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7η

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΣΥΖΥΓΙΑ/
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΕΥΡΟ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Εισαγωγικά Ανατομικά Στοιχεία

Η 7η εγκεφαλική συζυγία αποτελείται από τα 
2 προσωπικά νεύρα, το δεξί και το αριστερό. Το 
προσωπικό νεύρο είναι ένα μεικτό εγκεφαλικό ή 
κρανιακό νεύρο, το οποίο διαθέτει τόσο κινητικές, 
όσο και αισθητικές νευρικές ίνες. Οφείλει το όνο-
μά του στο γεγονός ότι νευρώνει κινητικά τους 
μύες του προσώπου.

Το προσωπικό νεύρο εκφύεται από τη γεφυ-
ροπρομηκική αύλακα, και πιο συγκεκριμένα, η 
έκφυσή του οριοθετείται ελαφρώς επί τα έξω του 
άνω τμήματος της σύστοιχης ελαίας. Το προσω-
πικό νεύρο διαθέτει δύο ρίζες. Η πρώτη ρίζα εί-
ναι το κυρίως προσωπικό νεύρο, ενώ η δεύτερη 
ρίζα ονομάζεται διάμεσο νεύρο. Το κυρίως προ-
σωπικό νεύρο διαθέτει σωματοκινητικές νευ-
ρικές ίνες που νευρώνουν γραμμωτούς μύες. Το 
διάμεσο νεύρο (ή νεύρο του Wrisberg) δια-
θέτει αισθητικές και σπλαχνοκινητικές νευρικές 
ίνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σωματοκινητι-
κές νευρικές ίνες είναι εμμύελες, ενώ οι αισθη-
τικές και σπλαχνοκινητικές νευρικές ίνες είναι 
αμύελες.

Νευρικοί Κλάδοι και Πορεία

Από το σημείο της έκφυσής του και έπειτα το προ-
σωπικό νεύρο μπορεί να χωριστεί ανατομικά σε 6 
τμήματα, καθένα από τα οποία αποτελεί συνέχεια 
του προηγούμενου. Η περιγραφή των τμημάτων 

αυτών είναι ανάλογη της ανατομικής πορείας 
του προσωπικού νεύρου (Εικόνα 7.1). Τα 5 πρώ-
τα τμήματα αφορούν την ενδοκράνια πορεία του 
προσωπικού νεύρου, ενώ το 6ο τμήμα αφορά την 
εξωκράνια πορεία. Το 2ο, 3ο, 4ο και 5ο τμήμα πο-
ρεύονται εντός του κροταφικού οστού. Τα τμήμα-
τα αυτά είναι τα ακόλουθα:

1. Γεφυροπαρεγκεφαλιδικό Τμήμα: Οριο-
θετείται από το σημείο έκφυσης του προ-
σωπικού νεύρου έως το σημείο εισόδου 
του νεύρου στον έσω ακουστικό πόρο. Το 
μέσο μήκος αυτού του τμήματος σε ενήλι-
κες είναι 2,4cm.

2. Τμήμα Έσω Ακουστικού Πόρου: Στο πρό-
σθιο άνω διαμέρισμα του έσω ακουστι-
κού πόρου πορεύεται το προσωπικό νεύρο 
(βλέπε «8η ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΣΥΖΥΓΙΑ/ΑΚΟΥ-
ΣΤΙΚΟ ΝΕΥΡΟ»). Προφανώς, αυτό το τμή-
μα οριοθετείται από την είσοδο έως και 
την έξοδο του έσω ακουστικού πόρου, ενώ 
έχει μέσο μήκος στους ενήλικες ίσο περί-
που με 0,8cm.

3. Λαβυρινθικό Τμήμα: Οριοθετείται από 
την έξοδο του έσω ακουστικού πόρου έως 
και το γονατώδες γάγγλιο ή έξω γόνυ 
του προσωπικού νεύρου. Το λαβυρινθικό 
τμήμα φιλοξενείται εντός της αρχικής μοί-
ρας του φαλλοπιανού πόρου πλησίον του 
λαβυρίνθου στο έσω ους. Από το γονατώ-
δες γάγγλιο εκφύεται το μείζον επιπολής 
λιθοειδές νεύρο. Το μέσο μήκος του λαβυ-
ρινθικού τμήματος στους ενήλικες είναι 
ίσο περίπου με 0,3-0,5cm.
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4. Τυμπανικό ή Οριζόντιο Τμήμα: Οριοθε-
τείται στο έσω τοίχωμα του μέσου ωτός 
εντός του φαλλοπιανού πόρου. Το τυ-
μπανικό τμήμα έχει μέσο μήκος στους 
ενήλικες περίπου 1,2cm. Λίγο πριν την με-
τάπτωσή του στο επόμενο τμήμα χορηγεί 
το νεύρο του μυός του αναβολέα. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι εντός του μέσου ωτός πο-
ρεύεται και η χορδή του τυμπάνου, παρότι 
δεν εκφύεται από το τυμπανικό τμήμα του 
προσωπικού νεύρου (βλέπε παρακάτω).

5. Μαστοειδικό ή Κάθετο Τμήμα: Οριοθε-
τείται από το επίπεδο της πυραμοειδούς 
εξοχής έως και το βελονομαστοειδές τρή-
μα. Αυτό το τμήμα έχει μέσο μήκος στους 
ενήλικες περίπου 1,5-1,9cm. Λίγο πριν την 
έκφυσή του από το βελονομαστοειδές τρή-
μα το προσωπικό νεύρο χορηγεί τη χορδή 
του τυμπάνου.

6. Εξωκροταφικό Τμήμα: Ξεκινά την πορεία 
του μετά την έξοδο του προσωπικού νεύρου 
από το βελονομαστοειδές τρήμα. Ο πρώτος 
νευρικός κλάδος που χορηγεί προς τα πίσω 
είναι το οπίσθιο ωτιαίο νεύρο. Επίσης, αμέ-
σως μετά την έξοδό του από το βελονομα-
στοειδές τρήμα χορηγεί το διγαστορικό 
νευρικό κλάδο (κινητική νεύρωση οπίσθιας 
γαστέρας διγάστορα μυός και βελονοϋοει-
δούς μυός) και μια αναστόμωση με τον ωτι-
αίο κλάδο του πνευμονογαστρικού νεύρου 
(μερική συμμετοχή στη μη ειδική αισθητι-
κή νεύρωση του έξω ακουστικού πόρου). 
Κατόπιν, συνεχίζει την πορεία του εντός 
του σύστοιχου παρωτιδικού αδένα όπου 
και χωρίζεται σε δύο κύριους κλάδους, τον 
άνω ή κροταφοπροσωπικό και τον κάτω 
ή τραχηλοπροσωπικό. Αυτοί οι κύριοι 
κλάδοι σχηματίζουν μέσω αναστομώσεων 

Εικόνα 7 1  Σχηματική Απεικόνιση Ενδοκράνιας πορείας Προσωπικού Νεύρου και των κύριων νευρικών κλάδων.

Κινητικός Πυρήνας
Άνω Σιαλικός Πυρήνας

Ενδοκράνια Πορεία Προσωπικού Νεύρου

Πυρήνας Μονήρους Δεσμίδας

Γονατώδες Γάγγλιο

Χορδή Τυμπάνου

Βελονομαστοειδές Τρήμα

Εξωκροταφικό Τμήμα

Μείζων Επιπολής 
Λιθοειδές Νεύρο

Νεύρο Μυός 
Αναβολέα

Γεφυροπαρεγκεφαλιδικό Τμήμα

Τμήμα Έσω Ακουστικού Πόρου

Λαβυρινθικό Τμήμα

Τυμπανικό ή 
Οριζόντιο Τμήμα

Μαστοειδικό ή 
Κάθετο Τμήμα
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το παρωτιδικό πλέγμα ή χήνειο πόδα. 
Ακολούθως εξέρχονται από τον παρωτιδι-
κό αδένα από πάνω προς τα κάτω οι ακό-
λουθοι νευρικοί κλάδοι (Εικόνα 7.2):

 i. Κροταφικός κλάδος
 ii. Ζυγωματικός κλάδος
 iii. Βυκανητικός κλάδος
 iv. Επιχείλιος κλάδος
 v. Τραχηλικός κλάδος.

