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I. Dane osobowe 

Dominika Gawlak 

Stanowisko: Adiunkt 

Katedra Protetyki Stomatologicznej WUM 

Tel: 0664479974 

 

a. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku 

uzyskania oraz tytuł rozprawy doktorskiej. 

1992-1997 studia w Oddziale Stomatologicznym I Wydziału Lekarskiego Akademii  

Medycznej w Warszawie. Stypendium naukowe po II, III, IV i V roku studiów 

1997  tytuł lekarza stomatologa 

2006  tytuł specjalisty w dziedzinie protetyki stomatologicznej 

2012  stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie stomatologii z wyróżnieniem.  

Rozprawa pod kierunkiem Prof. dr hab. n. med. Elżbiety Mierzwińskiej-

Nastalskiej p.t.:”Badania właściwości mechanicznych i fizycznych materiałów 

stosowanych w wykonawstwie ochraniaczy jamy ustnej oraz ich ocena 

kliniczna” 

2013   do chwili obecnej studia w I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu  

Medycznego 

 

b. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu. 

2007  do chwili obecnej zatrudnienie w Katedrze Protetyki Stomatologicznej  WUM,  

stanowisko adiunkta  

2006 - 2007  wolontariat w Szpitalu Klinicznym im Dzieciątka Jezus w Warszawie 

2007   do chwili obecnej zatrudnienie w Szpitalu Klinicznym im Dzieciątka Jezus w  

Warszawie na stanowisku starszego asystenta 

 

II. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (dz.U. nr. 65, poz 595 ze zm.) 
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a) Tytuł osiągnięcia naukowego 

Jednotematyczny cykl 9 publikacji pod tytułem: ”Epidemiologia i etiopatogeneza 

urazowych obrażeń jamy ustnej oraz ocena użytkowania i wpływu na układ 

stomatognatyczny elastycznych aparatów wewnątrzustnych”. 

 

Łączna punktacja prac stanowiących podstawę osiągnięcia wynosi 130 punktów 

MNiSW, a sumaryczny IF- 6,112. 

 

b) Autorzy, tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa 

 

1. Gawlak D, Łuniewska J, Hovhannisyan A, Łuniewska M, Mańka-Malara K. 

Ocena wpływu nurkowania na tkanki zębów i uzupełnienia stomatologiczne. 

Protetyka Stomatologiczna. 2015;65(6):540-547.  

MNiSW=6 

Mój wkład w powstanie tej pracy obejmował: koncepcję i plan badania, analizę 

wyników, opracowanie wniosków, przygotowanie, ocenę merytoryczną i 

korektę manuskryptu.  

 

2. Gawlak D, Łuniewska J, Stojak W, Hovhannisyan A, Stróżyńska A, Mańka-

Malara K, Adamiec M, Rysz A.  

The prevalence of orodental trauma during epileptic seizures in terms of dental 

treatment-survey study. Neurologia i Neurochirurgia Polska. 2017;51:361-365. 

MNiSW=15  

IF=0,857 

Mój wkład w powstanie tej pracy obejmował: koncepcję i plan badania, analizę 

wyników, opracowanie wniosków, przygotowanie, ocenę merytoryczną i 

korektę manuskryptu.  

 

3. Gawlak D, Mańka-Malara K, Hovhannisyan A, Łuniewska J, Klikowska M, 

Kamiński T.  

Uszkodzenia tkanek jamy ustnej podczas intubacji dotchawiczej w ocenie 

lekarzy anestezjologów. Protetyka Stomatologiczna. 2016;66(2):99-109.  

MNiSW=6 
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Mój wkład w powstanie tej pracy obejmował: koncepcję i plan badania, analizę 

wyników, opracowanie wniosków, przygotowanie, ocenę merytoryczną i 

korektę manuskryptu.  

 

4. Gawlak D, Mańka-Malara K, Mierzwińska-Nastalska E, Ciszek B, Gieleta R, 

Krajewski P, Kamiński T.  

Mechanical strenght analysis of human teeth with respect to preventing sports-

related injuries. Medicina Sportiva Practica. 2015;16(3):45-53.  

MNiSW=6 

Mój wkład w powstanie tej pracy obejmował: koncepcję i plan badania, 

przygotowanie materiału do badań, wykonanie badania, analizę wyników, 

opracowanie wniosków, zebranie piśmiennictwa, przygotowanie i korektę 

manuskryptu.  

 

5. Gawlak D, Mańka-Malara K, Mierzwińska-Nastalska E, Gieleta R, Kamiński T, 

Łuniewska M.  

A comparison of impact force reduction by polymer materials used for 

mouthguard fabrication. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 

2017;19(1):89-95.  

MNiSW=15  

IF=0,914 

Mój wkład w powstanie tej pracy obejmował: koncepcję i plan badania, 

przygotowanie materiału do badań, wykonanie badania, analizę wyników, 

opracowanie wniosków, zebranie piśmiennictwa, przygotowanie i korektę 

manuskryptu.  

 

6. Gawlak D, Mierzwińska-Nastalska E, Mańka-Malara K, Kamiński T. 

Comparison of usability properties of custom-made and standard self-adapted 

mouthguards. Dental Traumatology. 2014;30:306-11.  

MNiSW=20  

IF=1,601 

Mój wkład w powstanie tej pracy obejmował: koncepcję i plan badania, 

przygotowanie materiału do badań, wykonanie badania, analizę wyników, 

http://prostoma.pl/abstracted.php?level=5&ICID=1217940
http://www.actabio.pwr.wroc.pl/
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opracowanie wniosków, zebranie piśmiennictwa, przygotowanie i korektę 

manuskryptu. 

.  

7. Gawlak D, Mierzwińska-Nastalska E, Mańka-Malara K, Kamiński T. 

Assessment of custom and standard, self-adapted mouthguards in terms of 

comfort and users subjective impressions of their protective function. Dental 

Traumatology. 2015,31(2):113-117.  

MNiSW=25  

IF=1,327 

Mój wkład w powstanie tej pracy obejmował: koncepcję i plan badania, 

przygotowanie materiału do badań, wykonanie badania, analizę wyników, 

opracowanie wniosków, zebranie piśmiennictwa, przygotowanie i korektę 

manuskryptu. 

 

8. Gawlak D, Mańka-Malara K., Kamiński T, Łuniewska M, Mierzwińska-

Nastalska E.  

Comparative evaluation of custom and standard boil and bite (self-adapted) 

mouthguards and their effect on the functioning of the oral cavity. Dental 

Traumatology. 2016;32(5):416-420.  

MNiSW=25 

IF=1,413 

Mój wkład w powstanie tej pracy obejmował: koncepcję i plan badania, 

przygotowanie materiału do badań, wykonanie badania, analizę wyników, 

opracowanie wniosków, zebranie piśmiennictwa, przygotowanie i korektę 

manuskryptu. 

. 

9. Mańka-Malara K., Łuniewska J, Hovhannisyan A, Kamiński T, Gawlak D. 

Assessment of intraoral polymer diving mouthpieces by divers of various 

nationalities. Polish Journal of Sport Medicine. 2016;32(3):173-180.  

MNiSW=12 

Mój wkład w powstanie tej pracy obejmował: koncepcję i plan badania, 

przygotowanie materiału do badań, analizę wyników, przygotowanie, ocenę 

merytoryczną i korektę manuskryptu. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gawlak%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25264187
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mierzwi%C5%84ska-Nastalska%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25264187
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ma%C5%84ka-Malara%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25264187
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kami%C5%84ski%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25264187
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25264187
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25264187
http://prostoma.pl/abstracted.php?level=5&ICID=1217940
http://prostoma.pl/abstracted.php?level=5&ICID=1217940
http://prostoma.pl/abstracted.php?level=5&ICID=1217940
http://prostoma.pl/abstracted.php?level=5&ICID=1217940
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c) Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. 

