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Streszczenie
Autorzy podejmuj¹ próbê wstêpnej oceny 
obci¹¿eñ najbardziej zagro¿onych uk³adów: 
nerwowego i miê�niowo-szkieletowego u opera-
torów pracuj¹cych w technikach zespo³owych 
w mikroskopie operacyjnym. Szczegó³owa 
analiza dotyczy g³ównie odcinka szyjnego 
krêgos³upa.

Summary
The authors make an attempt At the initial 
assessment of loads to the most severely 
endengered systems-nervous and muscle-
sceletal in case of operators working according to 
team procedures with the operative microscope. 
The detailed analysis covers the cervical spine.

Wykonywanie zawodu lekarza stomatologa, jak 
równie¿ asyst stomatologicznych i pomocni-
czego personelu stomatologicznego zawsze 
wi¹¿e siê z ró¿norodnymi obci¹¿eniami orga-
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nizmu wynikaj¹cymi z negatywnych nastêpstw 
krótko lub d³ugotrwa³ych oddzia³ywañ nieko-
rzystnych czynników fizycznych, chemicznych, 
biologicznych, a tak¿e psychicznych [1, 5].
Codzienne czynno�ci kliniczne w stomatologii 
kreuj¹ szereg obci¹¿eñ ró¿nych uk³adów orga-
nizmu operatora i personelu stomatologicznego. 
Najbardziej wyeksponowanymi uk³adami na 
obci¹¿enia statyczne s¹: nerwowy, miê�niowo-
szkieletowy i wzrokowy [2, 3, 4, 5].
Wed³ug ukierunkowanych na operatorów w sto-
matologii, prowadzonych od kilku lat przez 
neurochirurgów, ortopedów i okulistów, wstêp-
nych badañ porównawczych, wprowadzenie do 
procedur klinicznych w stomatologii mikroskopu 
operacyjnego, wcale nie wyeliminowuje 
obci¹¿eñ powy¿szych uk³adów, a jedynie je 
redukuje [6]. 
Powy¿sze stwierdzenie wynika jedynie z do-
tychczasowych obserwacji klinicznych spe-
cjalistów. Ze wzglêdu na brak materia³u do 
badañ i krótki czas istnienia mikroskopu na 
polskim rynku stomatologicznym niemo¿liwym 
jest w chwili obecnej przeprowadzenie 
szczegó³owych badañ porównawczych typu 
RTG lub RM, dotycz¹cych chocia¿by analizy 
obci¹¿eñ poszczególnych odcinków krêgos³upa 
operatora.

Krêgos³up, a szczególnie jego odcinek szyjny, 
jest u operatorów w stomatologii wykonuj¹cych 
codzienne czynno�ci kliniczne ze wzglêdu na 
przyjmowan¹ pozycjê przy pracy zawsze 
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nywana w pozycji wymuszonej w obci¹¿eniu 
statycznym, które w porównaniu z obci¹¿eniem 
dynamicznym jest zdecydowanie bardziej 
szkodliwe dla wszystkich uk³adów, a szczególnie 
dla nerwowego i miê�niowo-szkieletowego. 
Inaczej interpretuj¹c, wykonuj¹cy ciê¿k¹ pracê 
fizyczn¹ rolnik lub robotnik pracuj¹cy np. m³otem 
pneumatycznym maj¹ o wiele mniejsze zmiany 
w krêgos³upie szyjnym ni¿ lekarze denty�ci, 
poniewa¿ ich czynno�ci zawodowe zwi¹zane s¹ 
z ci¹g³ym przemieszczaniem, a wiêc ruchem 
(dynamik¹), i pomimo tego, ¿e wymagaj¹ 
wiêkszego wydatku energetycznego, s¹ jednak 
mniej obci¹¿aj¹ce poszczególne uk³ady, a szcze-
gólnie krêgos³up szyjny. 
Szeroko przeprowadzone specjalistyczne ba-
dania radiogramów krêgos³upa szyjnego lekarzy 
stomatologów (grupa zasadnicza) i przed-
stawicieli innych zawodów (grupa kontrolna) 
wykaza³y nieporównywalnie zwiêkszone 
wystêpowanie zmian patologicznych na 
niekorzy�æ grupy zasadniczej. Dowodzi to, ¿e 
wykonywanie zawodu operatora w stomatologii 
jest szczególnie obci¹¿aj¹ce krêgos³up, a naj-
bardziej jego odcinek szyjny [4] (fot. 1a,b) (fot. 
2a,b) (fot. 3a,b) (fot. 4a,b).

w wiêkszym lub mniejszym stopniu przeci¹¿ony. 

