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βοθρίο του Rosenmόller και από τις δυο πλευρές. 
Κάτω από το βοθρίο συναντούμε αμφοτερόπλευρα 
το φαρυγγικό στόμιο της ευσταχιανής σάλπιγγας 
το οποίο ορίζεται από χόνδρο. Το στόμιο του 
σωλήνα είναι συνήθως κλειστό. Το στόμιο ανοίγει 
με κάθε καταποτική κίνηση με την συνεργική 
δράση των μυών τις μαλθακής υπερώας και της 
ευσταχιανής σάλπιγγας, έτσι ώστε να εισέρχεται 
αέρας στο μέσο ους. Η φαρυγγική αμυγδαλή ή 
αδενοειδείς εκβλαστήσεις (υπερτροφία λεμφικού 
ιστού) εντοπίζεται στη μετάβαση του οπισθίου 
τοιχώματος του ρινοφάρυγγα στην οροφή του. 
‘Ένας μικρότερος σχηματισμός λεμφικού ιστού, 
η σαλπιγγική αμυγδαλή, σπάνια μπορεί να 
ανευρίσκεται στο βοθρίο του Rosenmόller. Στο κρα-
νιακό όριο της φαρυγγικής αμυγδαλής μπορεί να 
παρατηρήσουμε μια κατάδυση στον βλεννογόνο, 
τον φαρυγγικό θύλακο. Περιστασιακά στο σημείο 
αυτό σχηματίζεται μία κύστη, (κύστη του Tornwaldt), 
ως αποτέλεσμα υποτροπιαζουσών φλεγμονών.

3.1.2 ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

 � Ιστορικό: δυσχέρεια ρινικής αναπνοής, ροχαλητό, 
στοματική αναπνοή, επίσταξη, κεφαλαλγία,  υπο-
τροπιάζουσες ρινοκολπίτιδες και μέσες ωτίτιδες, 
αλλαγή της χροιάς της φωνής(ρινολαλιά)

 � διαρινική και διαστοματική ενδοσκόπηση του ρι-
νοφάρυγγα

 � Ρινομανομετρία
 � Οτοσκόπηση
 � Ακοόγραμμα-τυμπανόγραμμα
 � Αξονική τομογραφία: κάθετες, οριζόντιες, οβελι-

αίες τομές

3.1.1 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Το άνω τρίτο του φαρυγγικού μυώδους 
σωλήνα(συσπαστικοί μύες του φάρυγγα), ορίζεται 
ως ρινοφάρυγγας. Αυτός αποτελεί μία αφοριζόμενη 
κοιλότητα που εκτείνεται πίσω από την μύτη, από 
την βάση του κρανίου, έως και το χαμηλότερο 
όριο της μαλθακής υπερώας .Ο ρινοφάρυγγας 
κρανιακά και κατά την οροφή του αποτελείται 
από το κάτω τμήμα του σφηνοειδούς οστού και 
την βάση του ινιακού οστού. Το οπίσθιο τοίχωμα 
έρχεται σε συνέχεια με τους εν τω βάθει μύες 
του αυχένα καθώς και με την προσπονδυλική 
περιτονία της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής 
στήλης. Ο οπισθοφαρυγγικός χώρος ο οποίος 
περιέχει απομονωμένους λεμφαδένες εντοπίζεται 
μεταξύ του ρινοφαρυγγικού μυώδους σωλήνα 
και της παραπάνω περιτονίας. Κατά την πρόσθια 
επιφάνεια του έρχεται σε επαφή με την ρινική 
κοιλότητα δια μέσου δυο ανοιγμάτων των χοανών, 
οι οποίες διαχωρίζονται μεταξύ τους από το οπίσθιο 
τμήμα του ρινικού διαφράγματος. Ο ρινοφάρυγγας 
στη συνέχεια μεταπίπτει στον οροφάρυγγα. Η 
οπίσθια επιφάνεια της μαλθακής υπερώας θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί  ως «πατωμα» του  
ρινοφάρυγγα. Ο τείνων και ο ανελκτήρας μυς της 
μαλθακής υπερώας συνιστούν το πλάγιο τοίχωμα 
του ρινοφάρυγγα σε συνεργασία με το σαλπιγγικό 
όγκωμα και με τους μύες οι οποίοι βρίσκονται σε 
πτυχές στον βλεννογόνο (σαλπιγγοφαρυγγικοί 
μύες και  σαλπιγγοφαρυγγικές πτυχές).

Αμέσως κάτω από την βάση του κρανίου, στην 
οροφή και πλάγια του ρινοφάρυγγα εντοπίζουμε το 

3.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εικ. 3.1.1 Ιστολογική τομή της φαρυγγικής αμυγδαλής. 
Πλάγια και στις δύο πλευρές το στόμιο της ευσταχιανής 
σάλπιγγας, και τον σύνδεσμο της να εντοπίζεται στην μεσό-
τητα αυτής.
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3.2.6 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

3.2.6.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ

 � ενδοσκόπηση: ρινός, ρινοφάρυγγα, λάρυγγα
 � ωτοσκόπηση με μικροσκόπιο

3.2.6.2  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΣΙΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ  
 
 ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 � Αξονική τομογραφία: κάθετες, οριζόντιες, οβελι-
αίες τομές, του σπλαχνικού κρανίου

 � καλλιέργεια επιχρίσματος: σε βακτηριακές επιμο-
λύνσεις ανθεκτικές στη συνήθη συντηρητική θε-
ραπεία

3.2.7 ΘΕΡΑΠΕΙΑ:ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

 � Συμπτωματική, π.χ. θεραπεία πρόκλησης ιδρώτα, 
εισπνοές με υδρατμούς βρασμένου χαμομηλιού.

 � Υψηλές δόσεις ασκορβικού οξέως και ασβεστίου
 � επαρκής ενυδάτωση

3.2.8 ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Ίαση χωρίς περαιτέρω συνέπειες εντός ολίγων 
ημερών

3.2.1 ΣΥΝΟΝΥΜΑ

Ρινοφαρυγγίτις, ρινίτις

3.2.2 ΟΡΙΣΜΟΣ

Οξεία εκδήλωση μιας αρχικά απύρετης καταρροϊκής 
φλεγμονής (κυρίως ιογενούς αιτιολογίας)  του βλεννο-
γόνου του ρινοφάρυγγα, των αδενοειδών και κυρίως 
ολόκληρης της μύτης.

3.2.3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Φλεγμονή από σταγονίδια ή επίχρισμα 
προκαλούμενη από ρινοϊούς, ιό της γρίπης, ιό της 
παραγρίπης,  αδενοιό, κορονοιούς, ιός ECHO και 
COXSAKIE. Η επίπτωση είναι μεγαλύτερη τους 
κρύους μήνες του χρόνου.

3.2.4 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Μη πυώδης, υδαρής ρινική έκκριση, πταρμός, 
ρινοφαρυγγικό άλγος, δυσχέρεια ρινικής αναπνοής 
λόγω του οιδήματος του βλεννογόνου, έντονος μη 
παραγωγικός βήχας. Συχνά παρατηρείται υποσμία 
και υπογευσία.

3.2.5 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

Βακτηριακή επιμόλυνση με αιμόφιλο της γρίπης, 
στρεπτόκοκκο, πνευμονιόκοκκο, σταφυλόκοκκο 
και σπάνια μηνιγγιτιδόκοκκο. Οι εκκρίσεις μετα-
τρέπονται σε πυώδεις, μπορεί να υπάρξει πυρετική 
κίνηση και επίσταξη. Η κυνάγχη είναι ένα επιπλέον 
σύμπτωμα ειδικά σε ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβλη-
θεί προηγουμένως σε αμυγδαλεκτομή.

3.2  ΑΔΕΝΟΕΙΔΙΤΙΣ
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3.3.1 ΣΥΝΩΝΥΜΑ

Πάθηση του Meyer, πάθηση των αδενοειδών, 
χρόνια φλεγμονή των αδενοειδών εκβλαστήσεων

3.3.2 ΟΡΙΣΜΟΣ

Υπερπλασία του λεμφικού ιστού οφειλόμενη σε 
χρόνια φλεγμονή ή σε αλλεργία του ανώτερου ανα-
πνευστικού.

3.3.3 ΦΑΣΜΑ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Στρεπτόκοκκος της πνευμονίας, αιμόφιλος της 
γρίπης, αιμολυτικός στρεπτόκοκκος, ιοί.

3.3.4 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Υπερτροφία των αδενοειδών ανευρίσκετε σχεδόν 
αποκλειστικά σε παιδιά.

3.3.5 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

 � Δυσχέρεια ρινικής αναπνοής
 � Χρόνια στοματική αναπνοή
 � Ρινολαλιά
 � Σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας
 � Βλεννοπυώδης ρινόρροια
 � Βαρηκοΐα αγωγιμότητας
 � Ανορεξία λόγω ανοσμίας
 � Καθυστέρηση ανάπτυξης

3.3  ΑΔΕΝΟΕΙΔΕΙΣ ΕΚΒΛΑΣΤΗΣΕΙΣ

Εικ 3.3.1 Ενδοσκοπική εικόνα υπερπλασίας αδενοειδών 
εκβλαστήσεων

Εικ 3.3.2 Παρασκεύασμα αδενοειδεκτομής
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 � Βιοψία: εάν υπάρχει υποψία κακοήθειας. Στην πε-
ρίπτωση που υπάρχει υποψία αιμαγγειώματος η 
βιοψία θα πρέπει να γίνεται υπό γενική αναισθη-
σία για την αντιμετώπιση πιθανής μεγάλης αιμορ-
ραγίας.

 � CT σπλαχνικού κρανίου: αν είναι δυνατό 
μαγνητική αγγειογραφία στην περίπτωση που 
υποθέτουμε όγκο.

