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Denna sammanfattning omfattar följande arbeten:

1 Bruxism in children. Odont. Revy 22, 413-424, 1971.

2 Bruxism and emotional disturbance. Gdont. Revy 23, 231-242, 1972.

3 Occlusal interferences in children with bruxism. Odont. Revy 24, 
141-147, lt>73.

4 Bite force in children with bruxism. Acta Odont. Scand. 31, 
255-259, 1973. I samarbete med M. Ringqvist.

5 Bruxism in twins. Antagen för publicering i Acta Odont. Scand.
32, 1974.

I texten refereras med arabiska siffror till ovanstående arbeten.



INTRODUKTION OCH LITTERATURGENOMGÅNG

Bruxism kommer från det grekiska ordet "brygmus", som betyder tandskärande 
eller tandgnisslande• Ordet har dock i den odontologiska litteraturen fått 
en vidare betydelse. Ordet bruxomanie introducerades 1907 au Marie & 
Pietkiewicz. Ordet bruxism användes först av Frohman, 1931. Definitionen 
av bruxism har växlat betydligt i olika arbeten.

Bruxism definieras här som tuggrörelser eller tandpressning med tand
kontakt som företas utan mat i munnen (Krogh-Poulsen, 1974). Sådana rörel
ser eller pressningar gör de flesta människor kanske dagligen utan att 
vara medvetna om det. Vid uttalad bruxism uppkommer dock symtom, som 
möjliggör diagnos. Sådana symtom är tandgnissling, tandpressning, atypiska 
fasetter på tänderna, tandförslitning ofta kombinerad med trötthetskänsla 
i tuggmuskler och ömhet i käkar och tänder.

Tandgnissling betyder att ljud produceras. Tandpressning observeras som 
rytmiska sammandragningar av tuggmusklerna vid tillfällen då mat inte 
finns i munnen. Med atypiska fasetter eller bruxofasetter menas fasetter 
på områden av tänderna som normalt ej slits vid tuggning eller sväljning.
I detta arbete användes uttrycket atypiska fasetter då bruxofasetterna är 
belägna utanför det normala fasettmönstret, dvs då underkäken vid tand
kontakten är förskjuten i extremt läge samt då slitningen är större än för
väntat med nuvarande kostvanor.

Orsakerna till bruxism är inte tillfredsställande klarlagda. Störningar 
i ocklusionen anges kunna leda till bruxism. Därvid är det inte enbart 
lokala avvikelser i bettet som utlöser bruxism. Även nervösa och muskulära 
mekanismer som styr ocklusionen är indragna (Ramfjord & Ash, 1966; Krogh- 
Poulsen & Olsson, 1968).

Bruxism är ett tillstånd som hos vuxna kan ge besvär i form av smärta i 
tuggmuskler och käkleder och andra dysfunktionssymtom. Sådana symtom rap
porteras förekomma i hög frekvens hos befolkningen (Hansson & Öberg, 1971; 
Helkimo et al., 1972; Agerberg & Carlsson, 1972). Kruse (1965) fann tecken 
på bruxism hos 89 % av 435 vuxna patienter med funktionsrubbningar i tugg- 
apparaten. Huruvida dessa patienter haft symtom på bruxism redan som barn 
är okänt.

Någon grundlig epidemiologisk undersökning på bruxism hos barn finns ej. 
Detta trots att atypiska fasetter ofta observeras på tänderna hos barn.
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Undersökningar finns dock beträffande förekomst av tandgnissling• Dessa 
grundar sig på anamnestiska uppgifter från anhöriga. Förekomst av bruxism 
utan ljud bör vara betydligt vanligare (Lipke & Posselt, 1960), Reding, 
Rubright & Zimmerman (1966) fann att tandgnissling, som uppgavs av anhö
riga, förekom hos 15.1 % av barnen i en åldersgrupp på tre till sjutton 
år. Abe & Shimakauia (1966) fann t andgnissling hos 11.6 % av treåriga barn. 
Reding et al. (1966) erhöll inte någon statistiskt säkerställd skillnad 
mellan pojk- och flickgrupperna beträffande frekvensen tandgnisslare.

Etiologin till bruxism hos barn
Olika hypoteser har framförts om orsaker till bruxism. l/anan hos barn 
att gnissla tänder skulle bero på den torrhet som uppstår i vävnaderna 
i samband med munandning (McBride, 1952). Nadler (1957) ansåg att det 
inte fanns någon skillnad mellan etiologin hos barn och vuxna och angav 
lokala och psykologiska störningar samt systemsjukdomar som orsak.

Ocklusala interferenser, som hindrar underkäken från att inta ett sta
bilt ocklusionsläge eller hindrar jämna glidrörelser mot överkäken anses 
vara en orsak till bruxism. Mekanismen antages vara att antalet afferenta 
impulser som initieras i parodontiet ändras eller att tröskeln för ret- 
barhet sänks. Därmed påverkas reflexmönstret för underkäkens rörelser 
och även muskeltonus påverkas (Krogh-Poulsen & Olsson, 1968).

Någon frekvensstudie av förekomsten av ocklusala interferenser hos 
normalmaterial eller bruxister i barnaåldern har ej påträffats. Ahlgren 
& Posselt (1963) har gjort en frekvensstudie på ännu ej behandlade 7-15 
år gamla ortodontipatienter och fann ocklusala interferenser i 55 % av 
fallen.

Bettypen tycks vara utan betydelse för uppkomsten av bruxism (Ramf.jord 
& Ash, 1966). Till samma resultat kom Posselt (1971)' och Solberg, Flint 
& Brantner (1972) beträffande patienter med funktionsrubbningar i tugg- 
apparaten. Djupbett har emellertid bl a av Leof (1944) ansetts ge upphov 
till bruxism. Osing (1958) fann höjd frekvens av djupa bett i ett bett- 
fysiologiskt patientmaterial. Det angavs att det djupa bettet inte berodde 
på tandförluster. Hansson & Nilner (1973) visade att abrasionen ökade 
signifikant vid minskat molarstöd som gett upphov till ändrade belast
ningsförhållanden.

