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Wykaz skrótów  

i akronimów 
AC Składowa estetyczna wskaźnika IOTN (Ang. Aesthetic component) 

AOTMiT Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

B-ECOHIS Brazylijska wersja Skali Zdrowia Jamy Ustnej we Wczesnym Dzieciństwie  
(ang. Brazilian version of Early Childhood Oral Health Impact Scale) 

BDI Skala depresji Beck’a (ang. Beck Depression Inventory) 

BOP Wskaźnik krwawienia przy sondowaniu 

CBCT Tomografia komputerowa wiązki stożkowej 

CFA Anomalie czaszkowo-twarzowe (ang. craniofacial anomalies) 

COHIP Miara oceniająca wpływ profilu zdrowia jamy ustnej na jakość życia u dzieci 
(ang. Child Oral Health Impact Profile) 

CPQ Kwestionariusz postrzegania dziecka (ang. Child perception questionnaire) 

CRE Ang. Cast-Radiograph Evaluation 

DAI Indeks estetyki stomatologicznej (ang. Dental aesthetic index) 

DHC Wskaźnik ortodontyczny, komponenta zdrowotna wskaźnika IOTN  
(ang. Dental health component) 

ECOHIS Skala Zdrowia Jamy Ustnej we Wczesnym Dzieciństwie  
(ang. Early Childhood Oral Health Impact Scale) 

FIS Skala oddziaływania na rodzinę (ang. Family impact scale) 

FMA Kąt pomiędzy płaszczyzną frankfurcką a podstawą żuchwy  
(ang. mandibular plane angle related to Frankfort) 

GI Wskaźnik dziąsłowy 

HTA Ocena technologii medycznych (ang. health technology assessment) 

ICON Wskaźnik zgryzowy obejmujący złożoność zabiegów ortodontycznych  
oraz wynik leczenia przy zachowaniu oceny potrzeby leczenia  
(ang. Index of complexity, outcome and need) 

IOTN Wskaźnik potrzeb leczniczych (ang. Index of orthodontic treatment needs) 

Kąt ANB Kąt zawarty między liniami NA i NB występującymi w analizie cefalometrycznej 
telerentgenogramu bocznego głowy. Wielkość tego kąta zależy od 
wzajemnego położenia szczęk, zmniejsza się (lub przyjmuje wartości ujemne) 
dla żuchwy wysuniętej, a zwiększa się dla żuchwy cofniętej. 

LFH Dolna wysokość twarzy (ang. lower facial height) 

L6H Wysokość trzonowców dolnych (ang. lower molar height) 

mPIDAQ Kwestionariusz psychospołecznego wpływu estetyki uzębienia  
(ang. psychosocial impact of dental aesthetics questionnaire) 
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MZ Minister Zdrowia lub Ministerstwo Zdrowia 

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia 

OB. Przodozgryz (ang. open bite) 

OBE American Board of Orthodontics, badanie III fazy 

OBS Obturacyjny bezdech senny (ang. Obstructive sleep apnoea) 

ODI Wskaźnik głębokości nagryzu (ang. Overbite depth indicator) 

OGS Objective grading system 

OHIP-14 Miara oceniająca wpływ profilu zdrowia jamy ustnej na jakość  
życia (ang. Oral Health Impact Profile) 

OHRQol Jakość życia związana ze zdrowiem jamy ustnej  
(ang. oral health-related quality of life) 

OIDP Kwestionariusz wpływu stanu jamy ustnej na codzienną aktywność 

OIEARR Wywołana ortodontycznie zewnętrzna resorpcja wierzchołkowa korzeni  
(ang. orthodontically induced external apical root resorption) 

PAR Wskaźniki oceny porównawczej (ang. Peer assessment rating) 

PI Wskaźnik płytki nazębnej 

PICOS Populacja, interwencja, komparator, efekt zdrowotny, badanie  
(ang. population, intervention, comparison, outcome, study) 

PPQ Kwestionariusz Postrzegania Rodzica (Ang. Parents Perception Questionnaire) 

PSQI Kwestionariusz Jakości Snu Pittsburgh (ang. Pittsburgh Sleep Quality Index) 

RCT Randomizowane kontrolowane badanie kliniczne  
(ang. randomized controlled trial) 

TAD Tymczasowe urządzenia kotwiczące (ang. temporary anchorage devices) 

TMD Zaburzenia skroniowo-żuchwowe (ang. temporomandibular disorder) 

TFH Całkowita przednia wysokość twarzy (ang. total facial height) 

VAS 100-mm visual analog scale 

WHO Światowa Organizacja Zdrowia 

ChPL Charakterystyka Produktu Leczniczego 
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Wprowadzenie 
Wady zgryzu uznawane są przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za jeden z 

najważniejszych problemów zdrowotnych jamy ustnej, który dotyczy nawet 50-70% 

populacji [Lombardo 2020, Tomaszewska 2016].  

Szacuje się, że wady zgryzu dotyczą 40-60% Polaków. Badania wskazują na wysoką 

częstość występowania wad zgryzu w populacji dzieci i młodzieży w Polsce, co dodatkowo 

świadczy o powszechności tego typu zaburzeń [Majewski 2016]. Przy występowaniu wad 

zgryzu u dzieci w wieku przedszkolnym rekomenduje się wczesne działania profilaktyczne, 

które umożliwią prawidłowy rozwój narządu żucia. Wzrost częstości występowania wad 

zgryzu u dzieci po 12. roku życia dyktuje potrzebę objęcia opieką ortodontyczną również 

młodzieży [Piątkowska 2012]. 

Raport „Wpływ wad zgryzu na zdrowie ogólne. Wielowymiarowa analiza problemu” 

opracowany przez HealthQuest na zlecenie Align Technology powstał z potrzeby 

zgromadzenia dostępnych danych naukowych, które wskazują na możliwe konsekwencje 

wad zgryzu dla zdrowia ogólnego pacjentów. Jednym z celów było pokazanie, że wady 

zgryzu nie są jedynie kwestią estetyczną, ale mogą realnie przyczynić się do 

powstawania różnych dolegliwości zdrowotnych u osób, które są nimi dotknięte. W 

raporcie przeprowadzono systematyczny przegląd opublikowanych badań w bazie 

artykułów naukowych MEDLINE (PubMed). W raporcie przeanalizowano 2 213 streszczeń 

artykułów wybranych przy zastosowaniu ściśle określonych kryteriów włączenia. Wybrane 

publikacje zostały następnie przeanalizowane w całości. Nad oceną publikacji czuwało 

niezależnie dwóch badaczy, a w przypadku nieporozumień dyskusje prowadzono aż do 

osiągnięcia konsensusu. Wyszukane w nim badania dotyczą związku wad zgryzu z jakością 

życia pacjentów oraz występowaniem innych problemów zdrowotnych, m.in. 

pulmonologicznych, laryngologicznych czy gastrologicznych. 

W raporcie wykazano, że nieleczone wady zgryzu mogą powodować szereg problemów 

zdrowotnych, do których należą uszkodzenie zębów, nieprawidłowa mechanika stawu 

skroniowo-żuchwowego, upośledzenie połykania, mowy lub oddychania. Kolejnym z 

aspektów jest oddychanie – w badaniach udowodniono, że poważne wady zgryzu mogą 

wpływać na utrzymanie przepływu powietrza przez drogi oddechowe, a pacjenci z takimi 

wadami są bardziej podatni na rozwój obturacyjnego bezdechu sennego [Leck 2021]. 

Powyższe możliwe konsekwencje wad zgryzu nie dotyczą wyłącznie zdrowia fizycznego. 

Co równie istotne, widoczny jest duży wpływ wadu zgryzu na zdrowie psychiczne. 

Nieleczone wady zgryzu silnie obniżają jakość życia, zwłaszcza w zakresie dobrostanu 

emocjonalnego i społecznego. Wady (niezależnie od rodzaju) ograniczają możliwość 

funkcjonowania pacjenta. Bóle w jamie ustnej i dyskomfort podczas jedzenia czy problemy 

z wymawianiem słów częściej skutkują skrępowaniem czy zawstydzeniem, które 

zmniejszają ogólna satysfakcję z życia. W literaturze najczęściej wskazywano 

oddziaływanie tych wad na samoocenę, postrzeganie atrakcyjności czy nawet 

inteligencji, a także akceptację społeczną pacjentów. Niektóre badania wykazały, że 

osoby z wadami zgryzu unikają sytuacji społecznych i związków, ponieważ czują się 

niepewnie ze względu na swój wygląd [Sun 2017, Zhang 2006]. 
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Podjęcie leczenia ortodontycznego pozwala skutecznie rozwiązać problem 

nieprawidłowego zgryzu oraz położenia zębów. Ortodoncja jest obecnie jedną z 

najnowocześniejszych dziedzin stomatologii, a jej ciągłe udoskonalanie prowadzi do 

szybkiego, efektywnego poprawienia ustawienia zębów i korekty problemów zgryzowych. 

To z kolei skutkuje poprawą uśmiechu i samopoczucia pacjenta, a także pozwala uniknąć 

potencjalnych problemów związanych ze zdrowiem ogólnym. 

Definicja i przyczyny wad zgryzu 

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje wady zgryzu jako stan narządu żucia, który 

powoduje wyraźne oszpecenie, znacznie ogranicza czynność żucia i oddychania i jest 

odczuwany przez pacjenta jako upośledzenie. Powstawanie wad zgryzu może być 

spowodowane czynnikami wrodzonymi lub nabytymi (albo wynikać z ich połączenia). 

Zaburzenia rozwojowe, które powodują wady wrodzone, mogą występować już w okresie 

wewnątrzmacicznym, natomiast wady nabyte najczęściej wynikają z nieprawidłowego 

ustawienia zębów, zaburzeń wynikających z utraty zębów lub destrukcji tkanek ich koron 

(np. poprzez uraz, starcie czy próchnicę) czy nieprawidłowych nawyków. 

Pochodzenie wad zgryzu jest bardzo zróżnicowane. Wśród ich przyczyn najczęściej 

wskazuje się genetykę, epigenetykę (czyli zmiany ekspresji genów pod wpływem 

czynników środowiskowych), czy wpływ środowiska. Wpływ czynników genetycznych 

odpowiedzialnych za dziedziczenie wad szkieletowych twarzoczaszki oceniany jest na 

poziomie 40%. Czynniki zewnętrzne mające wpływ na powstawanie wad zgryzu są równie 

ważnymi mechanizmami, których wyeliminowanie jest niezbędnym warunkiem 

powodzenia leczenia ortodontycznego. Wśród nich wyróżniamy: 

• nieprawidłowo ustaloną pozycję ciała w czasie snu i karmienia dziecka, 

• zaburzoną wymowę, 

• oddychanie przez usta, 

• ssanie pustego smoczka, 

• nagryzanie języka, warg, policzków i przedmiotów, 

• zgrzytanie zębami, 

• podpieranie brody, 

• powtarzanie grymasów i tików mięśniami twarzy. 

 

Klasyfikacja wad zgryzu 

Wady zgryzu są klasyfikowane w odniesieniu do trzech płaszczyzn: 

• czołowej (wady przednio-tylne) 

• poziomej (wady pionowe) 

• pośrodkowej (wady poprzeczne) 
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W stosunku do płaszczyzny czołowej klasyfikuje się tak zwane wady przednio-tylne, wśród 

których wyróżnia się: 

• wady dotylne — spowodowane czynnikami takimi jak oddychanie przez usta, ssanie 

palca lub dolnej wargi. Wyróżniamy: 

o tyłozgryz/Klasa II – nadmierne przesunięcie zębów dolnych do tyłu 

w stosunku do zębów górnych, 

• wady doprzednie: 

o przodozgryz/Klasa III — nieprawidłowości w budowie części zębodołowej 

żuchwy i/lub nieprawidłowe ustawienie samych zębów, 

o przodożuchwie (czynnościowe lub morfologiczne). 

W stosunku do płaszczyzny poziomej rozpatruje się tzw. wady pionowe: 

• zgryz otwarty — widoczny brak kontaktu między zębami dolnymi a górnym, 

• zgryz głęboki — zęby górne nadmiernie zakrywają zęby dolne. 

W stosunku do płaszczyzny pośrodkowej klasyfikuje się tak zwane wady poprzeczne, do 

których należą: 

• zgryz krzyżowy — jeden lub kilka zębów żuchwy wysuwa się na zewnątrz w 

stosunku do zębów szczęki.  

• boczne przemieszczenie żuchwy (czynnościowe lub morfologiczne). 

Osobną grupę wad zgryzu stanowią wady z rozległymi zmianami w stosunku do wszystkich 

trzech płaszczyzn (wielkożuchwie, małożuchwie, wielka szczęka czy mała szczęka), a 

także wady związane bezpośrednio z zębami. Zaliczają się do nich stłoczenia, zaburzenia 

budowy, nieprawidłowa liczba i położenie zębów czy zaburzenia czasu ich wyrzynania. 

 

Diagnozowanie wad zgryzu 

Ortodonta lub stomatolog wykrywa wady zgryzu, jeśli zaobserwuje odchylenia od tzw. 

normy zgryzowej, czyli zespołu cech narządu żucia właściwych dla danego okresu rozwoju 

pacjenta. Szczególnie istotne jest dokonanie takiej oceny u dzieci, gdyż wyleczenie 

ewentualnej wady jest wtedy najłatwiejsze. W celu zdiagnozowania wad zgryzu stosuje się 

wiele rodzajów klasyfikacji, między innymi klasyfikację Angle’a, w której klasę I stanowi 

okluzja idealna lub normalna, klasę II – okluzja dystalna (opisująca wady z grupy 

tyłozgryzów), zaś klasę III stanowią wady z grupy przodozgryzów. W Polsce najczęściej 

stosowana jest diagnostyka wad zgryzu według Orlik-Grzybowskiej, która ocenia 

odchylenia od tzw. normy biologicznej, na którą składa się norma morfologiczna i norma 

czynnościowa, z uwzględnieniem określonego etapu rozwoju dziecka. 
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Wady zgryzu – sytuacja w Polsce 

Wady zgryzu stanowią powszechny problem w populacji polskiej. Zgodnie z danymi 

epidemiologicznymi publikowanymi przez autorów polskich, częstość występowania wad 

zgryzu wynosi od 40% do 60%. Najczęściej wymieniany jest tyłozgryz/ Klasa II (51%), zgryz 

krzyżowy (41%) lub zgryz otwarty (15%)[Majewski 2016]. W dostępnym badaniu 

przeglądowym, którym objęto 305 dzieci w wieku 8 lat, prawidłowy zgryz odnotowano 

zaledwie u 17,5% badanych. Najczęstszymi wadami były stłoczenia zębów (61,6%) oraz 

wady klasy II (11,8%). Dodatkowo, u co trzeciego dziecka stwierdzono brak mlecznych 

kłów, a u co drugiego — mlecznych zębów trzonowych. W analizie podkreślano częste 

występowanie wad zgryzu, uwidaczniając potrzebę szerszego dostępu do świadczeń 

ortodontycznych [Masłowska-Kasowicz 2019]. 

Jak wskazuje badanie Piątkowskiej z 2012 r., liczba wad zgryzu wzrasta wraz z wiekiem 

badanych. Częstość występowania wad zgryzu u 3-latków (dzieci z pełnym uzębieniem 

mlecznym) wynosiła 40,4%, a u 7-latków (uzębienie mieszane) wzrosła do 75,9% 

[Piątkowska 2012]. 

 

Wady zgryzu a pacjent rosnący 

Szczegółowy przegląd badań przedstawiony w raporcie wskazuje na wysoką częstość 

występowania wad zgryzu w populacji dzieci i młodzieży w Polsce. W badaniu 

przeglądowym, w którym objęto 305 dzieci w wieku 8 lat, prawidłowy zgryz odnotowano 

zaledwie u 17,5% badanych [Masłowska-Kasowicz 2019]. Z kolei według badania 

przeprowadzonego w 2014 r. przez Osmolską-Bogucką i wsp. na grupie 100 dzieci w wieku 

9-12 lat wady zgryzu stwierdzono aż u 82 z nich (82%). Jednym z celów niniejszego raportu 

było zatem pokazanie, ze problemy związane z wadami zgryzu często mają swój początek 

już w wieku dziecięcym, co może wpłynąć na dalszy ogólny rozwój pacjenta. 

Szkodliwe ustne przyzwyczajenia, jak np. ssanie palca, występujące w okresie 

niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa, mogą nieść ryzyko wystąpienia nieprawidłowych 

nawyków ruchowych mięśni narządu żucia, które są często i nieświadomie powtarzane w 

okresie dojrzewania. Występowanie tego rodzaju przyzwyczajeń w dzieciństwie może 

wpłynąć na nieprawidłowy rozwój całego układu stomatognatycznego – kształtujące się 

struktury, układ mięśniowy, kostny i zębowy, zaburzać funkcje żucia, oddychania i mowy, a 

także oddziaływać na rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny dziecka.  

Rozpoznania wad zgryzu najkorzystniej dokonać podczas okresu dziecięcego, gdyż ze 

względu na dość dużą plastyczność kości dziecka są one wtedy najłatwiejsze do 

wyleczenia. Zgodnie z zaleceniami American Association of Orthodontists pierwsza 

konsultacja u lekarza ortodonty powinna odbyć się nie później niż do ukończenia 7. roku 

życia1. Jak wskazuje niniejszy raport, powszechne występowanie wad zgryzu u dzieci 

w wieku przedszkolnym świadczy o celowości wczesnych działań profilaktycznych, które 

umożliwiają dalszy prawidłowy rozwój narządu żucia. Natomiast wzrost częstości 

 
1 https://www3.aaoinfo.org/blog/parent-s-guide-post/first-visit/ 
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występowania wad zgryzu u dzieci po 12. roku życia dyktuje potrzebę objęcia opieką 

ortodontyczną również młodzieży [Piątkowska 2012]. 

Jakość życia związana z jamą ustną 

Pierwszą część raportu „Wpływ wad zgryzu na zdrowie ogólne. Wielowymiarowa analiza 

problemu” stanowiło badanie jakości życia związanej z jamą ustną, polegające na 

wykorzystaniu różnorodnych skal i wskaźników zaprojektowanych w badaniach 

naukowych. Jedną z najczęściej stosowanych jest tzw. skala OHRQoL (jakość życia 

związana ze zdrowiem jamy ustnej, ang. oral health-related quality od life). Składa się ona 

z 49 pytań obejmujących funkcjonowanie pacjenta, odczuwanie bólu fizycznego 

i psychologicznego, występowanie niesprawności społecznej czy fizycznej. Odpowiedzi 

mierzone są na 5-punktowej skali (0 — nigdy, 4 — bardzo często), a im niższy wynik, tym 

lepszy stan zdrowia jamy ustnej. Skróconą wersją tej skali jest tzw. kwestionariusz OHIP-

14, który składa się z 14 pytań o społeczne skutki chorób jamy ustnej. Skale używane do 

oceny jakości życia u dzieci to na przykład tzw. kwestionariusz CPQ (kwestionariusz 

postrzegania dziecka, ang. child perception questionnaire), skala COHIP (wpływ profilu 

zdrowia jamy ustnej na jakość życia u dzieci, ang. child oral health impact profile), czy skala 

ECOHIS (skala zdrowia jamy ustnej we wczesnym dzieciństwie, ang. early childhood oral 
health impact scale). 

W przeglądzie omówionym w raporcie wyłoniono 11 przeglądów systematycznych 

literatury, które bazują na 156 badaniach prowadzonych bezpośrednio na pacjentach, 

tworząc całościowy obraz badanych tematów. 

Wśród odnalezionych publikacji zidentyfikowano 5 badań obejmujących populację dzieci 

i młodzieży do 18. roku życia. Odnalezione badania pozwoliły na potwierdzenie zależności 

pomiędzy wadami zgryzu a podwyższoną punktacją OHRQoL. Podkreśla się znaczenie 

oceny OHRQoL jako niezbędnego elementu każdego leczenia ortodontycznego ze 

względu na aspekty psychospołeczne. Z badań wynika, że poważniejsze wady zgryzu były 

związane również z wyższą punktacją CPQ, OHIP i COHIP, co wskazuje na potrzebę 

leczenia ortodontycznego. Należy zauważyć, że wyniki pomiarów były uzależnione od 

wieku dzieci, ich środowiska i kulturowości [Alrashed 2020, Ferrando-Magraner 2019, 

Kragt 2016]. Wykazano, że wady zgryzu mają negatywny wpływ na jakość życia, zwłaszcza 

w wymiarze emocjonalnego i społecznego dobrostanu [Dimberg 2014, Kragt 2016]. 

Pacjenci w wieku 11-14 lat wykazywali umiarkowany wpływ wad zgryzu na OHRQoL, jednak 

dzieci powyżej 14 roku życia wykazywały znaczący wpływ. Można wnioskować, że im 

starsze dzieci, tym większy wpływ na OHRQoL [Kragt 2016]. Dzieci i młodzież zgłaszające 

się na leczenie ortodontyczne zazwyczaj zgłaszają problemy z żuciem, niezadowolenie z 

wyglądu, zaburzenia połykania lub mowy, a także podatność na urazy twarzy czy rozwój 

próchnicy lub chorób przyzębia. Większość nastolatków szuka leczenia ortodontycznego 

z powodów czysto estetycznych, co wskazuje na podstawowy czynnik psychospołeczny. 

Dodatkowo w większości badań zaobserwowano nieco wyższy odsetek pacjentek, co 

mogło wynikać z faktu, że kobiety przejawiają wyższe zapotrzebowanie na leczenie 

ortodontyczne. Można natomiast stwierdzić, że leczenie ortodontyczne nastoletnich 

pacjentów z wadami zgryzu znacząco poprawia OHRQoL w porównaniu z wynikami 

sprzed leczenia [Ferrando-Magraner 2019, Piassi 2016]. 
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Wśród publikacji dotyczących jakości życia odnaleziono również 5 badań, których 

populacja dotyczyła osób dorosłych. Przeanalizowano dowody naukowe, które pozwoliły 

na stwierdzenie, że otrzymanie leczenia ortodontycznego wpływa na obniżenie punktacji 

OHIP-14 i wskazuje na poprawę jakości życia. Wyniki jednak zależą od populacji i krajów, 

w których przeprowadzono badania [Andiappan 2015]. Badania, w których oceniano 

zależność ciężkości wad zgryzu od jakości życia wykazały, że dowolna wada zgryzu 

wpływała na ograniczenia funkcjonowania pacjenta, natomiast przy najcięższych wadach 

widoczne było oddziaływanie na domeny skali dotyczące niepełnosprawności i bólu 

fizycznego. Jedną z możliwych przyczyn może być również problem w usuwaniu płytki 

nazębnej, co prowadzi do próchnicy i zapalenia przyzębia. Zgodnie z wynikami 

kwestionariuszy, osoby z wadami zgryzu częściej odczuwały bóle w jamie ustnej, 

dyskomfort podczas jedzenia, dodatkowo miały problem z wymawianiem słów, częściej 

czuły się skrępowane lub zawstydzone, a także odczuwały mniejszą satysfakcję z życia. 

Podkreślano, że im poważniejsza wada zgryzu, tym większe prawdopodobieństwo 

doświadczania kłującego bólu w obrębie ust, przerywania posiłków, napięcia, zakłopotania 

czy irytacji w otoczeniu innych osób. Dodatkowo widoczny jest również wpływ na 

samoocenę, postrzeganie atrakcyjności czy inteligencji przez innych, a także 

akceptację społeczną. Akceptacja społeczna i samoocena są niezwykle ważnym 

emocjonalnym aspektem życia, jednak wpływ wad zgryzu na fizyczną równowagę 

organizmu jest równie widoczny i podkreślany w odnalezionych badaniach dotyczących 

oddziaływania wad zgryzu na inne problemy zdrowotne [Sun 2017, Zhang 2006]. 

 

Wpływ wad zgryzu na inne obszary zdrowia 

W zakresie oceny wpływu wad zgryzu na inne choroby oceniono wstępnie 2213 prac 

naukowych, z których w wyniku oceny wyłoniono 3 przeglądy systematyczne literatury 

oraz 1 badanie obserwacyjne. Wśród poruszanych tematów znajdowały się zagadnienia 

dotyczące zaburzeń skroniowo-żuchwowych (TMD), obturacyjnego bezdechu 

sennego (OBS), atypowego połykania oraz bruksizmu sennego. 

 

Zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych 

TMD to zbiorcze określenie wielu stomatologicznych, chirurgicznych, medycznych 

i psychologicznych problemów klinicznych dotyczących mięśni żucia, stawów skroniowo-

żuchwowych i powiązanych struktur. Ciężkie wady zgryzu i wrodzone zniekształcenia 

twarzoczaszki często występują w połączeniu z TMD, dlatego uważa się, że pacjenci 

z poważnymi wadami zgryzu są bardziej narażeni na jego rozwój. W badaniu analizowano 

również problem nieefektywnego żucia, które powoduje nieoptymalne trawienie 

bezpośrednio przyczyniające się do zapalenia żołądka, wrzodów i w skutku do raka 

żołądka. Zmniejszony zakres diety jest również powiązany z niedożywieniem, ponieważ 

pacjenci z poważnymi wadami zgryzu połykają większe cząstki jedzenia, nie będąc w stanie 

skutecznie dostosować swojej techniki żucia, co negatywnie wpływa na wydajność 

rozdrabniania, jak również jakość życia. Nieleczone, ciężkie wady mogą skutkować 

ograniczeniem żucia w późniejszym życiu, co może prowadzić do wielu przypadłości [Leck 

2021]. 
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Wady zgryzu a prawidłowe oddychanie 

Obturacyjny bezdech senny (OBS) to zaburzenie snu, które charakteryzuje się oporem 

górnych dróg oddechowych. Jego objawy przejawiają się poprzez przerwy w oddychaniu, 

krztuszenie się, sapanie, chrapanie, nagłe wybudzanie, budzenie z zimnymi potami, 

zmęczenie w ciągu dnia, przyspieszone tętno czy nawet podwyższone ciśnienie krwi. 

