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Pacjent z bruksizmem i szczękościskiem
w praktyce fizjoterapeuty

Title: A patient with bruxism and trismus 
in a physiotherapeutic practice
Streszczenie: Bruksizm (bruxism) i szczękościsk 
(trismus) to schorzenia objawowe występujące 
w przebiegu występowania choroby 
podstawowej. Jako fizjoterapeuci mamy 
takim pacjentom wiele do zaoferowania. 
W pracy omówione zostały różne sposoby 
i formy postępowania fizjoterapeutycznego 

u pacjentów z bruksizmem i szczękościskiem. 
Przedstawiono także wybrane techniki fizjotera-
peutyczne.
Słowa kluczowe: bruksizm, szczękościsk, 
fizjoterapia, Kinesiology Taping, punkty 
spustowe, koncepcja terapii obrzękowej, PNF
Summary: Bruxism and lockjaw are 
symptomatic diseases that occur in the course 
of an underlying disease. As physiotherapists 

we have so much to offer these patients with 
reference to rehabilitation. The paper discusses 
the various ways and forms of the rehabilitation 
of patients with bruxism and lockjaw. Selected 
physiotherapeutic techniques have been also 
presented.
Keywords: bruxism, lockjaw, physiotherapy, 
Kinesiology Taping, trigger points, Edema 
Therapy Concept, PNF

Praca recenzowana

Szczękościsk (trismus) to przemi-
jające ograniczenie ruchomości 
rozwarcia szczęk, spowodowane 

odruchowym przykurczem mięśni uno-
szących żuchwę, mięśni skrzydłowych, 
skroniowych i żwaczy. Bruksizm (bru-
xism) to termin medyczny określający 
stan, w którym pacjent zaciska zęby 
bądź nimi zgrzyta.

Budowa 
stawu skroniowo-żuchwowego
Staw skroniowo-żuchwowy łączy żu-
chwę, czyli dolną szczękę, z kością 
skroniową czaszki. Główkę stawową 
tworzy powierzchnia stawowa głowy 
żuchwy, natomiast panewką jest dołek 
i guzek stawowy – struktury wchodzące 
w skład kości skroniowej. Głowa kości 
żuchwy oddzielona jest od kości skro-
niowej przez kawałek chrząstki nazy-
wany krążkiem stawowym. Struktura 
ta jest amortyzatorem w czasie odby-
wających się w stawie ruchów. Oprócz 
bezpośredniego połączenia stawowe-
go struktury te otacza wiele więzadeł 
i mięśni, głównie mięśnie skrzydłowe, 
skroniowe i żwacz. Odpowiadają one 
za opuszczanie, podnoszenie, przesu-
wanie na boki, wysuwanie do przodu 
żuchwy, a także za ruchy złożone, takie 
jak odwodzenie, będące kombinacją po-
wyższych. Prawidłowe funkcjonowanie 
każdej z tych składowych stawu umoż-

liwia swobodne otwieranie i zamykanie 
ust, dzięki czemu możliwe jest przyj-
mowanie pokarmów, mówienie oraz 
ziewanie.

Przyczyny szczękościsku
Szczękościsk może być spowodowany 
zmianami zapalnymi w obrębie stawu 
skroniowo-żuchwowego (zapalenie mię-
śni i/lub stawu, infekcje), jamy ustnej, 
zębów oraz gardła lub też występować 
jako konsekwencja urazu czy usunięcia 
zębów (zwłaszcza trzonowych). Szczęko-
ścisk towarzyszy też niektórym schorze-
niom ośrodkowego układu nerwowego. 
Może być m.in. objawem wzmożonego 
napięcia nerwowego, porażenia nerwów, 
padaczki. Może też być następstwem 
niektórych guzów nowotworowych. 

Objawy szczękościsku
Najczęściej wraz z wystąpieniem szczę-
kościsku pojawiają się inne charaktery-
styczne objawy sugerujące podstawową 
przyczynę schorzenia. Chorzy uskarża-
ją się najczęściej na ból ucha i podwyż-
szoną temperaturę, ból gardła, problemy 
z przełykaniem i chrypkę. W takim przy-
padku lekarz podejrzewa stan zapalny, 
któremu towarzyszy ropień okołomig-
dałkowy. Szczękościsk występuje wtedy 
wskutek nagromadzonej w okolicach 
migdałków i gardła ropy, która ogranicza 
ruchomość w stawie.

