
ZDROWIE

Bruksizmem nazywa się nocne mimo-
wolne zaciskanie szczęki i zgrzytanie 
zębami. To coraz częściej występują-
ca dolegliwość w rozwiniętych spo-
łeczeństwach. POLEGA NA PODŚWIA-
DOMYM, NADMIERNYM ZACIŚNIĘCIU 
MIĘŚNI ŻWACZY I TARCIU ZĘBÓW 
ŻUCHWY O ZĘBY SZCZĘKI, KTÓRE 
WYSTĘPUJE GŁÓWNIE W CZASIE SNU. 
ZALICZAMY GO DO PARASOMNII, 
CZYLI TAK ZWANYCH ZABURZEŃ 
SNU. Siły działające na zęby u osób 
z bruksizmem są kilkakrotnie większe 
od tych, występujących podczas nor-
malnego zaciskania zębów, co może 
w konsekwencji prowadzić do ich 
poważnego uszkodzenia. Najczęściej 
występuje u małych dzieci (związa-
ne jest z rośnięciem zębów - po za-
kończeniu rośnięcia ustępuje, a także 
przy chorobach pasożytniczych), na-
tomiast z wiekiem prawdopodobień-
stwo wystąpienia bruksizmu staje się 
coraz mniejsze. Występuje u 8-20% 
osób dorosłych i zdecydowanie czę-
ściej dotyka kobiety. Dużo chorych 
żyje z tą dolegliwością nieświadomie 
przez wiele lat albo nawet całe życie, 
nie mając nawet świadomości pro-
blemu.

PRZYCZYNY BRUKSIZMU
Przyczyny choroby nadal nie są do-
kładnie znane, ale prawdopodob-
nie należą do nich: nadmierny stres 
i duża wrażliwość pacjenta, wystę-
pujące wady zgryzu i uzębienia, źle 
dopasowane plomby, mostki, pro-
tezy zębowe, zakażenia pasożytami 
(głównie owsikami), predyspozycje 
genetyczne, nerwice, zaburzenia lę-
kowe, słaby stan zdrowia pacjenta, 
a nawet wydawałoby się niewinne 

żucie gumy. Do jego wystąpienia 
może również przyczynić się stoso-
wanie niektórych leków, np. prze-
ciwdepresyjnych. 

POWIKŁANIA
Podczas snu zęby w obu szczękach 
nie opierają się o siebie w sposób 
prawidłowy, przez co szczęki szukają 
odpowiedniej dla siebie pozycji, co 
w konsekwencji prowadzi do ich wza-
jemnego tarcia o siebie. DOCHODZI 
WTEDY DO POSTĘPUJĄCEGO ŚCIERA-
NIA I PĘKANIA SZKLIWA, ROZCHWIANIA 
ZĘBÓW, KRUSZENIA SIĘ PLOMB I ŁAMA-
NIA ZĘBÓW, A TAKŻE USZKODZENIA 
DZIĄSEŁ I STAWÓW SKRONIOWO-ŻU-
CHWOWYCH. U pacjenta początkowo 
występują stany zapalne dziąseł, które 
w konsekwencji prowadzą do wystą-
pienia zwyrodnień w stawach skronio-
wo-żuchwowych, ograniczających ich 
ruchy. Osoby dotknięte bruksizmem 
czterokrotnie częściej skarżą się na 
nadwrażliwość zębów w stosunku do 
osób zdrowych. Obciążone zwiększo-
nym napięciem stawy szczęki oraz 
mięśnie głowy i szyi przyczyniają się 
do wystąpienia zaburzeń takich jak: 
migrena, szumy uszne, bóle oczu, krę-
gosłupa czy nawet silne bóle stawów 
skokowych. Dysfunkcje stawów skro-
niowo-żuchwowych mają również 
wpływ na inne układy człowieka, dla-
tego tak często wady zgryzu występu-
ją wraz z wadami postawy u chorych 
osób. Zaburzenia równowagi napięć 
mięśniowych powodują postępujące 
zmiany w układzie kostno-stawowym.

Nieleczony bruksizm może przyczy-
niać się do powstania wielu poważ-
nych powikłań. Prowadzi on z czasem 

do ścierania, pękania, a także roz-
chwiania zębów, wystąpienia ubyt-
ków klinowych, zaników przyzębia, 
mocnych krwawień dziąseł, bólu przy 
przeżuwaniu. U chorych z bruksizmem 
często występują bolesne zwyrodnie-
nia stawów skroniowo-żuchwowych, 
przewlekłe stany zapalne, a także sil-
ne bóle głowy, karku czy kręgosłupa. 

BRUKSIZM
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DUŻA CZĘŚĆ OSÓB CIERPIĄCYCH NA 
MIGRENĘ NIE ZDAJE SOBIE SPRAWY, 
ŻE ICH DOLEGLIWOŚĆ JEST WŁAŚNIE 
WYNIKIEM BRUKSIZMU. BÓLE GŁO-
WY TO EFEKT WZMOŻONEGO NAPIĘ-
CIA MIĘŚNI GŁOWY I SZYI. U chorych 
z bruksizmem można także zaobser-
wować tzw. „kwadratową twarz”, będą-
cą wynikiem przerostu mięśni twarzy. 
W wyniku choroby pacjent ma ograni-
czoną ruchomość żuchwy, jak i głowy, 
częste przykurcze mięśniowe, a nawet 
zaburzenia wzroku i słuchu. Nocne 
zgrzytanie zębami stanowi również 
problem społeczny, może prowadzić 
do zaburzenia snu partnerów śpiących 
w tym samym łóżku. 

