
ι γναθοπροσωπικές κακώσεις, που αναφέρονται επίσης και ως τραύµατα του 
προσώπου, περιλαµβάνουν οποιοδήποτε τραύµα των µαλθακών ιστών του 
προσώπου, του σκελετού του προσώπου, τουτέστιν του σπλαγχνικού κρανίου, 
καθώς επίσης και τραύµατα των εξειδικευµένων µαλθακών ιστών του κεφαλιού  

και του τραχήλου. Οι περισσότερες κρανιογναθοπροσωπικές κακώσεις προκύπτουν ως 
αποτέλεσµα εξωτερικής βίας, κυρίως µετά από τροχαία ατυχήµατα, ατυχήµατα στον χώρο 
εργασίας, βιαιοπραγίες και φιλονικίες (Εικ.1), ατυχήµατα στο σπίτι, καθώς επίσης και ατυχήµατα 
σε αθλοπαιδιές και εν γένει αθλητικές δραστηριότητες.   

Είναι τα λεγόµενα κρανιογναθοπροσωπικά τραύµατα: Μια µάστιγα του σύγχρονου τρόπου ζωής.
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Γράφει 

o ∆ρ Αναστάσιος Ι. Μυλωνάς

Αν. ∆ιευθυντής 

της Στοµατικής και 

Γναθοπροσωπικής 

Χειρουργικής Κλινικής του 

Νοσοκοµείου Metropolitan

Η ραγδαία αύξηση των τροχαίων ατυχηµάτων, αλλά και των περιστατικών διαπροσωπικής 
βίας που ιδιαίτερα παρατηρείται στη χώρα µας την τελευταία δεκαετία, ευθύνονται για την 
κατακόρυφη σχεδόν αύξηση των γναθοπροσωπικών τραυµάτων.
Η ανατοµία του σκελετού του σπλαγχνικού (προσωπικού) κρανίου και των µαλθακών µορίων 
της κρανιογναθοπροσωπικής περιοχής είναι πολύπλοκη και, ως εκ τούτου, απαιτεί την 
εξειδικευµένη γνώση της ανατοµίας και της φυσιολογίας του στοµατογναθικού συστήµατος, 
έτσι ώστε η αντιµετώπιση του γναθοπροσωπικού τραυµατία να είναι άρτια και επιτυχής. Ο 
στοµατικός και γναθοπροσωπικός χειρουργός µε την απόλυτη γνώση της στοµατικής και 
κρανιογναθοπροσωπικής περιοχής, αλλά και την χειρουργική του επάρκεια, αποτελεί τον ειδικό 
χειρουργό της περιοχής της κεφαλής και του τραχήλου, που εγγυάται το άριστο θεραπευτικό 
αποτέλεσµα, τόσο από λειτουργικής όσο και από αισθητικής πλευράς, των ασθενών µε 
κρανιογναθοπροσωπικές κακώσεις (Εικ. 2).   
Έναν  από τους πλέον συνήθεις τύπους σοβαρών κακώσεων της κρανιογναθοπροσωπικής 
χώρας συνιστούν τα κατάγµατα των οστών του σπλαγχνικού (προσωπικού) κρανίου (Εικ. 3). 
Τέτοιου είδους κατάγµατα δυνατόν να αφορούν την κάτω γνάθο, την άνω γνάθο, την υπερώα, τα 

Οι κακώσεις του προσώπου 

είναι πολύπλοκες, γιατί 

αφορούν µια περιοχή του 

σώµατος ζωτικής σηµασίας 

για την αναπνοή, τη διατροφή, 

την οµιλία και την όραση.

Εικόνα 1: Θύµα άγριου ξυλοδαρµού µε κρανιογναθοπροσωπικά κατάγµατα Le Fort II (AP),

Le Fort III (∆Ε), δεξιού κογχοζυγωµατικού συµπλέγµατος και ρινοηθµοειδικού συµπλέγµατος.

Εικόνα 2 (ÄåîéÜ): Ο ασθενής την ενάτη µετεγχειρητική ηµέρα, µε εµφανή τα αποτελέσµατα της 

χειρουργικής αποκατάστασης των κρανιογναθοπροσωπικών του καταγµάτων, που διενεργήθηκε 

στο Νοσοκοµείο METROPOLITAN.
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ζυγωµατικά οστά, τους οφθαλµικούς κόγχους, τα ρινικά οστά, καθώς επίσης και συνδυασµούς 
των διαφόρων αυτών οστών. Η σοβαρότητα των κρανιογναθοπροσωπικών κακώσεων προκύπτει 
από το γεγονός ότι µπορούν να επηρεάσουν την όραση, την αναπνευστική ικανότητα, την 
οµιλία και την κατάποση, µε αποτέλεσµα τις περισσότερες φορές να απαιτείται νοσηλεία των 
τραυµατιών για την αντιµετώπιση των τραυµάτων του προσώπου. 

