
Wstęp 
Dolegliwości w obrębie układu rucho-
wego narządu żucia (urnż) są coraz 
częstszym powodem szukania przez 
pacjentów pomocy w gabinecie denty-
stycznym. Powszechność tych schorzeń 
skłania lekarzy dentystów do ciągłego 
zgłębiania interdyscyplinarnej wiedzy 
o normach układu stomatognatyczne-
go. Terapia pacjenta z bolesną postacią 
dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwo-
wego (ssż) ma na celu zmniejszenie 
bólu, a także, a może przede wszyst-
kim, uświadomienie pacjentowi gene-
zy jego schorzenia i istotnego wpływu 
utrwalonych nawyków parafunkcjo-
nalnych na stan narządu żucia. Róż-
nego rodzaju parafunkcje zwarciowe 
(bruksizm) i niezwarciowe mogą po-
wodować patologiczne napięcie mięśni 
żucia i zaburzenie funkcjonowania ko-
lejnych elementów urnż [1–4]. 
Skuteczne leczenie pacjenta z dys-
funkcją ssż rozpoczyna się od prze-
prowadzenia dokładnego badania 

czynnościowego tak, aby móc w peł-
ni zrozumieć genezę zaburzenia i po-
stawić diagnozę. Jednym z istotnych 
elementów tego badania jest analiza 
wolnych ruchów żuchwy. Zwykle oce-
nia się zakres i kształt toru wykreśla-
nego w płaszczyźnie czołowej przez 
umownie wyznaczany punkt pomię-
dzy brzegami siecznymi dolnych sie-
kaczy. W celu dokładniejszego scha-
rakteryzowania modelu dynamicznego 
żuchwy u danego pacjenta, badanie 
można uzupełnić o analizę instrumen-
talną przy użyciu urządzenia CADIAX 
Compact II (Gamma Dental, Austria). 
Jest to urządzenie służące do zewną-
trzustnej rejestracji ruchu wyrostków 
kłykciowych (kondylografia) w trzech 
płaszczyznach – strzałkowej, horyzon-
talnej i czołowej. Składa się z dwóch 
części łuku twarzowego: górnej i dolnej 
oraz zestawu rejestrującego – telesko-
powych pisaków i elektronicznych pły-
tek przenoszących uzyskane wykresy 
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Examination of the condylar 

path in the patients with painful 

temporomandibular disorders

Introduction 

More and more frequently, ailments in 

the masticatory organ’s locomotor sys-

tem are the reason why patients seek 

help in a dental office. The common-

ness of these problems induces dental 

practitioners to continue broadening 

their interdisciplinary knowledge on the 

standards of the stomatognathic system. 

Treating a patient with the painful form 

of temporomandibular joint dysfunc-

tions is aimed at alleviating pain as well 

as – and perhaps most of all – making 

the patient aware of the genesis of this 

problem and the significant influence of 

strengthened parafunctional habits on 

the condition of the stomatognathic sys-

tem. Various forms of occlusal (bruxism) 

and non-occlusal parafunctions can cause 

pathological masseter muscle tension 

and disorders in the functioning of other 

elements of the masticatory organ’s loco-

motor system. An effective treatment of 

a patient with a temporomandibular joint 

dysfunction begins from conducting a very 

thorough functional examination to fully 

understand the genesis of the disorder and 

make a diagnosis. One of the significant el-

ements of this examination is an analysis 

of free mandibular movements. Usually, 

the scope and shape of the path marked 

in the frontal plane by a symbolic point be-

tween incisive edges of lower incisors are 

determined. In order to make the charac-

teristics of the mandible’s dynamic model 

in a given patient more detailed, the ex-

amination can be supplemented with an 

instrumental analysis with the help of  

CADIAX Compact II (Gamma Dental, Aus-

tria). This device is used in extraoral registra-

tion of movements of condyloid processes  

bezpośrednio do komputera (ryc. 1). 
Prawidłowo zamontowany zestaw 
rejestrujący pozwala na obserwację 
ruchu kłykcia w czasie rzeczywistym 
w trakcie odwodzenia/przywodzenia 
żuchwy, protruzji/retruzji oraz ruchów 
na boki. Wyniki badań (dane liczbo-
we otrzymane po rejestracji) można 
przenieść do artykulatora w celu jego 
zaprogramowania, tj. ustawienia in-
dywidualnych parametrów, takich jak 
kąt nachylenia drogi stawowej czy kąt 
Bennetta. W diagnostyce schorzeń ssż 
wykresy uzyskane w badaniu urządze-
niem CADIAX konfrontuje się z wyni-
kami badania czynnościowego, co po-
zwala na pełniejszą diagnozę zaburzeń 
pracy stawu i zaplanowanie przyszłego 
leczenia. 

