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Περίληψη

Summary

Ο βρυγμός είναι μια παραλειτουργική δραστηριότητα
του στοματογναθικού συστήματος (ΣΓΣ) που χαρακτηρίζεται από το ακούσιο σφίξιμο ή/ και από το τρίξιμο των
δοντιών κατά τη διάρκεια της ημέρας ή/ και του ύπνου.
Ρυθμίζεται από το κεντρικό νευρικό σύστημα και έχει
πολυπαραγοντική αιτιολογία.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση
των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων που αφορούν
στη διάγνωση, στο σχέδιο θεραπείας και στην αντιμετώπιση του βρυγμού σε ασθενείς με φυσικά δόντια ή/και οδοντικά εμφυτεύματα.
Για τη διάγνωση του βρυγμού έχουν χρησιμοποιηθεί
διάφορες κλινικές και εργαστηριακές μέθοδοι όπως η
χρήση ειδικού ερωτηματολογίου, η κλινική εξέταση και η
αξιολόγηση συγκεκριμένων κλινικών ευρημάτων, η χρήση
ενδοστοματικών συσκευών ανίχνευσης και η καταγραφή
της ηλεκτρομυογραφικής δραστηριότητας των μασητήριων μυών. Ο πλέον σύγχρονος και αξιόπιστος τρόπος διάγνωσης του βρουξισμού βασίζεται στην πολυσωματο-καταγραφική μελέτη του ύπνου με τη μέθοδο της Πολυυπνογραφίας.
Η αντιμετώπιση του βρυγμού εξαρτάται από το βαθμό
απώλειας των σκληρών οδοντικών ιστών. Η διαχείριση του
βρυγμού σε ασθενείς με μικρές έως μέτριες οδοντικές
αποτριβές βασίζεται στο τριπλό σχήμα που ορίζεται με τον
αγγλικό όρο ʻΤriple Pʼ(Plates, Pep talk, Pills), δηλαδή νάρθηκες σύγκλεισης, ψυχολογικά μέσα-βιοανάδραση και φαρμακευτική αντιμετώπιση.
Σε περιπτώσεις ασθενών με παραλειτουργικές έξεις η
τοποθέτηση των οδοντικών εμφυτευμάτων θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη, διότι ο βρυγμός αποτελεί
υψηλό παράγοντα κινδύνου για τη χρήση εμφυτευμάτων.
Τα εμφυτεύματα στους βρουξιστές δέχονται αυξημένες
συγκλεισιακές δυνάμεις οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν
σε βιολογικές ή/και μηχανικές επιπλοκές. Η αύξηση του
αριθμού των εμφυτευμάτων και η τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος για κάθε ελλείπον δόντι, η χρήση επιμηκέστερων εμφυτευμάτων, η αποφυγή γεφυρών με πρόβολα και
η εφαρμογή ομοιόμορφων, αμφοτερόπλευρων σημειακών
συγκλεισιακών επαφών στην κεντρική σχέση έχει καθοριστική σημασία για την επιτυχία και την καλή πρόγνωση των
επιευμφυτευματικών αποκαταστάσεων.

Bruxism is an oral movement disorder that is characterized by grinding and/ or clenching of the teeth. The disorder
may occur during sleep as well as during wakefulness. The
aetiology of bruxism is multifactorial. According to recent literature bruxism appears to be modulated centrally by various neurotransmitters.
The aim of this article is to present the current methods
for assessing and managing bruxism and to provide the
practical guidelines for an effective treatment plan for bruxists with natural teeth and dental implants.
The assessment as well as the management of bruxism is considered to be of great importance for the clinicians
due to the possible impact of the bruxism activity on dental
tissues, dental implants and prosthetic restorations.
Bruxism should be diagnosed by multiple tools, including questionnaires, clinical ﬁndings extracted from intra-oral
and extra-oral examination, application of an intra-oral appliance and electromyographic recording of the masticatory
muscles. According to the literature the contemporary and
most reliable method for assessing bruxism is the
polysomnographic recording of the sleeping patient.
Various management strategies have been applied in
bruxism patients; they are based on occlusal, behavioural
and pharmacological approaches. The so-called “Triple-P”
approach consisting of occlusal splints, biofeedback and
use of medication, is nowadays considered to be the most
promising method for the management of bruxism.
Moreover, in extreme cases of dental wear, a full mouth
treatment approach is proposed, based on full cuspal coverage with metal occlusal surfaces, especially on the posterior
teeth.
Taking into consideration the possible biological and
biomechanical complications that bruxism can cause to
dental implants, certain practical guidelines have been proposed in order to minimize the risk of implant failure in bruxists. These include: placing an increased number of
implants, avoiding the use of cantilevers, placing longer
implants and paying thorough attention to occlusal contact
design.
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Εισαγωγή