ÁÑ×ÅÓ ÊÁÉ ÌÅÈÏÄÏÉ
Στις σύγχρονες νοσηλευτικές µονάδες, ο στοµατικός και γναθοπροσωπικός χειρουργός 
αποτελεί βασικό και απαραίτητο µέλος της οµάδας αντιµετώπισης τραύµατος, τόσο άµεσα 
όσο και σε δεύτερο χρόνο. Σε σοβαρούς τραυµατισµούς και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, 
η συνεργασία του γναθοπροσωπικού χειρουργού µε ιατρούς οµόρων ειδικοτήτων, όπως η 
Νευροχειρουργική, η Ωτορινολαρυγγολογία και η Οφθαλµολογία, προβάλλει επιτακτική και 
καθορίζει το θεραπευτικό αποτέλεσµα.  
Οι βασικές αρχές αντιµετώπισης των καταγµάτων του σπλαγχνικού κρανίου είναι οι ίδιες, όπως 
ισχύουν γενικά στην περίπτωση κατάγµατος οιουδήποτε οστού του ανθρωπίνου σώµατος.
Τα κατεαγότα οστικά άκρα θα πρέπει να αναταχθούν, δηλ. να έλθουν και πάλι στη σωστή θέση 
και επαφή µεταξύ τους, και να σταθεροποιηθούν στη σωστή θέση ανάταξης για τόσο χρονικό 
διάστηµα, όσο είναι αναγκαίο ώστε να επιτευχθεί η πώρωση του κατάγµατος. Συνήθως αυτό 
επιτυγχάνεται σε έξι ή και περισσότερες εβδοµάδες, ανάλογα µε την ηλικία του ασθενούς και 
την πολυπλοκότητα του κατάγµατος (Εικ.4).
Η θεραπευτική αντιµετώπιση των γναθοπροσωπικών καταγµάτων περιλαµβάνει βασικά 
δύο µεθόδους, 1) την ανοικτή ανάταξη, κατά την οποία τα κατεαγότα οστά στην αρχή προ- 

Εικόνα 3: Γναθοπροσωπικά κατάγµατα. 

Εικόνα 4 (ÄåîéÜ): ∆ιάφορα συστήµατα εσωτερικής οστεοσύνθεσης κρανιογναθοπροσωπικών 

καταγµάτων.

Εάν κάθε αθλητής φορούσε, 

όπου απαιτείται, ειδικό 

προστατευτικό κράνος, µία 

ανθρώπινη ζωή θα µπορούσε 

να σωθεί, κάθε ηµέρα, και µία 

κρανιοεγκεφαλική κάκωση 

θα µπορούσε να αποφευχθεί 

κάθε τέσσερα λεπτά.

σπελαύνονται χειρουργικά µε τη διενέργεια 
καταλλήλων ενδοστοµατικών και εξωστο-
µατικών τοµών, κατόπιν δε ακολουθεί ανά- 
ταξη και ακινητοποίηση των οστικών κολο-
βωµάτων µε εσωτερική οστεοσύνθεση 
χρησιµοποιώντας κάποιο σύστηµα οστεο-
σύνθεσης, είτε µε πλάκες και βίδες τιτανίου, ή 
µε βιοαποδοµούµενες πλάκες και βίδες D- & L- 
πολυγαλακτικού οξέος [DLPLA, PDLLA] (Εικ. 
5), και 2) την κλειστή ανάταξη, κατά την οποία 
µε περιορισµένης εµβέλειας επεµβατικές 
πράξεις, όπως είναι η τοποθέτηση ειδικών 
τοξοειδών προστοµιακών µεταλλικών δοκών 
(ναρθήκων), που σταθεροποιούνται στους 
οδοντικούς φραγµούς (δηλ. µπροστά από 
τα δόντια της άνω και κάτω γνάθου) µε 
περιοδοντικές συρµατώσεις, επιτυγχάνεται η 
µέγιστη συναρµογή των οδοντικών φραγµών, 

Εικόνα 5: Επανεύρεση της οδοντικής σύγκλεισης 
µέσω διαγναθικής ακινητοποίησης
Ανάταξη Le Fort II κατάγµατος µε ενδιάµεση 
διαγναθική ακινητοποίηση και σταθεροποίη-
σητων οστικών κολοβωµάτων µε τη βοήθεια 
µικροπλακών οστεοσύνθεσης τιτανίου σε τυ-
πικές θέσεις.

