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Βιβλιογραφική ανασκόπηση
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Περίληψη

Summary

Ο Τρισμόσ αποτελεί ένα κλινικό πρόβλημα με το οποίο
έρχεται συχνά αντιμέτωποσ ο οδοντίατροσ. Είναι το αποτέλεσμα μιασ παρατεταμένησ σύσπασησ ενόσ ή περισσοτέρων μυών τησ μάσησησ (κροταφίτησ, μασητήρασ, πτερυγοειδήσ) που οδηγεί σε περιορισμό διάνοιξησ του στόματοσ, με αποτέλεσμα να διαταράσσονται κυρίωσ η ομιλία,
η στοματική υγιεινή και η διατροφή του ασθενή. Όταν η
μέγιστη απόσταση του κοπτικού άκρου των άνω κεντρικών
τομέων απʼ αυτό των κάτω είναι μικρότερη από 35 χιλιοστά, τότε καταδεικνύεται ύπαρξη τρισμού. Βέβαια ο τριμόσ αφορά μια παθολογική κατάσταση των μυών τησ
μάσησησ και γιʼ αυτό θα πρέπει να διαφοροδιαγινώσκεται
από τον περιορισμό τησ διάνοιξησ του στόματοσ που
εμφανίζεται σε διαταραχέσ τησ κροταφογναθικήσ διάρθρωσησ (ρευματοειδήσ αρθρίτιδα, ενδοαρθρική αγκύλωση
κ.α.) και οφείλεται σε ανωμαλίεσ των ανατομικών δομών
που απαρτίζουν την άρθρωση. Οι αιτίεσ εκδήλωσησ του
τρισμού είναι ποικίλεσ και κυμαίνονται από λιγότερο σοβαρέσ, μέχρι αυτέσ που μπορεί να γίνουν απειλητικέσ για τη
ζωή του ασθενή. Συχνότερα, εμφανίζεται σε ασθενείσ που
υποβάλλονται σε οδοντιατρικέσ θεραπείεσ, χειρουργική
στόματοσ ή σε ασθενείσ με καρκίνο στισ περιοχέσ τησ
κεφαλήσ και του τραχήλου που ακολουθούν θεραπεία με
ακτινοβολία. Σπανιότερα, συναντάμε περιπτώσεισ τρισμού
μετά από οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο, οστέωμα του κονδύλου τησ κάτω γνάθου, διαταραχέσ του Κ.Ν.Σ., κ.ά. Η θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει, πέρα από τα προγράμματα φυσιοθεραπείασ που συστήνονται σε όλουσ
τουσ ασθενείσ, και πιο εξειδικευμένεσ θεραπευτικέσ
τεχνικέσ βασισμένεσ στην αιτία του τρισμού. Ενδεικτικά,
αναφέρουμε τη συγχορήγηση δεξομεθαζόνησ και δικλοφενάκησ Κ μετά από χειρουργική εξαγωγή σωφρονιστήρων οδόντων τησ κάτω γνάθου, τη χρήση τησ ξύλινησ
σπάτουλασ και των συσκευών TheraByte και Dynasplint
Trismus σε ασθενείσ με καρκίνο στην περιοχή τησ κεφαλήσ και του τραχήλου που έχουν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία, καθώσ και τη χορήγηση Βοτουλινικήσ τοξίνησ
τύπου Α σε περιπτώσεισ τετάνου ή σπαστικήσ υπερτονίασ.

Trismus is a problem commonly encountered by the dental
practitioner. It is a result of the sustained contraction of one or
more of the muscles of mastication (the masseter, the temporalis or pterygoid muscles), which leads to a restriction in
mouth opening. This may have a detrimental effect on quality
of life, as basic functions such as nutrition, oral hygiene and
speeching are affected. It is diagnosed from clinical examination of the maximal distance from the incisal edge of the maxillary and mandibular incisors of less than 35 mm. However, trismus is a pathological condition of the muscles of mastication
which means that trismus should be differential diagnosed by
the limited mouth opening caused by temporomandiibular joint
disorders, such as rheumatoid arthritis and anterior disk
replacement. Trismus has a number of potential causes, which
range from the simple and non-progressive to those that are
potentially life-threatening. It commonly affects patients who
are undergoing dental procedures, oral surgery and radiation
therapy to treat head and neck cancer. On the contrary, we,
rarely come across cases of trismus after stroke, osteoma of
the kondyle, lesions of Central Nervous System etc. The treatment includes programs of physical therapy recommended in
all patients and more specialized treatment techniques based
on the cause of trismus, such as the co-adminestered of dexamethasone and diclofenac K following third molar surgery, the
utilization of wooden spatoulas and devices like TheraByte and
DTS in patients with head and neck cancer who follow radiation
therapy, etc.
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Εισαγωγή

Αιτιολογία

Ο Τρισμόσ αποτελεί ένα κλινικό πρόβλημα με το
οποίο έρχεται συχνά αντιμέτωποσ ο οδοντίατροσ1.
Είναι το αποτέλεσμα μιασ παρατεταμένησ σύσπασησ
ενόσ ή περισσοτέρων μυών τησ μάσησησ (κροταφίτησ, μασητήρασ, πτερυγοειδήσ) που οδηγεί σε περιορισμό διάνοιξησ του στόματοσ2. Αυτή η δυσλειτουργία των μυών, η οποία μπορεί να αποτελεί και προστατευτικό μηχανισμό για να περιορίζει τη λειτουργία των μυών και την εξέλιξη περαιτέρω τραύματοσ,
επιδρά στην κίνηση τησ κάτω γνάθου και μπορεί να
διαταράξει τη διατροφή, τη στοματική υγιεινή, την
ομιλία, να προκαλέσει επώδυνη ακούσια δήξη τησ
γλώσσασ, και, σε ορισμένεσ περιπτώσεισ, να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία των πνευμόνων 3-6 .
