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ADHS magazín je interný magazín. Upozorňujeme, že obsah tohto magazínu podlieha 

autorským právam a akékoľvek kopírovanie bez súhlasu ADHS je zakázané. 
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Milé kolegyne a kolegovia.

Dúfam, že ste v zdraví a v pokoji prežili vianočné 

sviatky a načerpali nových síl pre tento rok . Čas neúprosne 

uteká a nedá sa nevšimnúť, že jar už máme za dverami 

a tým aj májovú konferenciu Dni dentálnej hygieny 2023.   

Prípravy DDH 2023 sú v plnom prúde a budú sa konať 

v osvedčených a obľúbených priestoroch v Bešeňovej. 

Čaká Vás silná zostava prednášajúcich, nielen z oblasti 

parodontológie.  

Zavítajú medzi nás uznávaní odborníci, akou je bezpochybne Doc. MUDr. Eva 

Kovaľová a MUDr. Pavol Andel. V poslednom čase rezonuje odborným publikom aj 

šarmantná dvojica MDDr. Štefanatný a MDDr. Belák, ktorí sa budú zaoberať modernou 

terapiou parodontologického pacienta. Budeme sa venovať aj efektívnej a profesionálnej 

dokumentácii  pre dentálne hygieničky.  

Lákavé budú na workshope aj rady skúseného fyzioterapeuta, ako mať pod kontrolou 

pohybový aparát. So svojimi skúsenosťami v liečbe parontitídy sa príde podeliť obľúbený 

MUDr. Duránik. Dozvieme sa veľa noviniek z najnovších technológií. 

V neposlednom rade nás oboznámi s aktuálnymi informáciami v oblasti starostlivosti 

o ortodontického pacienta PhDr. Ferko a s novinkami v liečbe áft MUDr. Smažík. Toľko 

krátka ochutnávka blížiacej sa konferencie.  

Dúfam, že sa nám podarilo zostaviť program, ktorý Vás zaujme. Prejdeme si aj informácie 

o poisťovniach a odovzdáme skúsenosti v bloku hygienička - hygieničke. 

Promo kód pre zľavnené ubytovanie členov ADHS je už aktívny a zostáva sa už len tešiť na 

wellness. Podrobné informácie si viete pozrieť aj na stránke ADHS, ktoré tam postupne 

pridávame. 

Teším sa na skoré stretnutie v Bešeňovej .  

                                                                                                           A. Sloviaková                

                                                                                                          prezident ADHS 







 
 
 

 

Drahí kolegovia,  

 

Fakulta dentálnej hygieny z Lisabonskej univerzity SCHOOL OF DENTISTRY je centrum 

vzdelávania a výskumu, ktoré funguje už viac ako 30 rokov.  

 

V tomto období fakulta vytvorila bakalársky titul v odbore dentálna hygiena: 

(https://www.fmd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2021/06/Booklet-Licenciatura-HO-

ENG.pdf),  

taktiež magisterský titul v odbore dentálna hygiena:  

(https://www.fmd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2021/09/Booklet-Mestrado-HO-ENG-

v2.pdf) 

a doktorandské štúdium vied a technológií ústneho zdravia - kurzy dentálnej hygieny:  

(https://www.fmd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2020/09/Booklet-Doutoramento-HO-versao-

inglesa.pdf). 

    

Keďže univerzity sú miestom, kde sa vytvára súčasnosť a budúcnosť, je prirodzeným 

krokom vytvoriť sieť, v ktorej sa rozvíja veda. V tejto téme vám chceme predstaviť RHODES, 

sieť dentálnych hygienikov pre rozvoj vedy. Poslaním RHODES je vytváranie, prenos a šírenie 

vedomostí prostredníctvom podpory výskumu, technologického rozvoja a inovácií v oblasti 

dentálnej hygieny.  

Funguje ako inštitucionálna štruktúra, kde sa poznatky získavajú z koordinácie medzi 

školením a aplikovaným výskumom, ako aj z interakcie medzi akademickou komunitou s 

rôznymi národnými a medzinárodnými partnermi a spolupracovníkmi.  
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RHODES je k dispozícii na vykonávanie spoločných aktivít v oblasti výskumu a 

rozvoja znalostí, vytvárajúcich mosty vedomostí, vždy v službách komunity. Tieto mosty 

umožnia vytváranie synergií pre rozvoj spoločných projektov a urýchlia rozvoj poznatkov v 

oblasti dentálnej hygieny. To umožní okrem iných relevantných činností pre rozvoj vedomostí 

o zdraví ústnej dutiny vytvorenie nových technológií, klinických a komunitných postupov, 

usmernení a charakterizácie odborníkov a pacientov. Tieto synergie poskytujú okrem iných 

výhod profesionálny výkon založený na aktualizovaných vedeckých dôkazoch, vývoji nových 

produktov a klinických a komunitných programoch. 

