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STRESZCZENIE:    Szybko rosnąca liczba złamań kłykcia żuchwy oraz określone powikłania wynikające z uszkodzenia elementów struktural-
nych stawu skroniowo-żuchwowego sprawiają, że niniejsza praca badawcza jest bardzo aktualna. Zbyt późne wykrywanie 
zaburzeń w obrębie stawu prowadzi do wtórnych zmian patologicznych, zapalenia kości i stawów, zniekształcającej strukturę 
żuchwy choroby zwyrodnieniowej stawów oraz urazów usztywnionego stawu skroniowo-żuchwowego, które powodują 
ograniczenia w zakresie otwierania ust, żucia i przełykania, zaburzenia oddechu, zmniejszenie lub utratę zdolności do pracy, a 
także niepełnosprawność. Wczesna diagnostyka zaburzeń wewnątrzstawowych może zapobiec długotrwałym powikłaniom 
czynnościowym, wywołanym przez urazy stawu skroniowo-żuchwowego.

  W celu wczesnego wykrywania i analizy organicznych zmian patologicznych w chrzęstnych i kostnych tkankach elementów 
strukturalnych stawu skroniowo-żuchwowego, spowodowanych przez pourazowe złamania kłykcia żuchwy, 22 pacjentów 
poddano ogólnym badaniom klinicznym, obrazowaniu MRI oraz badaniom immunoenzymatycznym pod kątem identyfi-
kacji biochemicznych markerów uszkodzenia tkanek łącznych (pirydynolina i deoksypirydynolina) w moczu. Zgodnie z wyni-
kami badań rezonansu magnetycznego, do powikłań powstających w wyniku złamań żuchwy należą: przemieszczenie krążka 
stawowego, zniekształcenie, zrost, perforacja lub ucisk, napięcie lub przerwania więzadła oraz uraz powierzchni stawowych. 
Wyniki badań biochemicznych wykazały gwałtowny wzrost poziomu pirydynoliny i deoksypirydynoliny przed leczeniem oraz 
brak normalizacji po 21 dniach leczenia. 

SŁOWA KLUCZOWE:   złamania wyrostka stawowego żuchwy, staw skroniowo-żuchwowy

ABSTRACT:   TA rapidly increasing number of mandibular condylar  fractures and some complications related to injuries of temporomandibu-
lar elements make this study important. Intra-articular disorders lead to secondary pathological findings such as osteoarthritis, 
deforming osteoarthrosis, and temporomandibular joint ankylosis that limits mouth opening, mastication, swallowing, breath-
ing, and decreased/lost working capacity or disability. Early diagnosis of intra-articular disorders can prevent from long-lasting 
functional complications caused by temporomandibular joint injuries.

  This study was performed for the purpose of early detection and investigation of organic pathological changes in the cartilagi-
nous and osseous tissues of the temporomandibular joint caused by traumatic fractures of the mandibular condyle. Twenty pa-
tients underwent a general clinical examination, magnetic resonance imaging (MRI), and immune-enzyme testing for biochem-
ical markers of connective tissue injury (pyridinoline and deoxypyridinoline) in urine. Disk dislocation, deformation, adhesion, 
perforation or squeeze, tension or disruption of ligaments, and injury of articular surfaces are among complications of mandibu-
lar fractures that can be revealed on MRI. As regards biochemical findings, we revealed a sharp rise in the levels of pyridinoline 
and deoxypyridinoline before treatment and a lack of stabilization within 21 days of treatment.
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WPROWADZENIE

Złamania żuchwy dominują w całkowitej liczbie etiologii urazo-
wych, prowadzących do rozwoju patologii okolicy szczękowo-
-twarzowej, stanowiąc 74–90% wszystkich przypadków, podczas 
gdy odsetek złamań wyrostków kłykciowych żuchwy zawiera się 
w przedziale od 26% do 40% [1, 2].

Anatomicznie i fizjologicznie uwarunkowane szczelne połącze-
nie pomiędzy kością żuchwy a stawem skroniowo-żuchwowym, 

jak również jego wielofunkcyjność w układzie szczękowo-twarzo-
wym, powoduje, że stanowi on zintegrowany mechanizm. Dlate-
go pourazowe złamania żuchwy wpływają bezpośrednio na jego 
elementy strukturalne i mogą powodować długotrwałe zaburze-
nia czynnościowe [3].

