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Predslov 

 

Čitateľ má príležitosť oboznámiť sa s vedeckou monografiou zameranou na špecifickú tému z oblasti 
traumatológie skeletu tváre, zlomeniny kondylárneho výbežku sánky. Prečo môže téma zlomenín 
kondylárneho výbežku sánky zaujímať odbornú verejnosť? Fyziologická funkcia čeľustných kĺbov priamo 
súvisí s funkciou sánky. Poranenie citlivých anatomických kĺbových štruktúr negatívne vplýva na 
bezprostrednú a hlavne dlhodobú fyziologickú funkciu sánky a môže negatívne ovplyvniť kvalitu života.  

V liečbe zlomenín  skeletu tváre sa uplatňuje všeobecný princíp repozície a fixácie fragmentov. 
Zavedením moderných systémov osteosyntézy došlo postupne ku viacerým zmenám v liečbe. Postupne 
sa extraorálny, transkutánny prístup zmenil na intraorálny, transmukózny. Vo veľkej väčšine prípadov je 
možná maximálna eliminácia negatívnych estetických následkov a možnosti rýchlej pooperačnej 
rehabilitácie. 

Najväčší prínos aplikácie modernej osteosyntézy je možnosť eliminácie dlhodobej intermaxilárnej 
fixácie. Aj napriek jednoznačným a vedecky podloženým výhodám priamej repozície a fixácie 
fragmentov otvorenou cestou pri zlomeninách sánky s následnou skorou rehabilitáciou, zlomeniny 
kondylárneho výbežku boli stále liečené konzervatívne. Pomalé zmeny v prístupoch a filozofii liečby boli 
umocnené zložitou anatómiou oblasti kondylárneho výbežku mandibuly a pomerne uspokojivými 
výsledkami konzervatívnej liečby. Vedomosti o intraartikulárnych postraumatických zmenách na 
štruktúrach temporomandibulárneho kĺbu a rizikách ankylózy aj v dlhodobom pooperačnom období 
postupne menili názory na liečbu. Boli vypracované viaceré transkutánne operačné prístupy 
k jednotlivým úrovniam zlomenín. Navrhnuté boli rozličné formy fixácie fragmentov podľa výsledkov 
výskumu  biomechaniky mandibuly.  

V monografii sú uvedené skúsenosti a odporúčania autora v liečbe jednotlivých úrovní zlomenín 
kondylárneho výbežku. Uvedené príklady vychádzajú zo  všeobecných odporúčaní a záverov vedeckých 
konferencií (International Bone Research Association – IBRA, International Condylar Fracture 
Symposium at Strasburg 2007, Marseille 2012, Munich 2018). Autor odporúča a uvádza príklady 
chirurgickej liečby zlomenín kondylárneho výbežku bázy a krčka otvorenou cestou bez potrebnej 
intermaxilárnej fixácie. Uvedené sú aj možnosti využitia intraorálneho, endoskopicky asistovaného 
prístupu v liečbe jednoduchých subkondylárnych zlomenín. Postupne sa zvyšuje aj tendencia 
chirurgickej liečby intrakapsulárnych zlomenín.  

V liečbe detských pacientov existujú určité rozdiely. Deti nad 12-13 rokov sú riešené ako dospelí 
pacienti s výnimkou intrakapsulárnych zlomenín. 

Súčasťou predloženej monografie je  kapitola, ktorá sa zaoberá problematikou obmedzeného otvárania 
úst. Pre komplexnosť problematiky sú uvedené príklady a možnosti liečby zlomenín aj iných 
anatomických oblastí mandibully často v kombinácii so zlomeninou kondylárneho výbežku.   

Predložená publikácia je určená študentom medicíny všeobecného smeru a študentom  zubného 
lekárstva. Publikácia má ambíciu byť vhodným zdrojom poznatkov pre postgraduálne vzdelávanie 
v odboroch maxilofaciálna chirurgia, traumatológia, prípadne iných. Vychádza z dlhodobých skúseností 
autora a priamo nadväzuje a vychádza zo skúseností uvedených v predchádzajúcej publikácii 
„Traumatológia skeletu tváre“ Bratislava 2014.   

                                                                                                                                              autor        
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  Úvod 

 

Pri opise zlomenín kondylárneho výbežku sánky (processus condylaris mandibulae) je potrebné 
uviesť vysvetlenie klinických symptómov a princípov liečby zlomenín všetkých anatomických oblastí 
mandibuly. V liečbe väčšiny typov zlomenín sánky existuje medzi traumatológmi všeobecná zhoda. 
Existujú všeobecne platné postupy, ktoré sa v individuálnych modifikáciách využívajú na väčšine 
pracovísk. Predložená monografia priamo nadväzuje na predchádzajúcu knižnú publikáciu autorov 
D.Hirjak, V.Machoň „Traumatológia skeletu tváre“, Bratislava 2014 a využíva okrem zahraničných 
literárnych zdrojov aj vlastné poznatky a závery  uvedené vo  vedeckých článkoch citovaných v kapitole  
„Literatúra“.  

Zlomeniny kondylárneho  výbežku mandibuly tvoria podľa literárnych údajov od 25% do 52% 
všetkých zlomenín mandibuly. Liečba zlomenín kondylárneho výbežku mandibuly vo všeobecnosti  je 
stále zdrojom rozsiahlych a kontroverzných diskusií. Predmetom rozdielnych názorov je základná 
otázka: akým spôsobom postupovať v liečbe - konzervatívne, alebo chirurgicky? Je konzervatívna liečba 
dostatočná a prináša akceptovateľné výsledky? Je vhodná chirurgická liečba aj napriek chirurgickým  
rizikám v anatomicky zložitej oblasti? 

Kondylárne zlomeniny tvoria špecifickú skupinu zlomenín v traumatológii skeletu tváre. Na 
jednej strane je potreba liečiť zlomeninu podľa všeobecne platných traumatologických pravidiel. Ďalším  
cieľom je potreba zachovať funkciu temporomandibulárneho kĺbu (TMK). Pri zlomeninách kondylárneho 
výbežku  sánky  je prítomné porušenie kontinuity kosti  spojené  s poranením mäkkých tkanív  kĺbových 
povrchov. V  oblasti kondylárnych výbežkov sa nachádza rastové centrum, ktorého rozsah postihnutia 
u rastúcich pacientov  nie je možné presne posúdiť. V minulosti jednoznačne prevládali názory 
preferujúce konzervatívny spôsob liečby. Nedostatok vedomostí o funkcii a patofyziológii ochorení 
temporomandibulárneho kĺbu a obavy pred pooperačnými komplikáciami v súvislosti so zložitou  
anatómiou uprednostňovali konzervatívne riešenie tejto skupiny zlomenín. Výsledkom bola relatívne 
uspokojivá funkcia pohybov mandibuly, často pretrvávala porucha oklúzie, ktorá sa časom spontánne 
upravila dentálnou kompenzáciou. Pri funkcii pretrváva deviácia sánky na postihnutú stranu, prítomná 
môže byť bolesť s následným preťažovaním kontralaterálneho zdravého kĺbu. 

Neustále narastajúce skúsenosti, zvyšujúci sa vplyv poznatkov zo všeobecnej traumatológie 
a ortopédie postupne menia prístup v liečbe zlomenín hlavne so zameraním na poranenie kĺbových 
štruktúr. Z týchto dôvodov je v súčasnosti jednoznačný trend liečiť zlomeniny kondylárneho výbežku 
sánky chirurgicky. Zlomeniny kondylárneho výbežku a ich liečba je neoddeliteľnou súčasťou práce 
pracovísk ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie, preto by liečba týchto zlomenín mala byť výsledkom 
širokého konsenzu odbornej verejnosti. V liečbe zlomenín kondylárneho výbežku sánky na úrovni bázy 
a krčka hlavne u dislokovaných zlomenín je indikovaná chirurgická liečba. Chirurgická liečba zlomenín 
oblasti hlavičky kondylu bola dlhé obdobie považovaná za „experimentálnu“ metódu. V poslednom 
období je považovaná u mnohých autorov ako štandardná a plne indikovaná. 

Ďalšou zaužívanou dilemou bol prístup k liečbe u pacientov v období rastu. Existuje zhoda, že  
u pacientov nad 12 rokov sú zlomeniny bázy a krčka s dislokáciou a skrátením indikované na chirurgickú 
liečbu. U vekovej kategórie pod 12 rokov prevažuje konzervatívny prístup bez intermaxilárnej fixácie. 
Konzervatívny prístup je zatiaľ jednoznačný v liečbe u všetkých úrovní zlomenín vo vekovej kategórii 
pacientov do 6 rokov. Používanie rezorbovateľného materiálu u pacientov v období rastu je minulosťou. 
Výsledky posledných desiatich rokov, podporené literárnymi údajmi odporúčajú chirurgický prístup 
v liečbe zlomenín hlavičky kondylu (condylar head fractures). 

Konzervatívna liečba zo všeobecného pohľadu prináša často dlhodobé komplikácie ako bolesť 
v oblasti TMK na postihnutej strane, niekedy aj na kontralaterálnej strane. Tieto funkčné zmeny sú 
dôsledkom ireverzibilnej poruchy disko-ligamentáreho komplexu TMK po fraktúre kondylu. V dôsledku 
týchto zmien existuje riziko vzniku ankylózy TMK najmä u pacientov liečených niekoľko týždňovou 
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intermaxilárnou fixáciou (IMF)). Hlavný cieľ chirurgickej liečby je rekonštrukcia anatomického 
postavenia fragmentov, pôvodnej oklúzie a bezprostredné  zabezpečenie fyziologickej funkcie.  
Rekonštrukcia pôvodných anatomických a funkčných podmienok je predpokladom skorej funkčnosti, 
rýchlej regenerácie a zachovania dlhodobej funkcie s minimálnymi negatívnymi postraumatickými 
následkami. 

S narastajúcou popularitou a častejšou indikáciou chirurgickej intervencie v liečbe zlomenín 
kondylárneho výbežku mandibuly  všetkých úrovní bolo navrhnutých viacero chirurgických prístupov.  
Pre skupinu tzv. nízkych zlomenín bol navrhnutý submandibulárny kožný prístup podobne ako pri 
extirpácii submandibulárnej slinnej žlazy (Risdon approach), neskôr modifikovaný vysoký 
submandibulárny s kožným rezom tesne pod spodným okrajom mandibuly. Ďalší  veľmi často používaný 
je retromadibulárny kožný prístup. Autor v súčastnosti presadzuje tzv. periangulárny prístup, ktorý je 
v literatúre opisovaný len v poslednej dekáde. Podľa posledných publikovaných literárnych prehľadov sa 
jedná o bezpečný prístup s minimálnym výskytom krátkodobých aj dlhodobých porúch funkcie 
tvárového nervu. Kožná incízia nevyjadruje presne cesty a jednotlivé anatomické štruktúry, cez ktoré sa 
získava prístup k fragmentom. Rozličné prístupové cesty boli opisované podľa vzťahu ku glandule 
parotis -anteroparotideálne, subparotideálne a transparotideálne. Ďalšie boli rozlišované podľa vzťahu 
k m. masseter - transmaseterické a retromaseterické. 

K vyšším zlomeninám - zlomeninám kondylárnej hlavičky (condylar head fractures) sú využívané 
preaurikulárny a retroaurikulárny prístup. V posledných dvoch dekádach je pre skupinu tzv. 
jednoduchých nízkych zlomenín so skrátením ramena sánky odporúčaný intraorálny prístup slizničným 
rezom ako pri sagitálnej osteotomii ramien sánky (BSSO),  a to priamy, alebo endoskopicky asistovaný. 
Tento prístup je na väčšine pracovísk indikovaný len pre skupinu selektovaných jednoduchých 
subkondylárnych  zlomenín a prípadne nízkych zlomenín krčka procesus condylaris. Okrem špeciálneho 
endoskopického zariadenia vyžaduje viac skúseností a zohratý operačný tím.  

V krátkosti je potrebné opísať možnosti a všeobecné poznatky týkajúce sa fixácie fragmentov 
podľa jednotlivých úrovní zlomenín. Výsledky biomechanických štúdií odporúčajú umiestňovať 
osteosyntetický material (platne a skrutky) podľa pravidiel navrhnutých pre zlomeniny mandibuly ako 
celku, tj. v miestach najväčších dislokačných síl v zóne tenzie. V prípadoch nízkych extrakapsulárnych 
zlomenín a zlomenín krčku sa odporúča použitie dvoch platní, ktoré dostačne neutralizujú funkčný stres 
v mieste lomnej línie a umožňujú rýchlu pooperačnú rehabilitáciu.  V minulosti používaná jedna priama 
miniplatňa z hľadiska biomechaniky nie je dostatočná. Z lokálnych dôvodov nedostatočného priestoru 
bolo navrhnutých viacero modifikovaných platní s dostatočným stabilizačným potenciálom (TCP, 
lambda, strut). V prípadoch zlomenín hlavičky kondylu sa odporúča používať skrutky, prípadne 
kombináciu mikroplatní a skrutiek. 

Ďalšou otázkou je návrh vhodného intervalu medzi úrazom a finálnou repozíciou a fixáciou. 
Najvhodnejší čas chirurgickej intervencie je do 10 dní po úraze. Ak to celkový stav pacienta dovoľuje, je 
intervencia vhodná po ústupe opuchu. Dôležitá je prítomnosť iných poranení, ktoré sú rozhodujúce pri 
indikácii rozsahu a času chirurgického výkonu. Maximálne obdobie, kedy je indikovaná chirurgická 
intervencia sú podľa odporučaní 3 týždňe od úrazu. 

V súčasnosti nie je navrhnutý ideálny ani univerzálny chirurgický prístup na jednotlivé typy 
zlomenín. Chirurgická intervencia v liečbe všetkých úrovní má jednoznačne stúpajúci trend. Okrem 
postavenia fragmentov a postraumatickej oklúzie ovplyvňujú indikácie aj iné vonkajšie vplyvy. Je to na 
prvom mieste celkový stav pacienta, schopnosť spolupráce pacienta v pooperačnom období, čo 
znamená schopnosť pooperačného dodržiavania niektorých obmedzení, a postupná rehabilitácia 
otvárania úst. V neposlednom rade je to skúsenosť chirurga, ktorá je odvodená od tradície 
a technického vybavenia pracoviska.    
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1. Anatómia  

Funkciu TMK zabezpečuje fyziologická kvalita tkanív základných kĺbových štruktúr: kĺbovej 
hlavičky, disku a kĺbovej jamky a ich vzájomné fyziologické postavenie. Funkčnú stabilitu a postavenie 
jednotlivých kĺbových štruktúr udržiava väzivová kapsula a ligamentá kapsuly vychádzajúce z periostu 
na okraji fossa glenoidalis a zanárajúce sa do periostu v oblasti kondylárného krčku. Kapsula a ligamentá 
spoločne zabezpečujú stabilitu kĺbu a majú vplyv na fyziologické postavenie disku a kĺbovej hlavičky vo 
vzťahu k  artikulačnej jamke. 

Svaly pterygomaseterickej slučky (m.maseter, m.pterygoideus medialis)  a m. temporalis 
zabezpečujú rovnovážne a fyziologické postavenie kĺbovej hlavičky v kĺbovej jamke. Úpony svalov v 
mieste kondylu  sú obmedzené na pôsobenie jediného svalu - m.pterygoideus lateralis.   Kraniálny úpon  
sa nachádza na infratemporálnej ploche veľkého krídla os sphenoidale. M.pterygoideus lateralis je na 
konci smerujúcom ku kondylu rozdelený na dve časti - brušká. Spodné bruško sa upína vo fovea 
pterygoidea kondylu a horné bruško do prednej časti disku a mediálnej plochy kondylu.  
M.pterygoideus lateralis nemá v danej oblasti konkurenčný, v opozícii pôsobiaci sval. Pri  vysokých 
intrakapsulárnych zlomeninách kondylu je preto malý fragment dislokovaný v smere svalových vlákien 
m.pterygoideus lateralis, anteromediálne a čiastočne inferiorne pod tuberculum articulare. Pri 
subkondylárnych zlomeninách  v závislosti od smeru a intenzity patologickej sily je kondylárny  fragment 
často v uhlovom postavení voči ramenu sánky (dislocatio ad axim), alebo pri pôsobení väčšej sily 
dochádza ku strate kontaktu a ku skráteniu ramena s laterálnou dislokáciou fragmentu, s kĺbovou 
hlavičkou v kondylárnej jamke (dislocatio ad latus cum contractionem). K dislokácii so skrátením 
ramena sánky a dislokáciou kĺbovej hlavičky mimo kĺbovej jamky dochádza, ak sila veľkej intenzity 
pôsobí na oblasť mandibuly pri otvorených ústach. Klinická prax  prináša množstvo kombinácií a rozsahu 
spomínaných základných dislokácií fragmentov. Zlomeniny artikulačného výbežku mandibuly tvoria 
skupinu nepriamych  zlomenín. V ojedinelých prípadoch pri priamom náraze resp. údere do oblasti TMK 
môže vzniknúť priamy typ zlomeniny opisovanej oblasti.  

V okolí TMK sa nachádza mnoho dôležitých anatomických štruktúr. Kraniálne strop fossa 
glenoidalis tvorí tenká kostná lamela, hranica so strednou jamou lebečnou. V literatúre boli opísané 
prípady traumatického poranenia stropu kĺbovej jamky spojené s intrakraniálnym poranením.  
Posteriórne sa nachádza vonkajší zvukovod a pri niektorých intrakapsulárných zlomeninách  môže ostrý 
fragment  ramus mandibulae spôsobiť poranenie vonkajšieho zvukovodu spojené s krvácaním. 

Úloha artikulačného disku je predmetom odborných diskusií a výskumu v problematike 
vnútorných porúch a osteoartrózy TMK. Jeho úloha sa skúma aj vo vzťahu k prevencii komplikácií 
v traumatológii.  Artikulačný disk vo svojej fyziologickej polohe vytvára prirodzenú bariéru a oddeľuje 
kondyl od artikulačnej jamky. Dnes sa presne nevie, aká je úloha polohy disku pri poranení 
intraartikulárnych štruktúr v súvislosti so zlomeninou artikulačného výbežku. Predpokladá sa, že 
fyziologická poloha disku zohráva dôležitú úlohu v prevencii ankylózy pri zlomeninách kondylárneho 
výbežku všetkých typov. Väčšie riziko ankylózy hrozí v súvislosti so zlomeninou hlavičky kondylu 
(condylar head fracture) v porovnaní s extrakapsulárnymi zlomeninami bázy a krčka.  

Hlavičku artikulačného výbežku tvorí obal kompaktnej kosti a variabilné množstvo spongióznej 
kosti, ktorých pomer závisí  hlavne od veku pacienta. Krčková, ale najmä subkondylárna časť vytvára 
viditeľné anatomické zúženie. U dospelých pacientov prevládajú subkondylárne zlomeniny,  
intraartikulárne zlomeniny a zlomeniny oblasti krčka sú menej frekventované. 
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Obr. 1. Mandibula v 3D CT rekonštrukcii, prítomná je dvojitá zlomenina sánky, zlomenina 

kondylárného výbežku vpravo so skrátením ramena a rotáciou malého fragmentu, vľavo je 

zlomenina v mieste uhla mandibuly, prítomný je zub 38 v lomnej línii 



 

10 

 

 
a) 

  b)  
 
 

Obr. 2. Porucha zhryzu - otvorený zhryz pri zlomenine kondylárneho výbežku: a) jednostranne 
vľavo otvorený zhryz pri zlomenine artikulačného výbežku vpravo so skrátením ramena sánky. b) 
frontálne otvorený zhryz pri obojsrannej zlomenine kondylárnych výbežkov so skrátením ramien 
sánky. 
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2. Vyšetrenie a klinické príznaky 

 

Klinický obraz sa vo všeobecnosti zhoduje s klinickým obrazom pri väčšine zlomenín sánky. 
Dominantným príznakom je bolesť, resp. citlivosť, ktorá je u väčšiny pacientov len mierna a zvýrazňuje 
sa pohybmi mandibuly. Pri pohybe pacient ukáže na miesto bolesti. Prítomnosť zlomeniny sprevádza 
obmedzené otváranie úst ako prirodzená reakcia minimalizovať bolesť. V prípade  jednoduchej,  
jednostrannej zlomeniny artikulačného výbežku je bolesť lokalizovaná v mieste kĺbu, prípadne 
subartikulárne. Pri snahe otvoriť ústa je pri čerstvom úraze bolestivé obmedzenie, ktoré často 
v  priebehu niekoľkých dní od úrazu ustúpi. Po ústupe bolesti pohyby a otváranie úst môže blokovať 
dislokovaný malý fragment. Pri otváraní sánka spravidla uchyľuje na postihnutú stranu. Prítomná býva  
porucha zhryzu, na kontralaterálnej strane je otvorený zhryz. Pri obojstrannej zlomenine je prítomný 
frontálne otvorený zhryz. 

