PROFILAKTYKA

WADA ZGRYZU

TO NIE TYLKO KRZYWE ZĘBY
Zęby można w przenośni nazwać wielofunkcyjną maszyną do
żucia. Ich ścieranie to zjawisko fizjologiczne: natura stworzyła
system, który, niestety, podlega autodestrukcji. By zapobiec
skutkom tego procesu, konieczna jest prawidłowa diagnoza.

N

asze zęby ścierają się w tempie ok.
65 nm na rok, a zmiany widoczne
są coraz bardziej wraz z upływem
lat – tłumaczy Aleksandra Gabren-Syller z gabinetu Adentis.
– W warunkach prawidłowego
zgryzu starciu najszybciej ulega kieł, a potem siekacze. Natomiast starcie patologiczne to nadmierna,
nietypowa i nieadekwatna do wieku utrata tkanek
twardych z powodów niepróchnicowych. Dotyczy
pojedynczych zębów, ich grup lub całości uzębienia. Obok miażdżycy, cukrzycy i nadciśnienia,
można je uznać za chorobę cywilizacyjną.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZGRYZU
By właściwie ocenić problem, z jakim pacjent
przychodzi do gabinetu dentystycznego, konieczna jest uważna obserwacja, wnikliwy wywiad oraz
holistyczne podejście. W pierwszej kolejności obserwuję, czy pacjent ma zgryz prawidłowy (klasa I),
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lekarz dentysta, zajmuje się
interdyscyplinarnym leczeniem
dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych i kompleksowym
leczeniem wad zgryzu.

czy ma tyłozgryz (cofnięcie żuchwy, klasa II), czy
przodozgryz (wysunięcie żuchwy, klasa III), czy
jego zgryz jest otwarty, czy zamknięty. Ale to
jedynie wierzchołek góry lodowej, bo wady zgryzu
to nie tylko zęby nieprawidłowo ustawione w łuku,
ale też starte i zniszczone od zaciskania. Nieprawidłowościom towarzyszą inne objawy: bóle stawu
skroniowo-żuchwowego, bóle głowy, mięśni, niekomfortowe dźwięki (np. przeskakiwanie w stawie
skroniowo-żuchwowym). Skutki mogą być jeszcze

poważniejsze, np. ogólne niedotlenienie organizmu
z powodu bezdechu nocnego, szumy w uszach,
a nawet niedosłyszenie. Wszystko to zależy od
ustawienia naszych zębów!
Nieprawidłowości powstają w wyniku wielu czynników, jednym z nich jest wadliwe działanie mięśni.
Na jednym z kongresów międzynarodowych pewien wykładowca wygłosił zdanie: „Muscles always
win” (z ang.: mięśnie zawsze wygrywają), dlatego
w przypadku leczenia wad zgryzu tak ważne jest
znalezienie przyczyny powstania problemu, a nie
tylko wyeliminowanie ich konsekwencji.
Skuteczne i długotrwałe skorygowanie wady nie jest
bez tego możliwe. To tak, jak w przypadku pracy
w klimatyzowanym pomieszczeniu – wiele osób
nabawia się od tego anginy i musi zażywać antybiotyk. Po powrocie do pracy choroba powraca i antybiotyk znów jest konieczny. Znacznie rozsądniej
byłoby spojrzeć na problem głębiej i wyeliminować
przyczynę, czyli... wyłączyć klimatyzację.

