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Streszczenie
Wprowadzenie. Zespół pieczenia jamy ustnej (BMS) jest przewlekłym dyskomfortem w jamie ustnej niezwią-
zanym z patologią błony śluzowej. Choroba ma złożoną etiologię i sprawia wiele trudności w leczeniu. Wśród 
miejscowych czynników etiologicznych wymienia się np.: alergię kontaktową, parafunkcje i dysfunkcje układu 
stomatognatycznego oraz czynniki protetyczne.
Cel pracy. Ustalenie wpływu miejscowych wybranych czynników na etiopatogenezę BMS.
Materiał i metody. Badaniami objęto 63 pacjentów: 33 osoby z zespołem pieczenia jamy ustnej (grupa I) oraz 
30 pacjentów z grupy kontrolnej (grupa II). W badaniu przedmiotowym u wszystkich pacjentów oceniano stan 
błony śluzowej jamy ustnej, oznaczano wskaźnik PSR/PSI, oceniano obecność i jakość uzupełnień protetycznych 
oraz występowanie mioartropatii skroniowo-żuchwowych.
Wyniki. Nie wykazano większych różnic w stanie przyzębia między analizowanymi grupami osób. Stwierdzono 
istotnie częstsze występowanie parafunkcji u pacjentów z BMS.
Wnioski. W świetle uzyskanych wyników wydaje się istotne wykonanie dalszych badań wyjaśniających wykazane 
podobieństwa między BMS a bruksizmem. Być może te choroby mają podobną ośrodkową etiopatogenezę (Dent. 
Med. Probl. 2010, 47, 3, 322–327).
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Abstract
Background. Burning mouth syndrome (BMS) is a chronic oral pain condition without any signs of mucosal 
pathology. This disease has multifactoral etiology and is difficult to treat. The local factors which can be the cause 
of this syndrome are: contact allergy, parafunctions and dysfunctions of stomatognathic system and prosthetics 
factors.
Objectives. To find the influence of local factors on the etiopathogenesis of BMS.
Material and Methods. The clinical examination was carried out on 63 patients divided into two groups (group 
I – 33 patients with BMS and control group II – 30 patients). All patients underwent a physical dental examination 
and the examination of oral mucosa. The PSR/PSI Index, the quality and presence of dentures and the occurrence 
of temporomandibular joint arthropathy were examined.
Results. No significant differences in periodontal status between the examined groups were found. The signifi-
cant appearance of parafunctions in BMS group was observed.
Conclusions. Due to the received results it seems that making further studies explaining the proved similarities 
between BMS and bruxism can be relevant. Perhaps these two conditions have similar central etiopathogenesis 
(Dent. Med. Probl. 2010, 47, 3, 322–327).
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Zespół pieczenia jamy ustnej (BMS – burning 
mouth syndrome) jest przewlekłą chorobą doty-
czącą najczęściej kobiet powyżej 5. dekady życia. 
Charakteryzuje się występowaniem dolegliwości 

opisywanych przez pacjentów jako pieczenie/pa-
lenie błony śluzowej jamy ustnej i brakiem zmian 
patologicznych stwierdzanych w badaniu we-
wnątrzustnym [1]. Choroba jest stosunkowo częsta; 
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odsetek osób z BMS w badaniach populacyjnych 
wynosi nawet 15% [2, 3]. Etiologia BMS jest wielo-
czynnikowa i skomplikowana. W piśmiennictwie 
opisywano wiele czynników ogólnych i miejsco-
wych mogących mieć wpływ na pojawienie się 
tego zespołu [1, 4, 5]. Wśród czynników miejsco-
wych wymienia się: zaburzenia smaku, podraż-
nienia mechaniczne, alergię kontaktową, para-
funkcje i dysfunkcje układu stomatognatycznego 
oraz czynniki protetyczne [6–9]. Niektóre z nich 
wymieniane w piśmiennictwie, jak zakażenia (np. 
kandydoza jamy ustnej), dermatozy (np. liszaj 
płaski), są odrębnymi jednostkami chorobowymi 
i bardzo krytycznie należy odnieść się do braku 
możliwości różnicowania ich z BMS. W diagno-
styce zespołu pieczenia jamy ustnej można jednak 
wyróżnić powikłany BMS, w którym po wylecze-
niu zdiagnozowanego zakażenia objawy charak-
terystyczne dla BMS (w szczególności pieczenie 
błony śluzowej) się utrzymują.

