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SŁOWO WSTĘPNE 
 

Szanowni Państwo, 
 

Mamy zaszczyt serdecznie powitać na II Zachodniopomorskim Sympozjum Młodych 

Naukowców.  Odbywa się ono po raz drugi, niezależnie od Międzynarodowego Sym-

pozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej -  Stomatologia 

Nauką Interdyscyplinarną. Corocznie, realizując potrzeby poznawcze  

młodych pracowników naukowych i studentów organizowaliśmy dla nich odrębną  

Sesję Naukową, co owocowało prezentacją prac, potwierdzających potrzebę  

bezwzględnej integracji środowisk fizjoterapeutycznych, biochemicznych,  

biofizycznych, dietetycznych  i stomatologicznych w zakresie badań naukowych  

i procesie leczenia pacjentów. Przyświeca nam konkretny cel, który obliguje do poszukiwania i promowania 

 nowych, alternatywnych metod diagnozowania, leczenia i rehabilitacji stomatognatycznej, co niezaprzeczalnie 

łączy się z integracją wielu dyscyplin naukowych, a wszystko dla szeroko pojmowanego dobra pacjentów.  

 

Program II Zachodniopomorskiego Sympozjum Młodych Naukowców buduje 17 różnotematycznych  

wystąpień, omawiających aktualne problemy ogólnomedyczne, fizjoterapeutyczne i stomatologiczne. Każdy  

z uczestników zgodnie ze swoimi zainteresowaniami będzie mógł również uczestniczyć w warsztatach z zakresu 

fizykodiagnostyki i fizykoterapii stomatologicznej. W imieniu Komitetu Organizacyjnego, ży-czę Państwu  

owocnych obrad,  wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie rzeczonej interdyscyplinarnej tematyki  

i niezapomnianych chwil w nadmorskiej atmosferze na II Zachodniopomorskim Sympozjum Młodych  

Naukowców. 

 

 

 

Prezes Sekcji SFiFS PTF 

Dr hab. n. med. Danuta Lietz-Kijak 
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II ZACHODNIOPOMORSKIE SYMPOZJUM MŁODYCH NAUKOWCÓW – CZĘŚĆ 1 

1. Ocena stanu jamy ustnej  u pacjentów z achalazją przełyku 

Assessment of oral health in patients with esophageal achalasia 

Maciej Jedliński1, Eleonora Talocci2, Edoardo Brauner2 

1 Student Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 
2 DDS, Department of Oral and Maxillofacial Sciences, “Sapienza” University of Rome 

WPROWADZENIE: 

WSTĘP:  Achalazja przełyku jest rzadką chorobą (częstość występowania 0,6 / 1 na 100 000 rocznie)  występującą na pod-

łożu autoimmunologicznym, wpływającą na neurony ruchowe przełyku. Prowadzi ona  do zaburzeń czynnościowych prze-

łyku charakteryzujących się brakiem koordynacji  między falą perystaltyczną, a otwarciem struktury zwieracza. U  pacjen-

tów występują  nagłe i silne dolegliwości bólowe związane z niemożnością normalnego połknięcia stałej i / lub płynnej żyw-

ności. U niektórych  pacjentów występuje  również refluks żołądkowo-przełykowy. 

CEL: Celem badania była ocena stanu jamy ustnej u pacjentów z achalazją przełyku. 

MATERIAŁY I METODY: Badanie przeprowadzono w 2018 r. W trakcie jego trwania  13 pacjentów  wypełniło anonimowo 

kwestionariusz  oraz u 5-ciu pacjentów wykonano wewnątrz- lub zewnątrzustne badanie kliniczne i badanie radiograficz-

nych. Pacjentów rekrutowano na zasadzie dobrowolności za pośrednictwem  AMAE Onlus -Stowarzyszenia Pacjentów 

Achalazji Przełyku. Kryteria włączenia do badań przesiewowych: osoby dorosłe z achalazją przełyku od co najmniej 5 lat. 

WYNIKI: U wszystkich badanych pacjentów stwierdzono  objawy choroby przyzębia. Większość badanych pacjentów cier-

piało na krwawienie z dziąseł (62%)  i nadwrażliwość zębiny (53%), cuchnący oddech (47%).  U zbadanych  pacjentów stwier-

dzono zapalenia przyzębia z obecnością kieszonek (PPD> 3mm), nie stwierdzono natomiast nowych ognisk próchnicy. Test 

T-Studenta do testowania hipotez na średnich wartościach został użyty do weryfikacji wiarygodności wyników dotyczących 

zarówno częstości występowania chorób przyzębia u pacjentów z achalazją w porównaniu z populacją włoską,  jak i kore-

lacji między BOP a PI. Stwierdzono, że liczba kieszonek przyzębnych > 3 mm jest znacznie większa w porównaniu ze średnią 

dla  populacji włoskiej i że BOP nie jest związany z OD. Jednak nadal konieczne jest rozszerzenie badania o większą liczbę 

pacjentów cierpiących na achalazję przełyku.  

WNIOSKI: U pacjentów z achalazją przełyku stwierdzono zapalenie przyzębia, nadwrażliwość zębiny i hialitozę. Występuje  

korelacja między achalazją przełyku a chorobami  przyzębia. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Achalasia of the esophagus is a rare disease (incidence of 0.6 / 1 per 100,000 per year) occurring on the 

autoimmune basis, affecting motor esophageal neurons. It leads to functional disorders of the esophagus characterized by 

the lack of coordination between the peristaltic wave and the opening of the body structure of the esophagus. Patients 

have sudden and severe pain related to the inability to swallow normal and / or liquid foods normally. Some patients also 

have gastro-oesophageal reflux. 

OBJECTIVE: The aim of the study was to assess the oral cavity in patients with esophageal achalasia. 

MATERIALS AND METHODS: The study was carried out in 2018. During the course of the study, 13 patients completed an 

anonymous questionnaire and 5 patients underwent intra or extraoral clinical examination and radiographic examination. 

Patients were recruited on a voluntary basis through AMAE Onlus - Association of Achalasia of the Esophagus Patients. 

Criteria for inclusion in screening: adults with achalasia of the esophagus for at least 5 years. RESULTS: All patients were 

diagnosed with periodontal disease symptoms. The majority of patients were bleeding gums (62%) and dentin hypersen-

sitivity (53%), halitosis (47%). The examined patients showed periodontitis with the presence of pockets (PPD> 3mm), how-

ever, no new lesions of caries were found. The Student's T-test for testing hypotheses on average values was used to verify 

the reliability of results regarding both the prevalence of periodontal diseases in patients with achalasia compared to the 

Italian population and the correlation between BOP and PI. It was found that the number of periodontal cavities> 3 mm is 

significantly higher compared to the average for the Italian population and that BOP is not related to the OD. However, it 
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is still necessary to extend the study to a larger number of patients suffering from esophageal achalasia. 

CONCLUSIONS: In patients with esophageal achalasia, periodontitis, hypersensitivity of dentin and hyalytosis have been 

reported. There is a correlation between oesophageal achalasia and periodontal diseases. 

2. Holistyczne podejście do przewlekłej glikokortykoterapii wziewnej w kontekście zmian obserwowanych  

w jamie ustnej - objawy, diagnostyka, leczenie 

Holistic approach to chronic inhaled glucocorticotherapy in the context of changes observed in the oral cavity - symptoms, 
diagnostics, treatment 

 
Baranowski Mateusz¹, Wójtowicz Agnieszka¹, Wójcicki Marcin2, Wysokińska-Miszczuk Joanna3 

 
1. lek. dent., Katedra i Zakład Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

2. lek. dent., Zakład Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia 
3. prof. dr hab. n. med., Kierownik Katedry i Zakładu Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 
 
STRESZCZENIE 
Wprowadzenie: Stan kliniczny jamy ustnej jest wypadkową patogenności drobnoustrojów chorobotwórczych i odpowie-
dzi immunologicznej gospodarza. Oba te aspekty ulegać zmianie pod wpływem przyjmowanych leków. Na skutki 
uboczne szczególnie narażeni są pacjenci leczeni przewlekle, drogą wziewną lub doustną glikokortykosteroidami w ast-
mie lub przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Niestety, współpraca między lekarzami pulmonologami, alergologami czy 
internistami, a lekarzami dentystami w praktyce klinicznej nie występuje. 
Cel: Celem naszej pracy jest przedstawienie objawów z jakimi spotykają się pacjenci przyjmujący przewlekle wziewne lub 
doustne leki glikokortykosteroidowe, wskazanie możliwych opcji leczenia lub łagodzenia efektów ubocznych pojawiają-
cych się w jamie ustnej. 
Materiały i metody: Na podstawie bazy Pubmed przeanalizowano wstępnie 119 artykułów, do badania kwalifikując 15 
spośród nich. 
Wyniki: Pacjenci cechują się szeregiem niespecyficznych objawów w jamie ustnej. Są to częste infekcje o różnym pod-
łożu, zaburzenia sekrecji i składu śliny, ścieńczenie błony śluzowej jamy ustnej. 
Wnioski: Pacjenci przyjmujący wziewnie oraz doustnie glikortykosteoridy ze względu na miejscowe zaburzenia odporno-
ści i zmiany biochemiczne powinni być uświadamiani przez lekarzy prowadzących o konieczności konsultacji stomatolo-
gicznej, aby uwzględnić wieloaspektowe podejście do leczenia pacjenta. 
Słowa kluczowe: glikokortykosteroidy, periodontologia 

SUMMARY 
Introduction: The clinical condition of the oral cavity is the resultant of the pathogenicity of pathogenic microorganisms 
and the immune response of the host. Both of these aspects change under the influence of medication. Side effects are 
particularly endangered for patients treated chronically by glucocorticosteroids. 
Aim: The aim of the study is to present the symptoms that patients who take chronically inhaled or oral glucocorticoid 
drugs encounter, the indication of possible treatment options or the mitigation of side effects appearing in the mouth. 
Materials and methods: On the basis of the Pubmed database, 119 articles were initially analyzed, and 15 of them were 
qualified for the study. 
Results: Patients have a number of nonspecific symptoms in the mouth, e.g.frequent infections of various substrates, 
disorders of secretion and composition of saliva, thinning of the oral mucosa. 
Conclusions: Patients taking inhalation and oral glucorticosteroids due to local immunodeficiency disorders and bioche-
mical changes should be made aware by physicians about the necessity of dental consultation in order to take into acco-
unt a multi-aspect approach to patient treatment. 
Key words: glucocorticoids, periodontics 
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3. Wpływ instrumentacji z wykorzystaniem endodontycznych narzędzi maszynowych o różnej  

kinematyce ruchu na występowanie pęknięć w obrębie zębiny kanału korzeniowego 

The influence of root canal preparation with the use of engine-driven endodontic instruments utilising different 
movement kinematics on the incidence of cracks within root canal dentine 