Spośród licznych symptomów charak-
terystycznych dla zaburzeń czynno-
ściowych urnż ból jest objawem do-
minującym i najczęściej zgłaszanym 
przez pacjentów [4]. U pacjentów 
z bólem samoistnym lub sprowoko-
wanym w okolicy stawu skroniowo-
-żuchwowego często obserwuje się 
też zaburzenia ruchów granicznych 
żuchwy [5]. Ograniczenia ruchomo-
ści mogą być spowodowane patolo-
gicznym napięciem mięśni żucia lub 
zaburzeniem koordynacyjnym w sa-
mym ssż w wyniku nieprawidłowego 
przemieszczenia się kompleksu: gło-
wa stawowa/krążek stawowy. Często 
u takich pacjentów występują również 
objawy akustyczne w postaci trzasków 
[3, 6, 7]. 
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Ryc. 1. CADIAX Compact II. Fig. 1. CADIAX Compact II.
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Celem niniejszego badania była oce-
na wykresów drogi stawowej zareje-
strowanych za pomocą urządzenia  
CADIAX Compact II u pacjentów 
z zespołem bólowym dysfunkcji sta-
wów skroniowo-żuchwowych.

Materiał i metoda
Do grupy badanej zakwalifikowa-
no 18 osób (12 kobiet, 6 mężczyzn) 
w wieku 21–52 lat, zgłaszających się 
do Poradni Protetyki Stomatologicz-
nej i Dysfunkcji Narządu Żucia przy 
Katedrze Dysfunkcji Narządu Żucia 
i Ortodoncji w Zabrzu w celu lecze-
nia bólu głowy lub/i leczenia bólo-
wej postaci dysfunkcji ssż. Do grupy 
kontrolnej zakwalifikowano 10 osób  
(4 kobiety, 6 mężczyzn) w wieku 25–
46 lat, bez objawów dysfunkcji narzą-
du żucia (subiektywnych i uzyskanych 
w badaniu).

Obie grupy poddano szczegółowemu 
badaniu, składającemu się z wywiadu 
ogólnego i szczegółowego w kierunku 
dysfunkcji urnż oraz badania czyn-
nościowego (badanie palpacyjne mięśni, 
badanie palpacyjne i osłuchowe stawu 
skroniowo-żuchwowego, obserwacje wol-
nych ruchów żuchwy, analiza okluzji, 

(condylography) in three planes – sagit-

tal, horizontal and frontal. It is comprised 

of two parts of a facial arch – upper and 

lower – and a registering set, i.e. telescop-

ic markers and electronic plates used to 

transfer graphs directly to a computer (fig. 

1). A correctly mounted registering set al-

lows observing the movement of a condy-

loid process in real time during mandible 

abduction/adduction, protrusion/retrusion 

and movements to the side. Examination 

results (data obtained after registration) 

can be transferred to an articulator with 

the aim of its programming, i.e. setting 
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Ryc. 2. Uchwyt paraokluzyjny przytwierdzony do powierzchni przedsion-
kowej dolnych zębów. Fig. 2. Paraocclusal handle attached to the vestibu-
lar surface of lower teeth. Ryc. 3. CADIAX Compact II gotowy do rejestracji.  
Fig. 3. CADIAX Compact II ready for registration.

Obie grupy badanych poddano szczegółowemu badaniu, składającemu 
się z wywiadu ogólnego i szczegółowego w kierunku dysfunkcji układu 
ruchowego narządu żucia oraz badania czynnościowego (badanie 
palpacyjne mięśni, badanie palpacyjne i osłuchowe stawu skroniowo-
żuchwowego, obserwacja wolnych ruchów żuchwy, analiza okluzji, 
badanie wewnątrzustne z oznaczeniem diagramu zębowego, analiza 

występowania parafunkcji).