δηλ. η αποκατάσταση φυσιολογικής οδοντικής 
σύγκλισης, µε την εφαρµογή ελαστικών έλξεων, 
που προσδένονται στα ειδικά αγκύλια των 
προστοµιακών ναρθήκων Erich ή Niro.  
Στις περιπτώσεις που οι ασθενείς έχουν µικρό 
αριθµό φυσικών δοντιών, ή είναι εντελώς νωδοί, 
δηλ. χωρίς καθόλου δικά τους δόντια, τότε 
είναι απαραίτητο να χρησιµοποιηθούν τεχνητές 
οδοντοστοιχίες (µερικές ή ολικές) ή και ειδικοί 
νάρθηκες [νάρθηκες Gunning], προκειµένου να 
επιτευχθεί η σωστή ανάταξη των κατεαγότων 
οστικών κολοβωµάτων, µε οδηγό την οδοντική 
σύγκλιση, και η ακινητοποίησή τους εφαρµόζοντας 
είτε κλειστή ή ανοικτή µέθοδο ανάταξης.
Βεβαίως, χωρίς αµφιβολία, οι σύγχρονες τεχνικές 
ανοικτής ανάταξης των γναθοπροσωπικών κατα-
γµάτων, επιτρέπουν τη γρήγορη λειτουργική 
αποκατάσταση και επάνοδο στην εργασία των 
ασθενών, µειώνοντας την ανάγκη για επεµβάσεις 
σε δεύτερο χρόνο και αποτρέποντας τη µόνιµη 
παραµόρφωση του προσώπου και τα συνοδά 
ψυχολογικά προβλήµατα.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου επούλωσης και 
πώρωσης των καταγµάτων του προσώπου, όταν 
το στόµα του ασθενούς παραµένει κλειστό ως 
αποτέλεσµα της εφαρµοσθείσης διαγναθικής 
ακινητοποίησης, σηµαντική παράµετρο αποτελεί 
η διατροφή του σθενούς, µε υγρή ή ‘περαστή’ 
δίαιτα (υγρά, σούπες, πουρές κ.λπ.), που βοηθά 
στην επουλωτική διαδικασία, συµβάλλοντας στη 
διατήρηση καλής υγείας του ασθενούς. 
Παρά το γεγονός ότι όλες οι κακώσεις του 
προσώπου δεν είναι εκτεταµένες, εν τούτοις 
συνήθως είναι πολύπλοκες, καθόσον αφορούν 
µία περιοχή του ανθρωπίνου σώµατος ζωτικής 
σηµασίας για την αναπνοή, τη διατροφή, την 
οµιλία και την όραση. 
Ακόµη και στην περίπτωση ενός απλού θλαστικού 
τραύµατος του χείλους ή της γενειακής χώρας, η 
εκτίµηση από τον στοµατικό και γναθοπροσωπικό 
χειρουργό είναι πολύτιµη, καθόσον µόνον 
αυτός µπορεί να ανιχνεύσει και να εντοπίσει 
µία ‘κρυµµένη’ κάκωση, η οποία θα µπορούσε 
διαφορετικά να διαλάθει της προσοχής και να 
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Στην Ελλάδα, το 2002, το 42% 

των οδηγών, που σκοτώθηκαν 

σε τροχαία ατυχήµατα, δεν 

φορούσαν ζώνες ασφαλείας.

ÄÅÊÁËÏÃÏÓ ÐÑÏËÇØÇÓ

1. Προστατευτικός στοµατικός νάρθηκας-

απολύτως απαραίτητος σε οποιαδήποτε 

αθλητική δραστηριότητα που συνεπάγεται 

στενή σωµατική επαφή µεταξύ των συµµετε-

χόντων αθλητών (ποδόσφαιρο, basketball, 

volleyball κ.λπ.).

2. Κράνος - απολύτως απαραίτητο σε δικυ-

κλιστές, ποδηλάτες καθώς και σε αθλητές 

συγκεκριµένων αθληµάτων (πάλη, πυγµαχία, 

πολεµικές τέχνες, hockey επί πάγου ή επί 

χόρτου κ.λπ.).

