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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1.1 Εισαγωγή 

   Το στοματογναθικό σύστημα είναι μια λειτουργική μονάδα η οποία αποτελείται 

από τις γνάθους, τα δόντια, τις κροταφογναθικές διαρθρώσεις, τους μύες της κάτω 

γνάθου, τους μύες της γλώσσας, τα χείλη, τις παρειές και τέλος από τα αγγεία και τα 

νεύρα όλων αυτών των ιστών. 

   Η αρμονική συνεργασία των ανωτέρω στοιχείων είναι απαραίτητη για τη 

λειτουργική ικανότητα και απόδοση του στοματογναθικού συστήματος. Οι σχέσεις 

μεταξύ των παραμέτρων που το απαρτίζουν και των υπολοίπων συστημάτων του 

οργανισμού είναι πολύπλοκη. Μια απλοποιημένη μορφή  της σχέσης αυτής μπορεί 

να εκφραστεί στην παρακάτω εικόνα.

 

1 

Εικόνα 1.1 Οι σχέσεις μεταξύ των κυριοτέρων στοιχείων του στοματογναθικού συστήματος και του κεντρικού 
νευρικού συστήματος .( Τροποποιημένο από ''Λειτουργία και δυσλειτουργία στοματογναθικού συστήματος , 
Δρούκας, Εκδόσεις Παρισιάνου).  

ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ

ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΕΣ 
ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

ΓΝΑΘΟΙ - ΜΥΕΣ

Κ.Ν.Σ
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1.2 Το σπλαχνικό κρανίο 

   Το σπλαχνικό κρανίο βρίσκεται στην πρόσθια μοίρα της βάσης. Αποτελείται 

αμφίπλευρα από την πρόσθια κάτω μοίρα του μετωπιαίου οστού,την άνω γνάθο, το 

ζυγωματικό οστούν και τη ζυγωματική απόφυση του κροταφικού οστού, το 

υπερώιο, τα ρινικά και δακρυικά οστά, το ηθμοειδές οστούν ,τα πτερυγοειδή 

πέταλα του σφηνοειδούς , τη μονοφυή ύνιδα και την κάτω γνάθο.

Εικόνα 1.2 Πρόσθια άποψη σπλαγνικού και εγκεφαλικού κρανίου. (Τροποποιημένο από Netter F. Άτλαντα 
ανατομικής του ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδη)  

 

 

   Το προσωπικό κρανίο διαιρείται σε τρία τριτημόρια. Το άνω τριτημόριο 

περιλαμβάνει τα υπερκόγχια τόξα, την αμέσως πάνω απο τη μετωπορινική ραφή 
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έκταση του μετωπιαίου οστού και την περιοχή της μετωποζυγωματικής ραφής. Ως 

μέσο τριτημόριο θεωρείται η περιοχή του σπλαγνικού κρανίου που ορίζεται από τα 

υπερκόγχια τόξα και τη μετωπορινική ραφή προς τα άνω και το μασητικό επίπεδο 

του άνω οδοντικού φραγμού ή της τυχόν νωδής υπολειμματικής ακρολοφίας προς 

τα κάτω. Προς τα πίσω εκτείνεται μέχρι τη βάση του κρανίου και περιλαμβάνει τα 

παρακάτω οστά. 

1. 

2. 

Τα δύο ρινικά 

3. 

Τα δύο δακρυικά 

4. 

Τα δύο ζυγωματικά και τις ζυγωματικές αποφύσεις των κροταφικών οστών 

(ζυγωματικά τόξα) 

5. 

Τις δύο κροταφικές γλήνες και το πρόσθιο αρθρικό φύμα 

6. 

Την άνω γνάθο 

7. 

Το ηθμοειδές οστούν (ηθμοειδείς κυψέλες,μέση και άνω ρινική κόγχη) 

8. 

Την ύνιδα 

9. 

Τις δύο κάτω ρινικές κόγχες 

10. 

Τα δύο υπερώια οστά 

Το σφηνοειδές. 

Το κάτω τριτημόριο αποτελείται αποκλειστικά απο το οστούν της κάτω γνάθου.

1.3 

2 

Η άνω και κάτω γνάθοι 

   Η άνω γνάθος είναι διφυές οστούν τα δύο μισά του οποίου ενώνονται στη μέση 

γραμμή. Αποτελείται απο το σώμα και τέσσερις αποφύσεις. Αυτές είναι α ) η 

μετωπιαία που συνάπτεται με το μετωπιαίο οστούν και το ρινικό για το σχηματισμό 
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του απιοειδούς στομίου της ρινός β ) η φατνιακή που φέρει τα οδοντικά φατνία, γ ) 

η ζυγωματική που συνάπτεται με το ζυγωματικό οστούν και εκτείνεται προς τα πίσω 

σαν υποκροτάφια επιφάνεια και δ ) η υπερώια που συμμετέχει κυρίως μαζί με τις 

φατνιακές αποφύσεις και το οριζόντιο πέταλο του υπερωίου στο σχηματισμό της 

σκληρής υπερώας. Στη σκληρή υπερώα διακρίνεται η μέση υπερώια ραφή που 

καταλήγει στον τομικό πόρο, η τομική ραφή, η εγκάρσια υπερώια ραφή, το έλλασον 

και κυρίως το μείζον υπερώιο τρήμα από τα οποία εξέρχονται τα πρόσθια υπερώια 

αγγεία και νεύρα. Προς τα πίσω, ανευρίσκεται η οπίσθια υπερώια άκανθα.Το σώμα 

της άνω γνάθου περιγράφεται σαν τετράπλευρη πυραμίδα με βάση τη ρινική 

κοιλότητα και κορυφή τη ζυγωματική απόφυση. 

   Η κάτω γνάθος έχει σχήμα παραβολικό. Αποτελείται από το σώμα και τους 

κλάδους με τους οποίους ενώνεται στην περιοχή των γωνιών. Το σώμα φέρει τη 

γενειακή σύμφυση και πλάγια από αυτή τα γενειακά ογκώματα, τα οποία καθώς 

ενώνονται με το συμπαγές κάτω χείλος σχηματίζουν το γένειο. Στην έσω επιφάνεια 

του σώματος, αντίστοιχα προς τη μέση γραμμή, βρίσκεται η γενειακή άκανθα στην 

οποία καταφύονται οι γενειοϋοειδείς και γενειογλωσσικοί  μύες. Πιο πλάγια  και 

κάτω από το χείλος της έσω λοξής γραμμής βρίσκεται το διγαστορικό βοθρίο  για 

την κατάφυση της πρόσθιας γαστέρας του διγάστορα. Στο πλάγιο της έσω 

επιφάνειας και πάνω από το τέλος της έσω λοξής γραμμής βρίσκεται το 

υπογλώσσιο βοθρίο που αποτελεί  την κοίτη του υπογλωσσίου αδένα, ενώ κάτω 

από την έσω λοξή γραμμή βρίσκονται ο υπογνάθιος βόθρος και πιο πίσω η 

γναθοϋοειδής αύλακα. Η έσω λοξή γραμμή αποτελεί το καταφυτικό πεδίο του 

γναθοϋοειδούς μυός ο οποίος και συνιστά το έδαφος του στόματος. Στην έσω 



ΚΕΦ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 
 

 
5 

 

επιφάνεια της γωνίας βρίσκεται το πτερυγοειδές τράχυσμα, για την κατάφυση του 

έσω πτερυγοειδή. Ανάλογη περιοχή υπάρχει στην έξω επιφάνεια για την κατάφυση 

του μασητήρα. 

   Ο κλάδος της κάτω γνάθου αρχίζει από τη γωνία και καταλήγει προς τα πάνω στην 

κονδυλοειδή και κορωνοειδή απόφυση που χωρίζονται με τη μηνοειδή εντομή. Η 

γωνία που  αποτελεί μικρής αντιστάσεως περιοχή, ευπαθή σε κατάγματα, στην έξω 

επιφάνεια φέρει την κατάφυση του μασητήρα και στην έσω την κατάφυση του έσω 

πτερυγοειδή μυ. Η κονδυλοειδής απόφυση απολήγει στον κόνδυλο, ο επιμήκης 

άξονας του οποίου κατευθύνεται προς τα έσω και πίσω. Η ένωση κονδύλου και 

γνάθου γίνεται μέσω του αυχένα, ενώ η κεφαλή του κλίνει ελαφρά προς τα εμπρός, 

έτσι που η επιφάνεια  που αρθρώνεται με την κροταφική γλήνη στρέφεται προς τα 

πάνω και εμπρός. Κάτω από την κεφαλή, στην πρόσθια επιφάνεια του αυχένα του 

κονδύλου, βρίσκεται το πτερυγοειδές βοθρίο για την κατάφυση του έξω 

πτερυγοειδούς μυός. Η κορωνοειδής απόφυση, που απολήγει σε οξύαιχμο άκρο, 

αποτελεί καταφυτικό πεδίο του κροταφίτη μυος. Στην έσω επιφάνεια του κλάδου 

και προς τη μεσότητα βρίσκεται το έσω γναθιαίο τρήμα, αμέσως πίσω από τη 

γλωσσίδα  που αποτελεί τη συνέχεια της γναθοϋοειδούς αύλακας. Από το έσω 

γναθιαίο τρήμα αρχίζει ο γναθικός  πόρος, μέσα στον οποίο πορεύεται το 

αγγειονευρώδες δεμάτιο της κάτω γνάθου. Ο πόρος αφού διατρέξει το σώμα κάτω 

από τις ρίζες  των οπισθίων δοντιών, στην περιοχή των προγομφίων αποσχίζεται σε 

δύο μικρότερους, τον τομικό στενότερο για τους τομείς και τον ευρύτερο που 

καταλήγει στο γενειακό τρήμα. 
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   Η φατνιακή απόφυση όπως και στην άνω γνάθο φιλοξενεί τα οδοντικά φατνία. Η 

ύπαρξη της φατνιακής απόφυσης συνδέεται άρρηκτα με την παρουσία των δοντιών, 

αφού μετά την απώλεια αυτών το φατνιακό οστούν αντικαθίσταται από συμπαγές 

φλοιώδες οστικό πέταλο.2   

   Η κάτω γνάθος παρουσιάζει εξωτερικό και εσωτερικό στρώμα φλοιώδους οστού 

και περικλείει τη σπογγώδη μοίρα. Ο εξωτερικός φλοιός είναι ιδιαίτερα ισχυρός. 

Είναι παχύτερος στην περιοχή του γενείου και ενισχύεται ιδιαίτερα στην περιοχή 

της έξω λοξής γραμμής. Η έξω λοξή γραμμή διαδράμει με  ουραία κατεύθυνση 

εκκινώντας από την κορωνοειδή απόφυση και συνήθως είναι διακριτή μέχρι την 

περιοχή του 1ου κάτω γομφίου. Σε πιο λεπτομερείς έρευνες καταδεικνύεται ότι στην 

πρόσθια (γενειακή) περιοχή ο φλοιός  στο κάτω χείλος παρουσιάζεται ισχυρότερος 

ενώ στην περιοχή των σωφρονιστήρων ο παχύτερος φλοιός βρίσκεται αντίστοιχα με 

το άνω χείλος. Στο οδοντοφόρο τμήμα που αποτελεί τη φατνιακή απόφυση, το 

πάχος του φλοιού ποικίλλει.3 

   Ο πόρος του κάτω φατνιακού διατρέχει την κάτω γνάθο από τη γλωσσίδα μέχρι το 

γενειακό τρήμα σε μια κοίλη πορεία εκ των άνω προς τα κάτω. Στην περιοχή της 

εισόδου του δεματίου, ο πόρος βρίσκεται εγγύτερα στον εξωτερικό φλοιό και το 

κάτω χείλος και στο χαμηλότερο του σημείο απέχει απο το κάτω χείλος 8-10mm. 

Κατά μέσο όρο έχει πάχος 5 mm.4,5 Το γενειακό τρήμα βρίσκεται στη μεσότητα της 

απόστασης μεταξύ κάτω χείλους της κάτω γνάθου και της κορυφής της φατνιακής 

απόφυσης. Κατά την κάθετη έννοια βρίσκεται συχνότερα λίγο πιο χαμηλά από τα 

ακρορίζια και μεταξύ των ριζών των κάτω προγομφίων, μπορεί όμως να βρεθεί και 

κάτω από το ακρορίζιο του 1ου η 2ου προγομφίου αντίστοιχα. Επίσης πρέπει να 
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υπογραμμισθεί ότι κατά το ορίζοντιο επίπεδο βρίσκεται σε θέση υψηλότερη από ότι 

το ακρορίζιο του κυνόδοντα. 

1.4 Η κροταφογναθική διάρθρωση 

   Η κροταφογναθική διάρθρωση  συνδέει κινητικά τους κονδύλους της κάτω γνάθου 

με την κροταφική γλήνη του λεπιδοειδούς οστού. Μεταξύ των δύο αρθρικών 

επιφανειών παρεμβάλλεται ο διάρθριος χόνδρος ή δίσκος. 

   Η διάρθρωση της κάτω γνάθου με το κρανίο είναι αμφοτερόπλευρη, κατά τη 

διάρκεια δε των κινήσεών της λειτουργούν ταυτόχρονα και οι δύο αρθρώσεις ενώ 

ποτέ δεν παρατηρείται σε φυσιολογικές καταστάσεις ετερόπλευρη λειτουργία. Τα 

οστικά μέρη της κροταφογναθικής διάρθρωσης είναι : α ) η κροταφική γλήνη με το 

πρόσθιο αρθρικό φύμα και  β ) ο κόνδυλος της κάτω γνάθου. Η άρθρωση 

περιβάλλεται από τον αρθρικό θύλακο, ο οποίος περιέχει το αρθρικό υγρό.

1.5 

2  

Μυολογία Στοματογναθικού συστήματος 

   Οι μύες που συμμετέχουν στη λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος είναι 

οι ανασπώντες και κατασπώντες την άνω γνάθο. Ονομάζονται και μασητήριοι μύες 

με τη στενή έννοια του όρου και είναι τέσσερις σε κάθε πλευρά. Εκφύονται από την 

πλάγια επιφάνεια του κρανίου και καταφύονται στην κάτω γνάθο. Εκτός από 

αυτούς, στη λειτουργία της μάσησης μετέχουν και άλλοι μύες της παρειάς, του 

εδάφους του στόματος, της γλώσσας κ.α. Οι μασητήριοι μύες, η πρόσθια γαστέρα 

του διγάστορα, οι γναθοϋοειδείς , ο τείνων το τύμπανο και ο διατείνων το υπερώιο 

ιστίο προέρχονται εμβρυολογικά από το 1ο βραγχιακό τόξο και νευρώνονται από 

τον 3ο κλάδο του τριδύμου.6 
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   Ανάλογα με τη δράση τους, οι μασητήριοι μύες χωρίζονται σε ανασπώντες και 

κατασπώντες την κάτω γνάθο. Στους ανασπώντες ανήκουν ο μασητήρας, ο έσω 

πτερυγοειδής και ο κροταφίτης. Στους κατασπώντες ανήκουν ο έξω πτερυγοειδής 

και οι μύες πάνω από το υοειδές οστό, που είναι ο διγάστορας, ο γναθοϋουειδής, 

γενειοϋοειδής και ο βελονοϋοειδής.

Εικόνα 1.3 Σχηματική άποψη των κυριοτέρων μυών της μάσησης. ( Τροποποιημένο από Grey's Anatomy). 
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Ανασπώντες μύες της κάτω γνάθου 

   Ο μασητήρας αποτελείται από δύο μοίρες, την επιπολής και την εν τω βάθει. Η 

επιπολής είναι μεγαλύτερη και εκφύεται από τα δύο τρίτα του ζυγωματικού τόξου, 

φερόμενη λοξά προς τα πίσω και κάτω, καταφυόμενη στη γωνία της κάτω γνάθου 

και καλυπτόμενη από επιφανειακή απονεύρωση. Οι ίνες της εν τω βάθει μοίρας, η 

οποία σε όγκο υπολείπεται της επιπολής, φέρονται από το πίσω μέρος του 

ζυγωματικού τόξου στην έξω επιφάνεια του κλάδου της κάτω γνάθου κατακόρυφα 

προς τα κάτω. Η ετερόπλευρη δράση του μασητήρα ρυθμίζει την ανάσπαση της 

κάτω γνάθου και την κινεί προς τα εμπρός και προς την πλευρά που ο μυς 

συσπάται. Η αμφοτερόπλευρη λειτουργία του προκαλεί το κλείσιμο της κάτω 

γνάθου και δυνατό σφίξιμο των δοντιών. 

   Ο έσω πτερυγοειδής εκφύεται από τον πτερυγοειδή βόθρο του σφηνοειδούς 

οστού και καταφύεται στην έσω επιφάνεια της γωνίας της κάτω γνάθου. Διαπερνά 

την έσω επιφάνεια της κάτω γνάθου ακολουθώντας παράλληλα την ίδια 

κατεύθυνση με την επιπολής μοίρα του μασητήρα, ο οποίος διαπερνά την έξω 

επιφάνεια της κάτω γνάθου. Οι δύο αυτοί μύες έχουν την ίδια φορά ενέργειας και 

δρουν συνεργικά. Η ετερόπλευρη δράση του έσω πτερυγοειδούς ρυθμίζει την 

ανάσπαση της κάτω γνάθου και την κινεί προς τα εμπρός και προς την αντίθετη 

πλευρά. Η αμφοτερόπλευρη δράση του προκαλεί το κλείσιμο της κάτω γνάθου και 

ισχυρό σφίξιμο των δοντιών. 

   Ο κροταφίτης μυς με τη μορφή δεσμίδων εκφύεται από τον κροταφικό βόθρο και 

την κροταφική περιτονία. Καταφύεται με έναν ισχυρό τένοντα στην κορωνοειδή 

απόφυση της κάτω γνάθου. Ο καταφυτικός τένοντας του κροταφίτη διεισδύει βαθιά 
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μέσα στο μυ, ο οποίος πορευόμενος προς την κατάφυσή του περνά κάτω από το 

ζυγωματικό. Συγκρινόμενος με τους υπόλοιπους μασητήριους μυς έχει τη 

μεγαλύτερη δυνατότητα βράχυνσης λόγω του μεγάλου μήκους των μυικών του 

ινών. 6 Η ετερόπλευρη δράση του κροταφίτη ρυθμίζει την ανάσπαση της κάτω 

γνάθου και την κίνησή της προς τα πίσω και προς την αντίθετη πλευρά. Η 

αμφοτερόπλευρη δράση του ρυθμίζει την ανάσπαση της κάτω γνάθου  και την 

τοποθέτηση των κονδύλων προς τα πίσω. 

Κατασπώντες μύες της κάτω γνάθου. 

   Ο έξω πτερυγοειδής μυς αποτελείται από δύο μοίρες, την άνω και την κάτω. Η 

άνω μοίρα είναι μικρότερη και εκφύεται από τον υποκροτάφιο βόθρο και την 

υποκροτάφιο ακρολοφία της μείζονος πτέρυγας του σφηνειδούς οστού. Η κάτω και 

μεγαλύτερη μοίρα εκφύεται από την έξω επιφάνεια του έξω πετάλου της 

πτερυγοειδούς απόφυσης του σφηνοειδούς οστού.7 Οι μυικές ίνες φέρονται 

οριζόντια προς τα πίσω και έξω καταφυόμενες στο πτερυγοειδές βοθρίο κοντά στον 

αυχένα της κάτω γνάθου. Ποικιλία των δεσμίδων αυτών, κυρίως από την άνω μοίρα 

του μυ, καταφύονται στο προσθιοπίσθιο χείλος του διάρθριου δίσκου. Κατά την 

ετερόπλευρη σύσπαση του μυός ο κόνδυλος και ο διάρθριος δίσκος της σύστοιχης 

πλευράς φέρονται προς τα κάτω, έσω και εμπρός αναγκάζοντας την κάτω γνάθο να 

κινηθεί προς την αντίθετη πλευρά. Η αμφοτερόπλευρη σύσπαση και των δύο μυών 

φέρει την κάτω γνάθο προς τα εμπρός. Η λειτουργία των δύο μοιρών του έξω 

πτερυγοειδούς είναι διαφορετική. Η κάτω μοίρα λειτουργεί ως συνεργός μυς των 

άνωθεν του υοειδούς οστού μυών, ενώ η κάτω μοίρα λειτουργεί ως συνεργός των 

ανασπώντων μυών της κάτω γνάθου.8 
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   Οι μύες πάνω από το υοειδές οστό συμμετέχουν στην κατάσπαση της κάτω 

γνάθου. Οι μύες αυτοί συμπληρώνουν το έδαφος της στοματικής κοιλότητας και 

είναι 1.) ο διγάστορας, 2.)  ο γναθοϋοειδής, 3.) ο γενειοϋοειδής και  4.) ο 

βελονοϋοειδής. Η ενέργεια των μυών αυτών είναι διπλή. Έτσι α.) υψώνουν το 

υοειδές οστό και τη βάση της γλώσσας κατά τη διάρκεια της μάσησης και β.) 