Both groups of examined patients were subject to a thorough examination 

composed of a general and detailed interview focused on the dysfunctions of the 

masticatory organ’s locomotor system, and a functional examination (palpation of 

muscles, touching and auscultation of the temporomandibular joint, observation 

of free movements of the mandible, occlusion analysis, intraoral examination with 

determination of a dental diagram, analysis of parafunctions).
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badanie wewnątrzustne z oznaczeniem 
diagramu zębowego, analiza występo-
wania parafunkcji). 

Następnie zarówno w grupie badanej, 
jak i kontrolnej została przeprowadzo-
na rejestracja ruchu kłykci w stawach 
skroniowo-żuchwowych za pomocą 
urządzenia CADIAX Compact II.

W celu rejestracji pełnego zakresu 
ruchu kłykcia w stawie skroniowo-
-żuchwowym posłużono się każdo-
razowo uchwytem paraokluzyjnym. 
Uchwyt paraokluzyjny umożliwia 
rejestrację całego zakresu ruchu 
protruzyjnego, mediotruzyjnego 
i odwodzenia oraz przywodzenia żu-
chwy, ponieważ – w przeciwieństwie 
do łyżki standardowej – nie zaburza 
istniejących stref podparcia i eks-
centrycznych ruchów zwarciowych. 
Umożliwia też rejestrację różnicy po-
łożenia żuchwy w pozycji centralnej 
i w maksymalnym zaguzkowaniu zę-
bów [8]. Uchwyt dogina się indywi-
dualnie do dolnych zębów badanego 
i przytwierdza się do ich powierzchni 
wargowej za pomocą materiału szyb-
ko polimeryzującego i glasjonomeru 
(ryc. 2, 3). 

Rejestrację przeprowadzano u badane-
go siedzącego prosto, z podpartą głową. 
Rejestrowany ruch rozpoczynany był 
każdorazowo z pozycji referencyjnej, 
uzyskiwanej metodą prof. Slavicka [9, 
10] poprzez delikatne prowadzenie żu-
chwy w kierunku dotylnym z równo-
czesnym zaleceniem wykonania przez 
pacjenta ruchów odwodzenia i przywo-
dzenia żuchwy w niewielkim zakresie, 
naprzemiennie z ruchem protruzji i re-
truzji. Rejestrowane były ruchy w kolej-
ności: protruzja/retruzja, mediotruzja 
prawa, mediotruzja lewa, maksymalne 
odwodzenie/przywodzenie. 

W celu analizy uzyskanych wykresów 
pacjentów podzielono na trzy grupy: 
1) grupa kontrolna,
2a) pacjenci z bólem samoistnym 

w obrębie ssż,
2b) pacjenci z bólem sprowokowanym 

w obrębie ssż (żucie, ziewanie, sze-
rokie otwarcie ust).

Wyniki badań – wykresy drogi stawo-
wej w płaszczyźnie strzałkowej w ruchu 
odwodzenia/przywodzenia – porów-
nywano w grupie badanej i kontrol-
nej pod względem zakresu (długości), 
kształtu i symetrii. 

individual parameters such as angle of in-

clination of the condylar path or Bennett 

angle. In the diagnostics of temporoman-

dibular joint disorders, the graphs ob-

tained after the application of CADIAX are 

confronted with the results of a functional 

examination, which makes it possible to 

perform a fuller diagnosis of joint disor-

ders and plan a future therapy. Among 

numerous signs characteristic for the func-

tional disorders of the masticatory organ’s 

locomotor system, pain is the dominating 

symptom reported by patients most often 

[4]. In the patients suffering from spon-

taneous or provoked pain in the area of 

the temporomandibular joint, disorders 

of border movements of the mandible are 

also observed frequently [5]. Limited mo-

bility can be caused by pathological ten-

sion of masseter muscles or coordination 

disorders in the very temporomandibular 

joint as a result of incorrect relocation of 

the articular head/articular disk complex. 

Additionally, acoustic symptoms in the 

form of clicks are also diagnosed in these 

patients [3, 6, 7]. 

The main objective of the examination 

was to evaluate the graphs of the condylar 

path registered with CADIAX Compact II in 

the patients suffering from painful tem-

poromandibular joint dysfunctions.

Material and method

Eighteen people (12 women and 6 men), 

aged 21–52, who reported to the Dental 

Prosthetic and Stomatognathic System 

Dysfunctions Outpatient Clinic at the De-

partment of Stomatognathic System Dys-

functions and Orthodontics in Zabrze to 

undergo a therapy of headaches and/or 

painful form of temporomandibular joint 

dysfunctions, were qualified to the exam-

ined group. The control group comprised 

10 people (4 women and 6 men), aged 

25–46, without any symptoms of stomato-

gnathic system dysfunctions (both subjec-

tive and confirmed in an examination).

