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1	 Aυτί

Εφαρμοσμένη	Ανατομία	και	
φυσιολογία

 ■ Εμβρυολογία

Έσω	ους.	Τα αισθητήρια όργανα της ακοής και της 
ισορροπίας αναπτύσσονται από το εξώδερμα. Ο υμε-
νώδης λαβύρινθος αναπτύσσεται από το ωτικό πλα-
κόδιο του εξωδερματος. Ο εμβρυικός μεσεγχυματικός 
ισ τός που περιβάλει τον υμενώδη λαβύρινθο μετα-
τρέπεται σε χόνδρο και μέσω μιας διαδικασίας μετα-
σχηματισμού σε ένα λεπτό δίκτυο που σχηματίζει το 
εσωτερικό στρώμα του περιλεμφικού διαστήματος. Το 
εξωτερικό στρώμα του χόνδρου σχηματίζει τη λαβυριν-
θική κάψουλα.

Μέσο	ους.	Η ευσταχιανή σάλπιγγα και ο βλεννογόνος 
του μέσου ωτός προέρχονται από ένα εκκόλπωμα του 
πρώτου βραγχιακού τόξου(ενδόδερμα).

Σφύρα και ο άκμονας αναπτύσσονται από χόνδρο, ο 
οποίος αναδύεται από το πρώτο βραγχιακό τόξο και νευ-
ρώνεται από το τρίδυμο νεύρο. Ο αναβολέας αναπτύσσε-
ται από το δεύτερο βραγχιακό τόξο και αναπτύσσεται από 
το προσωπικό νεύρο.

Ο μυξηματώδης εμβρυικός συνδετικός ιστός βρίσκε-
ται μεταξύ εισολκών του ενδοδέρματος και του εκτοδέρ-
ματος και σχηματίζει την κοιλότητα του μέσου ωτός. Αν 
ο μυξηματώδης αυτός ιστός δεν υποστραφεί κατάλληλα 
μετά τη γέννηση, η επιτυμπανική εσοχή παραμένει σαν 
μία στενή σχισμή. Η σχισμή αυτή αποφράσσεται εύκολα 
από φλεγμονή και δημιουργείται προδιάθεση για ανά-
πτυξη χρόνιας ωτίτιδας.

Έξω	ους.	Ο έξω ακουστικός πόρος και η τυμπανική 
μεμβράνη αναπτύσσεται από ένα εκκόλπωμα του εκτο-
δέρματος ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο βραγ-
χιακό τόξο. Οι διαταραχές ανάπτυξης μπορεί ως εκ 
τούτου να προκαλούν ανωμαλίες τόσο του έξω όσο και 
του μέσου ωτός. Οι αμφοτερόπλευρες βλάβες που προ-
καλούν σοβαρού βαθμού βαρηκοΐα αγωγιμότητας ή μία 
δυσμορφία όταν που δεν είναι ανεκτή σε αισθητικό και 
ψυχολογικό επίπεδο, πρέπει να διορθώνονται, τόσο 
για αισθητικούς όσο και για λειτουργικούς λόγους (βλ 
σελ 49 και 94) (Εικ	1.1,	1.2).
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Εικ.	1.1	Α,Β   Ανάπτυξη του έξω ωτός.  Α) Έμβρυο 11 χιλιοστών, 
πλάγια όψη. Β) Ανάπτυξη του έξω ωτός από έξι ακρολοφίες που 
προέρχονται από το πρώτο και το δεύτερο βραγχιακό τόξο. 1, 
Τράγος 2, Σκέλος της έλικας 3, Έλικα 4,	Σκέλος της ανθέλικας 
5,	Ανθέλικα 6,	Αντίτραγος 7, Πρώτο βραγχιακό τόξο 8, Βραγχιακή 
σχισμή 9,	Δεύτερο βραγχιακό τόξο 10, Ωτικός δίσκος. 

Α

Β

 ■ Βασική	Ανατομία

Το σύστημα της ακοής και της ισορροπίας περιλαμβά-
νει τις περιφερικές συσκευές υποδοχής (σε απόλυτες 
έννοιες, το αυτί), τις νευρικές οδούς και τα αντίστοιχα 
κέντρα στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Ως εκ τούτου 
μπορούν να διακριθούν δύο βασικές υποκατηγορίες:
Περιφερικό τμήμα :
• Το έξω, μέσο και έσω ους 
• Η VIII εγκεφαλική συζυγία που περιλαμβάνει το 

αιθουσαίο και το κοχλιακό νεύρο

Κεντρικό τμήμα: 
• Κεντρομόλες ακουστικές οδοί
• Ακουστικά κέντρα στο φλοιό και την υποφλοιώδη 

περιοχή.
• Κεντρικός μηχανισμός ισορροπίας
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Σημείωση:	Για την ακριβή τοποθέτηση του ωτοσκοπί-
ου απαιτείται η μετακίνηση του χόνδρινου τμήματος 
του έξω ακουστικού πόρου προς τα πίσω και άνω προ-
κειμένου να ευθυγραμμιστεί με το οστέινο. 

Α Β

Το ανατομικό όριο μεταξύ του περιφερικού και του 
κεντρικού τμήματος είναι το σημείο εισόδου της όγδοης 
εγκεφαλικής συζυγίας στον εγκέφαλό, (η γεφυροπα-
ρεγκεφαλιδική γωνία) στην οποία το περιφερικό τμήμα 
του αιθουσαιοκοχλιακού νεύρου μεταπίπτει σε κεντρικό, 
επενδυόμενο από νευρογλοιακά κύτταρα. Από λειτουργι-
κής άποψης, ωστόσο, οι περιφερικοί νευρώνες καταλή-
γουν στα πρωτογενή κέντρα.