βοηθούν στην κατάσπαση της κάτω γνάθου.Κατά την ανάσπαση της κάτω γνάθου 

χαλαρώνουν. Η συνέργειά τους με τους μασητήριους βοηθά στον καθορισμό της 

οπίσθιας θέσης της κάτω γνάθου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

2.1  Κινησιολογία κάτω γνάθου 

   Η κροταφογναθική διάρθρωση από λειτουργική άποψη συνδυάζει κινήσεις 

διάρθρωσης και γίγγλυμης άρθρωσης επειδή αποτελείται από δύο επιμέρους 

αρθρώσεις.9 Η πρώτη σχηματίζεται μεταξύ του κονδύλου και του διάρθριου δίσκου. 

Σε αυτή γίνεται γίγγλυμη περιστροφική κίνηση. Η δεύτερη σχηματίζεται μεταξύ του 

κρoταφικού οστού και του διάρθριου δίσκου και σε αυτή γίνονται κινήσεις 

διάρθρωσης. 

   Σύμφωνα με τον Boucher10, οι περιστροφικές κινήσεις της κάτω γνάθου 

πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στον άνω θάλαμο της κροταφογναθικής 

διάρθρωσης σε κάθετο ή σε οριζόντιο επίπεδο ή σε συνδυασμό και των δύο. Σε 

αντίθεση με την παραπάνω θέση, πιστεύεται ότι οι άλλες κινήσεις 

πραγματοποιούνται με τη μεσολάβηση του άνω θαλάμου, ενώ η κάτω επιμέρους 

άρθρωση παραμένει αμέτοχη σε αυτές. Οι κροταφογναθικές διαρθρώσεις 

παραμένουν μοναδικές σε σύγκριση με τις υπόλοιπες αρθρώσεις του σώματος, 

επειδή κείμενες αμφοτερόπλευρα αλληλοεξαρτώνται άμεσα κατά την κίνησης τους, 

δημιουργώντας έτσι προϋποθέσεις πολύπλοκης κινητικότητας.11 

   Οι κινήσεις της κάτω γνάθου, οι οποίες σχετίζονται με τη μορφολογία της 

σύγκλεισης των δοντιών και τη λειτουργικότητα του στοματογναθικού συστήματος, 
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ξεκινούν από τρεις βασικές θέσεις.12 Αυτές είναι η κεντρική σύγκλειση,  η κεντρική 

σχέση και η θέση ανάπαυσης. Η πιο σημαντική ίσως θέση της κάτω γνάθου είναι η 

θέση μέγιστης συγγόμφωσης ή κεντρικής σύγκλεισης. Είναι η πιο κοινή σχέση 

μεταξύ των ανταγωνιστών δοντιών, υποδηλώνει δε έμμεσα ότι η θέση της κάτω 

γνάθου είναι κεντρική. Στη θέση αυτή επιτυγχάνεται ο μεγαλύτερος αριθμός 

οδοντικών επαφών των ανταγωνιστών δοντιών κατά την ανάσπαση της κάτω 

γνάθου, η οποία οδηγείται στη θέση αυτή με τη βοήθεια των επικλινών επιπέδων 

των φυμάτων των δοντιών. Η θέση αυτή είναι η συνήθης κατάληξη της κάτω γνάθου 

μετά την ολοκλήρωση του μασητικού κύκλου και η θέση εκείνη στην οποία τα 

περισσότερα άτομα καταλήγουν συγκλείνοντας κατά την κατάποση. Στην κεντρική 

σύγκλειση, οι οδοντικές επαφές μεταξύ των ανταγωνιστών γομφίων και 

προγομφίων ονομάζονται κεντρικές επαφές και τα φύματα τους, φύματα 

υποστήριξης. Είναι δε τα υπερώια της άνω και τα παρειακά της κάτω. Η σχέση αυτή 

της επαφής των φυμάτων υποστήριξης διατηρεί σταθερή την κατακόρυφη 

διάσταση και κατανέμει ισότιμα τις μασητικές δυνάμεις. 

   Κεντρική σχέση είναι η θέση εκείνη στην οποία οι κόνδυλοι βρίσκονται στην πιο 

πάνω και εμπρός θέση μέσα στην κροταφική γλήνη, στο άνευ αγγείων και νεύρων 

τμήμα του διάρθριου δίσκου ενώ το σύμπλεγμα κονδύλου – δίσκου ακουμπά 

εμπρός στο πρόσθιο αρθρικό φύμα. Στη θέση αυτή, οι κόνδυλοι μπορούν ή όχι να 

βρίσκονται στην πιο πίσω θέση, γεγονός που εξαρτάται απο το βαθμό συγκράτησης 

που παρέχουν οι σύνδεσμοι των κροταφογναθικών διαρθρώσεων. 13 

   Η απόσταση μεταξύ κεντρικής σχέσης και μέγιστης συγγόμφωσης είναι συνήθως 

0,5 – 1,5 mm  σε άτομα με Iης  τάξης κατά Angle οδοντική σύγκλειση. Εφόσον οι 
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κόνδυλοι βρίσκονται στην πιο οπίσθια θέση μέσα στην κροταφική γλήνη, η κάτω 

γνάθος  μπορεί να ανοιγοκλείνει χωρίς καμία μετατόπιση προς τα πλάγια ή προς τα 

εμπρός. Η θέση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως θέση αξονικής περιστροφικής κίνησης 

της κάτω γνάθου. Οι κινήσεις λοιπόν μετατόπισης ή κατολίσθησης ξεκινούν από τη 

θέση αυτή ,επειδή είναι θέση σταθερή και αναπαραγώγιμη. 

   Η θέση ανάπαυσης είναι η θέση που παίρνει η κάτω γνάθος όταν το άτομο 

κάθεται ή στέκεται σε όρθια στάση.Η θέση ανάπαυσης υπαγορεύεται από το μυικό 

τόνο των ανασπώντων την κάτω γνάθο μυών, ο οποίος υπαγορεύεται από το 

μυοτατικό αντανακλαστικό  που και αυτό με τη σειρά του επηρεάζεται από το 

βάρος της κάτω γνάθου. Στη θέση ανάπαυσης, η απόσταση μεταξύ των δοντιών 

κυμαίνεται από 1,3  - 3 mm . Η απόσταση αυτή ονομάζεται μεσοφραγματική 

απόσταση ή ελεύθερος μεσοφραγματικός χώρος. Η θέση ανάπαυσης δεν είναι 

σταθερή. 

   Εκτός από τις τρείς βασικές θέσεις, η κάτω γνάθος κατά τη λειτουργία της μπορεί 

να διαγράφει τροχιές, οι οποίες την οδηγούν σε ακραίες θέσεις τις οποίες 

ονομάζουμε οριακές. Πέρα των θέσεων αυτών, η κίνηση της κάτω γνάθου 

εμποδίζεται από τα επιμέρους ανατομικά στοιχεία των κροταφογναθικών 

διαρθρώσεων. Οι θέσεις αυτές είναι : η μέγιστη κατάσπαση, η μέγιστη 

προολίσθηση, η μέγιστη πλαγιολίσθηση και τέλος, οι ακραίες και ενδιάμεσες θέσεις 

πλαγιολίσθησης, οι οποίες προκύπτουν από συνδυασμό προολίσθησης και 

πλαγιολίσθησης. 

   Η κινησιολογία της κάτω γνάθου είναι εξαιρετικά πολύπλοκη επειδή οι 

συνδυασμένες κινήσεις της πραγματοποιούνται στο χώρο σε τρία επίπεδα  
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(οριζόντιο, οβελιαίο και μετωπιαίο ). Με χρήση πολλών μεθόδων μελέτης, 

καταγραφής και μέτρησης των κινήσεων της κάτω γνάθου και την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων αυτών , οι κινήσεις της κάτω γνάθου καταλήγουν σε δύο 

απλούστερες μορφές. Στην περιστροφή και στη μετατόπιση. 

   Περιστροφή είναι η κίνηση ενός στερεού  σώματος  γύρω από ένα σημείο του ή 

άξονα ( κέντρο περιστροφής – άξονας περιστροφής ) κατά την οποία η απόσταση 

κάθε σημείου από το κέντρο ή τον άξονα παραμένει σταθερή. Όλα τα σημεία του 

άξονα παραμένουν ακίνητα ενώ όλα τα υπόλοιπα σημεία του σώματος έχουν 

διαφορετικές ταχύτητες ανάλογες της απόστασης από τον άξονα.  

 

Μετατόπιση είναι η κίνηση κατά την οποία όλα τα σημεία του σώματος έχουν την 

ίδια ταχύτητα και οι τροχιές τους είναι παράλληλες. 

Εικόνα 2.1  Περιστροφή της κάτω γνάθου κατά το οριζόντιο επίπεδο γύρω από κατακόρυφο άξονα Κ. 
Μετατόπιση της κάτω γνάθου γύρω από εγκάρσιο άξονα Ε. ( Τροποποιημένο από ''Λειτουργία και 
δυσλειτουργία στοματογναθικού συστήματος , Δρούκας, Εκδόσεις Παρισιάνου). 

   Οι παράγοντες οι οποίοι ελέγχουν, καθορίζουν και επηρεάζουν τις κινήσεις της 

κάτω γνάθου ονομάζονται ελεγκτικοί ή καθοριστικοί παράγοντες. Είναι τέσσερις και 
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διακρίνονται σε τρείς ανατομικούς και ένα φυσιολογικό. Η αριστερή και δεξιά 

κροταφογναθική διάρθρωση αποτελούν τους δύο οπίσθιους ανατομικούς 

παράγοντες ενώ η οδοντική σύγκλειση τον πρόσθιο. Ο φυσιολογικός ελεγκτής των 

κινήσεων της κάτω γνάθου είναι το νευρομυικό σύστημα. 

   Οι κινήσεις περιστροφής της κάτω γνάθου μπορούν να λαμβάνουν χώρα σε ένα 

κατακόρυφο, ορίζοντιο και οβελιαίο άξονα για κάθε κόνδυλο. Το σημείο στο οποίο 

οι τρείς άξονες τέμνονται, ονομάζεται αξονικό κέντρο περιστροφής των κονδύλων. 

    Η κατάσπαση της κάτω γνάθου ξεκινά ως αμιγής περιστροφική κίνηση των 

κονδύλων, την οποία στη συνέχεια διαδέχεται η μετατόπιση και τελικά η κίνηση 

καταλήγει μέχρι την ακραία θέση της σε ένα συνδυασμό καμπυλόγραμμης 

μετατόπισης και περιστροφής. Η έναρξη της κίνησης γίνεται από την κεντρική θέση 

ή σχέση της κάτω γνάθου. Η κάτω γνάθος περιστρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα, 

ο οποίος ονομάζεται γίγγλυμος άξονας περιστροφής. Είναι δε η νοητή γραμμή, η 

οποία περνά μεταξύ των κροταφογναθικών διαρθρώσεων. Η μέγιστη κατάσπαση 

της κάτω γνάθου είναι κατά μέσο όρο 58,6 mm για τους άνδρες και 53,3 mm για τις 

γυναίκες. 

   Η ανάσπαση της κάτω γνάθου, ξεκινώντας από τη μέγιστη κατάσπαση, 

πραγματοποιείται με περιστροφική κίνηση των κονδύλων σε πρώτη φάση, στη 

συνέχεια ακολουθεί ένας συνδυασμός περιστροφικής και καμπυλόγραμμης 

μετατόπισης για να καταλήξει τελικά σε αμιγή περιστροφή. Στη θέση αυτή οι 

κόνδυλοι καταλαμβάνουν την τελική τους θέση μέσα στην κροταφική γλήνη μέχρι 

την πλήρη συγγόμφωση των ανταγωνιστών. 
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   Η προολίσθηση της κάτω γνάθου κατά την ανάσπαση αυτής από τη μέγιστη 

κατάσπαση εμποδίζεται από τους μύες και τους συνδέσμους. Προολίσθηση είναι η 

κίνηση που πραγματοποιεί η κάτω γνάθος προς τα εμπρός διαγράφοντας 

καμπυλόγραμμη τροχιά ακολουθώντας την κλίση του πίσω τοιχώματος του 

προσθίου αρθρικού φύματος. Κατά την προολίσθηση της κάτω γνάθου, η επαφή 

των κοπτικών επιφανειών των προσθίων δοντιών της κάτω γνάθου, όταν αυτά 

ολισθαίνουν στις γλωσσικές επιφάνειες των προσθίων της άνω ξεκινώντας από την 

κεντρική σύγκλειση μέχρις ότου έρθουν σε θέση κοπτική προς κοπτική, ονομάζεται 

τομική τροχιά. Η κλίση της τομικής τροχιάς οδηγεί την κάτω γνάθο στην κεντρική 

σύγκλειση κατά την επαναφορά της προς τα πίσω από τη θέση προολίσθησης και 

αντίστροφα. 

   Πλαγιολίσθηση της κάτω γνάθου. Κατά την κίνηση αυτή η κάτω γνάθος ξεκινώντας 

από την κεντρική σχέση οδηγείται προς την ακραία πλάγια θέση, αριστερά – δεξιά. 

Η μέση τιμή της πλαγιολίσθησης της κάτω γνάθου είναι 10mm. 

2.2  Μασητική ικανότητα 

   Η λειτουργία της μάσησης αποτελεί ζωτικής σημασίας βιολογική λειτουργία και 

ως εκ τούτου πρέπει να βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τις βασικές αρχές της 

φυσικής και της μηχανικής. Στον άνθρωπο η μάσηση επιτυγχάνεται με συνδυασμό 

κάθετων και πλάγιων κινήσεων της κάτω γνάθου ώστε να επιτυγχάνεται κατάτμηση 

και λειοτρίβηση της τροφής. 

   Η κατάτμηση επιτυγχάνεται με τα σημεία των δοντιών που προεξέχουν κατά την 

ολίσθησή τους στις κοίλες επιφάνειες των ανταγωνιστών τους όπως επίσης και κατά 
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την επαφή τους σε διάφορα σημεία των μασητικών επιφανειών.Στη διεργασία αυτή 

συμβάλλουν και οι περιφερικές ακρολοφίες της μύλης των δοντιών. Η λειοτρίβηση 

επιτυγχάνεται όταν τα φύματα των δοντιών πλησιάζουν στη φυσιολογική τους 

θέση, στη μέγιστη συγγόμφωση, προστριβόμενα στις ανάλογες επικλινείς 

επιφάνειες των ανταγωνιστών. 

  Η μελέτη της μασητικής ικανότητας μπορεί να γίνει με χρήση ερωτηματολογίων 

αλλά και με αντικειμενικότερες εργαστηριακές μεθόδους. Η μασητική ικανότητα 

σχετίζεται άμεσα με την ηλικία, ενώ άλλοι παράγοντες που επιδρούν στην 

ελάττωσή της είναι η απώλεια δοντιών και η χρήση ολικών οδοντοστοιχιών.14,15 

2.3 Μασητικές δυνάμεις 

   Η λειτουργία της μάσησης είναι σύνθετη μηχανική κίνηση και επομένως 

παράγονται δυνάμεις των οποίων η δράση προκαλεί βιολογικές αντιδράσεις όχι 

μόνο από τα δόντια αλλά και από τους ιστούς  οι οποίοι σχετίζονται με τη μάσηση, 

όπως οι περιοδοντικοί ιστοί, οι γνάθοι, οι μασητήριοι μύες και οι κροταφογναθικές 

διαρθρώσεις. Η ένταση των μασητικών δυνάμεων διακρίνεται σε δύο τύπους: 

α) τη θεωρητική ή απόλυτη, η οποία αντιπροσωπεύει τη συνδυασμένη συνολική 

δύναμη των μασητήριων μυών. 

β) τη δύναμη της μάσησης, η οποία μεμονωμένα παράγεται από το άτομο κατά τη 

μάσηση. 

   Η μασητική δύναμη δεν εξαρτάται μόνο από το μέγεθος της απόλυτης δύναμης 

των μασητήριων μυών αλλά κυρίως από το βαθμό αντίστασης της περιοδοντικής 

μεμβράνης, η οποία μπορεί να αντέξει μέχρι ενός ορίου συμπίεσης των 
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εφαρμοζόμενων δυνάμεων. Πέραν του ορίου αυτού, προκαλείται πόνος. Το όριο 

αυτό εξαρτάται από την κατάσταση της περιοδοντικής συσκευής και την έκταση και 

ακεραιότητα του τμήματος του οδοντικού φραγμού στον οποίο εφαρμόζεται η 

δύναμη. 

   Η μασητική δύναμη διαφέρει μεταξύ των ατόμων αλλά και στο ίδιο άτομο από 

στιγμή σε στιγμή, αυξανόμενη στο τέλος του μασητικού κύκλου. Οι διαφορές αυτές 

σχετίζονται με παράγοντες όπως η λειτουργικότητα του στοματογναθικού 

συστήματος, η κατάσταση των δοντιών καθώς και η γεωγραφική προέλευση των 

ατόμων. Οι αστικοί πληθυσμοί για παράδειγμα, διαθέτουν χαμηλότερη μέγιστη 

μασητική δύναμη σε σύσγκριση με αγροτικούς πληθυσμούς των οποίων η διατροφή 

προφανώς περιέχει περισσότερα σκληρά στοιχεία και ως εκ τούτου απαιτείται 

μεγαλύτερη μασητική δύναμη για την κατάτμηση και λειοτρίβηση της τροφής. 

   Η μέγιστη μασητική δύναμη παρουσιάζει διακυμάνσεις μεταξύ 20,5 και 104,4 Kg, 

αν και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί μεγέθη της τάξεως των 363,7 

Kg.16 Η μασητική δύναμη μπορεί να αυξηθεί με την άσκηση. Έχει αποδειχθεί 

πειραματικά ότι μετά το μάσημα παραφίνης για μία ώρα επί 30 ημέρες, η μέγιστη 

μασητική δύναμη αυξήθηκε από 20% σε 25%. Δύο εβδομάδες μετά το τέλος της 

άσκησης, το μεγαλύτερο ποσοστό από την αύξηση ελαττώθηκε.17 Η μέγιστη 

μασητική δύναμη την οποία μπορεί να ασκήσει ένα άτομο εκουσίως δεν 

ανταποκρίνεται απαραίτητα στην πραγματική μέγιστη μασητική ικανότητα 

συστολής του μυός. Παράγοντες όπως ο φόβος για τυχόν βλάβη στα δόντια ή σε 

προσθετικές εργασίες επηρεάζουν άμεσα τη μέτρηση της μέγιστης μασητικής 

ικανότητας. Μετρήσεις σε άτομα με φυσιολογικούς φραγμούς απέδειξαν ότι η 
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μασητική τους δύναμη είναι έξι φορές μεγαλύτερη σε σχέση με εκείνη ατόμων που 

φοράνε ολικές οδοντοστοιχίες, προφανώς επειδή στη δεύτερη περίπτωση η 

κατανομή των δυνάμεων είναι πολύ πιο περιορισμένη. 

   Ο μέσος όρος της μέγιστης δύναμης κατά τη διάρκεια της μάσησης είναι περίπου 

το 40% της δύναμης που ασκείται κατά τη δήξη. Στη θέση κεντρικής σύγκλεισης οι 

δυνάμεις μάσησης είναι υψηλές 22,4 Kg, γεγονός που επισημαίνει την ιδιαίτερη 

σημασία της κεντρικής σύγκλεισης στη λειτουργία της μάσησης. Οι τιμές από τη 

μέτρηση της μασητικής δύναμης σε στατική θέση είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από 

εκείνες που μετρούνται κατά τη διάρκεια της μάσησης. Μετρήσεις σε βρυγμομανείς 

ανέδειξαν μασητική δύναμη ανερχόμενη σε 443 Kg που είναι και η μεγαλύτερη που 

έχει μετρηθεί.16
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 Επιδημιολογία, κλινική εικόνα, 
ακτινολογική διάγνωση και 
ταξινόμηση   καταγμάτων κάτω 
γνάθου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

   Τα δημογραφικά στοιχεία που σχετίζονται με κατάγματα της κάτω γνάθου είναι 

δύσκολο να αξιολογηθούν λόγω των πολλών μεταβλητών που εμπεριέχονται στη 

βιβλιογραφία. Στατιστικά δεδομένα για κατάγματα του προσωπικού κρανίου 

υπάρχουν από όλο τον κόσμο με τη μορφή αναδρομικών κυρίως μελετών. Οι 

πληροφορίες που προκύπτουν από τη μελέτη αυτών είναι τόσο διαφορετικές όσο 

και οι χώρες και οι άνθρωποι που κατοικούν σε αυτές. Στοιχεία από ανεπτυγμένες 

χώρες με μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων αναδεικνύουν μεγάλο αριθμό σοβαρών 

καταγμάτων στην κάτω γνάθο, αλλά και στο υπόλοιπο προσωπικό κρανίο σε 

συνδυασμό με βαριές κακώσεις στο υπόλοιπο σώμα ως αποτέλεσμα 

αυτοκινητιστικών ατυχημάτων. Στατιστικά δεδομένα από μικρότερες 

αναπτυσσόμενες χώρες, αναφέρουν ότι τα κατάγματα της κάτω γνάθου είναι απλά, 

απαρεκτόπιστα και δεν συνδυάζονται με άλλες κακώσεις στο υπόλοιπο σώμα. Οι  

σωματικές επιθέσεις αναφέρονται ως το κυριότερο αίτιο. 