Zbyt późne wykrywanie zaburzeń w obrębie stawu nieuchronnie 
prowadzi do wtórnych zmian patologicznych, zniekształcającej 
choroby zwyrodnieniowej stawów oraz oddzielania się nasad od 
trzonów kości. W konsekwencji nierozpoznany uraz mechaniczny 
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MATERIAŁ I METODY

W badaniu wzięło udział 22 mężczyzn w wieku od 18 do 25 lat. 
Wszyscy badani mieli pourazowe złamania stawów skronio-
wo-żuchwowych, a w latach 2014-2016 poddani byli leczeniu 
w oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej Lviv Regional Cli-
nical Hospital oraz Lviv City Clinical Emergency Care Hospi-
tal. U wszystkich pacjentów zaobserwowano objawy kliniczne 
ostrego pourazowego zapalenia stawu skroniowo-żuchwowego 
(ból, obrzęk, ograniczenie otwierania jamy ustnej itd.). Zgodnie 
ze wskazaniami klinicznymi u pacjentów wykonano osteosyn-

wyrostków kłykciowych, obserwowany u nastolatków, prowadzi 
do choroby zwyrodnieniowej oraz zesztywnienia (ankylozy) sta-
wu skroniowo-żuchwowego [4, 5].

Zgodnie z naszymi poprzednimi badaniami, częstość i rodzaje 
urazów stawu skroniowo-żuchwowego w znacznym stopniu uza-
leżnione są od lokalizacji złamania, mocy uderzenia i stopnia wy-
pchnięcia. W stawie skroniowo-żuchwowym obserwowane są ura-
zy powybuchowe, napięcia lub przerwania więzadeł stawowych, 
wypchnięcia krążka stawowego, uciski i zniekształcenia, a także 
naruszenia integralności torebki stawowej [6].

Dwa typy kolagenu (I i II) znajdujące się w strukturze stawu skro-
niowo-żuchwowego, czynią jego strukturę wyjątkową. Niektóre 
połączenia krzyżowe między pewnymi stabilizującymi cząsteczka-
mi kolagenowymi – przedstawianymi jako pirydynolina i deoksy-
pirydynolina, będącymi najbardziej typowymi dla tkanki kostnej, 
a jeżeli chodzi o tę ostatnią, najczęściej obserwowaną w kolagenie 
typu I – widoczne są w osseinie. Pirydynolina obserwowana jest 
głównie w chrząstkach i więzadłach (kolagen typu II) [7, 8]. Pirydy-
nolina i deoksypirydynolina nie ulegają procesom metabolicznym 
w trakcie resorpcji kolagenu, lecz wydalane są z moczem. Dlatego 
– według licznych źródeł – kompleks pirydynoliny i deoksypiry-
dynoliny służy jako wiarygodny wskaźnik destrukcji tkanek kost-
nych i chrzęstnych spowodowanych pourazowymi uszkodzeniami 
stawu skroniowo-żuchwowego, pozwala na wczesną diagnostykę 
różnicową oraz ocenę uszkodzenia elementów strukturalnych sta-
wu skroniowo-żuchwowego, a ponadto umożliwia zaplanowanie 
odpowiedniego leczenia i rehabilitacji pacjentów z pourazowymi 
złamaniami wyrostków kłykciowych żuchwy [9].

Celem niniejszego badania jest wczesna diagnostyka urazów ob-
serwowanych w obrębie chrzęstnych i kostnych tkanek stawu 
skroniowo-żuchwowego, które są efektem pourazowych złamań 
wyrostków stawowych żuchwy, wykrytych w trakcie diagnostyki 
przy użyciu MRI i badań biochemicznych.

Ryc. 1.  Złamanie główki wyrostka stawowego po stronie prawej oraz szyjki wyrostka stawowego po stronie lewej, z rotacją części dystalnej, przedstawiono na Rycinach 1.1 i 1.2 oraz 
obrazach E*GRE-zależnych.

Ryc. 2.  Zmarszczony kontur dolnego pasma włóknistego, zobrazowanego za pomocą 
sekwencji impulsów PD FSE, wskazuje na obecność lekkiego rozdarcia.