För att ökad muskeltonus och bruxism skall uppstå vid störningar i
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ocklusionen är ofta även andra faktorer inkopplade. Flera författare är 
eniga om att någon form av emotionell störning ingår hos de bruxism- 
patienter som behandlas för käkledsbesvär, t ex Nolin & Levi (1966), 
Thaller, Rosen & Saltzman (1967). V/id förekomst av emotionella stör
ningar sker neuromuskulära förändringar som kan öka muskeltonus, 
speciellt i tuggapparaten. Samband mellan aggression och bruxism visas 
av Nolin & Levi (1966) på ett selekterat material av vuxna patienter. 
Gräber (1971) hävdar att psykiskt motiverade parafunktioner utlöses av 
aggressiva impulser. Frisch, Katz & Ferreira (1960) fann emellertid 
inget samband mellan aggression och bruxism, och Reding et al. (1966) 
ansåg inte att bruxister var psykiskt avvikande. På barn finns ingen 
systematisk undersökning av sambandet mellan psykiska störningar och 
bruxism. Niller & Firestone (1947) har emellertid angivit att bruxism 
finns hos barn med ångestneuros och Almansi (1949) att en särskild per
sonlighetstyp är knuten till bruxism.

Nuskeltonus kan även förändras genom direkt påverkan av hjärnan. Hjärn
skador har angetts vara en etiologisk faktor till bruxism. Systematiska 
undersökningar har företagits endast på CP-skadade barn och på dessa 
har man funnit en hög frekvens av bruxism (Perlstein & Barnett, 1952; 
Siegel, I960; Nagnusson & de Val, 1963; Rosenbaum, NcDonald & Levitt, 
1966; Fishman, Young & Haley, 1967). Experimentellt har bruxism fram
kallats på djur genom elektrisk stimulering av underkäkens kortikala 
område i hjärnan (Kawamura, Tsukamoto & Niyoshi, 1961). Genom stimu
lering av laterala hypothalamusområdet på kaniner med avlägsnad främre 
cortex har Schärer (1971) framkallat bruxismliknande rörelser och tand- 
kontakter av lång varaktighet. Nedicinering mot vissa sjukdomstillstånd 
som t ex Parkinson's sjukdom framkallar också i sällsynta fall bruxism 
(Nagee, 1970).
Ärftliga faktorers betydelse för uppkomsten av bruxism har diskuterats. 

Toujnend (1959) och Horoujitz (1963) fann överensstämmande mönster av slit- 
fasetter på enstaka enäggiga tvillingpar. Samband beträffande förekomst 
av tandgnissling hos barn och deras nära släktingar har kommit fram genom 
intervju med frågeformulär (Abe & Shimakawa, 1966), Reding et al. (1 966). 
Olkinuora (1972) fann med samma metod tendens till ärftlig disposition 
på ett vuxet material med en speciell typ av bruxism, "non strain 
bruxists", dvs i de fall inget direkt samband mellan utlösande stress
faktorer och bruxism kunde påvisas.
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Besvär och fynd vid bruxism hos barn
Bruxism kan inverka på parodontier, tänder, tuggmuskler, andra muskler 
och käkleder. Bruxism kan också orsaka spänningshuvudvärk och andra 
smärtor (Ramfjord & Ash, 1966).

Förekomst av atypiska abrasionsfasetter, bruxofasetter, anses som det 
väsentliga objektiva tecknet på bruxism. McBride (1 952) nämner att abra
sion inte ofta ses hos barn men förekommer på framtänderna i det tempo
rära bettet. Han gjorde dessutom gällande att kraftigt slitna temporära 
framtänder sällan exfolierar normalt utan måste extraheras. Oankelson 
(1955) och Nadler (1957) ansåg att bruxofasetterna hos barn oftast är be
lägna på framtändernas incisala skär och därför lätta att iaktta kliniskt. 
Patienter med aggressivitet i symtombilden visar ofta ett excentriskt 
anteriort tuggmönster som ger slitfasetter i laterals framtandsområdet 
(Gräber, 1971). Krogh-Poulsen & Olsson (1968) angav att bilateral kontakt 
mellan flera över- och underkäkständer är önskvärd, annars intas ofta 
omedvetet ett asymmetriskt kant-i-kantläge.

På CP-skadade barn, har abrasionsgraden i temporära och permanenta 
dentitionen studerats av bl a Rosenbaum et al. (1966) och Fishman et al. 
(1967) och befunnits vara större än hos normala barn.
Besvär av bruxism hos barn har sällan rapporterats. Käkledsbesvär hos 

enstaka barn redovisades av Carraro, Quirsch & Albano (1969) i ett stort 
material omfattande åldrarna 8-80 år. l/ilken typ av besvär som drabbade 
barnen angavs ej. Ingerslev (1973) diagnostiserade bruxofasetter och 
palpationsömhet i tuggmusklerna på två flickor, 7 och 12 år gamla, med 
täta huvudvärksanfall. Rakosi (1971) rapporterade att övergående käkleds
besvär förekommer hos fall med mjölkmolarförlust 
att sänkt bett uppkommer.

Även om direkta käkledsbesvär är sällsynta så 
visas vid palpation. Geering-Gaerny & Rakosi (19
palpation hos 40.9 % av 232 barn, 8-14 år gamla. Hos nästan samtliga 
fanns förhöjd tryckömhet på högra eller vänstra musc. pter. lat. Bes' 
var inte i något fall så stora att barnen klagat över smärta. Dorph, 
Carlsen & Solouj (1 973) angav att hos 97 personer mellan 14 och 25 år

som är så om fattande

ofta mus kel ömhet på-
fann mus kel ömhet vid

s nästan sam tliga
c. pter. lat . Besvären
er smärta . Dorph,
lian 14 o ch 25 år
ades symt om hos 25 %.
raften fö rhö jdes på
v starkar e. R amf .iord
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& Ash (1971) angav/ att bruxism stärker parodontiet hes unga individer med 
adekvat parodontalstöd. Förhöjd bitkraft genom träning beskrivs av F riel 
(1924), Worner (1939), Brekhus, Armstrong & Simon (1941) och Yurkstas 
(1953). Müller & Rohmert (1963) visade att träning av muskler hos icke
tränade individer gav förhöjd muskelkraft, medan träning av redan upp
tränade muskelgrupper ej gav högre värden för muskelkraften. Ahlgren 
et al. (1969) visade i en rapport om tre fall med hypertrofi av musc, 
masseter att bruxism, hypertrofi och förhöjd bitkraft har samband.
Eschler (1961) och Ramfjord & Ash (1971) anger att EMG-aktiviteten är 
förhöjd vid bruxism. Molin (1972) fann vid undersökning på vuxna patien
ter med funktionsrubbningar i tuggapparaten att värdet för den vertikalt 
riktade bitkraften hos dem var lägre än hos en kontrollgrupp utan symtom. 
Samma resultat erhöll Marklund & Molin (1972) även vid studium av hori
sontellt riktade isometriska muskelkrafter.