3.1.1 Επιδημιολογία καταγμάτων κάτω γνάθου 

   Οι παραπάνω διαφορές  μπορούν να εξηγηθούν αν λάβουμε υπ’όψιν τα 

διαφορετικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που επικρατούν στις 

διάφορες κοινωνίες. Παρά τις πολλές παραμέτρους που υπεισέρχονται στην 
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αιτιολογία των καταγμάτων της κάτω γνάθου, η διεθνής βιβλιογραφία αναγνωρίζει 

ως κύρια αίτια τα τροχαία ατυχήματα και τους ξυλοδαρμούς, ενώ υπάρχουν και 

άλλα αίτια (Πινακας 3.1). Υπάρχουν λίγες μελέτες  για κατάγματα στην κάτω γνάθο 

οφειλόμενα σε τραυματισμό από πυροβόλο όπλο.

 

18,19 

 

 

 

 

 

   Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτέλεσαν επανάσταση για την  αποκατάσταση 

ασθενών με διαφόρου τύπου νωδότητες των γνάθων την τελευταία δεκαετία. 

Δυστυχώς μια δυσάρεστη επιπλοκή των οδοντικών εμφυτευμάτων και της φόρτισης 

αυτών είναι το κάταγμα. Με βάση το γεγονός ότι η χειρουργική των οδοντικών 

εμφυτευμάτων γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής, η επίπτωση  καταγμάτων στην 

κάτω γνάθο, οφειλόμενα στην χρήση εμφυτευμάτων τιτανίου θα είναι μεγαλύτερη.  

   Η σχέση των γναθοπροσωπικών καταγμάτων με τα κατάγματα της κάτω γνάθου 

μετά από τραυματισμό έχει ως εξής: Η κάτω γνάθος ήταν το μόνο προσωπικό 

οστούν με κάταγμα μετά τραυματισμό της γναθοπροσωπικής περιοχής σε ποσοστό 

70% των ασθενών. Σε ποσοστό 15% των ασθενών με κατάγμα στην κάτω γνάθο 

συνυπήρχε κάταγμα και σε κάποιο άλλο προσωπικό οστούν. 

Τροχαία ατυχήματα 43% 

Ξυλοδαρμοί 34% 

Εργατικά ατυχήματα 7% 

Πτώσεις 7% 

Αθλητικά ατυχήματα 4% 

Άλλα 5% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 Αιτιολογία καταγμάτων κάτω γνάθου. 
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3.1.2 Ανατομική εντόπιση καταγμάτων κάτω γνάθου. 

 

   Στις περιπτώσεις καταγμάτων κάτω γνάθου που εκτιμήθηκαν από τη διεθνή 

βιβλιογραφία αναφορικά με την ανατομική εντόπιση οι μέσες τιμές των ποσοστών 

επί τοις εκατό έχουν ως εξής:  

 

 

   

 

 

    

  Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι μεταβλητές που επηρεάζουν τα παραπάνω 

αποτελέσματα είναι πάρα πολλές. Είναι ασφαλές παρόλα αυτά να εξάγουμε το 

συμπέρασμα ότι γενικά η επίπτωση των  καταγμάτων που προκύπτουν στις 

περιοχές του σώματος, της γωνίας και των κονδύλων της κάτω γνάθου δε διαφέρει, 

ενώ κατάγματα του κλάδου και της κορωνοειδούς είναι σπάνια.

  Από έρευνες που μελετούν την ανατομική θέση του κατάγματος σε σχέση με την 

αιτία που το προκάλεσε

18 

20 ,προκύπτει ότι τα κατάγματα των κονδύλων είναι 

συχνότερα μετά από τροχαίο ατύχημα με αυτοκίνητο, η περιοχή της σύμφυσης 

εμπλέκεται συχνότερα σε τραυματισμούς με μοτοσυκλέτα και τέλος η γωνία της 

κάτω γνάθου υφίσταται κάταγμα συχνότερα μετά από ξυλοδαρμό. 

Σώμα κάτω γνάθου 29% 

Κόνδυλος κάτω γνάθου 26% 

Γωνία κάτω γνάθου 25% 

Σύμφυση 17% 

Κλάδος  4% 

Κορωνοειδής απόφυση  1% 
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3.1.3 Αριθμός καταγμάτων ανά γνάθο 

   Οι μελέτες σχετικά με τον αριθμό των καταγματικών γραμμών ανά γνάθο 

εμφανίζουν αξιοσημείωτη συνοχή. Ο αριθμός των καταγμάτων της κάτω γνάθου 

ανά ασθενή κυμαίνεται από 1,5 έως 1,8. Το ποσοστό των ασθενών με μονόπλευρα 

κατάγματα ανέρχεται στο 53%, ενώ 37% των ασθενών είχαν δύο καταγματικές 

γραμμές και 9% τρείς. Σαν γενικός κανόνας μπορεί να διατυπωθεί ότι ένας στους 

δύο ασθενείς με κατάγματα στην κάτω γνάθο είχε περισσότερα από ένα κατάγματα. 

3.2 Ταξινόμηση καταγμάτων κάτω γνάθου 

   Τα κατάγματα της κάτω γνάθου έχουν ταξινομηθεί με διάφορους τρόπους, με 

χρήση ορολογίας η οποία δεν ήταν στανταρισμένη. Χαρακτηριστικό της σύγχυσης 

που επικράτησε είναι το γεγονός ότι για την απόδοση του όρου απλό κάταγμα 

υπήρχαν περισσότεροι από 3 ορισμοί. Για  το λόγο αυτό η παρακάτω 

τροποποιημένη ορολόγια από το Dorland’s Illustrated Medical Dictionary έχει 

προταθεί από τους Fonseca et al και χρησιμοποιείται σήμερα.

1. 

21 

2. 

Απλό ή κλειστό : Κάταγμα από  το οποίο δεν προκύπτει τραύμα προς το 

εξωτερικό περιβάλλον.(Δέρμα, βλεννογόνος, περιοδόντιο.) 

3. 

Σύνθετο ή ανοιχτό : Κάταγμα από το οποίο προκύπτει επικοινωνία του 

οστού με το εξωτερικό περιβάλλον διά μέσου τραύματος στο δέρμα ή το 

βλεννογόνο ή το περιοδόντιο. 

4. 

Συντριπτικό : Κάταγμα κατά το οποίο το οστούν σπάει σε μικρά τμήματα. 

Δίκην χλωρού ξύλου : Κάταγμα κατά το οποίο ο ένας φλοιός του οστού 

σπάει και ο άλλος υπόκειται σε στρέβλωση χωρίς να σπάσει. 
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5. 

6. 

Παθολογικό : Κάταγμα που προκύπτει από τραυματισμό μικρής έντασης 

λόγω προηγούμενης οστικής νόσου. 

7. 

Πολλαπλά : Παρουσία δύο ή περισσότερων  καταγματικών γραμμών στο 

ίδιο οστό, που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. 

8. 

Ενσφηνωμένο : Κάταγμα κατά το οποίο, το ένα κατεαγόν άκρο είναι 

σφηνωμένο στο άλλο. 

9. 

Ατροφικό : Ένα αυτόματο κάταγμα λόγω ατροφίας του οστού όπως για 

παράδειγμα σε μια νωδή κάτω γνάθο. 

10. 

 Έμμεσο : Κάταγμα σε περιοχή διαφορετική από αυτή του τραυματισμού. 

 Επιπλεγμένο: Κάταγμα το οποίο συνοδεύεται με σημαντικό τραυματισμό 

παρακείμενων μαλακών ή άλλων ανατομικών  μορίων . 

3.2.1 Ταξινόμηση με βάση την ανατομική περιοχή 

   Η ταξινόμηση των καταγμάτων της κάτω γνάθου μπορεί να γίνει με βάση τις 

ανατομικές περιοχές στις οποίες αυτή χωρίζεται. Οι περιοχές αυτές είναι : 1.) η 

σύμφυση, 2.) το σώμα, 3.) η γωνία, 4.) ο κλάδος , 5.) η περιοχή των κονδύλων, 6) η 

κορωνοειδής απόφυση και 7) η φατνιακή απόφυση. Σύμφωνα με τους Dingman & 

Natvig22

1. 

  οι παραπάνω περιοχές ορίζονται ως εξής :  

2. 

Μέση γραμμή :  Κατάγματα μεταξύ των κεντρικών τομέων. 

3. 

Παρασύμφυση : Κατάγματα εντός της περιοχής της σύμφυσης. 

4. 

Σύμφυση : Αφορίζονται από κάθετες γραμμές άπω των κυνοδόντων. 

Σώμα : Από το άπω όριο της σύμφυσης μέχρι το φατνιακό όριο του 

μασητήρα (συνήθως περιλαμβάνεται και ο 3ος γομφίος) 
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5. Γωνία : Τριγωνική περιοχή  αφοριζόμενη από το πρόσθιο χείλος του 

μασητήρα μέχρι την άνω οπίσθια κατάφυση του μυ. (συνήθως άπω του 3ου

6. 

 

γομφίου) 

7. 

Κλάδος : Αφορίζεται από το άνω όριο της γωνίας και μεταξύ δύο γραμμών 

που σχηματίζουν γωνία στη σιγμοειδή εντομή. 

8. 

Κόνδυλος : Κονδυλική περιοχή πάνω από τον κλάδο. 

9. 

Κορωνοειδής απόφυση  

 

Φατνιακή απόφυση : Η περιοχή που φυσιολογικά φέρει τους οδόντες. 

3.2.2 Ταξινόμηση κατά Kazanjian και Converse 

   Οι Kazanjian και Converse ταξινόνησαν τα κατάγματα της κάτω γνάθου με βάση 

την ύπαρξη ή όχι οδόντων εκατέρωθεν της καταγματικής γραμμής23

Tάξη I 

. Τρείς 

κατηγορίες περιγράφονται :  

Δόντια παρόντα και στις δύο πλευρές της 

καταγματικής γραμμής 

Tάξη II Δόντια παρόντα στη μία μόνο πλευρά της 

καταγματικής γραμμής 

Tάξη III Νωδός ασθενής 

 

   Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η παραπάνω ταξινόμηση ήταν χρήσιμη για τον 

καθορισμό της θεραπευτικής αντιμετώπισης του ασθενούς. 
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3.2.3 Ταξινόμηση κατά Kruger και Schilli 

   Η πλέον σύγχρονη ταξινόμηση των καταγμάτων της κάτω γνάθου είναι αυτή των 

Kruger και Schilli. Οι συγγραφείς αυτοί λαμβάνοντας υπ’όψιν προηγούμενες 

ταξινομήσεις24

1. 

, ανέπτυξαν τέσσερις κατηγορίες καταγμάτων στην κάτω γνάθο. 

A. 

Σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον 

B. 

Απλά ή κλειστά κατάγματα 

2. 

Σύνθετα ή ανοιχτά κατάγματα 

A. 

Τύποι καταγμάτων 

B. 

Ατελή κατάγματα. 

C. 

Δίκην χλωρού ξύλου. 

D. 

Πλήρη. 

3. 

Συντριπτικά. 

A. 

Οδοντοφυία φραγμών σε σχέση με τη δυνατότητα χρήσης ναρθήκων 

B. 

Επαρκής οδοντοφυία στη γνάθο. 

C. 

Νωδή ή ανεπαρκής οδοντοφυία. 

4. 

Νεογιλή ή μεικτή οδοντοφυία. 

A. 

Εντόπιση 

B. 

Κατάγματα στην περιοχή της σύμφυσης μεταξύ των κυνοδόντων. 

C. 

Κατάγματα στην περιοχή των κυνοδόντων. 

D. 

Κατάγματα στην περιοχή του σώματος μεταξύ του κυνόδοντα και της 

γωνίας. 

Κατάγματα γωνίας κάτω γνάθου στην περιοχή του 3ου γομφίου. 
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E. 

F. 

Κατάγματα στην περιοχή του κλάδου μεταξύ της γωνίας και της 

σιγμοειδούς εντομής. 

G. 

Κατάγματα της κορωνοειδούς. 

 

Κατάγματα κονδύλου (5 υπότυποι). 

 

   Ειδικά για τα κατάγματα της γωνίας και του σώματος της κάτω γνάθου υπάρχει 

μια σημαντική ταξινόμηση ανάλογα με τη διεύθυνση της γραμμής του κατάγματος 

και της επίδρασης των μασητικών δυνάμεων στα κατεαγόντα τμήματα. Τα 

κατάγματα της γωνίας μπορούν να ταξινομηθούν ως : Α.) Κάθετα ευνοικά ή μή 

ευνοικά και Β.) Οριζόντια ευνοικά και μη ευνοικά. (Εικόνα 3.1) 

   Σε κατάγματα της γωνίας της κάτω γνάθου, οι καταφύσεις των μυών στον κλάδο 

(μασητήρας, κροταφίτης και έσω πτερυγοειδής) απωθούν το άπω τμήμα  προς τα 

πάνω και έσω όταν το κάταγμα είναι δυσμενές τόσο κατά την κάθετη όσο και κατα 

την οριζόντια διάσταση. Αντίθετα οι ίδιοι μυς τείνουν να συμπιέσουν το κάταγμα 

εξαλείφοντας την παρεκτόπιση σε ευνοικά κατάγματα. Όσο πιο μπροστά προς τη 

μέση γραμμή προκύπτει ένα κάταγμα τόσο περισσότερο ανταγωνίζονται την προς 

τα πάνω μετατόπιση οι γναθοϋοειδείς μύες λόγω της αντίθετης δράσης τους. 

  Σε αμφοτερόπλευρα κατάγματα στην περιοχή των κυνοδόντων, η σύμφυση της 

κάτω γνάθου  παρεκτοπίζεται προς τα κάτω και πίσω λόγω της δράσης των μυών 

άνωθεν του υοειδούς (διγάστορας, γενειοϋοειδής, γενειογλωσσικός). 
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ΕΙΚΟΝΑ 3.1 Σχηματική απεικόνιση ευνοικών και μη ευνοικών καταγμάτων σε κατάγματα γωνίας της κάτω 
γνάθου. (Τροποποιημένο από PETERSON'S PRINCIPLES OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY Second 
Edition). 

 

3.3 Διάγνωση καταγμάτων κάτω γνάθου 

   Η λήψη ενός πλήρους ιστορικού είναι απαραίτητη για τη σωστή διάγνωση των 

καταγμάτων της κάτω γνάθου. Από το ιατρικό ιστορικό μπορεί να προκύψουν 

πληροφορίες  για συστηματικές οστικές νόσους, νόσους κολλαγόνου, διατροφικές 

και μεταβολικές διαταραχές και ενδοκρινολογικές νόσους που μπορεί να 

προκαλέσουν ή να έχουν άμεση σχέση με ένα κάταγμα στην κάτω γνάθο. Από το 

ιστορικό θα ληφθούν επίσης πληροφορίες αναφορικά με άλλα ιατρικά ή 

ψυχιατρικά προβλήματα που θα επηρεάσουν σε ένα βαθμό και τη θεραπευτική 

αντιμετώπιση. 

   Ο τύπος και η διεύθυνση της τραυματικής δύναμης μπορεί να αποδειχθούν 

εξαιρετικά χρήσιμοι και βοηθητικοί για τη διάγνωση. Το αντικείμενο με το οποίο 

έγινε ο τραυματισμός μπορεί επίσης να επηρεάσει τον τύπο και τον αριθμό των 

καταγμάτων. Χτύπημα με ένα πλατύ και ευρύ αντικείμενο μπορεί να προκαλέσει 
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περισσότερα του ενός κατάγματα, επειδή η δύναμη εφαρμόζεται σε όλο το οστό της 

κάτω γνάθου. Αντίθετα μικρά και  καλά περιγεγραμμένα αντικείμενα συνήθως  

προκαλούν απλά κατάγματα. 

   Η διεύθυνση της δύναμης μπορεί να βοήθησει στη διάγνωση πολλαπλών 

καταγμάτων. Ένα πρόσθιο χτύπημα στην περιοχή του γενείου μπορεί να προκαλέσει 

αμφοτερόπλευρα κατάγματα των κονδυλικών αποφύσεων. Επιπλέον,ένα γωνιώδες 

χτύπημα στην περιοχή της παρασύμφυσης μπορεί να προκαλέσει κάταγμα της 

κονδυλικής απόφυσης ή της γωνίας της κάτω γνάθου αντίπλευρα. 

3.3.1 Κλινική εικόνα 

1. 

   Τα κλινικά σημεία και συμπτώματα των καταγμάτων της κάτω γνάθου είναι : 

2. 

Διαταραχές της οδοντικής σύγκλεισης 

3. 

Αναισθησία, παραισθησία ή δυσαισθησία του κάτω χείλους 

4. 

Διαταραχές κινητικότητας κάτω γνάθου 

5. 

Αλλαγές στο περίγραμμα του προσώπου και στην αψιδωτή μορφή της κάτω 

γνάθου  

6. 

Θλαστικά τραύματα, αιμάτωμα και εκχυμώσεις της περιοχής 

 

Ευκίνητα δόντια και  κριγμός κατά την ψηλάφηση 

3.3.2 Ακτινολογική εικόνα 

   Ακτινολογικές εξετάσεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν στην διάγνωση των 

καταγμάτων της κάτω γνάθου είναι οι ακόλουθες : 



ΚΕΦ 3. Επιδημιολογία, ταξινόμηση, κλινική & ακτινολογική διάγνωση. 

 
31 

 

1. 

2. 

Πανοραμική ακτινογραφία 

3. 

Πλάγια λοξή ακτινογραφία 

4. 

Οπισθοπρόσθια ακτινογραφία 

5. 

Ακτινογραφίες δήξεως 

6. 

Οπισθοφατνιακές ακτινογραφίες 

7. 

Ανάστροφη κατά Towne’s ακτινογραφία 

Αξονική τομογραφία 

 

   Από τις παραπάνω ακτινολογικές εξετάσεις η πανοραμική ακτινογραφία είναι η 

απλούστερη και απεικονίζει ολόκληρη την κάτω γνάθο. Αποτελεί την εξέταση 

εκλογής σε υποψία κατάγματος της κάτω γνάθου. Μειονεκτήματα της τεχνικής 

αποτελούν η αδυναμία απεικόνισης παρειογλωσσικής παρεκτόπισης του 

κατάγματος και το γεγονός ότι ο ασθενής πρέπει να στέκεται όρθιος, κάτι 

εξαιρετικά δύσκολο στην περίπτωση πολυτραυματιών. 

Εικόνα 3.2 Παράδειγμα πανοραμικής ακτινοφραφίας όπου απεικονίζεται κάταγμα γωνίας δεξιά και 
παραγενειακό αριστερά. 
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   Η πλάγια λοξή ακτινογραφία μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση καταγμάτων του 

κλάδου, της γωνίας και του οπισθίου τμήματος του σώματος της κάτω γνάθου. 

Γίνεται με απλή τεχνική σε όλα τα ακτινολογικά εργαστήρια. Η χρήση της 

οπισθοπρόσθιας ακτινογραφίας αναδεικνύει προς τα έσω ή προς τα έξω 

παρεκτοπίσεις  καταγμάτων του κλάδου, της γωνίας ,της σύμφυσης και του 

σώματος της κάτω γνάθου. 