 

Wprowadzenie 

 

Rozwój medycyny oraz osiągnięcia w dziedzinie biotechnologii sprawiły, że 

złamania kości długich, płaskich a nawet kości kręgosłupa goją się bez śladu, lub w 

razie całkowitego zniszczenia są zastępowane elementami uzyskanymi technikami 

inżynieryjnymi. Dzięki badaniom molekularnym coraz łatwiej jest także 

zrekonstruować zranione w następstwie urazu tkanki miękkie. Utracone lub 

uszkodzone w efekcie urazu zęby, stawy skroniowo żuchwowe lub kości czaszki, 

nawet po zastosowaniu nowoczesnych metod, nigdy nie odzyskują swojej pierwotnej 

wytrzymałości i możliwości pełnienia funkcji w pełni fizjologicznie. Dodatkowo 

niebagatelne znaczenie ma pourazowa utrata estetyki twarzy lub jamy ustnej 

wpływająca na sferę psychiczną poszkodowanych w wypadkach, powodująca  ich 

negatywną samoocenę komplikując, a nawet uniemożliwiając ich dalsze 

funkcjonowanie społeczne. Największym problemem są obrażenia głowy odnoszone 

podczas kolizji komunikacyjnych, którym przeciwdziałać można jedynie odpowiednimi 

przepisami ruchu, zabezpieczeniami w samochodzie i rozwagą, ale nie należy 

zapominać o innych, nie rzadziej występujących, przyczynach urazowych uszkodzeń 

w obrębie układu stomatognatycznego, wobec których istnieją, ale są zbyt mało 

rozpowszechnione, metody zapobiegawcze.  

Coraz częściej pojawiającym się problemem są skutki urazów, do których 

dochodzi w obrębie głowy i jamy ustnej podczas uprawiania różnych dyscyplin 

sportowych. Wynika to z nasilającego się zainteresowania ekstremalnymi i 

agresywnymi rodzajami sportu (karate, muay thai, brazylijskie jiu jitsu, mixed martial 

art). Lekarze dentyści najczęściej spotykają się z obrażeniami tkanek miękkich jamy 

ustnej, koron i korzeni zębów, ich zwichnięciami częściowymi i całkowitymi, ale także 

ze złamaniami kości czaszki oraz urazowymi uszkodzeniami stawu skroniowo - 

żuchwowego (ssż). Sport, według danych statystycznych, stanowi przyczynę ponad 

jednej trzeciej wszystkich obrażeń głowy zarówno w grupie dorosłych, jak i dzieci (1). 

Wśród wszystkich wypadków doznawanych podczas aktywnego spędzania czasu, 

urazy głowy wynoszą 4 – 18%. Uszkodzenia zębów obejmują w tej grupie ponad 

50% i dotyczą przede wszystkim osób z wadami zgryzu o charakterze protruzji, 
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dzieci i młodzieży uprawiającej sport, użytkujących stałe aparaty ortodontyczne, 

sportowców uprawiających sporty kolizyjne, pacjentów chorych na padaczkę, 

pacjentów niepełnosprawnych (2).  

Na podstawie własnych, wcześniejszych badań ankietowych, 

przeprowadzonych wśród młodzieży w wieku 12 – 15 lat oraz 20 – 25 lat, 

stwierdziłam, że w młodszej grupie - 59%, w starszej - 34%, a ogółem prawie połowa 

ankietowanych (48%) doznała urazu w obrębie jamy ustnej lub głowy, podczas 

uprawiania sportu. Były to w większości uszkodzenia tkanek miękkich jamy ustnej, 

oczu i nosa (stłuczenia, obrzmienia, wylewy podskórne – „siniaki”, rozerwanie skóry, 

zranienia warg, języka, błony śluzowej policzka), obrażenia twardych tkanek zębów, 

ich zwichnięcia, złamania kości części twarzowej czaszki oraz wstrząśnienia mózgu 

(3).  

Najczęściej wymienianymi przyczynami obrażeń podczas uprawiania sportu 

są: upadek na twarde podłoże, zderzenie z innym zawodnikiem, uderzenie sprzętem 

sportowym (krążek hokejowy, kij baseballowy, piłka) oraz zranienie tkanek miękkich 

własnym aparatem ortodontycznym lub protezą (3, 4). Największe 

niebezpieczeństwo doznania urazu głowy występuje podczas uprawiania sportów 

alpejskich (jazda i skoki na nartach), piłki nożnej, kolarstwa, snowboardu, sportów 

walki, hokeja na lodzie oraz gimnastyki sportowej (5, 6, 7, 8).  

Występującymi, stosunkowo często, ale równocześnie najbardziej łagodnymi 

powikłaniami urazów zachodzących podczas uprawiania sportu są zranienia tkanek 

miękkich - skóry i błony śluzowej, których efektem są wylewy podskórne i 

podśluzówkowe, stłuczenia, obrzmienia, przerwanie ciągłości tkanek. Urazowe 

uszkodzenia zębów obejmują natomiast: zwichnięcia częściowe i całkowite (wybicia), 

dotyczące szczególnie zębów siecznych szczęki, złamania korony w obrębie szkliwa 

i zębiny (często z uszkodzeniem miazgi), złamania korzenia, których powikłaniem są 

zapalenia miazgi, martwica miazgi, resorpcja i obliteracja kanału korzeniowego (8, 9, 

10, 11). Często dochodzi także do odłamania guzków zębów przedtrzonowych i 

trzonowych po zadziałaniu gwałtownego uderzenia w okolicę bródki lub kąta żuchwy. 

Obrażenia sportowe obejmują również złamania wyrostka zębodołowego szczęki 

oraz części zębodołowej żuchwy, złamania kości części twarzowej czaszki, 

uszkodzenia ssż (12). Groźnym powikłaniem ciosu w żuchwę lub upadku może być  

wstrząśnienie mózgu spowodowane ruchem rotacyjnym (tzw. uraz bokserski), gdzie 

dochodzi do stłuczenia biegunów płatów czołowych, skroniowych i sklepistości 
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mózgu, a także krwawień podpajęczynówkowych oraz krwiaków Ośrodkowego 

Układu Nerwowego (OUN), (13). Brak uzębienia w przednim odcinku szczęki (takie 

obrażenia występują najczęściej) wpływa negatywnie na estetykę twarzy i funkcję 

układu stomatognatycznego (upośledzenie spożywania pokarmów, mowy). 

Dodatkowo może prowadzić do obniżenia poczucia własnej wartości, kompleksów, 

negatywnej samooceny, zaburzeń psychicznych, utrudnienia kontaktów z innymi 

ludźmi, odosobnienia, trudności w znalezieniu zatrudnienia. 

Obrażenia układu stomatognatycznego podczas uprawiania sportu dotyczą 

także płetwonurków. Pacjenci nurkujący, niezwykle do tej pory rzadko brani pod 

uwagę, jako szczególnie narażeni na urazowe działanie środowiska zewnętrznego, 

powinni pozostawać pod ścisłą i regularną kontrolą lekarzy prowadzących, także 

dentystów, dzięki czemu byłoby możliwe zredukowanie ich dolegliwości bólowych, 

związanych np. z nieprawidłowo wykonanym wypełnieniem lub niedostosowanym 

ustnikiem aparatu tlenowego. Przebywanie pod wodą w narażeniu na niską 

temperaturę i wysokie ciśnienie powoduje występowanie u nich dolegliwości 

bólowych w rejonie głowy, barotraumy układu przedsionkowo-ślimakowego i zatok 

obocznych jamy nosowej oraz urazów ciśnieniowych zębów objawiających się ich 

dotkliwymi bólami imitującymi nieodwracalne zapalenie miazgi (barodontalgia),(14, 

15, 16, 17).  