Pacjenci z BMS ze względu na starszy wiek 
użytkują często uzupełnienia protetyczne. Jak wy-
kazują badania, błędy w wykonawstwie ruchomych 
uzupełnień protetycznych (nieprawidłowa wyso-
kość zwarcia, brak właściwej przestrzeni dla języ-
ka, brak retencji na podłożu), a także posługiwanie 
się zużytymi protezami mogą prowadzić do dole-
gliwości charakterystycznych dla BMS [8]. W ba-
daniach Lameya et al. [7] 121 osób ze 150 badanych 
użytkowało ruchome uzupełnienia protetyczne, 
u 64 badanych były one wykonane nieprawidłowo 
i mogły przyczyniać się do wywoływania objawów 
BMS. We wcześniejszych badaniach własnych [10] 
u 34 osób (79%) stwierdzono obecność uzupełnień 
protetycznych (najczęściej występowały ruchome 
protezy akrylowe). Użytkowaniu uzupełnień pro-
tetycznych stosunkowo często towarzyszą para-
funkcje. Jak wykazały badania Svenssona et al. [8], 
do parafunkcji polegającej na przyciskaniu języka 
do protez lub zębów prowadzi dodatkowo obec-
ność psychosocjalnego czynnika stresującego 
w życiu chorych. W badaniach Lameya et al. [7] 
9 pacjentów przyciskało język do zębów lub protez, 
21 osób zgrzytało zębami lub je zaciskało. W bada-
niu Patersona et al. [11] parafunkcje stwierdzono 
u 61% badanych z BMS. Wykazano również u tych 
pacjentów zwiększony poziom lęku, który z kolei 
wpływa na pojawienie się parafunkcji, szczególnie 
bruksizmu. Na pojawienie się parafunkcji mają 
wpływ oprócz zwiększonego poziomu lęku rów-
nież inne czynniki, takie jak: stresujący tryb ży-
cia, nadużywanie alkoholu oraz wiele chorób psy-
chiatrycznych lub neurologicznych [12]. Bruksizm 
jest prawdopodobnie wynikiem interakcji między 
układem limbicznym a systemem motorycznym, 
ale układ dopaminergiczny odgrywa w tej patolo-
gii równie dużą rolę [13]. Parafunkcje mogą więc 

być wynikiem zmian neuropatycznych, które z ko-
lei prowadzą do wystąpienia objawów zespołu pie-
czenia jamy ustnej [1].

Kolejnym z miejscowych czynników etiolo-
gicznych BMS są alergie kontaktowe na materiały 
stosowane w stomatologii (monomer metylmeta-
krylanu, chlorek kobaltu, rtęć, siarczan niklu, eu-
genol, formaldehyd) [14–16]. Skoglund et al. [14] 
wykazali, że wśród 24 osób z BMS użytkujących 
protezy całkowite bądź częściowe u 21% pacjentów 
występowała reakcja alergiczna na siarczan niklu, 
a u 13% alergia na chlorek kobaltu. W badaniach 
Ali et al. [15] 22-osobowej grupie pacjentów z BMS 
i użytkujących uzupełnienia protetyczne, u 5 osób 
w testach skórnych wykazano pozytywną reakcję 
alergiczną na monomer metylmetakrylanu. U ko-
lejnych 4 osób stwierdzono zmiany w wyniku pier-
wotnego podrażnienia monomerem. Po ponownej 
polimeryzacji materiału akrylowego zmiany się 
wycofały [15].