PATOLOGICZNE ŚCIERANIE ZĘBÓW
Zaciskanie szczęk, ścieranie zębów, bóle głowy,
szyi, szum w uszach, nadwrażliwość zębów, trzaski
podczas otwierania ust oraz inne objawy towarzyszą człowiekowi od wieków. Te symptomy nie są
chorobą samą w sobie, a jedynie objawem mogącym wynikać z wielu przyczyn. Objawy, podobne
do wyżej opisanych, towarzyszą kilku popularnym
rozpoznaniom, takim jak choćby bruksizm, choroba okluzyjna (tzw. zgryz urazowy) czy zespół stawu
skroniowo-żuchwowego. Należą one w tej chwili do
chorób cywilizacyjnych, występujących pod wspólnym mianownikiem zaburzeń narządu żucia.
Wada zgryzu powoduje zaburzenia czynnościowe
narządu żucia, które mogą doprowadzić do:
• starcia zębów,
• ruchomości zębów,
• zmęczenia i bóli mięśni (w konsekwencji bóli
głowy, migren),
• dolegliwości bólowych stawu skroniowo-żuchwowego.
Ten element, który jest najsłabszy, będzie w pierwszej kolejności dawał objawy. W 90 proc. możemy
znaleźć przyczynę i leczyć pacjenta. Niestety, w 10
proc., jeżeli przyczyna pochodzi z mózgu, jesteśmy
w stanie tylko chronić zęby i pomagać doraźnie.
W pierwszej kolejności w leczeniu należy przywrócić prawidłową funkcję narządu żucia, a dopiero
w drugiej kolejności zająć się estetyką. Tłumaczę

moim pacjentom, że jeżeli przychodzą do mnie
z nieprawidłowym (parofunkcyjnym) zgryzem,
w którym ich zęby się zniszczyły, to gdy do tego
układu wstawię im ząb, to ten ząb (korona porcelanowa, implant) nadal będzie ulegał niszczeniu,
ponieważ warunki w jamie ustnej nie zmieniły się.

DIAGNOZA TO PODSTAWA
Na nowoczesne leczenie składają się określone
procedury. Podczas wstępnego badania klinicznego powinny zostać wykonane dodatkowe badania
diagnostyczne: zdjęcie RTG, pantomogram i cefalometria. Najlepiej sprawdzają się zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym, szczególnie w leczeniu
problemów długoterminowych. Dzięki nim można
w każdej chwili sięgnąć do dokumentacji nawet
sprzed wielu lat, by porównywać np. stan przyzębia, starcie zębów itp. Podczas konsultacji lekarz
powinien też zbadać mięśnie odpowiedzialne za
odwodzenie i przywodzenie żuchwy.
W moim gabinecie dopiero na tym etapie wprowadzane jest odpowiednie leczenie dostosowane
do problemu pacjenta. Gdy w rozpoznaniu stwierdzimy problemy ze stawem skroniowo-żuchowym
m.in. kompresję tylną (czyli nadmierne przesunięcie żuchwy do tyłu), wówczas, przy współpracy
z mgr fizjoterapii Maciejem Iwanowskim przystępujemy do manualnego odbarczenia stawu, czyli
czasowej zmiany pozycji. Dzięki temu rozluźnione
mięśnie odciążają staw skroniowo-żuchwowy.
To ważne, bo problemy tego rodzaju mogą powodować bóle głowy, migreny, szumy w uszach i inne
dolegliwości niezwykle uciążliwe dla pacjentów.
Na zębach objawia się to starciem szkliwa i zębiny.
Proponując moim pacjentom leczenie, wybieram te
metody, którym sama poddałabym się w ich sytuacji. Nierzadko zalecam założenie aparatu ortodontycznego osobom w średnim lub starszym wieku
(ja nosiłam go po 40. r.ż., moja mama po 70.!).
Nie jestem zwolennikiem szlifowania wszystkich
zębów pod odbudowy protetyczne, korony porcelanowe, nakłady czy licówki, wykonanie licówek
porcelanowych proponuję raczej tylko w górnym
łuku, w celu poprawienia uśmiechu. Staram się
oszczędnie podchodzić do tkanek twardych zębów.
Od wszystkich zasad są oczywiście wyjątki uzależnione od okoliczności, każdy pacjent jest inny,
każda choroba jest inna. Pracujemy na żywym organizmie, do każdego problemu i pacjenta należy
podejść indywidualnie. Najważniejsza jest właściwa
diagnoza, czyli znalezienie przyczyny choroby.
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