Bolesť pri pohybe a snahe odhryznúť potravu znemožňuje normálny príjem potravy. Niekedy až 
viditeľná porucha oklúzie a nemožnosť príjmu normálnej stravy pacienta donútia vyhľadať lekársku 
pomoc aj niekoľko dní po úraze. V anamnéze pacient uvádza úder, alebo pád na bradu. Podľa smeru 
a intenzity patologickej sily môžu byť prítomné rôzne kombinácie jednostranných a obojstranných 
zlomenín kondylárného výbežku s inými zlomeninami sánky. Výnimkou nie sú ani mnohopočetné 
kombinované zlomeniny kondylárného výbežku so zlomeninami sánky a maxily. Časté sú kombinácie 
jednostrannej, prípadne obojstrannej zlomeniny výbežkov so zlomeninou centrálnej časti  mandibuly po 
frontálnom údere. Možná je aj kombinácia jednostrannej zlomeniny kondylárného výbežku 
s kontralaterálnou, alebo rovnostrannou  zlomeninou tela, alebo uhla sánky.  V detskom veku je väčší 
výskyt intraartikulárnych zlomenín, vo vyššom veku sa vyskytujú častejšie extrakapsulárne, najmä  
subkondylárne zlomeniny. 

Definitívny diagnostický záver a následne liečebný plán sa uzatvára po klinickom vyšetrení 
doplnenom  kvalitným rtg vyšetrením. Pri klinickom podozrení na zlomeninu kondylárného výbežku je 
indikovaná posteroanteriórna projekcia lebky (PA projekcia), ortopantomogram (OPG) a špeciálna 
projekcia OPG na TMK. Presný a najnázornejší obraz posttraumatických zmien skeletu umožňuje CT 
vyšetrenie skeletu tváre. Axiálne, koronárne a sagitálne CT rezy vytvárajú veľmi presný topografický 
obraz  postavenia fragmentov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

3. Klasifikácia a rozdelenie zlomenín kondylárneho výbežku 
sánky 

 

V klinickej praxi sa využíva základné rozdelenie na extrakapsulárne a intrakapsulárne zlomeniny. 
Tento spôsob delenia nevyjadruje absolútne presne typ a presný priebeh lomnej línie. Podľa TMK sekcie 
Strasburg Osteosynthesis Research Group (SORG) a neziskovej organizácie International Bone Research 
Association (IBRA) menovite z iniciatívy autorov A. Neff, U. Eckelt, M. Rasse, R. Loukota a iných sa 
v klinickej praxi používa názorné a jednoduché delenie podľa úrovne priebehu lomnej línie v oblasti 
processus articularis mandibulae. Rozlišujú sa tri základné úrovne priebehu lomných línií: 

1. Zlomenina subkondylárna 
2. Zlomenina krčkovej oblasti 
3. Zlomenina kondylárnej hlavičky  

 

1. Zlomenina subkondylárna 

 (condylar base fracture, subcondylar fracture, low condylar fracture...)  

Lomná línia prebieha extrakapsulárne v oblasti bázy processus articularis. Rozlišovacou hranicou 
je línia prebiehajúca najnižším bodom incisura semilunaris kolmo na spojnicu zadných bodov angulu 
a kondylu. Lomné línie, ktorých väčšia časť prebieha pod spomínanou líniou sú zaradené do skupiny 
extrakapsulárnych subkondylárnych zlomenín. 

                        2.    Zlomenina oblasti krčka. 

  (condylar neck fracture) 

Lomná línia prebieha extrakapsulárne v mieste najväčšieho zúženia processus articularis medzi 
kaudálnou hranicou kĺbovej kapsuly a líniou prebiehajúcou najnižším bodom v mieste incisura 
semilunaris kolmo smerom na zadný okraj ramena mandibuly. Lomná línia, ktorá prebieha celá bližšie 
ku kĺbovej kapsule, v hornej časti krčka, je zaradená do podskupiny vysoké zlomeniny krčka 
kondylárneho výbežku (high neck fractures). Zlomeniny kondylárneho výbežku mandibuly, u ktorých 
celá lomná línia, alebo aspoň jej väčšia časť prebieha nad kolmicou k zadnému okraju ramena 
mandibuly, je zaradená do skupiny nízkych zlomenín krčka mandibuly (low neck fractures). Rozlíšenie 
medzi nízkou a vysokou zlomeninou krčka kondylárneho výbežku nie je len otázkou didaktického, alebo 
akademického rozlišovania. Ako bude uvedené nižšie, presná lokalizácia je dôležitá pri voľbe vhodného 
operačného prístupu.        

     3.   Zlomenina kĺbovej hlavičky  

  (intracapsular condylar fracture, diacapitular fracture, condylar head fracture) 

Lomná línia prebieha prevažne intrakapsulárne v rôznych častiach kondylu, podľa priebehu 
lomnej línie môže lomná línia presahovať kaudálne kĺbovú kapsulu, preto označenie intrakapsulárne 
nemusí byť vždy presné. V súčasnosti sa najviac používa názov zlomenina kondylárnej hlavičky (condylar 
head fracture).   
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Obr. 4. Schémetické rozdelenie zlomenín podľa AO. 

 

 

 

 

 

 

a) 
b) 

Obr.3. Schémy sánky s naznačeným priebehom lomných línií v oblasti 
kondylárného výbežku a kondylu,  a) jednotlivé úrovne zlomenín 
kondylárného výbežku sánky, subkondylárne (červená), krčkové 
(modrá), kondylárne (zelená)  b) jednotlivé typy kondylárnych 
zlomenín, klasifikácia podľa Neffa, A (zelená), B (modrá), C (červená).    
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                  A                                                   B                                                      C       

Obr. 5. Schématické znázornenie zlomenín kondylu podľa  A. Neffa 
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Rozdelenie zlomenín hlavičky kondylu 

 

Zlomeniny kĺbovej hlavičky tvoria veľmi špecifickú skupinu zlomenín, ktoré je potrebné čo 
najpresnejšie rozlíšiť z pohľadu príznakov a aj finálnej liečby. A.Neff a R.Loukota navrhli  jednoduchú 
klasifikáciu, ktorá nadobudla široké klinické využitie.  

 

Zlomeniny kĺbovej hlavičky (condylar head fractures) 

Typ A.  

Lomná línia prebieha mediálnou časťou hlavičky v sagitálnom smere bez straty výšky kondylu. 

Typ B. 

Lomná línia prebieha z laterálnej časti kondylu na jeho mediálnu stranu s následnou stratou 
výšky kondylu a ramena. 

Typ C. 

Lomná línia prebieha podobne ako pri type B, ale nižšie, blízko úponu laterálnej kapsuly, 
mediálne lomná línia prebieha pod úponom mediálnej časti kapsuly extrakapsulárne. 

 

Postavenie  fragmentov všetkých typov zlomenín kondylárneho výbežku mandibuly môže byť 
bez dislokácie, alebo s dislokáciou. Zlomeniny patriace do podskupiny extrakapsulárnych zlomenín 
(subkondylárne a krčkové zlomeniny) v prípade dislokácie fragmentov sú charakteristické uhlovým 
postavením fragmentov, kedy fragmenty ostávajú vo vzájomnom kontakte a kĺbová hlavička ostáva 
v kĺbovej jamke. Veľmi častá je dislokácia fragmentov so stratou kontaktu s laterálnou, menej často 
s mediálnou dislokáciou a so skrátením výšky kondylárneho výbežku. Kĺbová hlavička môže byť rotovaná 
a zostávať v kĺbovej jamke, alebo môže byť dislokovaná mimo kĺbovej jamky. 

 V prípadoch zlomenín kondylárneho výbežku mandibuly jednoznačne platí zásada, že rozsah 
dislokácie a finálne postavenie fragmentov je výsledkom smeru a intenzity patologickej sily 
a pôsobením prítomných svalových skupín. Fragmenty môžu byť v uhlovom postavení v kontakte 
(dislocatio ad axim), často so skrátením (dislocatio cum contractionem), s fragmentom laterálne 
od veľkého fragmentu ramena sánky. Pre budúci terapeutický postup je dôležité postavenie kondylu  
a kĺbovej jamky. Kondyl môže zotrvávať po úraze v kĺbovej jamke, alebo je kondyl dislokovaný 
anteromediálne von z artikulačnej jamky. Zadná, prípadne laterálna dislokácia kondylu je veľmi  
zriedkavá.   

Intraartikulárne, resp. intrakapsulárne zlomeniny (condylar head fractures) sú v odbornej 
literatúre často známe aj pod názvami ako abrupcia kĺbovej hlavičky, zlomenina kĺbovej hlavičky, 
diakapitulárna zlomenina alebo sagitálna zlomenina kĺbovej hlavičky. Pre presnú diagnostiku, ale hlavne 
pre návrh vhodnej liečby sa diakapitulárne zlomeniny rozdeľujú do vyššie uvedených skupín. (Neff´s  
classification). 

Samostatnú skupinu tvoria kominutívne zlomeny jednotlivých úrovní zlomenín kondylárneho 
výbežku mandibuly. Tento typ zlomenín je zriedkavý a každý prípad je riešený individuálne.  
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a)  
 

b) c)  

Obr.6. Rtg snímky a), b) CT snímky zlomeniny bázy kondylárneho výbežku vľavo so skrátením 
ramena  sánky c) rtg OPG, stav po repozícii a fixácii zlomeniny s použitím lambda platne. 
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a)  

 

b)   c)  
 

Obr. 7. a), b) CT snímky dislokovanej zlomeniny kondylárného výbežku mandibuly s dislokáciou 
hlavičky mimo artikulačnú jamku c) stav po repozícii a fixácii zlomeniny s použitím lambda platne 
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a)                                                                                       b)      

Obr. 8. Rtg snímky a) 3D CT rekonštrukcia, prítomná je zlomenina hlavičky kondylu vľavo 
s dislokáciou b) CT snímka lebky v koronárnom reze, prítomná je zlomenina hlavičky kondylu 
vľavo s dislokáciou  
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3.1. Liečba 
 

Liečba zlomenín artikulačného výbežku sánky všetkých úrovní aj typov je v celom odbore 
traumatológie skeletu tváre, najdiskutovanejšou témou s množstvom rozdielnych a často protichodných 
názorov. Hlavným predmetom desaťročia trvajúcich diskusií je dilema základného prístupu liečby. Dlhé 
desaťročia bol preferovaný konzervatívny prístup, ponechanie fragmentov v poúrazovom postavení 
a následná intermaxilárna fixácia, 3-6 týždňov. Výsledky boli podľa vtedajších kritérií uspokojivé, 
s poúrazovou poruchou oklúzie, pri otváraní sánka uchyľovala na postihnutú stranu. 

Trauma v oblasti TMK a dlhodobé nefyziologické postavenie fragmentov je jednou 
z najčastejších príčin rozvoja symptómov dysfunkcie TMK. Pri zlomeninách niektorej z úrovní procesus 
condylaris dochádza ku kombinácii poranenia kostných tkanív (zlomenina) a poranenia mäkkých 
chrupavkových kĺbových štruktúr vrátane disku (kontúzia). V dôsledku traumy v mieste artikulačného 
výbežku dochádza k subluxácii prípadne aj k luxácii artikulačnej hlavičky mimo artikulačnej jamky. 

Na finálnom postavení má podiel aj pôsobenie svalov, zatváračov upínajúcich sa v oblasti 
ramena mandibuly. Dôležitú úlohu zohráva najmä pôsobenie m.pterygoideus lateralis, ktorý sa upína 
v mieste fovea pterygoidea hlavičky kondylu. V prípade intrakapsulárnych zlomenín prechádza lomná 
línia priamo v intraartikulárnom priestore s následným poranením a dislokáciou disku. Cieľom liečby je 
bezproblémové zhojenie kostných fragmentov v pôvodnom anatomickom postavení a rýchle obnovenie 
funkcie poraneného kĺbu. Skoré zabezpečenie fyziologického anatomického postavenia, t.j. repozícia a 
fixácia fragmentov je predpokladom fyziologickej funkcie poraneného aj druhostranného zdravého 
čeľustného kĺbu. V danej oblasti sú predmetom riešenia dva problémy - traumatologický a ortopedický. 

Nie sú dostupné dlhodobé štúdie a presné poznatky a pozorovania funkcie TMK po fraktúrach, 
hlavne po konzervatívnej liečbe. V období, kedy nebolo štandardne dostupné CT vyšetrenie, veľké 
množstvo intrakapsulárnych zlomenín ostalo nediagnostikovaných. V súčasnosti existujú jednoznačné 
závery, že trauma v oblasti TMK je dôležitý a významný etiologický faktor rozvoja vnútorných porúch 
a osteoartrózy. Pacienti s dysfunkciou TMK asi v 30% uvádzajú v anamnéze úder, pád na bradu bez 
prítomnosti fraktúry, alebo v spojení s fraktúrou v oblasti kĺbov. Trauma zostáva najčastejšou príčinou 
hypomobility, ale aj vývoja ankylózy TMK. 

Neustále väčšie skúsenosti a hlbšie vedomosti patofyziológie funkcie a ochorení TMK aj vďaka 
artroskopii postupne menia pohľad na liečbu traumatických zmien. V klinickej praxi získava prevahu 
ortopedický pohľad na liečbu a pooperačnú starostlivosť o pacientov s traumatickým poškodením 
tvrdých a mäkkých kĺbových štruktúr. Takýto traumatologicko-ortopedický pohľad odporúča chirurgickú 
intervenciu za účelom obnovenia anatomického postavenia fragmentov. Predpokladá sa, že skorá 
rekonštrukcia pôvodného postavenia fragmentov umožní lepšiu regeneráciu a rehabilitáciu traumou 
postihnutých štruktúr kĺbov. Preferovanie konzervatívneho prístupu v liečbe zlomenín kondylárneho 
výbežku v minulosti bola podmienená obavami z možných chirurgických komplikácií z dôvodov 
anatomickej zložitosti samotného kĺbu a okolitých štruktúr. Hlavná obava vychádzala z prítomnosti 
a priebehu motorických vlákien tvárového nervu (nervus facialis) a prítomnosti glandula parotis.  
Rozširovanie skúseností a vedomosti o biomechanike mandibulárnych štruktúr a vývoj 
osteosyntetického materiálu umožnili rozšíriť indikácie a následne získať chirurgické skúsenosti.  
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3.2.  Indikácie chirurgickej liečby 

 

Indikácie chirurgickej liečby zlomenín kondylárneho výbežku mandibuly majú jednoznačne 
stúpajúci trend. Tento trend vyplýva z vedomostí a skúseností z oblasti všeobecnej traumatológie, ktoré 
sa uplatňujú v liečbe všetkých zlomenín mandibuly. Primárna anatomická rekonštrukcia postavenia 
fragmentov a ich dostatočná a stabilná fixácia vychádzajú z výsledkov skúmania biomechaniky 
mandibuly. Tieto poznatky o presnom umiestňovaní miniatúrnych fixačných prvkov umožňujú po 
anatomickej rekonštrukcii a fixácii bezprostrednú pooperačnú funkciu. Možnosti skorej pooperačnej 
funkcie umožňujú rýchle zaradenie do normálneho života po úraze skeletu tváre. Z pohľadu rizika 
vývoja postraumatickej disfunkcie TMK (TMD) je bezprostredná pooperačná funkcia dôležitou 
prevenciou vývoja degeneratívnych zmien TMK a rizika ankylózy. 

Veľa autorov rozdeľuje indikácie na absolútne a relatívne. Pri výbere a hľadaní spôsobu liečby 
tejto špecifickej skupiny zlomenín zohráva dôležitú úlohu viac faktorov. Okrem všeobecne uznávaných 
kritérií ako skrátenie ramena sánky s následnou poruchou zhryzu, rozsiahla dislokácia malého 
fragmentu spojená s dislokáciou kondylu mimo kĺbovej jamky, jednoznačné obmedzenie funkcie 
v dôsledku patologického postavenia fragmentov a pretrvávajúca bolesť, sa zvažujú aj iné kritériá liečby. 
Chirurgická liečba nie je indikovaná, alebo sa zvažuje u pacientov vo vysokom veku s množstvom 
sprievodných ochorení, u ktorých celková anestézia vytvára vysoké operačné riziko, u  bezzubých 
pacientov a u pacientov, ktorých mentálna úroveň nezaručuje ochotu ani  schopnosť pooperačnej 
spolupráce. Dôležitú úlohu zohráva nielen vysoký vek pacienta, ale aj obdobie rastu u detí, u ktorých sa 
väčšinou uprednostňuje funkčná terapia. 

U mladých pacientov nad 12 rokov aj napriek rastu je indikovaná chirurgická repozícia a fixácia. 
Z pohľadu jednotlivých úrovní zlomenín kondylárneho výbežku mandibuly je v súčasnosti väčšinový 
konsenzus v liečbe dislokovaných zlomenín so skrátením ramena sánky na úrovni subkondylárnych 
a krčkových zlomenín. Chirurgická liečba zlomenín hlavičky kondylov bola dlhodobo považovaná za 
experimentálnu metódu. Dnes už existujú jednoznačné klinické dôkazy o prínose chirurgickej liečby aj 
intrakapsulárnych tzv. vysokých zlomenín. Chirurgická liečba s následnou aktívnou rehabilitáciou je 
prínosom z pohľadu prevencie ankylózy a  dysfunkcie TMK.  

 

Indikácie chirurgickej liečby: 

- Porucha oklúzie v dôsledku skrátenia ramena sánky (laterálne otvorený zhryz) 
- Dislokácia kondylu von z artikulačnej jamky s následným skrátením ramena sánky 
- Obmedzené otváranie v dôsledku blokovania pohybov dislokovaným fragmentom 
- Obojstranná zlomenina artikulačných výbežkov s frontálne otvoreným zhryzom 
- Jednostranné a obojstranné intakapsulárne zlomeniny,  hlavne „Typy  B,C“.  
- Dislokácia kondylu kraniálne do oblasti strednej jamy lebečnej  

 

K týmto navrhovaným indikáciám platí splnenie podmienok opísaných vyššie. Pooperačný 
priebeh vyžaduje bezprostrednú spoluprácu a ochotu aktívnej rehabilitácie. Pacient musí byť 
oboznámený o aktívnej pooperačnej rehabilitácii. Musí poznať možné komplikácie, ktoré v budúcnosti 
môžu nastať. Komplikácie sa môžu vyvíjať aj ako možný dôsledok samotného poranenia TMK, rozvojom 
degeneratívnych zmien vyvolaných traumou. Na druhej strane môžu nastať aj ako dôsledok operačnej 
traumy. Nezanedbateľným kritériom indikácie sú aj tradícia pracoviska a skúsenosti ošetrujúceho 
chirurga. 
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3.3. Chirurgická liečba 

 

Zložitosť problematiky zlomenín kondylárného výbežku sánky, ale aj anatomická zložitosť 
postihnutej oblasti prináša snahu navrhnúť racionálny chirurgický prístup. Dobrý chirurgický prístup  
umožňuje jednoduchý postup, primeraný prehľad v  postihnutej oblasti a dostatočný priestor na  
anatomickú repozíciu a fixáciu fragmentov. Dobrý, resp. vhodný chirurgický prístup okrem možností na 
presnú anatomickú repozíciu a adekvátnu fixáciu podľa pravidiel biomechaniky mandibuly musí spĺňať 
kritérium jednoduchosti s minimálnym rizikom peroperačných a pooperačných komplikácií. Práve riziká 
operačných komplikácií v anatomicky zložitej oblasti TMK a celého ramena mandibuly sú zdrojom 
diskusií vo vzťahu k chirurgickej liečbe celej skupiny zlomenín kondylárneho výbežku mandibuly. 
Prítomnosť vetvenia nervus facialis a prítomnosť glandula parotis boli dlhé obdobie „strašiakom“ 
chirurgickej intervencie. Tak ako prebiehal výskum biomechaniky mandibuly, vývoj a miniaturizácia 
osteosyntetického materiálu,  prebieha aj vývoj a modifikácie jednotlivých chirurgických prístupov.    