Eftersom bruxofasetter och tandgnissling ofta noteras hos barn och få 
uppgifter finns därom i litteraturen har följande frågor studerats för 
att bidraga till en kartläggning av förekomst, etiologi och symtom:

Hur stor är frekvensen av bruxofasetter hos barn och hur är könsför
delningen? (1 )*
Hur stor är graden av förslitning? (1)
\Iad betyder bettypen för uppkomst av bruxism? (1)
Finns samband mellan emotionella störningar och bruxism? (2)
l/ad betyder förekomsten av ocklusala interferenser för uppkomsten av
bruxism? (3)
Medför bruxism förhöjda bitkraftsvärden genom träningseffekt av tugg- 
musklerna? Har individer med större förslitning stor bitkraft? (4)
Har ärftliga faktorer betydelse för förekomsten av bruxism? (5)

MATERIAL OCH METODER

Materialet i arbete 1-4 bestod av barn från skolklasser i Umeå kommun.
I arbete 5 ingick tvillingar från hela l/ästerbotten. Barnens ålder var 
i genomsnitt 12 år utom i arbetet med förekomst av ocklusala interferen- 
ser, där barnen var 14 år.

*inom parentes skrivna siffror hänvisar till arbeten nämnda på sidan 3
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Etthundranittiosex barn ur normalklasser undersöktes för frekvensunder- 
sökningarna i arbetena 1 och 2. Barnen gick alla i femte klass, 1966-1967 
eller 1967-1968, i grundskolan i Umeå kommun och tillhörde 2 årskullar 
(904 barn). Metoden v/ar att undersöka slumpv/is uttagna hela klasser från 
skilda skolor på skilda håll i kommunen. Bortfallsprocenten var i arbete 1 
2.5 % och i arbete 2 4.5 % av/ elev/erna. Nittiosex av/ de barn som ingick i 
arbete 1 och gick i femte klass 1967-1968 ingick i bitkraftsundersök- 
ningen (4). Trettiotre tandgnisslare med registrerade bruxofasetter samt 
en kontrollgrupp på 45 barn ingick i arbete 3. De erhölls genom ett fråge
formulär beskrivet i arbete 1. Barnen i kontrollgruppen som saknade re
gistrerade bruxofasetter erhölls från samma klasser som tandgnisslarna.

Uppgift om tvillingarna slutligen erhölls genom Länsstyrelsens data
register i Umeå. Etthundrasjutton par från fyra årsklasser ingick med 
en medelålder vid undersökningstillfället av 12.1 (range 10.8-14.1) år. 
Bortfallet var 6 För att testa materialet mot andra tvillingmaterial 
uppmättes horisontell och vertikal överbitning, längd och vikt. Resul
taten överensstämde med dem som erhållits i andra tvillingmaterial.

Bruxism diagnostiserades i samtliga arbeten genom registrering av 
bruxofasetter (atypiska fasetter) på de permanenta tänderna. Fasetterna 
registrerades som bruxofasetter om de nådde dentinet eller passade ihop 
i extremt läge, dvs med underkäken förskjuten minst 3.5 mm från inter- 
kuspidationsläget. Förekomst av framglidnings- och sidoglidningsfasetter 
noterades. En detaljerad beskrivning av metoden finns i arbete 1. För 
att kunna göra en noggrann jämförelse av fasettmönstret på tvillingarna 
gjordes en direkt jämförelse inom paret genom visuell bestämning på 
gipsmodeller (5). Uppgift om tandgnissling och tandpressning erhölls 
genom att barnens målsmän besvarade frågeformulär (1). Gradering av för
slitningen erhölls genom registrering av emalj- och dentinfasetter.
Ingen gradering av förslitningen i dentinet gjordes. I den fortsatta 
framställningen användes beteckningarna bruxister och tandgnisslare.
Båda grupperna har bruxofasetter, hos tandgnisslarna har dessutom ljud 
rapporterats.

Förekomst av ocklusala interferenser som gav upphov till lateral glid
ning 0.5 mm vid övergång från retruderat läge till interkuspidations- 
läge samt balansinterferenser noterades i arbetena 3 och 5. l/ärdet 0.5 
mm valdes därför att lateral glidning av denna storleksordning ej skulle
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v/ara för vanlig i materialet, Ingervall (1 968 ) visade att 10-åriga flickor 
med postnormalt bett enligt Angle Kl 11:1 hade en sidaglidning av 0,28+0,05 
mm, range 0,0-1.1 .

Balansinterferenser registrerades med underkäken lateralt förskjuten 
dels 0-3 mm, dels mera än 3 mm, Värdet 3 mm valdes därför att det ungefär 
motsvarar underkäkens förskjutning till ett kusp mot kuspförhållande 
(Ingervall, 1972). Glidningen större än 3 mm valdes därför att balansin
terferenser kan förekomma i extrema lägen (Ramfjord & Ash, 1971),

På tvillingarna palperades musc, masseter och musc. pter. lat. Smärta 
eller ömhet vid palpation noterades som muskelömhet (5). Klassifice
ringen av den morfologiska ocklusionen i sagittalled gjordes enligt Angle. 
Horisontell och vertikal överbitning mättes enligt Lundström (1963).