 � Έλεγχος βιοχημικού εργαστηρίου: ορολογικός 
έλεγχος για τον ιό Epstein-Barr σε υποψία 
όγκου(βλ. καρκινώματα ρινοφαρυγγα).

 �  Συμβουλευτική εκτίμηση από λογοθεραπευτή 
(απαραίτητος στην υπεροιωσχιστία) και ορθο-
δοντικό (στη περίπτωση οδοντικών ανωμαλι-
ών). 

3.3.8 ΘΕΡΑΠΕΙΑ

3.3.8.1 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η συντηρητική θεραπεία ενδείκνυται μόνο προ-
εγχειρητικά  (π.χ. οξεία παραρινοκολπίτιδα) ή όταν 
υπάρχει χειρουργική αντένδειξη(π.χ. υπερωιοσχι-
στία):

 � Αντιβιοτικά: αμοξυκιλλίνη, μακρολίδες
 � Ρινικές αποσυμφορητικές σταγόνες
 � Όταν υπάρχει χειρουργική αντένδειξη θα πρέπει να 

υπάρχει μακροχρόνια χρήση κορτικοστεροειδών 
ρινικών σπρέϊ. Φυτικά σκευάσματα ενισχυτικά του 
ανοσοποιητικού συχνά συνταγογραφούνται στις 
γερμανόφωνες χώρες όπως το Esberitox και το 
Lymphozil. Επίσης ενισχυτικά του ανοσοποιητι-
κού προερχόμενα από μικροοργανισμούς όπως το 
Symbioflor και το Broncho-Vaxom χορηγολυνται 
συχνά.

3.3.8.2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τα Ευρωπαϊκά προτεινόμενα πρότυπα είναι τα 
εξής:

 � Η χειρουργική  αφαίρεση των αδενοειδών 
εκβλαστήσεων αποτελεί την θεραπεία πρώτης 
γραμμής!

 � Αδενοειδεκτομή: κάθε υπερπλασία αδενοειδών 
με χρόνια δυσχέρεια ρινικής αναπνοής, 
υποτροπιάζουσες ή επίμονες ρινίτιδες, με χρόνια 
πυώδη ρινόρροια, συμφορητική ρινοκολπίτιδα, 
υποτροπιάζουσα ή επίμονη δυσλειτουργία της 
ευσταχιανής σάλπιγγας, μέση ωτίτιδα, χρόνια 
βρογχίτιδα ή σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής 
άπνοιας.

3.3.6 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

 � Υποτροπιάζουσα πυώδης ρινοφαρυγγίτιδα
 � Συμφορητική ρινίτις, ρινοβρογχιακό σύνδρομο 

(RBS syndrome)
 � Δυσλειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας ακο-

λουθούμενη από εκκριτική ωτίτιδα
 � Υποτροπιάζουσα μέση ωτίτις
 � Δημιουργία θολωτής υπερώας προκαλώντας 

δυσμορφίες και διαταραχές στην σύγκλιση  των 
οδόντων εξαιτίας της απουσίας πίεσης της 
γλώσσας στην άνω γνάθο κατά την χρόνια 
στοματική αναπνοή. Η συνεχόμενη στοματική 
αναπνοή οδηγεί στην αφυδάτωση του στοματικού 
βλεννογόνου με αποτέλεσμα τα δόντια να είναι πιο 
ευάλωτα στην ανάπτυξη τερηδόνας.

3.3.7 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

3.3.7.1  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ

 � Επισκόπηση: αδενοειδές προσωπείο (στενό, ωχρό, 
απλανές βλέμμα με ανοιχτό το στόμα και εισολκή 
οφθαλμών), ξηρός βλεννογόνος και έκζεμα στο 
πρόδρομο της ρινός, μερικές φορές δυσοσμία.

 � Ψηλάφηση: τραχηλικοί λεμφαδένες, μπορεί και 
αυχενικοί.

 � Επισκόπηση και εάν είναι δυνατό ενδοσκόπηση του 
εσωτερικού της ρινός, της στοματικής κοιλότητας, 
τον οροφάρυγγα, τον ρινοφάρυγγα: οδοντικές 
δυσπλασίες και ορθοδοντικές ανωμαλίες, συγγενείς 
ανωμαλίες της σκληράς υπερώας, υπερπλασία 
παρίσθμιων αμυγδαλών και εκκρίσεις στο οπίσθιο 
τοίχωμα του φάρυγγα.

 � Μικροσκοπικός έλεγχος των ώτων: εισολκή 
τυμπανικής μεμβράνης με ή χωρίς την παρουσία 
υγρού στο μέσο ούς.

 � Ακοολογικός έλεγχος: τυμπανογράφημα, έλεγχος 
των αντανακλαστικών του αναβολέα(επίπεδο τυ-
μπανόγραμμα, συχνά δεν εκλύονται αντανακλα-
στικά), εάν είναι δυνατό να γίνεται τονικό ακοό-
γραμμα

3.3.7.2  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΣΙΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ  
 ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 � Εάν είναι απαραίτητο, ψηφιακή απεικόνιση της 
στοματικής κοιλότητας και του ρινοφάρυγγα για 
αποκλεισμό υποβλενογόννιας υπεριωσχιστίας,  
συγγενούς αιμαγειώματος ή κύστης.
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κατ΄ εφαπτομένη  των σφιγκτήρων μυών του 
φάρυγγα με κατεύθυνση από το οπίσθιο άκρο 
του διαφράγματος.

 � Με ένα μικρότερο αδενοτόμο γίνεται απόξεση 
του βοθρίου του Rosenmuller με έμμεση όραση 
μέσω καθρέπτη ή ενδοσκοπίου.

 � Αιμόσταση επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση 
γάζας στο ρινοφάρυγγα για 5 λεπτά που 
ανταποκρίνεται στο φυσιολογικό χρόνο πήξης 
του αίματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις η χρήση 
διπολικής διαθερμίας είναι χρήσιμη.

 � Τελικά, διαρινική αναρρόφηση πηγμάτων 
αίματος, βλέννης ή μικρών υπολειμμάτων 
αδενοειδων με χρήση μικρού ρινικού καθετηρα.

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ

Σε παιδιά με υπολειπόμενη σωματική ανάπτυξη 
ή σε εκείνα με υποτροπιάζουσα βαρηκοΐα αγωγι-
μότητας και ευαισθησία στην ανάπτυξη φλεγμονής, 
πρέπει να σκεφτόμαστε την ύπαρξη υπερπλασίας 
των αδενοειδών εκβλαστήσεων και η αδενοτομή 
πρέπει να είναι ο στόχος μας! Οι χειρουργικές επι-
πλοκές είναι σπάνιες (μετεγχειρητική αιμορραγία 
μικρότερη από 1%) συγκριτικά με τα πλεονεκτήματα 
που αφορούν την ανάπτυξη του παιδιού.

 � Συνδρομο  αποφρακτικής υπνικής άπνοιας: Κατά 
κανόνα με ταυτόχρονη αφαίρεση των παρίσθμιων 
αμυγδαλών (αμυγδαλεκτομή).

 � Η αδενοειδεκτομή σπανίως πραγματοποιείται 
σε ασθενής με  υπεροιωσχιστία. Όταν 
πραγματοποιείται πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα  
αποκατάσταση της σχιστίας διότι υπάρχει κίνδυνος 
ανάπτυξης ανάρροιας και υπέρπνοιας.

3.3.9 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ   
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Μυριγγοτομή με ή χωρίς την είσοδο σωληνίσκων 
αερισμού.

3.3.10 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 � Όγκοι ρινοφάρυγγα ιδιαίτερα το νεανικό 
αγγειοϊνωμα 

 � Κύστη Tornwaldt’s: χρόνια φλεγμονή του 
φαρυγγικού θύλακου με σχηματισμό κύστης. 
Θεραπεία: μαρσιποποίηση 

 � Ατρησία ρινικών χοανών βλ 2.8
 � Οπισθοφαρυγγικό απόστημα: προκαλούμενη 

από κεραυνοβόλο αδενοειδίτιδα με μετάδοση της 
φλεγμονής στους οπισθοφαρυγγικούς λεμφα-
δένες. Θεραπεία: Μικρά αποστήματα  μπορεί να 
παροχετευτούν διαστοματικά ενώ μεγαλύτερα με 
εξωτερική προσπέλαση για αποφυγή διασποράς 
της φλεγμονής.

3.3.11 ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Η υποτροπή είναι πιθανή παρά την σωστή χειρουρ-
γική αντιμετώπιση.

3.3.12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1. Μυριγγοτομή/σωληνίσκοι αερισμού(βλ. 1.4.3.10, 
εικ.1.4.5)

2. Αμυγδαλεκτομή (βλ. 5.2)
3. Αδενοειδεκτομή(εικ. 3.3.3)

 � Γενική αναισθησία
 � Ασθενείς σε ύπτια θέση με υπερέκταση της 

κεφαλής
 � Εισαγωγή του στοματοδιαστολέα κατά Negus 

ή Davis και ενδοσκόπηση ή ψηλάφηση του 
ρινοφάρυγγα.

