
Bruksizm, zwyczajowo nazywany zgrzytaniem zę-
bami, to atawizm, nawyk pozwalający wyłado-
wać emocje. Obecna definicja bruksizmu opisuje 

go jako powtarzającą się aktywność mięśni żwaczy, 
polegającą nie tylko na zgrzytaniu zębami, ale także 
na ich zaciskaniu, napinaniu mięśni żucia lub na ru-
chach bocznych żuchwy bez kontaktów zębowych 
(ang. bracing or thrusting of the mandible). Występuje 
on w dwóch postaciach – nocnej (ang. sleep bruxism 
– SB) i mającej miejsce w stanie czuwania (ang. awake 
bruxism – AS). Bruksizm jako nawyk pozwalający roz-
ładować stres nie jest zjawiskiem negatywnym pod 
warunkiem, że nie działa destrukcyjnie na żaden z ele-
mentów układu stomatognatycznego. I tak też się 
dzieje, jeśli wszystkie elementy tego układu funkcjo-
nują prawidłowo i pozostają ze sobą w równowadze.

Na podstawie przypadku 30-letniej pacjentki chcę 
zwrócić uwagę, jak obecność wady zgryzu wpływa 
destabilizująco na homeostazę układu stomatogna-
tycznego oraz sprawia, że bruksizm przyjmuje skrajnie 
nasiloną postać, ze wszystkimi jego skutkami ubocz-
nymi (starcia zębów, bóle głowy, dolegliwości ze stro-
ny stawów skroniowo-żuchwowych).

Opis przypadku 
Pacjentka zgłosiła się na konsultację z powodu silnych 
bóli głowy, które kojarzy z zaciskaniem zębów, a także 
z powodu stukania i zaciskania zębów w ciągu dnia 
i nocy. Skarżyła się również na trzaski i bóle w obu 
stawach skroniowo-żuchwowych oraz niepokoiły 
ją pierwsze oznaki starcia zębów (tab. 1).

Po wstępnym wywiadzie i badaniu klinicznym zapla-
nowałam u pacjentki wykonanie złożonej diagnostyki 
problemu, z jakim się zgłosiła, obejmującej konsultację 
i analizę ortodontyczną, badanie stawów skroniowo-
-żuchwowych i mięśni głowy oraz szyi, a także bada-
nie za pomocą okluzjogramów oraz analizę ruchów 
żuchwy w trakcie snu za pomocą szyny Bruxchecker.

Analiza ortodontyczna 
Analizę zgryzu przeprowadziłam w oparciu o badanie 
kliniczne, ocenę modeli diagnostycznych (fot. 1-3), ana-
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lizę zdjęcia bocznego czaszki (Garcia, Ricketts) (fot. 4), 
zdjęcia panoramicznego (fot. 5) oraz analizę kompletu 
fotografii twarzy i zdjęć wewnątrzustnych (fot. 6-14). 

Diagnoza ortodontyczna 
Diagnoza na podstawie przeprowadzonych badań: 
I klasa szkieletowa niskokątowa, tendencja do II klasy 
Angle’a, zwężenie górnego i dolnego łuku zębowe-
go, retruzja siekaczy górnych i dolnych ze zgryzem 
głębokim, mierne stłoczenie w obrębie zębów przed-
nich górnych i znaczne w obrębie zębów przednich 
dolnych (fot. 15-16).

Test z Bruxcheckerem nocnym 
Pacjentka spała w szynie Bruxchecker jedną noc (fot. 
17). Wnioski z analizy: niestabilna okluzja, nieprawid-
łowe kontakty w ICP, liczne interferencje zębowe me-
dio- i laterotruzyjne w ruchach ekscentrycznych, brak 
prowadzeń kłowych i siecznego, brak retrusive gui-
dance po obu stronach oraz bruksizm nocny dotylny.

Badanie stawów i mięśni 
oraz analiza ruchów żuchwy 
Badanie to wykonałam zgodnie z protokołem opra-
cowanym przez profesora Slavicka (tab. 1-2). Obej-
mowało ono badanie palpacyjne mięśni (tab. 2) i sta-
wów – w statyce i dynamice. Dalej badanie wolnych 
ruchów żuchwy – aktywnych i biernych oraz badanie 
osłuchowe stawów.