V chirurgickej liečbe bolo navrhnutých mnoho chirurgických prístupov. Špecifické anatomické 
pomery vytvorili nároky na viacero prístupov podľa lokalizácie lomných línií a postavení fragmentov. 
Prvotné rozdelenie je podľa základnej formy prístupu, extraorálny (transkutánny) a intraorálny 
(transmukózny). Jednotlivé operačné prístupy sú odporúčané na liečbu zlomenín artikulačného výbežku 
rozličných lokalizácií.  

 

Extraorálny chirurgický prístup (transkutánny) 

Jedná sa o najviac využívaný chirurgický prístup. Podľa lokalizácie, priebehu lomnej línie 
a postavenia fragmentov bolo navrhnutých viac kožných prístupov. Okrem rozličných typov 
transkutánnych prístupov je dôležité popísať aj cesty prenikania jednotlivými podkožnými hlbokými 
anatomickými vrstvami, ktoré umožnia najlepší prehľad v operačnom priestore a vizualizáciu 
fragmentov. Pre jednotlivé úrovne zlomenín boli navrhnuté nasledovné transkutánne chirurgické 
prístupy: 

Pre skupinu nízkych extrakapsulárnych zlomenín, subkondylárnych a nízkych zlomenín krčka 
kondylárneho výbežku sú odporúčané nasledovné transkutánne prístupy: 

- submandibulárny (klasický, nízky, tzv. Risdonov prístup, novšie vysoký) 

- retromandibulárny 

- transparotideálny 

- periangulárny 

  (subkondylárne a nízke zlomeniny krčka) 

Pre skupinu vysokých, prevažne intrakapsulárnych zlomenín, vysokých zlomenín krčka 
kondylárneho výbežku a zlomenín hlavičky kondylu sú odporúčané nasledovné transkutánne prístupy   

- preaurikulárny 

- endaurálny 

- retroaurikulárny 

(zlomeniny kondylu, vysoké zlomeniny krčka) 
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Intraorálny chirurgický prístup (transorálny, transmukózny) 

 

V liečbe väčšiny lokalizácií zlomenín mandibuly je prevaha intraorálneho chirurgického prístupu. 
V liečbe zlomenín kondylárneho výbežku je v období posledných dvoch dekád snaha minimalizovať 
riziká chirurgických komplikácií aplikáciou intraorálneho prístupu. Cieľom hľadať jednoduchší 
a priamejší prístup bola snaha minimalizovať hlavne riziko poranenia tvárového nervu. Priestorové 
obmedzenie a minimálny prehľad bol vylepšený endoskopickou technikou prenosu obrazu operačnej 
rany na obrazovku. V súčastnosti je intraorálny transmukózny prístup indikovaný pre tzv. „jednoduché“ 
subkondylárne a nízke krčkové zlomeniny so skrátením ramena bez dislokácie kĺbovej hlavičky mimo 
kĺbovej jamky.   

Pre nízke a jednoduché subkondylárne zlomeniny so skrátením ramena mandibuly sú 
indikované nasledovné introrálne prístupy: 

 

          - intraorálny priamy 

          - intraorálny endoskopicky asistovaný 

 

Následne je uvedený popis viacerých chirurgických prístupov využívaných v liečbe jednotlivých 
lokalizácií zlomenín artikulačného výbežku mandibuly, ako sú uvádzané v odbornej literatúre. Pre 
úplnosť je potrebné o nich vedieť. Väčšina chirurgov využíva z mnohých uvádzaných prístupov len 
niektoré. Najrozšírenejšie sú v liečbe zlomenín artikulačného výbežku chirurgické prístupy, ktoré sú  
podrobnejšie opísané v nasledujúcej časti. V danej problematike pre každý typ zlomeniny je vhodné mať 
skúsenosti s využitím aspoň dvoch možných alternatív chirurgického prístupu. 
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3.3.1. Extraorálny chirurgický prístup (transkutánny) 

 

Submandibulárny chirurgický prístup 

Submandibulárny prístup patrí k najstarším a najrozšírenejším chirurgickým prístupom v liečbe 
zlomenín artikulačného výbežku sánky. Umožňuje relatívne vhodný prístup k najčastejšiemu typu tejto 
skupiny zlomenín - k nízkym subkondylárnym zlomeninám. K vyšším zlomeninám – v úrovni krčka 
(intraartikulárnym) neposkytuje dostatočný a vhodný prístup ani prehľad. Klasický submandibulárny 
prístup je identický s prístupom na extirpáciu submandibulárnej slinnej žlazy. Odporúča sa  kožný rez 2 -
3cm pod kaudálnym okrajom mandibuly. V literatúre je uvedený aj pod označením nízky 
submandibulárny resp. Risdonov prístup. Neskôr navrhnutý a viac využívaný je tzv. vysoký 
submandibulárny prístup, ktorý sa odporúča asi 0,5-1,0 cm pod dolným okrajom sánky. 

Hlavný cieľ modifikácie je skrátenie vzdialenosti od kožnej incízie po úroveň lomnej línie a 
indentikáciu fragmentov. Pre zlepšenie prehľadu a prístupu ku fragmentom sa využíva kombinácia 
vysokého submandibulárneho a retromandibulárneho prístupu. Po palpácii  a označení  dolného okraja, 
uhla a ramena sánky je kožný rez vedený asi 0,5 – 1,0 cm pod uhlom sánky. Rez je predĺžený asi 1 cm 
nad uhol sánky pozdĺž zadného okraja ramena. Po prerušení m.platysma je dôležitá identifikácia úponu 
m. masseter v celom rozsahu uhla sánky. Tu je dôležitá vizualizácia a detekcia vlákien n.facialis, hlavne 
vetvy r. marginalis mandibulae, ktorá prebieha pod spodným okrajom mandibuly. Predĺžením rezu 
retromandibulárne podobne ako u retromandibulárneho prístupu dochádza k expozícii glandula parotis, 
jej dolného pólu. V snahe skrátiť vzdialenosť medzi kožnou incíziou a úrovňou lomnej línie niektorí 
autori odporúčajú transparotideálny prístup cez parenchým glandulae parotis.  

 

Retromandibulárny chirurgický prístup 

Nasledujúci prístup je podobný predchádzajúcemu, s tým rozdielom, že poskytuje o niečo lepší 
prehľad a prístup k subkondylárnym zlomeninám. Kožná incízia je rovnobežná so zadným okrajom 
ramena sánky asi 0,5 cm posteriórne a začínajúca asi 0,5 cm pod ušným boltcom. Po incízii kože 
a podkožia a po preniknutí cez svalovú aponeurózu sa identifikuje puzdro gl. parotis. Po odtlačení gl. 
parotis smerom dopredu sa vykoná dezinzercia časti úponu m. masseter a získava sa prístup a prehľad 
k subkondylárnej lomnej línii. V prípade tohto prístupu je riziko poranenia n. facialis vysoké. Nervové 
vlákna v blízkosti kmeňa a začiatku vetvenia sú podrobené ťahu a manipulácii chirurgickým 
inštrumentáriom.  

 

Periangulárny chirurgický prístup 

Názov prístupu naznačuje, že kožná incízia prebieha periangulárne, okolo uhla mandibuly 
v dĺžke asi 3-4cm. Periangulárny prístup môže byť v literatúre označovaný aj ako perimandibulárny, 
alebo angulárny. Hľadanie ideálneho chirurgického prístupu pre liečbu nízkych zlomenín je predmetom 
neustálych štúdií a klinických pozorovaní. Hlavné kritériá pri hodnotení jednotlivých prístupov sú 
minimalizovať možné chirurgické komplikácie s následkami na funkciu tvárového nervu a komplikácií 
vyplývajúce z poranenia glandulae parotis. Obísť, alebo vyhnúť sa jednotlivým vetvám tvárového nervu 
nie je v opísanej oblasti možné. Výhodou opisovaného prístupu je priama vizualizácia marginálnej vetvy 
n.facialis a manipulácia v periférnej oblasti od kmeňa.  

Periangulárny chirurgický prístup je indikovaný pre chirurgickú liečbu subkondylárnych a nízkch 
zlomenín krčka kondylárneho výbežku mandibuly. Chirurgická technika je rozdelená do niekoľkých 
nasledujúcich krokov: 
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1. Kožná incízia 

2. Identifikácia a prerušenie vlákien musculus platysma 

3. Identifikácia musculus masseter a vetiev n. facialis 

4. Prerušenie m. masseter, expozícia laterálnej plochy ramus mandibulae, identifikácia   

   fragmentov 

5. Repozícia a fixácia fragmentov 

6. Uzáver chirurgickej rany po vrstvách 

 

1. Kožná incízia sa vykoná po predchádzajúcom naznačení a palpácii angulárnej oblasti v dĺžke 
asi 3 – 4 cm periangulárne. Po preniknutí cez kožu a podkožie skalpelom podľa typu 
pacienta (podľa množstva podkožného tuku) sa identifikujú vertikálne prebiehajúce vlákna 
musculus platysma. 

2. Po dosiahnutí a identifikácii svalovej vrstvy m.platysma je vhodné tupou preparáciou 
operačnú ranu rozšíriť asi na šírku 15mm. Svalové vlákna prebiehajú vertikálne. Skalpelom 
sa preruší tenká svalová štruktúra. 

3. Tupou preparáciou a rozšírením operačnej rany kaudálne pod spodný okraj mandibuly 
a distálny okraj uhla, kraniálne asi 2 cm identifikujeme kaudálny úpon m. masseter.  Celú 
oblasť uhla mandibuly a úpon masseteru identifikujeme v dostatočnom rozsahu na 
identifikáciu prebiehajúcich vlákien nervus facialis. Vo väčšine prípadov nie je viditeľný 
dolný pól gl. parotis. Ak žľazový parenchým zasahuje kaudálne, je potrebné vyhnúť sa jeho 
poraneniu. V tejto fáze chirurgickej intervencie je potrebné sa zamerať na identifikáciu 
vlákien n.facialis. Často je viditeľný priebeh marginálnej vetvy prebiehajúcej na spodnom 
okraji úpononu m. masseter. V iných prípadoch prebiehajú jemné vetvy v zóne nad 
spodným okrajom uhla mandibuly.     

4. Skalpelom na ostro, asi 5 mm nad spodným okrajom uhla sa vykoná incízia úponu svalu.  
Dezinzerciou svalových vlákien kraniálne získa chirurg expozíciu a prehľad celej laterálnej 
plochy uhla, ramena mandibuly až po incisura semilunaris. Prvý predpoklad úspešnej 
repozície a fixácie je identifikácia postavenia fragmentov. V prípade luxácie kondylu von 
z kĺbovej jamky je prvý krok repozícia kondylu späť do artikulačnej jamky. Repozíciou 
kondylu do artikulačnej jamky sa dosiahne prípad jednoduchej zlomeniny s laterálnou 
dislokáciou so skrátením ramena. V ojedinelých prípadoch je dislokácia malého fragmentu 
mediálne. V takom prípade je potredná trpezlivá a postupná repozícia do laterálnej polohy.    

5. Pred finálnou repozíciou fragmentov sa fixuje 4 až 6 dierková miniplatňa na malý 
kondylárny fragment väčšinou 2 skrutkami. Výber fixačnej miniplatne je variabilný podľa 
aktuálnych anatomických pomerov. Fixácia miniplatne minimálne 2 skrutkami na 
kondylárny fragment umožňuje a zľahčuje manipuláciu a presnú repozíciu. Pri finálnej 
repozícii je potrebné ťahom veľkého fragmentu pomocou kostných klieští smerom 
kaudálnym vykonať repozíciu a fixáciu fragmentov. V tomto štádiu operačného výkonu je 
potrebná dobrá relaxácia pacienta. Na fixáciu fragmentov fixačné systémy poskytujú mnoho 
variácií miniplatní, priame 4-dierkové, lambda, trapezoid (TPC) a iné. Výsledky hodnotenia 
biomechanickej stability odporúčajú v prípade použitia priamych platní použiť dve (jednu na 
zadný okraj výbežku a ramena, druhú pod spodný okraj incizúry). V dlhodobých výskumoch 
bolo zistené, že jedna priama 4-dierková platna nevytvára dostatočnú stabilitu fragmentov. 
Pri fixácii sa odporúča v malom fragmente použiť 2 skrutky dĺžky 6-7 mm, vo veľkom 
fragmente sa odporúčajú skrutky dĺžky 9-10 mm. Pre uľahčenie precíznej repozície a fixácie 
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počas výkonu je sánka fixovaná intermaxilárnou fixáciou (IMF). Po kontrole fixácie 
a uvoľnení IMF je potrebná kontrola funkcie a postavenia TMK.  

6. Na záver sa vykonáva laváž operačnej rany. Operačná rana je následne uzatvorená  po 
vrstvách štandardným spôsobom. 

 

Výhody periangulárneho operačného prístupu 

Periangulárny prístup bol podľa literárnych údajov využívaný pomerne zriedkavo. V poslednom 
období po uverejnení rozsiahlych multicentrických štúdií uvádzajúcich minimálny výskyt komplikácií ako 
je prechodná a permanentná porucha funkcie nervus facialis, minimálne riziko poranenia parenchýmu 
glandulae parotis a vytvorenia slinnej fistuly sa jeho aplikácia zvyšuje. Periangulárny prístup zanecháva 
u väčšiny pacientov dobrý estetický výsledok, minimálne viditeľnú a akceptovateľnú jazvu. 

V snahe minimalizovať poranenie tvárového nervu periangulárny prístup umožňuje vizualizáciu 
hlavnej marginálnej vetvy a jej prípadného vetvenia a tak vylúčenie poranenia tlakom respektíve ťahom 
pri vizualizácii operačného poľa. Je dokázané, že manipulácia, prípadná transpozícia vlákien periférne 
od kmeňa má menšie následky na funkciu. Toto je výhoda oproti retromandibulárnemu prístupu. Po 
identifikácii vláken v oblasti uhla tieto zostávajú na mieste a celý ťah mäkkých tkanív hákmi prebieha 
v oblasti, kde neprebiehajú dôležité resp. hlavné vetvy n. facialis. 

Celý operačný výkon, vizualizácia, repozícia a fixácia fragmentov, ťah mäkkých tkanív prebieha 
v tzv. „silent zone“. Pri využití opisovaného prístupu je vzdialenosť medzi kožným rezom a priebehom 
lomnej línie veľmi krátka, čo nevyžaduje u väčšiny pacientov nadmerný ťah mäkkých tkanív. Dobrá 
vizualizácia umožňuje dobrý prehľad pri repozícii fragmentov a aplikáciu skrutiek pod 90° uhlom na 
laterálnu plochu ramena sánky a kondylárneho výbežku. 

Celý operačný výkon vykonávaný skúseným operačným tímom je krátky (priemerný čas je asi 
60min) s minimálnym opuchom a zanedbateľným výskytom infekčných komplikácií. Opísaný 
transkutánny chirurgický prístup  patrí do skupiny preferovaných bezpečných prístupov s minimálnym 
rizikom prechodných a trvalých komplikácií.     
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a)  

b) c)                                                                                       

Obr. 9. a) Kožný nákres miesta a rozsahu periangulárnej kožnej incízie. b) identifikácia úponu 
m.maseter a priebeh n.VII., ramus marginalis. c) podobná situácia s odlišným priebehom ramus 

marginalis n.VII. 
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                a)  

              b)   

Obr. 10. a) incízia dolného úponu m.maseter b) deperiostácia a identifikácia uhla a ramena 

sánky 
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a)  

 

b)  
 

Obr. 11. a), b) identifikácia laterálne dislokovaného kondylárneho fragmentu 

so skrátením ramena 
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a)          b)  

 

c)            d)  

Obr. 12. Fixácia fragmentov s použitím rozličných typov osteosyntézy: a)strut , b) lambda c) dve 
priame 4 dierkové platne  d)  trapezoidná platna (TPC) 
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a)   

b)    

    

Obr. 13. Sutura rany po vrstvách a) sutura m.maseter b) sutura kože 
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a)  

b)  

Obr. 14. Pooperačná jazva a) viditeľná neestetická b) minimálna viditeľnosť, estetický výsledok 
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a)   b)  

c)     

Obr.15. Rtg snímky a) CT snímok s fraktúrou bázy kondylárného výbežku s mediálnou dislokáciou 
b) PA projekcia lebky s rovnakou fraktúrou c) OPG snímka po repozícii a fixácii subkondylárnej 

zlomeniny TPC platňou 
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a)  

b)  

c) d)  

Obr. 16. Triplexná zlomenina sánky, centrálna zlomenina a obojstranná subkondylárna zlomenina 
artikulačných výbežkov v uhlovom postavení s dislokáciou hlavičiek mimo artikulačných jamiek, a) 

OPG snímka po repozícii a fixácii, b) OPG snímka na TMK po repozícii a fixácii, c) PA projekcia 
lebky pred liečbou s dislokáciou subkondylárnych zlomenín, d) PA projekcia lebky po chirurgickej 

liečbe. 
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Preaurikulárny chirurgický prístup 

Preaurikulárny a modifikovaný endaurálny sú chirurgické prístupy vhodné na liečbu tzv. 
vysokých intrakapsulárnych zlomenín (diakapitulárnych, sagitálnych zlomenín kondylu, abrupcií 
kondylu, zlomenín hlavičky), ale aj vysokých zlomenín oblasti krčka, u ktorých lomná línia 
prebieha veľmi blízko pod kĺbovou kapsulou. Kožná incízia prebieha v preaurikulárnej oblasti od 
hornej časti helixu a pokračuje popred tragus až po spodnú časť ušného boltca. Pri endaurálnej 
modifikácii prechádza kožná incízia viac intraurikulárne najmä v oblasti tragu. Pre získanie 
lepšieho prehľadu v operačnom poli je vhodné v hornej časti extendovať kožnú incíziu asi 1 cm do 
vlasatej časti. 

Incízia prechádza cez podkožie až po temporoparietálnu fasciu v hornej časti rany. Po 
dosiahnutí superficiálnej vrstvy hlbokej temporálnej fascie v tejto vrstve sa uvoľňujú tkanivá od 
chrupavky helixu a vonkajšieho zvukovodu až na periost začiatku zygomatického oblúka. V tejto 
fáze získavania prístupu je vhodná identifikácia konečných ciev a.v. temporalis superficialis. Tieto 
je vhodné ponechať pri chrupavkovej časti ušného boltca. Zníži sa tým opakované riziko krvácania.     

Operačná rana v tejto vrstve sa extenduje smerom anteriórne až po vizualizáciu  celého 
tuberculum articulare a začiatku zygomatického oblúka. Extenzia operačnej rany v tejto vrstve 
zabezpečuje ochranu vlákien n. facialis.  Podobne sa extenduje operačné pole smerom kaudálnym 
aspoň 2 cm kaudálne podľa úrovne lomnej línie, prípadne nižšie. V tejto oblasti je 
potrebná  jemná preparácia a šetrenie parenchymu glandulae parotis. 

Takýmto spôsobom dosiahne operatér dostatočný prehľad a prístup k štruktúram TMK. 
Pod tenkou vrstvou kapsuly TMK je potrebné palpačne identifikovať pohyb veľkého fragmentu. 
V prípade zlomeniny kondylu je palpácia procesus kondylaris vo väčšine prípadov jednoznačná. 
V prípade tzv. vysokých zlomenín krčka kondylárneho výbežku, pod dolnou hranicou kapsuly 
s dislokáciou je identifikácia ťažšia, malý fragment je dislokovaný mediálne a identifikácia veľkého 
fragmentu je neistá. 

Na obnaženie a identifikáciu veľkého fragmentu je potrebné extendovať operačný prístup 
kaudálne až po dosiahnutie oblasti horného okraja veľkého fragmentu (lomnej línie). V tomto 
štádiu pred incíziou laterálnej kĺbovej kapsuly a identifikáciou fragmentov autor vykonáva 
vyšetrenie horného intraartikulárneho priestoru pomocou artroskopu. Účelom tohto vyšetrenia je 
zhodnotenie stavu intraartikulárnych štruktúr so zameraním sa na stav a polohu artikulačného 
disku a prítomnosť krvácania. Artikulačný disk je vo väčšine prípadov dislokovaný spoločne 
s malým fragmentom. V menšom počte prípadov, kedy je dislokovaný fragment príliš malý, disk 
ostáva vo svojej fyziologickej polohe. Traumatická perforácia disku nebýva často prítomná. Často 
sú prítomné subchondrálne hematómy, zakrvácanie a voľné koagulá. 