Wed³ug obserwacji w³asnych, stopieñ prze-
ci¹¿enia jest uzale¿niony od techniki pracy, a �ci-
�lej rzecz ujmuj¹c od uwarunkowañ ergono-
micznych, a wiêc umiejêtno�ci adaptacji pacjenta 
i kooperacji z asyst¹ (asystami). Bez wzglêdu 
jednak na technikê pracy lekarzy stomatologów 
obci¹¿enia, jakim ulega krêgos³up szyjny 
prowadz¹ w konsekwencji do zwyrodnieñ i trwa-
³ych uszkodzeñ, co jest przyczyn¹ szeregu bólów 
o ró¿nym natê¿eniu, w znacznym stopniu ogra-
niczaj¹cych wykonywanie pracy, a wielokrotnie 
uniemo¿liwiaj¹cych normalne funkcjonowanie 
zawodowe i pozazawodowe. Przeprowadzone 
przez autorów obszerne badania ankietowe 
wykaza³y, ¿e objawy chorobowe zwi¹zane ze 
zmianami zwyrodnieniowymi krêgos³upa szyj-
nego s¹ �ci�le zwi¹zane z liczb¹ przepra-
cowanych lat i pozycj¹, jak¹ dany lekarz sto-
matolog przyjmowa³ podczas wykonywania 
zawodu [4]. Badaj¹c równolegle odpowiednie 
grupy wiekowe osób rekrutuj¹cych siê z innych 
zawodów nie stwierdzono tak dora�nie 
zg³aszanych dolegliwo�ci ze strony krêgos³upa 
szyjnego. Nale¿y wzi¹æ wiêc pod uwagê fakt, ¿e 
zdecydowana wiêkszo�æ rutynowych czynno�ci 
klinicznych lekarza stomatologa jest wyko-
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Nervous and muscleskeletal systems load analysis 
in dental operators working with the operative microscope

1aFot. 1a. 
Pacjent lat 65, mê¿czyzna, lekarz stomatolog, 40 lat pracy 
zawodowej. Obraz rtg krêgos³upa szyjnego w projekcji 
bocznej z widocznymi masywnymi zmianami w obrêbie 
stawów miêdzywyrostkowych w czê�ci górnej, zniesienie
fizjologicznej lordozy szyjnej. W dolnym odcinku widoczne 
obni¿enie wysoko�ci przestrzeni miêdzytrzonowych z widocz-
nym skostnieniem w obrêbie wiêzad³a pod³u¿nego przedniego.

1bFot. 1b. 
Rolnik 63 lata, mê¿czyzna. 
Niewielkiego stopnia 
zmiany zwyrodnieniowe 
i przeci¹¿eniowe w stawach 
miêdzykrêgowych. 
Dyskopatia C5 - C6. 
Pocz¹tkowa osteofitoza.

2aFot. 2a. 
Pacjent lat 40, mê¿czyzna, 
lekarz stomatolog, 14 lat 
pracy zawodowej. Obraz 
rtg krêgos³upa szyjnego 
w projekcji bocznej z wido-
cznymi pocz¹tkowymi zmia-
nami w obrêbie stawów 
miêdzywyrostkowych 
w czê�ci górnej. W czê�ci 
przedniej widoczne zwa-
pnienia w obrêbie wiêzad³a 
pod³u¿nego przedniego.

1a

2b

2a1b

2bFot. 2b. 
Pracownik banku 42 lata, mê¿czyzna. 
18 lat pracy zawodowej. Sp³ycenie 
lordozy szyjnej w nieznacznym stopniu. 
Drobne zmiany zwyrodnieniowe na 
krawêdziach trzonów krêgów.



3aFot. 2a. 
Pacjent 65 lat, kobieta, lekarz stomatolog 
39 lat pracy zawodowej. Obraz rtg krêgo-
s³upa szyjnego w projekcji bocznej 
z widocznymi masywnymi zmianami 
zwyrodnieniowymi z wielopoziomowymi 
dyskopatiami oraz zmianami w stawach 
miêdzywyrostkowych. Zniesienie fizjolo-
gicznej lordozy szyjnej. Osteoporoza.
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Wprowadzenie do codziennej operatywy mikro-
skopu operacyjnego powoduje fiksacjê operatora 
przy tym urz¹dzeniu, a co za tym idzie pomimo 
zachowania naturalnych krzywizn krêgos³upa 
zdecydowanie zwiêkszone obci¹¿enia statyczne 
wynikaj¹ce z uwarunkowañ technicznych pracy 
w mikroskopie (fot. 6), (fot. 7).

