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Τα αισθητήρια είναι όργανα που στηρίζουν την 
διεγερσιμότητα, μία από τις τέσσερις βασικές λει-
τουργίες της ζωής, καθώς σε αυτά βρίσκονται λει-
τουργικά και μορφολογικά εξειδικευμένες δομές, οι 
τελικοί αισθητικοί υποδοχείς.  Οι τελικοί αισθητι-
κοί υποδοχείς (ή αισθητήρες ή ειδικά υποδεκτικά 
όργανα) έχουν ως κύριο λειτουργικό και ανατομικό 
χαρακτηριστικό ότι διαθέτουν κύτταρα (διαφορο-
ποιημένους νευρώνες) που έχουν την ικανότητα-ι-
διότητα να διεγείρονται από συγκεκριμένα ερέ-
θισματα το οποία δρουν σε αυτά, μετατρέποντας 
αυτή την διέγερσή τους, σε ηλεκτρικό δυναμικό 
(ώση- πληροφορία). Ως ερέθισμα δρουν οι συνθή-
κες ή η αλλαγή των συνθηκών (μηχανικών, χημι-
κών, ακτινικών) που επικρατούν στο εσωτερικό ή 
στο εξωτερικό περιβάλλον των οργανισμών στους 
οποίους ανήκουν οι τελικοί αισθητικοί υποδοχείς, 
καθώς και η αλλαγή της θέσης του σώματος ή των 
μελών του στον χώρο (της σχέσης τους με την κα-
τεύθυνση δράσης της βαρύτητας). Η ώση (το ηλε-
κτρικό δυναμικό) που παράγεται από την διέγερση 
των τελικών αισθητικών υποδοχέων παραλαμβά-
νεται από κεντρομόλες (αισθητικές) νευρικές ίνες 

* Χρησιμοποιώ την λέξη ″συνειδητοποιείται″ αρκετά σχηματικά, καθώς ένα μεγάλο μέρος των πληροφοριών που προσάγονται στο Κ.Ν.Σ., η επε-
ξεργασία τους και οι αντιδράσεις που εκλύονται ως συνέπεια αυτών βρίσκονται εκτός συνείδησης.

του ανάλογου αισθητικού (ή αισθητήριου) νεύρου 
και φέρεται στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όπου 
καταλήγει στα ανάλογα αισθητικά κέντρα του.  Στα 
αισθητικά κέντρα του κεντρικού νευρικού συστήμα-
τος το ηλεκτρικό δυναμικό που παράγεται από την 
διέγερση των αισθητικών υποδοχέων συνειδητο-
ποιείται* ως πληροφορία.

Αισθητικοί υποδοχείς υπάρχουν σε όλους τους 
ιστούς και τα όργανα του σώματος. Έτσι, αυτοί που 
εξυπηρετούν τις γενικές επιπολής αισθήσεις (αφή, 
πίεση, πόνος, θερμοκρασία, ηδυπάθεια) βρίσκονται 
διάσπαρτοι μέσα στο δέρμα, αυτοί που εξυπηρε-
τούν τις γενικές εν τω βάθει αισθήσεις (αίσθηση της 
θέσης των μελών του σώματος στον χώρο, αίσθηση 
του εν τω βάθει πόνου, της αντίληψης των δονή-
σεων και της εν τω βάθει πίεσης ή του ελκυσμού) 
βρίσκονται διάσπαρτοι στα όργανα του κινητικού 
συστήματος και το δέρμα και αυτοί που εξυπηρε-
τούν την σπλαχνική αισθητικότητα, δηλαδή τον 
σπλαχνικό πόνο και τις οργανικές αισθήσεις (πείνα, 
δίψα, έπειξη προς ούρηση ή αφόδευση) βρίσκονται 
διάσπαρτοι στα σπλάχνα. Οι αισθητικοί υποδοχείς 
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που εξυπηρετούν τις ειδικές αισθήσεις (όσφρηση, 
γεύση, όραση, ακοή, αίσθηση της σχέσης του σώ-
ματος με τον άξονα δράσης της βαρύτητας και της 
κίνησής του) βρίσκονται σε ειδικά όργανα τα οποία 
στην «Περιγραφική Ανατομική», περιγράφονται ως 
αισθητήρια. Η μορφή των αισθητήριων οργάνων εί-
ναι κατάλληλη ώστε να εξυπηρετείται η λειτουργία 
των ειδικών τελικών αισθητικών υποδοχέων τους, 
γι’ αυτό και διαφέρει ανάλογα με το είδος της πλη-
ροφορίας που ως ερέθισμα, διεγείρει αυτόν τον αι-

* Για τον έξω και τον έσω δομικό σωλήνα του σώματος  του σώματος και την φυλογονία των αισθητικών υποδοχέων βλέπε σε Άγιος, Α. Η ιστορία 
του ανθρώπινου σώματος.

σθητικό υποδοχέα. Τα αισθητήρια όργανα βρίσκο-
νται στην περιφέρεια του σώματος, δηλαδή στον 
έξω δομικό σωλήνα**2 του, η εμβρυική καταβολή 
τους βρίσκεται στο έξω βλαστικό δέρμα και οι πλη-
ροφορίες που συλλέγουν σχετίζονται με τις συνθή-
κες που επικρατούν στο εξωτερικό περιβάλλον. Θα 
περιγραφούν στην αρχή τα αισθητήρια όργανα της 
όσφρησης και της γεύσης, στην συνέχεια το όργανο 
της όρασης και τελευταίο το όργανο της ακοής.
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Γ.1. ΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΟΣΦΡΗΣΗΣ
Οι αισθητικοί υποδοχείς της όσφρησης βρίσκονται 
διάσπαρτοι σε ένα τμήμα του βλεννογόνου του 
κύτους της μύτης, έκτασης μερικών τετραγωνικών 
εκατοστών, όπου καταλήγουν οι ίνες του οσφρητι-
κού νεύρου. Το τμήμα αυτό του βλεννογόνου κατα-
λαμβάνει την έσω επιφάνεια της άνω ρινικής κόγχης 
και τις αντίστοιχες προς αυτήν περιοχές της οροφής 
(του τετρημένου πετάλου του ηθμοειδούς) και του 
έσω τοιχώματος (του ρινικού διαφράγματος) του 
κύτους της μύτης. Μαζί με τον οσφρητικό βλεννο-
γόνο περιγράφεται όλη η μύτη*, παρόλο που το 

* Η μύτη στην Terminologia Anatomica κατατάσσεται-αναφέρεται στην αρχή του αναπνευστικού συστήματος· το ίδιο γινόταν και στην Gray’s 
Anatomy, μέχρι και την 38η έκδοσή της, όπου η παράθεση της ύλης ακολουθούσε σειρά συστηματικής και όχι περιοχικής ανατομικής, όπως συμ-
βαίνει  στην 39η, στην 40η και 41η έκδοσή της.  Στις εκδόσεις αυτές καθώς και σε όλα σχεδόν τα ανάλογα συγγράμματα, η περιγραφή της μύτης 
γίνεται στο αναπνευστικό σύστημα. Στο παρόν σύγγραμμα, λόγω τη σειράς συγγραφής και έκδοσής του ‒σε τόμους όπου η περιγραφή των σπλά-
χνων έγινε πριν από εκείνη του κινητικού συστήματος‒ θεωρήθηκε ότι δεν πρέπει να ακολουθηθεί αυτή η σειρά καθώς η περιγραφή της μύτης 
χωρίς προηγουμένως να έχει περιγραφεί το οστέινο κύτος της έχει πολλές δυσκολίες κατανόησης. Έτσι, ακολουθήθηκε  η σειρά περιγραφής που 
ακολουθούν και οι Γ. Σκλαβούνος και Α. Σάββας, οι οποίοι περιγράφουν την μύτη μαζί με τα αισθητήρια όργανα, πιθανώς επειδή αυτή την σειρά 
ακολουθούσαν τα παλαιότερα Γαλλικά και Γερμανικά συγγράμματα Περιγραφικής Ανατομικής. Δεν συμφωνώ με αυτή την κατατάξη γιατί με την 
ίδια λογική θα μπορούσε να περιγραφεί στα αισθητήρια όργανα και η γλώσσα, κάτι που γίνεται στα συγγράμματα της προηγούμενης κατηγορίας, 
αλλά δεν ακολουθούν οι Έλληνες συγγραφείς που αναφέρθηκαν.

μεγαλύτερο μέρος αυτού του οργάνου εξυπηρετεί 
κυρίως την αναπνευστική λειτουργία.

Η μύτη κατά την περιγραφή της, διακρίνεται στην 
έξω μύτη, στην έσω μύτη ή κύτος της μύτης και στις 
παραρρινικές κοιλότητες (γναθιαία άντρα, μετω-
πιαίοι κόλποι, ηθμοειδείς κυψέλες, σφηνοειδείς 
κόλποι). Η λεπτομερής περιγραφή των παραρρινι-
κών κοιλοτήτων γίνεται μαζί με το οστέινο τοίχω-
μα του κύτους της μύτης (βλ. Άγιος, Α. Το Κινητικό 
σύστημα).

Έξω μύτη
Ράχη μύτης
Κορυφή μύτης, Ακρορρίνιο
Ρίζα μύτης

Ρινομετωπική γωνία
Πλάγιες επιφάνειες της μύτης

Πτερύγιο της μύτης
Πτερυγιαία αύλακα
Ρινοπροσωπική ή  
Ρινοπαρειακή αύλακα

Κάτω επιφάνεια, Bάση (μύτης)
Μυκτήρες ή Ρουθούνια
Κίονας ή Στυλίδα

Ρινικός δείκτης

External nose
 Dorsum of nose
Apex of nose, Tip of nose
Root of nose

Nasofrontal angle 
lateral surfaces

Ala of nose
Aklar sulkus 
Nasofacial (Nasocheek) sulcus, 

Inferior surface
Anterior nares, Nostrils
Columella nasi

Nasal index

Nasus
Dorsum nasi
Apex nasi
Radix nasi

Ala nasi

Nares
Columella

Γ.1.1. Η ΕΞΩ ΜΥΤΗ

Η έξω μύτη αποτελεί μια πυραμιδοειδή προεξοχή 
του προσώπου, αντιστοίχως προς την μέση γραμμή, 
ανάμεσα στις δύο παρειές, πάνω από το άνω χείλος 
του στόματος και κάτω από το μέτωπο. Το μέγεθος 
και το ακριβές σχήμα της διαφέρει από άτομο σε 
άτομο συμβάλλοντας σημαντικά στον καθορισμό 
της συνολικής όψης του προσώπου. Σε σχέση με 
το μέγεθος του προσώπου είναι πολύ μεγαλύτερη 
στους άνδρες από ό,τι στις γυναίκες. Για τις ανάγκες 
της περιγραφής της θεωρείται ότι έχει σχήμα ανώ-
μαλης τρίπλευρης πυραμίδας στην οποία διακρί-
νονται η ράχη, η κορυφή, δύο πλάγιες επιφάνειες 

και η κάτω επιφάνεια, ενώ η οπίσθια επιφάνειά της 
εφαρμόζει στο κύτος της μύτης. Ως ράχη της μύτης 
χαρακτηρίζεται το πρόσθιο χείλος της, αυτό που 
σχηματίζεται από την συνένωση των δύο πλάγιων 
επιφανειών. Η ράχη της έξω μύτης αρχίζει αμέσως 
κάτω από το μέτωπο και κατευθύνεται ‒συνήθως,  
ευθεία, άλλοτε όμως υπόκοιλη και άλλοτε υπόκυρ-
τη‒ προς τα κάτω και πρόσω. Συνήθως η ράχη 
σχηματίζει γωνία 30ο-40ο με την μετωπογενειακή 
γραμμή ή προσωπική γραμμή και 115°-130° με το 
μέτωπο (ρινομετωπική γωνία). Η ράχη έχει ως υπό-
θεμα στο άνω τμήμα της οστά (πρόσθια χείλη ρινι-
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κών οστών και ρινική απόφυση μετωπιαίου οστού) 
και στο κάτω τμήμα της χόνδρους (χόνδρος ρινικού 
διαφράγματος και κυρτό τμήμα μειζόνων πτερυγι-
αίων χόνδρων) και απολήγει στην κορυφή της μύ-
της ή ακρορρίνιο που αποτελεί το κάτω-πρόσθιο 
άκρο της έξω μύτης. Το αμέσως κάτω από το μέτω-
πο τμήμα της ράχης ονομάζεται ρίζα της μύτης και 
συνήθως εκεί που μεταπίπτει στο μέτωπο σχηματί-
ζεται ένα βύθισμα*. Η κορυφή της έξω μύτης, που 
αποτελεί το ελεύθερο άκρο της, συνήθως στρέφε-
ται προς τα εμπρός και ελαφρώς κάτω, συχνά όμως 
είναι πεπλατυσμένη ή κατευθύνεται προς τα άνω. 
Οι πλάγιες επιφάνειες της μύτης έχουν τριγωνικό 
σχήμα. Προς τα πίσω-έξω χωρίζονται από το υπό-
λοιπο πρόσωπο μέσω αύλακας (ρινοπροσωπική ή 
ρινοπαρειακή αύλακα), προς τα εμπρός ενώνονται 
η μία με την άλλη σχηματίζοντας, την ράχη της μύ-
της και προς τα κάτω απολήγουν με ελεύθερο χεί-
λος που αφορίζει από έξω τον αντίστοιχο μυκτήρα.  
Το άνω τμήμα των πλάγιων επιφανειών είναι ακί-

* Το βύθισμα αυτό δεν ανευρίσκεται στα αγάλματα των αρχαίων Ελλήνων, κάτι που εξηγεί τον χαρακτηρισμό ″ελληνική μύτη″ που δίνεται στις 
περιπτώσεις εκείνες που η ράχη της μύτης φέρεται στην ίδια γραμμή με το μέτωπο (ρινομετωπική γωνία σχεδόν μηδενική). 