 

Každý dentálny hygienik sa môže bezplatne stať členom RHODES a môže predkladať 

výskumné nápady, ktoré sa majú rozvíjať. Aby sa dentálna hygienička stala členom, stačí zaslať 

e-mailom potvrdenie, že sa chcete zapojiť do siete, spolu s krátkym životopisom (maximálne 

dve strany), ktorý je priložený k správe. 

Viac informácií nájdete na: https://rhodes.fmd.ulisboa.pt/en/home/ 

 

Som pripravený poskytnúť akékoľvek ďalšie informácie, ktoré budete potrebovať. 

  

 

                                                                                                                 Henrique Luis 

                                                                                                                Riaditeľ RHODES 

                                                                                                                rhodes@fmd.ulisboa.pt 

 
 
 

https://rhodes.fmd.ulisboa.pt/en/home/
mailto:rhodes@fmd.ulisboa.pt
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Mgr. Denisa Koňošová, bakalár dentálnej hygieny 

Čo je bruxizmus? V ambulancii stomatológa a dentálnej hygieny je to pomerne často 

registrované správanie ( v minulosti označované ako „ochorenie“) klientov, ktoré nie je dobré, 

ani zlé a samo o sebe nevyžaduje terapeutický zásah. Je to vlastne symptóm, spôsobovaný inou 

príčinou, alebo kombináciou viacerých príčin. Treba riešiť len jeho negatívne dôsledky 

a manažovať ich.1 

 Jeho príčiny sú multifaktoriálne, správne ho definovať a manažovať z vyššie 

uvedených dôvodov nie je vôbec ľahké, preto sa v priebehu rokov jeho definícia priebežne 

aktualizuje. Definícia z roku 2017 z protetického hľadiska ho charakterizuje ako parafunkčné 

škrípanie zubov, zameriava sa len na kontakty zubov, prípadne ho popisuje ako orálny zvyk 

mimovoľného nefunkčného škrípania alebo zatínania zubov mimo žuvacích pohybov 

mandibuly, čo môže viesť k oklúznej traume. Táto definícia bruxizmu nezahŕňa však 

komplexný pohľad na problematiku.1,2 S ďalšími definíciami bruxizmu sa stretávame 

v Medzinárodnej klasifikácii spánkových porúch, kde je vnímaný ako spánková pohybová 

porucha.1,3 V roku 2013 došlo k najväčšiemu míľniku v oblasti bruxizmu, kedy bola 

publikovaná presnejšia definícia bruxizmu1,4 a následne v roku 2018 aktualizovaná1,5:  

▪ Spánkový bruxizmus je aktivita mastikačných svalov počas spánku, ktorá je 

charakterizovaná ako rytmická (fázický bruxizmus) alebo nerytmická (tonický 

bruxizmus) a nie je pohybovou ani spánkovou poruchou u inak zdravých jedincov.  

▪ Bdelý bruxizmus je aktivita mastikačných svalov počas bdelosti pacienta, 

charakterizovaná repetitívnym alebo neprerušovaným kontaktom zubov a/alebo 

držaním alebo vysunovaním mandibuly a nie je pohybovou poruchou u inak zdravých 

jedincov Táto definícia už rozlišuje spánkový a bdelý bruxizmus ako dve rôzne entity, 

pretože majú rôznu etiológiu.6  

 

Etiológia oboch typov bruxizmu je rôzna, môže byť ovplyvnený napr. užívaním SSRI 

antidepresív či inými psychiatrickými liekmi, často je pozorovaný bdelý fázický bruxizmus 

u jedincov s pokročilou demenciou. Bdelý bruxizmus je skôr „tik“, spojený aj so zažívaným 

stresom v živote pacienta7 a spánkový bruxizmus je riadený centrálnou nervovou sústavou a je 
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https://pritams3.sg-host.com/wp-content/uploads/2018/09/3000x1x1.jpg 

úzko spojený s mikrovzruchmi počas spánku, ktoré vrcholia pred vstupom do REM fázy 

spánku9. Existuje aj obmedzený počet štúdií, ktoré naznačujú, že bruxizmus je čiastočne 

podmienený geneticky, preto odpoveď na otázku klienta, či sa môže pri bruxizme uvažovať aj 

o genetickej príčine, by mala byť opatrná (keďže čoraz viac štúdií uvádza ako príčinu bruxizmu 

niektoré psychologické stavy).  