Αφορά,λοιπόν, μια παθολογική κατάσταση των μυών
τησ μάσησησ που συνήθωσ εμφανίζεται σε ασθενείσ
που υποβάλλονται σε οδοντιατρικέσ θεραπείεσ, χειρουργική στόματοσ ή σε ασθενείσ με καρκίνο στισ
περιοχέσ τησ κεφαλήσ και του τραχήλου που ακολουθούν θεραπεία με ακτινοβολία, όπωσ για παράδειγμα σε ασθενείσ που πάσχουν από καρκίνο στην
περιοχή του ρινοφάρυγγα2,7. Σʼ αυτήν την περίπτωση ο τρισμόσ αυξάνεται προοδευτικά με ποσοστό
2,4% μηνιαίωσ και οι μύεσ που επηρεάζονται είναι ο
βυκανητήσ, ο κροταφίτησ, ο μασητήρασ, ο έσω και ο
έξω πτερυγοειδήσ. Η διαρκήσ σύσπαση αυτών των
μυών προκαλεί συρρίκνωση του συνδετικού ιστού,
με αποτέλεσμα την ατροφία των μυών7. Δεν αποκλείεται και μόνιμη λειτουργική βλάβη, αν δε γίνει
έγκαιρη διάγνωση και ο ασθενήσ δεν προβεί άμεσα
σε θεραπεία4.
Η διάγνωση του τρισμού γίνεται μετρώντασ την
απόσταση του κοπτικού άκρου των άνω κεντρικών
τομέων απʼ αυτό των κάτω, σε κατάσταση μέγιστησ
διάνοιξησ του στόματοσ, ενώ σε νωδούσ ασθενείσ
υπολογίζεται η μέγιστη απόσταση μεταξύ άνω και
κάτω φατνιακών αποφύσεων. Όταν αυτέσ οι αποστάσεισ είναι μικρότερεσ από 35 χιλιοστά και η αιτία
είναι η παρατεταμένη σύσπαση των μυών τησ μάσησησ, τότε καταδεικνύεται η ύπαρξη τρισμού. Βέβαια,
από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι το κριτήριο τησ
απόστασησ που τον ορίζει κυμαίνεται από 15 έωσ 40
χιλιοστά, γεγονόσ που καθιστά δύσκολη τη σύγκριση
των μελετών1,8. Ωστόσο, πρόσφατεσ μελέτεσ υποστηρίζουν τα 35 χιλιοστά ωσ αποδεκτό όριο9.
Στατιστικά, σε καρκινοπαθείσ ασθενείσ (στην
περιοχή του ρινοφάρυγγα, στουσ σιελογόνουσ αδένεσ, στην άνω ή στην κάτω γνάθο) που ακολουθούν
θεραπεία με ακτινοβολία, το ποσοστό εμφάνισησ
του τρισμού κυμαίνεται από 5% μέχρι 38%. Η διακύμανση στη συχνότητα μπορεί να εξηγηθεί από την
απουσία ενιαίων κριτηρίων για τον προσδιορισμό
του5,8.

Ο Τρισμόσ χαρακτηρίζεται ωσ πολυπαραγοντική
οντότητα, γιατί οι αιτίεσ εκδήλωσησ του είναι ποικίλεσ και κυμαίνονται από λιγότερο σοβαρέσ, μέχρι
αυτέσ που μπορεί να γίνουν απειλητικέσ για τη ζωή
του ασθενή1. Συγκεκριμένα, είναι:
Α) Λοιμώξεισ. Ο τρισμόσ μπορεί να εμφανισθεί
κατόπιν λοιμώξεων, οδοντογενών και μη. Οι οδοντογενείσ μπορεί να είναι πολφικήσ προέλευσησ, περιοδοντικήσ ή να προέρχονται από μια περιστεφανίτιδα.
Η συνηθέστερη απʼ αυτέσ αιτία είναι η λοίμωξη στην
περιοχή ενόσ τρίτου γομφίου τησ κάτω γνάθου που
βρίσκεται υπό ανατολή. Σοβαρότερεσ οδοντογενείσ
λοιμώξεισ είναι αυτέσ που περιλαμβάνουν τουσ μυσ
τησ μάσησησ, οι οποίεσ, αν δεν αντιμετωπισθούν
εγκαίρωσ, μπορεί να εξαπλωθούν σε διάφορεσ
περιοχέσ τησ κεφαλήσ και του τραχήλου και να οδηγήσουν σε σοβαρέσ επιπλοκέσ, όπωσ κυτταρίτιδα
στον τράχηλο, μεσοθωρακίτιδα και εγκεφαλίτιδα.
Μη οδοντογενείσ λοιμώξεισ, που μπορεί να προκαλέσουν τρισμό είναι η αμυγδαλίτιδα, ο τέτανοσ, η
μηνιγγίτιδα καθώσ και τα αποστήματα των παρωτίδων και του εγκεφάλου1. Τέλοσ, οι οστεομυελίτιδεσ
των γνάθων, που μπορεί να έχουν οδοντογενή αίτια
ή να είναι μη οδοντογενούσ προέλευσησ, αποτελούν
συχνέσ αιτίεσ του τρισμού, καθώσ αυτέσ οι λοιμώξεισ επεκτείνονται στα παρακείμενα των ανασπόντων τη γνάθο μυών διαστήματα10.