 ■ Έξω	Ους	

Το πτερύγιο αποτελείται από ένα πλαίσιο από ελα-
στικό χόνδρο που καλύπτεται από δέρμα (Εικ.	1.3). 
Μπροστά του βρίσκεται η κροταφογναθική άρθρωση 
και πίσω η μαστοειδής απόφυση. Το δέρμα προσφύ-
εται περισσότερο στερεά στο περιχόνδριο στην πρό-

σθια επιφάνεια και πιο χαλαρά στην οπίσθια. Για το 
λόγο αυτό, κακώσεις της πρόσθιας επιφάνειας είναι 
πιθανότερο να οδηγήσουν σε αποσύνδεση του δέρμα-
τος από το στρώμα του περιχονδρίου και στο σχηματι-
σμό αιματώματος (βλ σελ. 55).

Ο έξω ακουστικός πόρος έχει μήκος περίπου 3 εκα-
τοστά. Το εξωτερικό του τμήμα είναι χόνδρινο και το εσω-
τερικό οστέινο. Το χόνδρινο τμήμα του πόρου είναι κοίλο 
και σχηματίζει γωνία με το οστέινο τμήμα. Με τον τρόπο 
αυτό η τυμπανική μεμβράνη και το μέσο ους που βρίσκε-
ται πίσω της προστατεύονται από τραυματισμό.

Εικ.	1.2	Α,Β			Στάδια ανάπτυξης του έξω ακουστικού πόρου, του 
μέσου ωτός και του λαβυρίνθου. Ο επιθηλιακός σάκος του έξω 
ακουστικού πόρου μαζί με τον τυμπανικό δακτύλιο ανοίγει με 
τη διαδικασία της επιθηλιακής απόπτωσης, τον έβδομο μήνα.  
Το μεσέγχυμα από το οποίο παράγεται ο αναβολέας αναπτύσ-
σεται από το δεύτερο βραγχιακό τόξο. Οι υπόλοιπες δομές του 
μέσου ωτός αναπτύσσονται από το πρώτο βραγχιακό τόξο.

Α) Περίπου 8η εβδομάδα. 1, Ωτικό κυστίδιο 2, Πρωτοπαθές 
ακουστικό κανάλι 3, Σωληνοτυμπανική εσοχή 4, Μεσεγχυματι-
κή πύκνωση 5, Ακουστικοπροσωπικό γάγγλιο.
Β) Περίπου 7ος μήνας 2, Πρωτοπαθής ακουστικός πόρος 6, Αρ-
χέγονο των ακουστικών οσταρίων 7, Τυμπανική κοιλότητα 8, 
Απαρχή του λαβυρίνθου.

Το χόνδρινο τμήμα προσφύεται στερεά στο χείλος του 
οστέινου τμήματος με συνδετικό ιστό. Το οστέινο τμήμα 
του πόρου καλύπτεται από ένα λεπτό στρώμα δέρμα-
τος που προσφύεται στο περιόστεο. Δεν περιλαμβά-
νει εξαρτήματα, σε αντίθεση με το χόνδρινο τμήμα 
του πόρου που περιέχει πολλούς θυλάκους τριχών 
και σμηγματογόνους αδένες που παράγουν κυψελίδα 
(φολίδες νεκρών κυττάρων επιδερμίδας, σμήγμα, χρω-
στική) (βλέπε σελ 55).

Ο έξω ακουστικός πόρος στενεύει στη μεσότητά 
του. Ως εκ τούτου, τα ξένα σώματα είναι πιθανό να καθη-
λωθούν στο όριο του οστέινου και του χόνδρινου τμή-

Εικ.	1.3			Τοπογραφία των δο-
μών του έξω ωτός.
1,	Έλικα 2, Ανθέλικα (άνω 
σκέλος, κάτω σκέλος)  
3, Σκαφοειδές βοθρίο  
4, Κύμβη 5, Κόγχη 6, Τράγος 
7,	Αντίτραγος 8, Τριγωνικό 
βοθρίο 9, Λοβίο.
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ματος. Ο χόνδρος του πόρου δε σχηματίζει τόσο ένα 
κλειστό σωλήνα, όσο περισσότερο ένα κανάλι, το οποίο 
στην άνω επιφάνειά του κλείνεται από ινώδη ιστό.

Ο χόνδρος περιλαμβάνει πολλαπλές σχισμές (τις 
σχισμές του Santorini),οι οποίες αποτελούν δυνητική 
οδό μετάδοσης φλεγμονής προς το παρωτιδικό διά-
στημα, την κροταφική περιτονία και τη βάση το κρανίου.

Το πτερύγιο και το χόνδρινο τμήμα του πόρου διαθέ-
τουν πολύ πλούσια λεμφική παροχέτευση σε ένα εκτετα-
μένο δίκτυο παρωτιδικών, οπισθοωτιαίων, ενδοωτιαίων 
και άνω εν τω βάθει αυχενικών λεμφαδένων. Φλεγμονή 
του έξω ακουστικού πόρου και περιοχική λεμφαδενίτιδα 
μπορούν να προκαλέσουν διάχυτο οίδημα των περιο-
χών αυτών.

Η αισθητική νεύρωση παρέχεται από το τρίδυμο, το 
μείζων ωτιαίο και το πνευμονογαστρικό νεύρο, καθώς και 
από αισθητικές ίνες του προσωπικού νεύρου. Ερεθισμός 
του οπίσθιου τμήματος του πόρου διεγείρει το πνευμονο-
γαστρικό νεύρο και μπορεί να προκαλέσει το αντανακλα-
στικό του βήχα. Υπαισθησία του οπίσθιου τμήματος του 
πόρου μπορεί να εμφανιστεί ωα απότοκος της πίεσης του 
προσωπικού νεύρου από ακουστικό νευρίνωμα (δες τη 
συζήτηση για το σημείο Hitselberger στη σελίδα 13 και 
τον Πίνακα	1.13 στη σελίδα 94).