  Η αξονική τομογραφία θα πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις εκείνες όπου η 

διάγνωση δεν είναι δυνατή με τη χρήση απλών ακτινογραφιών. Συμπερασματικά, 

είναι απαραίτητο να υπάρχουν λήψεις της κάτω γνάθου σε δύο επίπεδα 

προσανατολιζόμενα στις 90ο

 

 μεταξύ τους. 
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Εμβιομηχανική κάτω γνάθου και 
οδοντική σύγκλειση 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4.1 Εμβιομηχανική κάτω γνάθου 

   Παραδοσιακά, οι εμβιομηχανικές ιδιότητες της κάτω γνάθου έχουν περιγραφεί με 

χρήση απλής γραμμικής μηχανικής. Η κάτω γνάθος είναι ένας μοχλός τρίτης τάξης 

με τον κόνδυλο να δρα ώς υπομόχλιο. Οι μασητήριοι μύς εξασκούν την 

εφαρμοζόμενη  δύναμη και το μασητικό φορτίο  εξασκεί την αντίσταση. 

  Όπως σε ένα μοχλό 3ης τάξης , στο φορτισμένο ακτινωτό πρόβολο θα εμφανιστούν 

δυνάμεις εφελκυσμού στην άνω επιφάνεια ενώ συμπιεστικές δυνάμεις θα 

προκύψουν  στην κατώτερη. Η γραμμή μηδενικής φόρτισης, η οποία δημιουργείται 

στο σημείο εκείνο όπου οι δυνάμεις εφελκυσμού μετατρέπονται σε συμπιεστικές, 

ονομάζεται ουδέτερος άξονας. Συσχετίζοντας τις παραπάνω αρχές με τη 

φορτισμένη κάτω γνάθο παρατηρούμε ότι οι δυνάμεις εφελκυσμού αναπτύσσονται 

στην περιοχή της φατνιακής ακρολοφίας , οι δυνάμεις συμπίεσης στο κάτω χείλος 

της κάτω γνάθου ενώ τέλος, ο ουδέτερος άξονας εντοπίζεται περίπου στην περιοχή 

του πόρου του κάτω φατνιακού νεύρου. ( Εικόνα 4.1) 
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ΕΙΚΟΝΑ 4.1 Ζώνες συμπίεσης και ελκυσμού κατά μήκος ενός κατάγματος γωνίας κάτω γνάθου, όπως 
δημιούργουνται από τους μασητήριους μύες κατά τη λειτουργία. Τα τέσσερα μικρότερα βέλη καταδεικνύουν 

τη διεύθυνση των μασητικών δυνάμεων που εφαρμόζονται από τον έξω πτερυγοειδή, τον κροταφίτη ,το 
μασητήρα και τους άνωθεν του υοειδούς μύς. Τα μεγάλα βέλη απεικονίζουν το φορτίο που ασκείται κατά τη 
μάσηση. Λόγω αυτών των δυνάμεων, η ζώνη συμπίεσης εντοπίζεται στο κάτω χείλος της κάτω γνάθου και η 
ζώνη ελκυσμού εντοπίζεται στο άνω χείλος της κάτω γνάθου. Ουδέτερη ζώνη θεωρείται περίπου η περιοχή 

του πόρου του κάτω φατνιακού νεύρου. (Τροποποιημένο από Oral and Maxillofacial Trauma , Fonseca ,Third 
Edition , Elsevier-Saunders). 

 

   Δυστυχώς η ανάλυση της κάτω γνάθου με βάση τις ιδιότητες ενός μοχλού 3ης 

τάξης αποτελεί υπεραπλούστευση μιας πολύπλοκης δομής. Οι αρχές της απλής 

μηχανικής δε συμπεριλαμβάνουν τις δυνάμεις που δημιουργούνται από τις 

αντίπλευρες μυικές ομάδες. Νεότερες μελέτες έγιναν από τους Rudderman και 

Mullen25, με χρήση τρισδιάστατης μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων, προκειμένου 

να συμπεριληφθούν στην εμβιομηχανική της κάτω γνάθου παράμετροι όπως το 

πάχος του οστού, ο ρόλος της γεωμετρίας της κάτω γνάθου και η δράση των 

μασητήριων μυών. 
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1. 

 Από την παραπάνω μελέτη προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα : 

2. 

Κατάγματα στην περιοχή του σώματος και της γωνίας της κάτω γνάθου 

εμφανίζουν δυνάμεις εφελκυσμού στο πάνω καταγμαικό όριο και συμπίεσης 

στο κάτω. 

3. 

Για τα κατάγματα του σώματος της κάτω γνάθου οι αρχές της απλής 

μηχανικής έρχονται σε συμφωνία με την ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων  

όταν οι μασητικές δυνάμεις εφαρμόζονται στην πρόσθια περιοχή. Όταν 

όμως  οι μασητικές δυναμείς εφαρμόζονται πίσω από τη γραμμή του 

κατάγματος, προκύπτει αντιστροφή των δυνάμεων εφελκυσμού και 

συμπίεσης. Ως συνέπεια αυτού, οι δυνάμεις συμπίεσης αναπτύσσονται στο 

άνω όριο και οι δυνάμεις εφελκυσμού στο κάτω. 

4. 

Η αντιστροφή αυτή των δυνάμεων συμπίεσης και εφελκυσμού, μπορεί 

επίσης να προκύψει με εφαρμογή πρόσθιας μασητικής δύναμης, όταν οι 

δυνάμεις που παράγονται από την αντίπλευρη του κατάγματος μυική ομάδα 

μασητηρίων μυών υπερισχύουν. 

Οι μυικές δυνάμεις δημιουργούν δυνάμεις στροφής. 

   Ο ρόλος της  δράσης των μασητηρίων μυών σε συνδυασμό με τη διεύθυνση της 

γραμμής του καταγμάτος αναδεικνύεται  επίσης από το βαθμό παρεκτόπισης που  

προκύπτει μετά από ένα κάταγμα της κάτω γνάθου. Έτσι τα κατάγματα χωρίζονται 

σε ευνοικά και μη ευνοικά και αφορά τόσο σε ορίζοντιο όσο και σε κάθετο επίπεδο. 

Μια οριζόντια ευνοική γραμμή κατάγματος αντιτίθεται στην προς τα πάνω 

παρεκτόπιση από τη δράση του μασητήρα και του κροταφίτη. Αντίστοιχα, μια 
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ευνοική σε κάθετο επίπεδο γραμμή κατάγματος αντιτίθεται στις προς τα έσω 

δυνάμεις που ασκούνται από  τον έσω πτερυγοειδή. 

4.2 Οδοντική Σύγκλειση 

   Στην οδοντιατρική ορολογία ο όρος σύγκλειση αφορά στη συναρμογή των 

οδοντικών φραγμών κατά τη διάρκεια των διαφόρων λειτουργικών κινήσεων της 

κάτω γνάθου. Με την ευρύτερη έννοια του όρου, η σύγκλειση δεν περιορίζεται 

μόνο στα δόντια , περιλαμβάνει ακόμα και την κινησιολογία της κάτω γνάθου, 

καθώς και τη σχέση της με την κροταφογναθική διάρθρωση.1 

4.2.1 Οι συγκλεισιακές επαφές 

   Οι επαφές μεταξύ των ανταγωνιστών δοντιών μελετώνται στη μέγιστη 

συγγόμφωση (κεντρική σύγκλειση) και στις έκκεντρες θέσεις της κάτω γνάθου κατά 

τη λειτουργία της. Πραγματοποιούνται δε στα πρόσθια και οπίσθια δόντια. Οι 

επαφές των πίσω δοντιών γίνονται μεταξύ των παρειακών φυμάτων της κάτω 

γνάθου και των γλωσσικών της άνω. Τα φύματα αυτά ονομάζονται κεντρικά ή 

φύματα υποστήριξης. Στα πρόσθια δόντια, οι επαφές πραγματοποιούνται από τα 

κοπτικά χείλη των προσθίων της κάτω γνάθου και τις γλωσσικές επιφάνειες των 

προσθίων της άνω. Οι επαφές τόσο των προσθίων όσο και των οπισθίων, οι οποίες 

πραγματοποιούνται στη θέση μέγιστης συγγόμφωσης, ονομάζονται κεντρικές 

επαφές. 

   Διακρίνουμε δύο τύπους κεντρικών επαφών : α.) φύμα προς βοθρίο και β.) φύμα 

προς μασητική αγκάλη. 
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   Το μασητικό επίπεδο είναι μια νοητή επιφάνεια, η οποία ανατομικά σχετίζεται με 

το κρανίο και θεωρητικά εφάπτεται με τα κοπτικά χείλη των προσθίων δοντιών και 

τις κορυφές των μασητικών επιφανειών των οπίσθιων δοντιών.   

  Συχνά το μασητικό επίπεδο σχετίζεται με το επίπεδο της Φρανκφούρτης ( το 

επίπεδο που διέρχεται από το κόγχιο και το ανώτατο σημείο του έξω ακουστικού 

πόρου). Η κλίση του μασητικού σε σχέση με αυτό είναι + 9,3ο με μια διακύμανση + 

1,5ο – 14ο

 

 (Εικόνα 4.2).  Σε όρθια θέση της κεφαλής επομένως, το μασητικό επίπεδο 

δεν είναι ακριβώς παράλληλο με το οριζόντιο, εξαρτάται δε από τη σκελετική 

διαμόρφωση του προσώπου. 

ΕΙΚΟΝΑ 4.2 Το μασητικό επίπεδο και η σχέση του με το επίπεδο της Φρανκφούρτης. 

   Η καμπύλη του Spee (Εικόνα 4.3) είναι το τόξο αντιστάθμισης της συναρμογής των 

γομφίων και προγομφίων. Προσομοιάζει σε επιφάνεια σφαίρας, που πάνω της 
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εφάπτονται η κορυφή του κυνόδοντα και τα παρειακά φύματα των προγομφίων και 

γομφίων της κάτω γνάθου υπό μορφή καμπύλης, το τέλος της οποίας φθάνει και 

συνεχίζεται στο πρόσθιο χείλος της κάτω γνάθου26. Η καμπύλη του Spee  

αντικατοπτρίζει την κίνηση που διαγράφει ο κόνδυλος μέσα στην κροταφική γλήνη. 

ΕΙΚΟΝΑ 4.3 Καμπύλη του Spee. (Fundamentals of Dental Technology, Sweethaven Publishing). 

 

 

   Η καμπύλη του Wilson ( Εικόνα 4.4) είναι η σε μετωπιαίο επίπεδο διάταξη των 

επιμήκων αξόνων των οπισθίων δοντιών. Με την κλίση αυτή, τα γλωσσικά φύματα 

των άνω δοντιών βρίσκονται σε επίπεδο χαμηλότερο απο ότι τα παρειακά φύματα. 

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στα οπίσθια δόντια της κάτω γνάθου. 

ΕΙΚΟΝΑ 4.4 Καμπύλη του Wilson. (Fundamentals of Dental Technology, Sweethaven Publishing). 



ΚΕΦ 4. Εμβιομηχανική και οδοντική σύγκλειση. 

 

 
39 

 

 

  Οι καμπύλες των Spee και Wilson συσχετίζονται τρισδιάστατα, με τέτοιο τρόπο 

ώστε οι προεκτάσεις των κορυφών των φυμάτων και των κοπτικών χειλέων όλων 

των δοντιών συναντώνται στην καμπύλη επιφάνεια σφαίρας σε ένα κοινό σημείο 

που είναι το κάλαιο.   

4.2.2 Ταξινόμηση Οδοντικής σύγκλεισης κατά Angle 

   Η καταγραφή και ο προσδιορισμός της οδοντικής σύγκλεισης και των παραλλαγών 

της γίνεται με την ταξινόμηση που πρώτος περιέγραψε ο Angle. Σύμφωνα με αυτή, 

η ταξινόμηση γίνεται με βάση τη σχέση του εγγύς παρειακού φύματος του 1ου 

γομφίου της άνω γνάθου και της παρειακής αύλακας του 1ου κάτω γομφίου. 

  Έτσι κατά τον Angle, ως φυσιολογική σύγκλειση ή τάξη Ι ορίζεται αυτή κατά την 

οποία τα εγγύς παρειακά φύματα των πρώτων άνω γομφίων σε θέση μέγιστης 

συγγόμφωσης εφαρμόζουν στην εγγύς παρειακή αύλακα των πρώτων γομφίων της 

κάτω γνάθου. Στη θέση αυτή θα πρέπει να υπάρχει φυσιολογική οριζόντια και 

κάθετη πρόταξη και να συμπίπτουν οι μέσες γραμμές των άνω και κάτω οδοντικών 

φραγμών. 

   Στην τάξη ΙΙ έχουμε παρέκλιση της σύγκλεισης από το φυσιολογικό. Στήν τάξη ΙΙ,  

στη θέση κεντρικής σύγκλεισης  η εγγύς παρειακή αύλακα του 1ου  γομφίου της 

κάτω γνάθου βρίσκεται άπω σε σχέση με το εγγύς παρειακό φύμα του 1ου άνω 

γομφίου. Η τάξη ΙΙ έχει δύο υποκατηγορίες ανάλογα με τη θέση των προσθίων άνω 

δοντιών.   
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 Τ

Τάξη II Υποκατηγορία 2 : Τα πρόσθια δόντια της άνω γνάθου έχουν υπερώια 

απόκλιση με αποτέλεσμα αυξημένη κάθετη πρόταξη . 

άξη II Υποκατηγορία 1 : Τα πρόσθια δόντια της άνω γνάθου έχουν χειλική 

απόκλιση και δημιουργείται μεγάλη οριζόντια πρόταξη. 

   Στην τάξη ΙΙΙ έχουμε επίσης παρέκλιση της σύγκλεισης από το φυσιολογικό. Στήν 

τάξη ΙΙΙ, στη θέση κεντρικής σύγκλεισης  η εγγύς παρειακή αύλακα του 1ου  γομφίου 

της κάτω γνάθου βρίσκεται εγγύς σε σχέση με το εγγύς παρειακό φύμα του 1ου

  

 άνω 

γομφίου. (Εικόνα 4.5) 

ΕΙΚΟΝΑ 4.5 Ταξινόμηση σκελετικής και οδοντικής τάξης κατά Angle. (Fundamentals of Dental Technology, 
Sweethaven Publishing). 
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Θεραπευτική προσέγγιση 
καταγμάτων γωνίας κάτω γνάθου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.1 Εισαγωγή – Ιστορική αναδρομή 

   Η επιλογή της θεραπευτικής μεθόδου για την αντιμετώπιση καταγμάτων της κάτω 

γνάθου συχνά εξαρτάται από την παρουσία ή όχι δοντιών27,28. Για πολλές δεκαετίες, 

η κλασική μέθοδος αντιμετώπισης των καταγμάτων αυτών ήταν η τοποθέτηση 

προστομιακών τόξων ακολουθούμενη από διαγναθική ακινητοποίηση σε θέση 

κεντρικής σύγκλεισης με ή χωρίς χρησιμοποίηση συρματοραφής. 

   Η οστεοσύνθεση στην κάτω γνάθο, κυρίως μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, 

στηριζόταν στη συμπλησίαση των κατεαγόντων τμημάτων και συγκράτησηση τους 

με διαφόρων ειδών συρματοραφές. Επειδή η θεραπεία  αυτή δεν παρείχε επαρκή 

σταθερότητα, πάντοτε συνοδευόταν από τοποθέτηση προστομιακών τόξων ή 

ειδικών ναρθήκων, ώστε να εξασφαλισθεί διαγναθική ακινητοποίηση 4-6 

εβδομάδων, καθώς ο κύριος σκοπός της θεραπευτικής αντιμετώπισης των 

καταγμάτων τότε, ήταν η αποκατάσταση της συγκλεισιακής σχέσης του οδοντικού 

φραγμού. 

   Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, άρχισαν να εμφανίζονται τεκμηριωμένες 

εργασίες που στόχευαν στην επίτευξη σταθερής οστεοσύνθεσης χωρίς παράλληλη 

χρήση διαγναθικής ακινητοποίησης. Αυτές αφορούσαν κυρίως στην οστεοσύνθεση 

με μίνι πλάκες είτε με μεγαλύτερες πλάκες.  
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   Για τον περιορισμό ή και την εξάλειψη της χρονικής περιόδου της διαγναθικής 

ακινητοποίησης ,αναπτύχθηκαν καινούργιες τεχνικές με πλάκες οστεοσύνθεσης με 

ή χωρίς συμπίεση29,30, βίδες έλξης ή θέσης και οστεοσύνθεση με μίνι πλάκες. Η 

τελευταία αυτή μέθοδος προτάθηκε από τους Champy και συν. 31 το 1976 και 

απέδειξε ότι είναι δυνατό η οστεοσύνθεση με μίνι πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα 

να ανταπεξέλθει στις δυνάμεις μάσησης που ασκούνται στην κάτω γνάθο. Έκτοτε η 

μέθοδος εφαρμόστηκε με επιτυχία σε μεγάλες σειρές ασθενών με κατάγματα της 

κάτω γνάθου32. 

   Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκεύη των πλακών και βιδών 

οστεοσύνθεσης ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις ο ανοξείδωτος χάλυβας. Το 

κράμα αυτό είναι σχετικά καλά ανεκτό στο ανθρώπινο σώμα, υπήρξαν όμως 

περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώθηκε μετάλλωση στους γύρω ιστούς. Είναι επίσης 

γνωστό ότι στα κράματα του ανοξείδωτου χάλυβα υπήρχε νικέλιο, μέταλλο που 

μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 

   Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και μετά, από έρευνες των Nordman και 

Berlin33 αναδείχθηκε και εφαρμόσθηκε ευρέως η χρήση του τιτανίου για την 

κατασκευή υλικών οστεοσύνθεσης. Το τιτάνιο είναι υλικό πιο εύχρηστο, εύκαμπτο 

και βιοσυμβατό με συνέπεια να διευκολύνεται η επέμβαση και να μην απαιτείται 

δεύτερη για απομάκρυνση των υλικών οστεοσύνθεσης. 

5.2 Διαγναθική ακινητοποίηση και επιδράσεις της στο στοματογναθικό σύστημα 

   Η διαγναθική ακινητοποίηση αποτέλεσε τη βασική θεραπεία των καταγμάτων της 

κάτω γνάθου πριν την εφαρμογή των διαφόρων μεθόδων σταθερής ή ημισταθερής 
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οστεοσύνθεσης. Η εφαρμογή της συνίσταται στη χρήση της οδοντικής σύγκλεισης 

ως οδηγού για την αποκατάσταση και ακινητοποίηση της συνέχειας της κάτω 

γνάθου. Η ακινητοποίηση γίνεται σε θέση κεντρικής σύγκλεισης (μέγιστης 

συγγόμφωσης) με τη βοήθεια : α.) μεταλλικών προστομιακών τόξων τα οποία 

συγκρατούνται με σύρματα από τα δόντια, β.)  ειδικών διφλοιωτικών βιδών, γ.) 

ειδικού τύπου συρματοραφών ( Ernst, Ivy loops κ.α). Για πολλά χρόνια, η 

διαγναθική ακινητοποίηση θεωρούταν άμοιρη επιπλοκών. Παρ’ ολα αυτά έχει 

τεκμηριωθεί ότι η ακινητοποίηση της κάτω γνάθου για μεγάλα χρονικά διαστήματα 

(6 – 8 μήνες που απαιτείται για τη θεραπεία) έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο 

στοματογναθικό σύστημα. Ειδικότερα  οι επιδράσεις της διαγναθικής 

ακινητοποίησης στο στοματογναθικό σύστημα έχουν ως εξής : 

 Επιδράσεις στο οστούν της κάτω γνάθου: Μελέτες σε ακινητοποιημένα μακρά οστά 

έχουν δείξει ότι αυτά γίνονται οστεοπορωτικά με συνοδό μείωση του ανόργανου 

περιεχομένου τους και λέπτυνση των οστικών πετάλων34,35. 

Επιδράσεις στους μύες :  Η χρήση διαγναθικής ακινητοποίησης οδηγεί σε μυική 

ατροφία και αδυναμία. Παρά το γεγονός ότι ο απόλυτος αριθμός των μυικών 

κυττάρων παραμένει ο ίδιος, επέρχεται ελάττωση της διαμέτρου των μυικών ινών 

και του αριθμού των τροφοφόρων αγγείων36.Οι αλλαγές αυτές είναι δυνατό να 

αναστραφούν μόνο όμως με την έγκαιρη κινητοποίηση και εφαρμογή  

φυσιοθεραπείας. 

Επιδράσεις στην κροταφογναθική διάρθρωση : Οι επιδράσεις της ακινητοποίησης 

στις αρθρώσεις έχουν καταγραφεί στην ορθοπαιδική βιβλιογραφία 37,38,39. Η 

ακινησία είναι το έναυσμα για μια σειρά μεταβολών στην περιοχή της άρθρωσης. 



