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Szumy uszne u chorych z zaburzeniami czynnościowymi 
układu ruchowego narządu żucia

Tinnitus in patients with temporomandibular disorders
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2 katedra i klinika Foniatrii i audiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. sąsiedztwo anatomiczne i podobne pochodzenie filogenetyczne struktur ucha i stawu skroniowo-żu-
chwowego może wpływać na współwystępowanie zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia (Urnż)  
i dolegliwości otologicznych. 
Cel pracy. ocena zaburzeń słuchowych u pacjentów z dysfunkcjami Urnż. 
Materiał i metody. Z 120 osób leczonych stomatologicznie wyodrębniono grupę 18 pacjentów z dolegliwościami usznymi 
i poddano diagnostyce audiologicznej. 
Wyniki. Pacjenci z objawami otologicznymi stanowili 15% pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi Urnż (szumy uszne, 
bóle/tkliwość okolic ucha, uczucie zatkania i pełności w uchu, zawroty głowy). W wyniku skojarzonego leczenia audiologicz-
nego, stomatologicznego, psychologicznego uzyskano ustąpienie dolegliwości/poprawę w 72% (n = 13). 
Wnioski. interdyscyplinarne podejście do pacjentów z dysfunkcjami Urnż może usprawnić proces diagnostyczno-terapeutyczny.
Słowa kluczowe: dolegliwości uszne, szumy uszne, zaburzenia czynnościowe narządu żucia.

Background. aural symptoms may coexist with temporomandibular disorders (tMD) most probably as a result of 
anatomy and phylogenetic origin. 
Objectives. assessment of otologic symptoms among patients suffering from tMD. 
Material and methods. 120 patients with tMD were evaluated. 15% suffering from otologic complaints were referred for fur-
ther audiological management. 
Results. the most common aliment was tinnitus. Pain in pre-auricular area, otalgia, ear tenderness, feeling of ear fullness, hy-
poacusis, vertigo were also presented. regression or improvement of symptoms were observed in 72% after therapy including 
audiological, stomatological and psychological treatment. 
Conclusions. interdisciplinary medical care in patients suffering from tMD with coexistence of otologic complaints is helpful 
in diagnostic and therapeutic process.
Key words: otologic symptoms, tinnitus, tMD/tMJ.

Streszczenie

Summary

Wstęp
szumy uszne, otalgia, uczucie pełności i zatkania uszu 

to objawy wiązane z uszkodzeniem słuchu. Mogą one mieć 
jednak podłoże nieotogenne i towarzyszyć alergii, nowo-
tworom głowy i szyi, chorobom metabolicznym, zaburze-
niom psychicznym [1, 2]. Ww. objawy mogą występować 
u osób z zaburzeniami układu stomatognatycznego (Us) [1, 
3, 4], który obejmuje stawy skroniowo-żuchwowe (ssż), 
zęby, elementy kostne i więzadłowo-mięśniowe. objawy 
otologiczne (oo) powstają w wyniku bezpośredniego są-
siedztwa anatomicznego oraz podobnego pochodzenia 
filogenetycznego i unerwienia struktur ucha oraz okolicy 
ssż [1]. obecnie istnienie oo w zaburzeniach Us tłuma-
czą różne teorie [1, 3, 5]; zaburzenia czynnościowe narzą-
du żucia np. bruksizm (niekontrolowane zaciskanie i/lub 
zgrzytanie zębami) mogą być również ich przyczyną.

Materiał i metody
Z grupy 120 osób z zaburzeniami czynnościowymi ukła-

du ruchowego narządu żucia (Urnż) ankietowo wyodręb-
niono 18 osób (10 kobiet i 8 mężczyzn wieku 15–76 lat – śr. 
42,9 lat), z oo i przeprowadzono diagnostykę audiologicz-

ną. Diagnostyka stomatologiczna obejmowała: ocenę stanu 
uzębienia, objawów bruksizmu (tarczki starcia szkliwa, im-
presje języka, pęknięcia pionowe szkliwa, ubytki przyszyj-
kowe) i funkcji Urnż (tkliwość palpacyjną mięśni Us, tor 
i harmonijność ruchów żuchwy, objawy akustyczne, tj. trza-
ski). Do oceny słuchu zastosowano metody psychofizycz-
ne i obiektywne (badanie akumetryczne, audiometrię tonal-
ną, impedancyjną, charakter szumu). Poproszono badanych 
o subiektywną ocenę szumów w skali 0–10 pkt. (0 – brak 
szumów, 10 – nie do zniesienia). Przeprowadzano też kon-
sultacje psychologiczne. 

