
1 
 

Lek. stom. Elżbieta Wojtyńska 

Tytuł pracy: „Rehabilitacja protetyczna oraz ocena jakości życia pacjentów w wieku 

           rozwojowym i „młodych” dorosłych z zaburzeniami w obrębie części  

           twarzowej  czaszki” 

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska 

 

8. Streszczenie                                                                                                          

        Rehabilitacja protetyczna dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi w 

obrębie części twarzowej czaszki ze względu etiopatogenezę, występujące objawy 

kliniczne, stopień deformacji tkanek, a także współistniejące schorzenia 

ogólnoustrojowe oraz intensywny rozwój narządu żucia jest leczeniem 

skomplikowanym, wieloetapowym, wymagającym współpracy lekarzy różnych 

specjalności.  

Wśród głównych przyczyn zaburzeń części twarzowej czaszki pacjentów 

młodocianych wymienia się wrodzone wady rozwojowe: rozszczepy warg i 

podniebienia, hipodoncję, oligodoncję dysplazję ektodermalną, dysplazję włóknistą 

czy zespół  Downa. Do zaburzeń nabytych prowadzą urazy zębów oraz ich utrata 

spowodowana znacznym zniszczeniem tkanek twardych  z powodu procesów 

próchnicowych, a także procesy nowotworowe w obrębie części twarzowej czaszki.  

Zarówno wady wrodzone, jak i nabyte skutkują zaburzeniami, manifestującymi 

się zmianami  w rysach twarzy, zaburzeniem mowy, czynności żucia, dysfunkcją 

języka, oddychaniem przez usta, obniżeniem wysokości zwarcia. Zmiany w 

wyglądzie zewnętrznym, a także piętno odmieńca w przypadku wielu wad 

rozwojowych są przyczyną problemów w kontaktach interpersonalnych i samoocenie.     

Stopień destrukcji tkanek, etiopatogeneza oraz dynamika rozwoju młodego 

organizmu wymagają w każdym przypadku klinicznym rozważnego planowania. 
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Zawsze należy dokonać oceny wieku rozwojowego, zaburzeń morfologicznych i 

czynnościowych układu stomatognatycznego oraz warunków zwarciowych z 

uwzględnieniem norm dla danej grupy wiekowej. Rehabilitacja protetyczna ma na 

celu poprawę funkcji i odbudowę utraconych, bądź uszkodzonych tkanek oraz 

poprawę wyglądu - poprzez zaplanowanie właściwych rozwiązań terapeutycznych z 

zastosowaniem takich aparatów leczniczych, które uwzględnią dynamikę rozwoju 

danego pacjenta.  

Celem pracy była: 

1. Kliniczno-epidemiologiczna ocena pacjentów w odniesieniu do wieku i przyczyny 

zaburzeń układu stomatognatycznego. 

2. Ocena jakości życia pacjentów leczonych interdyscyplinarnie z powodu zaburzeń 

w obrębie części twarzowej czaszki.  

3. Opracowanie algorytmu postępowania w rehabilitacji protetycznej pacjentów z 

zaburzeniami narządu żucia w zależności od wieku pacjenta, etiologii i rodzaju 

zaburzeń. 

        Do badań zakwalifikowano 73 pacjentów, leczonych w latach 2004 – 2017 w 

Katedrze Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z 

nieprawidłowościami w obrębie jamy ustnej (22 dziewczynki i kobiety oraz 51 

chłopców i mężczyzn). Ze względu na wiek pacjentów i stopień rozwoju układu 

stomatognatycznego pacjentów sklasyfikowano w czterech grupach. Zastosowano 

zmodyfikowaną klasyfikację Carrel’a i Chialastri’ego, która dzieli pacjentów z brakami 

zębowymi na cztery grupy wiekowe: A – dzieci do 6-go roku życia, B – pacjenci 

między 6-tym a 12-tym rokiem życia, Grupa C - młodzież powyżej 12 roku życia, 

Grupa D - pacjenci z zakończonym wzrostem kostnym i nieprawidłowościami 

wynikającymi z wad wrodzonych i nabytych („młodzi” dorośli). Ze względu na różną 
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etiopatogenezę nieprawidłowości i zaburzeń, badanych pacjentów podzielono na 

grupy: Grupa I – pacjenci, u których doszło do zaburzeń w wyniku urazu, Grupa II – 

pacjenci, u których przyczyną nieprawidłowości był rozległy proces próchnicowy, 

Grupa III – pacjenci z zaburzeniami  wynikającymi z procesu nowotworowego w 

obrębie części twarzowej czaszki oraz leczenia chirurgicznego, bądź skojarzonego, 

Grupa IV – pacjenci, u których nieprawidłowości były następstwem wrodzonych wad 

rozwojowych.  