Αναλυτικότερα και ανατομο-λειτουργικά, το προσω-
πικό νεύρο διαθέτει τους εξής νευρικούς κλάδους:

 h Σωματοκινητικοί κλάδοι: Αυτοί διαθέτουν 
σωματοκινητικές νευρικές ίνες που είναι 
υπεύθυνες για τη λειτουργία των γραμ-
μωτών μυών που νευρώνονται από το 
προσωπικό νεύρο. Αυτοί οι κλάδοι σχη-
ματίζονται μετά την έξοδο του στελέχους 
του προσωπικού νεύρου από το βελονο-
μαστοειδές τρήμα και χωρίζονται εντός 
του παρωτιδικού αδένα και τοπογραφικά 
στο επίπεδο του προσώπου σε 5 μοίρες: 

κροταφικός κλάδος, ζυγωματικός κλάδος, 
βυκανητικός κλάδος, επιχείλιος κλάδος, 
τραχηλικός κλάδος. Ξεχωριστούς σωματο-
κινητικούς κλάδους αποτελούν το οπίσθιο 
ωτιαίο νεύρο και ο διγαστορικός νευρικός 
κλάδος, οι οποίοι εκφύονται λίγο μετά την 
έξοδο του στελέχους του προσωπικού νεύ-
ρου από το βελονομαστοειδές τρήμα.

 h Μείζoν επιπολής λιθοειδές νεύρο: Εκφύ-
εται από το γονάτιο γάγγλιο στο επίπε-
δο της λιθοειδούς μοίρας του κροταφικού 
οστού. Το μείζoν επιπολής λιθοειδές νεύ-
ρο συνεχίζει την πορεία προς το πρόσθιο 
ρηγματώδες τρήμα, και κατόπιν, ενώνεται 
με το (μείζον) εν τω βάθει λιθοειδές νεύ-
ρο σχηματίζοντας το νεύρο του Vidian. 
Το νεύρο του Vidian (ή αλλιώς νεύρο του 
πτερυγοειδούς πόρου) διέρχεται από τον 
πτερυγοειδή πόρο, φθάνοντας τελικά στο 
σφηνοϋπερώιο γάγγλιο. Επίσης, το μείζον 
επιπολής λιθοειδές νεύρο δέχεται νευρικές 
ίνες από το τυμπανικό πλέγμα. Το μείζον 
επιπολής λιθοειδές νεύρο διαθέτει κυρίως 
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Εξωκράνια Πορεία Προσωπικού Νεύρου

Κροταφοπροσωπικός 
Κλάδος

Οπίσθιο Ωτιαίο 
Νεύρο

Προσωπικό Νεύρο

Κροταφικός Κλάδος

Ζυγωματικός Κλάδος

Βυκανητικός Κλάδος

Επιχείλιος Κλάδος

Τραχηλικός Κλάδος

Τραχηλοπροσωπικός 
Κλάδος

Διγαστορικός 
Νευρικός Κλάδος
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παρασυμπαθητικές νευρικές ίνες, καθώς 
και λίγες ειδικές αισθητικές (γευστικές) 
νευρικές ίνες.  Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
εν τω βάθει λιθοειδές νεύρο διαθέτει συ-
μπαθητικές νευρικές ίνες και προέρχεται 
από τα συμπαθητικά καρωτιδικά νεύρα.

 h Νεύρο του μυός του αναβολέα: Εκφύεται 
στο επίπεδο του φαλλοπιανού ή προσωπι-
κού πόρου και νευρώνει κινητικά τον ομώ-
νυμο μυ.

 h Χορδή του τυμπάνου: Εκφύεται στο επί-
πεδο του προσωπικού πόρου λίγο πριν την 
έξοδο του στελέχους του προσωπικού νεύ-
ρου από το βελονομαστοειδές τρήμα. Η 
πορεία του συνεχίζεται στο επίπεδο του 
μέσου ωτός και ακολούθως διέρχεται από 
τη λιθοτυμπανική σχισμή. Κατά την εξω-
κράνια πορεία του συνάπτεται με το γλωσ-
σικό νεύρο (κλάδος του τρίδυμου νεύρου). 
Η χορδή του τυμπάνου διαθέτει ειδικές αι-
σθητικές (γευστικές) νευρικές ίνες, καθώς 
και παρασυμπαθητικές νευρικές ίνες. Οι 
ειδικές αισθητικές ίνες καταλήγουν στο 
πρόσθια 2/3 του σύστοιχου ημιμορίου της 
γλώσσας, ενώ οι παρασυμπαθητικές ίνες 
συνάπτονται με το σύστοιχο υπογνάθιο 

γάγγλιο και καταλήγουν στο σύστοιχο 
υπογνάθιο και στο σύστοιχο υπογλώσσιο 
σιελογόνο αδένα.

Πυρήνες

Οι πυρήνες του προσωπικού νεύρου στο επίπεδο 
του εγκεφαλικού στελέχους είναι 3 στον αριθμό. 
Ο κινητικός πυρήνας οριοθετείται στο πρό-
σθιο και πλάγιο τμήμα της γέφυρας, ενώ ανήκει 
στην έξω στήλη των κατώτερων κινητικών νευ-
ρώνων του εγκεφαλικού στελέχους. Ο κινητικός 
πυρήνας χωρίζεται στο άνω και στο κάτω ήμισυ. 
Το άνω ήμισυ του κινητικού πυρήνα δέχε-
ται υπερπυρηνικές (φλοιοπρομηκικές) νευρικές 
ίνες αμφοτερόπλευρα από τους αντίστοιχους κι-
νητικούς φλοιούς. Αντίθετα, το κάτω ήμισυ 
του κινητικού πυρήνα δέχεται υπερπυρηνικές 
(φλοιοπρομηκικές) νευρικές ίνες μόνο από τον 
αντίπλευρο αντίστοιχο κινητικό φλοιό.

Ο άνω σιαλικός πυρήνας χορηγεί σπλαχνο-
κινητικές (παρασυμπαθητικές) νευρικές ίνες για 
το προσωπικό νεύρο. Ο πυρήνας της μονήρους 
δεσμίδας του προμήκους δέχεται αισθητικές 
νευρικές ίνες ειδικής αισθητικότητας. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι σωματοκινητικές νευρικές ίνες 
του προσωπικού νεύρου σχηματίζουν μια αγκύ-
λη εντός της γέφυρας και γύρω από τον πυρήνα 
του απαγωγού νεύρου. Αυτή η αγκύλη ονομάζε-
ται και έσω γόνυ του προσωπικού νεύρου.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Κινητική Νεύρωση

Το προσωπικό νεύρο νευρώνει κινητικά τους 
ακόλουθους μύες:

Μιμικοί μύες προσώπου

Ονομάζονται και απλά ως μύες του προσώπου 
και η έκφυση και η πρόσφυσή τους μπορεί να 
οριοθετείται σε σταθερό οστικό σχηματισμό ή 
σε περιτονία.  Η δράση τους ρυθμίζει τις εκφρά-
σεις του προσώπου φανερώνοντας την ψυχική 
σφαίρα και το συναισθηματικό κόσμο του ατό-
μου, εξ’ ου και ο χαρακτηρισμός τους ως «μιμι-
κοί μύες».

πρΟςώπίκΟ νεύρΟ
Ενδοκράνια Πορεία Εξωκράνια Πορεία

Γεφυροπαρεγκεφαλιδικό 
Τμήμα

Εξωκροταφικό Τμήμα:
 h Οπίσθιο Ωτιαίο Νεύρο
 h Διγαστορικός Νευρικός 

Κλάδος
 h Παρωτιδικό Πλέγμα
1. κροταφικός κλάδος
2. ζυγωματικός κλάδος
3. βυκανητικός κλάδος
4. επιχείλιος κλάδος
5. τραχηλικός κλάδος

Τμήμα Έσω Ακουστικού 
Πόρου

Λαβυρινθικό Τμήμα
(περιλαμβάνει το 

γονατώδες γάγγλιο &
το μείζων επιπολής 

λιθοειδές νεύρο)

Τυμπανικό ή 
Οριζόντιο Τμήμα

(περιλαμβάνει το νεύρο 
του μυός του αναβολέα)

Μαστοειδικό ή 
Κάθετο Τμήμα

(περιλαμβάνει τη χορδή 
του τυμπάνου)
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Ο μετωπιαίος μυς (τμήμα του μετωποϊνια-
κού μυός) είναι υπεύθυνος για τη ρυτίδωση του 
δέρματος του μετώπου και για την ανύψωση του 
σύστοιχου όφρυος. Ο πυραμοειδής μυς εκφύε-
ται από το μέτωπο στο επίπεδο της βάσης της ρι-
νός και καταφύεται στο δέρμα του μεσόφρυου, 
ενώ είναι υπεύθυνος για τη συνοφρύωση και την 
υποβοήθηση της δράσης του σφιγκτήρα μυός 
των βλεφάρων. Ο επισκύνιος μυς οριοθετείται 
ακριβώς επί τα έξω του πυραμοειδούς μυός και 
διαθέτει παρόμοια δράση με εκείνον.

Ο σφιγκτήρας μυς των βλεφάρων διαθέ-
τει ίνες που σχηματίζουν ομόκεντρους κύκλους 
και αποτελείται από την κογχική, τη βλεφαρική 
και τη δακρυϊκή μοίρα. Οι ενέργειες αυτού του 
μυός είναι η σύγκλειση της βλεφαρικής σχισμής, 
η προστασία του κερατοειδούς χιτώνα, η υπο-
βοήθηση της έκπλυσης του οφθαλμού κατά τη 
δακρυϊκή έκκριση και η λειτουργία του αντανα-
κλαστικού του κερατοειδούς (βλέπε «5η ΕΓΚΕΦΑ-
ΛΙΚΗ ΣΥΖΥΓΙΑ/ΤΡΙΔΥΜΟ ΝΕΥΡΟ»).

Ο μείζων ζυγωματικός μυς εκφύεται από 
το ζυγωματικό τόξο και καταφύεται στη σύστοι-
χη γωνία του στόματος, ενώ με τη δράση του 
επέρχεται η κίνηση της γωνίας του στόματος 
προς τα άνω και έξω, απαραίτητη δράση όταν 
χαμογελάμε ή δείχνουμε τα δόντια μας. Ο ελάσ-
σων ζυγωματικός μυς εκφύεται από το ζυγω-
ματικό τόξο και καταφύεται στη σύστοιχη γωνία 
του στόματος, ενώ με τη δράση του υποβοηθεί-
ται η κίνηση της γωνίας του στόματος προς τα 
άνω και έξω, καθώς και επιτυγχάνεται η εμβά-
θυνση της ρινοχειλικής αύλακας.