33

artykuł oryginalny / original article

POL PRZEGL CHIR, 2017: 89 (3), 31-35

W celu oszacowania ryzyka uszkodzenia tkanek kostnych i chrzęst-
nych okolicy skroniowo-żuchwowej, zastosowano test immunoenzy-
matyczny oraz zestaw reaktywnych substancji produkcji firmy Me-
tra DPD (Francja), który służy do określenia poziomu pirydynoliny 
i deoksypirydynoliny w moczu. Fala pomiaru miała długość 405 nm, 
zakres pomiarowy wynosił 1.1–300 nM, a czułość analityczna wyno-
siła 1,1 nmol/l [10, 11]. Badania laboratoryjne przeprowadzane były 
przed leczeniem oraz po 21, 30 i 180 dniach po unieruchomieniu.

Matematyczne i statystyczne przetwarzanie wszystkich uzyskanych 
wyników liczbowych wykonywano za pomocą komputera osobiste-

tezę wyrostków kłykciowych żuchwy przy użyciu mini-płytek 
tytanowych. Do obrazowania MRI okolicy skroniowo-żuchwo-
wej zastosowano specjalne cewki przeznaczone do diagnostyki 
stawu skroniowo-żuchwowego. Wykonano standardowe skany 
obustronnie przy użyciu następujących sekwencji impulsów: PD 
FSE, T1, T2 i T2*GRE. Uwidocznione zmiany patologiczne ana-
lizowano w płaszczyznach osiowych, czołowych, skośnych czoło-
wych oraz strzałkowych. Optymalna grubość przekroju wynosiła 
1,5–2,5 mm, z przestrzenią pomiędzy nimi wynoszącą 0,5 mm. 
Obszar badania obejmował gałąź żuchwy, dół skroniowy i prze-
wód słuchowy zewnętrzny.

Ryc. 3.  Izointensywne i hiperintensywne sygnały w obrazach T1- i T2-zależnych uwidocznione zostały w szczelinie stawowej, co wskazuje na element krwotoczny, będący objawem 
wylewu krwi do stawu.

Ryc. 4.  Przemieszczenie krążka stawowego z  przywróceniem typowego położenia menisku: przemieszczenie łąkotki ku przodowi obserwowane jest przy zamkniętych ustach, 
podczas gdy typowa alokacja łąkotki występuje przy ustach otwartych.
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Średnia wartość wzrostów wynosiła odpowiednio 150,82 ± 10,73 
i 37,00 ± 2,22 nmol/mmol kreatyniny (Tabela 1).

Spadek poziomu pirydynoliny i deoksypirydynoliny w ciągu 21 dni 
po leczeniu nie był istotny i wynosił odpowiednio: 136,36 ± 33,64 
i 10:50 ± 2:36 nmol/mmol kreatyniny. Badane wskaźniki uległy 
zmniejszeniu do minimalnego poziomu lub do poziomu – odpo-
wiednio – 121,27 ± 31,05 ± 9:40 i 02:12 nmol/mmol kreatyniny 
i osiągnęły prawidłowy zakres, odpowiednio, 66,45 ± 3,82 i 9,19 ± 
1,15 nmol/mmol kreatyniny, dopiero po upływie pół roku.

Porównanie średnich wartości poziomu pirydynoliny i deoksypi-
rydynoliny, uzyskanych przed rozpoczęciem leczenia oraz 21, 30 
i 180 dni po zabiegu, wykazało statystycznie istotne różnice między 
nimi. Porównanie średnich wartości poziomu pirydynoliny i de-
oksypirydynoliny, otrzymane 21 i 30 dni oraz 6 miesięcy po zabie-
gu, wykazało istotne różnice między nimi (p<0,001). Porównanie 
średnich wartości poziomu pirydynoliny i deoksypirydynoliny, 
otrzymane 30 dni i 6 miesięcy po zabiegu, wykazało statystycznie 
znaczącą różnicę między nimi. W konsekwencji – u pacjentów 
poddanych badaniu wykazano znaczny spadek wartości średnich 
poziomów pirydynoliny i deoksypirydynoliny (p<0,001).

W dniu wypisu ze szpitala (21 dni po zabiegu), normalizację po-
ziomu pirydynoliny i deoksypirydynoliny obserwowano nieste-
ty jedynie u dwóch pacjentów (9,09 ± 6,27). W trakcie badania 
kontrolnego, przeprowadzonego 30 dni po zabiegu, prawidłowe 
wartości zostały stwierdzone tylko u 4 chorych (18: 18% ± 8:42). 
Normalizację stężenia pirydynoliny i deoksypirydynoliny obser-
wowano w trakcie zaplanowanego badania (6 miesięcy po urazie) 
tylko u 10 pacjentów, co stanowi mniej niż połowę wszystkich 
przypadków (45,45% ± 10,87).