Inna grupa chorych ze szczękości-
skiem zwykle dodatkowo cierpi na bóle 
głowy i karku. Pacjenci skarżą się również 
na trzeszczenia i trzaski żuchwy oraz jej 
przeskakiwanie na boki podczas jedze-
nia czy mówienia. Takie objawy sugerują 
bruksizm, problemy z okluzją i dysfunk-
cję stawów skroniowo-żuchwowych.

Leczenie
W leczeniu tego typu zaburzeń nale-
ży przede wszystkim leczyć chorobę 
podstawową, która wywołała objaw. 
W przypadku obecności infekcji, 
po stwierdzeniu podłoża bakteryjnego, 
wirusowego lub grzybiczego, trzeba 
wdrożyć odpowiednią farmakoterapię, 
która zlikwiduje zakażenie. Warto także 
zgłosić się do stomatologa i usunąć lub 
wyleczyć problematyczne zęby. Od stro-
ny fizjoterapeutycznej można zastoso-
wać Kinesiology Taping. Jest to metoda, 
która pozwala na osiąganie korzystnych 
rezultatów terapeutycznych przez dzia-
łanie sensoryczne plastra K-Active. Jest 
to możliwe dzięki zjawisku samolecze-
nia organizmu, częściej określanym jako 
kompensacja, która samoistna w efekcie 
jest patologiczna, natomiast kierowana 
prowadzi do przywrócenia i zachowania 
prawidłowej funkcji. Terapię tę stosuje-
my w celu normalizacji napięcia mię-
śniowego, pobudzenia endogennego 
systemu znieczulania, poprawy mikro-
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krążenia. Kinesiology Taping nie wy-
klucza stosowania innych metod terapii.

Kolejną terapią, jaką może zastoso-
wać fizjoterapeuta, jest terapia punktów 
spustowych:
• Mięsień skroniowy (temporalis) – uno-

si i cofa żuchwę. Ps1, 2, 3 leżą powyżej 
wyrostka jarzmowego, a Ps4 leży po-
wyżej ucha. Ból promieniuje na skro-
nie, powyżej brwi na górny rząd zę-
bów i z tyłu oka.

• Mięsień skrzydłowy boczny (pterygo-
ideus lateralis) – otwiera usta (pociąga 
żuchwę do przodu). Punkty spustowe 
można zlokalizować wewnątrz jamy 
ustnej pośrodku brzuśca mięśnia. 
Ból promieniuje na staw skroniowo-
-żuchwowy i szczękę.

• Mięsień skrzydłowy przyśrodkowy 
(pterygoideus medialis) – punkty spu-
stowe znajdują się wewnątrz jamy 
ustnej pośrodku brzuśca, ból promie-
niuje na gardło, język, krtań i staw 
skroniowo-żuchwowy). 

• Mięsień żwacz (masseter) – unosi żu-
chwę (zamyka usta), punkty spusto-
we mogą być umieszczone w całym 
mięśniu, ból promieniuje na szczękę, 
żuchwę, górne i dolne zęby trzonowe, 
staw skroniowo-żuchwowy, zewnętrz-
ną okolicę przewodu słuchowego, 
punkty spustowe mogą powodować 
szumy uszne.
Koncepcja terapii obrzękowej (KTO) 

jest zabiegiem fizjoterapeutycznym, 
podczas którego zastosowane są spe-
cjalne chwyty. Wykonywane są zgod-
nie z kierunkiem przepływu płynów 
limfatycznych w kierunku serca. Czę-
ste powtarzanie odpowiednich chwytów 

P O D S U M O W A N I E
Grupa pacjentów, w której można 
stosować metody opisane w artykule
Pacjent pediatryczny, pacjent geriatryczny, 
pacjent dorosły, pacjent z każdej grupy, w której 
wystąpiło schorzenie. 

Proponowany program rehabilitacji
W pierwszej kolejności zaleca się terapię 
Kinesiology Tapingu, głównie w celu 
normalizacji napięcia mięśniowego i poprawy 
mikrokrążenia, następnie proponuje się 
terapię punktów spustowych mięśni objętych 
schorzeniem (skroniowy, skrzydłowy i żwacz), 
w przypadku wystąpienia obrzęku w wyniku 
usunięcia zęba terapeuta może zastosować 
koncepcję terapii obrzękowej, na końcu 
w celu poprawy funkcji stawów skroniowo-
żuchwowych można stosować koncepcję PNF.