ΚΕΦ 5. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 

 
44 

 

Ειδικότερα,  επέρχεται συστολή των έξω- και ένδοκαψικών ιστών της άρθρωσης με 

δημιουργία υπερπλαστικού ιστού και διήθηση με λιπώδη συνδετικό ιστό στην 

περιοχή της άρθρωσης. Μπορεί επίσης να προκύψει λέπτυνση ή και νέκρωση του 

αρθρικού χόνδρου και συνοδός δημιουργία συμφύσεων. Σημαντική είναι η 

επίδραση στο εύρος της διάνοιξης του στόματος , που εμφανίζεται σημαντικά 

μειωμένη. Οι αλλαγές αυτές φαίνεται ότι σχετίζονται με τη διάρκεια της 

ακινητοποίησης και το βαθμό της ενδαρθρικής συμπίεσης39 . 

   Οι μέθοδοι σταθερής οστεσύνθεσης εμφανίζουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι 

των παραδοσιακών μη σταθερών μεθόδων. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι η 

ελαχιστοποίηση της χρήσης της διαγναθικής ακινητοποίησης. Έτσι ο ασθενής 

μπορεί να σιτιστεί πιο εύκολα , ο αεραγωγός είναι ελεύθερος και ελαττώνονται οι 

αρνητικές επιδράσεις επί του στοματογναθικού συστήματος. 

5.3 Τεχνικές αποκατάστασης καταγμάτων γωνίας κάτω γνάθου 

 

   Όπως έχει ήδη αναφερθεί και παραπάνω, οι τεχνικές αντιμετώπισης των 

καταγμάτων της κάτω γνάθου μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η 

πρώτη αφορά τις μεθόδους «κλειστής ανάταξης» οι οποίες αποτελούσαν την κύρια 

θεραπευτική πράξη στο παρελθόν. Με την εξέλιξη των διαφόρων μεταλλικών 

πλακών και ιδιαίτερα των πλακών τιτανίου έγινε και μια παράλληλη ανάπτυξη στις 

«ανοιχτές μεθόδους» ανάταξης και ακινητοποίησης των καταγμάτων της κάτω 

γνάθου. Η σύγχρονη στοματική και γναθοπροσωπική τραυματιολογία στηρίζεται σε 

δύο μεγάλες σχολές για τη θεραπεία των καταγμάτων της γωνίας της κάτω γνάθου. 
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5.4.1 Η άποψη της AO/ASIF 

1. 

    Στόχος της  AO/ASIF είναι η σταθερή εσωτερική οστεοσύνθεση με πρωτογενή 

οστική επούλωση, ακόμα και υπό την επίδραση λειτουργικής φόρτισης.Η συμπίεση 

των καταγματικών γραμμών είναι σημαντική και απαραίτητη για την εκπλήρωση 

του στόχου αυτού ώστε  να πληρούνται οι εξής προυποθέσεις : 

2. 

Ανάταξη των κατεαγόντων τμημάτων του κατάγματος 

3. 

Σταθερή ακινητοποιήση μεταξύ των τμημάτων 

4. 

Διατήρηση της παρακείμενης αιματικής παροχής 

Πρώιμη λειτουργική κινητοποίηση. 

Είναι σημαντικό να επιτευχθεί συμπίεση μεταξύ των καταγματικών γραμμών γιατί 

διαφορετικά η σταθερότητα του κατάγματος θα εξαρτάται αποκλειστικά από τα 

υλικά οστεοσύνθεσης40. Σε περιπτώσεις οστεοσύνθεσης που υπάρχει κενό μεταξύ 

των γραμμών του κατάγματος, το υλικό οστεοσύνθεσης υπόκειται σε μεγάλες 

δυνάμεις, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την παραμόρφωσή του ,τη χαλάρωση 

βιδών και την αυξημένη πιθανότητα για λοίμωξη της περιοχής. Η σημασία της 

σταθερής ακινητοποίησης έχει αναδειχθεί βιβλιογραφικά. Η επαρκής σταθερή 

ακινητοποίηση δρά ευεργετικά στην επούλωση επιμολυσμένων τραυμάτων. 

   Η ομάδα της AO στα πλαίσια εξέλιξης και βελτιστοποίησης των παραπάνω αρχών 

εισήγαγε ένα νέο στόχο, την «απόλυτη σταθερότητα». Σύμφωνα με αυτή καμία 

κίνηση δεν είναι αποδεκτή μεταξύ των κατεαγόντων τμημάτων και των υλικών 

οστεοσύνθεσης. Αναφορικά με αυτή την άποψη, η οστική επούλωση επιτυγχάνεται 

με δύο τρόπους : α) με τη δημιουργία προφορτίου, το οποίο είναι η δύναμη που 
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εφαρμόζεται στο κάταγμα από τα υλικά οστεοσύνθεσης και παρέχει την αρχική 

σταθερότητα για την έναρξη των επουλωτικών διαδικασιών και β) με τη δημιουργία 

τριβής από τη συμπίεση των κατεαγόντων τμημάτων η οποία είναι ευεργετική για 

την εξάλειψη στροφικών δυνάμεων. Ο συνδυασμός των παραπάνω βοηθά στην 

καλύτερη ακινητοποίηση του κατάγματος, μειώνοντας επιπλοκές όπως η 

οστεομυελίτιδα και η δημιουργία ψευδάρθρωσης. 

1. 

Μειονεκτήματα της παραπάνω μεθόδου είναι :  

2. 

Χρησιμοποιούνται μεγάλου μεγέθους πλάκες οστεοσύνθεσης με 

διφλοιωτικές βίδες. Η τοποθέτηση των παραπάνω υλικών απαιτεί 

εξωστοματικές μεθόδους προσπέλασης. 

3. 

Οι πλάκες δεν μπορούν να τοποθετηθούν στα σημεία όπου ασκούνται 

δυνάμεις ελκυσμού, επειδή στην περιοχή αυτή βρίσκονται οι οδοντικές ρίζες 

και ο πόρος του κάτω φατνιακού νεύρου. 

4. 

Αναγκαστικά η πλάκα πρέπει να τοποθετηθεί στο κάτω όριο της κάτω 

γνάθου. 

5. 

Απαιτείται μεγάλη ακρίβεια κατά την προσαρμογή της πλάκας στο οστούν. 

6. 

Η χρήση συμπιεστικών δυνάμεων σε διαγώνια κατάγματα μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα την εφίππευση μεταξύ των τμημάτων. 

7. 

Απαιτείται μεγάλος χρόνος κλινικής εμπειρίας. 

 

Πιθανόν χρειάζεται αφαίρεση των πλακών. 
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5.4.2 Τα υλικά οστεοσύνθεσης  

1. Συμπιεστικές πλάκες (Dynamic Compression Plates) : Ο σχεδιασμός αυτών των 

πλακών βασίζεται στο γεγονός ότι η κεφαλή της βίδας γλιστράει σε ένα επικλινές 

επίπεδο μέσα στην πλάκα κατά το σφίξιμό της. Το επικλινές αυτό επίπεδο γίνεται 

παράλληλο με την πλάκα σε χαμηλότερο σημείο κατα μήκος της οπής στην 

πλάκα.Έτσι κατά το σφίξιμο της βίδας και εφόσον η οπή στο οστούν έχει γίνει στο 

απώτερο σημείο της οπής της πλάκας,αυτό θα μεταφραστεί σε μια προς το κάταγμα 

κίνηση. 

   Αν η βίδα τοποθετηθεί στο άνω τμήμα του επικλινούς επιπέδου θα προκαλέσει 

συμπίεση και ονομάζεται «βίδα συμπίεσης» ,αν αντίθετα τοποθετηθεί απευθείας 

στο κατώτερο τμήμα του επικλινούς επιπέδου ονομάζεται «στατική ή παθητική 

βίδα». Για να έχει μια τέτοια πλάκα συμπιεστική δράση, θα πρέπει να 

τοποθετηθούν τουλάχιστον 2 βίδες, μια σε κάθε πλευρά του κατάγματος. Λόγω της 

αντίθετης κίνησης που θα προκληθεί, το αποτέλεσμα θα είναι η συμπίεση στην 

περιοχή του κατάγματος. Για την εξουδετέρωση των στροφικών δυνάμεων είναι 

απαραίτητο να τοποθετηθούν από 2 βίδες σε κάθε κατεαγόν τμήμα. Ιδιαίτερης 

σημασίας είναι η σωστή προσαρμογή της πλάκας και η εξοικείωση του κλινικού 

ιατρού με τη μέθοδο, ώστε αυτή να εφαρμοσθεί σωστά χωρίς ιατρογενή σφάλματα. 

2.Tension Band : Λόγω των δυνάμεων που ασκούνται στο άνω όριο της κάτω 

γνάθου κατά τη μάσηση, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποιος τρόπος εξάλειψης 

αυτών, ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη συμπίεση σε όλο το μήκος του κατάγματος. 

Το tension band  ενεργεί με αυτό τον τρόπο, μειώνοντας τις δυνάμεις εφελκυσμού 

στην περιοχή. Σε νωδές περιοχές, μια μικρή πλάκα οστεοσύνθεσης μπορεί να 
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χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό. Σε περιοχές με δόντια μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί  προστομιακός νάρθηκας ,συρματοραφή ή μονοφλοιωτική 

οστεοσύνθεση. 

3. Έκκεντρες συμπιεστικές πλάκες (Eccentric Dynamic Compression Plates): Οι 

πλάκες αυτές προσομοιάζουν με τις συμπιεστικές πλάκες στη δυνατότητα 

εφαρμογής συμπίεσης μέσω των εσωτερικών οπών της πλάκας. Επιπρόσθετα, οι 

πλάκες αυτές φέρουν δύο διαγώνιες εξωτερικές οπές. Η ενεργοποίηση των οπών 

αυτών έχει ως αποτέλεσμα μια στροφική κίνηση με τις εσωτερικές οπές να έχουν το 

ρόλο του άξονα περιστροφής. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται συμπίσεση στο 

άνω όριο του κατάγματος. 

5.5.1 Θεραπεία με χρήση μονοφλοιωτικών μίνι πλακών οστεοσύνθεσης. 

   Η χρήση μίνι πλακών οστεοσύνθεσης με μονοφλοιωτικές βίδες έχει 

χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για τη θεραπεία των καταγμάτων του προσωπικού 

κρανίου. Οι Michelet et al ανέπτυξαν τη θεωρία της χρήσης μίνι πλακών για 

οστεοσύνθεση καταγμάτων και το 1973 δημοσίευσαν μια μελέτη στην οποία 

καταγραφόταν η επιτυχία της μεθόδου για την αντιμετώπιση καταγμάτων της κάτω 

γνάθου41. Ο αρχικός στόχος της παραπάνω προσέγγισης ήταν να παρέχει 

σταθερότητα της ανάταξης και ακινητοποίηση χωρίς τη χρήση συμπίεσης ή 

διαγναθικής ακινητοποίησης. Μελέτες που έγιναν τη δεκαετία του ’70 από το 

Groupe d’Etudes en Biomechanique Osseuse et Articulaire de Strasbourg κατέδειξαν 

ότι ο παραπάνω στόχος επιτυγχάνεται με την αδρανοποίηση των ανεπιθύμητων 

δυνάμεων διάτμησης και με τη διατήρηση των ευνοικών συμπιεστικών δυνάμεων 

που είναι παρούσες στην περιοχή. Οι Champy και συν 31  μελετώντας και  
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εφαρμόζοντας τις παραπάνω απόψεις σε ένα μαθηματικό μοντέλο, κατέληξε στη 

δημιουργία της λεγόμενης «ιδανικής γραμμής οστεοσύνθεσης». Σύμφωνα με αυτή, 

στην περιοχή μεταξύ των γενειακών  τρημάτων οι πλάκες τοποθετούνται σε δύο 

σειρές που απέχουν μεταξύ τους 5mm και σε μία σειρά στην περιοχή της έξω λοξής 

γραμμής και της εξωτερικής επιφάνειας  του σώματος της γνάθου. Υπάρχουν πολλά 

διαφορετικά συστήματα μίνι πλακών.  Όλα όμως διέπονται από τις ίδιες βασικές 

αρχές. Όπως και με μεγαλύτερες πλάκες, θα πρέπει να τοποθετούνται 2 βίδες 

τουλάχιστον σε κάθε κατεαγόν τμήμα. Το τρύπανο που θα χρησιμοποιηθεί θα 

πρέπει να είναι μικρότερο από τη μέγιστη διάμετρο της βίδας. Είναι βασικό κατά 

την παρασκευή της οπής να γίνεται απόσυρση του τρυπάνου με το που θα 

αισθανθεί ο χειρουργός μια αίσθηση κενού (σπογγώδες οστούν), ώστε να μην 

τραυματιστούν ρίζες και να μην γίνει υπερπαρασκευή του οστικού φρεατίου.  

1. 

Πλεονεκτήματα :  

2. 

Για την προσπέλαση και εφαρμογή τους, λόγω του μικρότερου μεγέθους,  

απαιτούνται μικρότερες τομές και λιγότερη αποκόλληση ιστών. Μπορούν να 

τοποθετηθούν και ενδοστοματικά. 

3. 

Δεν ψηλαφώνται από τον ασθενή, οπότε δεν γίνονται αντιληπτές και δεν 

ενοχλούν μειώνοντας έτσι την αναγκαιότητα για αφαίρεσή τους. 

4. 

Λόγω της χρήσης μονοφλοιωτικών βιδών ,μπορούν να τοποθετηθούν σε 

περιοχές με οδοντικές ρίζες ή κοντά στον πόρο του κάτω φατνιακού νεύρου. 

 

Λόγω της πλαστικότητας που έχουν οι πλάκες αυτές μπορούν να 

διαμορφωθούν σχετικά εύκολα. 
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1. 

Μειονεκτήματα: 

2. 

Λόγω του μικρότερου μεγέθους, οι μίνι πλάκες δεν είναι τόσο άκαμπτες 

όσο οι συμπιεστικές ή οι πλάκες αποκατάστασης. Αυτή η μειωμένη 

ακαμψία έχει ως αποτέλεσμα την έκφραση στροφικών δυνάμεων κατά 

τη λειτουργική φόρτιση με αποτέλεσμα λοίμωξη ,μη πόρωση ή και τα 

δύο. 

3. 

Μπορεί να απαιτηθεί η εφαρμογή διαγναθικής ακινητοποίησης 

7.5.2 

Μαλακή δίαιτα για 3-6 εβδομάδες 

Θεραπεία καταγμάτων γωνίας κάτω γνάθου με μίνι πλάκες 

   Για τη θεραπεία των καταγμάτων της γωνίας της κάτω γνάθου με μίνι πλάκες, η 

τοποθέτηση της πλάκας θα πρέπει να γίνεται στο ύψος περίπου της έξω λοξής 

γραμμής, όπως έχει περιγραφεί από τους Champy και συν. Η εφαρμογή της μίνι 

πλάκας στην περιοχή αυτή απαιτεί μόνο την παρασκευή και αναπέταση ενός μικρού 

βλεννογονοπεριοστικού κρημνού. Με αυτό τον τρόπο, η αιμάτωση της περιοχής 

διατηρείται και δεν γίνεται αποκόλληση του περιοστέου γλωσσικά και προς το κάτω 

χείλος της κάτω γνάθου. Η πλάκα θα πρεπεί να διαμορφώνεται έτσι ώστε να 

εφαρμόζει παθητικά στην μορφολογία της έξω λοξής γραμμής. Ο σχεδιασμός της 

οστεοσύνθεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο βίδες σε κάθε πλευρά 

του κατάγματος. Η παρασκεύη των οστικών οπών και η τοποθέτηση των βιδών, που 

είναι μονοφλοιωτικές,  θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στη γραμμή 

του κατάγματος χωρίς όμως να προκαλείται κάταγμα ή ισχαιμία στο όριο του 

κατάγματος. Σε αντίθετη περίπτωση,  οι δυνάμεις που θα ασκούνται στην πλάκα θα 

είναι αυξημένες και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη σταθερότητα. 
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   Η οστεοσύνθεση στην περιοχή της γωνίας με χρήση μίνι πλακών έχει αποδειχθεί 

ότι εξουδετερώνει τις δυνάμεις εφελκυσμού στο άνω τμήμα της κάτω γνάθου και 

διατηρεί τις δυνάμεις αυτοσυμπίεσης της περιοχής. Οι Shetty και Caputo, 

διενεργώντας μελέτες σε μοντέλα από ρητίνη, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι με 

την παραπάνω τεχνική κατά τη λειτουργική φόρτιση, προέκυπτε στροφή μεταξύ των 

εγγύς και άπω τμημάτων του κατάγματος42. Περαίτερω in vitro μελέτες κατέληξαν 

σε παρόμοια συμπεράσματα όταν για την αποκατάσταση καταγμάτων  στη γωνία 

της κάτω γνάθου χρησιμοποιήθηκε μια ευθεία πλάκα στην έξω λοξή γραμμή43. 

   Επιπρόσθετα της στροφικής αστάθειας,  η χρήση μίνι πλάκας στο άνω τμήμα της 

κάτω γνάθου  δημιουργούσε κενό στο κατώτερο όριο του κατάγματος44,  κάτι το 

οποίο γινόταν  αντιληπτό από τις μετεγχειρητικές ακτινογραφίες45. Για τη 

δικαιολόγηση του φαινομένου αυτού, προτάθηκε η άποψη δημιουργίας δύναμης 

τάσης προκαλούμενης από τις βίδες ή από μια μη καλά διαμορφωμένη πλάκα43. Οι 

παρατηρήσεις αυτές οδήγησαν στη χρήση μιας δεύτερης πλάκας στο κάτω όριο, με 

σκοπό την  βελτιωμένη σταθερότητα του κατάγματος. Πολλές κλινικές έρευνες 

απέδειξαν την επιτυχία της μεθόδου.46,47 

   Σε αντίθεση όμως με τις παραπάνω μελέτες, οι Ellis και Theriot σε μια σειρά 

άρθρων ανέδειξαν την υψηλή συχνότητα επιπλοκών από τη χρήση δύο μίνι 

πλακών44

 

. Οι επιπλόκες αυτές αποδόθηκαν στην  εκτενή αποκόλληση του 

περιοστέου που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή δύο μίνι πλακών.  
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7.6 

 

Άλλες μέθοδοι και υλικά οστεοσύνθεσης για την αντιμετώπιση 

καταγμάτων γωνίας κάτω γνάθου. 

1. 

2. 

Πλάκες αποκατάστασης (Reconstruction plates) : Οι παραδοσιακές πλάκες 

αποκατάστασης απαιτούν τέλεια προσαρμογή και εφαρμογή αυτών επί του 

οστού για να μην προκύψει απόκλιση των γραμμών του κατάγματος κατά 

την οστεοσύνθεση. Το πλεονέκτημα των πλακών αυτών είναι ότι 

επωμίζονται εξ’ολοκλήρου τη λειτουργική φόρτιση. Έχουν ένδειξη σε  οστικά 

ελλείμματα και  συντριπτικά κατάγματα όπου η πλάκα αποκάταστασης θα 

παρέχει τη σταθερότητα και την υποστήριξη στα οστικά τμήματα κατά τη 

διάρκεια της επούλωσης. Η εφαρμογή των πλακών αυτών γίνεται με τη 

μεθοδολογία που ακολουθείται και στις πλάκες δυναμικής συμπίεσης και 

απαιτείται εξωστοματική προσπέλαση. 

Locking plates :  Οι πλάκες αυτές διαφέρουν ως προς τις υπόλοιπες στο ότι 

φέρουν σπείραμα για υποδοχή της κεφαλής της βίδας στις οπές της πλάκας. 

Με αυτό τον τρόπο παρέχονται δύο διαφορετικά σημεία για στερέωση της 

βίδας. Ένα στο οστούν και ένα στην πλάκα. Οι βίδες κλειδώνουν στην πλάκα 

ανεξάρτητα από το οστό  και έτσι η πλάκα παρέχει σταθερότητα στο 

κάταγμα χωρίς να απαιτείται επαφή με το οστούν. Επιπλέον, επειδή η πλάκα 

δεν έχει άμεση επαφή με το οστούν και δεν προκαλεί συμπίεση πάνω απο 

αυτό μειώνεται η πιθανότητα τοπικής ισχαιμίας και νέκρωσης. Η τεχνολογία 

αυτή έχει χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους των πλακών.  
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3. 

4. 