Σχέσεις (Εικ.	1.4) Το χόνδρινο τμήμα του πόρου εφά-
πτεται επί τα πρόσω με την παρωτίδα, επιτρέποντας τη 
διασπορά φλεγμονής ή κακοήθειας. 

Το οπίσθιο-άνω τοίχωμα του οστέινου τμήματος του 
πόρου αποτελεί μέρος του πλάγιου τοιχώματος του αττι-
κού (του φραγμού μεταξύ του έξω ακουστικού πόρου και 

Εικ.	1.4			Τα τρία μέρη του αυ-
τιού: Έξω ους: 1,	Πτερύγιο 2, 
Έξω ακουστικός πόρος  
3,	Τυμπανική μεμβράνη.   
Μέσο ους: 4, Τυμπανική κοιλό-
τητα  5, Ευσταχιανή σάλπιγγα 
6 & 7, Λαβύρινθος με έσω ακου-
στικό πόρο και  ακουστικό και 
αιθουσαίο  
νεύρο 8,	Έσω καρωτίδα  
9,	Χόνδρος της ευσταχιανής 
σάλπιγγας 10, Ανελκτήρας την 
υπερώα 11, Τείνων το  
υπερώιο ιστίο μυς  
12, Τείνων το τύμπανο μυς (μυς 
του Toynbee).

του αττικού), του μαστοειδούς άντρου και του παρακεί-
μενου συστήματος κυψελίδων της μαστοειδούς απόφυ-
σης. Αυτό σημαίνει ότι μία φλεγμονή του μέσου ωτός 
είναι δυνατό να επεκταθεί προς τον έξω ακουστικό πόρο, 
προκαλώντας οίδημα του πρόσθιου και άνω τοιχώμα-
τος ή ένα συρίγγιο σε περίπτωση οξείας μαστοειδίτι-
δας. Η καταστροφή του πλάγιου τοιχώματος του αττικού 
από χολοστεάτωμα μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ανοι-
χτή επικοινωνία μεταξύ του έξω ακουστικού πόρου και 
της κοιλότητας του αττικού ή του μαστοειδούς άντρου.  
Το άνω τοίχωμα του οστέινου τμήματος του έξω ακουστι-
κού πόρου αποτελεί τμήμα της κροταφογναθικής άρθρω-
σης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα κατάγματος 
σε περίπτωση βίαιης πλήξης της κάτω γνάθου.

 ■ Μέσο	Ους	και	Σύστημα	Αερισμού

Η κοιλότητα του μέσου ωτός συνίσταται από ένα ευρύ 
σύστημα αερισμού τροφοδοτούμενο από την ευσταχι-
ανή σάλπιγγα. Περιέχει τα εξής:
• Την ευσταχιανή σάλπιγγα.
• Την τυμπανική κοιλότητα.
• Το μαστοειδές άντρο.

Η ευσταχιανή σάλπιγγα αποτελείται από ένα χόν-
δρινο, κινητό τμήμα που καταλαμβάνει τα 2/3 της και ανα-
κόπτεται από τη βάση του κρανίου και ένα οστέινο τμήμα 
που καταλαμβάνει το υπόλοιπο 1/3. Το οστέινο τμήμα, 
μαζί με τον τείνων το τύμπανο μυ, σχηματίζουν το κυκλο-
τερές μυικό κανάλι του κροταφικού οστού.

Έξω ουςΈσω ους

Μέσο ους
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Εικ.	1.60	Α,Β			Α) Δοκιμασία θέσης (στατική). Η αρχή γίνεται 
στην ύπτια θέση πάνω στην εξεταστική κλίνη, ο ασθενής στρέ-
φεται προς τη δεξιά πλευρά, μετά στρέφεται πάλι στην ύπτια 
θέση και στη συνέχεια στρέφεται αυτή τη φορά προς τα αρι-
στερά. Μετά από αυτό ο ασθενής τοποθετείται σε θέση υπερέ-
κτασης της κεφαλής.

Β) Δοκιμασία θέσης (δυναμική). Γίνεται δυναμική άσκηση. Αρ-
χίζοντας από την καθιστή θέση, ο ασθενής οδηγείται σε θέση 
υπερέκτασης της κεφαλής σε ύπτια θέση (βήμα 1). Στη συνέ-
χεια η κεφαλή στρέφεται προς τα δεξιά και αριστερά και πάλι 
σε θέσεις υπερέκτασης (βήματα 2 και 3).

Εικ	1.61	Α-Γ			Βασικές αρχές των δοκιμασιών διακλυσμού. 
Α) Αλλαγές θερμοκρασίας στην πλαγία επιφάνεια της λαβυ-
ρινθικής κάψας προκαλούν μεταβολές στην πυκνότητα της 
περιλέμφου, οδηγώντας είτε σε εκροή σε κατεύθυνση μακριά 
από την ακουστική ακρολοφία (ψυχρό ερέθισμα) είτε προς την 
ακρολοφία (θερμό ερέθισμα). Η ταλάντωση της αιθουσαίας συ-

σκευής προκαλεί νευρικό ερέθισμα που μεταφέρεται από το αι-
θουσαίο νεύρο (3) στον αιθουσαίο πυρήνα (1) και στον πυρήνα 
των οφθαλμικών μυών (2). 
Β) Εξέταση με τοποθέτησης ηλεκτροδίων.
Γ) Εξέταση με βιντεονυσταγμογράφο.