Ο σφιγκτήρας μυς του στόματος οριοθετεί-
ται εντός του άνω και του κάτω χείλους και εί-
ναι υπεύθυνος για τη σύγκλειση των χειλέων, το 
«σούφρωμα» των χειλέων, την ενέργεια του φι-
λιού, καθώς και για το σφύριγμα, τη ρόφηση και 
την πόση με καλαμάκι. Ο ανελκτήρας μυς του 
άνω χείλους και του ρινικού πτερυγίου προ-
σφύεται στην άνω γνάθο και καταφύεται στο σύ-
στοιχο πτερυγιαίο ρινικό χόνδρο και στο άνω 
χείλος. Ευθύνεται για την ανύψωση του σύστοι-
χου ρινικού πτερυγίου και του σύστοιχου ημίσε-
ως του άνω χείλους.

Ο ανελκτήρας μυς της γωνίας του στόμα-
τος εκφύεται από το υποκόγχιο χείλος και προ-
σφύεται στη σύστοιχη γωνία του στόματος, ενώ 

η δράση του είναι η κίνηση της γωνίας του στό-
ματος προς τα άνω. Ο ανελκτήρας μυς του 
άνω χείλους εκφύεται από το υποκόγχιο χείλος 
και προσφύεται στο σύστοιχο ήμισυ του άνω χεί-
λους, ενώ η δράση του είναι η κίνηση του ημίσε-
ως του άνω χείλους προς τα άνω.

Ο καθελκτήρας μυς της γωνίας του στό-
ματος ευθύνεται για την προς τα κάτω κίνηση 
της σύστοιχης γωνίας του στόματος. Ο καθελ-
κτήρας μυς του κάτω χείλους εκφύεται από 
την κάτω γνάθο και καταφύεται στις ίνες του 
σφιγκτήρα μυός του στόματος στο κάτω χείλος, 
ενώ είναι υπεύθυνος για την προς τα κάτω κί-
νηση του σύστοιχου ημίσεως του κάτω χείλους.

Ο γενειακός μυς εκφύεται από την κάτω 
γνάθο και καταφύεται στο δέρμα του γενείου και 
ευθύνεται για την ήπια ανύψωση του σύστοιχου 
δέρματος του γενείου. Ο γελαστήριος μυς είναι 
ασταθής ανατομικά και υποβοηθά την κίνηση 
της σύστοιχης γωνίας του στόματος προς τα έξω 
κατά το χαμόγελο.

Ο ρινικός μυς αποτελείται από μια εγκάρσια 
μοίρα και μια πτερυγιαία μοίρα. Η εγκάρσια μοί-
ρα ονομάζεται σφιγκτήρας μυς της ρινός, εκφύεται 
από τον κυνικό βόθρο της άνω γνάθου, καταφύ-
εται στη ράχη της ρινός και στενεύει το πρόσθιο 
στόμιο του σύστοιχου ρώθωνα. Η πτερυγιαία 
μοίρα ονομάζεται διαστολέας μυς της ρινός, εκφύ-
εται από την άνω γνάθο, καταφύεται στο σύστοι-
χο πτερυγιαίο χόνδρο και διευρύνει το πρόσθιο 
στόμιο του σύστοιχου ρώθωνα. Ο καθελκτήρας 
μυς του ρινικού διαφράγματος εκφύεται από 
την άνω γνάθο, καταφύεται στη στυλίδα και εξυ-
πηρετεί την προς τα κάτω κίνηση της στυλίδας 
και την ήπια διεύρυνση του πρόσθιου στομίου 
του σύστοιχου ρώθωνα.

Βυκανήτης μυς

Αυτός ο μυς εκφύεται από τις σύστοιχες άνω και 
κάτω φατνιακές αποφύσεις, καθώς και από την 
πτερυγογναθιαία ραφή, ενώ καταφύεται στις σύ-
στοιχες ίνες του σφιγκτήρα μυός του στόματος. 
Ο βυκανίτης μυς ρυθμίζει τον τόνο της σύστοι-
χης παρειάς εξυπηρετώντας τη λειτουργία του 
στοματικού σταδίου της κατάποσης, τη ρόφηση 
και την πόση με καλαμάκι. Επίσης, σε συνέργεια 
με το σφιγκτήρα μυ του στόματος, επιτρέπει το 
φούσκωμα των παρειών.
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Μυώδες πλάτυσμα

Οριοθετείται στην υποδόρια περιτονία του τρα-
χήλου και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του 
πρόσθιου τραχηλικού τοιχώματος. Εκφύεται από 
τις περιτονίες του δελτοειδούς και της υποκλείδι-
ας χώρας. Καταφύεται στο κάτω χείλος της κάτω 
γνάθου και εν μέρει στις ίνες των γειτονικών μι-
μικών μυών του προσώπου. Ενέργειές του είναι 
η έλξη των γωνιών του στόματος προς τα κάτω, 
η αύξηση της τάσης ή η ρυτίδωση του δέρματος 
της πρόσθιας τραχηλικής χώρας, καθώς και η 
υποβοήθηση της κατάσπασης της κάτω γνάθου.

Μύες τριχωτού κεφαλής

Αναφερόμαστε κατά κύριο λόγο στον μετωπο-
ϊνιακό ή επικράνιο μυ. Αυτός ο μυς εκτείνε-
ται από την ινιακή έως και τη μετωπιαία χώρα 
και εμπεριέχει ένα πλατύ υμενώδες πέταλο, την 
επικράνια απονεύρωση. Ο μετωποϊνιακός μυς 
αποτελείται από τέσσερις μοίρες, τους δύο με-
τωπιαίους μύες (δεξί και αριστερό) και τους δύο 
ινιακούς μύες (δεξί και αριστερό). Ο μετωπιαίος 
μυς ανήκει επίσης στους μιμικούς μύες του προ-
σώπου και αναφέρεται παραπάνω. Ο ινιακός μυς 
εκφύεται από την άνω αυχενική γραμμή του ινι-
ακού οστού και τη μαστοειδική μοίρα του κρο-
ταφικού οστού, ενώ καταφύεται στην επικράνια 
απονεύρωση. Με τη σύσπασή του έλκεται το τρι-
χωτό της κεφαλής προς τα πίσω, ενώ ταυτόχρο-
να συμμετέχει στη ρυτίδωση του δέρματος της 
οπίσθιας τραχηλικής χώρας.

Μύες πτερυγίου ωτός

Αναφερόμαστε στους ετερόχθονες μύες του πτε-
ρυγίου του ωτός, και πιο συγκεκριμένα, τον άνω, 
τον πρόσθιο και τον οπίσθιο ωτιαίο μυ. Συμμε-
τέχουν περισσότερο στη στήριξη του πτερυγίου 
του ωτός και όχι στην κινητικότητά του. Ωστό-
σο, ένα μικρό ποσοστό ατόμων μπορεί να κινή-
σει εκούσια το πτερύγιο του ωτός προς τα άνω, 
προς τα εμπρός ή προς τα πίσω μέσω της δράσης 
των αντίστοιχων μυών.

Βελονοϋοειδής μυς

Εκφύεται από τη βελονοειδή απόφυση του κρο-
ταφικού οστού και καταφύεται στο σώμα του 

υοειδούς οστού. Με τη σύσπασή του ανυψώνεται 
και έλκεται προς τα πίσω το υοειδές οστό. Αυτές 
οι ενέργειες ανυψώνουν το λάρυγγα και το φά-
ρυγγα, ενώ ταυτόχρονα επιμηκύνουν ελαφρώς 
το έδαφος του στόματος κατά τη διάρκεια της 
κατάποσης.

Οπίσθια γαστέρα διγάστορα μυός

Εκφύεται από τη διγαστορική εντομή του κροτα-
φικού οστού και καταφύεται στο σώμα και στο 
μείζον κέρας του υοειδούς οστού μέσω του διά-
μεσου τένοντα. Με τη σύσπασή του ανυψώνεται 
το υοειδές οστό (και ο λάρυγγας) κατά το φαρυγ-
γικό στάδιο της κατάποσης.

Μυς του αναβολέα

Εκφύεται από την πυραμοειδή εξοχή στο οπί-
σθιο τοίχωμα της τυμπανικής κοιλότητας. Κα-
ταφύεται στον αυχένα του αναβολέα (βλέπε «8η 
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΣΥΖΥΓΙΑ/ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΝΕΥΡΟ»).