Βρυγμός ή βρουξισμός καλείται η παραλειτουργική ρυθμική ή σπασμωδική δραστηριότητα του στοματογναθικού συστήματος (ΣΓΣ) που χαρακτηρίζεται
από το ακούσιο τρίξιμο ή/και σφίξιμο των δοντιών
κατά τη διάρκεια του ύπνου ή/και της ημέρας1-3. Ο
νυχτερινός βρυγμός εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια
του ύπνου και, κατά συνέπεια, είναι δυνατό να μη
γίνεται αντιληπτό από το άτομο ότι τρίζει τα δόντια
του κάνοντας περιορισμένες κινήσεις της κάτω γνάθου, σε αντίθεση με το σφίξιμο των δοντιών που,
συνήθως, συμβαίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η
συχνότητα εμφάνισης του βρυγμού κατά τη διάρκεια της ημέρας βρέθηκε ότι φτάνει στο 20% του
ενήλικου πληθυσμού, ενώ του νυχτερινού βρυγμού
διαπιστώθηκε ότι κυμαίνεται μεταξύ 8- 14%4,5.
Η αιτιολογία του βρυγμού φαίνεται ότι είναι
πολυπαραγοντική 6. Στο παρελθόν, περιφερειακοί
παράγοντες όπως η ύπαρξη συγκλεισιακής δυσαρμονίας και ιδιαίτερα οι πρόωρες επαφές στην κεντρική
σύγκλειση και οι παρεμβολές (παρεμποδίσεις) στη
μη εργαζόμενη πλευρά κατά τις πλαγιολισθήσεις, οι
οποίες προκαλούν μυϊκή υπερλειτουργία, είχαν ενοχοποιηθεί ως κύριοι αιτιολογικοί παράγοντες7. Νεότερες, όμως, ερευνητικές μελέτες έδειξαν ότι δεν
υπάρχει άμεση αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ ανωμαλιών της σύγκλεισης και βρυγμού8,9.
Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν
την άποψη ότι ο βρυγμός ρυθμίζεται, κυρίως, από το
κεντρικό νευρικό σύστημα με τη συμμετοχή διαφόρων νευροδιαβιβαστών (νοραδρεναλίνη, σεροτονίνη, ντοπαμίνη) και συσχετίζεται άμεσα με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και την ψυχοσύνθεση του ατόμου, το αυξημένο άγχος ή stress, τις
ψυχοκοινωνικές διαταραχές και την κατάθλιψη10,11.
Σημαντικοί παράγοντες κινδύνου που αυξάνουν τις
πιθανότητες εμφάνισης βρυγμού θεωρούνται6,12: α)
το κάπνισμα, η καφεΐνη και η χρόνια κατανάλωση
οινοπνευματωδών ποτών, β) οι διαταραχές του
ύπνου, όπως το ροχαλητό και το ήπιο-μέτριο σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας-υπόπνοιας στον ύπνο
(ΣΑΑΥ), γ) οι παρενέργειες ψυχιατρικής φαρμακευτικής αγωγής με αντικαταθλιπτικά φάρμακα, δ) οι νευρολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις (νόσος του
Huntington, νόσος του Leigh, νόσος του Parkinson)
και ε) η πιθανή γενετική προδιάθεση και η κληρονομικότητα. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι η συχνότητα
επεισοδίων του νυχτερινού βρυγμού (με ρυθμική
δραστηριότητα των μασητήριων μυών) συνδέεται με
την ονειρική φάση του ύπνου Rapid eye movement
(παλινδρομική κίνηση οφθαλμών)6.
Ο βρυγμός και οι παραλειτουργικές έξεις αποτελούν σημαντικό θέμα προβληματισμού στο σχέδιο
θεραπείας του ασθενή για το σύγχρονο οδοντίατρο,
λόγω της ισχυρής συσχέτισης του με: α) τα συμπτώ-

Τορτοπίδης και συν

ματα των κρανιογναθικών διαταραχών (ΚΓΔ) όπως
πόνο, δυσλειτουργία των μασητήριων μυών και
ήχοι13, β) τις αποτριβές ή τα μικροκατάγματα των
δοντιών και των επανορθωτικών υλικών14, γ) την
εμφάνιση βιολογικών ή/και μηχανικών επιπλοκών
στις επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις15 και δ) τις
διαταραχές του ύπνου και κεφαλαλγίες16.
Αν και η διάγνωση του βρυγμού, μέχρι σήμερα,
δεν έτυχε ομόφωνης αποδοχής, προτείνονται διάφορες μέθοδοι διαγνωστικής προσέγγισης του
νυχτερινού ή ημερήσιου βρυγμού στην κλινική
πράξη και σε ερευνητικές μελέτες17. Η αντιμετώπιση του βρυγμού γίνεται με διάφορα μέσα, απαιτεί
μακροχρόνια διαχείριση του προβλήματος και εξαρτάται από το βαθμό απώλειας των οδοντικών
ιστών18.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων που
αφορούν στη διάγνωση, στο σχέδιο θεραπείας και
στην αντιμετώπιση του βρυγμού σε ασθενείς με
φυσικά δόντια ή/και οδοντικά εμφυτεύματα.