Βήμα 1

Βήμα 3

Βήμα 2

Νυσταγμός
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Εικ.	1.91	A,B				Ανάπτυξη ενός 
χολοστεατώματος του αττικού.  
Α) Εισολκή και εγκόλπωση της 
χαλαρής μοίρας μέσα στο επιτυ-
μπάνιο ως αποτέλεσμα της εμ-
μένουσας χαμηλής (αρνητικής) 
πίεσης του μέσου ωτός. Το κερα-
τινοποιημένο πλακώδες επιθήλιο 
είναι  ως εκ τούτου μετατοπισμέ-
νο στο μέσο ους. 1, Εγκόλπωση 
της χαλαρής μοίρας, 2, αττικό.
Β) Η χρόνια φλεγμονή προκα-
λεί υπερπλασία του βλεννογό-
νου του αττικού και δυσχεραίνει 
τον επαρκή αερισμό της περιο-
χής. 3, Σάκος χολοστεατώματος, 
4, υπερπλαστικός βλεννογόνος 
και “μεσεγχυματικό μαξιλάρι” 
του αττικού.

Εικ.	1.92			Οδοί επέκτασης του χολοστεατώματος: από το επι-
τυμπάνιο στο αττικό (1) προς τα οπίσω, δια μέσου της μαστο-
ειδούς και του σιγμοειδούς κόλπου (2) του οπισθίου (3) και 
του μέσου κρανιακού βόθρου (4), ή προς τα έσω, προς τον 
έσω ακουστικό πόρο (5) και προς τα πρόσω προς το λαβύριν-
θο (6) ή το κανάλι του προσωπικού νεύρου (βλ Εικ.	1.4).

Συχνά	Διαγνωστικά	Χαρακτηριστικά. Ακτινολογικά: 
Εγκάρσιες και στεφανιαίες τομές αξονικής τομογρα-
φίας υψηλής ευκρίνειας του κροταφικού οστού είναι 
το πλέον χρήσιμο και ευέλικτο εργαλείο για την απει-
κόνιση οστικής καταστροφής στην κορυφή του λιθοει-
δούς, ανωμαλιών μαλακών μορίων στο μέσο ους, και 
επέκτασης του χολοστεατώματος στην κρανιακή κοι-
λότητα. Οι ακτινογραφίες τύπου Schüller και Stenver 
μερικώς μόνο μπορούν να απεικονίσουν το βαθμό 
πνευμάτωσης, αλλά έχουν περιορισμούς στην απεικό-
νιση του μεγέθους της οστικής καταστροφής.

Ακοομετρικά: Το ακοόγραμμα αναδεικνύει βαρηκοΐα 
αγωγιμότητας, που μπορεί να συνδυάζεται και με πτώση 
της οστέινης αγωγής. Επέκταση μέσα στο λαβύρινθο προ-
καλεί προοδευτική νευροαισθητήριο βαρηκοΐα.

Αιθουσαίες δοκιμασίες: Αν η λαβυρινθική κάψα 
είναι ακέραια, δε εμφανίζονται ούτε αυτόματος ούτε 
προκλητός νυσταγμός. Διάβρωση του οριζόντιου ημι-
κύκλιου σωλήνα προκαλεί θετικό σύμπτωμα συριγγίου 
(βλ σελ. 47).

Λειτουργία προσωπικού νεύρου: Διάβρωση του 
καναλιού του προσωπικού νεύρου και της μαστοειδι-
κής ή της λαβυρινθικής του μοίρας, ή επέκταση στον έσω 
ακουστικό πόρο, αρχικά προκαλούν νευραπραξία και 
στη συνέχεια προοδευτική αξονότμηση.

Διαφορική	Διάγνωση
• Ανενεργής χρόνια βλεννογονική φλεγμονή με συμ-

φύσεις ανάμεσα στο ακρωτήριο και την ατροφική 
τεταμένη μοίρα.

• Καρκίνωμα του μέσου ωτός ή του έξω ακουστικού 
πόρου.

• Φυματίωση του μέσου ωτός.
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Εικόνα	1.95Α-Ε			Οι πέντε βασι-
κοί τύποι τυμπανοπλαστικής όπως 
περιγράφηκαν από το  Wullstein.
Α	Tυπος	Ι: απλή μυριγγοπλαστι-
κή. Η διάτρηση της μεμβράνης 
κλείνει με περιχόνδριο ή ιστό.
Β	Τύπος	ΙΙ:	ανακατασκευή της κα-
τεστραμένης οσταριακής αλύσου 
με γεφύρωση του ελλείμματος 
με χρήση αυτόλογου οστού ή μο-
σχευμάτων χόνδρου. 
Γ	Τυπος	ΙΙΙ: απευθείας μετάδο-
ση των ηχητικών κυμάτων από την 
τυμπανική μεμβράνη στον ανα-
βολέα. Δημιουργείται αβαθές τύ-
μπανο.
Δ	τύπος	IV: η οσταρική άλυσος 
απουσιάζει. Ο ήχος μεταφέρεται 
απευθείας στη ωοειδή θυρίδα και 
η δημιουργείται προστασία από 
τον ήχο της στρογγύλης θυρίδας. 
Δημιουργείται μία μικρή τυμπανι-
κή κοιλότητα. 
Ε	τύπος	V:		Σε αυτή την περίπτω-
ση, η ωοειδής θυρίδα είναι τελεί-
ως κλειστή από οστική καθήλωση 
της πλάκας του αναβολέα. Ένα 
παράθυρο δημιουργείται στον 
οριζόντιο ημικύκλιο σωλήνα ού-
τως ώστε ο ήχος να κατευθύνεται 
απευθείας σε αυτή την οπή, όπως 
στην αντίστοιχη επέμβαση επί 
ωτοσκλήρυνσης. 
Οι τύποι IV και V  έχουν εγκαταλει-
φθεί και αντικατασταθεί από την 
τοποθέτηση μιας τεχνητής πλά-
κας του αναβολέα (τύπος IV) ή 
-αντί του τύπου V- με αφαίρεση 
της πλάκας του αναβολέα και το-
ποθετώντας μία οστική, χόνδρινή 
ή συνθετική πρόθεση, όπως στην 
αναβολεκτομή (βλ Εικ.	1.102).

