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ΚΕΚ 
¨Το 59% των καταγμάτων 
σπλαχνικού κρανίου από 
τροχαία ατυχήματα 
συνοδεύονται από ΚΕΚ 

¨Το 10% εξαιτίας πτώσεων – 
φιλονικιών εμπλέκονται με ΚΕΚ



Μηχανισμός κάκωσης
¨ Τροχαία  
¨Φιλονικίες 
¨Πτώσεις 
¨Αθλοπαιδιές 
¨Πυροβολισμοί 
¨ Βιομηχανικά ατυχήματα





Στόχος της θεραπείας
¨ Αποκατάσταση της ανατομικότητας 
και της λειτουργίας της περιοχής με 
ιδιαίτερη σημασία στην 
προϋπάρχουσα σύγκλειση και 
αισθητική του προσώπου 

¨ Το πρόσωπο = η ταυτότητα του 
ατόμου



Επιδημιολογία 

¨ Τα κατάγματα της κάτω γνάθου 
είναι τα ποιο συχνά μετά από τα 
κατάγματα των ρινικών οστών 

¨ Κ. γνάθου: Ζυγωματικού 
συμπλέγματος: Άνω γνάθου     
6:2:1



Κλινική εικόνα καταγμάτων κ. 
γνάθου

¨ Μεταβολή σύγκλεισης 
¨ Παραισθησία, αναισθησία η υπαισθησία 
¨ Εντοπισμένος τοπικός πόνος 
¨ Θλαστικό τραύμα, αιμάτωμα η 
εκχύμωση 

¨ Κινητικότητα δοντιών 
¨ Κριγμός 
¨ Ψηλάφηση οστικού σκαλοπατιού 
¨ Μεταβολή της συμμετρίας του 
προσώπου





Γραμμές κατάγματος

Σε ασθενή σημεία 
• Τρίτος γομφίος (έγκλειστος) 
• Φατνίο κυνόδοντα 
• Αυχένας κονδύλου 



Ευνοϊκά και μη ευνοϊκά 

¨Μασητήρας, έσω και έξω 
πτερυγοειδής, κροταφίτης τείνουν 
να μετακινήσουν το κατεαγός 
τμήμα προς τα έσω και πάνω 

¨ Συνήθως όλα τα κατάγματα της 
γωνίας είναι μη ευνοϊκά





Ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση 
OR

¨ Ανατομική ανάταξη 
¨ Ταχύτερη οστική επούλωση με την 
οστεοσύνθεση 

¨ Όχι IMF 
¨ Καλύτερα λειτουργικά και αισθητικά 
αποτελέσματα 

¨ Ταχύτερη επάνοδο στην εργασία και στην 
κοινωνία 













Κάταγμα κονδύλου





Κατάγματα κονδύλου
            

              Ανοικτή ανάταξή? 

              Κλειστή ανάταξη? 

     Μια αντιπαράθεση πάνω από 80 
χρόνια



Κριτήρια επιτυχής 
αντιμετώπισης

¨ Ικανοποιητικό άνοιγμα 
(τουλάχιστον 30mm) χωρίς πόνο 

¨ ΚΦΓ λειτουργία (άνοιγμα, 
σύγκλειση, προολίσθηση, 
πλαγιολίσθηση)









Κατάγµατα  οφθαλµικού κόγχου

¨ Μεμονωμένα κατάγματα 
τοιχωμάτων οφθαλμικού κόγχου: 
blow out, έσω τοιχώματος, οροφής 

¨ Κατάγματα τοιχωμάτων που 
συνδέονται με περικογχικά 
κατάγματα: ζυγωματικού 
συμπλέγματος, Ρινοηθμοειδικά, Le 
Fort II, III.  