 
Wojciech Eliasz1, Beata Czarnecka2, Anna Surdacka1 

 
1 Katedra i Klinika Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu  

2 Katedra i Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu   

 
 
STRESZCZENIE:  
Wprowadzenie: Zastosowanie wszystkich rodzajów narzędzi endodontycznych łączy się ze skrawaniem zębiny w mniej-
szym lub większym stopniu, co z kolei prowadzi do wystąpienia mechanicznych naprężeń w obrębie tkanek kanału korze-
niowego. Obserwacje kliniczne wskazują na to, że pęknięcia i złamania zębów obserwuje się częściej po leczeniu endo-
dontycznym niż jedynie zachowawczym czy w przypadku zębów nietkniętych. Dlatego też stwierdzono, że jednym z 
czynników mogących mieć wpływ na opisane powyżej powikłanie może być zastosowanie narzędzi w trakcie biomecha-
nicznego opracowania kanałów korzeniowych. 
Cel: Celem pracy była ocena częstości generacji pęknięć zębiny po opracowaniu kanału po opracowaniu za pomocą narzę-
dzi endodontycznych o różnej kinematyce.  
Materiały i metodyka: Grupę badaną stanowiło 60 usuniętych jednokanałowych zębów ludzkich podzielonych na 3 grupy 
(n=20). Kanały korzeniowe opracowano za pomocą narzędzi rotacyjnych (grupa 1), recyprokalnych (grupa 2) i rotacyjno-
recyprokalnych (grupa 3). Korzenie przecięto wolnoobrotową piłą diamentową 3, 6 i 9 mm od wierzchołka i oceniono w 
powiększeniu mikroskopu. Grupę kontrolną stanowiło 20 zębów nieopracowanych. 
Wyniki: Stwierdzono obecność częściowych pęknięć zębiny we wszystkich podgrupach grupy badanej. Różnice pomiędzy 
podgrupami nie były istotne statystycznie. W grupie kontrolnej nie zaobserwowano pęknięć. 
Wnioski: Biomechaniczne opracowanie kanałów korzeniowych za pomocą wybranych systemów narzędzi maszynowych 
pracujących w trzech różnych trybach ruchu prowadzi do powstania pęknięć w obrębie zębiny kanału korzeniowego na 
całym jego przebiegu w podobnej częstości. 
Słowa kluczowe: endodoncja, instrumenty endodontyczne, opracowanie kanału korzeniowego 
 
SUMMARY: 
Introduction: All endodontic instruments used for root canal preparation cut dentine to some extent, which causes me-
chanical stress within dental hard tissues. Clinical observations indicate that cracks are observed more frequently in endo-
dontically treated teeth than in teeth that underwent conservative treatment or remain intact.  Thererfore, it was sugge-
sted that endodontic instrumentation may contribute to the incidence of dentinal cracks. 
Aim: The aim of the study was to determine the incidence of cracks within radicular dentine after root canal preparation 
performed with the use of engine-driven endodontic instruments that utilise different movement kinematics.  
Materials and methods: The study group comprised 60 extracted human teeth with a single root canal. The teeth were 
randomly divided into 3 groups (n=20). Root canals were prepared with rotary (group 1), reciprocal (group 2) and rotary-
reciprocal (group 3) files. The roots were sectioned 3, 6 and 9 mm from the apex using low-speed diamond saw, and asses-
sed under microscope. The control group comprised 20 unprepared teeth.  
Results: Dentinal cracks were observed in all subgroups within the study group. Differences between the subgroups were 
not statistically significant. No cracks were observed in the control group. 
Conclusions: Biomechanical root canal preparation with the use of the selected instrumentation systems in three diffe-
rent movement kinematics patterns causes dentinal cracks within the whole length of the root to a similar extent.  
Key words: endodontics, endodontic instruments, root canal preparation 
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4. Osłuchiwanie stawów skroniowo-żuchwowych - nowe rozwiązanie 

Temporomandibular Joint Auscultation –  A Novel Approach 
 

Dominik Grochala1, Justyna Lemejda2, Marcin Kajor1, Jolanta E. Loster2 

1 Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademia Górniczo-Hutnicza 
 im. Stanisława Staszica w Krakowie 

2 Katedra Protetyki Stomatologicznej, Instytut Stomatologii,  Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  
 

 

STRESZCZENIE: 
Wstęp: Badanie osłuchowe stawów skroniowo-żuchwowych (staw s-ż) jest obecne w praktyce klinicznej. Objawy aku-
styczne podzielono na grupy, ich charakter i moment występowania świadczą o rodzaju patologii. Problemem klinicznym 
jest obiektywna interpretacja słyszanych dźwięków, gdyż często zależy ona od doświadczenia badającego. W celu obiek-
tywizacji tego badania oraz zwiększenia jego użyteczności zaproponowano system  automatycznej analizy badania osłu-
chowego stawu s-ż, którego pierwszym elementem jest urządzenie rejestrujące dźwięki pracy stawów.   
Cel pracy: Opracowanie nowego urządzenia pozwalającego na zarejestrowanie sygnałów bioakustycznych towarzyszą-
cych pracy stawu s-ż. Skonstruowanie właściwego toru pomiarowego wraz z przetwornikiem ma zagwarantować wysoką 
jakość sygnału niosącego informacje diagnostyczne.  
Materiał i metody: Konstrukcję oparto o dwa moduły, pierwszy - odpowiedzialny za analogową obróbkę sygnału, ko-
lejny-cyfrowy odpowiada za cyfryzację sygnału, rejestrowanie, oraz transmisję bezprzewodową. Interfejs użytkownika 
umożliwia sterowanie i zmianę parametrów toru. Wspomniane bloki zrealizowano jako dwa obwody drukowane. Skon-
struowano również dedykowany przetwornik elektroakustyczny wykorzystujący element piezofilmowy. 
Wyniki: Opracowano dedykowany system akwizycji danych. Sprzęt pozwala na zarejestrowanie nagrań dźwięków jak 
również umożliwia bieżący odsłuch wzmocnionego sygnału podczas badania. Całość zrealizowano w postaci funkcjonal-
nego urządzenia. 
Wnioski: Urządzenie spełnia postawione mu wymagania, sygnały osłuchowe mają wysoką jakość i są przydatne osobie 
przeprowadzającej badanie. Celem dalszego rozwoju należy utworzyć bazę nagrań, będących podstawą opracowania 
algorytmów przetwarzania i analizy sygnałów w tym  metod sztucznej inteligencji. 
Słowa kluczowe: staw skroniowo – żuchwowy, osłuchiwanie, biosygnały akustyczne, przetwarzanie sygnałów 
 
SUMMARY: 
Introduction: Auscultation is certainly one of the basic sources of knowledge about patient. Auscultatory examination of 
temporomandibular joints (TMJ) has been present in clinical practice for many years. The acoustic symptoms were di-
vided into groups, their character and the moment of their occurrence indicate the type of pathology. An often-encoun-
tered problem is the objective interpretation of the sounds, because it depends on the physician's experience or is unavail-
able to the human ear. In order to objectify this method and increase its usability, a system of automatic analysis of the 
TMJ auscultation was proposed.  The very first element of mentioned system is a device recording the TMJ sounds. 
Aim of the study: The aim of the study was development of a new device that allows to record bioacoustic signals gener-
ated by TMJ. Realization of the dedicated signal chain with the transducer to provide high quality signal carrying diagnos-
tic information. 
Material and methods: The construction is based on two modules, the first one is responsible for analog signal pro-
cessing, the next one is responsible for signal digitization, recording, and wireless transmission. User interface provide 
control and changing of signal processing parameters. The mentioned blocks were realized as two printed circuits placed. 
A dedicated electroacoustic transducer based on piezofilm element was also constructed. 
Results: A dedicated data acquisition system has been developed. The equipment allows to acquire sound recordings as 
well as allow online listening to the aconditioned signal during the examination. The whole system was implemented as a 
functional device. 
Conclusions: The device meets the requirements, the auscultatory signals are of high quality and are useful for the person 
carrying out the examination. The purpose of further research should be to create a database of recordings that are the 
basis for the development of signal processing and analysis algorithms, including artificial intelligence methods. 
Key words: temporomandibular joint, auscultation, bioacoustics signals, signal processing 
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5. Wpływ stresu egzaminacyjnego na wybrane parametry biochemiczne śliny – przegląd piśmiennictwa 

Influence of the examination stress on selected salivary biochemical parameters – a literature review 

 
Kacper Nijakowski1, Dawid Gruszczyński2, Jagoda Furmańczak2, Kacper Łaganowski2, Anna Surdacka1 

 
1Klinika Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 

2Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego  
w Poznaniu 

 
 
STRESZCZENIE: 
Wprowadzenie: Stres stanowi nieodłączny element życia – może paraliżować, ale także motywować do działania. Stu-
denci w trakcie roku akademickiego odczuwają różne poziomy stresu ostrego, jak i przewlekłego. W świetle badań stu-
denci stomatologii należą do grupy doświadczanej dużą dawką stresu związanego ze specyfiką ich studiów. 
Cel: Celem pracy jest dokonanie przeglądu piśmiennictwa dotyczącego wpływu stresu egzaminacyjnego na wybrane pa-
rametry biochemiczne śliny. 
Materiały i metodyka:  Przeglądowi poddano publikacje z ostatnich 10 lat wyszukane za pomocą specjalistycznych baz 
internetowych PubMed i Google Scholar. 
Wyniki: Na skutek stresu dochodzi do zmian w wybranych parametrach biochemicznych śliny. W związku z doświadcza-
niem ostrego stresu w okresie egzaminacyjnym zwiększa się poziom ślinowego kortyzolu. W ślinie studentów wraz z upły-
wem trwania roku i narastającym przewlekłym stresem wzrastają dodatkowo stężenia markerów stresu oksydacyjnego, a 
spadają enzymów antyoksydacyjnych. 
Wnioski: Wyniki wskazują na możliwość wykorzystania śliny w nieinwazyjnej kontroli poziomu stresu, np. u studentów 
kierunków medycznych. Dzięki cyklicznym badaniom ślinowych markerów można by zapobiegać ryzyku rozwoju depresji 
w tej grupie, szczególnie narażonej na czynniki stresowe. 
Słowa kluczowe: stres, ślina, kortyzol, stres oksydacyjny, markery 
 