 

Kolejną grupą pacjentów narażonych na uszkodzenia w obrębie układu 

stomatognatycznego są chorzy na padaczkę. Napady padaczkowe u 47-63% 

pacjentów prowadzą do obrażeń w obrębie głowy. Najczęściej w rejonie tym 

występują złamania kości, uszkodzenia skóry oraz zębów, których częstotliwość jest 

u pacjentów chorych na padaczkę większa (23,9%) w porównaniu z ogółem populacji 

(4,4%). Obrażenia tkanek miękkich, dotyczące skóry lub błon śluzowych, stanowią u 

pacjentów obciążonych epilepsją 87,4% urazów w obrębie głowy. Wśród nich 

występują zranienia warg, policzka oraz nagryzienia języka. Nierzadko dochodzi 

także do urazowych uszkodzeń w obrębie aparatu zębowego, dotyczących do 38% 

pacjentów (18-21). 

Bezpośrednią przyczyną uszkodzenia, zwłaszcza zębów siecznych oraz kłów, 

jest najczęściej upadek. W grupach pacjentów z niektórymi typami padaczki 

prawdopodobieństwo ich uszkodzenia wynosi nawet 70%. Złamania w obrębie 

twardych struktur zębów występują u 12-38,5%, zwichnięcia całkowite u 6-7,6%, a 
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częściowe u 5% pacjentów. Złamania kilku zębów jednocześnie występowały u 

14,7% pacjentów. Skutkiem epizodu napadu padaczkowego może być również 

złamanie trzonu żuchwy, które częściej opisywano w przypadku padaczki skroniowej 

i pozaskroniowej, złamanie jej wyrostków kłykciowych czy przemieszczenie krążka 

stawowego w stawie skroniowo-żuchwowym (22-25).  

 

Poza dotychczas wymienionymi grupami pacjentów narażonych na urazowe 

obrażenia w obrębie części twarzowej czaszki podjęłam także próbę oceny stopnia 

traumatyzacji tej okolicy podczas zabiegów anestezjologicznych. Badania dostępne 

w piśmiennictwie stwierdzają, że także podczas rutynowo przeprowadzanych 

czynności w trakcie znieczulenia ogólnego może dochodzić do komplikacji w postaci 

uszkodzeń zębów, naruszenia konstrukcji stałych uzupełnień protetycznych oraz 

traumatyzacji miękkich tkanek jamy ustnej pacjenta. Obrażenia te najczęściej 

powstają w trakcie wprowadzania rurki intubacyjnej do tchawicy (26). Osoby starsze 

są szczególnie narażone na traumatyzację tkanek miękkich przyzębia, natomiast u 

osób w młodym wieku uszkodzeniom ulegają zazwyczaj tkanki twarde zębów (27). 

Największą ich liczbę odnotowuje się w okolicy zębów siecznych przyśrodkowych 

szczęki (28). Według autorów najczęściej występują: wybicie zęba -  w 50% 

przypadków, złamanie uzupełnień protetycznych, koron i mostów (14%) oraz 

zwichnięcia i złamania zębów (>15%),(29).  

Przedstawione dane wskazują, że zarówno podczas uprawiania sportu, 

przeprowadzania zabiegów anestezjologicznych, jak i wśród pacjentów obciążonych 

epilepsją istnieje ryzyko występowania obrażeń urazowych w obrębie części 

twarzowej czaszki. Dotychczas skupiano się jednak jedynie na działaniach 

leczniczych i technikach rekonstrukcyjnych, zastępujących utracone tkanki. Według 

mojej opinii główny nacisk powinien jednak zostać położony na zapobieganie 

uszkodzeniom, poprzez rozpowszechnianie informacji o możliwości stosowania 

zindywidualizowanych wewnątrzustnych aparatów ochronnych. 
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Cel prowadzonych badań własnych 

 

Zasadniczym celem badań była konieczność zwielokrotnienia starań dążących 

do zapobiegania skutkom urazów u osób narażonych na obrażenia układu 

stomatognatycznego oraz opracowanie standardów i metod postępowania 

profilaktycznego.  

Przedstawione w cyklu habilitacyjnym badania, jako jedne z pierwszych w 

Polsce, analizują problem obrażeń stomatognatycznych w następstwie urazów 

występujących podczas uprawiania sportu, w tym nurkowania, zabiegów z intubacją 

dotchawiczą oraz u pacjentów obciążonych chorobą padaczkową.  

Według badań własnych (pierwsza publikacja wykazana jako dzieło) osoby 

nurkujące profesjonalnie istotnie częściej (16%) niż amatorsko (6%) zgłaszały utratę 

stałego uzupełniania protetycznego w czasie nurkowania lub po nim. Uszkodzenie 

rekonstrukcji zachowawczej zęba zgłosiło ponad 15% nurkujących profesjonalnie i 

dwukrotnie mniejsza liczba (7%) osób uprawiających tę dyscyplinę rekreacyjnie. 

Złamanie twardych tkanek zęba podczas nurkowania, niezwiązane z urazem 

mechanicznym, zgłaszane było istotnie częściej przez profesjonalistów niż amatorów.  

W celu analizy związku doświadczenia w nurkowaniu z występowaniem 

uszkodzeń stomatologicznych, badanych (419 płetwonurków – 246 (59%) 

pochodzących z Polski i 173 (41%) innych narodowości) podzielono na 3 grupy. 

Wśród osób uprawiających omawianą dyscyplinę sportową krócej niż 2 lata - 21%, 

między 2 – 5 lat - 35%, a ponad 5 lat - 48% posiadało stałe uzupełnienia protetyczne. 

Jego utratę najczęściej zgłaszały osoby o najdłuższym stażu uprawiania nurkowania 

(11%). Uszkodzenia rekonstrukcji zachowawczych zębów najczęściej występowały u 

osób najdłużej nurkujących (13%), natomiast w dwóch pozostałych grupach 

(nurkujący do 2 lat i od 2 do 5 lat) pojawiły się – odpowiednio u 6% i 5% badanych.  

Samoistne pęknięcie zęba „odontocrexis” najczęściej było zgłaszane przez 

płetwonurków z ponad pięcioletnim doświadczeniem (9,5%), rzadziej przez osoby 

nurkujące mniej niż 2 lata (1%), oraz od 2 do 5 lat - 3%.  

Przeprowadzone badanie wykazało, że osoby zajmujące się nurkowaniem są 

częściej niż pozostałe narażone na uszkodzenia stałych uzupełnień protetycznych, 

rekonstrukcji zachowawczych i twardych tkanek zębów. Lekarze dentyści posiadając 

odpowiednią wiedzę w zakresie działań profilaktycznych, powinni otoczyć 

płetwonurków szczególną opieką polegającą na częstych badaniach kontrolnych 
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tkanek zębów i ich żywotności, istniejących wypełnień, protez oraz diagnostyce 

radiologicznej. Podczas leczenia stomatologicznego wskazane jest natomiast 

stosowanie materiałów odpornych na resorpcję i zachowujących szczelność brzeżną 

w warunkach wysokiego ciśnienia zewnętrznego i niskiej temperatury otoczenia oraz 

promowanie użytkowania odpowiednio skonstruowanych ustników aparatów 

tlenowych.   