        W metodach badań uwzględniono podmiotowe i przedmiotowe badania 

kliniczne, podczas których oceniano występowanie zaburzeń morfologicznych i 

nieprawidłowości czynnościowych, ocenę wieku rozwojowego oraz współistniejących 

zaburzeń wrodzonych i nabytych. W badaniu zewnątrzustnym oceniano stopień 

deformacji twarzy. Analizę twarzy przeprowadzano z perspektywy przedniej, 

zwracając uwagę na symetrię twarzy względem poziomych i pionowych linii 

referencyjnych oraz proporcje trzech odcinków a także z perspektywy bocznej, 

oceniając profil twarzy. Dla uzyskania dokładnego obrazu zaburzeń morfologiczno-

czynnościowych zwracano uwagę na estetykę zębowo-wargową w pozycji 

spoczynkowej oraz w uśmiechu. W badaniu wewnątrzustnym oceniano 

nieprawidłowości dotyczące: liczby, umiejscowienia w łuku, pozycji, kształtu zębów, 

zaburzeń w obrębie tkanek twardych zębów oraz tkanek miękkich układu 

stomatognatycznego. Analizowano stan jamy ustnej w aspekcie morfologiczno-

czynnościowym (kształt łuków zębowych, warunki morfologiczne w obrębie stref 

podparcia, warunki zgryzowe, kontakty zębów w okluzji statycznej i dynamicznej). 

         Diagnostykę i planowanie leczenia interdyscyplinarnego u pacjentów 

młodocianych  i „młodych” dorosłych oparto na informacjach uzyskanych z wywiadu, 

badania przedmiotowego, badań radiologicznych, analizy modeli diagnostycznych, 
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konsultacji wielospecjalistycznych, które następnie miały wpływ na wybór 

wdrażanych metod terapeutycznych w zależności od wieku pacjenta, rozległości 

zmian i deformacji podłoża protetycznego.  

         W pracy dokonano także oceny jakości życia leczonych pacjentów, posługując 

się kwestionariuszami: OHIP- 49, CPQ 11-14, OQLQ oraz PIDAQ. Badania 

ankietowe przeprowadzono w grupie 30 pacjentów dwukrotnie – przed i po 

przeprowadzonej rehabilitacji protetycznej, które polegały na ocenie poszczególnych 

parametrów jakości życia w kategoriach opisujących: ograniczenia w funkcjonowaniu, 

dolegliwości bólowe, problemy natury psychologicznej, ograniczenia czy zaburzenia 

fizjologiczne, psychiczne i społeczne oraz trudności wynikające z deformacji w 

obrębie jamy ustnej i  twarzy.  

 W badanym materiale najliczniejszą grupę stanowili pacjenci z Grupy D (36 

osób) z zakończonym wzrostem kostnym i zaburzeniami wrodzonymi, najczęściej w 

postaci izolowanej agenezji zębów lub zespołu ektodermalnego. Dla podkreślenia 

korelacji wieku, zaburzeń oraz możliwości przeprowadzenia  ostatniego etapu terapii, 

użyto w przypadku tej grupy sformułowania „młodzi” dorośli. Jednocześnie należy 

zauważyć fakt, iż w przypadku większości zaburzeń rozwojowych części twarzowej 

czaszki pacjenci ci od urodzenia obciążeni są brzemieniem kalectwa i wyglądem 

odmieńca.  

