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ο στοματικός και γναθοπροσωπικός χει
ρουργός πολύ συχνά καλείται να δια
γνώσει και να αντιμετωπίσει ενοχλή

σεις των ασθενών που σχετίζονται με προ
σωπαλγίες, τυπικές ή άτυπες. μια συνήθη 
αιτία στοματοπροσωπικού πόνου αλλά και κε
φαλαλγιών αποτελούν οι παθήσεις ή η δυσ
λειτουργία της κροταφογναθικής διάρθρωσης 
(κΓδ) (εικ. 1). οι διαταραχές της κΓδ εκδη
λώνονται με μια ευρεία κλίμακα συμπτωμά
των που μπορεί να περιλαμβάνουν ωταλγί
ες, κεφαλαλγίες (εικ. 2) και περιορισμό της 
διάνοιξης του στόματος (τρισμός) (εικ. 3). 
οι ασθενείς μπορεί επίσης να παραπονού
νται για ήχους και κρότους κατά τη λειτουρ
γία της κΓδ (δηλαδή της άρθρωσης μεταξύ 

της κάτω γνάθου και του υπόλοιπου κρανί
ου), καθώς επίσης και για πόνο κατά τη διά
νοιξη ή το κλείσιμο του στόματος. 

τα αίτια της δυσλειτουργίας της κΓδ μπο
ρεί να είναι εκφυλιστικές παθήσεις (π.χ. οστε
οαρθρίτιδα), τραυματισμοί (όπως π.χ. παρε
κτόπιση του μηνίσκουδίσκου ή τραυματισμός 
του), φλεγμονές (π.χ. ρευματοειδής αρθρίτι
δα) ή ακόμη και stress. μερικοί ασθενείς πα
ρουσιάζουν έναν συνδυασμό μυϊκών και αρ
θρικών προβλημάτων. Η διαγνωστική προ
σέγγιση περιλαμβάνει την κλινική εξέταση, 
διάφορες απαραίτητες ειδικές απεικονιστι
κές μεθόδους (όπως π.χ. ακτινογραφίες, αξο
νικές και μαγνητικές τομογραφίες [MRi]), κα
θώς επίσης νευρικούς αποκλεισμούς με το

ελάχιστα επεμβατική χειρουργική 
της κροταφογναθικής διάρθρωσης
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πικά αναισθητικά φάρμακα. Η συντηρη
τική αντιμετώπιση των παθήσεων της 
κΓδ και του συνοδού στοματοπροσωπι
κού πόνου αποτελεί το πρώτο βήμα της 
όποιας θεραπευτικής παρέμβασης και συ
νήθως περιλαμβάνει μαλακή δίαιτα, αντι
φλεγμονώδη φάρμακα, καθώς και φυσι
κοθεραπεία μόνη ή υποβοηθούμενη και 
με την τοποθέτηση ειδικού νάρθηκα στα
θεροποίησης. σε ορισμένες βέβαια ειδι
κές περιπτώσεις απαιτείται η προσφυγή 
σε χειρουργική επέμβαση στην κΓδ. Η 
χειρουργική αυτή διαδικασία αφορά σε 
ελάχιστα επεμβατικές πράξεις, οι οποίες 
μπορεί να διενεργηθούν σε επίπεδο τα
κτικού εξωτερικού ιατρείου σε νοσοκο
μειακό περιβάλλον υπό γενική αναισθη
σία ή μέθη (καταστολήνευροληπταναλ
γησία), ενώ σοβαρότερες διαταραχές της 
κΓδ αντιμετωπίζονται με πιο πολύπλοκες 
γναθοχειρουργικές επεμβάσεις, πάντα σε 
νοσοκομειακό περιβάλλον.

Η ελάχιστα επεμβατική Χειρουργι
κή της κροταφογναθικής διάρθρωσης 
(εεΧκΓδ) αποτελεί μια θεραπευτική δυ
νατότητα για ασθενείς οι οποίοι πάσχουν 
από διαταραχές της κΓδ, ειδικότερα δε 
από εσωτερική αποδιοργάνωση και οστε
οαρθρίτιδα, που δεν έχουν ανταποκριθεί 
σε συντηρητική και φαρμακευτική θερα
πεία. Θεωρείται ως ένα καθοριστικό χει
ρουργικό εργαλείο για την ανακούφιση 
από τον πόνο και την αποκατάσταση της 
λειτουργικότητας, χωρίς τους χειρουργι
κούς κινδύνους και τη μακρόχρονη ανάρ
ρωση της ανοικτής χειρουργικής της κΓδ 
(καθήλωση του διάρθριου δίσκου της 
κΓδ, αρθροπλαστική και αντικαταστά
σεις), καθώς επίσης και με ελάχιστη ανα
μενόμενη νοσηρότητα. Η εεΧκΓδ περι
λαμβάνει την αρθροκέντηση (εικ. 4) και 
την αρθροσκόπηση της κΓδ (εικ. 5), οι 
οποίες συνδυάζονται και στις δύο περι
πτώσεις με λύση των συμφύσεων και δι
ακλυσμούς, που πραγματοποιούνται εί
τε χωρίς άμεση απεικόνιση της κΓδ εί
τε αρθροσκοπικά.  