Σύνοψη και Σχηματική Απεικόνιση

πρΟςώπίκΟ νεύρΟ/κίνήτίκή 
νεύρώςή 

(βΛεπε είκΟνΑ 7.3)
Μυς Δράση

Μετωπιαίος
-ρυτίδωση δέρματος μετώπου
-ανύψωση σύστοιχου όφρυος

Πυραμοειδής
-συνοφρύωση
- υποβοήθηση δράσης 
σφιγκτήρα μυός των βλεφάρων

Επισκύνιος
-συνοφρύωση
- υποβοήθηση δράσης 
σφιγκτήρα μυός των βλεφάρων

Σφιγκτήρας 
Βλεφάρων

-σύγκλειση βλεφαρικής σχισμής
- προστασία κερατοειδούς 
χιτώνα

- υποβοήθηση δακρυϊκής 
έκκρισης

-αντανακλαστικό κερατοειδούς

Μείζων 
Ζυγωματικός

- κίνηση γωνίας στόματος προς 
τα άνω & έξω

-χαμόγελο

συνέχεια 
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Μυς Δράση

Ελάσσων 
Ζυγωματικός

- κίνηση γωνίας στόματος  προς 
τα άνω & έξω

- εμβάθυνση ρινοχειλικής αύλακας

Σφιγκτήρας 
Στόματος

-σύγκλειση χειλέων
- σούφρωμα χειλέων
-φιλί
-σφύριγμα
-ρόφηση
-πόση με καλαμάκι

Ανελκτήρας 
Άνω Χείλους & 

Ρινικού Πτερυγίου

- ανύψωση σύστοιχου ρινικού 
πτερυγίου

- ανύψωση σύστοιχου ημίσεως 
άνω χείλους

Ανελκτήρας 
Γωνίας Στόματος

- κίνηση γωνίας στόματος προς 
τα άνω

Ανελκτήρας 
Άνω Χείλους

-  κίνηση ημίσεως άνω χείλους 
προς τα άνω

Μυς Δράση

Καθελκτήρας 
Γωνίας Στόματος

-  κίνηση σύστοιχης γωνίας 
στόματος προς τα κάτω

Καθελκτήρας 
Κάτω Χείλους

- κίνηση σύστοιχου ημίσεως 
κάτω χείλους προς τα κάτω

Γενειακός
-ήπια ανύψωση σύστοιχου 
δέρματος γενείου

Γελαστήριος
- κίνηση σύστοιχης γωνίας 
στόματος προς τα έξω κατά το 
χαμόγελο

Σφιγκτήρας Ρινός
- συστολή πρόσθιου στομίου 
σύστοιχου ρώθωνα

Διαστολέας Ρινός
- διαστολή πρόσθιου στομίου 
σύστοιχου ρώθωνα

Καθελκτήρας 
Ρινικού 

Διαφράγματος

-κίνηση στυλίδας προς τα κάτω
-  ήπια διεύρυνση πρόσθιου 

στομίου σύστοιχου ρώθωνα

Εικόνα 7 3  Ανατομική Απεικόνιση Μιμικών Μυών του Προσώπου.
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Μυς Δράση

Βυκανίτης

- ρύθμιση τόνου σύστοιχης 
παρειάς

-ρόφηση
-πόση με καλαμάκι
-φούσκωμα των παρειών

Μυώδες
Πλάτισμα

- έλξη γωνιών στόματος προς τα 
κάτω

- αύξηση τάσης ή ρυτίδωση 
δέρματος πρόσθιας τραχηλικής 
χώρας

- υποβοήθηση κατάσπασης κάτω 
γνάθου

Ινιακός
(μοίρα 

μετωποϊνιακού)

- έλξη τριχωτού κεφαλής προς 
τα πίσω

- ρυτίδωση δέρματος οπίσθιας 
τραχηλικής χώρας

Βελονοϋοειδής

- ανύψωση & έλξη υοειδούς 
οστού προς τα πίσω

-ανύψωση λάρυγγα & φάρυγγα
-επιμήκυνση εδάφους στόματος

Οπίσθια Γαστέρα 
Διγάστορα

-ανύψωση λάρυγγα & φάρυγγα

Μυς Αναβολέα -ακουστικό αντανακλαστικό

Αισθητική και Αυτόνομη Νεύρωση

Το μείζον επιπολής λιθοειδές νεύρο χορηγεί 
νευρικές ίνες στο σφηνοϋπερώιο γάγγλιο, οι με-
ταγαγγλιακές ίνες του οποίου ευθύνονται για τις 
ακόλουθες λειτουργίες:

• Γευστική αίσθηση: Μέσω νευρικών ινών 
ειδικής αισθητικότητας καθίσταται δυνα-
τή η αντίληψη των γευστικών ερεθισμά-
των στο επίπεδο της μαλακής υπερώας.

• Δακρυϊκές εκκρίσεις: Μέσω παρασυμπα-
θητικών νευρικών ινών νευρώνεται ο σύ-
στοιχος δακρυϊκός αδένας και ρυθμίζεται 
η έκκριση των δακρύων στο σύστοιχο 
οφθαλμό.

• Ελάσσονες σιελογόνοι αδένες: Μέσω 
παρασυμπαθητικών νευρικών ινών εξυ-
πηρετείται η νεύρωση και η εκκριτική δρα-
στηριότητα των ελασσόνων σιελογόνων 
αδένων της υπερώας και του φάρυγγα.

• Ρινική κοιλότητα: Μέσω παρασυμπαθη-
τικών νευρικών ινών εξυπηρετείται η νεύ-
ρωση του στυτικού ιστού στο επίπεδο των 
ρινικών κογχών και συνεπώς η ρύθμιση 
της διαβατότητας της κάθε ρινικής θαλά-
μης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρασυ-
μπαθητική διέγερση οδηγεί σε διαστολή 
του στυτικού ιστού και ρινική συμφόρηση.

Οι νευρικές ίνες της χορδής του τυμπάνου
ευθύνονται για τις ακόλουθες λειτουργίες:

• Γευστική αίσθηση: Μέσω νευρικών ινών 
ειδικής αισθητικότητας καθίσταται δυνα-
τή η αντίληψη των γευστικών ερεθισμά-
των στο επίπεδο των πρόσθιων 2/3 της 
γλώσσας (Εικόνα 7.4). Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι η αίσθηση της γεύσης αποτελεί 
μια ειδική αίσθηση και ο αισθητηριακός 
της υποδοχέας είναι ο γευστικός κάλυκας. 
Οι γευστικοί κάλυκες οριοθετούνται εντός 
του επιθηλίου της κάθε γλωσσικής θηλής 
στη ραχιαία επιφάνεια, στα πλάγια χεί-
λη της γλώσσας, στην κορυφή της, καθώς 

Εικόνα 7 4  Σχηματική Απεικόνιση Γευστικής 
Λειτουργίας Οφειλόμενης στο Προσωπικό Νεύρο
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και στη βάση της. Τα είδη των γλωσσικών 
θηλών που περιέχουν γευστικούς κάλυ-
κες είναι οι μυκητοειδείς θηλές, οι περι-
χαρακωμένες θηλές και οι φυλλοειδείς 
θηλές. Αντίθετα, οι τριχοειδείς θηλές δεν 
περιέχουν γευστικούς κάλυκες. Η γευστι-
κή αίσθηση στο οπίσθιο 1/3 της γλώσ-
σας εξυπηρετείται χάρη στη λειτουργία 
του γλωσσοφαρυγγικού νεύρου (βλέπε «9η 
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΣΥΖΥΓΙΑ/ΓΛΩΣΣΟΦΑΡΥΓ-
ΓΙΚΟ ΝΕΥΡΟ»). Μια απλουστευμένη το-
πογραφικά λειτουργική κατανομή των 4 
ειδών της γεύσης είναι η ακόλουθη:

 ο γευστική αίσθηση του γλυκού: κυρίως 
στην κορυφή της γλώσσας

 ο γευστική αίσθηση του όξινου: κυρίως 
στα πλάγια χείλη της γλώσσας

 ο γευστική αίσθηση του αλμυρού: κυρί-
ως στα πλάγια χείλη της γλώσσας

 ο γευστική αίσθηση του πικρού: κυρίως 
στη βάση της γλώσσας

 • Μείζονες σιελογόνοι αδένες: Μέσω παρα-
συμπαθητικών νευρικών ινών εξυπηρετείται 
η νεύρωση και η εκκριτική δραστηριότητα 
του υπογνάθιου και του υπογλώσσιου σιε-
λογόνου αδένα.

Φυσιολογία Κινητικών Πυρήνων

Όπως προαναφέρθηκε, ο κινητικός πυρήνας 
του προσωπικού νεύρου χωρίζεται στο άνω 
ήμισυ και στο κάτω ήμισυ. Το άνω ήμισυ χορηγεί 
σωματοκινητικές νευρικές ίνες υπεύθυνες για την 
κινητικότητα του μετώπου (μετωποϊνιακός μυς) 
και για το κλείσιμο των βλεφάρων (σφιγκτήρας 
μυς των βλεφάρων), δηλαδή νευρώνει κινητικά 
τους μιμικούς μύες του άνω ημίσεως του προσώ-
που. Αντίθετα, το κάτω ήμισυ χορηγεί σωματοκι-
νητικές νευρικές ίνες υπεύθυνες για την κινητική 
νεύρωση των μιμικών μυών του κάτω ημίσεως 
του προσώπου (σχηματισμός ρινοχειλικής αύλα-
κας, χαμόγελο, κινήσεις χειλέων, τόνος παρειάς).

Αντανακλαστικά

Το νεύρο του μυός του αναβολέα νευρώνει κι-
νητικά τον ομώνυμο μυ και ευθύνεται για τη 

λειτουργία του ακουστικού αντανακλαστικού 
(βλέπε «8η ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΣΥΖΥΓΙΑ/ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 
ΝΕΥΡΟ). Το προσωπικό νεύρο είναι υπεύθυνο 
για τη λειτουργία της απαγωγού οδού του αντα-
νακλαστικού του κερατοειδούς (βλέπε «5η ΕΓΚΕ-
ΦΑΛΙΚΗ ΣΥΖΥΓΙΑ/ΤΡΙΔΥΜΟ ΝΕΥΡΟ»). Πιο 
συγκεκριμένα, νευρικές ίνες από τον κροταφικό 
και το ζυγωματικό κλάδο του προσωπικού νεύ-
ρου νευρώνουν το σφιγκτήρα μυ των βλεφάρων, 
ενώ ίνες προερχόμενες από το μείζον επιπολής 
λιθοειδές νεύρο είναι υπεύθυνες για την ταυτό-
χρονη αύξηση της δακρυϊκής έκκρισης.