Współpraca z innymi specjalistami
Konsultacja stomatologiczna; w przypadku 
ropnia konsultacja z chirurgiem, w przypadku 
zakażenia bakteryjnego konsultacja z lekarzem 
i podjęcie leczenia farmakologicznego.

Wskazania i porady
Podczas usprawniania może wystąpić duża 
bolesność, terapia prowadzona w jamie 
ustnej powinna być prowadzona ostrożnie 
i z wyczuciem, aby nie prowokować większej 
bolesności.

Zastosowanie metody
Opisywane metody pracy z pacjentem 
znajdują zastosowanie w różnych jednostkach 
chorobowych. Najważniejsze jest, aby 
odpowiednio dobrać techniki pracy.

w obrębie jednego zabiegu prowadzi 
do pobudzenia pracy naczyń limfa-
tycznych i zwiększenia ich aktywności, 
co trwale zwiększa zdolność transpor-
tową limfy. Regularne stosowanie tego 
rodzaju zabiegu wspiera rozwój systemu 
naczyń limfatycznych skóry oraz tworze-
nie nowych naczyń obocznych.

Terapeuta może również prowadzić 
terapię obrzękową twarzy i karku, sto-
sując odpowiednią technikę: krążenie 
dłoni, terapię rozpoczynamy głaska-
niem, następnie przechodzimy na linię 
transwersalną – 2-3 punkty od strony 
przyśrodkowej do bocznej, dalej tera-
peuta wykonuje drenaż na węzłach 
chłonnych szyjnych zwanych profundus; 
dwa punkty medialne: łańcuch szyjny 
z pniem szyjnym i lateralny łańcuch 
dodatkowy wzdłuż nerwu dodatkowego 
przechodzący w łańcuch nadobojczyko-
wy z pniem nadobojczykowym. Następ-
nie terapeuta przechodzi do terminus 
– jeden punkt – jest to tzw. skrócony 
kark. Manualny drenaż limfatyczny mo-
żemy również wykonać wewnątrz jamy 
ustnej, przy czym musimy pamiętać, 
że pacjent w przypadku ropnia musi 
być uregulowany antybiotykowo przez 
lekarza. Drenaż limfatyczny w środku 
jamy ustnej jest bardzo dobrym rozwią-
zaniem w przypadku obrzęku w wyniku 
usunięcia zęba. Terapeuta wykonuje dre-
naż palcem wskazicielem – wykonuje 
krążenia na zewnątrz.

Można również zastosować terapię 
PNF (Proprioceptive Neuromuscular 
Facilitation) w celu relaksacji mięśnia 
skrzydłowego przyśrodkowego. Te-
rapeuta wywiera nacisk skierowany 

w górę i przyśrodkowo w kierunku 
mięśnia, pacjent czynnie przesuwa ję-
zyk w dół, dzięki temu żuchwa również 
przesuwa się w dół. Rozluźnianie mię-
śnia żwacza – pacjent siedzi, otwiera 
usta w bezbolesnym zakresie, terapeuta 
umieszcza szpatułki (jeśli jest to możli-
we, palce obu swoich dłoni) na tylnych 
dolnych zębach pacjenta, technika trzy-
maj – rozluźnij, na końcu ruchu tera-
peuta prosi pacjenta o napięcie mięśni 
(zamykanie żuchwy), terapeuta stawia 
opór i zwiększa go powoli. Pacjent i te-
rapeuta nie wykonują ruchu. Po utrzy-
maniu skurczu terapeuta prosi pacjenta 
o rozluźnienie, rozluźnienie to musi na-
stąpić stopniowo. Powiększenie zakre-
su ruchu następuje czynnie lub biernie 
(terapeuta prosi pacjenta, aby szerzej 
otworzył usta), wszystkie etapy można 
powtarzać w nowo uzyskanym zakresie 
ruchu.  q

Piśmiennictwo dostępne 
na www.rehabilitacja.elamed.pl

Fot. 1. Kinesiology Taping – aplikacja na staw  
skroniowo-żuchwowy 
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Fot. 2. PNF – technika trzymaj – rozluźnij
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