Wyniki
chorzy z oo stanowili 15% pacjentów z zaburzenia-

mi czynnościowymi Urnż. najczęściej zgłaszaną dole-
gliwością były szumy uszne (100%); następnie: niedosłuch 
potwierdzony audiologicznie – 56%, otalgia – 50%, tkli-
wość w okolicy ucha – 44%, zawroty głowy – 28%, nad-
wrażliwość na dźwięki – 22%, uczucie zatkania/pełno-
ści – 17% i pulsowania w uchu – 11%. natężenie szumu, 
jak i jego częstotliwość mieściły się w szerokim przedzia-
le (odpowiednio: 5–65 dBHL, 0,125–8 kHz). Średnia subiek-
tywna ocena uciążliwości szumów wynosiła 6,6 ± 2,1 pkt. 
(4–10 pkt.), średnie natężenie 34 ± 4,2 dBHL (10–65 dBHL). 
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stwierdzono dysproporcje między subiektywną oceną 
uciążliwości szumu usznego dla grupy bez niedosłuchu,  
8 osób – 8 pkt. oraz dla grupy z niedosłuchem (10 osób, 
ubytek słuchu > 20 dBHL) – 4,2 pkt. W grupie z ubytkiem 
słuchu stwierdzono obecność istotnych problemów emo-
cjonalnych (przewlekły stres, problemy osobiste, zaburze-
nie funkcjonowania systemu rodzinnego). Zastosowanie 
zintegrowanego leczenia audiologicznego (jonoforezy ksy-
lokainowe, farmakologia), stomatologicznego (ćwiczenia 
rehabilitacyjno-relaksacyjne, relaksacyjne płytki podjęzy-
kowe, protezy zębowe) i psychologicznego dało poprawę/ 
/ustąpienie oo w 72%.

Dyskusja
Upośledzenie czynności Urnż powoduje dolegliwo-

ści stomatologiczne (nadmierna ruchomość żuchwy, zapa-
lenie miazgi, starcie zębów, mialgia, ograniczenie ruchów 
żuchwy); bóle głowy i szyi, sztywność karku i barków oraz 
dolegliwości przypisywane pochodzeniu usznemu, tj.: otal-
gia, szumy uszne, niedosłuch, zawroty, uczucie pełności 
w uchu. ich występowanie ocenia się na 5–20–70–100% 
[1, 6]. W piśmiennictwie wśród osób z dysfunkcją ssż tuz 
i wsp. obserwowali co najmniej jeden oo aż u 77%, co-
oper – u 76%, a camparis – u 56% [3, 4], a najczęściej 
zgłaszaną dolegliwością były bóle okolicy usznej (ok. 50%) 
[2]. różnice w występowaniu szumów w naszym materiale 
(100%) a innymi autorami (sobhy 20%, tuz 45,5%, campa-
ris 54%) wynikać mogą z innego doboru grupy i/lub niejed-
norodności pojęciowej [3–5]. anglojęzyczny termin tempo-
romandibular disorder (tMD) jest szeroki, obejmuje nie tyl-
ko czynnościowe dysfunkcje Us, ale też zaburzenia o cha-

rakterze organicznym [1]. najbardziej podobną do bada-
nej grupę pacjentów (z bruksizmem nocnym) opisał campa-
ris; odsetek szumów był tu też wysoki [3]. sugeruje się, że 
subiektywne skargi chorego z tMD nie korelują z wynika-
mi audiometrycznymi, np. niedosłuch występował w grupie 
badanej w 58%, a u tuza – tylko 1,9% [4]. U chorych z szu-
mami częściej występują objawy zaburzeń ssż [1, 3], a te-
rapia dysfunkcji Urnż redukuje oo [1, 5]. Berstein, lecząc 
zaburzenia zgryzu u chorych z szumami, uzyskał ustąpienie 
tych dolegliwości w 75%, Mouse – w 61% [7]. Podobnie jak 
w naszym materiale poprawę (otalgii i szumów usznych) po 
leczeniu zaburzeń czynnościowych uzyskał Bush [6]. cho-
rzy ze zmianami w obrębie ssż i oo (szumy uszne i otal-
gia) zgłaszają w porównaniu do osób bez tych dolegliwości 
statystycznie więcej skarg (bóle i nadmierna tkliwość mięśni 
żwaczy, artralgia, bóle głowy, twarzy, karku, pleców, bar-
ków, ograniczenie mimiki twarzy i zaburzenia żucia) [3, 4] 
co zostało potwierdzone w naszym badaniu. Znaczącą rolę 
w patogenezie szumów usznych oraz zaburzeń czynnościo-
wych Urnż odgrywają czynniki psychologiczne i psycho-
socjalne. Poziom depresji u pacjentów ze zmianami w ssż 
i szumami w porównaniu z grupą bez szumów jest zwięk-
szony [3], co również potwierdzono.

Wnioski
1. Dolegliwości uszne bez objawów uszkodzenia słuchu 

i dobra efektywność leczenia stomatologicznego suge-
rują związek tych dolegliwości z zaburzeniami czyn-
nościowymi Urnż.

2. Do pełnej diagnostyki szumów usznych niezbędne jest 
wykonanie badań audiologicznych, ocena funkcji Us 
i badanie psychologiczne.
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