Udowodniono, że wady rozwojowe twarzy i poważne wady zgryzu mogą wpływać na 

utrzymanie przepływu powietrza przez drogi oddechowe, a pacjenci z takimi wadami 

są bardziej podatni na rozwój OBS [Leck 2021]. U pacjentów z poważną wadą zgryzu 

głębokiego uszkodzenie powierzchni dziąseł może z czasem spowodować znaczne 

i nieodwracalne uszkodzenie przyzębia. Z kolei poważnie zwiększony przodozgryz 

w połączeniu z nawykiem oddychania przez usta lub rozchylania warg może zwiększyć 

częstość występowania zapalenia dziąseł wokół zębów siecznych. Wykazano, że korekcja 

ortodontyczna może zmniejszać progresję zapalenia przyzębia, gdyż normuje kontakty 

boczne zębów, tym samym ułatwiając utrzymanie higieny. Wady zgryzu sąjedną 

z możliwych przyczyn zapalenia[Leck 2021]. 

 

Problemy logopedyczne 

Połykanie stanowi podstawową funkcję życiową. Jest to złożony akt fizjologiczny, który 

umożliwia transport śliny i płynów z jamy ustnej do żołądka. Wiąże się to z rozbudowanym 

mechanizmem nerwowo-mięśniowym wywołanym przez impulsy nerwowe przekazywane 

przez receptory czuciowe z języka i warg. Istnieje zróżnicowanie połykania na model 

dziecięcy i dorosły, a nieudane przejście z jednego mechanizmu do drugiego jest stanem 

patologicznym zwanym połykaniem atypowym. Wady zgryzu nie muszą powodować 

atypowego połykania, jednak w momencie ich występowania, należy wprowadzić leczenie 

ortodontyczne, które ograniczy ich negatywny wpływ na pozostałe czynniki nasilające 

przypadłość. Należy również zasugerować leczenie nawyków jamy ustnej takich jak 

oddychanie przez usta czy ssanie kciuka, gdyż bez ich skorygowania, mogą występować 

problemy otolaryngologiczne (choroby narządów zlokalizowanych w obrębie głowy i szyi) 

takie jak ostre zapalenie ucha środkowego [Maspero 2014]. 

 

Bruksizm senny u dzieci 

Bruksizm senny jest to aktywność mięśni żucia podczas snu, która może powodować 

szereg konsekwencji dla układu stomatognatycznego (zbioru tkanek i narządów w jamie 

ustnej i w twarzoczaszce, pełniącego ważne funkcje podczas jedzenia czy mówienia). 

Częstość występowania nocnego zgrzytania zębami jest bardzo zróżnicowana i szacuje 

się ją od 3,5% do 46% [Rodrigues 2020] Dotychczas nie udowodniono skuteczności 

żadnej terapii w zwalczaniu bruksizmu sennego u dzieci, głównie z powodu mnogości 

zjawisk związanych z aktywnością mięśni żucia podczas snu. Jednak nieleczone zmiany 

w jamie ustnej i zębach mogą powodować zaburzenia w funkcjonowaniu fizycznym, 

psychicznym i społecznym, upośledzając proste czynności życia codziennego 
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dziecka. Powiązane jest to z wadami zgryzu, problemami z oddychaniem, ścieraniem 

zębów i próchnicą u dzieci do 6. roku życia [Rodrigues 2020]. 

Wnioski 

Wady zgryzu dotykają większość populacji. Leczenie ortodontyczne to nie tylko terapia 

medyczna, ale również droga do poprawy samooceny i zwiększenia wizualnej 

atrakcyjności w społeczeństwie. Analiza dostępnych publikacji pokazuje, że leczenie wad 

zgryzu podnosi jakość życia związaną z jamą ustną w porównaniu z wynikami sprzed 

leczenia, zwłaszcza wśród nastoletnich pacjentów. Leczenie wad zgryzu to zarówno 

gwarancja psychospołecznej poprawy, ale także możliwość zapobiegania wielu poważnym 

chorobom. Odpowiednia terapia to szansana uniknięcie dolegliwości między innymi takich 

jak zaburzenia skroniowo-żuchwowe czy obturacyjny bezdech senny, a odpowiednie 

ustawienie zębów pozwoli na uniknięcie niepoprawnej techniki żucia, co mogłoby 

doprowadzić do zapalenia żołądka, wrzodów czy raka żołądka. Raport „Wpływ wad zgryzu 

na zdrowie ogólne. Wielowymiarowa analiza problemu” pokazuje, jak ważnym i istotnym 

zagadnieniem jest prawidłowa profilaktyka, diagnostyka i leczenie wad zgryzu. 
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1 Cel analizy 

Celem niniejszego opracowania była wielowymiarowa 

analiza problemu związanego oceną jakości życia 

wśród pacjentów z wadą zgryzu oraz wpływ wad 

zgryzu na inne problemy zdrowotne. 
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2 Definicja wad zgryzu 
Wady zgryzu są to nieprawidłowości budowy oraz czynności narządu żucia. Mogą 

dotyczyć nieodpowiedniego ustawienia zębów, jednak częściej stwierdza się zaburzenia 

w obrębie łuków zębowych i ich wzajemnego położenia [Wronowski 2015]. Wyróżniamy 

wady zgryzu w podziale na płaszczyzny: strzałkowa (pośrodkowa), czołowa oraz pozioma. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia, wady zgryzu są uznawane za jeden z priorytetów 

zaburzeń jamy ustnej [Tomaszewska 2016, Lombardo 2020]. 

Wady zgryzu dotyczą ok. 40-60% populacji, mogą powodować szereg powikłań, takich jak 

uszkodzenia zębów, nieprawidłową mechanikę stawu skroniowo-żuchwowego, 

upośledzenie połykania lub mowy, a także negatywne konsekwencje psychologiczne, a ich 

leczenie generuje wysokie koszty [Wronowski 2015]. 

Wady zgryzu mogą być wrodzone lub nabyte, lub stanowić połączenie obu czynników. 

Wady wrodzone powstają w okresie wewnątrzmacicznym w wyniku zaburzeń 

rozwojowych, natomiast wady nabyte dotyczą okresu po urodzeniu i najczęściej są 

wynikiem nieprawidłowego ustawienia zębów, a następnie zaburzeń wynikających z utraty 

zębów lub destrukcji kanek twardych ich koron — takich jak uraz, starcie czy próchnica 

[Majewski 2016]. 

Metoda leczenia dobierana jest indywidualnie dla danego pacjenta. Jest ona uzależniona 

od przyczyny, rodzaju i stanu zaawansowania choroby. Leczenie ortodontyczne ma na celu 

przywrócenie normalnego układu i wzajemnej relacji przestrzennej zębów szczęki 

i żuchwy w prawidłowych kontaktach zgryzowych, a przez to fizjologicznych warunków 

pracy mięśni żucia i stawów skroniowo-żuchwowych. W przypadkach wad zgryzu, którym 

towarzyszą braki zębowe oraz dolegliwości ze strony stawów skroniowo-żuchwowych, 

wstępem do leczenia ortodontyczno-protetycznego jest postępowanie rehabilitacyjne, 

którego celem jest wyeliminowanie bólu i nadmiernych napięć mięśniowych [Majewski 

2016]. 
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3 Etiologia i patogeneza 
W etiologii wad zgryzu wyróżnia się czynniki genetyczne, epigenetyczne i środowiskowe. 

Wśród czynników genetycznych szczególną rolę odgrywają mutacje genów 

odpowiedzialnych za wzajemne formowanie się tkanek ektomezenchymy (tkanka 

zarodkowa) oraz fuzję poszczególnych wyrostków twarzowych. Do grupy 

odpowiedzialnych genów zaliczamy: WNT10A (gen kodujący białko szlaku 

sygnalizacyjnego Wnt/β-katenina), EDAR (gen kodujący białko należące do rodziny 

receptorów dla czynnika martwicy nowotworu TNF) oraz p63 (gen kodujący białko 

należące do czynników transkrypcyjnych z rodziny p53), którego mutacje są przyczyną 

między innymi zespołu obejmującego dysplazję ektodermalną oraz rozszczep podniebienia 

[Czerkies 2013]. 

Wady zgryzu spowodowane przez czynnik genetyczny możemy podzielić na dwie grupy 

[Czerkies 2013]: 

• wady zgryzu, które są wynikiem mutacji pojedynczych genów (dziedziczenie 

jednogenowe), 

• wady zgryzu ukierunkowane dziedziczeniem swoistych alleli wielu genów 

(dziedziczenie wielogenowe). 

Obecnie ocenia się, że wpływ czynników genetycznych związanych z dziedziczeniem 

wybranych wad szkieletowych twarzoczaszki jest na poziomie 40% [Czerkies 2013]. 

Mutacje genu receptora acetylocholiny, które powodują ekspresję wadliwego białka, 

stanowią molekularną przyczynę zaburzeń różnicowania mięśni poprzecznie 

prążkowanych. Skutkiem tego mogą być dysfunkcje mięśni układu stomatognatycznego, 

które prowadzą do powstania wad zgryzu. Stwierdzono także, że mutacje genu dla 

integryny 1B oraz miozyny 1H mogą sprzyjać wybranym typom dysfunkcji narządu żucia 

[Czerkies 2013]. 

Teoria poligenowa rozwoju wad zgryzu w zależności od czynników środowiskowych, 

podkreśla decydujący wpływ czynników zewnętrznych. Jej zwolennicy twierdzą, że akt 

żucia stale oddziałuje na zęby, błonę śluzową i kości jamy ustnej, powodując ich zużycie, 

zmiany kształtu, rozciąganie włókien tkanki łącznej i naprężenia tkanki kostnej. Zdolność 

do znoszenia tych naprężeń jest zakodowana w genach — zależy od wytrzymałości tkanki 

łącznej, jej elastyczności, zdolności regeneracyjnych fibroblastów i osteoblastów 

[Czerkies 2013]. 
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Wśród czynników pochodzenia zewnętrznego, które mają wpływ na powstawanie wad 

narządu żucia wymienia się między innymi [Paszyńska 2011]: 

• nieprawidłowo ustalona pozycja ciała w czasie snu i karmienia dziecka, 

• zaburzona wymowa, 

• oddychanie przez usta, 

• ssanie pustego smoczka, 

• nagryzanie języka, warg, policzków i przedmiotów, 

• zgrzytanie zębami, 

• podpieranie brody, 

• powtarzanie grymasów i tików mięśniami twarzy. 

 

Czynniki te wywołują zaburzenia równowagi mięśni przywodzących i odwodzących 

żuchwę, co skutkuje jej dorsalnym (poziomym) przesunięciem, powiększeniem szpary 

ustnej, nawykowym oddychaniem przez usta i nieprawidłowym kształtowaniem się łuków 

zębowych. W wyniku tych mechanizmów najczęściej dochodzi do uformowania tyłozgryzu 

z protruzją siekaczy górnych, a dalej tyłożuchwia. Wyeliminowanie negatywnych nawyków 

stanowi skuteczną metodę zapobiegania występowaniu i rozwojowi zaburzeń zgryzowych 

i jest niezbędnym warunkiem powodzenia leczenia ortodentycznego. Wiele wad zgryzu 

bierze swój początek nie tylko z utrwalonych nawyków w okresie rozwoju dziecka, ale 

również z próchnicy i jej powikłań prowadzących do przedwczesnej utraty zębów 

mlecznych lub stałych [Paszyńska 2011]. 

Zgodnie z badaniem Kawala 2003, podczas którego poddano dzieci w wieku 3-7 lat 

badaniu częstości występowania nawyków oraz wad zgryzu, aż u 43,4% stwierdzono wady 

zgryzu. Największy odsetek wad stanowiły tyłozgryzy (39,1%), następnie zgryzy otwarte 

(24,1%), zgryzy krzyżowe (20,3%), nadgryzy (11,7%), przodozgryzy (4,9%). Stwierdzono 

korelację między występowaniem zgryzu otwartego, a nawykiem ssania palca i smoczka, 

a także między obecnością zgryzu otwartego, a występowaniem u dziecka przetrwałego 

typu połykania [Kawala 2003]. 
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4 Klasyfikacja 
Diagnostykę wad zgryzu odnosi się do trzech płaszczyzn [Tomaszewska 2016]: 

• strzałkowej (pośrodkowej) — dzielącej ciało na dwie względnie symetryczne 

części. Płaszczyzna ta dzieli głowę, szyję, klatkę piersiową, brzuch i miednicę  

na dwie części, a ręce i nogi są w stosunku do siebie po jej przeciwnych stronach; 

• czołowej — stanowi ona płaszczyznę równoległą do podłoża i styczną do czoła; 

• poziomej — jest to dowolna płaszczyzna pozioma przechodząca równolegle  

do poziomu podłoża. W stomatologii określa się tak płaszczyznę, która przechodzi 

na wysokości kontaktu zębów górnych z dolnymi (inaczej płaszczyzna okluzyjna). 

W stosunku do płaszczyzny pośrodkowej klasyfikuje się tak zwane wady poprzeczne,  

do których należą [Tomaszewska 2016]: 

• zgryz krzyżowy — jeden lub kilka zębów żuchwy wysuwa się na zewnątrz  

od zębów szczęki. W prawidłowym rozstawieniu zęby szczęki powinny  

być usytuowane na zewnątrz od zębów żuchwy. Wyróżniamy: 

o całkowity (prawo lub lewostronny); 

o częściowy: 

▪ przedni (prawo lub lewostronny); 

▪ boczny: 

• jednostronny (prawo lub lewostronny); 

• obustronny; 

• boczne przemieszczenie żuchwy może być: 

o czynnościowe (np. związane z nieprawidłową pracą mięśni) lub 

o morfologiczne (związane z nieprawidłową budową anatomiczną żuchwy). 

Nieprawidłowości, takie jak przesunięcie bródki w prawo lub lewo są widoczne 

również w zewnętrznym wyglądzie twarzy. 

• zgryz przewieszony — jeden ząb lub wiele zębów szczęki wysuwa się za bardzo 

na zewnątrz i nie jest w kontakcie z zębem dolnym, ale przykrywa go całkowicie. 

Może być to związane z przerostem szczęki, niedorozwojem żuchwy lub 

z nieprawidłowym ustawieniem pojedynczego zęba. Wyróżniamy: 

o jednostronny (prawo lub lewostronny); 

o obustronny. 
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W stosunku do płaszczyzny czołowej klasyfikuje się tzw. wady przednio-tylne, wśród 

których wyróżnia się [Tomaszewska 2016]: 

• wady dotylne: 

o tyłozgryz — nadmierne cofnięcie zębów dolnych do tyłu w stosunku  

do zębów górnych. Może być spowodowany: 

▪ zahamowaniem wzrostu części zębodołowej żuchwy lub 

▪ nadmiernym zrostem szczęki (tyłozgryz rzekomy). 

o tyłożuchwie — nadmierne przesunięcie całej żuchwy do tyłu: 

▪ czynnościowe; 

▪ morfologiczne. 

• wady doprzednie — ustawienie zębów przednich dolnych przed górnymi.  

U osób z takimi wadami upośledzona jest funkcja odgryzania i żucia pokarmów. 

Może występować lekkie upośledzenie wymowy niektórych zgłosek 

[Tomaszewska 2016]. 

o przodozgryz — nieprawidłowości w budowie części zębodołowej  

żuchwy i/lub nieprawidłowe ustawienie samych zębów: 

▪ częściowy; 

▪ całkowity; 

▪ rzekomy; 

o przodożuchwie: 

▪ wada czynnościowa — żuchwa jest nieprawidłowo ustawiona,  

ale ma prawidłową budowę, lub 

▪ morfologiczna — nadmierny wzrost żuchwy. 

 

Do przyczyn rozwoju wad dotylnych należą [Tomaszewska 2016]: 

• oddychanie przez usta; 

• ssanie palca lub dolnej wargi; 

• wady postawy; 

• sztuczne karmienie dziecka w wieku niemowlęcym. 
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W stosunku do płaszczyzny poziomej rozpatruje się tzw. wady pionowe [Tomaszewska 

2016]: 

• zgryz otwarty — widoczny brak kontaktu między zębami dolnymi a górnymi.  

Mogą występować problemy z odgryzaniem, żuciem, jak również z prawidłową 

wymową. W rozległych wadach wydłużony jest również dolny odcinek twarzy: 

o częściowy przedni; 

o częściowy boczny: 

▪ jednostronny (prawo lub lewostronny); 

▪ obustronny; 

o całkowity. 

 

Do przyczyn należą [Tomaszewska 2016]: 

• ssanie palca, smoczka lub wargi dolnej; 

• wsadzanie języka między łuki zębowe w spoczynku, w trakcie mowy, jak również 

w trakcie połykania; 

• zaburzenia hormonalne; 

• niektóre zespoły uwarunkowane genetycznie. 

 

Najczęstszą przyczyną zgryzu otwartego całkowitego jest krzywica. 

• zgryz głęboki — zęby górne nadmiernie zakrywają zęby dolne.  

W rozległych wadach dochodzi do skrócenia dolnego odcinka twarzy: 

o częściowy, 

o całkowity, 

o rzekomy. 

 

Osobną grupę wad stanowią wady z rozległymi zmianami w stosunku do wszystkich trzech 

płaszczyzn, są to [Tomaszewska 2016]: 

• wielkożuchwie — nadmierny wzrost żuchwy we wszystkich wymiarach; 

• małożuchwie — niedorozwój żuchwy we wszystkich wymiarach; 

• wielka szczęka — nadmierny wzrost szczęki we wszystkich wymiarach; 

• mała szczęka — ograniczony wzrost szczęki we wszystkich wymiarach. 
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Wydziela się również grupę, której wady związane są bezpośrednio z zębami 

[Tomaszewska 2016]: 

• stłoczenia zębów; 

• zaburzenia budowy zębów: 

o wielkozębie; 

o małozębie; 

o zęby zlane i zrośnięte; 

o zaburzenia budowy korzeni zębów. 

• nieprawidłowa liczba zębów: 

o zęby dodatkowe o prawidłowej budowie; 

o zęby nadliczbowe o nieprawidłowej budowie; 

o zmniejszenie liczby zębów aż do całkowitego braku zębów. 

• zaburzenia położenia zębów zarówno w obrębie łuków zębowych, jak i poza nimi: 

o zamiana położenia zębów; 

o zmiana wychylenia zębów w różne strony; 

o rotacje wokół własnej osi. 

• zaburzenia czasu wyrzynania się zębów: 

o opóźnienie; 

o przyspieszenie. 
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5 Rozpoznanie 
Rozpoznanie wady zgryzu jest stawiane na podstawie stwierdzenia odchyleń od normy 

zgryzowej. Wady zgryzu objawiają się zarówno wewnątrz- jak i zewnątrzustnie. 

W większości przypadków zmiany są dostrzegalne w ustawieniu zębów, natomiast wady 

bardziej zaawansowane można rozpoznać zewnątrzustnie. Rozpoznania najkorzystniej 

dokonać podczas okresu dziecięcego, który jest też okresem najłatwiejszym do 

wyleczenia wad zgryzu. Jest to spowodowane większą plastycznością kości dziecka. 

U pacjenta w późniejszym wieku często trzeba stosować aparaty stałe i długotrwale 

utrzymywać retencję [Orlik-Grzybowska 1966, Tomaszewska 2016]. 

Klasyfikacja Angle’a jest pierwszą klasyfikacją wad zgryzu zaproponowaną w 1899 roku. 

Podstawą klasyfikacji jest wzajemny stosunek pierwszych zębów trzonowych stałych (por. 

Tab. 1). Klasyfikacja Baum’a dotyczy uzębienia mlecznego, a rozpoznanie stawiane jest na 

podstawie badania klinicznego. Określa ona ustawienie dolnego łuku zębowego względem 

górnego w płaszczyźnie przednio-tylnej w uzębieniu mlecznym (por. Tab. 2). Uzupełnie-

niem obu klas jest klasyfikacja ustawienia kłów (por. Tab. 3); klasyfikacja wg klas szkiele-

towych (Steinera) (por. Źródło: Karłowska 2008 

Tab. 4), która dotyczy wzajemnego przednio-tylnego położenia kości szczęki i żuchwy; 

a także klasyfikacja Andrews’a (por. Źródło: Karłowska 2008 

Tab. 5), która definiuje 6 kluczy prawidłowego zgryzu. W Polsce natomiast funkcjonuje rów-

nież diagnostyka wad zgryzu według Orlik-Grzybowskiej (por. Źródło: Karłowska 2008 

Tab. 6). Rozpoznanie wad zgryzu w tej klasyfikacji polega na stwierdzeniu odchyleń od tzw. 

normy biologicznej, na którą składa się norma morfologiczna i norma czynnościowa 

z uwzględnieniem określonego etapu rozwoju dziecka. 

Tab. 1. Klasyfikacja wad zgryzu wg Angle’a. 

Klasyfikacja wad zgryzu wg Angle’a 

I klasa Angle’a 

1) okluzja idealna — z prawidłowym ustawieniem zębów w łukach zębowych; 

2) okluzja normalna — z towarzyszącymi nieprawidłowościami zębowymi 

W I klasie Angle’a guzek przyśrodkowy policzkowy pierwszego zęba trzonowego górnego wpada 

w przednią policzkową bruzdę międzyguzkową pierwszego zęba trzonowego dolnego. 

II klasa Angle’a 

1) okluzja dystalna — wady z grupy tyłozgryzów 

W II klasie Angle’a guzek przyśrodkowy policzkowy pierwszego zęba trzonowego górnego wpada 

w przestrzeń między drugim zębem przedtrzonowym a pierwszym zębem trzonowym dolnym. 

III klasa Angle’a 
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Klasyfikacja wad zgryzu wg Angle’a 

1) okluzja mezjalna — wady z grupy przodozgryzów 

W III klasie Angle’a guzek przyśrodkowy policzkowym pierwszego zęba trzonowego górnego wpada 

w bruzdę między drugim a trzecim policzkowym guzkiem pierwszego zęba trzonowego dolnego. 

Źródło: Karłowska 2008 

Tab. 2. Klasyfikacja wad zgryzu zębów mlecznych wg Baum’a. 

Klasyfikacja wad zgryzu wg Baum’a 

I klasa Baum’a 

Linia za drugimi zębami trzonowymi mlecznymi jest prosta 

II klasa Baum’a 

Linia za drugimi zębami trzonowymi mlecznymi jest łamana do tyłu (wady z grupy tyłozgryzów) 

III klasa Baum’a 

Linia za drugimi zębami trzonowymi mlecznymi jest łamana do przodu (wady z grupy przodozgryzów) 

Źródło: Karłowska 2008 

Tab. 3. Klasyfikacja ustawień kłów. 

Klasyfikacja ustawień kłów 

I klasa kłowa 

Oś długa kła górnego biegnie za kłem dolnym 

II klasa kłowa 

Oś długa kła górnego rzutuje na miejsce styku kła dolnego z zębem siecznym bocznym 

III klasa kłowa 

Kieł górny wpada w zagłębienie utworzone na styku pierwszego i drugiego zęba przedtrzonowego 

dolnego w uzębieniu stałym lub pierwszego i drugiego zęba trzonowego dolnego w uzębieniu 

mlecznym 

Źródło: Karłowska 2008 

Tab. 4. Klasyfikacja wg klas szkieletowych (Steinera). 

Klasyfikacja wg klas szkieletowych (Steinera) 

I klasa szkieletowa 

Szczęka jest ustawiona nieco przed żuchwą, wielkość kąta ANB ma wartość od 0 do 4° 

II klasa szkieletowa 

Żuchwa jest cofnięta w stosunku do szczęki, wartość kąta ANB wynosi powyżej 4° 

1) Klasa II, podgrupa 1 — wada dotylna z wychyleniem zębów siecznych górnych  

(tyłozgryz z protruzją); 

2) Klasa II, podgrupa 1 — wada dotylna z przechyleniem zębów siecznych górnych (tyłozgryz 

z retruzją) 
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III klasa szkieletowa 

Żuchwa jest wysunięta w stosunku do szczęki, wartość kąta ANB wynosi poniżej 0°.  

Należą do niej wady z grupy przodozgryzów. 

Kąt ANB — kąt zawarty między liniami NA i NB występującymi w analizie cefalometrycznej telerentgenogramu 

bocznego głowy. Wielkość tego kąta zależy od wzajemnego położenia szczęk, zmniejsza się (lub przyjmuje 

wartości ujemne) dla żuchwy wysuniętej, a zwiększa się dla żuchwy cofniętej. 

Źródło: Karłowska 2008 

Tab. 5. Klasyfikacja Andrews’a. 

Klasyfikacja Andrews’a — klucze prawidłowego zgryzu 

Klucz I 

Klucz wzajemnego położenia pierwszych zębów trzonowych (klasa Angle’a) 

Klucz II 

Klucz mezjalnego nachylenia długich osi zębów wzdłuż łuku zębowego (tip, angulacja) 

Klucz III 

Klucz nachylenia koron zębów w poprzek łuku zębowego (torque) 

Klucz IV 

Klucz zajmowania w łuku większej przestrzeni przez zrotowane zęby przedtrzonowe 

i trzonowe, a mniejszej przez zrotowane zęby sieczne 

Klucz V 

Klucz zachowania punktur stycznych między zębami 

Klucz VI 

Klucz płaskiej krzywej Spee, o głębokości nie przekraczającej 1,5mm 

Źródło: Karłowska 2008 

Tab. 6. Polska diagnostyka wad zgryzu wg Orlik-Grzybowskiej. 

Diagnostyka wad zgryzu wg Orlik-Grzybowskiej, podział wad zgryzu 

Wady poprzeczne 

Zaburzenia we wzroście na szerokość — w odniesieniu do płaszczyzny pośrodkowej. Wady 

z grupy zgryzów krzyżowych i zgryzów przewieszonych. 

Wady dotylne i doprzednie 

Zaburzenia we wzroście na długość — w odniesieniu do płaszczyzny czołowo-oczodołowej. 

Wady z grupy tyłozgryzów i wady z grupy przodozgryzów. 

Wady pionowe 

Zaburzenia we wzroście na wysokość — w odniesieniu do płaszczyzny poziomej. Wady z 

grupy zgryzów otwartych i zgryzów głębokich. 

