
Често сутрин се събуждам със силно 
стиснати зъби, като по този начин 
те се изтъркват. Какво трябва да се 
направи в такава ситуация и как се 
предотвратява това?

ОТГОВОР

Това състояние се нарича 
бруксизъм. То се характери-

зира с периодично възникващи по време на сън 
пристъпообразни съкращения на дъвкателните 
мускули, които са съпроводени от свиване на 
челюстта и скърцане със зъби. 

Съществуват няколко версии за възникването 
на бруксизма. Една отнася болестта към група-
та на проявите на нарушения в регулацията на 
дълбочината на съня - такива като сомнамбули-
зъм, хъркане, нощна енуреза и кошмари. Други 
виждат зависимост между проявите на болес-
тта и строежа на челюстно-лицевата става или 
други патологии в лицевия скелет, например 
ставите, съединяващи долната челюст с висо-
чинната кост. 

Свои привърженици има и теорията за възник-
ване на бруксизма като резултат от проблеми 
със зъбите. Например лошо шлифована пломба, 
неудобна или нова зъбна протеза, брекет-систе-
ма. Дори сам по себе си неправилният привкус 
е способен да предизвика подобна реакция. 

Но повечето учени се придържат към мнение-
то, че бруксизъм най-често възниква при хора-
та, регулярно изпитващи стрес, под чието вли-
яние са измъчвани от вътрешно безпокойствие, 
напрегнатост, гняв. 

Все пак трябва да се отбележи, че краткотрай-
ни (до 10 секунди) епизоди на бруксизъм по 
време на сън могат да се срещнат и при напъл-
но здрави хора с положителен емоционален то-
нус. 

Бруксизмът се съпровожда с нисък звук от типа 
на скърцането или почукването по зъбите в те-
чение на няколко секунди или минути. По време 
на пристъп на бруксизъм настъпват изменения 
в пулса, артериалното налягане, дишането и т.н. 
Подобни пристъпи понякога се повтарят по ня-
колко пъти за една нощ. Всичко това в различна 
степен се отнася както за възрастните хора от 
двата пола, така и за децата (тук е мястото да се 
отбележи, че скърцането със зъби няма никакво 
отношение към наличието на глисти!). 

Освен от скърцане със зъби, хората могат да 
се оплакват от мускулни и ставни болки в об-
ластта на долната челюст. Диагнозата се по-
твърждава с помощта на специално полисом-
нографско изследване, при което се регистрира 
специфичната картина на спастичното свиване 
на дъвкателните мускули. 

Неизменен „спътник” на това заболяване е сил-
ният стрес, изпитван през деня. 

Така че днес има реално потвърждение на това, 
че хората, страдащи от бруксизъм, просто не 
са в състояние самостоятелно да се избавят от 
стреса и скърцането със зъби за тях става сво-
еобразна психологическа уловка. Но това не 
води до нищо хубаво и само задълбочава двете 
заболявания. 

Д-р Пламен Бързашки,
София:

22 СЪВЕТИ на зъболекаря 

ВАШИТЕ ВЪПРОСИ



Организмът преживява вътрешно всичко, ко-
ето ние щателно крием дори от самите себе си. 
Рано или късно натрупаните проблеми нами-
рат начин да излязат наяве, проявявайки се в 
психосоматични заболявания. Затова е по-до-
бре човек навреме да се „вслуша” в себе си. 

Сред начините да се предотврати скърцането 
със зъби по време на сън е и умората на челю-
стите. Т.е., преди да легнете да спите, следва 
да уморите челюстта до пълно изнемогване, 
като гризете сурови плодове и зеленчуци, на-
пример ябълки, моркови и дори семки. 

Препоръчва се и противоположният метод - 
отпускане на челюстите. За това е подходящ 
влажният топъл компрес, който следва да се 
поставя на долната част на лицето. Той ще по-
могне за известно време да се отслаби напре-
жението в мускулите. 

Доктор Ендрю Каплан, доцент по стоматоло-
гия в медицинската школа Маунт Синай към 
Харвардския университет в Ню Йорк, съветва 
да се приучаваме да не стискаме зъби през де-
ня. Т.е. устата трябва да се държи в положение 
на „здравословен отдих”: горните и долните 
зъби трябва да се докосват помежду си само 
по време на дъвчене на храна или гълтане. 

Доколкото едно от най-неприятните последст-
вия от бруксизма е изтъркването на зъб-
ния емайл, консултацията със стоматолог е 
немину е  ма. При прегледа на страдащи от то-
ва заболя ване се открива възпаление на перио-
донтални те тъкани, което е свързано със зна-
чително трав ми ране на зъбите по време на 
спастичните сви вания на долната челюст. Ако 
причината за скър цане със зъби е наличието 
на дефект в устна та кухина, стоматологът мо-
же да предложи необходимото лечение и сам 
да отстрани причината за бруксизъм. 

Може също да се потърси консултация от ли-
цево-челюстен хирург за това как да се пони-
жи хипертонусът на дъвкателните мускули. 
Възможно е да ви препоръчат използването по 
време на сън на шина, която ще понижи из-
лишния натиск на челюстите и зъбите. Впро-
чем, болестта може да стигне толкова далеч, 
че за нейното лечение да са необходими ин-
жекции с препарат за отпускане на дъвкател-
ните мускули. 

И все пак, главният спътник на скърцането 
със зъби - това е програмирана реакция на 
стреса. Т.е. бруксизмът е следствие от нерв-
но напрежение и умора. Поради това преди 
всичко трябва да се успокоите. Най-доброто, 
което може да направите, това е да се отпус-
нете.

Разходете се преди сън, вземете си топла ус-
покояваща вана. Добре ще е да научите някои 
отпускащи упражнения, такива, каквито се 
съдържат в медитацията или дихателната тех-
ника за релаксация. Може да се пие успокоя-
ващ билков чай. 

Главното е - никога човек да не си ляга, без 
да си е отдъхнал! Сънят е също толкова важен 
жизнен процес, както и всички останали. Той 
просто не може да бъде полезен за уморения 
човек в потиснато състояние. Следователно, 
преди да си легнете да спите - добре си почи-
нете! 

Но физическите действия могат само да по-
могнат за емоционалното разтоварване, а не 
да го заменят. Не се претоварвайте с грижи 
и отрицателни емоции. Единствено верни-
ят начин за избавяне от бруксизма - това е 
спокойното отношение към всичко, което се 
случва.
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