Lag screws : Η μέθοδος αυτή οστεοσύνθεσης απαιτεί τη χρήση μόνο ειδικών 

βιδών και όχι πλακών. Για αυτό το λόγο είναι θεωρητικά πιο γρήγορη. Για τη 

σωστή οστεοσύνθεση καταγμάτων στην γωνία της κάτω γνάθου απαιτούνται 

τουλάχιστον δύο βίδες αγκίστρωσης, τοποθετημένες με αντίθετη φορά. Σε 

περίπτωση που τοποθετηθεί μόνο μία, η οστεοσύνθεση θα πρέπει 

αναγκαστικά να συμπληρωθεί και με κάποιου τύπου μίνι πλάκα. Οι βίδες 

αγκίστρωσης έχουν ειδικό σχεδιασμό. Ο στόχος είναι η βίδα να αρχίσει να 

βιδώνει στο φλοιό του πιο απομακρυσμένου οστικού τμήματος , ενώ η 

κεφαλή θα εφαρμόζει παθητικά στο άλλο τμήμα.  Για αυτόν τον τύπο 

οστεοσύνθεσης απαιτείται προσεκτικός προσαντολισμός  των βιδών στη 

γραμμή του κατάγματος και επιδεξιότητα από το χειρουργό.                 

Απορροφήσιμα υλικά οστεοσύνθεσης :  Οι πλάκες τιτανίου λόγω της 

βιοσυμβατότητας τους συνήθως δεν αφαιρούνται μετά την πόρωση του 

κατάγματος. Οι πλάκες αυτές παρόλ’ αυτά δεν παύουν να είναι ξένα σώματα 

τα οποία περιβάλλονται από ινώδη συνδετικό ιστό. Λόγω της ελλιπούς 

αιμάτωσης, η πλάκα μπορεί να επιμολυνθεί. Επιπρόσθετα, χαλάρωση ή 

διάβρωση των βιδών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

φλεγμονής και πόνο. Η χρήση μεταλλικών πλακών στον αναπτυσσόμενο 

σκελετό εμποδίζει τη φυσιολογική του ανάπτυξη και για αυτό το λόγο τα 

μεταλλικά υλικά οστεοσύνθεσης θα πρέπει να αφαιρούνται μετά από έξι 

μήνες.  Άλλα προβλήματα από τη χρήση  μεταλλικών πλακών είναι α ) η 

δημιουργία ‘artifact’ κατά την απεικόνιση των περιοχών αυτών με αξονική η 

μαγνητική τομογραφία, β ) η ψηλάφηση της πλάκας από τον ασθενή  και  γ ) 

η παρεμβολή τους σε διάφορες προσθετικές εργασίες.  
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Σε μια προσπάθεια να λυθούν τα παραπάνω προβλήματα αναπτύχθηκαν 

βιοαπορροφήσιμα υλικά οστεοσύνθεσης. Η βασική τους αρχή είναι ότι 

παρέχουν επαρκή αρχική σταθεροποιήση για την αρχική φάση της 

επούλωσης αλλά καθώς το οστούν αποκτά αντοχή ,η πλάκα απορροφάται 

από τον οργανισμό. Δυστυχώς η χρήση των πλακών αυτών για τα κατάγματα 

της γωνίας της κάτω γνάθου δεν έχει δώσει ακόμα τα επιθυμητά 

αποτελέσματα, επειδή η αντοχή αυτών των υλικών δεν επαρκεί για την 

εξουδετέρωση των δυνάμεων που αναπτύσσονται στην περιοχή.       
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ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ  ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

6.1 Εισαγωγή 

   Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει σκοπό να μελετήσει  και να συγκρίνει την 

εμβιομηχανική συμπεριφορά τρισδιάστατων και κλασικών συστημάτων  

οστεοσύνθεσης, που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση καταγμάτων της 

γωνίας της κάτω γνάθου. Επίσης η  επάρκεια της μεθόδου και η πιθανά βελτιωμένη 

εμβιομηχανική συμπεριφορά των 3D πλακων διερευνώνται στην παρούσα μελέτη. 

Η κλινική μέθοδος που προτείνουμε είναι αυθεντική, βασισμένη στις αρχές και την 

φιλοσοφία του Champy και θα περιγραφεί στο Κεφάλαιο 9. 

6.2 Υλικό 

6.2.1 Συνθετικές Κάτω γνάθοι. 

   Για το σχεδιασμό της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν συνθετικές κάτω γνάθοι 

(Synbone, Malans, Switzerland). Το υλικό κατασκευής τους είναι αφρός 

πολυουρεθάνης ειδικά κατεργασμένος ώστε να αποδίδει την συμπεριφορά και τις  

ιδιότητες του φυσικού οστού. Η επιλογή των συνθετικών γνάθων έγινε με βάση το 

γεγονός ότι είναι φτιαγμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδίδουν ,τις ανθρώπινες 

διαστάσεις,το μέγεθος και την  ανατομία. Αποτελούνται από ένα πυκνό εξωτερικό  

τμήμα που προσομοιάζει στο φλοιώδες οστούν και ένα πορώδη εσωτερικό πυρήνα 

που προσομοιάζει στο σπογγώδες οστούν. Λόγω της ομοιομορφίας τους, πολλές 
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μεταβλητές παράμετροι που θα προέκυπταν από χρήση πτωματικών γνάθων ή 

γνάθων ζώων  δεν υφίστανται. 

6.2.2 Υλικά οστεoσύνθεσης. 

 

  Οι πλάκες και οι βίδες οστεοσύνθεσης που χρησιμοποιήθηκαν για την 

ακινητοποίηση του προκατασκευασμένου κατάγματος στη γωνία της κάτω γνάθου 

είναι από τιτάνιο. Όλα τα συστήματα οστεοσύνθεσης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 

από τον ίδιο κατασκευαστή (Stryker-Leibinger, Freiburg , Germany). Το μήκος των 

βιδών οστεοσύνθεσης ήταν για  όλες τις περιπτώσεις 7mm, η δε διάμετρός τους 

διέφερε ανάλογα με το υλικό οστεοσύνθεσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

κατασκευαστή. Ειδικότερα, τα συστήματα οστεοσύνθεσης που χρησιμοποιήθηκαν 

στην παρούσα μελέτη ήταν τα εξής : 

Ομάδα 1 Mία 3D μίνι πλάκα 2χ2 οπές, τετράγωνη 2.0mm 
( προφίλ 1mm )  

Ομάδα 2 Mία 3D μίνι πλάκα 4χ2 οπές, ορθογώνια, 2.0mm 
( προφίλ 1mm ) 

Ομάδα 3 Σύστημα δύο 
πλακών 

4 οπές , ευθεία με διάστημα, 2.0mm &       
4 οπές, ευθεία χωρίς διάστημα 1.6mm 
( προφίλ 1mm & 0,6 mm ) 

Ομάδα 4 Mια μίνι πλάκα 4 οπές , ευθεία με διάστημα, 2.0mm             
( προφίλ 1mm ) 

Ομάδα 5 Σύστημα δύο 
πλακών 

4 οπές , ευθεία με διάστημα, 2.0mm &       
4 οπές, ευθεία χωρίς διάστημα 1.6mm 
( προφίλ 1mm & 0,6 mm ) 

Ομάδα 6 Μια πλάκα 
κατάγματος 
(fracture plate) 

6 οπές , γωνία 140ο , 2.0mm 
( προφίλ 1,5mm ) 
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6.2.3 Το πειραματικό μοντέλο 

   Για τη διένεργεια της μελέτης σχεδιάστηκε ένα πειραματικό μοντέλο παρόμοιο με 

αυτό του Haug και των συνεργατών του48. Το δικό μας μοντέλο απαρτίζεται από ένα 

μηχανικό εφαρμογέα και μετρητή δυνάμεων τάσης (Monsanto Tensometer 20, 

Dorcan ,Swinton ,Whitshire, UK), που μας παραχωρήθηκε σε συνεργασία με το 

εργαστήριο εμβιομηχανικής του τμήματος μηχανολόγων και αεροναυπηγών 

μηχανικών του Πανεπιστημιού Πατρών. Η εφαρμογή των δυνάμεων στις συνθετικές 

γνάθους έγινε : α) με τη βοήθεια δύο ειδικά κατασκευασμένων υποδοχέων και β) 

με μια μεταλλική ράβδο από ανοξείδωτο ατσάλι των οποίων τη λειτουργία θα 

αναλύσουμε παρακάτω. 

6.3 Μεθοδολογία 

6.3.1 Προετοιμασία των γνάθων και μεθοδολογία οστεοσύνθεσης. 

   Όπως είναι γνωστό η κίνιση της  κάτω γνάθου προσομοιάζει στην κίνηση ενός 

μοχλού με δύο βραχίονες γύρω από ένα νοητό εγκάρσιο άξονα ως αποτέλεσμα της 

συνέργειας μυών , τενόντων και συνδέσμων της περιοχής. Ο άξονας αυτός περνάει 

περίπου από την περιοχή των τρημάτων των κάτω φατνιακών νεύρων. Το σημείο 

αυτό αποτελεί το ένα άκρο της μηδενικής γραμμής δυνάμεων ή ουδέτερης ζώνης. 

Έτσι, η αρχική προετοιμασία των γνάθων είχε ως σκοπό την δημιουργία υποδοχής 

στην περιοχή των γναθιαίων τρημάτων  για τη μεταλλική ράβδο, η οποία θα 

επέτρεπε την παθητική εφαρμογή της γνάθου πάνω στο πειραματικό μοντέλο. 

Ακολούθως, κάθε γνάθος υποβλήθηκε στην ίδια οστεοτομία για την παρασκευή 

ενός κάθετα και οριζόντια δυσμενούς κατάγματος. Προκειμένου οι παραπάνω 
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οστεοτομίες να είναι επαναλήψιμες, κατασκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε ειδικά 

κατασκευασμένος χειρουργικός νάρθηκας. 

   Η οστεοσύνθεση έγινε από το ίδιο άτομο σε όλες τις περιπτώσεις και με την ίδια 

μεθοδολογία. Η ανάταξη των γνάθων έγινε με τη βοήθεια ειδικών γναθάγρων οι 

οποίες επέτρεπαν πλήρη ακινητοποίηση των κατεαγόντων τμημάτων. Όλες οι 

πλάκες οστεοσύνθεσης διαμορφώθηκαν κατάλληλα, ώστε να εφαρμόζουν παθητικά 

στην κάτω γνάθο. Η παρασκευή των φρεατίων για την υποδοχή των βιδών έγινε με 

τρύπανο χειρός, κάθετα στην επιφάνεια της γνάθου. 

 

   Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν τριάντα συνθετικές κάτω γνάθοι χωριμένες σε έξι 

ομάδες των πέντε.  Όλες οι  υποδοχές βιδών για το κάθε  σύστημα οστεοσύνθεσης 

καλύφθηκαν με βίδες. Οι τύποι της οστεοσύνθεσης ανά ομάδα απεικονίζονται στην 

εικόνα 6.1 έχουν αναλυτικά ως εξής :  

Ομάδα 1 Μια τετράγωνη 3D πλάκα ειδικά διαμορφωμένη έτσι ώστε να 
εφαρμόζονται δύο οπές επί της έξω λοξής γραμμής και δύο οπές στην 
παρειακή επιφάνεια. 

Ομάδα 2 Μια ορθογώνια 3D πλάκα διαμορφωμένη ώστε να εφαρμόζει στην 
παρειακή επιφάνεια της κάτω γνάθου. 

Ομάδα 3 Μια ευθεία μίνι πλάκα 4 οπών με διάστημα τοποθετημένη στην έξω λοξή 
γραμμή και μια ευθεία micro πλάκα τοποθετημένη στο κάτω χείλος. 

Ομάδα 4 Μια ευθεία μίνι πλάκα 4 οπών με διάστημα τοποθετημένη στην έξω λοξή 
γραμμή 

Ομάδα 5 Μια ευθεία μίνι πλάκα 4 οπών με διάστημα τοποθετημένη στην άνω 
παρειακή επιφάνεια και μια ευθεία micro πλάκα τοποθετημένη στο κάτω 
χείλος. 

Ομάδα 6 Μία πλάκα κατάγματος ( fracture plate ) τοποθετημένη στο κάτω χείλος 
της κάτω γνάθου. 
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Εικόνα 6.1 Φωτογραφίες των εκμαγείων με τον τύπο οστεοσύνθεσης ανά ομάδα. 

 

 

6.3.2 Πειραματική διαδικασία 

   Για τη μελέτη των επιδόσεων των ανωτέρω  συστημάτων οστεοσύνθεσης, τα 

συνθετικά μοντέλα των γνάθων αφού χωρίστικαν σε έξι υποκατηγορίες των πέντε, 

υποβλήθηκαν ξεχωριστά και από μία φορά το καθένα στην πειραματική διαδικασία. 

Ο στόχος ήταν να εξαλειφθεί η πιθανότητα αλλοίωσης των αποτελέσματων λόγω 

κόπωσης τόσο των υλικών των γνάθων όσο και των υλικών οστεοσύνθεσης. 

   Για τη διενέργεια του πειράματος εφαρμόστηκαν δύο διαφορετικοί τύποι 

φόρτισης των εκμαγείων. Η πρώτη φόρτιση είχε σκοπό να αναπαράγει κάθετα 

φορτία. Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή της δύναμης επελέγη να γίνει στην περιοχή 

των προσθίων οδόντων της κάτω γνάθου (πρόσθια τομική περιοχή). Η δεύτερη 

φόρτιση εφαρμόστηκε στην ομόπλευρη με το κάταγμα περιοχή του πρώτου και 
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δεύτερου γομφίου της κάτω γνάθου με σκοπό την αναπαραγωγή δυνάμεων 

στροφής. Η φόρτιση αυτή εξομοιώνει τις μασητικές δυνάμεις που αναπτύσσονται 

κατά τη διάρκεια μιας πλάγιας κίνησης της κάτω γνάθου. Για παράδειγμα, σε μια 

αριστερή πλάγια κίνηση της κάτω γνάθου, ο αριστερός κόνδυλος μένει κοντά στην 

αρχική του θέση ενώ ο δεξίος ξεκινά μια προολίσθηση. Ώς άξονας περιστροφής για 

αυτή την κίνηση, μπορεί να θεωρηθεί η σύνδεση μεταξύ των κονδύλων στη θέση 

της μέγιστης προολίσθησης του αντίπλευρου προς την κίνηση κονδύλου49

 

. Η 

φόρτιση των εκμαγείων έγινε με τη βοήθεια δυο ειδικά κατασκευασμένων 

εργαλείων-υποδοχέων ,ένα για κάθε τύπο φόρτισης. (Εικόνα 6.2) 

Εικόνα 6.2 Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε,  Α. για την αναπαραγωγή κάθετων δυνάμεων & Β. 
για την αναπαραγωγή δυνάμεων στροφής. 

 

   Ο ρόλος των εργαλείων αυτών ήταν να εξασφαλίσουν τη σταθερή και 

επαναλήψιμη προσαρμογή των εκμαγείων στο μηχάνημα εφαρμογής των 

δυνάμεων φόρτισης. 

   Κατά τη φόρτιση της πρόσθιας τομικής περιοχής, τα δείγματα ακινητοποιήθηκαν 

με μία μεταλλική ράβδο από ανοξείδωτο ατσάλι, η οποία διερχόταν από τις ήδη 
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προκατασκευασμένες οπές στην περιοχή των γναθιαίων τρημάτων. Μέσω της 

επαφής  των κονδύλων με τη μεταλλική βάση του εργαλείου-υποδοχέα και της 

μεταλλικής ράβδου επετεύχθη η ακινητοποίηση του άπω κατεαγόντος τμήματος. 

Κατά αντιστοιχία για την ομόπλευρη γομφιακή φόρτιση, η οστεοσυντεθιμένη 

πλευρά του εκμαγείου ασφαλίστηκε με τη βοήθεια μεταλλικής ράβδου η οποία 

διερχόταν μόνο από την ομόπλευρη με το κάταγμα οπή στην περιοχή του γναθιαίου 

τρήματος. Οι κόνδυλοι ακουμπούσαν παθητικά στο μεταλλικό υποδοχέα. Στη 

συνέχεια, εφαρμοζόμενες κάθετες δυνάμεις εγγύς του κατάγματος (στη γομφιακή 

περιοχή) είχαν ως αποτελέσμα την αναπαραγωγή δυνάμεων στροφής και την 

περιστροφή μεταξύ των οστεοσυντεθιμένων κατεαγόντων τμημάτων. 

   Για την  αξιολόγηση της συμπεριφοράς των συστημάτων οστεοσύνθεσης, έγινε 

φόρτιση των εκμαγείων με ένα εύρος δύναμης από 0 -200 N, αφού πρώτα 

προηγήθηκε προφόρτιση στα 100N για την πρόσθια τομική περιοχή. Για την 

ομόπλευρη γομφιακή φόρτιση, το εύρος της δύναμης που εφαρμόστηκε ήταν από 

0-100 N. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης της πρόσθιας τομικής περιοχής με  χρήση 

ψηφιακών φωτογραφικών τεχνικών και περαιτέρω ανάλυση με το λογισμικό Auto-

CAD50, έγιναν μετρήσεις της διάστασης μεταξύ των κατεαγόντων τμημάτων στην 

περιοχή του άνω χείλους της κάτω γνάθου σε τρείς χρονικές στιγμές. Προ της 

φόρτισης, κατά τη φόρτιση με 100Ν και κατά τη φόρτιση με 200N. 

   Τα δεδομένα των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογιστεί η ακαμψία 

του κάθε συστήματος οστεοσύνθεσης (Stiffness Values), η οποία ορίζεται ως η 

δύναμη φόρτισης προς τη μετατόπιση. Οι μέσες τιμές (Mean) και οι σταθερές 
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αποκλίσεις  (Standard Deviation) ακαμψίας, κάμψης και στροφής υπολογίσθηκαν 

για κάθε τεχνική οστεοσύνθεσης και υποβλήθηκαν σε στατιστική ανάλυση. 

6.4 Στατιστική ανάλυση 

 

   Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων και τα γραφήματα πραγματοποιήθηκαν στο 

περιβάλλον του GraphPad Prism 5 package (Graphpad Software Inc, USA). Για τον 

έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας των παρατηρηθέντων διαφορών 

ακολουθήθηκε η δοκιμασία  t-test, καθώς και η μη παραμετρική του μορφή 

(δοκιμασία Wilcoxon), όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Στατιστικά σημαντικές 

θεωρήθηκαν οι τιμές p<0.05. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

7.1 Εισαγωγή 

   Ως μέτρο για την ποσοτική μελέτη και αξιολόγηση της συμπεριφοράς των έξι 

διαφορετικών συστημάτων οστεοσύνθεσης επελέγη η ακαμψία (stiffness). Η 

ακαμψία ορίζεται ως το μέτρο της αντίστασης ενός ελαστικού σώματος στην 

παραμόρφωση (από ελκυσμό, διάτμηση, συμπίεση,στροφή). Υπολογίζεται με βάση 

τον μαθηματικό τύπο 𝜅𝜅 = 𝑃𝑃
𝛿𝛿

  , όπου  P είναι μια σταθερά εφαρμοζόμενη δύναμη και 

δ η μετατόπιση που δημιουργείται από τη δύναμη αυτή51

   Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κατά τη μάσηση στην περιοχή του κατάγματος 

αναπτύσσονται δυνάμεις εφελκυσμού, συμπίεσης και στροφής. Για την 

αναπαραγωγή των δυνάμεων αυτών in vitro, εφαρμόστηκαν δύο διαφορετικοί 

τύποι δυνάμεων. Η κάθετη δύναμη στην πρόσθια τομική περιοχή αναπαράγει 

δυνάμεις εφελκυσμού στην άνω περιοχή του κατάγματος και δυνάμεις συμπίεσης 

στην κάτω. Η κάθετη δύναμη στην ομόπλευρη με το κάταγμα γομφιακή περιοχή  

έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δυνάμεων στροφής. Μετά το τέλος κάθε 

φόρτισης, γινόταν ο υπολογισμός και η καταγραφή της ακαμψίας του κάθε 

δοκιμίου ξεχωριστά. Οι προς αξιολόγηση τιμές ακαμψίας επομένως ήταν δύο ειδών 

για κάθε σύστημα οστεοσύνθεσης 1.ακαμψία στον ελκυσμό ( bending stiffness) και 

2.ακαμψία στη στροφή (Torsional Stiffness). 

. 
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7.2 Αποτελέσματα και στατιστική ανάλυση 

Για όλα τα συστήματα οστεοσύνθεσης κατασκευάστηκαν διαγράμματα φόρτισης-
μετατόπισης όπως αυτό της εικόνας 7.1.

 

  

Εικόνα 7.1  Τυπικό διάγραμμα φορτίου-μετατόπισης για τον προσδιορισμό της ακαμψίας ελκυσμού στην ομάδα 
1. Είναι εμφανής η ελαστική γραμμική συμπεριφορά που εμφανίζει το σύστημα σε φόρτιση μέχρι 200N. 