Wady z rozległymi zmianami w odniesieniu do trzech płaszczyzn przestrzennych 

Protruzja dwuszczękowa 
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Stłoczenie zębów 

Pierwotne, wtórne lub trzeciorzędowe 

Nieprawidłowości zębowe 

Zaburzenia budowy, liczby, położenia i czasu wyrzynania zębów 

Źródło: Karłowska 2008 
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6 Epidemiologia  

i obciążenie chorobą 
W zależności od rodzaju wady, ośrodka, w którym było prowadzone badanie, wieku 

badanego i innych kryteriów podawane są różne dane częstotliwości występowania — od 

50 do 70%. Po uwzględnieniu wad izolowanych (np. pojedynczy ząb) ta wartość może 

wzrosnąć do 80% [Tomaszewska 2016]. 

Najczęściej występują wady dotylne (45% wszystkich wad). Wady poprzeczne stanowią 

12-14%, a wady doprzednie około 9% wszystkich wad zgryzu [Tomaszewska 2016]. 

Według danych epidemiologicznych publikowanych przez autorów polskich, częstość 

występowania wad zgryzu w populacji polskiej wynosi 40-60%, przy czym najczęściej jest 

to: tyłozgryz (51%), zgryz krzyżowy (41%) lub zgryz otwarty (15%). Oprócz widocznych 

objawów deformacyjnych w układzie zębowym (62%) oraz symetrii i rysach twarzy, zmiany 

mogą dotyczyć również stawów skroniowo-żuchwowych (38%) z towarzyszącymi 

objawami bólowymi (19%). Wówczas rodzaj zgryzu określa się jako „urazowy”, a jego 

przyczynami mogą być tzw. przeszkody zgryzowe powstałe w wyniku kolizji w zwieraniu 

zębów górnych i dolnych, co m.in. może być następstwem nieprawidłowego leczenia 

stomatologicznego [Majewski 2016]. 

W badaniu przeglądowym, w którym objęto 305 dzieci w wieku 8 lat, oceną zewnątrzustną 

twarzy i wewnątrzustną zgryzu dziecka, prawidłowy zgryz odnotowano zaledwie u 17,5% 

badanych [Masłowska-Kasowicz 2019]. Najczęstszymi wadami były stłoczenia zębów oraz 

wady klasy II — odpowiednio 61,6% i 11,8% badanych. Dodatkowo, u co trzeciego dziecka 

stwierdzono brak mlecznych kłów, a u co drugiego — mlecznych zębów trzonowych. 

Analiza wskazuje na wysokie występowanie wad zgryzu i uwidacznia potrzebę szerszego 

dostępu do świadczeń ortodontycznych. Wskazuje również na konieczność prowadzenia 

działań zapobiegających lub przerywających rozwój wady zgryzu we wczesnym okresie 

wymiany uzębienia mlecznego na stałe [Masłowska-Kasowicz 2019]. 

W badaniu Piątkowska 2012 opisane zostały polskie prace badawcze opublikowane 

w latach 2000-2010, które dotyczyły tematyki powszechności występowania wad zgryzu 

u dzieci i młodzieży w poszczególnych grupach wiekowych. Z przeglądu wynika, że liczba 

wad zgryzu wzrasta wraz z wiekiem badanych. Częstość występowania wad zgryzu u 3-

latków (dzieci z pełnym uzębieniem mlecznym) wynosiła 40,4%, a u 7-latków (uzębienie 

mieszane) 75,9% [Piątkowska 2012]. Szczegółowo opisane występowanie wad zgryzu 

w badaniach znajduje się w Tab. 7. 

Szczegółowy przegląd badań wskazuje na wysoką częstość występowania wad zgryzu 

w populacji dzieci i młodzieży w Polsce, świadcząc o powszechności tego typu zaburzeń. 

Występowanie wad zgryzu u dzieci w wieku przedszkolnym świadczy o celowości 

wczesnych działań profilaktycznych, umożliwiających prawidłowy rozwój narządu żucia. 

Wzrost częstości występowania wad zgryzu u dzieci po 12. roku życia dyktuje potrzebę 

objęcia opieką ortodontyczną również młodzieży [Piątkowska 2012]. 
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Tab. 7. Występowanie wad zgryzu u dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat w grupach  

o dużej liczebności (N>500), w badaniach opublikowanych w latach 2000-2010. 

Wiek badanych Liczebność Metodyka 

Częstość wad 

zgryzu i/lub 

nieprawidłowości 

zębowych % 

Częstość poszczególnych 

 wad zgryzu i/lub 

nieprawidłowości  

zębowych % 

Źródło 

13-15 lat 

razem 600 

Wady zgryzu 
i nieprawidłowości 
zębowe 

66,2 

Tyłozgryz: 51,4 

Zgryz głęboki: 34,0 

Zgryz krzyżowy: 26,0 

Nieprawidłowości zębowe: 47,1 

Grodzka  
i wsp. 2009 

I grupa: 13 lat 200 64,5 

II grupa: 14 lat 200 67,5 

III grupa: 15 lat 200 66,5 

8-9 lat 

razem 665 
Wady zgryzu 
i nieprawidłowości 
zębowe 

67,5 

Tyłozgryz: 51,7 

Zgryz krzyżowy: 41,9 

Zgryz otwarty: 15,0 

Nieprawidłowości zębowe: 39,4 

Onoszko  
i wsp. 2007 

I grupa: 8 lat 403 

II grupa: 9 lat 262 

6-18 lat 

razem 

38 706 Wady zgryzu 

- 

- 
Myśliwiec  
i wsp. 2004 

I grupa: 6 lat 58,4 

II grupa: 7 lat 57,4 

III grupa: 8 lat 69,5 

IV grupa: 9 lat 66,6 

V grupa: 10 lat 58,6 

VI grupa: 11 lat 62,9 

VII grupa: 12 lat 56,4 

VIII grupa: 13 lat 75,0 
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Wiek badanych Liczebność Metodyka 

Częstość wad 

zgryzu i/lub 

nieprawidłowości 

zębowych % 

Częstość poszczególnych 

 wad zgryzu i/lub 

nieprawidłowości  

zębowych % 

Źródło 

IX grupa: 14 lat 50,2 

X grupa: 15 lat 41,3 

XI grupa: 16 lat 33,5 

XII grupa: 17 lat 30, 

XIII grupa: 18 lat 17,0 

3-7 lat 

razem 614 

Wady zgryzu 

43,4 

Tyłozgryz: 39,1, 

Zgryz otwarty: 24,1 

Zgryz krzyżowy: 20,3 

Nadzgryz: 11,7 

Kawala  
i wsp. 2003 

I grupa: 3 lata 99 40,4 

II grupa: 4 lata 142 38,1 

III grupa: 5 lat 155 41,9 

IV grupa: 6 lat 160 39,4 

V grupa: 7 lat 58 75,9 

15 lat 592 
Wady zgryzu 
i nieprawidłowości 
zębowe 

Duże miasta: 73,0 

- 
Małkiewicz  
i Kępa 2003 

Małe miasta: 74,0 

Wsie: 77,5 

8 lat 1099 
Wady zgryzu 
i nieprawidłowości 
zębowe 

60 

Tyłozgryz: 32,6 

Zgryz krzyżowy: 18,1 

Stłoczenia: 19,3 

Nieprawidłowości zębowe: 17,7 

Truszel  
i wsp 2002 

4-14 lat razem 1971 65,8 Tyłozgryz: 28,2 
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Wiek badanych Liczebność Metodyka 

Częstość wad 

zgryzu i/lub 

nieprawidłowości 

zębowych % 

Częstość poszczególnych 

 wad zgryzu i/lub 

nieprawidłowości  

zębowych % 

Źródło 

I grupa: 4 lata 
494 

Wady zgryzu 
i nieprawidłowości 
zębowe 

44,0 Zgryz krzyżowy: 21,9 

Zgryz głęboki: 16,3 

Nieprawidłowości zębowe: 61,9 

Stłoczenia: 45,0 Grzybowska-Substelna 
i Pisulska-Otremba 2001 

II grupa: 6 lat 47,6 

III grupa: 9 lat 

1477 

74,8 

IV grupa: 12 lat 70,9 

V grupa: 14 lat 71,3 

12-18 lat 

razem 3699 

Wady zgryzu 
i nieprawidłowości 
zębowe 

64,9 Tyłozgryz: 20,8 (12-latki) 

Zgryz krzyżowy: 14,4 (18-latki) 

Stłoczenia: 25, 
(12-latki) 
Stłoczenia: 29,2 (18-latki) 

Suszczewicz i Lisiecka 
2001 

I grupa: 12 lat 1859 63,7 

II grupa: 18 lat 1860 66,0 

 

Źródło: Piątkowska 2012
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7 Przegląd  

systematyczny badań 

7.1 Jakość życia 

7.1.1 Metody 
 

7.1.1.1 Źródła danych i strategia wyszukiwania 

Przeprowadzono systematyczne poszukiwanie badań pierwotnych i wtórnych dostępnych 

w bazie MEDLINE (PubMed). Strategię przeszukiwania bazy, wspólną dla opracowań wtór-

nych i badań pierwotnych przedstawiono w rozdz. 10. Strategie dla poszczególnych baz 

zaprojektowano iteracyjnie w procesie prób i korekt strategii. Ostatnie przeszukanie wy-

konano 24.09.2021 r. W procesie wyszukiwania korzystano również z referencji odnalezio-

nych doniesień i wyszukiwarek internetowych. 

 

7.1.1.2 Selekcja informacji 

Selekcji dokonano etapowo, kolejno na podstawie tytułów i streszczeń, a następnie — 

w oparciu o pełne teksty publikacji. Selekcję oparto na przyjętych kryteriach włączenia 

i wykluczenia (patrz rozdziały 7.1.2.1, 7.1.2.2, 7.1.3.1 i 7.1.3.2). Selekcji dokonywało niezależnie 

od siebie dwóch badaczy (K.K. i G.F.). W przypadku niezgodności między badaczami, 

prowadzono dyskusję do czasu osiągnięcia konsensusu. 

Przeszukiwania ograniczono do analizy prac w języku angielskim lub polskim. Nie 

ograniczono przedziału czasowego. 

 

 

7.1.2 Badania wtórne 

7.1.2.1 Kryteria włączenia do opracowania 

Do analizy skuteczności klinicznej włączono opracowania wtórne, spełniające następujące 

kryteria: 

• kompletne, dostępne opracowania spełniające cechy wiarygodnego  

przeglądu systematycznego literatury, 

• co najmniej dwóch autorów (z uwagi na konieczność konfrontowania  

wyników przeszukiwania), 

• wyszukiwanie przeprowadzone w co najmniej jednej z spośród: Medline,  

EMBASE oraz The Cochrane Library, 
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• opracowanie dotyczyło populacji pacjentów z wadą zgryzu; 

• publikacja dotyczyła wpływu wad zgryzu na jakość życia pacjentów 

• w publikacjach analizowano co najmniej jeden z następujących punktów końco-

wych: 

o jakość życia. 

 

7.1.2.2 Kryteria wyłączenia z opracowania 

Z analizy wykluczono prace spełniające następujące kryteria: 

• poglądowy i przeglądowy charakter publikacji, 

• opracowania dotyczące wyłącznie wyników miar laboratoryjnych, 

• opracowania odnoszące się do mechanizmów choroby lub mechanizmów jej lecze-

nia, 

• doniesienia dostępne jedynie w postaci doniesień konferencyjnych. 

 

7.1.2.3 Wyniki 

W ramach przeglądu systematycznego opracowań wtórnych dla jakości życia oceniono 

wstępnie 2 213 abstraktów. Po selekcji w oparciu o abstrakty i tytuły, zidentyfikowano 

19 prac, których pełne teksty poddano szczegółowej analizie pod kątem kryteriów 

włączenia i wykluczenia z opracowania (patrz rozdziały 7.1.2.1 oraz 7.1.2.2). Do przeglądu 

systematycznego włączono ostatecznie 11 przeglądów systematycznych. Osiągnięto w 

tym zakresie pełną zgodność między analitykami. 

Odnalezione badania wtórne bazują na 156 badaniach pierwotnych, dlatego w kolejnych 

rozdziałach skupiono się na omówieniu publikacji, które przez kompleksowy przegląd 

systematyczny holistycznie poruszają omawiane tematy. Wykaz badań pierwotnych 

analizowanych w badaniach wtórnych przedstawiono w Aneks  

3. 

W Tab. 8 przedstawiono skróconą charakterystykę badań wtórnych włączonych do 

przeglądu. 
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Tab. 8. Charakterystyka opracowań wtórnych włączonych do przeglądu. 

Opracowanie 
Przeszukane bazy 
danych, data 
odcięcia 

Cel badania Populacja Punkty końcowe Wyniki 

Badania wtórne 

Alrashed 2020 Medline, Embase, 
Scopus, Google Scholar, 
data odcięcia 06.2019 

Zbadanie czy młodzież 
w wieku 11-18 lat z 
wadami zgryzu ma 
niższy poziom 
OHRqoL 
w porównaniu z 
młodzieżą bez wad 
zgryzu 

Młodzież w wieku 11-18 lat z 
wadami zgryzu i bez wad 
zgryzu 

• Poziom OHRqoL 

o CPQ 

o OHIP 

o COHIP 

• Poziom DAI i IOTN 

o DHC 

o AC 

Młodzież z poważnymi wadami 
zgryzu charakteryzuje się niskim 
poziomem OHRQoL. Na badaną 
zależność mają wpływ wiek, 
kultura i środowisko pacjenta. 

Andiappan 2015 Medline, PubMed, 
Embase, data odcięcia: 
11.2011 

Zbadanie wpływu wad 
zgryzu i związanego z 
nimi leczenia na jakość 
życia w populacji 
dorosłych 

Pacjenci powyżej 15 r.ż. z 
wadami zgryzu 

• Poziom OHRqoL 

o OHIP 

o OHIP-14 

Wyniki analizy wykazały, że u 
osób bez wad zgryzu oraz po 
leczeniu, wyniki OHIP-14 były 
istotnie niższe w porównaniu z 
osobami z takim rozpoznaniem 

Dimberg 2014 Medline, Embase, 
Psychinfo, Cinahl, 
Cochrane, data odcięcia 
01.2014 

Zbadanie dowodów 
dotyczących wpływu 
wad zgryzu na 
OHRQoL u dzieci 
i młodzieży 

Pacjenci poniżej 18 r.ż. 
z wadami zgryzu lub potrzebą 
leczenia ortodontycznego 

• Poziom OHRqoL Badanie wykazało, że wady 
zgryzu mają negatywny wpływ na 
OHRQoL, głównie w wymiarze 
emocjonalnego i społecznego 
dobrostanu 

Ferrando-Magraner 2019 PubMed, Cochrane, 
Scopus, data odcięcia 
05.2017 

Ocena zmian jakości 
życia po zakończonym 
leczeniu 
ortodontycznym 
u młodzieży 

Pacjenci poniżej 18 r.ż. 
z wadami zgryzu  

• Poziom OHRqoL: 

o OHIP-14 

o CPQ11-14 

Istnieje pozytywny związek 
pomiędzy OHRQoL a leczeniem 
ortodontycznym u młodzieży  
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Kragt 2016 PubMed, Embase, 
Cochrane, Google 
Scholar, Web of Science, 
PsycINFO, OvidSP, 
Scopus, Cinahl, data 
odcięcia: 06.2013 

Badanie związku wad 
zgryzu lub potrzeby 
leczenia 
ortodontycznego 
z OHRQoL u dzieci. 

Pacjenci poniżej 18 r.ż. z 
wadami zgryzu lub potrzebą 
leczenia ortodontycznego 

• Poziom OHRqoL: 

o OHIP-14 

o COHIP 

o CPQ8-10 oraz 
CPW11-14 

o OIDP 

o ECOHIS 

• DAI 

• DHC 

• ICON 

OHRQoL była istotnie obniżona  
u dzieci z wadami zgryzu. Stopień 
tego powiązania zależy od wieku 
dzieci i ich środowiska 
kulturowego. 

Liu 2009 Medline, Embase, Central 
Cinahl, data odcięcia 
12.2007 

Ocena związku 
pomiędzy potrzebą 
leczenia wad 
zgryzu/ortodoncji a 
OHRQoL 

Pacjenci z poważnymi 
wadami zgryzu 

• Poziom OHRqoL: 

o IOTN 

o DAI 

o ICON 

o OIDP 

o CPQ 

Wyniki przeglądu sugerują, że 
istnieje umiarkowany związek 
pomiędzy potrzebą leczenia wad 
zgryzu a OHRQoL. 

Piassi 2016 PuMed, Web of Science, 
Scopus, Virtual Health 
Library, data odcięcia 
05.2015 

Ocena aktualnych 
danych dotyczących 
wpływu leczenia wad 
zgryzu na jakość życią 
związaną z jakością 
życia OHRQoL u 
dzieci i młodzieży 

Pacjenci poniżej 18 r.ż. 
poddani leczeniu 
ortodontycznemu 

• Poziom OHRQoL: 

o CPQ11-14 

o OHIP-14 

• DAI 

• IOTN 

• PAR-11 

Leczenie wad zgryzu zmniejsza 
wpływ na OHRQoL u dzieci i 
młodzieży. 

Rodrigues 2019 PubMed, Lilacs, Scopus, 
TRIP, Livivo, data 
odcięcia 06.2019 

Wpływ bruksizmu 
sennego na jakość 
życia OHRQoL u 
dzieci w wieku do 6 lat 

Pacjenci w wieku do 6 lat 
przejawiający bruksizm senny 

• Poziom OHRQoL 

o B-ECOHIS 

W przeanalizowanyvh badaniach 
wykazano, że bruksizm senny 
powiązany jest z problemami 
oddechowymi, ścieraniem zębów, 
próchnicą, wadami zgryzu, 
używaniem smoczka i dodatkowo 
dochodami rodziny. Jakość 
dowodów oceniono na bardzo 
niską, więc nie ma możliwości 
wyciągnięcia ostatecznych 
wniosków na temat wpływu 
bruksizmu sennego na OHRQoL u 
dzieci. 
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Song 2018 PubMed, Medline, 
Cochrane, data odcięcia 
10.2017 

Określenie wpływu 
interwencji 
terapeutycznych w 
zaburzeniach 
skroniowo-
żuchwowych na 
jakość życia 
pacjentów OHRQoL. 

Pacjenci z zaburzeniami 
skroniowo-żuchwowymi 

• Poziom OHRQoL: 

o VAS 

o BDI 

o OHIP 

o PSQI 

Psychoterapia, terapia aparatami 
ortodontycznymi, punkcja stawu  
i chirurgia ortognatyczna 
poprawiają OHRQoL u pacjentów 
z zaburzeniami skroniowo-
żuchwowymi. 

Sun 2017 PubMed, Web of Science, 
EBSCO, Ovid, ProQuest, 
Science Direct, Wiley 
Online Library, 
SpringerLink, data 
odcięcia 18.02.2016 

Zbadanie wpływu 
nieleczonych wad 
zgryzu na różne 
aspekty jakości zycia 
OHRQoL 

Pacjenci z nieleczonymi 
wadami zgryzu 

• Poziom OHRQoL: 

o VAS 

o OHIP 

• DAI 

• IOTN 

• ICON 

 

Zgodnie z odnalezionymi 
badaniami wywnioskowano,  
ze nieleczone wady zgryzu były 
istotnie związane z OHRQoL.  
Im bardziej nasilona wada zgryzu, 
tym gorszy wpływ na niektóre 
dziedziny fizyczne i wszystkie 
dziedziny psychospołeczne 
OHRQoL. 

Zhang 2006 Medline Przegląd literatury 
dotyczącej wpływu 
wad zgryzu i ich 
leczenia na zdrowie 
fizyczne, społeczne 
i psychiczne. 

Pacjenci z wadami zgryzu • Poziom OHRQoL Wady zgryzu i ich leczenia mogą 
mieć wpływ na zdrowie fizyczne  
w zakresie bólu, mowy i żucia.  

AC — składowa estetyczna (ang. Aesthetic component); B-ECOHIS — brazylijska wersja Skali Zdrowia Jamy Ustnej we Wczesnym Dzieciństwie (ang. Brazilian version of the  
Early Childhood Oral Health Impact Scale); BDI — skala depresji Becka (ang. Beck Depression Inventory); COHIP — Miara oceniająca wpływ profilu zdrowia jamy ustnej na jakość  
życia u dzieci (ang. Child Oral health Impact Profile); CPQ — Kwestionariusz Postrzegania Dziecka (ang. Child Perception Questionnaire); DAI — indeks estetyki stomatologicznej  
(ang. Dental aesthetic index);DHC — wskaźnik ortodontyczny, komponenta zdrowotna wskaźnika IOTN (ang. Dental health component); FIS — Skala oddziaływania na rodzinę  
(ang. Family impact scale); ICON — wskaźnik zgryzowy obejmujący złożoność zabiegów ortodontycznych oraz wynik leczenia przy zachowaniu oceny potrzeby leczenia  
(ang. Index of complexity, outcome and need); IOTN — indeks potrzeb leczenia ortodontycznego (ang. Index of orthodontic treatment needs); OHIP — wpływ profilu zdrowia  
jamy ustnej (ang. Oral health impact profile); OHRQoL — skala jakości życia związana ze stanem zdrowia jamy ustnej (ang. Oral health related quality of life); OIDP — kwestionariusz 
wpływu stanu jamy ustnej na codzienną aktywność (ang. Oral impact on daily performance); PAR — Wskaźniki oceny porównawczej (ang. Peer assessment rating) ; PPQ  
— Kwestionariusz Postrzegania Rodzica (ang. Parents Perception Questionnaire); PSQI — Kwestionariusz Jakości Snu Pittsburgh (ang. Pittsburgh Sleep Quality Index);  
VAS — wizualna skala analogowa (ang. 100-mm visual analog scale);   
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7.1.2.3.1 Populacja dzieci i młodzieży 

Wśród odnalezionych publikacji zidentyfikowano 5 badań, których populacja dotyczyła 

dzieci i młodzieży do 18 roku życia. 

Odnalezione badania, pozwoliły na potwierdzenie zależności pomiędzy wadami zgryzu a 

podwyższoną punktacją OHRQoL. Ocena OHRQoL powinna być niezbędnym elementem 

każdego leczenia ortodontycznego ze względu na aspekty psychospołeczne [Ferrando-

Magraner 2019]. Poważniejsze wady zgryzu były związane również z wyższą punktacją 

CPQ, OHIP i COHIP, co wskazuje na potrzebę leczenia ortodontycznego. Wyniki pomiarów 

wpływu wad zgryzu na OHRQoL były uzależnione od wieku dzieci, ich środowiska i 

kulturowości [Alrashed 2020, Ferrando-Magraner 2019, Kragt 2016]. Wykazano, że wady 

zgryzu mają negatywny wpływ jakość życia, zwłaszcza w wymiarze emocjonalnego 

i społecznego dobrostanu [Dimberg 2014, Kragt 2016]. Pacjenci w wieku 11-14 wykazywali 

umiarkowany wpływ wad zgryzu na OHRQoL, jednak dzieci powyżej 14. roku życia 

wykazywały znaczący wpływ. Możnawnioskować, że im starsze dzieci, tym większy wpływ 

na OHRQoL [Kragt 2016]. Dzieci i młodzież zgłaszające się na leczenie ortodontyczne 

zazwyczaj zgłaszają problemy z żuciem, niezadowolenie z wyglądu, zaburzenia połykania 

lub mowy, podatność urazów twarzy czy możliwością rozwoju próchnicy lub choroby 

przyzębia. Większość nastolatków szuka leczenia ortodontycznego z powodów czysto 

estetycznych, co wskazuje na podstawowy czynnik psychospołeczny. Dodatkowo 

w większości badań zaobserwowano nieco wyższy odsetek pacjentek, co mogło wynikać 

z faktu, że kobiety przejawiają wyższe zapotrzebowanie na leczenie ortodontyczne. Można 

natomiast stwierdzić, że leczenie ortodontyczne nastoletnich pacjentów z wadami zgryzu 

za pomocą aparatów ortodontycznych znacząco poprawia OHRQoL w porównaniu 

z wynikami sprzed leczenia [Ferrando-Magraner 2019, Piassi 2016]. Widoczne są również 

możliwe różnice kulturowe, które wpływają na percepcję wad zgryzu jak i interpretację 

kwestionariuszy. Dodatkowo należy wspomnieć o wpływie lokalnego systemu opieki 

zdrowotnej, co może uzasadniać różnice pomiędzy badanymi krajami [Kragt 2016]. 

Celem badania Alrased 2020 było zbadanie czy młodzież w wieku 11-18 lat z wadami zgryzu 

przejawia niższy poziom OHRQoL w porównaniu z młodzieżą bez wad zgryzu. Do przeglądu 

włączono badania, w których używano kwestionariuszy CPQ, OHIP i COHIP do określenia 

jakości życia OHRQoL. Przeprowadzono dwie metaanalizy — jedna ujawniła różnice w 

OHRQoL na podstawie pięciu badań pomiędzy dziećmi z wadami zgryzu i dziećmi bez wad, 

a druga przedstawiała standaryzowany iloraz szans na podstawie sześciu badań na temat 

wpływu wad zgryzu na OHRQoL. Wyniki podsumowujące wykazały niewielką, ale istotną 

różnicę w punktacji pomiędzy dziećmi z wadami zgryzu, a dziećmi bez takich wad. Pomiędzy 

badaniami zaobserwowano wysoką heterogeniczność. W drugiej metaanalizie wykazano, że 

wpływ OHRQoL był 0,77 razy mniejszy dla dzieci z wadami zgryzu. Widoczna była wysoka 

heterogeniczność, a wyniki były istotne statystycznie. Badanie wykazało, że wady zgryzu są 

związane z obniżoną OHRQoL u dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 18 lat. Wyższy poziom 

wad zgryzu związany był z wyższą punktacją CPQ, OHIP i COHIP, co świadczy obniżonej 

jakości życia [Alrashed 2020]. 
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W badaniu Dimberg 2014 celem było zbadanie czy wady zgryzu wpływają na OHRQoL 

u pacjentów poniżej 18. roku życia. W badaniach stosowano kwestionariusze COQ, OHIP-

14 oraz OIDP. W czterech włączonych badaniach, które uznano za wysokiej jakości 

wykazano, że ciężkie wady zgryzu, głównie stłoczenie w odcinku przednim, szpary lub 

zwiększony przodozgryz miały negatywny wpływ na OHRQoL, natomiast w dwóch 

badaniach o umiarkowanej jakości wykazano, że przy zwiększonej potrzebie leczenia 

ortodontycznego występuje negatywny wpływ na OHRQoL. Wykazano, że wady zgryzu 

wpływają głównie na wymiar emocjonalny i dobrostan społeczny [Dimberg 2014]. 