νητο και επίπεδο, έχει ως υπόθεμα οστά (ρινικά και 
μετωπιαίες αποφύσεις άνω γνάθου) και η αύλακα 
που το χωρίζει από το υπόλοιπο πρόσωπο δεν είναι 
εμφανής. Το κάτω τμήμα των πλάγιων επιφανειών, 
που ονομάζεται πτερύγιο της μύτης είναι ευκίνητο 
και υπόκυρτο, έχει ως υπόθεμα χόνδρους, ινώδη 
συνδετικό ιστό (κυρίως) και οστά και χωρίζεται από 
το υπόλοιπο πρόσωπο με την καταφανή ρινοπαρει-
ακή αύλακα. Το πτερύγιο της μύτης συνήθως χω-
ρίζεται από την υπόλοιπη πλάγια επιφάνεια μέσω 
αύλακας (πτερυγιαίας αύλακας), η οποία προς τα 
πίσω μεταπίπτει στην ρινοπαρειακή αύλακα και 
προς τα πρόσω κατευθύνεται προς το ακρορρίνιο 
χωρίς να φτάνει μέχρι αυτό. Η κάτω επιφάνεια 
ή βάση της μύτης, η οποία φέρεται συνήθως στο 
οριζόντιο επίπεδο (σχηματίζει γωνία περίπου 90ο 

με την μετωπογενειακή γραμμή), άλλοτε όμως 
στρέφεται ελαφρώς προς τα άνω και εμπρός και 
άλλοτε ελαφρώς προς τα πίσω και κάτω. Η επιφά-
νεια αυτή καταλαμβάνεται, σχεδόν όλη, από δύο 
στόμια τα οποία οδηγούν στο εσωτερικό της μύτης 
και λέγονται μυκτήρες ή ρουθούνια. Οι μυκτήρες 
χωρίζονται ο ένας από τον άλλον με μια πτυχή του 
δέρματος, τον κίονα (ή την στυλίδα), η οποία φέ-
ρεται οβελιαίως από το άνω χείλος του στόματος, 

Εικ. Γ.1. Φωτογραφίες της έξω μύτης. Α. Όψη πρόσθια. Β. Όψη πλάγια. Γ. Όψη πρόσθια·κάτω. (Φωτογραφίες Φώτης Παλαιολόγος).

Εικ. Γ.2. Σχηματική απεικόνιση πλάγιων όψεων έξω μύτης: Ρωμα-
ϊκή μύτη ή μύτη Αυγούστου (Α) Ελληνική μύτη ή μύτη Αφροδίτης 
της Μήλου (Β), Καμπουρωτή μύτη ή μύτη του Δάντη (Γ) και Γαλλική 
μύτη ή μύτη του Σωκράτη (Δ). (Από L. Testut & Α. Latarjet).

Εικ. Γ.3. Σχηματική απεικόνιση κάτω επιφάνειας έξω μύτης, λευκής 
(Α), κίτρινης (Β) και μαύρης φυλής (Γ). (Από L. Testut & Α. Latarjet).

A Β Γ Δ

A Β Γ

Ριζορρίνιο

Ράχη μύτης

Ακρορρίνιο

Κίονας (στυλίδα) Πτερύγιο μύτης

Ακρορρίνιο ( 
κορυφή μύτης)

Μυκτήρας

Κίονας (στυλίδα)

Πτερυγιαία  
αύλακα

Ρινοπαρειακή  
(ρινοπροσωπική)  

αύλακα 

Α Β Γ
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όπου είναι παχύτερη, μέχρι το ακρορρίνιο όπου 
είναι λεπτότερη. Το σχήμα των μυκτήρων διαφέρει 
από άτομο σε άτομο και προσδιορίζεται σε μεγάλο 
βαθμό από την φυλή στην οποία ανήκει. Έτσι, στα 
άτομα της λευκής φυλής το σχήμα τους είναι ελλει-
ψοειδές (στενότεροι μπροστά από ό,τι πίσω) με τον 
επιμήκη άξονα, που φέρεται σχεδόν οβελιαίως, να 
έχει μήκος 1,5-2 cm και τον εγκάρσιο 0,5-1 cm Στα 
άτομα της μαύρης φυλής το σχήμα των μυκτήρων 
είναι λιγότερο ελλειψοειδές και ο επιμήκης άξονάς 
τους φέρεται σχεδόν εγκαρσίως, ενώ σε εκείνα της 
κίτρινης φυλής οι μυκτήρες έχουν μικρότερο εύρος 
και είναι σχεδόν υποστρόγγυλοι.

Το μέγεθος της μύτης διαφέρει από άτομο σε άτομο, 
όπως και το σχήμα της, το οποίο καθορίζεται σε με-
γάλο βαθμό από τον ρινικό δείκτη. Ο ρινικός δείκτης 
εκφράζει την σχέση του μέγιστου πλάτους της (η από-
σταση των πιο απομακρυσμένων εγκαρσίως σημείων 
της βάσης της μύτης) προς το μήκος ή ύψος της μύ-
της (απόσταση από το όριο μεταξύ μετώπου και ράχης 
μέχρι το ακρορρίνιο) και αποτυπώνεται από τον τύπο 
Ρ.Δ.= πλάτος x 100/μήκος. Ο ρινικός δείκτης καθορί-
ζεται σε μεγάλο βαθμό από τον ομώνυμο δείκτη του 
οστέινου κρανίου που εκφράζεται από την σχέση των 
διαστάσεων του απιοειδούς τρήματος (βλ. A. Άγιος, 
Το κινητικό σύστημα). Με βάση τον ρινικό δείκτη δια-
κρίνονται: ο λεπτόρρινος τύπος μύτης, με λεπτές και 
μακριές μύτες (ρινικός δείκτης κάτω από 70) που επι-
κρατεί στους λευκούς, o πλατύρρινος τύπος, με βρα-
χείες και πλατιές μύτες (ρινικός δείκτης πάνω από 85) 
που επικρατεί στους μαύρους και τέλος ο μεσόρρινος 
τύπος, με μύτες λεπτές και βραχείες (ρινικός δείκτης 
μεταξύ 70 και 85) που επικρατεί στους ερυθρόδερμους 
και στους κίτρινους. Το μέγεθος και το σχήμα της μύτης 
προσδιορίζονται στον μεγαλύτερο βαθμό τους, από 
το μέγεθος και την μορφή της μετωπιαίας απόφυσης 
της άνω γνάθου, των ρινικών χόνδρων καθώς και από 
το βάθος του ριζορρινίου, την μετωπορρινική και την 

προσωπορρινική γωνία. Διακρίνονται δύο κύριοι τύ-
ποι, οι σιμές (πλακουτσωτές) μύτες και οι προτεταμέ-
νες, ενώ χρησιμοποιούνται και μερικοί άλλοι χαρακτη-
ρισμοί όπως οι λοξές, οι εφιππιοειδείς και οι υβώδεις 
(καμπουρωτές) μύτες.

Λόγω του καθοριστικού ρόλου της μορφής της έξω μύτης στην όλη 
εμφάνιση του προσώπου, οι επεμβάσεις αλλαγής της μορφής της 
ή της επαναφοράς της στην μορφή που είχε πριν από κάποια βλά-
βη αποτελεί ένα από κύρια κεφάλαια της κοσμιτικής πλαστικής 
χειρουργικής. 
Η προβολή της έξω μύτης από το υπόλοιπο πρόσωπο  συνδέεται 
με την επίδραση που έχει ο διποδισμός και η αλλαγή των διατρο-
φικών συνηθειών του, παράγοντες που συμμετέχουν και στην δια-
μόρφωση του προσώπου.
Η άποψη ότι τα άτομα εβραϊκής καταγωγής έχουν μεγάλες κα-
μπουρωτές μύτες και ο χαρακτηρισμός ″εβραϊκή μύτη″ δεν στηρί-
χτηκε ποτέ σε ανατομικά δεδομένα αλλά σε απεικονίσεις τέτοιων 
ατόμων  σε πίνακες ζωγραφικής (χριστιανών βέβαια) ζωγράφων 
του Μεσαίωνα. Το μεγάλο εύρος και η ελαφρώς προς τα εμπρός 
‒παρά προς τα κάτω‒ φορά της βάσης της μύτης των ατόμων 
της μαύρης φυλής συνδέεται με το θερμό κλίμα που επικρατεί 
στους τόπους διαβίωσής τους και  όχι με το ότι βρίσκονται πιο 
κοντά εξελικτικά με τα κατώρινα πρωτεύοντα από ό,τι τα άτο-
μα της λευκής φυλής. Στα τελευταία, τα οποία συνήθως ζουν σε 
ψυχρότερα κλίματα, η θέρμανση του εισπνεόμενου αέρα που 
επιτυγχάνεται από την έμμεση και όχι απευθείας είσοδο του στο 
κύτος της μύτης έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα. Οπωσδήποτε το μέ-
γεθος και το σχήμα της μύτης δεν μπορεί να συνδεθεί με ευφυΐα 
και δεξιοτεχνία ή με παραβατική συμπεριφορά. Όλα τα προη-
γούμενα είναι προϊόντα αντιεπιστημονικών ρατσιστικών από-
ψεων. Εξάλλου στην Κίνα και σε άλλες χώρες της Άπω Ανατολής 
οι ευρωπαίοι (τα άτομα της λευκής φυλής) χαρακτηρίζονται ως 
«μυταράδες», για παρόμοιους λόγους που οι λευκοί χαρακτηρί-
ζουν τα άτομα της κίτρινης φυλής «λοξομάτιδες» και της μαύρης 
«πλακουτσομύτες» και «τσαχείλιδες».
Ο ακρωτηριασμός της μύτης ως ατιμωτικός τρόπος τιμωρίας ήταν 
μια συνηθισμένη ποινή στο Βυζάντιο όπως και στις χώρες της 
Άπω Ανατολής.   Όλοι εντυπωσιαστήκαμε, πριν από χρόνια, από 
την επιστροφή 20-25.000 μυτών από την Ιαπωνία στην Κορέα οι 
οποίες είχαν αποκοπεί κατά την εισβολή των Ιαπώνων σε αυτή την 
χώρα τον 16ο αιώνα. 
Στην Ν. Ζηλανδία ένας πολύ διαδεδομένος χαιρετισμός των ιθαγε-
νών κατοίκων της είναι το χάιδεμα της μύτης, ενώ το τρύπημά της 
για να στηριχθούν διάφορα κοσμήματα είναι κάτι που παρατηρεί-
ται σε αρκετές περιοχές του κόσμου (τελευταία και στον δυτικό).

