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Streszczenie
Wprowadzenie. leczenie stomatologiczne pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym jest utrudnione 
z powodu występowania specyficznych zaburzeń w obrębie narządu żucia.
Cel pracy. ocena narządu żucia pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym. 
Materiał i metody. Badaniem objęto 165 osób obojga płci w wieku 7–20 lat, których podzielono na 2 grupy. grupa 
i obejmowała 87 osób z mózgowym porażeniem dziecięcym (MpD), a grupę ii (kontrolną) stanowiło 78 zdrowych 
osób dobranych wiekiem i płcią do osób z grupy badawczej. W badaniu stomatologicznym oceniano wady zgry-
zu (wg orlik-grzybowskiej), wady zębowe, parafunkcje, funkcje stawu skroniowo-żuchwowego oraz zaburzenia: 
żucia i połykania, typ oddychania oraz ślinienie.
Wyniki. U chorych w porównaniu ze zdrowymi stwierdzono nieznacznie częstsze występowanie wad zębowych, 
a znamiennie częstsze występowanie wad zgryzu. W obu grupach badanych wśród wad zgryzu dominowały wady 
dotylne (46,0 vs 24,4%) a następnie zgryzy otwarte (19,5 vs 12,8%). U chorych zaobserwowano ok. 6-krotnie częst-
sze występowanie parafunkcji typu ząb–ząb (46,0 vs 7,7%). również znamiennie częściej u chorych obserwowano 
zaburzenia żucia (43,7 vs 2,6%), typ niemowlęcy połykania (41,4 vs 7,7%), zaburzenia toru oddychania (50,6 vs 
15,4%). Wyłącznie u chorych stwierdzono zmniejszone otwieranie ust (17,2%) i ślinienie (54,1%). 
Wnioski. U chorych na mózgowe porażenie dziecięce występują częściej wady zgryzu i wady zębowe. Występowanie 
typowych dla mózgowego porażenia dziecięcego zaburzeń w narządzie żucia utrudnia leczenie stomatologiczne 
(Dent. Med. Probl. 2012, 49, 3, 358–362).
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Abstract 
Background. Dental treatment of patients with cerebral palsy is complicated because of specified disorders of 
masticatory system.
Objectives. The evaluation of masticatory system in patients with cerebral palsy. 
Material and Methods. The study comprised of 165 patients both sexes aged 7 to 20 years, who were divided into 
two groups: the studied group (i) – 87 subjects with diagnosed infantile cerebral palsy (icp) and the control group 
(ii) – 78 randomly selected healthy patients were matched to age and sex with the studied group. Teeth disorders 
and malocclusion were estimated according to the classification of orlik-grzybowska. The function of temporo-
mandibular joint, the presence of parafunctions and salivation were also assessed.
Results. The subjects with cerebral palsy in comparison to healthy ones had a some higher prevalence teeth the 
malposition and a significantly higher frequency of malocclusion. in both of the examined groups, among maloc-
clusion: distoclusions (46.0 vs. 24.4%) and open bites (19.5 vs. 12.8%) were dominant. in the group of ill subjects 
the symptoms were significantly more often observed: mastication disorders (43.7 vs. 2.6%), infantile type of swal-
lowing (41.4 vs. 7.7%), and respiratory disorders (50.6 vs. 15.4%). only in ill subjects the diminished opening 
mouth (17.2%) and salivation (54.1%) were observed.
Conclusions. Frequency of malocclusion and teeth malposition prevalence are more often in patients with cerebral 
palsy. The existence of typical disorders of masticatory system hinders dental treatment (Dent. Med. Probl. 2012, 
49, 3, 358–362).
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Mózgowe porażenie dziecięce – MpD (łac. pa-
ralysis cerebralis infantium, ang. cerebral palsy) jest 
zespołem różnych objawów klinicznych związa-
nych głównie z zaburzeniami w obrębie neuronu 
ruchowego. Zaburzenia mogą powstawać w okre-
sie prenatalnym, w czasie lub po porodzie i doty-
czą uszkodzeń czynnościowych rozwijającego się 
ośrodkowego układu nerwowego [1]. częstość wy-
stępowania MpD w polsce i na świecie jest podob-
na i wynosi 2–3 przypadki na 1000 żywych uro-
dzeń [1, 2]. Stosowany w polsce podział choroby 
wg ingrama (1955) w modyfikacji Michałowicza 
[1] wyróżnia następujące postacie kliniczne: pora-
żenie spastyczne połowiczne (hemiplegia spastica), 
obustronne porażenie spastyczne (diplegia spasti-
ca), obustronne porażenie połowiczne (hemiplegia 
bilateralis), postać móżdżkowa (ataktyczna), po-
stać pozapiramidowa i postać mieszana.