Β) Τραύμα: Το τραύμα μπορεί να σχετίζεται με
οδοντιατρικέσ επεμβάσεισ. Ο τρισμόσ παρατηρείται συνήθωσ σε περιπτώσεισ εξαγωγήσ τρίτων
γομφίων τησ κάτω γνάθου, κυρίωσ όταν διενεργούνται εργώδεισ και μεγάλησ διάρκειασ επεμβάσεισ, με
αποτέλεσμα τη δημιουργία κακώσεων στην περιοχή
του χειρουργικού πεδίου. Επιπροσθέτωσ, τραυματισμόσ του έσω πτερυγοειδούσ μυόσ από πολλαπλέσ
εμπάρσεισ τησ βελόνασ ή από λανθασμένη τοποθέτησή τησ σε στελεχιαία αναισθησία του κάτω φατνιακού νεύρου, μπορεί να προκαλέσει σπασμό των
μασητήρων μυών και αδυναμία διάνοιξησ του στόματοσ. Ακόμη, επιπλοκέσ που ενδεχομένωσ να παρατηρηθούν μετά από μια εξαγωγή, κυρίωσ χειρουργική,
όπωσ η φλεγμονή του μετεξακτικού τραύματοσ, ο
σχηματισμόσ αιματώματοσ και το μετεγχειρητικό
οίδημα, μπορούν να οδηγήσουν σε τρισμό11. Τέλοσ,
μετά από ευρύ και παρατεταμένο άνοιγμα του στόματοσ του ασθενή, το οποίο απαιτείται κυρίωσ κατά
την ενδοδοντική θεραπεία οπισθίων δοντιών, μπορεί
να προκληθεί τραύμα στην κροταφογναθική διάρθρωση, το οποίο με τη σειρά του ενδέχεται να προκαλέσει μικρού βαθμού τρισμό1. Τραύματα που δε
σχετίζονται με οδοντιατρικέσ επεμβάσεισ
αλλά με ατυχήματα, όπωσ τα κατάγματα στην κάτω
γνάθο, μπορούν να προκαλέσουν τρισμό. Ανάλογα
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με την περιοχή στην οποία εντοπίζονται και με την
κατεύθυνση τησ τραυματικήσ δύναμησ, προκαλούν
διαφόρου βαθμού περιορισμό στη διάνοιξη του στόματοσ. Ακόμη ένα κάταγμα στο ζυγωματικό τόξο,
λόγω εμπλοκήσ τησ κορωνοειδούσ απόφυσησ,
καθώσ και η τυχαία ενσωμάτωση ξένων σωμάτων σε
ένα ανοιχτό εξωτερικό τραύμα στην περιοχή τησ
κάτω γνάθου, αποτελούν αίτια εμφάνισησ τρισμού1.
Γ) Καρκίνοσ-Θεραπεία με ακτινοβολία: Ασθενείσ
που πάσχουν από καρκίνο στην περιοχή τησ κεφαλήσ
ή του τραχήλου υποβάλλονται σε χειρουργείο και σε
θεραπεία με ακτινοβολία για την αντιμετώπιση τησ
νόσου. Η ουλή που προκύπτει απʼ τη χειρουργική
επέμβαση μπορεί να προκαλέσει περιορισμό στη διάνοιξη του στόματοσ, λόγω τησ ίνωσησ που δημιουργείται. Η ακτινοθεραπεία, ιδιαιτέρωσ, αποτελεί κύρια
αιτία εμφάνισησ τρισμού. Η ακτινοβολία προκαλεί
ίνωση, όχι μόνο στουσ μασητήρεσ μύεσ, αλλά και
στουσ μαλακούσ ιστούσ και στουσ σιελογόνουσ αδένεσ που συμπεριλαμβάνονται στο ακτινοβολημένο
πεδίο8. Αυτή η δυσλειτουργία των μυών και των σιελογόνων αδένων μπορεί να προκαλέσει στοματικό
πόνο και κατʼ επέκταση τρισμό, ενώ ιδιαίτερα σε
ασθενείσ με καρκίνο στην περιοχή του στόματοσ
αναφέρονται και άλλεσ επιπλοκέσ όπωσ ξηροστομία,
βλεννογονίτιδεσ, στοματικέσ καντιντιάσεισ, προβλήματα στη βρώση, στην πόση και στην ομιλία8,12. Από
μελέτεσ γίνεται προφανέσ ότι η συχνότητα εμφάνισησ του τρισμού σʼ αυτούσ τουσ ασθενείσ εξαρτάται
από την εντόπιση του καρκινώματοσ, από το στάδιο
εξέλιξησ του όγκου, από τη θεραπεία που ακολουθείται (αν χρειάζεται δηλαδή συνδυασμόσ χειρουργείου και ακτινοθεραπείασ ή μόνο ακτινοθεραπεία),
από το στάδιο που βρίσκεται η θεραπεία (πριν το χειρουργείο, στο στάδιο ανάρρωσησ στο νοσοκομείο
μετά το χειρουργείο ή 6 μήνεσ μετά την επέμβαση),
καθώσ και από τη δόση τησ ακτινοβολίασ9.
Δ) Θεραπεία με φάρμακα: Η χρήση κάποιων φαρμάκων, όπωσ σουκινυλοχολίνη, φαινοθειαζίνεσ,
μετοκλοπραμίδη, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, αλλοθάνη μπορεί να γίνει αιτία για την εμφάνιση τρισμού,
ωσ παρενέργεια από τη χρήση τουσ1,13.
Ε) Σπανιότερα αίτια:
_ Τέτανοσ: Ο τρισμόσ αναφέρεται ωσ πρωταρχικό
σύμπτωμα στο 50%-75% των ασθενών με τέτανο.
Εξαιτίασ, όμωσ τησ σπανιότητασ τησ νόσου, ο οδοντίατροσ κατά την κλινική διαπίστωση του τρισμού,
δύσκολα υποψιάζεται την πιθανότητα ύπαρξησ τετάνου13.