Wnioski z badania:
1. Silne bóle mięśni żwaczy (poziom 3), szyi (nad- i pod-

gnykowe, pozom 1-2) oraz gardła (napięcie tej okolicy).
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ANALIZA PROBLEMÓW STOMATOLOGICZNYCH OCENA TAK NIE

1. Czy ma Pan/Pani problem podczas żucia? CZASEM 1 x

2. Czy ma Pan/Pani problem podczas mówienia? x

3. Czy ma Pan/Pani problem z brakiem stabilności zgryzu? x

4. Czy występuje u Pani/Pana nadwrażliwość zębów? x

5. Czy ma Pan/Pani problem z szerokim otwarciem ust? Trzaski potwierdzone 
badaniem w gabinecie – w protruzji i medio R, trzask końcowy w prawym 

stawie CZASEM
2 x

6. Czy występują trzaski w stawach s-ż, po której stronie? PO OBU 2 x

7. Czy występują u Pana/Pani ból w okolicy stawów s-ż? 2 x

8. Czy cierpi Pan/Pani z powodu bólów głowy? OSTATNIO NAWET 4/TYDZIEŃ. 
Przechodzą po lekach, ale musi się położyć

3 x

9. Czy miewa Pan/Pani napięcia głowy, szyi i gardła? 3 x

10. Czy ma Pan/Pani problem z postawą ciała? x

Tab. 1. Analiza problemów pacjenta wraz z subiektywną oceną ich nasilenia: 1. Problem zauważony, ale nieprzeszkadzający 
w codziennym funkcjonowaniu. 2. Dolegliwości utrudniają codzienne życie. 3. Dolegliwości determinują codzienne 
funkcjonowanie.

MIĘŚNIE PRAWY LEWY

1. Bark i kark  –– ––

2. Okolica dźwigaczowo-potyliczna –– ––-

3. m. skroniowy (cz. przednia) –– ––-

4. m. skroniowy (cz. środkowa) ––- –––

5. m. skroniowy (cz. tylna) ból promieniuje do tyłu głowy 1 1

6. ścięgno mięśnia skroniowego ++ 3 3

7. m. żwacz (cz. powierzchowna) dolna i śr. cz. mięśnia 1 0

8. m. żwacz (cz. głęboka) promieniuje dookoła 2 1

9. guz szczęki + 2 2

10. m. skrzydłowy przyśrodkowy 3 3

11. m. żuchwowo gnykowy 2 2

12. m. dwubrzuścowy 1 1

13. m. nadgnykowe –- ––-

14. m. podgnykowe 1 ––-

15. krtań NAPIĘTA –- ––

16. m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy 0/1/0 0/0/0

17. m. łopatkowo-gnykowy –– ––

18. język 1 1

STAW SKRONIOWO-ŻUCHWOWY

1. bieguny boczne w spoczynku + ++ +

2. bieguny boczne w ruchu ++ ––

3. tylna przestrzeń stawowa –- ––-

4. więzadło skroniowo-żuchwowe + –––-

Tab. 2. Wyniki badania palpacyjnego mięśni. Subiektywna ocena nasilenia bólu wg. skali: (0,–) brak bólu, (1) tkliwość – pacjent 
jest w stanie wytrzymać ból do 5 min, (2) lekki ból – ból do zaakceptowania do 1 min, (3) silny ból – nie do wytrzymania! 
Dolegliwości bólowe spowodowane badaniem utrzymywały się jeszcze przez kilka godzin – dotyczy: 6-10



2. Badane palpacyjne stawów skroniowo-żuchwowych: 
prawy i lewy biegun boczny bolesny w spoczynku, 
prawy biegun boczny bolesny także w ruchu.

3. Problemy podczas szerokiego otwierania ust oraz 
żucia – poziom 2.

4. Trzaski i bóle w obu stawach (poziom 2), potwier-
dzone badaniem klinicznym – w ruchu protruzji 
i ruchu mediotruzji prawej, obecność trzasku koń-
cowego w prawym stawie.

5. Silne (poziom 3), chroniczne bóle głowy – do 
4 razy/tydzień, opasające.

6. Niestabilna okluzja – nieprawidłowe kontakty 
w ICP.

7. Liczne interferencje zębowe medio- i laterotruzyjne 
w ruchach ekscentrycznych. Brak prowadzeń kłowych 
i siecznego, brak retrusive guidance po obu stronach.

Wnioski końcowe wraz 
z oceną potrzeb leczniczych 
Dojęzykowe pochylenie górnych siekaczy, zwęże-
nie górnego łuku zębowego oraz zgryz głęboki po-
wodują zawężenie koperty czynnościowej. Żuchwa 
ulega zablokowaniu w pozycji dotylnej. Taką pozycję 
w stawie przyjmują również głowy żuchwy. Brak pro-
wadzeń kłowych i siecznych oraz liczne interferencje 
na zębach bocznych w trakcie tych ruchów powodują 
hiperaktywność mięśni żwaczy oraz mięśni dna jamy 
ustnej. Napięcie to wzrasta w nocy, kiedy pacjentka, 
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próbując bruksować zgodnie z naturalnym wzorcem, 
napotyka na blokadę w postaci pochylonych sieka-
czy górnych. Aktywują się wtedy mięśnie cofające 
żuchwę i prawdopodobnie rozpoczyna się proces 
bruksowania dotylnego oraz zaciskania, którego świa-
dectwem mogą być wytarcia na szynie Bruxchecker 
na zębach trzonowych.