Zlomeniny tvoria skupinu poranení intraartikulárnych štruktúr, pri ktorých  v poúrazovom 
období ešte aj v súčasnosti môže dôjsť k obmedzeniu funkcie a vytvoreniu  určitej formy ankylózy. 
Ankylóza sa môže vyvíjať ako výsledok obmedzenia funkcie, v dôsledku poúrazovej bolesti pri 
nepoznaní prítomnej intrakapsulárnej zlomeniny. Pohybmi a rehabilitáciou bez chirurgickej 
intervencie môže dôjsť k perforácii laterálnej kapsuly a disku ostrým koncom distálneho 
fragmentu. Vytvorenie priameho kostného kontaktu medzi fragmentom a laterálnym okrajom 
kĺbovej jamky vytvára vysoké riziko vzniku ankylózy. Veľké riziko ankylózy hrozí u pacientov 
liečených konzervatívne, formou 2 – 3 týždňovej IMF. Existujú prípady vzniku ankylózy TMK 
u pacientov dlhodobo v bezvedomí na oddelení intenzívnej starostlivosti po kraniofaciálnom 
poranení.  

Na identifikáciu a presné zistenie postavenia fragmentov je potrebná artrotómia 
spodného kĺbového priestoru. Horný kĺbový priestor operatér ponecháva uzavretý, nedotknutý. 
Spodný kĺbový priestor sa otvára cestou vertikálnej, alebo T-incízie kapsuly. Pozícia spodného 
veľkého fragmentu sa identifikuje palpáciou. Incízia sa vykonáva tak, že vertikálnym rezom  
v rozsahu asi 1,5-2 cm sa identifikuje veľký fragment. Vertikálna  incízia smeruje kaudálne po 
kostnom podklade kondylárneho fragmentu pod dolnú hranicu kĺbovej kapsuly. Veľký fragment, 
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podľa typu diakapitulárnej zlomeniny, je často ostrý a môže spôsobiť  perforáciu a deštrukciu 
kĺbovej kapsuly a disku. Po otvorení kapsuly a identifikácii kondylárneho fragmentu nasleduje 
identifikácia malého fragmentu. Lepší prehľad a jednoduchšiu repozíciu zabezpečí pomocný 
horizontálny rez kapsuly a kaudálny ťah celého ramena sánky. 

 Pomocou špeciálnych kostných klieští, pri dobrej relaxácii pacienta sa ťahá rameno 
smerom kaudálne. Repozícia malého fragmentu a manipulácia s ním musí byť jemná bez 
deperiostácie a rozsiahleho uvoľňovania od okolitých mäkkých tkanív. Na fixáciu vo fyziologickej 
polohe sa odporúčajú 2 skrutky (1,5 mm) dĺžky 12 až 16 mm, prípadne kombinácia 2 dierkovej 
miniplatne a skrutky. Po kontrole voľných pohybov kĺbovej hlavičky a toalete sa rana uzatvára 
štandardným spôsobom po vrstvách. Pred finálnym uzáverom rany je potrebná dôsledná 
hemostáza. 

Liečba zlomenín artikulačného výbežku sánky všetkých úrovní je stále predmetom 
kontroverzných odborných diskusií. Diskusie a rozpory sú nasmerované k presným indikáciám 
chirurgickej liečby. Aj napriek tomu, že existujú jednoznačné klinické dôkazy, že diakapitulárne 
zlomeniny sú spojené s vysokým rizikom ankylózy, názory na potrebu chirurgickej liečby sa 
rozchádzajú. V problematike subkondylárnych zlomenín, hlavne zavedením intraorálneho 
prístupu a endoskopickej asistencie, dochádza k nárastu chirurgickej liečby. Na spresnenie 
a špecifikáciu jednotlivých indikácií na chirurgickú liečbu sú potrebné dlhodobé multicentrické 
pozorovania a medzinárodná spolupráca jednotlivých pracovísk.  
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Obr.17. Rtg snímky zamerané na identifikáciu intrakapsulárnej zlomeniny kondylárného 
výbežku, a) CT lebky,  koronárny rez, dislokovaný fragment artikulačnej hlavičky vpravo, b) 

CT lebky, axiálny rez, dislokovaný fragment vpravo c) 3D CT rekonštrukcia lebky, vpravo 
fragment dislokovaný anteromediálne  d) 3D CT rekonštrukcia sánky, pohľad z vnútornej 

strany ramena, prítomná je intrakapsulárna zlomenina kondylu vľavo s typickou dislokáciou 
anteromediálne. 
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a)  
 

b)  
 

Obr.18. a), b) Preaurikulárny prístup, expozícia laterálnej časti kĺbovej kapsuly 
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a) b)  
 
 

c)  
 

Obr. 19. a) preaurikulárny prístup, laterálna kĺbová kapsula b) „T“ rez kapsuly a expozícia 
laterálnej plochy veľkého fragmentu c) kondylárna hlavička po repozícii a fixácii dvoma 

skrutkami  
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Obr. 20. Preaurikulárny chirurgický prístup, a) rúškovanie pacienta pred výkonom, b) pohľad na 

preaurikulárny prístup vpravo, superficiálna fascia m.temporalis, zygomatický výbežok os 

temporale a laterálna kĺbová kapsula, c) veľký kondylárny fragment po otvorení laterálnej kapsuly 

dolného kĺbového priestoru vpravo, d) repozícia dislokovaného  malého fragmentu e) fixácia 

fragmentov dvoma skrutkami. 
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Obr. 21.  Intrakapsulárna zlomenina artikulačného výbežku vľavo, a) pohľad na malý kaudálne 

dislokovaný fragment v priebehu repozície  b) pohľad na reponovaný fragment po fixácii pomocou 

2-dierkovej miniplatne. 

Obr.22. Preaurikulárny prístup, rôzne spôsoby fixácie intrakapsulárnej zlomeniny a) 
intrakapsulárna zlomenina artikulačného výbežku vľavo fixovaná 2-dierkovou mikroplatňou 

a skrutkou,  b) intrakapsulárna zlomenina artikulačného výbežku vpravo fixovaná 4-dierkovou 
mikroplatňou tvaru L. 
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Obr. 23. Artroskopia horného kĺbového priestoru pri intrakapsulárnej zlomenine vpravo, a) 
schéma diakapitulárnej zlomeniny s typickou dislokáciou malého fragmentu,  označené miesta 

jednotlivých intraartikulárnych pohľadov v hornom kĺbovom priestore,  b) pohľad na oblasť 
zadného úponu disku, rozsiahla hyperémia  s náznakom postraumatických zmien bez ruptúry 

a perforácie zadného úponu disku, c) pohľad na medialnu kĺbovú kapsulu s prítomným 
hematómom, biela štruktúra v dolnej časti je disk, d) pohľad na oblasť intermediálnej zóny, 

zväčšený priestor v dôsledku dislokácie disku spoločne s malým fragmentom, v hornej časti je 
viditeľné tuberculum articulare, e) pohľad na oblasť predného úponu disku, prítomné sú 

minimálne postraumatické zmeny, zvyšok hematómu mediálnej kapsuly. 
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Obr. 24. Príklad repozície a fixácie intrakapsulárnej zlomeniny vľavo a) CT lebky v koronárnom 
reze pred chirurgickou liečbou, dislokovaný malý fragment b) CT lebky v koronárnom reze po 

fixácii fragmentov s použitím dvoch skrutiek, c), d) 3D CT rekonštrukcia lebky po fixácii 
fragmentov dvoma skrutkami, zadný a bočný pohľad. 
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3.3.2  Intraorálny chirurgický prístup (transmukózny) 

Transorálny, transmukózny, alebo intraorálny prístup je pomerne jednoduchý a rýchly prístup 
k určitým typom subkondylárnych zlomenín s priebehom lomnej línie od incizúry smerom kaudálnym  
s laterálnou dislokáciou a so skrátením ramena sánky. Väčšina autorov, vrátane autora tejto 
monografie, odporúča intraorálny prístup indikovať len v prípadoch tzv. jednoduchých zlomenín - bez 
dislokácie kondylu mimo artikulačnej jamky a so skrátením ramena s výslednou poruchou oklúzie. 
Prehľad a manévrovací priestor je veľmi obmedzený. Z toho dôvodu intraorálny prístup je indikovaný 
len v prípadoch,  kedy nie je malý fragment (condylus) dislokovaný mimo artikulačnej jamky, alebo v 
inej dislokovanej polohe. Veľký prínos a pomoc umožňuje  intraorálny endoskopicky asistovaný postup, 
pri ktorom je lepší prehľad a  orientácia postavenia a následne lepšia kontrola repozície fragmentov  
pomocou  endoskopu s prenosom obrazu na obrazovku.   

Po slizničnej incízii na prednej hrane vzostupného ramena sánky kaudálne smerom do vestibula  
podobne ako pri sagitálnej osteotómii sánky. Slizničná incízia je predĺžená smerom kraniálnym. Po 
odpreparovaní periostu sa získa prehľad na laterálnej ploche ramena sánky. Potrebné je odhaliť 
laterálnu plochu ramena mandibuly od uhla až po úroveň incizúry. Identifikuje sa ostrý kaudálny koniec 
malého fragmentu, ktorý  je potrebné uvoľniť od mäkkých tkanív a periostu a vytvoriť priestor na fixáciu 
miniplatne. 

Každý krok je kontrolovaný pomocou endoskopu na obrazovke. V začiatkoch intraorálnej 
metódy sa odporúčala fixácia jednou 4 dierkovou miniplatnou fixovanou 2 skrutkami v každom 
fragmente. V súčasnosti je najviac využívaná lambda platňa, prípadne za priaznivých priestorových 
podmienok 2 priame platne, jedna 4 dierková na zadný okraj ramena a oblasť incizúry 2 dierková platňa. 
Skrutky sa fixujú transbukálne s použitím troakaru. Po fixácii miniplatne dvoma skrutkami 
v proximálnom fragmente, pri maximálnej relaxácii sa vykoná repozícia zlomeniny kaudálnym ťahom 
pomocou kostných klieští v oblasti uhla. 

Po repozícii a kontrole postavenia fragmentov a zadného okraja ramena endoskopom,  
transbukálne cez novovytvorený otvor sa fixujú kaudálne 2 skrutky v distálnom veľkom fragmente. Aj 
napriek pohyblivosti mäkkých tkanív a maximálnej relaxácii pacienta sú na fixáciu 4-dierkovej 
miniplatne potrebné vždy dva transbukálne vstupy. 

Na záver sa endoskopom vykoná kontrola fixácie skrutiek  a postavenie fragmentov. Stáva sa, že 
postavenie fragmentov z dôvodu obmedzeného prístupu a orientácie nie je vždy anatomicky absolútne 
presné. Prípadné malé nepresnosti pri repozícii je možné tolerovať. Hlavný cieľ výkonu je pevné a 
stabilné spojenie fragmentov a rekonštrukcia výšky ramena. 

Chirurgický výkon je ukončený uzáverom slizničnej incízie jednotlivými stehmi. Sú autori, ktorí 
používajú tzv. pravouhlý násadec na vytvorenie dierok a pravouhlý skrutkovač na fixáciu skrutiek bez 
potreby transbukálnej perforácie mäkkých tkanív. Podľa skúseností autora, je tento spôsob náročný 
z pohľadu priestoru, orientácie a vizualizácie endoskopom. Aj napriek sťaženému prehľadu, potrebným 
skúsenostiam a potrebe špeciálneho inštrumentária, si intraorálny prístup získava popularitu a stále 
väčšie uplatnenie práve v spojitosti s endoskopickou asistenciou. 

Hlavná výhoda intraorálneho prístupu je, že po chirurgickom výkone nie je prítomná viditeľná 
kožná jazva a riziko poškodenia vetiev n. facialis je takmer nulové. Prístup je síce rýchly, po prekonaní  
anatomických vrstiev mukózy a periostu po odhalenie ramena a vizualizáciu fragmentov. Samotná 
repozícia a fixácia adekvátne stabilnej osteosyntézy je technicky aj časovo náročná. Napriek 
jednoduchosti prístupu identifikácia fragmentov, repozícia a fixácia trvá v porovnaní s extraorálnym 
prístupom nepomerne dlhší čas. Z literatúry aj zo skúseností autora je priemerný čas celého výkonu asi 
120 minút. V dôsledku dlhšej manipulácie je pooperačný opuch omnoho väčší v porovaní s minimálnym 
opuchom po transkutánnom prístupe. Z vyššie uvedených skúseností je intraorálny prístup veľkým 
prínosom v chirurgickej liečbe subkondylárnych zlomenín mandibuly s jednoduchou laterálnou  
dislokáciou so skrátením ramena. Intraorálny prístup vyžaduje špeciálne endoskopické vybavenie 
a špeciálne inštrumentárium. V neposlednom rade je potrebný skúsený zohraný operačný tím, ktorý má 
dobré skúsenosti v liečbe zlomenín kondylárneho výbežku transkutánnym prístupom. 



 

44 

 

 

                 

Obr. 25. Intraorálny prístup, priamy pohľad pri chirurgickej liečbe subkondylárnej zlomeniny 

Obr. 26.  CT  lebky v koronárnom a axiálnom reze, prítomná je subkondylárna zlomenina so 
skrátením ramena sánky vpravo, dislokácia ad latus cum contractionem 
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Obr.27. Intraorálny endoskopický asistovaný prístup, a) pohľad na laterálnu dislokáciu malého 
fragmentu so skrátením ramena b), c), d), e) rozličné typy fixácie fragmentov 
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Obr. 28. CT snímky, stav po osteosyntéze subkondylárnej zlomeniny jednou 4 dierkovou platňou, 
priestorové podmienky nie vždy umožňujú fixovať 2 priame platne 
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4.  Poruchy funkcie temporomandibulárneho kĺbu 

 

Hlavný cieľ chirurgickej liečby zlomenín kondylárneho výbežku mandibuly je minimalizácia 
následkov úrazu a skorý návrat pacienta do normálneho života. Minimalizácia následkov sa dosiahne 
anatomickou repozíciou a fixáciou fragmentov, ktorá je predpokladom rýchlej regenerácie a obnovy 
funkcie TMK. Hlavnými kritériami funkcie sú pohyby mandibuly, interincizálny rozsah otvárania úst, 
propulzia a lateropulzie. Ošetrujúci lekár nemá presné údaje o funkcii a rozsahu otvárania u pacientov 
pred úrazom. 

Trauma, alebo presnejšie makrotrauma, je dominantný etiologický faktor pre vznik porúch funkcie 
TMK. Existuje viacero kritérií hodnotenia funkcie TMK. Pri klinickom vyšetrení sa hodnotia 3 základné 
údaje - interincizálny rozsah otvárania, prítomnosť bolesti a prítomnosť zvukových fenoménov.  
Hodnotenie a liečba bolesti, charakteristika a príčiny zvukových fenoménov presahujú náplň tohto 
textu, preto budú spomenuté len okrajovo.   

 

Zmeny rozsahu otvárania úst sú rozdelené do troch základných kategórií 

              Obmedzené otváranie úst    (kontraktúra, trizmus, < 30 mm) 
 
              Znemožnené otváranie úst   (ankylóza TMK, < 5 mm) 
 
              Nadmerné otváranie úst       (riziko luxácie TMK, > 55 mm) 
 

Na hodnotenie a zaradenie pacienta do niektorej z uvedených kategórií je potrebné definovať 
fyziologický rozsah otvárania pri fyziologickej funkcii TMK. Maximálny interincizálny rozsah otvárania 
(MIO) pri fyziologickej funkcii TMK sa uvádza v intervale 35 až 45 mm. Uvedený rozsah otvárania je  
dostatočný pre pohodlný príjem potravy, reč, zrozumiteľnú artikuláciu, spev a pohodlné ošetrenie 
u zubného lekára. Obmedzený rozsah otvárania sa uvádza ak je rozsah otvárania menej ako 30 mm. 
V takých prípadoch môže pacient pociťovať znížený komfort pri bežnej funkcii a často je ošetrenie 
u zubného lekára limitované. Nadmerné otváranie úst sa uvádza pri rozsahu interincizálneho otvárania 
nad 55 mm. Takýto rozsah vo svojej podstate nevytvára diskomfort a pacient nevyhľadá lekára. 
Nadmerné otváranie vytvára riziko pre možnosť luxácie TMK a považuje sa ako chronická traumatizácia, 
ktorá môže v budúcnosti negatívne ovplyvniť funkciu TMK a iniciovať rozvoj degeneratívnych zmien 
chrupavkových povrchov s rozvojom symptómov ako sú bolesť, obmedzené otváranie úst a zvukové 
fenomény.   

Obmedzený rozsah otvárania úst a obmedzená funkcia TMK negatívne vplýva na kvalitu život. 
Podľa rozsahu otvárania, pacient má obmezený komfort pri príjme potravy, obmedzenia osobnej 
a profesionálnej ústnej hygieny, obmedzené možnosti ošetrenia u zubného lekára, celkovo znížený 
komfort funkcie mandibuly a znížená kvalita života bez ohľadu na profesiu. Obmedzený rozsah 
otvárania je často veľký terapeutický problém. Rozlišujeme dve základné skupiny, intraartikulárne 
príčiny ako dôsledok patologických zmien v oblasti TMK a extraartikulárne príčiny, kedy je obmedzený 
rozsah otvárania spôsobený patologickýmii zmenami mimo štruktúr TMK.     
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4.1. Intraartikulárne príčiny obmedzeného otvárania úst. 

Najčastejšou príčinou obmedzeného otvárania úst je trauma do oblasti TMK resp. úder, 
pôsobenie patologickej sily do oblasti brady, ktorá sa prenáša na kostné tkanivá kondylu a mäkké 
štruktúry TMK, chrupavku a disk. Makrotrauma v oblasti TMK môže byť bez prítomnej zlomeniny 
kondylárneho výbežku mandibuly. Trauma do oblasti mandibuly môže byť tiež spojená s poranením 
a fraktúrou kondylárneho výbežku. Trauma v oblasti štruktúr TMK je často iniciátorom a vyvolávajúcim 
faktorom temporomandibulárnej disfunkcie (TMD), ktorej základným symptómom je obmedzené 
otváranie úst, bolesť a zvukové fenomény.   

Trauma je častý etiologický faktor vzniku vnútorných porúch (internal derangement) 
a osteoartrózy TMK. Rozvojom degeneratívnych zmien dochádza postupne k zmenám chrupavkových 
štruktúr. Postupne, na úrovni metabolizmu, dochádza k prevahe degeneratívnych zmien oproti 
regeneračným pochodom, čoho výsledkom sú zmeny kvality a fyziologických vlastností chrupaviek 
a disku s výslednou zmenou polohy a funkcie. 

Časté sú intraartikulárne nálezy intraartikulárneho hematómu s tvorbou fibrotických adhézií, 
ktoré klinicky spôsobujú obmedzený rozsah otvárania a prípadnú bolesť. Opísané sú aj nálezy 
posttraumatickej sinovitídy spojené s edémom a bolesťou pri funkcii. Všetky tieto zmeny môžu byť 
iniciované traumou v oblasti TMK. Na základe vyššie uvedených potenciálnych posttraumatických 
intraartikulárnych zmien je potrebná skorá, postupná a neskôr intenzívna rehabilitácia. Riziko 
posttraumatických zmien sa zvyšuje u pacientov, u ktorých pred úrazom boli prítomné prejavy  
dysfunkcie TMK. Rizikoví sú pacienti s psoriatickou a reumatoidnou artritídou. 

Ďalšou skupinou, s možnou poruchou funkcie a tendenciou k posttraumatickej dysfunkcii, sú 
vrodené deformácie a morfologické zmeny oblasti TMK. Nádorové ochorenia veľmi zriedkavo postihujú 
štruktúry čeľustného kĺbu, ako prvé sa prejaví obmedzenie otvárania, bolesť nastupuje až v pokročilých 
štádiách. Bakteriálne hnisavé zápaly sú v súčasnosti veľmi zriedkavé. 

Ankylóza, alebo znehybnenie temporomandibulárneho kĺbu, je vo vyspelých krajinách pomerne 
zriedkavý problém. Ak sa vyskytne, vo vačšine prípadov je etiológia neznáma, prípadne je v anamnéze 
trauma často v spojení s fraktúrou kondylárneho výbežku, alebo iných oblastí mandibuly, liečená 
dlhodobou intermaxilárnou fixáciou (IMF). 
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 a)  b)   

 

c)             d)     
 
 

e)          f)       
 

Obr. 29. Artroskopický nález v hornom kĺbovom priestore a), b), c) chondromalácie a prítomné 
adhézie blokujú fyziologické pohyby TMK d) rozsiahle adhézie pri reumatoidnej artritíde  e),f) 

prítomná rozsiahla sinovitis s edémom sinovie, klinicky je prítomná bolesť a obmedzená funkcia 
TMK 
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4.2. Extraartikulárne príčiny obmedzeného otvárania úst 
 

Negatívny vplyv na funkciu TMK a následné obmedzenie otvárania môže spôsobiť viacero 
extraartikulárnych príčin. Na tomto mieste je potrebné sa zaoberať hlavne príčinami, ktoré môžu byť 
spojené s ošetrením u zubného lekára, alebo ktorých liečba je náplňou zubného lekára a 
maxilofaciálneho chirurga. 

