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θυρίδας και τελευταία οστεοποιείται η περιοχή της ωο-
ειδούς θυρίδας την 23η εβδομάδα. Σχηματικά η εξέλι-
ξη του ωτικού κυστιδίου και του υμενώδους κοχλία 
παρουσιάζονται στις Εικόνες 1.3 και 1.4. 

Η εμβρυϊκή ανάπτυξη του ωτός είναι μέρος του 

θαύματος της δημιουργίας του ανθρώπινου οργανι-
σμού. Μία προσεκτική μελέτη αυτής της δημιουργίας 
εξηγεί πολλές από τις συγγενείς ανωμαλίες και σύνδρο-
μα που αναμφισβήτητα παρουσιάζουν μεγάλο ενδια-
φέρον από ωτολογικής και γενετικής πλευράς.

Εικόνα 1.3. Η εξέλιξη του ωτικού κυστιδίου σε υµενώδη λαβύρινθο εκ το πλαγίου (Α έως Ε).

Α

∆

Ενδολεµφικός 
πόρος

Ωτικό κυστίδιο

Καταβολή ηµι-
κυκλίου σωλήνα

Σφαιρικό κυστίδιο

Κοχλιακός πόρος

Οπίσθιος ηµικύ-
κλιος σωλήνας

Άνω ηµικύκλιος 
σωλήνας

Οπίσθιος ηµικύ-
κλιος σωλήνας

Σφαιρικό κυστίδιο

Κοχλιακός πόρος

Έξω ηµικύκλιος 
σωλήνας

Κοχλιακός πόρος

Ενδολεµφικός θύλακας

Ενδολεµφικός 
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Κοχλίας

Λήκυθος

Ελλειπτικό κυστίδιο

Σφαιρικό κυστίδιο

Ηµικύκλιοι σωλήνες

Β Γ

Ε



10 Ωτορινολαρυγγολογία: Μέρος A - Ωτολογία – Νευρο-ωτολογία

Εικόνα 2.1. Α. Ωτικό πτερύγιο. B. Μύες του ωτικού πτερυγίου.

A

Το δέρμα είναι στενά προσκολλημένο με τους υπο- •

κείμενους ιστούς στην πρόσθια έξω επιφάνεια του 
πτερυγίου και λιγότερο στην οπίσθια έσω. Για τον 
λόγο αυτόν, σε περιπτώσεις φλεγμονής του πτερυ-
γίου, το οίδημα είναι πιο εμφανές στην εσωτερική 
πλευρά του.
Η νεύρωση του οπίσθιου και κατώτερου τμήματος  •

της πλάγιας επιφάνειας του ωτικού πτερυγίου πα-
ρέχεται από το μείζον ωτιαίο νεύρο. Το πρόσθιο 

και άνω τμήμα της δέχεται νευρικές ίνες από τον 
ωτοκροταφικό κλάδο του τριδύμου νεύρου. Η κόγ-
χη νευρώνεται από τον ωτιαίο κλάδο του πνευμο-
νογαστρικού. Το κατώτερο τμήμα της έσω επιφά-
νειας του πτερυγίου δέχεται νευρικές ίνες από το 
έλασσον ωτιαίο νεύρο και το ανώτερο από το έλασ-
σον ινιακό νεύρο. Στην Εικόνα 2.2 απεικονίζεται η 
νεύρωση του πτερυγίου του ωτός.
Η λεμφική παροχέτευση του ωτικού πτερυγίου γί- •

Σκαφοειδές βοθρίο

Ανθέλικα

Κόγχη

Έξω ακουστικός πόρος

Λοβίο

Έλικα Τριγωνικό βοθρίο

Σκέλος ανθέλικας

Σκέλος της έλικας

Πρόσθια εντοµή

Τράγος

Μεσοτράγειος εντοµή

Αντίτραγος

Οπίσθιος 
ωτιαίος µυς

Άνω ωτιαίος µυς

Πρόσθιος 
ωτιαίος µυς

Μύες της έλικας

Μυς του τράγου

Λοξός µυς

Οπίσθιος 
ωτιαίος µυς

Εγκάρσιος µυς

B
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Εικόνα 2.3. Λεµφική παροχέτευση του ωτικού πτερυγίου.

Εικόνα 2.2. Νεύρωση του ωτικού πτερυγίου.

νεται μέσω των επιπολής παρωτιδικών και των 
επιπολής τραχηλικών λεμφαδένων (Εικόνα 2.3). Για 
τον λόγο αυτό σε προχωρημένα καρκινώματα του 
πτερυγίου και του έξω ακουστικού πόρου πρέπει, 
εκτός από την εκτομή του πρωτοπαθούς όγκου, να 
γίνεται και παρωτιδεκτομή καθώς και λεμφαδενικός 
καθαρισμός.

Έξω ακουστικός πόρος

Εκτείνεται από το έδαφος της κόγχης μέχρι την τυ- •

μπανική μεμβράνη. Στους ενήλικες έχει μήκος πε-
ρίπου 24 mm (Εικόνα 2.4).
Το έξω τριτημόριο του έξω ακουστικού πόρου είναι  •

χόνδρινο και αποτελεί τη συνέχεια του χόνδρου του 
ωτικού πτερυγίου. Είναι ένας ατελής χόνδρινος δα-
κτύλιος. Η βάση του αποτελείται από χόνδρο, ενώ 
η κορυφή του από ινώδη συνδετικό ιστό. Το άνω 
έλλειμμα του χόνδρου αντιστοιχεί εξωτερικά στο Εικόνα 2.4. Επιµήκης τοµή του έξω ακουστικού πόρου.

κενό μεταξύ της έλικας και του τράγου και ονομά-
ζεται πρόσθια εντομή (Incisura). Τα έσω 2/3 του 
έξω ακουστικού πόρου αποτελούνται από οστό.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν ελ- •

λείμματα στο χόνδρινο τμήμα του έξω ακουστικού 
πόρου, όπως οι σχισμές του Santorini, οι οποίες 
αποτελούν δυνητικές οδούς επέκτασης μόλυνσης 
μεταξύ του ακουστικού πόρου και του παρωτιδικού 
αδένα.
Υπάρχει ένα στενωτικό τμήμα στο σημείο συνένω- •

σης οστού-χόνδρου, το οποίο ονομάζεται ισθμός.
Κατά την τοποθέτηση του ωτοσκοπίου στον έξω  •

Ωτικό πτερύγιο

Χόνδρινη µοίρα

Οστέινη µοίρα

Τυµπανική 
µεµβράνη

A

B

Μείζον 
ωτιαίο 

νεύρο (Α2, 
Α3)

Ωτοκροτα-
φικό νεύρο 
(τρίδυµο)

Ωτοκροταφικό νεύρο 
Ωτιαίος κλάδος του 
πνευµονογαστρικού

Έλασσον ινιακό 
νεύρο (Α2) Μείζον ωτιαίο νεύρο

Οπισθοωτιαίοι 
λεµφαδένες Επιπολής 

τραχηλικοί 
λεµφαδένες

Επιπολής παρωτιδικοί 
λεµφαδένες
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ακουστικό πόρο για την επισκόπηση αυτού καθώς 
και του τυμπανικού υμένα, είναι σημαντικό να αντι-
ληφθούμε ότι έχει σχήμα S. Το έξω-χόνδρινο τμήμα 
του πόρου έχει μια κλίση προς τα πάνω και πίσω, 
ενώ το έσω-οστέινο τμήμα έχει κλίση προς τα κάτω 
και μπροστά. Το εξωτερικό τμήμα μπορεί να ευθει-
αστεί με την ανασήκωση του κινητού τμήματος του 
ωτικού πτερυγίου και την άσκηση έλξης προς τα 
πίσω και έξω.
Στα νεογνά και στα βρέφη ο έξω ακουστικός πόρος  •

είναι μικρότερος σε μήκος από αυτόν των ενηλίκων, 
γιατί το οστέινο τμήμα του, που αποτελείται από το 
μαστοειδές και το τυμπανικό τμήμα του κροταφι-
κού, αργεί να σχηματιστεί.
Νεύρωση: •  Το πρόσθιο τοίχωμα του έξω ακουστικού 
πόρου νευρώνεται από τον ωτοκροταφικό κλάδο 
του τριδύμου νεύρου και το οπίσθιο τοίχωμα από 
τον ωτιαίο κλάδο του πνευμονογαστρικού (νεύρο 
του Arnold) και κλάδους επίσης από το γλωσσο-
φαρυγγικό νεύρο.
Δέρμα:  • Ο έξω ακουστικός πόρος καλύπτεται από 
δέρμα που βρίσκεται σε συνέχεια με το δέρμα του 
ωτικού πτερυγίου. Οι θύλακοι των τριχών, οι σμηγ-
ματογόνοι αδένες και οι αδένες που παράγουν κυ-
ψέλη εντοπίζονται στο χόνδρινο τμήμα του, ενώ 
στο οστέινο τμήμα του απουσιάζουν.