Mo¿liwo�æ dynamizacji operatora podczas pracy 
w mikroskopie jest równie¿ minimalna i dotyczy 
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g³ównie koñczyn dolnych [7]. Obci¹¿enie sta-
tyczne zwi¹zane jest z wymuszon¹ pozycj¹ cia³a, 
z bezruchem oraz d³ugotrwa³ym skurczem miê-
�ni. Praca o charakterze statycznym to praca 
wykonywana si³¹ miê�ni utrzymywanych w sta-
³ym po³o¿eniu i jest praktycznie charaktery-
styczna dla prawie wszystkich czynno�ci 
klinicznych w stomatologii, szczególnie w mi-
kroskopie operacyjnym. (fot.8), (fot. 9).
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3bFot. 3b. 
Ekspedientka, 64 lata, kobieta, 
41 lat pracy zawodowej. Obraz 
rtg krêgos³upa szyjnego w pro-
jekcji bocznej pokazuje zmiany 
zwyrodnieniowe zlokalizowane 
g³ównie w stawach miêdzywy-
rostkowych, oraz pocz¹tkowe 
zmiany na krawêdziach trzonów.

4aFot. 4a. 
Pacjent 34 lata, kobieta, lekarz stomatolog, 
10 lat pracy zawodowej. Obraz rtg krêgo-
s³upa szyjnego w projekcji bocznej poka-
zuje wyprostowanie fizjologicznej lordozy 
szyjnej z dyskretnym za³amaniem 
krzywizny krêgos³upa.

4bFot. 4b. 
Nauczyciel 42 lata, kobieta 18 lat 
pracy zawodowej. Obraz rtg krêgo-
s³upa szyjnego w projekcji bocznej 
pokazuje dyskretne, pocz¹tkowe 
zmiany zwyrodnieniowe.

5aFot. 5a. 
Lekarz stomatolog, mê¿czyzna. 42 lata, 
18 lat pracy zawodowej.  Zniesienie 
lordozy szyjnej. Zmiany zwyrodnienio-
wo-dyskopatyczne  w obrêbie trzonów 
krêgów, zmiany przeci¹¿eniowe 
w stawach miêdzykrêgowych.

5bFot. 5b. 
Pracownik fizyczny, mê¿czyzna, 43 lata. 
Obraz rtg krêgos³upa szyjnego w projek-
cji bocznej uwidacznia pocz¹tkowe 
dyskretne zmiany zwyrodnieniowe.

6i7Fot. 6 i 7. 
Fiksacja cia³a operatora 
podczas pracy w mikro-
skopie operacyjnym.

8i9Fot. 8 i 9. 
Praca w mikroskopie 
operacyjnym ma charakter 
wybitnie statyczny.  

W wysi³ku statycznym swobodny przep³yw krwi 
jest zahamowany przez skurcz miê�nia, a zbie-
raj¹ce siê produkty przemiany materii powoduj¹ 
zakwaszenie, zmêczenie i bóle miê�niowe. 
Wp³yw na obci¹¿enie statyczne ma kilka 
czynników, których znajomo�æ i analiza 
umo¿liwiaj¹ jego ocenê. Do czynników tych 
nale¿¹: rodzaj przyjêtej pozycji cia³a podczas 
wykonywanych czynno�ci zawodowych (z mi-
kroskopem - sta³a, wymuszona), mo¿liwo�æ 
zmiany przyjêtej pozycji cia³a (z mikroskopem - 
praktycznie niemo¿liwa), stopieñ wymuszenia 
zajmowanej pozycji (z mikroskopem - bardzo 
wysoki), po³o¿enie koñczyn i ich czynno�ci 
ruchowe (z mikroskopem: koñczyn górnych  
sta³e; koñczyn dolnych - mo¿liwa dynamizacja). 
W przeciwieñstwie do obci¹¿enia statycznego, 
obci¹¿enie dynamiczne lub praca dynamiczna 
wykonywana jest dziêki ruchom poszczególnych 
miê�ni lub grup miê�ni [8]. Intensywno�æ tego 
typu pracy w stomatologii jest stosunkowo ma³a. 
Inaczej interpretuj¹c obci¹¿enie dynamiczne 
w stomatologii jest niskie [9, 10].
Obci¹¿enie statyczne lekarza pracuj¹cego w mi-
kroskopie operacyjnym, a wiêc prawie zupe³ny 
brak dynamizacji poszczególnych czê�ci cia³a, 
mo¿e byæ jedynie skompensowane skróceniem 
czasu zabiegu poprzez zastosowanie techniki - 
g³ównie na 6 r¹k - a co za tym idzie skuteczn¹, 
perfekcyjn¹ komunikacjê manualn¹ pomiêdzy 
poszczególnymi cz³onkami zespo³u stomato-
logicznego. W konsekwencji powoduje to 
wyra�ne przy�pieszenie zabiegu przy utrzymaniu 
wysokiego standardu wykonywanych us³ug 
i mniejszym zmêczeniu cz³onków zespo³u [11, 12]
Zmêczenie jest efektem fizjologicznym wywo-
³anym - w przypadku zespo³u stomatologicznego 
- prac¹ fizyczn¹ o charakterze statycznym [2]. 
Obci¹¿enie statyczne w stomatologii i konsek-
wencje zdrowotne dotycz¹ce cz³onków zespo³u 