Celem badania Ferrando-Magraner 2019 była ocena zmian jakości życia dorastających 

pacjentów po leczeniu ortodontycznym. W badaniach wykorzystywano OHIP-14 oraz CPQ. 

Przedstawiono wnioski, że istnieje pozytywny związek pomiędzy OHRQoL a leczeniem 

ortodontycznym u młodzieży. W badaniach, które stosowały kwestionariusz OHIP-14 

stwierdzono, że największy wpływ widoczny był w domenach dyskomfortu psychicznego 

oraz niepełnosprawności psychicznej. Wyniki przed i po leczeniu wahały się od 14 do 16 

punktów. Natomiast w badaniach wykorzystujących CPQ wskazywano na zmiany 

w dobrostanie emocjonalnym, a wyniki wahały się od 0,91 do 9,9 punktu. W jednym z badań 

(Agou 2011) podkreślono, że wiek jest istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki CPQ. 

Jakościowa analiza badań pozwoliła na stwierdzenie, że leczenie ortodontyczne daje 

znaczącą poprawę w OHRQoL u pacjentów dorastających. Wyjątkiem była jedna 

publikacja (Benson 2015), w której autorzy nie stwierdzili istotnych różnic w OHRQoL 

przed i po leczeniu [Ferrando-Magraner 2019]. 

W badaniu Kragt 2016 celem było określenie związku pomiędzy wadami zgryzu a OHRQoL 

u osób do 18 lat. Najczęściej stosowanym kwestionariuszem był CPQ, następnie OIDP, 

ECOHIS, COHIP i OHIP-14. W dwóch badaniach natomiast wykorzystano PIDAQ. 

Przeprowadzono dwie metaanalizy, z których jedna zawierała ustandaryzowaną średnią 

różnicę OHRQoL pomiędzy dziećmi z wadami zgryzu i dziećmi bez takich przypadłości, 

natomiast druga dotyczyła ilorazu szans wpływu wad zgryzu na OHRQoL. Wyniki wskazują 

na małą, ale istotną różnicę w wynikach OHRQoL pomiędzy dziećmi z wadami zgryzu i bez. 

Zaobserwowano dużą heterogeniczność pomiędzy badaniami. Jedynie w przypadku 

pomiaru za pomocą ECOHIS nie stwierdzono różnic w OHRQoL pomiędzy badanymi 

grupami. Wykazano, że wiek dzieci miał duży wpływ na związek między wadami zgryzu a 

OHRQoL. Pacjenci w wieku 11-14 wykazywali umiarkowany wpływ wad zgryzu na OHRQoL, 

jednak dzieci powyżej 14 roku życia wykazywały największy wpływ wad zgryzu na 

OHRQoL. Na podstawie przedstawionych wyników, można sugerować, że im starsze 

dzieci, tym większy wpływ na OHRQoL. Widoczne są również możliwe różnice kulturowe, 

które wpływają na percepcję wad zgryzu jak i interpretację kwestionariuszy. Dodatkowo 

należy wspomnieć o wpływie lokalnego systemu opieki zdrowotnej, co może uzasadniać 

różnice pomiędzy badanymi krajami. Dzieci dostrzegają niewielki wpływ wad zgryzu na 

OHRQoL, jednak badanie potwierdza, że najbardziej zauważalne zmiany opierają się na 

domenach na społeczno-emocjonalnych [Kragt 2016]. 

Celem badania Piassi 2016 była ocena wpływu leczenia wad zgryzu na jakość życia 

związaną ze zdrowiem jamy ustnej u dzieci i młodzieży. Zastosowano kwestionariusze CPQ 

i OHIP-14. Wszystkie włączone badania o wysokim lub umiarkowanym ryzyku błędu 

pozwoliły wywnioskować, że po leczeniu ortodontycznym wykazano znaczną poprawę 

OHRQoL [Piassi 2016]. 



Wpływ wad zgryzu na zdrowie ogólne.  Wielowymiarowa analiza 
problemu 
 

 

 

W badaniu Rodrigues 2020 opisano bruksizm senny, który powoduje szereg konsekwencji 

zdrowotnych u dzieci do 6 roku życia. Bruskizm jest to aktywność mięśni żucia 

występująca podczas snu, która niekontrolowana może prowadzić do nieprawidłowego 

ścierania się zębów, napięciowych bólów głowy, bólu lub zmęczenia mięśni żucia, a także 

zaburzeń skroniowo-żuchwowych. W dwóch publikacjach (Antunes 2015, Almeida 2016) 

bruksizm nie wpłynął istotnie na OHRQoL, natomiast w pozostałych pracach obecność 

choroby była istotnie związana z końcowym wynikiem B-ECOHIS, a także domeną 

funkcjonowania, samooceną i interakcjami społecznymi, wykazując negatywny wpływ na 

OHRQoL [Rodrigues 2020]. 

 

7.1.2.3.2 Populacja dorosłych 

Odnaleziono 5 badań, których populacja dotyczyła dorosłych. 

W zidentyfikowanych badaniach przeanalizowano dowody naukowe, które pozwoliły na 

stwierdzenie, że otrzymanie leczenia ortodontycznego wpływa na obniżenie punktacji 

OHIP-14 i wskazuje na poprawę jakości życia. Wyniki jednak zależą od populacji i krajów, 

w których przeprowadzone zostały badania pierwotne [Andiappan 2015]. Badania 

oceniające zależność ciężkości wad zgryzu od jakości życia wykazały, że dowolna wada 

zgryzu wpływała na ograniczenia funkcjonowania pacjenta, natomiast przy najcięższych 

wadach widoczne było oddziaływanie na domeny niepełnosprawności i bólu fizycznego. 

Jedną z możliwych przyczyn może być również problem w usuwaniu płytki nazębnej, co 

prowadzi do próchnicy i zapalenia przyzębia [Sun 2017]. Wykazano również, że zgodnie 

z wynikami kwestionariuszy, osoby z wadami zgryzu częściej odczuwały bóle w jamie 

ustnej, dyskomfort podczas jedzenia, miały problem z wymawianiem słów, częściej czuły 

się skrępowane lub zawstydzone, a także odczuwały mniejszą satysfakcję z życia. Im 

poważniejsza wada zgryzu, tym większe prawdopodobieństwo doświadczania kłującego 

bólu w obrębie ust, przerywania posiłków, napięcia, zakłopotania czy irytacji w otoczeniu 

innych osób. Dodatkowo w zakresie zdrowia psychicznego widoczny jest wpływ na 

samoocenę, postrzeganie atrakcyjności czy inteligencji przez innych, a także akceptację 

społeczną [Sun 2017, Zhang 2006]. 

W badaniu Andiappan 2015 celem było zbadanie wpływu wad zgryzu i ich leczenia na 

jakość życia za pomocą kwestionariusza OHIP-14 u pacjentów powyżej 15 roku życia. 

Przeprowadzono dwie metaanalizy.. W przypadku jednej metaanalizy wywnioskowano, że 

osoby bez wad zgryzu miały niższe wyniki w skali OHIP-14 w porównaniu z populacją z 

wadami. W drugiej metaanalizie wywnioskowano, że wynik OHIP-14 leczonych pacjentów 

uległ zmniejszeniu po leczeniu. Badania w obu metaanalizach były niejednorodne, a 

heterogeniczność była istotna statystycznie. Autorzy wskazują, że wyniki OHIP-14 u osób, 

które otrzymały leczenie ortodontyczne były znacznie niższe niż u nieleczonych pacjentów, 

co wskazuje na poprawę ich jakości życia. Wyniki były również znacząco niższe u osób bez 

wad zgryzu w porównaniu do pacjentów z  wadami. Rezultaty zależne są jednak od 

populacji i kraju, w którym przeprowadzono badanie pierwotne [Andiappan 2015]. 

Celem badania Liu 2009 jest ocena związku między potrzebą leczenia wad zgryzu a 

jakością życia. Najczęściej stosowanym kwestionariuszem był CPQ oraz OIDP. Większość 

wyników badań wskazywała na związek pomiędzy OHRQoL a potrzebą leczenia wad 

zgryzu. Siła korelacji pomiędzy tymi dwoma czynnikami wahała się od 0,15 do 0,45. 

Przegląd sugeruje, że istnieje niewielki związek pomiędzy potrzebą leczenia wad zgryzu a 
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niskim OHRQoL. Podkreślono jednak, że poziom dowodów był stosunkowo niski, co może 

być spowodowane ograniczoną ilością przeprowadzonych badań, co uległo zmianie w 

kolejnych latach [Liu 2009]. 

W badaniu Song 2018 celem przeglądu było określenie wpływu interwencji 

terapeutycznych zaburzeń skroniowo-żuchwowych (TMD, ang. temporomandibular 

disorder) na OHRQoL. TMD jest zbiorem schorzeń medycznych i stomatologicznych 

wpływających na staw skroniowo-żuchwowy lub mięśnie żucia, jak i sąsiadujących 

elementów tkanek. Do typowych objawów należą: ból, dźwięki stawowe — klikanie, 

zgrzytanie, ograniczone otwieranie ust oraz asymetryczne ruchy żuchwy. Oprócz bólu i 

dysfunkcji, wykazano, że TMD powoduje obniżenie jakości snu, zwiększenie lęku i 

obniżenie stabilności psychicznej, co potencjalnie pogarsza OHRQoL. Aparaty okluzyjne i 

szyny zwarciowe stosowane są w leczeniu objawów TMD w celu zmniejszenia obciążeń 

stawów skroniowo-żuchwowych. Wyniki wykazały znaczą ogólną poprawę OHIP-14 po 

6 miesiącach stosowania szyny okluzyjnej w grupie pacjentów z umiarkowanym i 

znacznym bólem. Charakter tej terapii jest wartościową metodą pierwszego rzutu 

terapeutycznego u pacjentów z TMD w stosunku do alternatywnych metod leczenia — np. 

operacji w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych. W publikacji wykazano, że zarówno 

psychoterapia, jak i terapia aparatami okluzyjnymi czy chirurgia ortognatyczna wydają się 

poprawiać OHRQoL u pacjentów z TMD [Song 2018]. 

Celem badania Sun 2017 było zbadanie wpływu nieleczonych wad zgryzu na różne aspekty 

OHRQoL niezależnie od wieku. W publikacji stosowane były kwestionariusze OHIP, IOTN 

oraz ICON. Analizy statystyczne wykazały, że wady zgryzu miały istotny wpływ na wyniki 

OHRQoL, a im cięższa była wada zgryzu, tym wyższe były wyniki OHIP w domenach 

niepełnosprawności fizycznej, bólu fizycznego, dyskomfortu psychicznego, 

niepełnosprawności psychicznej oraz niepełnosprawności społecznej. Wywnioskowano 

również, że wady zgryzu w mniejszym stopniu oddziałują na OHRQoL u pacjentów w wieku 

15-18 lat w porównaniu do pacjentów w wieku 12-15. U pacjentów powyżej 18 roku życia 

wpływ wieku na wyniki ulegał znacznemu zmniejszeniu. W jednej publikacji (Masood 2013) 

odnotowano, że grupy wiekowe 19-21 oraz 22-25 lat były mniej narażone na zmiany 

OHRQoL spowodowane wadami zgryzu niż pacjenci w grupie 15-18 lat. Uzasadnieniem 

tych wyników może być fakt, że podczas dojrzewania zarówno stan fizyczny, jak i 

psychiczny ulega drastycznej zmianie. Młodzież staje się bardziej świadoma swojego 

wyglądu fizycznego, a także jest podatna na wpływ psychiczny. Po ukończeniu 18 roku 

życia stają się bardziej dojrzali fizycznie i psychicznie, a ich spojrzenie na siebie i świat 

zewnętrzny staje się bardziej stabilne. Dodatkowo w 2 badaniach (Ashari 2016, Siluvai 

2015) badano wpływ płci na OHRQoL i wywnioskowano, że kobiety odczuwają mniejszy 

wpływ wad zgryzu na OHRQoL niż mężczyźni, jednak nie potwierdzono tego w powyższej 

publikacji [Sun 2017]. Wykazano również, że zgodnie z wynikami kwestionariuszy osoby z 

wadami zgryzu częściej odczuwały bóle w jamie ustnej, odczuwały dyskomfort podczas 

jedzenia, miały problem z wymawianiem słów, częściej czuły się skrępowane lub 

zawstydzone, a także odczuwały mniejszą satysfakcję z życia. Im poważniejsza wada 

zgryzu, tym większe prawdopodobieństwo doświadczania kłującego bólu w obrębie ust, 

przerywania posiłków, napięcia, zakłopotania czy irytacji w otoczeniu innych osób. Jedną 

z możliwych przyczyn może być również problem w usuwaniu płytki nazębnej, co prowadzi 

do próchnicy i zapalenia przyzębia [Sun 2017]. 
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W badaniu Zhang 2006 badano wpływ wad zgryzu i ich leczenia na zdrowie fizyczne, 

społeczne i psychiczne. Przedstawiono wnioski, że wady zgryzu wpływają na zdrowie 

fizyczne w zakresie dolegliwości bólowych takich jak urazy zębów i dziąseł czy TMD, a 

także na mowę i żucie. W zakresie zdrowia psychicznego widoczny jest wpływ na 

samoocenę, postrzeganie atrakcyjności czy inteligencji przez innych, a także akceptację 

społeczną. Podkreślono jednak, że poziom dowodów był stosunkowo niski, co może być 

spowodowane ograniczoną ilością przeprowadzonych badań. [Zhang 2006]. 

 

7.1.3 Badania pierwotne 

7.1.3.1 Kryteria włączenia do opracowania 

Badania włączano do analizy końcowej systematycznego przeglądu piśmiennictwa, jeśli 

spełniały następujące kryteria: 

• populacja: pacjenci z wadami zgryzu, 

• publikacja dotyczyła wpływu wad zgryzu na jakość życia, 

• poszukiwane punkty końcowe (co najmniej jedno kryterium obligatoryjne): 

o jakość życia, 

• metodyka badania: 

o dowolna 

7.1.3.2 Kryteria wyłączenia z opracowania 

• Poza badaniami niespełniającymi kryteriów włączenia, wykluczono prace z uwagi 

na: Badania z populacją poniżej 100 pacjentów. 
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7.1.3.3 Wyniki 

W ramach przeglądu systematycznego opracowań pierwotnych dla jakości życia oceniono 

wstępnie 2213 abstraktów. Po selekcji w oparciu o abstrakty i tytuły, zidentyfikowano 

354 prac, których pełne teksty poddano szczegółowej analizie pod kątem kryteriów 

włączenia i wykluczenia z opracowania (patrz rozdziały 7.1.3.1 oraz 7.1.3.2). Do przeglądu 

systematycznego włączono ostatecznie 180 badań. Osiągnięto w tym zakresie pełną 

zgodność między analitykami. 

Badania wtórne opierają się na badaniach pierwotnych i w sposób skondensowany opisują 

przedmiotowe zagadnienie. Należy zauważyć, że przegląd badań wtórnych uwzględnia 

wszystkie odnalezione badania pierwotne. 

W rozdz. 13 przedstawiono skróconą charakterystykę badań pierwotnych włączonych do 

przeglądu. 

 

7.1.3.4 Stosowane skale i wskaźniki 

7.1.3.4.1 Skala OHRQoL 

Skala oceniająca jakość życia związaną ze zdrowiem jamy ustnej (OHRQoL, ang. oral 

health-related quality of life) jest jednym z najczęściej stosowanych na świecie 

instrumentów. Składa się z 49 pytań (lub w wersji skróconej OHIP-14 — 14 pytań). Dotyczy 

kwestii funkcjonowania, bólu fizycznego i psychologicznego, niesprawności socjalnej 

i niepełnosprawności fizycznej. Odpowiedzi na pytania są kategoryzowane w 5-punktowej 

skali (0 — nigdy, 4 — bardzo często). Im niższy wynik, tym lepszy stan zdrowia jamy ustnej 

[Rodak 2014]. 

 

7.1.3.4.2  Miara OHIP-14 

Miara oceniająca wpływ profilu zdrowia jamy ustnej na jakość życia (OHIP, ang. Oral Health 

Impact Profile) jest skróconą wersją skali OHRQoL. Składa się z 14 pytań, które oceniają 

społeczne skutki chorób jamy ustnej, takie jak dysfunkcje, dyskomfort i kalectwo 

spowodowane przez te stany. Ocenia się siedem kategorii: ograniczenia funkcjonalne, 

fizyczny ból, dyskomfort fizjologiczny, niepełnosprawność fizyczną, niepełnosprawność 

psychiczną, niepełnosprawność społeczną oraz upośledzenie. Odpowiedzi na pytania 

klasyfikowane są w pięciu możliwych wariantach (0 — nigdy, 4 — bardzo często). Im niższy 

wynik, tym lepszy stan zdrowia jamy ustnej [Rodak 2014]. 

 

7.1.3.4.3  Kwestionariusz CPQ 

Popularnym narzędziem w badaniach potrzeb i rezultatów leczenia ortodontycznego 

u dzieci jest Kwestionariusz Postrzegania Dziecka (CPQ, ang. Child Perception 

Questionnaire). Funkcjonuje w dwóch wersjach. Formularz CPQ8-10 dla dzieci w wieku 8-

10 lat zawiera 25 pytań, natomiast kwestionariusz CPQ11-14 dla dzieci w wieku 11-14 lat 

zawiera 37 pytań. Pytania dotyczą częstości występowania dolegliwości, negatywnych 

odczuć lub problemów w czterech dziedzinach: objawy ze strony jamy ustnej, ograniczenia 

funkcjonalne, samopoczucie emocjonalne i społeczny dobrobyt. Odpowiedzi 
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kategoryzowane są w 5 różnych wariantach (0 — nigdy, 4 — codziennie lub prawie 

codziennie). Im wyższe CPQ, tym gorsze OHRQoL, większa potrzeba podjęcia leczenia i 

niższa samoocena. CPQ ze względu na swoją wiarygodność i powtarzalność uważa się za 

najbardziej miarodajny w ocenie OHRQoL u dzieci [Rodak 2014]. 

 

7.1.3.4.4  Skala COHIP 

Skala wpływu profilu zdrowia jamy ustnej dziecka (COHIP, ang. Child Oral Health Impact 

Profile) jest narzędziem przeznaczonym do pomiaru jakości życia u dzieci w wieku od 8 do 

15 lat. Składa się z 34-pytań i obejmuje pięć domen: zdrowie jamy ustnej, samopoczucie 

funkcjonalne, samopoczucie społeczno-emocjonalne, środowisko szkolne i samoocena 

[Ruff 2016]. Odpowiedzi są kategoryzowane w 5-punktowej skali (0 — nigdy, 4 — prawie 

cały czas). Wyższe wyniki wskazują na bardziej pozytywną OHRQoL [Ruff 2016]. 

 

7.1.3.4.5  Indeks DAI 

Indeks estetyki stomatologicznej (DAI, ang. Dental aesthetic index) łączy aspekt 

estetyczny, potrzebę kliniczną oraz percepcję pacjentów. Ocenia cechy zgryzu takie jak: 

liczbę brakujących zębów, stłoczenie i szpary w obrębie zębów siecznych, diastemę, 

największe odchylenie w przednim odcinku górnego i dolnego łuku zębowego, nagryz 

poziomy, zgryz otwarty częściowy przedni oraz relacje zębów trzonowych. 

Przyporządkowanie do grupy I wskazuje na brak zaburzeń lub łagodną wadę zgryzu 

niewymagającą leczenie ortodontycznego, grupa II to umiarkowana wada zgryzu ze 

średnią potrzebą leczenia ortodontycznego, grupa III to umiarkowana wada zgryzu z 

wysoką potrzebą leczenia ortodontycznego, a grupa IV to bardzo ciężka wada zgryzu, w 

której konieczne jest zastosowanie leczenia ortodontycznego. Zaletą wskaźnika jest 

możliwość zaadoptowania go do uzębienia mieszanego. Dodatkowo, uwzględniany jest 

również aspekt subiektywny wyrażony przez pacjenta [Jankowska-Wika 2014]. 

 

7.1.3.4.6  Wskaźnik PAR 

Wskaźnik oceny porównawczej (PAR, ang. peer assesment rating Index) uznawany jest za 

uniwersalną metodę oceny porównawczej stopnia wad ortodontycznych, jego zmian w 

czasie leczenia oraz ocenę stopnia otrzymanych wyników leczenia po jego zakończeniu. 

Ocena dokonana za pomocą tego wskaźnika jest oceną ilościową i pokazuje wielkość od-

chylenia od okluzji idealnej pojedynczego przypadku lub służy do badań epidemiologicz-

nych w celu określenia zaburzeń zwarciowych w danej populacji. Wskaźnik ocenia w seg-

mencie przednim stłoczenia i braki zębowe oraz zęby zatrzymane. Zwarcie w bocznych 

segmentach oceniane jest w stosunku do płaszczyzny czołowej, horyzontalnej oraz po-

środkowej. Ponadto w badaniu uwzględnia się wielkość nagryzu poziomego, pionowego 

oraz przesunięcia linii pośrodkowej. Wskaźnik PAR pomija analizę profilu twarzy, zaburze-

nia szkieletowe czy wady rozwojowe, gdyż jego autorzy uznali, że nie sposób dokonać ilo-

ściowej analizy wszystkich cech zgryzowo-twarzowych i skupili się na zaburzeniach w ob-

rębie łuków zębowych [Jankowska-Wika 2014]. 
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7.1.3.4.7  Wskaźnik IOTN 

Wskaźnik Ortodontycznych Potrzeb Leczniczych IOTN (IOTN, ang. Index of orthodontic 

treatment need) został stworzony dla potrzeb epidemiologicznych, a jego głównym 

zadaniem było wyłonienie pacjentów, którzy najbardziej wymagają leczenie 

ortodontycznego i którzy najwięcej zyskają na leczeniu. Wskaźnik ten składa się z dwóch 

komponentów: zdrowotnej — DHC (dental Health Component) oraz estetycznej — AC 

(Aesthetic component). Komponenta estetyczna (AC) pozwala pacjentowi na wskazanie 

jednej z dziesięciu fotografii odpowiadającą najbardziej estetyce jego uzębienia, stanowiąc 

odzwierciedlenie zaburzeń estetyki w ocenie pacjenta, a także wskazując jego 

zapotrzebowanie na leczenie ortodontyczne. Komponenta ta stanowi odzwierciedlenie 

społeczno-psychologicznych potrzeb pacjenta. Składowa zdrowotna IOTN umożliwia 

dokonanie w pięcio-stopniowej skali obiektywnego wyboru i kwalifikacji do leczenia 

poprzez przyporządkowanie dominującej cechy zgryzu do odpowiedniego stopnia 

potrzeby leczniczej. W obu składowych wydzielone są trzy kategorie potrzeb leczniczych 

takie jak „brak potrzeby leczenia”, „graniczna potrzeba leczenia” oraz „duża potrzeba 

leczenia” [Jankowska-Wika 2014]. 

Wskaźnik IOTN to obecnie najczęściej używany wskaźnik oceny potrzeby leczniczej na 

świecie, a także najbardziej przydatny do celów epidemiologicznych, cechujący się 

ważnością i powtarzalnością [Jankowska-Wika 2014]. 

 

7.1.3.4.8  Wskaźnik ICON 

Wskaźnik zgryzowy obejmujący złożoność zabiegów ortodontycznych oraz wynik leczenia 

przy zachowaniu oceny potrzeby leczenia (ICON, ang. Index of Complexity, Outcome and 

Need) jako pierwszy umożliwiał oszacowanie potrzeby leczniczej i wyniku leczenia przez 

ocenę pięciu cech zgryzu. Wykorzystuje on komponentę estetyczną (AC) wskaźnika IOTN 

oraz ocenia występowanie zgryzu krzyżowego, obecność szpar lub stłoczeń w górnym 

łuku zębowym, przednio-tylne relacje bocznych odcinków łuków zębowych oraz pionowe 

relacje łuków zębowych w odcinku przednim. Cechuje się ważnością i powtarzalnością w 

ocenie potrzeby, kompleksowości i wyników leczenia [Jankowska-Wika 2014]. 

 

7.1.3.4.9  Kwestionariusz OIDP 

Kwestionariusz Wpływu Stanu Jamy Ustnej na Codzienną Aktywność (OIDP, ang. Oral 

impacts on Dailu Performances Index) służy do oceny wpływu występujących schorzeń w 

jamie ustnej na wykonywanie codziennych czynności życiowych pacjenta 

stomatologicznego. Może on być stosowany zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Ocenie 

podlega osiem czynności: spożywanie pokarmów, wymowa, higiena jamy ustnej, relaks, 

uśmiechanie się, nauka, wyrażanie emocji oraz kontakty społeczne. Zakres uzyskanych 

wyników mieści się w granicach 0-100. Im wyższy wynik, tym większy negatywny wpływ 

na codzienne życie wywierają problemy związane z jamą ustną [Rodak 2014]. 

 

7.1.3.4.10 ECOHIS 

Skala Zdrowia Jamy Ustnej we Wczesnym Dzieciństwie (ECOHIS, ang. Early Childhood 

Oral Helath Impact Scale) mierzy OHRQoL u dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodzin. 
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Składa się z 13 pozycji. Sekcja dziecięcia zawiera cztery domeny: objawy, funkcjonowanie, 

psychologia i samoocena oraz interakcje społeczne. Część dotycząca rodziny zawiera 

dwie domeny: stres rodzicielski i funkcjonowanie rodziny. Odpowiedzi są kategoryzowane 

w 5-punktowej skali (0 — nigdy, 4 — bardzo często). Całkowita punktacja wynosi 52, przy 

czym wyższe wyniki wskazują na większe problemy z jamą ustną i gorszą OHRQoL. Do-

datkowo istnieje wiele wersji tego kwestionariusza, zależnie od kraju stosowania. Przykła-

dem może być brazylijska wersja, która określana jest jako B-ECOHIS [Zaror 2018]. 