Εξέλιξη	Ειδικών	Μορφών	Χολοστεατώματος
Το χολοστεάτωμα είναι σπάνιο σε νεογέννητα και 
νήπια, αλλά η συχνότητά του αυξάνεται μετά την ηλι-
κία των 6 ετών.

Το χολοστεάτωμα είναι σχετικά σπάνιο στην τρίτη 
ηλικία. Συνήθως επισυμβαίνει ως επανενεργοποίηση 
παλαιότερης φλεγμονής, η οποία λαθροβιεί υποκλινικά 
και μπορεί να εμφανιστεί με επιπλοκές όπως:
• Ζάλη.
• Νευροαισθητήρια βαρηκοΐα ταχέως εξελισσόμενη.
• Παράλυση προσωπικού.
• Μηνιγγίτιδα.

Η λιθοειδίτιδα, λόγω προοδευτικής καταστροφής του 
οστού, σχηματισμού νεκρωμάτων και προσβολής του 
λαβυρίνθου, του καναλιού του προσωπικού νεύρου και 
της κρανιακής κοιλότητας, με κάποιο επισκληρίδιο ή 
υποσκληρίδιο αιμάτωμα, είναι δυνατό να αναπτυχθεί 
υποκλινικά. Ένας προδιαθεσικός παράγοντας είναι ο ο 
διαβήτης λόγω της γενικότερης ανοσοκαταστολής που 
προκαλεί, αλλά και λόγω τοπικών μεταβολικών διατα-
ραχών. Η μετεγχειρητικά αποκατάσταση είναι συχνά 
παρατεταμένη, και η συνολική πρόγνωση πτωχή.
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Εικ.	1.114   Ανατομία της πορεί-
ας του προσωπικού νεύρου σχετι-
κά με τη χειρουργική αποκάλυψή 
του. Ενδοκροταφικό τμήμα:  
1, Μοίρα του έσω ακουστικού πό-
ρου, 2, Λαβυρινθική μοίρα,  
3, Τυμπανική μοίρα, 4,  Μαστοει-
δική μοίρα. Εξωκροταφικό τμήμα: 
5, Μετωπιαίος κλάδος, 6,	ζυγωμα-
τικός κλάδος, 7,	προσωπικός κλά-
δος, 8,	χειλίτης, 9,	τραχηλικός 
κλάδος, 10,	οπίσθιος γναθιαίος 
κλάδος, 11,	τραχηλικό τμήμα,  
14,	εξωκροταφικό τμήμα. Άλλες 
δομές: 12,	πόρος της παρωτίδας, 
13, παρωτίδα.

έλυτρο συνδετικού ιστού που περιβάλλει τις δεσμί-
δες (Εικ.	1.115).

2. Η επανακατεύθυνση συνίσταται στην αποκάλυψη 
του νεύρου σε μία ευρεία περιοχή και σ τη βρά-
χυνση της πορείας του με τη μετακίνηση του νεύ-
ρου έξω από το οστέινο κανάλι. Αυτή η διαδικασία 
επιτρέπει την τελικοτελική αναστόμωση με τοποθέ-
τηση ραμμάτων χωρίς να προκαλείται τάση, ακόμα 
και σε μεγάλα ελλείμματα (Εικ.	1.116).

3. Αυτόλογα νευρικά μοσχεύματα, με χρήση ελεύθε-
ρου μοσχεύματος από το μείζον ωτιαίο νεύρο, το 
γαστροκνήμιο νεύρο και τα νεύρα του βραγχιακού 
τόξου, χρησιμοποιούνται σε περίπτωση που υπάρ-
χουν μεγάλα ελλείμματα που δεν είναι δυνατό να 
να ανασυγκολληθούν χωρίς τάση.

Στις περισσότερες περιπτώσεις μη αναστρέψιμης 
βλάβης του προσωπικού, μπορεί να επιτευχθεί ικανο-
ποιητική λειτουργία του με τη χρήση μίας από αυτές τις 
τεχνικές. Όταν υπάρχει ευρεία ζημιά στο νεύρο και τους 
παρακείμενους ιστούς και ειδικά όταν υπάρχει έλλειμμα 
στη γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία, η επανακινητοποί-
ηση των μιμικών μυών του προσώπου μπορεί να επι-
τευχθεί μόνο με τη χρήση τεχνικών αντικατάστασης του 
νεύρου.

Το περιφερικό κολόβωμα μπορεί να αναστομωθεί με 
ένα κρανιακό νεύρο όπως το ομόπλευρο υπογλώσσιο ή 
το παραπληρωματικό νεύρο. Μονήρεις κλάδοι της λει-
τουργούσας υγιούς πλευράς μπορούν να αναστομωθούν, 

Εικ.	1.115			Ράμμα περινευρίου - νευρειλήμματος. Η ανακατα-
σκευή του περινευρίου ξεκινά με το κεντρικό νευρείλλημμα κι 
ακολουθεί το ράμμα στο επινεύριο. 1,	Περινεύριο 2, επινεύριο 
3, νευρείλημμα.