Άρθρωση

Η ορθή και επαρκής λειτουργία του προσωπικού 
νεύρου είναι σημαντική για τη σωστή άρθρωση 
συγκεκριμένων φωνημάτων. Πιο συγκεκριμένα, 
καθώς η 7η εγκεφαλική συζυγία είναι υπεύθυ-
νη για την κινητική νεύρωση των χειλέων, παί-
ζει συνεπώς σημαντικό ρόλο στην άρθρωση των 
χειλικών και χειλοδοντικών φωνημάτων. Αξίζει 
να υπενθυμιστεί ότι τα χειλικά φωνήματα είναι 
τα [p], [m], [b], ενώ τα χειλοδοντικά φωνήματα 
είναι τα [v], [f].

Κατάποση

Το προσωπικό νεύρο συμμετέχει επίσης κυρί-
ως στο στοματικό στάδιο της κατάποσης. Πιο 
συγκεκριμένα, η 7η εγκεφαλική συζυγία νευρώ-
νει κινητικά το άνω και το κάτω χείλος με αποτέ-
λεσμα το κλείσιμο των χειλέων (σφιγκτήρας μυς 
των χειλέων) κατά το στοματικό στάδιο της κατά-
ποσης. Επίσης, το προσωπικό νεύρο είναι υπεύ-
θυνο για τη διατήρηση του τόνου της παρειάς 
μέσω της δράσης του βυκανήτη μυός.

Οι δύο παραπάνω λειτουργίες είναι απαραί-
τητες κατά τη διάρκεια της πόσης με καλαμάκι. 
Αυτό συμβαίνει επειδή κατά την πόση με καλα-
μάκι είναι ακόμα πιο σημαντική η δημιουργία 
αρνητικής πίεσης εντός της στοματικής κοι-
λότητας. Ακόμη, η λειτουργία του προσωπικού 
νεύρου είναι μερικώς υποβοηθητική κατά το φα-
ρυγγικό στάδιο της κατάποσης νευρώνοντας κι-
νητικά την οπίσθια γαστέρα του διγάστορα μυός 
και το βελονοϋοειδή μυ (ανύψωση λάρυγγα και 
φάρυγγα).
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Κλίμακα Sunderland

Η παθολογία του προσωπικού νεύρου, ειδικά σε 
περιπτώσεις κάκωσης, μπορεί να ταξινομηθεί 
παθοφυσιολογικά με την κλασσική κλίμακα του 
Sunderland:

 h Βλάβη 1ου Βαθμού: Η βλάβη είναι σχεδόν 
ταυτόσημη με τον όρο της νευραπραξίας. 
Συνήθως, υποσημαίνει απλά συμπίεση 
του νεύρου, χωρίς μερική ή πλήρη απώ-
λεια του νευρικού περιβλήματος και χω-
ρίς βαλεριανή εκφύλιση. Η αποκατάσταση 
μετά τη θεραπεία του αιτίου είναι πλήρης.

 h Βλάβη 2ου Βαθμού: Η βλάβη είναι σχεδόν 
ταυτόσημη με τον όρο της αξονότμησης. 
Παρατηρείται διακοπή της ροής του αξο-
νοπλάσματος, χωρίς μερική ή πλήρη απώ-
λεια του νευρικού περιβλήματος, αλλά με 
βαλεριανή εκφύλιση, δηλαδή διάλυση της 
μυελίνης και του αξονοπλάσματος, τις 
πρώτες 72 ώρες από τη βλάβη. Η αποκα-
τάσταση μετά τη θεραπεία του αιτίου είναι 
συνήθως πλήρης.

 h Βλάβη 3ου Βαθμού: Η βλάβη μπορεί 
να περιλαμβάνει διακοπή στο επίπεδο 
του ενδονευρίου, καθώς και αλλοιώσεις 
στο επίπεδο της μυελίνης ή των κυττά-
ρων Schwann. Σε αυτή την περίπτωση, 
οι αναγεννώμενες νευρικές ίνες μπορούν 
να οριοθετούνται σε λάθος θέση, δηλαδή 
σε επαφή με άλλους νευράξονες, με απο-
τέλεσμα τη νεύρωση άλλου στόχου. Σε 
περίπτωση που αναφερόμαστε σε στό-
χο-μυϊκή ομάδα, τότε παρατηρείται το φαι-
νόμενο της συγκινησίας (αναφέρεται και 
παρακάτω).

 h Βλάβη 4ου Βαθμού: Η βλάβη περιλαμβά-
νει μερική διατομή του ενδονευρίου και 
του περινευρίου. Η αποκατάσταση σχεδόν 
ποτέ δεν είναι πλήρης, ενώ συχνά απαιτεί-
ται μικροχειρουργική παρέμβαση.

 h Βλάβη 5ου Βαθμού: Η βλάβη περιλαμβά-
νει πλήρη διατομή του νεύρου, δηλαδή 
και του επινευρίου. Η αποκατάσταση ποτέ 
δεν είναι πλήρης, ενώ απαιτείται μικροχει-
ρουργική παρέμβαση, χωρίς συχνά θεαμα-
τικά αποτελέσματα.

ΑΙΤΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Η αιτιολογία των παθήσεων του προσωπικού 
νεύρου ποικίλλει καθώς μπορεί να περιλαμβά-
νουν το τμήμα του κινητικού φλοιού που είναι 
υπεύθυνο για τους μιμικούς μύες του προσώπου, 
τις αντίστοιχες φλοιοπρομηκικές νευρικές ίνες, 
τους πυρήνες του προσωπικού νεύρου στο εγκε-
φαλικό στέλεχος, καθώς και ολόκληρη την πο-
ρεία του προσωπικού νεύρου ή των κλάδων του.

Το τμήμα του κινητικού φλοιού και οι αντί-
στοιχες φλοιοπρομηκικές νευρικές ίνες μπο-
ρούν να υποστούν συνήθως βλάβη από αγγειακό 
εγκεφαλικό επεισόδιο, καλοήθη ή κακοήθη όγκο 
του ΚΝΣ,  κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, λοίμωξη 
κεντρικού νευρικού συστήματος (π.χ. μηνιγγίτι-
δα, νόσος Lyme, σύφιλη) ή αυτοάνοση φλεγμο-
νώδη νόσο του κεντρικού νευρικού συστήματος 
(π.χ. πολλαπλή σκλήρυνση).

Οι πυρήνες του προσωπικού νεύρου μπο-
ρούν να υποστούν βλάβη λόγω αγγειακού εγκε-
φαλικού επεισοδίου, καλοήθους ή κακοήθους 
όγκου του ΚΝΣ, κρανιοεγκεφαλικών κακώσε-
ων, νόσου του κινητικού νευρώνα (πλάγια μυα-
τροφική σκλήρυνση/ALS), λοίμωξης κεντρικού 
νευρικού συστήματος (π.χ. πολιομυελίτιδα) ή αυ-
τοάνοσης φλεγμονώδους νόσου του κεντρικού 
νευρικού συστήματος, ενώ αξίζει να αναφερθεί 
και το σύνδρομο Mobius (αγενεσία πυρήνων 
εγκεφαλικών συζυγιών).

Η ενδοκράνια πορεία του προσωπικού νεύ-
ρου μπορεί να παρουσιάσει παθολογία από τα 
εξής: καλοήθη όγκο του ίδιου του νεύρου (π.χ. 
σβάννωμα προσωπικού νεύρου) ή παρακείμε-
νων δομών (π.χ. αιθουσαίο σβάννωμα), κακοή-
θη όγκο, κρανιοεγκεφαλική κάκωση (κυρίως του 
κροταφικού οστού), διεγχειρητική κάκωση (νευ-
ροχειρουργική ή ωτοχειρουργική προσπέλαση), 
φλεγμονή του μέσου ωτός (οξεία ή χρόνια μέση 
ωτίτιδα, φυματίωση), καλοήθεις ή κακοήθεις 
όγκοι μέσου ωτός, μαστοειδίτιδα, απομυελινωτι-
κή νόσος (π.χ. σύνδρομο Guillain-Barre).

Η εξωκράνια πορεία του προσωπικού νεύ-
ρου και οι κλάδοι του μπορούν να παρουσιά-
σουν παθολογία από τα εξής: όγκος του ίδιου του 
νεύρου, συμπίεση από καλοήθη όγκο, συμπίε-
ση ή διήθηση από κακοήθη όγκο, διεγχειρητική 
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ή άλλη ιατρογενής κάκωση, τραυματισμοί του 
προσώπου, εντοπισμένο οίδημα του προσώπου 
(φλεγμονή ή απόστημα, κάκωση ή αιμάτωμα), 
απομυελινωτική νόσος. Περιφερική νευροπάθεια 
του προσωπικού νεύρου, μονόπλευρη ή αμφο-
τερόπλευρη, μπορεί επίσης να παρατηρηθεί και 
στην περίπτωση της λοιμώδους μονοπυρήνωσης.