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΞΩ ΜΥΤΗΣ

Δέρμα, Μύες, Οστεϊνοχόνδρινος 
σκελετός, Βλεννογόνος
Χόνδροι

Χόνδρος ρινικού διαφράγματος

Σφηνοειδής ή οπίσθια απόφυση
Υνιρρινικοί χόνδροι

Πλάγιοι ρινικοί χόνδροι
Πλάγιες αποφύσεις (χόνδρου του 
ρινικού διαφράγματος)

Nasal cartilages
Septal nasal cartilages, 
Quadrangular cartilage

Sphenoid (or Posterior process)
Vomeronasal cartilage

(Upper) Lateral nasal cartilage, 
Lateral process

Cartilagines nasi
Cartilago septi nasi

Processus sphenoidalis (posterior)
Cartilago vomeronasalis

Cartilago nasi lateralis
Processus lateralis
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Μείζων πτερυγιαίος χόνδρος

Θόλος
Έσω σκέλος ή Διαφραγματική 
απόφυση
Έξω σκέλος

Σησαμοειδείς χόνδροι
Ελάσσονες πτερυγιαίοι χόνδροι

Major alar cartilage, Lower lateral 
nasal cartilage

Dome
Medial Crus

Lateral Crus
Accessory nasal cartlages
Minor alar cartilages

Cartilago alaris major

Crus mediale

Crus laterale
Cartilagines nasi accessoriae
Cartilagines alares minores

Όπως και το υπόλοιπο πρόσωπο, η έξω μύτη κα-
λύπτεται από δέρμα κάτω από το οποίο υπάρχουν 
μύες  που έχουν ως υπόθεμα έναν οστεοχόνδρινο 
σκελετό,  στο εσωτερικό της επαλείφεται από βλεν-
νογόνο και περιέχει αγγεία και νεύρα.

Το δέρμα της έξω μύτης είναι σε γενικές γραμμές 
λεπτό, φέρει λεπτές τρίχες και στερείται αναπτυγ-
μένου υποδόριου πετάλου. Ιδιαίτερα λεπτό είναι 
στο άνω μέρος των πλάγιων επιφανειών και της ρά-
χης, όπου και συνάπτεται χαλαρά με τις υποκείμε-
νες ανατομικές δομές (τα ρινικά οστά, την ραχιαία 
απονεύρωση της μύτης και μυϊκές ίνες της εγκάρ-
σιας μοίρας του ρινικού μυός που εκφύονται από 
αυτήν).  Αντιστοίχως προς το ακρορρίνιο και τα 
πτερύγια της μύτης το δέρμα είναι παχύ, διαθέτει 
άφθονο λίπος και μεγάλους σμηγματογόνους αδέ-
νες και συγχρόνως συνάπτεται στενά με το υπόθεμά 
του (χόνδροι και πτερυγιαία μοίρα ρινικού μυός).

Συχνά, ιδιαίτερα σε άνδρες μετά την μέση ηλικία,παρατηρεί-
ται υπερτροφία του συνδετικού ιστού του δέρματος της μύτης 
και συγχρόνως οι σμηγματογόνοι αδένες του αυξάνονται σε 
μέγεθος, με αποτέλεσμα  να διογκώνεται το κατώτερο μέρος 
της (ρινόφυμα) οπότε και επηρεάζεται η όψη του προσώπου. 
Ο διαφορετικός τρόπος σύναψης του δέρματος της μύτης με 
τις υποκείμενες δομές εξηγεί το ότι το δέρμα στο άνω μέρος 
των πλάγιων επιφανειών (αντίστοιχα προς τα οστά) κινείται 
εύκολα πάνω σε αυτές, ενώ αντίστοιχα προς τα πτερύγια της 
μύτης (πτερυγιαίοι χόνδροι) κινείται μαζί με αυτές. Επιπλέον η 
στενή σύναψη του δέρματος με το υπόθεμά του στα πτερύγια 

και την κορυφή της μύτης που παρεμποδίζει τον σχηματισμό 
οιδήματος εξηγεί τον δυνατό πόνο που προκαλούν οι φλεγμο-
νές σε αυτές τις περιοχές.
Εξαιτίας της συνεχούς έκθεσής του στον ήλιο, το δέρμα της 
μύτης είναι το πρώτο στο οποίο εμφανίζονται εγκαύματα 
ύστερα από παραμονή για μακρό χρονικό διάστημα στον ήλιο. 
Στην ίδια αιτία (αυξημένη σχετικά έκθεση της μύτης στην ηλι-
ακή ακτινοβολία) αποδίδεται και η αυξημένη συχνότητα του 
καρκίνου του δέρματος στην περιοχή της μύτης (αντιπροσω-
πεύουν το ένα τρίτο περίπου των καρκίνων του δέρματος). Η 
εξήγηση ότι η ηλιακή ακτινοβολία ευθύνεται για την συχνότη-
τα εμφάνισης του καρκίνου στην μύτη ενισχύεται και από το 
γεγονός ότι η εντόπισή του είναι πιο συχνή στις περισσότερο 
εκτεθειμένες περιοχές της μύτης. Έτσι, η πάθηση εμφανίζεται 
στα πτερύγια της μύτης στο 38%, στην κορυφή στο 32% και 
στην ράχη στο 24% των περιmώσεων, ενώ είναι σχετικά σπά-
νια στις λιγότερο εκτεθειμένες περιοχές της, όπως στις πλά-
γιες επιφάνειές της 5-6% και στην στυλίδα 1% μόνο.

Οι μύες της έξω μύτης είναι ο πυραμοειδής, ο ρινι-
κός, ο καθελκτήρας του ρινικού διαφράγματος και 
η γωνιαία μοίρα του τετράγωνου του κάτω χείλους 
(ανελκτήρας του πτερυγίου της μύτης). Νευρώνο-
νται, όπως όλοι οι μύες του προσώπου, από το προ-
σωπικό νεύρο και δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένοι. 
Ο οστεϊνοχόνδρινος σκελετός. Τα οστά που συμμε-
τέχουν στον σχηματισμό του σκελετού της έξω μύ-
της είναι: τα δύο ρινικά οστά, οι μετωπιαίες αποφύ-
σεις και η πρόσθια ρινική άκανθα της άνω γνάθου, 
καθώς και το πρόσθιο τμήμα του κάθετου πετάλου 
του ηθμοειδούς οστού. Το τελευταίο συνάπτε-
ται, μέσω του κατώτερου τμήματος του πρόσθιου 
χείλους του, με την κάτω επιφάνεια των ρινικών 
οστών, αποτελώντας μία δοκό στήριξης αυτών των 
οστών. Για την περιγραφή των οστών και των μυών 
της μύτης βλέπε σε Άγιος, Α., Το κινητικό σύστημα.

Η πιο συχνή βλάβη του σκελετού του προσώπου είναι τα κα-
τάγματα των οστών του σκελετού της μύτης. Τα απλά παρό-
μοια κατάγματα εντοπίζονται συνήθως στο κάτω τμήμα των 
ρινικών οστών που είναι πλατύ και λεπτό και στην μετωπιαία 
απόφυση της άνω γνάθου ή στα δακρυικά οστά και όχι στην 
μετωπορρινική ραφή. Όταν το κάταγμα είναι εκτεταμένο, 
ώστε να καταλαμβάνει και την ράχη της μύτης υπάρχουν αυ-
ξημένες πιθανότητες βλάβης των τελικών κλάδων του πρό-
σθιου ηθμοειδούς νεύρου, με αποτέλεσμα την απώλεια της 
κοινής αισθητικότητας στην περιοχή κατανομής τους, και των 
πρόσθιων ηθμοειδών αγγείων. Τα εμπιεστικά κατάγματα στην 
ίδια περιοχή συχνά καταστρέφουν τον οσφρητικό βλεννογόνο 
με αποτέλεσμα την απώλεια της όσφρησης.Εικ. Γ.4. Φωτογραφία μύτης που εμφανίζει υπεραναπτυγμένο ρινό-

φυμα (Από το διαδίκτυο).
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Οι χόνδροι οι οποίοι προσαρμόζονται στο απιοει-
δές τρήμα του κρανίου και συμμετέχουν στον σχη-
ματισμό του σκελετού της μύτης είναι: ο χόνδρος 
του ρινικού διαφράγματος, οι πλάγιοι ρινικοί, οι 
μείζονες πτερυγιαίοι, οι ελάσσονες πτερυγιαίοι και 
οι σησαμοειδείς χόνδροι της μύτης, καθώς και οι 
υνιρρινικοί χόνδροι. Όλοι οι χόνδροι που αναφέρ-
θηκαν συνίστανται από υαλοειδή χονδρικό ιστό ο 
οποίος κατά την γεροντική ηλικία είναι δυνατόν 
κατά τόπους να οστεοποιηθεί.

α) Ο χόνδρος του ρινικού διαφράγματος είναι ένα 
χόνδρινο πέταλο ανώμαλου τετράπλευρου σχήμα-
τος, παχύτερο στην περιφέρεια από ότι, στο κέντρο. 
Αποτελεί το υπόθεμα του αντίστοιχου προς την έξω 
μύτη τμήματος του ρινικού διαφράγματος, καθώς 
συμπληρώνει το οστέινο ρινικό διάφραγμα. Το οπί-
σθιο-άνω χείλος του, συνάπτεται με το κάθετο πέ-
ταλο του ηθμοειδούς οστού. Το πρόσθιο άνω χείλος 
του συμμετέχει στον σχηματισμό του υποθέματος 
της ράχης της μύτης. Δηλαδή, προς τα άνω συνάπτε-
ται με την οπίσθια-έσω επιφάνεια της μεσορρινικής 
ραφής και προς τα κάτω στην αρχή προσεκβάλλει 
προς τα πλάγια και συνεχίζεται προς τους πλάγιους 
ρινικούς χόνδρους και στην συνέχεια παρεμβάλλε-
ται ανάμεσά τους (το περιχόνδριό του συνάπτεται 
με το δικό τους). Το οπίσθιο-κάτω χείλος του χόν-

* Η κοινή εμβρυϊκή προέλευση των πλάγιων ρινικών χόνδρων με τον χόνδρο του ρινικού διαφράγματος και το ότι συνεχίζονται ο ένας προς τον 
άλλο εξηγεί το ότι οι πλάγιοι ρινικοί χόνδροι στην Terminologia Anatomica αναφέρονται ως πλάγιες αποφύσεις (Processus lateralis) του χόνδρου 
του ρινικού διαφράγματος και είναι ο λόγος που στο παρόν σύγγραμμα περιγράφονται στην ίδια ενότητα με τον χόνδρο του ρινικού διαφράγμα-
τος. Σε πολλά συγγράμματα οι χόνδροι αυτοί αναφέρονται ως άνω πλάγιοι ρινικοί χόνδροι ((Upper lateral nasal cartilage) σε αντιδιαστολή με 
τους κατώτερους πλάγιους ρινικούς χόνδρους (Lower lateral nasal cartilage), όπως ονομάζονται οι μείζονες πτερυγιαίοι χόνδροι.

δρου συνάπτεται, με το μεγαλύτερο οπίσθιο τμήμα 
του, με το πρόσθιο χείλος της ύνιδας και, με το πρό-
σθιο μικρότερο τμήμα του, με την ρινική ακρολοφία 
και την πρόσθια ρινική άκανθα της άνω γνάθου. Το 
πρόσθιο κάτω χείλος του, συνάπτεται με το έσω 
σκέλος (διαφραγματική απόφυση) του μείζονος 
πτερυγιαίου χόνδρου και αποτελεί το υπόστρωμα 
της στυλίδας, με την οποία και συνάπτεται διαμορ-
φώνοντας έτσι αυτό που ορισμένοι χαρακτηρίζουν 
μεμβρανώδες ή κινητό διάφραγμα της μύτης (βλ. 
στα επόμενα). Η οξεία οπίσθια άνω γωνία του χόν-
δρου του ρινικού διαφράγματος, προσεκβάλλει 
πολλές φορές προς τα πίσω και άνω, μεταξύ του κά-
θετου πετάλου του ηθμοειδούς και της ύνιδας, σχη-
ματίζοντας την σφηνοειδή απόφυση του χόνδρου 
του ρινικού διαφράγματος. Υπάρχουν περιπτώσεις, 
ιδιαίτερα συχνές σε άτομα παιδικής ηλικίας, κατά 
τις οποίες η σφηνοειδής απόφυση είναι εξαιρετικά 
μακριά και φτάνει μέχρι την πρόσθια επιφάνεια του 
σώματος του σφηνοειδούς οστού.