SUMMARY: 
Introduction: Stress is an integral element of life - it can paralyse but also motivate to act. During the academic year, stu-
dents experience different levels of acute and chronic stress. In light of research, dental students belong to a group expe-
rienced with a high stress dose related to the specificity of their studies. 
Aim: The aim is to review the literature regarding the influence of the examination stress on selected salivary biochemical 
parameters. 
Materials and methods: The review included publications from the last 10 years, found in specialist Internet databases 
PubMed and Google Scholar. 
Results: Selected salivary biochemical parameters change as a result of stress. Because of acute stress in the examination 
period, the level of salivary cortisol increases. Moreover, due to chronic stress growing during the academic year in the 
students’ saliva concentrations of the oxidative stress markers increase and the antioxidative enzymes decrease. 
Conclusions: The results indicate that saliva can be used in non-invasive stress control, e. g. in medical students. Cyclic 
examination of salivary markers could prevent the risk of depression development in this group, particularly exposed to 
stress factors. 
Keywords: stress, saliva, cortisol, oxidative stress, markers 
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6. Odontodysplazja miejscowa – opis zaburzenia rozwojowego uzębienia na podstawie przypadku klinicznego 

Regional odontodysplasia – description of developmental dental anomaly based on case report 
 

Kacper Nijakowski, Anna Surdacka 
 

Klinika Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 

 
STRESZCZENIE:  
 
Wprowadzenie: Odontodysplazja miejscowa stanowi rzadkie zaburzenie rozwojowe uzębienia dotyczące tkanek rozwija-
jących się zarówno z ektodermy (szkliwo), jak i mezodermy (zębina, cement, miazga). Hipokalcyfikację i hipoplazję tkanek 
twardych zęba obserwuje się najczęściej w jednym kwadrancie. Przyczyna schorzenia pozostaje wciąż nie do końca po-
znana – w etiologii rozważa się zadziałanie szkodliwego czynnika miejscowego w okresie okołoporodowym. Występuje 
częściej w obrębie szczęki, z predylekcją do płci żeńskiej.  
Opis przypadku: Praca przedstawia przypadek kliniczny 5-letniego chłopca z odontodysplazją miejscową obejmującą uzę-
bienie mleczne i stałe w lewym kwadrancie żuchwy. W obrazie radiologicznym stwierdzono charakterystyczne „zęby du-
chy” (z obszerną komorą miazgi i cienkimi ścianami) w uzębieniu mlecznym oraz słabo rozwinięte zawiązki zębów stałych. 
Pozostałe zęby nie wykazują żadnych patologii. W ciągu minionych kilkunastu miesięcy z powodu nawracających stanów 
ropnych chirurgicznie usunięto kolejno zęby 73, 74, 72, 71 oraz 75. W związku z przedwczesną utratą zębów mlecznych pla-
nuje się ruchome uzupełnienie protetyczne, natomiast w przypadku spodziewanych braków w uzębieniu stałym leczenie 
implantoprotetyczne po ukończeniu okresu wzrostowego. 
Wnioski: W piśmiennictwie wśród lekarzy dentystów nie ma zgodności co do postępowania z wyboru. Jednak sugeruje się, 
że zęby objęte tym zaburzeniem  powinno zachowywać się do czasu wystąpienia stanu zapalnego w celu umożliwienia roz-
woju otaczającej kości. Ze względu na zmieniające się z wiekiem potrzeby funkcjonalne i estetyczne pacjenci z odontodys-
plazją wymagają długoczasowej opieki specjalistycznej. 
Słowa kluczowe: odontodysplazja miejscowa, zęby duchy, zęby mleczne, zęby stałe 
 
SUMMARY: 
 
Introduction: Regional odontodysplasia is a rare developmental dental anomaly affecting ectodermal (enamel) and mes-
odermal tissues (dentine, cementum, pulp). Hipocalcification and hypoplasia of dental hard tissues are most often observed 
in one quadrant. The aetiology of the disease remains still uncertain - the harmful local factor in the perinatal period is 
considered. It occurs more often in the maxilla, with a predisposition to females.  
Case report: The report presents a clinical case of a 5-year-old boy with regional odontodysplasia affecting deciduous and 
permanent dentition in the left quadrant of the mandible. The radiological image revealed characteristic "ghost teeth" (with 
a large pulp chamber and thin walls) in primary dentition and poorly developed buds of secondary teeth. Other teeth do 
not show any pathology. During the past several months, because of recurrent purulent inflammations milk teeth (in se-
quence 73, 74, 72, 71 and 75) were surgically removed. Due to early loss of primary teeth a removable denture is planned, 
whereas in case of expected deficiencies in secondary dentition also implantoprosthetic treatment is considered after the 
growth period. 
Conclusions: In the literature among dentists there is no consensus on the treatment of choice. However, it is suggested 
that teeth affected by this disorder should be not extracted until inflammation occurs to allow the development of sur-
rounding bone. Due to the functional and aesthetic needs changing with age, the patients with odontodysplasia require 
long-term specialist care. 
Keywords: regional odontodysplasia, ghost teeth, deciduous teeth, permanent teeth 
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7. Sygnały akustyczne pracy stawów skroniowo–żuchwowych – analiza i diagnostyka 

Temporomandibular Joint bioacoustics signals –  analysis and diagnosis 
 

Justyna Lemejda1, Dominik Grochala2, Marcin Kajor2, Jolanta E. Loster1 

1Katedra Protetyki Stomatologicznej, Instytut Stomatologii,  Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  
2 Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademia Górniczo-Hutnicza im.  

Stanisława Staszica w Krakowie 
 

 

Wprowadzenie: Zaburzenia czynnościowe (TMD) to dysfunkcje, które dotyczą mięśni żucia, stawu skroniowo-żuchwo-
wego (ssż) lub obu struktur. Do objawów towarzyszących dysfunkcji zaliczamy: bolesność mięśni, objawy akustyczne 
(trzaski lub trzeszczenia) czy ograniczony zasięg ruchów żuchwy. Dodatkowo, parafunkcje takie jak bruksizm bądź zaci-
skanie zębów mogą nasilać objawy. Badania potwierdzają współzależność stresu, depresji i czynników emocjonalnych z 
nasileniem  dysfunkcji, co w powiązaniu z występowaniem TMD u 8-15% kobiet i 3-10% mężczyzn stwarza konieczność 
usprawnienia przebiegu procesu diagnostycznego.   
Cel: Ocena wartości diagnostycznej sygnałów akustycznych ze ssż zebranych przy pomocy stetoskopu elektronicznego. 
Materiały i metodyka: Przeprowadzono osłuchiwanie stawów skroniowo-żuchwowych z wykorzystaniem  stetoskopu 
elektronicznego 3MTM Littmann Model 3200 w grupie pilotażowej. Stetoskop przykładano do skóry twarzy, doprzednio od 
skrawka ucha, a osoba badana wykonywała ruchy odwodzenia i przywodzenia żuchwy. Badanie zostało wykonane po 
stronie prawej i lewej. Stetoskop posiadał wbudowany moduł komunikacji bezprzewodowej w technologii Bluetooth, 
umożliwiło przesłanie zarejestrowanych sygnałów celem ich technicznej obróbki. 
 Wyniki: Przeprowadzone badanie umożliwiło zebranie i analizę specyfiki sygnałów. Uzyskany zapis sygnału opracowano 
poprzez eliminację elementów będących artefaktami i dokonano wstępnej analizy.  
Wnioski: Stworzenie bazy danych sygnałów i wyodrębnienie cech specyficznych wymaga przeprowadzenia badania 
wśród większej grupy pacjentów.  
Słowa kluczowe: zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego, diagnoza, osłuchiwanie 
 

ABSTRACT:  

Introduction: Temporomandibular disorders(TMD) is a term of clinical problems with the masticatory musculature, the 
temporomandibular joint and associated structures, or both. Associated pathological symptoms are: pain and tenderness 
in the masticatory musculature, sounds: clicking and crepitus or problems with opening and closing. Additional parafunc-
tional habits as bruxism, tooth clenching and habit of chewing gum can increase dysfunction. Emotional conditions as 
stress, depression are related with TMD. The prevalence of TMD at females 8-15% and Male 3-10% confirm the necessity 
of diagnosis patients. 
Aim: Evaluation of clinical diagnostics signals recorded using the  Littman 3200 electronic stethoscope. 
Materials and methods: Examined temporomandibular joint using the  Littman 3200 electronic stethoscope. The auscul-
tation was done in the immediate pre-auricular area during opening and closing each side. The electronic stethoscope is 
equipped in Bluetooth technology and registered signal can be processed. It is planned to collect signals from larger pa-
tients group and analysis them for understanding the specific properties accompanying particular pathology.  
Results: Examination allow to collect and signals analyze. Recorded signals were conditioned by eliminating artefacts and 
appropriate analyzed was made. 
Conclusions: Signal database and the identification of specific features requires larger group of patients for examination. 
Key words: temporomandibular disorders, diagnosis, auscultation 
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8. Nowatorska metoda molekularna do izotermicznej identyfikacji patogenów przyzębia 

Innovative molecular method for isothermal identification of periodontal pathogens 
 
 

Marcin Lenkowski1,, Mariusz Kaczmarek2 ,Anna Surdacka1 
 

1 Klinika Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji 
2 Zakład Immunologii Katedry Immunologii Klinicznej 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 
Streszczenie 