Διάγνωση

Για τη διάγνωση του βρυγμού έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες κλινικές και ερευνητικές μέθοδοι
όπως: 1) ειδικό ερωτηματολόγιο19, 2) κλινικά ευρήματα (κλινική εξέταση και χρήση συγκεκριμένων
διαγνωστικών κριτηρίων νυχτερινού βρυγμού)20, 3)
ενδοστοματικές συσκευές ανίχνευσης (φθορά μαλακού νάρθηκα σύγκλεισης και μέτρηση αυξημένων
μασητικών δυνάμεων)21, 4) καταγραφή αυξημένης
ηλεκτρομυογραφικής δραστηριότητας των μασητήριων μυώ22,23 και 5) πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου (Πολυυπνογραφία)224.
Διάγνωση του βρυγμού στην κλινική πράξη

Η αρχική κλινική διάγνωση του βρυγμού βασίζεται στη λήψη ιστορικού με ειδικό ερωτηματολόγιο
(self report questionnaire) σχετικό με την ύπαρξη
παραλειτουργικών έξεων και ψυχοκοινωνικών διαταραχών, που συμπληρώνεται από τον πιθανό βρουξιστή ασθενή25 Η λήψη του ειδικού ερωτηματολογίου
έχει ως βασικό πλεονέκτημα ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα μεγάλο δείγμα πληθυσμού, κυρίως σε
επιδημιολογικές μελέτες25. Η αξιοπιστία του βελτιώνεται όταν συνυπολογίζονται και χρονικοί παράγοντες όπως η περιοδικότητα, η συχνότητα, η διάρκεια
και η διακύμανση της παραλειτουργικής δραστηριότητας.
Ενώ, πολλοί ασθενείς συμπληρώνουν αρνητικό
ιστορικό, ο/η σύντροφος στον ύπνο αναφέρει τους
ενοχλητικούς θορύβους του νυχτερινού τριξίματος
των δοντιών και καθιστά πιο αποτελεσματική τη διάγνωση. Επειδή, όμως, το 70-80% των περιστατικών
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σφιξίματος των δοντιών δε συνοδεύεται από θόρυβο και, συνεπώς, ο υπό εξέταση ασθενής ή/και η
σύντροφός του αγνοούν την ύπαρξη της παραλειτουργικής δραστηριότητας, το ειδικό ερωτηματολόγιο πρέπει να συνδυάζεται με την αξιολόγηση σχετικών κλινικών ευρημάτων17.
Κατά την εξωστοματική και ενδοστοματική κλινική εξέταση του ασθενούς, ο οδοντίατρος ελέγχει τα
επιμέρους τμήματα του ΣΓΣ για την πιθανή εμφάνιση κλινικών προβλημάτων που σχετίζονται με το
βρυγμό όπως26-29:
Αποτριβές και μικροκατάγματα των δοντιών.
Κυρίαρχο κλινικό εύρημα σε βρουξιστές είναι η
παραλειτουργική αποτριβή (attrition) στα κοπτικά
χείλη των προσθίων και τις μασητικές επιφάνειες των οπισθίων δοντιών30,31
Έκθεση της οδοντίνης και πολφική ευαισθησία
Επιτάχυνση της εξέλιξης περιοδοντικών προβλημάτων, διευρυμένο περιρριζικό χώρο και αύξηση
της κινητικότητας των δοντιών
Θραύση του κεραμικού της προσθετικής αποκατάστασης, κατάγματα ή φθορές των εμφράξεων
και των ακρυλικών δοντιών των οδοντοστοιχιών
Μηχανικές επιπλοκές, όπως αποκοχλίωση ή
κάταγμα της προσθετικής βίδας, κάταγμα του
κολοβώματος και του εμφυτεύματος ή/και βιολογικές επιπλοκές, όπως απώλεια οστού της
φατνιακής ακρολοφίας στις επιεμφυτευματικές
αποκαταστάσεις29,32
Υπερτροφία των μασητήριων μυών και μυϊκός
κάματος33
Πόνος και θόρυβοι στην περιοχή των κροταφικών διαρθρώσεων34
Πιθανή απώλεια της κατακόρυφης διάστασης σε
σύγκλειση35,36
Στο πλαίσιο της εξεύρεσης κοινώς αποδεκτών
κριτηρίων για την εκτίμηση των υποκειμενικών
συμπτωμάτων και την αξιολόγηση των κλινικών
ευρημάτων του ασθενούς, θεσπίστηκαν από τους
Rompre και συν.37 τέσσερα διαγνωστικά κριτήρια
του βρυγμού, ως ακολούθως37,38:
1) Ιστορικό θορύβων από τρίξιμο των δοντιών τουλάχιστον 3 νύχτες την εβδομάδα κατά τους
τελευταίους 6 μήνες (όπως αναφέρεται από τον
σύντροφο στον ύπνο)
2) Αναφορά πόνου, κόπωσης των μασητήριων
μυών, καθώς και κεφαλαλγίας κατά το πρωινό
ξύπνημα
3) Ύπαρξη οδοντικών αποτριβών και μικρο-καταγμάτων κατά την κλινική εξέταση
4) Υπερτροφία των ανασπώντων την κάτω γνάθο
μυών (κυρίως μασητήρα, κροταφίτη).
Τέλος, αν και δεν υπάρχει μέχρι σήμερα έγκυρη
μεθοδολογία ή συσκευή για την εκτίμηση του βαθμού και της έκτασης των οδοντικών αποτριβών,
αρκετοί συγγραφείς έχουν χρησιμοποιήσει δείκτες

•
•
•
•
•
•
•
•
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για τις ανάγκες των ερευνών τους, χωρίς όμως οι
δείκτες αυτοί να έχουν τύχει ομόφωνης
αποδοχής39. Προκειμένου να καταγραφεί ο βαθμός
και η έκταση της οδοντικής φθοράς σε διαγνωστικά
εκμαγεία με ένα πρακτικό διαγνωστικό μέσο έχει
προταθεί ο δείκτης βαρύτητας οδοντικών αποτριβών κατά Johansson και συν.40, ο οποίος αποτελείται
από μια βαθμονομημένη κλίμακα, όπως φαίνεται
στον πίνακα Ι.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

0.
1.
2.
3.
4.