 � Εισαγωγή του αδενοτόμου τύπου Beckmann 
και απόξεση των αδενοειδών εκβλαστήσεων 

Εικ 3.3.3 Αδενοειδεκτομή
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 � σπάνια υποτροπιάζουσες ρινοκολπίτιδες

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Συμμετοχή των παρακείμενων ανατομικών δομών, 

π.χ. είσοδο στην βάση του κρανίου με εισβολή στο 
μέσο κρανιακό βόθρο, επεκτεινόμενη στον υποκρο-
τάφιο  βόθρο ή τον οφθαλμό με αντίστοιχη συμπτω-
ματολογία.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
 � επισκόπηση: στοματική αναπνοή, εξόφθαλμος, 

ελλειμματική λειτουργία κρανιακής συζυγίας
 � ψηλάφηση: τραχηλικοί λεμφαδένες κυρίως 

αυχενικοί
 � έλεγχος λειτουργίας των εγκεφαλικών συζυγιών 

κυρίως του απαγωγού, των οφθαλμοκινητικών και 
του τριδύμου

 � ενδοσκόπηση: ρινός, ρινοφάρυγγα
 � ωτοσκοπικός έλεγχος με μικροσκόπιο: εισολκή 

τυμπανικού υμένα, ύπαρξη υγρού
 � CT: σπλαχνικού κρανίου
 � ψηφιακή μαγνητική αγγειογραφία: αναγνώριση 

των αιμοφόρων αγγείων του όγκου και κυρίως 
ταυτόχρονος εμβολισμός των τροφοφόρων 
αρτηριών

 � εάν κρίνεται απαραίτητο οφθαλμολογική και 
νευρολογική εκτίμηση

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 � βιοψία: από την στιγμή που υπάρχει κίνδυνος αι-

μορραγίας να υπάρχει σε ετοιμότητα δυνατότητα 
διασωλήνωσης και χειρουργείου. Εναλλακτικά δι-
εγχειρητική λήψη ιστοτεμαχίων

 � αυτομεταμόσχευση αίματος μιας και πρόκειται για 
προγραμματισμένο χειρουργείο

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Συντηρητική αντιμετώπιση
 � μη εξαιρέσιμη πρωτοπαθής: περιοδικός 

επανέλεγχος για ανίχνευση πιθανής αυτόματης 
υποχώρησης

 � μη εξαιρέσιμη πρωτοπαθής:και σταδιακά 
αυξανόμενο μέγεθος όγκου: ακτινοθεραπεία. Από 
την στιγμή που πρόκειται να ακτινοβοληθούν νεαρά 
άτομα υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης 
κακοήθειας οφειλόμενη στην ακτινοβολία στο 

Όλες οι επιθηλιακές, οι μεσεγχυματικές και λεμφο-
επιθηλιακές νεοπλασίες που εμφανίζονται στην υπό-
λοιπη αεροπεπτική οδό μπορεί να εμφανιστούν και 
στο ρινοφάρυγγα, όμως πολύ πιο σπάνια.

3.4.1 ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ

Όγκοι σιελογόνων αδένων (κυσταδενολέμφωμα, 
πλειόμορφο αδένωμα). Θήλωμα, ίνωμα, λίπωμα, 
αιμαγγείωμα, νευρίνωμα, χόνδρωμα, εξωκρανιακό 
μηνιγγίωμα, κρανιοφαρυγγίωμα, νεανικό αγγειοί-
νωμα, υπογλώσσιο αδένωμα.

3.4.1.2 ΝΕΑΝΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΙΝΩΜΑ

βλ.  επίσης 2.22

ΣΥΝΩΝΥΜΑ
Ρινοφαρυγγικό ίνωμα.

Ορισμός
Πολύ σπάνιος όγκος, κλινικά όμοιος με υπερπλα-

σία αδενοειδών εκβλαστήσεων και με σπηλαιώδη 
αιμαγγείωμα ιστοπαθολογικά. Πιο συχνή εστία εντό-
πισης αποτελεί το περιόστεο του σφηνοειδούς.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ/ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
1% από όλους τους όγκους κεφαλής και τραχήλου. 

Κατά κανόνα εμφανίζεται μόνο σε νεαρά άρρενα άτομα 
10-25 ετών. Τα 2/3 των περιπτώσεων εμφανίζονται 
στην ηλικία 13-17. Ορμονικοί παράγοντες φαίνεται 
να παίζουν παθογενετικό ρόλο στην ανάπτυξη της 
νόσου(ορμονική δυσαναλογία μεταξύ τεστοστερόνης 
και οιστρογόνων). Αυτόματη υποχώρηση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μετά την ηλικία των 25.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
 � απόφραξη ρινικής αναπνοής
 � υποτροπιάζουσες ρινορραγίες
 � υποσμία
 � μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη δυσλειτουργία 

της ευσταχιανής σάλπιγγας με ή χωρίς ύπαρξη 
μέσης εκκριτικής ωτίτιδας και βαρηκοΐας αγωγι-
μότητας

 � αυξανόμενη ένρινη ομιλία 

3.4 ΟΓΚΟΙ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΑ
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Πολύ σπάνια εντοπίζονται μεταστάσεις από κακοή-
θεις όγκους με πρωτοπαθή εντόπιση σε άλλο σημείο 
(βλ. επίσης καρκίνος αγνώστου πρωτοπαθούς 9.7). 
Σταδιοποίηση και κατάταξη κατά ΤΝΜ βλ. 9.4

3.4.4.2 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΑ

Αιτιολογία/επιδημιολογία
 � Η συχνότητα (νέα κρούσματα / ανά κάτοικο / έτος): 

Στην κεντρική Ευρώπη 0.5:100,000-1:100,000, στη 
νότια Ευρώπη 1:100.000, στη νότια Κίνα, τη Νότια 
Ασία και στην Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρι-
κή μέχρι 20:100,000.

 � Το καρκίνωμα του ρινοφάρυγγα δείχνει μια 
προτίμηση για  ασθενείς μέσης ηλικία ωστόσο, 
παρατηρείται επίσης και σε παιδιά.

 � Ιστολογία: Περίπου 50% κερατοποιημένα (WHO 
τύπου 1) και μη κερατοποιημένα (WHO τύπου 
2) καρκινώματα εκ πλακωδών κυττάρων και 50% 
αδιαφοροποίητα (WHO τύπος 3) καρκινώματα. 
Στην παλιά ονοματολογία, τα τελευταία 
επίσης χαρακτηρίζονται ως λεμφοεπιθηλιακά 
καρκινώματα (Schmincke-Regaud όγκοι), όταν  
περιέχουν μεγαλύτερο αριθμό (μη κακόηθων) 
λεμφοκυττάρων.

 � Η λοίμωξη με EBV είναι χαρακτηριστική για 
λεμφοεπιθηλιακό καρκίνωμα. Ο EBV θεωρείται 
ότι επανενεργοποιείται από τη διαταραχή της 
λειτουργίας των Τ-κυττάρων όπως ανιχνεύθηκε 
σε λεμφοεπιθηλιακά καρκινώματα. Ιστολογικά, 
υπάρχει μια σημαντική υπεροχή των Β-κυττάρων 
όπου μπορεί να ανευρεθούν τα αντιγόνα του ιού. 
Επίσης μπορεί να εντοπιστούν στούς υποβλεννο-
γόνιους αδένες. Τα ιογενή αντιγόνα που εκφράζο-
νται στον ιστό του όγκου περιλαμβάνουν EBNA 
1 (Epstein-Barr πυρηνικό αντιγόνο) και LMP 1 
(λανθάνουσα πρωτεΐνη της μεμβράνης). Υψηλοί 
τίτλοι αντισωμάτων έναντι πολλών αντιγόνων 
EBV, συμπεριλαμβανομένου και του λυτικού αντι-
γόνου του ιού, αναγνωρίζονται ευρέως και μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθούν ως κλινικοί δείκτες του 
όγκου για την έγκαιρη διάγνωση και τον έλεγχο 
της υποτροπής του όγκου μετά τη θεραπεία.

 � Στην Κίνα, η μεγάλη κατανάλωση σε παστά ψάρια 
που περιέχουν νιτροζαμίνες και της εισπνοής του 
καπνού από ανοιχτές φωτιές συζητούνται ως πρό-
σθετοι παράγοντες κινδύνου.

 � Μια γενετική προδιάθεση (HLA τάξης γονότυπου 
I) συζητήθηκε επίσης ως αιτία της νόσου εξαιτίας 
αύξησης της συχνότητας της μεταξύ ατόμων της 
ίδιας οικογενείας με το συγκεκριμένο γονότυπο .

Συμπτώματα
 � Μεταστάσεις των λεμφαδένων, οι οποίες συχνά εί-

μέλλον
 � μακρόχρονη θεραπεία με οιστρογόνα μπορεί να 

είναι εφικτή σε επιλεγμένες περιπτώσεις. Η αποτε-
λεσματικότητα της θεραπείας ποικίλη από ασθενή 
σε ασθενή, καθώς μπορεί και να έχουμε εμφάνιση 
αρκετών παρενεργειών οφειλόμενες στα οιστρο-
γόνα

Χειρουργική θεραπεία
Τα Ευρωπαϊκά προτεινόμενα πρότυπα είναι τα 

εξής:
 � πλήρης αφαίρεση του όγκου διαρρινικά ή 

ενδοσκοπικά ή μέσω της άνω γνάθου. αν κρίνεται 
απαραίτητο μπορεί να γίνει και midfacial deglov-
ing

 � προεγχειρητικός εμβολισμός ενδείκνυται στις 
περισσότερες των περιπτώσεων

Διαφορική διάγνωση
 � υπερπλασία φαρυγγικής αμυγδαλής
 � κρανιοφαρυγγίωμα (συνώνυμο Erdheim’ s tu-

mor). Πρόκειται για καλοήθη αλλά επιθετικά 
αυξανόμενο όγκο που εξορμάτε από υπολείμματα 
πλακωδών κυττάρων  του πόρου της υπόφυσης η 
της κύστης του Rathke

 � κύστη του Thornwaldt (συνώνυμο φαρυγγική 
θυλακίτις) καλοήθης κυστικός σχηματισμός από 
υπολείμματα της κύστης του Rathke

 � χοανοπολύποδας
 � με εξαίρεση το μελάνωμα όλοι οι όγκοι του 

ρινοφάρυγγα
 � ψευδοόγκοι: σπονδυλική παραμόρφωση, πάθηση 

του Forestier

Πρόγνωση
Πιθανότητα υποτροπής 30%.  Αυτόματη υποχώ-

ρηση είναι πιθανή. Σε ατελή αφαίρεση του όγκου 
παρατηρείται ανεξέλεγκτη αύξηση των διαστάσεων 
του όγκου  με διείσδυση στη βάση του κρανίου ή στον 
οφθαλμικό κόγχο.