 

Badania ankietowe (druga publikacja wykazana jako dzieło) dotyczące 

przebiegu epilepsji, obrażeń podczas napadów drgawkowych oraz leczenia 

stomatologicznego, przeprowadzono wśród 106 chorych na padaczkę pacjentów. 

Grupę badaną stanowiło 38 mężczyzn i 62 kobiety, w wieku 15-60 lat (M=31,2, 

SD=9,10). Większość ankietowanych (94%) przyjmowała leki przeciwpadaczkowe na 

stałe. Atak drgawkowy, u 42% badanych poprzedzony aurą, wystąpił w ciągu 

ostatnich 3 miesięcy u 33%, a w okresie ostatniego roku u 45% respondentów. Jako 

lokalizację wystąpienia napadów epileptycznych wskazywano: miejsce zamieszkania 

- w 93%, miejsce pracy lub nauki – w 54%, miejsce publiczne (kościół, centrum 

handlowe, restauracja) - w 50%, środki komunikacji miejskiej - w 32%, ośrodek 

zdrowia – w 31%, samochód – w 25%. Podczas uprawiania sportu napad 

padaczkowy wystąpił u 26%, a w trakcie wizyty u lekarza dentysty u 4% badanych.  

 Czynnikiem najczęściej wywołującym napad drgawek był stres (71% osób), a 

także intensywne lub migoczące światło (34% osób), wysoka lub niska temperatura 

(23% badanych), hałas (19%), zmęczenie lub brak snu (11%) oraz uraz (10% osób).  

 Obrażenia w obrębie głowy podczas napadu padaczkowego ogółem wystąpiły 

u 54%, wśród osób doświadczających aury u 50%, a bez poprzedzających 

zwiastunów u 56,9% badanych. Najczęściej były to siniaki, rany cięte lub otarcia 

skóry. Poważniejsze uszkodzenia – złamania i pęknięcia kości – występowały 

rzadziej. Uszkodzenia urazowe w jamie ustnej podczas drgawek padaczkowych 

potwierdziło 62% respondentów ogółem, 52,4% z poprzedzającymi zwiastunami oraz 

69% bez nich. Większość obrażeń stanowiły zranienia tkanek miękkich – warg, 

języka lub policzka. 

 Ze względu na wysoką częstotliwość obrażeń wewnątrzustnych u 

pacjentów chorujących na padaczkę wskazane jest dążenie do wypracowania 

standardowych metod profilaktycznych. Stosowanie indywidualnych ochraniaczy 

jamy ustnej, u pacjentów przewidujących napad padaczkowy, może okazać się jedną 
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z nich. Tezę tę potwierdzają badania kliniczne, w których wykazano dobrą retencję, 

stabilizację i niewielki wpływ na podstawowe funkcje jamy ustnej, a zwłaszcza 

oddychanie i zapewnienie ciągłości bariery śluzówkowej, indywidualnych ochraniaczy 

wewnątrzustnych wykonanych u pacjentów obciążonych chorobą padaczkową.  

 

Częstą przyczyną obrażeń wewnątrzustnych jest także intubacja pacjentów 

poddawanych zabiegom chirurgicznym (trzecia publikacja wykazana jako dzieło). 

Większość ankietowanych anestezjologów (63%) w ciągu ostatnich pięciu lat swojej 

praktyki klinicznej zaobserwowała u znieczulanych pacjentów wywołane intubacją 

obrażenia wewnątrzustne. Uszkodzenie tkanek miękkich oraz odłamanie fragmentu 

korony zęba wskazała najliczniejsza grupa lekarzy (po 77%). Nieznacznie mniej 

ankietowanych zauważyło po zabiegu u pacjentów pęknięcie szkliwa (64%), 

zwichnięcie albo rozchwianie (59%) oraz wybicie zęba (55%). Najmniejsza liczba 

lekarzy wskazała w ankiecie jako powikłanie zabiegu intubacji uszkodzenie lub 

odcementowanie uzupełnienia protetycznego (9%).  

Lekarze anestezjolodzy częściej podawali występowanie uszkodzeń w jamie 

ustnej u znieczulanych dzieci niż u osób dorosłych, odpowiednio 66% i 49%. 

Obrażenia w tym rejonie odnotowało podczas intubacji, w ciągu ostatnich pięciu lat, 

prawie trzy czwarte lekarzy leczących dzieci poniżej 6 roku życiu, podczas gdy w 

grupie lekarzy leczących głównie osoby w wieku 18-50 lat - połowa (46%).  

Znaczna część ankietowanych lekarzy (60%) informuje pacjentów o 

możliwości wystąpienia powikłań wewnątrzustnych, a mimo to z roszczeniami ze 

strony pacjentów w  przypadku uszkodzeń zębów podczas zabiegu spotkało się 6% 

lekarzy.  

 Analizowany problem obrażeń wewnątrzustnych podczas zabiegów 

anestezjologicznych dobitnie wskazuje na potrzebę stosowania odpowiednio 

skonstruowanych (o ograniczonej objętości i grubości) ochraniaczy wewnątrzustnych, 

które będą zapobiegały uszkodzeniom w obrębie jamy ustnej podczas planowych 

zabiegów z intubacją dotchawiczą.  

 

Przeanalizowanie występowania obrażeń urazowych w obrębie układu 

stomatognatycznego skłoniło mnie do przeprowadzenia modelowych badań 

podatności zębów ludzkich na złamanie pod wpływem siły o wzrastającej wartości. W 

celu oszacowania przybliżonej wartości siły powodującej uszkodzenie zębów, we 
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współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, przeprowadzono badania 

mechaniczno-wytrzymałościowe (czwarta publikacja wykazana jako dzieło). 

Stwierdzono, że zęby ludzkie przedniego odcinka szczęki, które są w największym 

stopniu narażone na uszkodzenia urazowe, wykazują znaczne zróżnicowanie 

wytrzymałościowe pod wpływem siły zewnętrznej przyłożonej prostopadle do 

powierzchni wargowej. Średnia wartość siły powodującej trwałe uszkodzenie zębów 

ludzkich wyniosła 0,5322 kN. Badane zęby (sieczne centralne, boczne i kły) 

charakteryzowały się znaczną rozpiętością wytrzymałości wobec działającego 

obciążenia. Najmniej wytrzymałe uległy uszkodzeniu już pod wpływem siły 0,165 kN, 

a najbardziej – 1,023 kN. Średnia wartość siły powodującej zginanie w odniesieniu 

do powierzchni przekroju (moment gnący) wyniosła 3725 Nmm, wskaźnika 

wytrzymałości przekroju na zginanie – 17,384 mm3, natomiast średnie naprężenie 

gnące – 233,72 MPa. Szczególnie podatne na uszkodzenie okazały się zęby o 

małym wymiarze wargowo-językowym. Przedstawione badanie wykazało, że zęby 

ludzkie mogą być uszkodzone pod wpływem siły o niewielkiej wartości, co obliguje do 

wdrażania i propagowania działań zapobiegających skutkom urazów.  

Wobec dużego narażenia na obrażenia wewnątrzustne i wysokiej podatności 

tkanek jamy ustnej na uszkodzenia ważne było dowiedzenie na drodze badawczej 

konieczności opracowania metod zapobiegania skutkom urazów, do których 

dochodzi podczas uprawiania sportu, intubacji dotchawiczej lub u pacjentów 

obciążonych chorobami upośledzającymi sprawność fizyczną oraz opracowanie 

standardów  i metod postępowania profilaktycznego. 