Κλινικός δείκτης βαρύτητας οδοντικών
αποτριβών40

Καμία ορατή φθορά στις επιφάνειες της αδαμαντίνης. Καμία μεταβολή των χαρακτηριστικών των
κοπτικών και μασητικών επιφανειών της αδαμαντίνης.
Ορατή φθορά στις επιφάνειες της αδαμαντίνης,
χωρίς μείωση του αυχενοκοπτικού ύψους της κλινικής μύλης.
Εκτεθειμένη οδοντίνη, μεταβολή στο σχήμα των
κοπτικών και μασητικών επιφανειών, μείωση του
ύψους της μύλης <1mm.
Εκτεταμένη φθορά στην οδοντίνη, μεγάλη περιοχή
εκτεθειμένης οδοντίνης (>0,2mm) με σημαντική
απώλεια του ύψους της μύλης (>1mm).
Εκτεταμένη φθορά στη δευτερογενή οδοντίνη
(Φωτογραφική απεικόνιση).

Ερευνητικές διαγνωστικές μέθοδοι του βρυγμού

1. Ενδοστοματικές συσκευές ανίχνευσης

Εξαιτίας των περιορισμών που προκύπτουν από
τη χρήση των ειδικών ερωτηματολογίων και της κλινικής εξέτασης για τη διάκριση του τύπου του βρυγμού (νυχτερινός ή ημερήσιος) και του χρόνου εμφάνισης του (στο παρόν ή στο παρελθόν) έχουν αναπτυχθεί ενδοστοματικές συσκευές ανίχνευσης του
βρυγμού (intra-oral appliance) που αξιοποιούν ενδείξεις και στοιχεία που προέρχονται από τη φθορά
ενός μαλακού νάρθηκα σύγκλεισης ή από τη μέτρηση αυξημένων συγκλεισιακών δυνάμεων41-43.
Στην πρώτη περίπτωση, ένας μαλακός νάρθηκας
σύγκλεισης τοποθετείται στον οδοντικό φραγμό του
υπό εξέταση ασθενή. Μετά την αξιολόγηση και βαθμολόγηση της φθοράς του νάρθηκα γίνεται η εκτίμηση του τριξίματος ή/και σφιξίματος των
δοντιών41. Παραλλαγή του νάρθηκα είναι η συσκευή
Bruxcore Bruxism Monitοring Device (BBMD), που όμως
δεν απέδωσε τα επιθυμητά αποτελέσματα διάγνωσης17,43. Μετά την εφαρμογή αυξημένων συγκλεισιακών δυνάμεων, μεταβάλλεται το πάχος του νάρθηκα στην περιοχή των έντονων επαφών, διαταράσσεται το σχήμα και η ομοιομορφία της συσκευής και
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δεν παρέχει ακριβείς μετρήσεις.
Στη δεύτερη περίπτωση ανήκουν οι συσκευές
που, κυρίως, μετρούν τις αυξημένες συγκλεισιακές
δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ των δοντιών και της
ενδοστοματικής συσκευής ανίχνευσης44. Το Intrasplint Force Detector (ISFD) είναι συσκευή ανίχνευσης, όπου η μέτρηση των αυξημένων μασητικών
δυνάμεων πραγματοποιείται πάνω σε πιεζοηλεκτρικό
φιλμ και τα διαγνωστικά του αποτελέσματα κρίνονται αξιόπιστα. Μειονέκτημα της χρήσης του αποτελεί το ότι ο ασθενής πρέπει να φοράει συνεχώς τη
συσκευή ISFD, στοιχείο που μπορεί να μεταβάλλει
την αρχική παραλειτουργική δραστηριότητα του
ασθενούς.
2. Ηλεκτρομυογραφία