Both groups were subject to a thorough 

examination composed of a general and 

detailed interview focused on the dysfunc-

tions of the masticatory organ’s locomo-

tor system, and a functional examination 

(palpation of muscles, touching and aus-

cultation of the temporomandibular joint, 

observation of free movements of the 

mandible, occlusion analysis, intraoral ex-

amination with determination of a dental 

diagram, analysis of parafunctions). 

Afterwards, both the examined group 

and the control group underwent the 

process of registering condyloid pro-

cess movements in temporomandibular 

joints with the use of CADIAX Compact II. 

A paraocclusal handle was used each time 

to perform registration of a full scope of 

the condylar path in the temporoman-

dibular joint. A paraocclusal handle en-

ables registration of the entire scope of 

protrusive and mediotrusive movements 

as well as abduction and adduction of the 

mandible because – as opposed to a stan-

dard spoon – it does not disorder the 

existing support zones and eccentric oc-

clusal movements. Additionally, it allows 
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Prawa Right

Prawa Right

Prawa Right

TRZASKI CLICKS

Lewa Left

Lewa Left

Lewa Left

Ryc. 4. Ruch odwodzenia/przywodzenia. Prawidłowy wykres drogi kłykcia stawowego; zakres ruchu około 9 mm w obu 
stawach. Fig. 4. Abduction/adduction movement. Correct scope of the condylar path; scope of movements – approx.  
9 mm in both joints. Ryc. 5. Ruch odwodzenia/przywodzenia. Prawidłowy zakres, trzask w prawym ssż (pacjent z grupy 
2b). Fig. 5. Abduction/adduction movement. Correct scope, clicking in the right temporomandibular joint (patient from 
group 2b). Ryc. 6. Ruch odwodzenia/przywodzenia. Zredukowany zakres drogi kłykcia stawowego – 5 mm w prawym 
ssż, 4 mm w lewym ssż (pacjent z grupy 2a). Fig. 6. Abduction/adduction movement. Reduced scope of the condylar path  
– 5 mm in the right temporomandibular joint, 4 mm in the left temporomandibular joint (patient from group 2a).
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Wyniki 
Przykładowe wykresy uzyskane w ba-
daniu urządzeniem CADIAX prezen-
tują ryc. 4–6. W grupie z bólem sa-
moistnym okolicy ssż (2a) stwierdzo-
no największe ograniczenia w ruchu 
kłykcia stawu (tab. I). U 6 pacjentów 
(50%) ruch kłykcia, analizowany 
w płaszczyźnie strzałkowej, był znaczą-
co ograniczony i zwykle spowodowa-
ny przemieszczeniem krążka z zablo-
kowaniem. Inną przyczyną znacznego 
ograniczenia ruchu odwodzenia było 
tzw. „szynowanie mięśniowe” jako 
konsekwencja aktywnego bruksizmu. 
W grupie 2a zaobserwowano również 
największą asymetrię wykresów pra-
wego i lewego stawu, prawdopodob-
nie wynikającą z zablokowania krążka 
tylko w jednym ze stawów i kompen-
sacyjnego nadwichnięcia w drugim 
stawie. Kształt wykresów bardzo często 
był zaburzony, co wynikało z utrudnio-

nej współpracy z pacjentem bólowym, 
który mimo dyskomfortu wykonywał 
polecenia lekarza.
Spośród pacjentów z bólem sprowo-
kowanym (grupa 2b) 2 pacjentów 
(33%) posiadało zredukowany tor 
drogi stawowej w płaszczyźnie strzał-
kowej, 3 pacjentów (50%) posiadało 
prawidłowy zakres, a u 1 pacjenta 
zarejestrowano zakres zwiększony na 
skutek nawykowego nadwichnięcia 
ssż połączonego z objawami bólo-
wymi. Objawy akustyczne w postaci 
trzasku lub przeskakiwań w tej grupie 
stwierdzono u 5 osób (83%).
Wyniki badań w grupie kontrolnej 
(pacjenci bez objawów dysfunkcji 
urnż) dodatnio korelowały z przyjętą 
normą zakresu ruchu kłykcia w trakcie 
odwodzenia/przywodzenia w płasz-
czyźnie strzałkowej, tj. 10–16 mm 
[9, 11, 12]. Łukowaty kształt wy-
kresów również był prawidłowy  

