu 

• szumy w uszach 

• zaburzenia słuchu 

• zawroty głowy 

• zaleganie woskowiny w uszach 

• zmniejszenie ostrości widzenia 

• zaburzenia połykania, ból w czasie połykania 

• ból gardła i języka (częsty i nawracający) 

• girlandy na języku (pofałdowania) 

• bruksizm 

• bolesność palpacyjna mięśni narządu żucia 

• częste bóle głowy lokalizujące się w okolicy czołowej, skroniowej oraz potylicznej 

• odsłonięcie szyjek zębowych, pękanie szkliwa oraz patologiczne ścieranie zębów 

• rozchwianie zębów, ubytki klinowe 

• zmiany w błonie śluzowej policzków wynikające z nagryzania 

Wśród odległych objawów dysfunkcyjności aparatu żucia wyróżniono: 

• parestezje w obrębie kończyn 

• napadowe tachykardie 

• zaburzenia żołądkowo-jelitowe 

• wzmożona potliwość 

• napadowe trudności w oddychaniu 

Cel: 

Celem niniejszej pracy była wstępna ocena dysfunkcji w układzie stomatognatycznym i ich 

współwystępowanie z zaburzeniami w obrębie obręczy miednicznej u pacjentek cierpiących 

na rzutową postać SM. 

 

 

 

 



 

 

 

Materiał i metody: 

Wstępnej analizy badanego problemu dokonano na podstawie obserwacji pacjentek 

Oddziału Dziennej Rehabilitacji dla Pacjentów z SM Specjalistycznego Szpitala im. Ludwika 

Rydygiera w Krakowie. Z pośród pacjentek w wieku 25 – 65 lat m, korzystających z 6 

tygodniowych turnusów rehabilitacyjnych, wyselekcjonowano te, których dolegliwości i 

problemy funkcjonalne związane były ze dysbalansem mięśniowym, zaburzeniami 

somatycznymi, wzmożoną patologiczną reakcją na stres ( w badaniu psychologicznym 

objawy nerwicy lub przeciążenia psychicznego) oraz zaburzeniami ułożenia miednicy , ze 

wszystkimi następstwami oraz podejrzeniem zaburzeń URNŻ.  

W badaniu klinicznym, w celu różnicowania zaburzeń struktur stawowych i 

mięśniowych, wykorzystano palpację, ruchy czynne i bierne, a także testy oporowe oraz ślizgi 

stawowe układu ruchu, ogólną analizę posturalną wg. Langlade, miofunkcjonalną analizę 

URNŻ oraz badanie manualne tkanek miękkich. Przeprowadzono wywiad chorobowy.  

W fizjoterapii zastosowano metody takie jak: Terapia Manualna stawów I tkanek 

miękkich, terapia stomatognatyczna, NAP oraz zabiegi TENS. 

Terapię układu stomatognatycznego rozpoczęto od rozluźniania powięziowego czepca 

ścięgnistego, mięśni skroniowych i żwaczy po obu stronach. Zastosowano terapię na punkty 

spustowe na mięśniach skrzydłowych bocznych, przyśrodkowych i żwaczach wewnątrzustnie 

oraz masaż głęboki mięśni twarzy. Przeprowadzono także  masaż funkcyjny mięśni 

podpotylicznych , rozluźnianie mięśni skrzydłowych, mięśni podpotylicznych  i pochyłych.  

Wyniki:  

Po ośmiu zabiegach terapeutycznych w obrębie szyi i głowy (terapia kraniosakralna, 

mobilizacje C0 – C1 (bez impulsów), uzyskano zmniejszenie dolegliwości o charakterze 

napięciowych bólów głowy, wycofanie objawów z oczodołu i zwiększenie ruchomości w 

obrębie odcinka szyjnego kregosłupa. Terapia manualna w obrębie miednicy, stawów 

krzyżowo-biodrowych dała efekt krótkotrwałego rozluźnienia, terapia w obrębie układu 

stomatognatycznego obniżyła napięcie mięśni, poprawiła zakres ruchomości i tor żuchwy. 

Wnioski  

Wśród pacjentów z SM jako jednostka współtowarzysząca może występować dysfunkcja 

URNŻ. Pacjenci cechujący się dysbalansem mięśniowym i wzmożonym napięciem wykazują 

klasyczne objawy bruksizmu.  

Postępowanie w przypadku bruksizmu u pacjentów z SM powinno obejmować zarówno 

zabiegi w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych i aparatu żucia, jak i zabiegi likwidujące 

wszelkie zaburzenia biomechaniczne w obrębie kręgosłupa szyjnego, piersiowego i 

lędźwiowego oraz miednicy. Tylko holistyczne podejście do pacjenta, daje szansę na sukces 

terapeutyczny. 
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