Συχνά, αντιστοίχως προς το οπίσθιο-κάτω χείλος του 
χόνδρου του ρινικού διαφράγματος και πιο πάνω από 
τον τομικό πόρο της οστέινης σκληρής υπερώας υπάρ-
χουν δύο, ένας από κάθε πλευρά, στενοί χόνδροι μή-
κους 7-15 mm που ονομάζονται υνιρρινικοί χόνδροι. 
Το οπίσθιο άκρο των υνιρρινικών χόνδρων συνάπτεται 
με την ύνιδα και το πρόσθιο με τον χόνδρο του ρινι-
κού διαφράγματος και την άνω γνάθω.  Μερικές φορές 
κοντά στην πρόσθια ρινική άκανθα και το κάτω χείλος 
του ρινικού διαφράγματος βρίσκονται μικρά χόνδρινα 
πετάλια που εκτείνονται προς τα πίσω ανάμεσα στον 
χόνδρο και στην ύνιδα και τα οποία αναφέρονται ως 
βασικοί χόνδροι. Οι υνιρρινικοί και οι βασικοί χόνδροι 
αποτελούν υπολείμματα του υνιρρινικού οργάνου το 
οποίο στηρίζουν και προστατεύουν.
Οι πλάγιοι ρινικοί χόνδροι είναι δύο τριγωνικού σχή-
ματος χόνδρινα πέταλα, των οποίων η βάση (πρόσθιο 
χείλος), που είναι το παχύτερο τμήμα τους, στρέφεται 
προς τα πρόσω, δηλαδή προς την ράχη της μύτης και 
η κορυφή προς τα πίσω. Το άνω-πίσω τμήμα της βά-
σης συνέχεται με τον χόνδρο του διαφράγματος (από 
τον οποίο εξάλλου προέρχονται οι πλάγιοι ρινικοί χόν-
δροι*), σχηματίζοντας με αυτό γωνία 100-150 , επομέ-
νως και με τον ομώνυμο χόνδρο της άλλης πλευράς. 
Το κάτω-πρόσθιο τμήμα της βάσης χωρίζεται από τον 
χόνδρο του ρινικού διαφράγματος με την παρεμβολή 
μιας στενής σχισμής. Το άνω χείλος του πλάγιου ρινι-
κού χόνδρου καλύπτεται κατά ένα μέρος του από το 

Εικ. Γ.5. Σχηματική απεικόνιση οστεοχόνδρινου σκελετού έξω μύ-
της. Όψη πλάγια αριστερά. (Από R.P. Sinelnikov).

Ρινικό οστό
Δακρυϊκό οστό

Μυκτήρας

Παπυρώδες  
πέταλο  
ηθμοειδούς  
οστού

Ζυγωματικό 
οστό

Ελάσσονες  
πτερυγιαίοι  
χόνδροιΔέρμα

Μετωπιαία απόφυση  
άνω γνάθου

Πλάγιος ρινικός  
χόνδρος

Επικουρικός  
χόνδρος

Μείζων  
πτερυγιαίος  

χόνδρος  
(έξω σκέλος)
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ρινικό οστό, καθώς ο χόνδρος εκτείνεται προς τα άνω 
κατά 7 mm περίπου πιο πάνω από το κάτω χείλος του 
οστού και συνάπτεται με αυτό και και εν μέρει με την 
μετωπιαία απόφυση της άνω γνάθου. Το κάτω-οπίσθιο 
χείλος του χόνδρου συνδέεται μέσω ινώδους συνδετι-
κού ιστού με το έξω σκέλος του μείζονος πτερυγιαίου 
χόνδρου. 

Μερικές φορές παρατηρούνται τρήματα στο ρινικό διάφραγμα, με 
αποτέλεσμα την επικοινωνία των δύο ρινικών θαλαμών. Συνήθως 
τα τρήματα αυτά προέρχονται ύστερα από τραύματα-διατρήσεις 
του διαφράγματος της μύτης (εξαιτίας βίαιης εισόδου του δάκτυ-
λου στους μυκτήρες για να καθαριστούν) ή εισχώρησης στις ρι-
νικές θαλάμες διαφόρων ουσιών με μορφή σκόνης (π.χ. κοκαΐνη) 
ή συχνής χρήσης θεραπευτικών ρινικών νεφελωμάτων. Δεν είναι  
σπάνιες  οι περιπτώσεις διατρήσεων του ρινικού διαφράγματος 
που προκαλούνται ιατρογενώς, ύστερα από προσπάθειες επι-
πωματισμού των ρινικών θαλαμών  ή ως επιπλοκή χειρουργικών 
επεμβάσεων ρινοπλαστικής.
Σε περιπτώσεις κατάγματος του χόνδρου του ρινικού διαφράγμα-
τος ύστερα από άσκηση άμεσης βίας πάνω του, η ράχη της μύτης 
φέρεται υπόκοιλα και η μύτη αποκτά χαρακτηριστική όψη (μύτη 
πυγμάχων).
Η περιοχή όπου ο χόνδρος του ρινικού διαφράγματος συνεχίζεται 
προς τους πλάγιους πλάγιους ρινικούς χόνδρους αποτελεί το  στε-
νότερο τμήμα της διόδου του εσπνεόμενου αέρα· έτσι, η οποιαδή-
ποτε ανομαλία στην ανατομική μορφολογία της, επιφέρει ρινική 
απόφραξη.

β) Ο μείζων πτερυγιαίος χόνδρος ή κατώτερος 
πλάγιος ρινικός χόνδρος είναι ένα λεπτό εύκαμπτο 
χόνδρινο πέταλο που βρίσκεται πιο κάτω από τον 
πλάγιο ρινικό χόνδρο και αφορίζει το πρόσθιο μέ-

ρος του αντίστοιχου μυκτήρα καθώς αποτελεί το 
υπόθεμά του από εμπρός και έξω, ενώ συμμετέχει 
και στην διαμόρφωση του υποθέματος του έσω τοι-
χώματός του. Έχει σχήμα πετάλου, καθώς σε αυτό 
διακρίνεται ένα καμπύλο τμήμα που φέρεται στον 
εγκάρσιο άξονα και δύο σκέλη (έσω και έξω). Το κα-
μπύλο τμήμα  του μείζονος πτερυγιαίου χόνδρου 
(ο θόλος)  αποτελεί το υπόθεμα του κορυφαίου 
κολπώματος του προδόμου (βλ. στα επόμενα) και η 
κυρτή επιφάνεια των θόλων και των δύο χόνδρων, 
με μικρή συμμετοχή του χόνδρου του ρινικού δια-
φράγματος διαμορφώνουν το υπόθεμα του ακρορ-
ρινίου. Το έσω σκέλος (ή διαφραγματική απόφυ-
ση) του μείζονος πτερυγιαίου χόνδρου, το οποίο 
είναι σχετικά επίπεδο, έχει μήκος περίπου 19 mm 
και πλάτος 6 mm Συνδέεται χαλαρά μέσω ινώδους 
συνδετικού ιστού με το έσω σκέλος του ετερόπλευ-
ρου χόνδρου και με το πρόσθιο τμήμα του πρόσθι-
ου-κάτω χείλους του χόνδρου του ρινικού διαφράγ-
ματος, διαμορφώνοντας το υπόθεμα της στυλίδας. 
Το έξω σκέλος του μείζονος πτερυγιαίου χόνδρου, 
το οποίο αποτελεί το υπόθεμα του πτερυγίου της 
έξω μύτης, είναι ωοειδούς σχήματος πιο πλατύ και 
μακρύ από το έσω σκέλος (μήκος 23 mm και πλά-
τος 13 mm) και όχι επίπεδο αλλά υπόκυρτο προς 
τα έξω. Το άνω χείλος του έξω σκέλους συνάπτεται 
με το κάτω χείλος του πλάγιου ρινικού χόνδρου 
μέσω ινώδους συνδετικού ιστού, μέσα στον οποίο 

Εικ. Γ.6. Σχηματική απεικόνιση οστεοχόνδρινου σκελετού του έσω τοιχώματος των ρινικών θαλαμών. Όψη πλάγια αριστερή. (Από R.P. 
Sinelnikov).
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και αντιστοίχως προς το οπίσθιο τμήμα του, συχνά, 
υπάρχουν ένας ή δύο μικροί χόνδροι (σησαμοει-
δείς χόνδροι). Ας σημειωθεί ότι η σχέση μεταξύ των 
δύο χόνδρων (κάτω χείλος πλάγιου ρινικού και άνω 
χείλος έξω σκέλους μείζονος πτερυγιαίου)  δεν εί-
ναι σταθερή. Έτσι, άλλοτε τα αντίστοιχα χείλη των 
δύο χόνδρων απλώς εφάπτονται (17% των περι-
πτώσεων) και άλλοτε ο ένας χόνδρος υπερκαλύπτει 
τον άλλο, πιο συχνά (72% των περιπτώσεων) το έξω 
σκέλος του πτερυγιαίου χόνδρου υπερκαλύπτει τον 
πλάγιο ρινικό. Πάντοτε όμως το έξω σκέλος του μεί-
ζονος πτερυγιαίου χόνδρου εκτείνεται περισσότερο 
προς τα πίσω από ό,τι ο πλάγιος ρινικός χόνδρος. 
Προς τα πίσω, το έξω σκέλος του μείζονος πτερυγι-
αίου χόνδρου συνδέεται με το πρόσθιο χείλος της 
μετωπιαίας απόφυσης της άνω γνάθου μέσω ενός 
σκληρού ινώδους πετάλου. Δηλαδή το υπόθεμα 
του οπίσθιου μέρους του πτερυγίου της μύτης δεν 
είναι χόνδρινο αλλά ινώδες.

Το σχήμα και το μέγεθος των μειζόνων πτερυγιαίων χόνδρων, 
καθώς και ο τρόπος που συνδέονται με τον χόνδρο του ρινικού 
διαφράγματος και μεταξύ τους, αποτελούν βασικούς παράγοντες 
στην διαμόρφωση της μορφής της μύτης.
Το χάσμα που παρεμβάλλεται μεταξύ των θόλων (των κυρτών τμη-
μάτων) των δύο μειζόνων πτερυγιαίων χόνδρων είναι δυνατόν να 
ψηλαφηθεί αντιστοίχως προς το ακρορρίνιο.

Υπάρχει η δυνατότητα τέλεσης κινήσεων διάνοιξης ή σύγκλεισης 
των μυκτήρων, σι οποίες είναι μικρού εύρους στον άνθρωπο αλλά 
μεγάλου σε άλλα θηλαστικά (όπως στις καμήλες).

γ) Οι ελάσσονες πτερυγιαίοι χόνδροι είναι τρία ή 
τέσσερα μικρά χόνδρινα πετάλια που βρίσκονται 
μέσα στο ινώδες πέταλο που εκτείνεται ανάμεσα 
στο οπίσθιο χείλος του έξω σκέλους του μείζονος 
πτερυγιαίου χόνδρου και στην μετωπιαία απόφυση 
της άνω γνάθου.

Τα αγγεία και τα νεύρα της έξω μύτης. Οι αρτηρίες 
του δέρματος της έξω μύτης είναι: α) οι πλάγιοι ρινι-
κοί και οι διαφραγματικοί κλάδοι της έξω γναθιαίας 
αρτηρίας, οι οποίοι αιματώνουν τις πτέρυγες και την 
κιονίδα του ρινικού διαφράγματος, β) η ραχιαία αρ-
τηρία της μύτης, κλάδος της οφθαλμικής αρτηρίας, γ) 
η γωνιαία αρτηρία, απόληξη της έξω γναθιαίας, και δ) 
η υποκόγχια αρτηρία, κλάδος της έσω γναθιαίας αρ-
τηρίας, οι οποίες  αιματώνουν τις πλάγιες επιφάνειες 
και την ράχη της μύτης. Συχνά στην αιμάτωση της έξω 
μύτης συμμετέχουν και κλάδοι της εγκάρσιας προ-
σωπικής αρτηρίας, όπως συμβαίνει όταν η έξω γνα-
θιαία αρτηρία εξαντλείται ως άνω χειλική αρτηρία. Οι 
φλέβες που αποχετεύουν το αίμα της έξω μύτης δεν 
αντιστοιχούν ακριβώς στις αρτηρίες που την αιματώ-
νουν. Έτσι, το αίμα  από τη ρίζα της κατευθύνεται προς 
την οφθαλμική φλέβα και το αίμα από την υπόλοιπη 
έξω μύτη προς την πρόσθια προσωπική φλέβα. Τα 
λεμφαγγεία της έξω μύτης  αναστομώνονται με τα 
λεμφαγγεία του κύτους της μύτης και κατευθύνονται 
κυρίως προς τα υπογνάθια λεμφογάγγλια, εκτός από 
εκείνα που αποχετεύουν την ρίζα της μύτης, τα οποία 
εκβάλλουν στα επιπολής παρωτιδικά λεμφογάγγλια. 
Τα νεύρα που νευρώνουν τους μυς της έξω μύτης 
είναι κλάδοι του προσωπικού νεύρου και αυτά που 
νευρώνουν το δέρμα της είναι οι εξωρρινικοί κλάδοι 
των πρόσθιων ρινικών νεύρων (κλάδοι του πρόσθιου 
ηθμοειδούς του οφθαλμορρινικού νεύρου), οι ρινικοί 
κλάδοι του υποκόγχιου νεύρου και οι τελικοί κλάδοι 
του υπερτροχίλιου και του υποτροχίλιου νεύρου.