Uppgift om emotionella störningar erhölls från anamnestiska uppgifter 
givna vid telefonintervju med barnens målsmän. En detaljerad beskrivning 
av metoden finns i arbete 2. Intervjuerna gjordes oberoende av den kli
niska undersökningen av en speciellt tränad tandsköterska. Svaren gav 
information om grövre miljöstörningar, nervösa störningar, motoriska 
störningar samt personlighetstyp. Frågorna var standardiserade och hade 
utarbetats av professor Ingvar Nyländer på Barnpsykiatriska kliniken i 
Umeå. De erhållna svaren utvärderades även av honom.

Bitkraften mättes på förstamolarerna med en apparatur, bitkraftsdyna- 
mometer, enligt Linderholm & Wennström (1970). Metoden beskrevs av 
Linderholm et al. (1971). Den gick i korthet ut på att bitkraften appli
cerades med tänderna i underkäkens habituella slutningsbana ca 4 mm 
från interkuspidationsläget. Bettöppningen berodde på arbetsdelens tjock
lek.

En uppfattning om ärftliga faktorers inverkan på uppkomsten av bruxism 
erhölls med tvillingmetodik (5).

TILLFÖRLITLIGHETEN I METODIKEN 
Registrering av bruxofasetter
Diagnostiseringen av bruxofasetter kontrollerades genom dubbelbestämning 
med 4 månaders mellanrum. Vid bedömning av tillhörighet till fasettgrupp 
konstaterades avvikelser i 3 fall av 42 barn (7 %), Två av dessa tre be
dömdes ha flera fasetter än vid det första undersökningstillfället, vil-
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ket kan bero på den relativt långa tiden mellan bestämningarna. Mätfelet 
i sidoglidningens storlek var 0.65 mm beräknad enligt formeln

B
i=1
2n

d. = skillnaden mellan två mätningar för fall ii 3
n = antal fall på vilka mätningar utfördes

Psykiatrisk bedömning
Bedömningen av barnens miljö och psykiska status var relativt grov. Där
för testades på 8 barn den psykiatriska bedömningen genom att jämföra 
diagnoserna erhållna från frågeformuläret med fullständiga journaler som 
fanns på dessa barn på Barnpsykiatriska kliniken. Mycket god överens
stämmelse erhölls därvid.

Registrering av ocklusala interferenser
Testning av frekvensen av ocklusala interferenser skedde genom dubbel
bestämning med en veckas mellanrum av 47 barn. Ett barn ur vardera tand- 
gnisslar- och kontrollgruppen bedömdes ha en lateralglidning 0.5 mm 
från retruderat läge till interkuspidationsläge endast vid det första 
undersökningstillfället. Dessa båda barn uteslöts ur undersökningen. En 
röntgenologisk testning av metoden företogs enligt Ingervall (1968). 
Överensstämmelse mellan klinisk och röntgenologisk registrering erhölls 
i 42 av 45 fall (93 %).

På 44 barn företogs dubbelbestämning av balansinterferenser. Sex fall 
registrerades vid första undersökningen och fem vid den andra.

Mätning av bitkraft
Mätfelet för ett enskilt värde för bitkraft på en given nivå erhölls 
genom beräkning av variationskoefficienten enligt formeln

v = -§" x 100 s

X X

l/ariationskoefficienten var 3.9 % 
för mycket lätt bitkraft.

= Standarddeviationen 
= medeltalet av sex registreringar

för maximal bitkraft och 14.1 %
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RESULTAT
Jämförelse mellan könen (1, 2, 4)
Det fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan könen i förekomst 
och lokalisation av bruxofasetter eller grad av förslitning (Tabell i). 
Stress, nervösa symtom eller motoriska störningar förekom lika ofta hos 
flickor och pojkar och ingen personlighetstyp var specifik för könen 
(Tabell i).

Hos de 12-åriga barnen skilde sig ej storleken av den volontära maximala 
bitkraften, medan på nivån mycket lätt bitkraft pojkarna hade signifikant 
högre bitkraftsvärden än flickorna (Tabell II)*

Tabell I* Jämförelse mellan pojkar och flickor i normalmaterialet (1) 
och (2). Siffrorna anger procent. Skillnaderna är ej statis
tiskt signifikanta

Pojkar Flickor

Förekomst av bruxofasetter 55 41
Endast framglidningsfasetter 35 30
Endast sidoglidningsfasetter 31 39
Både fram- och sidoglidningsfasetter 33 32
Förekomst av hörntänder i ocklusion 57 51
Förekomst av hörntänder med bruxofasetter 53 44
Frekvens av stressymtom 25 23
Frekvens av nervösa symtom 27 2 7
Frekvens av motoriska störningar
Personlighetstyp

27 20

Obestämd 74 79
Extrovert 9 3
Introvert 17 18
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Tabell II, Jämförelse mellan pojkar och flickor av/ bitkraftens storlek
på förstamolarerna, mätt.i kg, i bruxist- och kontrollgruppen

Bitkraft Po jkar
X S.D.

Flickor
X S.D.

Signifikansnivå

Bruxistgrupp
Maximal 48.3 9.7 45.0 8.7 n.s.
Mycket lätt 3.3 2.9 1.3 0.8 p C 0.01

Kontrollgrupp
Maximal 44.7 13.2 46.6 8.7 n.s.
Mycket lätt 2.6 1.4 1.6 1.4 p <0.05

Frekvens av/ bruxofasetter/bruxism (1, 2, 5)
Fyrtiosju procent av alla barn hade bruxofasetter i normalmaterialet av 
12-åringar. Femton procent av alla barn gnisslade enligt målsmännen 
tänder om natten. Av tandgnisslarna saknade tre registrerade bruxofaset- 
ter. Endast två barn hade observerats pressa tänder. I tvillingmaterialet 
var frekvensen bruxofasetter 54 Tandgnisslarna, dvs de barn som av an
höriga uppgivits gnissla tänder visade större förslitning av tänderna än 
de andra barnen. De hade nästan statistiskt signifikant oftare sidoglid- 
ningsfasetter i kombination med dentinfasetter.