_ Το οστέωμα στον κόνδυλο τησ κάτω γνάθου αποτελεί ένα σπάνιο καλοήθεσ νεόπλασμα που μπορεί
να προκαλέσει μια αργή, προοδευτική αλλαγή στη
σύγκλειση του ασθενή με μετατόπιση τησ μέσησ
γραμμήσ του γενείου προσ τη μη πάσχουσα πλευρά.
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Αυτό οδηγεί σε ασυμμετρία του προσώπου και σε
διαταραχή τησ λειτουργίασ τησ κροταφογναθικήσ
διάρθρωσησ. Σε περίπτωση που αναφέρεται στη
βιβλιογραφία μασ, ο ασθενήσ με οστέωμα στον κόνδυλο αναφέρει προοδευτικό. ανώδυνο περιορισμό
διάνοιξησ του στόματοσ14.
_ Διαταραχέσ του Κ.Ν.Σ.: Ο τρισμόσ μπορεί να αποτελέσει σύμπτωμα ασθενών που φέρουν βλάβεσ στο
κεντρικό νευρικό σύστημα και, πιθανότατα, στην
περιοχή του εγκεφαλικού στελέχουσ. Μια κάκωση
στο εγκεφαλικό στέλεχοσ μπορεί να προκαλέσει την
παθολογική δραστηριότητα ορισμένων μυών τησ
μάσησησ. Έχει αναφερθεί τρισμόσ σε ασθενή που
έφερε εγκεφαλικέσ κακώσεισ και κάταγμα στη βάση
του κρανίου μετά από ατύχημα, σε ασθενείσ με
εγκεφαλική αιμορραγία καθώσ και σε ασθενείσ που
υποβλήθηκαν σε νευροχειρουργικέσ επεμβάσεισ,
όπωσ αναφέρεται στη βιβλιογραφία περίπτωση
γυναίκασ ασθενούσ που χειρουργήθηκε λόγω εκτεταμένου μηνιγγιώματοσ στη γεφυροπαρεγγεφαλιδική γωνία15.
_ Συγγενείσ διαταραχέσ: Η υπερπλασία των κορωνοειδών αποφύσεων τησ κάτω γνάθου εμφανίζεται πιο
συχνά στουσ άνδρεσ και προκαλεί περιορισμό στη
διάνοιξη του στόματοσ λόγω τησ παρεμβολήσ τησ
υπερτροφικήσ κορωνοειδούσ απόφυσησ στο πρόσθια-έσω τοίχωμα του ζυγωματικού τόξου1,16. Εμφανίζεται ετερόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα, προκαλώντασ κατʼ αρχήν περιορισμό των πλάγιων κινήσεων
τησ γνάθου και βαθμιαία τρισμό10. Επιπλέον, το σύνδρομο τησ Ψευδοκαμπτοδακτυλίασ αποτελεί ένα
σπάνιο σύνδρομο που συνδυάζει προβλήματα στην
κίνηση των χεριών και των ποδιών, καθώσ και στη
διάνοιξη του στόματοσ1.
_ Οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο: Μετά από ένα αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο, συνηθισμένη επιπλοκή είναι η
σπαστική υπερτονία η οποία μπορεί να οδηγήσει σε
δυστονία, ακαμψία, σπαστικότητα και τρισμό4.
_ Τέλοσ, ωσ σπάνιεσ καταστάσεισ αναφέρονται ο
Συστηματικόσ Ερυθηματώδησ Λύκοσ καθώσ και ο
τρισμόσ που οφείλεται σε ψυχογενή αίτια και μπορεί
να συνοδεύεται από κλονικούσ σπασμούσ των μιμικών μυών του προσώπου ή ορισμένων από τουσ
μασητήριουσ μύεσ, προκαλώντασ υποτροπιάζοντα
εξαρθρήματα τησ κροταφογναθικήσ1,10,13. Επιπροσθέτωσ, από τη βιβλιογραφία αναφέρεται περίπτωση
ασθενούσ που έπασχε από σκλήρυνση κατά πλάκασ
και, σε μία από τισ υποτροπέσ τησ νόσου, εμφάνισε
τρισμό17.
Διαφορική διάγνωση
Για να οδηγηθεί ο οδοντίατροσ σε ακριβή διάγνωση του τρισμού, θα πρέπει να προσδιορίσει την αιτιολογία του μέσα από μια ευρεία γκάμα πιθανών
αιτιών. Θεωρείται, λοιπόν απαραίτητο να προχωρή-
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σει σε λήψη πλήρουσ ιστορικού, ενδελεχή κλινική
εξέταση και, αν κριθεί σκόπιμο, σε ακτινογραφική
εξέταση, καθώσ και σε εξετάσεισ αίματοσ1.
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε την πιθανότητα ο τρισμόσ που παρατηρείται κλινικά να μην
είναι αληθήσ, δηλαδή να μην οφείλεται σε παθολογική κατάσταση των μυών, αλλά σε ανωμαλίεσ των
ανατομικών δομών που απαρτίζουν την κροταφογναθική διάρθρωση. Παρακάτω αναλύουμε την παθογένεια ορισμένων τέτοιων διαταραχών τησ ΚΦΔ, ώστε
να καταστεί σαφέστερη η διαφορική διάγνωση του
τρισμού από τον περιορισμό διάνοιξησ του στόματοσ
που προκύπτει μετά από διαταραχέσ των δομών τησ
άρθρωσησ.