Zaburzenia w narządzie żucia chorych na  
mózgowe porażenie dziecięce są związane z hipo-
tonią mięśni, motoryką języka (nieprawidłowa ru-
chomość i artykulacja), obniżoną zdolnością żu-
cia, przerostem mięśnia okrężnego ust, niepra-
widłowym torem oddychania i typem połykania. 
następstwem umieszczania języka między zębami 
jest rozwój wad zgryzu zwłaszcza zgryzu otwar-
tego przedniego oraz nieprawidłowe ustawienie 
zębów w łuku. Zarówno hipotonia mięśni powo-
dująca niezdolność do zamykania ust jak i zgryz 
otwarty oraz zaburzenia połykania są przyczyną 
wypływu śliny (ślinienia) przy prawidłowej jej se-
krecji [3–6].

celem pracy była ocena narządu żucia pacjen-
tów obciążonych mózgowym porażeniem dzie-
cięcym na podstawie wybranych parametrów kli-
nicznych.

Materiał i metody
Badaniem objęto 165 osób obojga płci w wie-

ku 7–20 lat, których podzielono na 2 grupy: gru-
pa i (badana) obejmowała 87 chorych na móz-
gowe porażenie dziecięce, grupa ii (kontrolna) – 
78 zdrowych osób dobranych wiekiem i płcią do 
osób grupy i. 

W badaniu klinicznym oceniano zgryz i zabu-
rzenia zębowe, występowanie parafunkcji, czyn-
ności stawu skroniowo-żuchwowego, a także za-
burzenia żucia, połykania, wypływ śliny i tor od-
dychania.

Wady zębowe i wady zgryzu kategoryzowa-
no wg klasyfikacji orlik-grzybowskiej. Funkcję 
stawu skroniowo-żuchwowego określano na pod-
stawie występowania przeskakiwania głowy żu-
chwy, trzasków, zbaczania toru żuchwy. obserwo-
wano występowanie parafunkcji typu ząb–ząb lub  

ząb–ciało obce, a także obecność szczękościsku 
(definiowanego jako zmniejszenie otwierania ust 
do 3 palców). określano również występowanie 
zaburzenia żucia na podstawie okluzji, ruchów 
żuchwy i wywiadu. Zwracano uwagę na występo-
wanie przetrwałego typu połykania niemowlęce-
go oraz oddychanie przez usta. oceniano ponad-
to nasilenie występowania ślinienia wg Thomasa- 
-Stonella i greenberga [7].

analizę statystyczną przeprowadzono za po-
mocą testu Mcnemary dla par, testu Fishera oraz 
c2 i za istotny przyjęto poziom p < 0,05.

Wyniki
U chorych w porównaniu ze zdrowymi 

stwierdzono nieznacznie częstsze występowanie 
wad zębowych (14,9 vs 9,0%, p > 0,05) i znamien-
nie częstsze występowanie wad zgryzu (88,5 vs 
53,8%, p < 0,001) (tab. 1). W obu grupach bada-
nych wśród wad zgryzu dominowały wady dotyl-
ne (grupa i – 46,0%, grupa ii – 24,4%) oraz zgry-
zy otwarte (odpowiednio 19,5 i 12,8%). W dalszej, 
malejącej kolejności u chorych występowały wa-
dy doprzednie i zgryzy głębokie/nadzgryzy (po 
8,0%) oraz zgryzy krzyżowe (6,9%), a u zdrowych 
osób zgryzy krzyżowe (7,7%), wady doprzed-
nie (5,1%) i zgryzy głębokie/nadzgryzy (3,8%)  
(tab. 1). 