Jedną z możliwości zapobiegania obrażeniom struktur układu 

stomatognatycznego, zarówno podczas uprawiania sportu, zabiegów z intubacją 

dotchawiczą oraz u pacjentów obciążonych padaczką, jest użytkowanie elastycznych 

ochraniaczy wewnątrzustnych. Bezpośrednio zapobiegają one uszkodzeniom zębów 

siecznych w przypadku uderzenia w ich okolicę, stanowią ochronę zębów szczęki 

przed uszkodzeniem przez zęby przeciwstawne w przypadku uderzenia zadanego w 

żuchwę, zmniejszają prawdopodobieństwo złamania kości i uszkodzenia ssż poprzez 

rozproszenie siły uderzenia zadanego np. w okolicę kąta żuchwy. Dzięki 

odseparowaniu tkanek miękkich od zębów, zapewniają ponadto ochronę błony 

śluzowej policzków, warg i języka. Dodatkowo zmniejszają zagrożenie wstrząśnienia 

mózgu oraz krwiaków podpajęczynówkowych, ponieważ absorbują, rozpraszają i 

ograniczają siłę uderzenia, która mogłaby być przeniesiona przez trajektorie kostne 
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na wyższe piętra OUN. Wielu autorów jest także zdania, że sportowcy użytkujący 

ochraniacze, w mniejszym stopniu obawiają się możliwości odniesienia obrażeń i są 

bardziej skoncentrowani na zadaniach związanych ze sportem oraz osiągnięciu 

lepszych wyników (30-34). 

Najkorzystniejsze działanie ochronne wykazują ochraniacze wykonywane 

indywidualnie dla każdego użytkownika, z materiału zapewniającego możliwie 

największą absorpcję uderzenia przy minimalnej, dla zapewnienia komfortu 

użytkowania, grubości materiału, z którego są wykonane. Badania pochłanialności 

siły uderzenia przez materiały polimerowe wykazały (piąta publikacja wykazana 

jako dzieło), że optymalne wartości w tym zakresie uzyskuje materiał Corflex 

Orthodontic oraz polimetakrylan etylu - Impak, ale tylko w odpowiedniej proporcji 

proszku do płynu (1:1). Testowane materiały uformowane w kształcie kopuł (po 3 

próbki z każdego materiału), umieszczone na zębach ceramicznych, były mocowane 

w specjalnie do tego zaprojektowanym statywie urządzenia udarnościowego - młota 

udarowego Charpy’ ego (model PSW-10/40, Louis Schopper, Lipsk, Niemcy), z 

wykonanym tensometrycznym układem do pomiaru siły. Badanie polegało na 

trzykrotnym uderzaniu wahadłem o długości 0,225 m, posiadającym wyjściową 

energię 1,6 J, uwalnianym z wysokości 220 mm, mierzonej od podłoża, każdej próbki 

w jej centralnym punkcie, z zastosowaniem sił o wartości zbliżonej do wyznaczonej w 

badaniu dotyczącym wytrzymałości zębów ludzkich. System pomiarowy (mostek 

tensometryczny ESAM CF, ESA GmbH, Niemcy) rejestrował siłę, która nie została 

pochłonięta przez układ: ochraniacz – zęby ceramiczne (siła Fmax [ N ]). Rejestrację 

danych przeprowadzono przy pomocy komputera przenośnego (TOSHIBA, Japonia) 

ze specjalistycznym oprogramowaniem do pomiarów tensometrycznych (ESA 

GmbH). Dodatkowo wyznaczono siłę działającą na fantom ceramiczny pozbawiony 

osłony polimerowej (siła Ff  [ N ]). Łącznie wykonane zostały 54 próby. Zdolność 

absorpcyjna (Tłumienie ) materiału polimerowego równa jest 

ilorazowi różnicy siły działającej na fantom ceramiczny i siły niezabsorbowanej przez 

układ (F abs = F f – Fśr mat [ N ]) oraz siły działającej na fantom. Wyższe wartości 

wskazują na większą zdolność amortyzacji. Z badanych przeze mnie materiałów 

maksymalne wartości tłumienia wykazały materiały Corflex i Impak w proporcji 1:1. 

Powinny być zatem polecane w wykonawstwie ochraniaczy jamy ustnej. Jednakże 

dalsze badania materiałów polimerowych stosowanych do wykonywania tych 
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uzupełnień będą zmierzać w kierunku uzyskania korzystniejszych właściwości 

absorpcyjnych. 

Znaczna część badań własnych poświęconych elastycznym aparatom 

stosowanym podczas uprawiania sportu objęła kliniczną ocenę ich właściwości 

użytkowych, wpływu na funkcje jamy ustnej, subiektywną ocenę komfortu ich 

użytkowania i funkcji ochronnej (szósta, siódma i ósma publikacja wykazana jako 

dzieło). Łącznie przetestowano 168 ochraniaczy. Grupa uczestnicząca w części 

klinicznej badań obejmowała sportowców uprawiających różne dyscypliny sportowe. 

Każdy z badanych testował po 8 ochraniaczy jamy ustnej. Ochraniacze indywidualne 

(5 rodzajów) zostały wykonane w pracowni technicznej na modelach uzyskanych z 

wycisków. W ich wykonawstwie laboratoryjnym posłużono się techniką: 

- formowania wgłębnego, gdzie zastosowano materiał Erkoflex (Erkodent, Niemcy), 

jednowarstwowo (Erkoflex) oraz dwuwarstwowo (Erkoflex 2), 

- puszkowania, w której zastosowano materiał o nazwie handlowej - Impak w dwóch, 

różnych proporcjach proszku do płynu (Vernon - Benshoff Comp., USA), 

- wtrysku termicznego z zastosowaniem materiału Corflex Orthodontic (Pressing 

Dental, Włochy). 

Ochraniacze standardowe (3 rodzaje), proponowane przez sklepy sportowe 

do samodzielnego formowania w jamie ustnej po wcześniejszym zanurzeniu w 

gorącej wodzie, nosiły nazwy: Porida (Combat Gear, Pakistan, Indie), Protech Dent 

(Akervall technologies, USA) oraz Shock Doctor Gel Max Strapless (Shock Doctor, 

Inc., USA). 

Badania własne wykazały, że najkorzystniejszymi właściwościami użytkowymi 

(przyleganie, sztywność, elastyczność, twardość, miękkość, objętość, retencja, 

utrzymanie higieny, podatność na uszkodzenia i odkształcenia) charakteryzują się 

ochraniacze indywidualne, natomiast wszystkie z badanych w minimalny sposób 

zaburzają funkcje układu stomatognatycznego (ciągłość błony śluzowej, oddychanie, 

mowa, wydzielanie śliny, odruch wymiotny, odruch nagryzania, czynność ssż, czucie 

smaku). Pod kątem subiektywnego poczucia komfortu użytkowania i funkcji 

ochronnej najwyżej oceniono ochraniacze indywidualne wykonane z materiałów 

Impak i Corflex Orthodontic.  

 Podobne badania ankietowe oceniające wpływ na układ stomatognatyczny 

przeprowadzono także wśród użytkujących elastyczne ustniki aparatów tlenowych 

stosowanych podczas nurkowania (dziewiąta publikacja wykazana jako dzieło). 
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Ankietowani odpowiadali na pytania dotyczące częstotliwości, okresu uprawiania 

oraz powiązania nurkowania z wykonywanym zawodem, występowania odruchu 

wymiotnego, konieczności zwierania łuków zębowych lub wysuwania żuchwy 

podczas utrzymywania ustnika w jamie ustnej, zaburzeń i dolegliwości bólowych w 

obrębie mięśni i stawu skroniowo-żuchwowego oraz objawów bruksizmu. 

