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1. WSTĘP 
 
 Współczesne doniesienia naukowe prezentują bardzo zróżnicowane dane dotyczące 
częstości występowania dolegliwości związanych z dysfunkcjami stawu skroniowo – 
żuchwowego (TMD). Autorzy szacują, że odsetek chorych może mieścić się w przedziale  
6 – 93%[1][2]. Mimo dużych rozbieżności w statystykach epidemiologicznych pewnym jest, 
iż dysfunkcje układu stomatognatycznego są bardzo rozpowszechnioną dolegliwością w 
krajach rozwiniętych, co tłumaczy się ujemnym skutkiem stresu cywilizacyjnego[3]. 
Nowoczesne systemy pomiarowe umożliwiają dokładną diagnostykę wielu schorzeń układu 
ruchu w tym TMD. Niniejsza praca poświęcona została elektromiograficznej ocenie zaburzeń 
w obrębie stawu skroniowo – żuchwowego u osoby zgłaszającej objawy TMD. 
 
 
2. CEL PRACY 
 
Celem pracy było pozyskanie wiedzy o aktywności bioelektrycznej osoby zgłaszającej 
objawy TMD, oraz porównanie wybranych zapisów EMG z wynikami osoby zdrowej oraz 
pacjentki z zaawansowaną dysfunkcją stawu skroniowo – żuchwowego.   
 
3. MATERIAŁ I METODYKA 
 
W badaniu wzięły udział trzy osoby – niezdiagnozowana klinicznie kobieta („K”) [25 lat], 
mężczyzna („M”) [27 lat] deklarujący brak objawów TMD, oraz pacjentka („P”) [52 lata] ze 
stwierdzonym klinicznie TMD. Podczas pomiaru elektromiograficznego osoby wykonywały 
6 różnych zadań ruchowych zawartych w protokole badawczym. Sygnał bioelektryczny 
odczytywany był jednocześnie z czterech par mięśni: skroniowych (TA), żwaczy (MASS), 
mostkowo – obojczykowo – sutkowych (SCM) i grupy mięśni nadgnykowych (DIG).  
 
 
4. WYNIKI 
 
4.1. Porównanie maksymalnych wartości średnich napięcia mm. między stronami 
 
Na podstawie wskaźników asymetrii (WA) obliczonych dla każdej z par mięśni w 
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poszczególnych testach można stwierdzić, iż aktywność bioelektryczna MASS i TA u „K” 
wykazuje wysoką asymetrię w testach oceny posturalnej (WA średnio 72,2). U tej badanej 
wysokie wartości WA obliczono także dla DIG w testach funkcjonalnych (WA średnio 32,2). 
„M” cechuje się najbardziej asymetryczną pracą mięśni po prawej i lewej stronie twarzy ze 
wszystkich badanych, bardzo wysokie wartości WA wyliczono z aktywności wszystkich par 
mięśniowych podczas ich aktywności w testach posturalnych (w ocenie posturalnej na 
siedząco dla MASS, WA = 93,6). U badanej „P” najwyższe wartości WA uzyskano podczas 
analizy aktywności bioelektrycznej TA w testach posturalnych, oraz  MASS i DIG w testach 
czynnościowych. 
 
4.2.  Ocena aktywności mięśniowej dla wszystkich mięśni w poszczególnych testach    
 
Aktywność mięśniowa badanych podczas wykonywania zleconych zadań motorycznych 
cechowała się dużym zróżnicowaniem. W żadnym z testów mięśnie „K” nie przejawiały 
ponadprzeciętnie wzmożonej aktywności. Wyraźnie wzmożona aktywność i asymetryczna 
praca SCM przejawia się u „P” w testach posturalnych i w teście „przełykania” co świadczyć 
może o istnieniu zaburzonych wzorców ruchu i postawy. W tym samym teście, badany „M” 
prezentuje wzmożoną aktywność TA. 

 

 
Wykr.1. wykres przedstawia aktywność poszczególnych mięśni w teście oceny posturalnej na stojąco 

Wartości na osi „y” wyrażone są w % MVC 
 

5. WNIOSKI 
 
Elektromiografia powierzchniowa wydaje się być dobrym narzędziem w rzetelnej ocenie 
aktywności bioelektrycznej mięśni. Na podstawie wyników powyższej pracy można 
stwierdzić, iż nie u wszystkich pacjentów brak objawów TMD świadczy o poprawnym 
działaniu mięśni układu stomatognatycznego. Asymetryczna praca mięśni i ich wzmożona 
aktywność w niespecyficznych dla nich  aktach ruchowych potwierdzać może występowanie 
TMD.   
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