 

       Από τη μελέτη των διαγραμμάτων αυτών προέκυψε ότι η ακαμψία στον ελκυσμό 

σε φόρτιση μέχρι 200N  παρουσίασε γραμμική ελαστική συμπεριφορά για όλα τα 

συστήματα. Αντίθετα η στροφική ακαμψία των ομάδων 1, 2, και 4 παρουσίασε 

απόκλιση από την αναμενόμενη γραμμική συμπεριφορά, σε εφαρμογή φορτίων 

μεγαλύτερων απο 100Ν. Λόγω της απόκλισης αυτής, η φόρτιση κατά την 

αναπαραγωγή στροφικών δυνάμεων περιορίστηκε στα 100N, ώστε να εξασφαλισθεί 

η συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων. Κατά τη διενέργεια του πειράματος 

,συνολικά παρατηρήθηκε μόνο μία θραύση πλάκας στην ομάδα 3. 
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Όσο αφορά τα αποτελέσματα ( διάγραμμα 7.1) των μετρήσεων της διάστασης 

μεταξύ των κατεαγόντων τμημάτων στο άνω τμήμα του προκατασκευασμένου 
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κατάγματος, σε τρία από τα συστήματα οστεοσύνθεσης (ομάδες 1,3 και 4) η 

μεταβολή της διάστασης με την κάθετη φόρτιση ήταν μικρή.

Διάγραμμα 7.1   Διάσταση στην γραμμή του κατάγματος (άνω τμήμα γνάθου) κατά την φόρτιση στην πρόσθια 
τομική περιοχή στα 100N και 200N. 

 

  

   Οι μέσες τιμές και οι σταθερές αποκλίσεις της ακαμψίας κατά τον ελκυσμό και τη 

στροφή  για κάθε σύστημα οστεοσύνθεσης, παρατίθενται  σχηματικά στα 

διαγράμματα 7.2 και 7.3 αντίστοιχα. 

Αυτό το εύρημα ήταν βέβαια αναμενόμενο δεδομένου ότι αυτές οι τεχνικές 

οστεοσύνθεσης περιλαμβάνουν μία πλάκα που γεφυρώνει τα κατεαγόντα τμήματα 

στην περιοχή της έξω λοξής γραμμής. 
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Διάγραμμα 7.2 Μέσες τιμές και σταθερές αποκλίσεις ακαμψίας ελκυσμού  κατά την φόρτιση στην πρόσθια 
τομική περιοχή στα 200N. 

 

Διάγραμμα 7.3 Μέσες τιμές και σταθερές αποκλίσεις στροφικής ακαμψίας  κατά την φόρτιση στην ομόπλευρη 
με το κάταγμα γομφιακή περιοχή στα 100N. 

   Από την ανάλυση των διαγραμμάτων 7.2 και 7.3 παρατηρούμε υψηλές σταθερές 

αποκλίσεις  στις μετρήσεις ακαμψίας ελκυσμού σε αντίθεση με τις αντίστοιχες 

μετρήσεις στροφικής ακαμψίας. Μικροδιαφορές κατά την οστεοσύνθεση των 

εκμαγείων και μια ελαφριά μετακίνηση του κονδύλου πάνω στη βάση του 
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μεταλλικού υποδοχέα ίσως είναι πιθανοί παράγοντες  που ευθύνονται για τις 

υψηλές αυτές τιμές σταθερής απόκλισης. 

   Η στατιστική ανάλυση των μετρήσεων έγινε με τη δοκιμασία του απλού students 

t-test (Unpaired t-test) για κάθε τύπο εφαρμοζόμενης δύναμης ξεχωριστά. Για τις 

μετρήσεις της ακαμψίας στον εφελκυσμό η ομάδα 1 (τετράγωνη 3D) εμφάνισε τη 

μεγαλύτερη μέση τιμή (20,20) ενώ η ομάδα 6 τη χαμηλότερη (13,55). Η διαφορά 

μεταξύ των δύο αυτών ομάδων ήταν στατιστικά σημαντική (p<0.05). Στατιστικά 

σημαντική ήταν επίσης και η διαφορά μεταξύ των ομάδων 1&5 και 2&6 (P<0.05). 

Μεταξύ των υπoλοίπων ομάδων δεν αναδείχθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

(P>0.05).  Αναφορικά με τις μετρήσεις της στροφικής ακαμψίας, η ομάδα 1 

παρουσίασε υψηλότερη ακαμψία με στατιστικά σημαντική διαφορά έναντι όλων 

των υπολοίπων ομάδων (P<0.05). Η δεύτερη 3D πλάκα οστεοσύνθεσης (ομάδα 2) 

υστερεί σε στατιστικά σημαντικό βαθμό έναντι της ομάδας 5. Μεταξύ των ομάδων 3 

& 4 δεν σημειώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά, κάτι που υποδηλώνει  ότι η 

προσθήκη της micro πλάκας στο κάτω χείλος της κάτω γνάθου ελάχιστα 

συνεισφέρει στην άμβλυνση των στροφικών δυνάμεων. Αντίθετα, στην περίπτωση 

των ομάδων 5 & 4 αναδεικνύεται στατιστικά σημαντική διαφορά, κάτι αναμενόμενο 

βέβαια, από το γεγονός ότι στην ομάδα 5 έχει προστεθεί μία ακόμα micro πλάκα 

στο κάτω χείλος της κάτω γνάθου. 
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Παράρτημα  7.1 Μετρήσεις τιμών ακαμψίας σε  ελκυσμό  και στροφή και στατιστική ανάλυση <<Κολόνας>>. 

 

 

                            

  
ΟΜΑΔΑ 

1 
ΟΜΑΔΑ 

2 
ΟΜΑΔΑ 

3 
ΟΜΑΔΑ 

4 
ΟΜΑΔΑ 

5 
ΟΜΑΔΑ 

6   
ΟΜΑΔΑ 

1 
ΟΜΑΔΑ 

2 
ΟΜΑΔΑ 

3 
ΟΜΑΔΑ 

4 
ΟΜΑΔΑ 

5 
ΟΜΑΔΑ 

6 
   Μέτρηση 1  19,14692 15,40284 21,46919 16,96683 17,44076 16,58768   17,48815 12,46445 14,83412 12,27488 15,0237 11,04265 
   Μέτρηση 2 17,109 18,76777 15,97156 18,95735 14,21801 10,09479   16,77725 10,80569 9,85782 11,04265 14,50237 10,09479 
   Μέτρηση 3 25,45024 15,26784 16,25744 10,7109 15,56783 11,73268   16,89357 10,83457 12,32228 11,12352 14,69194 10,99421 
   Μέτρηση 4 19,14578 17,47802 17,34789 19,98635 16,67322 14,63829   17,24782 11,12345 11,53457 11,03645 15,11848 11,00012 
   Μέτρηση 5 20,14586 16,3267 19,47829 17,43792 14,62892 14,67329   17,14567 12,34279 13,63458 12,01252 14,53256 10,83317 

                            

Minimum 17,11 15,27 15,97 10,71 14,22 10,09   16,78 10,81 9,858 11,04 14,50 10,09 

25% Percentile 18,13 15,34 16,11 13,84 14,42 10,91   16,84 10,82 10,70 11,04 14,52 10,46 

Median 19,15 16,33 17,35 17,44 15,57 14,64   17,15 11,12 12,32 11,12 14,69 10,99 

75% Percentile 22,80 18,12 20,47 19,47 17,06 15,63   17,37 12,40 14,23 12,14 15,07 11,02 

Maximum 25,45 18,77 21,47 19,99 17,44 16,59   17,49 12,46 14,83 12,27 15,12 11,04 

                            

Mean 20,20 16,65 18,10 16,81 15,71 13,55   17,11 11,51 12,44 11,50 14,77 10,79 

Std. Deviation 3,136 1,478 2,331 3,617 1,354 2,594   0,2832 0,8225 1,914 0,5977 0,2828 0,3984 

Std. Error 1,403 0,6611 1,043 1,617 0,6057 1,160   0,1267 0,3678 0,8562 0,2673 0,1265 0,1782 

                            
Lower 95% CI of 
mean 16,31 14,81 15,21 12,32 14,02 10,32   16,76 10,49 10,06 10,76 14,42 10,30 
Upper 95% CI of 
mean 24,09 18,48 21,00 21,30 17,39 16,77   17,46 12,54 14,81 12,24 15,12 11,29 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

   Τα κατάγματα της γωνίας της κάτω γνάθου είναι πολύ συχνά52,53. Αιτιολογικοί 

παράγοντες που δικαιολογούν την υψηλή επίπτωση των καταγμάτων αυτού του 

τύπου είναι το  λεπτό παρειογλωσσικό πάχος της κάτω γνάθου στην ανατομική 

περιοχή της γωνίας σε σχέση με το σώμα και τη γενειακή σύμφυση καθώς επίσης 

και η ύπαρξη των τρίτων γομφίων54,55. Η θεραπεία των καταγμάτων της γωνίας 

εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά επιπλοκών σε σχέση με τα υπόλοιπα κατάγματα 

της κάτω γνάθου, ενώ δεν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στους ερευνητές ως προς το 

ποιο είναι το ιδανικό θεραπευτικό πρωτόκολλο56-60

   Οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν τη συντηρητική θεραπεία με χρήση 

διαφόρων τύπων διαγναθικής ακινητοποίησης και την ανοικτή ανάταξη και 

εσωτερική οστεοσύνθεση. Για την εσωτερική οστεοσύνθεση έχουν περιγραφεί 

διαφορετικές φιλοσοφίες και χρησιμοποιούνται πολλά διαφορετικά συστήματα 

οστεοσύνθεσης.   

.  

   Μελέτες της ''ΑΟ Foundation'' σε μακρά οστά υποστήριξαν αρχικά την ανάγκη για 

απόλυτη ακινητοποίηση στην περιοχή του κατάγματος που θα απέτρεπε την 

κινητικότητα στην περιοχή αυτή και θα προήγαγε την οστική επούλωση61,62. Η 

αρχική φιλοσοφία της "ΑΟ" περιελάμβανε τη χρήση συμπιεστικών πλακών στο άνω 

και κάτω όριο του κατάγματος για την αντιμετώπιση καταγμάτων στη γωνία της 

κάτω γνάθου. Αργότερα η πλάκα στο άνω όριο αντικαταστάθηκε απο μία μη 

συμπιεστική πλάκα στο άνω όριο του κατάγματος. Η εφαρμογή των πλακών αυτών 
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λόγω του μεγάλου μεγέθους τους γίνεται με εξωστοματική προσπέλαση. Επιπλοκές 

όπως μετεγχειρητική λοίμωξη και δημιουργία ψευδάρθρωσης αποδίδονταν σε 

ανεπαρκή οστεοσύνθεση και κινητικότητα του κατάγματος62

   Οι Michelet και συν. το 1973 περιέγραψαν για πρώτη φορά τη θεραπεία των 

καταγμάτων της κάτω γνάθου με χρήση μικρών, εύκολα διαμορφούμενων, μη 

συμπιεστικών μικροπλακών,που τοποθετούνται με ενδοστοματική προσπέλαση και 

ακινητοποιούνται με μονοφλοιωτικές βίδες. Η τεχνική αυτή αντιτίθεται με αυτή της 

"ΑΟ" και του Luhr αναφορικά με την αναγκαιότητα επίτευξης συμπίεσης και 

απόλυτης ακινητοποίησης στην περιοχή του κατάγματος. Οι Champy και συν. σε 

επόμενες πειραματικές  έρευνες κατέληξαν σε συμπεράσματα σχετικά με τις 

δυνάμεις συμπίεσης και ελκυσμού που αναπτύσσονται σε κατάγματα της κάτω 

γνάθου και  πρότειναν  τις "Ιδανικές γραμμές οστεοσύνθεσης" στην πορεία των 

οποίων πρέπει να γίνεται η τοποθέτηση των μονοφλοιωτικών πλακών

. 

63-66. 

Περαιτέρω κλινικές μελέτες επιβεβαίωσαν την αποτελεσματικότητα της τεχνικής 

του Champy67-74

   Οι Ellis και συν. πειραματίστηκαν με πολλές διαφορετικές θεραπευτικές επιλογές. 

Από τις μελέτες τους αναδείχθηκαν υψηλότερα ποσοστά επιπλοκών κατά την 

ενδοστοματική εφαρμογή δύο συμπιεστικών πλακών αποκατάστασης στα όρια των 

καταγματικών γραμμών σε σχέση με την τεχνική του Champy 

. 

75-79. Ειδικότερα, σε 

δύο ξεχωριστές έρευνες η παραπάνω τεχνική είχε τα μικρότερα ποσοστά επιπλοκών 

(2,5% & 0%)80,81. Φαίνεται ότι η ενδοστοματική προσπέλαση και οστεοσύνθεση με 

μεγάλου μεγέθους  πλάκες αποκατάστασης αυξάνει την πιθανότητα επιπλοκών. Οι 

αιτιολογικοί παράγοντες δεν είναι διευκρινισμένοι, ενοχοποιείται  πάντως η 
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εκτεταμένη αποκόλληση του περιοστέου από την κάτω γνάθο. Οι πλάκες 

αποκατάστασης είναι επίσης δύσκολες στη διαμόρφωση και η συμπίεση που 

εφαρμόζουν μπορεί να προκαλέσει εφίππευση ή και νέκρωση των οστικών χειλέων. 

   Σε μία προοπτική μελέτη που καταστρώθηκε απο τους Ehrenfeld και συν. και 

αφορούσε σε κατάγματα όλης της κάτω γνάθου οι ασθενείς διαμοιράστηκαν σε 

τρείς ομάδες. Η πρώτη ομάδα θεραπεύτηκε με χρήση διαγναθικής ακινητοποίησης 

μόνο, η δεύτερη ομάδα με πλάκες 2.7 mm σύμφωνα με τις αρχές της AO και 

ενδοστοματική προσπέλαση  και στην τρίτη ομάδα έγινε εσωτερική οστεοσύνθεση 

με μίνι πλάκες. Μεταξύ των τριών ομάδων τις λιγότερες επιπλοκές εμφάνισε η τρίτη 

ομάδα. Παρά το γεγονός ότι η παραπάνω εργασία δεν περιορίζεται σε κατάγματα 

της γωνίας είναι η μόνη προοπτική εργασία που μελετά την ανοιχτή ανάταξη και 

εσωτερική οστεοσύνθεση σε κατάγματα της κάτω γνάθου. Το συμπέρασμα που 

προέκυψε από την παραπάνω μελέτη ήταν ότι η χρήση μικρότερων μη 

συμπιεστικών πλακών μειώνουν τα ποσοστά επιπλοκών82

  Ο Niederhagen σε μία άλλη μελέτη συνέκρινε την μέθοδο του Champy με την 

εξωστοματική προσπέλαση και οστεοσύνθεση σύμφωνα με τις αρχές της "AO" , από 

όπου δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τις επιπλοκές των 

δύο μεθόδων

. 

83

   Η χρήση  ή όχι διαγναθικής ακινητοποίησης για την υποστήριξη της 

οστεοσύνθεσης με μίνι πλάκες αποτελεί επίσης ένα σημείο διαφωνιών

. 

84,85. Πολλοί 

πιστεύουν ότι η ημισταθερή μέθοδος ακινητοποίησης με μίνι πλάκες δεν παρέχει 

ικανοποιητική σταθερότητα και χρειάζεται διαγναθική ακινητοποίηση για 

μεγαλύτερη ασφάλεια. Μελέτες των Valentino, Marentette και Prein απέδειξαν ότι 
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η επιπρόσθετη  χρήση διαγναθικής ακινητοποίησης δεν άλλαξε σημαντικά τα 

ποσοστά των μετεγχειρητικών επιπλοκών86,87

  Η σταθερότητα του συστήματος οστεοσύνθεσης με μία μόνο μίνι πλάκα 

καταγμάτων της γωνίας της κάτω γνάθου μελετήθηκε από πολλές εμβιομηχανικές 

μελέτες βασισμένες σε 3D μοντέλα. Οι Kroon & Choi

. 

88,89 παρατήρησαν κενά στο 

κάτω όριο της οστεοσύνθεσης  και υπέθεσαν ότι η κίνηση αυτή αποτελεί 

αιτιολογικό παράγοντα επιπλοκών συμπεριλαμβανομένης και της μετεγχειρητικής 

φλεγμονής. Για την εξάλειψη του πρόσθιου-οπίσθιου αυτού οστικού κενού καθώς 

επίσης και της πλάγιας μετατόπισης που παρατηρείται στις μετεγχειρητικές 

ακτινογραφίες90, προτάθηκε η χρήση μιας δεύτερης πλάκας. Οι περαιτέρω έρευνες 

δεν εμφάνισαν συνοχή καθώς η χρήση της 2ης  μίνι πλακας μείωνε, αύξανε ή τέλος 

δεν επηρέαζε τα ποσοστά των μετεγχειρητικών επιπλοκών91,92,93

   Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις και θεραπευτικά 

πρωτόκολλα θεραπείας των κατάγματων της κάτω γνάθου. Οι Gear και συν. στην 

πρόσφατη έρευνά τους, μέσα από ένα ερωτηματολόγιο το οποίο απέστειλαν σε 

κλινικές όπου αντιμετώπιζονται γναθοπροσωπικά τραύματα συνέλεξαν 

πληροφορίες σχετικά με το θεραπευτικό πρωτόκολλο που ακολουθούσε  ο κάθε 

χειρουργός. Από τη μελέτη αυτή αναδείχθηκαν οι επικρατέστερες τεχνικές 

αποκατάστασης. Έτσι, για  απλά μη συντριπτικά κατάγματα γωνίας στην κάτω γνάθο 

σε ποσοστό 51%  προτιμάται η μέθοδος του Champy, σε ποσοστό 13% η τεχνική της 

"AO" με χρήση μιας πλάκας αποκατάστασης στο κάτω χείλος και ενός "tension 

band" στο άνω χείλος, σε ποσοστό 10% δύο μίνι πλάκες, σε ποσοστό 7% "Locking 

Plates" και τέλος σε ποσοστό 6% πλάκες τριών διαστάσεων (3D)

.    

94. Η παραπάνω 
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εργασία αποτυπώνει την τάση που επικρατεί στη διεθνή βιβλιογραφία για χρήση 

μικρότερων και πιο εύχρηστων υλικών οστεοσύνθεσης. 

   Οι τρισδιάστατες πλάκες οστεοσύνθεσης θεωρείται ότι εμφανίζουν  βελτιωμένες 

μηχανικές ιδιότητες και ως εκ τούτου καλύτερη εμβιομηχανική συμπεριφορά, είναι 

σχετικά νέες και η έλλειψη εμβιομηχανικών και κλινικών μελετών δικαιολογεί το 

χαμηλό ποσοστό προτίμησης. Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι 

να μελετήσει την εμβιομηχανική συμπεριφορά δύο τρισδιάστατων συστημάτων και 

να τα συγκρίνει με τις κλινικά πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μεθόδους, ώστε να 

εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την εφαρμογή τους στην κλινική πράξη. Στην 

παρούσα εμβιομηχανική  έρευνα χρησιμοποίηθηκε ένα πειραματικό μοντέλο το 

οποίο προσομοιάζει το κλινικό πρόβλημα σε διαστάσεις , σχήμα και γεωμετρία. Η 

εφαρμογή δυνάμεων στην πρόσθια τομική περιοχή και στην ομόπλευρη με το 

κάταγμα γομφιακή περιοχή έχει ως αποτέλεσμα την αναπαραγωγή δυνάμεων 

στροφής και διάτμησης στην περιοχή του κατάγματος, που συναντώνται και στην 

κλινική πράξη. Για τον καθορισμό κλινικά σχετικών παραμέτρων για τη μελέτη έγινε 

βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τις δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά τη 

μάσηση. Οι μασητικές δυνάμεις υγιών ατόμων κυμαίνονται απο 127-721Ν ανάλογα 

με την ηλικία ,το φύλο και τη μέθοδο μέτρησης95.  Έχει παρατηρηθεί ότι οι 

μασητικές δυνάμεις άμεσα μετεγχειρητικά  είναι κατά  πολύ ελλατωμένες σε σχέση 

με την απώτερη μετεγχειρητική περίοδο96,97. Οι μασητικές δυνάμεις μετά από 

κάταγμα στην κάτω γνάθο κυμαίνονται μεταξύ 25-66Ν, με τις τιμές αυτές να 

αυξάνουν σταδιακά καθώς γίνεται η οστική επούλωση98. Με βάση τις μελέτες 

αυτές, η φόρτιση των εκμαγείων έγινε στα 200Ν κατά την εφαρμογή της δύναμης 
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στην πρόσθια τομική περιοχή και στα 100Ν αντίστοιχα στην γομφιακή, ώστε να 

επιτευχθεί η  εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τις εμβιομηχανικές 

ιδιότητες των συστημάτων  οστεοσύνθεσης. Ο υπολογισμός της διάστασης του 

κατάγματος στο άνω χείλος και οι μετρήσεις ακαμψίας που υπολογίστηκαν και 

αναλύθηκαν στατιστικά μας βοηθούν στην εξαγωγή των παρακάτω 

συμπερασμάτων : 

 Η τετράγωνη 3D πλάκα ειδικά διαμορφωμένη ώστε να συμπίπτει πλήρως με 

τις "ιδανικές γραμμές οστεοσύνθεσης" όπως αναφέρονται από τον Champy 

εμφανίζει την καλύτερη εμβιομηχανική συμπεριφορά.(υψηλότερη τιμή 

στροφικής και διατμητικής ακαμψίας) 

 Η ορθογώνια 3D πλάκα παρά το γεγονός ότι έφερε το μεγαλύτερο αριθμό 

οπών και βιδών δεν εμφανίζει στατιστικά σημαντική εμβιομηχανική 

συμπεριφορά σε σχέση με τις κλασικές πλάκες στη θέση όπου 

οστεοσυντέθηκε. 