stomatologicznego g³ównie operatora nie jest 
tematyk¹ now¹. By³a ju¿ poruszana i opisywana 
w latach 70. XX wieku [13, 14, 15] i obejmuje 
wszystkie mo¿liwe aspekty dotycz¹ce ergonomii 
w szeregu innych profesji. 
Bez wzglêdu na technikê pracy najbardziej 
nara¿on¹ czê�ci¹ organizmu operatora jest 
krêgos³up [16, 17]. 

Wed³ug za³o¿eñ badawczych mikroskop 
operacyjny jest jedyn¹ pomoc¹ optyczn¹, która 
poprzez wymuszenie odpowiedniej pozycji 
powinna oszczêdzaæ krêgos³up szyjny operatora 
[11]. 
Wed³ug obowi¹zuj¹cej w Polsce listy chorób 
zawodowych schorzeñ, które mog¹ byæ uznane 
u stomatologów za zawodowe, a wynikaj¹ 
bezpo�rednio z obci¹¿eñ uk³adu nerwowego 
i miê�niowo-szkieletowego jest kilka [1]. S¹ one 
jednak tak dotkliwe, ¿e niejednokrotnie poprzez 
silne bóle zmniejszaj¹ komfort pracy, czy te¿ 
eliminuj¹ czasowo lub na sta³e operatora w sto-
matologii z wykonywanego zawodu. Coraz 
wiêksza liczba lekarzy dentystów poddawana 
jest operacjom neurochirurgicznym g³ównie 
krêgos³upa szyjnego lub lêd�wiowego.
Najczê�ciej wykonywanym zabiegiem jest 
wstawianie protez ruchomych lub nieruchomych 
dysków, inaczej zwanych implantami dysków. 
Oprócz wszczepiania implantów dodatkowo 
w krêgos³upie lêd�wiowym wymagana jest 
stabilizacja tylna jego poszczególnych jednostek 
ruchowych. Czê�æ lekarzy po takich zabiegach 
wraca do pracy, czê�æ jednak przechodzi w stan 
spoczynku. 
Pomimo tego, ¿e mikroskop operacyjny zosta³ po 
raz pierwszy wprowadzony do stomatologii 
przez S. Kima ju¿ w 1974 roku [18], to jego 
spopularyzowana obecno�æ w Polsce datuje siê, 
tak na dobr¹ sprawê zaledwie od kilku lat. 
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6 7

8 9



Techniki pracy zespo³owej - szczególnie ta na 6 
r¹k - s¹ równie¿ stosunkowo m³ode w naszym 
kraju i nie zawsze - g³ównie z uwarunkowañ 
ekonomicznych a tak¿e innych - entuzjastycznie 
praktykowane.
Prowadzone badania nad obci¹¿eniami uk³adu 
nerwowego i miê�niowo-szkieletowego lekarzy 
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pracuj¹cych na sta³e w technice pracy na 6 r¹k 
w mikroskopie operacyjnym (fot. 10), (fot. 11) 
bêd¹ musia³y potrwaæ jeszcze wiele lat, g³ównie 
ze wzglêdu na ci¹g³y brak danych, zbyt krótki 
czas obserwacji i fakt, ¿e t¹ technik¹ pracuje 
w Polsce tylko kilkunastu operatorów, a wiêc 
ograniczon¹ ilo�æ materia³u badawczego.
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10i11Fot. 10 i 11. 
Technika pracy na 
sze�æ r¹k w mikroskopie 
operacyjnym w stoma-
tologii klinicznej.
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