U wszystkich osób stwierdzono występowa-
nie 2 rodzajów parafunkcji, tj. ząb–ząb i ząb–ciało  
obce (tab. 2). U chorych w porównaniu ze zdrowy-
mi zaobserwowano ok. 6-krotnie większe wystę-
powanie parafunkcji typu ząb–ząb (46,0 vs 7,7%, 
p < 0,001), podobnie często natomiast w obu gru-
pach stwierdzano parafunkcje typu ząb–ciało ob-
ce. U chorych w odniesieniu do zdrowych osób 
stwierdzono częstsze występowanie przeskaki-
wania głowy żuchwy i trzasków, jednakże zaob-
serwowane różnice nie były istotne statystycznie  
(tab. 2). U chorych ponad 9-krotnie częściej wy-
stępowały zaburzenia toru żuchwy (odpowiednio 
24,1 i 2,6%, p < 0,001).

Zaburzenia żucia na podstawie wywiadu i ob-
serwacji stwierdzano ponad 16-krotnie częściej 
u chorych niż zdrowych (43,7 vs 2,6%, p < 0,001). 
również u chorych znamiennie częściej obserwo-
wano połykanie typu niemowlęcego (41,4 vs 7,7%, 
p < 0,001) i oddychanie przez usta (50,6 vs 15,4%, 
p < 0,001). Zmniejszone otwieranie ust (szczę-
kościsk) występowało wyłącznie u osób chorych 
(17,2%) (tab. 3). Wyłącznie u chorych zaobserwo-
wano ślinienie (siarrhoe). Występowało ono u po-
nad połowy osób (54,1%) i wykazywało nasilenie 
3, 4 i 5 stopnia wg klasyfikacji Thomasa-Stollena 
i greenberga (tab. 3).
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Omówienie 
Badania nad częstością występowania wad 

zgryzu u chorych z porażeniem mózgowym wska-
zują na częstsze ich występowanie niż u osób zdro-
wych [4, 8]. Za główne czynniki związane z rozwo-
jem i ciężkością wad zgryzu uznaje się oddychanie 
przez usta i niekompetencję warg, a umieszczanie 
języka między zębami przyczynia się do rozwoju 
zgryzu otwartego przedniego i nieprawidłowego 
ustawienia zębów w łuku [9]. Stevanovic i Jonovic 
[4] zanotowali częstsze występowania wad zgryzu 
u chorych w wieku 15–18 lat (70,6%) niż zdrowych 

(46,9%). Bhowate i Dubey [10] stwierdzili nato-
miast występowanie wad zgryzu u 30,9% chorych. 
nallegowda et al. [8], badając dzieci z indii w wie-
ku 6–8 lat zaobserwowali wady zębowo-zgryzowe  
u 11 spośród 53 chorych (tj. 20,7%) i u 8 z 52 zdro-
wych (15,4%). W badaniach własnych stwierdzono 
istotnie częstsze występowanie wad zgryzu u cho-
rych (88,5%) w porównaniu ze zdrowymi (53,8%), 
przy czym wśród wad zgryzu dominowały wady 
dotylne, stanowiąc 46,0%, a w następnej kolejności 
zgryzy otwarte (19,5%). Du et al. [11] stwierdzili, że 
tyłozgryzy i zgryzy otwarte występowały częściej 
u chorych z osłabionym mięśniem okrężnym ust. 

Tabela 1. Wady zgryzu i wady zębowe 

Table 1. Malocclusion and teeth disorders

grupa i (group i) 
n = 87 

grupa ii (group ii) 
n = 78 

istotność różnic 
na poziomie
(Significance of differ-
ences on level)

n/n % n/n %

Wady zębowe 
(Teeth disorders) 

13/87 14,9 7/78   9,0 n.s.

Zgryz prawidłowy 
(normal occlusion)

10/87 11,5 36/78 46,2 p < 0,001

Zgryz nieprawidłowy
(Malocclusion)

77/87 88,5 42/78 53,8 p < 0,001

Tyłozgryzy i wady dotylne
(Distocclusions) 

40/87 46,0 19/78 24,4 p < 0,001

przodozgryzy i wady doprzednie
(anterior occlusions)

7/87   8,0 4/78   5,1 n.s.

Zgryzy głębokie i nadzgryzy
(Deep bites and overlaps)

7/87   8,0 3/78   3,8 n.s.

Zgryzy krzyżowe
(cross bites)

6/87   6,9 6/78   7,7 n.s.