 

 

 

 

 

Hodnotenie bruxizmu je kľúčom k tomu, aby 

sme boli schopní ho manažovať a v súčasnosti je 

najobsiahlejším štandardizovaným nástrojom na 

hodnotenie bruxizmu STAB (Standardized tool for   

  the Assessment of Bruxism9.  

Možností hodnotenia bruxizmu je niekoľko  a všeobecne sú rozdelené do troch kategórií: prvou   

je nahlásenie výskytu samotným pacientom alebo zhodnotením výsledkov z dotazníkov napr. 

Bruxscale (súčasný stav, história bruxizmu a sťažnosti pacienta), druhou sú zistené znaky, 

symptómy a následky bruxizmu klinickým vyšetrením (klinické vyšetrenie svalov, kĺbov, 

zubov, rekonštrukcíí, mäkkých tkanív  a treťou je inštrumentálne hodnotenie bruxizmu (EEG, 

EMG, kompletná polysomnografia). Na základe výsledkov hodnotenia bruxizmu delíme 

bruxizmus na možný (iba údaje od pacienta), pravdepodobný (klinické zistenia, môže a nemusí 

byť spojené s údajmi pacienta o výskyte) a jednoznačný (jednoznačne potvrdený pozitívnym 

nálezom pri inštrumentálnom vyšetrení, môže a nemusí byť spojený s údajmi od pacienta 

a nálezmi pri klinickom vyšetrení).9  Pri zistení príznakov a známok možného bruxizmu je 

hodnotenie bruxizmu dôležité pri zisťovaní príčin a v súčasnosti je potrebná interdisciplinárna 

spolupráca. 

 

Dôsledky bruxizmu pri vplyve na stomatognátny systém sú dobre známe aj popísané. Pri 

klinickom vyšetrení a zistení nadmerného opotrebovania chrupu však treba brať do úvahy aj 

to, že sa môže jednať o príznaky možného ochorenia ako obštrukčné spánkové apnoe OSA, 

porucha funkcie REM spánku, syndróm nepokojných nôh - Willis - Ekbom syndrom, reflux 

GERD, biopsychosociálne - úzkosť, depresie, užívanie liekov ako SSRI, prípadne o zlozvyky 

(nikotín, alkohol).1,12  
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Pri potvrdení bruxizmu najčastejšie negatívne dôsledky sú: opotrebovanie tvrdých zubných 

tkanív a ich rekonštrukcií, avšak treba brať do úvahy, že opotrebovanie zubov je 

multifaktoriálny problém pozostávajúci z chemického a mechanického komponentu 

(bruxizmus je súčasťou mechanickej zložky) následne môže byť prítomná hypersenzitivita 

zubov. Ďalej sú prítomné fraktúry zubov a implantátov - preťaženie kostí a negatívny vplyv na 

osteoblasty a rozvoj exostózy, lokalizované parodontálne defekty, preťaženie svalov často 

spojené s myofasciálnou bolesťou, preťaženie TMK mnohokrát spojené s bolesťou, traumy 

mäkkých tkanív (hyperkeratóza - linea alba, pretlačený jazyk).1,10,12  

Zaujímavý nový pohľad na bruxizmus tvrdí, že bruxizmus môže mať aj protektívnu funkciu 

proti spánkovému apnoe, pretože otvára dýchacie cesty, v postate jeho dôsledky môžu byť aj 

pozitívne.11,12 

 

Manažment bruxizmu je teda zo spomínaných dôvodov presnejší termín pri riešení 

problémov, spojených s bruxizmom, ako termín terapia. Pokiaľ chceme naozaj dosiahnuť 

uspokojivé výsledky v zlepšení stavu u pacienta, musíme nájsť príčinu bruxizmu. Je dôležité, 

že anatómia orofaciálneho skeletu, dentálna oklúzia, morfológia a artikulácia nespôsobujú 

bruxizmus, ako ani predčasný kontakt zubov a okluzné interferencie. Nie je preto vhodné robiť 

nákladné a mnohokrát aj invazívne zákroky na zuboch s cieľom zlepšenia funkcie, či dokonca 

„terapie bruxizmu.“1,12 

Metódy manažmentu bruxizmu sú v súčasnosti využívané rôzne, no mnohé z nich sú ešte stále 

skúmané a výsledky jednotlivých štúdií často aj protichodné. Výskum neustále prebieha 

a najčastejšie sú to nasledovné metódy1,12 : 