Zápalová infiltrácia svalov (m.maseter, m.pterygoideus med. a lat., m.temporalis) pri 
dentogénnych a iných zápaloch je častá príčina obmedzeného otvárania úst. Dentogénne zápaly šíriace 
sa z devitálnych zubov sú jednoznačne najčastejšou príčinou. 

Sem sú zaradené všetky problémy spojené s diagnózou dentitio difficilis. Zápalové problémy, 
spojené so sťaženým prerezávaním tretích molárov (zubov múdrosti), hlavne v oblasti mandibuly sú 
najčastejšou príčinou. Popri tretích molároch sú časté kontraktúry spojené so šíriacim sa zápalovým 
procesom aj z prvých a druhých molárov mandibuly vrátane posteextrakčných komplikácií. V takomto 
prípade je kauzálna liečba, extrakcia príčinného devitálneho, gangrenózneho zuba, antibiotická liečba, 
podávanie myorelaxancií. Po ústupe akútnych prejavov zápalu nasleduje skorá a postupná rehabilitácia 
otvárania úst.   

Ďalšou príčinou môže byť poranenie m. pterygoideus medialis (hematóm, infekcia) pri lokálnej 
zvodovej mandibulárnej anestézii. Jednoduchá a jednorázová lokálna anestézia je bezpečná z hľadiska 
jedného vpichu a aplikácie malého objemu anestetika, cca 2-4 ml. Aplikácia veľkého množstva, 3 a viac 
ampuliek (> 6 ml) spôsobuje traumu v mieste aplikácie. Traumatizácia nastáva pri viacnásobnej aplikácii 
- tri a viac vpichov do oblasti m.pterygoideus medialis, napr. u pacienta, ktorý je vystrašený, a stále “cíti 
bolesť” pri pokuse o extrakciu. Výsledkom môže byť bolestivý hematóm, niekedy aj s prejavmi infekcie. 
Klinicky sa takýto stav prejavuje čeľustnou  kontraktúrou s obmedzeným otváraním úst často menej ako 
10 mm. Kontraktúra nastupuje spravidla niekoľko dní po výkone. 

Liečba spočíva v aplikácii myorelaxancií, liekov podporujúcich vstrebávanie hematómu a 
regeneráciu svalových vlákien a aktívnej rehabilitácii. V prípadoch, kedy prešlo od aplikácie lokálnej 
anestézie viac týždňov a pacient sa sťažuje na obmedzené otváranie úst, je liečba zdĺhavá, často trvá 
niekoľko mesiacov. Základnou podmienkou je intenzívna až bolestivá rehabilitácia, t.j. cvičenie 
otvárania s pomocou, alebo profesionálne vedená rehabilitácia a fyzikálna liečba. Bez osobnej aktívnej a 
intezívnej rehabiltácie otvárania úst nie je možné očakávať zlepšenie. V žiadnom prípade sa neodporúča 
násilné nekontrolovateľné otváranie úst  v celkovej anestézii. 

V odbornej literatúre sa uvádzajú aj neurologické príčiny obmedzeného otvárania úst pri 
kŕčových stavoch ako sú záchvaty epilepsie, ktoré môžu viesť ku krátkodobému obmedzenému 
otváraniu úst. Liečba spočíva v stabilizácii základného ochorenia. 

Obmedzené otváranie úst môžu spôsobovať aj následky úrazov, prípadne popálenín mäkkých 
tkanív  hojacich sa vytvorením tuhej jazvy, ktorá bráni voľným pohybom mandibuly. V klinickej praxi sú 
známe prípady formácie jazvy v oblasti m. temporalis po neurochirurgickom výkone s výsledným 
obmedzením otvárania úst. Liečba je zameraná na cvičenie a prípadné chirurgické odstránenie 
jazvového tkaniva. Výsledok nie je vždy pozitívny a kontraktúra pretrváva. 

Významný problém funkcie a otvárania úst môže byť spôsobený nádorovou infiltráciou, alebo 
postradiačnou fibrózou. Liečba spočíva v radikálnom chirurgickom riešení extirpácie nádoru často 
v spojení s parciálnou hemimandibulektómiou s exartikuláciou na postihnutej strane. 

Veľmi zriedkavé sú prípady elongácie processus coronoideus, kde sa histologicky jedná 
o normálnu fyziologickú kosť. Predĺžený hyperplastický muskulárny výbežok bráni pohybom mandibuly. 
Pri snahe otvoriť ústa výbežok naráža na facies infratemporalis maxily, alebo na vnútornú plochu 
zygomatickej kosti. Predlžovaniu výbežku pravdepodobne napomáha snaha o násilné otváranie. 
Skutočná príčina elongácie procesus coronoideus, najčastejšie obojstranne, nie je známa. Hlavný 
klinický príznak je nebolestivé obmedzenie až nemožnosť otvárania, menej ako 10 mm. Na rozdiel od 
pravej ankylózy, pacient je schopný vykonávať lateropulzie, propulzia je tiež obmedzená. OPG a najmä 
CT vyšetrenie potvrdí elongáciu výbežkov najčastejšie obojstranne. Klinické prejavy obmedzeného 
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otvárania je potrebné odlíšiť od pravej kĺbovej ankylózy. Liečba je chirurgická – spočíva v odstránení 
výbežkov (koronoidektomii) obojstranne. 

Systémové poruchy svalov a úponov svalov a kĺbov. Arthrogryposis multiplex congenita je 
vrodená anomália spôsobujúca obmedzenú pohyblivosť kĺbov. Intelekt je u väčšiny pacientov normálny.  
Postihuje väčšinou veľké kĺby ako kolená, lakte, ale aj členky a zápästia. Postihnutie žuvacích svalov 
a temporomandibulárnych kĺbov je veľmi zriedkavé. Pacient s postihnutím svalov a čeľustných kĺbov  
má typické znaky v oblasti skeletu tváre. Charakteristický je konvexný profil tváre, retroklúzia, môže byť 
prítomný  frontálne otvorený zhryz. Prítomné sú deformácie horných aj dolných končatín 
s obmedzenou pohyblivosťou. 

Viac informácií  o problematike ochorenia temporomandibulárneho kĺbu je dostupných 
v knižnej publikácii „Atlas léčby onemocnění temporomandibulárního kloubu“ autorov V. Machoň, D. 
Hirjak a kol. Triton Praha 2014. 
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a)                                                                                  b) 

         

c)                                                                                     d)   

Obr. 30. Pacient s obmedzeným otváraním úst po viacnásobnej zvodovej mandibulárnej anestézie 
vľavo. a), b) patologické zmeny v oblasti m.pterygoideus medialis na vnútornej ploche ramena 
vľavo (organizovaný hematóm). c) obmedzené otváranie úst asi 2 mesiace po výkone. d) voľné 

otváranie úst po 2 mesiacoch aktívnej rehabilitácie 
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           a)    b)   
 

           c)     d)    

              e)         f)  

Obr. 31. Príčina obmedzeného otvárania úst je dentogénny absces vpravo, stav po extrakcii zuba 
46 a), b) klinické pohľady na pacientku. c),d),e) CT snímky znázorňujúce abscesové ložiská 

v sagitálnych, axiálnych a koronárnych rezoch. f) OPG pacienta po extrakcii zuba 46 
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    a)   b)  

    c)  d)   

 

Obr. 32.  19 ročný pacient s Dg: Arthrogryposis multiplex congenita s postihnutím úponov svalov 
v oblasti mandibuly. a), b) CT snímky,  axiálne a koronárne rezy ukazujúce deformáciu 

a hypopláziu kondylov obojstranne, nie sú prítomné ankylotické zmeny v oblasti kondylov.  c), d) 
3D CT rekonštrukcia znázorňujúca deformáciu mandibuly, priamy goniálny uhol, otvorený zhryz 

ako následok obmedzených pohybov. 

 

 

 

 

 

 



 

55 

 

 

 

a)  b)    

 

Obr. 33.  19 ročný pacient s Dg: Arthrogryposis multiplex congenita s vrodeným postihnutím 
úponov šliach na dolných končatinách a kolien vrátane žuvacích svalov obojstranne. a), b) 

frontálne otvorený zhryz a maximálny rozsah otvárania. c) deformácia a atrofia svalsva dolných 
končatín. 

 

 

 

 



 

56 

 

 
 

a)  b)  

               c)    

 

Obr. 34. 18-ročný pacient s rozsiahlym obmedzením otvárania úst. a), b) elongácia muskulárnych 
výbežkov obojstranne brániaca pohybom sánky. c) OPG, stav po obojstrannej resekcii 

muskulárnych výbežkov. 
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4.3. Ankylóza temporomandibulárneho kĺbu (TMK) 
        

Poruchy funkcie temporomadibulárneho kĺbu (TMK) tvoria veľkú a rôznorodú skupinu 
patologických procesov  v oblasti čeľustného kĺbu a spoločne sú označované ako temporomandibulárna 
dysfunkcia (TMD). Z  množstva patologických zmien je ankylóza čeľustného kĺbu najvážnejšia porucha 
funkcie spojená s  deštrukciou až zánikom jednotlivých anatomických štruktúr TMK. Ankylóza,  
„ankylosis“ je grécky výraz vyjadrujúci pojem stuhnutý kĺb  („stiff  joint“). Ankylóza TMK  je definovaná 
ako stav, pri ktorom je otváranie úst znemožnené, interincizálny rozsah otvárania je obmedzený na 
menej ako 5 mm. 

Rozsiahle postihnutie čeľustného kĺbu veľmi negatívne vplýva na kvalitu života. Pri obmedzení  
otvárania úst, menej ako 5 mm nie je možný príjem tuhej stravy, sťažená je aj komunikácia, nie je 
možná  hygiena ústnej dutiny, stomatologické ošetrenie je vylúčené. Obmedzenie funkcie TMK v takom 
rozsahu vytvára pre pacienta dlhodobý a vážny problém. 

Výskyt ankylózy TMK nie je v súčasnosti vo vyspelých krajinách veľmi častý. Je to dané hlavne 
širokou dostupnosťou podávania antibiotík pri zápaloch stredného ucha a iných bakteriálnych 
infekciách. V prípadoch poranenia a zlomeniny sánky, ako aj pri  zlomeninách artikulačného výbežku 
sánky je odborná starostlivosť  široko dostupná. 

Aj napriek tomu existuje mnoho iných aj neznámych etiologických faktorov, ktoré sa podieľajú na 
vzniku rozsiahleho obmedzenia otvárania úst. Proces postupného obmedzenia funkcie čeľustných kĺbov 
často začína už v období aktívneho skeletálneho rastu v detstve. V dôsledku poruchy mobility a straty 
funkcie TMK dochádza k poruche vývoja a rastu mandibuly. V prípade nástupu klinických prejavov 
v období po ukončení rastu skeletu tváre je ankylotizujúci proces bez vplyvu na jej vývoj a tvar. Podľa 
obdobia, v ktorom dochádza k postupnému obmedzeniu funkcie sa uplatňujú rozličné vplyvy 
ovplyvňujúce fyziologický vývoj skeletu tváre, somatický vývoj, rozvoj reči, často ovplyvňujú aj celkový 
intelektuálny a psychologický vývoj jedinca.   

   

 Etiológia 

Pri snahe zistiť možný hlavný etiologický faktor vzniku ankylózy TMK sa uvádza na prvom mieste 
trauma. Trauma v oblasti sánky môže spôsobiť prítomnosť zakrvácania v intraartikulárnom priestore 
čeľustného kĺbu. Podľa rozsahu a intenzity násilia môže byť prítomná zlomenina mandibuly rôznej 
lokalizácie. Jednoznačné posttraumatické zmeny sú prítomné na intraartikulárnych štruktúrach 
v súvislosti so zlomeninami kondylárného výbežku rôznych úrovní. Trauma akéhokoľvek rozsahu 
a intenzity bez ohľadu na ďalšie následky na skelete sánky spôsobuje mikrokrvácanie, často porušenie 
chrupavkových štruktúr čeľustného kĺbu. 

Pri zlomenine sánky, alebo zlomenine artikulačného výbežku, v dôsledku bolesti pacient 
udržiava úľavovú polohu a neotvára ústa. Ak došlo k abrupcii kĺbovej hlavičky, alebo len vytvoreniu 
fisurálnej zlomeniny bez dislokácie, môže byť poranenie TMK prehliadnuté a pacient môže byť pre iné 
poranenie sánky liečený konzervatívne nasadením intermaxilárnej fixácie (IMF). V takomto prípade 
dochádza ku organizácii hematómu, tvorbe fibróznych adhézií a následnej hypomobilite kĺbu. 

Pre vysoké riziko negatívnych dôsledkov dlhodobej intermaxilárnej fixácie na funkciu TMK  je 
dnes maximálna snaha vyhnúť sa tejto liečebnej alternatíve. Podobne neliečená, alebo prehliadnutá 
zlomenina artikulačného výbežku, najmä abrupcia v dôsledku bolesti a dlhodobého obmedzenia 
pohybov, môže vytvoriť podmienky tvorby kostného spojenia medzi kostným fragmentom 
artikulačného výbežku a laterálnym okrajom kĺbovej jamky. Takéto riziko opisujú v literatúre viacerí 
autori, najmä v spojení centrálnej zlomeniny mandibuly a obojstrannej abrupcii kondylov.        
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Špeciálnym typom traumy je tzv. operačná trauma, ako následok jednotlivých, často aj 
opakovaných výkonoch na otvorenom kĺbe. V období pred zavedením artroskopie v liečbe dysfunkcií 
TMK boli často indikované výkony na otvorenom kĺbe, výkony na disku, úpravy kondylov a iné.  
Operačná trauma nesie so sebou podobné negatívne vplyvy na jednotlivé kĺbové štruktúry ako pri 
údere, alebo náraze prichádzajúcom z vonka. V minulosti často indikované opakované chirurgické 
výkony na otvorenom kĺbe boli mnohokrát vykonávané pre pretrvávajúce bolesti po predchádzajúcej 
konzervatívnej a chirurgickej liečbe. Takéto opakované zásahy vo väčšine prípadov spôsobujú, alebo 
dokonca urýchľujú degeneratívne zmeny chrupavkových kĺbových povrchov a disku a vytvárajú 
prostredie pre tvorbu hematómu a jaziev. Dlhodobé obmedzenie funkcie negatívne vplýva na funkciu 
nielen samotných devastovaných kĺbových štruktúr, ale negatívne aj na kvalitu a funkciu svalov 
a väzivových štruktúr tvoriacich kĺbovú kapsulu.       

Ďalšie ochorenia, ktoré v niektorých prípadoch môžu byť príčinou ankylózy TMK tvoria lokálna 
a systémová infekcia, najčastejšie v súvislosti s otitis media. V súčasnej dobe je ankylóza na podklade 
bakteriálnej infekcie vo vyspelých krajinách, v ére antibiotík mimoriadne zriedkavá. Vyskytuje sa stále 
v krajinách s nízkou dostupnosťou odbornej lekárskej starostlivosti. Systémové ochorenia ako 
ankylotizujúca spondylitída, reumatoidná artritída a psoriatrická artritída môžu tiež spôsobiť rozsiahle 
obmedzenie funkcie čeľustného kĺbu. 

Príčina extrémneho obmedzenia funkcie TMK je v mnohých prípadoch neznáma. Existujú 
jednotlivci so zvýšenou tendenciou tvorby heterotopickej kosti pri liečbe zlomenín a tvorbou 
hyperplastických keloidných jaziev, u ktorých sa uvádza zvýšené riziko ankylózy. Neexistujú klinické 
štúdie, ktoré by tieto podozrenia jednoznačne potvrdili.  

V klinickej praxi sa vyskytujú aj prípady tzv. nepravej „false“ ankylózy, pri ktorých príčina 
obmedzeného otvárania, prípadne nemožnosť otvárania úst je spôsobená patologickým procesom, 
ktorý sa nachádza mimo štruktúr TMK. Patologické spojenie elongovaného processus coronoideus 
s vnútornou plochou arcus zygomaticus (Jacob´s disease) alebo spojenie s os temporale sú ďalšie 
z možných príčin rozsiahleho obmedzenia funkcie. Postradiačná, pozápalová svalová fibróza žuvacích 
svalov, prípadne myositis ossificans môžu byť tiež príčinou rozsiahleho obmedzenia funkcie čeľustných 
kĺbov.      

 

 Klinický obraz a vyšetrenie pacienta 

V klinickom obraze dominuje obmedzená pohyblivosť sánky s rozsahom interincizálneho 
otvárania menej ako 5 mm. Častý je prítomný zápach z úst, spojený s prítomnou chronickou 
gingivitídou, prítomnosťou zubných povlakov a kariéznym chrupom. Bolesť v pokoji, alebo pri snahe 
otvoriť ústa, spravidla nie je prítomná. 

Pacient s obmedzeným resp. znemožneným otváraním úst v období rastu a dospievania je často 
astenický, s nižšou váhou, často aj výškou v porovnaní s priemerom v danom veku. V tejto vekovej 
skupine je možné pozorovať v oblasti úponov m. masseter na spodnom okraji tela sánky pred uhlami 
zúženie až zárezy v dôsledku antagonistického pôsobenia svalových skupín zatváračov a otváračov 
(notching). 

Prítomná môže byť retrooklúzia, prípadne frontálne otvorený zhryz. Profil pacienta je konvexný 
s nízkou spodnou tretinou tváre. Pri jednostrannom postihnutí je prítomná typická asymetria tváre,  
šikmý priebeh oklúznej roviny s prítomnou dentálnou kompenzáciou.  

V dospelom veku priebeh a vývoj  ankylózy nie je sprevádzaný podobnými anatomickými, ani 
somatickými zmenami. V ďalšom priebehu vyšetrenia je dôležitá anamnéza a vývoj obmedzenia funkcie. 
Pátra sa po traume v anamnéze aj mnoho rokov dozadu, zisťuje sa prípadné zápalové ochorenie v 
detstve. Samozrejme otázky sú zamerané na systémové ochorenia, prípadne problémy s inými kĺbami.  
Na zistenie presnej príčiny obmedzenia funkcie otvárania úst sa využíva rtg vyšetrenie. Prvotné 
a základné vyšetrenie je natívna snímka čeľustí, ortopantomogram (OPG) a špeciálna projekcia na kĺby 
(OPG na TMK). Tento typ natívnej snímky umožňuje identifikáciu patologických zmien v oblasti 
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kondylov, poruchu ich tvaru, poruchy kontúr, fúziu so štruktúrou kĺbovej jamky, prípadne elongáciu 
procesus coronoideus. Na vyslovenie jednoznačného záveru a presnú diagnózu je nevyhnutné indikovať 
CT vyšetrenie v axiálnych a koronárnych rezoch, prípadne 3D CT rekonštrukciu skeletu tváre.   

 

 Klasifikácia ankylózy TMK 

Ankylóza TMK je charakteristická fibróznym alebo kostným spojením  štruktúr kĺbu, ktoré 
spôsobuje rozsiahle obmedzenie mobility. Prítomná ankylotická masa nie je uniformnou štruktúrou 
spôsobujúcou hypomobilitu. Ako bolo opakovane zdôraznené, trauma je považovaná za hlavnú známu 
príčinu obmedzenia funkcie TMK. 

Pri hodnotení ankylózy sa v klinickej praxi používa klasifikácia, ktorú zaviedol v roku 1985 
Sawhney. Klasifikácia je založená na opise patologických zmien v oblasti kondylu a rozsahu 
patologického spojenia s kĺbovou jamkou na CT. Rozlišuje 4 typy podľa rozsahu postihnutia kĺbu 
a rozsahu patologického spojenia. Typ 1 je charakteristický oploštením alebo deformáciou hlavičky, 
klinicky s obmedzením otvárania z dôvodu prítomnosti rozsiahlych fibróznych adhézií. Typ 2 je 
charakteristický tvorbou kostného spojenia v laterálnej časti kĺbu a laterálnej časti kĺbovej jamky. Typ 3 
je charakteristický prítomnosťou kostného premostenia medzi kraniálnym a laterálnym pólom ramena 
a laterálnym okrajom kĺbovej jamky a lícneho oblúka. Artikulačný povrch, disk a mediálna časť kĺbu nie 
sú postihnuté a zostávajú funkčné. Typ 4 je charakteristický veľkým rozsahom kostného spojenia 
v rozsahu celého kondylu a artikulačnej jamky. Anatomické štruktúry hlavičky, jamky a disku sú 
kompletne spotrebované. Podľa literálnych údajov je najrozšírenejší Typ 3. Je to nepriamy dôkaz traumy 
ako najčastejšej etiológie. Pre presnú diagnostiku ankylózy a zaradenie do jednotlivých klasifikačných 
skupín je najvhodnejsí CT obraz v koronárnych rezoch v konfrontácii s klinickým obrazom obmedzenia 
pohybov mandibuly. 