_ Ρευματοειδήσ Αρθρίτιδα: Η κροταφογναθική διάρθρωση προσβάλλεται περίπου στο 50% των
ασθενών3,10. Η οξεία προσβολή τησ άρθρωσησ επιφέρει πόνο, οίδημα τησ προωτιαίασ περιοχήσ και
περιορισμό των κινήσεων τησ γνάθου. Εμφανίζονται
διαβρώσεισ, συχνότερα στο άνω μέροσ τησ πρόσθιασ επιφάνειασ του κονδύλου, ενώ με την πάροδο
του χρόνου και το πρόσθιο αρθρικό φύμα μειώνεται
σε ύψοσ, ώστε η κροταφική γλήνη να εμφανίζεται
επιπεδωμένη. Σε βαριέσ μορφέσ, η προσβολή τησ
κροταφογναθικήσ διάρθρωσησ εξελίσσεται σε πλήρη
καταστροφή του κονδύλου και σε ανεωγμένη δήξη ή
ακόμη και σε οπισθογναθισμό τησ κάτω γνάθου.
Τόσο η ανεωγμένη δήξη, όσο και ο οπισθογναθισμόσ
τησ κάτω γνάθου οφείλονται σε μετατόπιση του κονδύλου προσ τα πίσω και επάνω, που είναι συνέπεια
των παθολογικών καταστροφών που συμβαίνουν στα
οστά τησ άρθρωσησ και στο διάρθριο δίσκο10. Επιπρόσθετα, η νεανική ρευματοειδήσ αρθρίτιδα μπορεί να εμφανίζεται σπάνια, αλλά έχει καταστροφικέσ
επιδράσεισ στην ανάπτυξη τησ κάτω γνάθου καθώσ
και στην κινητικότητα τησ άρθρωσησ3.
_ Πρόσθια παρεκτόπιση δίσκου: Η πρόσθια παρεκτόπιση του δίσκου αποτελεί μια παθολογική κατάσταση
κατά την οποία, όταν τα δόντια συγκλείνουν, ο
δίσκοσ βρίσκεται σε έκτοπη πρόσθια και έσω θέση,
ενώ ο κόνδυλοσ εφάπτεται με τουσ οπισθιοδισκικούσ δίσκουσ. Στην πρόσθια παρεκτόπιση του
δίσκου με επαναφορά, κατά τη διάνοιξη του στόματοσ ο κόνδυλοσ αποκαθιστά την ορθή του σχέση με
το δίσκο, ενώ κλινικά, συνοδεύεται με ευαισθησία
κατά την ψηλάφηση τησ άρθρωσησ και περιορισμό
τησ διάνοιξησ του στόματοσ. Αντίθετα, στην πρόσθια
παρεκτόπιση του διάρθριου δίσκου χωρίσ επαναφορά, ο δίσκοσ παραμένει μονίμωσ σε πρόσθια παρεκτόπιση, ενώ ο κόνδυλοσ, παραμένοντασ σε επαφή
με τουσ οπισθιοδισκικούσ δίσκουσ, αδυνατεί να ολισθήσει εμπρόσ ακόμη και κατά τη διάνοιξη του στόματοσ. Κλινικά εμφανίζεται περιορισμόσ διάνοιξησ
του στόματοσ, καθώσ παρεμποδίζεται τόσο η προολίσθηση του κονδύλου όσο και η πλήρησ περιστροφή
του από τον προσ τα εμπρόσ παρεκτοπισθέντα δίσκο.
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Κύριο κλινικό εύρημα αποτελεί η παρέκκλιση τησ
κάτω γνάθου κατά την κατάσπαση προσ την πάσχουσα άρθρωση10,18.
_ Ενδοαρθρική αγκύλωση (αληθήσ αγκύλωση):
Συχνότερη αιτία είναι τα ενδοαρθρικά κατάγματα
του κονδύλου. Η αγκύλωση τησ κροταφογναθικήσ
ακολουθεί την καταστροφή τησ ινώδουσ επικάλυψησ
των αρθρικών επιφανειών και του διάρθριου δίσκου.
Στισ ετερόπλευρεσ αγκυλώσεισ υπάρχει πάντοτε η
δυνατότητα κάποιασ, μικρού έστω βαθμού, διάνοιξησ του στόματοσ, ενώ στισ αμφοτερόπλευρεσ, η
διάνοιξη του στόματοσ είναι ελάχιστη ή και τελείωσ
αδύνατη. Σε περίπτωση που η αγκύλωση τησ κροταφογναθικήσ συμβεί πριν από την τελείωση τησ ανάπτυξησ τησ γνάθου, τότε συνυπάρχει αναστολή στη
λειτουργία του αυξητικού κέντρου, με αποτέλεσμα
την ετερόπλευρη ή την αμφοτερόπλευρη υποπλασία
τησ κάτω γνάθου10.
Άμεση και απώτερη αιτιολογική θεραπεία
Η θεραπευτική αντιμετώπιση του τρισμού περιλαμβάνει δύο στάδια, την άμεση και την απώτερη
θεραπεία.
_ Άμεση Θεραπεία: Αφορά στο στάδιο στο οποίο ο
ασθενήσ προσέρχεται στον οδοντίατρο λόγω προβλημάτων που προκύπτουν από τη δυσκολία στη διάνοιξη του στόματοσ. Όταν ο ασθενήσ αναφέρει ήπιο
πόνο και δυσλειτουργία, ο γιατρόσ συστήνει θεραπεία με θερμά εξωστοματικά επιθέματα (ζεστέσ
υγρέσ πετσέτεσ) στην πάσχουσα περιοχή για 15-20
λεπτά κάθε ώρα, λήψη αναλγητικών για τη μείωση
του πόνου που συνοδεύει τον τρισμό και δίαιτα με
μαλακέσ τροφέσ. Αν η δυσφορία του ασθενούσ είναι
έντονη, μπορεί να χορηγηθεί μια βενζοδιαζεπίνη,
όπωσ η διαζεπάμη (2,5-5 mg, 3 φορέσ τη μέρα), για
τη χαλάρωση των μυών1.