        W analizie etiologii zaburzeń w poszczególnych grupach wiekowych 

stwierdzono wśród pacjentów do 6 roku życia, zgłaszających się w celu leczenia 

protetycznego, trzy przyczyny zaburzeń układu stomatognatycznego: wady 

wrodzone, gdzie zaburzenia rozwojowe spowodowane zostały niedorozwojem tkanek 

i narządów pochodzących z zewnętrznego listka zarodkowego ektodermy, oraz wady 

nabyte powstałe na skutek urazu lub przedwczesnej utraty zębów z powodu 
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próchnicy. U wszystkich pacjentów z wadami wrodzonymi rozpoznano zespół 

ektodermalny z zaburzeniami owłosienia, dysplazją paznokci, nieprawidłowościami w 

obrębie skóry i jamy ustnej. W grupie B powyżej 6 roku życia przyczyną zgłaszania 

się pacjentów w celu leczenia protetycznego (podobnie, jak w grupie A) były 

wrodzone wady rozwojowe ze współistniejącymi brakami zębowymi, takie jak 

oligodoncja izolowana, dysplazja ektodermalna czy dysplazja włóknista. Kolejnym 

czynnikiem predysponującym do zaburzeń i nieprawidłowości były urazy i choroba 

próchnicowa. W grupie C (pacjenci po 12-tym roku życia) najczęstszym czynnikiem 

patogennym był uraz, następnie zaburzenia wrodzone i przebyty w dzieciństwie 

proces nowotworowy. W grupie D obejmującej pacjentów z zakończonym wzrostem 

kostnym największy odsetek stanowili pacjenci z wadami wrodzonymi, powodującymi 

znaczne zaburzenia w obrębie układu stomatognatycznego. Dominowali pacjenci z 

hipodoncją, rozpoznanym zespołem ektodermalnym i oligodoncją izolowaną oraz z 

rozszczepami warg i podniebienia. 

        Przeprowadzone badania oceny jakości życia i analiza uzyskanych wyników 

wykazały poprawę jakości życia leczonych pacjentów, w odniesieniu do wszystkich 

badanych parametrów.    

        Analiza przypadków klinicznych i prowadzonej terapii interdyscyplinarnej 

pozwoliła na ustalenie algorytmu postępowania w leczeniu protetycznym pacjentów 

młodocianych. Stosowane  metody terapeutyczne były wypadkową analizy stanu 

podłoża protetycznego w odniesieniu do wieku pacjenta, z uwzględnieniem wskazań 

i przeciwskazań do poszczególnych rodzajów uzupełnień protetycznych w 

poszczególnych grupach wiekowych, a także chęci współpracy dziecka i rodziców.  

Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano wnioski:  
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1. Kliniczno-epidemiologiczna ocena pacjentów młodocianych i „młodych” 

dorosłych  z zaburzeniami rozwojowymi części twarzowej czaszki wskazuje, iż 

trudności w rehabilitacji protetycznej w tej grupie pacjentów wynikają z obrazu 

i etiopatogenezy zaburzeń, intensywnych zmian podłoża protetycznego 

związanych z wiekiem i rozwojem części twarzowej czaszki, konieczności 

leczenia zespołowego oraz obniżenia jakości życia pacjentów. 

2. Postępowanie lekarza protetyka w przypadku rehabilitacji pacjentów 

młodocianych stanowi ważną część terapii interdyscyplinarnej lekarzy wielu 

specjalności stomatologicznych a w szczególnych przypadkach również 

medycznych (często z jednoczesną terapią psychologiczną), od momentu 

diagnozy zaburzeń i planowania leczenia aż do czasu zakończenia wzrostu 

kostnego pacjenta. 

3. Algorytm postępowania w rehabilitacji protetycznej pacjentów z zaburzeniami 

rozwojowymi musi opierać się na głównych determinantach jakimi są: obraz 

kliniczny zaburzeń, wiek pacjenta i dynamika rozwoju układu 

stomatognatycznego.  

4. Zapobieganie skutkom zaburzeń w obrębie układu stomatognatycznego u 

pacjentów młodocianych i „młodych” dorosłych oraz poprawa jakości ich 

codziennego życia, jednoznacznie wskazuje na celowość podejmowania 

rehabilitacji protetycznej na różnych etapach rozwoju oraz na jej ogromne 

znaczenie w wymiarze socjalnym i społecznym. 
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