 V súčasnosti sa v klinickej praxi využíva aj novšia komplexná klasifikácia autorov z Číny. 
Aktuálna klasifikáciia tzv. „CDA classification“ je založená na hodnotení a opise stavu kondylu „C“, 
hodnotí tiež poruchy medzičeľustných vzťahov a prítomnosť dentofaciálnej deformácie „D“. Klasifikácia 
hodnotí aj vek pacienta „A“ (age). „C“ opisuje stav kondylu - ak sú štruktúry kĺbovej hlavičky po 
dislokovanej fraktúre hlavičky zachované v dislokovanej polohe „C0“ a laterálne od dislokovaného 
fragmentu je prítomná ankylotická masa. „C1“, ankylózou je postihnutý celý kĺb, na CT obraze 
v koronárnych rezoch znázornený kostným spojením kondylu a kĺbovej jamky. V takomto prípade nie je 
možné identifikovať jednotlivé anatomické kostné štruktúry. „D“ opisuje prítomnosť poruchy 
medzičeľustných vzťahov a deformáciu skletu tváre. „D0“ - u pacienta nie je prítomná viditeľná 
deformácia skeletu tváre a ani porucha medzičeľustných vzťahov. „D1“ - u pacienta je prítomná porucha 
medzičeľustných vzťahov a prítomná je deformácia skeletu s asymetriou, prípadne je prítomná 
retrooklúzia. „A“ zachytáva vek - „Ac“ mladý pacient v období rastu (skeleton immature), „Aa“ pacient 
po ukončení rastu skeletu tváre (skeleton mature). 

Takýto komplexný pohľad a klasifikácia sú dôležité pre voľbu radikálnej chirurgickej liečby na 
obnovu pohybov mandibuly a rekonštrukciu medzičeľustných vzťahov a deformácie skeletu tváre. 
Analýzou ankylózy s využitím „CDA“ klasifikácie získa ošetrujúci komplexný pohľad na celkový stav 
pacienta, pravdepodobnú etiológiu, ale aj časový údaj vzniku poruchy funkcie TMK. Poruchy funkcie 
postihujúce jeden, alebo obidva kĺby v období rastu často spôsobujú poruchy medzičeľustných vzťahov 
vo forme retroklúzie, prípadne v kombinácii s frontálne otvoreným zhryzom. Jednostranne obmedzená 
funkcia rezultuje vo forme asymetrie tváre s poruchou medzičeľustných vzťahov. Ak došlo k poruche 
funkcie, jednostranne alebo obojstranne, v období po ukončení rastu, nie je prítomná porucha oklúzie 
ani deformácia skeletu tváre.        
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Charakteristika  ankylotickej masy 

Ankylotický blok, alebo ankylotická masa je názov pre tvorbu abnormálnej, heterotopickej kosti, 
prípadne väziva v mieste prirodzených štruktúr TMK, ktoré spôsobujú obmedzenie až zablokovanie 
funkcie. Nejedná sa o neoplastický proces, kosť má schopnosť kontinuálne rásť a považuje sa za 
reparatívny proces. Niekedy je ankylotická masa označovaná ako hypetrofická, alebo nadbytočná tvorba 
kalusu. 

Podobný proces je možné pozorovať pri hojení kosti u detí, alebo pri hojení zlomenín, ktoré 
neboli dostatočne imobilizované. U ankylózy TMK nedochádza k remodelácii a kĺb je obyčajne 
obklopený vysoko denzným pevným fibróznym tkanivom, ktoré ešte viac obmedzuje pohyb. Väčšina 
autorov navrhuje radikálne odstránenie ankylotickej masy v celom rozsahu s ponechaním širokého 
priestoru. Naopak existujú názory, že radikálne odstránenie vytvára veľkú možnosť premostenia 
priestoru pevným fibrotickým tkanivom z okolia a zabraňuje voľným pohybom. Z tohto dôvodu 
odporúčajú  uvoľniť len miesto ankylotického spojenia, aby bol zabezpečený pohyb a zvyšok kĺbových 
štruktúr  ponechať nedotknutý.      
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a) 

   b)              

 

Obr. 35. 3D CT rekonštrukcia skeletu tváre, pacientka po opakovaných  chirurgických výkonoch     
v oblasti TMK vpravo,  a), b) kostné štruktúry kondylu a kĺbovej jamky sú spotrebované, klinicky je 

prítomná fibrózna ankylóza spojená s obmedzenými pohybmi a silnými bolesťami. 
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Obr. 36. CT snímky lebky, a) koronárny rez, pacietka s obojstrannou ankylózou TMK, vľavo 
fibrózna, vpravo kostná ankylóza. b) 3D CT rekonštrukcia skeletu tváre, v oblasti TMK vpravo je 

prítomná kostná ankylóza. 
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                   a)     

                  b)     

Obr.37. CT snímky lebky, koronárne rezy a) obojstranná zlomenina hlavičiek kondylov, 
 b) obojstranná ankylóza, vĺavo typická postraumatická tvorba ankylotického spojenia veľkého 

fragmentu a laterálneho okraja kĺbovej jamky. 
 

 

 

 



 

64 

 

 Liečba 

Liečba ankylózy je chirurgická. Väčšina pokusov o násilné otvorenie a rehabilitačné snahy 
v prípadoch rozvinutej fibróznej a samozrejme kostnej ankylózy sú neúspešné. Bolo navrhnutých 
viacero operačných techník, z ktorých sú najviac používané ostektómia ankylotického bloku 
s vytvorením širokého priestoru - medzery medzi fragmentami; ďalej „gap arthroplasty“ - interpozičná 
artroplastika, pri ktorej sa po vytvorení medzery a mobilizácii sánky vkladá interpozičný materiál.          

Vo veľkej väčšine sa ako interpozičný materiál odporúča m. temporalis, alebo často len jeho 
laterálna fascia fixovaná na mediálnu stenu novovytvoreného priestoru. Niektorí autori stále 
odporúčajú a využívajú interpozičný materiál silikón ako dočasné, alebo aj trvalé riešenie. Rozhodnutie 
chirurga pre radikálny výkon s vytvorením širokého priestoru, alebo odstránenie „len“ ankylotickej masy 
z laterálnej strany s ponechaním zachovaných a funkčných kĺbových štruktúr závisí na zistení presného 
rozsahu poškodenia kĺbových štruktúr podľa CT vyšetrenia. Ankylózu TMK v rozsahu Typu 1,2,3, alebo  
a C0  sa odporúča riešiť s ponechaním zachovaných a funkčných štruktúr TMK.                                             

Na rekonštrukciu rozsiahlych deformácií a vývojových porúch s vyústením do ankylózy je najviac 
rozšírené použitie autogénnych kostných štepov ako sú kostochondrálny štep, štep z fibuly, klavikuly,  
prípadne z pelvis. Boli skúšané aj mnohé aloplastické materiály. Aj napriek navonok širokej škále 
chirurgických výkonov a techník používaných v liečbe ankylózy TMK existuje stále vysoké riziko recidívy, 
reankylózy hlavne v detskom veku. 

Prečo vzniká samotná ankylóza, a najmä prečo existuje riziko reankylózy sa stále presne nevie. 
Existuje množstvo teórií a úvah o príčinách opätovného vytvorenia ankylózy. Najviac sa uvádza zlyhanie 
fyzioterapie detských pacientov hlavne z dôvodu nevedomosti o rizikách recidívy. Inou príčinou môže 
byť nedostatočne široké odstránenie ankylotickej masy v celom rozsahu, čiastočné ponechanie  
mediálnej časti. Praktickou kontrolou dostatočného uvoľnenia ankylózy je peroperačný voľný pohyb 
sánky po odstránení kostného bloku. Ak sú už na operačnom stole ťažkosti s pohybom a treba vynaložiť 
veľkú silu pri pohyboch, potom rehabilitácia môže byť ťažká, bolestivá a mnohokrát neúspešná.  

V súčasnosti v krajinách s vysokou úrovňou, vysokou dostupnosťou zdravotníckej starostlivosti 
sa pomerne zriedkavo stretávame s rozvinutým stavom skutočnej kostnej ankylózy. Starostlivosť je 
zameraná hlavne na predchádzanie vzniku pravej ankylózy. Dnes až na výnimočné prípady je detský 
pacient s pozápalovou, ale aj posttraumatickou ankylózou ojedinelý. Najviac pacientov s obmedzeným, 
ale aj nemožným  otváraním sú hlavne pacienti s polyartritídou, ktorých komplexná liečba je zameraná 
na veľké kĺby za účelom predchádzať invalidizácii pacienta a strate schopnosti pohybu. Popri liečbe 
veľkých kĺbov sa môžu rozvíjať aj zmeny v oblasti TMK, ktoré sú dlho nepoznané. Často si ako prvý 
všimne problém s otváraním stomatológ. Pre obmedzenie až nemožnosť  otvoriť ústa je ošetrenie 
vylúčené.  

V minulosti sa v liečbe väčšiny problémov TMK ako bolesť, zvukové fenomény a obmedzenie 
otvárania aplikovali v širokej miere a opakovane kortikoidy. Po krátkodobom ústupe problémov došlo 
k ich návratu a liečba sa opakovala. Kortikoidy spôsobili rozsiahle degeneratívne artrotické zmeny 
chrupaviek, disku, ale aj subchondrálnej kosti. S nástupom väčších problémov bola indikovaná 
artrotómia, t.j. chirurgický výkon na otvorenom kĺbe. Po výkone sa dosiahol krátkodobý ústup 
symptómov. Pri recidíve boli indikované opakované chirurgické výkony, u niektorých pacientov 
viacnásobne. Tieto chirurgické zásahy v podstate len urýchľovali a prehlbovali degeneratívne zmeny 
a postupne dochádzalo k rozsiahlej deštrukcii a zániku prirodzených anatomických štruktúr TMK 
s narastaním bolestí a obmedzením funkcie. 

Dnes aj napriek pomerne veľkému množstvu dôkazov o negatívnom vplyve IMF na funkciu TMK 
sú pracoviská, ktoré tento spôsob liečby využívajú aj v súvislosti so zlomeninou artikulačného výbežku 
sánky. Autori sa zhodujú v tom, že intraartikulárny hematóm môže viesť k obmedzeniu otvárania 
a v ojedinelých prípadoch až ku ankylóze. V literatúre existuje polemika o úlohe disku, ako aj o jeho 
štruktúre. Jeho poloha a funkcia je dôležitá v prevencii vývoja posttraumatickej ankylózy. Prítomnosť 
intraartikulárneho hematómu môže postupne viesť k ankylóze založenej na jeho organizácii a následnej 
osifikácii. Existujú prípady ankylózy aj po úrazoch malej intenzity, ako pád na bradu, prípadne úder, 
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ktorý nie je spojený so zlomeninou. Pri diakapitulárnej zlomenine kĺbovej hlavičky je hlavička väčšinou 
spoločne s diskom dislokovaná smerom ventromediálnym a kaudálnym. Priestor medzi fragmentami 
vypĺňa hematóm. V dôsledku pohybov, ale aj priamo úrazom sa krvácanie šíri extrakapsulárne. 
Prítomnosť hematómu v oblasti medzi kostným fragmentom kondylárneho výbežku a laterálnym 
okrajom kĺbovej jamky vytvára vždy riziko organizácie hematómu a následnej osifikácie. V takýchto 
prípadoch IMF, aj krátkodobá, zvyšuje riziko a vytvára priestor k tvorbe pevného väziva až kostného 
spojenia. Potreba pohybov sánky je bezprostredne nutná v prevencii tvorby ankylózy v každej vekovej 
skupine.  

Množstvo uvedených skúseností je potvrdením poznania, že v problematike ankylózy TMK, ale 
aj v problematike úrazov všeobecne je potreba vychádzať zo skúseností z ortopédie a všeobecnej 
traumatológie. Vyššie uvedené chirurgické výkony ako „gap arthroplasty“ a „interpositional 
arthroplasty“ sa z tohto pohľadu javia ako dočasné riešenie. 

Ak nedôjde k opätovnému vytvoreniu ankylózy a pacient má akceptovateľnú funkciu (otvára 
viac ako 30mm) častá je dlhodobá porucha oklúzie a viditeľná deviácia sánky na postihnutú stranu. 
Takýto stav dlhodobého asymetrického otvárania spôsobuje nefyziologické zaťažovanie 
druhostranného kĺbu a vytvára podmienky jeho chronickej traumatizácie. 

Dlhotrvajúca chronická mikrotrauma je ďalšou z možných príčin nástupu degeneratívných zmien 
v pôvodne zdravom kĺbe. Z týchto dôvodov sa ukazuje zavedenie totálnej aloplastickej náhrady TMK ako 
jedna veľmi perspektívna a nádejná cesta liečby ankylózy čelustného kĺbu do budúcnosti. Zavedenie 
totálnej aloplastickej náhrady TMK v 80-tych rokoch minulého storočia skončilo neúspechom, hlavne 
z dôvodu zlyhania používaného materiálu (Teflon, Proplast...). 

V súčasnosti sú v klinickej praxi využívané totálne náhrady TMK, poskytujúce konfekčné,  alebo 
individuálne zhotovené náhrady. Náhradu tvorí kĺbová jamka z ultravysokomolekulárneho polyetylénu 
(UHMWPE) a konfekčný kondylárny komponent, príp. individuálne zhotovený z chrómkobaltovej, alebo 
titánovej zliatiny. 

Medzi základné indikácie aloplastickej totálnej náhrady TMK patria práve kostná a fibrózna 
ankylóza. Ďalšia veľmi rozšírená a častá indikácia je rozsiahla deštrukcia anatomických štruktúr po 
opakovaných chirurgických výkonoch, spojených s bolesťou a veľkým obmedzením funkcie, ktoré môžu 
vyústiť v niektorý typ ankylózy. Hlavné výhody využitia totálnej endoprotézy (TEP) sú jeden chirurgický 
výkon, zachovanie a stabilita pôvodnej oklúzie a možnosť bezprostrednej rehabilitácie hneď po 
chirurgickom výkone. Odpadá potreba odberu kostného štepu (ďalšie operačné pole) a nutnosť 
pooperačného pokoja a odkladania intenzívnej rehabilitácie.  Relatívne nevýhody TEP sú obmedzenie 
niektorých pohybov (protrúzia a lateropulzia)  a cena náhrady. Z týchto dôvodov sú úvahy o priamej 
indikácii obojstrannej totálnej náhrady TMK. Väčšie skúsenosti a dlhšie pooperačné pozorovania  
pomôžu vyriešiť aj niektoré detaily v indikáciách. Rozšírené a častejšie využitie TEP v špecifických 
indikáciách umožní postupne aj redukciu ceny náhrady.  
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 Indikácie totálnej náhrady TMK (TEP) 
                                                              
            1. Fibrózna a/alebo kostná ankylóza 
            2. Neúspech pri predchádzajúcom chirurgickom výkone na otvorenom kĺbe (opakované výkony)   
            3. Degenerativne, zápalové ochorenia (OA,RA)  
            4. Vrodené deformácie, benigne lézie, nádory 
            5. Strata vertikálnej výšky ramena mandibuly a porucha oklúzie (kostná resorpcia, trauma      
                 v anamnéze)   
                                
Ciele použitia totálnej náhrady TMK   
                              
            1. Rekonštrukcia anatomických štruktúr 
            2. Rekonštrukcie funkcie  
            3. Rekonštrukcia oklúzie 
            4. Nie je riešením pre liečbu chronickej bolesti    
 
Výhody použitia totálnej náhry TMK 
 

1. Nie je potrebný odber kostného štepu 
2. Čas chirurgického výkonu je kratší 
3. Umožňuje bezprostrednú pooperačnú funkciu 
4. Vytvára stabilnú oklúziu a medzičeľustné vzťahy 
5. Minimálna tvorbe heterotopickej kosti 

 
Nevýhody použitia totálnej náhrady TMK                       
                

1.  Možná je ojedinelá alergická reakcia 
2.  Možné je zlyhanie materiálu (uvoľnenie skrutiek, ruptúra komponentov) 

              3.     Obmedzené použitie konfekčnej náhrady 
              4.     Potreba použitia individuálne vyhotovenej náhrady 
              5.     Cena náhrady 
 
 
 

        

 Problematika fibróznej a kostnej ankylózy v krajinách s vyspelou a dostupnou 
zdravotnou starostlivosťou je v dnešnej dobe pomerne zriedkavý problém. Hlavný problém pretrváva 
v liečbe extraartikulárnych ankylóz, kde dominuje svalový problém (myositis ossificans). Ďalší problém 
pretrváva v nejednotnosti postupu liečby zlomenín artikulačného výbežku sánky, hlavne 
diakapitulárnych zlomenín, ako dôležitej prevencie možného vývoja ankylózy. 
 Intermaxilárna fixácia sa postupne  vytráca  z repertoáru liečby zlomenín sánky a skorá 
rehabilitácia funkcie čeľustných kĺbov je nevyhnutná a v súčasnosti široko akceptovaná. V neposlednom 
rade je potrebné spomenúť aj postupný ústup opakovaných výkonov na otvorenom kĺbe 
a uprednostňovanie miniinvazívných metód (artroskopie TMK) v liečbe ochorení TMK. Všetky tieto 
kroky pozitívne vplývajú na funkciu a minimalizujú výskyt ankylózy  TMK v populácii.   
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Chirugická liečba ankylózy  aloplastickou totálnou náhradou kĺbu. 

Po jednoznačnom potvrdení ankylotického spojenia v oblasti TMK a zániku jednotlivých 
anatomických štruktúr je chirurgická intervencia jediným terapeutickým riešením.  Rozsah a kvalitu 
ankylotického spojenia musí potvrdiť CT vyšetrenie.  

V súčastnosti je totálna náhrada TMK (TEP) liečebnou metódou voľby vo vyššie uvedených 
indikáciách. Aj napriek uvádzaným nevýhodám je využitie TEP najracionálnejšie riešenie. Dnes sa 
používajú výlučne náhrady skladajúce sa z dvoch komponentov, jamky a kondylu. Parciálne náhrady 
samostatne, alebo hemiartroplastiky, nie sú vhodné. Použitie kondylárneho komponentu alebo jamky 
samostatne nevytvárajú dlhodobo stabilné výsledky, dochádza k prehlbovaniu degeneratívnych zmien 
v mieste ponechaných prirodzených štruktúr. Pri ponechaní kondylu dochádza k prehlbovaniu 
degeneratívnych zmien k oplošteniu a postupnej  resorpcii kondylu. Pri náhrade kondylu je riziko 
resorpcie štruktúr jamky a riziko perforácie a preniknutia do strednej jamy lebečnej. Z týchto dôvodov 
sú vo všeobecnosti hemiartroplastiky kontraindikované. 

V súčasnosti sa dosahujú dlhodobé a stabilné výsledky použitím totálnych aloplastických 
náhrad, ktoré tvoria dva komponenty. Artikulačná jamka, ktorá je vyrobená z vysokomolekulárneho 
polyetylénu a kondylárny komponent, ktorý je vyrobený z chromkobaltovej zliatiny, prípadne aj 
z titánovej zliatiny. Jednotlivé komponenty sa dodávajú v konfekčnej forme v troch veľkostiach. 
V súčasnosti sa uprednostňuje individuálne vyhotovenie jednotlivých komponentov. Individuálne 
zhotovené komponenty presne korešpondujú s miestami umiestnenia, a týmto sa skracuje chirurgický 
výkon. Okrem kratšieho chirurgického výkonu sú individuálne vyhotovené komponenty stabilnejšie 
a predlžujú životnosť náhrady. 
 

Chirurgické prístupy pri použití aloplastickej totálnej náhrady TMK  

Totálne náhrady TMK indikované na základe vyšetrenia a analýzy CT sú indikované jednostranne 
alebo obojstranne. Totálna náhrada TMK ( totálna endoprotéza - TEP) na rozdiel od prirodzeného kĺbu 
neumožňuje translačný pohyb kĺbovej hlavice, jediný možný pohyb je rotačný.  