3. Προστατευτικός εξοπλισµός για τα µάτια-  

απαραίτητος σε αθλητές συγκεκριµένων 

αθληµάτων (baseball, hockey κ.λπ.).

4. Προστατευτικό κάλυµµα προσώπου (µάσ-

κα προσώπου) - απαραίτητο για την πρόληψη 

εκδορών και εκχυµώσεων που µερικές 

φορές συµβαίνουν στα γήπεδα και τους 

αγωνιστικούς χώρους.

5. Αυξηµένο επίπεδο εγρήγορσης και ετοιµό-

τητας.

6. Οικιακό περιβάλλον φιλικό προς µικρά 

παιδιά - χρήση απαραίτητων προστατευτικών 

µέσων σε σηµεία του σπιτιού (τραπέζια, ντου-

λάπια, πόρτες, οξύαιχµες γωνίες σε τοίχους, 

σκάλες), που θα µπορούσαν να καταστούν 

επικίνδυνα για µικρά παιδιά.

7. Προσοχή µε τα κατοικίδια ζώα (σκύλους, 

γάτες κ.λπ.). Κάθε χρόνο στις Η.Π.Α., περίπου 

44.000 άνθρωποι υφίστανται κακώσεις στο 

πρόσωπο από δήγµατα (δαγκώµατα) σκύλων. 

Πάντα θα πρέπει να προσέχονται τα µικρά 

παιδιά όταν παίζουν µε κατοικίδια ζώα, όπως 

σκύλους, γάτες κ.λπ.

8. Ζώνες ασφαλείας κατά την οδήγηση 

αυτοκινήτων, οι οποίες θα πρέπει να χρησι-

µοποιούνται τόσο από τον οδηγό όσο και 

από τους υπόλοιπους επιβάτες. Ειδικά οι 

γονείς, όταν µεταφέρουν τα παιδιά τους µε 

το αυτοκίνητο, θα πρέπει να χρησιµοποιούν 

τις ειδικές παιδικές ζώνες ασφαλείας.

9. Απαραίτητος προστατευτικός εξοπλισµός 

για όλα τα µικρά παιδιά, που είτε επιδίδονται 

σε παιχνίδια στο δρόµο, είτε συµµετέχουν σε 

αθλοπαιδιές σε οργανωµένους αθλητικούς 

χώρους.

10. Συµβουλές και οδηγίες αγωγής υγείας 

σχετικά µε την πρόληψη των στοµατικών και 

γναθοπροσωπικών κακώσεων  από ειδικούς 

ιατρούς (οδοντιάτρους, παιδοδοντιάτρους, 

στοµατικούς και γναθοπροσωπικούς χειρουρ-

γούς κ..ά.). 

περάσει απαρατήρητη, µε ότι αυτό θα εσή-
µαινε για τον ασθενή.
Ακόµη και η σωστή συρραφή ενός απλού 
θλαστικού τραύµατος του προσώπου είναι  
καθοριστικής σηµασίας για το επιθυµητό 
αισθητικό αποτέλεσµα, που µόνο η φροντίδα 
από τον ειδικό στοµατικό και γναθοπροσωπικό 
χειρουργό µπορεί να εγγυηθεί.