1. farmakologická terapia - systémová medikácia 

2. elektrická stimulácia a biofeedback 

3. fyzioterapia - strečingové cvičenia 

4. okluzné dlahy 

5. botulotoxín 

6. kognitívno - behaviorálna terapia 

7. spánková hygiena 

8. CBT a emailové pripomienky 
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1. Z farmakologickej terapie z výsledkov dostupných štúdií amitriptylín nemal štatisticky 

významný efekt na bruxizmus a bolesť, propranolol nemal žiadny efekt na bruxizmus, 

zatiaľ čo clonidine znížil sympatický tonus v minúte pred epizódou spánkového bruxizmu 

a tak ho znížil. V ďalšej štúdii bol porovnávaný účinok oklúznej dlahy a gabapentínu 

a v oboch skupinách došlo k signifikantnému zníženiu spánkového bruxizmu, no v skupine 

s gabapentínom ukázala aj zlepšenie kvality spánku1,13. 

 

2. Biofeedback môže pozostávať z elektrického, auditívneho alebo vibračného stimulu. 

V štúdiách sa dosiahli rozdielne výsledky, jedna uvádza ako efektívnu v redukcii počtu 

epizód spánkového bruxizmu jedine kotingentnú elektrickú stimuláciu, iná to tiež potvrdila, 

no efekt na bolesť nebol zistený. V ďalšej štúdii Jadidi et al. (2011) sa však efekt elektrickej 

stimulácie na redukciu epizód, ani na zníženie bolesti nepotvrdil.1 

 

3. Strečingové cvičenia podľa výsledkov štúdií nie sú efektívne v redukcii epizód spánkového 

bruxizmu, dokonca ho môžu zýšiť. No môžu byť nápomocné pri zlepšení otvárania úst 

a úľave od myogénnej bolesti TMK.1,14  

 

4. Okluzné dlahy sú dosiaľ najvyužívanejším spôsobom v manažmente bruxizmu. Žiadna 

dlaha „proti bruxizmu“ neexistuje, je to nedorozumenie, ktoré vyplynulo z nepochopenia 

bruxizmu ako takého. Tento termín by sa nemal používať, mohol by zavádzať laikov 

i odborníkov. Dlaha proti bruxizmu nijako nefunguje, nebojuje a nelieči ho, keďže 

bruxizmus je symptóm s multifaktoriálnou príčinou. Správne tieto dlahy označujeme ako 

náhryzové (okluzálne, oklúzne). Sú najjednoduchším spôsobom ochrany chrupu pred 

opotrebovaním a preťažením zubov či rekonštrukcií pred fraktúrami u pacientov najmä so 

spánkovým bruxizmom. V prípade pacientov s bdelým bruxizmom, ktorí ju z rôznych 

príčin nemôžu nosiť počas dňa, je kognitívno - behaviorálna terapia a fyzioterapia na 

uvoľnenie svalov dobrou neinvazívnou možnosťou dlhodobými výsledkami.15 Je 

dostupných mnoho typov okluzálnych dláh, no nie všetky sú rovnako efektívne. Mala by 

byť vyrobená z tvrdého materiálu pokrývajúcej zuby aspoň v jednej čeľusti v maximálnej 

interkuspidácii alebo protrúznej polohe (MAD  bez retenčného pinu, v 40% protrúzii, alebo 

v 75% protrúzii) v prípade mandibulárnej okluzálnej dlahy (MAD). MAD v hocijakej 

protrúzii dokázala vyššiu redukciu v počte epizód spánkového bruxizmu v porovnaní 

s maxilárnou oklúznou dlahou, aj keď jej vplyv bol tiež značne signifikantný. 
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Takisto podľa Pittsburského indexu kvality spánku došlo k zlepšeniu kvality spánku. 

Z ďalších štúdií vyplýva aj ich myorelaxačný účinok.1  

Nedávna systematická review zhrnula výsledky siedmych štúdií o okluzálnych dlahách 

a výsledky ukazujú, že napriek vysokej variabilite tém a dizajnov, je takmer každý typ 

okluzálnej dlahy nejakým spôsobom účinný pri znižovaní aktivity spánkového bruxizmu, 

s potenciálne vyšším poklesom pre dlahy poskytujúce významnú protrúziu v mandibule. 