Wobec stwierdzanych często nieprawidłowo-
ści miejscowych u osób z BMS celem badań było 
ustalenie wpływu tych czynników na etiopatoge-
nezę tej częstej jednostki chorobowej.

Materiał i metody
W badaniach wzięło udział 63 pacjentów. Wy-

różniono dwie grupy badanych: grupa I: 33 oso-
by z BMS spośród pacjentów zgłaszających się do 
Zakładu Patologii Jamy Ustnej Katedry Periodon-
tologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, gru-
pa II: 30 osób bez objawów pieczenia jamy ustnej 
(grupa kontrolna).

Wśród badanych przeważały kobiety: grupa I: 
przedział wiekowy 41–82 lat (średnia wieku 61,5 ±  
± 9,4; mediana 60,0), 27 kobiet, 6 mężczyzn; gru-
pa II: przedział wiekowy 42–83 lat (średnia wieku 
60,5 ± 10,5; mediana 59,0), 20 kobiet, 10 mężczyzn.

Z badań wykluczono pacjentów, u których 
stwierdzono: 

– w badaniu klinicznym zmiany patologiczne 
na błonie śluzowej jamy ustnej mogące być powo-
dem dolegliwości bólowych,

– wtórny BMS na tle niedoboru czynników 
krwiotwórczych (wit. B12, żelaza, kwasu foliowego),

– wtórny BMS na tle niedoboru witamin 
z grupy B (B1, B2, B6, PP),

– wtórny BMS na tle cukrzycy i zaburzeń stę-
żenia glukozy we krwi,

– dodatnie wyniki badań hodowlanych na 
obecność patogennych ilości grzybów z rodzaju 
Candida w jamie ustnej.

Kryteria wtórnego BMS przyjęto według Scala 
et al. [1]. U osób z pieczeniem jamy ustnej określa-
no czas trwania dolegliwości w latach oraz na-



M. Mendak, T. Konopka, A. Bogucki324

tężenie dolegliwości (mierzone za pomocą skali 
wizualno-analogowej – VAS). Określano także 
typ BMS według podziału zaproponowanego przez 
Lameya i Lewisa [17]. W badaniu przedmiotowym 
oceniano stan błony śluzowej jamy ustnej, ozna-
czano wskaźnik PSR/PSI (Periodontal Screening 
and Recording/Parodontaler Screening Index) we-
dług Amerykańskiej Akademii Periodontologicz-
nej w 1992 r., oceniano obecność i jakość uzu-
pełnień protetycznych oraz występowanie mio-
artropatii skroniowo-żuchwowych. Badano także 
palpacyjnie ujścia nerwu trójdzielnego. Do oceny 
występowania mioartropatii skroniowo-żuchwo-
wych zastosowano test opracowany przez Alherta 
w Hamburgu [18].

Dolegliwości kategoryzowano według nastę-
pującej skali:

1. Asymetryczne otwieranie ust (tak/nie).
2. Ograniczone lub nadmierne otwieranie ust 

(tak/nie).
3. Dźwięki w stawie skroniowo-żuchwowym 

(tak/nie).
4. Brak jednoczasowego dźwięku podczas 

kontaktu zębów (maksymalnego zaguzkowania) 
(tak/nie).

5. Bolesna palpacja mięśni (część powierz-
chowna m. żwacza, część przednia m. skroniowe-
go, tylny przyczep m. dwubrzuścowego) (tak/nie).

6. Ekscentryczny uraz zgryzowy stwierdzany 
w przypadku abrazji, która nie wynikała z wieku 
pacjenta lub niefizjologicznych przeszkód podczas 
ruchów bocznych żuchwy (tak/nie).

Rozpoznanie dysfunkcji skroniowo-żuchwo-
wej stawiano, jeżeli występowały co najmniej dwa 
wyżej wymienione objawy.