Wprowadzenie: Na przebieg choroby przyzębia wpływa wiele czynników, jednakże  największy udział ma  mikroflora dys-
biotyczna wykazująca różne poziomy patogenności. W wyniku szybkiej  kolonizacji w środowisku poddziąsłowym, radykal-
nie zmienia stan kliniczny przyzębia.Na podstawie badania klinicznego możliwym jest ustalenie planu leczenia, jednakże 
będzie on szczegółowszy  i celowany po wykonaniu molekularnych testów diagnostycznych  określających rodzaj i poziomu  
bakterii odpowiedzialnych za proces zapalny.  
Cel: Celem pracy jest przedstawienie   innowacyjnej techniki izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych LAMP do 
szybkiej panelowej identyfikacji bakterii w chorobach przyzębia.   
Materiał i Metody: Technika LAMP, podobnie jak technika PCR, qPCR umożliwia bardzo szybką i czułą identyfikację bak-
terii odpowiedzialnych za procesy zapalne  przyzębia. Zdecydowaną zaletą tej pierwszej w odniesieniu do metod moleku-
larnych opartych na identyfikacji kwasów nukleinowych jest możliwość równoczesnego oznaczenia większej ilości patoge-
nów w tym samym czasie oraz znacząca odporność na inhibicję spowodowaną przez hemoglobinę, heparynę, EDTA, alko-
hole i sól obecne podczas procesu izolacji DNA, jak również zaletą jest  wyższa czułość.  W porównaniu z klasycznymi mi-
krobiologicznymi technikami posiewowymi zastosowanie  techniki LAMP skraca kilkudniowy (nawet 5-6 dniowy) czas 
oczekiwania na wynik do kilku minut, eliminując czas, który jest  konieczny do identyfikacji gatunku oraz określenia liczby 
drobnoustrojów. Technika Lamp wymaga wyłącznie niewielkiej bazy sprzętowej, stąd możliwe jest jej zastosowanie w wa-
runkach ambulatoryjnych.  
W ostatnich latach, jak wskazuje piśmiennictwo,  połączenie techniki LAMP i immunochromatografii paskowej pozwoliło 
na opracowanie czułego systemu detekcji produktu reakcji LAMP w   postaci wyniku widocznego na pasku prążka, przy 
czym czułość molekularną osiąga się przy 5 pg produktu tej reakcji. Opracowany test stwarza możliwości niemal natych-
miastowej oceny stanu przyzębia a przede wszystkim oceny ryzyka wystąpienia powikłań podczas prowadzonego leczenia 
(niekontrolowane rozprzestrzenianie stanu zapalnego) co z pewnością może mieć  kluczowe znaczenie w pracy klinicznej.  
Słowa kluczowe : LAMP, Porphyromonas.gingivalis, detekcja periopatogenów   
 
 

Summary 
Introduction: The course of periodontal disease is affected by many factors, however, the biggest share is the dysbiotic 
microflora showing different levels of pathogenicity. As a result of rapid colonization in the subgingival environment, it 
radically changes the clinical state of the periodontium. On the basis of a clinical trial it is possible to establish a treatment 
plan, however, it will be more detailed and targeted after performing molecular diagnostic tests determining the type and 
level of bacteria responsible for the inflammatory process 
Aim: The aim of the work is to present an innovative technique of isothermal amplification of LAMP nucleic acids for rapid 
panel identification of bacteria in periodontal diseases 
Materials and Methods: The LAMP technique, like the PCR technique, qPCR enables very fast and sensitive identification 
of bacteria responsible for periodontitis inflammatory processes. The decisive advantage of the former in relation to mole-
cular methods based on the identification of nucleic acids is the ability to simultaneously determine more pathogens at the 
same time and significant resistance to inhibition caused by hemoglobin, heparin, EDTA, alcohols and salt present during 
the DNA isolation process, as well as an advantage there is a higher sensitivity.  In comparison with classical microbiological 
seeding techniques, the use of the LAMP technique shortens a few days (even 5-6 days) waiting time to a few minutes, 
eliminating the time that is necessary to identify the species and determine the number of microorganisms. Lamp techno-
logy requires only a small hardware base, hence it is possible to use it in outpatient settings. 
In recent years, as the literature suggests, the combination of LAMP and strip immunochromatography has allowed the 
development of a sensitive LAMP reaction system in the form of a result visible on the band stripe, with molecular sensi-
tivity being achieved at 5 pg of the reaction product. The developed test provides the possibility of almost immediate as-
sessment of the periodontal status and, above all, the risk assessment of complications during treatment (uncontrolled 
spread of inflammation), which can certainly be of key importance in clinical work. 
Key words: LAMP, Porphyromonas.gingivalis, Periopathogen detection   
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9. Wiarygodność badań pantomograficznych – odcinek przedni w żuchwie 

Reliability of panoramic radiography – anterior part of the mandible 
 

Prof. zw. dr hab. n. med. T. Katarzyna Różyło1, prof. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska1, dr n. med. Magdalena Pi-

skórz1, lek. dent. Natalie Namięta1, lek. dent. Katarzyna Portka1, Natalia Węglarz2 

 
1. Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska 
2. Studenckie koło naukowe przy Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie 

 
STRESZCZENIE  
 
Wprowadzenie:  Badania obrazowe stały się standardowym elementem leczenia stomatologicznego. Zdjęcia pantomo-
graficzne pozwalają lekarzowi na ocenę warunków panujących w jamie ustnej i ustalenie planu leczenia. Znajomość me-
chanizmu powstawania zdjęcia panoramicznego pozwolą mu uniknąć błędów w ich interpretacji oraz pomogą w podjęciu 
decyzji o dodatkowej diagnostyce zmian, które na tym jednym zdjęciu nie mogą być w pełni zdiagnozowane. 
Cel: Celem pracy jest przedstawienie trzech przypadków pacjentów, u których na prawidłowo wykonanych zdjęciach pan-
tomograficznych, stwierdzono znaczne skrócenie długości korzeni zębów siecznych w żuchwie, a następnie w tym samym 
dniu zlecono wykonanie zdjęcia wewnątrzustnego zębowego celem wykluczenia lub potwierdzenia patologicznej resorpcji. 
Materiały i metodyka: Z bazy danych Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej UM w Lu-
blinie wyeksportowano 4 pantomogramy i 3 zdjęcia zębowe, wykonane aparatami– Vista Vox (Dürr Dental), Proscan (Plan-
meca) oraz Soredex Digora Optime. Byli to pacjenci, u których po wykonaniu pantomogramu, zauważono resorpcję wierz-
chołków dolnych siekaczy, a następnie zweryfikowano zdjęciem zębowym. 
Wyniki: Prezentowane pantomogramy uwidaczniają skrócone korzenie, a u jednego pacjenta nawet przy użyciu różnych 
pantomografów, nadal zauważalna jest resorpcja. Jednak zdjęcia zębowe wykluczyły patologię. 
Wnioski: Rozważając powyższe zestawienia zastanawiająca staje się wiarygodność obrazu zdjęcia panoramicznego. 
Ważne jest uświadomienie sobie mechanizmu powstawania obrazu na takim zdjęciu. Warstwowy charakter tego badania 
powoduje, że wyraźnie widoczna jest określona warstwa, inne zaś struktury pozostające poza nią są niewidoczne lub roz-
mazane. W konsekwencji dochodzić może do niepełnej wizualizacji struktur tak jak w zaprezentowanym opisie trzech przy-
padków. 
Słowa kluczowe:  pantomogram, Zęby sieczne żuchwy 
 
SUMMARY 
 
Introduction: Radiological imaging has become an inevitable part of dental treatment. A panoramic image (OPG) allows 
for the assessment of oral health, diagnose and to plan a proper treatment. The knowledge of how a panoramic image is 
being formatted prevents from misinterpretation. Furthermore, knowing the mechanism of creating a panoramic radio-
graph allows in certain cases to refer an additional examination. 
Aim: The aim of the study is to present cases of good quality panoramic radiographs that have been taken properly, 
demonstrating significant root shortening of mandibular incisors and to compare those images with periapical ones. In-
traoral x-rays were taken the same day as the extra oral radiographs.  
Materials and methods 
Four optimum diagnostic quality OPGs were taken under consideration from the digital archive of the Dental and Den-
tomaxillofacial Department, Medical University of Lublin. In extra oral images, resorption of lower incisors was stated, 
provoking further examination by means of periapical radiographs taken the same day. 
Results: OPGs reveal shortened apices of lower incisors. One patient had two panoramic radiographs taken with different 
equipment with alike results. However, periapical radiograph did not confirm the diagnosis. 
Conclusions: The phenomenon presented in above-mentioned cases is a consequence of a tomographic panoramic ex-
amination. Studying an OPG has to be careful and with the knowledge of creating a panoramic radiograph that can be 
helpful in vague situations. 
Key words: panoramic examination, mandibular incisors 
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II ZACHODNIOPOMORSKIE SYMPOZJUM MŁODYCH NAUKOWCÓW – CZĘŚĆ 2 

1. Skuteczność ozonoterapii, lakieru fluorkowego i płukanki z oktenidyną w profilaktyce próchnicy  

i zapalenia dziąseł u pacjentów leczonych stałymi aparatami cienkołukowymi 

Efficacy of ozonotherapy, fluoride gel and mouthrinse with octenidine in caries and gingivitis prophylaxis in patients with 
multibracket appliance therapy. 

Dr n. med. Paulina Mikłasz, dr hab. n. med. Joanna Janiszewska–Olszowska, 
dr hab. n. med. prof. PUM Katarzyna Grocholewicz 

 
Zakład Stomatologii Zintegrowanej PUM w Szczecinie 

STRESZCZENIE: 
Wprowadzenie:Terapia ortodontyczna przy użyciu stałych aparatów cienkołukowych oprócz korzyści, pociąga za sobą 

ryzyko powikłań, z których najczęstszym jest demineralizacja szkliwa, obserwowana w postaci białych plam (WSL) oraz 

zapalenie dziąseł.  Za występowanie tych zjawisk odpowiedzialny jest biofilm otaczający elementy aparatu stałego.  

Aby zapobiec powikłaniom pacjenci powinni przestrzegać reżimu higienicznego i stosować odpowiednie techniki 

oczyszczania zębów. Celowe jest także wprowadzenie profesjonalnego mechanicznego oczyszczania zębów oraz do-

datkowych metod profilaktyki. 

Cel:1. Ocena wpływu leczenia ortodontycznego na stan zębów i dziąseł. 2. Określenie związku pomiędzy występowa-

niem zmian próchnicowych w szkliwie a retencją płytki bakteryjnej i stanem dziąseł. 3. Ocena skuteczności wybranych 

metod profilaktycznych w prewencji choroby próchnicowej i zapalenia dziąseł. 4. Opracowanie standardu postępowania 

profilaktycznego dla pacjentów ortodontycznych 

Materiał i metody:Badaniami objęto 150 pacjentów w wieku 16–50 lat, leczonych stałymi aparatami ortodontycznymi 

cienkołukowymi, których podzielono na 4 grupy badane oraz grupę kontrolną. W grupach badanych zastosowano lakier 

fluorkowy, ozonoterapię, płukankę z oktenidyną oraz profesjonalne zabiegi higienizacyjne. Okres obserwacji trwał 12 

miesięcy;ocena stanu higieny, zębów i dziąseł odbywała się co 3 miesiące. 

Wyniki:Największy wzrost wartości liczby PUWp oraz najwięcej WSL zaobserwowano w grupie kontrolnej.Zaobserwo-

wano ścisłą zależność pomiędzy występowaniem WSL a wartościami wskaźników GI oraz PI. 