 

7.1.3.4.11 PIDAQ 

Kwestionariusz wpływu psychospołecznego estetyki uzębienia (PIDAQ, ang. Psychosocial 

Impact of Dental Easthetics Questionnaire) to narzędzie zaprojektowane w celu oceny 

wpływu psychospołecznego estetyki stomatologicznej u młodych dorosłych. Składa się z 

23 elementów zawartych w czterech kategoriach: obawy estetyczne, wpływ 

psychologiczny, wpływ społeczny i stomatologiczna pewność siebie. Badani proszeni się 

o ocenę jak bardzo estetyka stomatologiczna ich uzębienia wpływa na jakość życia. 

Odpowiedzi są kategoryzowane w zakresie od 0 do 4 (0 — wcale, 4 — bardzo mocno). Im 

niższy wynik, tym lepsza OHRQoL [Rodak 2014]. 

 

7.2 Wpływ wad zgryzu na inne problemy zdrowotne 

7.2.1 Metody 
 

7.2.1.1 Źródła danych i strategia wyszukiwania 

Przeprowadzono systematyczne poszukiwanie badań pierwotnych i wtórnych dostępnych 

w bazie MEDLINE (PubMed). Strategię przeszukiwania bazy, wspólną dla opracowań 

wtórnych i badań pierwotnych przedstawiono w rozdz. 10. Strategie dla poszczególnych 

baz zaprojektowano iteracyjnie w procesie prób i korekt strategii. Ostatnie przeszukanie 

wykonano 24.09.2021 r. W procesie wyszukiwania korzystano również z referencji 

odnalezionych doniesień i wyszukiwarek internetowych. 

 

7.2.1.2 Selekcja informacji 

Selekcji dokonano etapowo, kolejno na podstawie tytułów i streszczeń, a następnie — 

w oparciu o pełne teksty publikacji. Selekcję oparto na przyjętych kryteriach włączenia 

i wykluczenia (patrz rozdziały 7.2.2.1, 7.2.2.2, 7.2.1.1 i 7.2.1.2). Selekcji dokonywało niezależnie 

od siebie dwóch badaczy (K.K. i G.F.). W przypadku niezgodności między badaczami, 

prowadzono dyskusję do czasu osiągnięcia konsensusu. 

Przeszukiwania ograniczono do analizy prac w języku angielskim lub polskim. Nie 

ograniczono przedziału czasowego. 
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7.2.2 Badania wtórne 

7.2.2.1 Kryteria włączenia do opracowania 

Do analizy skuteczności klinicznej włączono opracowania wtórne, spełniające następujące 

kryteria: 

• kompletne, dostępne opracowania spełniające cechy wiarygodnego  

przeglądu systematycznego literatury, 

• co najmniej dwóch autorów (z uwagi na konieczność konfrontowania  

wyników przeszukiwania), 

• wyszukiwanie przeprowadzone w co najmniej jednej z spośród: Medline,  

EMBASE oraz The Cochrane Library, 

• opracowanie dotyczyło populacji pacjentów z wadą zgryzu; 

• publikacja dotyczyła wpływu wad zgryzu na inne problemy zdrowotne 

• w publikacjach analizowano co najmniej jeden z następujących punktów  

końcowych: 

o obecność wad zgryzu równolegle z innymi schorzeniami. 

 

7.2.2.2 Kryteria wyłączenia z opracowania 

Z analizy wykluczono prace spełniające następujące kryteria: 

• poglądowy i przeglądowy charakter publikacji, 

• opracowania dotyczące wyłącznie wyników miar laboratoryjnych, 

• opracowania odnoszące się do mechanizmów choroby lub mechanizmów jej leczenia, 

• doniesienia dostępne jedynie w postaci doniesień konferencyjnych. 

 

7.2.2.3 Wyniki 

W ramach przeglądu systematycznego opracowań wtórnych dla wpływu wad zgryzu na 

inne problemy zdrowotne oceniono wstępnie 2213 abstraktów. Po selekcji w oparciu o 

abstrakty i tytuły, zidentyfikowano 3 prace, których pełne teksty poddano szczegółowej 

analizie pod kątem kryteriów włączenia i wykluczenia z opracowania (patrz rozdziały 7.2.2.1 

oraz 7.2.2.2). Do przeglądu systematycznego włączono ostatecznie 3 przeglądy 

systematyczne. Osiągnięto w tym zakresie pełną zgodność między analitykami. Badania 

wtórne pochodzące z przeglądu były analizowane celem potwierdzenia wyboru 

odpowiednich badań pierwotnych. Nie zidentyfikowano dodatkowych badań pierwotnych 

wynikających z przeglądów systematycznych. 

W Tab. 9 przedstawiono skróconą charakterystykę badań wtórnych włączonych do 

przeglądu. 
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Tab. 9. Charakterystyka opracowań wtórnych włączonych do przeglądu. 

Opracowanie 

Przeszukane  

bazy danych,  

data odcięcia 

Cel  

badania 
Wyniki 

Leck 2021 Scopus,  
Web of Science, 
Medline, Embase, 
data odcięcia: 
03.2020r 

Ułatwienie procesu wspólnego podejmowania 
decyzji w zakresie ortognatyki poprzez 
identyfikację i zastosowanie istniejących 
dowodów naukowych w celu ustalenia 
potencjalnych konsekwencji życia z ciężką 
wadą zgryzu. 

• Pacjenci z poważnymi wadami zgryzu są bardziej narażeni 
na rozwój TMD, przejawiają problemy z żuciem, co prowadzi  
do nieoptymalnego trawienia i może skutkować zapaleniem 
żołądka, wrzodami i rakiem żołądka. 

• Poważne wady mogą również wpływać na utrzymanie 
przepływu powietrza przez drogi oddechowe co może 
prowadzić do rozwoju obturacyjnego bezdechu  
sennego (OBS). 

• Czynnikiem psychologicznym związanym z poważną wadą 
zgryzu jest pojawiające się niezadowolenie związane 
z wyglądem zębów, co może prowadzić do zaniedbań 
stomatologicznych. 

• Poważnie zwiększony przodozgryz w połączeniu z nawykiem 
oddychania przez usta lub odchylania warg może zwiększyć 
częstość występowania zapalenia dziąseł wokół zębów 
siecznych.  

• Udowodniono, że korekcja ortodontyczna może zmniejszać 
progresję zapalenia przyzębia, gdyż normuje kontakty boczne 
zębów, których wada jest jedną z możliwych przyczyn 
zapalenia. 

• Występują utrudnienia w tworzeniu protez zębowych dla osób 
z ciężkimi wadami zgryzu, ponieważ wada taka odbije się na 
stabilności, trwałości i estetyce ewentualnego leczenia. 

• Wykazano, że pacjenci z ciężką wadą zgryzu klasy II i III są 
bardziej podatni na przyjęcie zmian postawy przedniej i tylnej 
żuchwy w celu poprawy funkcji żucia i estetyki twarzy. 
Przewlekłe przednie ustawienie żuchwy może prowadzić do 
nawrotu podwójnego zgryzu i rozwoju przedniego zgryzu 

otwartego 
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Maspero 2014 PubMed, data 
odcięcia: 2014 

Przedstawienie badań dotyczących atypowego 
połykania, powiązania pomiędzy atypowym 
połykaniem, a wadami zgryzu i zastosowanie 
odpowiedniej terapii 

Do atypowego połykania należy podejść multidyscyplinarnie — połączyć 
korygowanie wad zgryzu za pomocą ortodoncji, a także wprowadzić 
rehabilitację miofunkcyjną, aby uzyskać trwałe rezultaty. 

Rodrugies 2019 PubMed, Lilacs, 
Scopus, TRIP, Livivo 
databases, data 
odcięcia: 07.2019 

Badania wpływu bruksizmu sennego na jakość 
życia związaną ze zdrowiem jamy ustnej 
OHRQoL u dzieci w wieku 0-6 lat 

Bruksizm związany był z wadami zgryzu, problemami z oddychaniem, 
ścieraniem zębów i próchnicą. Widoczne było powiązanie z używaniem 
smoczka i dochodami rodziny. 
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7.2.2.4 Omówienie badań wtórnych 

W odnalezionych badaniach przeanalizowano dowody naukowe, które pozwoliły na 

potwierdzenie zależności pomiędzy wadami zgryzu a powstawaniem innych problemów 

zdrowotnych. Pacjenci z poważnymi wadami zgryzu są bardziej narażeni na rozwój TMD, 

widoczne są problemy z żuciem, co może prowadzić do nieoptymalnego trawienia 

i skutkować wrzodami, zapaleniem i rakiem żołądka. Poważne wady mogą również 

wpływać na przepływ powietrza przez drogi oddechowe, prowadząc do rozwoju 

obturacyjnego bezdechu sennego (OBS). Przedstawiono wnioski, że pacjenci, którzy w 

dzieciństwie mieli problemy ze zgryzem, mogą częściej cierpieć na wypadanie zębów w 

wieku 65 lat w porównaniu z osobami o prawidłowym zgryzie. Natomiast ważnym 

czynnikiem psychologicznym życia z poważną wadą zgryzu jest niezadowolenie związane 

z wyglądem zębów, co często prowadzi do zaniedbań stomatologicznych. Zapalenia 

dziąseł wokół zębów siecznych występują często przy zwiększonym przodozgryzie, 

zwłaszcza przy występowaniu nawyku oddychania przez usta lub odchylania warg. 

Progresję zapalenia przyzębia można ograniczać przez korekcję ortodontyczną, która 

normuje kontakty boczne zębów, których wada może być jedną z przyczyn zapalenia. 

Występują również utrudnienia w tworzeniu protez zębowych dla osób z ciężkimi wadami 

zgryzu, ponieważ wada taka odbije się na stabilności, trwałości i estetyce ewentualnego 

leczenia. Wykazano, że pacjenci z ciężką wadą zgryzu klasy II i III są bardziej podatni na 

przyjęcie zmian postawy przedniej i tylnej żuchwy w celu poprawy funkcji żucia i estetyki 

twarzy. Nawykowe doprzednie ustawienie żuchwy może prowadzić do nawrotu 

podwójnego zgryzu i rozwoju przedniego zgryzu otwartego [Leck 2021]. W badaniach 

dotyczących bruksizmu widoczny był związek z wadami zgryzu, a problemami 

z oddychaniem, ścieraniem zębów i próchnicą [Rodrigues 2019]. 

Celem badania Leck 2021 było ustalenie potencjalnych konsekwencji życia z poważą wadą 

zgryzu. Obszary badawcze, które były omawiane w publikacji dotyczyły między innymi 

zaburzeń skroniowo-żuchwowych, ograniczenia żucia, bezdechu sennego, zmiany zgryzu 

w czasie, urazów przyzębia, przesunięcia funkcjonalnego żuchwy lub podwójnego zgryzu. 

TMD to zbiorcze określenie wielu stomatologicznych, chirurgicznych, medycznych 

i psychologicznych problemów klinicznych dotyczących mięśni żucia, stawów skroniowo-

żuchwowych i powiązanych struktur. Ciężkie wady zgryzu i malformacje twarzoczaszki 

często występują w połączeniu z TMD, dlatego uważa się, że pacjenci z poważnymi 

wadami zgryzu są bardziej narażeni na rozwój TMD. Analizowano również problem 

dysfunkcji żucia, które powoduje nieoptymalne trawienie bezpośrednio przyczyniające się 

do zapalenia żołądka, wrzodów i raka żołądka. Zmniejszony zakres diety jest również 

powiązany z niedożywieniem. Pacjenci z poważnymi wadami zgryzu połykają większe 

cząstki jedzenia, nie będąc w stanie skutecznie dostosować swojej techniki żucia, co 

negatywnie wpływa na wydajność rozdrabniania i OHRQoL. Nieleczone, ciężkie wady 

mogą skutkować ograniczeniem żucia w późniejszym życiu, co może prowadzić do wielu 

przypadłości. OBS jest częścią spektrum zaburzeń snu obejmujących zwiększony opór 

górnych dróg oddechowych podczas snu. Objawami są: przerwy w oddychaniu, 

krztuszenie się, sapanie, chrapanie, nagłe wybudzenie, budzenie z zimnymi potami, 

zmęczenie w ciągu dnia, przyspieszone tętno lub podwyższone ciśnienie krwi. 

Udowodniono, że wady rozwojowe twarzy i poważne wady zgryzu mogą wpływać na 

utrzymanie przepływu powietrza przez drogi oddechowe, a pacjenci z takimi wadami są 

bardziej podatni na rozwój OBS. Dodatkowo, pacjenci z poważnymi wadami zgryzu 
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i niediagnozowanymi, ale upośledzonymi drogami oddechowymi mogą rozwinąć OBS 

w późniejszym życiu, a u pacjentów z wcześniej istniejącym OBS stan ten pogarsza się po 

65. roku życia. Zmiany zgryzu w czasie zakładają, że wzrost i rozwój trwają przez całe 

dorosłe życie, a ciągły wzrost szkieletu może powodować zmianę wad zgryzu. Podniesiono 

argument, że okluzja powinna być postrzegana jako dynamiczna, a nie stabilna zależność 

między strukturami twarzy. Pacjenci z poważnymi wadami zgryzu w dzieciństwie mogą 

mieć mniej zębów w wieku 65. lat w porównaniu z osobami o prawidłowym zgryzie. 

Czynnikiem psychologicznym związanym z poważną wadą zgryzu jest pojawiające się 

niezadowolenie związane z wyglądem zębów, co może prowadzić do zaniedbań 

stomatologicznych. Choroby przyzębia stanowią liczną grupę schorzeń, spośród których 

najczęściej opisywaną jest paradontoza. Udowodniono, że u pacjentów z poważną wadą 

zgryzu głębokiego, uszkodzenie powierzchni dziąseł może z czasem spowodować 

znaczne i nieodwracalne uszkodzenie przyzębia. Poważnie zwiększony przodozgryz 

w połączeniu z nawykiem oddychania przez usta lub rozchylania warg może zwiększyć 

częstość występowania zapalenia dziąseł wokół zębów siecznych. Wykazano, że korekcja 

ortodontyczna może zmniejszać progresję zapalenia przyzębia, gdyż normuje kontakty 

boczne zębów. Występują również utrudnienia w tworzeniu protez zębowych dla osób z 

ciężkimi wadami zgryzu, ponieważ wada taka odbije się na stabilności, trwałości i estetyce 

ewentualnego leczenia. Zaburzenia czynnościowe lub podwójny zgryz mogą powodować 

nadmierne wyrzynanie się zębów tylnych, prawoskrętną rotację żuchwy wokół punktów 

podparcia trzonowców czy rozwój zgryzu otwartego przedniego. Wykazano, że pacjenci z 

ciężką wadą zgryzu klasy II i III są bardziej podatni na przyjęcie zmian postawy przedniej i 

tylnej żuchwy w celu poprawy funkcji żucia i estetyki twarzy. Nawykowe doprzednie 

ustawienie żuchwy może prowadzić do nawrotu podwójnego zgryzu i rozwoju przedniego 

zgryzu otwartego. Należy jednak podkreślić, że większość dowodów potwierdzających 

powyższe tematy miała niską lub umiarkowaną jakość. W połączeniu z eksperckim 

zrozumieniem leżących u podstaw wad zgryzu oraz świadomością indywidualnych 

preferencji i opinii pacjenta, dane te mogą stanowić użyteczną podstawę do wspólnego 

podejmowania decyzji, pomagając pacjentom [Leck 2021]. 

W badaniu Maspero 2014 celem było sprawdzenie związku pomiędzy atypowym 

połykaniem a wadami zgryzu. Istnieje zróżnicowanie połykania na model dziecięcy i 

dorosły, a nieudane przejście z jednego mechanizmu do drugiego jest stanem 

patologicznym zwanym połykaniem atypowym. Autorzy wnioskują, że należy wprowadzić 

terapię multidyscyplinarną łącząc leczenie ortodontyczne wraz z leczeniem nawyków jamy 

ustnej takich jak oddychanie przez usta czy ssanie kciuka. Udowodniono, że jest to 

dysfunkcja układu stomatognatycznego, która musi być skorygowana, gdyż nieleczona 

może prowadzić do problemów otolaryngologicznych, takich jak ostre zapalenie ucha 

środkowego. Wady zgryzu nie muszą powodować atypowego połykania, jednak w 

momencie ich występowania, należy wprowadzić leczenie ortodontyczne, które ograniczy 

ich negatywny wpływ na pozostałe czynniki nasilające przypadłość [Maspero 2014]. 

W badaniu Rodrigues 2020 opisano bruksizm senny, który powoduje szereg konsekwencji 

zdrowotnych u dzieci do 6. roku życia. W badaniach bruksizm związany był z wadami 

zgryzu, problemami z oddychaniem, ścieraniem zębów i próchnicą. Widoczne było również 

powiązanie z dochodami rodziny i używaniem smoczka [Rodrigues 2020]. 
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7.2.1 Badania pierwotne 

7.2.1.1 Kryteria włączenia do opracowania 

Badania włączano do analizy końcowej systematycznego przeglądu piśmiennictwa,  

jeśli spełniały następujące kryteria: 

• populacja: pacjenci z wadami zgryzu, 

• publikacja dotyczyła wpływu wad zgryzu na 

o inne problemy zdrowotne, 

• poszukiwane punkty końcowe (co najmniej jedno kryterium obligatoryjne): 

o obecność wad zgryzu równolegle z innymi schorzeniami, 

• metodyka badania: 

• dowolna 

 

7.2.1.2 Kryteria wyłączenia z opracowania 

Z analizy wykluczono prace spełniające następujące kryteria: 

• Badania nie dotyczące wpływu wad zgryzu na obecność innych problemów  

zdrowotnych. 

 

7.2.1.3 Wyniki 

W ramach przeglądu systematycznego opracowań pierwotnych dla wpływu wad zgryzu na 

inne problemy zdrowotne oceniono wstępnie 2213 abstraktów. Po selekcji w oparciu 

o abstrakty i tytuły, zidentyfikowano 1 pracę, której pełny teksty poddano szczegółowej 

analizie pod kątem kryteriów włączenia i wykluczenia z opracowania (patrz rozdziały 7.2.1.1 

oraz 7.2.1.2). Osiągnięto w tym zakresie pełną zgodność między analitykami. Do przeglądu 

systematycznego włączono ostatecznie 1 opracowanie pierwotne — badanie 

obserwacyjne. 

W Tab. 10 przedstawiono skróconą charakterystykę badania pierwotnego włączonego do 

przeglądu. 
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Tab. 10. Opis badania dotyczącego wpływu wad zgryzu na inne problemy zdrowotne. 

Badanie Rodzaj badania Cel badania 

Wielkość 

populacji, 

wiek, rodzaj 

wady zgryzu 

Interwencja Komparator Punkty końcowe 

Yap 

2021 

Obserwacyjne, 
retrospektywne 

Określenie częstości występowania  
i stopnia nasilenia zaburzeń 
skroniowo-żuchwowych (TMD)  
u przyszłych pacjentów 
ortodontycznych. Badanie związku 
między TMD a ciężkością wad 
zgryzu oraz wpływ TMD na jakość 
życia OHRQoL 

N=350, wiek 15-
40 lat, pacjenci 
z TMD 

n.d n.d • OHRQoL: 

o OHIP-14 

OHIP — wpływ profilu zdrowia jamy ustnej (ang. Oral health impact profile); OHRQoL — skala jakości życia związana ze stanem zdrowia jamy ustnej  

(ang. Oral health related quality of life); TMD — zaburzenia skroniowo-żuchwowe (ang. Temporomandibular disorder); 
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7.2.1.4  Opis badań 

Wśród przeszukanych publikacji odnaleziono 1 badanie obserwacyjne, które dotyczyło 

tematyki wpływu wad zgryzu na inne problemy zdrowotne. 

Badanie Yap 2021 dotyczyło częstości występowania i nasilenia TMD u przyszłych 

pacjentów ortodontycznych. Zbadano również związek między TMD a nasileniem wad 

zgryzu. W badaniu wzięło udział 138 pacjentów, których średni wiek oscylował w granicach 

21 lat. Objawy związane z TMD występowały u 66,67% badanych, przy czym 20,3% miało 

poziom nasilenia od umiarkowanego do ciężkiego. Najczęstszymi objawami związanymi z 

bólem był: ból szyi, głowy, stawu skroniowo-żuchwowego oraz mięśni szczęki. Często 

wymieniano również przeszkadzające dźwięki związane z TMD (klikanie, zgrzytanie), 

trudności w otwieraniu ust czy poruszaniu żuchwą. Wśród czynników ryzyka wymieniono 

niewielką okluzję, stres emocjonalny i zaciskanie zębów. Wyniki badanych wskaźników było 

nieistotne statystycznie, nie można całkowicie odrzucić hipotezy, że TMD związane jest z 

nasileniem wad zgryzu, wymaga to jednak dalszych, szczegółowych badań [Yap 2021]. 
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8 Podsumowanie 
Na podstawie wielowymiarowej analizy problemu określono cel analizy, którym jest ocena 

jakości życia wśród pacjentów z wadą zgryzu oraz wpływ wad zgryzu na inne problemy 

zdrowotne. 

Wady zgryzu są to nieprawidłowości budowy oraz czynności narządu żucia. Mogą 

dotyczyć nieodpowiedniego ustawienia zębów, jednak częściej stwierdza się zaburzenia 

w obrębie łuków zębowych i ich wzajemnego położenia. Metody leczenia dobierane są 

indywidualnie do pacjenta, ponieważ uzależnia się je od przyczyny, rodzaju i stanu 

zaawansowania schorzenia [Wronowski 2015]. Zgodnie z badaniem Kawala 2003, 

podczas którego poddano dzieci w wieku 3-7 lat badaniu częstości występowania 

nawyków oraz wad zgryzu, aż u 43,4% stwierdzono wady zgryzu. Największy odsetek wad 

stanowiły tyłozgryzy (39,1%), następnie zgryzy otwarte (24,1%), zgryzy krzyżowe (20,3%), 

nadgryzy (11,7%), przodozgryzy (4,9%). Stwierdzono korelację między występowaniem 

zgryzu otwartego, a nawykiem ssania palca i smoczka, a także między obecnością zgryzu 

otwartego, a występowaniem u dziecka przetrwałego typu połykania [Kawala 2003]. 

Wśród badań związanych z jakością życia wykazano, że wady zgryzu mają negatywny 

wpływ na jakość życia, zwłaszcza w wymiarze emocjonalnego i społecznego dobrostanu. 

Badania oceniające zależność ciężkości wad zgryzu od jakości życia wykazały, że dowolna 

wada zgryzu wpływała na ograniczenia funkcjonowania pacjenta. osoby z wadami zgryzu 

częściej odczuwały bóle w jamie ustnej, dyskomfort podczas jedzenia, miały problem 

z wymawianiem słów, częściej czuły się skrępowane lub zawstydzone, a także odczuwały 

mniejszą satysfakcję z życia. 

Badania dotyczące wpływu wad zgryzu na inne problemy zdrowotne wykazały zwiększone 

ryzyko narażenia na rozwój zaburzeń w obrębie żuchwy, a także obturacyjnego bezdechu 

sennego. W odnalezionych badaniach dotyczących bruksizmu sennego widoczny był 

związek z wadami zgryzu, a problemami z oddychaniem, ścieraniem zębów i próchnicą. 

  



Wpływ wad zgryzu na zdrowie ogólne.  Wielowymiarowa analiza 
problemu 
 

 

 

9 Komentarze ekspertów 
dr n. med. Katarzyna Becker, specjalistka ortodontka 

Zgodnie z definicją WHO wada zgryzu to stan narządu żucia, 

który powoduje wyraźne oszpecenie, znacznie ogranicza 

czynność żucia i oddychania i jest odczuwany przez pacjenta 

jako upośledzenie. Rozpoznanie wady zgryzu jest stawiane na 

podstawie stwierdzenia odchyleń od normy zgryzowej, czyli 

zespołu charakterystycznych cech narządu żucia dla danego 

okresu rozwojowego. 

Zaburzenia zwarcia dotyczą wzajemnej relacji przestrzennej 

łuków zębowych szczęki i żuchwy i mogą mieć charakter szkieletowy, bądź zębowo-wy-

rostkowy. Wśród wad zgryzu wyróżnia się także tzw. wady zębowe, związane bezpośrednio 

z położeniem, liczbą, kształtem, wielkością czy czasem wyrzynania zębów, a także dostęp-

nością miejsca ( stłoczenia, szparowatość). 

Publikacja Wpływ wad zgryzu na zdrowie ogólne. Wielowymiarowa analiza problemu, zre-

alizowana przez HealthQuest na zlecenie firmy Align Technology, w sposób bardzo wni-

kliwy i obszerny opisuje związek nieprawidłowości zwarcia z innymi problemami odnoszą-

cymi się zarówno do zdrowia fizycznego, psychicznego, jak i z szeroko rozumianą jakością 

życia. Porusza ona niezwykle istotny problem poważnych konsekwencji wad ortodontycz-

nych, wskazując na ich ogólnomedyczny aspekt, daleko wykraczający poza defekt este-

tyczny. 

Raport przygotowano na podstawie wielowymiarowej analizy problemu dokonanej z wyko-

rzystaniem dostępnych w bazie MEDLINE (PubMed) danych naukowych i selektywnego 

przeglądu wyników badań opublikowanych w XXI wieku. 

Publikacja przytacza również dane epidemiologiczne, z których wynika, jak powszechny 

jest problem występowania wad zgryzu w populacji polskiej i to już od najwcześniejszych 

lat życia. Doniesienia z piśmiennictwa pokazują, że odsetek dzieci dotkniętych wadami 

zgryzu jest bardzo wysoki i wzrasta wraz z wiekiem. Jest to również zgodne z naszymi 

obserwacjami. Na podstawie badań przesiewowych dzieci 8-letnich z Bielska-Białej, 

stwierdziliśmy obecność wady zgryzu w 60% (materiał oparty na 1099 badanych), nato-

miast populacja dzieci 12-letnich dotknięta była wadami ortodontycznymi aż w 93% (306 

badanych ) (1,2). 