Wszystkie osoby zakwalifikowane do ba-
dań zostały zapoznane z opisem projektu badań 
i wyraziły na nie świadomą zgodę. Badania zo-
stały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję 
Bioetyczną Akademii Medycznej we Wrocławiu 
i zostały wykonane zgodnie z zaleceniami Kon-
wencji Helsińskiej.

W analizie statystycznej wykorzystano test 
chi-kwadrat z poprawką Yatesa. Wartość p ≤ 0,05 
uznawano za istotną statystycznie. Analizę staty-
styczną przeprowadzono, wykorzystując kompute-
rowy pakiet programów statystycznych EPIINFO 
Ver. 3.4.3.

Wyniki
Analiza opisowa pacjentów z BMS wykazała, 

że umiejscowienie dolegliwości najczęściej doty-
czyło języka – 17 przypadków, w następnej ko-
lejności języka i warg – 6 przypadków, całej jamy 
ustnej – 3 osoby, warg – 2 osoby, pozostałych rejo-

nów jamy ustnej – 5 osób. U większości badanych 
dolegliwości występowały przewlekle od kilku lat 
(pieczenie od 4 lat i dłużej zgłosiło 16 osób). Naj-
dłuższy okres trwania pieczenia wynosił 17 lat, 
najkrótszy 6 miesięcy. Średnie natężenie dolegli-
wości mierzone skalą VAS wynosiło 5,7 (zakres od 
1–10). Najczęściej występującym typem klinicz-
nym pieczenia wg Lameya był typ 1 – 17 osób, na-
stępnie typ 3 – 10 osób oraz typ 2 – 6 osób.

Na współistniejące uczucie suchości jamy ust-
nej skarżyło się 27 pacjentów (81,1%), na zaburze-
nia smaku – 9 osób (27%), na parestezje – 14 osób 
(42%). Nadwrażliwość na pokarmy ostre i kwaśne 
zgłosiło 8 pacjentów, na uczucie obrzęku i pełno-
ści jamy ustnej – 7 osób.

W grupie pacjentów z BMS u 19 osób stwier-
dzono obecność uzupełnień protetycznych (naj-
częściej występowały ruchome protezy akrylowe). 
Bezzębie występowało u 3 osób. Nieprawidłowe 
uzupełnienia protetyczne stwierdzono u 8 osób. 
U 12 osób wykazano parafunkcje polegające na 
przyciskaniu języka do zębów siecznych (7 osób) 
lub bruksizm (5 osób). U 14 osób stwierdzono 
mioartropatię skroniowo-żuchwową (postać bez-
bólową).

W grupie kontrolnej na uczucie suchości jamy 
ustnej skarżyło się 5 osób, na zaburzenia smaku – 
2 osoby. Nadwrażliwość na pokarmy ostre i kwaś- 
ne zgłosiła jedna osoba. W badaniu klinicznym 
u 15 osób stwierdzono obecność uzupełnień pro-
tetycznych. Bezzębie występowało u 6 osób. Nie-
prawidłowe uzupełnienia protetyczne stwierdzono 
u 3 osób. U 3 osób wykazano bruksizm. U 18 osób 
wykryto mioartropatię skroniowo-żuchwową (po-
stać bezbólową).

Wartości wskaźnika PSR w trzech badanych 
grupach przedstawiono na rycinie 1. Nie wykaza-
no większych różnic w stanie przyzębia między 
analizowanymi grupami osób.

W analizie statystycznej porównano różnice 
między grupą I i III w częstości leczenia protetycz-
nego oraz występowania parafunkcji i mioartro-
patii skroniowo-żuchwowej. Stwierdzono istotnie 
częstsze występowanie parafunkcji u pacjentów 
z BMS (tabela 1).

