
STRESZCZENIE  
 

Wstęp 

 

 Dolegliwości bólowe mięśni narządu żucia to współcześnie ważny problem dotyczący 

populacji na całym świecie. Cały czas narasta i przybiera na sile ze względu na ciągle 

postępujący proces zmian cywilizacyjnych, które w negatywny sposób oddziałują 

na człowieka. Negatywne w skutkach działanie odzwierciedla się w całym układzie ruchu 

człowieka, prowadząc do różnego rodzaju dysfunkcji. Światowa Organizacja Zdrowia uznała 

zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia za trzecią najczęstszą chorobę 

stomatologiczną po próchnicy i zapaleniu ozębnej. Stosunek chorych kobiet do chorych 

mężczyzn w omawianym zaburzeniu jest równy 4:1, największa zachorowalność mieści się 

w przedziale wiekowym między 20 a 40 lat. Obecnie literatura naukowa wyróżnia kilka 

podstawowych czynników powodujących omawiane zaburzenia. Są to: czynniki okluzyjne, 

urazy, stres emocjonalny, bodźce bólu głębokiego i aktywności parafunkcyjne. Ze względu na 

złożoną etiologię i rozprzestrzenienie zaburzeń narządu żucia w społeczeństwie, jej leczenie 

jest związane z znacznymi kosztami. Dlatego też skuteczna diagnoza i leczenie dolegliwości 

bólowych mięśni narządu żucia to problem specjalistów z wielu dziedzin nauk wymagający 

interdyscyplinarnego podejścia do pacjenta i jego problemu.  

 

Cel  

 

Celem głównym pracy była ocena skuteczności wybranych technik terapii manualnej u 

pacjentów z bólem w obrębie mięśni narządu żucia z wykorzystaniem badania 

elektromiograficznego, pomiaru zakresu ruchomości w stawach skroniowo-żuchwowych oraz 

badania progu bólowego mięśni narządu żucia pod wpływem ucisku. 

 

Materiały i metody 

 

Do badania zostali zaproszeni pacjenci zgłaszający się do Stomatologicznego Centrum 

Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie korzystający z usług Poradni Zaburzeń 

Czynnościowych Narządu Żucia. Badania prowadzone były w Zakładzie Zaburzeń 



Czynnościowych Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w okresie od czerwca 

2017 roku do maja 2018 roku. Grupa badana składała się z 62 pacjentów (kobiet i mężczyzn), 

dobranych pod względem wieku i płci, w przedziale wiekowym od 18 do 65 lat. U badanych 

pacjentów stwierdzone były w wywiadzie, jak i badaniu klinicznym BKD/ZCURNŻ 

dolegliwości bólowe mięśni narządu żucia. Do diagnostyki MPPS zostały zastosowane kryteria 

określone przez Travel & Simonsa. Osoby z grupy badanej losowo zostały przydzielone do 

jednej z dwóch grup o jednakowej liczebności. W pierwszej grupie 30 pacjentów zastosowana 

została technika poizometrycznej relaksacji mięśni narządu żucia (m. skroniowy, m. żwacz), 

polegająca na rozciągnięciu mięśnia, który wcześniej wykonywał pracę izometryczną. 

Technika ta była wykonywana u pacjenta leżącego na fotelu stomatologicznym. Napięcie 

izometryczne każdorazowo utrzymywane było przez 6-8 sekund, po czym następowało 

rozluźnienie trwające 10 sekund Cała sekwencja powtarzana była trzykrotnie. Drugą grupę 

stanowiło również 32 pacjentów, u których została zastosowana technika kompresyjna mięśni 

narządu żucia (m. skroniowy, m. żwacz) polegająca na zastosowaniu ciągłej kompresji na 

mięśniowo-powięziowy punkt spustowy w obrębie napiętego pasma włókien mięśniowych. 

Kompresja utrzymywana była w sposób ciągły z jednakową siłą nacisku trwającą 1,5 minuty. 

Osoby z grupy badanej były poddane ocenie przed i bezpośrednio po zastosowanej terapii 

manualnej. 

 Celem udzielenia odpowiedzi na postawione pytania badawcze przeprowadzono analizy 

statystyczne przy użyciu oprogramowania TIBCO Statistica 13.3. Z jego wykorzystaniem 

przeprowadzono analizę podstawowych statystyk opisowych wraz z testami Shapiro-Wilka, 

testy t Studenta dla prób niezależnych, wielowymiarową analizę wariancji w schemacie 

mieszanym, testy U Manna-Whitney’a i testy Wilcoxona, analizę korelacji z wykorzystaniem 

współczynnika ρ Spearmanna oraz analizy częstości testem χ2. Za poziom istotności uznano 

klasyczny próg α = 0,05. 