Η ηλεκτρομυογραφία (ΗΜΓ) αποτελεί μέθοδο
καταγραφής των καμπύλων των ηλεκτρικών δυναμικών ενέργειας των μυών κατά τη διάρκεια της
σύσπασής τους, που μεταφέρονται από τις ενεργές
μυϊκές ίνες στα ηλεκτρόδια καταγραφής 45,46 . Η
καταγραφή των ηλεκτρικών δυναμικών από τη
σύσπαση των μασητήριων μυών επιτυγχάνεται με τη
χρήση ζεύγους ηλεκτροδίων που τοποθετούνται
πάνω στην επιφάνεια του δέρματος του μυ (επιφανειακά) ή ενδομυϊκά (βελονοειδή).
Η καταγραφή της ΗΜΓ δραστηριότητας αποτελεί μέσο επιλογής για την εκτίμηση της λειτουργικής κατάστασης των μασητήριων μυών, και έχει
αποδειχθεί η ισχυρή συσχέτιση της με αυξημένες
συγκλεισιακές δυνάμεις στους βρουξιστές
ασθενείς47. Σημαντικά αυξημένη ΗΜΓ δραστηριότητα έχει διαπιστωθεί στους ασθενείς που εκδηλώνουν σφίξιμο ή/και τρίξιμο των δοντιών τόσο κατά
τη διάρκειας της ημέρας όσο και του ύπνου, λόγω
της υπερλειτουργίας των μασητήριων μυών 48,49.
Νεότερη εξέλιξη στην ερευνητική διάγνωση του
βρυγμού αποτέλεσε η χρήση μικρών, ασύρματων
φορητών ΗΜΓ συσκευών, ικανών να καταγράφουν
με πολυάριθμες μετρήσεις το εύρος της μυϊκής
υπερδραστηριότητας του ατόμου κατά τη διάρκεια
της ημέρας ή της νύχτας κάτω από φυσιολογικές
συνθήκες50.
3. Πολυυπνογραφία

Αποτελεί την πιο αξιόπιστη εργώδη μέθοδο
(«χρυσό κανόνα») διάγνωσης του νυχτερινού βρυγμού αλλά και του συνδρόμου αποφρακτικών απνοιών
στον ύπνο (ΣΑΑΥ), και πραγματοποιείται σε κλινική
μελέτης διαταραχών του ύπνου51,52. Η πολυυπνογραφία περιλαμβάνει καταγραφές από ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, ηλεκτρο-οφθαλμογράφημα (επαναλαμβανόμενη κίνηση οφθαλμών), ηλεκτρομυογράφημα και ηλεκτροκαρδιογράφημα53. Με την πολυ-
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σωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου γίνεται μια πολυδιάστατη ανάλυση της συμπεριφοράς, των αφυπνίσεων και των συμπτωμάτων του ασθενή κατά τη
διάρκεια του ύπνου, καθώς και τεκμηριωμένη διάγνωση του τρέχοντος βρυγμού.
Αν και η τεχνική της πολυυπνογραφίας παρέχει
αξιόπιστα διαγνωστικά ευρήματα αναφορικά με το
νυχτερινό τρίξιμο των δοντιών, είναι διαδικασία με
ιδιαίτερα υψηλό κόστος και συχνά προκαλεί δυσφορία στον ασθενή, λόγω της υποχρεωτικής κατάκλισης του σε κλινική ύπνου17.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Ο βαθμός απώλειας των σκληρών οδοντικών
ιστών σε συνάρτηση με την ηλικία του ασθενή μπορεί να καθορίσει τα μέσα διαχείρισης του βρυγμού.
Η αντιμετώπιση του βρυγμού σε ασθενείς με
μικρές έως μέτριες οδοντικές αποτριβές βασίζεται
στο τριπλό σχήμα που ορίζεται με τον αγγλικό όρο
ʻΤriple Pʼ(Plates, Pep talk, Pills), δηλαδή νάρθηκες
σύγκλεισης, ψυχολογικά μέσα και φαρμακευτική
αντιμετώπιση18. Περαιτέρω, σε περιπτώσεις βρουξιστών ασθενών με παθολογικές και εκτεταμένες
οδοντικές αποτριβές, μειωμένη λειτουργικότητα,
συγκλεισιακή δυσαρμονία και αισθητικά προβλήματα, συχνά, απαιτείται εκτεταμένη ή/και συνολική
αποκατάσταση των φραγμών με μεταλλοκεραμικές
αποκαταστάσεις και μασητικές μεταλλικές επιφάνειες στα οπίσθια δόντια27.
Το σχήμα αντιμετώπισης “Triple P” περιλαμβάνει
αντιστρεπτά μέσα που έχουν το πλεονέκτημα της
επανόδου του ασθενή στην προηγούμενη κατάσταση σε περίπτωση μειωμένης ανταπόκρισης στο θεραπευτικό σχήμα, και είναι:

1. Νάρθηκες σύγκλεισης

Αν και ο τρόπος δράσης τους δεν είναι απολύτως γνωστός και τεκμηριωμένος, οι νάρθηκες
σύγκλεισης αποτελούν το πιο διαδεδομένο και
σημαντικότερο μέσο για την αντιμετώπιση του βρυγμού 54. Ο πλέον προτεινόμενος είναι ο νάρθηκας
σταθεροποίησης (ή επίπεδος ή κεντρικής σχέσης)
που τοποθετείται στη γνάθο με τις περισσότερες
απώλειες δοντιών, εξασφαλίζοντας το μεγαλύτερο
αριθμό επαφών κατά τη σύγκλειση55,56.
Έχουν διατυπωθεί διάφορες υποθέσεις για να
εξηγήσουν το ρόλο που παίζει η χρήση του νάρθηκα:
α. Απόκτηση συγκλεισιακής σχέσης χωρίς πρόωρες
επαφές και παρεμβολές, που οδηγεί στην ελάττωση και την εξισορρόπηση των ασκούμενων
φορτίων. Η ελάττωση αυτή έχει ως αποτέλεσμα
τη μείωση της υπερλειτουργίας και της αυξημένης ΗΜΓ δραστηριότητας των μασητήριων μυών
των ασθενών κατά τη διάρκεια του ύπνου57,58.
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β. Αποκατάσταση της μειωμένης κατακόρυφης διάστασης σύγκλεισης (ΚΔΣ) σε ασθενείς με εκτεταμένες οδοντικές αποτριβές ή απώλεια των
οπισθίων δοντιών στήριξης, που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της μυϊκής υπερλειτουργίας59.
γ. Τροποποίηση του νευρομυϊκού προγραμματισμού με αλλαγή της οδού ερεθιστικότητας των
αισθητήριων υποδοχέων που βρίσκονται στο
περιοδόντιο, στις κροταφογναθικές διαρθρώσεις και σε άλλα σημεία του στοματογναθικού
συστήματος. Περιορίζονται, έτσι, τα βλαπτικά
αποτελέσματα της μυϊκής υπερδραστηριότητας60.
δ. Προστασία των φυσικών δοντιών και των προσθετικών αποκαταστάσεων από αποτριβές και
μικροκατάγματα54.
Σύμφωνα με νεότερα επιστημονικά δεδομένα,
έχει διαπιστωθεί ότι οι νάρθηκες σταθεροποίησης
έχουν τα ίδια ή καλύτερα κλινικά αποτελέσματα,
στην αντιμετώπιση του νυχτερινού βρυγμού, σε
σχέση με τη μέθοδο της βιοανάδρασης και τις
συσκευές προώθησης της κάτω γνάθου61,62. Τέλος,
έχει αποδειχθεί ότι οι νάρθηκες σταθεροπoίησης
(από σκληρή ακρυλική ρητίνη) έχουν θετικότερα κλινικά αποτελέσματα στην ελάττωση της μυϊκής υπερδραστηριότητας ασθενών με βρυγμό, σε σχέση με
τους μαλακούς νάρθηκες61,62.
2. Ψυχολογικά μέσα – Βιοανάδραση

Στα ψυχολογικά μέσα αντιμετώπισης του βρυγμού ανήκουν οι ασκήσεις προοδευτικής χαλάρωσης, η ψυχανάλυση, η ύπνωση, η αυτοπαρακολούθηση, η κατʼ επανάληψη άσκηση, και η βιοανάδραση
(biofeedback)63-65.
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Η βιοανάδραση είναι ηλεκτρομυογραφική μέθοδος διαμέσου της οποίας, μια παραλειτουργική δραστηριότητα του ΣΓΣ που δεν είναι συνειδητή, γίνεται
αντιληπτή στον ασθενή διαμέσου οπτικών ή ακουστικών ή ηλεκτρικών ερεθισμάτων, τα οποία είναι,
ευθέως, ανάλογα με τα επίπεδα αυτής της δραστηριότητας65,66. Με τη βιοανάδραση επιδιώκουμε να
αποκτήσει ο ασθενής τον έλεγχο της δραστηριότητας των μασητήριων μυών του, ώστε να μπορεί να
τους διατηρεί χαλαρούς50,67. Τα πλεονεκτήματα που
μας προσφέρει αυτή η μέθοδος είναι: α) ταχύτητα
της επανα-πληροφόρησης, β) δυνατότητα ποιοτικής
και ποσοτικής συνειδητοποίησης της μυϊκής σύσπασης και γ) εκούσιος έλεγχος της μυϊκής σύσπασης
των υπερτονικών μυών50,67. Νεότερες ασύρματες
και φορητές συσκευές βιοανάδρασης με ηχητικό ή
ηλεκτρικό σήμα δόνησης ειδοποιούν ή διαταράσσουν ελαφριά τον ύπνο και χρησιμοποιούνται για
την αντιμετώπιση του νυχτερινού βρυγμού με ικανοποιητικά βραχυπρόθεσμα κλινικά αποτελέσματα67.68.
3. Φαρμακευτική αντιμετώπιση

Αν και από πειραματικές μελέτες προκύπτουν
ενθαρρυντικά αποτελέσματα χρήσης ορισμένων
φαρμάκων για την ελάττωση των επεισοδίων του
νυχτερινού βρυγμού, δεν υπάρχει επαρκής επιστημονική τεκμηρίωση για την καθιέρωση ενός αποτελεσματικού φαρμακολογικού σχήματος για την αντιμετώπιση αυτής της παραλειτουργικής δραστηριότητας69,70.
Τα φάρμακα που προτείνονται για την αντιμετώπιση του βρυγμού, ο τρόπος δράσης και οι παρενέργειες τους71-78 φαίνονται στον πίνακα ΙΙ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

Προτεινόμενα φάρμακα για την αντιμετώπιση του βρυγμού 70-78

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟ

Methocarbamol (μεθοκαρβαμόλη)
(Εμπορική ονομασία:Robaxin)

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Μυοχαλαρωτικό
(Για θεραπεία σκελετικών
μυϊκών σπασμών)
Βenzodiazepine like clonazepam μη-ειδικό μυοχαλαρωτικό,
(βενζοδιαζεπίνη όπως η κλοναζεπά- αγχολυτικό.
μη) (Εμπορική ονομασία: Klonopin)
Botulinum toxin
(βοτουλινική τοξίνη τύπου Α)
(Εμπορική ονομασία: Botox)