Τυμπανική μεμβράνη (Εικόνα 2.5)

Η τυμπανική μεμβράνη σχηματίζει το έσω τοίχωμα  •

του έξω ακουστικού πόρου και το μεγαλύτερο τμή-
μα του έξω τοιχώματος της κοιλότητας του μέσου 
ωτός.
Βρίσκεται προσκολλημένη εντός της  • τυμπανικής αύ-
λακας, στο έσω τελικό τμήμα του οστέινου πόρου.
Αποτελείται από τρία στρώματα. Αυτά είναι τα εξής:  •

ένα εξωτερικό στρώμα από πλακώδες επιθήλιο, ένα 
μεσαίο ινώδες στρώμα και ένα εσωτερικό στρώμα 
από βλεννογόνο.
Ο τυμπανικός υμένας έχει κωνικό σχήμα και το ση- •

μείο που αντιστοιχεί στην κορυφή του κώνου ονο-
μάζεται ομφαλός.
Η  • λαβή της σφύρας είναι προσκολλημένη στην έσω 
επιφάνεια της τυμπανικής μεμβράνης και το ανώ-
τερο τμήμα της αποτελεί την κεφαλή, ενώ η πλάγια 
ή βραχεία απόφυσή της εξέχει από το ανώτερο 
άκρο της λαβής.
Από τη βραχεία απόφυση της σφύρας, εκφύονται  •

η πρόσθια και η οπίσθια σφυριαία πτυχή, οι οποί-

ες εκτείνονται κατά μήκος της εσωτερικής επιφά-
νειας της τυμπανικής μεμβράνης και προσφύονται 
στα πρόσθια και οπίσθια άνω άκρα του τυμπανικού 
τμήματος του κροταφικού οστού, που έχει σχήμα 
U. Το μεγαλύτερο, πιο τεταμένο, παχύτερο τμήμα 
της τυμπανικής μεμβράνης, που βρίσκεται κάτω από 
τη βραχεία απόφυση της σφύρας και τις σφυριαίες 
πτυχές ονομάζεται τεταμένη μοίρα (pars tensa). Το 
μικρότερο, λεπτότερο και πιο χαλαρό άνω τμήμα 
της τυμπανικής μεμβράνης, που προσφύεται χαλα-
ρά προς τα πάνω στο λεπιδοειδές οστό, ονομάζεται 
χαλαρή μοίρα ή μεμβράνη του Schrapnell (pars 
flaccida) (Εικόνα 2.6).
Στην περιφέρεια της τυμπανικής μεμβράνης, το  •

ινώδες στρώμα γίνεται πυκνό, σχηματίζοντας έναν 
ινοχόνδρινο δακτύλιο, τον τυμπανικό δακτύλιο, που 
καθηλώνεται εντός της τυμπανικής αύλακας (Εικόνα 
2.8). Ο τυμπανικός δακτύλιος και το ινώδες στρώμα 
της τυμπανικής μεμβράνης είναι ατελή προς τα 
πάνω σχηματίζοντας έτσι την εντομή του Rivinus 
ή τυμπανική εντομή.
Η •  νεύρωση (Εικόνα 2.7) του πρόσθιου μισού της 
έξω επιφάνειας της τυμπανικής μεμβράνης παρέ-
χεται από τον ωτοκροταφικό κλάδο του τριδύμου 
νεύρου και του οπίσθιου από τον ωτιαίο κλάδο του 
πνευμονογαστρικού (νεύρο του Arnold). Η έσω 
επιφάνειά του νευρώνεται από το γλωσσοφαρυγ-
γικό νεύρο.

Εικόνα 2.5. Τυµπανική µεµβράνη.

Βραχεία 
απόφυση

Άκµονας

Σφύρα

Βραχεία απόφυση 
της σφύρας

Λαβή της σφύρας

Οµφαλός

Τυµπανικός δακτύλιος
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Β. Τον υμενώδη λαβύρινθο, που περικλείεται από τον 
οστέινο λαβύρινθο.
Ο χώρος μεταξύ του οστέινου και του μεμβρανώδους 

λαβυρίνθου ονομάζεται περιλεμφικός χώρος και είναι 
πλήρης ενός υγρού, που ονομάζεται περίλεμφος. Ο μεμ-
βρανώδης λαβύρινθος πληρούται από ένα διαφορετικής 
σύστασης υγρό, που ονομάζεται ενδόλεμφος.

Οστέινος λαβύρινθος

Ο οστέινος λαβύρινθος (Εικόνα 2.41) διαιρείται σε τρεις 
περιοχές: Κοχλίας, αίθουσα και ημικύκλιοι σωλήνες.

Η  • αίθουσα είναι το κεντρικό τμήμα του οστέινου 
λαβυρίνθου και εντοπίζεται μεταξύ του έξω τμήμα-
τος του έσω ακουστικού πόρου, αποτελώντας το έξω 
τοίχωμά του και της κοιλότητας του μέσου ωτός.

Εικόνα 2.41. Οστέινος λαβύρινθος.

Εικόνα 2.42. Σχηµατική 
παράσταση έσω τοιχώµατος 
της αίθουσας του δεξιού 
έσω ωτός.

Προς τα εμπρός επικοινωνεί με την  • αιθουσαία κλί-
μακα του κοχλία και προς τα πίσω με τους ημικύ-
κλιους σωλήνες (5 στόμια), όπως φαίνεται στην 
Εικόνα 2.42.
Οι διαστάσεις της αίθουσας σε σχήμα και μέγεθος  •

είναι παρόμοιες με αυτές μίας ταμπλέτας ασπιρίνης 
(5 mm Χ 5 mm X 3 mm).
Στο έξω τοίχωμα της αίθουσας βρίσκεται η  • ωοειδής 
θυρίδα, που σφραγίζεται από τη βάση του αναβο-
λέα.
Το έσω τοίχωμα της αίθουσας παρουσιάζει τα πα- •

ρακάτω οδηγά ανατομικά σημεία: προς τα εμπρός 
ένα εντύπωμα, το σφαιρικό εντύπωμα, για το σφαι-
ρικό κυστίδιο του υμενώδους λαβύρινθου. Από το 
εντύπωμα αυτό διέρχονται οι ίνες του κάτω αιθου-
σαίου νεύρου. Το σημείο αυτό ονομάζεται μέση 

Λήκυθος του πρόσθιου-άνω 
ηµικύκλιου σωλήνα

Ωοειδής θυρίδα

Αίθουσα 

Κοχλίας

Στρογγύλη θυρίδαΛήκυθος του οπίσθιου 
ηµικύκλιου σωλήνα

Λήκυθος του οριζόντιου 
ηµικύκλιου σωλήνα

Κοινό σκέλος

Άνω ηµικύκλιος σωλήνας
Πυραµίδα της αίθουσας

Σφαιρικό εντύπωµα

Αιθουσαία ακρολοφία

Αιθουσαία κλίµακα 

Τυµπανική κλίµακα
Ελλειπτικό 
εντύπωµα

Οπίσθιος ηµικύκλιος 
σωλήνας

Στόµιο του υδραγωγού 
της αίθουσας

Οριζόντιος ηµικύκλιος σωλήνας

Άνοιγµα του  κοινού σκέλους
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τρηματώδης κηλίδα. Προς τα πίσω βρίσκεται το 
ελλειπτικό εντύπωμα, που φιλοξενεί το ελλειπτικό 
κυστίδιο. Μεταξύ των δύο αυτών αποφύσεων υπάρ-
χει μια οστέινη ακρολοφία, η αιθουσαία ακρολο-
φία. Αυτή στο ανώτερο σημείο της παίρνει ένα πυ-
ραμοειδές σχήμα και ονομάζεται πυραμίδα της 
αίθουσας. Η πυραμίδα της αίθουσας και το ελλει-
πτικό εντύπωμα εμφανίζουν μια διάτρητη περιοχή 
που ονομάζεται άνω τρηματώδης κηλίδα, διαμέσου 
της οποίας διέρχονται οι ίνες του άνω αιθουσαίου 
νεύρου. Το άνω αιθουσαίο νεύρο νευρώνει τη λή-
κυθο του άνω και οριζόντιου ημικύκλιου σωλήνα 
καθώς και το ελλειπτικό κυστίδιο, το κάτω νευρώνει 
το σφαιρικό κυστίδιο και το οπίσθιο τη λήκυθο του 
οπίσθιου ημικύκλιου σωλήνα.
Το ελλειπτικό εντύπωμα εμφανίζει ένα άνοιγμα για  •

τον υδραγωγό της αίθουσας.
Μέσα στον υδραγωγό της αίθουσας υπάρχει μια  •

μικρή φλέβα καθώς και ο ενδολεμφικός πόρος.
Οι τρεις  • ημικύκλιοι σωλήνες – πρόσθιος κάθετος, 
οριζόντιος, οπίσθιος κάθετος. Κάθε ημικύκλιος σω-
λήνας σχηματίζει τα 2/3 ενός κύκλου και περιέχει τον 
αντίστοιχο υμενώδη ημικύκλιο σωλήνα, που κατα-
λαμβάνει το 1/4 του διαθέσιμου χώρου. Ο υπόλοιπος 
ελεύθερος χώρος ονομάζεται περιλεμφικός χώρος. 
Το πρόσθιο άκρο κάθε σωλήνα διευρύνεται και σχη-
ματίζει τη λήκυθο, η οποία φιλοξενεί μία αντίστοιχη 
διεύρυνση του υμενώδους πόρου, που ονομάζεται 
ληκυθαία ακρολοφία (τελικό αιθουσαίο όργανο).
Ο  • οριζόντιος ημικύκλιος σωλήνας σχηματίζει με 
το οριζόντιο επίπεδο γωνία 30 μοιρών. 

Το οπίσθιο τμήμα του πρόσθιου ημικύκλιου σωλή- •

να ενώνεται με το άνω σκέλος του οπίσθιου κάθετου 
σχηματίζοντας έτσι το κοινό σκέλος.
Ο πρόσθιος με τον οπίσθιο κάθετο ημικύκλιο σω- •

λήνα σχηματίζουν γωνία 90 μοιρών στο κοινό σκέ-
λος.
Ο  • κοχλίας σχηματίζει το πρόσθιο τμήμα του οστέ-
ινου λαβυρίνθου. Είναι ένας κοίλος σωλήνας, που 
σχηματίζει 2 και 3/4 στροφές (έλικες) γύρω από 
έναν οστέινο κώνο που ονομάζεται άτρακτος του 
κοχλία (modiolus) (Εικόνες 2.43, 2.44).
Το οστέινο ελικοειδές πέταλο μαζί με τη βασική  •

μεμβράνη του υμενώδους κοχλία διαιρεί τον αυλό 

Στόµιο κοινού 
σκέλους

Αίθουσα Κοχλίας

Οριζόντια µοίρα προσωπικού νεύρου

Εικόνα 2.43. Αίθουσα, κοχλίας δεξιού ωτός. 