 

Wyniki 

 

U osób z dolegliwościami bólowymi w obrębie narządu żucia zaobserwowano różnice 

istotne statystycznie aktywności spoczynkowej badanych mięśni skroniowych prawej i lewej 

strony. U osób bez dolegliwości bólowych mięśni narządu żucia aktywność czynnościowa 

różniła się istotnie w zakresie ZZ MM R, ZZ MM L, ZW TA L, ZW MM R, ZW MM L, O MM 

L. Wartości uciskowego progu bólowego u osób z dolegliwościami bólowymi w obrębie 

narządu żucia są istotnie niższe w zakresie wszystkich pomiarów po prawej i lewej stronie. 



Zakresy ruchomości żuchwy u osób z dolegliwościami bólowymi w obrębie narządu żucia 

przybierały niższe wartości w stosunku do zakresów ruchu osób bez dolegliwości bólowych 

mięśni narządu żucia. 

Zastosowanie techniki poizometrycznej relaksacji mięśni narządu żucia okazało się 

skuteczne w zmniejszeniu bioelektrycznej aktywności w wybranych parametrach: ZW MM R, 

O TA R, SP MM L, ZZ MM R, ZW TA R. Natomiast w przypadku zastosowania techniki 

kompresji punktu spustowego nie zaobserwowano istotnych różnic statystycznych w zakresie 

wyżej wymienionych zmiennych. Zastosowanie poizometrycznej relaksacji mięśni wpłynęło w 

sposób istotny na wzrost wartości SP MM R i spadek O MM L. Zastosowanie techniki 

kompresji punktu spustowego wpłynęło w sposób istotny na wzrost wartości O MM L i spadek 

SP MM R. Zastosowanie poizometrycznej relaksacji mięśni i kompresji punktu spustowego nie 

wpłynęło znacząco na wartości uciskowego progu bólowego u osób z dolegliwościami 

bólowymi w obrębie mięśni narządu żucia. Zakres ruchomości żuchwy u osób z 

dolegliwościami bólowymi w obrębie narządu żucia po zastosowaniu poizometrycznej 

relaksacji mięśni i kompresji punktu spustowego zwiększył się, ale nie były to różnice istotne 

statystycznie. Intensywność dolegliwości bólowych wg skali VAS zmniejszyła się istotnie 

statystycznie po zastosowaniu techniki poizometrycznej relaksacji mięśni. Nie odnotowano 

różnic istotnych statystycznie po zastosowaniu techniki poizometrycznej relaksacji mięśni i 

kompresji punktu spustowego w zakresie badanych zmiennych u osób z dolegliwościami 

bólowymi w obrębie narządu żucia. 

 

Wnioski 

 

1. Osoby z dolegliwościami bólowymi mięśni narządu żucia mają podwyższone 

napięcie spoczynkowe oraz obniżone napięcie funkcjonalne w obrębie mięśni skroniowych 

i żwaczy.  

2. Osoby z dolegliwościami bólowymi w obrębie narządu żucia mają niższy 

poziom uciskowego progu bólowego w obrębie mięśnia żwacza. 

3. Osoby z dolegliwościami bólowymi w obrębie narządu żucia mają mniejszy 

zakres czynnego odwodzenia żuchwy.  

4. Zastosowanie techniki poizometrycznej relaksacji oraz terapii kompresji 

mięśniowo powięziowych punktów spustowych okazało się skuteczne w zmniejszeniu 

bioelektrycznej aktywności w wybranych mięśniach narządu żucia.  



5. Zastosowanie poizometrycznej relaksacji mięśni i kompresji punktu spustowego 

nie wpłynęło na wartość uciskowego progu bólowego u osób z dolegliwościami bólowymi 

w obrębie mięśni narządu żucia. 

6. Zakres ruchomości żuchwy u osób z dolegliwościami bólowymi w obrębie 

narządu żucia po zastosowaniu poizometrycznej relaksacji mięśni i kompresji punktu 

spustowego zwiększył się. 

7. Intensywność dolegliwości bólowych wg badanej skali VAS zmniejszyła się 

istotnie statystycznie po zastosowaniu techniki poizometrycznej relaksacji mięśni. 

8. Skuteczność technik poizometrycznej relaksacji mięśni i kompresji punktu 

spustowego nie różniła się w zakresie badanych zmiennych u osób z dolegliwościami 

bólowymi w obrębie narządu żucia. 



 