Νευροτοξική πρωτεΐνη.
Παραλυτική δράση μέσω
αναστολής απελευθέρωσης ακετυλοχολίνης στη
νευρομυική σύναψη.
Serotonergic/dopaminergic (σεροτο- Αντικαταθλιπτικά φάρμακα
νεργικά/ντοπαμινεργικά)
που αναστέλλουν επιλεκτιAnticonvulsant (αντιπαροξυσμικά)
κά την επανα-πρόσληψη
Antidepressant (αντικαταθλιπτικά)
σεροτονίνης

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Μείωση και έλεγχος επει- Βραχυπρόθεσμη διατήρηση
σοδίων του βρυγμού
του θεραπευτικού αποτελέσματος,
Έλεγχος επεισοδίων του Μακροχρόνια ανάπτυξη
βρυγμού
ανεκτικότητας καθώς και
ρίσκο της εξάρτησης/ εθισμός
Μείωση έντονης παραλει- Αμφιλεγόμενα κλινικά αποτουργικής δραστηριότητας τελέσματα,
απαιτείται
(κυρίως σε σοβαρές παθή- περαιτέρω έρευνα
σεις όπως είναι ο αυτισμός,
η εγκεφαλική κάκκωση)
Ελάττωση επεισοδίων του Αμφιλεγόμενα κλινικά αποβρυγμού.
τελέσματα,
απαιτείται
περαιτέρω έρευνα
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ΒΡΥΓΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Ένας σημαντικός παράγοντας για την εξασφάλιση μακροχρόνιας πρόγνωσης των οδοντικών εμφυτευμάτων είναι η ευνοϊκή εμβιομηχανική φόρτιση
τους, αφού οι επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις
δέχονται ποικίλης διάρκειας, έντασης και διεύθυνσης μασητικές δυνάμεις 79 . Οι αναπτυσσόμενες
δυνάμεις μεταβιβάζονται στο οστό της φατνιακής
ακρολοφίας μέσω της μεσόφασης εμφυτεύματοςοστού.
Οι αυξημένες συγκλεισιακές δυνάμεις (2-4
φορές μεγαλύτερες στους βρουξιστές σε σχέση με
τους μη βρουξιστές)80, η μη αξονική φόρτιση ως
προς το σώμα του εμφυτεύματος (άσκηση πλάγιων
φορτίσεων κατά το τρίξιμο των δοντιών) 81 και η
έλλειψη των ιδιοδεκτικών υποδοχέων του περιοδοντικού συνδέσμου82,83 καθιστούν το βρυγμό σημαντικό παράγοντα κινδύνου για τη χρήση οδοντικών
εμφυτευμάτων15,29,84,85. Το παραλειτουργικό τρίξιμο
ή/και σφίξιμο των δοντιών δεν αποτελεί απόλυτη
αντένδειξη για τη θεραπεία με εμφυτεύματα, τροποποιεί όμως το σχέδιο θεραπείας, λόγω της πιθανότητας βιολογικών επιπλοκών, όπως οστική απώλεια της
φατνιακής ακρολοφίας ή/και μηχανικών επιπλοκών,
όπως χαλάρωση ή θραύση της βίδας στερέωσης,
προβλήματα με τους συνδέσμους των κινητών υπερκατασκευών, κάταγμα του προσθετικού κολοβώματος, του εμφυτεύματος και του κεραμικού υλικού
στις επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις 15,84-86 .
Ακόμα, ορισμένες μελέτες σε πιθήκους κατέδειξαν
την πιθανότητα απώλειας των εμφυτευμάτων, μετά
περίπου από πέντε μήνες υπέρμετρης συγκλεισιακής
καταπόνησης87,88.
Η ενημέρωση του ασθενή, η επιλογή του κατάλληλου αριθμού, της θέσης, της κατανομής και του
μήκους των οδοντικών εμφυτευμάτων και η τοποθέτηση νάρθηκα σύγκλεισης έχει καθοριστική σημασία
για τη βιωσιμότητα και την καλή πρόγνωση των
επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων στους ασθενείς με βρυγμό.
Έχουν προταθεί, λοιπόν, οι παρακάτω πρακτικές
οδηγίες για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε
ασθενείς με παραλειτουργικές έξεις15,84-86,89 :
1. Αύξηση του αριθμού των εμφυτευμάτων σε
περιπτώσεις μερικής νωδότητας και τοποθέτηση
ενός εμφυτεύματος για κάθε δόντι που λείπει,
ώστε να αποφευχθούν οι περιπτώσεις ακίνητων
γεφυρών με πρόβολα90. Σε περιπτώσεις, επίσης,
αμιγώς επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων,
προτείνεται η τοποθέτηση ενός επιπλέον εμφυτεύματος από ότι θεωρούμε απόλυτα αναγκαίο
τόσο στην άνω γνάθο (σύνολο 6 με 10 εμφυτεύματα) όσο και στη κάτω γνάθο (σύνολο 5 με 9
εμφυτεύματα με τέσσερα τουλάχιστον μεταξύ
των δύο γενειακών τρημάτων).
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2. Αύξηση του μήκους των οδοντικών εμφυτευμάτων, ώστε να μειωθούν οι τάσεις που ασκούνται στο οστό γύρω από το εμφύτευμα στο
χαμηλότερο δυνατό επίπεδο91. Το ελάχιστο προτεινόμενο μήκος εμφυτεύματος για ασθενείς με
παραλειτουργικές έξεις είναι 10 mm.
3. Επιλογή του κατάλληλου τύπου σύγκλεισης της
επιεμφυτευματικής αποκατάστασης με βάση την
έκταση της νωδής περιοχής (μερική ή ολική),
τον αριθμό και το μήκος των εμφυτευμάτων, το
είδος της υπερκατασκευής και τις συνολικές
ανάγκες της περίπτωσης92. Απόκτηση κεντρικής
σύγκλεισης χωρίς πρόωρες επαφές. Εφαρμογή
ταυτόχρονων, αμφοτερόπλευρων, ομοιόμορφα
κατανεμημένων και σημειακών κεντρικών επαφών στην κεντρική σχέση (ή θέση), όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κέντρο του εμφυτεύματος.
Απόδοση επίπεδων επικλινών επιφανειών των
φυμάτων, ώστε να προστατευθούν τα εμφυτεύματα από τις πλάγιες συνιστώσες των δυνάμεων
που ασκούνται κατά το σφίξιμο ή/και τρίξιμο των
δοντιών. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις αποκατάστασης ασθενών με μερική πρόσθια νωδότητα,
όπου υπάρχει ο φυσικός κυνόδοντας και τα
φυσικά δόντια στις οπίσθιες περιοχές ο τύπος
σύγκλεισης που προτιμάται είναι η διαχωρίζουσα. Στις περιπτώσεις πρόσθιας νωδότητας που
λείπει ο κυνόδοντας επιλέγεται ο τύπος ομαδικών επαφών με συμμετοχή τουλάχιστον δύο
προγομφίων.
4. Αποφυγή μεθόδων πρόωρης ή άμεσης φόρτισης
των εμφυτευμάτων .
5. Ναρθηκοποίηση των εμφυτευμάτων μεταξύ
τους, η οποία οδηγεί σε καλύτερη κατανομή των
δυνάμεων στα εμφυτεύματα και σε μείωση των
πιέσεων στην περιοχή του οστού της φατνιακής
ακρολοφίας.
6. Τοποθέτηση νάρθηκα σταθεροποίησης (από
σκληρή ακρυλική ρητίνη) ή μαλακού νάρθηκα
κατά τη διάρκεια του ύπνου για την προστασία
των ιστών και των υλικών των προσθετικών
κατασκευών από υπερβολικές φορτίσεις.