Ç ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ
Η πρόληψη βέβαια, κατά τη ρήση του Ιππο- 
κράτη  «κάλλιστον  το προλαµβάνειν του θερα- 
πεύειν», αποτελεί στις καλά οργανωµένες 
κοινωνίες και πολιτείες, τον πρώτιστο στόχο 
αγωγής υγείας.
Αναφορικά µε το κρανιογναθοπροσωπικό 
τραύµα, η σύσταση χρήσης ζωνών ασφαλείας 
κατά την οδήγηση αυτοκινήτων, καθώς και 
ειδικών προστατευτικών κρανών, προκειµένου 
για οδηγούς δικύκλων, µειώνει σηµαντικά 
τις δυσάρεστες επιπτώσεις στην περίπτωση 
τροχαίων ατυχηµάτων.
Επίσης ολοένα και περισσότερο, στις µέρες 
µας, οι στοµατικοί και γναθοπροσωπικοί 
χειρουργοί συνιστούν στα άτοµα που 
επιδίδονται σε αθλητικές δραστηριότητες, 
τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, είτε 
ερασιτεχνικά ή επαγγελµατικά, την χρήση 
ειδικών κρανών και ‘µασκών’ µε προστατευ-
τικά τµήµατα για το στόµα και το πρόσωπο, 
καθώς και ειδικών προστατευτικών στοµα-
τικών ναρθήκων (protective mouth guards).
Με αυτόν τον τρόπο, ο αθλητισµός παραµένει 
πηγή χαράς και ατοµικής ή οµαδικής δηµι-
ουργίας, περιορίζοντας τον κίνδυνο των 
δυσάρεστων επιπτώσεων, όταν και οσάκις 
η ανθρώπινη αµέλεια και απροσεξία, µετα-
τρέπει µία ευχάριστη δραστηριότητα σε 
δυσάρεστο ατύχηµα. Σύµφωνα µε το Εθνικό 
Ίδρυµα Ασφάλειας Σπορ των Νέων (National 
Youth Sports Safety Foundation) των Η.Π.Α., 
παιδιά, αθλητές του Γυµνασίου καθώς και 
των κολλεγίων, θα απωλέσουν περισσότερα 
από 5.000.000 δόντια σε ατυχήµατα κατά την 
διάρκεια αθλοπαιδιών, µόνο σε ένα χρόνο! 
Πολλά από αυτά τα ατυχήµατα καθώς και 
πολλές άλλες τραυµατικές κακώσεις του 
προσώπου, θα µπορούσαν να είχαν προ-
ληφθεί µε τη βοήθεια ενός κατάλληλα 
τοποθετηµένου στοµατικού νάρθηκα.
Σύµφωνα µε µελέτες Αµερικανών ερευνητών, 
ενώ στο αµερικανικό ποδόσφαιρο, όπου 
απαιτείται η χρήση στοµατικών ναρθήκων, 
λιγότερο από 1% των κακώσεων του 
προσώπου αφορούν τα δόντια και τη στοµατική 
κοιλότητα εν γένει, αντιθέτως στο basketball, 
όπου δεν απαιτείται από τους παίκτες να 
φορούν στοµατικούς νάρθηκες, σχεδόν το 
35% των κακώσεων του προσώπου αφορούν 

τα δόντια ή τη στοµατική κοιλότητα. Επίσης, 
άξιος αναφοράς είναι και ο υπολογισµός της 
Αµερικανικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας, 
ότι ετησίως περισσότερες από 200.000 στο-
µατοπροσωπικές κακώσεις προλαµβάνονται 
µε την χρήση προστατευτικών στοµατικών 
ναρθήκων. Τα Κέντρα Ελέγχου Λοιµώξεων 
των Η.Π.Α. (U.S. Centers for Disease Control) 
υπολογίζουν ότι εάν κάθε αθλητής φορούσε 
όπου απαιτείται ειδικό προστατευτικό 
κράνος 
1) µία ανθρώπινη ζωή θα µπορούσε να σωθεί 
κάθε ηµέρα, και 
2) µία κρανιοεγκεφαλική κάκωση θα µπορούσε 
να αποφευχθεί κάθε τέσσερα λεπτά. 
Εποµένως διαπιστώνει κανείς εύκολα από 
την παράθεση των παραπάνω στατιστικών 
στοιχείων, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από 
µία προηγµένη, τουλάχιστον σε επίπεδο 
καταγραφών και στατιστικής αξιολόγησης, 
χώρα όπως είναι οι Η.Π.Α., ότι το κρανιο-
γναθοπροσωπικό τραύµα και ιδιαίτερα οι 
κακώσεις της στοµατικής κοιλότητας και του 
προσώπου, αποτελούν µία σηµαντική απειλή 
για την υγεία του σύγχρονου ανθρώπου. 
Ο σηµερινός τρόπος ζωής, ιδιαίτερα στις 
προηγµένες χώρες του κόσµου, αυξάνει την 
έκθεση σε κινδύνους από την καθηµερινή 
δραστηριότητα των ανθρώπων, όπως 
είναι τα τροχαία ατυχήµατα, οι αθλητικές 
δραστηριότητες ή και τα ατυχήµατα 
στους χώρους εργασίας, κυρίως όταν δεν 
λαµβάνονται προληπτικά µέτρα, τόσο σε 
επίπεδο ατοµικής επαγρύπνησης, όσο και σε 
επίπεδο οργανωµένης αγωγής υγείας από 
την Πολιτεία..   
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