Autorzy raportu wyjaśniają również szczegółowo przyczyny wad zgryzu, wśród których 

wymieniają czynniki genetyczne i środowiskowe, a także epigenetyczne uwarunkowania 

powstawania wad zgryzu. W praktyce najczęściej spotykane wady są konsekwencją niele-

czonej, powikłanej próchnicy oraz zaburzeń funkcji narządu żucia, spośród których naji-

stotniejsze jest oddychanie oraz czynność języka. 

Problemy dotyczące zdrowia jamy ustnej są od siebie wzajemnie zależne. Najczęstsze 

schorzenie, jakim jest próchnica, powszechniej występuje u osób dotkniętych wadami 
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zgryzu z powodu trudności w oczyszczaniu powierzchni nieprawidłowo ustawionych zę-

bów. Częściej rozwija się również w przypadku ustnego toru oddychania ze względu na 

większą kariogenność wysuszonej płytki bakteryjnej. 

Z drugiej strony nieleczona próchnica jest najczęstszą przyczyną nabytych wad zgryzu. 

Próchnica zębów mlecznych powoduje ich przedwczesną utratę, co skutkuje skróceniem 

długości łuku zębowego i niedoborem miejsca dla wyrzynających się zębów stałych. Z ko-

lei powikłana próchnica i utrata zębów stałych może skutkować wtórnym pogłębieniem 

zgryzu, zwężeniem łuku zębowego, szparowatością, przemieszczeniem linii symetrii, czy 

zaburzeniem w ustawieniu poszczególnych zębów jak rotacje i nachylenia osi. Leczenie 

próchnicy zębów mlecznych oraz wczesne leczenie ortodontyczne, polegające na odtwo-

rzeniu miejsca dla wyrzynających się zębów stałych w istotny sposób zapobiegają rozwo-

jowi poważnych wad zgryzu w wieku późniejszym. 

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia drugie pod względem częstości wystę-

powania schorzenie jamy ustnej to choroby przyzębia brzeżnego (periodontopatie). Przy-

zębie brzeżne jest zespołem tkanek utrzymujących ząb w zębodole, takich jak dziąsło, 

ozębna, cement korzeniowy i kość wyrostka zębodołowego. Periodontopatie rozwijają się 

zarówno na podłożu zapalnym, jak i urazowym.  

Periodontopatie zapalne wiążą się z kumulacją płytki bakteryjnej, na co może mieć wpływ 

obecność trudnodostępnych dla zabiegów higienicznych powierzchni zębów, współistnie-

jących z wadami zgryzu. Są najistotniejszym ogniskiem zapalnym w jamie ustnej. Patolo-

gicznie zmienione przyzębie brzeżne stanowi ranę o powierzchni 80 cm kwadratowych, 

dodatkowo jest to rana w miejscu doskonale ukrwionym. Bakterie bytujące w chorobowo 

zmienionych kieszonkach dziąsłowych i toksyny bakteryjne są regularnie uwalniane do 

krwioobiegu, nawet przy takich czynnościach jak mycie zębów. 

Dobrze poznany jest mechanizm wpływu chorób przyzębia na powstawanie i przebieg 

miażdżycy w obrębie naczyń krwionośnych; na śródbłonek naczyń mogą oddziaływać za-

równo bakterie, jak i mediatory zapalne. Oddziaływanie to ma miejsce na etapie tworzenia 

blaszki miażdżycowej, nasilania zmian miażdżycowych, a także pęknięcia blaszki miażdży-

cowej z powstaniem skrzepu wewnątrznaczyniowego, co prowadzi do ostrych stanów nie-

dokrwiennych, jak zawal mięśnia sercowego, czy udar mózgu. Temat periodontopatii, ze 

względu na powikłania w narządach odległych, jest zagadnieniem interdyscyplinarnym i 

przedmiotem opracowań naukowych zespołów lekarzy wielu dyscyplin medycznych (3). 

Offenbacher wprowadził wręcz pojęcie periodontal medicine dla dziedziny, która zajmuje 

się poszukiwaniem powiązań pomiędzy schorzeniami przyzębia a chorobami ogólnoustro-

jowymi. Poza miażdżycą i jej powikłaniami wymienia się wśród nich cukrzycę typu II oraz 

nowotwory (4). 

Periodontopatie rozwijające się na podłożu urazowym zawsze mają swe źródło w przecią-

żeniach wynikających z nieprawidłowych kontaktów zębowych, co często wiąże się z za-

burzeniami zwarcia. Z kolei zaawansowane choroby przyzębia, powodujące patologiczną 

migrację zębów, skutkują powstaniem wtórnych nieprawidłowości zwarciowych i tzw. wę-

złów urazowych, co dodatkowo nasila problem zarówno pod względem periodontologicz-

nym, jak i ortodontycznym (5). 
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Bez wątpienia niezwykle istotnym problemem ogólnozdrowotnym poruszonym w publikacji 

jest bezdech senny. Obturacyjny bezdech senny OBS jest chorobą potencjalnie zagraża-

jącą życiu. Nieleczony może doprowadzić do zaburzeń neuropoznawczych, powikłań ser-

cowo-naczyniowych i metabolicznych. W istotny sposób pogarsza szeroko rozumianą ja-

kość życia. Wady zgryzu, najczęściej towarzyszące bezdechowi to niedorozwój szczęki, 

tyłożuchwie czy zgryz otwarty szkieletowy. 

U małych dzieci problem bezdechu spowodowany jest utrzymującym się zaburzeniem 

drożności dróg oddechowych, często związanym z przerostem tkanki adenoidalnej. Niele-

czona dysfunkcja oddychania powoduje nieprawidłowy rozwój kompleksu nosowo-szczę-

kowego i wpływa na wzrost całej twarzoczaszki. Na podłożu tych deformacji rozwijają się 

wyżej wymienione wady, same w sobie utrudniające podtrzymanie prawidłowego prze-

pływu powietrza przez drogi oddechowe. Wady te sprzyjają wystąpieniu bezdechu sen-

nego, nawet po ustąpieniu pierwotnej przyczyny. W ten sposób powstaje błędne koło, pro-

blem się nasila, a jego leczenie staje się coraz trudniejsze. 

Adenotonsilektomia jest podstawowym zalecanym postępowaniem u małych dzieci z roz-

poznanym OSAS. Jednakże jeśli już doszło do rozwoju zaburzenia zgryzu, koniecznym 

staje się również interwencja ortodontyczna, polegająca na poprzecznej rozbudowie gór-

nego łuku zębowego metodą RME (Rapid Maxillary Expansion) czy protrakcji szczęki 

(6,7,8).  

Zależność między anatomią i funkcją jest wzajemna, ścisła i zawsze powinna być uwzględ-

niania w planie leczenia pacjentów z nieprawidłowym torem oddychania, a wczesna inter-

wencja laryngologiczna i w miarę potrzeb ortodontyczna zapobiega progresji problemu. 

Kolejnym, niezwykle istotnym zaburzeniem funkcji, wpływającym na rozwój wad zgryzu, 

jest nieprawidłowa czynność języka. We wczesnym dzieciństwie dysfunkcja języka dotyczy 

najczęściej nieprawidłowej pozycji spoczynkowej lub/i obecności przetrwałego niemowlę-

cego połykania i przyczynowo może być związana ze skróceniem wędzidełka języka lub 

nawykiem ssania smoczka. W wieku szkolnym może się ujawnić jako zaburzenie artykulacji. 

Współwystępowanie wad wymowy i zaburzeń zwarcia jest zjawiskiem dobrze udokumen-

towanym (9). Wczesne rozpoznanie i leczenie dysfunkcji języka, w zależności od wskazań 

przez chirurgicznie podcięcie wędzidełka czy terapię logopedyczną, zmniejsza ryzyko po-

wikłań ortodontycznych i zaburzeń artykulacji.  

Wady zgryzu i wady wymowy łączy podobna jak w przypadku dysfunkcji oddychania, wza-

jemna zależność przyczynowo-skutkowa; zarówno zaburzenia artykulacji sprzyjają po-

wstawaniu wad zgryzu, jak i niektóre zaburzenia zwarcia wyraźnie utrudniają, lub wręcz 

uniemożliwiają prawidłową wymowę. Stąd w leczeniu niektórych wad zgryzu , jak m.in. 

zgryz otwarty czy przodozgryz niezbędna jest ścisła współpraca ortodonty i logopedy. 

Inny ważny problem poruszony przez autorów to zaburzenia czynności stawów skroniowo-

żuchowych oraz bruksizm. Wady zgryzu są jednym z wielu czynników, które te zaburzenia 

mogą wywołać. Z tego powodu leczenie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia po-

winno być interdyscyplinarne, z włączeniem fizjoterapii, psychologii, ortodoncji czy prote-

tyki. Zaburzenie czynności narządu żucia to jeden problemów, któremu często towarzyszy 

wyraźne pogorszenie samopoczucia i obniżenie jakości życia. 
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Niniejsza publikacja porusza wiele aspektów, związanych z wpływem wad zgryzu na stan 

zdrowia jamy ustnej oraz całego organizmu. Tak szerokie ujęcie problemu odpowiada no-

woczesnemu, holistycznemu podejściu do zagadnienia zdrowia. Wczesna interwencja or-

todonty, często we współpracy z innymi specjalistami, jak stomatolog dziecięcy, laryngo-

log, logopeda, fizjoterapeuta czy psycholog, pozwala uniknąć rozwoju skomplikowanych 

problemów w wieku późniejszym, nie tylko stomatologicznych, ale również ogólnozdrowot-

nych. 
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dr n. med. Michał Sobczak, pedodonta  

Wady zgryzu stanowią istotny problem społeczny, gdyż mogą 

dotyczyć nawet 80% populacji, a częstość ich występowania 

rośnie z wiekiem dzieci. Rozpoznanie wady zgryzu u dziecka 

oraz skierowanie go we właściwym czasie do lekarza orto-

donty jest bardzo ważne i ma duży wpływ na rozwój fizyczny, 

psychiczny i emocjonalny małego pacjenta. Obecność wad 

zgryzu może również̇ powodować zaburzenia wyglądu twarzy 

a w związku z tym problemy z estetyką i, jak dowodzą badania, 

z pogorszeniem jakości życia, co według autorów opracowa-

nia nabiera szczególnego znaczenia u nastolatków powyżej 14. roku życia. 

Lekarze dentyści sami niejednokrotnie mają wątpliwości, kiedy jest najwłaściwszy moment 

na rozpoczęcie leczenia ortodontycznego i jakie metody terapeutyczne są dostępne w da-

nym wieku dziecka. Ta wiedza umożliwia wczesną diagnostykę ortodontyczną już w okre-

sie uzębienia mlecznego i mieszanego, pozwalając na zastosowanie przez lekarza 
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pedodontę lub ortodontę działań profilaktycznych polegających głównie na edukacji ma-

łych pacjentów i ich rodziców. 

Wczesne rozpoczęcie leczenia niesie za sobą wiele korzyści, do których oprócz poprawy 

rysów twarzy i warunków zgryzowych, możemy zaliczyć lepszy dostęp dla zabiegów higie-

nicznych i mniejszą kumulację płytki nazębnej, a przez to mniejsze nasilenie próchnicy zę-

bów, profilaktykę zapalenia dziąseł, chorób przyzębia oraz zaburzeń w mechanice stawów 

skroniowo-żuchwowych.  

Większość wad zgryzu obserwowanych u dzieci stanowią wady nabyte, będące wynikiem 

występowania parafunkcji (np. zgrzytanie zębami, ssanie smoczka, palca, obgryzanie pa-

znokci) i dysfunkcji narządu żucia (np. ustny tor oddychania, tłoczenie języka pomiędzy 

siekacze podczas połykania) lub wynikają z następstw nieleczonej choroby próchnicowej, 

która prowadzi do zniszczenia, a nawet przedwczesnej utraty zębów mlecznych lub sta-

łych. Niestety choroba próchnicowa wciąż stanowi w populacji Polskiej ogromny problem, 

a jej następstwa niosą za sobą istotne koszty społeczne, których można by uniknąć. Obec-

nie w grupie dzieci 3-letnich częstość występowania choroby próchnicowej wynosi ponad 

40%, w grupie pięciolatków ponad 70%, a wieku 18 lat ponad 90%. Przedwczesna utrata 

zębów mlecznych wiąże się z wysokim ryzykiem występowaniem powikłań w postaci wy-

rzynania zębów stałych w nieprawidłowej pozycji, brakiem miejsca dla zębów stałych oraz 

występowaniem stłoczeń i wad zgryzu z powodu skrócenia wyrostka. 

Kolejnym aspektem, o którym należy pamiętać, to fakt, że leczenie wad zgryzu stanowi 

jednocześnie profilaktykę urazów zębów.  W wadach zgryzu z obecnością nieprawidłowo 

ustawionych zębów przednich (tj. tyłozgryz z protruzją siekaczy górnych) i dysfunkcją mię-

śnia okrężnego ust, zęby sieczne są bardziej narażone na ryzyko urazu mechanicznego, a 

gdy do niego dochodzi, wiążą się z poważniejszymi następstwami urazu dla tych zębów. 

W przedstawionym raporcie autorzy wykazali, że nieleczone wady zgryzu mają istotny 

wpływ na stan zdrowia pacjentów, powodując w trakcie życia szereg następstw związa-

nych z uszkodzeniem zębów, upośledzeniem funkcji żucia, połykania, oddychania i mowy. 

Autorzy publikacji zwrócili również uwagę na istotny wpływ wad zgryzu, szczególnie o du-

żym nasileniu na stan zdrowia psychicznego pacjentów, gdyż ich obecność obniża jakość 

życia w sposób istotny. 

Profilaktyka choroby próchnicowej, eliminacja nieprawidłowych nawyków przez edukację 

rodziców i dzieci oraz wdrażanie wczesnego leczenia w celu zapobiegania utrwalenia się 

wady zgryzu stanowią więc klucz we współczesnej stomatologii dziecięcej i ortodoncji słu-

żący poprawie dobrostanu dzieci i młodzieży. 

 

 



Wpływ wad zgryzu na zdrowie ogólne.  Wielowymiarowa analiza 
problemu 
 

 

 

dr n. med. i n. o zdr. Łukasz Dembiński, specjalista pediatrii 

i gastroenterologii dziecięcej 

Rolą lekarzy pediatrów jest opieka nad zdrowiem dzieci od ich 

urodzenia, przez okres dorastania, aż do dorosłości. Opieka ta 

z założenia ma charakter holistyczny, gdyż obejmuje właściwie 

wszystkie aspekty życia małych pacjentów i nie ogranicza się 

wyłącznie do leczenia chorób. Jej nadrzędnym celem jest za-

pewnienie optymalnych warunków dorastania i dojrzewania, w 

czym kluczową rolę odgrywa profilaktyka – wczesne zapobie-

ganie i wykrywanie potencjalnych problemów zdrowotnych, 

które mogą mieć wpływ na całe późniejsze życie. Działania prewencyjne obejmują tak po-

zornie odległe zagadnienia, jak kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych, zapobie-

ganie wadom postawy czy szczepienia ochronne. Jednak jedną z kluczowych, a niestety 

często zaniedbywanych, dziedzin jest utrzymanie zdrowia jamy ustnej.  

Według zaleceń krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych pierwsza (tzw. ad-

aptacyjna) wizyta u stomatologa powinna odbyć się przed ukończeniem pierwszego roku 

życia, a optymalnie w momencie wyrzynania się pierwszego zęba, czyli około szóstego 

miesiąca życia. Jednakże rzeczywistość bywa znacząco odmienna i na pierwszą wizytę u 

stomatologa trafiają dzieci kilkuletnie, a nierzadko i starsze, z już zaawansowanymi proble-

mami. Na tym właśnie polu kluczową rolę może odegrać lekarz pediatra, który dzięki swojej 

unikatowej roli w systemie opieki zdrowotnej, ma możliwość częstych kontroli zdrowia 

dzieci w ramach co kilkumiesięcznych wizyt bilansowych i szczepień. Pediatra powinien 

nie tylko zachęcać rodziców do wizyt z dzieckiem u stomatologa, ale również sam kontro-

lować stan uzębienia małych pacjentów.  

W praktyce najpowszechniej stykamy się z próchnicą zębów. Jednak, co wyraźnie wykazał 

Raport „Wpływ wad zgryzu na zdrowie ogólne. Wielowymiarowa analiza problemu”, nie-

wiele mniejszym problemem są wady zgryzu, gdyż dotyczą aż 70-80% populacji dzieci i 

młodzieży. Przyczyny ich rozwoju obejmują zarówno uwarunkowania genetyczne, jak i śro-

dowiskowe, np. związane z nieprawidłowymi nawykami. Co kluczowe, czas wydaje się dzia-

łać na niekorzyść, gdyż powstałe w dzieciństwie wady zgryzu mają tendencję do utrwala-

nia się i pogłębiania. Dlatego „najkorzystniejsze jest rozpoznanie wad zgryzu już w okresie 

wczesnodziecięcym, gdyż ze względu na dość dużą plastyczność kości dziecka, są one 

wtedy najłatwiejsze do wyleczenia”. 

Wady zgryzu, poza oczywistym, choć często niesłusznie bagatelizowanym aspektem es-

tetycznym, mogą nieść za sobą poważne konsekwencje zdrowotne. W okresie wczesno-

dziecięcym zauważalne jest silne powiązanie odpowiedniej budowy narządu żucia z pra-

widłowym rozwojem mowy. Wady zgryzu mogą sprzyjać wadom wymowy, ale również pro-

blemy logopedyczne mogą powodować nieprawidłowe ustawienie zębów. Szczególnie za-

uważalne jest to w przypadku wydawania przez dziecko dźwięków, które powstają poprzez 

dotykanie zębów językiem. 

Niektóre nasilone wady zgryzu mogą powodować również zaburzenia żucia i przyjmowania 

pokarmów. Nieodpowiednie rozdrabnianie pożywienia może skutkować niechęcią do je-

dzenia, a potencjalnie również zaburzeniami połykania lub aerofagią – połykaniem 
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nadmiernej ilości powietrza podczas jedzenia, co objawia się pustymi odbijaniami, bólami 

brzucha i wzdęciem. Konsekwencjami nieprawidłowego gryzienia i samej wady zgryzu 

może być przeciążanie całego narządu żucia i dysfunkcje motoryki skroniowo-żuchwowej, 

objawiające się wzmożonym napięciem mięśni twarzy, szyi i barków, czemu często towa-

rzyszą dolegliwości bólowe. 

Warto również zwrócić uwagę, że nieanatomiczne ustawienie zębów powoduje ich nierów-

nomierne obciążenie podczas żucia i szybsze ich ścieranie się, co w połączeniu z utrud-

nieniami w dbałości o higienę (kłopotliwy dostęp do wszystkich powierzchni zębów) zwięk-

sza ryzyko rozwoju próchnicy.  

U dzieci stosunkowo rzadkim objawem wady zgryzu jest bezdech senny. Jednak brak le-

czenia ortodontycznego może nasilać ten problem w wieku późniejszym. 

Kluczowym aspektem niedogodności związanych z wadami zgryzu, który dobitnie wykazał 

Raport, jest ich wpływ na samoocenę dziecka i jego jakość życia. Ma to szczególne zna-

czenie w wieku dorastania, kiedy kształtująca się osobowość jest najbardziej podatna na 

wszelkie przejawy krytyki, a także kiedy emocjonalność jest bardzo labilna i dominuje po-

trzeba akceptacji przez grupę. Nawet pozornie błahe defekty estetyczne mogą skutkować 

zachwianiem poczucia własnej wartości, narastającymi kompleksami i wycofywaniem się 

z relacji rówieśniczych, co nakładając się na inne problemy tego wieku, może mieć niekiedy 

nawet fatalne skutki.  

Przedstawiony Raport jednoznacznie wskazuje, że nieleczone wady zgryzu mogą mieć 

istotne konsekwencje dla jakości życia i zdrowia dzieci, a później dorosłych. Prawidłowy 

zgryz jest nie tylko walorem estetycznym, ale przede wszystkim jednym z warunków pra-

widłowego rozwoju i zdrowia definiowanego jako stan pełnego fizycznego, umysłowego i 

społecznego dobrostanu. Dlatego wczesne wykrywanie i leczenie wad zgryzu powinno być 

jednym z celów opieki pediatrycznej. 

 

 

Maria Rotkiel, psycholog 

Raport „Wpływ wad zgryzu na zdrowie ogólne" to źródło cen-

nej wiedzy na temat zależności między zdrowiem psychicz-

nym i funkcjonowaniem społecznym a wadami zgryzu. Ana-

liza badań wykazała, że wady zgryzu znacznie pogarszają ja-

kość życia osób nimi dotkniętych, mając negatywny wpływa 

na samopoczucie, kondycję emocjonalną i ogólny dobrostan. 

Najczęstsze konsekwencje wad zgryzu w obszarze zdrowia 

psychicznego i ogólnego dobrostanu to pogorszenie na-

stroju, izolacja społeczna, zaniżenie samooceny, mniejsza 

pewność siebie, zaniżenie poczucia własnej atrakcyjności oraz ogólne pogorszenie samo-

poczucie psychicznego. Wyniki badań to dowód na to, że wady zgryzu nie są jedynie de-

fektem estetycznym przyczyniającym się do powstawania różnych fizycznych dolegliwo-

ści, problemów zdrowotnych i chorób, ale mają realny wpływ na trudności i dysfunkcje 
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również w obszarze zdrowia psychicznego. Badania oceniające zależność poczucia jako-

ści życia od ciężkości wady zgryzu wykazały, że dowolna wada zgryzu wpływała na ogra-

niczenia funkcjonowania pacjenta w wielu obszarach życia, a osoby z wadami zgryzu czę-

ściej odczuwały nie tylko ból i dyskomfort fizyczny, ale znacznie częściej czuły się skrępo-

wane, co powodowało znaczne obniżenie jakości ich życia i ogólnego samopoczucia. 

Uczucie zawstydzenia, które odczuwają osoby dotknięte problemem, powoduje szereg 

konsekwencji w ich funkcjonowaniu społecznym. Czując mniejszą pewność siebie, wyco-

fują się z różnych sytuacji społecznych, w tym interakcji i ważnych relacji, co może prowa-

dzić do izolacji i poczucia osamotnienia.  

Unikanie kontaktów międzyludzkich prowadzi do wielu utrudnień w codziennym funkcjo-

nowaniu i przekłada się na różne problemy wtórne w obszarze budowania i pielęgnowania 

ważnych relacji. Osoby czujące skrępowanie z powodu wyglądu czy wad wymowy często 

rezygnują ze spotkań, zaczynają prowadzić osamotniony tryb życia, wycofując się z coraz 

większej liczby aktywności. To prowadzi nie tylko do zubożenia codziennego funkcjonowa-

nia, ale także utrudnia budowanie związków i wpływa negatywnie na relacjach intymne. 

Mniejsza pewność siebie to również czynnik utrudniający edukację czy rozwój zawodowy, 

dlatego problem wad zgryzu również w obszarze funkcjonowania zawodowego może przy-

czynić się do poczucia mniejszej satysfakcji czy powodować realne trudności, takie jak 

unikanie wystąpień i innych sytuacji wymagających komunikacji. Osoba z tym problemem 

może nie realizować w pełni swojego zawodowego potencjału oraz czuć znacznie mniejszą 

motywację do pracy zawodowej, co może prowadzić do wypalenia zawodowego czy in-

nych trudności w tym obszarze. 

Raport dowodzi, że problemy z mową i niezadowolenie z własnego wyglądu przekładają 

się bezpośrednio na obniżenie jakości funkcjonowania społecznego i prowadzą w konse-

kwencji do różnego rodzaju lęków i zahamowań, co nie tylko znacznie ogranicza rozwój 

osobisty i realizację ważnych celów, ale również utrudnia codzienne funkcjonowanie. Im 

poważniejsza wada zgryzu, tym większe prawdopodobieństwo doświadczania napięcia, 

zakłopotania czy irytacji w otoczeniu innych osób, a w zakresie zdrowia psychicznego wi-

doczny jest większy wpływ na samoocenę, postrzeganie atrakcyjności czy inteligencji 

przez innych. Stąd wniosek, że wady zgryzu to nie tylko indywidualny i subiektywny wpływ 

na samopoczucie, ale także czynnik determinujący ocenę przez innych. Osoby dotknięte 

tym problemem mogą być postrzegane jako mniej atrakcyjne, a nawet mniej inteligentne, 

przez to odrzucane w wielu ważnych społecznych sytuacjach. Problem ten może mieć klu-

czowe znaczenie w dzieciństwie i okresie dorastania ze względu na dynamikę rozwoju 

kompetencji społecznych, w tym komunikacyjnych. Dzieci i młodzież potrzebują częstych, 

satysfakcjonujących bodźców społecznych i kontaktów z rówieśnikami, aby prawidłowo 

rozwijać się psychofizycznie. Każdy czynnik, który utrudnia i zaburza rozwój w tej sferze, 

powinien być jak najszybciej diagnozowany i eliminowany. Dzieci, które wstydzą się i wy-

cofują, oraz te, które są obiektem żartów czy innej formy dyskryminacji, są narażone na 

rozwój wielu problemów w obszarze zdrowia psychicznego. Brak akceptacji społecznej, 

poczucie odrzucenia lub bycia nieakceptowanym może prowadzić do rozwoju na przykład 

fobii społecznej, depresji czy innych problemów emocjonalnych.  