3.4.2 ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ

3.4.2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ιστολογικοί τύποι: καρκίνωμα του ρινοφά-
ρυγγα (70%), κακόηθες λέμφωμα (20%), αδε-
νοκαρκίνωμα, αδενοκυστικό καρκίνωμα, 
αιμαγγειοπερικύτωμα, οστεοσάρκωμα, 
χονδροσάρκωμα, μηνιγγίωμα, κακόηθες μελάνωμα, 
σάρκωμα, πλασμοκύτωμα, χόνδρωμα, μεταστάσεις 
από άλλους πρωτοπαθείς όγκους (συνολικά 10%). 
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Συντηρητική θεραπεία
Τα προτεινόμενα Ευρωπαϊκά πρότυπα είναι:

 � Η θεραπεία εκλογής στον καρκίνο του ρινοφάρυγγα 
είναι πρωταρχικά ακτινοβολία του όγκου και των 
διηθημένων λεμφαδένων και συμπληρωματικά 
χημειοθεραπεία.

 � Δεν υπάρχει συναίνεση αναφορικά με 
τα πρωτόκολλα ακτινοθεραπείας και 
χημειοθεραπείας. Αποτελέσματα από τις κλινικές 
μελέτες θεραπείας που πραγματοποιούνται σήμε-
ρα δεν πρέπει να αναμένονται στο εγγύς μέλλον, 
λόγω της σπανιότητα του όγκου στην Ευρώπη.

 � Στην περίπτωση απομακρυσμένων μεταστάσεων, 
η χημειοθεραπεία από μόνη της(που ακολουθεί 
συγκεκριμένο μελετητικό πρωτόκολλο), μπορεί 
να θεωρηθεί ως θεραπεία.

 � Χειρουργική θεραπεία
 � Ο καρκίνος του ρινοφάρυγγα δεν χειρουργείται 

από την στιγμή που δεν είναι εφικτή η πλήρη 
εξαίρεση του. Μερική αφαίρεση δεν βελτιώνει την 
πρόγνωση

 � Επέμβαση στον τράχηλο(επέμβαση σωτηρίας) 
ενδείκνυται μόνο σε επίμονους τραχηλικούς 
λεμφαδένες μετά από ακτινοθεραπεία και 
χημειοθεραπεία ή σε υποτροπή τους.

 � Μέση ωτίτιδα με υγρό : μυριγγοτομή με ή χωρίς 
σωληνίσκους (βλ. 1.4.4 εικ. 1.4.6)

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 � Όλοι οι όγκοι ρινοφάρυγγα, κυρίως το 

κρανιοφαρυγγίωμα και το νεανικό αγγειοίνωμα.
 � Υπερπλασία της φαρυγγικής αμυγδαλής
 � Κύστη Tornwaldt

ΠΡΟΓΝΩΣΗ
 � Στο αδιαφοροποίητο (λεμφοεπιθηλιακό) 

καρκίνωμα του ρινοφάρυγγα είναι 60% για στάδια 
Ι και ΙΙ και περίπου 20% για μεγαλύτερα στάδια.

 � Στο κερατινοποιημένο και μή κερατινοποιημένο 
καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων, η πενταετής 
επιβίωση είναι 20%.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δεδομένου ότι οι  τραχηλική  μετά-

σταση λεμφαδένων είναι πολύ συχνά 
η πρώτη και για μεγάλο χρονικό διάστημα το μόνο 
πρώιμο σύμπτωμα σε ρινοφαρυγγικό καρκίνωμα, η 
ενδελεχής ενδοσκόπηση και λήψη βιοψιών από τον 
ρινοφάρυγγα αποτελεί επιτακτική ανάγκη ακόμη και 
αν δεν υπάρχουν ύποπτα ευρήματα, σε κάθε παθο-
λογική διόγκωση τραχηλικού λεμφαδένα. Σημαντικό 
στοιχείο αποτελεί και η επίμονη ύπαρξη εκκριτικής 

ναι αμφοτερόπλευρες, εντοπίζονται  πίσω από το 
άνω τρίτο του στερνοκλειδομαστοειδούςμυός και 
/ ή αυχενικά . Η λεμφαδενική μετάσταση αποτελεί 
την πρώτη κλινική εκδήλωση του καρκινώματος 
του ρινοφάρυγγα σε περίπου 50% των περιπτώσε-
ων.

 � Απόφραξη ρινικής αναπνοής
 � Υποτροπιάζουσες επιστάξεις
 � Εκκριτική μέση ωτίτιδα που προκαλεί βαρηκοΐα 

αγωγιμότητας
 �  Υποσμία, ανοσμία

Επιπλοκές
 � Εισχώρηση στην βάση του κρανίου με συμμετοχή 

των κρανιακών νεύρων. Η πάρεση του απαγωγού 
νεύρου είναι πολύ συχνή.

 � Εισχώρηση στον οθφαλμικό κόγχο προκαλώντας 
εξόθφαλμο, διπλωπία ή οφθαλμοπληγία. Διείσδυ-
ση στον υποκροτάφιο βόθρο.

 � Σοβαρή ρινορραγία
 � Κεφαλαλγία ανθεκτική στην θεραπεία

Διαγνωστική προσέγγιση
 � Όπως στο νεανικό αγγειοίνωμα (βλ. 3.4.1.1)
 � Υπερηχογράφημα: τραχήλου και αυχένα
 � CT  με στεφανιαίες και κάθετες τομές: εγκεφάλου-

σπλαχνικού κρανίου-τραχήλου για εκτίμηση 
της έκτασης του όγκου και συμμετοχή ή όχι 
οπισθοφαρυγγικών λεμφαδένων.

 � CT θώρακος για αποκλεισμό απομακρυσμένης 
μετάστασης

 � Ορολογικές εξετάσεις: Προσδιορισμός 
αντισωμάτων στον ορό για Epstein- 
Barr ιούς (καψιδικό αντιγόνο-IgG και IgA, άωρα 
αντιγόνα, πυρηνικά αντιγόνα). Υψηλοί  τίτλοι 
αντισωμάτων αποτελούν χαρακτηριστικούς 
δείκτες όγκου σε αδιαφοροποίητα ή 
λεμφοεπιθηλιακά καρκινώματα. Ο τίτλος 
είναι σημαντικός για τη διάγνωση, ενώ η 
χρονική πορεία των επιπέδων του τίτλου 
κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία, είναι 
ζωτικής σημασίας για την πρόβλεψη της 
πρόγνωσης.

 � Βιοψία του όγκου του ρινοφάρυγγα σε περίπτωση 
μη ανεύρεσης νεανικού αγγειοινώματος. Σε 
περίπτωση διογκωμένου λεμφαδένα πρέπει να 
αφαιρεθεί  πλήρως για ιστολογική εξέταση. 

 � Επιπλέον/Χρήσιμα διαγνωστικά εργαλεία
 � PET-CT: για αποκλεισμό απομακρυσμένων μετα-

στάσεων
 � υπερηχογράφημα: κοιλίας
 �  Συνεργασία μεταξύ ειδικοτήτων όπως με παιδία-

τρους, οφθαλμίατρους, νευρολόγους

ΟΞΕΙΑ ΔΙΟΓΚΩΣΗ
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ωτίτιδας στους ενήλικες.
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ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ 
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μέγιστο πλάτος 3,3 εκατοστά. Σε ποσοστό περίπου 
20% του πληθυσμού,  ένας μικρότερος βοηθητικός 
λοβός προκύπτει από το άνω όριο του κάθε πόρου 
της παρωτίδας, περίπου 6 χιλιοστά μπροστά από το 
κύριο αδένα. Αυτοί οι βοηθητικοί λοβοί επικαλύπτουν 
το ζυγωματικό τόξο.

Κάθε αδένας περιβάλλεται από ινώδη κάψα. 
Αυτή η περιτονία συνεχίζει προς τα πάνω από τον 
τράχηλο. Ο σκοπός της είναι να διαχωρίζει και να 
περιβάλει τον αδένα. Το εν τω βάθει πέταλο εφά-
πτεται με την κάτω γνάθο, το κροταφικό οστό στην 
τυμπανική και την μαστοειδή μοίρα με τη βελονο-
ειδή απόφυση. Το επιπολής πέταλο θεωρείται 
τμήμα του μυοαπονευρωτικού συστήματος. Προ-
σθίως, το επιφανειακό στρώμα  κάθε παρωτιδικής 
κάψας είναι παχύ και ινώδες, αλλά πιο πίσω, γίνεται 
μια λεπτή, ημιδιαφανής μεμβράνη. Μέσα σε αυτή 
την περιτονία εντοπίζονται ελάχιστες μυϊκές ίνες οι 
οποίες φέρονται παράλληλα με αυτές του μυώδους 
πλατύσματος. Προσθίως δημιουργεί ένα ξεχωριστό 
στρώμα πάνω από την μασητήρια περιτονία η οποία 
και αποτελεί συνέχεια της εν τω βάθει τραχηλικής 
περιτονίας. Οι περιφερικοί κλάδοι του προσωπικού 
νεύρου και ο εκφορητικός πόρος της παρωτίδας 
βρίσκονται μέσα σε ένα χαλαρό κυτταρικό στρώμα 
μεταξύ των δύο αυτών φύλλων της περιτονίας.