Όταν όμωσ, ο ασθενήσ επισκέπτεται τον κλινικό
με έντονο τρισμό, σε σημείο που να αδυνατεί να
ανοίξει το στόμα του, ο γιατρόσ προχωρεί σε «βίαιο»
άνοιγμα του στόματοσ με τη χρήση ξύλινησ σπάτουλασ ή στοματοδιαστολέα, μετά από χορήγηση τοπικήσ αναισθησίασ. Σε σπάνιεσ περιπτώσεισ, που η
ένταση του τρισμού είναι τέτοια ώστε να απειλείται
η ζωή του ασθενή, εφαρμόζεται γενική αναισθησία.
_ Απώτερη θεραπεία: Μετά το πέρασ του πρώτου
σταδίου, ο κλινικόσ συστήνει στον ασθενή να αρχίσει πρόγραμμα φυσικοθεραπείασ, το οποίο μπορεί να
περιλαμβάνει ενδοστοματικό και εξωστοματικό
μασάζ, θεραπεία με υπέρηχο στουσ μυσ τησ μάσησησ, ενδομυική τόνωση με τη μέθοδο «dry needling»,
που παραπέμπει σε βελονισμό, και με νευρομυική
ηλεκτρική διέγερση, πρόγραμμα ασκήσεων στο σπίτι
για την άυξηση του εύρουσ τησ κίνησησ τησ κάτω
γνάθου1,2. Στα πλαίσια τησ κινησιοθεραπείασ συστήνεται και η χρήση τησ ξύλινησ σπάτουλασ (Εικόνεσ 1
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Οι εικόνεσ 1 και 2 απεικονίζουν τη χρήση τησ ξύλινησ σπάτουλασ για τη θεραπεία του τρισμού.

και 2), για πέντε λεπτά την ώρα, αυξάνοντασ σταδιακά τον αριθμό τουσ μέχρι τισ 17, που αποτελεί και το
μέγιστο όριο τησ χρήσησ τουσ. Στόχοσ είναι η μέγιστη διάνοιξη του στόματοσ να φτάσει τα 35-40 χιλιοστά. Επίσησ, η χρήση στοματοδιαστολέα βοηθάει
στη θεραπεία του τρισμού. Ταυτόχρονα, ο οδοντίατροσ προχωρά στην ανεύρεση και στην άρση του
αιτίου που προκάλεσε τον τρισμό, αν υπάγεται στο
γνωστικό του αντικείμενο. Ανάλογα με το αίτιο, ακολουθείται και αντίστοιχη, περαιτέρω θεραπευτική
αντιμετώπιση.
Ποικίλεσ μελέτεσ έχουν γίνει για την πρόληψη
και την αντμετώπιση του τρισμού σε περιπτώσεισ
μετά από χειρουργική εξαγωγή σωφρονιστήρων
οδόντων τησ κάτω γνάθου. Βρέθηκε ότι η συγχορήγηση δεξομεθαζόνησ και δικλοφενάκησ Κ έχει θετική συσχέτιση με τη μετεγχειρητική αποκατάσταση
του τρισμού καθώσ και άλλων συμπτωμάτων, όπωσ ο
πόνοσ και το οίδημα. Οι δοσολογίεσ που φαίνεται να
είναι αποτελεσματικέσ, σύμφωνα με την έρευνα,
περιλαμβάνουν 16 mg δεξομεθαζόνησ παρεντερικά
(8 mg προεγχειρητικά μισή ώρα πριν την επέμβαση
και 4 mg έξι ώρεσ μετά, σε δύο δόσεισ) και 50 mg
δικλοφενάκησ από το στόμα, πριν και μετά την επέμβαση. Τα αποτελέσματα είναι ορατά από το πρώτο
24ώρο. Η ενδοφλέβια χορήγηση τησ δεξομεθαζόνησ
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προτιμάται από την εκ του στόματοσ, γιατί ενισχύει
περισσότερο την πρότερη βιοδιαθεσιμότητα του
φαρμάκου και, παρά την υψηλή δόση τησ, δεν θέτει
σε κίνδυνο τη λειτουργία των επινεφριδίων19. Στην
κλινική τησ Στοματικήσ και Γναθοπροσωπικήσ Χειρουργικήσ του ΑΠΘ χρησιμοποιούμε τη μεθυλπρεδνιζολόνη σε δόση 16 mg, μισή ώρα πριν την επέμβαση, και 16 mg για δύο μέρεσ, ανά 12 ώρεσ μετά την
επέμβαση. Τα αποτελέσματα είναι άριστα, όσον
αφορά το οίδημα, τον πόνο και τον τρισμό20. Λιγότερο ενθαρρυντικά ήταν τα ευρήματα από την εφαρμογή κρυοθεραπείασ, που μπορεί να αποδείχθηκε
αποτελεσματική για τη μείωση του οιδήματοσ και
του πόνου, όχι όμωσ και για τη βελτίωση του τρισμού21. Τέλοσ, η θεραπεία με Laser, που βρίσκεται
ακόμη σε πειραματικό στάδιο, και εφαρμόστηκε σε
ομάδα ασθενών μετά από εξαγωγή φρονιμήτη, έδειξε πωσ δεν προκαλεί σημαντική μείωση, τόσο στον
τρισμό, όσο στον πόνο και το οίδημα22.