Εικ. Γ.7. Σχηματική απεικόνιση ανατομι κού παρασκευάσματος οστε-
οχόνδρινου σκελετού έξω μύτης. Όψη πρόσθια. (Από R. Ρ. Sinelnikov).

Εικ. Γ.8. Σχηματική απεικόνιση οστεοχόνδρινου σκελετού έξω μύ-
της. Όψη από κάτω (Βάση μύτης). (Από R.P. Sinelnikov).
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Η αναστόμωση μεταξύ της οφθαλμικής φλέβας  και της πρόσθιας 
προσωπικής φλέβας (διαμέσου της ραχιαίας φλέβας της μύτης) εί-
ναι σημαντική από κλινική άποψη, καθώς διαμέσου αυτής είναι δυ-
νατόν να μεταδοθεί μια φλεγμονή από το πρόσωπο  προς τις εγκε-

φαλικές φλέβες (βλ. σχετικά σε Α. Άγιος, Το κυκλοφορικό σύστημα). 
Η άφθονη αιμάτωση της έξω μύτης  εξηγεί την γρήγορη πώρωση 
των καταγμάτων της και διευκολύνει την επιτυχημένη ανάπλαση 
της μορφής της από τους πλαστικούς  χειρουργούς.

Γ.1.2. Η ΕΣΩ ΜΥΤΗ

Η έσω μύτη ή κύτος της μύτης είναι μια κοιλότητα 
ανώμαλου σχήματος που εκτείνεται στο διάστημα 
από την βάση του κρανίου μέχρι την οροφή της κοι-
λότητας του στόματος. Μέσω του ρινικού διαφράγ-
ματος που φέρεται οβελιαία αντίστοιχα προς την 
μέση γραμμή, χωρίζεται σε δύο περίπου ισομεγέ-
θεις κοιλότητες, στην αριστερή και στην δεξιά ρινι-
κή θαλάμη. Οι ρινικές θαλάμες είναι ανοικτές προς 
τα  εμπρός, μέσω των μυκτήρων, προς το πρόσωπο 
και προς τα πίσω, μέσω του οπίσθιου (φαρυγγικού) 
στομίου της ρινικής χοάνης, προς τον ρινοφάρυγγα, 
ενώ επικοινωνούν με τις παραρρινικές κοιλότητες. 
Το όριο του κύτους της μύτης από τον ρινοφάρυγγα 
ορίζεται από το μετωπιαίο επίπεδο που διέρχεται 
από το οπίσθιο χείλος της σκληρής υπερώας (οπί-
σθιο χείλος οριζόντιου πετάλου υπερώιου οστού) 
και του ρινικού διαφράγματος (του οπίσθιου χεί-
λους της ύνιδας). Το μήκος (η μεγαλύτερη οβελιαία 
διάσταση) της κάθε ρινικής θαλάμης, εάν μετρηθεί 
αντιστοίχως προς το κάτω χείλος του έσω τοιχώμα-
τός της και από το πρόσθιο άκρο του μυκτήρα μέχρι 
το οπίσθιο όριό της, είναι περίπου 74 mm, ενώ αν 
μετρηθεί στο άνω τοίχωμά τους είναι περίπου 35 
mm Το ύψος της (η μεγαλύτερη κατακόρυφη διά-

σταση) είναι 40-45 mm και το πλάτος της (η μεγαλύ-
τερη εγκάρσια διάσταση) αντιστοίχως προς το άνω 
τοίχωμα είναι 3-4 mm περίπου και αντιστοίχως προς 
το κάτω τοίχωμα κυμαίνεται αναλόγως του σημείου 
που μετριέται από τα 12 μέχρι τα 23 mm Κάθε ρινι-
κή θαλάμη υποδιαιρείται, μέσω  του ουδού της μύ-
της,  (βλ. στα αμέσως επόμενα), σε δύο άνισα μέρη: 
προς τα εμπρός ένα μικρό τμήμα της, τον πρόδομο 
της μύτης που καλύπτεται από δέρμα και προς τα 
πίσω, την ιδίως ρινική θαλάμη, που καλύπτεται από 
βλεννογόνο (αναπνευστικό και οσφρητικό).

Σε γενικές γραμμές το κύτος της μύτης αποτελεί μέρος της άνω 
αναπνευστικής οδού και υπεισέρχεται: α) στον καθαρισμό και 
την προσαρμογή του εισπνεόμενου αέρα προς τις συνθήκες 
υγρασίας  και θερμοκρασίας που επικρατούν στην κατώτερη 
αναπνευστική οδό, β) στηρίζει την όσφρηση, γ) υποδέχεται τις 
εκκρίσεις των παραρρινικών κοιλοτήτων και των δακρυϊκών 
αδένων τις οποίες μαζί με την μύξα ή τις αποχετεύει προς τον 
ρινοφάρυγγα ή (ένα μικρό μέρος τους και σε ορισμένες περι-
πτώσεις) ή τις αποβάλλει μέσω των μυκτήρων, δ) συμμετέχει 
σημαντικά στην διαμόρφωση της χροιάς της φωνής και ε) συμ-
μετέχει στην προστασία του οργανισμού ‒επιπλέον του ρόλου 
της στην προσαρμογή των φυσικών χαρακτηριστικών του ει-
σπνεόμενου αέρα προς τις συνθήκες του αναπνευστικού συ-
στήματος‒ και ανοσολογικά, καθώς στον βλεννογόνο της υπάρ-
χουν άφθονα στοιχεία του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος.

Ο πρόδομος της μύτης είναι το σχετικά ευρύ μέρος 
της ρινικής θαλάμης που βρίσκεται αμέσως πιο 
άνω-έσω από τους μυκτήρες και έχει ως υπόθεμα 
των τοιχωμάτων του τον μείζονα πτερυγιαίο χόν-

δρο. Το ύψος του αντιστοίχως προς το έξω τοίχωμά 
του είναι 14-16 mm και αντιστοίχως προς το έσω 
12-14 mm Το έξω τοίχωμα του προδόμου ‒το μεγα-
λύτερο μέρος του οποίου έχει ως υπόθεμα το έξω 

Έσω μύτη ή κύτος της μύτης Nasal cavity Cavitas nasi

Γ.1.2.1. Ο ΠΡΟΔΟΜΟΣ ΤΗΣ ΜΥΤΗΣ
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σκέλος του μείζονος πτερυγιαίου χόνδρου‒ αντίθε-
τα με ό,τι συμβαίνει στο έσω τοίχωμα, έχει σαφή 
όρια από το ιδίως κοίλο της μύτης, καθώς εδώ σχη-
ματίζεται ο ουδός της μύτης. Λόγω της καμπυλότη-
τας του έξω σκέλους του μείζονος πτερυγιαίου χόν-
δρου στο έξω τοίχωμα του προδόμου, σχηματίζεται 
ένα υπόκοιλο βύθισμα, το βοθρίο του προδόμου. Ο 
ουδός της μύτης, ο οποίος αποτελεί τα προς τα άνω 
και πίσω όρια του προδόμου, είναι μια τοξοειδής 
υπέγερση του έξω τοιχώματος της ρινικής θαλάμης 
που στρέφει το κοίλο της προς τα κάτω και εμπρός. 
Σχηματίζεται εκεί όπου το άνω χείλος του έξω σκέ-
λους του μείζονος πτερυγιαίου χόνδρου υπερκαλύ-
πτει το κάτω χείλος του πλάγιου ρινικού χόνδρου, 
με αποτέλεσμα το τελευταίο να εισέχει προς το 
εσωτερικό της ρινικής θαλάμης αποτελώντας το 
υπόθεμα του ουδού. Αντιστοίχως προς τον ουδό, 
η ρινική θαλάμη έχει την μικρότερη εγκάρσια διά-
μετρο και το δέρμα του προδόμου μεταπίπτει στον 
βλεννογόνο του ιδίως κοίλου της μύτης. Το επιθή-
λιο του βλεννογόνου στην περιοχή αμέσως μετά το 
δέρμα δεν είναι αναπνευστικό (βλ. στα επόμενα) 
αλλά πολύστιβο πλακώδες.
Το έσω τοίχωμα του προδόμου προς τα άνω έχει ως 
υπόθεμα ένα μικρό τμήμα του χόνδρου του ρινικού 
διαφράγματος και το έσω σκέλος του μείζονος πτε-
ρυγιαίου χόνδρου, ενώ προς τα κάτω  σχηματίζεται 
από την στυλίδα της μύτης. Δηλαδή το κατώτερο 
μέρος του έσω τοιχώματος του προδόμου, άρα και 
του ρινικού διαφράγματος, καλύπτεται από δέρ-
μα και το υπόθεμά του δεν είναι χόνδρινο, αλλά 
υμενώδες. Μέσα στο υμενώδες αυτό υπόστρωμα 
δεν είναι σπάνια η ύπαρξη μικρών επικουρικών 
χόνδρων και λόγω της σύστασής του είναι κινητό. 
Γι’ αυτό το τμήμα αυτό του ρινικού διαφράγματος 
χαρακτηρίζεται ως υμενώδες ή κινητό διάφραγμα.  
Το πρόσθιο τοίχωμα του προδόμου, το οποίο έχει 

ως υπόθεμα το κοίλο μέρος (τον θόλο) του μείζονος 
πτερυγιαίου χόνδρου, αντιστοίχως προς το ακρορ-
ρίνιο σχηματίζει ένα βαθύ κόλπωμα, το κορυφαίο 
κόλπωμα. Το δέρμα που καλύπτει τον πρόδομο της 
μύτης προς τα άνω, αντιστοίχως προς τον ουδό της 
μύτης, δεν διαθέτει τρίχες και αδένες, προς τα κάτω 
όμως φέρει και τρίχες και αδένες (σμηγματογόνους, 
οσμηγόνους και ιδρωτοποιούς). Οι τρίχες του προ-
δόμου, που λέγονται μήριγγες, στερούνται ορθω-
τήρων μυών, είναι μακριές, σκληρές και κάμπτονται 
προς το εσωτερικό των μυκτήρων. 

Αντιστοίχως προς τον ουδό της μύτης ‒όπου βρίσκεται η μικρότε-
ρη εγκάρσια διάμετρος του κοiλου της μύτης‒ τοποθετείται η έσω 
βαλβίδα της μύτης, ενώ τα ρουθούνια χαρακτηρίζονται ως έξω 
βαλβίδα. Από ορισμένους χρησιμοποιούνται, επιπλέον των προη-
γουμένων, και οι όροι βαλβίδα του ρινικού διαφράγματος (για την 
περιοχή που το οστέινο ρινικό διάφραγμα συνδέεται με τον χόνδρο 
του ρινικού διαφράγματος) και βαλβίδα της κάτω ρινικής κόγχης.
Οι μήριγγες επαλείφονται από μύξα και χρησιμεύουν ως ηθμός 
στην συγκράτηση των μορίων της σκόνης που πιθανώς να περιέ-
χονται στον εισπνεόμενο αέρα. Στους άνδρες μετά την μέση ηλικία 
είναι δυνατόν οι μήριγγες να έχουν μεγάλο μήκος.
Η επιφάνεια του προδόμου που καλύπτεται από δέρμα κυμαίνεται 
από 5 μέχρι 13 cm2 και με την πάροδο της ηλικίας συνεχώς αυξάνε-
ται, καθώς η επιφάνεια του κύτους που καλύπτεται από αναπνευ-
στικό επιθήλιο συνεχώς ελαττώνεται.

Κάθε μία από τις δύο ιδίως  ρινικές θαλάμες εμφα-
νίζει τέσσερα τοιχώματα, το άνω, το κάτω, το έσω 
και το έξω, τα οποία έχουν ως υπόθεμα οστά και 
χόνδρους που καλύπτονται από περιόστεο ή περι-
χόνδριο και από ρινικό βλεννογόνο. Επιπλέον, εμ-

φανίζει δύο στόμια, το πρόσθιο που αντιστοιχεί 
στον ουδό της μύτης και το οπίσθιο που συμπίπτει 
με το οπίσθιο ή φαρυγγικό στόμιο του κύτους της 
μύτης και ονομάζεται ρινική χοάνη.