Το ανώτερο όριο κάθε παρωτίδας βρίσκεται σε 
στενή επαφή με την κροταφογναθική άρθρωση 
και περιβάλει τον έξω ακουστικό πόρο. Μια ανάγ-
γεια περιοχή παρεμβάλλεται μεταξύ της κάψας του 
αδένα και της χονδρινης και οστέινης μοίρας του 
ΕΑΠ. Το κατώτερο όριο του αδένα (συνήθως στην 
κορυφή), εντοπίζεται στην γωνία της κάτω γνάθου, 
όπου πολλές φορές το ξεπερνά επικαλύπτοντας το 
διγαστορικό τρίγωνο, πλησιάζοντας το οπίσθιο όριο 
του υπογνάθιου σιελογόνου αδένα.

Το πρόσθιο άκρο επικαλύπτει μόνο το οπίσθιο όριο 
του μασητήρας μυ, και το οπίσθιο όριο επικαλύπτει 
το πρόσθιο άκρο του στερνοκλειδομαστοειδούς μυός.

Η επιφάνεια του κάθε αδένα καλύπτεται από το 
δέρμα και το μυώδες πλάτυσμα. Μερικές τελικές 
απολήξεις του μείζονος ωτιαίου νεύρου βρίσκονται 
επίσης, επιφανειακά στον ιστό του αδένα. Στο άνω 
τμήμα κάθε παρωτίδας εντοπίζουμε τα κροταφικά 
αγγεία με την αρτηρία να είναι πρόσθια της φλέβας. 
Ο ωτοκροταφικός κλάδος του γναθικού νεύρου 
τρέχει σε ένα βαθύτερο επίπεδο ακριβώς πίσω από 

4.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στον άνθρωπο, υπάρχουν τρία ζεύγη κυρίαρχων 
σιελογόνων αδένων:  της παρωτίδας, των υπογνάθιων 
και των υπογλώσσιων, μαζί με αρκετές εκατοντάδες 
μικρούς σιελογόνους αδένες που διανέμονται 
υποβλεννογόνια σε όλες τις περιοχές της κεφαλής και 
του τραχήλου (συνήθως στη στοματική κοιλότητα).

4.1.2 ΠΑΡΩΤΙΔΑ

Κάθε παρωτίδα αναπτύσσεται από μια πάχυνση 
του στοματικού επιθήλιου. Αυτή η πάχυνση εκτείνε-
ται προς τα πίσω έως το αυτί σε ένα πλάνο επιφανει-
ακό ως προς την ανάπτυξη του προσωπικού νεύρου. 
Κατά τον τρίτο μήνα της εμβρυϊκής ζωής, η εν τω βάθει 
πτυχή της  παρωτίδας παράγει προεκβολές  μεταξύ των 
κλάδων του προσωπικού νεύρου. Αυτές οι προεκβολές 
συγχώνευονται για να σχηματίσουν τον εν τω βάθει 
λοβό του αδένα. Με τον έκτο μήνα, έχει σχηματοποιη-
θεί πλήρως το δίκτυο των καναλιών  του αδένα.

4.1.2.2 ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Η παρωτίδα είναι η μεγαλύτερη από τους μεγά-
λους σιελογόνους αδένες. Αποτελεί ένα σύνθετο 
σωληνοκυψελοειδή εξωκρινή αδένα που αποτελείται 
αποκλειστικά από κυψελιδικά κύτταρα που παράγουν 
ορώδες έκκριμα. Κάθε αδένας βρίσκεται στο αντί-
στοιχο διάστημα του μεταξύ του οπίσθιου ορίου 
του σώματος της κάτω γνάθου και της μαστοειδούς 
απόφυσης του κροταφικού οστού. Ο έξω ακουστικός 
πόρος και η κροταφογναθική άρθρωση μαζί με την 
κροταφική γλήνη και την ζυγωματική απόφυση του 
κροταφικού οστού εντοπίζονται όπισθεν και άνωθεν 
του αδένα. Το κάτω όριο του αδένα εντοπίζεται στον 
τράχηλο, πολλές φορές έως το υοειδές. Στην έσω επι-
φάνεια του κάθε αδένα εντοπίζουμε την στυλοειδή 
απόφυση του κροταφικού οστού. Στο εν τω βάθει 
και κάτω όριο τους συχνά ξεπερνούν την γωνία της 
κάτω γνάθου και επικαλύπτουν τις εγκάρσιες απο-
φύσεις του άτλαντα (C1) σπονδύλου.

Κάθε αδένας έχει συνήθως τριγωνικό σχήμα, με 
την κορυφή να κατευθύνεται προς τα κάτω. Κατά 
μέσο όρο, ο αδένας είναι 6 εκατοστά στο μήκος, με 

4.1 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ
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βελονομαστοειδές τρήμα. Το νεύρο βρίσκεται περίπου 
9 mm από την οπίσθια γαστέρα  του διγάστορα μυ, 
και 11 mm από τον οστέινο έξω ακουστικό πόρο. Ο 
κορμός του προσωπικού νεύρου περνά στην συνέχεια 
προς τα κάτω και προς τα εμπρός, πάνω από την 
βελονοειδή απόφυση και τους γύρω μύες για περίπου 
1,3 εκ, πριν εισέλθει στο σώμα της παρωτίδας. Ο 
πρώτος κλάδος του προσωπικού νεύρου παράγει το 
οπίσθιο ωτιαίο νεύρο, εφοδιάζοντας το ωτιαίο νεύρο 
με ίνες για την νεύρωση των ωτιαίων μυών, καθώς και 
κλάδους για την οπίσθια γαστέρα του διγάστορα και 
του βελονουειδή μύ.

Μέσα στην παρωτίδα, το προσωπικό νεύρο χωρίζει 
σε δύο κλάδους, τον άνω κροταφοπροσωπικό και τον 
κάτω τραχηλοπροσωπικό. Η διαίρεση του νεύρου 
αναφέρεται και ως  «Πόδι της χήνας». Από αυτούς 
τους δύο κλάδους, το προσωπικό νεύρο περαιτέρω 
χωρίζεται σε πέντε ακόμη τμήματα: κροταφικό, ζυγω-
ματικό, μασητήριο, της κάτω γνάθου και του τραχή-
λου. Οι περιφερικοί κλάδοι του προσωπικού νεύρου 
δημιουργούν αναστομώσεις μεταξύ παρακείμενων 
κλάδων για να σχηματίσουν το παρωτιδικό πλέγμα. 
Οι Devis et al μελέτησαν αυτά τα πρότυπα σε 350 
πτωματικά παρασκευάσματα και κατέληξαν σε 6 
πρότυπα. Απέδειξαν ότι το μόνο στο 6% των περιπτώ-
σεων υπήρχε αναστόμωση μεταξύ του κλάδου της 
γνάθου και το παρακείμενων κλάδων.

4.1.2.3.2 ΩΤΟΚΡΟΤΑΦΙΚΟ ΝΕΥΡΟ
Κάθε ωτοκροταφικό νεύρο προκύπτει από το 

οπίσθιο τμήμα του γναθιαίου κλάδου του τρίδυμου 
νεύρου στον υποκροτάφιο βόθρο. Τρέχει προς τα πίσω, 
κάτω από τον έξω πτερυγοειδή μυ, ανάμεσα στο μέσο 
του αυχένα της κάτω γνάθου και του σφηνογναθικού 
συνδέσμου. Εισέρχεται στην παρωτίδα κατά την 
πρόσθια-μέση επιφάνεια της περνώντας προς τα 
πάνω και προς τα έξω για να βγει στο ανώτερο σημείο 
του αδένα, μεταξύ της κροταφογναθικής άρθρωσης 
και του έξω ακουστικού πόρου. Αυτό το νεύρο επι-
κοινωνεί εκτενώς με τον κροταφοπροσωπικό κλάδο 
του προσωπικού νεύρου και περιορίζει την κινητικό-
τητα του προσωπικού νεύρου κατά τη διάρκεια της 
χειρουργικής επέμβασης.

4.1.2.3.3 ΠΑΡΩΤΙΔΙΚΟΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ
Λεμφαδένες εντοπίζονται στον υποδόριο ιστό 

πάνω από την παρωτίδα σχηματίζοντας τους προ-
ωτιαίους λεμφαδένες, και μέσα στην παρωτίδα 
αποτελώντας τους ενδοπαρωτιδικούς λεμφαδένες. 
Συνήθως, οι περισσότεροι από τους ενδοπαρωτιδικούς 
λεμφαδένες βρίσκονται παραπλεύρως του προσώπου 
νεύρου. Υπάρχουν λιγοστοί λεμφαδένες που αναφέρ-
θηκαν στον εν τω βάθει λοβό της παρωτίδας. Όλα οι 
παρωτιδικοί λεμφαδένες παροχετεύουν στην άνω εν 

τα επιπολής κροταφικά αγγεία.
Οι κλάδοι του προσωπικού νεύρου αναδύονται 

από το πρόσθιο όριο του αδένα. Ο εκφορητικός 
πόρος της παρωτίδας επίσης προκύπτει από 
εδω. Διασχίζει οριζόντια τον μασητήρα μυ, πριν 
διαπεράσει τον βυκανήτη μυ πρόσθια και καταλήξει 
στην παρωτιδική θηλή. Η εγκάρσια προσωπική 
αρτηρία(κλάδος της επιπολής κροταφικής) διασχίζει 
την περιοχή παράλληλα και περίπου 1 εκ πάνω από 
τον πόρο της παρωτίδας. Οι πρόσθιοι και οπίσθιοι 
κλάδοι της προσωπικής φλέβας προκύπτουν από 
το κάτω όριο του αδένα.