Zgryzy otwarte
(open bites)

17/87 19,5 10/7 12,8 p < 0,05

Tabela 2. parafunkcje i zaburzenia funkcji stawów skroniowo-żuchwowych

Table 2. parafunctions and dysfunctions of the temporomandibulars joints

grupa i (group i) 
(n = 87)

grupa ii (group ii) 
(n = 78)

istotność  
różnic na poziomie
(Significance of diffe-
rences on level) n/n % n/n %

parafunkcje ząb–ząb
(parafunctions tooth–tooth)

40/87 46,0 6/78 7,7 p < 0,001

parafunkcje ząb–ciało obce
(parafunctions tooth–foreign body)

5/87   5,7 6/78 7,7 n.s.

przeskakiwanie  głowy żuchwy
(Skip of the head of the mandible)

14 /87 16,1 5/78 6,4 n.s.

Trzaski  
(cracles)

8/87   9,2 2 /78 2,6 n.s.

Tor żuchwy  
(path of the mandible)

21/87 24,1 2/78 2,6 p < 0,001
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U chorych na mózgowe porażenie dziecięce 
często występują zaburzenia w stawie skroniowo-
żuchwowym manifestujące się nieprawidłowymi 
ruchami żuchwy, będące następstwem nieskoor-
dynowanych i niekontrolowanych ruchów żuchwy, 
warg i języka. Bhowate i Dubey [10] stwierdzi-
li u 35,7% chorych dzieci w wieku 10–14 lat wy-
stępowanie zaburzeń w funkcji stawu skroniowo-
żuchwowego. W badaniach własnych u osób cho-
rych w odniesieniu do zdrowych zaobserwowano 
ponad 9-krotnie częściej zaburzenia toru żuchwy 
(24,1 vs 2,6%, p < 0,001). Wykazano również ok. 
6-krotnie częstsze występowanie parafunkcji typu 
ząb–ząb u chorych niż u zdrowych (46,0 vs 7,7%) 
oraz szczękościsku (tylko u chorych 17,2%). 

Zmniejszenie otwierania ust może przyczyniać 
się do nieprawidłowego odżywiania z preferencją 
miękkich pokarmów oraz utrudniać wykonywanie 
zabiegów higienicznych w jamie ustnej [1, 4]. Z ba-
dań przeprowadzonych przez gerreth i Borysewicz- 
-lewicką [12] wynika, że 7,2% dzieci niepełno-
sprawnych w wieku 6–18 lat ma trudności w otwie-
raniu ust, przy czym częstość ich występowania 
wzrasta wraz ze stopniem niepełnosprawności. 

Wśród zaburzeń występujących w narządzie 
żucia chorych na mózgowe porażenie dziecięce 
wymienia się zaburzenia motoryki języka powo-
dujące nieprawidłową ruchomość i artykulację, 
obniżoną zdolność żucia, brak możliwości zwie-
rania warg z powodu przerostu mięśnia okrężne-
go ust, występowanie pierwotnych i wtórnych wad 
zębowo-zgryzowych, parafunkcje, nieprawidłowy 
tor oddychania oraz stały wypływ śliny [1–5].

W badaniu własnym częstość występowania 
zaburzeń żucia u chorych wynosiła 43,7% i była po-
nad 2-krotnie wyższa niż u dzieci w wieku 6–18 lat  
z niepełnosprawnością zmiennego stopnia spo-

wodowaną różnymi czynnikami przyczynowy-
mi [12]. również dane własne wskazują na istot-
nie częstsze występowanie u chorych na mózgowe 
porażenie dziecięce zaburzeń w połykaniu – nie-
mowlęcy typ połykania (41,4%) w odniesieniu do 
osób zdrowych (7,7%) oraz do badanych z niepeł-
nosprawnością różnego stopnia wynikającą z róż-
nych przyczyn (9,8%) [12].

około połowa chorych na mózgowe poraże-
nie dziecięce (50,6%) w badaniu własnym charak-
teryzowała się oddychaniem przez usta. Zaburze-
nie to występowało u nich znamiennie częściej niż 
u zdrowych (15,4%) oraz u innych osób z niepeł-
nosprawnością wynikającą ze zróżnicowanej etio-
logii (8,7%) [12].