Odstránením ankylotického bloku sa poruší úpon m. pterygoideus lateralis a pacient s 
aloplastickou náhradou nie je schopný vykonať protrúziu mandibuly na postihnutej strane. Tieto 
funkčné nedostatky môžu negatívne vplývať na kondíciu a funkciu druhostranného zdravého kĺbu. 
Dlhodobá traumatizácia môže spôsobiť poruchy funkcie aj pôvodne zdravého kĺbu. Z týchto dôvodov 
existuje v odborných kruhoch diskusia o možnostiach primárnej náhrady TMK obojstranne.  

Chirurgický prístup pri totálnej aloplastickej náhrade TMK sa vykonava z dvoch extraorálnych 
vstupov. Horný, preaurikulárny je identický ako pri vysokých intrakapsulárnych zlomeninách 
kondylárneho výbežku mandibuly. Dolný, periangulárny je veľmi podobný ako pri zlomeninách bázy 
kondylárneho výbežku mandibuly. 
 

Preaurikulárny a periangulárny prístup 

Chirurgický prístup je identický ako pri vysokých zlomeninách kondylu mandibuly. Kraniálne sa 
odporúča mierna extenzia kožného rezu a širšia expozícia hlbokej fascie m. temporalis. Anteriórnym 
smerom je potrebné identifikovať celý lícny oblúk až po telo zygomatickej kosti. V tejto fáze výkonu po 
identifikácii lícneho oblúka sa tento deperiostuje horizontálnym rezom na kosť. Identifikuje sa horný 
a dolný kostný okraj v rozsahu bázy pripravenej konfekčnej alebo individuálnej jamky. Na tento účel je 
v chirurgickom sete sada 3 veľkostí fossa komponentov. 

Ak sa jedná o kostnú ankylózu operatér vertikálnym rezom po tvrdom kostnom podklade 
identifikuje kraniálnu časť artikulačného výbežku. Je veľmi dôležité identifikovať zadný okraj ramus 
mandibulae od ankylotického bloku maximálne kaudálne. Nasleduje identifikácia incizury mandibulae 
a predného okraja ramena. 
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Po získaní prehľadu a prístupu v celej šírke ramena je možné vykonať kaudálnu osteotomiu 
ramena.  Po prerušení ramena v celom predozadnom transverzálnom rozsahu dochádza k uvoľneniu 
mandibuly. Následne podľa typu a rozsahu ankylotického bloku je potrebná kraniálna osteotómia. Táto 
sa začína na laterálnej ploche ankylotického bloku v horizonálnom smere rovnobežne, alebo dopredu 
mierne kaudálne oproti  hornému okraju lícneho oblúka.  Často po osteotómii minimálneho rozsahu 
dochádza k pohyblivosti ankylotického bloku. V tejto fáze je dôležité rotačnými pohybmi celého bloku 
fixovaného v kostných kliešťach postupne raspatóriom pod kontrolou zraku uvoľňovať od okolia.   

Uvoľňovanie ankylotického bloku najmä na jeho mediálnej ploche je najkritickejšia fáza celého 
výkonu. V tejto fáze hrozí najväčšie riziko krvácania z prerastajúceho krvného zásobenia celého bloku.    
Priestorové podmienky nie vždy umožňujú takýto široký prístup.  V mnohých prípadoch je potrebné 
vykonať ostetómiu kondylárneho výbežku ako prvú a následne vykonať osteotómiu processus 
coronoideus. 

Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť dva dôležité kroky. Väčšina autorov, vrátane autora 
tejto monografie, odporúča pri aplikácii TEP vždy odstrániť muskulárny výbežok. Pri samostatnej 
osteotómii muskulárneho výbežku je potrebné dávať pozor aby sa tento ťahom svalových vlákien 
nedislokoval kraniálne. Je potrebné výbežok nie len prerušiť, ale aj odstrániť uvoľnením od svalových 
úponov. Odstraňovanie od okolia musí prebiehať uvoľňovaním prísne od kosti s minimálnoou 
traumatizáciou mäkkých tkanív. Po kontrole rany a hemostáze je potrebná  kontrola pohyblivosti  
mandibuly. Následne je vhodné ranu vytampónovať.  

Nasleduje vytvorenie spodného, periangulárneho vstupu. Oproti periangulárnemu prístupu 
k liečbe zlomenín bázy kondylárneho výbežku v tomto prípade sa rez extenduje v dĺžke  5 – 6 cm. 
Jednotlivými  vyššie opísanými krokmi sa dostáva chirurg k uhlu a ramenu mandibuly. V tejto fáze je 
potrebné, aby chirurg cestou spodného prístupu sprístupnil celú laterálnu plochu ramena a uhla 
mandibuly až po okraj predchádzajúcej osteotómie. Digitálnou tunelizáciou sa horný a dolný prístup 
spojí a dostatočne na tupo rozšíri.  

Po dostatočnom rozšírení oboch prístupov nasleduje fixácia kondylárnej jamky.  V prípade 
individuálne vyhotovenej  jamky (custom made fossa) táto väčšinou bez problémov stabilne sedí. 
Stabilitu je potrebné opakovane vyskúšať. Na tento účel sa používajú testovacie jamky. Originálna 
jamka sa aplikuje až na záver. Pri opakovaných skúškach stability sa vždy využívajú len vzorky, ktoré 
slúžia ako šablóna na predvŕtanie otvorov pre skrutky. Následne sa rozbalí a fixuje finálna jamka. 
Testovacie jamky a finálna jamka sú aj farebne odlíšené, aby nedošlo k zámene.  

V nasledujúcej  fáze sa aplikuje 3 až 5 bodová peroperačná intermaxilárna fixácia. Po fixácii 
mandibuly v správnej oklúzii sa vykoná výber a skúška veľkosti kondylárneho komponentu v prípade 
konfekčnej náhrady. Dôležitá je kontrola polohy kondylu v jamke. Kondyl je potrebné umiestniť 
a fixovať v zadnej časti jamky. Týmto základným postavením kondylu sa pri rotačných a minimálnych 
pohyboch anteriórnym smerom zabráni luxácii kondylu. 

Po skúške stability kondylárneho komponentu na laterálnej plocha ramena a stabilnom 
postavení kondylu v artikulačnej jamke sa predvŕtajú otvory pre skrutky a finálny kondylárny 
komponent sa prifixuje. Aj v prípade kondylárneho komponentu operatér používa skúšobný kondylárny 
komponent a na záver použije a fixuje do pripravených otvorov finálny kondylárny komponent. 
Následne sa odstráni peroperačná intermaxilárna fixácia a vykoná sa kontrola pohybov kondylu vo 
vzťahu k artikulačnej jamke. Peroperačná pohyblivosť  mandibuly v rozsahu aspoň 20 – 25 mm je 
predpokladom dobrej funkcie totálnej náhrady kĺbu a pozitívneho výsledku celého výkonu.  
Odporúča sa masívny výplach rany a hemostáza. Pred uzáverom operačnej rany sa odporúča aplikácia 
abdominálneho tukového tkaniva perikondylárne ako prevencia reankylózy.  Následne sa rany 
uzatvárajú  po jednotlivých  vrstvách.   

Pacient má bezprostredne po chirurgickom výkone tlakový obväz – kapistrum na obdobie 48 
hodín. Bezprostredne po prebudení pacient môže vykonávať pohyby mandibuly, rozprávať, stravu 
dostáva len tekutú. Po odstránení tlakovej bandáže nastupuje aktívna rehabilitácia otvárania úst. Podľa 
rozsahu u väčšiny pacientov stačí vykonávať aktívne pohyby na základe odporučenia ošetrujúceho 
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lekára.  V prípade pomalého nástupu volných pohybov je asi po 3 až 4 týždňoch odporúčaná 
profesionálna rehabilitácia, prípadne aj fyzikálna liečba.          

 

Obr. 38. 3D CT snímky skeletu tváre, vpravo kostná, vľavo fibrózna ankylóza, rovnaký pacient, CT 

snímka v koronárnom reze. 
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Obr. 39. Peroperačný pohľad z preaurikulárného a periangulárného prístupu, znázornené sú 

horný kostný rez z preaurikulárného a dolný rez z periangulárného prístupu a schématické 

znázornenie rezov na CT snímke. 
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                                a)    

                                         b)   

 

Obr. 40. a) pohľad na fixovanú finálnu jamku. b) konfekčný kondylárny komponent fixovaný na 

laterálnu plochu zvyšku ramena mandibuly, pohľad na polohu kondylu v jamke. 
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Obr. 41. Pohľad na pravý a ľavý konfekčný kondylárny komponent, pooperačná snímka OPG. 
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Obr. 42.  3D CT snímky rozsiahlej cysty ramena sánky vľavo s patologickou fraktúrou 

kondylárného výbežku, predoperačný návrh resekcie mandibuly a návrh aloplastickej individuálne 

vyhotovenej aloplastickej náhrady TMK, ramena a tela sánky. 
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                             a)  

            b)   

Obr. 43. Peroperačný nález a) pohľad na finálnu jamku a polohu kondylu b)individuálne 

vyhotovená náhrada ramena tela sánky a poloha kondylu v jamke. 
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                                           a)  

              b)     

                                    Obr. 44. Pooperačné rtg snímky, PA projekcia lebky, OPG. 
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4.4. Luxácia temporomandibulárného kĺbu 

Luxácia temporomandibulárneho kĺbu, je zriedkavý, pre pacienta veľmi nepríjemný a bolestivý 
stav. Je definovaná ako dislokácia (premiestnenie) kondylu pred vrchol artikulačnej eminencie. Tento 
stav je charakteristický kompletnou dislokáciou disko-kondylárneho komplexu so stratou prirodzeného 
kontaktu artikulačných povrchov. Jedná sa o premiestnenie kondylu antreriorne pred vrchol 
tuberculum articulare a fixáciu v tejto polohe.  

Predispozíciou pre vznik luxácie je hypermobilita TMK, alebo voľný kĺb (joint laxity), ktorá sa 
klinicky prejavuje ako nadmerné otváranie úst. Ako bolo uvedené vyššie, nadmerné otváranie nie je 
ochorenie. Pacient pri bežnej funkcii nemá žiadne problémy. Pri ošetrení u zubného lekára a pri príjme 
potravy je schopný nadmerne otvoriť ústa, interincizálny rozsah otvárania je viac ako 55 mm. U väčšiny 
pacientov je prítomná nadmerná pohyblivosť aj iných kĺbov. Pri vyšetrení pacienta, pri otázke na 
ohybnosť, prípadne pohyblivosť iných kĺbov pacient odpovedá pozitívne. Pacient je schopný „dať si 
nohu za hlavu“, prípadne urobiť „špagát“.  

Nadmerné exkurzie vytvárajú predispozíciu traumatickej luxácie pri zahryznutí do veľkého sústa, 
jablka, hamburgera a iných. Ďalšou možnou príčinou je zívanie, alebo dlhodobé ošetrenie u zubného 
lekára. Príčinou dislokácie môže byť trauma, úder do oblasti brady s výsledným luxačným postavením 
mandibuly. Najčastejšia býva predná luxácia pred vrchol artikulačnej eminencie. V prípade traumatickej 
luxácie dochádza najčastejšie k jednostrannej luxácii na homolaterálnej strane. V klinickej praxi sú 
najčastejšie obojstranné luxácie. 
 

 Predná mandibulárna dislokácia:  

- akútna 

- opakovaná (rekurentná, habituálna) 

- dlhotrvajúca (chronická)   

Akútna mandibulárna dislokácia 

      - posttraumatická 

      - spontánna 

 Opakovaná (habituálna) dislokácia 

         - ligamentárna a kapsulárna voľnosť  (voľný kĺb) 

         - erózie, oploštenie artikulačnej eminencie 

 Dlhotrvajúca dislokácia       

         - u pacientov vo vyššom veku, po intubačnej anestéze 

         - u pacientov s bezzubými čeľusťami          
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     a)   b)       

      c)   d)       

Obr. 45. Pacient s chronickou luxáciou TMK vpravo po traume, CT snímky. a), b) pohľad na luxáciu 

TMK vpravo v 3D CT rekonštrukcii.  c), d) pohľad na luxáciu TMK vpravo na axiálnych a sagitálnych 

rezoch   
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Literatúra ani klinické štúdie neuvádzajú predispozíciu luxácie TMK vo väzbe na pohlavie.  Podľa 
skúseností autora existuje častejší výskyt u žien.  Najčastejšie bezprostredné  príčiny luxácie TMK sú 
zívanie, snaha odhryznúť  veľké sústo, dlhodobé ošetrenie u zubného lekára (používanie Coferdamu na 
zabezpečenie suchého poľa, skupinové sanácie, endodontické ošetrenie),  vomitus, časté zvracanie 
u psychiatrických pacientov, záchvatovité kŕče, pády pri častých epileptických záchvatoch, úder do 
oblasti mandibuly  a podobne.      

 

Vyšetrenie a klinické príznaky      

 

Dislokácia TMK sa v klinickej praxi rozlišuje ako unilaterálna alebo bilaterálna. Akútna dislokácia 
vzniká často náhle - napríklad v noci pri zívaní. Pacienta zobudí bolesť, nemožnosť zavrieť ústa. Veľmi 
nepríjemná je prvá skúsenosť, pacient je vystrašený, má silné bolesti v oblasti kĺbov a žuvacích svalov. 
Pri prvej luxácii pri zívaní v spánku je pacient zmätený, dezorientovaný a nevie, čo sa stalo. Možnosti 
pohybu sánky sú minimálne, reč nie je zrozumiteľná, pacient nie je schopný komunikácie. Ústa má 
otvorené, prítomný je výtok slín. Podľa rozsahu postihnutia, pri obojstrannej luxácii sú ústa otvorené 
symetricky, v prípade lateralizácie sánky je luxácia jednostranná na kontralaterálnej strane. V takomto 
akútnom štádiu, kedy nie je možná komunikácia s pacientom, nie je možné získať potrebné 
anamnestické údaje, je potrebná okamžitá repozícia.  

Repozícia sa vykonáva všeobecne známym tzv. Hippokratovým hmatom (manévrom). Ošetrujúci 
stojí pred pacientom, obidvoma rukami uchopí sánku pacienta tak, že palce položí na okluzálne plochy 
laterálnych úsekov zuboradia a zvyšnými prstami uchopí telo a uhly sánky. Zatlačením smerom 
kaudálnym a mierne distálne dochádza k odblokovaniu mandibuly, pacient pocíti úľavu a je schopný 
zavrieť ústa. Nie vždy a u každého pacienta sa repozícia podarí ihneď na prvý krát. Niekedy je potrebné 
vyvinúť väčšiu silu. Existujú prípady kedy je potrebné pacienta relaxovať a následne vykonať repozíciu.  
Najväčšiu silu musí ošetrujúci vyvinúť na molárovú oblasť zuboradia smerom kaudálnym. Primárna 
snaha reponovať mandibulu smerom dozadu a násilne zatvárať ústa sa neodporúča, hrozí riziko fraktúry 
kondylárnych výbežkov. Po úspešnej repozícii je potrebné nasadiť mentookcipitálnu elastickú bandáž. 
U starších pacientov môže dôjsť k opakovanej luxácii pri nekoordinovaných pohyboch mandibuly.  

V prípadoch, kedy došlo k luxácii mandibuly náhodne prvý krát, napríklad v spánku, pri zívaní, 
alebo pri odhryznutí nadmerného sústa, je po repozícii potrebný kľud niekoľko dní. Odporúča sa mäkká 
strava, pri jedení jesť len malé sústa, vyhýbať sa maximálnemu otváraniu úst. Na noc sa odporúča asi 10 
dní mentookcipitálnna elastická bandáž. V takýchto prípadoch sa neodporúča žiadna špeciálna liečba.  
Luxácia môže vzniknúť aj pri nadmernom a dlhotrvajúcom otváraní u zubného lekára. 

Je veľmi dôležité, či v prípade luxácie je pacient schopný vykonať repozíciu samostatne, alebo 
nie. Vykonať repozíciu samostatne sú schopní niektorí pacienti po opakovaných luxáciách pri vyššie 
uvedených pohyboch mandibuly. Je veľmi ťažké jednoznačne rozhodnúť, v akom štádiu je vhodné 
zasiahnuť  terapeuticky. Mnoho autorov sa zhoduje v názore, že terapeutický zásah je vhodný, ak má 
pacient minimálne dve krátko po sebe nasledujúce luxácie bez schopnosti samostatnej repozície a musí 
vyhľadať pomoc lekára. Indikáciou pre liečbu sú aj časté opakované luxácie viackrát za týždeň, prípadne 
opakovane v priebehu dňa pri bežnej funkcii mandibuly. Takéto opakované luxácie sprevádzané 
bolesťou veľmi negatívne vplývajú na kvalitu života.  

Rozhodnutie pre intervenčný výkon je výlučne zamerané na liečbu habituálnej luxácie. Príčina 
habituálnej luxacie nie je jednoznačne známa. Uvažuje sa o viacerých príčinách. Anatomické odlišnosti 
vo forme nízkej artikulačnej eminencie v kombinácii so strmým svahom, zvýšená voľnosť a elasticita 
kapsuly a ligament okolitých svalov. Častá je prítomnosť hypermobility nie len TMK, ale aj iných veľkých 
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kĺbov. Ďalšie možné faktory podporujúce opakované luxácie sú trauma, neurologické ochorenia, 
dlhodobé užívanie neuroleptík. 

Liečba habituálnej luxácie 

V liečbe opakujúcej sa luxácie, ktorá signifikantne negatívne ovplyvňuje život pacienta, bolo 
navrhnutých viacero terapeutických možností. Treba zdôrazniť, že liečebný postup vyžadujú hlavne 
pacienti, u ktorých sa luxácie opakujú často, niekoľkokrát denne, prípadne mnohokrát za týždeň. Takýto 
výskyt jednoznačne negatívne ovplyvňuje kvalitu života. V problematike ochorení a porúch funkcie TMK 
je snaha využívať konzervatívne prístupy. Každý invazívny výkon negatívne vplýva na kondíciu  
intraartikulárnych štruktúr. Liečebné možnosti sa rozdeľujú na konzervatívne a chirurgické.   

Konzervatívna liečba  - intermaxilárna fixácia (neodporúča sa) 

Miniinvazívna liečba  - aplikácia sklerotických roztokov 

                                             - aplikácia autológnej krvi periartikulárne 

Chirurgická liečba      - eminoplastika 

                                            - diskoplikácia (artroskopia, artrotomia)                                                              

                                            - eminectomia 

 
V súčasnosti sú v klinickej praxi preferované miniinvazívne metódy. Ako veľmi jednoduchá 

a efektívna metóda sa javí periartikulárna aplikácia autológnej krvi. Metódu je vhodné zopakovať  
v mesačných alebo dlhších intervaloch asi 3 krát podľa klinických prejavov. Tento miniinvazívny spôsob 
liečby pri habituálnej luxácii je vhodný u mladších pacientov, ktorí v období po liečbe dlhodobo 
obmedzujú maximálne pohyby mandibuly a pri jedení prijímajú malé sústa. Výsledky sú stabilné 
a dlhodobé. 

Aplikácia sklerotických roztokov a intermaxilárna fixácia sa neodporúčajú.  Preferované sú 
miniinvazívne prístupy artroskopickej diskoplikácie, čo znamená kauterizáciu zadného úponu disku. 

Ďalšou možnosťou je artroskopická eminektomia. V týchto prípadoch je potrebná dlhodobá 
skúsenosť v oblasti chirurgickej artroskopie. Najčastejšie používaná chirurgická metóda s dobrými 
dlhodobými výsledkami je eminektomia. 

Cieľom chirurgického výkonu nie je priamo obmedziť nadmerné otváranie úst. Účelom 
odstránenia eminencie je odstrániť prekážku pohybu kondylu v dislokovanej polohe a umožniť  voľný 
návrat do fyziologickej polohy. Ďalším prínosom eminektomie je jazvovité spevnenie predného úponu 
disku a laterálnej časti kĺbovej kapsuly, ktoré spoločne efektívne obmedzujú nadmerné exkurzie sánky 
a fixáciu v luxovanej polohe. 