με χρήση ελεύθερων αυτόλογων νευρικών μοσχευμά-
των, με το προσωπικό νεύρο με τη χρήση διασταυρούμε-
νης (ή προσωπο-προσωπικής) αναστόμωσης. 
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Εφαρμοσμένη	Ανατομία	 
και	Φυσιολογία

 ■ Βασική	Ανατομία

 ■ Εξωτερική	Ρις

Οι υποσ τηρικ τ ικές δομές της ρινός αποτελούν ται 
από οστά, χόνδρους και συνδετικό ιστό. Η Εικόνα	2.1	
παρουσιάζει τα σημαντικότερα σ τοιχεία. Η οστέινη 

ανώτερη μοίρα της ρινικής πυραμίδας συχνά τραυμα-
τίζεται στα τυπικά κατάγματα των ρινικών οστών, όμως 
μπορεί να υποστεί κάταγμα και σε τραυματισμούς της 
κεντρικής περιοχής του προσώπου. Η χόνδρινη κατώ-
τερη μοίρα διατρέχει μικρότερο κίνδυνο, τουλάχιστον 
από ελαφρύ αμβλύ τραυματισμό, λόγω της ελαστικής 
της κατασκευής, βρίσκεται όμως σε κίνδυνο σε τραύμα 
από αιχμηρό αντικείμενο, από κατατεμαχισμό και από 
πυροβόλο όπλο. Το σχήμα, η θέση και οι ιδιότητες 
των ρινικών οστών και χόνδρων έχουν σημαντική επί-

Εικ.	2.1    Ρινικός σκελετός.  
1. μεσόφρυον,  
2. ρινικά οστά,  
3. πλάγιοι ρινικοί χόνδροι, 
4.	χόνδρινη μοίρα ρινικού 
διαφράγματος, 
5. πτερυγιαίοι χόνδροι με 
έξω (α) και έσω σκέλος (β), 
6.	ρινική βαλβίδα μεταξύ 
της κρανιακής μοίρας των 
πτερυγιαίων και της ουραίας 
μοίρας των πλάγιων χόνδρων. 
Ρ Ρίνιον. Το οστέινο τμήμα 
της ρινός είναι εντελώς 
άκαμπτο. Η εύκαμπτη 
χόνδρινη μοίρα ξεκινά από 
το ρίνιον. Το άπω ουραίο 
τμήμα των πλάγιων ρινικών 
χόνδρων έχει τη δυνατότητα 
να κινείται όπως τα φτερά 
πεταλούδας, ενώ η κίνηση 
των πτερυγιαίων χόνδρων 
μοιάζει περισσότερο με 
των φτερών του πουλιού. Το 
ρινικό διάφραγμα αποτελεί το 
σταθερό κέντρο.
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Ριζική Αντρεκτομή Caldwell-Luc
Σήμερα η ριζική χειρουργική δεν αποτελεί πλέον 
πρώτη θεραπεία και ενδείκνυται μόνο σε επέμβαση 
αναθεώρησης (Εικ.	2.67).

Χρησιμοποιείται τοπική ή γενική ενδοτραχειακή 
αναισθησία. Η προσπέλαση επιτυγχάνεται μέσω στοματι-
κής κοιλότητας. Οι μαλακοί ιστοί της παρειάς αποκολλώ-
νται από το κυνικό βοθρίο και δημιουργείται παράθυρο 
στο πρόσθιο τοίχωμα του άντρου. Μετά την αφαίρεση του 
πάσχοντος, δημιουργείται ευρύ παράθυρο στο πλάγιο 
ρινικό τοίχωμα, το οποίο οδηγεί από το άντρο μέσα στον 
κάτω ρινικό πόρο.

Ενδορρινική Αντροστομία
Αυτή αποτελεί ανακουφιστική τεχνική για την υποτροπι-
άζουσα καταρροϊκή γναθιαία κολπίτιδα. μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί τοπική ή γενική αναισθησία. Δημιουργείται 
ευρύ παράθυρο μεταξύ του κάτω ρινικού πόρου και της 
κοιλότητας του άντρου, ενώ ο ιατρός εργάζεται από τη 
ρινική κοιλότητα.

Χειρουργική	Μετωπιαίου	Κόλπου
Ενδορρινικές Μέθοδοι
Οι τύποι ενδορρινικής παροχέτευσης των μετωπιαίων 
κόλπων όπως ορίστηκαν από τον Draf (1991) είναι ως 
ακολούθως (Εικ.	2.68Α-Γ):
• Τύπος I. Απλή παροχέτευση: διάνοιξη του μετωπι-

αίου κολπώματος με αφαίρεση των πρόσθιων ηθμο-
ειδών και παρασκευή μέχρι την πρόσθια βάση 
κρανίου (Εικ.	2.69Α).

• Τύπος IIα. Εκτεταμένη παροχέτευση: διεύρυνση 
της οδού προσπέλασης χωρίς να αγγίξουμε τη 
μέση ρινική κόγχη (Εικ.	2.69Β).

• Τύπος IIβ. Εκτεταμένη παροχέτευση: αφαίρεση 
του έσω τοιχώματος του μετωπιαίου κόλπου από 
το παπυρώδες πέταλο μέχρι το ρινικό διάφραγμα, 
περιλαμβάνοντας το πρόσθιο κάθετο πέταλο της 
μέσης ρινικής κόγχης.

Α ΓΒ Δ

Εικ.	2.65	Α-Δ    Ευρήματα από το βλεννογόνο του γναθιαίου 
κόλπου (τηλεφακοί 0° και 30°).
Α) Φυσιολογικός βλεννογόνος του γναθιαίου κόλπου.
Β) Οδοντική ρίζα στο γναθιαίο κόλπο/

Γ) Αυτό που είναι γνωστό ως ‘ανάγλυφο πλακόστρωτο’ αφή-
νεται να επουλωθεί αυτόματα.
Δ) Οιδηματώδης βλεννογόνος σε οξεία φλεγμονή, με από-
φραξη του φυσιολογικού στομίου.

Εικ.	2.66			Χειρουργικές προσπελάσεις στο γναθιαίο κόλπο. 
1, Οδός υπερκογχικής προσπέλασης, 2, υποκογχική οδός, 3, 
οδός κυνικού βοθρίου.