Bettyp/bettförhållanden (1 )
Frekvensen avvikelser i ocklusionen i sagittalled framgår av Tabell III. 
Bettypen samt horisontell och vertikal överbitning hos barn med och utan 
bruxofasetter skilde sig ej statistiskt signifikant (Tabell IV). Om en 
individ hade någon hörntand i ocklusion fanns däremot signifikant oftare 
bruxofasetter som passade ihop med underkäken förskjuten 3.5 mm.
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Tabell III. Frekv/ens av/ olika bettyper hos 196 barn i åldern 11.8 år

Frekv/ens i procent

Sagittalplan
Lateralt

Normal ocklusion 85
Prenormal ocklusion 2
Postnormal ocklusion 13

Frontalt
Horisontell öv/erbitning 5 mm 13

V/ertikälplan
Vertikal öv/erbitning 5 mm 28

Tabell IV# Förekomst av/ bruxofasetter efter av/v/ikelse i ocklusionen
i sagittal- och v/ertikalplan, 161* resp 146 barn. Siffrorna 
anger procent. Skillnaderna är ej statistiskt signifikanta

F asetter Ej fasetter

Sagittalplan
Lateralt

Normal ocklusion 83.1 79.8
Prenormal ocklusion - 4.8
Postnormal ocklusion 16.9 15.5

F rontalt
Horisontell öv/erbitning 5 mm 11.3 14.7

Vertikalplan
Vertikal öv/erbitning ^ 5 mm uj Vj

J CD 22.7

♦Fall med en av/v/ikelse av/ \ kuspbredd är uteslutna
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Emotionella störningar (2)
Gruppen barn med bruxofas-etrter hade statistiskt signifikant oftare stress- 
symtom och nervösa störningar än gruppen utan fasetter (Tabell V ) . Skill
naden i frekvens mellan grupperna beträffande motoriska störningar var 
ej statistiskt säkerställd# Personlighetstypen visade däremot en nästan 
signifikant skillnad mellan grupperna. Antalet barn med utpräglad person
lighetstyp var större i bruxist- än icke bruxistgruppen. De senare hade 
en mer odeciderad personlighetstyp.

Tabell V. Emotionella störningar och personlighetstyp fördelade efter 
förekomst av registrerade bruxofasetter hos 192 barn. Siff
rorna anger procent

Fasetter Ej fasetter Signifikansnivå

Stressymtom 36.3 12.9 p< 0.001
Nervösa symtom 37.4 17.8 p< 0.01
Motoriska störningar 26.4 21 .0 n. s.

Personlighetstyp
Obestämd 70.3 83.2 1
Extrovert 8.8 2.0 U<0.05

Introvert 20.9 14.9 J
□cklusala interferenser (3, 5)
I en grupp barn med såväl rapporterad tandgnissling som registrerade 
bruxofasetter, hade 53 % ocklusala interferenser medan frekvensen var 
29 % i en kontrollgrupp utan registrerade bruxofasetter. Denna skillnad 
var nästan statistiskt signifikant (Tabell VI). I tvillingmaterialet 
framkom med samma registreringsmetod ingen statistiskt signifikant 
skillnad i frekvensen ocklusala interferenser hos bruxister och icke 
bruxister. Trettiotre procent av tvillingarna hade ocklusala interfe
renser (Tabell Vi).
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Tabell VI. Förekomst av ocklusala interferenser hos en grupp tandgniss- 
lare och en grupp bruxister. Siffrorna anger procent

Ocklusala interferenser Signifikansnivå

78 barn (3)
T andgnisslare 55.0 1
Kontrollgrupp 29.0 > 0.01 <Cp<; 0.05

228 barn (5)
Bruxister 30.6 Ï
Kontrollgrupp 34.6 > n . s .

Palpationsömhet i tuggmuskler (5 )
Muskelömhet i en eller flera muskler framkom endast vid palpation och 
registrerades hos 27 % av tvillingarna. Antalet individer med enkelsidiga 
symtom i en muskelgrupp översteg kraftigt antalet med dubbelsidiga. Det 
framkom ingen statistiskt säkerställd skillnad i frekvens av muskel
ömhet mellan bruxist- och icke bruxistgruppen.

Bitkraftsvärden (4 )
Det fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad i bitkraftsvärden mellan 
tandgnisslar- eller bruxistgruppér och icke bruxistgruppen varken vid 
maximal bitkraftsnivå eller vid lägre nivåer. Barn med större förslitning 
av tänderna dvs med dentinfasetter, extrema sidoglidningsfasetter eller 
en kombination av de två fasettyperna visade inte heller förhöjda bit
kraf tsvärden <

Ärftliga faktorer (5 )
Enäggiga tvillingar hade statistiskt signifikant oftare samma fasett- 
mönster hos båda individerna i paret än de tvåäggiga. Om en enäggig 
tvilling hade atypiska fasetter var sannolikheten således statistiskt 
signifikant större att den andra tvillingen också hade atypiska fasetter 
(Tabell VII). Ärftliga faktorer hade ingen statistiskt säkerställd bety- 
-delse för förekomsten av ocklusala interferenser eller muskelömhet.
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Tabell \/II. Fördelning av/ en- och tvåäggiga tvillingpar efter förekomst 
av bruxofasetter, muskelömhet och ocklusala interferenser

Antal par 
materialet

varur
hämtats

Enäggiga Tvåäggiga
Siffrorna anger % 
inom varje grupp

Signifikans- 
nivå

117

Båda inom paret 
har eller saknar 
bruxofasetter 96.4 57.3 p <0.001

117
Samma typ av fa
setter inom paret 39.3 11.2 p <0.001

50
Muskelömhet hos 
båda inom paret 28.6 22.2 n. s.

62

Ocklusala inter- 
ferenser hos båda 
inom paret 22.2 20.5 n. s.

DISKUSSION
Materialet
Eftersom det är lättare att få kontrollmaterial hos skolbarn än hos vuxna 
kan en kartläggning av förekomst av bruxism i barnaåldern vara av värde 
för att belysa etiologi och symtombild. Barnen i kontrollgrupperna vistas 
liksom barnen i bruxistgrupperna i skolan under sin arbetsdag och möter 
där likvärdiga yttre betingelser. Genom att skolklasserna är oselekterade 
representerar barnen ett normalmaterial enligt normalkurvans fördelning 
med undantag för de barn som går i specialklasser.