Εικόνα 2.44. Σχεδιάγραµµα 
του δεξιού οστέινου κοχλία.Ελικότρηµα

Αιθουσαία κλίµακα 
προς ωοειδή θυρίδα

Σπειροειδές κανάλι 
της ατράκτου

Τυµπανική κλίµακα 
προς στρογγύλη θυρίδα

Κεντρικό σωληνάριο 
της ατράκτου

Ελικοειδής 
τρηµατώδης ταινία

Άτρακτος

Οστέινο 
ελικοειδές πέταλο
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Εικόνα 2.58. Σχηµατική παρά-
σταση του βυθού του δεξιού έσω 
ακουστικού πόρου.
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Εικόνα 2.57. Αριστερός έσω ακουστικός πόρος και οστέινος 
λαβύρινθος όπως φαίνεται από τη µέση κρανιακή κοιλότητα [1. 
Έσω ακουστικός πόρος, 2. Κοχλίας, 3. Άνω ηµικύκλιος σωλήνας, 
4. Οπίσθιος ηµικύκλιος σωλήνας, 5. Έσω στόµιο του έσω ακου-
στικού πόρου (porus acousticus)].

λεπτή μεμβράνη, που εκτείνεται από την αιθουσαία 
ακρολοφία (άνω τμήμα του ελικοειδούς συνδέ-
σμου) ως την ελικοειδή στεφάνη.
Η •  ελικοειδής στεφάνη εντοπίζεται στο οστέινο ελι-
κοειδές πέταλο και αποτελείται από μια εσωτερική 
αύλακα, που καλύπτεται από επιθηλιακά κύτταρα και 
από μια ελεύθερη επιφάνεια, πάνω στην οποία βρί-
σκεται προσκολλημένος ο καλυπτήριος υμένας.
Τα  • τριχωτά κύτταρα διακρίνονται σε έσω και έξω 
τριχωτά κύτταρα. Τα έσω τριχωτά κύτταρα αποτε-
λούνται από μια σειρά κυττάρων, ενώ τα έξω τρι-
χωτά κύτταρα από τρεις ώς τέσσερις σειρές. Ο 
αριθμός των έσω τριχωτών κυττάρων είναι περίπου 
3.500 και των έξω περίπου 12.000.
Το ελεύθερο άκρο κάθε τριχωτού κυττάρου περιέ- •

χει πολυάριθμους κροσσούς, ο αριθμός των οποίων 
κυμαίνεται από 20 ως 400.
Η  • σήραγγα του Corti αποτελείται από τη συμβολή 
δύο σειρών στηρικτικών κυττάρων, των έσω και έξω 
ραβδίων του Corti. Υπάρχουν περίπου 6.000 έσω 
ραβδία και 4.000 έξω ραβδία 
Τα τριχωτά κύτταρα εναλλάσσονται με τα  • στηρικτι-
κά κύτταρα του Deiter.
Στην περιφέρεια των τριχωτών κυττάρων και των  •

κυττάρων του Deiter υπάρχουν πέντε ή έξι κυλιν-
δρικά κύτταρα, τα κύτταρα του Hensen.
Πιο περιφερικά από τα κύτταρα του Hensen βρί- •

σκονται τα κοντύτερα σε μήκος κύτταρα του 
Claudius, επάνω στην κτενοειδή ζώνη της βασικής 
μεμβράνης.

 Έσω ακουστικός πόρος
Ο έσω ακουστικός πόρος είναι μία σωληνοειδής  •

κατασκευή, η οποία αποτελείται από πρόσθιο τοί-

χωμα, οπίσθιο τοίχωμα, οροφή και έδαφος (Εικόνα 
2.57). Προς τα έξω υπάρχει ένα οστέινο πέταλο, το 
τετρημένο πέταλο, στο οποίο είναι προσκολλημέ-
νες οι μήνιγγες (Εικόνα 2.58).
Το  • τετρημένο πέταλο χωρίζεται από μία εγκάρσια 
οστέινη ακρολοφία (crista calciformis), σε δύο 
άνισα τμήματα. Στο ανώτερο τμήμα εντοπίζονται 
προς τα εμπρός το προσωπικό και το διάμεσο νεύ-
ρο και προς τα πίσω το άνω αιθουσαίο νεύρο. 
Ανάμεσα στο προσωπικό και στο άνω αιθουσαίο 

Περιοχή του προσωπικού νεύρου 
στον έσω ακουστικό πόρο

Κάθετη ακρολοφία (Bill's bar)
Περιοχή του άνω αιθουσαίου νεύρου

Εγκάρσια ακρολοφία

Μοναδικό τρήµα

Περιοχή του κάτω 
αιθουσαίου νεύρου

Τετρηµένος σπειροειδής πόρος 
της περιοχής του κοχλία
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Εικόνα 2.59. Περιεχόµενα του αριστερού έσω ακουστικού 
πόρου όπως φαίνεται από τη µέση κρανιακή κοιλότητα (1. 
Προσωπικό νεύρο, 2. Άνω αιθουσαίο νεύρο, 3. Κάτω αιθουσαίο 
νεύρο, 4. Κοχλιακό νεύρο, 5. Λαβυρινθικό τµήµα του προσωπι-
κού νεύρου, 6. Κάθετη ακρολοφία ή Bill’s bar, 7. Βασική έλικα 
του κοχλία, 8. Έσω στόµιο του έσω ακουστικού πόρου).
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νεύρο υπάρχει ένα τριγωνικό οστικό τμήμα, που 
ονομάζεται κάθετη ακρολοφία ή Bill’s bar (η ονο-
μασία προς τιμή του William House). Αυτό είναι ένα 
πολύ χρήσιμο χειρουργικό οδηγό σημείο για τη δι-
άκριση του προσωπικού από το άνω αιθουσαίο 
νεύρο στη χειρουργική αφαίρεση ενός ακουστικού 
νευρινώματος. Το κατώτερο τμήμα καταλαμβάνεται 
προς τα εμπρός από το κοχλιακό νεύρο και προς 
τα πίσω από το κάτω αιθουσαίο νεύρο. Προς τα 
έσω ο πόρος είναι ανοιχτός, εμφανίζει ωοειδές σχή-
μα και ονομάζεται ακουστικός πόρος (Εικόνα 
2.59).
Στο έξω τμήμα του έσω ακουστικού πόρου, το άνω 

αιθουσαίο νεύρο εντοπίζεται σε ένα επίπεδο χαμηλό-
τερα από το επίπεδο του προσωπικού νεύρου. Προς τα 
πίσω απομακρύνεται από το προσωπικό νεύρο και ει-
σέρχεται σε ένα ξεχωριστό οστέινο κανάλι, το οποίο 
πορεύεται προσθιοπλάγια για να νευρώσει τα ληκυθικά 
άκρα του άνω και οριζόντιου ημικύκλιου σωλήνα. Το 
προσωπικό νεύρο βρίσκεται σε ελαφρά υψηλότερο 
επίπεδο από αυτό του άνω αιθουσαίου νεύρου και πο-
ρεύεται σε στενή σχέση με τον κοχλία. Στη συνέχεια 
πορεύεται τοξοειδώς πρόσθια και άνω, εισερχόμενο 

στον πυθμένα του έσω ακουστικού πόρου, όπου δια-
τρέχει σε ένα ξεχωριστό οστέινο κανάλι και εισχωρεί 
στο κάτω μέσο τμήμα του γονατώδους γαγγλίου. Το 
οστικό τόξο που διαχωρίζει τα δύο αυτά κανάλια είναι 
η κάθετη ακρολοφία ή Bill’s bar. Το τμήμα του προ-
σωπικού νεύρου μεταξύ του πυθμένα του έσω ακου-
στικού πόρου και του γονατώδους γαγγλίου ονομάζε-
ται λαβυρινθικό τμήμα. 

Αρτηρίες του έσω ακουστικού πόρου 
και του έσω ωτός

Η  • έσω ακουστική αρτηρία είναι κλάδος μίας αρτη-
ρίας σε σχήμα αγκύλης, που ονομάζεται αγγειακή 
αγκύλη του στομίου. Η αγγειακή αγκύλη δημιουρ-
γείται στο 80% των περιπτώσεων από την πρόσθια 
κάτω παρεγκεφαλιδική αρτηρία, στο 17% των πε-
ριπτώσεων από την επικουρική πρόσθια κάτω πα-
ρεγκεφαλιδική αρτηρία (κλάδος της βασικής αρ-
τηρίας) και στο 3% των περιπτώσεων από την οπί-
σθια κάτω παρεγκεφαλιδική αρτηρία.
Η αγγειακή αγκύλη βρίσκεται εντός του έσω ακου- •

στικού πόρου στο 40% των περιπτώσεων, στο έσω 
στόμιό του στο 27% των περιπτώσεων και στη γε-
φυροπαρεγκεφαλιδική γωνία στο 33% των περι-
πτώσεων (Εικόνα 2.60).
Η αρτηρία του έσω ακουστικού πόρου είναι μονή- •

ρης στις μισές περιπτώσεις και διπλή στις άλλες 
μισές. Σε περιπτώσεις μονήρους αρτηρίας εντός του 
έσω ακουστικού πόρου, η πιο κοινή εντόπισή της 

Εικόνα 2.60. Σχηµατική παράσταση, όπου απεικονίζονται οι 
διάφορες τοποθεσίες της αγγειακής αγκύλης σε σχέση µε τον 
έσω ακουστικό πόρο.