Γ.1.2.2. Η ΙΔΙΩΣ ΡΙΝΙΚΗ ΘΑΛΑΜΗ

Ιδίως ρινική θαλάμη Nasal fossa

Εικ. Γ.9. Σχηματική απεικόνιση των τοιχωμάτων (Α. έξω, Β. έσω) του 
προδόμου της μύτης. Η κόκκιvη διακεκομμένη γραμμή δείχνει τα 
όριά του από το ιδίως κοίλο της μύτης. (Από L. Testut & Α. Latarjet).

Ουδός 
μύτης

Μήριγγες

Άνω χείλοςΑ Β

Τομικός  
πόρος

Ρινικό  
διάφραγμα

Στυλίδα

Τομή πλάγιου  
ρινικού χόνδρου

Τομή μείζονος 
πτερυγιαίου χόνδρου

Βοθρίο προδόμου

Κορυφαίο κόλπωμα
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Γ.1.2.2.1. ΤΟ ΑΝΩ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΩΝ ΡΙΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

Το άνω τοίχωμα ή οροφή της ρινικής θαλάμης, όπως 
και το αντίστοιχο τοίχωμα της οστέινης ρινικής θα-
λάμης, είναι εξαιρετικά στενό και ανάλογα με την 
φορά του διακρίνεται: στην πρόσθια, στην μεσαία 
και στην οπίσθια μοίρα. Η πρόσθια μοίρα της ορο-
φής, που βρίσκεται στην έξω μύτη και φέρεται 
προς τα άνω και πίσω, έχει ως υπόθεμα την ρινική 
απόφυση του μετωπιαίου οστού, το σύστοιχο ρινι-
κό οστό και τον σύστοιχο πλάγιο ρινικό χόνδρο, γι’ 
αυτό ονομάζεται και μετωπορρινική μοίρα. Η με-
σαία μοίρα της οροφής, που φέρεται σχεδόν οβε-
λιαία, ονομάζεται και ηθμοειδής μοίρα, επειδή έχει 
ως υπόθεμα το τετρημένο πέταλο του ηθμοειδούς. 
Μέσω των τρημάτων του τετρημένου πετάλου και 
του ηθμοειδούς τρήματος (βρίσκεται αντιστοίχως 
προς την μετωποηθμοειδή ραφή) η ρινική θαλά-
μη επικοινωνεί με τον πρόσθιο κρανιακό βόθρο. 
Τα τρήματα αυτά αποφράσσονται από τα οσφρη-
τικά νημάτια (οσφρητικές ίνες και τα περιβλήματά 
τους) τα πρώτα και το πρόσθιο ηθμοειδές νεύρο και 
τα ομώνυμα αγγεία το δεύτερο. Στην μεσαία μοί-
ρα της, η οροφή εμφανίζει το μεγαλύτερο πλάτος 
(περίπου 3-4 mm) και επιπλέον αντιστοίχως προς 

αυτήν η ρινική θαλάμη έχει το  μεγαλύτερο ύψος. 
Η οπίσθια μοίρα της οροφής, που είναι ευρύτερη 
από τις προηγούμενες και φέρεται προς τα κάτω και 
πίσω, ονομάζεται και σφηνοειδής μοίρα, επειδή 
έχει ως υπόθεμα την σχεδόν κατακόρυφη πρόσθια 
και την σχεδόν οριζόντια κάτω επιφάνεια του σώ-
ματος του σφηνοειδούς οστού. Αντιστοίχως προς το 
πρόσθιο τμήμα αυτής της μοίρας υπάρχει το σφη-
νοειδές τρήμα μέσω του οποίου  η ρινική θαλάμη 
επικοινωνεί με τον σύστοιχο σφηνοειδή παραρρι-
νικό κόλπο, ενώ στο οστέινο υπόστρωμα της όλως 
οπίσθιας μοίρας της οροφής (κάτω από το βλεννο-
γόνο που την καλύπτει) εκβάλλει ο φαρυγγικός πό-
ρος. Ο τελευταίος θέτει σε επικοινωνία το οστέινο 
κύτος της μύτης με τον πτερυγοϋπερώιο πόρο και 
διαμέσου αυτού διέρχονται η ανώτατη φαρυγγική 
αρτηρία και το φαρυγγικό νεύρο (του Bock).

Η σχέση της οροφής του κύτους της μύτης με τον πρόσθιο κρανια-
κό βόθρο παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον από κλινική άποψη, 
καθώς: α) κατάγματα του τετρημένου πετάλου του ηθμοειδούς 
μπορεί να συνοδεύονται από επικίνδυνες ρινοραγίες ή εκροή 
εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ρινόρροιες). Σε περιπτώσεις αμφιβολί-
ας για το αν υπάρχει ρινόρροια ή όχι, η διάγνωση επιβεβαιώνεται 
ύστερα από ανεύρεση σε τολύπιο που έχει τοποθετηθεί μέσα στην 

Άνω τοίχωμα (ή οροφή) ρινικής 
θαλάμης

Πρόσθια ή μετωπορρινική μοίρα
Μεσαία ή ηθμοειδής μοίρα
Οπίσθια ή σφηνοειδής μοίρα

Roof of nasal cavity

Nasal part
Ethmoidal part
Sphenoidal part

Εικ. Γ.10. Σχηματική απεικόνιση του έξω τοιχώματος της δεξιάς ρινικής θαλάμης. Όψη αριστερή πλάγια. (Από R.P. Sinelnikov).

Μετωπιαίος κόλπος

Άνω ρινική κόγχη

Άνω ρινικός κόλπος

Ρινικό οστό

Ρινικό χαράκωμα

Πρόδομος μέσου ρινικού πόρου 

Πρόδομος μέσου ρινικού πόρου 

Μέσος ρινικός κόλπος

Ουδός μύτης

Κάτω ρινική κόγχη

Κάτω ρινικός πόρος

Άνω χείλος

Σκληρή 
υπερώα

Κάλαιο

Ρινοφαρυγγικός πόρος

Φαρυγγική αμυγδαλή

Σαλπιγγοφαρυγγική πτυχή

Πρόσθιο τόξο 
άτλαντα

Οδόντας 
άξονα

Απόκλιμα

Σαλπιγγικό όγκωμα 
(οπίσθιο και άνω χείλος 
φαρυγγικού στομίου 
ακουστικής σάλπιγγας)

Οσφρητική 
περιοχή

Σφηνοειδής 
κόλπος

Σφηνοειδές τρήμα 
(στόμιο σφηνοειδούς  κόλπου)

Σαλπιγγοϋπερώια πτυχή 
(πρόσθιο χείλος 

φαρυγγικού στομίου 
ακουστικής σάλπιγγας)

Φαρυγγικό 
στόμιο 

ακουστικής 
σάλπιγγας 

Μαλθακή 
υπερώα

Πρόδομος μύτης 
(βοθρίο προδόμου)

Τομικός πόρος και 
ρινοϋπερώιο κόλπωμα
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Γ.1.2.2.2. ΤΟ ΚΑΤΩ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΩΝ ΡΙΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

Γ.1.2.2.3. ΤΟ ΕΣΩ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΩΝ ΡΙΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

Το κάτω τοίχωμα ή έδαφος της ρινικής θαλάμης, το 
οποίο είναι ευρύτερο αλλά βραχύτερο από το άνω, 
είναι υπόκοιλο στην εγκάρσια κατεύθυνση, ενώ φέ-
ρεται λοξά προς τα άνω, από εμπρός προς τα πίσω. 
Στα πρόσθια δύο τριτημόριά του έχει ως υπόθεμα την 
υπερώια απόφυση της άνω γνάθου και στο οπίσθιο 
τριτημόριό του, το οριζόντιο πέταλο του υπερώιου 
οστού. Στο πρόσθιο μέρος του εδάφους, σε απόστα-
ση 2 cm περίπου από τον μυκτήρα, κοντά στο ρινικό 
διάφραγμα παρατηρείται ένα αβαθές χοανοειδές 
βύθισμα του βλεννογόνου, το ρινοϋπερώιο κόλπω-
μα. Το ρινοϋπερώιο κόλπωμα βρίσκεται αντιστοίχως 
προς το άνω στόμιο ενός λεπτού κατακόρυφου σω-
ληναρίου της υπερώιας απόφυσης της άνω γνάθου, 
του τομικού πόρου. Ο τομικός πόρος, αφού ενωθεί 
με αυτόν της ετερόπλευρης ρινικής θαλάμης, εκβάλ-

λει μέσω κοινού τρήματος (του τομικού) στην κοιλό-
τητα του στόματος αντιστοίχως προς την υπερώια (ή 
τομική) θηλή του βλεννογόνου της οροφής της.

Διαμέσου των τομικών πόρων τα ρινοϋπερώια αγγεία και νεύρα 
διέρχονται από το οστέϊνο κύτος της μύτης στο κύτος του στόματος. 
Εξαιτίας του πλάτους του εδάφους της ρινικής θαλάμης η δίοδος 
ενός ρινογαστρικού καθετήρα, αμέσως πάνω από αυτό, που κατευ-
θύνεται προς τον φάρυγγα, τον οισοφάγο και τον στόμαχο γίνεται 
σχετικά εύκολα.

Είναι δυνατόν ως διαμαρτία της εμβρυϊκής διάπλασης της υπερώ-
ας να υπάρχουν κενά στο έδαφος της ρινικής θαλάμης (υπερω-
ιοσχιστία ή λυκόστομα) με αποτέλεσμα η στοματική και η ρινική 
κοιλότητα να επικοινωνούν σε άλλοτε άλλο βαθμό. Πολλές φορές 
το κενό φτάνει και στο άνω χείλος οπότε χαρακτηρίζεται χειλεο-
σχιστία ή λαγώχειλο. Η χειρουργική αποκατάσταση της διαμαρ-
τίας εάν επιχειρηθεί κατά το πρώτο έτος της ζωής έχει πολύ καλά 
αποτελέσματα (αισθητικά και λειτουργικά). 

Το έσω τοίχωμα της ρινικής θαλάμης, ή ρινικό διά-
φραγμα, ανάλογα με το υπόθεμά του, διακρίνεται 
σε οστέινη μοίρα προς τα πίσω και χόνδρινη προς 
τα εμπρός. Η οστέινη μοίρα του ρινικού διαφράγ-
ματος έχει ως υπόθεμα προς τα πίσω και κάτω την 
ύνη* και προς τα εμπρός και άνω το κάθετο πέτα-
λο του ηθμοειδούς οστού· στον σχηματισμό της 
συμμετέχουν επίσης  και στοιχεία του σφηνοει-
δούς οστού (πρόσθια σφηνοειδής ακρολοφία), του 

* Αποδέχτηκα την άποψη του Αζαρία Καραμανλίδη ότι ο όρος ύνις/ύνεος στην δημοτική θα πρέπει να είναι ύνη/-ης και όχι ύνιδα/-ας όπως έχει 
επικρατήσει σχεδόν σε όλα τα συγγράμματα τις τελευταίες δεκαετίες.

μετωπιαίου οστού (ρινική άκανθα) καθώς και της 
άνω γνάθου (ρινική ακρολοφία) και των υπερώιων 
οστών (ρινική ακρολοφία και πρόσθια ρινική άκαν-
θα). Συνήθως στην οστέινη μοίρα του ρινικού δια-
φράγματος δεν υπάρχουν οποιαδήποτε μορφώμα-
τα, μόνο μερικές φορές παρατηρούνται στο οστέινο 
υπόστρωμά της αβαθείς αύλακες, που υποδέχονται 
κλάδους των ρινοϋπερώιων αγγείων και νεύρων, 
και ταπεινές μικρές οστέινες προσεκβολές. 