Dolegliwości bólowe podczas zwierania łuków zębowych zgłosiło 31% nurków 

użytkujących ustnik standardowy. Jednocześnie 50% badanych stosujących ustniki 

typu „boil and bite” wskazało na występowanie dolegliwości bólowych podczas 

zaciskania zębów w celu utrzymania urządzenia w jamie ustnej. Płetwonurkowie 

zgłaszali także konieczność doprzedniego ustawienia żuchwy, występowanie 

trzasków i przeskakiwania w obrębie ssż, tkliwość i napięcie mięśni narządu żucia, 

które wiązali z uprawianą dyscypliną sportową. Jedynie użytkownicy ustników 

wykonywanych indywidualnie nie zgłaszali problemów w obrębie układu 

stomatognatycznego związanych z nurkowaniem, co jest niepodważalnym 

argumentem przemawiającym za koniecznością propagowania użytkowania 

wszelkich aparatów wewnątrzustnych w postaci zindywidualizowanej. 

 

Podsumowanie 

Przedstawione badania oryginalne, jako pierwsze w Polsce, zwracają uwagę na 

skalę problemów pacjentów szczególnie narażonych na obrażenia układu 

stomatognatycznego i mają duże znaczenie w wymiarze społecznym. Zarówno 

osoby uprawiające różne dyscypliny sportowe, obciążone chorobą padaczkową, jak i 

poddawane zabiegom z intubacją dotchawiczą powinny być informowane o 

możliwości zapobiegania skutkom urazów, mogących mieć miejsce w związku z 

wykonywanymi zajęciami, chorobą lub zabiegiem. Wyniki uzyskane w badaniach 

klinicznych ochraniaczy wewnątrzustnych wskazują, że komfort i funkcjonalność 

podczas ich stosowania w dużej mierze zależą od techniki ich wykonania i 

zastosowanego materiału. Jednoznacznie wykazano korzystniejsze właściwości 

ochraniaczy indywidualnych, które powinny być zalecane we wszystkich sytuacjach 

grożących obrażeniami tkanek układu stomatognatycznego, a szczególnie jamy 

ustnej. Zadaniem lekarzy jest uświadamianie pacjentów predysponowanych do 

obrażeń urazowych o konieczności podejmowania działań zapobiegawczych. 

Położenie nacisku na starania dążące do zapobiegania skutkom urazów, potrzeba 

szerzenia informacji o możliwościach postępowania profilaktycznego stanowią 
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nadrzędną wartość prezentowanych badań, których wyniki powinny być 

wykorzystane w praktyce klinicznej. 
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OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH. 

 

Kolejne publikacje są tematycznie związane z wykazanym dziełem i stanowią 

rozszerzenie badań w tym zakresie. 

 

I. Zastosowanie elastycznych materiałów polimerowych w wykonawstwie 

ochraniaczy wewnątrzustnych i innych uzupełnień protetycznych oraz ich 

właściwości wytrzymałościowe. 

A. Mańka-Malara K, Gawlak D, Kostrzewa-Janicka J. Zastosowanie 

elastycznych szyn zgryzowych w stomatologii – przegląd piśmiennictwa. J 

Stoma. 2014;3:419-427. 

B. Gawlak D, Mańka- Malara K, Kamiński T. Ocena użytkowania indywidualnych 

ochraniaczy jamy ustnej wykonanych techniką wtryskową – badania wstępne. 

Dent Med Probl. 2014;2:218-224. 
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C. Mańka-Malara K, Gawlak D, Łuniewska J, Kostrzewa-Janicka J. 

Wykonawstwo kliniczne i laboratoryjne ochraniacza indywidualnego u pacjenta 

użytkującego stały aparat ortodontyczny-opis przypadku. Protet Stomatol. 

2014;5:347 - 353. 

D. Gawlak D, Mańka-Malara K, Zelik D, Łojszczyk R. Podścielenie protez 

techniką wtrysku termicznego - opis przypadku. Protet Stomatol. 2014;2:128-

133. 

E. Gawlak D, Mańka-Malara K, Mierzwińska-Nastalska E, Waśniewski B, 

Ryszkowska J. Comparison of the hardness, energy absorption and water 

absorbability of polimeric materials used In the manufacture of mouthguards. 

Dent Med Probl. 2015; 1:78-85. 

F. Mańka-Malara K, Gawlak D, Nowacki M, Mierzwińska-Nastalska E. The 

comparison of mechanical properties of custom-made and “boil and bite” type 

mouthguards. Medicina Sportiva Practica. 2015;16(3):54-58. 

 

Materiały polimerowe (tworzywa sztuczne) są dużymi molekułami zbudowanymi z 

50 lub więcej powtarzających się jednostek (merów) najczęściej związanych ze sobą 

kowalencyjnie, które tworzą splątane ze sobą łańcuchy. W temperaturze powyżej 

zeszklenia posiadają one zdolność tzw. ruchów segmentalnych, które polegają na 

skoordynowanej zmianie konformacji grup 3 - 5 merów. Dzięki możliwości 

wykonywania tych ruchów łańcuchy polimerów mogą pod wpływem zewnętrznych 

naprężeń ulegać deformacjom, co powoduje zmianę wymiarów zbudowanych z nich 

materiałów. Ze względu na to, że wymuszone wydłużanie się łańcuchów polimerów 

jest związane ze spadkiem entropii wynikającej ze stopnia uporządkowania całego 

układu, w momencie, gdy naprężenie przestaje działać, łańcuchy polimerów 

zaczynają się samorzutnie splatać, wykonując potrzebne do tego ruchy segmentalne, 

tak aby cały układ osiągnął możliwie jak najwyższą entropię. Dzięki właściwościom 

lepko-sprężystym są w stanie zmieniać działającą na nie energię mechaniczną w 

zjawisko tarcia molekularnego lub ciepło, co skutkuje tłumieniem drgań. Zdolności 

amortyzacyjne materiałów polimerowych są często wykorzystywane w protetyce 

stomatologicznej np.: szyn zgryzowych podczas wstępnego leczenia zaburzeń 

czynnościowych narządu żucia [A], ochraniaczy wewnątrzustnych dla sportowców [B, 

C], w wykonawstwie podścieleń protez całkowitych przy trudnych warunkach podłoża 

tkankowego [D]. Z profilaktycznego punktu widzenia ważne jest, aby materiały 
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stosowane w wykonawstwie tego rodzaju uzupełnień protetycznych miały 

odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i możliwie wysoką zdolność absorpcji 

drgań. Celem kolejnych prac [E, F] było porównanie twardości, odbojności i 

nasiąkliwości materiałów polimerowych stosowanych do wykonywania ochraniaczy 

oraz wskazanie materiału i ochraniacza o najkorzystniejszych właściwościach 

wytrzymałościowych i użytkowych. 

 

II. Ocena opieki stomatologicznej nad pacjentami obciążonymi chorobą 

padaczkową oraz możliwości zapobiegania obrażeniom wewnątrzustnym 

podczas napadów epilepsji. 

A. Gawlak D, Łuniewska J, Stróżyńska A, Hovhannisyan A, Stojak W, Mańka-

Malara K. Leczenie stomatologiczne pacjentów chorych na padaczkę-badanie 

ankietowe studentów i stażystów kierunku lekarsko-dentystycznego. Dent Med 

Probl. 2016;53(2):253-259. 