           1                          2                              3            

 4                         5                              6
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φικά το πραγματικό μηχανικό κέρδος σε συνάρτηση με 
τη συχνότητα του ηχητικού ερεθίσματος (συνάρτηση 
μεταφοράς, transfer function), παρατηρούμε αφενός 
ότι το κέρδος μεταβάλλεται ανάλογα με τη συχνότητα 
(με μέγιστη τιμή τα 20 dB στα 1.000 Hz) και αφετέρου 
ότι υπολείπεται του θεωρητικού κέρδους (Εικόνα 3.9). 

Η διαφορά ανάμεσα στο θεωρητικό και το πραγμα-
τικό κέρδος οφείλεται στους εξής παράγοντες:

Στον τρόπο ταλάντωσης της τυμπανικής μεμβράνης  •

στις υψηλές συχνότητες. Το υδραυλικό μοντέλο 
λειτουργεί με την υπόθεση ότι η τυμπανική μεμβρά-
νη κινείται σαν ένα ενιαίο σώμα και ότι όλα της τα 
τμήματα ταλαντούνται συγχρονισμένα (σε φάση). 
Σε συχνότητες όμως άνω των 1.000 Hz έχει δειχθεί 
ότι ο τρόπος της ταλάντωσης δεν είναι ενιαίος και 
ότι διαφορετικές περιοχές της τυμπανικής μεμβρά-
νης ταλαντούνται σε διαφορετικές φάσεις. 
Στις απώλειες ενέργειας που συμβαίνουν σε κάθε  •

μηχανικό σύστημα. Κατά τη δίοδο του ηχητικού 

σήματος μέσα από την ακουστική οδό, μέρος της 
ενέργειας χάνεται λόγω της σύνθετης ακουστικής 
αντίστασης του συστήματος. Η σύνθετη ακουστι-
κή αντίσταση, όπως προαναφέρθηκε, οφείλεται στη 
μάζα του συστήματος (μάζα των οσταρίων και του 
αέρα της τυμπανικής κοιλότητας), στη δυσκαμψία 
του συστήματος (δυσκαμψία τυμπανικής μεμβράνης, 
δυσκαμψία αρθρώσεων, μυών και τενόντων) και στην 
αντίσταση τριβής. Η αντίσταση λόγω μάζας επη-
ρεάζει τη διάδοση των υψηλών συχνοτήτων, ενώ 
η αντίσταση λόγω δυσκαμψίας επηρεάζει τη δι-
άδοση των χαμηλών συχνοτήτων. 
Σε απώλεια της σύζευξης των οσταρίων σε μεγάλες  •

συχνότητες. Ενώ στις χαμηλές συχνότητες η οστα-
ριακή άλυσος κινείται σαν ένα ενιαίο σώμα, σε συ-
χνότητες άνω των 1.500 Hz υπάρχει μικρή απώλεια 
της σύζευξης στο επίπεδο των αρθρώσεων μεταξύ 
των οσταρίων, με αποτέλεσμα ο αναβολέας να κι-
νείται λιγότερο σε σχέση με τη λαβή της σφύρας.
Σε μεταβολή του άξονα περιστροφής των οσταρίων.  •

Σε χαμηλές συχνότητες ο άξονας περιστροφής περ-
νά μεταξύ του πρόσθιου συνδέσμου της σφύρας και 
του οπίσθιου συνδέσμου του άκμονα. Σε μεγαλύτε-
ρες συχνότητες παρατηρείται μετατόπιση του άξονα 
περιστροφής που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια 
μηχανικού κέρδους του μοχλού των οσταρίων.

Μηχανικός ερεθισμός του κοχλία: 
Oσταριακή και ακουστική σύζευξη

Η τελική μηχανική έξοδος του συστήματος του μέσου 
ωτός είναι η ταλάντωση της βάσης του αναβολέα η 
οποία είναι συζευγμένη με την ωοειδή θυρίδα και η 
πίεση που ασκεί στα υγρά του κοχλία (περίλεμφος). Το 
υγρά του κοχλία είναι πρακτικά ασυμπίεστα και αυτό 

Εικόνα 3.8. Ο υδραυλικός 
µοχλός και ο µοχλός των 
οσταρίων του µέσου ωτός.  

Συχνότητα (Ηz)
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Εικόνα 3.9. Συνάρτηση µεταφοράς του µέσου ωτός.

άξονας περιστροφής

άξονας περιστροφής

σφύρα

τυµπανική 
µεµβράνη

άκµονας
βάση αναβολέα

επιφάνεια τυµπανικής 
µεµβράνης

σύστηµα µοχλού 
οσταρίων

επιφάνεια βάσης 
αναβολέα
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σημαίνει ότι η κίνηση του αναβολέα στην ωοειδή θυρί-
δα προκαλεί ανάλογη κίνηση προς τα έξω της στρογ-
γύλης θυρίδας. Αυτή η σύζευξη μεταξύ της ωοειδούς 
και στρογγύλης θυρίδας μέσω της περιλέμφου είναι 
σημαντική για τον μηχανικό ερεθισμό του κοχλία, που 
όπως θα δούμε αργότερα έγκειται στη δημιουργία ενός 
τρέχοντος κύματος στη βασική μεμβράνη. Είναι σημα-
ντικό να κατανοήσει κανείς ότι το μέγεθος της ταλά-
ντωσης της βασικής μεμβράνης εξαρτάται από τη 
διαφορά της πίεσης μεταξύ της ωοειδούς και της 
στρογγύλης θυρίδας. Σε περίπτωση παθολογίας, όπου 
η διαφορά της πίεσης μεταξύ των δύο θυρίδων ελατ-
τωθεί, τότε θα ελαττωθεί και ο ερεθισμός του κοχλία 
με αποτέλεσμα πτώση της ακοής. 

Ο βασικός μηχανισμός δημιουργίας διαφοράς πίε-
σης στις δύο θυρίδες είναι το τυμπανο-οσταριώδες 
σύστημα που μετατρέπει την ηχητική πίεση του έξω 
ακουστικού πόρου σε ηχητική πίεση στο επίπεδο της 
ωοειδούς θυρίδας. Αυτός ο μηχανισμός καλείται οστα-
ριακή σύζευξη. Υπάρχει και ένας δεύτερος μηχανισμός, 
ο οποίος καλείται ακουστική σύζευξη μέσω του οποί-
ου προκαλείται μηχανικός ερεθισμός του κοχλία. Σε 
αυτή την περίπτωση, ταλάντωση της τυμπανικής μεμ-
βράνης προκαλεί ταλάντωση στον αέρα του μέσου 
ωτός και αυτή η διαταραχή μεταφέρεται απευθείας 
στην ωοειδή και τη στρογγύλη θυρίδα (Εικόνα 3.10). Η 
ηχητική πίεση που παράγεται είναι διαφορετική στο 
επίπεδο της ωοειδούς και της στρογγύλης θυρίδας, 
λόγω της μικρής απόστασης που τις χωρίζει και του 

Εικόνα 3.10. Μηχανισµοί οσταριακής και ακουστικής σύζευξης 
(από Merchant, 1997).  

Οσταριακή σύζευξη
Ακουστική σύζευξη

Ωοειδής θυρίδα
Στρογγυλή θυρίδα

διαφορετικού προσανατολισμού τους. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να δημιουργείται μία μικρή αλλά μετρή-
σιμη διαφορά πίεσης μεταξύ των δύο θυρίδων, 60 dB 
μικρότερη από την οσταριακή σύζευξη. Έτσι, σε φυσι-
ολογικές συνθήκες η οσταριακή σύζευξη υπερτερεί και 
η ακουστική μπορεί να αγνοηθεί. Όπως θα δούμε όμως 
αργότερα, η ακουστική σύζευξη παίζει σημαντικό ρόλο 
στη μετάδοση του ήχου σε περίπτωση παθολογίας του 
τυμπανο-οσταριώδους συστήματος και σε ορισμένες 
ωτοχειρουργικές επεμβάσεις, όπου η φυσιολογική 
οσταριακή σύζευξη δεν υφίσταται.

Οστέινη αγωγή του ήχου

Εκτός από τον μηχανικό ερεθισμό του κοχλία μέσω του 
τυμπανο-οσταριώδους συστήματος, ο κοχλίας μπορεί 
να ερεθιστεί τοποθετώντας μία πηγή ήχου σε επαφή 
με τα οστά του κρανίου. Αυτό έχει εφαρμογή στην κλι-
νική εξέταση της ακοής στο τονικό ακοόγραμμα, όπως 
περιγράφεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο, για τη σύγκρι-
ση της οστέινης και αέρινης αγωγής. Η εφαρμογή αυτή 
βασίζεται στη θεώρηση ότι κατά την οστέινη αγωγή 
του ήχου, ο κοχλίας ερεθίζεται απευθείας. Συνεπώς, 
όποια διαφορά υπάρχει στον ουδό αέρινης και οστέινης 
αγωγής, αυτή οφείλεται σε παθολογία στο σύστημα 
αγωγής του ήχου προς τον κοχλία, δηλαδή σε παθολο-
γία του έξω ή του μέσου ωτός. Η πραγματικότητα είναι 
λίγο διαφορετική. Είναι σημαντικό να κατανοήσει κανείς 
ότι όταν τοποθετείται κάποια πηγή σε επαφή με τα οστά 
του κρανίου, δημιουργείται ταυτόχρονα ηχητική πίεση 
στον έξω ακουστικό πόρο και ταλάντωση της οσταρι-
ακής αλύσου συστήματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
μέρος της ηχητικής ενέργειας να μεταφέρεται μέσω 
του έξω και μέσου ωτός (Εικόνα 3.11). 