LECZENIE
Łagodne przypadki bruksizmu nie wy-
magają leczenia, a w tych poważniej-
szych przypadkach jest ono niezbędne 
do przywrócenia normalnego funkcjo-
nowania. Pacjent z bruksizmem musi 

zaprzestać: żucia gumy, podgryzania 
różnych przedmiotów w stresujących 
sytuacjach (np. długopisów czy palców), 
gdyż takie nawyki pogłębiają tylko pro-
blem oraz nasilają odczuwanie nieprzy-
jemnych objawów. W skutecz-

Mówi się, że aż 7 na 10 osób cierpi na 
dolegliwości związane z bruksizmem. 

Źródło: www.dentonet.pl
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nym leczeniu bruksizmu potrzebnych 
jest wielu specjalistów: stomatolog, 
ortodonta, neurolog, rehabilitant, a na-
wet psycholog. Należy udać się też do 
stomatologa, który wypełni powstałe 
ubytki w zębach, a po dokładnej obser-
wacji naszego uzębienia będzie mógł 
potwierdzić występowanie tej dolegli-
wości. Coraz częściej STOMATOLODZY 
ZALECAJĄ TEŻ NOSZENIE SPECJAL-
NYCH SZYN RELAKSACYJNYCH, CHRO-
NIĄCYCH ZĘBY PRZED ŚCIERANIEM 
I OGRANICZAJĄCYCH RUCHY STAWÓW 
ŻUCHWY. Wystarczy zrobić wycisk zę-
bów osoby z bruksizmem, aby można 
było otrzymać odpowiednią, indywidu-
alnie dopasowaną szynę. 

W Internecie łatwo można znaleźć uni-
wersalne szyny dla osób z tą dolegli-
wością, które nie są aż tak komfortowe 
w użytkowaniu, ale mimo wszystko speł-
niają swoją funkcję ochronną. Ortodon-
ta z kolei skoryguje zgryz przy pomocy 
aparatu ortodontycznego. Aby ułatwić 
pacjentowi radzenie sobie ze stresem, 
prowadzi się leczenie specjalistyczne 
lekami uspokajającymi (ziołowymi lub 
w cięższych przypadkach - psychotro-
powymi) oraz lekami zmniejszającymi 
napięcie mięśniowe. W celu wyelimino-
wania tzw. „kwadratowej twarzy”, moż-
na zastosować leczenie w gabinetach 
kosmetologicznych za pomocą botok-
su, który powoduje rozluźnienie mię-

śni szczęki. Z czasem prowadzi to do 
zaprzestania zgrzytania nocnego i daje 
estetyczny efekt wysmuklenia twarzy.  
POMOCNE JEST TEŻ UCZĘSZCZANIE NA 
PSYCHOTERAPIĘ. W RADZENIU SOBIE ZE 
STRESEM I NADMIERNYM NAPIĘCIEM 
NERWOWYM WARTO: ĆWICZYĆ JOGĘ, 
SŁUCHAĆ MUZYKI RELAKSACYJNEJ, 
CZYTAĆ KSIĄŻKI, SPACEROWAĆ CZY 
BRAĆ KĄPIELE ODPRĘŻAJĄCE, A WIĘC 
WSZYSTKO, CO POMAGA W ROZLUŹ-
NIENIU ZESTRESOWANEGO I PRZEMĘ-
CZONEGO ORGANIZMU. Warto również 
odwiedzić rehabilitanta, który pomoże 
dobrać odpowiednie ćwiczenia rozluź-
niające mięśnie twarzy, a szczególnie 
szczęki. Pomocne jest także systema-
tyczne masowanie mięśni szyi i twarzy 
w celu zmniejszenia ich napięcia. Wizy-
ta u tych kilku specjalistów oraz zmiana 
stylu życia powinna przynieść poprawę 
i dać większy komfort życia zarówno 
osobom cierpiącym na bruksizm, jak 
i ich bliskim.

JOLANTA BŁASZCZAK
Pracownik Apteki

Podczas ataku bruksizmu zaciskamy 
szczęki nawet 10 razy silniej niż wtedy, 

gdy gryziemy coś twardego.

Źródło: www.medonet.pl
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BLEND-A-DENT ORIGINAL, 47G 

• trwałe umocowanie, neutralny smak

BLEND-A-DENT PLUS DUAL POWER, 40G 

• silniejsze i długotrwałe utrzymanie dzięki gęstszej
konsystencji, neutralny smak

BLEND-A-DENT PLUS DUAL PROTECTION, 40G

• specjalny aktywny składnik antybakteryjny pozwala 
zachować świeży oddech nawet przez 8 godzin, 
miętowy smak

• Dystrybutor: Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa  • Wyprodukowano w Niemczech

Duże 
opakowanie 

EKONOMICZNE
ROZWIĄZANIE

NAWET POD KONIEC DNIA

DOBRE UMOCOWANIE JAK PRZY 
NATURALNYCH ZĘBACH

BLEND-A-DENT COMPLETE FRESH 

• świeży, miętowy smak, który zapewnia uczucie
przyjemnego chłodu i czystości w ustach, 
a przy tym nie wpływa na smak potraw

• trwałe umocowanie
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