


Κροταφογναθική διάρθρωση

• Μεταξύ κόνδυλου κάτω γνάθου 

& κροταφικής γλήνης (& 

φύματος), περιβάλλονται από 

ινώδη αρθρικό χόνδρο

• Περικλείει διάρθριο δίσκο

(μηνίσκο) που χωρίζει την 

άρθρωση σε δύο μοίρες 

(δισκοκροταφική & δισκογναθιαία)

• Κινήσεις: άνοιγμα/κλείσιμο στόματος, πλάγιες, μασητικές

Κατά το άνοιγμα του στόματος: πρόσθια ολίσθηση στη   

δισκοκροταφική &  τροχοειδής κίνηση στη δισκογναθιαία





Δυνάμεις στην κροταφογναθική

Δύναμη Μυϊκής Δράσης 
(κροταφίτης)

Δύναμη αντίδρασης 
δοντιών κατά την 
σύγκλιση (με άνω γνάθο)

Δύναμη αντίδρασης 
της κροταφικής 
γλήνης



Αρθρικός Δίσκος 

• Ο δίσκος χωρίζει την διάρθρωση 

• Αυξάνει την συναρμογή μεταξύ των αρθρικών επιφανειών

• Κοίλος προς τα επάνω 

• Αποτελείται από πυκνό συνδετικό ιστό

• Προσφύεται πιο σταθερά στην κάτω γνάθο

• Είναι παχύτερος περιφερικά

• Μπορεί να αποτελέσει πηγή πόνου και κάτω











ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ

• 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 









Μασητηρας Μυς

• Ο μασητήρας μυς είναι ένας παχύς 
μυς με τετράπλευρο σχήμα που 
βρίσκεται στην έξω επιφάνεια της 
κάτω γνάθου. Εκφύεται από το 
ζυγωματικό τόξο και καταφύεται στην 
έξω επιφάνεια της κάτω γνάθου. 

• Ενέργεια: φέρνει προς τα πάνω την 
κάτω γνάθο και συμπλησιάζει τα 
δόντια μέχρι να έλθουν σε επαφή.



Κροταφίτης Μυς

• Ο κροταφίτης μυς εκφύεται από την 
κροταφική χώρα και από την 
κροταφική περιτονία και καταφύεται
στην κάτω γνάθο. 

• ενέργεια: προκαλείται κλείσιμο της 
κάτω γνάθου.



ΠΤΕΡΥΔΟΕΙΔΗΣ.

• Ο έσω πτερυγοειδής εκφύεται από τον 
πτερυγοειδή βόθρο του σφηνοειδούς 
οστού και καταφύεται στην έσω 
επιφάνεια της γωνίας της κάτω γνάθ ου

• 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 έξω πτερυγοειδής

• 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. 



• 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