WNIOSKI

Rezonans magnetyczny stanowi (jak dotąd) jedyną, pełnowartościową 
technikę diagnostyczną, która jest stosowana do wykrywania urazów 
stawu skroniowo-żuchwowego i pozwala nie tylko na stwierdzenie 
występowania anatomicznych patologii w obrębie tkanek miękkich 

go z zainstalowanym pakietem oprogramowania StatSoft Statistica 
8. Zdefiniowano średnie, względne wskaźniki i błędy. Do porów-
nywania uzyskanych wartości zastosowano kryterium Wilcoxona.

WYNIKI

W badaniach MRI, które oceniały rodzaj złamań wyrostka kłyk-
ciowego żuchwy, u 22 pacjentów stwierdzono uszkodzenia ele-
mentów skroniowo-żuchwowych o różnym nasileniu i charakte-
rze. Najczęściej dochodziło do następujących rodzajów uszkodzeń 
struktur stawowych:

• wylew krwi do stawu – 20 pacjentów (90,91 ± 6,27%)
• przemieszenie krążka stawowego –15 pacjentów 68,18 ± 10,16
• zniekształcenie krążka stawowego – 12 chorych (54,55 ± 

10,87% )
• zrost krążka stawowego – 8 osób (36,36 ± 10: 50%)
• perforacja krążka stawowego – 3 przypadki (13,64 ± 7: 

49%)
• naprężenie wiązadła – 15 pacjentów (68,18 ± 10.16%)
• przerwanie więzadła – 6 przypadków (27,27 ± 9,72%)
• uszkodzenie powierzchni stawowych – 5 chorych (22,73 ± 

9,14%).

Złamanie wyrostka kłykciowego w postaci ukośnej linii o wyso-
kim sygnale, przechodzące przez główkę wyrostka stawowego po 
stronie prawej oraz szyjkę wyrostka stawowego po stronie lewej, 
zostały przedstawione na rycinach 1.1 i 1.2.

Zmarszczony kontur dolnego pasma włóknistego, zobrazowany 
za pomocą sekwencji impulsów PD FSE, wskazuje na obecność 
lekkiego rozdarcia (Rycina 2). Ryc. 2.

Wylew krwi do stawu został przedstawiony na rycinach 3.1 i 3.2 jako 
sygnał hiperintensywny w obrazach T1- i T2-zależnych. Rozdarciu 
łąkotki towarzyszą dwa hipointensywne fragmenty, zlokalizowane 
wokół główki wyrostka stawowego i niezmieniające swojego poło-
żenia w stosunku do niej podczas otwierania ust. Ryc. 3.1. Ryc. 3.2.

Izointensywne i hiperintensywne sygnały w obrazach T1- i T2-za-
leżnych uwidocznione zostały w szczelinie stawowej, co wskazuje 
na element krwotoczny, będący objawem wylewu krwi do stawu 
(Ryciny 3.1 i 3.2).

Należy zwracać uwagę na dynamikę skanowania stawu, która 
umożliwia ocenę mechaniki tej struktury anatomicznej i wykry-
wanie patologii objawiającej się jako przemieszczenie łąkotki (Ry-
cina 4.1 i 4.2). Ryc. 4.1 Ryc.4.2

Na rycinie 5 przedstawiona została perforacja krążka stawowego spo-
wodowana przez sztywne przemieszczenie powierzchni stawowych.

U 18 pacjentów (90,00 ± 6,88%) wystąpiły wylewy krwi do stawu 
w połączeniu z uszkodzeniem krążka stawowego, w 19 przypad-
kach (95,00 ± 5,00%) wylewom krwi do stawu towarzyszyło na-
pięcie lub przerwanie więzadeł, tylko w 3 przypadkach (15,00 ± 
8,19%) wylewy krwi do stawu występowały razem z uszkodzeniem 
powierzchni stawowych. 

Badania biochemiczne wykazały gwałtowny wzrost poziomu pi-
rydynoliny i deoksypirydynoliny przed zastosowaniem leczenia. 