Η εν τω βάθει επιφάνεια κάθε παρωτιδικού αδένα 
έρχεται σε επαφή με δομές που χαρακτηρίζονται ως 
το «κρεβάτι της παρωτίδας». Προσθίως ο αδένας 
βρίσκεται πάνω στον μασητήρα μυ και το οπίσθιο 
άκρο της κάτω γνάθου από την γωνία έως τον 
κόνδυλο. Στο σημείο όπου ο αδένας περικυκλώνει 
τον αυχένα της γνάθου έρχεται σε επαφή με 
τον έσω πτερυγοειδή μυ. Πιο πίσω η παρωτίδα 
περιστοιχίζεται από την βελονοειδή απόφυση 
και  τον βελονογλωσσικό, τον βελονουοειδή και 
τον βελονοφαρυγγικό μυ από κάτω προς τα πάνω 
αντίστοιχα. Πιο πίσω από εκεί η παρωτίδα βρίσκεται  
σε γειτνίαση με την οπίσθια γαστέρα του διγάστορα 
μυός και τον στερνοκλειδομαστοειδή μυ. Ο 
διγάστορας και ο βελονοειδής μυς διαχωρίζουν τον 
αδένα από την υποκείμενη έσω σφαγίτιδα φλέβα, 
την έσω και έξω καρωτίδα, το γλωσσοφαρυγγικό, 
το υπογλώσσιο και το παραπληρωματικό νεύρο, όπως 
επίσης, και από την συμπαθητική άλυσο. 

Η περιτονία που καλύπτει τους μύες που 
απαρτίζουν το υπόστρωμα της παρωτίδας εμφανίζει 
πάχυνση σχηματίζοντας δύο συνδέσμους. Τον 
βελονογναθιαίο σύνδεσμο  που διέρχεται από την 
βελονοειδή απόφυση στην γωνία της κάτω γνάθου 
και τον γναθο-βελονονοειδή σύνδεσμο που περνά 
ανάμεσα από την γωνία της κάτω γνάθου και τον 
βελονουοειδή σύνδεσμο με το κατώτερο άκρο του 
να φτάνει συνήθως έως το υοειδές οστό. Σκοπός 
αυτών των συνδέσμων είναι να διαχωρίζουν την 
παρωτίδα πρόσθια, από την οπίσθια επιφάνεια του 
υπογναθίου αδένα.

4.1.2.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΤΗΣ ΠΑΡΩΤΙΔΑΣ

Από την επιφάνεια έως τα βαθύτερα στρώματα της 
παρωτίδας, το προσωπικό νεύρο, το ωτοκροταφικό 
νεύρο, η οπίσθια προσωπική φλέβα και η έξω καρω-
τίδα διέρχονται μέσα από τον αδένα.

4.1.2.3.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΕΥΡΟ
Κάθε προσωπικό νεύρο εισέρχεται στο κεφάλι από 

το κροταφικό οστό, στη βάση του κρανίου, από το 
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συνάψεις. Από εκεί ίνες ενώνονται με τον γναθιαίο 
κλάδο του τριδυμου νεύρου. Η αισθητική νεύρωση 
της παρωτίδας γίνεται μέσω του μείζονος ωτιαίου 
νεύρου.

4.1.3 ΠΑΡΑΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο παραφαρυγγικός χώρος είναι ένας εν’ δυνάμει 
χώρος εντοπιζόμενος στην ανώτερη τραχηλική 
περιοχή άμφω. Ο παραφαρυγγικός χώρος δεν είναι 
προσβάσιμος κατά τη καθημερινή κλινική εξέταση 
παρά μόνο όταν επηρεάζεται από φλεγμονώδη αίτια 
ή όγκους. Το ευρύ φάσμα των καλόηθων και κακόη-
θων νεοπλασμάτων, που εμφανίζονται σε αυτή την 
πολύπλοκη από πλευράς ανατομικής περιοχή, συμ-
βάλλουν στην πρόκληση της χειρουργικής θεραπείας.

4.1.3.1 ΟΡΙΑ

Ο παραφαρυγγικός χώρος περιγράφεται ως μια 
ανεστραμμένη πυραμίδα, με τη βάση του στη βάση 
του κρανίου και την κορυφή στο μείζον κέρας του 
υοειδούς οστού. Το ανώτερο όριο είναι μια μικρή 
περιοχή κοντά στο κροταφικό και σφηνοειδές οστό, 
το οποίο περιλαμβάνει το καρωτιδικό κανάλι, το σφα-
γιτιδικό τρήμα και το υπογλώσσιο τρήμα. Η περιτονία 
που καλύπτει τον έσω πτερυγοειδή μυ, οριοθετεί την 
περιοχή αυτή στην βάση του κρανίου πλαγίως. Προς 
τα έσω εντοπίζουμε την βασικοφαρυγγική περιτονία, 
ενώ προς τα πίσω την προσπονδυλική περιτονία. 
Προσθίως, το έσω και έξω σύνορα συγκλίνουν. Το 
κατώτερο όριο σχηματίζεται από το μείζον κέρας του 
υοειδούς καθώς και από την οπίσθια γαστέρα του 
διγάστορα και την κάψα του υπογνάθιου αδένα. Το 
οπίσθιο όριο είναι η προσπονδυλική περιτονία. Το 
έσω όριο σχηματίζεται από βασικόφαρυγγική περιτο-
νία που καλύπτει τον άνω σφιγκτήρα μυ του φάρυγγα. 
Προς τα έσω βρίσκεται η αμυγδαλή. Τα πλάγια όρια 
αποτελούν το ανώτερο τμήμα του παραφαρυγγικού 
διαστήματος πάνω από τον αυχένα της κάτω γνάθου, 
η περιτονία του έσω πτερυγοειδούς μυός, το οπισθο-
γναθιαίο τμήμα του έσω λοβού της παρωτίδας και 
η περιτονία που καλύπτει την οπίσθια γαστέρα του 
διγάστορα κάτω από την γνάθο. Το πρόσθιο όριο 
προς τα πάνω αποτελεί ο πτερυγογναθιαίος σύνδε-
σμος ενώ προς τα κάτω ο υπογνάθιος χώρος.

4.1.3.2 ΧΩΡΟΙ Η ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

Στην προηγούμενη παράγραφο περιγράφτηκε το 
προβελονουειδές διάστημα- το πρόσθιο τμήμα του 
παραφαρυγγικού χώρου-ενώ το όπισθοβελονοειδές 

τω βάθει τραχηλική αλυσίδα. 

4.1.2.3.4 ΠΟΡΟΣ ΠΑΡΩΤΙΔΑΣ
Ο εκφορητικός πόρος κάθε παρωτίδας αναδύεται 

από το πρόσθιο άκρο της και διατρέχει οριζόντια 
κατά μήκος του μασητήρα μυ. Εάν σχεδιάζαμε 
μια νοητή γραμμή από την βάση του πτερυγίου 
της ρινός στην γωνία του στόματος , η σήμανση 
του αγωγού στο δέρμα θα οριοθετούνταν από μια 
άλλη γραμμή που θα ξεκινούσε από τον τράγο και 
θα έτεμνε την προηγούμενη. Το μεσαίο 1/3 της 
γραμμής αυτής είναι επιφανειακή σήμανση του 
αγωγού της παρωτίδας. Κλάδοι αναστομωτικοί 
μεταξύ του στοματικών και  ζυγωματικών  κλάδων 
του προσωπικού νεύρου διχάζουν τον πόρο. Στο 
πρόσθιο άκρο του μασητήρα ο πόρος κάμπτεται 
απότομα διαπερνόντας το υποδόριο λίπος και τον 
βυκανίτη μυ στο επίπεδο του δεύτερου γομφίου 
οδόντα. Ο αγωγός τότε στρίβει και πάλι για να 
περάσει προς τα εμπρός για μια μικρή απόσταση πριν 
από την είσοδο του στην στοματική κοιλότητα στην 
παρωτιδική θηλή.