Pôvodne navrhované eminoplastiky vo forme zvýšenia eminecie formou kostného štepu, 
prípadne fixáciou aloplastickej prekážky v klinickej praxi nepriniesli očakávané výsledky a ich aplikácia je 
minimálna.         
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 Eminektómia 

 
Cieľom  eminectómie je umožniť voľný pohyb kondylárneho výbežku TMK z dislokovanej polohy  

späť do fyziologickej polohy. Tento výkon pri neobmedzenej funkcii a neobmedzenom otváraní  
dovoľuje voľný návrat sánky do oklúzie. V minulosti bola snaha obmedziť nadmerné exkurzie kondylu 
vytvorením prekážky v oblasti tuberculum articulare. Do skupiny eminoplastík bolo zaradených viac 
spôsobov zvýšenia anatomickej prekážky ako prevencie luxácie.  Princípom eminektómie je odstrániť 
anatomickú prekážku, tuberculum articulare, ktorá pri luxácii bráni návratu mandibuly do oklúzie. 
Eminektómia sa často vykonáva obojstranne, len v ojedinelých prípadoch jednostranne.  

Chirurgický výkon sa vykonáva v celkovej, nazotracheálnej intubácii. Využíva sa extraorálny 
kožný preaurikulárny prístup ako pri chirurgickej liečbe intrakapsulárnych zlomenín kondylu. Všetky 
jednotlivé kroky sú identické. V prípade eminektómie je potrebná široká identifikácia arcus zygomaticus 
a tuberculum articulare. Po deperiostácii laterálej plochy eminencie je potrebné pokračovať pod vrchol 
smerom mediálne v rozsahu transverzálneho rozmeru kondylu, asi 12-15 mm. 

Pre dobrú prehľadnosť operačného pola je pred osteotómiou potrebná dokonalá hemostáza. 
Následne sa vykoná horizontálna osteotómia, ktorá sa smerom anteriórnym zvažuje mierne kaudálne. 
Po osteotómii v hĺbke asi 10 mm pretrváva kostné spojenie v mediálnej časti eminencie. Tenkým 
dlátkom je možné uvoľniť kostný segment. Kostná plocha musí byť hladká. Nerovnosti, ostré hrany 
a zvyšok eminencie mediálne sa odstránia diamantovou frézou. Aj napriek snáhám vyhnúť sa perforácii 
horného kĺbového priestoru je tento často perforovaný.  Nasleduje kontrola dráhy kondylu. Po revízii a 
hemostáze je rana uzatvorená po vrstvách.  

Efekt chirurgického výkonu eminektómie je okrem odstránenia eminencie ako prekážky pri 
pohybe sánky späť aj tvorba jazvového tkaniva v oblasti predného úponu disku a laterálnej kĺbovej 
kapsuly. Všetky tieto chirurgické následky a zmeny pozitívne ovplyvňujú funkciu kĺbu. Výsledky sú 
stabilné a dlhodobé.       
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      a)     

b) c)  

 d)   e)  

  

Obr. 46.  a) Hipokratov hmat pri repozícii luxácie TMK. b), c), d), e) peroperačný pohľad na 
jednotlivé kroky pri eminektomii. 
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5. Zlomeniny kondylárneho výbežku u detí 
 
Náplňou odboru maxillofaciálnej chirurgie je okrem úrazov tvárového skeletu dospelých pacientov aj  
problematika úrazov v detskom veku. V úvode je potrebné definovať a upresniť termín „detský-
pediatrický“, aby sa spoločne s údajmi z literatúry hovorilo o rovnakej skupine pacientov.  Aj dnes sú 
ešte niekedy pacienti vo veku okolo 18 alebo aj 21 rokov zaraďovaní do skupiny pediatrických 
pacientov. 
Takáto skupina pacientov je biologicky aj vekovo dospelá, v plnej miere liečená podľa princípov, aké 
sa využívajú v liečbe dospelých pacientov a biologicky je ďaleko od detského veku. Podľa 
medzinárodnej klasifikácie a doporučení Americkej asociácie maxilofaciálnej chirurgie sú pod pojem 
pediatrickí pacienti zaradení  pacienti vo veku  12 rokov a mladší.  Vo všeobecnosti a v širšom zmysle 
aj v liečbe tejto skupiny pacientov sa využívajú skúsenosti z liečby úrazov u dospelých. 
Deti sa nemôžu vnímať zjednodušene ako skupina „malých dospelých“. Všeobecné princípy liečby 
v traumatológii sa v mnohom u detských pacientov odlišujú. Kategória „detský pacient“ sa 
zjednodušene rozdeľuje do troch skupín. Kategória pacientov do 6 rokov z traumatologického 
pohľadu je liečená vo veľkej väčšine konzervatívne. Kategória pacientov nad 12 rokov je  
z traumatologického pohľadu považovaná za biologicky dospelých. Nejednoznačné názory existujú pri 
pohľade na spôsob liečby zlomenín tvárového skeletu vo všeobecnosti vrátane liečby zlomenín sánky 
pacientov vo veku medzi 6 až 12 rokov.   
 Vývoj tváre prebieha zložitým procesom rastu, ktorého výsledok je konečný funkčný a estetický celok 
tváre  jedinca. Úraz, alebo chirurgický výkon môžu narušiť takýto fyziologický vývoj a spôsobiť vážny 
funkčný aj estetický deficit. Pri vývoji tváre je široko akceptovaný koncept funkčnej matrix, ktorý ako 
prvý navrhol Moss. Teória hovorí, že rast skeletu tváre prebieha ako odpoveď na zväčšujúce sa 
funkčné  požiadavky kraniálnej, nosovej a ústnej dutiny. Tieto požiadavky sú prenášané na kostné 
a chrupavkové štruktúry z rozvíjajúcich sa mäkkých tkanív tváre. Rast kostných štruktúr je priamou 
odpoveďou na expanziu a rast funkčných mäkkých tkanív tvárovej a kraniálnej oblasti.  
Z týchto dôvodov nazálne septum a mandibulárne kondyly reagujú na rast okolitých mäkkých 
tkanivových obalov a nie sú považované za jediné a primárne centrá rastu. Preto je potrebné  
venovať veľkú pozornosť výberu stratégie liečby úrazov skeletu tváre. Je mimoriadne dôležité 
vyhýbať sa vytvoreniu jazvy na mäkkých tkanivách tvárovej schránky a zabezpečiť a podporovať 
funkciu čeľustných kĺbov. Intermaxilárna fixácia (IMF) je kontraindikovaná v celej skupine 
pediatrických pacientov. 
Ako klasický príklad vplyvu rozvoja schránky mäkkých tkanív na rast skeletu sú pacienti s rázštepom 
pery a podnebia. Obmedzenie rastu strednej tretiny tváre je výsledkom jazvovitých zmien na pere 
a podnebí po predchádzajúcej chirurgickej nevyhnutnej rekonštrukcii. Poznanie  negatívneho vplyvu 
jazvovitého tkaniva, po traume, alebo ako výsledok chirurgickej intervencie a obmedzenie funkcie 
(IMF), na vývoj a rast musí zohrávať dominantnú úlohu pri voľbe liečebného postupu v skupine 
detských pacientov.   
Vývoj a stav kostných tkanív v období detského veku vplýva aj na epidemiológiu výskytu a spôsob 
ošetrovania poranení skeletu tváre detí. Kosti majú v detskom veku vysoký osteogénny potenciál, sú 
charakteristické rozsiahlym množstvom spongióznej kosti so širokým medulárnym priestorom 
a pomerne tenkou elastickou kortikalis. Periost je v tomto období pomerne hrubý a pevný, čo vytvára 
podmienky na rýchlu regeneráciu a zabraňuje vytvoreniu rozsiahlej dislokácie fragmentov. 
Zlomeniny s rozsiahlou dislokáciou a kominutívne zlomeniny sú zriedkavé, a to len v prípade 
pôsobenia patologickej sily veľkej intenzity.  V období zmiešaného chrupu v dôsledku erupcie trvalých 
zubov a rezultujúcich rastových stimulov narastá sánka v predozadnom aj vertikálnom smere a stáva 
sa viac exponovaná pre vznik úrazu. Prítomnosť neeruptovaných vyvíjajúcich sa zárodkov vytvára 
miesta menej odolné voči násilným silám s väčšou pravdepodobnosťou a možnosťou fraktúry. 
V období, kedy je permanentná dentícia skoro kompletne eruptovaná, približne vo veku 12 rokov,  sa 
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stáva kraniomaxilárny skelet aj napriek ešte pokračujúcemu rastu veľmi podobným dospelému 
(biologicky), a to nie len formou, ale hlavne možnosťami chirurgickej intervencie.                            
Z hľadiska výskytu úrazov tvárového skeletu a konkrétne v oblasti mandibuly je najviac postihnutá 
skupina detí vo veku medzi 6 až 12 rokom. V predškolskom veku sú deti väčšinou pod dozorom 
rodičov, ale pri návšteve školy sú viac menej bez priameho dozoru zapojení do rôznych športových 
aktivít bez osobných skúseností. Deti nad 12 rokov už individuálne zvažujú nástrahy a riziká fyzického 
pohybu a športovej aktivity. Samozrejme, všetky tieto závery sú ovplyvnené individuálnou 
charakteristikou každého jednotlivca. Medzi údajmi o výskyte zlomenín mandibuly v detskom veku sú 
najčastejšie zlomeniny kondylárneho výbežku, nasledujú zlomeniny oblasti symfýzy a tela mandibuly 
a menej častý je výskyt zlomenín oblasti uhla. 
Pri vyšetrení pediatrického pacienta s úrazom v oblasti sánky je potrebná podrobná anamnéza a 
štandardné rtg vyšetrenia, aké sa využívajú aj v skupine „dospelých“ pacientov. V tejto skupine 
pacientov je potrebné zdôrazniť dôležitosť minimálne dvoch projekcií zameraných na oblasť sánky 
(OPG a PA projekciu lebky, prípadne CT, alebo CBCT). Množstvo nedislokovaných zlomenín sánky len 
na základe OPG môže ostať nediagnostikovaných hlavne z dôvodu, že detského pacienta je ťažké 
vyšetrovať rovnakým spôsobom ako dospelého. Pri nejednoznačnom a nejasnom náleze po  
natívnom rtg vyšetrení sa jednoznačne odporúča doplniť CT vyšetrenie, hlavne pri podozrení na 
zlomeninu kondylárnych výbežkov a podobne v súvislosti s polytraumou.   
 
Kondylárne zlomeniny v detskom veku sú špecifické z viacerých dôvodov. Veľká skupina týchto 
poranení zostáva z rôzných dôvodov nediagnostikovaná, a bez ohľadu na to, či je zlomenina 
rozpoznaná, alebo nie, často môže byť príčinou asymetrie v období rastu. 
Príčina zlomeniny je najčastejšie pád na oblasť brady sprevádzaný viac, alebo menej viditeľnou ranou 
v submentálnej oblasti. Kondylárne zlomeniny sú sprevádzané skrátením ramena sánky na 
postihnutej strane. Pri pohyboch je viditeľná deviácia brady na postihnutú stranu spojená 
s prítomnou poruchou zhryzu, na kontralaterálnej strane je otvorený zhryz. Pri obojstranných 
zlomeninách je z vyššie uvedených dôvodov frontálne otvorený zhryz. 
V ojedinelých prípadoch aj napriek jednostranej, alebo obojstrannej zlomenine kondylov je funkcia 
sánky symetrická a porucha zhryzu nie je prítomná (ojedinele môže nastať podobná situácia aj 
u dospelých). V takýchto prípadoch tekutá strava a dlhodobé pozorovanie je dostatočný liečebný 
postup a výsledky sú uspokojivé. 
Na rozdiel od dospelých pacientov, v detskom veku prevažujú zlomeniny vysoké, intrakapsulárne. 
Vyplýva to hlavne z anatómie - v období vývoja a rastu sánky je kondylárny výbežok pevný a krátky. 
Na rozdiel od tendencie liečby kondylárnych zlomenín v dospelosti chirurgicky v detskom veku stále 
prevažuje konzervatívny prístup. Tento prístup vychádza z klinických a experimentálnych skúseností. 
V dospelosti pri konzervatívnej liečbe prebiehajú adaptačné pochody v anatomicky postihnutej 
oblasti, v detskom veku  prebieha rýchla a progresívna remodelácia celého kondylárneho systému. 
Konzervatívna liečba bez intermaxilárnej fixácie a postupnou, neskôr intenzívnou fyzioterapiou je 
racionálnym terapeutickým riešením. 
Získavaním väčších skúseností, ale hlavne lepším porozumením adaptačných a remodelačných 
procesov sa názory na použitie intermaxilárnej fixácie úplne zmenili. V detskom veku bolo zaužívané 
obdobie 14 dní intermaxilárnej fixácie, bolo to obdobie v priebehu ktorého postupne ustúpili priame 
dôsledky úrazu, hlavne opuch a bolesť. V súčasnosti je tendencia úplnej eliminácie intermaxilárnej 
fixácie nielen v detskom veku. Pohyby v čerstvo poranej oblasti, t.j. pohyby sánky sú obmedzené 
prirodzenou reakciou pacienta na poúrazovú bolesť a prítomný opuch. Práve vysoký adaptačný 
a remodelačný potenciál v detskom veku a aj krátkodobá intermaxilárna fixácia  negatívne vplývajú 
na rastový a funkčný potenciál pacienta. 
Potrebné je dlhodobé pozorovanie a dispenzarizácia pacientov až do obdobia ukončenia rastu. 
Dlhodobý dohľad je potrebný hlavne z hľadiska vysokého rizika rozvoja ankylózy. Ako už bolo 
spomenuté, riziko rozvoja ankylózy je v prípade odbornej starostlivosti a opakovaných kontrol malé. 
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Aj napriek odbornej starostlivosti a počiatočnej dobrej funkcii môže dôjsť k poruche funkcie 
s prítomným uchyľovaním a následnou poruchou rastu.  
 
V skupine starších pacientov nad 12 rokov je možné usmerňovať funkciu a predchádzať asymetrii 
vývoja dlhodobým elastickým vedením. U mladších skupín môže nasadenie elastického vedenia 
vytvárať efekt obmedzenia funkcie ako pri rigidnej IMF. Vzniknuté poruchy rastu je vhodné  riešiť po 
ukončení skeletálneho rastu konvenčnými metódami z oblasti ortognátnej chirurgie. V literatúre sa 
uvádza asi 10% výskyt deformácií a asymetrií sánky v dôsledku nediagnostikovanej, alebo aj 
diagnostikovanej a odborne vedenej  funkčnej terapii  pri  abrupciách kondylu.   
Dôležitou otázkou v problematike liečby zlomenín sánky v detskom veku je výber osteosyntetického 
materiálu. Už z vyššie uvedených dôvodov vyplýva, že na rozdiel od dospelej populácie využitie 
systémov miniplatní a skrutiek nie je univerzálne. V detskej traumatológii boli využívané fixačné 
pomôcky z resorbovateľného materiálu. Tieto materiály boli neskôr využívané aj v ortognátnej 
chirurgii. Tak, ako aj rôzne iné príklady z medicíny, resorbovateľné fixačné materiály nie sú všeliek 
v detskej traumatológii, ale len rozširujú možnosti chirurgickej liečby. Negatívom tohto systému je 
veľkosť platní a hlavne skrutiek, ktorá presahuje potreby šetrnej fixácie a zachovania zárodkov trvalej 
dentície. V prípadoch prítomnej mliečnej, alebo zmiešanej dentície je problém vyhnúť sa poškodeniu 
zubných zárodkov trvalej dentície práve pre nízku pevnosť a veľkosť skrutiek. Degradácia materiálu 
prebieha formou zápalu s tvorbou granulačného tkaniva, prípadne až sterilných abscesov, čo môže 
negatívne ovplyvniť kostné hojenie.   

Liečba zlomenín sánky aj  kondylárneho výbežku v detskom veku napriek výbornému hojacemu 
a remodelačnému potenciálu,  stále zostáva pomerne zložitý problém. Pretrváva riziko asymetrického 
vývoja sánky a riziko problémov s funkciou TMK. Najracionálnejšia cesta sa ukazuje monočeľustná 
fixácia pomocou drôtených cirkumdentálnych ligatúr v mieste zlomeniny, pri starších pacientoch so 
zmiešaným chrupom fixácia pomocou miniplatne a skrutiek na dolnom okraji sánky. Podľa viacerých 
štúdií rigidná intermaxilárna fixácia, aj keď len kratkodobá, neprináša želateľné zlepšenie,  skôr 
naopak - okrem nepohodlného obmedzenia pacienta má aj negatívny vplyv na vývoj a regeneráciu 
svalov a okolitých štruktúr TMK.  
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6. Záver 

    V závere monografie zameranej na zlomeniny kondylárneho výbežku sánky a poruchy funkcie TMK 
je potrebné zopakovať niektoré najdôležitejšie poznatky.  Trauma v oblasti temporomandibulárneho 
kĺbu vytvára komplexné poranenie celého pohybového aparátu mandibuly.  V celom období života 
môže mať poranenie negatívny vplyv na kvalitu života. Na rozdieľ od poranenia iných oblasti sánky, 
prípadne strednej tretiny tváre, kde porucha kontinuity kosti sa po adekvátnej liečbe zahojí spravidla 
bez následkov.  V prípade poranenia, tj. zlomenín v oblasti kondylu mandibuly dochádza ku 
komplexnému poraneniu kostných tkanív v spojení s poranením citlivých vnútrokĺbových štruktúr 
TMK, chrupavkových povrchov a disku. Prítomnosť komplexného poranenia intraartikulárnych 
štruktúr dokazujú peroperačné intraartikulárne artoskopické nálezy uvedené vyššie. Z týchto 
dôvodov je možný vznik a vývoj negatívnych funkčných následkov aj v horizonte viac rokov.  

     Skúsenosti autora, ale aj publikované závery dokazujú negatívny vplyv prípadnej, aj krátkodobej 
intermaxilárnej fixácie.  To úplne vylučuje potrebu dlhodobej intermaxilárnej fixácie ako liečebnej 
metódy.  

    Neustále zvyšujúci sa trend chirurgickej liečby zlomenín kondylárného výbežku všetkých úrovní je 
zameraný na anatomickú rekonštrukciu poranených štrukktúr kĺbu, vrátane disku. Existujú klinické 
dôkazy, že skorá anatomická rekonštrukcia kĺbových štruktúr je dôležitým predpokladom začiatku 
postupnej a hlavne skorej rehabilitácie. Rehabilitácia, v tomto prípade pasívny pohyb sánky pri  
rozprávaní, neskôr pri aktívnych pohyboch, je predpokladom zvýšeného prekrvenia, zvýšeného 
metabolizmu, ktorý vytvára optimálne podmienky hojenia kostnej traumy a regenerácie poranení 
mäkkých tkanív kĺbových štruktúr.   

Ako bolo opakovane spomenuté v súčastnosti neexistuje ideálny ani univerzálny chirugický prístup 
v liečbe zlomenín kondylárneho výbežku sánky.  Navrhované a opísané prístupy vytvárajú optimálne 
podmienky na dokonalú repozíciu a fixáciu fragmentov. Eliminácia peroperačných, ale aj 
pooperačných komplikácii nezabezpečí žiadny z uvedených prístupov. Potrebná je koncentrácia 
pacientov do traumatických centier, získavanie skúseností, čo v konečnom dôsledku prináša úspech 
s minimom komplikácií pre pacienta.  

Celkový trend chirurgickej liečby zlomenín kondylárneho výbežku sánky všetkých úrovní a postupné 
rozširovanie indikácií v detskom veku sleduje spoločný cieľ. Minimalizovať bezprostredné následky 
úrazu a rýchly návrat pacientov všetkých vekových kategórií do normálneho života. Druhý, nie menej 
dôležitý cieľ je minimalizácia možných funkčných negatívnych následkov podobne vo všetkých 
vekových kategóriách. V skupine dospelých pacientov v období po ukončení rastu je potrebná 
dlhodobá dispenzarizácia za účelom kontroly voľnej funkcie TMK obojstranne. V skupine pacientov 
v období rastu je účelom dlhodobej dispenzarizácie okrem kontroly funkcie TMK aj hodnotenie 
medzičeľustných vzťahov, prípadne vývoja asymetrie tváre. 

Celá komplexná a dlhodobá snaha hodnotiť a kontrolovať pacientov všetkých vekových skupín 
sleduje jeden spoločný cieľ vyhnúť sa najťažšej komplikácii, ankylóze TMK. 

Autor predpokladá, že predložená monografia si nájde svojich čitateľov a prispeje k naplneniu 
hlavného cieľa, oboznámiť študentov lekárskej fakulty, ale aj odborníkov zaoberajúcich sa 
problematikou úrazov, eliminovať následky zlomenín kondylárneho výbežku v našej populácii.               
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