Οι παθήσεις της παρωτίδας, λόγω άμεσης 
ανατομικής σχέσης με το προσωπικό νεύρο και 
τους κλάδους του, μπορούν να επηρεάσουν τη 
λειτουργία του. Το οίδημα του παρωτιδικού αδέ-
να μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τη λειτουρ-
γία του προσωπικού νεύρου λόγω συμπίεσης του 
ίδιου και των κλάδων του. Οίδημα της παρωτί-
δας μπορεί να προκληθεί λόγω λοίμωξης (ιογενής 
ή βακτηριακή παρωτίτιδα), κάκωσης (μετεγχει-
ρητικά ή μετατραυματικά) ή λόγω αυτοάνοσης 
πάθησης (σαρκοείδωση, σύνδρομο Sjogren). Η 
σαρκοείδωση μπορεί να προκαλέσει πάρεση του 
προσωπικού νεύρου και στα πλαίσια του συνδρό-
μου Heerfordt (παρωτίτιδα και ραγοειδίτιδα). Το 
απόστημα και το αιμάτωμα εντός του παρωτιδι-
κού αδένα μπορεί να προσβάλλει επίσης λόγω συ-
μπίεσης το προσωπικό νεύρο. Οι καλοήθεις όγκοι 
της παρωτίδας προσβάλλουν το προσωπικό νεύ-
ρο μόνο όταν αυξηθούν αρκετά σε μέγεθος λόγω 
συμπίεσης. Οι κακοήθεις όγκοι της παρωτίδας 
προσβάλλουν το προσωπικό νεύρο λόγω συμπί-
εσης ή διήθησης. Η χειρουργική αφαίρεση ενός 
όγκου της παρωτίδας μπορεί να συμπεριλαμβάνει 
και την εκτομή μέρους της εξωκράνιας μοίρας του 
προσωπικού νεύρου ή των κλάδων της.

Ωστόσο, η χειρουργική προσπέλαση της 
παρωτίδας μπορεί να επιφέρει βλάβη (μερική ή 
πλήρη διατομή) στο προσωπικό νεύρο ή σε κλά-
δους του ως επιπλοκή, δηλαδή λόγω μη ανα-
γνώρισής του διεγχειρητικά. Αυτή η επιπλοκή 
προλαμβάνεται με την διεγχειρητική χρήση νευ-
ροδιεγέρτη (διεγχειρητικός ηλεκτροφυσιολογι-
κός έλεγχος). Ο νευροδιεγέρτης προειδοποιεί το 
χειρουργό όταν οι χειρουργικοί χειρισμοί απει-
λούν την ακεραιότητα κάποιου νευρικού κλάδου.

Στο σύνδρομο Ramsay Hunt, όπου υπάρχει 
επαναδραστηριοποίηση του ιού της ανεμοβλο-
γιάς εντός των γαγγλίων κάποιων εγκεφαλικών 
συζυγιών, προσβάλλεται σχεδόν εξ’ ορισμού το 
προσωπικό νεύρο με κλινική εικόνα περιφερικής 
πάρεσης ή παράλυσης αυτού. Ακόμη, αξίζει να 

αναφερθούν και η υποπλασία ή απλασία του 
προσωπικού νεύρου ή των κλάδων του.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στην ιδιοπαθή 
παράλυση του προσωπικού νεύρου ή παρά-
λυση Bell. Η παράλυση του Bell αποτελεί το πιο 
συχνό αίτιο περιφερικής παράλυσης ή πάρεσης 
του προσωπικού νεύρου. Οφείλει το όνομά της 
στο σημείο Bell, σύμφωνα με το οποίο παρατη-
ρείται στροφή του σύστοιχου οφθαλμικού βολβού 
προς τα άνω και έξω όταν ο ασθενής επιχειρεί 
την ανεπαρκή σύγκλειση των σύστοιχων βλεφά-
ρων. Η παθογένειά της είναι άγνωστη. Ωστόσο, 
έχουν ενοχοποιηθεί οι διαταραχές της μικροκυ-
κλοφορίας των νευρικών ελύτρων του προσωπι-
κού νεύρου, οι ιογενείς λοιμώξεις (π.χ. ερπητοϊοί) 

Αίτια Παθολογίας Προσωπικού Νεύρου
Ιδιοπαθής Πάρεση ή Παράλυση του Bell

Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

Καλοήθης ή Κακοήθης Όγκος του ΚΝΣ

Καλοήθης ή Κακοήθης Όγκος του Ίδιου του Νεύρου

Καλοήθης ή Κακοήθης Όγκος του Προσωπικού 
Κρανίου ή του Προσώπου

Νόσος Κινητικού Νευρώνα

Πολλαπλή Σκλήρυνση

Σύνδρομο Guillain-Barre

Μηνιγγίτιδα

Νόσος του Lyme

Πολιομυελίτιδα

Σύνδρομο Mobius

Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση

Κάκωση του Προσωπικού Κρανίου ή του Προσώπου

Φλεγμονή Προσώπου 
(με ή χωρίς αποστηματοποίηση)

Διεγχειρητική Κάκωση

Παθήσεις Παρωτίδας

Παθήσεις Μέσου Ωτός

Σύνδρομο Melkersson-Rosenthal

Σύνδρομο Ramsay Hunt

Λοιμώδης Μονοπυρήνωση

Υποπλασία/Απλασία Προσωπικού Νεύρου
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και η έκθεση της μαστοειδούς απόφυσης σε πε-
ριβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ. ψύξη). Σπάνια, 
η παράλυση του Bell είναι υποτροπιάζουσα. Σε 
αυτές της περιπτώσεις πρέπει να τίθεται η υπό-
νοια του συνδρόμου Melkersson-Rosenthal, 
στο οποίο συνυπάρχουν υποτροπιάζοντα οιδή-
ματα χειλέων ή προσώπου και ύπαρξη πτυχω-
τής γλώσσας.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η λειτουργία του προσωπικού νεύρου ελέγχε-
ται τόσο σε ηρεμία, όσο και κατά τις κινήσεις του 
προσώπου. Ως επί το πλείστον αξιολογείται η 
ύπαρξη συμμετρίας ή ασυμμετρίας του προσώ-
που μέσω σύγκρισης του δεξιού και του αριστε-
ρού ημίσεως του προσώπου ακόμα και με την 
απλή παρατήρηση αυτών.

Πρόσωπο σε Φάση Ηρεμίας

Όσον αφορά το πρόσωπο σε φάση ηρεμίας ελέγχε-
ται καταρχάς η γενική συμμετρία του προσώπου. 
Ακολούθως, ελέγχεται το εύρος της βλεφαρι-
κής σχισμής και η σύγκριση του εύρους των 
βλεφαρικών σχισμών. Η διεύρυνση της μίας βλε-
φαρικής σχισμής σε σύγκριση με την άλλη υπο-
δηλώνει αδυναμία του σύστοιχου σφιγκτήρα των 
βλεφάρων. Ωστόσο, εάν συνυπάρχει εξόφθαλμος 
πρέπει να αποκλειστεί η παρουσία ενδοκογχι-
κού όγκου, καθώς και η νόσος Graves-Basedow. 
Η αδυναμία ανοιγοκλεισίματος των βλεφάρων 
κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς και η αδυ-
ναμία της σύγκλεισης των βλεφάρων κατά τον 
ύπνο λόγω παθολογίας του σύστοιχου προσω-
πικού νεύρου, οδηγεί σε ξηροφθαλμία και στη 
συνεχή έκθεση του κερατοειδούς και του επι-
πεφυκότα χιτώνα του σύστοιχου οφθαλμού. Συ-
νεπώς, πρέπει να ελέγχεται η πιθανή παρουσία 
κερατίτιδας ή εξέλκωσης του κερατοειδούς, κα-
θώς και επιπεφυκίτιδας.

Ακολούθως, ελέγχεται η παρουσία ή απουσία 
της ρινοχειλικής αύλακας, καθώς και η πιθανή 
ασυμμετρία μεταξύ δεξιάς και αριστερής ρινο-
χειλικής αύλακας. Είναι προφανές ότι η απού-
σα ή μειωμένη ρινοχειλική αύλακα μπορεί να 

υποδηλώνει παθολογία του προσωπικού νεύρου 
λόγω απόντα ή μειωμένου τόνου των σύστοιχων 
μιμικών μυών του προσώπου. Κατόπιν, ελέγχε-
ται η παρουσία πτώσης της γωνίας στόματος 
ή και του ημίσεως του κάτω χείλους, μια κατά-
σταση που μπορεί να παρατηρηθεί σε παθολογία 
του προσωπικού νεύρου λόγω απόντα ή μειω-
μένου τόνου των σύστοιχων μιμικών μυών του 
προσώπου. Ύστερα, ελέγχεται η παρουσία εκρο-
ής σιέλου από τις γωνίες του στόματος, η οποία 
μπορεί να παρατηρηθεί ως αποτέλεσμα της πτώ-
σης της γωνίας στόματος ή και του ημίσεως του 
κάτω χείλους λόγω παθολογίας του προσωπικού 
νεύρου.

Τέλος, ελέγχεται η ύπαρξη σπασμών ή ινιδι-
σμών σε κάθε ημιμόριο του προσώπου. Οι σπα-
σμοί παραπέμπουν συνήθως σε παθολογία 
υπερπυρηνικής εντόπισης (από τον πυρήνα του 
προσωπικού νεύρου και κεντρικότερα). Οι ινι-
δισμοί, που αποτελούν ακούσιες, ακανόνιστες 
και μικρού εύρους μυϊκές συσπάσεις, μπορεί να 
αποτελούν ένδειξη παθολογίας από το επίπεδο 
του κινητικού πυρήνα του προσωπικού νεύρου 
στο στέλεχος έως και τους τελικούς νευρικούς 
κλάδους του προσωπικού νεύρου. Ο παραπάνω 
έλεγχος φαίνεται σχηματικά και στο Παράρτημα.