Ślinienie (drooling) jest definiowane jako nie-
zamierzona utrata śliny z jamy ustnej i jest uwa-
żane za normalne w okresie niemowlęcym do 18. 
miesiąca życia, w którym to okresie następuje doj-
rzewanie mięśni motorycznych. Utrzymywanie się 
ślinienia w późniejszym okresie jest związane z za-
burzeniami neurologicznymi, w tym występujący-
mi w przebiegu mózgowego porażenia dziecięce-
go. Do wypływu śliny z jamy ustnej przyczyniają 
się również występujące w przebiegu choroby hi-
potonia mięśni warg i niezdolność do zamykania 
ust, zgryz otwarty i zaburzenie połykania. Ślinie-
nie u chorych na mózgowe porażenie dziecięce ma-
nifestuje się jako nadmierny wypływ śliny z jamy 
ustnej wtórny do zmian w aktywności mięśnio-
wej, powodujących niedomykanie warg, a w rzad-
kich przypadkach jest spowodowane ślinotokiem 
– nadmiernym wydzielaniem śliny wynikającym 
z przyjmowania leków przeciwpadaczkowych lub 
środków psychoaktywnych [5]. Tahmassebi i cur-
zon [6], porównując wydzielanie śliny u 10 dzieci 
ze ślinieniem chorych na mózgowe porażenie dzie-

Tabela 3. inne zaburzenia narządu żucia 

Table 3. another dysfunctions of masticatory system

rodzaj zaburzenia
(Type of the disturbance)

grupa i (group i)
n = 87

grupa ii (group ii)
n = 78

istotność różnic na poziomie
(Significance of differences on 
level)n/n % n/n %

Zaburzenia żucia
(chewing disorders)

38/87 43,7 2/78   2,6 p < 0,001

Szczękościsk 
(Trismus)

15/87 17,2 0/78   0 p < 0,001

Zaburzenia połykania*
(Dysphagia)

36/87 41,4 6/78   7,7 p < 0,001

Zaburzenia oddychania**
(respiratory disorders)

44/87 50,6 12/78 15,4 p < 0,001

ciągły wypływ śliny
(continous flow of saliva)

47/87 54,1 0/78   0 p < 0,001

  * połykanie typu niemowlęcego (infantile swallowing).
** oddychanie przez usta (mouth breathing).
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cięce ze zdrowymi dziećmi nie wykazali istotnych 
statystycznie różnic w szybkości wydzielania śli-
ny. obserwacja ta świadczy, iż ślinienie u chorych 
nie było spowodowane zwiększoną sekrecją śli-
ny, lecz wspomnianymi powyżej innymi czynni-
kami. podobny wniosek wypływa z badania Sen-
nera et al. [13], wskazując jednocześnie na zabu-
rzenie połykania jako główną przyczynę ślinienia 
u chorych. W badaniu własnym zanotowano wy-
stępowanie ślinienia u 54,0% chorych, a nasilenie 
tej dolegliwości wg klasyfikacji Thomasa-Stonella 
i greenberga [7] było znaczne – 4. (17,2%) i 5. stop-
nia (26,4%). Morales-chávez et al. [5] natomiast, 
badając 50 chorych na MpD w wieku 4–50 lat,  
wykazali występowanie ślinienia u zbliżonego od-
setka chorych – 58%, ale w większości łagodnego 
stopnia. Taką samą częstość występowania ślinie-
nia u chorych (58%) stwierdzili Tahmassebi i cur-
zon [6], badając 160 chorych w wieku 4–18 lat. 
Zanotowali oni ponadto u 33% badanych wystę-

powanie ciężkiego ślinienia oraz obniżenie się je-
go nasilenia wraz z wiekiem badanych. chandna 
et al. [14] zaobserwowali ślinienie u 4 z 25 dzieci 
(tj. u 16%) w wieku 6–10 lat cierpiących na mózgo-
we porażenie dziecięce, a nallegowda et al. [8] u 11 
spośród 53 chorych w wieku 6–8 lat (tj. 20,7%). 
gerreth i Borysewicz-lewicka [12] na podstawie 
badania ankietowego osób niepełnosprawnych  
(n = 264) w wieku 6–18 lat z różnym stopniem nie-
pełnosprawności uczęszczających do szkół spe-
cjalnych w poznaniu stwierdziły występowanie 
ślinienia się u 20,4% badanych, przy czym częstość 
ślinienia zwiększała się wraz ze stopniem niepeł-
nosprawności.

W podsumowaniu należy podkreślić, że u cho-
rych na mózgowe porażenie dziecięce występują 
częściej wady zgryzu i wady zębowe. Występowa-
nie typowych dla mózgowego porażenia dziecię-
cego zaburzeń w narządzie żucia utrudnia lecze-
nie stomatologiczne.
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