Barnen som ingick i undersökningarna var i 12-årsåldern. Tolv år var 
en lämplig ålder ur dental synpunkt, eftersom gruppen barn med bruxo- 
fasetter var nästan lika stor som icke bruxistgruppen. Hos vuxna ökar 
förslitningen på tänderna och det blir svårare att skilja bruxofasetter 
från fasetter som uppstått vid tuggning (Weinberg, 1961). Den dentala 
mognaden ligger hos 12-åringar mellan dental stage 3 och dental stage 4 
(Björk, Krebs & Solom, 1964). Framtänder och molarer har då varit erum- 
perade åtskilliga år, varför skillnader i slitning av tänderna lätt kan 
iakttagas. Trångställningar hade i allmänhet ej hunnit etableras. Gm 
trångställning var förhanden var vid denna tidpunkt hörntänderna i över
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käken eller andra premolarerna i underkäken ofta retinerade eller nådde 
ej ocklusionsplanet. Trångställningsfrekvensen är hög i Umeå bl a på 
grund av/ att för tidiga mjölkmolarförluster var v/anliga i dessa årsklas
ser. Thilander & Myrberg (1973) redovisade 26.3 % med en trångställning 

2 mm i ett material från normalklasser i Umeå kommun. I föreliggande 
normalklassmaterial extraherades premolarer på grund av trångställning 
hos ca 10 % i varje årsklass. Från psykiatrisk synpunkt var 12-årsåldern 
lämplig därför att barnen var samarbetsvilliga och förstod instruktioner 
väl. De hade i allmänhet inte hunnit så långt i puberteten, då problem 
kan te sig mer svårlösta. Burman & Nyländer (1969) rapporterade t ex i 
en Umeå-undersökning att barn med skolproblem visade en överrepresenta
tion i årskurserna 7-9. Då är barnen 13-16 år gamla.
Alla barn som ingick i undersökningen, både bruxist- och kontroll

gruppen undersöktes hos barntandläkaren en gång per år. Bortfallspro
centen var liten i denna årsgrupp. Ingen hade sökt själv för bruxism 
utan alla undersöktes från samma utgångsläge.

Materialet kan anses representera 12-åriga pojkar och flickor i 
grundskolans normalklasser genom det slumpvisa uttaget av skolklasser 
(1, 2).

Diagnostisering av bruxofasetter och tandgnissling
Med extremt ocklusionsläge menades att fasetterna skulle ha kontakt då 
underkäken var förskjuten minst 3.3 mm från interkuspidationsläget. 
Underkäkens kontaktrörelser är i allmänhet mindre än 2 mm (Krogh-Poulsen 
& Olsson, 1968). Tre och en halv mm valdes som nedre gräns för extrema 
rörelser för att få bort gränsfallen. Kraftigt slitna tänder hos barn 
tyder på bruxism (Ramfjord, 1963). Dentinfasetter togs därför också som 
kriterium för bruxism.

Tre av barnen som av anhörig rapporterats gnissla tänder saknade re
gistrerade bruxofasetter. Det kan bero på att felaktig information 
om tandgnissling uppgetts men också på en felaktig diagnostisering 
eller att bruxism förekom närmare interkuspidationsläget. Fasetterna 
som uppstår vid bruxism i eller nära det retruderade läget eller inter- 
kuspidationsläget kan vara svåra att skilja från tuggfasetter (Ramfjord 
& Ash, 1966; Krogh-Poulsen & Olsson, 1968).

Gränsen mellan bruxister och icke bruxister är självfallet ej skarp.
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I gruppen icke bruxister kom att ingå gränsfall med ockluderande fasetter 
i mindre lateralförskjutna lägen och barn vars bruxism ännu ej resulterat 
i fasetter.

F asettmönster
Bruxofasetter registrerades oftast på fram- och hörntänder. Flera för
fattare har angett dessa tänder som predilektionsställen för bruxofa- 
setter.

På molarerna registrerades inte dentinfasetter i något fall. Siegel 
(i960) fann inte något tecken på onormal abrasion på molarerna hos 
65 friska barn vid jämförelse med lika många spastiska barn, hos vilka 
abrasion kunde förekomma.
Tomnends (1959) och Horouiitz1 (1 963) iakttagelse av överensstämmande

fasettmönster hos enstaka enäggiga tvillingpar bekräftades i tvilling- 
undersökningen. Fasettmönstret var statistiskt signifikant oftare lika 
hos de enäggiga än hos de tvåäggiga tvillingarna, varför ärftliga fak
torer har betydelse för förekomsten av bruxism.

Könsskillnader
Ingen statistiskt säkerställd skillnad i frekvens av bruxofasetter 
framkom mellan pojkar och flickor (1). Hos vuxna har man inte i epide- 
miologiska studier funnit någon påtaglig skillnad i frekvens av medveten 
bruxism hos män och kvinnor (Agerberg & Carlsson, 1972; Helkimo, 1974). 
Dessa resultat kan jämföras med undersökningar av könsfördelningen av 
käkdysfunktionssyndromet hos vuxna, eftersom bruxism ofta ingår i detta 
(Carlsson & Svärdström, 1971). Kliniska undersökningar av patienter med 
funktionsruhbningar i tuggapparaten har genomgående visat en övervikt 
för kvinnor. Agerberg & Carlsson (1972) och Helkimo et al. (1972) fann 
emellertid i epidemiologiska studier betydligt jämnare fördelning mellan 
män och kvinnor beträffande dysfunktionssymtom i tuggapparaten än vad 
som tidigare rapporterats i kliniska material.

Bettyp/b ettförhållanden
Något samband mellan uppkomst av bruxofasetter och olika typ av morfo- 
logisk ocklusion kunde ej påvisas. Detta överensstämde med resultat er
hållna av Kruse (1965), Ramfjord & Ash (1966), Molin & Levi (1966),
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Posselt (1971) och Solberg et al, (1972), Leof (1944) rapporterade 
emellertid samband mellan förekomst av djupt bett och bruxism. 
Krogh-Poulsen & Olsson (1968) angav att djupbett i förening med branta 
kuspar endast ger interferenser om ockluderande kuspplan ej är parallella 
eller överkäkens kuspplan är brantare än ockluderande plan i underkäken. 
En selektion av djupbett av sådan typ kan finnas i ett bettfysiologiskt 
patientmaterial.