Wnioski:1. Leczenie stałymi aparatami cienkołukowymi wpływa na zwiększenie retencji płytki bakteryjnej oraz pogor-

szenie stanu zębów i dziąseł. 2. Połączenie ozonoterapii, fluoryzacji lakierem 5% NaF i płukanki z oktenidyną wykazuje 

znaczną skuteczność w profilaktyce choroby próchnicowej i zapalenia dziąseł. 3. Konieczne jest wprowadzenie stan-

dardu postępowania profilaktycznego u pacjentów ortodontycznych. 

Słowa kluczowe:profilaktyka próchnicy i zapalenia dziąseł, leczenie ortodontyczne, ozonoterapia, lakier fluorkowy, 

oktenidyna 

 

SUMMARY: 

Introduction:Fixed orthodontic therapy, aside from known advantages, entails an increased risk of complications, where 

the most common side effects are enamel demineralization, observed as white spot lesion (WSL) and gingivitis. Dental 

plaque surrounding additional elements of appliance is responsible for these occurrences. To avoid the side effects, 

patients should keep the hygienic regime and undertake special teeth cleaning techniques. There should be used pro-

fessional mechanical teeth cleaning and additional prophylactic methods. 

Aim:1. The evaluation of impact the orthodontic treatment on dental and gingival status. 2. The elaboration of the rela-

tionship between early enamel carious lesions and dental plaque retention and gingival status. 3. The evaluation of effi-

cacy different professional prophylactic methods in caries and gingivitis prevention. 4. The establishment a prophylactic 

standard for orthodontic patients 

Materials and methods:The test group consisted of 150 patients aged between 16 and 50, during their fixed orthodontic 

therapy, divided into 4 tested groups and 1 control group. In tested groups used the fluoride gel, ozonotherapy, mouth-

rinse with octenidine and undertook Professional hygienic treatment. Patients were followed for up to 12 months. Oral 

hygiene, teeth and gingival status were evaluated during each 3 months.  
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Results:The highest growth of DMFS and WSL were observed in the control group. There is very close relationship be-

tween WSL presence and GI and PI values Conclusions:1. The fixed appliances therapy increase the dental plaque adher-

ence and worsen dental and gingival status. 2. The combination of ozonotherapy, 5% NaF gel application and octenidine 

mouthrinse exhibits a considerable efficacy in caries and gingivitis prophylaxis in orthodontic patients. 3. It’s necessary 

to put into practice the prophylactic standard for patients treated with fixed orthodontic appliances. 

Keywords:Caries and gingivitis prophylaxis, orthodontic treatment, ozonotherapy, fluoride gel, octenidine 
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2. Analiza wielkości ziaren i konglomeratów za pomocą metody DLS nanostruktur  

węglowych do zastosowań w przemyśle opakowaniowym 

Analysis of the size of grains and conglomerates using the DLS method of carbon nanostructures for applications in 
the food packaging industry 

 
Joanna Kornacka, Jacek Kalisz, Elżbieta Kopczyńska,Katarzyna Mitura 

1 Faculty Technology and Education, Koszalin University of Technology, Poland 
1Wydział Technologii i Edukacji, Politechnika Koszalińska, Polska 

 

STRESZCZENIE: 

Wstęp: Badania przeprowadzono na analizatorze Litesizer™ 500 firmy Anton Paar w celu określenia rozmiarów nano- i 

mikrocząsteczek w roztworach dyspersyjnych i innych. Określenie rozmiaru cząsteczek, potencjału zeta i masy cząstecz-

kowej dokonano za pomocą metody dynamicznego rozpraszania światła (DLS – Dynamic Light Scattering). Pomiary na 

tym urządzeniu pozwoliły określić wielkości pojedynczych ziaren i konglomeratów nanostruktur węglowych. Zmniejszenie 

wielkości rozmiaru wielkości cząstek wiążę się z ich wzrastającą aktywnością biologiczną. W konsekwencji, może prowadzić 

ona do niepożądanych efektów. Nanometryczne wielkości ziaren niektórych nanostruktur węglowych mogą umożliwić im 

przejście przez błonę komórkową bakterii prowadząc do jej apoptozy. Podobnie efekty może powodować przedostanie się 

szkodliwych substancji z opakowań spożywczych do pożywienia, u człowieka lub zwierząt. Roztwory wodne, łatwo ulegają 

sedymentacji oraz tworzą kompleksy, w wyniku swojej niestabilności. Potencjał zeta, roztworów wodnych badanych prosz-

ków węglowych, przybliża jakie środowisko tworzą dla rozwoju bakterii. 

Cel pracy: Celem badania było określenie wielkości pojedynczych ziaren nanostruktur węglowych, ich konglomeratów oraz 

ich potencjału zeta metoda dynamicznego rozpraszania światła (DLS). 

Materiał i metody: W badaniu zastosowano metodę dynamicznego rozpraszania światła DLC (DLS – Dynamic Light Scat-

tering) przy użyciu analizatora Litesizer 500™ firmy Anton Paar. Nanoproszki węglowe domieszkowano nanocząsteczko-

wym srebrem, modyfikowano chemicznie m. in.  grupami karboksylowymi, grupami OH, barwnikami fluorescencyjnymi 

np.: rodaminą oraz modyfikowane plazma-chemicznie. 

Wyniki: Badaniu poddano nanostruktury węglowe modyfikowane chemicznie i plazma-chemicznie. Rozmiar wielości po-

jedynczych ziaren i konglomeratów jest zróżnicowany. Wielkości mieszczą się w zakresie od 2um do 12 µm., w zależności 

od metody wytwarzania, zawartości fazy diamentowej i amorficznej oraz rodzaju modyfikacji powierzchni. Wszystkie po-

tencjały elektrokinetyczne podobnie jak wielkości rozmiaru ziaren, są zróżnicowane. Przyjmują wartości zarówno dodatnie, 

jak i ujemnie, co wpływa na ich interakcje z powierzchnia patogenów bakteryjnych  i grzybiczych przenoszonych przez żyw-

ność.  

Wnioski: Badania materiałowe roztworów wodnych nanostruktur węglowych powinny być poprzedzone odpowiednimi 

przygotowaniami, w celu zwiększenia ich indeksu polidyspersyjności oraz uniknięcia negatywnego wpływu czasu na wła-

ściwości roztworu uzyskanych wyników. 

Słowa kluczowe: metoda DLS, nanostruktury węglowe, przemysł opakowaniowy 

 

SUMMARY: 

Introduction: The tests were carried out on an Anton Paar Litesizer ™ 500 analyzer to determine the sizes of nano- and 

microparticles in dispersion and other solutions. Determination of particle size, zeta potential and molecular weight was 

done using the Dynamic Light Scattering (DLS) method. Measurements on this device allowed to determine the size of 

individual grains and conglomerates of carbon nanostructures. Reducing of the particle size is associated with their increas-

ing biological activity. Consequently, it can lead to undesirable effects. Nanometric grain sizes of some carbon nanostruc-

tures may allow them to pass through the bacterial cell membrane leading to its apoptosis. Similarly, the effects of harmful 

substances from food packaging to food, human or animal food can cause. Aqueous solutions are easy to sediment and 

form complexes as a result of their instability. The zeta potential of aqueous solutions of the studied carbon nanopowders, 

approximates the environment that is created for the development of bacteria. 

Aim of the study: The aim of the study was to determine the size of individual grains of carbon nanostructures, their con-

glomerates and their zeta potential by the Dynamic Light Scattering (DLS) method. 
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Material and methods: The study used the Dynamic Light Scattering (DLS) method using the Anton Paar Litesizer 500 ™ 

analyzer. Carbon nanoparticles were doped with silver nanoparticles, chemically modified, among others carboxylic 

groups, OH groups, fluorescent dyes, e.g. rhodamine and plasma- chemically modified. 

Results: Chemically and plasma-chemically modified carbon nanostructures were tested. The size of the multiplicity of 

individual grains and conglomerates varies. The sizes range from 2um to 12 μm depending on the production method, the 

content of the diamond and amorphous phase and the type of surface modification. All electrokinetic potentials, as well as 

grain size sizes, are varied. They accept both positive and negative values, which affect their interactions with the surface 

of bacterial and fungi food borne pathogens. 

Conclusions: Material tests of aqueous solutions of carbon nnaostructures should be preceded by appropriate prepara-

tions., in order to increase their polydispersity index, and to avoid the negative impact of time on the properties of the 

solution obtained results. 

Key words: DLS method, carbon nanostructures, packaging industry 
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3. Powszechność suplementacji wśród kobiet chorych na niedoczynność tarczycy 

The prevalence of supplementation among women with hypothyroidism 

Patrycja Załęska, Natalia Jereczek, Angelika Koszałka, Sandra Dudka 

Opiekunowie: dr n.med. Dominika Jamioł-Milc, dr hab. Małgorzata Szczuko 

Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

 

STRESZCZENIE 

Wstęp: Niedoczynność tarczycy jest wśród kobiet obecnie jednym z najpowszechniejszych zaburzeń. Najczęstszą przy-

czyną jest autoimmunologiczne przewlekłe zapalenie tarczycy – Hashimoto. Upośledzona praca gruczołu tarczowego 

wpływa na cały organizm, zaburzając jego funkcjonowanie. Do najczęstszych objawów niedoczynności należą: osłabienie, 

nadmierne zmęczenie i senność, depresja, wzrost masy ciała, zaparcia, problemy z koncentracją, wzmożone uczucie zimna. 

Terapia polega przede wszystkim na włączeniu leków hormonalnych, ale istotną rolę odgrywa również sposób odżywiania 

i suplementacja. Najczęściej zaleca się wzbogacenie diety składnikami, które wspomagają pracę gruczołu tarczowego oraz 

niwelują objawy choroby. Należą do nich: kwasy tłuszczowe omega-3, probiotyki, witamina D3, witaminy z grupy B, ma-

gnez, cynk, selen, wapń, żelazo, niekiedy jod. Dobór suplementacji powinien być jednak dostosowany do indywidualnych 

potrzeb pacjenta i zawsze po konsultacji ze specjalistą. 

Cel pracy: Celem badania była analiza częstości stosowania suplementów w populacji kobiet przed i po zdiagnozowaniu 

niedoczynność tarczycy.  

Materiały i metody: W badaniu wzięły udział 53 kobiety ze zdiagnozowaną niedoczynnością tarczycy o różnej etiologii,  

w przedziale wiekowym od 18 do 53 lat (średnia 28±8,7 lat; Mediana = 25). Potrzebne dane zebrano elektronicznym kwe-

stionariuszem ankiety, które następnie zostały poddane analizie statystycznej w programie STATISTICA 13.  