ρινική θαλάμη, ραδιοσεσημασμένης ουσίας που έχει διοχετευθεί 
μέσα στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό. β) Εναι δυνατόν μηνιγγοκήλη 
που προβάλλει μέσω του τετρημένου πετάλου του ηθμοειδούς 

στο κύτος της  μύτης, να εκληφθεί λανθασμένα ως ρινικός πολύ-
ποδας και να επιχειρηθεί η αφαίρεσή του με καταστροφικά απο-
τελέσματα

Κάτω τοίχωμα, Έδαφος ρινικής θαλάμης
Ρινοϋπερώιο κόλπωμα
Τομικός πόρος
Υνορρινικό όργανο

Floor of nasal cavity
Nasopalatine recess
Incisive duct
Vomeronasal organ

Ductus incisivus
Organum vomeronasale

Έσω τοίχωμα ρινικής θαλάμης ή Ρινικό 
διάφραγμα

Οστέινη μοίρα ρινικού διαφράγματος
Χόνδρινη μοίρα ρινικού διαφράγματος

Ακρολοφία ρινικού διαφράγματος
Φύμα ρινικού διαφράγματος
Ζώνη επίσταξης ή Αγγειακή κηλίδα
Ρινοϋπερώιος όγκος
Πτυχές ρινικού διαφράγματος

Nasal septum

Bony part of nasal septum
Cartilaginous part of nasal septum

Crista of nasal septum
Tubercles of nasal septum
Kiesselbach area (spot, place)
Torus nasopalatinus
Septal plicae

Septum nasi

Pars ossea septi nasi
Pars cartilaginea septi nasi
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Η χόνδρινη μοίρα του ρινικού διαφράγματος έχει 
ως υπόθεμα τον χόνδρο του ρινικού διαφράγματος. 
Στο προς τα κάτω και εμπρός τμήμα της, αυτό που 
ανήκει στον πρόδομο της μύτης, επιπλέον αυτού του 
χόνδρου στον σχηματισμό του υποθέματος συμβάλ-
λει και το διαφραγματικό (έσω) σκέλος του μείζονος 
πτερυγιαίου χόνδρου. Στο όριο της οστέινης από την 
χόνδρινη μοίρα και κατά μήκος του άνω χείλους της 
ύνιδας σχηματίζεται μια υπέγερση του βλεννογό-
νου, η ακρολοφία του ρινικού διαφράγματος. Στο 
ύψος περίπου του πρόσθιου άκρου της μέσης ρινι-
κής κόγχης υπάρχει συχνά (60% των περιπτώσεων) 
ένα έπαρμα του βλεννογόνου που καταλαμβάνει 
το ένα πέμπτο του ρινικού διαφράγματος, το φύμα 
του ρινικού διαφράγματος, το οποίο χαρακτηρίζε-
ται από ορισμένους ως ρινική βαλβίδα. Το μόρφωμα 
αυτό διαμορφώνεται από την συσσώρευση πολλών 
αδένων και άφθονων φλεβιδίων που έχουν διάταξη 
στυτικού ιστού και μετά την μέση ηλικία υποπλάσ-
σεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του. Η (πλάτους 
1-2 mm περίπου) περιοχή του ρινικού διαφράγμα-
τος πιο πάνω από την πρόσθια ρινική άκανθα, εκεί 
που το πολύστιβο πλακώδες επιθήλιο του προδό-
μου μεταπίπτει στο αναπνευστικό επιθήλιο του 
ιδίως κύτους της μύτης, διαθέτει άφθονα αγγεία. 
Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται ως ζώνη επίσταξης
ή αγγειακή κηλίδα (κηλίδα του Kieselbach), επει-
δή είναι η συνηθισμένη περιοχή όπου συμβαίνουν 
ρινορραγίες. Σε κάθε πλευρά του πρόσθιου-κάτω 
τμήματος του ρινικού διαφράγματος και κοντά στο 

ρινοϋπερώιο κόλπωμα του εδάφους συχνά υπάρχει 
ένα έπαρμα που κατευθύνεται λοξά προς τα πίσω 
και άνω, ο ρινοϋπερώιος όγκος. Στο πρόσθιο άκρο 
του ρινοϋπερώιου όγκου υπάρχει μικρό τρήμα που 
οδηγεί σε έναν τυφλό σωληνίσκο μήκους 2-7 mm Ο 
σωληνίσκος αυτός και ο υνιρρινικός χόνδρος αποτε-
λούν υπολείμματα του υνιρρινικού οργάνου με το 
οποίο πρέπει να συνδέεται, επίσης, και η ιδιαίτε-
ρη δομή (πυκνή αγγείωση) της αγγειακής κηλίδας. 
Στην οπίσθια κάτω μοίρα του ρινικού διαφράγμα-
τος, μερικές φορές υπάρχουν 5-9 πτυχές του ρινικού 
βλεννογόνου που φέρονται λοξά από κάτω και πίσω 

Εικ. Γ.11. Σχηματική απεικόνιση έξω τοιχώματος δεξιάς ρινικής θαλάμης. Όψη αριστερή πλάγια. (Από R.P. Sinelnikov).

Εικ. Γ.12. Σχηματική απεικόνιση ανατομικού παρασκευάσμαrος ρι-
νικού διαφράγματος στο οποίο διακρίνεται το υνιρρινικό όργανο. 
(Από John Nolte).

Υνηρρινικό όργανο 
και υνιρρινικό νεύρο

Οσφρητικός βολβός 
και οσφρητική ταινία

Βόθρος 
υπόφυσης

Ύνιδα

Κάθετο πέταλο 
ηθμοειδούς οστού

Τετρημένο πέταλο 
ηθμοειδού

Οσφρητική 
περιοχήΜετωπιαίος κόλπος

Σφηνοειδής κόλπος

Βόθρος υπόφυσης

Απόκλιμα

Φαρυγγική αμυγδαλή

Δεξιά ρινική χοάνη

Βασεοφαρυγγική 
περιτονία

Φαρυγγικό στόμιο 
ακουστικής σάλπιγγας

Σαλπιγγικό όγκωμα

Πρόσθιο τόξο 
άτλαντα

Κάλαιο

Μετωπιαία άκανθα

Ρινικό οστό

Ρινικό διάφραγμα

Πλάγιος ρινικός χόνδρος

Πρόδομος μύτης

Ακρορρίνιο

Αγγειακή κηλίδα

Άνω χείλος

Τομικός 
πόρος

Ακρολοφία ρινικού 
διαφράγματος

Σκληρή 
υπερώα

Μαλθακή 
υπερώα

Μείζων πτερυγιαίος χόνδρος

Μεμβρανώδες τμήμα 
ρινικού διαφράγματος
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προς τα πάνω και εμπρός (πτυχές του ρινικού δια-
φράγματος). Οι πτυχές αυτές, οι οποίες ανευρίσκο-
νται σχεδόν πάντοτε κατά την εμβρυϊκή ηλικία, με-
γεθύνονται σε παθολογικές καταστάσεις. Στο κάτω 

χείλος του ρινικού διαφράγματος και αντιστοίχως 
προς το ρινοϋπερώιο κόλπωμα του εδάφους της 
ρινικής θαλάμης παρατηρείται μικρό βύθισμα που 
κατευθύνεται προς τα κάτω και πρόσω.

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα δύο ημιμόρια της μύ-
της μέχρι το έβδομο έτος της παιδικής ηλικίας είναι συμ-
μετρικά, καθώς το ρινικό διάφραγμα φέρεται ακριβώς 
στη μέση γραμμή. Στην συνέχεια γίνονται ασύμμετρα 
επειδή είτε το οστέινο διάφραγμα της μύτης είτε, συνη-
θέστερα, το χόνδρινο στην συμβολή του με το οστέινο 
αποκλίνει από το οβελιαίο επίπεδο· τις περισσότερες φο-
ρές (50-75% των περιπτώσεων) αποκλίνει προς τα δεξιά. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και η κορυφή της έξω μύτης να 
αποκλίνει ελαφρώς προς την μία πλευρά. Επιπλέον και 
η ακρολοφία του ρινικού διαφράγματος γίνεται ιδιαίτε-
ρα εξεσημασμένη από την πλευρά της απόκλισης, οπότε 
και η ρινική θαλάμη και τα ρουθούνια της μιας πλευράς 
είναι στενότερα. Το διάφραγμα παραμένει ακριβώς στη 
μέση γραμμή μόνο στο 25% των περιπτώσεων. 

Το ρινοϋπερώιο κόλπωμα, ο τομικός πόρος, η υπερώια ή τομι-
κή θηλή και τα ανάλογα μορφώματα του ρινικού διαφράγμα-
τος  αποτελούν υπολείμματα του υνηρρινικού οργάνου και βρί-
σκονται στην θέση του εμβρυικού ρινοϋπερώιου πόρου, μέσω 
του οποίου επικοινωνεί η ρινική με την στοματική κοιλότητα. 
Το υνηρρινικό όργανο διαθέτει τελικούς αισθητικούς χημειοϋ-
ποδοχείς που διεγείρονται από τις φερομόνες που είναι οσμο-
γόνες ουσίες οι οποίες παράγονται από αδένες του δέρματος 
(ιδρώτας) ή αποβάλλονται με τα ούρα ατόμων του ίδιου είδους. 
Διαμέσου των φερομονών υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας 
μεταξύ ορισμένων ειδών θηλαστικών (μαρσιποφόρων, εντομο-
φάγων, τρωκτικών) καθώς μέσω αυτών αποστέλλονται μηνύ-

ματα σχετικά με την λειτουργία της αναπαραγωγής. Η ανάγκη 
τέτοιας επικοινωνίας παύει να υπάρχει όταν τα ζώα μπορούν 
να επικοινωνήσουν με οπτικά ή ηχητικά μηνύματα, με αποτέ-
λεσμα όλο το σύστημα παραγωγής και ανίχνευσης φερομονών 
να ατροφεί. Ακόμη και στον άνθρωπο, στον οποίο το υνηρρινικό 
όργανο είναι υποτυπώδες, παρατηρούνται φαινόμενα που απο-
δίδονται σε φερομόνες. Το πιο χαρακτηριστικό από αυτά είναι 
ο συγχρονισμός των φάσεων του έμμηνου κύκλου σε γυναίκες 
που μένουν στο ίδιο σπίτι ή στο ίδιο δωμάτιο. Υποστηρίζεται ότι 
η οσμή που αναδίδεται από τις μασχάλες των γυναικών και η 
οποία διαφέρει αναλόγως της φάσης του κύκλου τους, επηρεά-
ζει τον κύκλο των άλλων γυναικών.

Οι σοβαρές περιπτώσεις απόκλισης του ρινικού διαφράγματος 
προκαλούν απόφραξη των ρινικών θαλαμών με αποτέλεσμα να εμ-
φανίζονται: α) ευπάθεια στην ανάπτυξη φλεγμονών του βλεννογό-
νου του κύτους της μύτης και των παραρρινικών κόλπων, β) δυσκο-
λία στην αναπνοή, γ) σημαντική α πώλεια της όσφρησης, δ) συχvές 
ρινορραγίες και ε) έντονο ροχαλητό ή άπνοιες κατά τον ύπvο. Ανα-
φέρεται από ορισμένους ότι παρατηρούνται και προσβολές επί-
μονου φταρνίσματος.   Όταν η απόκλιση του χόνδρου του ρινικού 
διαφράγματος είναι σε τέτοιο βαθμό ώστε να προκαλεί δυσχέρεια 
στην δίοδο του αέρα επιβάλλεται η χειρουργική διόρθωσή της.

Η απόκλιση του ρινικού διαφράγματος από το μέσο οβελιαίο επί-
πεδο οφείλεται τις περισσότερες φορές σε βλάβη ύστερα από 
άσκηση βίας στην μύτη. Υποστηρίζεται ότι η απόκλιση του δια-
φράγματος, κατά συνέπεια και της κορυφής της μύτης, συνδέεται 
με την πίεση που ασκείται κατά τον τοκετό από τον πυελογεννη-
τικό σωλήνα πάνω στην μύτη, κατά την περιστροφή της προβάλ-
λουσας μοίρας του εμβρύου και το συνδέουν με το γεγονός ότι 
οι περισσότερες προβολές των εμβρύων είναι πρόσθιες αριστερές 
και οι περισσότερες αποκλίσεις του διαφράγματος είναι προς τα 
δεξιά. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι που αποδίδουν την πιο συχνή 
προς τα δεξιά απόκλιση του ρινικού διαφράγματος στην συχνότε-
ρη αποσπόγγιση της μύξας με το δεξιό χέρι και άλλοι στην πίεσή 
της κατά τον ύπvο από το μαξιλάρι καθώς οι περισσότεροι ξαπλώ-
νουν στο αριστερό πλευρό. Οι τελευταίες απόψεις δεν στηρίζο-
νται από συγκριτικές μελέτες για την συχνότητα της απόκλισης του 
διαφράγματος σε αριστερόχειpες ούτε και από την συχνότητα της 
απόκλισης του διαφράγματος σε ανθρώπινες ομάδες που δεν χρη-

σιμοποιούν μαξιλάρι κατά τον ύπvο τους.
Μεγάλου βαθμού αποκλίσεις του ρινικού διαφράγματος παρα-
τηρούνται σε άτομα που πάσχουν από σύνδρομα παθολογικού 
συνδετικού ιστού.
Η ακρολοφία του ρινικού διαφράγματος κατευθύνει τα ξένα σώ-
ματα που εισχωρούν στο κύτος της μύτης προς τα πίσω και άνω, 
οπότε υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί διάτρηση του τετρημένου 
πετάλου του ηθμοειδούς οστού.
Το φύμα του ρινικού διαφράγματος χαρακτηρίζεται στην άσκηση 
της ρινολογίας και ως υπερτροφικό διάφραγμα ή πτερά του δια-
φράγματος.