Πηγή ήχου

Εικόνα 3.11. Οδοί µετάδοσης του ηχητικού ερεθίσµατος µε την 
οστέινη αγωγή.
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Λόγω της ανισοτροπίας που αναφέρθηκε, η τιμές της 
ιδιοσυχνότητας αναμένεται να φθίνουν κατά μήκος της 
βασικής μεμβράνης από τη βάση προς την κορυφή του 
κοχλία (λόγω αύξησης της μάζας με ταυτόχρονη μείωση 
της δυσκαμψίας). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα χαμηλής 
συχνότητας ακουστικό ερέθισμα να προκαλέσει ένα τα-
ξιδεύον κύμα, με μέγιστο ύψος προς την κορυφή του 
κοχλία, ενώ ένα υψηλής συχνότητας ακουστικό ερέθισμα 
θα προκαλέσει ένα ταξιδεύον κύμα με μέγιστο ύψος 
κοντά στη βάση του κοχλία (Εικόνα 3.15). 

Οι σύνθετοι ήχοι, επειδή περιέχουν ένα ευρύ φάσμα 
συχνοτήτων, θα προκαλέσουν μια σύνθετη και περί-
πλοκη κίνηση της βασικής μεμβράνης, το μέγιστο ύψος 
ταλάντωσης της οποίας θα αντιστοιχεί σε διάφορες 
περιοχές της βασικής μεμβράνης ανάλογα με τις δια-
φορετικές συχνότητες από τις οποίες αποτελείται ο 
ήχος που τη διεγείρει. Αυτό σημαίνει ότι η βασική μεμ-
βράνη επιτελεί ένα είδος φασματικής ανάλυσης έτσι 
ώστε κάθε τμήμα της να “αποκωδικοποιεί” ορισμένο 
εύρος συχνοτήτων. 

ΜΗΧΑΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
& ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ 
ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΟΣ 

Κάμψη των στερεοκροσσών 
και εκπόλωση των τριχωτών 
κυττάρων

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της μικροανατομικής 
του κοχλία, οι ψηλότεροι στερεοκροσσοί των έξω τρι-
χωτών κυττάρων έρχονται σε επαφή με τον καλυπτήριο 
υμένα του οργάνου του Corti, δημιουργώντας έτσι μία 
μηχανική σύζευξη μεταξύ της βασικής μεμβράνης και 
του καλυπτήριου υμένα. Ο καλυπτήριος υμένας δια-
τρέχει τον κοχλία παράλληλα προς τη βασική μεμβρά-
νη και οι μεταβολές της πίεσης στην περίλεμφο που 
είναι υπεύθυνες για την ταλάντωση της βασικής μεμ-
βράνης προκαλούν και ανάλογη ταλάντωση στον καλυ-
πτήριο υμένα. Επειδή όμως η πρόσφυση των δύο αυτών 
δομών είναι διαφορετική, κατά την ταλάντωσή τους, 
δημιουργείται μία επιμήκης δύναμη διάτμησης η οποία 
κάμπτει τους στερεοκροσσούς που βρίσκονται σε επα-
φή με τον καλυπτήριο υμένα, δημιουργώντας ταυτό-
χρονα ένα ρεύμα κίνησης της ενδολέμφου στην άνω 
επιφάνεια των τριχωτών κυττάρων. Το ρεύμα αυτό 
κάμπτει και τους υπόλοιπους στερεοκροσσούς των έξω 

Εικόνα 3.14. Το ταξιδεύον κύµα της βασικής µεµβράνης (κατά 
Bekesy) για µία συγκεκριµένη συχνότητα σε 4 διαφορετικές 
χρονικές στιγµές t1, t2, t3 και t4.

Βάση Κορυφή

Περιβάλλουσα 
κύµατος

της δυσκαμψίας τοπικά. Όταν η βασική μεμβράνη τεθεί 
σε εξαναγκασμένη ταλάντωση από ένα ηχητικό ερέθι-
σμα συγκεκριμένης συχνότητας, το μέγιστο ύψος τα-
λάντωσης θα παρατηρηθεί στο σημείο όπου η ιδιοσυ-
χνότητα της βασικής μεμβράνης είναι ίση με τη συχνό-
τητα του ερεθίσματος. Με άλλα λόγια, το μέγιστο ύψος 
του ταξιδεύοντος κύματος θα αντιστοιχεί στη συχνό-
τητα συντονισμού της βασικής μεμβράνης στη συ-
γκεκριμένη θέση, που εξαρτάται από την συχνότητα 
του ακουστικού ερεθίσματος. 

Εικόνα 3.15. Τα υψηλής συχνότητας ακουστικά ερεθίσµατα 
προκαλούν µέγιστη ταλάντωση στη βάση του κοχλία, ενώ τα 
χαµηλής συχνότητας στην κορυφή.

100 Hz

2000 Hz

t1 – t2 – t3 – t4
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και έσω τριχωτών κυττάρων που περιβάλλονται από 
ενδόλεμφο αλλά δεν εφάπτονται στον καλυπτήριο υμέ-
να (Εικόνα 3.16). 

Εκπόλωση των τριχωτών κυττάρων  
και νευρική διέγερση

Όπως θα περιγραφεί στα επόμενα εδάφια, η ενδόλεμ-
φος που περιβάλλει τους στερεοκροσσούς είναι πλού-
σια σε ιόντα Κ+, ενώ αντίθετα το εσωτερικό των τριχω-
τών κυττάρων είναι φτωχό σε Κ+. Η κάμψη των στερε-
οκροσσών κατά την κατεύθυνση των υψηλότερων 
στερεοκροσσών (δηλαδή προς την αγγειώδη ταινία) 
έχει ως αποτέλεσμα τη διάνοιξη διαύλων ιόντων που 
βρίσκονται στην κορυφή τους με αποτέλεσμα την είσο-
δο ιόντων Κ+ στο εσωτερικό των τριχωτών κυττά-
ρων και την εκπόλωσή τους. Η εκπόλωση της κυττα-
ρικής μεμβράνης έχει ως αποτέλεσμα τη διάνοιξη 
διαύλων Ca+ που βρίσκονται στο κατώτερο τμήμα του 
σώματος των τριχωτών κυττάρων. Τα ιόντα ασβεστίου 
εισέρχονται στο εσωτερικό του κυττάρου και επιδρούν 
στα προσυναπτικά κυστίδια, τα οποία απελευθερώνουν 
τους νευροδιαβιβαστές στο συναπτικό χάσμα με απο-
τέλεσμα την πυροδότηση των κεντρομόλων νευρικών 
ινών και τη δημιουργία νευρικών ώσεων που μεταφέ-
ρονται διά της ακουστικής οδού στον φλοιό (Εικόνα 
3.17). Τα ιόντα ασβεστίου επιδρούν επίσης σε άλλους 
διαύλους που επιτρέπουν την έξοδό ιόντων Κ+ από το 
εσωτερικό του κυττάρου και την επαναπόλωσή του. Η 
ταυτότητα του νευροδιαβιβαστή είναι αμφιλεγόμενη, 
αλλά φαίνεται ότι πρόκειται για το γλουταμικό οξύ.

Στην κατάσταση ηρεμίας, εφόσον δεν υπάρχει κάμ-

Εικόνα 3.16. Κάµψη των στερεοκροσσών από τη δύναµη διά-
τµησης που δηµιουργείται λόγω των διαφορετικών χαρακτήρων 
ταλάντωσης του καλυπτήριου υµένα και της βασικής µεµβράνης.

Μετατόπιση βασικής 
µεµβράνης

∆ύναµη 
διάτµησης

Καλυπτήριος υµένας

Εικόνα 3.17. Μηχανισµός εκπόλωσης των τριχωτών κυττάρων.

ψη των στερεοκροσσών, ένα μικρό ποσοστό των διαύ-
λων καλίου παραμένει ανοικτό με αποτέλεσμα να υπάρ-
χει μία μικρή δραστηριότητα εκπόλωσης των τριχωτών 
κυττάρων και μικρός αριθμός νευρικών ώσεων προς 
τον φλοιό. Η κάμψη των στερεοκροσσών προς την κα-
τεύθυνση διέγερσης έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση 
του αριθμού των διαύλων που παραμένουν ανοικτοί 
και συνακόλουθα την αύξηση του αριθμού των νευρι-
κών ώσεων. Κάμψη των στερεοκροσσών προς την αντί-
θετη κατεύθυνση έχει ως αποτέλεσμα την υπερπόλωση 
των τριχωτών κυττάρων και τη μείωση του αριθμού 
των νευρικών ώσεων προς τον φλοιό. 

Τα έξω τριχωτά κύτταρα 
ως κοχλιακοί ενισχυτές

Ο μεγαλύτερος αριθμός των κεντρομόλων νευρικών 
ινών που μεταφέρουν πληροφορίες από τον κοχλία 
προς τον φλοιό συνάπτονται με τα έσω τριχωτά κύττα-
ρα. Φαίνεται λοιπόν παράδοξο το γεγονός ότι ο αριθμός 
των έξω τριχωτών κυττάρων είναι 3 φορές μεγαλύτερος 

ΕΝ∆ΟΛΕΜΦΟΣ

ΠΕΡΙΛΕΜΦΟΣ

Εισροή ιόντων Κ+

Εισροή 
ιόντων Ca++

Πυρήνας

Νευροδιαβιβαστές

Έξοδος ιόντων Κ+

Απαγωγές νευρικές ίνες
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Εικόνα 3.27. Αιθουσο-οφθαλµικό ανατανακλαστικό.