Wyniki: Wartość BMI 13% (7) badanych wskazywała na nadwagę, bądź otyłość. Tyle samo kobiet miało niedowagę. Suple-

menty przed i po zdiagnozowaniu niedoczynności tarczycy stosowało odpowiednio, 51% (27) i 100% (53) kobiet i była to 

różnica istotna statystycznie (p=0,000008, test Wilcoxona). Wzrost popularności stosowania zaobserwowano w każdej  

z rozpatrywanych grup suplementów tj. witamin - przed 45% (24) i po 96% (51) respondentek (p=0,000012), w tym tylko 

49% (26) po konsultacji z lekarzem; składników mineralnych - przed 32% (17) i po 75% (40) (p=0,000192), w tym 43% (23) z 

zalecenia lekarza; kwasów tłuszczowych omega-3 - przed diagnozą stosowało zaledwie 11% (6) a po 49% (26 badanych) 

(p=0,000189). Najmniej popularne były suplementy wspierające redukcję masy ciała- przed 6% (3) i po 9% (5).  

Wnioski: Stosowanie suplementów wśród kobiet chorujących na niedoczynność tarczycy jest powszechnym zjawiskiem, 

przy czym większość z nich podejmuje decyzję samodzielnie na podstawie informacji z Internetu, prasy, porad znajomych. 

Z uwagi na różną jakość suplementów diety dostępnych na rynku, niezbędna jest edukacja kobiet z zakresu prawidłowego 

komponowania diety i jej ewentualnego uzupełniania tymi preparatami.        

Słowa kluczowe: niedoczynność tarczycy, suplementacja, dieta, hashimoto 
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4. Wykorzystanie tomografii wolumetrycznej do pomiarów anatomicznych 

Cone beam computed tomography use in the anatomical measurements  

Michał Puciło1, Magdalena Sroczyk−Jaszczyńska2, Mariusz Lipski3, Aleksandra Puciło4, Alicja Nowicka5 
 

1Indywidualna Praktyka Dentystyczna, Zielona Góra 
2Zakład Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej 

3Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej 
4Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze 

5Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji 

STRESZCZENIE:  

Wstęp: Bliskie położenie korzeni zębów żuchwy w odniesieniu do kanału żuchwy niesie ze sobą ryzyko powikłań ze strony 

nerwu zębodołowego dolnego. W trakcie procedur chirurgicznych bądź endodontycznych może dojść do podrażnienia lub 

uszkodzenia nerwu, czego efektem jest naruszenie przewodnictwa nerwowego objawiające się bólem lub zaburzeniami 

czucia. Ograniczenie wspomnianego ryzyka można osiągnąć poprzez poznanie anatomii okolicy kanału żuchwy. Obecnie 

umożliwia to cyfrowa tomografia wolumetryczna, pozwalająca na trójwymiarowe określenie wzajemnego położenia mię-

dzy strukturami anatomicznymi.  

Cel: Celem badania był przegląd dostępnej literatury dotyczącej położenia wierzchołków korzeni zębów żuchwy w odnie-

sieniu do kanału żuchwy z wykorzystaniem tomografii wolumetrycznej.  

Materiał i metodyka: Przeszukano bazy danych PubMed, Scopus, EBSCO, Cochrane i Lilacs zgodnie z kluczem wyszuki-

wania, który uwzględniał publikacje anglojęzyczne oceniające odległości wierzchołków korzeni zębów żuchwy do kanału 

żuchwy, mierzone w milimetrach, z zastosowaniem tomografii wolumetrycznej.  

Wyniki: Po analizie tytułów i abstraktów wyszukanych prac, zakwalifikowano do badania dwanaście artykułów spełniają-

cych kryteria włączenia. Najmniejszą odległość do kanału żuchwy stwierdzono w przypadku dystalnych korzeni drugich 

zębów trzonowych. Odcinek ten był mniejszy u kobiet niż u mężczyzn. U młodszych pacjentów dystans ten był najkrótszy, 

następnie z wiekiem rósł, a powyżej sześćdziesiątego roku życia dla mężczyzn i pięćdziesiątego roku życia dla kobiet 

zmniejszał się. 

Wnioski: Odległości między wierzchołkami korzeni zębów żuchwy a kanałem żuchwy zależały od typu zęba, płci oraz wieku 

pacjenta.  

Słowa kluczowe: nerw zębodołowy dolny, tomografia wolumetryczna, kanał żuchwy 

 
SUMMARY:  

Introduction: The close relation of the roots of the mandible's teeth to the mandibular canal carries the risk of complica-

tions from the inferior alveolar nerve. During surgical or endodontic procedures nerve irritation or damage may occur, re-

sulting in the disruption of nerve conduction, manifested by pain or sensory disorders. Decreasing this risk can be achieved 

by recognition the anatomy of the mandibular canal area. Currently, this is possible thanks to the volumetric digital tomog-

raphy, which allows a three-dimensional determination of the spatial position between anatomical structures.  

Aim of the study: The aim of the study was to review the available literature on the location of root apices of the mandible 

teeth in relation to the mandibular canal, using volumetric tomography.  

Material and methods: The PubMed, Scopus, EBSCO, Cochrane and Lilacs databases were searched according to the 

search strategy, which included English-language publications assessing the distances from root apices to mandibular ca-

nal, measured in millimeters, using volumetric tomography. 

Results: After analyzing the titles and abstracts of selected works, twelve articles matching the inclusion criteria were qual-

ified for the study. Second molar distal roots showed the smallest distances to the mandibular canal among all researched 

teeth. Females had root apices that were closer to the mandibular canal compared with males. Younger patients showed 

shorter distances which then grew along with age and above sixty years of age for males and fifty years of age for females 

the distances decreased. 

Conclusions: The distances between the root apices of the mandible teeth to the mandible canal depended on the type of 

tooth, gender and age of the patient.  

Key words: inferior alveolar nerve, volumetric tomography, mandibular canal 
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5. Zmiany w profilu krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w stolcu u polskich kobiet z depresją. 

Faecal Short Chain Fatty Acids Profile is Changed in Polish Depressive Women 

Anna Gudan1, Karolina Skonieczna-Żydecka1, Elżbieta Grochans2, Dominika Maciejewska1, Małgorzata Szkup2,  

Daria Schneider-Matyka2, Anna Jurczak3, Igor Łoniewski1, Mariusz Kaczmarczyk4, Wojciech Marlicz5, Maja Czerwińska-

Rogowska1, Justyna Pełka-Wysiecka6, Karolina Dec1, Ewa Stachowska1 

 

1 Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka, Pomorski Uniwersytet Medyczny, 71-460 Szczecin, Polska 
2 Zakład Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny, 71-210 Szczecin, Polska 

3 Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny, 71-210 Szczecin, Polska 
4 Zakład Biochemii Klinicznej i Molekularnej, Pomorski Uniwersytet medyczny, 70-111 Szczecin, Polska 

5 Katedra i Klinika Gastroenterologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny, 71-252 Szczecin, Polska 
6 Katedra i Klinika Psychiatrii, Pomorski Uniwersytet Medyczny, 71-460 Szczecin, Polska 

 

STRESZCZENIE 
WSTĘP: Depresja jest jednym z najpowszechniejszych zaburzeń emocjonalnych u kobiet. Według danych WHO, depresja 
dotyka niemal 300 milionów osób na świecie. Oszacowano, iż w populacji polskiej, częstość występowania depresji sięga 
10%. Nieleczona depresja obniża jakość życia, a także zwiększa ryzyko samobójstwa. Istnieje coraz więcej dowodów nau-
kowych wskazujących na udział mikrobioty jelitowej w etiopatogenezie depresji. Zmiany ilościowe oraz jakościowe w skła-
dzie mikrobioty jelitowej prowadzą do zaburzeń w profilu metabolicznym ekosystemu jelitowego. Konsekwencje dysfunk-
cji bariery jelitowej mogą odgrywać rolę w inicjacji stanu zapalnego in situ, jak i w obrębie centralnego układu nerwowego.  
CEL: Analiza profilu krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w stolcu wśród polskich kobiet z zaburzeniami depresyj-
nymi oraz ocena wpływu podaży błonnika na syntezę SCFAs. 
MATERIAŁY I METODY: W badaniu wzięło udział 116 polskich kobiet w średnim wieku 52 lat (SD=4.7). Ocena stanu emo-
cjonalnego została przeprowadzona z użyciem skali samooceny Becka (ang. Beck’s Depression Inventory, BDI). Aby okre-
ślić spożycie błonnika przeprowadzono kwestionariusz częstotliwości spożycia żywności (FFQ). Zawartość krótkołańcucho-
wych kwasów tłuszczowych w zebranych próbkach kału została oceniona z użyciem chromatografii gazowej. Do analizy 
statystycznej użyto nieparametrycznego testu Manna-Whitneya, testu korelacji rang Spearman’a oraz testu normalności 
rozkładu Shapiro-Wilk’a.  
WYNIKI: W grupie 116 badanych kobiet u 47 (40.52%) zaobserwowano zaburzenia depresyjne. Zaobserwowano istotnie 
mniejszą (mediana {IQR}: 29.49 {20.81} vs. 34.99 {19.55}, p=0.04) zawartość kwasu octowego oraz istotnie większą (0.89 
{1.15} vs.  0.56 {0.95}, p<0.0001) zawartość kwasu izokapronowego u kobiet z objawami depresji. Wykazano istnienie ujem-
nej korelacji pomiędzy stężeniem kwasu octowego (p=0.01, r= –0.21) i dodatniej w odniesieniu do stężenia kwasu propio-
nowego (p=0.03, r= –0.17) a punktacją w części somatycznej skali depresji Becka. Ponad to, stwierdzono istotnie dodatnią 
korelację pomiędzy stężeniem kwasu izokapronowego a punktacją w części zarówno somatycznej (p<0.001, r=9.37) jak i 
kognitywną/afektywną (p=0.0001, r=0.37). Kobiety z objawami depresji spożywały mniej błonnika dziennie (mediana {IQR}: 
13.92 {13.31} vs 18.73 {10.12}, jednak różnice w spożyciu nie były istotne statystycznie (p=0.1). Podobnie nie zauważono 
istotnej korelacji pomiędzy spożyciem błonnika a skalą depresji Becka (r= –0.13, p=0.12) 
WNIOSKI: Fenotyp depresji może być częściowo uwarunkowany zmianami funkcji metabolicznych mikrobioty jelitowej. 
SŁOWA KLUCZOWE: depresja, krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, mikrobiota, oś mózgowo-jelitowa 
 