Πρόσωπο σε Φάση Κίνησης

Στη συνέχεια ελέγχεται η λειτουργία του προ-
σωπικού νεύρου σε φάση κίνησης. Με τον όρο 
«φάση κίνησης» εννοούμε τις διάφορες κινήσεις 
των μιμικών μυών του προσώπου. Όπως και για 
τη φάση ηρεμίας, ελέγχεται ύπαρξη συμμετρίας 
ή ασυμμετρίας των δύο ημίσεων του προσώπου 
(δεξιού και αριστερού). Πρώτον, ελέγχεται η ικα-
νότητα του εξεταζόμενου να ρυτιδώσει το μέ-
τωπο (Εικόνα 7.5) με την εντολή: «κοίτα ψηλά» ή 
«σήκωσε τα φρύδια σου» ή «ρυτίδωσε το μέτωπό 
σου». Μπορεί να υπάρχει μερική αδυναμία ρυτι-
δώσεως μετώπου του ενός ημίσεως, η οποία γί-
νεται καλύτερα αντιληπτή αν συγκριθεί με την 
υγιή πλευρά, καθώς και απουσία οποιασδήποτε 
κινητικότητας και ρυτίδωσης.

Δεύτερον, ελέγχεται η ικανότητα του εξεταζό-
μενου να συγκλείνει τα βλέφαρά του (Εικόνα 
7.6) με την εντολή: «κλείσε τα μάτια σου σφιχτά». 
Μπορεί να υπάρχει μερική αδυναμία σύγκλεισης 
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των βλεφάρων του ενός ημίσεως, η οποία γίνε-
ται καλύτερα αντιληπτή αν συγκριθεί με την υγιή 
πλευρά, καθώς και πλήρης αδυναμία σύγκλει-
σης των βλεφάρων. Κάποιες φορές, ο εξεταστής 
ασκεί ταυτόχρονα μια ήπια ισότιμη έλξη προς τα 
άνω στα δύο άνω βλέφαρα με σκοπό να τα ανοί-
ξει ενώ ο ασθενής τα κρατά κλειστά. Εάν η σύ-
γκλειση έχει ανισότιμη ισχύ, τότε στη μια πλευρά 
(στην παθολογική) μπορεί να επιτευχθεί διάνοιξη 
της βλεφαρικής σχισμής, ενώ στην άλλη πλευρά 
όχι. Είναι σημαντικό η άσκηση της έλξης να μη 
γίνεται με ταυτόχρονη πίεση επί του οφθαλμικού 
βολβού, αλλά να προτιμάται να γίνεται επί του 
υπερκόγχιου χείλους ή του όφρυος (Εικόνα 7.7).

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθούμε 
στο σημείο του Bell (Bell’s Sign), το οποίο 
παρατηρείται σε περιπτώσεις πάρεσης ή παρά-
λυσης του προσωπικού νεύρου περιφερικού τύ-
που. Σύμφωνα με αυτό, κατά την προσπάθεια 
σύγκλεισης των βλεφάρων στην παθολογική 
πλευρά παρατηρείται αδυναμία αυτής με συνο-
δή ορατότητα κυρίως του σκληρού χιτώνα του 
οφθαλμικού βολβού (Εικόνα 7.8). Προφανώς σε 
αυτή την περίπτωση συνυπάρχει λαγόφθαλμος 

(αδυναμία σύγκλεισης βλεφάρων) και πιθανώς 
να συνυπάρχει και εκτρόπιο του κάτω βλεφάρου.

Η ύπαρξη συνοδής δακρύρροιας έχει αμφι-
λεγόμενη σημασία. Σε περίπτωση όπου η παθο-
λογία του προσωπικού νεύρου είναι περιφερικής 
αιτιολογίας και εντοπίζεται περιφερικότερα της 
έκφυσης του μείζονος λιθοειδούς νεύρου, τότε 
μπορεί να συνυπάρχει δακρύρροια λόγω μη προ-
σβολής του μείζονος λιθοειδούς νεύρου και φυ-
σιολογικής δακρυϊκής έκκρισης. Αντίθετα, σε 
περίπτωση όπου η παθολογία του προσωπικού 
νεύρου είναι περιφερικής αιτιολογίας και εντο-
πίζεται κεντρικότερα της έκφυσης του μείζονος 
λιθοειδούς νεύρου, τότε είναι πιο πιθανή η ξηρο-
φθαλμία χωρίς δακρύρροια λόγω προσβολής του 
μείζονος λιθοειδούς νεύρου και παθολογικά μει-
ωμένης δακρυϊκής έκκρισης.

Τρίτον, ελέγχονται η κίνηση της γωνίας του 
στόματος και ο σχηματισμός της ρινοχειλικής 

Εικόνα 7 8  Σημείο Bell για τον Δεξιό Οφθαλμό με 
συνοδό Εκτρόπιο

Εικόνα 7 5 Φυσιολογική Ρυτίδωση Μετώπου 

Εικόνα 7 6  Σύγκλειση Βλεφάρων 

Εικόνα 7 7  Σύγκλειση Βλεφάρων (Έλξη Άνω Βλεφάρου 
Δια του Όφρυος) 
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αύλακας με την εντολή: «χαμογέλασε» ή «δεί-
ξε μου τα δόντια σου» (Εικόνα 7.9). Και στις δύο 
περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχει μερική αδυνα-
μία του ενός ημίσεως, η οποία γίνεται καλύτερα 
αντιληπτή αν συγκριθεί με την υγιή πλευρά, κα-
θώς και πλήρης αδυναμία.

Τέταρτον, ελέγχεται το κλείσιμο και το άνοιγ-
μα των χειλέων με τις αντίστοιχες εντολές: 
«κλείσε τα χείλη σου» (Εικόνα 7.10) και «άνοιξε 
τα χείλη σου» (Εικόνα 7.11). Και στις δύο περι-
πτώσεις, μπορεί να υπάρχει μερικό κλείσιμο ή 
άνοιγμα του ενός ημίσεως, το οποίο γίνεται κα-
λύτερα αντιληπτό αν συγκριθεί με την υγιή πλευ-
ρά, καθώς και πλήρης απουσία κινητικότητας.

Σε περίπτωση ικανότητας πλήρους κλεισίμα-
τος των χειλέων, μπορεί να ελεγχθεί η ικανότη-
τα του εξεταζόμενου να κρατά ένα καλαμάκι ή 
ένα γλωσσοπίεστρο μόνο με τα χείλη του. Εί-
ναι σημαντικό αυτή η ενέργεια να μην υποβο-
ηθείται από το κλείσιμο των τομέων οδόντων, 
καθώς αυτό επιτελείται χάρη στη λειτουργία του 
τρίδυμου νεύρου, και όχι του προσωπικού. Στον 

εξεταζόμενο δίνεται η εντολή: «κράτα με τα χείλη 
σου το ξυλάκι ή το καλαμάκι» (Εικόνα 7.12). Εάν 
ο εξεταζόμενος ανταποκριθεί, μπορεί να ελεγχθεί 
η ικανότητά του να κρατά το αντικείμενο ενώ ο 
εξεταστής έλκει ελαφρά το αντικείμενο με το χέρι 
του. Η εντολή διαφοροποιείται ως εξής: «κράτα 
με τα χείλη σου το ξυλάκι ή το καλαμάκι ενώ εγώ 
το τραβώ» (Εικόνα 7.13).

Πέμπτον, ελέγχεται η ικανότητα του εξετα-
ζόμενου να σουφρώνει τα χείλη του με την 
εντολή: «σούφρωσε τα χείλη σου» (Εικόνα 7.14). 
Εναλλακτικά, η εντολή μπορεί να είναι ως εξής 
στην παιδική ηλικία ή σε περιπτώσεις μειωμέ-
νης νοητικής ικανότητας: «κάνε πως φιλάς» ή 
«δείξε πως φιλάς». Μπορεί να υπάρχει μερική 

Εικόνα 7 10  Κλείσιμο Χειλέων

Εικόνα 7 11  Άνοιγμα Χειλέων

Εικόνα 7 12  Κράτημα Καλαμακιού με τα Χείλη

Εικόνα 7 13  Κράτημα Καλαμακιού με τα Χείλη (ενώ ο 
εξεταστής το τραβά με το χέρι του)

Εικόνα 7 9  Εντολή: «Χαμογέλασε»
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αδυναμία του ενός ημίσεως, η οποία γίνεται 
καλύτερα αντιληπτή αν συγκριθεί με την υγιή 
πλευρά, καθώς και απουσία οποιασδήποτε κινη-
τικότητας.

Έκτον, ελέγχεται η ικανότητα του εξεταζόμε-
νου να κρατά φουσκωμένα τα μάγουλά του 
έχοντας κλειστό το στόμα του με την εντολή: 
«κράτα φουσκωμένα τα μάγουλά σου με κλειστό 
το στόμα» (Εικόνα 7.15). Με αυτή την εξέταση 
ελέγχονται ταυτόχρονα 3 λειτουργίες: η ικανό-
τητα κλεισίματος άνω και κάτω χειλέων (σφι-
γκτήρας μυς του στόματος), ο τόνος της παρειάς 
(κυρίως δράση του βυκανήτη μυός), το υπερω-
ιοφαρυγγικό κλείσιμο (βλέπε «10η ΕΓΚΕΦΑΛΙ-
ΚΗ ΣΥΖΥΓΙΑ/ΠΝΕΥΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΟ»). 
Και εδώ ελέγχεται η συμμετρία ή μη αυτής της 
λειτουργίας.