Προς τα δεξιά 
στροφή της κεφαλής

Κίνηση ενδολέµφου 
προς τα αριστερά

∆ιέγερση δεξιού οριζ. 
ηµικ. σωλήνα

Στροφή των οφθαλµών 
προς τα αριστερά

Καταστολή αριστερού 
οριζ. ηµικ. σωλήνα

νακλαστικά αυτά είναι η αιθουσαιο-οφθαλμική (vesti-
buloculomotor tract), η αιθουσαιο-νωτιαία (vestibu-
lospinal tract), η αιθουσαιο-φυτική καθώς και οι δια-
συνδέσεις τους με την παρεγκεφαλίδα, η οποία ελέγ-
χει τη θέση του σώματος και της κεφαλής κατά τη διάρ-
κεια ενεργητικής ή παθητικής κίνησης (Εικόνα 3.28).

Οποιαδήποτε διαταραχή σε κάποιο από αυτά τα 
συστήματα, αποσυντονίζει τον παραπάνω μηχανισμό, 
στέλνοντας διαφορετικά ή λανθασμένα ερεθίσματα 
στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος αντιδρά σε αυτά τα 
εσφαλμένα ερεθίσματα προκαλώντας μια ψευδή αί-
σθηση κίνησης, που γίνεται αντιληπτή σαν αίσθημα 
πτώσης, περιστροφής ή μετατόπισης προς κάποια πλευ-
ρά και εκδηλώνεται κλινικά ως ίλιγγος. 

Αιθουσο-οφθαλμικό αντανακλαστικό

Το αιθουσο-οφθαλμικό αντανακλαστικό διασφαλίζει 
τη σταθεροποίηση των οπτικών ειδώλων στον αμφι-
βληστροειδή κατά την κίνηση της κεφαλής με την πρό-
κληση συζυγούς κίνησης των οφθαλμών προς τη αντί-
θετη κατεύθυνση της κίνησης της κεφαλής. 

Οι τρείς ημικύκλιοι σωλήνες προκαλούν άμεσα την 
διέγερση ή την αναστολή της διέγερσης συγκεκριμένων 
οφθαλμοκινητικών μυών μέσω του κοινού κινητικού, 
του τροχιλιακού και του απαγωγού νεύρου. Συγ-
κεκριμένα, κατά τη διέγερσή του ο οριζόντιος ημικύ-
κλιος σωλήνας μεταφέρει ώσεις στον αντίπλευρο έξω 
και τον ομόπλευρο έσω ορθό μυ, ο οπίσθιος ημικύκλι-
ος σωλήνας μεταφέρει ώσεις στον αντίπλευρο κάτω 
ορθό μυ και στον ομόπλευρο άνω λοξό μυ, ενώ ο άνω 
ημικύκλιος σωλήνας μεταφέρει ώσεις στον αντίπλευρο 
κάτω λοξό μυ και τον ομόπλευρο άνω ορθό μυ. Η Εικόνα 
3.29 είναι μια γραφική αναπαράσταση της διασύνδεσης 
των ημικυκλίων σωλήνων με τους οφθαλμικούς μύες. 

Εξαιτίας αυτής της διάταξης κάθε κίνηση της κεφα-
λής προς μια κατεύθυνση θα προκαλέσει μια αργή 
αντιρροπιστική κίνηση των οφθαλμών προς την αντί-
θετη κατεύθυνση με ταχύτητα ίδια με την κίνηση της 
κεφαλής. Για παράδειγμα, μια προς τα δεξιά κίνηση της 
κεφαλής θα προκαλέσει μια αργή αντιρροπιστική κί-
νηση των οφθαλμών προς τα αριστερά εξαιτίας της 
διέγερσης που προκαλεί ο δεξιός οριζόντιος ημικύκλι-
ος σωλήνας και της αναστολής που προκαλεί ο αριστε-
ρός οριζόντιος ημικύκλιος σωλήνας. Μια προς τα κάτω 
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Εγκεφαλικός 
φλοιός

Αιθουσο-οφθαλµικό 
αντανακλαστικό

Αιθουσο-νωτιαίο
 αντανακλαστικό

Συντονισµός

Παρεγκεφαλίδα

Εικόνα 3.28. Συντονισµός 
νευρικών ώσεων από διάφορα 
συστήµατα για τη διατήρηση 
της ισορροπίας και προσανα-
τολισµού.

κίνηση της κεφαλής διεγείρει τους άνω ημικύκλιους 
σωλήνες, ενώ αναστέλλεται η δράση των οπισθίων ημι-
κύκλιων σωλήνων και προκαλείται αντιρροπιστική κί-
νηση των οφθαλμών προς τα άνω. Μια προς τα άνω 
κίνηση της κεφαλής διεγείρει τους οπίσθιους ημικύκλι-
ους σωλήνες, ενώ αναστέλλεται η δράση των άνω ημι-
κύκλιων σωλήνων και προκαλείται αντιρροπιστική κί-
νηση των οφθαλμών προς τα κάτω. 

Νόμοι του Ewald

Η ανταπόκριση στον ερεθισμό των ημικυκλίων σωλή-
νων σε σχέση με τις κινήσεις της κεφαλής περιγράφεται 
μέσω των τριών νόμων του Ewald.

Πρώτος νόμος του Ewald.  • Ο άξονας του προκαλού-
μενου νυσταγμού συμπίπτει με τον ανατομικό άξονα 
του υπεύθυνου για τη γένεση του νυσταγμού ημικυ-

Αιθουσαίοι 
πυρήνες

Ωτολιθικά 
όργανα

Ιδιοδεκτικό 
σύστηµα

Όραση

Ακοή

Ερεθίσµατα 
περιβάλλοντος

Ηµικύκλιοι 
σωλήνες

Εικόνα 3.29. ∆ιασυνδέσεις των 
ηµικυκλίων σωλήνων µε τους 
οφθαλµικούς µύες (Τα χρώµατα 
των ηµικυκλίων σωλήνων αντιστοι-
χούν µε αυτά των χρωµάτων των 
οφθαλµικών µυών). 

Οπίσθιος ηµ. σωλ.

Άνω ηµ. σωλ.

Πλάγιος ηµ. σωλ.

∆εξιός οφθαλµός

Άνω ορθός
Άνω λοξός

Έσω ορθός

Έξω ορθός

Κάτω 
λοξός

Κάτω ορθός

Αριστερός οφθαλµός
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συνοδεύονται από βαρηκοΐα (Περισσότερες πληρο-
φορίες στο σχετικό κεφάλαιο). 
Χειρουργικές τομές • . Συνήθως ανευρίσκονται είτε 
στην οπισθο-ωτιαία αύλακα (οπισθοωτιαία τομή) 
είτε στη βάση της έλικας, πάνω από τον τράγο (εν-
δο-ωτιαία τομή). Η παρουσία τους υποδηλώνει 
ιστορικό προηγούμενης επέμβασης και συνεπώς 
παθολογίας στο μέσο ους. 
Κακοήθεις νεοπλασίες • . Το πτερύγιο αποτελεί συχνή 
εντόπιση κακοηθειών του δέρματος, η συχνότερη 
των οποίων είναι το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα.
Συγγενείς ανωμαλίες •  όπως προωτιαίες κύστεις και 
συρίγγια.
Σημείο Battle • . Πρόκειται για εκχύμωση στην οπι-
σθοωτιαία περιοχή μετά από τραυματισμό της κε-
φαλής και υποδηλώνει κάταγμα του κροταφικού.
Υποπεριοστικό απόστημα • . Πρόκειται για επιπλο-
κή μαστοειδίτιδας και εμφανίζεται στην οπισθοω-
τιαία περιοχή.

Έξω ακουστικός πόρος

Για τη σωστή επισκόπηση του έξω ακουστικού πόρου, 
θα πρέπει να γίνει έλξη του πτερυγίου προς τα πάνω 
και πίσω για να ευθειαστεί ο πόρος. Σε νεογνά η έλξη 
του πτερυγίου πρέπει να γίνεται προς τα πίσω και 
κάτω.

Ευαισθησία κατά την έλξη του πτερυγίου υποδη-
λώνει συνήθως εξωτερική ωτίτιδα. Σε τέτοια περιστα-
τικά μερικές φορές είναι δυνατή η ψηλάφηση οπισθο-
ωτιαίων λεμφαδένων στην οπισθοωτιαία αύλακα. 

Ωτοσκόπηση

Η χρήση μετωπιαίου κατόπτρου δεν είναι επαρκής για 
την ωτοσκόπηση και θα πρέπει να χρησιμοποιείται τόσο 
το ωτοσκόπιο χειρός όσο και το διοπτρικό χειρουργικό 
μικροσκόπιο (μικρο-ωτοσκόπηση) το οποίο έχει το 
μεγάλο πλεονέκτημα της διόφθαλμου όρασης που επι-
τρέπει τη στερεοσκοπική ωτοσκοπική εκτίμηση. Η 
μικρο-ωτοσκόπηση είναι απαραίτητη σε όλα τα περι-
στατικά με ωτολογικά συμπτώματα. Η χρήση ωτοενδο-
σκοπίου επιτρέπει τη φωτογράφηση της παθολογίας 
και την τήρηση αρχείου, ενώ η χρήση διοπτρικού μικρο-
σκοπίου επιτρέπει την επισκόπηση και φωτογράφηση 
της τυμπανικής μεμβράνης σε μεγάλη μεγέθυνση, ενώ 
ταυτόχρονα επιτρέπει τη διενέργεια διαγνωστικών και 
θεραπευτικών χειρισμών (καθαρισμός ωτός, καυτηρί-
αση). Πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο το ωτοσκόπιο χει-
ρός όσο και το ενδοσκόπιο έχουν το μεγάλο μειονέ-
κτημα της μονόφθαλμης επισκόπησης, και δεν επιτρέ-
πει τη στερεοσκοπική εκτίμηση. 