Podľa tejto štúdie je použitie daných dláh jedinou liečebnou možnosťou s dostatkom 

dôkazov na obmedzenie bruxizmu.16 

 

Manažment TMK bolesti je komplexnejší a vyžaduje správnu diagnostiku 

a multidisciplinárnu terapiu pozostávajúcej z terapie okluzálnou dlahou, fyzioterapie 

a kognitívno - behaviorálnej terapie. Výber dlahy záleží od správneho zhodnotenia 

pacientových ťažkostí, funkcie stomatognátneho systému i porozumenia anatómie. Mala 

by byť z tvrdého materiálu, radšej tenšia ako hrubá, v habituálnom zhryze pacienta, na 

obmedzenú dobu a s pravidelnými kontrolami. Nemala by byť cieľom ako trvalé riešenie.12 

 

5. Botulotoxín podávaný formou intramuskulárnych injekcií do mastikačných svalov 

(musculus masseter alebo musculus temporalis) sa javí ako jednoduché riešenie 

komplexného problému. Zo štúdií vyplýva, že je účinný v redukcii symptómov bruxizmu 

u pacientov, niekde uvádzajú čas účinku jeden mesiac, v inej štúdii až 12 týždňov, ale 

v ďalšej systematickej rewiew okrem toho sledovali aj zníženie intenzity svalových 

kontrakcií. Keďže sa jedná o neurotoxín a jeho aplikácia môže mať mnoho vedľajších 

účinkov (trizmus, bolesť hlavy, asymetria tváre, alergické reakcie, infekcie v mieste 

vpichu, významné stenčenie kortikálnej kosti v časti mandibulárneho kondylu) pred 

zvážením tejto terapie by sa mali vyčerpať iné, menej invazívne konzervatívne možnosti.1 

 

6. Kognitívne behaviorálna terapia vychádza z overených vedeckých princípov a stavia na 

presnom popise príznakov alebo problémov, ktoré majú byť liečebným postupom 

ovplyvnené. Použitie premyslených a overených techník má síce pevne stanovenú 

štruktúru, ale záleží aj od zručností terapeuta a od toho ako spolu s klientom zhodnotia 

problém a správanie, ktoré sa mohlo stať zvykom, či skôr zlozvykom, prípadne zmýšľanie, 

ktoré môže byť “zmysluplným” podkladom nežiadúceho správania.17 
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7. Spánková hygiena spojená s obmedzením spotreby kofeínu a času stráveného pred 

obrazovkou spolu s pravidelným spánkovým režimom môže pozitívne ovplyvniť kvalitu 

spánku, aj keď zatiaľ nebol zistený štatisticky významný rozdiel v počte epizód 

bruxizmu.1,12 

 

8. CBT a emailové pripomienky boli v štúdii uverejnenej v roku 2020 pacienti rozdelení do 

troch skupín: CBT s emailovou pripomienkou a záznamom na 20 dní, CBT s pripomienkou 

na 20 dní a pripomienkou verbálnymi pokynmi , aby ste sa vyhli nefunkčnému zubnému 

kontaktu (nFTC). Frekvencia nFTC v prvých dvoch skupinách významne klesla (viacej 

v emailovej CBT). No rozsah bezbolestného otvárania úst bez pomoci sa zvýšil vo všetkých 

skupinách (maximálne v emailovej CBT).15 

 

Súčasťou terapie zo strany stomatológa je aj rekonštrukcia opotrebovaných zubov 

s akceptovateľnou estetikou a funkciou a následným využitím okluzálnej dlahy. Týmto 

ošetrením však riešime iba dôsledky bruxizmu, preto nie je správne robiť pod zámienkou 

terapie alebo zlepšenia funkcie invazívne a veľmi drahé protetické terapie. Do úvahy pripadá 

konzervačná terapia, aby sa zhoršovanie stavu spomalilo a došlo k zlepšeniu estetiky, avšak 

s upozornením klienta na to, že tým neriešime príčinu problému s opotrebovaním zubov, iba 

korigujeme následky.12 

 

Záver 

Prevalencia bruxizmu sa dokázateľne znižuje s rastúcim vekom u detí aj dospelých. So 

škrípaním zubov v bdelom stave sa nestretávame u zdravých jedincov. V súčasnosti prebieha 

veľké množstvo interdisciplinárnych štúdií, ktoré sledujú spánkový aj bdelý bruxizmus 

a začínajú sa vytvárať dáta normatívnych hodnôt, čo bude viesť k možnému zjednoteniu, 

fenotypizácii a najmä ku zjednodušeniu problematiky.12 

 

Vždy je v manažmente bruxizmu najlepšie použiť reverzibilné a neinvazívne možnosti. 

Z početnejšieho repertoáru  možností, ktoré v súčasnosti máme k dispozícii, niektoré fungujú 

lepšie, iné horšie. Možnosti zvládania samotného bruxizmu sú aktuálne veľmi obmedzené až 

neexistujúce a je potrebný ďalší výskum danej problematiky, či je možné zvládnuť bruxizmus.1 
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