Barn med hörntänder hade signifikant oftare sidoglidningsfasetter me
dan ingen signifikant skillnad fanns i antalet framglidningsfasetter hos 
barn med och utan hörntänder (1, 5). Skillnaden i frekvensen av fasetter 
kan bero på att den dentala åldern är högre dvs antalet tandkontakter 
större, då hörntänderna erumperat. En orsak till skillnaden i lokalisa- 
tion av fasetter kan också vara att hörntänderna stimulerar till en 
ökad frekvens av lateralrörelser.

Emotionella störningar
Emotionella störningar hos barn växlar med årstiderna med färre symtom 
på sommaren. Förekomst av bruxofasetter behöver alltså inte betyda att 
bruxism pågår just för tillfället (Graf, 1969). Burman & Nyländer (1969) 
har visat att skolbarn har flera nervösa symtom under terminerna än 
under skolloven. Föreliggande undersökning är gjord med spridning över 
terminerna varför alla årstider utom sommaren är representerade. Efter
som emotionella störningar är mindre vanliga på sommaren är det troligt 
att bruxism också är det. Uppgifterna om de nervösa besvären erhölls 
efter intervju med föräldrarna. Frågorna ställdes så att svaren avspeg
lade patientens psyke under en längre tid. Diagnoserna blev därför san
nolikt inte beroende av årstider.

Någon skillnad i styrka av emotionella störningar kunde ej påvisas 
mellan en tandgnisslargrupp och en bruxistgrupp (2). Graden av emotio
nell störning påverkade inte grad eller belägenhet av förslitning.

Det var 13 % av barnen utan registrerade fasetter i normalklasserna 
som enligt uppgift hade stressymtom resp 18 % som hade nervösa störningar, 
men inte hade registrerade bruxofasetter. Det är möjligt att dessa barn 
utgör en potentiell bruxistgrupp. Bruxism skulle kunna utlösas dels vid 
ökad emotionell belastning, dels vid uppkomst av eller ökad känslighet 
för ocklusala interferenser. Något bevis för att stressade eller nervöst
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störda barn förr eller senare blir bruxister finns dock ej.
En direkt jämförelse mellan resultaten i denna och andra undersökningar 

är svår att göra eftersom materialen är olika. Resultaten v/isar att 
bruxism redan hos barn har samband med emotionella störningar. Molin & 
Le\/i (1966) Olkinuora (1972) och andra redovisade en hög frekvens av emo
tionella störningar hos vuxna patienter med bruxism.

Ocklusala interferenser
Det är tänkbart att bruxofasetterna orsakades av gnissling när en tand 
befann sig i eruption. Gnisslingen försvann då hindret för ett stabilt 
ocklusionsläge slitits ned. För detta talar de resultat Ingervall (1968) 
redovisade på 10-åriga och 11-åriga flickor med normal ocklusion. Om
fånget av lateralrörelse vid glidning från retruderat läge till inter-/
kuspidationsläge var 0.36 mm resp 0.15 mm i medeltal i de två grupperna. 
Bruxofasetter på nyligen erumperade hörntänder kan betyda att bruxism 
pågår.

I tandgnisslargruppen var antalet lateralförande interferenser >> 0.5 
mm vid glidning från retruderat läge till interkuspidationsläge högre 
än i en kontrollgrupp utan registrerade bruxofasetter (3). Denna skill
nad i frekvens erhölls inte om bruxistgruppen i tvillingmaterialet, där 
eventuella tandgnisslare ingick (5), jämfördes med samma kontrollgrupp 
(Tabell VI). Eventuellt har förekomsten av ocklusala interferenser av 
ovan angiven typ betydelse för uppkomsten av tandgnissling. Enligt 
Ramfjord & Ash (1966) beror ljudet vid bruxism bl a på storleken av om
rådet inom vilket gnisslingen sker. Ett visst omfång av rörelse och 
kraft måste föreligga för att ljud skall uppkomma.

En jämförelse mellan en- och tvåäggiga tvillinggrupper beträffande 
förekomst av ocklusala interferenser visade att den styrs av icke gene
tiska faktorer (5).

Bitkraft
Bruxistgruppen uppvisade inte högre bitkraftsvärden än kontrollgruppen 
utan registrerade bruxofasetter. Tandgnisslargruppen hade högre värden 
än de andra bruxisterna och kontrollgruppen på olika bitkraftsnivåer. 
Skillnaden var dock ej statistiskt säkerställd (4). För att testa detta 
resultat togs en ny grupp tandgnisslare i överensstämmande ålder ut
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medelst samma typ av frågeformulär som i arbete 1 (opublicerade resultat). 
På dessa 12 barn mättes bitkraften enligt samma metodik som i arbete 4. 
Bitkraftsvärdena i denna grupp låg på samma nivå som för tandgnisslar- 
gruppen i arbete 4. Resultaten överensstämde ej med dem som redovisades 
för tre extrema fall av Ahlgren et al, (1969), Dessa fall hade emeller
tid förutom hyperaktivitet och hypertrofi av massetermuskeln en liten 
angulusvinkel. Aven Ringqvist (1973) visade att bitkraften positivt på
verkades av ökade mått av underkäken och en minskning av angulusvinkeln. 
Ansiktsmorfologin betyder sannolikt mera än bruxism för variationer i 
bitkraft. Marklund & Molin (1972) visade att den horisontella kraft som 
utövas av underkäken endast uppgår till en tiondel av den vertikalt rik
tade kraften. Tandgnissling försiggår i extremlägen huvudsakligen med 
horisontellt riktade krafter (Ramfjord & Ash, 1966).

Molin (1972) visade i en undersökning på vuxna sänkta bitkraftsvärden 
på patienter med käkledsbesvär. Då bitkraften mättes på höger och vänster 
sidas premolarer visade bägge sidorna lägre värden än hos en kontroll
grupp även om endast den ena sidan var afficierad. Nedsatta bitkrafts- 
värden eller smärta vid hopbitningen förekom ej hos tandgnisslarna i 
denna undersökning. Det kan bero på vävnadernas förmåga hos barn att 
reorganisera sig på nya stimuli (Moore» 1956; Fröhlich » 1966).