Badania wykazały, że im większa wada zgryzu, tym niższy poziom akceptacji społecznej, a 

osoby z wadami zgryzu nie tylko mogą czuć się „gorsze" i „mniej atrakcyjne", ale także 
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mogą być gorzej oceniane i dewaluowane przez innych. Jest to dowód na konieczność 

wczesnej diagnozy, profilaktyki i leczenia, szczególnie w kontekście prawidłowego rozwoju 

psychofizycznego dzieci i młodzieży. Im wcześniej podjęte leczenie ortodontyczne, tym 

mniejsze ryzyko negatywnych konsekwencji psychologicznych. Dlatego, jak wskazuje ni-

niejszy raport, powszechne występowanie wad zgryzu u dzieci w wieku przedszkolnym 

świadczy o konieczności wczesnych działań umożliwiających skuteczną profilaktykę i 

ewentualne leczenie, konieczne również ze względu na prawidłowy rozwój małego dziecka 

w obszarze psychiki. Natomiast wzrost częstości występowania wad zgryzu u dzieci po 12. 

roku życia dyktuje potrzebę objęcia opieką ortodontyczną również młodzieży. Większość 

nastolatków szuka leczenia ortodontycznego z powodów czysto estetycznych, co wska-

zuje na podstawowy czynnik psychospołeczny. Dla nastolatka akceptacja społeczna i wy-

gląd są kluczowymi czynnikami wpływającymi na ich samopoczucie i rozwój. Stąd wniosek, 

że potrzeba leczenia wad zgryzu i wczesna diagnostyka to konieczne działania również w 

wymiarze profilaktyki zdrowia psychicznego i prawidłowego funkcjonowania społecznego 

kontekście rozwoju dzieci i młodzieży. 

Podsumowując, ortodoncja jest obecnie jedną z najnowocześniejszych dziedzin stomato-

logii, a jej ciągłe udoskonalanie i oferta nowoczesnych zabiegów to możliwość nie tylko 

leczenia problemów stomatologicznych i powikłań somatycznych, ale także ważna profi-

laktyka w obszarze zdrowia psychicznego i satysfakcjonującego funkcjonowania społecz-

nego. Piękny, zdrowy uśmiech i brak problemów z wymową to kwestia zdrowia fizycznego, 

a także warunek konieczny zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Leczenie or-

todontyczne to terapia medyczna prowadząca do zwiększenia zewnętrznej atrakcyjności, 

poprawy samooceny i nastroju oraz efektywniejszego i bardziej satysfakcjonującego funk-

cjonowania w każdym z obszarów życia, a w szczególności w kontekście budowania i pie-

lęgnowania relacji społecznych.  

 

 

dr hab. Lilianna Konopska, prof. US 

Zdrowie jamy ustnej jest nieodłącznym składnikiem ogólnego 

stanu zdrowia i dobrego samopoczucia każdego człowieka. 

Stanowi w swym elementarnym wymiarze o całościowym fi-

zycznym, psychicznym, społecznym i duchowym dobrostanie 

ogółu jednostek. Choroby jamy ustnej należą do najczęst-

szych chorób na świecie i, choć można im zapobiegać, doty-

czą blisko 3,5 miliarda ludzi, co powoduje poważne obciąże-

nia zdrowotne, ekonomiczne, znacznie też obniża jakość ży-

cia osób nimi dotkniętych (Peres i in. 2019). Według Świato-

wej Organizacji Zdrowia (WHO) wady zgryzu są jednym z głównych problemów zdrowia 

jamy ustnej i zajmują obecnie trzecie miejsce (po próchnicy zębów i chorobach przyzębia) 

w skali priorytetów wśród problemów stomatologicznych zdrowia publicznego na świecie 

(Moreira i in. 2015, Anthony i in. 2018, Cenzato i in. 2021).  
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Wady zgryzu definiowane są jako zespół (najczęściej nabytych) nieprawidłowości morfo-

logiczno-czynnościowych w obrębie jednego lub kilku elementów zespołu twarzowo-

szczękowego. Wśród tych nieprawidłowości wyróżnia się – wpływające w różnym stopniu 

na zgryz – wady zębowe (dotyczące liczby, położenia, budowy, wielkości i tempa rozwoju 

zębów) oraz wady zgryzowe, już znacznie rozleglejsze zaburzenia dotyczące wzajemnego 

stosunku we wzroście na szerokość i/lub na wysokość, i/lub w kierunku przednio-tylnym 

obu łuków zębowych. Wada zgryzu może być objawem nieprawidłowości ograniczonych 

do zębów i kości wyrostków zębodołowych szczęki (i/lub części zębodołowej żuchwy) albo 

czynnościowego przemieszczenia w stosunku do szczęki zasadniczo prawidłowo rozwi-

niętej żuchwy. Może też współwystępować, jako nieprawidłowość uboczna, z rozległymi 

deformacjami zespołu twarzowo-szczękowego albo z niedorozwojem lub przerostem jego 

elementów szkieletowych (Masztalerz 1981, Łabiszewska-Jaruzelska 1995, Proffit, Fields 

2001, Karłowska 2008).  

W raporcie przygotowanym przez HealthQuest podjęto się oceny wpływu wad zgryzu na 

zdrowie ogólne i jakość życia osób z wadą zgryzu na podstawie wielowymiarowej analizy 

problemu dokonanej z wykorzystaniem dostępnych w bazie MEDLINE (PubMed) danych 

naukowych i selektywnego przeglądu wyników badań opublikowanych w XXI wieku.  

Z dokonanej analizy piśmiennictwa wynika, że wady zgryzu występują u 40-60% Polaków, 

a w przypadku populacji polskich dzieci i młodzieży (okres rozwojowy 3-18 lat) nieprawi-

dłowości zgryzowo-zębowe stwierdza się w poszczególnych grupach wiekowych u blisko 

40% do ponad 80% badanych osób. Tak wysoce nasilone występowanie nieprawidłowości 

zgryzowo-zębowych w rodzimej populacji jest niewątpliwie znaczącym problemem spo-

łecznym i wskazuje, już w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym, na pilną potrzebę 

podjęcia wczesnych działań profilaktyczno-leczniczych oraz potrzebę objęcia leczeniem 

ortodontycznym znacznej grupy pacjentów także w wieku wczesnoszkolnym, szkolnym, w 

okresie adolescencji, jak i w życiu dorosłym.  

W wymiarze globalnym skala problemu zdrowia jamy ustnej jest na tyle nasilona, że w 2021 

roku na 74. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia (World Health Assembly), najwyższego or-

ganu decyzyjnego WHO, podjęto rezolucję dotyczącą zdrowia jamy ustnej zalecającą mię-

dzy innymi przejście od tradycyjnego podejścia leczniczego do podejścia zapobiegaw-

czego, które obejmuje promocję zdrowia jamy ustnej w rodzinie, szkołach i miejscach pracy 

oraz obejmuje terminową, kompleksową i włączającą opiekę w ramach podstawowej opieki 

zdrowotnej. Rezolucja potwierdza, że zdrowie jamy ustnej powinno znaleźć swoje miejsce 

w programie chorób niezakaźnych, a interwencje w zakresie zdrowia jamy ustnej powinny 

być włączone do programów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego2. W odniesieniu 

do problematyki wad zgryzu tym większą rangę ma więc podjęcie profilaktyki i leczenia na 

jak najwcześniejszym etapie, gdyż – jak wynika z raportu sporządzonego przez HealthQu-

est – nieprawidłowości zgryzowo-zębowe generują szereg problemów zdrowotnych w ob-

rębie układu stomatognatycznego, oddechowego, pokarmowego, mięśniowo-kostnego, 

nerwowego.  

 

2https://www.who.int/news/item/27-05-2021-world-health-assembly-resolution-paves-
the-way-for-better-oral-health-care (data wejścia na stronę: 03.07.2022 r.).  
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Nie bez znaczenia na całościowy dobrostan człowieka ma także wpływ stanu zdrowia jamy 

ustnej, w tym warunków zgryzowych, na jakość życia (OHRQoL – oral health related quality 

of life). Wyniki raportu jednoznacznie wskazują, że wady zgryzu negatywnie wpływają na 

stan emocjonalno-psychiczny (poczucie własnej wartości/atrakcyjności) i społeczne funk-

cjonowanie (komunikowanie się, interakcje społeczne) osób z wadą zgryzu. Należy pod-

kreślić, że w grupie zgłaszanych przez osoby z wadą zgryzu problemów rzutujących na 

jakość życia wymieniane są również trudności z prawidłową wymową. Dźwiękowe porozu-

miewanie się jest dla człowieka prymarnym kanałem przekazu informacji. Od jakości fo-

nicznego przesyłu informacji zależy zrozumiałość naszej wypowiedzi i skuteczność komu-

nikacji interpersonalnej (brak barier). Efektywna komunikacja jest jedną z istotniejszych 

umiejętności człowieka i rzutuje na relacje między ludźmi, realizację planów życiowych i 

funkcjonowanie w społeczeństwie. Zła jakość wymowy nie sprzyja efektywnej komunikacji 

międzyludzkiej. 

Z własnych badań polskojęzycznych osób z wadą zgryzu wynika, że wady zgryzu mają 

znaczny wpływ na jakość wymowy. Ponieważ tkanki miękkie i twarde zespołu twarzowo-

szczękowego tworzą obwodowy narząd żucia, jak i część obwodowego aparatu mowy, to 

rodzaj zmian morfologiczno-czynnościowych różnicujących wady zgryzu (także ich nasile-

nie) wyznacza typowe dla poszczególnych wad zgryzu trajektorie wadliwych artykulacyj-

nych ruchów narządów obwodowego aparatu mowy, ich dostosowawczą – do zaburzonej 

struktury i czynności poszczególnych grup mięśniowych obwodowego narządu żucia – ru-

chowo-przestrzenno-czasową konfigurację, wynikającą także z artykulacyjnej ergonomii 

(Konopska 2015).  

W raporcie przygotowanym przez HealthQuest wśród najczęściej występujących niepra-

widłowości zgryzowo-zębowych wymieniane są stłoczenia zębów, wady podłużne i zgryz 

otwarty. Jak wynika z własnych badań u osób polskojęzycznych występowanie wady wy-

mowy w przypadku wad przednio-tylnych i zgryzu otwartego jest znacznie nasilone (81% 

badanych osób) i zależy od rodzaju wady zgryzu (dotylnej, doprzedniej, zgryzu otwartego) 

i/lub nasilenia wady zgryzu mierzonego wielkością szpary dotylnej, doprzedniej, niedogry-

zowej. Wadliwa wymowa występuje częściej – niezależnie od nasilenia – u osób ze zgryzem 

otwartym (98%) i u osób z doprzednią wadą zgryzu (94%) niż – zależnie od nasilenia – u 

osób z dotylną wadą zgryzu (67%). Na obraz wadliwej wymowy osób z wadą zgryzu składa 

się zespół niepożądanych cech fonetycznych występujących w mowie dźwiękowej zwią-

zanych z niepożądanymi wysunięciami/cofnięciami, wzniesieniami/obniżeniami, lewo- i pra-

wostronnymi przesunięciami oraz kombinacjami tych ruchów w obrębie narządów artyku-

lacyjnych (np. lateralność, dziąsłowość). W wymowie osób ze zgryzem otwartym najczę-

ściej występującą niepożądaną cechą fonetyczną jest międzyzębowość, z doprzednią 

wadą zgryzu – dorsalność, a u osób z dotylną wadą zgryzu – dysdentalizacja i wargowo-

zębowość bierna. Dane te wskazują, że przeważająca większość osób z wadami zgryzu 

wymaga nie tylko leczenia ortodontycznego, ale i specjalistycznej logopedycznej opieki i 

usprawniania wymowy (Konopska 2006, Konopska 2008, Konopska 2015).  

W przypadku dyslalii zgryzowej niezbędnie jest nie tylko logopedyczne usprawnianie w za-

kresie wymowy. W grupie nieprawidłowości, które występują u osób z wadami zgryzu na-

leży także wymienić: nieprawidłowy tor oddechowy (ustny zamiast nosowego), nieprawi-

dłową pozycję spoczynkową języka (brak pionizacji języka), nieprawidłowe połykanie (brak 
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pionizacji języka), ograniczenia w ruchomości języka na tle skróconego wędzidełka języka 

(ankyloglosja), przerosty i powiększenia w obrębie pierścienia Waldeyera (Pluta-Wojcie-

chowska 2009, Ostapiuk 2013, Sambor 2014, Konopska 2015). Do najczęściej występują-

cych parafunkcji należą: bruksizm, obgryzanie paznokci i skórek, nagryzanie przyborów pi-

śmienniczych, wsysanie, nagryzanie, wciąganie warg/policzków, przetrwały nawyk ssania, 

picie z butelki ze smoczkiem lub picie przez słomkę (Wierzbicka-Fereszt 2000, Kawala i in. 

2003, Mankiewicz, Panek 2005). Częste występowanie tych nieprawidłowości jest szcze-

gólnie nasilone u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (potwierdza to raport 

sporządzony przez HealthQuest), co sprzyja w okresie rozwojowym tworzeniu się niepra-

widłowości zgryzowo-zębowych i wad wymowy, a w konsekwencji wczesne i/lub odległe 

w skutkach pogorszenie szeroko rozumianego zdrowia jamy ustnej i zdrowia ogólnego.  

Przywrócenie prawidłowego toru oddechowego i ustalenie prawidłowej spoczynkowej 

oraz połykowej pozycji języka w przypadku ich zaburzeń jest zatem istotne, zwłaszcza w 

okresie rozwojowym, i to nie tylko w aspekcie logopedycznego usprawniania wymowy, ale 

także w aspekcie specjalistycznego ortodontycznego leczenia, albowiem język jest natu-

ralnym aparatem ortodontycznym i jego prawidłowa pozycja spoczynkowa może warunko-

wać rozpoczęcie leczenia ortodontycznego i wpływać na jego efektywność, pomniejszać 

pogłębianie się wady i zapobiegać jej nawrotowi. Warunkiem normalizacji zaburzonych 

czynności (toru oddechowego, pozycji spoczynkowej i połykowej języka, wymowy) jest 

usunięcie/pomniejszenie czynników sprawczych (np. chirurgiczne wydłużenie wędzidełka 

języka, leczenie zachowawcze/operacyjne III migdałka, rozpoczęcie terapii związanej z li-

kwidacją nawyku ssania, zmiana nawyków żywieniowych) (Konopska 2015).  

W tym kontekście wczesne podjęcie ortodontyczno-logopedycznych działań profilak-

tyczno-interwencyjnych w przypadku czynników ryzyka wad zgryzu i wad wymowy jest 

zadaniem priorytetowym. W mojej ocenie jest to jedna z istotnych przesłanek płynących z 

raportu przygotowanego przez HealthQuest na temat wpływu wad zgryzu na zdrowie 

ogólne. 

 

Piśmiennictwo: 

1. Anthony S., Zimba K., Subramanian B., 2018, Impact of Malocclusions on the Oral Health-Related Quality of 

Life of Early Adolescents in Ndola, Zambia. „International Journal of Dentistry”, 1-8.  

2. Cenzato N., Nobili A., Maspero C., 2021, Prevalence of Dental Malocclusions in Different Geographical Areas: 

Scoping Review. „Dentistry journal”, 9(10), 117.  

3. Karłowska I. [red.], 2008, Zarys współczesnej ortodoncji. Podręcznik dla studentów i lekarzy stomatologów, 

Warszawa: PZWL.  

4. Kawala B., Babijczuk T., Czekańska A., 2003, Występowanie dysfunkcji, parafunkcji i wad narządu żucia u 

dzieci w wieku przedszkolnym, „Dental and Medical Problems”, 40(2), 319–325.  

5. Konopska L., 2006, Wymowa osób z wadą zgryzu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 

Szczecin.  

6. Konopska L., 2008, Standard logopedycznego postępowania w przypadkach osób z wadą zgryzu (z dyslalią 

pierwotną rozwojową obwodową zgryzową), „Logopedia”, 37, Lublin: Polskie Towarzystwo Logopedyczne, 

s.131–139.  

7. Konopska L., 2015, Postępowanie logopedyczne w przypadku osób z wadą zgryzu. [w]: „Logopedia. Postę-

powanie logopedyczne. Standardy”. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Wyd. UMCS, Lublin.  



Wpływ wad zgryzu na zdrowie ogólne.  Wielowymiarowa analiza 
problemu 
 

 

 

8. Łabiszewska-Jaruzelska F., 1995, Ortopedia szczękowa, Warszawa: PZWL, s. 54–152.  

9. Mankiewicz M., Panek H., 2005, Występowanie parafunkcji narządu żucia u młodocianych, „Dental and Me-

dical Problems”, 42, 1, 95–101.  

10. Masztalerz A., 1981, Zarys ortopedii szczękowej (ortodoncji), Warszawa: PZWL.  

11. Moreira R. Barros de Moura, Cavalcante Mangueira V., 2015, Prevalence of Malocclusion in Brazil and As-

sociated Factors Among Adolescents 15-19 Years Old. In (Ed.), Issues in Contemporary Orthodontics. 

IntechOpen. https://doi.org/10.5772/59507.  

12. Ostapiuk B., 2013, Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności 

terapii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.  

13. Peres MA, Macpherson LMD, Weyant RJ, Daly B, Venturelli R, Mathur MR, Listl S, Celeste RK, Guarnizo-

Herreño CC, Kearns C, Benzian H, Allison P, Watt RG., 2019, Oral diseases: a global public health challenge. 

„Lancet”, Jul 20;394(10194):249–260.  

14. Pluta-Wojciechowska D., 2009, Połykanie jako jedna z niewerbalnych czynności kompleksu ustno-twarzo-

wego, „Logopedia”, t. 38, s.119–147, Lublin.  

15. Proffit W.R., Fields H.W., 2001, Ortodoncja współczesna, Wydanie I polskie pod red. G. Śmiech-Słomkow-

skiej, Lublin: Wydawnictwo Czelej. Sp. z o.o.  

16. Sambor B., 2014/2015, Zaburzone wzorce połykania i pozycji spoczynkowej języka a budowa artykulacyjna 

głoskowych realizacji fonemów u osób dorosłych, „Logopedia” t. 43/44, , s. 149–188, Lublin.  

17. Wierzbicka-Fereszt A., 2000, Parafunkcje i ich wpływ na narząd żucia, „Czasopismo Stomatologiczne”, LIII, 

9, s. 564–570.  

 

 

dr hab. n. med. Wojciech Feleszko, pediatra, pneumono-

log dziecięcy, immunolog kliniczny 

Zmiany rozwojowe twarzoczaszki oraz wady zgryzu są jednym 

z najczęstszych problemów zdrowotnych w populacji globalnej. 

W Polsce szacuje się, że aż 40-60% Polaków cierpi na wadę 

zgryzu, co jest zjawiskiem powszechnym, zazwyczaj wykrywa-

nym w populacji dziecięcej lub nastoletniej. Niestety, zarówno u 

podstaw powstania wad zgryzu jak i wśród ich konsekwencji 

znajduje się szereg poważnych problemów medycznych, wykra-

czających poza samą funkcją aparatu żucia.  

Wady zgryzu stanowią częstą przyczynę zaburzeń oddychania, które rozpoczynają się już 

w wieku dziecięcym. Cykl prowadzący do powstania wady zgryzu nosi cechy dodatniego 

sprzężenia zwrotnego lub tak zwanego „diabelskiego kręgu”, w którym choroby lub stany 

upośledzające oddychanie przez nos i oddychanie przez usta w okresie niemowlęcym lub 

we wczesnym dzieciństwie prowadzą do nieprawidłowego wzrostu twarzowo-czaszko-

wego,  zaburzeń rozwojowych twarzoczaszki i sprzyjają wadom zgryzu (są to na przykład: 

atrezja szczęki, zgryz otwarty, zgryz krzyżowy, zgryz głęboki i stłoczenia zębów). W tym 

samym okresie można już obserwować zjawisko bruksizmu, który pogłębia problem zgry-

zowy, przyczynia się do nieprawidłowego toru oddychania i może być pierwszym, a nie-

kiedy jedynym objawem sugerującym konieczność interwencji ortodontycznej. 
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Wczesne dziecięce oddychanie przez usta jest spowodowane wieloma czynnikami. Przede 

wszystkim są to przeszkody anatomiczne, takie jak przerost migdałków, skrzywienie prze-

grody nosa, polipy nosa, alergiczny nieżyt nosa, a także niekorzystne nawyki w jamie ust-

nej. Nieprawidłowe oddychanie przez usta jest szczególnie istotne w okresie wczesnego 

dzieciństwa, gdyż negatywnie wpływa na wzrost czaszkowo-twarzowy. Dlatego też rozpo-

znanie tych problemów przez lekarza pediatrę lub laryngologa może wcześnie powstrzy-

mać pogłębiającą się wadę.  

Z praktyki klinicznej wynika, że większość pacjentów szuka porady lekarskiej nie tyle z po-

wodu nieżytu nosa i zaburzeń oddychania, co z powodu wady zgryzu lub bruksizmu. W 

mojej praktyce klinicznej często pojawia się pytanie o przyczyny zgrzytania zębami z próbą 

przypisania tego zjawiska domniemanej infestacji pasożytniczej!  

Warto zwrócić uwagę na fakt, że objawy nieprawidłowego toru oddychania są niestety 

często bagatelizowane zarówno przez pacjentów i ich rodziny, jak i przez leczących ich 

lekarzy. To pokazuje, jak ważna jest wielodyscyplinarna ocena pacjentów z wadami zgryzu 

i nieprawidłowym torem oddychania przez usta, po to, aby wdrożyć odpowiednio wcześnie 

właściwe leczenie i zapobiec dalszym powikłaniom pneumonologicznym. 

Należy pamiętać, że wady zgryzu nie są jedynie defektem estetycznym, ale mogą realnie 

przyczynić się do powstawania różnych dolegliwości zdrowotnych u osób, które są nimi 

dotknięte, w szczególności do licznych problemów stomatologicznych (utrata zębów, 

uszkodzenie powierzchni dziąseł, uszkodzenie przyzębia), gastrologicznych (z nowotwo-

rzeniem włącznie) oraz pneumonologicznych.  

Mechanika oddychania zakłada swobodny przepływ powietrza przez jamy nosa, nosogar-

dło i dalej przez górne drogi oddechowe do krtani i tchawicy. Większość wad zgryzu 

wpływa negatywnie na utrzymanie przepływu powietrza przez górne drogi oddechowe, a 

tym samym pacjenci z takimi wadami są bardziej podatni na rozwój obturacyjnego bezde-

chu sennego (OBS). 

OBS to zaburzenie snu, które charakteryzuje się zwiększonym oporem w obrębie górnych 

dróg oddechowych. Zazwyczaj OBS manifestuje się jako chrapanie, wybudzenia nocne, 

budzenie z tzw. zimnym potem, a także przerwy w oddychaniu i krztuszenie się podczas 

drzemki lub snu. Konsekwencje OBS daleko wykraczają poza same zaburzenia snu, pro-

wadząc do zaburzeń koncentracji,  zmęczenia w ciągu dnia, arytmii czy nawet nadciśnienia 

tętniczego w wieku późniejszym. Jednym z najpoważniejszych skutków zespołu OBS jest 

ryzyko nagłego zgonu podczas snu w mechanizmie asystolii.  

Niedawno wykazano także związek między wadami zgryzu a alergicznym nieżytem nosa, 

czy astmą oskrzelową, jednakże nie jest jasne co jest przyczyną, a co skutkiem.  

Zaburzenia drożności górnych dróg oddechowych we wczesnym dzieciństwie oraz wady 

zgryzu są naczyniami połączonym i wpływają na siebie wzajemnie. Konsekwencje zdro-

wotne wad zgryzu są długotrwałe i poważne, daleko wykraczające poza sam narząd żucia. 

Dlatego rekomenduje się wczesne rozpoznawanie i leczenie nieprawidłowości anatomicz-

nych i morfologicznych górnych dróg oddechowych u niemowląt i dzieci, oraz ścisłą opiekę 

ortodontyczną dla tych dzieci w wieku szkolnym i nastoletnim, które demonstrują bruksizm 

lub wadę zgryzu. 
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Niedocenianym i powszechnym problemem zdrowotnym są 

wady zgryzu uznawane przez Światową Organizację Zdrowia 

(WHO) za jeden z najważniejszych problemów zdrowotnych, 

ponieważ dotyka nawet 50-70% populacji ogólnej, ale także 

wysoki odsetek Polaków, bo aż 40-60%.  Uwagę zwraca wy-

soka częstotliwość wad zgryzu u dzieci w wieku przedszkol-

nym, co skłania do działań profilaktycznych promujących 

umożliwienie prawidłowego rozwoju narządu żucia oraz u 

dzieci po 12 r.ż., które powinny być objęte opieką ortodon-

tyczną tak, aby uniknąć długofalowych konsekwencji dla organizmu. Zazwyczaj uważa się, 

że wada zgryzu jest tylko defektem estetycznym, jednak rzadko podnoszony jest temat ich 

powstawania w przebiegu różnych dolegliwości zdrowotnych i powikłań prowadzących do 

uszkodzenia zębów, nieprawidłowej mechaniki stawu skroniowo-żuchwowego, utrudnienia 

oddychania czy mowy.  

Jednym z bardzo istotnych aspektów wad zgryzu jest upośledzenie żucia pokarmów, co 

ma wpływ na ich złożony proces trawienia i wchłaniania. Pokarm źle rozdrobniony w jamie 

ustnej powoduje połykanie zbyt dużych i twardych kęsów, które czasami z trudem prze-

mieszczają się do żołądka powodując dyskomfort podczas połykania i generując zaburze-

nia motoryki przełyku. Sytuacje takie mogą skutkować obawami pacjenta przed jedzeniem, 

zwłaszcza po przebytych incydentach utknięcia kęsa w przełyku, gdy wymagana była in-

terwencja endoskopowa dążąca do usunięcia pokarmu. Duże, słabo przeżute kęsy pokar-

mowe dłużej zalegają w żołądku powodują uczucie pełności poposiłkowej, nudności, nie-

trawienia i opóźniają opróżnianie żołądkowe. Ponadto podczas żucia pokarmu w jamie ust-

nej jest on nie tylko rozdrabniany na mniejsze cząstki, ale także nasączany i przemieszany 

z enzymami trawiennymi produkowanymi przez ślinianki. Brak tego elementu w procesie 

żucia lub istotne jego upośledzenie powoduje gorsze trawienie w dalszych odcinkach prze-

wodu pokarmowego, zwłaszcza, że opiera się on na skomplikowanej aktywacji enzymów i 

hormonów jelitowych pod wpływem innych enzymów np. ze ślinianek czy żołądka. Bardzo 

często sytuacja ta generuje liczne dolegliwości i zaburzenia czynnościowe z zakresu gór-

nego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, zaburzenia trawienia i wchłaniania pro-

duktów oraz potencjalne niedobory i niechęć pacjenta do jedzenia, spowodowaną proble-

mami z prawidłowym żuciem i formowaniem kęsa pokarmowego oraz znacznym wydłuże-

niem czasu spożywania posiłków. 
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W dalszej kolejności dochodzi do problemów społecznych (unikanie wspólnych posiłków i 

spotkań, jedzenie w samotności), emocjonalnych i znacznego obniżenia jakości życia, 

także z powodu niskiej samooceny związanej z widocznymi wadami zgryzu.   