SUMMARY 
INTRODUCTION: Short chain fatty acids (SCFAs) being produced during fermentation of non-digestible polysaccharides 
are regulatory compounds with the potential to influence inflammatory, as well as emotional state and cognition through 
the gut–brain axis.  
AIM OF THE STUDY: We analyzed the association between stool concentration of SCFAs (acetic acid (C 2:0), propionic 
acid (C 3:0), isobutyric acid (C 4:0 i), butyric acid (C 4:0 n), isovaleric acid (C 5:0 i) valeric acid (C 5:0 n), isocaproic acid (C 6:0 
i), caproic acid, and (C 6:0 n) heptanoic acid (C 7:0)) and depressive symptoms among women and looked for the potential 
confounders of microbiota byproduct synthesis.  
MATHERIALS AND METHODS: We enrolled 116 women aged 52.0 ± 4.7 years and recognized depression in 47 (40.52%). 
To analyze the emotional state, Beck’s Depression Inventory (BDI) was used. We assessed SCFAs content by means of gas 
chromatography. Fiber intake was estimated using parts of food frequency questionnaire.  
RESULTS: The content of acetic acid was significantly lowered compared to non-depressed women (median {IQR}: 29.49 
{20.81} vs. 34.99 {19.55}, p = 0.04). A tendency toward decreased level of propionic acid was noticed (median {IQR}: 16.88 
{9.73} vs. 21.64 {12.17}, p = 0.07), while the concentration of isocaproic acid was significantly increased in (median {IQR}: 
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0.89 {1.15} vs. 0.56 {0.95}, p < 0.01) comparison to matched healthy subjects. We found negative correlations between ace-
tate, propionate, and Beck’s score (r = −0.2, p = 0.03; r = −0.21, p = 0.02, respectively). Statistically significant correlations 
between acetate and propionate and BDI somatic score (r = −0.21, p = 0.01; r = −0.17, p = 0.03), as well as correlations re-
garding isocaproic and both cognitive/affective (r = 0.37, p = 0.0001) and somatic (r = 9.37, p < 0.001) scores were found. No 
correlations regarding SCFAs concentration and fiber intake were found.  
CONCLUSIONS: We concluded that SCFAs may potentially contribute to depression phenotype, however, due to the small 
size of groups suffering from moderately heavy (n = 5) and severe (n = 7) depression, the conclusion should be treated with 
caution. Studies with more participants are required. 
KEY WORDS: depression, gut-brain axis, microbiome, short chain fatty acids 
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6. Czy pacjenci z zaburzeniami lękowymi z napadami paniki mają zaburzoną mikrobiotę? 

Lic. Jagoda Czajkowska1, mgr Joanna Palma1, dr Dominika Maciejewska1, lek. Tomasz Grąźlewski2,  

prof. dr hab.  Jolanta Kucharska-Mazur2, prof. dr hab.  Ewa Stachowska1 

1 Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki, Pomorski Uniwersytet Medyczny 
2 Katedra i Klinika Psychiatrii, Pomorski Uniwersytet Medyczny 

 

STRESZCZENIE: 

Wstęp: Zaburzenia lękowe obejmują niejednorodną grupę schorzeń psychicznych, w których głównym objawem jest wy-

stępowanie lęku. W oparciu o charakterystyczne objawy, dokonano podziału zaburzeń lękowych, jedną z nich są zaburzenia 

lękowe z napadami paniki. Od paru lat zwraca się uwagę na możliwe powiązania mikrobiomu jelitowego z nasileniem sta-

nów lękowych. Szacuje się, że mogą pojawić się między 39% a 50% chorych z zaburzoną funkcją jelita (IBD). Ustalono, że 

bakterie jelitowe i ich niektóre metabolity dostają się do krążenia i do mózgu pokonując barierę krew-mózg.  W chwili obec-

nej uwaga badaczy koncentruje na swoistych produktach metabolizmu bakterii jelitowych – krótkołańcuchowych kwasach 

tłuszczowych (SCFA), propionianie i octanie maślanie. Szczególnie ten ostatni – kwas masłowy (maślan) jest uważany za 

potencjalny środek terapeutyczny w chorobach neurologicznych. Maślan może być traktowany specjalnie ze względu na 

swoją dużą aktywność biologiczną, do której zalicza się modulacje funkcji epigenetycznych (maślan jest inhibiotorem dea-

cetylazy histonowej (HDAC)), funkcje energetyczne (synteza 70% ATP w kolonocytach) i funkcje aktywatora receptora 

sprzężonego z białkiem G (GPCR). SCFA powstają w jelitach w wyniku fermentacji włókna pokarmowego  

Materiały i metody: 9 niespokrewnionych osób, z rozpoznaniem (wg kryteriów ICD-10) zaburzeń lękowych z napadami 

lęku [F41.0] w fazie zaostrzenia i w remisji. U badanych została dwukrotnie pobrana próbka stolca (w okresie zaostrzenia i 

remisji), w której została przeprowadzona analiza zawartości SCFA (metodą chromatografii gazowej). U badanych prze-

prowadzono analizę sposobu żywienia kwestionariuszem FFQ. Wyniki zostały poddane analizie statystycznej (StatViev 

computer software version 5.0 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) 

Wyniki: Badanie jest na etapie wstępnym, dlatego wyniki nie osiągnęły znamienności statystycznej, jednak istnieje wy-

raźny trend do zmian zawartości większości SCFA w obydwu fazach choroby. Jednym z kwasów najbardziej różnicującym 

stan ostry i stan remisji jest kwas octowy (stężenie ma tendencję do wzrostu w fazie ostrej p>0.05, natomiast w fazie remisji 

rośnie stężenie kwasu masłowego i propionowego.  

Wszyscy pacjenci spożywali w diecie zbyt mało produktów dostarczających włókno roślinne  

Wnioski: Jeśli trend zostanie potwierdzony na większej i docelowej grupie osób (ponad 40) otworzy to potencjalną drogę 

do włączenia terapii z udziałem włókna i kwasu masłowego do terapii żywieniowej.     
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7. Terapia radiofalowa ukierunkowana i jej zastosowanie w stomatologii 

Targeted radio wave therapy and its use in dentistry 

Elżbieta Kubala1, Paulina Strzelecka1,Lidia Wrona-Żołnowska1, Bartosz Żołnowski2,Łukasz Kopacz4, Wioletta Jagucka-Mętel3,  
Marta Grzegocka4, Danuta Lietz – Kijak5 

 

1 Studium Doktoranckie Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego przy Zakładzie Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej PUM w 
Szczecinie 

2 Studium Doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu przy Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznym PUM w Szczecinie 
3 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie 

4 Studium Doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu przy Zakładzie Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej PUM w Szczecinie 
5 Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej PUM w Szczecinie 

 

 
STRESZCZENIE:  
 
Wstęp: Fale o częstotliwości radiowej znalazły zastosowanie w medycynie sportowej, fizykoterapii, kosmetologii, derma-
tologii i medycynie estetycznej oraz w fizjoterapii jako metoda skojarzona z terapią manualną. 
Cel pracy: Celem pracy było określenie potencjalnych możliwości zastosowania trybu impulsowego urządzenia BTL 6000 
TR-Therapy do redukcji obrzęków po zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej. 
Metody: Urządzenie BTL 6000 TR- Therapy posiada dwa tryby pracy: tryb ciągły, powodujący selektywną hipertermię tkan-
kową oraz tryb impulsowy tzw. atermiczny. Tryb impulsowy nie powoduje zwiększenia temperatury tkanek i dzięki temu 
może być stosowany w stanach ostrych w celu redukcji obrzęku. Polega on na emisji prądu zmiennego o stałej częstotliwo-
ści 500 kHz w sposób przerywany. Jego działanie na organizm  wspomaga pracę układu chłonnego. 
Wnioski: Emisja impulsowa pozwala na wykonywanie między innymi tzw. zabiegów atermicznych,  czyli pozbawionych 
efektu rozgrzewania tkanek i zarazem efektu rozszerzania naczyń, co jest istotne w leczeniu niektórych stanach ostrych i 
zapobiega nawrotowi bólu. Przepływ prądu przez tkankę w sposób przerywany powoduje ruch jonów, który zwiększa ak-
tywność układu chłonnego, aktywuje tlenowe przemiany energetyczne, zwiększa produkcję ATP, co z kolei prowadzi do 
zwiększenia usuwania produktów przemiany materii i wysięków zapalnych oraz redukcji obrzęków.  
Podsumowanie: Dzięki szerokiemu i niezwykle korzystnemu spektrum działania właściwym jest pełne poznanie efektów 
jego oddziaływania na pacjentów stomatologicznych objętych  wielospecjalistyczną terapią. Pozytywne wyniki badania 
pozwolą na poszerzenie zakresu zabiegów fizykalnych wspomagających i przyspieszających proces rekonwalescencji tych 
pacjentów. Terapia radiofalowa ukierunkowana może być stosowana w stanach, w których zawodzi standardowa farma-
koterapia. 
 