Omówienie 
Dolegliwości w zespole pieczenia jamy ustnej 

nie są jednakowe u wszystkich pacjentów, moż-
na jednak wyróżnić kilka podstawowych cech 
wspólnych pomocnych w rozpoznawaniu tego 
zespołu [1]:

– dolegliwości występują obustronnie,
– miejsce dolegliwości leży głęboko pod błoną 

śluzową jamy ustnej,



Wpływ miejscowych uwarunkowań na powstawanie BMS 325

– nie ustają od przynajmniej 4–6 miesięcy,
– występują codziennie lub prawie codziennie,
– rzadko występują podczas snu,
– podczas spożywania pokarmów nigdy się 

nie pogarszają, choć są odczuwalne.
Inne charakterystyczne dolegliwości występu-

jące u części pacjentów z BMS to [1]: zaburzenia 
smaku, uczucie suchości jamy ustnej lub kserosto-
mia prawdziwa, parestezje, częste wahania nastro-
ju i zaburzenia osobowości.

Bez względu na to, które z wyżej wymienio-
nych objawów są obecne, rozstrzygające jest za-
wsze badanie kliniczne błony śluzowej jamy ust-
nej. Występowanie wykwitów patognomicznych 
dla chorób błony śluzowej (np. nadżerka, owrzo-
dzenie, plama) wyklucza postawienie rozpoznania 
BMS.

Umiejscowienie dolegliwości w zespole pie-
czenia jamy ustnej nie jest patognomiczne, jednak 
pieczenie dotyczy najczęściej języka (głównie ko-
niuszka lub 2/3 przedniej części języka), później 
zaś jego części bocznych i powierzchni grzbietowej 
[4, 6, 19]. W obserwacjach własnych pieczenie naj-
częściej umiejscawiano na języku, co jest zgodne 
z obserwacjami wszystkich autorów. W następnej 
kolejności pieczenie dotyczyło warg, co również 
odpowiada większości porównywalnych badań. 
W badaniach własnych rzadko odnotowywano 
pieczenie podniebienia. Wyróżnikiem było rów-
nież pieczenie całej jamy ustnej u 3 osób.

W badaniach własnych najczęściej występują-
cym typem klinicznym pieczenia według Lameya 
był typ 1, następnie typ 3 oraz typ 2. Jest to zgodne 
z obserwacjami Lamba et al. [20] oraz Bergdahla 
et al. [4]. Wskazuje to na najczęściej występujące 
uwarunkowania ogólne wśród badanych pacjen-
tów z BMS.

Według obserwacji Browninga et al. [21] ból 
w zespole pieczenia jamy ustnej trwa przeciętnie 
3–4 lata i może trwać 12 lat i dłużej. W badaniach 
własnych średni czas trwania dolegliwości w la-
tach był dłuższy i wynosił 4,5. Najdłuższy okres 
trwania choroby wynosił 17 lat, najkrótszy 6 mie-

sięcy. Dowodzi to, że obserwowano grupę osób 
z utrwalonymi dolegliwościami.

Do oceny nasilenia dolegliwości u pacjentów 
z BMS stosuje się najczęściej skalę wizualno-ana-
logową (VAS). W badaniach innych autorów śred-
nie natężenie bólu mierzone w skali VAS wynosiło: 
5,4 [22], 5,5 [23] i 3,8 [24]. W materiale własnym 
średnie natężenie dolegliwości mierzone skalą VAS 
wynosiło 5,7. Ponad 75% pacjentów (25 osób) okre-
śliło natężenie bólu jako średnie i duże: 15 osób 
w zakresie wynoszącym 5–6 punktów i 10 osób 
w zakresie wynoszącym 7–10 punktów. Świadczy 
to o średnim i znacznym stopniu bólu, jaki odczu-
wają chorzy z BMS.