Εφόσον, ο εξεταζόμενος πληροί τα φυσιολο-
γικά ευρήματα για αυτή την εξέταση μπορούμε 
να προχωρήσουμε στην ικανότητά του να κρατά 
φουσκωμένα τα μάγουλά του έχοντας κλειστό το 
στόμα του ενώ ταυτόχρονα ασκείται πίεση στην 
δερματική επιφάνεια της κάθε παρειάς με το δά-
κτυλο του εξεταστή ή με ένα γλωσσοπίεστρο (Ει-
κόνα 7.16). Σε αυτή την εξέταση, εάν υπάρχει 
υπολειτουργία του προσωπικού νεύρου, τότε θα 
παρατηρηθεί στοματική διαφυγή αέρα. Από την 
άλλη, εάν υπάρχει υπολειτουργία του πνευμο-
νογαστρικού νεύρου (υπερωιοφαρυγγικό κλεί-
σιμο), τότε θα παρατηρηθεί ρινική διαφυγή του 
αέρα, η οποία γίνεται αντιληπτή με τη θόλωση 
μικρού καθρέφτη τοποθετημένου κάτω από τους 
ρώθωνες.

Τέλος, ελέγχεται η πιθανή ύπαρξη συγκι-
νησιών. Με τον όρο «συγκινησία» εννοείται η 

παθολογική κινητοποίηση μιας παράπλευρης 
μυϊκής ομάδας ακούσια ενός ο ασθενής προσπα-
θεί να εκτελέσει εκούσια την κινητοποίηση μια 
άλλης μυϊκής ομάδας. Αυτή η διαδικασία πιστεύ-
εται πως είναι αποτέλεσμα νευρότμησης κλάδων 
του προσωπικού νεύρου με αποτέλεσμα οι ανα-
γεννώμενοι νευρικοί κλάδοι να καταλήγουν σε 
παράπλευρες μυϊκές ομάδες και όχι στον προ της 
βλάβης στόχο. Συνεπώς, όταν για παράδειγμα ο 
ασθενής επιθυμεί την εκτέλεση της σύσπασης 
του σφιγκτήρα των βλεφάρων, μπορεί να εκτελεί 
στην πραγματικότητα ρυτίδωση του μετώπου.

Αξιοσημείωτη κλινική εικόνα είναι η ύπαρξη 
κροκοδείλιων δακρύων. Σε αυτή την περίπτω-
ση, λόγω τραυματισμού του προσωπικού νεύρου 
δημιουργούνται αναστομώσεις νευρικών ινών 
από τη χορδή του τυμπάνου στο μείζον επιπο-
λής λιθοειδές νεύρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
την έκκριση δακρύων (αναστόμωση προς το μεί-
ζον επιπολής λιθοειδές νεύρο) κατά τη διάρκεια 

Εικόνα 7 16  Φούσκωμα Παρειών (Άσκηση Πίεσης επί 
της Αριστερής Παρειάς με τα δάκτυλα του Εξεταστή)

Εικόνα 7 15  Φούσκωμα Παρειών
Εικόνα 7 14  Σούφρωμα Χειλέων
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του φαγητού όπου φυσιολογικά παρατηρείται 
έκκριση σιέλου (φυσιολογική δράση χορδής τυ-
μπάνου).

Όλος ο παραπάνω έλεγχος με αντιπαραβολή 
των κινήσεων μεταξύ δεξιού και αριστερού ημί-
σεως προσώπου φαίνεται σχηματικά και στο Πα-
ράρτημα. Ωστόσο, παρόλο που η εντολή κάθε 
κίνησης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την κίνη-
ση και των δύο ημίσεων του προσώπου με ιδι-
αίτερα εύχρηστη την αξιολόγηση της συμμετρίας 
μεταξύ των δύο ημίσεων του προσώπου, ο έλεγ-
χος (ή βαθμονόμηση) της επάρκειας των κινή-
σεων των μιμικών μυών του προσώπου μπορεί 
να γίνεται ξεχωριστά για κάθε ήμισυ του προσώ-
που. Η κάθε κίνηση σε κάθε ήμισυ του προσώ-
που μπορεί να εξεταστεί ξεχωριστά και δύναται 
να είναι ανύπαρκτη (αδυναμία), να υπάρχει αλλά 
να είναι μερική (μερική επάρκεια) ή να είναι φυ-
σιολογική (πλήρης επάρκεια). Προφανώς, η κάθε 
κίνηση είναι πιο εύκολη χωρίς αντίσταση παρά 
με αντίσταση, ενώ εάν μια κίνηση είναι φυσιολο-
γική με αντίσταση, θα είναι λογικά φυσιολογική 
και χωρίς αντίσταση, με το αντίθετο να μη συμ-
βαίνει απαραίτητα. Το μέσο που χρησιμοποιεί-
ται συνήθως ως αντίσταση είναι η δύναμη που 
ασκείται από τα χέρια του εξεταστή. Ο παραπάνω 
έλεγχος φαίνεται σχηματικά και στο Παράρτημα.

Ένας έμμεσος τρόπος ελέγχου της λειτουρ-
γίας του προσωπικού νεύρου είναι η αναζήτη-
ση σημείων που υποδηλώνουν τραυματισμό 
λόγω δήγματος στο βλεννογόνο των παρειών ή 
στο βλεννογόνο του άνω ή του κάτω χείλους. Οι 
τραυματισμοί γίνονται συνήθως ακούσια κατά 
τη διάρκεια της μάσησης σε περιπτώσεις πα-
θολογίας του προσωπικού νεύρου εξαιτίας δι-
αταραχής του τόνου ή της κινητικότητας της 
παρειάς, καθώς και λόγω ανεπαρκούς κινητικό-
τητας των χειλέων. Ωστόσο, πρέπει επίσης να 
διερευνώνται και άλλα αίτια ύπαρξης τραυμα-
τισμών σε αυτές τις περιοχές, όπως: παθολογία 
τρίδυμου νεύρου (υπαισθησία βλεννογόνου στο-
ματικής κοιλότητας), οδοντιατρικές διαταραχές, 
κρίσεις επιληψίας.

Έλεγχος Γεύσης

Η αίσθηση της γεύσης ελέγχεται με τα test γεύ-
σης, καθώς και με την ηλεκτρογευσιομετρία. Με 

τον όρο test γεύσης εννοούμε την τοπική εφαρ-
μογή σε κάθε ήμισυ της γλώσσας μιας ουσίας 
που προκαλεί γευστική αίσθηση. Πριν την έναρ-
ξη του test είναι προτιμότερο να γίνονται στομα-
τοπλύσεις με φυσιολογικό ορό (όχι οδοντόκρεμα 
ή στοματικό διάλυμα). Η ουσία τοποθετείται επί 
της γλώσσας συνήθως μέσω ειδικού spray ή 
στυλεού. Κάθε ουσία αντιστοιχεί σε μία από τις 4 
κύριες γευστικές αισθήσεις: γλυκό, ξινό, αλμυρό, 
πικρό. Έτσι ελέγχεται ποιοτικά η αντίληψη ή μη 
της κάθε γεύσης σε κάθε ημιμόριο της γλώσσας, 
καθώς και η συμμετρία της γευστικής αίσθησης 
για τα δύο ημίσεα της γλώσσας.

Με τον όρο ηλεκτρογευσιομετρία εννοούμε 
την ηλεκτρική διέγερση της γλώσσας με συνεχές 
ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλής έντασης, καθώς και 
την ανεύρεση του ουδού διέγερσης της αίσθησης 
της γεύσης. Ως ουδός ορίζεται η ελάχιστη ένταση 
σε mA του ηλεκτρικού ρεύματος που προκαλεί 
την αντίληψη γευστικής αίσθησης στον εξεταζό-
μενο. Ο φυσιολογικός ουδός κυμαίνεται περίπου 
μεταξύ 2,5-12,5mA (μέσος όρος = 8mA). Ο ου-
δός ελέγχεται σε κάθε ήμισυ της γλώσσας ξεχω-
ριστά, ενώ η διέγερση γίνεται περίπου στο ίδιο 
σημείο για κάθε ήμισυ (Εικόνα 7.17). Όταν η δι-
αφορά του ουδού είναι πάνω από 20 mA ή πάνω 
από 50%, τότε θεωρείται ως παθολογική. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι κατά την παραπάνω δοκιμασία 
κάθε ηλεκτρικό ερέθισμα διαρκεί συνήθως 0,5-
1,5 δευτερόλεπτο, ενώ μεταξύ των διαφορετικών 
ερεθισμάτων πρέπει να μεσολαβεί χρονικό διά-
στημα τουλάχιστον 10 δευτερολέπτων.

Η ηλεκτρογευσιομετρία αποτελεί μια αντικει-
μενική και ποσοτική μέθοδο ελέγχου της γεύσης. 
Μία πιο απλή μέθοδος ελέγχου της λειτουργί-
ας της γευστικής αίσθησης με χρήση ηλεκτρι-
σμού είναι η χρήση μιας μπαταρίας των 5volt 
με μεταλλικές πλάκες-πόλους. Κάθε μεταλλική 
πλάκα-πόλος τοποθετείται σε κάθε ήμισυ της 
γλώσσας για 1 ή περισσότερα δευτερόλεπτα. Σε 
φυσιολογικές συνθήκες, πρέπει ο εξεταζόμενος 
να αισθανθεί μια μεταλλική γεύση λόγω δημι-
ουργίας ρεύματος χαμηλής έντασης στη γλώσσα.

Αδρή Οφθαλμιατρική Εξέταση

Η ξηροφθαλμία είναι ένα συχνό σύμπτωμα 
στις περιπτώσεις παθολογίας του προσωπικού 