Η λήψη απόφασης για διενέργεια 
εεΧκΓδ βασίζεται πρωταρχικά στον συν
δυασμό των κλινικών και των ακτινολο
γικών ευρημάτων. τα πρωτεύοντα κλινι
κά σημεία της δυσλειτουργίας της κΓδ 
περιλαμβάνουν οξύ ή χρόνιο στοματο
προσωπικό πόνο, περιορισμό της κίνη
σης της κάτω γνάθου μαζί με πόνο που 
συνδυάζεται με τη λειτουργία της κάτω 

γνάθου, καθώς και ήχους ή θορύβους 
από την κΓδ. τα ακτινολογικά ευρήματα 
κυρίως ενδιαφέροντος (MRi) αναφέρο
νται στο σχήμα του δίσκου, στην εντόπι
ση του δίσκου στη θέση ανάπαυσης (ου
δέτερη θέση), στην επαναφορά του δί
σκου με την κίνηση, στο εύρος κίνησης, 
στην ύπαρξη ενδοαρθρικού εξιδρώματος, 
στη δομή των αρθρικών επιφανειών, κα
θώς και στις ανωμαλίες του μυελού των 
οστών (εικ. 6 και 7). 

οι ενδείξεις
οι ενδείξεις για αρθροκέντηση (εικ. 

8) περιλαμβάνουν: (α) οξύ και υποξύ πε
ριορισμό της διάνοιξης της κΓδ (κλειστό 
κλείδωμα), εξαιτίας του προσθίως πα
ρεκτοπισμένου δίσκου χωρίς επαναφο
ρά (ανάταξη) που εξελίσσεται σε λιγότε
ρο από 3 μήνες, (β) χρόνιο πόνο με καλό 
εύρος κίνησης και πρόσθια παρεκτόπιση 
του δίσκου με επαναφορά, (γ) εκφυλιστική 
οστεοαρθρίτιδα και (δ) κατάσταση ανοι
κτού κλειδώματος της κΓδ, όπου ο κόν
δυλος παγιδεύεται μπροστά από έναν δί
σκο ο οποίος καθυστερεί. 

Η αρθροσκόπηση συνιστάται (εικ. 9): 
(α) για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του 
χρόνιου κλειστού κλειδώματος της κΓδ, 
που συνήθως εξελίσσεται για περισσότε
ρο από 3 μήνες, (β) σε εσωτερική απο
διοργάνωση της κΓδ, κυρίως σταδίων ii, 
iii και iV κατά Wilkes, (γ) σε εκφυλιστική 
νόσο της κΓδ (οστεοαρθρίτιδα), (δ) σε 
αρθροθυλακίτιδα (συνοβίτιδα) (εικ. 10), 
(ε) σε επώδυνη υπερκινητικότητα ή καθ’ 
έξιν εξάρθρημα που οφείλεται στον δίσκο 
και (στ) σε υποκινητικότητα, η οποία προ
καλείται από ενδοαρθρικές συμφύσεις. 

Η εεΧκΓδ φαίνεται ότι είναι μια ασφα
λής, απλή και αποτελεσματική εναλλακτι
κή χειρουργική μέθοδος για τη θεραπεία 
της δυσλειτουργίας της κΓδ που έχει πε
ριορισμένες δυνητικά επιπλοκές κατά τη 
διάρκεια ή αμέσως μετά τη διαδικασία, τις 
οποίες θα πρέπει να γνωρίζει ο στοματι
κός και γναθοπροσωπικός χειρουργός. οι 
μελλοντικές τάσεις για την εεΧκΓδ περι
λαμβάνουν αρθροσκόπηση υποβοηθού
μενη από υπολογιστή, πλοήγηση και αρ
θροσκόπηση, βελτιώσεις στην κάμερα και 
στην τεχνολογία οπτικού φακού, σχεδια
σμό μικρότερων και πλέον ευέλικτων αρ
θροσκοπίων, καθώς επίσης μη ανθρώπι
νων συνθετικών μοντέλων για εκπαίδευ
ση στην εεΧκΓδ.

Εικόνα 8: Σχηματική α πει
κόνιση αρθροκέντησης 
κγΔ.

Εικόνα 9: Τύπος 
αρθροσκοπίου της 
κγΔ.

Εικόνα 10: 
Αρθροσκόπηση 
κγΔ: εξάλειψη 
φλεγμονής με RF 
(ραδιοσυχνότητα).

Εικόνα 7: Συλλογή υγρού στο 
άνω αρθρικό διαμέρισμα (βέ
λος) και πρόσθια πα ρεκτόπιση, 
καθώς και παραμόρφωση  
αναδίπλωσης του διάρθριου  
δίσκου (κεφαλή βέλους) 
οβελιαία T2MRI.

Εικόνα 6: Δεξιά κγΔ με 
κλειστό στόμα, όπου 
απεικονίζεται προσθίως 
παρεκτοπισμένος εκφυλι
σμένος διάρθριος δίσκος
οβελιαία T1MRI.

Εικόνα 1: Σχηματική απεικόνιση της κροταφο
γναθικής διάρθρωσης (κγΔ). 

Εικόνα 2: κεφαλαλγία 
ως συνέπεια διαταρα
χής της κγΔ.

Εικόνα 3: Περιορισμός 
διάνοιξης του στόματος 
(τρισμός) ως αποτέ
λεσμα διαταραχής της 
κγΔ.

Εικόνα 4: 
Αρθροκέντηση 
αριστερής κγΔ, 
διακλυσμοί με 
N/S 0,9% (ιδία 
περίπτωση).

Εικόνα 5: Σχηματική 
απεικόνιση αρθροσκό
πησης της κγΔ, ALL 
(arthroscopic lysis and 
lavage, αρθροσκοπική 
λύση και διακλυσμοί).
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