 
ABSTRACT:  
 
Introduction: Radio frequency waves have found application in sports medicine, physical therapy, cosmetology, dermato-
logy and aesthetic medicine as well as in physiotherapy as a method associated with manual therapy. 
Aim of the study: The aim of the study was to determine the potential of using the pulse mode of the BTL 6000 TR-Therapy 
device to reduce swelling after dental surgery. 
Methods: The BTL 6000 TR-Therapy device has two operating modes: continuous mode, which causes selective tissue 
hyperthermia and an impulse mode, so-called athermal. Impulse mode does not increase the tissue temperature and thus 
can be used in acute conditions to reduce edema. It consists in the emission of alternating current with a constant frequency 
of 500 kHz in an intermittent manner. Its action on the body supports the work of the lymphatic system. 
Conclusions: Impulse emission allows you to perform, among other things, so-called athermal treatments, i.e. without the 
effect of warming up the tissues and the effect of vasodilation, which is important in the treatment of some acute conditions 
and prevents relapse of pain. The flow of current through the tissue intermittently causes the movement of ions, which 
increases the activity of the lymphatic system, activates aerobic energy conversions, increases the production of ATP, 
which in turn leads to increased removal of metabolic products and inflammatory exudates and reduction of edema. 
Summary: Due to the wide and extremely beneficial spectrum of action, it is appropriate to fully understand the effects of 
its impact on dental patients covered by multi-specialized therapy. Positive results of the study will allow to broaden the 
range of physical treatments supporting and accelerating the recovery process of these patients. Targeted radio therapy 
can be used in conditions where standard pharmacotherapy fails. 
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8. Wpływ wad postawy na dysfunkcję aparatu ruchowego narządu żucia w ujęciu koncepcji tensegracji 

The influence of postural defects on the dysfunction of the musculoskeletal apparatus in the tensegration concept 
 
 

Paulina Strzelecka1, Elżbieta Kubala1, Łukasz Kopacz2, Lidia Wrona- Żołnowska1, Marta Grzegocka2, Danuta Lietz-Kijak3 
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STRESZCZENIE:  
 
Aparat ruchowy narządu żucia to złożona jednostka morfologiczno-‑czynnościowa.  W jego skład wchodzą zęby wraz ze 
swoim układem więzadeł, stawy skroniowo‑żuchwowe oraz więzadła i mięśnie. Należy zaznaczyć, że stawy skroniowo- żu-
chwowe tworzą zespół stawowy i jako jedyne w całym organizmie ludzkim zawsze poruszają się synergistycznie ze sobą. 
Dysfunkcje układu stomatognatycznego  powstają pod wpływem czynników ogólnych jak i oddziałujących w obrębie sa-
mego narządu żucia. Dane uzyskane z badań ukazują, iż problem ten dotyka 15% dorosłych pacjentów, w tym częściej 
kobiet, a szczyt zapadalności przypada pomiędzy 20 a 40 rokiem życia. Mechanizmy adaptacyjne warunkują fakt, iż do 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, laryngologa czy stomatologa zgłasza się tylko 5% pacjentów podając konkretne 
dolegliwości. 
Koncepcja tensegracji dotyczy funkcjonowania różnorakich struktur, które znajdują się w stanie stabilizacji dzięki napięcio-
wej kompresji. Wyjaśnia ona w jaki sposób ludzki szkielet, poprzez odpowiednie napięcie mięśni, ścięgien, więzadeł oraz 
powięzi jest w stanie utrzymać pionową postawę ciała, pomimo oddziaływania siły grawitacji. 
W niniejszym doniesieniu autorzy skupili się na przeglądzie doniesień naukowych dotyczących badań nad związkiem po-
między wadami postawy ciała, a zaburzeniami ze strony stawów skroniowo- żuchwowych.  
 
 
ABSTRACT:  
 
The motor apparatus of the masticatory system is a complex morphological and functional unit. It consists of teeth with 
their ligaments, temporomandibular joints, ligaments and muscles. It should be noted that temporomandibular joints form 
a joint unit and as the only one in the entire human body, they always move synergistically with each other. 
Dysfunctions of the stomatognathic system arise under the influence of general factors and those that affect the chewing 
organ itself. Data obtained from research show that this problem affects 15% of adult patients, including women more 
often, and the peak of incidence falls between 20 and 40 years of age. Adaptation mechanisms determine the fact that only 
5% of patients report ailments to the primary care doctor, ENT specialist or dentist. 
The tensegracja concept concerns the functioning of various structures that are in a state of stabilization due to tension 
compression. It explains how the human skeleton, through appropriate tension of the muscles, tendons, ligaments and 
fascia, is able to maintain the vertical posture of the body despite the influence of gravity. 
In this report, the authors focused on the review of scientific reports on research into the relationship between postural 
defects and temporomandibular joint disorders. 
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9. Badanie wpływu stopnia mineralizacji tkanek twardych zęba na wybór metod terapeutycznych 

The effect of mineralization level of dental hard tissues on the selection of prophylactic and therapeutic methods 
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STRESZCZENIE: 
Wstęp:  Każda z tkanek twardych zęba odgrywa, z punktu widzenia mechaniki, inną rolę. Funkcją szkliwa jest ścieranie, 
rozdrabnianie pokarmów i ochrona głębiej leżącej zębiny. Z tego powodu jest ono zdecydowanie twardsze i odporne na 
zużycie. Z kolei rolą zębiny jest zdolność do absorbowania sił żucia, a co się z tym łączy  - duża wytrzymałość na naprężenia, 
odkształcenia, mniejszy moduł Younga i twardość. Na wybór metody i zakresu terapii dotyczącej demineralizacji w szkliwie 
i zębinie  wpływa bardzo wiele czynników. Znajdą się wśród nich nie tylko rodzaj tkanki, lokalizacja, ale również stopień jej 
mineralizacji. Odwapnione tkanki klinicznie odróżniają się od zdrowych, a stopień demineralizacji dyktuje klinicystom spo-
sób postępowania: uwapnianie bądź wypreparowanie uszkodzonej tkanki i zastąpienie jej materiałem odtwórczym. Sto-
pień mineralizacji tkanek ma bezpośredni wpływ na ich twardość, dlatego badanie twardości wykorzystano jako narzędzie  
do identyfikacji stopnia zmian zachodzących w badanych tkankach. 
Cel pracy: Badanie wpływu stopnia mineralizacji tkanek twardych zęba na wybór metod terapeutycznych 
Materiał i metody: Próbki użyte do badań zostały przygotowane z 6 stałych zębów ludzkich, wyekstrahowanych od pa-
cjentów w wieku 18-40 lat, ze wskazań ortodontycznych. Zebrano je zgodnie z protokołem KB-0012/88/17 PUM w Szczeci-
nie. W przypadku wszystkich próbek pomiary mikrotwardości szkliwa i zębiny zdrowej i zdemineralizowanej wykonano za 
pomocą wgłębnika Knoopa umocowanego w twardościomierzu Digital Micro Hardness Tester z oprogramowaniem iVision 
– HV (Testlab, Polska). Na każdej próbce wykonano pięć wgłębień, z czasem trwania 10 s na test i obciążeniem 100g. Nor-
malność rozkładu danych sprawdzono za pomocą testu Shapiro-Wilka. Istotność statystyczną ustalono na poziomie 𝑝 
<0,05. 
Wyniki: Twardość zdrowego szkliwa badana metodą Knoopa  mieściła się w zakresie 365 – 420KHN, a szkliwa zdeminera-
lizowanego 365 – 370 KHN. Pomimo znacznej różnicy w obrazie makroskopowym szkliwa oraz w stopniu mineralizacji ba-
danym za pomocą urządzenia DIAGNOdent pen  (zdrowe – odczyt: 0-12, zdemineralizowane: odczyt – 13-24) różnica twar-
dości nie osiągnęła istotności statystycznej. Twardość zdrowej zębiny badana metodą Knoopa mieściła się w zakresie 70 – 
80KHN, a zdemineralizowanej 25 – 32KHN. W przypadku tej tkanki, wraz z różnicą w obrazie makroskopowym, twardość 
zębiny zdemineralizowanej w stosunku do zdrowej była statystycznie istotnie mniejsza. 
Wnioski: Pomimo, obserwowanej klinicznie, różnicy pomiędzy zdrowym i odwapnionym szkliwem, w badaniu mikrotwar-
dości nie zaobserwowano istotnych różnic. Sugerowałoby to (szczególnie w przypadku, gdy odwapnienie nie dotyczy leżą-
cej głębiej zębiny) oszczędzającą technikę postępowania i zachowanie szkliwa oraz zwiększenie stopnia jego mineralizacji 
przez zastosowanie preparatów uwapniających. 
W przypadku zdemineralizowanej zębiny, zaobserwowany statystycznie istotny spadek twardości, towarzyszący obserwo-
wanym zmianom makroskopowym, sugerowałby wybór mniej oszczędzającej techniki tzn. usunięcie zdemineralizowanej 
tkanki i zastąpienie jej materiałem odtwórczym.    
Słowa kluczowe: mikrotwardość, szkliwo, zębina 

 
 
SUMMARY: 
Introduction: Each of the hard tissues of the tooth plays a different role, from the mechanical point of view. The enamel 
function is abrasion, crumbling of food and protection of the deeper dentin. For this reason, it is definitely harder and re-
sistant to wear. In turn, the role of dentin is the ability to absorb masticatory forces, and what is connected with it - high 
resistance to stresses, strains, a smaller Young's modulus and hardness. There are a lot of factors influencing the choice of 
the method and scope of therapy for demineralization in enamel and dentin. They will include not only the type of tissue, 
location, but also the degree of its mineralization. Decalcified tissues differ clinically from healthy ones, and the degree of 
demineralization dictates to clinicians the procedure: calcification or dissection of damaged tissue and replacement with 
dental material. The degree of tissue mineralization has a direct impact on their hardness, which is why hardness testing 
was used as a tool to identify the degree of changes occurring in the tissues under study. 
Aim of the study: Study of the impact of the degree of mineralization of dental hard tissues on the choice of therapeutic 
methods 
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Material and methods: The samples used for the study were prepared from 6 human permanent teeth, extracted from 
patients aged 18-40, from orthodontic indications. They were collected according to the protocol KB-0012/88/17 PUM in 
Szczecin. For all samples, the measurements of micro-hardness of enamel and dentine and demineralized dentin were 
made with the use of the Knoop indenter fixed in the hardness tester Digital Micro Hardness Tester with iVision - HV soft-
ware (Testlab, Poland). Five cavities were made on each sample with a duration of 10 s per test and a load of 100g. The 
normality of the data distribution was checked using the Shapiro-Wilk test. Statistical significance was set at the level of 𝑝 
<0.05. 
Results: The hardness of the healthy enamel examined by the Knoop method ranged from 365 - 420KHN, and the demin-
eralised enamel 365 - 370 KHN. Despite the significant difference in the macroscopic image of the enamel and the degree 
of mineralization tested with the DIAGNOdent pen (healthy - read: 0-12, demineralized: reading - 13-24), the difference in 
hardness did not reach statistical significance. The hardness of healthy dentin examined by the Knoop method was in the 
range of 70 - 80KHN, and demineralized 25 - 32KHN. In the case of this tissue, along with the difference in the macroscopic 
image, the hardness of the demineralized dentin compared to the healthy one was statistically significantly lower. 
Conclusions: Despite of the clinically observed difference between healthy and decalcified enamel, no significant differ-
ences were observed in the microhardness study. It would suggest (especially if the descaling does not concern the deeper 
dentin) saving the technique and behavior of the enamel and increasing the degree of its mineralization by using calcifica-
tion preparations. 
In the case of demineralized dentin, a statistically significant decrease in hardness, accompanying the observed macro-
scopic changes, would suggest choosing a less-sparing technique, i.e. removing demineralized tissue and replacing it with 
a restorative material. 
Key words: microhardness, enamel, dentin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