Πριν την έναρξη της ωτοσκόπησης θα πρέπει να 
ρωτήσουμε τον ασθενή εάν υπάρχει κάποια ευαισθησία 
στον έξω ακουστικό πόρο. Κρατάμε το ωτοσκόπιο χει-
ρός με τον ίδιο τρόπο που κρατάμε ένα στυλό (Εικόνα 
4.2) και διαλέγουμε το μεγαλύτερο δυνατό ωτοσκόπιο 
που μπορεί να δεχτεί ο έξω ακουστικός πόρος ώστε να 
έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό οπτικό πεδίο. Για την 
επαρκή επισκόπηση του έξω ακουστικού πόρου και 
του τυμπανικού υμένα κατά την μικρο-ωτοσκόπηση 
απαιτείται ο ασθενής να είναι σε ύπτια θέση (Εικόνα 
4.3). Σε περιστατικά που η εξέταση γίνεται στην καθι-
στική θέση, κάτι που γίνεται πολύ συχνά για εξοικονό-

Εικόνα 4.1. 1. Τράγος, 2. Λοβίο, 3. Αντίτραγος, 4. Έλιξ.

Εικόνα 4.2. Ωτοσκόπιο χειρός µε φυσητήρα για την εκτέλεση 
πνευµατικής ωτοσκόπησης.

1

2

3

4
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μηση χρόνου, είναι δυνατόν να διαφύγει της προσοχής 
του εξεταστή η παρουσία χολοστεατώματος στο αττι-
κό όπως και η ύπαρξη μαστοειδικής κοιλότητας από 
προηγούμενη επέμβαση.

Στους ενήλικες, όπως ήδη έχει αναφερθεί, έλκουμε 
το πτερύγιο προς τα πίσω και άνω για να ευθειαστεί ο 
έξω ακουστικός πόρος (προς τα κάτω και πίσω στα νε-
ογνά). Το ωτοσκόπιο εισέρχεται με προσοχή στο έξω 
ακουστικού πόρου μένοντας στη χόνδρινη μοίρα του, 
γιατί το δέρμα στην οστέινη μοίρα είναι πολύ λεπτό και 
ευαίσθητο. Εάν υπάρχει κερί στον έξω ακουστικό πόρο, 
αφαιρείται ώστε να γίνει απρόσκοπτη η επισκόπηση 
του έξω ακουστικού πόρου και της τυμπανικής μεμ-
βράνης. Επειδή δεν είναι δυνατή η επισκόπηση όλης 
της περιφέρειας της τυμπανικής μεμβράνης σε μία μόνο 
θέση του ωτοσκοπίου, αυτό θα πρέπει να κινείται κυ-
κλικά προς όλες τις διευθύνσεις (360 μοίρες) κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης. 

Προσανατολισμός
Το πρώτο ανατομικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να 
γίνεται προσπάθεια αναγνώρισης είναι η λαβή της 
σφύρας η οποία ανευρίσκεται σε κάθε φυσιολογικό 
τύμπανο. Ακολουθώντας τη λαβή της σφύρας προς τα 
άνω αναγνωρίζουμε την έξω (ή βραχεία) απόφυση 
της σφύρας. Το ανατομικό αυτό σημείο ανευρίσκεται 
ακόμη και σε περιπτώσεις που ο τυμπανικός υμένας 
έχει τελείως καταστραφεί και η λαβή της σφύρας μπο-
ρεί να λείπει. Στο ύψος περίπου της έξω απόφυσης της 

σφύρας αναγνωρίζεται το όριο μεταξύ της χαλαρής 
(άνω 1/5) και της τεταμένης μοίρας (κάτω 4/5) της 
τυμπανικής μεμβράνης, ως μία λεπτή πτύχωση (πρό-
σθια και οπίσθια πτυχή της σφύρας. Η φυσιολογική 
τυμπανική μεμβράνη είναι ημιδιαφανής και φαιόχρω-
μος. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι ορατά πίσω από τη 
φυσιολογική τυμπανική μεμβράνη το περίγραμμα της 
μακράς απόφυσης του άκμονα, πίσω από τη λαβή 
της σφύρας, το ακρωτήριο, το στόμιο της ευσταχια-
νής σάλπιγγας και η φωλεά της στρογγύλης θυρίδας. 
Το αντανακλαστικό του φωτός (light reflux) οφείλεται 
στην αντανάκλαση του φωτός του ωτοσκοπίου χειρός 
ή του μικροσκοπίου στην κωνοειδή επιφάνεια του 
τυμπανικού υμένα και δεν έχει κάποια σημαντική κλι-
νική σημασία (Εικόνα 4.4).

Ακεραιότητα τυμπανικής μεμβράνης
Ακολούθως εκτιμάται η ακεραιότητα της τυμπανικής 
μεμβράνης. Διάτρηση της τυμπανικής μεμβράνης 
σημαίνει εξ ορισμού χρόνια μέση ωτίτιδα. Οι διατρή-
σεις της τεταμένης μοίρας διαχωρίζονται σε κεντρι-
κές ή περιφερικές ανάλογα με εάν υπάρχει ή όχι υπό-
λειμμα τυμπανικής μεμβράνης γύρω από τη διάτρηση. 
Επίσης, ανάλογα με τη σχέση τους με τη λαβή της σφύ-
ρας διαχωρίζονται σε πρόσθιες, κάτω ή οπίσθιες. Οι 
διατρήσεις της χαλαρής μοίρας περιγράφονται ως 
διατρήσεις του επιτυμπανίου. Η περιοχή του επιτυμπα-
νίου αποτελεί την κλασική περιοχή όπου ανευρίσκονται 
τα χολοστεατώματα. Σε περίπτωση εφελκίδας στην 

Εικόνα 4.3. Σωστή θέση της µικρο-ωτοσκόπησης

Εικόνα 4.4. Φυσιολογική τυµπανική µεµβράνη (1. Βραχεία από-
φυση σφύρας, 2. Λαβή σφύρας, 3. Αντανακλαστικό φωτός, 4. 
Μακρά απόφυση του άκµονα).
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Εικόνα 5.1. ∆ιαγράµµατα ακοογράµµατος µε τα σύµβολα της ακοοµέτρησης.

Εικόνα 5.2. Εξέταση ουδών της αέρινης και οστέινης αγωγής.

Οστέϊνη αγωγιµότητα

Έξω ους

Μέσο ους
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Έσω ους

Αέρινη 
αγωγιµότητα



θίσουν και την αντίθετη πλευρά, ιδιαίτερα σε περίπτω-
ση μονόπλευρης, μεγάλου βαθμού βαρηκοΐας. Στην 
πραγματικότητα, όταν εξετάζουμε τη διά των οστών 
αγωγή της μίας πλευράς, ερεθίζουμε σχεδόν ισόποσα 
και την αντίθετη. Στη διά του αέρος αγωγή, ο ερεθισμός 
του μη εξεταζόμενου ωτός προκαλείται όταν η ένταση 
του ηχητικού ερεθίσματος στο υπό εξέταση ους υπερ-
βαίνει την ενδοωτιαία εξασθένηση (Interaural at-
tenuation). Eνδοωτιαία εξασθένηση ονομάζεται η δια-
φορά της έντασης του ηχητικού ερεθίσματος μεταξύ 
του ελεγχόμενου ωτός και αυτού της αντιθέτου πλευ-
ράς. Η μείωση αυτή της έντασης του ηχητικού ερεθί-
σματος κατά τη διά του αέρος αγωγή μεταξύ των δύο 
ώτων είναι περίπου 40-60dB για ακουστικά επαφής του 
πτερυγίου και 55-70 για ένθετα ακουστικά. 

Ο πλέον συνήθης τρόπος για να αποφύγουμε τον 
ηχητικό ερεθισμό του μη εξεταζόμενου ωτός κατά τη 
λήψη ενός ακοογράμματος είναι η χορήγηση σε αυτό 
ηχοκάλυψης (masking noise). Η χορήγηση ηχοκάλυψης 
στο μη εξεταζόμενο αυτί θα πρέπει να γίνεται πάντοτε 
όταν λαμβάνεται η διά των οστών αγωγή. Αντιθέτως, 
κατά τον έλεγχο της αέρινης αγωγής, ηχοκάλυψη χορη-
γούμε όταν η διαφορά μεταξύ των δύο ώτων στην υπό 
έλεγχο συχνότητα υπερβαίνει περίπου τα 40 dB για τις 
χαμηλές συχνότητες και τα 60 dB για τις υψηλές.

Το ακοόγραμμα μάς παρέχει τις ακόλουθες σημα-
ντικές πληροφορίες σχετικά με τη βαρηκοΐα του ασθε-
νούς: 

Παρέχει τον βαθμό της βαρηκοΐας, οι διαβαθμίσεις 1. 
της οποίας (Goodman 1965) είναι (Εικόνα 5.4):

Mικρού βαθμού (mild) 26-40 dB
Μέτριου βαθμού (moderate) 41-55 dB
Μέτριου- Σοβαρού βαθμού  56-70dB
(moderately severe) 
Σοβαρού βαθμού (severe) 71-90
Έντόνου βαθμού - Πρακτική  91+dB
κώφωση (profound) 
Παρέχει πληροφορίες για τον τύπο της βαρηκοΐας 2. 
δηλαδή εάν είναι: αγωγιμότητας, νευροαισθητή-
ρια ή μικτού τύπου (Εικόνες 5.5, 5.6, 5.7).
Δίνει άμεσες πληροφορίες για τη μορφή της ακου-3. 
στικής απώλειας οι οποίες αφ’ εαυτού έχουν σημα-
ντικό κλινικό ενδιαφέρον. Tα κλινικά συμπεράσμα-
τα μπορεί να μεταβάλλονται ανάλογα με τη μορφή 
του ακοογράμματος, εάν δηλαδή η βαρηκοΐα αφο-
ρά όλες τις συχνότητες ή κατά κύριο λόγο τις χαμη-
λές ή αντίθετα τις υψηλές (Εικόνα 5.8).