registration of differences in the mandible’s 

location in a central position and in maxi-

mum cuspation of teeth [8]. The handle ad-

justs individually to an examined patient’s 

lower teeth and attaches to their labial sur-

face with the help of a quickly polymerising 

material and glass ionomer (fig. 2, 3).  Reg-

istration was carried out in a sitting position 

with supported head. Each time, a regis-

tered movement began from a reference 

position determined with Professor Slav-

icek’s method [9, 10] by means of delicately 

guiding the mandible in a posterior direc-

tion with the patient simultaneously per-

forming abduction and adduction move-

ments of the mandible to an insignificant 

scope, interchangeably with protrusion and 

retrusion. The movements were registered 

in the following sequence: protrusion/retru-

sion, right mediotrusion, left mediotrusion, 

maximum abduction/adduction. 

In order to analyse the graphs, the pa-

tients were divided into three groups: 

1) control group,

2a) patients with spontaneous pain in the 

temporomandibular joint,

2b) patients with provoked pain in the 

temporomandibular joint (chewing, 

yawning, wide opening of lips).
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dzięki harmonijnej pracy mięśni żu-
cia. U jednego pacjenta stwierdzono 
zwiększony zakres odwodzenia żu-
chwy, spowodowany uwarunkowania-
mi anatomicznymi – relatywnie pła-
skim guzkiem stawowym, co zostało 
potwierdzone w obrazie RTG ssż. Nie 
stwierdzono u tego pacjenta żadnych 
symptomów zaburzeń urnż.

Bruksizm w grupie badanej (z bólem 
samoistnym oraz sprowokowanym 
ssż) stwierdzono u 17 na 18 pacjen-

tów (94%). Fakt istnienia aktywnego 
bruksizmu i dysharmonii mięśnio-
wej w tej grupie wpłynął istotnie na 
kształt wykresów drogi stawowej, co 
przejawiało się m.in. ich „poszarpa-
niem”, odstępstwami w symetrii, gor-
szą powtarzalnością wykresów. 

Zaobserwowano również, że powta-
rzalność i regularność wykresów pod-
czas kolejnych rejestracji była zdecy-
dowanie najlepsza u pacjentów bez 
objawów dysfunkcji ssż. 

Dyskusja 
Wyniki badań wskazują na zauważal-
ną różnicę pomiędzy długością drogi 
stawowej u pacjentów z zespołem bó-
lowym dysfunkcji ssż a drogą stawową 
u pacjentów bezobjawowych. Szczegól-
nie wyraźnie zaobserwować ją można 
w grupie pacjentów z bólem samoist-
nym na skutek zablokowania krążka 
stawowego. Gsellmann i wsp. w swo-
ich badaniach dowiedli braku różnicy 
pomiędzy zakresami drogi stawowej 
u pacjentów bezobjawowych i pacjentów 

Examination results – graphs of the con-

dylar path in a sagittal plane in abduction/

adduction movements – were compared in 

the examined and control groups in terms 

of scope (length), shape and symmetry. 

Results 

Examples of graphs obtained after an ex-

amination with CADIAX have been pre-

sented in fig. 4–6. The most extensive 

limitation in the movement of the joint’s 

condyloid process was observed in the 

group with spontaneous pain (2a) (table I). 

In the case of six patients (50%), the condy-

loid process movement in a sagittal plane 

was limited substantially and most often 

caused by displacement of the disk and 

blocking. Another reason for the significant 

limitation of the abduction movement was 

the so-called “muscular splinting” as a con-

sequence of active bruxism. Within group 

2a, the largest asymmetry of graphs for the 

right and left joint was observed; probably 

caused by the blocking of the disk in only 

one of the joints and compensatory sub-

luxation in the second joint. The shape of 

the graphs was frequently distorted, which 

resulted from hindered cooperation with 

a patient in pain who continued follow-

ing the recommendations and instructions 

despite discomfort. Among the patients 

with provoked pain (group 2b), two pa-

tients (33%) had a reduced course of the 

condylar path in a sagittal plane, three pa-

tients (50%) had a correct scope, whereas 

an increased scope as a result of temporo-

mandibular joint subluxation connected 

with pain was registered in one patient. 