Σε ασθενείσ με καρκίνο στην περιοχή τησ κεφαλήσ και του τραχήλου που ακολουθούν ακτινοθεραπεία και παρουσιάζουν εξελισσόμενο τρισμό, συστήνεται η εντατικοποίηση τησ φυσιοθεραπείασ, σε συνδυασμό με τη χρήση συσκευών, όπωσ η TheraBite
Jaw Motion Rehabilitation System (Εικόνα 3) και η
Dynasplint Trismus (DTS) (Εικόνα 4)5,8. Η TheraBite
είναι μια πλαστική συσκευή που τοποθετείται στο
στόμα και η δύναμη που ασκείται ελέγχεται από τον
ασθενή. Εξασφαλίζει επαναλαμβανόμενο παθητικό
τέντωμα του συνδετικού ιστού προκαλώντασ ανα-

Εικ. 3. Συσκευή TheraBite Jaw Motion Rehabilitation System5

Εικ. 4. Συσκευή Dynasplint Trismus (DTS)5
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διάταξη των μυών και των κολλαγόνων ινών και ενισχύοντασ τουσ μύεσ σε όλο το εύροσ τησ κίνησησ
τουσ. Ακολουθεί, λοιπόν, τη φυσική κίνηση τησ γνάθου, εξασφαλίζοντασ ανατομικά τη σωστή τησ κίνηση κατά τη διάρκεια τησ άσκησησ5,23. Η συχνότητα
χρήσησ τησ συσκευήσ είναι ανάλογη με την αντοχή
του ασθενή στη δύναμη που του ασκείται, και καλόν
είναι να χρησιμοποιείται 7 φορέσ τη μέρα, με πολλέσ
επαναλήψεισ κάθε φορά. Ωστόσο, αυτή η συσκευή,
χρησιμοποιώντασ ένα υψηλήσ ροπήσ, σύντομησ
διάρκειασ παθητικό τέντωμα, οδηγεί συχνά σε οδυνηρούσ σπασμούσ των μυών τησ μάσησησ. Αντίθετα,
η DTS λειτουργεί βάσει τησ αρχήσ τησ χαμηλήσ
ροπήσ, προκαλώντασ παρατεταμένο άνοιγμα του
στόματοσ, το οποίο δείχνει να είναι πιο αποτελεσματικό στη βελτίωση του εύρουσ κίνησησ απʼ ό,τι το
υψηλήσ ροπήσ, μικρήσ διάρκειασ τέντωμα. Συστήνεται η χρήση τησ για 30 λεπτά, 3 φορέσ την ημέρα.
Όσο γίνεται ανεκτή η χρήση τησ συσκευήσ από τον
ασθενή, τόσον αυτόσ προσαρμόζει προοδευτικά την
ένταση του συστήματοσ ώστε να παρέχεται αυξημένη διάνοιξη του στόματοσ, χωρίσ την παρουσία σπασμών των μυών5. Μελέτεσ δείχνουν ότι τα αποτελέσματα και των δύο συσκευών είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά στην αντιμετώπιση του τρισμού σε ακτινοβολημένουσ ασθενείσ25,9. Στην κλινική τησ Στοματικήσ και Γναθοπροσωπικήσ Χειρουργικήσ του ΑΠΘ,
συχνά χρησιμοποιούμε τισ ξύλινεσ σπάτουλεσ για 7
έωσ 10 μέρεσ, διότι είναι μία ευκολόχρηστη, λιγότερο επώδυνη και μικρού κόστουσ θεραπευτική μέθοδοσ.
Σε ασθενείσ που έχουν υποβληθεί σε χρονοβόρεσ
οδοντιατρικέσ θεραπείεσ σε μια πλευρά τησ κάτω
γνάθου, ενδέχεται να παρατηρηθεί τρισμόσ. Τέτοια
είναι και η περίπτωση που αναφέρεται στη βιβλιογραφία, όπου ασθενήσ υποβλήθηκε σε τρεισ χρονοβόρεσ οδοντιατρικέσ θεραπείεσ σε διάστημα πέντε
ημερών και ανέπτυξε τρισμό. Ο πόνοσ αντιμετωπίστηκε επιτυχώσ με τη λήψη πρεδνιζόνησ και συστήθηκε φυσικοθεραπεία για την αντιμετώπιση του τρισμού, χωρίσ όμωσ να αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τότε, η κατάσταση αντιμετωπίστηκε με τη
χρήση τησ συσκευήσ Dynasplint Trismus, την οποία
συνέστησε ο θεράπων ιατρόσ να τη χρησιμοποιεί ο
ασθενήσ 3 φορέσ τη μέρα με σταδιακή εβδομαδιαία
αύξηση τησ έντασησ ώστε να είναι ανεκτή από τον
ασθενή. Τα αποτελέσματα, μετά από ένα μήνα εφαρμογήσ τησ συσκευήσ, σε συνδυασμό με τη συνέχιση
τησ φυσιοθεραπείασ, κατέληξαν στη θεραπεία του
τρισμού2.
Σε ασθενείσ με τέτανο, συνιστάται η χορήγηση
Βοτουλινικήσ τοξίνησ τύπου Α. Από την περίπτωση
που περιγράφεται στη βιβλιογραφία, αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα τησ άμεσησ χορήγησήσ τησ
λόγω τησ σχετικά αργήσ έναρξησ τησ δράσησ τησ.
Στην παραπάνω περίπτωση χορηγήθηκαν 25 IU

(International Units) Βοτουλινικήσ Τοξίνησ τύπου Α σε
ενέσιμη μορφή σε κάθε μασητήρα μυ και 10 IU σε
κάθε κροταφίτη μυ. Η θεραπεία επήλθε μετά από 3
εβδομάδεσ. Αναφέρονται και άλλεσ αποτελεσματικέσ θεραπευτικέσ τεχνικέσ, όπωσ η χορήγηση μιδαζολάμησ ή προποφόλησ σε ενέσιμη μορφή, οι οποίεσ
όμωσ, παρά την αποτελεματικότητά τουσ, μπορούν
να προκαλέσουν ανεπιθύμητη καταστολή6.