Συμπεράσματα

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
1. Η κλινική και ερευνητική διάγνωση του βρυγμού
βασίζεται, κυρίως, στα ακόλουθα κριτήρια:
Παρουσία συχνών θορύβων από τρίξιμο των
δοντιών κατά τη διάρκεια του ύπνου για τουλάχιστον 3 νύχτες την εβδομάδα κατά τους
τελευταίους 6 μήνες (όπως επιβεβαιώνεται από
τον σύντροφο στον ύπνο),
αναφορά πόνου, κόπωσης των μασητήριων
μυών καθώς και κεφαλαλγίας κατά το πρωινό
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ξύπνημα,
ύπαρξη οδοντικών αποτριβών και μείωση του
ύψους της κλινικής μύλης,
καταγραφή περισσοτέρων από 4 επεισοδίων
βρυγμού κατά τη διάρκεια του ύπνου και θετική πολυσωματοκαταγραφική διάγνωση του
βρυγμού (με πολυυπνογραφία).
2. Για την αντιμετώπιση του βρυγμού, η εφαρμογή
του τριπλού σχήματος που ορίζεται με τον αγγλικό όρο ʻΤriple Pʼ(Plates, Pep talk, Pills) δηλαδή νάρθηκες σύγκλεισης, ψυχολογικά μέσα-βιοανάδραση και φαρμακευτική αντιμετώπιση έχει τα πιο
θετικά κλινικά αποτελέσματα. Αν και ο τρόπος
δράσης τους δεν είναι απολύτως γνωστός και
τεκμηριωμένος, οι νάρθηκες σταθεροποίησης
αποτελούν το πιο διαδεδομένο και σημαντικότερο
μέσο για την αντιμετώπιση του βρυγμού.
3. Ο βρυγμός αν και δεν αποτελεί απόλυτη αντένδειξη για τη αποκάτάσταση με εμφυτεύματα, τροποποιεί, όμως, το σχέδιο θεραπείας.
Η αύξηση του αριθμού των εμφυτευμάτων και η
τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος για κάθε ελλείπον δόντι, η αποφυγή γεφυρών με πρόβολα, η
χρήση επιμηκέστερων εμφυτευμάτων, η ομοιόμορφη κατανομή των συγκλεισιακών φορτίσεων
και η εφαρμογή ομοιόμορφα κατανεμημένων,
αμφοτερόπλευρων, σημειακών κεντρικών επαφών
στην κεντρική σχέση έχει καθοριστική σημασία
για την κλινική επιβίωση των επιεμφυτευματικών
αποκαταστάσεων.
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