B. Gawlak D, Mańka-Malara K, Łuniewska J,  Hovhannisyan A, Stojak W, 

Stróżyńska A, Kamiński T. Prevention of traumatic injuries and dental 

treatment of epileptic patients. J Stoma. 2015;68(4):468-475. 

 

Pacjenci obciążeni chorobą padaczkową są szczególnie predysponowani do 

chorób w obrębie jamy ustnej (leki, utrudniona higiena, obrażenia urazowe). Celem 

kolejnej pracy [A] była ocena wiedzy studentów stomatologii i lekarzy stażystów 

dotyczącej stomatologicznego leczenia pacjentów chorych na epilepsję. Badanie 

ankietowe drogą elektroniczną przeprowadzono wśród 200 studentów kierunku 

lekarsko-dentystycznego oraz lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy, z 

siedmiu polskich Uniwersytetów Medycznych. Ankietowani udzielili odpowiedzi na 18 

pytań dotyczących wiedzy na temat pacjentów obciążonych padaczką zdobytej 

podczas studiów, kontaktu z tymi pacjentami, obecności podczas ataku epilepsji, 

podjęcia leczenia stomatologicznego, rehabilitacji protetycznej, preparatów 

znieczulających, postępowania podczas ataku, przebiegu wizyty pacjenta z padaczką 

i liczby osób chorych w Polsce. Większość ankietowanych (89%) otrzymało podczas 

studiów informacje o postępowaniu z chorym na padaczkę, ale 81% z nich uważa, że 

temat leczenia tych osób wymaga znacznie szerszego omówienia. 

W kolejnej pracy [B] przeanalizowano na podstawie dostępnego piśmiennictwa 

grupę pacjentów obciążonych padaczką w aspekcie obrażeń wewnątrzustnych, 
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profilaktyki chorób jamy ustnej oraz leczenia stomatologicznego. Napady 

padaczkowe u 47-63% pacjentów prowadzą do obrażeń w obrębie głowy. 

Najczęściej w rejonie tym występują złamania kości, uszkodzenia skóry oraz zębów, 

których częstotliwość jest u pacjentów chorych na padaczkę większa (23,9%) w 

porównaniu z ogółem populacji (4,4%). Obrażenia tkanek miękkich, dotyczące skóry 

lub błon śluzowych, stanowią u pacjentów obciążonych epilepsją 87,4% urazów w 

obrębie głowy, Zranienia warg lub policzka występują w 74%, natomiast nagryzienia 

języka w 56% epizodów napadowych i stanowią 8-35,4% obrażeń w obrębie tkanek 

miękkich. Urazowe uszkodzenia w obrębie aparatu zębowego obejmują mniej niż 1% 

wszystkich obrażeń, do których dochodzi podczas napadów padaczkowych  i dotyczą 

od 1% do 38% pacjentów. Wydaje się, że dalsze badania dotyczące ochraniaczy 

jamy ustnej powinny zmierzać w kierunku ich stosowania u pacjentów obciążonych 

padaczką. 

 

III. Ocena wpływu nurkowania oraz użytkowania różnego rodzaju ustników 

aparatów tlenowych na stan układu stomatognatycznego. 

A. Mańka-Malara K, Gawlak D, Łuniewska J. Stomatologiczne implikacje 

nurkowania. Przegląd piśmiennictwa. Magazyn Stomatologiczny. 2015;3:126-

9. 

B. Mańka-Malara K, Łuniewska J, Hovhannisyan A, Gawlak D. Comparison of 

diving mouthpieces used by divers and their influence on the stomatognathic 

system. Protet Stomatol. 2016;66(4):257-266. 

    

Ważnym aspektem leczenia stomatologicznego jest także zwrócenie uwagi na 

problemy pacjentów wynikające z przebywania w warunkach wysokiego ciśnienia i 

użytkujących wewnątrzustne urządzenia zapewniające dopływ tlenu, powodujące 

wymuszoną pozycję żuchwy i przemieszczenia struktur stawu skroniowo-

żuchwowego. W piśmiennictwie najczęściej wymieniane są urazy ciśnieniowe zatok 

obocznych jamy nosowej, ich stany zapalne, przewlekłe bóle głowy, neuropatie, 

choroby stawów skroniowo-żuchwowych oraz bóle i uszkodzenia zębów. Celem 

pracy [A] było uświadomienie lekarzom dentystom konieczności szczególnego i 

umiejętnego podejścia do osób zajmujących się nurkowaniem. Dodatkowo analizy 

dotyczące płetwonurków wykazały, że użytkowanie ustników aparatów tlenowych 

niekorzystnie wpływa na struktury narządu żucia, co powinno skierować badania w 

http://prostoma.pl/abstracted.php?level=5&ICID=1217940
http://prostoma.pl/abstracted.php?level=5&ICID=1217940
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kierunku udoskonalenia konstrukcji obecnie użytkowanych urządzeń do pobierania 

tlenu podczas przebywania pod wodą [B]. 

 

IV. Obrażenia wewnątrzustne podczas intubacji dotchawiczej. 

Mańka-Malara K, Gawlak D, Hovhannisyan A, Klikowska M, Kostrzewa-

Janicka J. Dental trauma prevention during endotracheal intubation — review 

of literature. Anaesthesiology Int Therapy. 2015;47:425-429. 

    

Obecnie omawiana praca zawiera przegląd piśmiennictwa pod katem obrażeń 

wewnątrzustnych podczas stosowania rurki dotchawiczej zapewniającej drożność 

dróg oddechowych w czasie operacji. Procedura intubacji przeprowadzana rutynowo, 

obarczona jest dużym ryzykiem powikłań. Powstające podczas zabiegu uszkodzenia 

w liczbie 1,38 na 1000 operacji, dotyczą aparatu zębowego oraz tkanek miękkich 

jamy ustnej. Przyczyny uszkodzeń zależą między innymi od umiejętności 

operacyjnych i doświadczenia operatora, warunków anatomicznych pacjenta, 

wskazań oraz trybu przeprowadzenia zabiegu. W celu zminimalizowania powikłań po 

zabiegowych pacjentom szczególnie narażonym na uszkodzenia podczas intubacji 

dotchawiczej zaleca się wprowadzanie do jamy ustnej elastycznych ochraniaczy 

skutecznie zmniejszających ryzyko obrażeń.  

 

V. Ocena użytkowania i utrzymywania higieny elastycznych aparatów 

wewnątrzustnych. 

A. Mańka Malara K, Łuniewska J, Łuniewska M, Hovhannisyan A, Gawlak D. 

Assessment of intraoral mouthguards: Usage and hygiene issues. Protet 

Stomatol. 2017;67(2):182-196. 

B. Mańka-Malara K, Łuniewska J, Hovhannisyan A, Kamiński T, Gawlak D. 

Assessment of intraoral polymer diving mouthpieces by various nationalities. 

Polish J Sport Med. 2016;32(3):173-180. 