4.1.2.4 ΝΕΥΡΩΣΗ ΠΑΡΩΤΙΔΑΣ

Η παρασυμπαθητική εκκριτική νεύρωση 
προέρχεται από τον κατώτερο σιαλικό πυρήνα στο 
εγκεφαλικό στέλεχος. Από εκεί ίνες φτάνουν στον 
τυμπανικό κλάδο του γλωσσοφαρυγγικού νεύρου 
συμβάλλοντας στον σχηματισμό του τυμπανικού 
πλέγματος στο μέσο ους. Το έλασσον λιθοειδές 
νεύρο προκύπτει από το τυμπανικό πλέγμα  
αφήνοντας το μέσο ους και πορευόμενο εντός μίας 
αύλακας στο λιθοειδές οστό εισέρχεται στο μέσο 
κρανιακό βόθρο. Από εκεί εξέρχεται διαμέσου του 
ωοειδούς τρήματος στο ωτικό γάγγλιο το οποίο 
βρίσκεται στην ενδιάμεση πτυχή του γναθιαίου 
κλάδου του τριδύμου νεύρου. Μετασυναπτικές 
μεταγαγγλιακές ίνες ξεκινούν από το γάγγλιο και 
ενώνονται με το ωτοκροταφικό νεύρο διανέμοντας 
παρασυμπαθητικές εκκριτικές ίνες σε όλο τον 
παρωτιδικό αδένα. Η συμπαθητική νεύρωση της 
παρωτίδας προκύπτει από το ανώτερο αυχενικό 
συμπαθητικό γάγγλιο. Οι συμπαθητικές ίνες φθάνουν 
στον αδένα μέσω ενός πλέγματος που περιβάλλει τη 
μέση μηνιγγική αρτηρία. Στη συνέχεια, περνούν 
μέσα από το ωτικό γάγγλιο, χωρίς συνάψεις, και νευ-
ρώνουν τον αδένα μέσω του ωτοκροταφικού νεύρου. 
Επίσης συμπαθητική νεύρωση προέρχεται και από 
συμπαθητικά πλέγματα που συνοδεύουν τα αγγεία 
που τροφοδοτούν τον αδένα. Αισθητικές νευρικές ίνες 
που προέρχονται από τον συνδετικό ιστό της παρω-
τίδας συγχωνεύονται με το ωτοκροταφικό νεύρο που 
περνά εγγύς και μέσα από το ωτικό γάγγλιο, χωρίς 
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του παρεγχύματος , σχηματίζοντας το έδαφος του 
στόματος στην γλωσσοουλοπαρειακή αύλακα. Αυτή 
πολλαπλασιάζεται με ταχείς ρυθμούς, σχηματίζοντας 
πολλαπλές βλαστικές διακλαδώσεις , οι οποίες τελικά 
σχηματίζουν αυλούς. Αρχικά ο αδένας σχηματίζεται 
στο έδαφος του στόματος, οπίσθια. Στη συνέχεια, 
τα τοιχώματα της αύλακας και του εδάφους του στόμα-
τος έρχονται μαζί για να σχηματίσουν τον υπογνάθιο 
αγωγό. Αυτή η διαδικασία αρχίζει οπίσθια και κινείται 
προς τα εμπρός, έτσι ώστε τελικά, το στόμιο του αγωγού 
καταλήγει να βρεθεί μπροστά, κάτω από την άκρη της 
γλώσσας, κοντά στη μέση γραμμή.

4.1.4.2 ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Κάθε υπογνάθιος αδένας αποτελείται από ένα 
μεγάλο, επιφανειακό λοβό που βρίσκεται εντός του 
διγαστορικού τριγώνου στον τράχηλο, και ένα μικρό-
τερο, εν τω  βάθει λοβό βρίσκεται στο έδαφος του 
στόματος προς τα πίσω. Οι δύο λοβοί βρίσκονται σε 
συνέχεια  ο ένας με τον άλλο, γύρω από το οπίσθιο 
όριο του γναθουοειδή μυ. Οι δύο λοβοί δεν είναι 
πραγματικά χωριστοί λοβοί όπως κατά την εμβρυική 
ζωή, αλλά πρόκειται για μία ενιαία επιθηλιακή προ-
σεκβολή.

4.1.4.2.1 ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΛΟΒΟΣ
Κάθε επιπολής λοβός του υπογνάθιου αδένα 

βρίσκεται εντός του διγαστορικού τριγώνου. Πρόσθιο 
τμήμα του λοβού του φτάνει στην πρόσθια γαστέρα 
του διγάστορα μυ, και ο οπίσθιος πόλος φθάνει στον 
βελονογναθιαίο σύνδεσμο. Επιφανειακά, ο επιπολής 
λοβός βρίσκεται έσω του σώματος της κάτω γνάθου. 
Στο κατώτερο τμήμα του συχνά εντοπίζεται πάνω από 
τον διάμεσο τένοντα του διγάστορα μυ και την είσοδο 
του βελονουειδή μυ. Ο λοβός περιβάλλεται μερικώς 
μεταξύ των 2 στρωμάτων της εν τω βάθει τραχηλικής 
περιτονίας η οποία ξεκινάει από το μείζον κέρας του 
υοειδούς οστού και είναι σε άμεση γειτνίαση με την 
προσωπική φλέβα και αρτηρία. Το επιπολής πέταλο 
της περιτονίας βρίσκεται σε επαφή με το κατώτερο 
όριο της γνάθου και καλύπτει την κατώτερη επιφά-
νεια του επιπολής λοβού.  Το εν τω βάθει πέταλο της 
περιτονίας βρίσκεται σε επαφή με την κάτω γνάθο 
και καλύπτει την εσωτερική επιφάνεια του επιπολής 
λοβού. Η κατώτερη επιφάνεια, η οποία καλύπτεται 
από  δέρμα, υποδόριο λίπος, το μυώδες πλατύσμα 
και την εν τω βάθει περιτονία, διασχίζεται από την 
προσωπική φλέβα και τον τραχηλικό κλάδο του 
προσωπικού νεύρου ο οποίος διέρχεται κάτω από 
τη γωνία της κάτω γνάθου και στη συνέχεια νευρώνει 
το κάτω χείλος. Οι υπογνάθιοι λεμφαδένες βρίσκονται 
μεταξύ του σιελογόνου αδένα και της κάτω γνάθου.

Η πλευρική επιφάνεια του επιπολής λοβού σχετίζε-

διάστημα περιέχει το καρωτιδικό σύμπλεγμα και 
ως εκ τούτου το κατώτερο όριο αυτού του  χώρου 
βρίσκεται δυνητικά στο ανώτερο μεσοθωράκιο. 
Αυτά τα διαμερίσματα χωρίζονται από τον τείνοντα 
το υπερώιο ιστίο μυ και την περιτονία του, η οποία 
αναδύεται από την βελονουειδή απόφυση, καλύπτει 
τον τείνοντα το υπερώιο ιστίο μυ και στη συνέχεια 
διασχίζει οπίσθια μέσα στο παραφαρυγγικό λίπος.

Το προβελονουοειδές διάστημα εκτείνεται προς 
τα πάνω σε μια τυφλή θήκη που σχηματίζεται από 
την περιτονία του έσω πτετυγοειδούς μυός και την 
περιτονία  του τείνοντα το υπερώιο ιστίο μυός. Το 
μεγαλύτερο μέρος του χώρου καλύπτεται από λίπος. 
Περιέχει το κάτω φατνιακό νεύρο, το γλωσσικό και 
το ωτοκροταφικό νεύρο και την γναθιαία αρτηρία( 
με αποτέλεσμα σπάνια νευρογενή νεοπλάσματα που 
περιορίζονται στην παρωτίδα, όπως το νευρίνωμα).

Το οπισθοβελονουοειδές διάστημα περιέχει την 
καρωτίδα και την έσω σφαγίτιδα πού έρχεται σε επαφή 
με το οπισθοπλάγιο μέρος της αρτηρίας στη βάση του 
κρανίου. Τα κρανιακά νεύρα ΙΧ,Χ,ΧΙ και ΧΙΙ καθώς και 
το συμπαθητικό πλέγμα μπορεί επίσης να εντοπίζονται 
σε αυτό το διάστημα. Το πνευμονογαστρικό νεύρο 
βρίσκεται μεταξύ της αρτηρίας και της φλέβας, το 
γλωσσοφαρυγγικό νεύρο  διασχίζει την καρωτίδα από 
τα πλάγια και το παραπληρωματικό νεύρο διασχίζει 
την σφαγίτιδα σε μία κατεύθυνση προς τα πλάγια και 
έσω.

Το υπογλώσσιο νεύρο τελειώνει την κάθετη πορεία 
του εκτός του παραφαρυγγικού διαστήματος. Λεμ-
φαδένες και νευροενδοκρινικά κύτταρα εντοπίζονται 
επίσης σε αυτό τον χώρο. Μια λεπτή, μη λειτουργική 
μεμβράνη, διαχωρίζει το οπισθοβελονουειδές τμήμα 
του παραφαρυγγικού χώρου από το οπισθοφαρυγ-
γικό διάστημα επιτρέποντας εύκολη εξάπλωση της 
λοίμωξης και / ή τους όγκους από τη μία περιοχή στην 
άλλη. Το παραφαρυγγικό διάστημα έχει πολλά 
λεμφαγγεία για την παροχετευση  των παραρρινίων 
κόλπων, του στοματοφάρυγγα, της στοματικής κοι-
λότητας και ένα τμήμα του θυρεοειδούς αδένα. Αυτοί 
οι λεμφαδένες έχουν σύνδεση με τον κόμβο του 
Rouvier στον οπισθοφαρυγγικό χώρο, στον οποίο 
εκβάλλει ο ρινοφάρυγγας, ο άνωτερος  στοματοφά-
ρυγγας και οι παραρρίνιοι κόλποι.

4.1.4 ΥΠΟΓΝΑΘΙΟΣ ΑΔΕΝΑΣ

4.1.4.1 ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ

Οι υπογνάθιοι σιελογόνοι αδένες αρχίζουν να 
διαμορφώνονται κατά την 8 εμβρυική εβδομάδα 
(στάδιο εμβρύου 13mm), ως μία επιθηλιακή απόφυση 
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4.1.4.2.4 ΑΓΓΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΜΦΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ
Η αρτηριακή παροχή για τους υπογνάθιους 

πόρους προκύπτει από κλάδους της προσωπικής και 
της γλωσσικής αρτηρίας. Η φλεβική παροχέτευση 
γίνεται κυρίως στις εν τω βάθει γλωσσικές φλέβες. 
Η λεμφική παροχέτευση πραγματοποιείται στους 
εν τω βάθει τραχηλικούς λεμφαδένες, κυρίως στους 
σφαγιτιδο-ωμουοειδικούς λεμφαδένες διαμέσου των 
υπογνάθιων λεμφαδένων.