 Η μικρόπλακα στο κάτω χείλος της κάτω γνάθου  προσδίδει αυξημένες τιμές 

ακαμψίας σε σχέση με τη χρήση μιας μόνο πλάκας κατά την ανάπτυξη 

στροφικών δυνάμεων. 

 Η οστεοσύνθεση της πλάκας στην περιοχή της έξω λοξής γραμμής έχει 

καλύτερη συμπεριφορά όταν γίνεται πάνω σε αυτήν και όχι στην παρειακή 

της πλευρά.  

 Τα συστήματα οστεοσύνθεσης που περιελάμβαναν μία πλάκα  πάνω στην 

έξω λοξή γραμμή εμφάνισαν τη μικρότερη διάσταση στο άνω χείλος. 
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Χαρακτηριστικά από αυτές η τετράγωνη 3D είχε τη μικρότερη διάσταση της 

τάξεως του 0,1mm. 

 Η χρήση πλάκας στο κάτω χείλος (Fracture plate) απαιτεί οπωσδήποτε 

κάποιου τύπου tension band  στο άνω χείλος του κατάγματος.  

   Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι 

τρισδιάστατες πλάκες οστεοσύνθεσης, εφόσον ακολουθηθούν οι αρχές του Champy 

εμφανίζουν ευνοικότερη εμβιομηχανική συμπεριφορά συγκριτικά με τις κλασικές 

μίνι πλάκες. Η βελτιωμένη μηχανική συμπεριφορά της τρισδιάστατης πλάκας 

οφείλεται πιθανώς στη γεωμετρία της και στο γεγονός ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι 

είναι ένα σύστημα δύο πλακών το οποίο ενισχύεται με δύο διασυνδεόμενες πλάκες. 

Το μικρό τους μέγεθος και η ευκολία στη διαμόρφωσή τους, διευκολύνουν πολύ την 

ενδοστοματική προσπέλαση και οστεοσύνθεση των καταγμάτων. Δεδομένου ότι η 

3D πλάκα είναι μια μίνι πλάκα με ειδικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά, οι ενδείξεις 

χρήσης που προτείνουμε είναι οι ίδιες με αυτές των κλασικών μίνι πλακών. Η χρήση 

διαγναθικής ακινητοποίησης μετεγχειρητικά πιθανόν να είναι λιγότερο αναγκαία 

λόγω της υψηλότερης ακαμψίας που επιτυγχάνεται, κάτι όμως που πρέπει να 

αποδειχθεί και κλινικά. 
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Η προτεινόμενη “τρισδιάστατη’’ 
τεχνική οστεοσύνθεσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

 

9.1 Εισαγωγή 

   Μετά την αναλυτική περιγραφή των διαφόρων μεθόδων εσωτερικής 

οστεοσύνθεσης, θα ακολουθήσει η περιγραφή της προτεινόμενης τρισδιάστατης 

τεχνικής οστεοσύνθεσης αναφορικά με τα κατάγματα της γωνίας της κάτω γνάθου. 

Τα βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η δυνατότητα συνεχούς ελέγχου της 

οδοντικής σύγκλεισης, η ατραυματική ενδοστοματική  προσπέλαση, η αποφυγή 

βίαιων χειρισμών επί του κατάγματος, η χρήση μικρότερων συστημάτων 

εσωτερικής οστεοσύνθεσης, καθώς και  η τοποθέτησή τους σε μικρότερο 

χειρουργικό χρόνο. Η αφαίρεση τους, σε περιπτώσεις που αυτό κριθεί αναγκαίο, 

είναι ευκολότερη.  

   Στη διεθνή βιβλιογραφία, η θεραπεία των καταγμάτων της γωνίας της  κάτω 

γνάθου με την εφαρμογή μονοφλοιωτικής σταθερής οστεοσύνθεσης με mini 

πλάκες,  σύμφωνα με τις αρχές του Champy  και των συνεργάτων του,  

αντιπροσωπεύεται από δύο μεγάλες σχολές. Η μία από αυτές υποστηρίζει πως η 

χρήση μιας mini πλάκας επί της έξω λοξής γραμμής είναι αρκετή για την 

ακινητοποίηση του κατάγματος. Η άλλη άποψη υποστηρίζει πως είναι απαραίτητη 

και μια δεύτερη πλάκα στο ύψος του κάτω χείλους της κάτω γνάθου ώστε να 

αποφευχθεί το κενό που συχνά παρατηρείται με τη μέθοδο της μίας μίνι πλάκας  
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λόγω των εφαρμοζόμενων μυικών δυνάμεων. Στα μειονεκτήματα της δεύτερης 

μεθόδου όμως συγκαταλέγονται η αναγκαιότητα  χρήσης διαπαρειακής 

προσπέλασης ή εξωστοματικής τομής καθώς επίσης και τα αυξημένα ποσοστά 

μετεγχειρητικών επιπλοκών99,100. 

   Η χρήση τρισδιάστατων συστημάτων οστεοσύνθεσης  για περιπτώσεις 

αποκατάστασης καταγμάτων στη γωνία της κάτω γνάθου έχει αναφερθεί από 

ελάχιστους ερευνητές101. Η τεχνική  που χρησιμοποιείται διαφέρει σημαντικά ως 

προς τη φιλοσοφία και τις τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες θα αναλυθούν διεξοδικά 

παρακάτω. Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να μελετηθεί η εμβιομηχανική 

συμπεριφορά των τρισδιάστατων υλικών οστεοσύνθεσης και να εξεταστεί αν αυτά 

εμφανίζουν βελτιωμένη εμβιομηχανική συμπεριφορά σε σχέση με τα αντίστοιχα 

κλασικά.  

9.2 Ενδείξεις - Αντενδείξεις  

   Εφόσον αποφασισθεί η εσωτερική οστεοσύνθεση ενός κατάγματος γωνίας κάτω 

γνάθου με την  προτεινόμενη μέθοδο της οστεοσύνθεσης με 3D πλάκες, αυτή δεν 

εμφανίζει διαφορές ως προς τις ενδείξεις – αντενδείξεις, σε σχέση με τη χρήση 

κλασικών συστημάτων σύμφωνα με τις μεθόδους που έχουν περιγραφεί απο τον  

Champy. 

 

   Γενικότερα,  η χρήση μονοφλοιωτικής σταθερής οστεοσύνθεσης με μίνι πλάκες 2.0 

mm αποτελεί απόλυτη ένδειξη σε όλους τους τύπους των καταγμάτων της κάτω 

γνάθου και σε παρεκτοπισμένα κατάγματα στα παιδιά. 
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1. 

   Αντενδείξεις αποτελούν : 

2. 

Κατάγματα σε νωδές ή ατροφικές γνάθους. 

3. 

Περιπτώσεις οστικών ελλειμμάτων. 

4. 

Παλαιά κατάγματα ή κατάγματα με λοίμωξη 

5. 

Ιδιαίτερα συντριπτικά κατάγματα. 

Περιπτώσεις ειδικών ασθενών όπου ενδείκνυται αποφυγή της διαγναθικής 

ακινητοποίησης. ( π.χ τοξικομανείς, ψυχιατρικοί ασθενείς ). 

9.3 Χειρουργική τεχνική 

   Η χειρουργική τεχνική που θα περιγραφεί παρακάτω αφορά σε ένα  μη ευνοικό 

κάταγμα (σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο ) της γωνίας της κάτω γνάθου. Η 

προτεινόμενη μέθοδος οστεοσύνθεσης παρατίθεται στην εικόνα 6.1. Η βασική αρχή 

της μεθόδου έγκειται στην προσεκτική διαμόρφωση μιας τετράγωνης  3D πλάκας,  

έτσι ώστε να ακουμπά παθητικά στο οστούν ακολουθώντας την ανατομία της 

γωνίας της κάτω γνάθου. Το θεωρητικό πλεονέκτημα της 3D πλάκας είναι το 

γεωμετρικό της σχήμα. Με αυτό επιτυγχάνεται η διασύνδεση των υποδοχών των 

οπών μεταξύ τους, έτσι ώστε η 3D πλάκα να μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύστημα 

δύο πλακών. Η θεραπεία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και υπό τοπική αναισθησία.  
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Εικόνα 9.1 Η προτεινόμενη τεχνική οστεοσύνθεσης με χρήση τρισδιάστατης τετράγωνης πλάκας  2.0mm. 

 

9.3.1 Τοποθέτηση του ασθενούς και προετοιμασία του πεδίου. 

   Για την αντιμετώπιση των καταγμάτων της κάτω γνάθου είναι απαραίτητη η 

διενέργεια ρινοτραχειακής διασωλήνωσης. Ο ασθενής αφού διασωληνωθεί,  

τοποθετείται στο χειρουργικό τραπέζι σε ύπτια θέση. Πραγματοποιείται μια 

ελαφριά υπερέκταση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης με χρήση 

υποστηρίγματος κάτω από τους ώμους , ενώ το κεφάλι είναι τοποθετημένο σε 

ειδικό προσκέφαλο ώστε να εξασφαλίζεται η ευχερής κινητικότητα της κεφαλής και 

η προστασία της αυχενικής μοίρας. Ακολούθως, γίνονται εμποτίσεις στην περιοχή 

της επέμβασης με διάλυμα τοπικού αναισθητικού και αδρεναλίνης για την επίτευξη 

αιμόστασης. Η αποστείρωση του χειρουργικού πεδίου περιλαμβάνει την περιοχή 

του κάτω τριτημορίου του προσώπου και τη στοματική κοιλότητα. Μετά το πέρας 

της προετοιμασίας, τοποθετείται στην περιοχή του στοματοφάρυγγα ,μακριά γάζα 



ΚΕΦ 9. “Τρισδιάστατη” τεχνική οστεοσύνθεσης 

 
80 

 

στην οποία έχει τοποθετηθεί ράμμα από μετάξι 2-0 . Η επέμβαση απαιτεί εκτός από 

το χειρουργό και την παρουσία ενός τουλάχιστον βοηθού. Ο ασθενής λαμβάνει 

επίσης μία δόση προφυλακτικής αντιβίωσης (αμπικιλλίνη). Η χρήση προστομιακών 

μεταλλικών τόξων είναι πολύ χρήσιμη για την αποκατάσταση της οδοντικής 

σύγκλεισης του ασθενούς καθώς επίσης και για την ανάταξη των κατεαγόντων 

τμημάτων. Η τοποθέτησή τους μπορεί να γίνει τόσο προεγχειρητικά υπό τοπική 

αναισθησία , όσο και διεγχειρητικά αμέσως μετά την διασωλήνωση κάτι που 

αυξάνει όμως σημαντικά τον εγχειρητικό χρόνο. 

9.3.2  Προσπέλαση και αναγνώριση του κατάγματος. 

   Η προσπέλαση του κατάγματος γίνεται με τομή δίκην οβελιαίας οστεοτομίας. Ο 

σχεδιασμός της τομής γίνεται επί της έξω λοξής γραμμής και φέρεται προς τα 

εμπρός και κάτω μέχρι την άπω επιφάνεια του 1ου γομφίου της κάτω γνάθου. Η 

τομή περιλαμβάνει βλεννογόνο , μυικές ίνες του βυκανητή μυ και περιόστεο. 

Ακολουθεί προσεκτική αναπέταση βλεννογονοπεριοστικού κρημνού τόσο παρειακά 

όσο και γλωσσικά, με ιδιαίτερη προσοχή λόγω του γλωσσικού νεύρου, προκειμένου 

να αναγνωρισθεί η γραμμή του κατάγματος. Όταν αναγνωρισθεί η γραμμή του 

κατάγματος θα πρέπει να γίνει αποκόλληση του περιοστέου μέχρι το κάτω χείλος 

της κάτω γνάθου, ώστε να είναι εφικτή η ανατομική του ανάταξη. 

9.3.3  Εφαρμογή της εσωτερικής οστεοσύνθεσης 

   Ακολούθως, γίνεται κινητοποίηση των κατεαγόντων τμημάτων και νεαροποιήσή 

τους. Η οδοντική σύγκλειση και η ανατομία της γωνιάς της κάτω γνάθου είναι τα 

οδηγά σημεία για τη σωστή ανατομική ανάταξη. Η συγκράτηση των οστικών 
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τμημάτων στη θέση αυτή γίνεται με μια τετράγωνη  mini 3D πλάκα 2.0mm ειδικά 

διαμορφωμένη ώστε να περιλαμβάνει στη μεσότητα της, την έξω λοξή γραμμή. 

Στόχος είναι επομένως, να τοποθετηθούν δύο οπές στην περιοχή του 

οπισθογομφίου τριγώνου και δύο στην παρειακή επιφάνεια της κάτω γνάθου. Στην 

περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό λόγω στενής σχέσης ενός σωφρονιστήρα με 

τη  γραμμή του κατάγματος, η πλάκα θα πρέπει να τοποθετείται με τις δύο οπές επί 

της έξω λοξής γραμμής και τις άλλες δύο παρειακά. Η οστεοσύνθεση μπορεί να 

γίνει με χρήση βιδών μήκους 7mm ή και μακρύτερων  δεδομένου ότι στην περιοχή 

δεν υπάρχουν ευγενή ανατομικά στοιχεία. Ακολουθεί προσεκτικός έλεγχος της 

οδοντικής σύγκλεισης, έκπλυση του τραύματος με άφθονο φυσιολογικό ορό και 

επιμελής αιμόσταση. Η συρραφή του τραύματος γίνεται προσεκτικά έτσι ώστε να 

επιτευχθεί πλήρης κάλυψη της πλάκας με μαλακά μόρια. 

9.3.4 Μετεγχειρητική παρακολούθηση ασθενούς 

   Ο ασθενής μεταφέρεται στην κλίνη του χωρίς διαγναθική ακινητοποίηση. Γίνεται 

επανέλεγχος της οδοντικής σύγκλεισης και έλεγχος της συνολικής λειτουργίας του 

στοματογναθικού συστήματος. Εάν κριθεί απαραίτητο και αναλόγως του βαθμού 

συνεργασίας του ασθενούς, τοποθετείται διαγναθική ακινητοποίηση την τρίτη 

μετεγχειρητική ημέρα και για διάρκεια δέκα ημερών. Ο ασθενής στη συνέχεια 

διδάσκεται από το χειρουργό του την απαραίτητη φυσιοθεραπεία την οποία και θα 

πρέπει να ακολουθήσει. Ο ασθενής υποβάλλεται σε ακτινολογικό επανέλεγχο και 

εξέρχεται τη δεύτερη ή τρίτη μετεγχειρητική ημέρα.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Εισαγωγή: H θεραπεία των καταγμάτων της γωνίας της κάτω γνάθου είναι αμφιλεγόμενη και παραμένει ένα θέμα 

διαρκούς αντιπαράθεσης στη διεθνή βιβλιογραφία. Οι τρισδιάστατες μίνι πλάκες (3D) είναι σχετικά καινούργιες και 

υποστηρίζεται ότι εμφανίζουν βελτιωμένη μηχανική συμπεριφορά, χωρίς όμως να υπάρχουν βιβλιογραφικά 

δεδομένα ή κλινικές έρευνες που να υποστηρίζουν τη χρήση τους. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να αξιολογηθούν 

δύο τρισδιάστατα μίνι συστήματα οστεοσύνθεσης και να συγκριθούν με αντίστοιχα κλασικά συστήματα μίνι 

πλακών που χρησιμοποιόυνται ευρέως στην κλινική πράξη. 

Υλικό-Μέθοδος:  Συνθετικές κάτω γνάθοι χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των τρισδιάστατων συστημάτων 

οστεοσύνθεσης, σε σύγκριση με τέσσερα ακόμα συστήματα.Οι ομάδες μελέτης ήταν οι εξής : 

Ομάδα 1 Mία 3D μίνι πλάκα2χ2 οπές, τετράγωνη 2.0mm 

Ομάδα 2 Mία 3D μίνι πλάκα4χ2 οπές, ορθογώνια, 2.0mm 

 Ομάδα 3 Σύστημα δύο πλακών ,4 οπές , ευθείες, 2.0mm & 1.6mm 

 Ομάδα 4 Mια μίνι πλάκα,4 οπές , ευθεία με διάστημα, 2.0mm  

Ομάδα 5 Σύστημα δύο πλακών ,4 οπές , ευθείες, 2.0mm & 1.6mm  

Ομάδα 6 Μια πλάκα κατάγματος (fracture plate) 6 οπές , γωνία 140ο , 2.0mm 

Κάθε ομάδα υποβλήθηκε σε φόρτιση στην πρόσθια τομική περιοχή και στην σύστοιχη με το κάταγμα γομφιακή 

περιοχή, μέσω ενός μηχανήματος εφαρμογής τάσης (Monsanto Tensometer 20). Έγινε μέτρηση και καταγραφή του 

κενού στο άνω όριο του κατάγματος καθώς επίσης και μετρήσεις τιμών ακαμψίας (stiffness) για κάθε τύπο 

φόρτισης ξεχωριστά. Υπολογίστικαν οι μέσες τιμές και οι σταθερές αποκλίσεις των παραπάνω τιμών και ακολούθως 

έγινε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων με χρήση του απλού t-test. Στατιστικά σημαντικά θεωρήθηκαν 

αποτελέσματα με p< 0,05 %. 

Αποτελέσματα : Κατά τη φόρτιση της ομόπλευρης προς το κάταγμα γομφιακής περιοχής η στατιστική ανάλυση 

ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων. Κατά τη φόρτιση της πρόσθιας τομικής περιοχής δεν 

αναδείχθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Το κενό στο άνω χείλος του κατάγματος ήταν οριακό σε τέσσερα 

από τα συστήματα που εξετάστηκαν. 

Συμπεράσματα : Με βάση το πειραματικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε η ομάδα 1 (τετράγωνη 3D) εμφάνισε 

την καλύτερη εμβιομηχανική συμπεριφορά. 
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SUMMARY 
 

Introduction: Therapy of mandibular angle fractures is controversial and is still a subject of continuous interest in 

international literature. Three dimensional (3D) mini plates are relatively new, with no biomechanical or clinical 

studies to support their use. The aim of this study is to comparatively evaluate the use of two 3D mini plating 

systems for the treatment of mandibular angle fractures, with mini plates used in ordinary clinical practice. 

Materials and Methods:

 1. A 3D miniplate (2x2 holes, square, 2mm) 

 Synthetic mandible replicas were used to evaluate the effectiveness of the 3D plates  

along with four other mandibular angle plating techniques. The plating techniques consisted of: 

 2. A 3D miniplate (6x2 holes, curved, 2mm) 

 3. Two plate system (four hole, straight, 2mm,placed at the lateral oblique ridge  and 1,6mm) 

 4. One single miniplate (four hole, straight, 2mm) 

 5. Two plate system (four hole, straight, 2mm,placed in the buccal aspect of the lateral oblique ridge  and 1,6mm)  

 6. A fracture plate (six hole, curved ).  

Each group was subjected to incisal and homolateral molar region loading by a tensile materials testing machine 

(Monsanto Tensometer 20). Load stiffness values and peak measurements of the fracture gap distraction at the 

superior aspect of the mandible were measured. The mean values (± standard deviation) were derived and 

compared using students t-test, with statistical significance set at p<0.05. 

Results: For homolateral molar loading, statistically significant differences existed within groups (P<0, 05). For 

incisal edge loading, no statistically significant differences were found for stiffness among the fixation methods 

tested. Gap distraction at the superior aspect of the mandible was limited for four of the groups tested. 

Conclusion: Under the conditions tested the 3D square plate system provided the most favourable mechanical 

behaviour. 
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