 

Istotnym, i jak do tej pory niezauważanym aspektem użytkowania zarówno 

ochraniaczy wewnątrzustnych jak i ustników aparatów tlenowych, okazało się 

utrzymywanie ich higieny. Obecność elastycznego tworzywa polimerowego w jamie 

ustnej ma wpływ na jej tkanki, szczególnie za pośrednictwem zasiedlających jego 

powierzchnię drobnoustrojów oraz poprzez zmiany porowatości materiału. W różnych 

http://prostoma.pl/abstracted.php?level=5&ICID=1217940
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badaniach jednoznacznie wykazano, że stosowanie ochraniaczy wewnątrzustnych 

ma wpływ na środowisko jamy ustnej – zmienia ph śliny, zmniejsza jej pojemność 

buforową, a także powoduje wzrost ilości płytki nazębnej i krwawienia. Często 

spotykane są infekcje krzyżowe zwłaszcza wirusem opryszczki. Porowata 

powierzchnia ochraniacza zawiera oportunistyczne lub patogenne bakterie i grzyby, 

natomiast jego szorstkość pojawiająca się po zbyt długim i niehigienicznym 

użytkowaniu, może powodować drobne obrażenia tkanek miękkich. Dodatkowo 

uszkodzenia powierzchni ochraniacza zlokalizowane w okolicy guza wyrostka 

zębodołowego szczęki, powodujące przerwanie bariery śluzówkowej stanowiącej 

nieswoistą barierę ochronną przed wnikaniem drobnoustrojów zasiedlających 

tworzywo ochraniacza, mogą powodować ich migrację do splotu skrzydłowego. 

Celem kolejnej publikacji była zatem [A] ocena użytkowania i utrzymywania higieny 

ochraniaczy wewnątrzustnych przez sportowców uprawiających różne dyscypliny 

sportowe (m.in. rugby, football amerykański, karate, MMA, boks, lacrosse, kick-

boxing). 

  W badaniu ankietowym, przeprowadzonym drogą elektroniczną wzięło udział 

1279 zawodników - 135 kobiet i 1144 mężczyzn. Pytania dotyczyły danych 

demograficznych uczestników (wiek, płeć, doświadczenie w trenowaniu), 

użytkowania ochraniaczy (rodzaj, cena, częstotliwość, okres), zachowywania ich 

higieny oraz sposobu ich przechowywania.  

Większość uczestników badania - 85,5% (1028 osób) jako podstawowy zabieg 

dekontaminacji ochraniaczy stosuje ich przepłukiwanie pod bieżącą wodą. 

Oczyszczanie ochraniacza szczoteczką i pastą deklarował co czwarty ankietowany 

(308 osób), co siódmy samą szczoteczką (168 osób), a 6,2 % (75 osób) szczoteczką 

i mydłem, natomiast niewielu zawodników stosuje środki dezynfekujące w postaci 

sprayu - 2,7% (32 osoby), 1,7% (20 osób) tabletek, a lampy UV - 0,2% (3 osoby). Z 

uzyskanych danych wynika, że 60% sportowców wykonuje sanityzację ochraniaczy 

po każdym treningu (720 osób), 20% co kilka tygodni (242 osoby), 15% gdy 

występuje nieprzyjemny smak szyny (181 osób). Pozostałe 5% zawodników w żaden 

sposób nie oczyszcza stosowanego ochraniacza (60 osób).  

Brak wystarczającej higieny okazał się także problemem wśród osób 

użytkujących ustniki aparatów tlenowych [B]. Badanie przeprowadzono metodą 

ankiety internetowej wśród 419 płetwonurków, w tym 246 osób pochodzących z 

Polski i 173 z innych państw, zawierającej pytania dotyczące rodzaju stosowanego 



25 
 

ustnika i czasu jego posiadania, sposobu i częstotliwości sanityzacji, świadomości 

możliwości wykonania ustników innych niż standardowe oraz częstotliwości i 

przyczyn wymiany posiadanego ustnika. Badanie wykazało, że 25% płetwonurków 

nie posiada własnego ustnika i korzysta ze sprzętu dostępnego w klubie. Własny 

sprzęt był natomiast najczęściej wymieniany z powodu nieprzyjemnego smaku i 

zapachu (obcokrajowcy 56%, Polacy 34% odpowiedzi) oraz całkowitej utraty funkcji 

(obcokrajowcy 23%, Polacy 33%). Zaledwie co dziesiąty ankietowany z obu grup 

wymienia ustnik regularnie.  

Zasadnicza część ankiety wykazała, że ponad połowa płetwonurków w obu grupach 

jako jedyną metodę sanityzacji stosuje przepłukiwanie wodą (64% polskich i 68% 

zagranicznych nurków), a większość Polaków (20%) nie oczyszcza go wcale. Osoby 

stosujące preparaty dezynfekcyjne, szczotkę, pastę do zębów lub mydło, w obu 

grupach stanowiły mniej niż 10%. 

 Zadaniem lekarzy jest przekazywanie zagrożeń związanych z brakiem 

zachowywania podstawowych zasad higieny tego rodzaju uzupełnień. 

 

VI. Leczenie pacjenta obciążonego ziarniniakowatością autoimmunologiczną. 

Zelik-Święch D, Święch K, Stopa Z, Adamiec M, Gawlak D. Surgical and 

prosthetic treatment of a patient with Wegner’s granulomatosis. J Stoma. 

2016;69(5):609-614.  

    

Chorzy z Ziarniniakiem Wegnera stanowią nieliczną grupę pacjentów. 

Postępowanie stomatologiczne jest skomplikowane i nie zawsze uzyskuje się 

satysfakcjonujące wyniki leczenia protetycznego. W przedstawionym przypadku 

jedynym prawidłowym postępowaniem ze względu na stan zębów w szczęce była ich 

ekstrakcja i uzupełnienie braków z zastosowaniem protezy natychmiastowej. 

Utrudnione gojenie i początkowy dyskomfort podczas użytkowania protezy uległ 

znacznej poprawie po jej podścieleniu. Dalszy plan leczenia pacjentki obejmuje 

wykonanie nowej protezy całkowitej górnej oraz kontrolę stanu uzębienia w łuku 

zębowym dolnym. Należy zaznaczyć, że w opisanym przypadku zmiany w jamie 

ustnej pojawiły się kilka lat po zdiagnozowaniu choroby, jednak jak opisuje wielu 

autorów, często poprzedzają one objawy ogólnoustrojowe Ziarniniaka Wegenera. 

Dokładne badanie stomatologiczne podmiotowe i przedmiotowe, jako wstęp leczenia 

http://jstoma.com/abstracted.php?level=4&id_issue=886450&dz=s6
http://jstoma.com/abstracted.php?level=4&id_issue=886450&dz=s6
http://jstoma.com/abstracted.php?level=4&id_issue=886450&dz=s6
http://jstoma.com/abstracted.php?level=4&id_issue=886450&dz=s6
http://jstoma.com/abstracted.php?level=4&id_issue=886450&dz=s6
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interdyscyplinarnego może pomóc w wczesnej diagnozie ziarniniakowatości z 

zapaleniem naczyń. 

 

VII. Zastosowanie elektromiografii powierzchniowej w stomatologii. 

Mańka-Malara K, Gawlak D, Łuniewska J. Zastosowanie elektromiografii 

powierzchniowej w stomatologii. Protet Stomatol. 2014;5:369 - 376. 

    

W obecnie prezentowanej pracy, w celu przybliżenia tematu praktykującym 

lekarzom, omówiono zastosowanie elektromiografii powierzchniowej umożliwiającej 

pomiary mające zasadniczy wpływ na kliniczną ocenę w zakresie stomatologii 

zarówno w badaniach epidemiologicznych jak i diagnostycznych. Najczęściej 

elektromiografia wykorzystywana jest w rozpoznawaniu bruksizmu, schorzeń stawów 

skroniowo-żuchwowych oraz kontroli leczenia ortodontycznego i protetycznego. 

Powszechne staje się także użytkowanie małych analizatorów elektromiograficznych. 

Znajomość możliwości wykorzystania w badaniu elektromiografii powierzchniowej 

pełni istotną rolę dla lekarzy wielu specjalności stomatologicznych.  

 