Mając na uwadze szeroki i znaczący wpływ wad zgryzu na każda sferę życia pacjentów, 

skuteczne działania profilaktyczne i leczenie powinny być podejmowane już we wczesnym 

dzieciństwie tak, aby uniknąć ich poważnych konsekwencji w życiu dorosłym.   
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10 Aneks  
1. Strategia przeszukiwania  

    baz danych 
Poniżej zestawiono strategię przeszukiwania bazy danych PubMed badań wtórnych i pier-

wotnych dla przeglądu jakości życia i wpływu wad zgryzu na inne problemy zdrowotne z 

datą odcięcia 24.09.2021 r. (por. Tab. 11) 

Tab. 11. Strategia przeszukiwania bazy danych PubMed (MEDLINE) — przegląd 
opracowań wtórnych i badań pierwotnych dla jakości życia i wpływu wad zgryzu 
na inne problemy zdrowotne — data ostatniego przeszukiwania 24.09.2021 r. 

Identyfikator 

zapytania 
Słowo kluczowe Wyniki 

#1 (health) AND ((issues) OR (disorders) OR (problem))  2,008,812  

#2 halitosis  2,103  

#3 ((Disease) OR (infection)) AND (Bacterial)  698,592  

#4 Tinnitus  14,607  

#5 ((Migraines) OR ("migraine disorders"[MeSH Terms])) OR (Headache)  125,687  

#6 (((hygiene) OR (health)) OR (problem)) AND (oral)  261,622  

#7 "worn teeth"  120  

#8 (((Xerostomia) OR (Hyposalivation)) OR (Asialia)) OR ("Mouth Dryness")  20,432  

#9 Snoring  8,245  

#10 (TMJ) OR ("Temporomandibular Joints")  29,986  

#11 gingivitis  60,965  

#12 pharyngitis  18,911  

#13 "tooth wear"  2,219  

#14 Earache  1,186  

#15 (disease) OR (((issues) OR (disorders)) OR (problem))  9,830,552  

#16 (((((((((((((Breathing) OR (Speech)) OR (mouth)) OR (parodontal)) OR 
(periodontal)) OR (swallowing)) OR (Chewing)) OR (Balance)) OR (Back)) 
OR (Neck)) OR (jaw)) OR (gum)) OR (Gingival)) OR (ear) 

 2,179,664  

#17 #15 AND #16  773,331  

#18 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR 
#11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #17 

 3,577,166  

#19 Malocclusion  37,826  

#20 #18 AND #19  11,920  

#21 #18 AND #19 Filters: Clinical Trial, Meta-Analysis, Observational Study, 
Randomized Controlled Trial, Review, Systematic Review 

 

 

 1,448  
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#22 "Oral health-related quality of life" OR "Oral health related quality of life" 
OR OHRQoL OR EQ-5D OR euroqol OR euroquol OR "EQ 5D" OR eq5d 
OR SF-36 OR hrqol OR "quality-of-life" OR "quality of life" OR "time trade-
off" OR "TTO" OR utilit* 

 680,615  

#23 ("Oral health-related quality of life" OR "Oral health related quality of life" 
OR OHRQoL OR EQ-5D OR euroqol OR euroquol OR "EQ 5D" OR eq5d 
OR SF-36 OR hrqol OR "quality-of-life" OR "quality of life" OR "time trade-
off" OR "TTO" OR utilit*) AND (Malocclusion) 

857 

#24 #21 OR #23  2,213  
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        2. Prace wykluczone 

        z opracowania 

Poniżej zestawiono publikacje wykluczone z przeglądu opracowań wtórnych i pierwotnych 

(por. Tab. 12). 

Tab. 12. Publikacje wykluczone z przeglądu opracowań wtórnych i pierwotnych 

Nr Publikacja Przyczyny odrzucenia 

Publikacje wykluczone 

Opracowania wtórne 

1 Doomen, R. A., Aydin, B., & Kuitert, R. (2018). Possibilities 
and limitations of treatment with clear aligners. An 
orientation. Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde, 
125(10), 533-540. 

Artykuł w języku niderlandzkim 

2 Phan, X., & Ling, P. H. (2007). Clinical limitations of 
Invisalign. Journal of the Canadian Dental Association, 
73(3). 

Publikacja nie spełnia cech 
wiarygodnego przeglądu 
systematycznego literatury – brak 
przeszukania baz danych 

3 Zhao, Z. H. (2019). Clear aligner therapy: risks and clinical 
strategies. Zhonghua kou qiang yi xue za zhi= Zhonghua 
kouqiang yixue zazhi= Chinese journal of stomatology, 
54(12), 798-802. 

Artykuł w języku chińskim 

4 Dallel, I., Bergeyron, P., Chok, A., & Tobji, S. (2017). 
Intramaxillary devices of molar distalization on fixed 
appliance and with aligners. L'Orthodontie francaise, 
88(4), 355-366. 

Artykuł w języku francuskim 

5 Eliades, T., Papageorgiou, S. N., & Ireland, A. J. (2020). 
The use of attachments in aligner treatment: Analyzing 
the “innovation” of expanding the use of acid etching–
mediated bonding of composites to enamel and its 
consequences. American Journal of Orthodontics and 
Dentofacial Orthopedics, 158(2), 166-174. 

Publikacja nie spełnia cech 
wiarygodnego przeglądu 
systematycznego literatury – brak 
przeszukania baz danych 

6 Marya, A., Venugopal, A., Vaid, N., Alam, M. K., & Karobari, 
M. I. (2020). Essential Attributes of Clear Aligner Therapy 
in terms of Appliance Configuration, Hygiene, and Pain 
Levels during the Pandemic: A Brief Review. Pain 
Research and Management, 2020. 

Publikacja nie spełnia cech 
wiarygodnego przeglądu 
systematycznego literatury – brak 
przeszukania baz danych 

7 Martonffy, A. I. (2015). Oral health: orthodontic treatment. 
FP essentials, 428, 22-26. 

Brak pełnego tekstu 
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8 Chang, C. H., Lin, L. Y., & Roberts, W. E. (2021). 
Orthodontic bone screws: A quick update and its 
promising future. Orthodontics & Craniofacial Research, 
24, 75-82. 

Publikacja nie spełnia cech 
wiarygodnego przeglądu 
systematycznego literatury – brak 
przeszukania baz danych 

9 Mahendra, L. (2018). Aligners: The invisible corrector–A 
boon or bane. J Contemp Dent Pract, 19, 247. 

Brak pełnego tekstu 

10 McMorrow, S. M., & Millett, D. T. (2017). Adult 
orthodontics in the Republic of Ireland: specialist 
orthodontists' opinions. Journal of orthodontics, 44(4), 
277-286. 

Publikacja nie spełnia cech 
wiarygodnego przeglądu 
systematycznego literatury – brak 
przeszukania baz danych 

11 Tripathi, T., Singh, N., Rai, P., & Kalra, S. (2016). A Modified 
Clear Aligner. International journal of orthodontics 
(Milwaukee, Wis.), 27(2), 29-31. 

Brak dostępu do pełnego tekstu 

12 Baron, P. (2014). Invisible and almost invisible orthodontic 
appliances. L'Orthodontie francaise, 85(1), 59-91. 

Artykuł w języku francuskim 

13 Ghafari, J. G. (2015). Centennial inventory: the changing 
face of orthodontics. American Journal of Orthodontics 
and Dentofacial Orthopedics, 148(5), 732-739. 

Publikacja nie spełnia cech 
wiarygodnego przeglądu 
systematycznego literatury – brak 
przeszukania baz danych 

14 Huang, G., Baltuck, C., Funkhouser, E., Wang, H. F. C., 
Todoki, L., Finkleman, S., ... & Castillo, M. (2019). The 
National Dental Practice-Based Research Network adult 
anterior open bite study: treatment recommendations and 
their association with patient and practitioner 
characteristics. American journal of orthodontics and 
dentofacial orthopedics, 156(3), 312-325. 

Publikacja nie spełnia cech 
wiarygodnego przeglądu 
systematycznego literatury – brak 
przeszukania baz danych 

15 Schupp, W., Haubrich, J., & Neumann, I. (2010). Invisalign® 
treatment of patients with craniomandibular disorders. 
International orthodontics, 8(3), 253-267. 

Publikacja nie spełnia cech 
wiarygodnego przeglądu 
systematycznego literatury – brak 
przeszukania baz danych 

16 Eliades, T., & Koletsi, D. (2020). Minimizing the aerosol-
generating procedures in orthodontics in the era of a 
pandemic: Current evidence on the reduction of 
hazardous effects for the treatment team and patients. 
American Journal of Orthodontics and Dentofacial 
Orthopedics, 158(3), 330-342. 

Publikacja nie spełnia cech 
wiarygodnego przeglądu 
systematycznego literatury – brak 
przeszukania baz danych 

17 Skomro, P. (2000, January). Orthodontic appliance made 
from silicone elastomer, evaluated clinically and from 
patient opinions after treatment for malocclusion. In 
Annales Academiae Medicae Stetinensis (Vol. 46, pp. 
293-304). 

Publikacja nie spełnia cech 
wiarygodnego przeglądu 
systematycznego literatury – brak 
przeszukania baz danych 

18 Melkos, A. B. (2005). Advances in digital technology and 
orthodontics: a reference to the Invisalign method. 
Medical science monitor, 11(5), PI39-PI42. 

Publikacja nie spełnia cech 
wiarygodnego przeglądu 
systematycznego literatury – brak 
przeszukania baz danych 

19 Keser, E. I., & Dibart, S. (2011). Piezocision-assisted 
Invisalign treatment. Compendium of continuing 
education in dentistry (Jamesburg, NJ: 1995), 32(2), 46-8. 

Brak pełnego tekstu 
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20 Johal, A., & Bondemark, L. (2021). Clear aligner 
orthodontic treatment: Angle Society of Europe 
consensus viewpoint. Journal of Orthodontics, 
14653125211006423. 

Opinia Towarzystwa  

21 Boyd, R. L. (2009). Periodontal and restorative 
considerations with clear aligner treatment to establish a 
more favorable restorative environment. Compendium of 
continuing education in dentistry (Jamesburg, NJ: 1995), 
30(5), 280-2. 

Publikacja nie spełnia cech 
wiarygodnego przeglądu 
systematycznego literatury – brak 
przeszukania baz danych 

22 Malik, O. H., McMullin, A., & Waring, D. T. (2013). Invisible 
orthodontics part 1: invisalign. Dental update, 40(3), 203-
215. 

Opinia 

23 Whitehouse, J. A. (2004). Everyday uses of adult 
orthodontics. Dentistry today, 23(9), 116-118. 

Opinia 

24 Gremeret, M., Valran, V., Subtil, F., & Gebeile-Chauty, S. 
(2021). What are the factors influencing the aesthetic 
requirement in the choice of orthodontic appliances in 
adults?. L'Orthodontie Française, 92(2), 239-255. 

Artykuł w języku francuskim 

25 Favero, L., Terrazzani, C., Favero, V., Stellini, E., & 
Cocilovo, F. (2009). Virtual study models: a comparison of 
modular application systems. Progress in orthodontics, 
10(2), 16-25.q 

Brak pełnego tekstu 

26 Singh, P., Ash, S., & Mizrahi, E. (2007). The Quatro 
appliance: a removable aligner with a changeable labial 
bow. Journal of orthodontics, 34(4), 229-232. 

Opis techniczny nakładek 

27 Lew, K. K. (1993). Enamel stripping and the spring aligner 
appliance--an update. Quintessence International, 24(12). 

Brak pełnego tekstu 

28 Khan, W. (2014). New concepts in aligner therapy with the 
orthocaps system. L'Orthodontie francaise, 85(3), 253-
264. 

Artykuł w języku francuskim 

29 Miles, P. (2013). 2013 survey of Australian orthodontists' 
procedures. Australian orthodontic journal, 29(2), 170-175. 

Brak pełnego tekstu 

30 Giancotti, A., Greco, M., & Mampieri, G. (2006). Extraction 
treatment using Invisalign technique. Prog Orthod, 7(1), 
32-43. 

Brak pełnego tekstu 

31 Graham, J. W. (2015). The Hot Seat: Clear aligners. 
Journal of clinical orthodontics: JCO, 49(2), 126-129. 

Brak pełnego tekstu 

32 Bowman, S. J., Celenza, F., Sparaga, J., Papadopoulos, M., 
Ojima, K., & Lin, J. C. Y. (2015). Creative adjuncts for clear 
aligners. J Clin Orthod, 49(2), 3. 

 

 

 

Opinia 
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Opracowania pierwotne 

33 Staderini, E., Patini, R., Meuli, S., Camodeca, A., Guglielmi, 
F., & Gallenzi, P. (2020). Indication of clear aligners in the 
early treatment of anterior crossbite: a case series. 
Dental Press Journal of Orthodontics, 25, 33-43. 

Opis przypadku 

34 Lombardo, L., Colonna, A., Carlucci, A., Oliverio, T., & 
Siciliani, G. (2018). Class II subdivision correction with 
clear aligners using intermaxilary elastics. Progress in 
orthodontics, 19(1), 1-8. 

Opis przypadku 

35 Shuang, H. A. N., Hai-qin, D. A., Ping, X. I. A., & Bi-xuan, Q. 
I. A. N. (2020). Clinical study of digital clear aligner 
treatment of 33 adult periodontal disease patients with 
malocclusion. Shanghai Journal of Stomatology, 29(4), 
386. 

Artykuł w języku chińskim 

36 Lombardo, L., Palone, M., Carlucci, A., & Siciliani, G. 
(2020). Clear aligner hybrid approach: A case report. 
Journal of the World Federation of Orthodontists, 9(1), 
32-43. 

Opis przypadku 

37 Staderini, E., Meuli, S., & Gallenzi, P. (2019). Orthodontic 
treatment of class three malocclusion using clear 
aligners: A case report. Journal of oral biology and 
craniofacial research, 9(4), 360-362. 

Opis przypadku 

38 Zawawi, K. H. (2014). Orthodontic treatment of a 
mandibular incisor extraction case with invisalign. Case 
reports in dentistry, 2014. 

Opis przypadku 

39 Lin, F., Yao, L., Bhikoo, C., & Guo, J. (2016). Impact of fixed 
orthodontic appliance or clear-aligner on daily 
performance, in adult patients with moderate need for 
treatment. Patient preference and adherence, 10, 1639. 

Artykuł wycofany 

40 Kankam, H. K., Gupta, H., Sawh-Martinez, R., & 
Steinbacher, D. M. (2018). Segmental multiple-jaw surgery 
without orthodontia: clear aligners alone. Plastic and 
reconstructive surgery, 142(1), 181-184. 

Opis przypadku 

41 Han, J. Y. (2015). A comparative study of combined 
periodontal and orthodontic treatment with fixed 
appliances and clear aligners in patients with 
periodontitis. Journal of periodontal & implant science, 
45(6), 193-204. 

Pacjenci z paradontozą 

42 Pagani, R., Signorino, F., Poli, P. P., Manzini, P., & Panisi, I. 
(2016). The use of Invisalign® system in the management 
of the orthodontic treatment before and after class III 
surgical approach. Case reports in dentistry, 2016. 

Opis przypadku 

43 Kau, C. H., Wang, Z., Wang, J., & Krishnan, D. G. (2020). 
Contemporary management of an orthodontic-
orthognathic patient with limited time availability in an 
orthodontic office setting: Case report. Journal of 
Orthodontics, 47(3), 257-264. 

Opis przypadku 
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44 Zhang, J., Yang, Y., Han, X., Lan, T., Bi, F., Qiao, X., & Guo, 
W. (2021). The application of a new clear removable 
appliance with an occlusal splint in early anterior 
crossbite. BMC oral health, 21(1), 1-11. 

Opis przypadku 

45 Giancotti, A., Garino, F., & Mampieri, G. (2017). Use of 
clear aligners in open bite cases: an unexpected 
treatment option. Journal of orthodontics, 44(2), 114-125. 

Opis przypadku 

46 Bollen, A. M., Huang, G., King, G., Hujoel, P., & Ma, T. 
(2003). Activation time and material stiffness of 
sequential removable orthodontic appliances. Part 1: 
ability to complete treatment. American Journal of 
Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 124(5), 496-
501. 

Badanie jednoramienne 

47 Bai, Y. X., Tian, J., Zhou, J. M., Qi, P., Yan, Y. N., & Wang, B. 
K. (2008). Preliminary clinical application of Chinese-
made invisible orthodontic technique. Zhonghua kou 
qiang yi xue za zhi= Zhonghua kouqiang yixue zazhi= 
Chinese journal of stomatology, 43(8), 464-467. 

Artykuł w języku chińskim 

48 Chenin, D. A., Trosien, A. H., Fong, P. F., Miller, R. A., & Lee, 
R. S. (2003). Orthodontic treatment with a series of 
removable appliances. The Journal of the American 
Dental Association, 134(9), 1232-1239. 

Opis przypadku 

 

49 Park, J. H., & Kim, T. W. (2009). Open-bite treatment 
utilizing clear removable appliances with intermaxillary 
and intramaxillary elastics. World journal of orthodontics, 
10(2). 

Brak pełnego tekstu 

50 Meier, B., Wiemer, K. B., & Miethke, R. R. (2003). 
Invisalign®—patient profiling. Journal of Orofacial 
Orthopedics/Fortschritte der Kieferorthopädie, 64(5), 
352-358. 

Profilowanie pacjentów 

51 Choi, K. W., Ko, H. C., Todoki, L. S., Finkleman, S. A., 
Khosravi, R., Wang, H. F., ... & National Dental PBRN 
Collaborative Group. (2018). The National Dental 
Practice-Based Research Network adult anterior open 
bite study: a description of the practitioners and patients. 
The Angle Orthodontist, 88(6), 675-683. 

Profilowanie pacjentów i lekarzy 

52 Choi, N. C., Park, Y. C., Jo, Y. M., & Lee, K. J. (2009). 
Combined use of miniscrews and clear appliances for the 
treatment of bialveolar protrusion without conventional 
brackets. American journal of orthodontics and 
dentofacial orthopedics, 135(5), 671-681. 

Opis przypadku 

53 Uribe, F., Cutrera, A., & Nanda, R. (2011). A segmented 
appliance for space closure followed by Invisalign and 
fixed appliances. ORTHODONTICS: The Art & Practice of 
Dentofacial Enhancement, 12(4). 

Brak pełnego tekstu 

54 McFarlane, B. (2013). Class II correction prior to 
orthodontics with the carriere distalizer. International 
journal of orthodontics (Milwaukee, Wis.), 24(3), 35-36. 

 

Brak pełnego tekstu 
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55 Norris, R. A., Brandt, D. J., Crawford, C. H., & Fallah, M. 
(2002). Restorative and Invisalign: a new approach. 
Journal of esthetic and restorative dentistry: official 
publication of the American Academy of Esthetic 
Dentistry...[et al.], 14(4), 217-224. 

Opis przypadku 

56 Moreau, A. (2017). European College of Orthodontics: 
Commission of affiliation and titularisation. International 
orthodontics, 15(1), 131-149. 

Opis przypadku 

57 Giancotti, A., & Di Girolamo, R. (2009). Treatment of 
severe maxillary crowding using Invisalign and fixed 
appliances. J Clin Orthod, 43(9), 583-589. 

Opis przypadku 

58 Boyd, R. L. (2005). Surgical-orthodontic treatment of two 
skeletal Class III patients with Invisalign and fixed 
appliances. Journal of clinical orthodontics: JCO, 39(4), 
245-258. 

Leczenie chirurgiczne 

59 Boyd, R. L., Oh, H., Fallah, M., & Vlaskalic, V. (2006). An 
update on present and future considerations of aligners. 
Journal of the California Dental Association, 34(10), 793-
805. 

Opis przypadku 

60 Kim, T. W., & Park, J. H. (2008). Eruption guidance in the 
mixed dentition: a case report. Journal of Clinical 
Pediatric Dentistry, 32(4). 

Opis przypadku 

61 Park, J. H., & Kim, T. W. (2011). Correction of bilateral 
second molar scissors-bite during retention phase. 
International journal of orthodontics (Milwaukee, Wis.), 
22(2), 39-43. 

Brak pełnego tekstu 

62 Giancotti, A., & Mampieri, G. (2012). Unilateral canine 
crossbite correction in adults using the Invisalign method: 
A case report. ORTHODONTICS: The Art & Practice of 
Dentofacial Enhancement, 13(1). 

Opis przypadku 
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12 Aneks  

3. Badania pierwotne analizowane  
w badaniach wtórnych — jakość życia 

Poniżej przedstawiono wykaz badań pierwotnych analizowanych w badaniach wtórnych w przeglądzie dotyczącym jakości życia (por. Tab. 13) 

Tab. 13 Badania pierwotne analizowane w badaniach wtórnych w przeglądzie dotyczącym jakości życia 

Tytuł/Przegląd 
Alrashed 
2020 

Andiappan 
2015 

Dimberg 
2014 

Ferrando-Ma-
graner 2019 

Kragt 
2016 

Liu 
2009 

Piassi 
2016 

Rodrigues 
2019 

Song 
2018 

Sun 
2017 

Zhang 
2006 

Abanto 2011 
    

+ 
      

Agou 2008 
   

+ 
  

+ 
    

Agou 2011 
   

+ 
  

+ 
    

Aguilar-Diaz 2011 
    

+ 
      

Aksakalli 2015 
        

+ 
  

Alajbeg 2014 
        

+ 
  

Almeida 2016 
       

+ 
   

Anosike 2010 + + 
  

+ 
    

+ 
 

Anthony 2018 + 
          

Antoun 2015 
   

+ 
       

Antunes 2015 
       

+ 
   

Asgari 2013 
    

+ 
      

Ashari 2015 
         

+ 
 

Barbosa 2009 
    

+ 
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Bekes 2012 + 
   

+ 
      

Benson 2015 
   

+ 
       

Bernabe 2008 
 

+ 
  

+ 
      

Bernabe 2009 
    

+ 
      

Bhayat 2014 
    

+ 
      

Brown 2006 
    

+ 
      

Caglayan 2009 
 

+ 
         

Calderon 2011 
        

+ 
  

Carvalho 2013 
    

+ 
      

Chen 2010 
 

+ 
 

+ 
       

Chen 2015 
   

+ 
     

+ 
 

Choi 2010 
 

+ 
         

Choi 2015 
         

+ 
 

Clijmans 2015 
         

+ 
 

Dawoodbhoy 2013 + 
   

+ 
      

de Oliverira and 

Sheiham 2003 

 
+ 

   
+ 

     

de Oliverira and 

Sheiham 2004 

 
+ 

   
+ 

    
+ 

Dimberg 2016 + 
          

Do and Spencer 

2007 

     
+ 

     

Dos Santos 2017 + 
          

Dunlow 2007 
     

+ 
     

Feu 2010 
    

+ 
    

+ 
 

Feu 2013 
 

+ + + 
  

+ 
    

Foster Page 2005 
    

+ 
      

Foster Page 2013 
    

+ 
      

Gomes 2014 
    

+ 
      

Healey 2016 
   

+ 
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Herkrath 2012 
    

+ 
      

Hvaring 2014 
    

+ 
      

Johal 2007 
     

+ 
     

Kavin 2021 
 

+ 
         

Kenealy 2007 
     

+ 
    

+ 

Klages 2006 
     

+ 
     

Kok 2004 
     

+ 
     

Kolawole 2011 
    

+ 
      

Kragt 2015 
    

+ 
      

Kramer 2013 
    

+ 
      

Laing 2010 
    

+ 
      

Lee 2008 
 

+ 
         

Liu 2011 
 

+ 
       

+ 
 

Liu 2011 
 

+ 
       

+ 
 

Locker 2007 
    

+ + 
     

Mandall 2000 
     

+ 
     

Manjith 2012 
 

+ 
  

+ 
    

+ 
 

Marques 2006 
    

+ + 
     

Marshman 2005 
     

+ 
     

O'Brien 2007 
     

+ 
    

+ 

Oliveira 2015 
         

+ 
 

Onyeaso 2009 
    

+ 
      

Palomares 2012 
 

+ 
         

Paula 2011 
    

+ 
      

Paula 2012 
  

+ 
 

+ 
      

Peres 2009 
  

+ 
        

Peres 2013 
    

+ 
      

Rustemeyer 2012 
 

+ 
         

Rustemeyer 2013 
 

+ 
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Sardenberg 2013 
  

+ 
 

+ 
      

Scapini 2013 
  

+ 
 

+ 
      

Scarpelli 2013 
    

+ 
      

Schuch 2015 + 
   

+ 
      

Seehra 2011 + 
          

Seehra 2013 
   

+ 
       

Shaw 2007 
     

+ 
    

+ 

Siluvai 2015 
         

+ 
 

Silva 2017 
       

+ 
   

Silvola 2012 
 

+ 
      

+ 
  

Simoes 2017 + 
          

Sutinen 2007 
 

+ 
         

Tajima 2007 
     

+ 
     

Torkan 2012 
         

+ 
 

Traebert and Peres 

2007 

     
+ 

     

Tsakos 2006 
     

+ 
     

Ukra 2013 + 
 

+ 
 

+ 
      

Vos 2014 
        

+ 
  

Zang 2009 
    

+ 
      

Zheng 2015 
   

+ 
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4. Włączone badania 
pierwotne — jakość życia 

Poniżej przedstawiono publikacje włączone do przeglądu opracowań pierwotnych w prze-

glądzie dotyczącym jakości życia i wpływu wad zgryzu na inne problemy zdrowotne (por. 

Tab. 14) 

Tab. 14 Publikacje włączone do przeglądu opracowań pierwotnych w przeglądzie 
dotyczącym jakości życia i wpływu wad zgryzu na inne problemy zdrowotne 
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