Κατάγματα οφθαλμικού κόγχου

¨Διάγνωση 
        - κλινική εικόνα 
        - απεικονιστικά ευρήματα 
¨Οφθαλμιατρική εξέταση 
      



Κλινική εικόνα
¨ Διπλωπία 
¨ Ενόφθαλμος 
¨ Εμφύσημα  
¨ Υπόσφαγμα 
¨ Περικογχικό οίδημα 
¨ Επιφορά  
¨ Οριζόντια - κάθετη  μετακίνηση βολβού 
¨ Υπαισθησία στην περιοχή της 
κατανομής του υποκογχίου νεύρου 

¨ Μυδρίαση 
¨ Επίσταξη



Κάταγμα εδάφους οφθαλμικού 
κόγχου με εγκλωβισμό μυών

➢Βραδυκαρδία 
➢Τάση για εμετό 



Τραύμα οφθαλμικού κόγχου
¨ Λειτουργικότητα  
     -οπτική οξύτητα 
     -κινητικότητα 
βολβού 

     -διπλωπία 
¨ Αισθητική 
     -θέση βολβού 

     -κινητικότητα και  
      θέση βλεφάρων 



Αντιμετώπιση 
¨ ? Το συντομότερο δυνατόν 
      - Άλλες κακώσεις συνήθως 
δημιουργούν  

        καθυστέρηση 
      - Αναμονή για την εξάλειψη του  
        οιδήματος  
¨ Μεγάλη καθυστέρηση = φτωχά 
αποτελέσματα  

¨ Καλύτερα αποτελέσματα σε 24-72ώρες



“Η Χειρουργική Απαιτεί Προσπέλαση  

                           και  

Η Προσπέλαση Απαιτεί Χειρουργείο”





Διαπεπιπεφυκοτική / 
προδιαφραγματική προσπέλαση 

¨ Πλάγια 
κανθοτομή 

¨ Κανθόλυση 



Διαπεπιπεφυκοτική / 
προδιαφραγματική προσπέλαση

¨ Παρασκευή των ιστών  
¨ Προσπέλαση στο έδαφος του 
οφθαλμικού κόγχου



¨ Η ικανοποιητική 
επούλωση της 
διαπεπιπεφυκοτικής 
προσπέλασης και το 
τελικό αποτέλεσμα







Προσπέλαση στην οροφή-μετωπιαίους 
κόλπους και στο έσω τοίχωμα του 

οφθαλμικού κόγχου

¨Άνω έσω βλεφαροπλαστική  
¨Κάθετη μέσης γραμμής (glabellar) 
¨ Στεφανιαία τομή  
¨Θλαστικό τραύμα































Θεραπεία καταγμάτων ζυγωματικού 

¨ Κλειστή ανάταξη? 
¨ Ανοικτή ανάταξη: αποκάλυψη γραμμών 
κατάγματος, ανάταξη και 
ακινητοποίηση σε ανατομική θέση 

-”one point fixation”, μια πλάκα στην 
μετωποζυγωματική ραφή 

-επιπλέον πλάκα στην γναθοζυγωματική ραφή 

-προσπέλαση στο υποκόγχιο χείλος και 
διερεύνηση εδάφους οφθαλμικού κόγχου
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LeFort κατάγματα- 
Κρανιοπροσωπικά 

κατάγματα
¨Rene LeFort 1901  
¨LeFort Ι 
¨LeFort ΙΙ 
¨LeFort ΙΙΙ



Ειδικές απαιτήσεις για 
επιτυχές αποτέλεσμα

¨Συστηματική προσέγγιση 
¨Έμπειρη ομάδα ειδικών 
¨Κέντρο τραύματος



Χρυσός κανόνας 
Πλήρης αποκάλυψη των πολλαπλών 
καταγμάτων 

¨ Στεφανιαία η ημιστεφανιαία τομή 
¨ Υποβλεφαριδική τομή 
¨ Ενδοστοματικές προσπελάσεις 
¨Πρωτιαία, υπογνάθια προσπέλαση 
  



Στόχος της θεραπείας
¨Τρισδιάστατη αποκατάσταση 
της ανατομικότητας και της 
λειτουργίας της περιοχής με 
ιδιαίτερη σημασία στην 
προϋπάρχουσα σύγκλειση και 
αισθητική του προσώπου
