4.1.4.2.5 ΝΕΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΝΑΘΙΩΝ ΑΔΕΝΩΝ
Η εκκριτική νεύρωση των υπογνάθιων αδένων 

προκύπτει από το υπογνάθιο(υπογλώσσιο) γάγγλιο. 
Πρόκειται για ένα μικρό γάγγλιο που βρίσκεται στο 
πάνω μέρος του υογλωσσικού μυ. Υπάρχουν επιπλέον 
γαγγλιακά κύτταρα στο στόμιο του αδένα. Το υπο-
γνάθιο γάγγλιο αναρτάται από το γλωσσικό νεύρο 
από πρόσθιες και οπίσθιες ίνες. Οι παρασυμπαθητι-
κές εκκριτικές ίνες προέρχονται από τον άνω σιαλικό 
πυρήνα καθώς και οι προγαγγλιακές ίνες, και στη 
συνέχεια ταξιδεύουν μέσω του προσωπικού νεύρου, 
της χορδής του τυμπάνου και του γλωσσικού νεύρου 
στο γάγγλιο, μέσω οπίσθιων ινών που συνδέουν το 
γάγγλιο με το γλωσσικό νεύρο. Οι συνάψεις εντός 
του γαγγλίου αλλά και οι μεταγαγγλιακές ίνες, νευ-
ρώνουν τους υπογνάθιους και υπογλώσσιους αδένες.

Η συμπαθητική οδός προέρχεται από το πλέγμα 
της προσωπικής αρτηρίας. Οι μεταγαγγλιακές ίνες 
προέρχονται από το άνω αυχενικό γάγγλιο χωρίς 
συνάψεις. Πρόκειται για αγγειοκινητικές ίνες προς 
τα αγγεία που τροφοδοτούν τους υπογνάθιους και 
υπογλώσσιους αδένες.

Αισθητικές ίνες ξεκινούν από τους υπογνάθιους 
και υπογλώσσιους αδένες, για να περάσουν μέσα 
από το γάγγλιο χωρίς συνάψεις, και να ενωθούν με 
το γλωσσικό νεύρο, ως κλάδο του τριδύμου νεύρου.

4.1.5 ΥΠΟΓΛΛΩΣΙΟΣ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΣ ΑΔΕΝΑΣ

Όταν ένα έμβρυο φτάνει περίπου 20 mm σε 
μήκος, κάθε υπογλώσσιος αδένας προκύπτει ως ένας 
αριθμός μικρών επιθηλιακών παχύνσεων μέσα στην 
ουλογλωσσική αύλακα και στην έξω πλευρά αυτής. 
Κάθε πάχυνση δημιουργεί το δικό της κανάλι και 
πολλοί από τους υπογλώσσιους αγωγούς εκβάλλουν 
απευθείας στην κορυφή της υπογλώσσιας πτυχής.

4.1.5.1 ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Οι υπογλώσσιοι αδένες είναι οι μικρότεροι μεταξύ 
των μειζόνων σιελογόνων αδένων. Ο καθένας έχει 
σχήμα αμυγδάλου ή γυρίνου. Η οβάλ σχήματος 

ται με τον υπογνάθιο βόθρο, μια κοιλότητα στην έσω 
επιφάνεια της κάτω γνάθου στην πρόσφυση του έσω 
πτερυγοειδή μυ. Η προσωπική αρτηρία βρίσκεται 
σε μια αύλακα στο οπίσθιο τμήμα του, αρχικά βαθιά 
στο λοβό και στη συνέχεια, προκύπτει μεταξύ της 
πλευρική επιφάνειας του λοβού και της πρόσφυσης 
του έσω πτερυγοειδή μυ στην κάτω γνάθο, από την 
οποία φθάνει στην κάτω πλευρά της κάτω γνάθου.

Η έσω επιφάνεια έρχεται σε σχέση πρόσθια με τον 
γναθουοειδή μυ, και διαχωρίζεται από το γναθουοει-
δές νεύρο και τα υπογενείδια αγγεία. Οπίσθια έρχεται 
σε επαφή με τον βελονογλωσσικό και τον βελονου-
οειδή σύνδεσμο καθώς και με το γλωσσοφαρυγγικό 
νεύρο διαχωρίζοντας τον από τον φάρυγγα. Μεταξύ 
αυτών η έσω επιφάνεια του λοβού σχετίζεται με τον 
υογλωσσικό μυ, από τον οποίο χωρίζεται από τον 
βελονογλωσσικό μυ, το γλωσσικό νεύρο και την εν 
τω βάθει γλωσσική φλέβα. Πιο κάτω η έσω επιφάνεια 
έρχεται σε επαφή με τον βελονουοειδή μυ και την 
οπίσθια γαστέρα του διγάστορα.

4.1.4.2.2 ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΛΟΒΟΣ
Ο εν τω βάθει λοβός του κάθε υπογνάθιου 

σιελογόνου αδένα ξεκινά από τον επιπολής λοβό στο 
οπίσθιο ελεύθερο άκρο του γναθουοειδή μυός και 
εκτείνεται προς τα εμπρός έως το πίσω μέρος του υπο-
γλώσσιου αδένα. Βρίσκεται ανάμεσα του γναθουοειδή 
μυός κάτω και πλάγια, του υογλωσσικού και του 
βελονογλωσσικού μυός προς τα έσω, του γλωσσικού 
νεύρου προς τα επάνω και του υπογλωσσιου νεύρου 
και της εν τω βάθει γλωσσικής φλέβας προς τα κάτω.

4.1.4.2.3 ΥΠΟΓΝΑΘΙΟΣ ΕΚΦΟΡΗΤΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ
Κάθε υπογνάθιος αγωγός είναι περίπου 5 εκα-

τοστά σε έναν ενήλικο. Το τείχος του αγωγού είναι 
λεπτότερο από εκείνο του αγωγού της παρωτίδας. 
Προκύπτει από πολλές διακλαδώσεις του επιφα-
νειακού λοβού, και αναδύεται από την έσω επιφά-
νεια του λοβού ακριβώς πίσω από το οπίσθιο όριο 
του γναθουοειδή μυ. Διασχίζει τον έσω λοβό, 
περνώντας προς τα πάνω και ελαφρά προς τα πίσω 
για 5 mm, πριν συνεχίσει προς τα εμπρός ανάμεσα 
από τον γναθουοειδή και τον υογλωσσικό μυ. Καθώς 
περνά προς τα εμπρός, τρέχει μεταξύ του υπογλώσ-
σιου αδένα και του γενειογλωσσικού μυ, για να 
εκβάλει στο έδαφος του στόματος, στην κορυφή 
της υπογλώσσιας θηλής, δίπλα από τον χαλινό της 
γλώσσας, ακριβώς κάτω από την άκρη της γλώσσας. 
Βρίσκεται ανάμεσα στο γλωσσικό και υπογλώσσιο 
νεύρο πάνω στον υογλωσσικό μυ. Στο πρόσθιο άκρο 
του υογλωσσικού μυ, διασχίζεται από το γλωσσικό 
νεύρο. 
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«κεφαλή» του «γυρίνου» βρίσκεται στο πρόσθιο 
τμήμα του εδάφους του στόματος, ενώ η σφηνοειδής 
ουρά κατευθύνεται προς τα πίσω, προς τον υπογνά-
θιο αδένα προς τα κάτω κατά μήκος του γναθουο-
ειδή έως την πρόσφυση του στην κάτω γνάθο. Είναι 
κυρίως ένας βλεννογονικός αδένας. Ο αδένα βρίσκε-
ται πάνω στον γναθουοειδή μυ και καλύπτεται από 
τον βλεννογόνο του εδάφους του στόματος, ο οποίος 
υπεργείρεται  καθώς καλύπτει τον αδένα στην υπο-
γλώσσια πτυχή. Οπίσθια, ο υπογλώσσιος αδένας είναι 
σε επαφή με τον εν τω βάθει λοβό του υπογναθίου 
αδένα. Ο υπογλώσσιος βόθρος της κάτω γνάθου βρί-
σκεται πλευρικά, και ο γενειογλωσσικός μυς βρίσκε-
ται προς τα έσω. Το γλωσσικό νεύρο και ο πόρος του 
υπογναθίου βρίσκονται προς τα έσω του υπογναθίου, 
μεταξύ αυτού και του γενειογλωσσικού μυ. Πρόκειται 
για μη έγκλειστες, από αδενικό ιστό φωλιές.

4.1.5.2 ΑΓΓΕΙΩΣΗ, ΝΕΥΡΩΣΗ, ΛΕΜΦΙΚΗ  
 ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η αρτηριακή παροχή για τον υπογλώσσιο αδένα 
είναι από τον υπογλώσσιο κλάδο της γλωσσικής 
αρτηρίας και της υπογενείδιου, κλάδου της προ-
σωπικής αρτηρίας. Η νεύρωση είναι μέσω του υπο-
γλώσσιου γάγγλιου, όπως περιγράφεται παραπάνω. 
Τα λεμφαγγεία παροχετεύουν στους υπογενείδιους 
λεμφαδένες.

4.1.6 ΕΛΑΣΣΟΝΕΣ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΙ ΑΔΕΝΕΣ

Οι ελάσσονες σιελογόνοι αδένες διανέμονται 
ευρέως υποβλεννογόνια στην περιοχή της κεφαλής 
και του τραχήλου, τις περισσότερες φορές βρίσκο-
νται στην οροφή της στοματικής κοιλότητας και του 
στοματοφάρυγγα. Ομαδοποιούνται ανάλογα με την 
ανατομική τους θέση - επιχείλιοι, στοματικοί, γλωσ-
σουπερώοιοι, υπερώας, των αμυγδαλών, ρινικής 
κοιλότητας, ρινοφάρυγγα, λάρυγγα, τραχεία κ.λπ. 
Εμφανίζουν μικτή εκκριτική λειτουργία- οι επιχείλιοι 
και οι στοματικοί παράγουν και ορώδεις και βλεν-
νώδεις εκκρίσεις, ενώ οι γλωσσουπερώΐοι μόνο βλεν-
νώδεις.