Käkledsbesvär rapporteras sällan hos barn. En anledning kan vara att 
besvären oftast är så lätta att de ej ger barnen anledning att söka vård.
I det föreliggande materialet förekom ömhet vid palpation hos vart fjärde 
barn, medan inget av dem hade subjektiva besvär (5). Hos vuxna är dock 
muskelömhet ofta förenad med andra dysfunktionssymtom i tuggapparaten 
(Helkimo, 1974). Man kan även misstänka underdiagnostik där besvär som 
huvudvärk förekommer (Greene » 1973).

Att proprioceptionen i parodontiet förmodligen spelar en roll för ut
lösningen av bruxism pekar en undersökning av hjärnskadade barn på 
(Lindqvist & Heijbel, 1974). Onormal förslitning förekom statistiskt 
säkerställt oftare i den grupp av barn, som var svårast mentalt retar
derade (IQ<45). Sådan grad av förslitning förekom ej hos de förut un
dersökta normalbegåvade barnen. Av de svårast mentalt retarderade barnen 
befann sig hälften på en utvecklingsnivå av 6 månader och samtliga dessa 
hade onormal slitning. De övriga befann sig på ettårsnivån, då troligen 
normala skyddsreflexer eller förmåga att uppfatta smärta i parodontiet 
utvecklas.
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Undersökningen har visat en hög frekvens a\/ bruxofasetter hos 12- 
åriga barn. Förekomsten av bruxofasetter är emellertid inget bevis 
för pågående bruxism. Det man säkert kan säga är att hos barn med såda
na fasetter har bruxism förekommit under någon period men inte tid
punkten för denna. I de föreliggande studierna har visats att frekvens 
och lokalisation av bruxofasetter inte visade någon skillnad mellan 
könen. Säkerställda samband har redovisats mellan några olika faktorer 
och bruxism: emotionella störningar, ocklusala interferenser och ärft
liga förhållanden. Resultaten i ett efterföljande arbete omfattande 
hjärnskadade barn, tyder på att förändringar i proprioceptionen i paro- 
dontier och tuggmuskler har betydelse för uppkomsten av bruxism. Hypo
tesen att barn med bruxofasetter och rapporterad tandgnissling skulle 
prestera förhöjda bitkraftsvärden verifierades ej.

Bruxism har ett komplext orsakssammanhang. Bruxism är vanlig i befolk
ningen. Nästan hälften av normalmaterialet av 12-åriga barn i undersök
ningen hade haft eller hade bruxism enligt den använda definitionen dvs 
förekomst av bruxofasetter och tandgnissling. Frekvenssiffrorna är ännu 
högre för vuxna. Vetskap saknas om i hur hög procent barn med bruxism 
sedermera som vuxna får besvär i tuggapparaten. För att få svar härpå 
fordras longitudinella undersökningar. Hos barn i 12-årsåldern tycks 
bruxism inte ha lett till några allvarliga följder eller subjektiva 
besvär, utöver bruxofasetter på tänderna, oftast av måttligt omfång, 
och hos vissa barn en lätt palpationsömhet i tuggmusklerna. Vilka följ
der en fortsatt bruxism skulle kunna leda till kan inte säkert sägas 
utan longitudinella studier, men det är känt att bruxism hos vuxna kan 
ge upphov till skador och förändringar i olika delar av tuggapparaten. 
Det är därför sannolikt att ett ökat intresse bör visas för diagnostise- 
ring och behandling av bruxism redan hos barn.

23



GENERAL SUMMARY AND CGNCLUSIDNS

The aim of the investigation tuas to study in children:

1 the frequency and sex-distribution of bruxism as judged by the 
occurrence of bruxo facets and teeth-grinding;
the importance of malocclusion to the etiology of bruxism;

2 the connection between the occurrence of emotional disorders and 
bruxism;

3 the importance of occlusal interferences in the etiology of bruxism;

4 bite-force values in bruxists and a control group;

5 the influence of hereditary factors on the etiology of bruxism.

1. In a normal material of 12-year-olds almost half the children had 
bruxo facets. Fifteen per cent were reported by parents or guardians
to have audible teeth-grinding, while one per cent clenched their teeth. 
Those who ground their teeth audibly showed greater dental wear. With 
increased dental age there was also increased wear. Those children with 
canines in contact with antagonists showed extreme lateral contact facet 
more often than children whose canines had not erupted. There was no sex 
difference regarding the frequency or localisation of bruxo facets.

There was no statistically established difference in the frequency of 
malocclusion between children with recorded bruxo facets and those 
without.

2. There was a significantly higher frequency of stress symptoms and 
nervous disorders in children with bruxo facets than in other children. 
Those with bruxo facets also had more pronounced personality types than 
the others. There was however no difference between the groups in the 
occurrence of motor disorders.
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3, In 33 teeth-grinders aged 14, occlusal interferences of a certain 
type were noted almost significantly more often than in a control 
group of 45 children without either known audible teeth-grinding or 
recorded bruxo facets. Occlusal interference was defined as non
functional side interference and/or the occurrence of lateral slide 
^ 0.5 mm on moving from the retruded contact position to the inter- 
cuspal position. Occlusal interferences may thus be of importance in 
the etiology of teeth-grinding.

4. There was no difference in voluntary isometric bite-force values 
between bruxists and a control group, either at maximal bite-force 
levels or at lower levels. Children with greater dental wear, i.e. 
with dentine facets, or children with extreme lateral contact facets 
did not show increased maximal bite-force values according to a 
control group. The hypothesis that the existence of bruxism would 
mean higher bite-force values because of "exercise effect" was not 
verified.

5. Using twin methodology, heredity was studied in 117 pairs of twins, 
28 pairs of whom were monozygotic. The average age was 12.1 years. In 
monozygotic pairs, the same facet pattern in both twins was found in 
a statistically established higher frequency than in dizygotic pairs. 
Hereditary factors were of no statistically established importance in 
the occurrence of occlusal interferences or palpation tenderness in 
masticatory muscles.
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