Acoustic symptoms in the form of clicking 

were found in five people from this group 

(83%). The results of the examination 

conducted in the control group (patients 
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Grupy pacjentów 
Patient groups

Liczebność 
grupy

Number of 
patients

Zakres drogi stawowej w płaszczyźnie 
strzałkowej, odwodzenie/przywodzenie 

Scope of the condylar path in a sagittal plane,
abduction/adduction

Aktywny bruksizm
Active bruxism

Objawy 
akustyczne ssż 
Acoustic symp-

toms in the joint

zredukowany 
reduced

średni 
average

zwiększony
increased

+ – + –

Grupa 1 (kontrolna)
Group 1 (control)

10 0 9 1 0 10 1 9

Grupa 2a 
(ból samoistny)

Group 2a
(spontaneous pain)

12 6 6 0 11 1 8 4

Grupa 2b 
(ból sprowokowany)

Group 2b
(provoked pain)

6 2 3 1 6 0 5 1

Tab. I.  Zestawienie wyników badania czynnościowego uzyskanych w badaniu.

Table. I. Results of the functional examination obtained in the study.
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without any symptoms of masticatory 

organ’s locomotor system dysfunctions) 

positively correlated with the accepted 

standard of condylar path’s scope during 

abduction/adduction in a sagittal plane, 

i.e. 10–16 mm [9, 11, 12]. A curved shape 

of the graphs was also correct due to har-

monious work of masseter muscles. In the 

case of one patient, an increase scope of 

mandibular abduction caused by anatom-

ical conditions – a relatively flat articular 

cusp – was found, which was confirmed 

in an X-ray image of the temporoman-

dibular joint. No symptoms of masticatory 

organ’s locomotor system disorders were 

registered in this patient. Bruxism in the 

examined group (with spontaneous and 

provoked pain of the temporomandibu-

lar joint) was diagnosed in 17 out of 18 

patients (94%). The fact that active brux-

ism and muscular disharmony exist in this 

group substantially affected the shape of 

condylar path graphs, which was mani-

fested in their irregularity, symmetry de-

viations and weaker repeatability. More-

over, it was proved that repeatability and 

regularity of graphs during subsequent 

registration stages were most favourable 

in the patients without any signs of tem-

poromandibular joint dysfunctions. 

Discussion 

The results indicate a noticeable differ-

ence between the length of the condylar 

path in the patients with a pain syndrome 

connected with temporomandibular joint 

dysfunctions and the condylar path in 

the patients without any symptoms. The 

difference can be clearly observed in the 

group of patients suffering from sponta-

neous pain caused by articular disk block-

ing. In their research studies, Gsellmann 

et al demonstrated no difference be-

tween the scopes of the condylar path in 

symptom-free patients and patients with 

habitual subluxation of the mandible. In 

both these groups, the scopes were in 

conformity with the accepted standards. 

A distinctly shortened condylar path was 

found in the third group, i.e. patients 

with anterior blocking of the articular 

disk [11]. A rotational component of the 

movements dominates in the joint, mean-

while a sliding movement in the upper 

segment of the joint is distorted [1, 2]. 

Similar observations were made by Selig-

man and Pullinger who indicated a sig-

nificant difference in the movement of 

the joint in the patients without any symp-

toms of dysfunctions and in the patients 

with anterior disk displacement (ADD) 

[13]. Degenerative and productive changes 

connected with the disorder of joint sur-

face moistening by synovial fluid and its  

inadequate pressure may be another  

Jakub Krzemień, Andrzej Dyduch, Stefan Baron

z nawykowym nadwichnięciem żu-
chwy. W obu tych grupach zakresy te 
mieściły się w ramach przyjętych norm. 
Z kolei w trzeciej grupie, tzn. u pa-
cjentów z doprzednim zablokowaniem 
krążka stawowego, stwierdzono wyraź-
nie skróconą drogę kłykcia stawowego 
[11]. Wówczas w stawie dominuje ro-
tacyjna komponenta ruchu, natomiast 
ruch ślizgowy w górnym piętrze stawu 
jest zakłócony [1, 2]. Podobne obser-
wacje poczynili Seligman i Pullinger, 
którzy w swoich badaniach wskazali na 
istotną różnicę ruchu w stawie u pacjen-
tów bez objawów dysfunkcji i pacjen-
tów z doprzednim przemieszczeniem 
krążka w stawie (ADD – Anterior Disk 
Displacement) [13]. Inną przyczyną 
ograniczenia ruchu w stawie mogą być 
zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze, 
związane z zaburzeniem nawilżania 
powierzchni stawowych przez płyn 
maziówkowy oraz jego nieprawidło-
wym ciśnieniem [14]. Zmiany zwy-
rodnieniowe zwykle nie manifestują się 
bólem stawu, dopiero zaostrzenie się 
schorzenia w wyniku bruksizmu lub 
innych parafunkcji może powodować 
dolegliwości bólowe [4].
Nieleczone przemieszczenie krążka 
stawowego, szczególnie u pacjentów 

