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1. WSTĘP 
 
 Wiele osób boryka się z problemami układu stomatognatycznego określanego jako zespół 
morfologiczno-czynnościowy wzajemnie współdziałających tkanek i narządów jamy ustnej i 
części twarzoczaszki, które tworzą funkcjonalną całość sterowaną przez ośrodkowy układ 
nerwowy. 
 Wpływ patologii okluzji na dysfunkcje układu stomatognatycznego jest już udowodniony w 
literaturze. Natomiast to jak mocno potrafią one zaburzyć pracę układu zależy od zdolności 
kompensacyjnych człowieka. 
 Celem pracy było stworzenie trójwymiarowych modeli żuchwy prawidłowej oraz ze 
zdiagnozowanym prognatyzmem, a następnie wyznaczenie kątów obciążeń w zwarciu 
okluzyjnym. 

 
 

2. METODYKA PRACY 
 

 W pracy stworzono dwa modele przestrzenne żuchwy, przy wykorzystaniu zdjęć 
pochodzących z tomografii komputerowej (TK), oraz programu Mimics a także poddano 
ocenie naprężenia występujące w modelach zębów w zależności od kierunku działania zęba 
antagonistycznego przy zgryzie prawidłowym i prognatycznym (Rys.1). Następnie porównano 
wyniki otrzymane dla analizowanych przypadków oraz określono zależności między kątem 
działającej siły i stanem naprężenia w badanej strukturze wykorzystując metodę elementów 
skończonych (MES). 
 Dla żuchwy prawidłowej oraz prognatycznej (Rys.2), oprócz analiz dla kątów obciążeń 
wyznaczonych z tomografii komputerowej, przeprowadzono symulacje przy siłach 
wywierających wpływ na zęby sieczne pod kątami 0°, 15°, 30°, 45°. Wyniki badań 
zaprezentowano w postaci map naprężeń zredukowanych wg hipotezy Hubera–Misesa-
Hencky’ego. 
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Rys.1 Przyłożone siły z zachowaniem przebiegu działania: a) dla zgryzu prawidłowego, b) dla zgryzu 

prognatycznego 
 
 

 
Rys.2 Zestawienie zębów dolnych i szczęki obrazujące różnice w okluzji dla a) przypadku prawidłowego, 

b) przypadku z prognatyzmem 
 

3. WNIOSKI 
 
 Prognacja powoduje nawet 3-krotne zwiększenie wartości kąta oddziaływania zębów 
antagonistycznych siekaczy w stosunku do zgryzu prawidłowego. Dla przypadku zgryzu 
prognatycznego wartości naprężenia w zębach siecznych są mniejsze niż u pacjenta z 
prawidłową okluzją. 
 U osób z występującymi wadami zgryzu może występować kompensacja niekorzystnych 
warunków w wyniku przystosowania układu stomatognatycznego do aktualnego stanu pracy. 
Zwiększanie kąta (względem osi Z), pod jakim działa obciążenie na powierzchnię styczną zęba 
siecznego powoduje zwiększanie naprężeń w szyjkach zębów w obrębie każdej analizowanej 
żuchwy. Siły działające skośnie oddziałują w znacznym stopniu na połączenia szkliwno-
cementowe tworzące szyjki zębów, natomiast siły pionowe wywierają wpływ również na 
wargową część korzenia. 
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