Τεχνική μέτρησης της αέρινης 
αγωγής

Στην A’ Ωτορινολαρυγγολογική κλινική του Πανεπι-
στημίου Αθηνών για τη μέτρηση της αέρινης αγωγής 
χρησιμοποιούμε κατά βάση την τεχνική που περιέγρα-
ψαν ο Carhart και Jerger το 1959 (Αscending method). 
Τα βήματα της τεχνικής αυτής συνοπτικά είναι τα ακό-
λουθα:
1. Συνήθως αρχίζουμε τη μέτρηση στη συχνότητα των 

1.000 Hz (η συχνότητα αυτή γίνεται ευκολότερα 

Εικόνα 5.3. Ένθετα ακουστικά.
Εικόνα 5.4. ∆ιαβαθµίσεις βαρηκοΐας.
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Εικόνα 7.1. Α. Εγκάρσιες τοµές ΑΤ, µε κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω: Εγκάρσια τοµή στο ύψος της λαβυρινθικής µοίρας του 
προσωπικού νεύρου (µαύρο βέλος). Γονάτιο γάγγλιο (g). Εγγύς τµήµα τυµπανικής µοίρας του προσωπικού (κυρτό λευκό βέλος). 
Αίθουσα (V). Έσω ακουστικός πόρος (I). Κορυφή λιθοειδούς (P). Β. Εγκάρσια τοµή στο ύψος της µέσης έλικας του κοχλία (µεγάλο 
µαύρο βέλος). Κορυφαία έλικα κοχλία (µαύρη κεφαλή βέλους). Κεφαλή σφύρας (λευκή κεφαλή βέλους). Βραχεία απόφυση άκµονα 
(µαύρος αστερίσκος). Ανώτερη άποψη ευσταχιανής σάλπιγγας και τείνων το τύµπανο µυς (µεγάλο λευκό βέλος). Καρωτιδικό κανάλι 
(CC). Αίθουσα (V). Οριζόντιος ηµικύκλιος σωλήνας (µικρά µαύρα βέλη). Οπίσθιος ηµικύκλιος σωλήνας σε εγκάρσια διατοµή (µικρό 
λευκό βέλος). Εγγύς τµήµα υδραγωγού της αίθουσας (κυρτό λευκό βέλος). Μαστοειδές άντρο (m). Έσω ακουστικός πόρος (I). Γ. 
Εγκάρσια τοµή στο ύψος στης πρώτης (βασικής) έλικας του κοχλία (µεγάλο µαύρο βέλος). Στρογγύλη θυρίδα (µικρό µαύρο βέλος). 
Τυµπανικός κόλπος (s). Πυραµοειδής εξοχή (λευκή κεφαλή βέλους). Προσωπικός κόλπος (λευκός αστερίσκος). Πόρος προσωπικού 
νεύρου (µεγάλο λευκό βέλος). Οπίσθιος ηµικύκλιος σωλήνας (µικρά λευκά βέλη). Υδραγωγός αίθουσας (κυρτό λευκό βέλος). ∆,Ε. 
Τοµές κάτωθεν του υποτυµπάνιου κολπώµατος. Υδραγωγός του κοχλία (µαύρο κενό βέλος). Καρωτιδικό κανάλι (CC). Πόρος κάθετης 
– µαστοειδικής µοίρας του προσωπικού νεύρου (µεγάλα λευκά βέλη). Σφαγιτιδικό τρήµα (J).
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παρατηρείται μείωση στην ένταση του σήμα-
τος. 
Στην περιοχή του κροταφικού οστού ελάττωση  •

των τεχνικών σφαλμάτων που οφείλονται στις 
μεγάλες διαφορές μαγνητικής επιδεκτικότητας της 
περιοχής (magnetic susceptibility differences) 
επιτυγχάνεται με την τεχνική PROPELLER. 
Για την καλύτερη απεικόνιση του κροταφικού 

οστού οι τομές της T1 ακολουθίας, προ και μετά τη 
χορήγηση γαδολινίου, έχουν πάχος 2 mm.  Για T2 ακο-
λουθίες, οι τομές είναι λιγότερο του 1 mm.  Η προ της 
χορήγησης γαδολινίου T1 ακολουθία, είναι χρήσιμη 
για την εξακρίβωση περιοχών που περιέχουν λιπώδη 
ιστό, αιμορραγία ή περιεχόμενο υψηλό σε πρωτε-
ΐνη.  Ο κορεσμός του λίπους είναι πολύ σημαντικός 
μετά τη χορήγηση γαδολινίου για τη διαπίστωση πε-
ριοχής παθολογικής ενίσχυσης που διαφορετικά θα 
μπορούσε να είχε καλυφθεί από τον λιπώδη μυελό 

του κροταφικού οστού.  Η Εικόνα 7.4 παρουσιάζει 
την φυσιολογική MΤ ανατομική του κροταφικού 
οστού. 

ΝΟΣΟΙ ΤΟΥ ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΥ ΟΣΤΟΥ 

Στην περιοχή αυτή παρατηρούνται οι παρακάτω παθο-
λογικές καταστάσεις:

Οξεία μαστοειδίτιδα

Απεικονίζεται ως ελάττωση της διαυγαστικότητας των 
μαστοειδών κυψελών. Είναι δυνατόν να μετατραπεί σε 
χρόνια σκληρυντική μαστοειδίτιδα, οπότε παρατηρεί-
ται εξαφάνιση των μαστοειδών κυψελών και έντονη 
σκιερότητα των μαστοειδών αποφύσεων. 
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Εικόνα 7.3. Χαίνων σφαγιτιδικός βολβός ή πλάγιο εκκόλπωµα του σφαγιτιδικού βολβού: Α. Ωτοσκοπική εικόνα. Πίσω από την άθικτη 
τυµπανική µεµβράνη και αντίστοιχα προς το οπίσθιο – κάτω τεταρτηµόριο αυτής, αναδεικνύεται βαθυκύανου χρώµατος αγγειακός 
σχηµατισµός. Β,Γ. (εγκάρσιες τοµές CT), ∆. (στεφανιαία τοµή CT), (Α-∆ ο ίδιος εξεταζόµενος). Ε,ΣΤ. στεφανιαίες ανασυνθέσεις ΑΤ  
µετά χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικού µέσου ενδοφλεβίως (ΑT αγγειογραφία), (Ε και ΣΤ δεύτερη περίπτωση). Ευµεγέθης σφαγιτι-
δικός βολβός (J). Η έσω σφαγίτιδα διαµέσου οστικού ελλείµµατος προπίπτει προς τα άνω και έξω, εντός της κοιλότητας του µέσου 
ωτός, στο υποτυµπάνιο κόλπωµα (λευκά βέλη). Και στις δύο περιπτώσεις τόσο το σφαγιτιδικό τρήµα όσο και η περιοχή του οστικού 
ελλείµµατος εµφανίζουν οµαλά σαφή όρια. Η απουσία ανώµαλης – ασαφών ορίων οστικής διάβρωσης βοηθάει στην απεικονιστική 
διάκριση από παθολογία, π.χ. σφαγιτιδοτυµπανικό παραγαγγλίωµα, (σφαγιτιδικό παραγαγγλίωµα µε επέκταση στην κοιλότητα του 
µέσου ωτός). Επιπλέον, η ανάδειξη της συνέχειας του µορφώµατος του µέσου ωτός µε τη σφαγίτιδα  βοηθά στην απεικονιστική διά-
κριση αυτού από το µικρό τυµπανικό παραγαγγλίωµα.  
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Εικόνα 7.2. Στεφανιαίες τοµές 
ΑT µε κατεύθυνση από µπροστά 
προς τα πίσω: Α. Κοχλίας (µαύρο 
βέλος). Καρωτιδικό κανάλι (cc). 
Κεφαλή σφύρας (λευκό βέλος). 
Β. ∆ρεπανοειδής-Εγκάρσια ακρο-
λοφία έσω ακουστικού πόρου 
(µεγάλο άσπρο βέλος). Αίθουσα 
(V). Ωοειδής θυρίδα (µαύρο βέ-
λος). Πόρος τυµπανικής µοίρας 
του προσωπικού νεύρου (λευκό 
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κενό βέλος). Ακρωτήριο (µαύρος αστερίσκος). Πρώτη έλικα κο-
χλία (λευκή κεφαλή βέλους). Άκανθα (µικρό λευκό βέλος). Χώρος 
του Prussak (λευκός αστερίσκος). Οστέινη µοίρα έξω ακουστικού 
πόρου (Ε). Γ. Στρογγύλη θυρίδα (µαύρο βέλος). Άνω ηµικύκλιος 
σωλήνας (λευκή κουκκίδα). Οριζόντιος ηµικύκλιος σωλήνας (µαύ-
ρη κουκκίδα). Πόρος τυµπανικής µοίρας προσωπικού (λευκό κενό 
βέλος). Έσω ακουστικός πόρος (Ι). ∆. Σφαγιτιδικός βολβός (J), 
υδραγωγός του κοχλία (µαύρο βέλος). Ε. Κάθετη µοίρα (µαστοει-
δική) του προσωπικού νεύρου (µαύρα βέλη). Βελονοµαστοειδές 
τρήµα (λευκό βέλος). Σφαγιτιδικός βολβός (J). 
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