Η χορήγηση Βοτουλινικήσ τοξίνησ τύπου Α συνιστάται και σε περιπτώσεισ με σπαστική υπερτονία
που συνήθωσ προκύπτει μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και μπορεί να προκαλέσει τρισμό. Η
χρησιμοποίηση τησ ηλεκτρομυογραφίασ βοηθάει
στην επιλογή των μυών στουσ οποίουσ θα χορηγηθεί
η τοξίνη και στον περιορισμό των ανεπιθύμητων
ενεργειών, ιδιαίτερα στην τραχηλική περιοχή4.
Ασθενείσ με οστέωμα στον κόνδυλο τησ κάτω
γνάθου αντιμετωπίζονται χειρουργικά με κονδυλεκτομή όταν τα οστεώματα είναι μεγάλα σε μέγεθοσ,
ενώ για μικρότερεσ, ασυμπτωματικέσ ανωμαλίεσ
αρκεί η περιοδική παρατήρηση. Η υποτροπή μετά
από την κονδυλεκτομή είναι σπάνια14. Χειρουργική
θεραπεία συνίσταται και σε περιπτώσεισ με υπερπλασία των κορωνοειδών αποφύσεων τησ κάτω γνάθου
όπου και εφαρμόζεται αμφοτερόπλευρη εκτομή των
αποφύσεων που δίνει άμεσα ή μακροπρόθεσμα αποτελέσματ16. Ακόμη, σε ασθενείσ με έντονο τρισμό
που έχει προκύψει από δυστονία των μυών τησ κάτω
γνάθου, στουσ οποίουσ η χορήγηση ενέσιμησ
Βοτουλίνησ τοξίνησ τύπου Α δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ακολουθείται αμφοτερόπλευρη
χειρουργική εκτομή των κορωνοειδών αποφύσεων
τησ κάτω γνάθου24.
Συζήτηση
Ο τρισμόσ αποτελεί μια ενδιαφέρουσα κλινική
οντότητα με την οποία έρχεται συχνά αντιμέτωποσ ο
οδοντίατροσ. Στόχοσ του θεράποντα ιατρού, πέρα
από την απαλλαγή του ασθενή από τον τρισμό, πρέπει να είναι και η εύρεση τησ αιτίασ που τον προκάλεσε, καθώσ και η άρση τησ. Έτσι, ο οδοντίατροσ θα
πρέπει να είναι καλόσ γνώστησ όλων των αιτιών που
ενδέχεται να προκαλέσουν τρισμό, ακόμη και των
πιο σπάνιων. Άλλωστε, δεν είναι λίγεσ οι φορέσ που
ασθενείσ με τέτανο, μη γνωρίζοντασ την ασθένεια
που έχουν, επισκέπτονται πρώτα τον οδοντίατρο
εξαιτίασ του τρισμού απʼ τον οποίον υποφέρουν,
μιασ και είναι πρωταρχικό σύμπτωμα στο 50%-75%
των περιπτώσεων με τέτανο. Γίνεται κατανοητό λοιπόν, ότι ο ειδικόσ πρέπει να προχωρά στη λήψη ενόσ
λεπτομερούσ ιατρικού ιστορικού, καθώσ και σε
πλήρη κλινική ή και ακτινογραφική εξέταση, αν χρειαστεί, ώστε να φτάσει σε ακριβή διάγνωση του τρισμού και τησ αιτίασ του. Στο σημείο αυτό χρειάζεται
προσοχή ώστε ο κλινικόσ να μπορεί να διαφοροδια-

Τρισμόσ: Μια ενδιαφέρουσα κλινική οντότητα. Άμεση και απώτερη αιτιολογική αντιμετώπιση.

γνώσει τον τρισμό από τυχόν, ίδια κλινικά συμπτώματα, που προκύπτουν όμωσ λόγω ανωμαλιών στισ
ανατομικέσ δομέσ τησ κροταφογναθικήσ διάρθρωσησ και όχι λόγω δυσλειτουργίασ των μυών τησ
μάσησησ. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά,
καθώσ ο οδοντίατροσ, γνωρίζοντασ την ακριβή αιτία
του τρισμού, μπορεί να προχωρήσει στην ακριβή
θεραπευτική αντιμετώπισή του. Στα πλαίσια των
θεραπευτικών τεχνικών, ξεχωρίζει η χρήση τησ ξύλινησ σπάτουλασ ωσ η πιο οικονομική, ευκολόχρηστη
και αποδεκτή από τον ασθενή μέθοδοσ. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισησ τησ θεραπείασ με τισ σπάτουλεσ, προτείνεται η χρήση άλλων στοματοδιαστολέων και συσκευών, όπωσ η DTS και η TheraByte, οι
οποίεσ είναι απλέσ στη χρήση τουσ και ιδιαίτερα
αποτελεσματικέσ στη θεραπεία του τρισμού. Ωστόσο, δεν είναι λίγεσ οι περιπτώσεισ στισ οποίεσ χρειάζονται φαρμακευτικά μέσα ή ακόμη και χειρουργική
παρέμβαση για την αποκατάσταση του τρισμού, κάτι
που εξαρτάται από τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν
τον περιορισμό διάνοιξησ του στόματοσ. Γίνεται λοιπόν κατανοητό, ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η
λεπτομερήσ ανάλυση τησ παθογένειασ του τρισμού,
μιασ και επηρεάζει την αποτελεσματικότητα τησ
θεραπείασ.
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