Ryc. 5. Perforacja krążka stawowego.
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dzy wynikami badań biochemicznych a obrazami rezonansu magne-
tycznego, co pozostaje zgodne z klinicznym obrazem pourazowego 
zapalenia stawu skroniowo-żuchwowego. Brak pełnej normalizacji 
poziomu pirydynoliny i deoksypirydynoliny w odpowiednim czasie 
wskazuje na konieczność opracowania nowych strategii leczenia ura-
zów okolicy skroniowo-żuchwowej, mających na celu zapobieganie 
rozwojowi pourazowej choroby zwyrodnieniowej oraz zesztywnienia 
(ankylozy) stawu skroniowo-żuchwowego.

i struktur włóknistych, ale służy również za narzędzie pomocne przy 
wyborze odpowiedniego sposobu leczenia. Wyniki badań bioche-
micznych potwierdzają obecność rozpoczynających się, organicznych 
zmian patologicznych, obserwowanych w elementach strukturalnych 
stawu skroniowo-żuchwowego zarówno kostnych, jak i włóknistych. 
Ostry i długotrwały wzrost poziomu pirydynoliny i deoksypirydyno-
liny świadczy o uszkodzeniu tkanki kostnej i zniszczeniu chrząstki 
stawowej. We wszystkich przypadkach wykazano ścisłą korelację mię-

PIŚMIENNICTWO
1.  Barde D., Mudhol A., Madan B.: Prevalence and pattern of mandibular fracture 

in Central India Natl. J. Maxillofac. Surg. 2014; 5 (2): 153–156.

2. Idashkina N.H.: Retrospective analisis of 990 cases of mandibular fractures. 
Ukrainian Medical Almanac. 2014; 17 (2): 34–36.

3. Ebenezer V., Ramalingam B.: Comparison of approaches for the rigid fixation 
of sub-condylar fractures. J. Maxillofac. Oral Surg. 2011;10: 36–44.

4. Telishevska U.D.: Untimely diagnosed mandibular condylar fractures as a cau-
se of temporomandibular disorders. Dentalnews. 2015; 2: 40–44. [Ukrainian]

5. Salé H., Hedman L., Isberg A.: Accuracy of patients’ recall of temporomandi-
bular joint pain and dysfunction after experiencing whiplash trauma: a pro-
spective study. J. Am. Dent. Assoc. 2010; 141 (7): 879–886.

6. Pohranychna K.R., Nazarevych M.R., Komnatska I.M., Dutka I.Y., Meleh B.Y.: 
MRI diagnostics of temporomandibular joint injuries associated with mandi-
bular condyle fractures. Journal of Medicine and Biological Problems. 2014; 

2 (2): 108–112. [Ukrainian]

7. Wadhwa S., Kapila S.: TMJ disorders: future innovations in diagnostics and 
treatment. J. Dent. Educ. 2008; 8 (72): 930–947.

8. Imada M., Tanimoto K., Ohno S.: Changes in urinary bone resorption markers 
(pyridinoline, deoxypyridinoline) resulting from experimentally-induced oste-
oartritis in the temporomandibular joint of rats. Cranio. 2003; 21 (1): 38–45.

9. Tanimoto K., Ohno S., Imada M.: Utility of urinary pyridinoline and deoxy-
pyridinoline ratio for diagnosis of osteoarthritis at temporomandibular joint. 
Journal of Oral Pathology and Medicine. 2004; 33 (4): 218–223.

10.  Chayka A.M., Karpishchenko A.I., Berestovskaya V.S.: Medical laboratory 
diagnostics: programmes and algorythms: guidelines for physitions. Moscow, 
Geotar-media 2014; 692.

11. Himion L.V., Yashchenko O.B., Danyliuk C.V.: Clinical assessment of labora-
tory tests results: handbook Kyyv, Pergam 2014; 112.

DOI:

Spis treści:

Prawa autorskie:

Konflikt interesów:

Autor do korespondencji:

Cytowanie pracy:

Liczba słów: 1800                 Liczba stron: 5                 Tabele: 1                 Ryciny: 5                 Piśmiennictwo: 11

10.5604/01.3001.0010.1022

http://ppch.pl/resources/html/articlesList?issueId=9993

Copyright © 2017 Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny. Published by Index Copernicus Sp. z o. o. All rights reserved.

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów. 

A.R. Stasyshyn:  Department of Surgery and Endoscopy Faculty of Postgraduate Medical Education Lviv, National  
Medical University, Lviv, Ukraine; e-mail: astasyshyn@i.ua 

Pohranychna Kh R., Stasyshyn A.R. , Matolych U.D.; Early diagnostics of temporomandibular joint structural elements 
injures caused by traumatic mandibular bone fractures; Pol Przegl Chir 2017: 89 (3): 31-35