Wszystkie dolegliwości, jakie podaje pacjentka, 
oraz wyniki wyżej opisanych badań sugerują ko-
nieczność leczenia ortodontycznego, którego cele 
będą stanowić: poszerzenie górnego i dolnego łuku 
zębowego, uzyskanie prawidłowego kąta między-
siecznego oraz wyeliminowanie zgryzu głębokiego. 
Konieczne będzie również przywrócenie prawidło-
wych prowadzeń kłowych i siecznego.

Etapy leczenia 
Wykonanie szyny zgryzowej, której celami były wy-
eliminowanie zwiększonego napięcia mięśniowego 
oraz zapewnienie prawidłowych podparć zębowych, 
a także prowadzeń kłowych i siecznego w trakcie ru-
chów żuchwy z kontaktem zębowym.

Pacjentka użytkowała szynę od grudnia 2018 r. każ-
dej nocy i doraźnie w ciągu dnia, kiedy rejestrowała, 
że zaczyna zaciskać zęby. Ze względu na charakter 
pracy ciężko jej było stosować szynę 24 h/dobę. Szy-
na była kontrolowana i kalibrowana co 2 tygodnie. 
Po 14 dniach pacjentka raportowała znaczny spa-
dek dolegliwości bólowych ze strony mięśni, co po-
twierdziło badanie w gabinecie. Po miesiącu poda-
ła, że znacznie spadła intensywność i częstość bólu 
głowy. Terapia szyną trwała do czerwca 2019 r., kiedy 
to ustąpiły całkowicie bóle mięśni, a ból głowy poja-
wiał się sporadycznie. 

Montaż górnego aparatu bezligaturowego 
Damon Q2 w wersji metalowej
W czerwcu 2019 rozpoczęłam leczenie górnym apa-
ratem stałym, przy czym pacjentka nadal użytkowała 
szynę miopatyczną. Moim założeniem było dopro-
wadzenie do wstępnego poszerzenia górnego łuku 
zębowego i wychylenia górnych siekaczy, by pozwo-
lić żuchwie na samoistny ruch ku przodowi. Użytko-
wanie szyny zaleciłam, by utrzymać mięśnie w stanie 
prawidłowego napięcia i odciążyć staw skroniowo-
-żuchwowy. Obawiałam się jednoczesnego montażu 
górnego i dolnego aparatu stałego, gdyż musiała-
bym wprowadzić wyciągi międzyszczękowe pionowe 
z wektorem klasy II oraz rozklinowanie zgryzu w po-
staci TurboBite na górnych siekaczach przyśrodko-
wych, co mogłoby zaburzyć uzyskaną równowagę 
mięśniową i spowodować nawrót dolegliwości.
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Montaż dolnego aparatu bezligaturowego 
Damon Q2 w wersji metalowej
We wrześniu 2019 r. szyna została odstawiona i został 
zamontowany aparat dolny. Leczenie trwało do mar-
ca 2021 (21 miesięcy). Wszystkie zamierzone cele zo-
stały osiągnięte, co przedstawia załączona dokumen-
tacja zdjęciowa.

Podsumowanie 
Pacjentka jest obecnie po stałą kontrolą. Jako retencję 
w łuku górnym użytkuje płytkę Hawleya, w dolnym – 
retencjoner stały przyklejony na językowej powierzchni 
zębów od 33 do 43. W wywiadzie na wizytach kon-
trolnych nie podaje żadnych dolegliwości bólowych, 
co potwierdza badanie kliniczne. W czerwcu 2021 r. 
planuję powtórzyć u pacjentki badanie szyną Brux-
checker. Po zakończonym leczeniu ortodontycznym 
miałam w planie wykonać u pacjentki nową szynę 
miopatyczną. Etap ten został odroczony ze względu 
na prośbę pacjentki, która nie odczuwa takiej potrzeby. 

Wnioski 
W planowaniu leczenia bruksizmu istotnym etapem 
jest analiza prawidłowości zgryzu pacjenta. Wady 
zgryzu z grupy wad dotylnych, którym towarzyszy 
ograniczenie ruchów żuchwy ku przodowi, mogą 
być czynnikiem wyzwalającym lub nasilającym bruk-
sizm w jego najbardziej destrukcyjnej dla stawów 
skroniowo-żuchwowych, dotylnej postaci. W takich 
przypadkach wyleczenie wady zgryzu może całko-
wicie wyeliminować problem, z jakim boryka się pa-
cjent. Jeśli natomiast pacjent nie bierze pod uwagę 
leczenia ortodontycznego, terapia bruksizmu będzie 
działaniem doraźnym, polegającym na ciągłym użyt-
kowaniu szyny miopatycznej.
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