z bruksizmem, może powodować 
jego trwałe zablokowanie w ssż [15]. 
Aktywny bruksizm ma szczególną 
rolę w intensyfikacji objawów prze-
mieszczenia krążka. Powoduje coraz 
silniejsze przeciążanie mięśni żucia  
(w tym mięśnia skrzydłowego boczne-
go górnego i dolnego, które przycze-
piają się do krążka, torebki i kłykcia 
stawowego), co uniemożliwia po-
wrót krążka na głowę żuchwy i tym 
samym przyczynia się do progresji 
schorzenia [4, 6].

Wnioski
U około 45% badanych z bólową 
postacią dysfunkcji ssż stwierdzo-
no ograniczony zakres ruchu kłykcia 
stawowego, co dodatnio korespondo-
wało z ograniczonym odwodzeniem 
żuchwy obserwowanym w badaniu 
klinicznym.

Skuteczne leczenie pacjenta z dysfunkcją ssż rozpoczyna się od 
przeprowadzenia dokładnego badania czynnościowego tak, aby móc  

w pełni zrozumieć genezę zaburzenia i postawić diagnozę.

An effective treatment of a patient with a temporomandibular joint dysfunction 

begins from conducting a very thorough functional examination to fully understand 

the genesis of the disorder and make a diagnosis.
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Prawidłowy zakres drogi stawowej 
stwierdzony w badaniu nie zawsze 
świadczył o braku dysfunkcji układu ru-
chowego narządu żucia. Bruksizm od-
grywa istotną rolę w progresji schorzeń 
ssż. Wcześnie zdiagnozowany i leczony 
bruksizm zabezpiecza stawy skronio-
wo-żuchwowe przed utratą ich prawi-
dłowej funkcji. Zastosowanie zewną-
trzustnej rejestracji ruchu kłykcia w ssż 
umożliwia lepsze zrozumienie zaburzeń 
zachodzących w stawie skroniowo-żu-
chwowym. Należy jednak pamiętać, że 
wyniki badania urządzeniem CADIAX 
mają znaczenie diagnostyczne jedynie 
wówczas, gdy są skorelowane z wynika-
mi badania czynnościowego.
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reason of limited movements in the joint 

[14]. Frequently, degenerative changes do 

not manifest themselves with joint pain; 

aggravation of the ailment as a result of 

bruxism or other parafunctions may cause 

pain [4]. Untreated dislocation of the ar-

ticular disk, especially in the patients with 

bruxism, can cause its permanent blocking 

in the temporomandibular joint [15]. Ac-

tive bruxism plays a particular role in the 

intensification of disk displacement symp-

toms. It causes increasingly more exten-

sive overburdening of masseter muscles 

(including musculus pterygoideus lateralis 

inferior and musculus pterygoideus late-

ralis superior), which does not allow the 

disk to return to the mandibular head, re-

sulting in disorder progression [4, 6].

Conclusions

A limited scope of the condylar path 

was found in approximately 45% of the  

examined patients with a painful form of 

the temporomandibular joint dysfunction, 

which positively corresponded with lim-

ited abduction of the mandible observed 

in the clinical examination. A correct scope 

of the condylar path did not always mean 

lack of dysfunctions of the masticatory 

organ’s locomotor system. Bruxism plays 

an important role in the progression of 

temporomandibular joint disorders. Early 

diagnosed and properly treated bruxism 

secures temporomandibular joints against 

losing their correct functions. The applica-

tion of extraoral registration of the condy-

lar path in the temporomandibular joint 

enables to understand the disorders tak-

ing place in the joint better. However, it 

needs to be emphasised that results of an 

examination conducted with CADIAX have 

diagnostic importance only when they are 

correlated with results of a functional ex-

amination.
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