• Τύπος III. Ενδορρινική μέση παροχέτευση: αφαί-
ρεση αμφοτέρων των εδαφών των μετωπιαίων κόλ-
πων, όπως στον τύπο II και του ρινικού διαφράγματος 
και του διαφράγματος των μετωπιαίων κόλπων δίπλα 
από το έδαφος των μετωπιαίων κόλπων (Εικ.	2.69Γ).
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Ενδοσκοπικές Εγχειρήσεις Σφηνοειδούς Κόλπου
Το στόμιο του σφηνοειδούς κόλπου αναγνωρίζεται στο 
σφηνοηθμοειδικό κόλπωμα, ≈ 10 mm πάνω από την 
κορυφή της χοάνης (ρινικό τμήμα) στο πρόσθιο τοί-
χωμα του σφηνοειδούς, ή το πρόσθιο τοίχωμα του σφη-
νοειδούς αναγνωρίζεται και ανατρείται στην ηθμοειδική 
μοίρα μέσω οπίσθιας ηθμοειδεκτομής (Εικ.	2.76α,β).

Εικ.	2.74	Α,Β				 
Α) MRI που δείχνει 
βλεννοκήλες σε αμφότερους 
τους μετωπιαίους κόλπους 
μετά από αρκετές 
προηγούμενες εγχειρήσεις.
Β)	Ενδοσκοπική εικόνα του 
μετωπιαίου κόλπου μετά από 
επανόρθωση (τηλεφακός 
45°).

Εικ.	2.75	Α-Δ				Βασική αρχή εξωτερικών επεμβάσεων των με-
τωπιαίων κόλπων.
Α) Τομές.
Β) Αφαίρεση οστού με τη μέθοδο Jansen-Ritter.
Γ) Επέμβαση Killian.
Δ) Επέμβαση Riedel.

Εικ.	2.76	Α,Β				Α)	Οστέωμα του αριστερού σφηνοειδούς.
Β) Βλεννοκήλη του σφηνοειδούς κόλπου.

Α Β

Α

Γ

Β

Δ

Α

Β
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Εάν τα τμήματα έχουν ήδη καθηλωθεί ή ενσφηνω-
θεί, πρέπει να υποβληθούν σε επανακάταγμα κατά 
την αντίθετη κατεύθυνση του αρχικού τραυματισμόυ  
(Εικ.	2.101β), ή ακόμα και να επανατοποθετηούν με 
οστεοτομές. Το διάφραγμα πρέπει να ελεγχθεί και 
διορθωθεί εάν είναι αναγκαίο. Τοποθετείται πρόσθιος 
ρινικός επιπωματισμός, και εξωτερικός νάρθηκας για 8 
ημέρες για να εξασφαλισθεί η καθήλωση.

Αντιμετώπιση Σύνθετου Κατάγματος των 
Ρινικών Οστών ή της Ρινικής Πυραμίδας

Εξετάζεται το τμήμα του σκελετού που εμπλέκεται και 
καθαρίζεται προσεκτικά διαμέσου του τραύματος των 
μαλακών ιστών, το οποίο μπορεί να χρειαστεί να επε-
κταθεί. Τα κομάτια επανατοποθετούνται και καθηλώ-
νονται, εαν είναι αναγκαίο, με σύρμα. Οι μαλακοί ιστοί 
συράπτονται, εισάγεται επιπωματισμός και τοποθετείται 
νάρθηκας. Χορηγείται αντιβιοτική κάλυψη.

Εάν οι μαλακοί ιστοί έχουν εκτεταμένο τραυματι-
σμό και παρουσιάζουν ευρήματα μόλυνσης, διόγκωση, 
ή νέκρωση, η θεραπεία ενός σύνθετου κατάγματος των 
ρινικών οστών ίσως χρειάζεται να καθυστερήσει για 
8-14 ημέρες έως να αποκατασταθεί η οξεία αντίδραση 
ισ τού. Η επιλογή σχετικά με το χρόνο χειρουργείου 
για ένα κάταγμα του ρινικού οστού πρέπει να γίνει από 
ρινοχειρουργό (Εικ.	2.102).

Η ανοικτή ανάταξη των καταγμάτων των ρινικών 
οστών και/ή του διαφράγματος ενδείκνυται στις παρα-
κάτω περιπτώσεις:
• Κατάγματα που δεν μπορούν να επανατοποθετη-

θούν χωρίς ανοικτό χειρουργείο.
• Τρώση του δέρματος από οστέινα τμήματα ή τρώση 

των μαλακών μορίων.
• Κατάγματα που απαιτούν άμεση επανόρθωση.
• Σοβαροί ταυτόχρονοι τραυματισμοί με ζωτική ή 

απόλυτη ένδειξη χειρουργείου.

Α Β

Εικ.	2.100	Α,Β	 Ακτινογραφική 
ανατομία της απλής ακτινο-
γραφίας των ρινικών οστών.
1, Ρινικό οστό,  
2, ριζορρίνιο,  
3, ρινογναθιαία ραφή,  
4, μετωπιαίο οστό,  
5, ηθμοειδής αύλακα,  
6, ρινικό τρήμα,  
7, απιοειδές στόμιο,  
8, πρόσθια ριική άκανθα,  
9, φατνιακή απόφυση,  
10, μετωπιαία απόφυση της 
άνω γνάθου,  
11, σκληρή υπερώα,  
12, έξω πλάγιο όριο κόγχου, 
13, ζυγωματικό οστό,  
14, πρόσθιο όριο ηθμοειδούς 
κάθετου πετάλου,  
15, ρινομετωπιαία ραφή.