W piśmiennictwie opisano wiele miejsco-
wych czynników etiopatologicznych BMS [6–8]. 
U pacjentów z rozpoznanymi chorobami błony 
śluzowej jamy ustnej, które wśród objawów rów-
nież wywołują pieczenie, należy najpierw leczyć 
chorobę podstawową, zanim rozpozna się BMS 
(powikłany BMS). W analizowanej grupie chorych 
wykluczono z badań pacjentów z chorobami błony 
śluzowej. W przeprowadzonych badaniach nie za-
obserwowano istotnego wpływu stanu przyzębia 
na występowanie BMS.

Liczne obserwacje dokumentują wpływ para-
funkcji na powstawanie BMS [7, 11, 25, 26]. W ba-
daniu Patersona et al. [11] parafunkcje stwierdzo-
no u 61% badanych z BMS. Pacjenci z tej grupy 
charakteryzowali się również zwiększonym pozio-
mem lęku, który z kolei może mieć wpływ na po-
jawienie się parafunkcji, szczególnie bruksizmu. 
W badaniach, w których wykorzystywano testy 
psychologiczne stwierdzono istotnie większy po-
ziom lęku i depresji zarówno u pacjentów z bruk-
sizmem [27, 28], jak i u pacjentów z BMS [10, 29]. 
Również w badaniach Hakeberga et al. [24] zwró-
cono uwagę na częste występowanie bruksizmu 
u pacjentów z BMS jako jednego z objawów tzw. 
dysfunkcji czaszkowo-żuchwowej obok innych 
objawów, takich jak: bóle głowy, mięśni twarzy, 
szumy w uszach. W badaniach własnych w gru-
pie pacjentów z BMS u 12 osób stwierdzono pa-

Tabela 1. Częstość leczenia protetycznego, występowania parafunkcji i mioartropatii skroniowo-żuchwowej w grupie I i II

Table 1. The frequency of the prosthetic treatment and of the parafunctions and temporomandibular joint arthropathy 
occurrence in group I and II

Cecha 
(Feature)

I II p

nie (no) tak (yes) nie (no) tak (yes)

Leczenie protetyczne 
(Prosthetic treatment)

14 19 15 15 0,727

Mioartropatia 
(Mioartropathy)

19 14 12 18 0,254

Parafunkcje 
(Parafunctions)

21 12 28 2 0,011
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rafunkcje polegające na przyciskaniu języka do 
zębów siecznych (7 osób) lub bruksizm (5 osób). 
W pozostałych grupach parafunkcje stwierdzono 
tylko u pojedynczych pacjentów. Istotnie większy 
odsetek chorych z parafunkcjami w grupie pacjen-
tów z BMS wydaje się potwierdzać ich znaczenie 
w patogenezie tej choroby albo ich współwystę-
powanie jako objawów dysfunkcji ośrodkowego 
układu nerwowego.

Ze względu na starszy wiek pacjentów z BMS 
wielu z nich użytkuje uzupełnienia protetyczne. 
Nieprawidłowa wysokość zwarcia, brak właściwej 
przestrzeni dla języka, a także posługiwanie się 
zużytymi uzupełnieniami protetycznymi mogą 
współistnieć z dolegliwościami charakterystycz-

nymi dla BMS [8]. W ocenie własnej nie zaobser-
wowano jednak istotnego wpływu użytkowania 
protez zębowych oraz ich nieprawidłowego wyko-
nania na występowanie BMS.

W badanych grupach zaobserwowano także 
równie częste występowanie mioartropatii skro-
niowo-żuchwowej, odpowiednio dla grup I i II: 
14 i 18 osób. Jest to najprawdopodobniej związane 
z wiekiem pacjentów i nie ma istotnego wpływu 
na występowanie u nich BMS.

W świetle uzyskanych wyników wydaje się 
istotne wykonanie dalszych badań wyjaśniających 
wykazane podobieństwa między BMS a bruksi-
zmem. Być może obie te choroby mają podobną 
ośrodkową etiopatogenezę.

Ryc. 1. Wartości wskaźnika PSR w dwóch badanych grupach

Fig. 1. The PSR Index values in two examined groups
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