Εικ.	2.101	Α,Β    
Κάτεγμα του ρινικού οστού.
Α) Από πρόσθιο πλήγμα 
και επανατοποθέτηση με 
ανόρθωση των τμημάτων
Β) Από πλαϊνό πλήγμα και 
επακόλουθη ανάταξη.
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3	 Στόμα	και	Φάρυγγας

Εφαρμοσμένη	Ανατομία	 
και	Φυσιολογία

 ■ Βασική	Ανατομία

 ■ Στοματική	Κοιλότητα

Η στοματική κοιλότητα οριοθετείται επί τα πρόσω από 
τα χείλη, πίσω από την πρόσθια καμάρα, κάτω από το 
έδαφος του στόματος και πάνω από τη μαλακή και τη 
σκληρά υπερώα. Διαχωρίζεται από το στοματοφάρυγγα 
μέσω της οπισθίας καμάρας (Εικ.	3.1,	3.2Α).

Η καμάρα και η ρίζα της γλώσσας σχηματίζουν τον 
ισθμό. Η στοματική κοιλότητα χωρίζεται σε δύο τμή-
ματα από την άνω και την κάτω φατνιακή απόφυση και 
τα δόντια: το πρώτο είναι ο πρόδρομος του στόματος, 
που βρίσκεται μεταξύ των χειλέων και της παρειάς από 
τη μία πλευρά και των δοντιών και της φατνιακής απόφυ-

σης από την άλλη, και της κυρίως στοματικής κοιλότητας 
που οριοθετείται εξωτερικά από τη φατνιακή απόφυση 
και τα δόντια. 

Η σ τοματική κοιλότητα επικοινωνεί φυσιολο -
γικά απευθείας με τον πρόδομο του στόματος και στις 
δύο πλευρές, ακόμα και όταν τα δόντια βρίσκονται σε 
σύγκλειση. Η επικοινωνία γίνεται στο διάστημα ανάμεσα 
στον τελευταίο γομφίο και τον κάδο της κάτω γνάθου. 

Η ανατομική αυτή επικοινωνία έχει πρακτική κλι-
νική σημασία: σε περιπτώσεις καταγμάτων με αναγκαιό-
τητα καθήλωσης της κάτω γνάθου, η σίτιση του ασθενούς 
είναι δυνατή με ειδικό σωληνάριο, ακόμα και όταν τα 
δόντια βρίσκονται αναγκαστικά σε μόνιμη σύγκλιση.

Η γλώσσα γεμίζει τη στοματική κοιλότητα σχεδόν 
πλήρως ακόμα και όταν το στόμα είναι κλειστό (Εικ.	3.2	
Β,Γ). Ο επιφανειακός μυικός τόνος εξασφαλίζει την επαφή 
της γλώσσας με τη μαλακή και τη σκληρή υπερώα, καθώς 
και τη διατήρηση της ικανότητας σύγκλισης του στόματος

Διακρίνονται τα ακόλουθα μέρη της γλώσσας: η 
κορυφή, τα πλάγια τοιχώματα, το σώμα, η βάση, η ράχη 
και η ραχιαία επιφάνεια. 

Η άνω επιφάνεια της γλώσσας καλύπτεται με διαφο-
ροποιημένο επιθήλιο που περιέχει τις τριχοειδείς θηλές 
στην κορυφή, τις μυκητοειδείς θηλές στην κορυφή και τα 
πλάγια, τις περιχαρακωμένες θηλές στο οπίσθιο-πλάγιο 
τμήμα της γλώσσας και τις φυλλοειδείς θηλές. Το όριο 
μεταξύ της σώματος και της βάσης της γλώσσας καθορί-
ζεται από το γευστικό λάμδα, το οποίο έχεις σχήμα V και 
το κεντρικό του τμήμα αποτελεί κατάλοιπο του θυρεο-
γλωσσικού πόρου.

Η βάση της γλώσσας περιέχει τη γλωσσική αμυ-
γδαλή, η οποία μπορεί δυνητικά να αποτελέσει εστία 
φλεγμονής ή και αποστήματος λόγω ύπαρξης ξένου 
σώματος και μπορεί να προκαλέσουν δυσκολία στην 
κατάποση ή την αναπνοή όταν είναι υπερτροφικές.  
Η βάση της γλώσσας αντιστοιχεί στο άνω μέρος της από 
την άνω γωνία της επιγλωττίδας. Τα δύο γλωσσοεπι-
γλωττιδικά βοθρία βρίσκονται στο γωνιώδες διάστημα 
ανάμεσα στην επιγλωττίδα και τη ρίζα της γλώσσας.  
Η εξέταση τους κατά περίπτωση μπορεί να είναι δυσχε-
ρής και είναι πιθανά σημεία εντοπισμού κύστης, ξένου 
σώματος ή κακοήθων όγκων. Σε ασθενείς με απώλεια 
συνείδησης ή υπό γενική αναισθησία, η ρίζα της γλώσ-
σας είναι δυνατό να πέσει προς τα πίσω, αποφράσσοντας 
την είσοδο του λάρυγγα και προκαλώντας μαζί με την επι-
γλωττίδα απόφραξη του ανώτερου αναπνευστικού. Αυτή 
η κατάσταση μπορεί να προληφθεί με την έλξη της γλώσ-
σας προς τα εμπρός και την τοποθέτηση ενός στοματοφα-
ρυγγικού αεραγωγού. 

Η διάταξη των μυών της γλώσσας προσδίδει στο 
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Εικ.	3.1   Ανατομία του στόματος και του φάρυγγα. 1. Ορο-
φή του ρινοφάρυγγα  2.  Στόμιο της ευσταχιανής 3. Μαλακή 
υπερώα  4.Παρίσθμια Αμυγδαλή  5. Σταφυλή  6. Επιγλωττίδα   
7. Υοειδές οστό 8. Υποφάρυγγας 9. Έδαφος του στόματος.

Ρινοφάρυγγας

Στοματοφάρυγγας

Υποφάρυγγας