Εικ. Γ.13. Σχηματική απεικόνιση οριζόντιας τομής του ρινικού δια-
φράγματος της μύτης αμέσως πιο πάνω-πίσω από τους μυκτήρες 
εμβρύου 4 μηνών. Διακρίνονται δομές υπολείμματα υνηρρινικού 
οργάνου του Jacobson. (Από W. Sρalteholz, R. Spanner).

Εικ. Γ.14. Σχηματική απεικόνιση διαφόρων μορφών ρινικού δια 
φράγματος. Όλα εκτός από εκείνο του πρώτου σχήματος εμφα-
νίζουν κάποια παραλλαγή

Υπολείμματα
υνηρρινικού οργάνου
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Γ.1.2.2.4. ΤΟ ΕΞΩ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΩΝ ΡΙΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

Έξω τοίχωμα ρινικής θαλάμης
Κοινός ρινικός πόρος
Άνω ρινική κόγχη
Σφηνοηθμοειδές κόλπωμα

Στόμιο σφηνοειδή κόλπου
Ανωτάτη ρινική κόγχη

Ανώτατος ρινικός πόρος
Άνω ρινικός πόρος
Mέση ρινική κόγχη

Κογχική κύστη
Μέσος ρινικός πόρος

Πτυχή ηθμοειδούς αγκίστρου
Μηνοειδές σχίσμα
Ηθμοειδής οστεοκύστη
Αύλακα ηθμοειδούς χοάνης

Ρινικό στόμιο ηθμοειδούς 
χοάνης (ή μετωπορρινικού 
πόρου)

Στόμιο γναθιαίου πόρου
Επικουρικό στόμιο γναθιαίου 
πόρου

Σύμπλεγμα των στομίων
Κάτω ρινική κόγχη
Κάτω ρινικός πόρος

Στόμιο εκβολής ρινοδακρυϊκού 
πόρου

Πρόδομος μεσαίου ρινικού πόρου
Ρινικό χαράκωμα
Οσφρητική αύλακα, Tρόπιδα μύτης
Ρινοφαρυγγικός πόρος

Σφηνοϋπερώιο τρήμα

Lateral wall of nasal cavity
Common nasal meatus
Superior nasal cocha
Spheno-ethmoidal recess

Orifice (ostium) of sphenoidal sinus
Highest nasal cocha

Highest nasal meatus
Superior nasal meatus
Middle nasal cocha

Concha bullosa
Middle nasal meatus

Uncimate process
Seminular hiatus
Ethmoidal bulla
Ethmoidal infudibulum

Nasal ostium of ethmoidal infun-
dibulum

Ostium of maxillary infundibulum
Accesory ostium of maxillary 
infundibulum

Ostiomeatal unit
Inferior nasal cocha
Inferior nasal meatus

Opening of nasolacrimal duct

Atrium of middle meatus
Agger nasi
Olfactory groove
Nasopharyngeal meatus

Sphenopalatine foramen

Meatus nasi communis
Cocha nasi superior
Recessus sphenoethmoidalis

Cocha nasi suprema

Meatus nasi superior
Cocha nasi media

Meatus nasi intermedius

Hiatus seminularis
Bulla ethmoidalis
Infudibulum ethmoidalis

Ostiυm infυdibulum maxillariυs

Cocha nasi (nasalis) inferior
Meatus nasi inferior

Apertura dacti nasolacrimalis

Atrium meatus medii
Agger nasi
Sulcus olfactorius
Meatus nasopharyngeus

Foramen sphenopalatinum

Το έξω τοίχωμα της ρινικής θαλάμης, το οποίο εί-
ναι εξαιρετικά πολύπλοκο στην κατασκευή και ανώ-
μαλο στην μορφή, έχει ως υπόθεμα: α) την έσω (ρι-
νική) επιφάνεια του σώματος της άνω γνάθου που 
αποτελεί και το έσω τοίχωμα του γναθιαίου άντρου, 
β) την κάθετη μοίρα του υπερώιου οστού, γ) το έσω 
τοίχωμα του λαβυρίνθου του ηθμοειδούς οστού 
που αποτελεί και το έσω τοίχωμα των ηθμοειδών 
κυψελών και δ) το έσω πέταλο της πτερυγοειδούς 
απόφυσης του σφηνοειδούς οστού και την κάτω 
ρινική κόγχη, ενώ συμμετέχει και ένα μικρό τμήμα 
του δακρυϊκού οστού. Το τοίχωμα αυτό εμφανίζει 
τρεις περγαμηνοειδούς σχήματος προσεκβολές 
προς την κοιλότητα της ρινικής θαλάμης, την άνω, 
την μέση και την κάτω ρινική κόγχη (για την περι-
γραφή του οστέινου υποθέματος του καθενός από 
αυτά τα μορφώματα  βλέπε σε Άγιος, Α. Το κινητικό 
Σύστημα). Επί τα εκτός και κάτω από τις ρινικές κόγ-
χες και μεταξύ αυτών και του έξω τοιχώματος, σχη-
ματίζονται οι αντίστοιχοι (άνω, μεσαίος και κάτω) 
ρινικοί πόροι. Οι ρινικοί πόροι είναι ανοικτοί προς 
τον χώρο που παραμένει ανάμεσα στο ρινικό διά-

φραγμα και την έξω επιφάνεια των ρινικών κογχών, 
ο οποίος ονομάζεται κοινός ρινικός πόρος. 

Η ύπαρξη των ρινικών κογχών αυξάνει την επιφάνεια επαφής του 
εισπνεόμενου αέρα με τον ρινικό βλεννογόνο, εξυπηρετώντας έτσι 
την λειτουργία του κύτους της μύτης ως οργάνου αλλαγής της σύ-
στασής του (θερμοκρασίας και υγρασίας), δηλαδή της προσαρμο-
γής σε αυτή των πνευμόνων. 

Η άνω ρινική κόγχη, η μικρότερη από όλες τις ρι-
νικές κόγχες, είναι ένα μικρό (μήκος περίπου 17-18 
mm και πλάτος 8 mm) κυρτό πέταλο που έχει ως 
υπόθεμα μια οστέινη προσεκβολή της έξω επιφά-
νειας του έσω τοιχώματος του ηθμοειδούς λαβυ-
ρίνθου. Βρίσκεται στο πίσω μέρος της ρινικής θα-
λάμης, αμέσως πιο κάτω από την οροφή της και 
πίσω και άνω από το οπίσθιο ημιμόριο της μέσης 
ρινικής κόγχης με το πρόσθιο άκρο της να είναι στο 
ίδιο μετωπιαίο επίπεδο με το μέσον του τετρημέ-
νου πετάλου του ηθμοειδούς οστού. Ο βλεννογό-
νος που καλύπτει την άνω ρινική κόγχη είναι λεπτός 
και πτωχός σε αγγεία σε σχέση με εκείνον που κα-
λύπτει τις άλλες κόγχες. Πίσω και πάνω από το οπί-
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σθιο τμήμα της άνω ρινικής κόγχης  βρίσκεται ένας 
στενός τριγωνικός χώρος, το σφηνοηθμοειδές κόλ-
πωμα, του οποίου τα προς τα άνω και πίσω όρια 
έχουν ως υπόθεμα το οριζόντιο πέταλο του ηθμο-
ειδούς και την πρόσθια επιφάνεια του σώματος 
του σφηνοειδούς οστού. Στο οπίσθιο τοίχωμα του 
σφηνοηθμοειδούς κολπώματος, πάνω και ελαφρώς 
πίσω από το οπίσθιο άκρο της άνω ρινικής κόγχης, 
βρίσκεται το τρήμα  (στόμιο) μέσω του οποίου εκ-
βάλλει στο κύτος της μύτης ο σφηνοειδής κόλπος. 
Το στόμιο του σφηνοειδή κόλπου, το οποίο καλύ-
πτεται εν μέρει από πτυχή του βλεννογόνου, έχει 
ωοειδές σχήμα με την μεγαλύτερη διάμετρό του 
που φέρεται κατακόρυφα, να ανέρχεται σε 3 mm 
περίπου. Διαμέσου αυτού του στομίου ο ρινικός 
βλεννογόνος συνεχίζεται προς τον βλεννογόνο που 
καλύπτει αυτή την παραρρινική κοιλότητα. Μερικές 
φορές (17% περίπου στους ενηλίκους και συχνό-
τερα στα νεογνά), στο πλάγιο τοίχωμα του σφηνο-
ηθμοειδούς κολπώματος και πίσω από το οπίσθιο 
άκρο της άνω ρινικής κόγχης υπάρχει μια μικρή ρι-
νική κόγχη η ανώτατη ρινική κόγχη. Το τμήμα του 
έξω τοιχώματος της ρινικής θαλάμης που βρίσκε-
ται αμέσως κάτω από την ανώτατη ρινική κόγχη 
χαρακτηρίζεται ως ανώτατος ρινικός πόρος. Όταν 
υπάρχει ανώτατος ρινικός πόρος, συχνά εκβάλλει 
σ’ αυτόν μία από τις οπίσθιες ηθμοειδείς κυψέλες. 
Πολύ σπάνια (1% των περιπτώσεων) πιο πάνω από 
την ανωτάτη ρινική κόγχη ανευρίσκεται ακόμη μία 
υποτυπώδης ρινική κόγχη. 

Ο άνω ρινικός πόρος, ο οποίος καταλαμβάνει το δι-
άστημα ανάμεσα στην άνω ρινική κόγχη και το έξω 
τοίχωμα της ρινικής θαλάμης, είναι ο πιο βραχύς και 
πιο ρηχός από όλους τους ρινικούς πόρους. Στο πρό-
σθιο μέρος του υπάρχουν ένα (συνήθως) ή περισσό-
τερα στόμια μέσω των οποίων εκβάλλουν οι οπίσθι-
ες ηθμοειδείς κυψέλες, ενώ διαμέσου αυτών των 
στομίων εισδύει σε αυτές ο ρινικός βλεννογόνος.

Η θέση της άνω ρινικής κόγχης, στο πίσω μέρος της ρινικής θαλά-
μης και πίσω και άνω από την μεσαία ρινική κόγχη, εξηγεί γιατί 
δεν είναι ορατή όταν ελέγχεται το κύτος της μύτης από μπροστά. 
Επιπλέον, όταν η ρινική θαλάμη ελέγχεται από τον ρινοφάρυγγα, 
δεν είναι ορατό το οπίσθιο άκρο της, κάτι που συμβαίνει με το οπί-
σθιο άκρο της μέσης και κάτω ρινικής κόγχης, καθώς το φαρυγγικό 
στόμιο της ρινικής θαλάμης δεν φτάνει μέχρι το ύψος της οροφής 
της ρινικής θαλάμης.

Η μέση ρινική κόγχη είναι σχεδόν διπλάσια σε μή-
κος από την άνω (μήκος περίπου 40 mm και πλάτος 
12-14 mm) και βρίσκεται πολύ πιο μπροστά από 
εκείνη. Το πρόσθιο άκρο της βρίσκεται στο ίδιο με-
τωπιαίο επίπεδο με το πρόσθιο χείλος του τετρη-
μένου πετάλου του ηθμοειδούς οστού, ενώ μικρό 
τμήμα του οπίσθιου άκρου του προσπεφυκότος 
χείλους της αρθρώνεται με το κάθετο πέταλο του 
υπερώιου οστού. Έχει ως υπόθεμα μια προσεκβολή  
της έξω επιφάνειας του έσω τοιχώματος του ηθμο-
ειδούς λαβυρίνθου που εκτείνεται σε όλο το μήκος 
αυτού του έσω τοιχώματος. Το ελεύθερο χείλος της 
κάμπτεται με συνέπεια να εμφανίζει δύο μοίρες: 
μια πρόσθια, μικρότερη, που φέρεται λοξά προς τα 

Εικ. Γ.15. Σχηματική απεικόνιση του έξω τοιχώματος της δεξιάς ρινικής θαλάμης. Όψη αριστερή πλάγια. Έχουν αποκοπεί και οι τρεις ρινικές 
κόγχες αντιστοίχως προς τη βάση τους. (Από R. Ρ. Sinelnikov).

Μηνοειδές σχίσμα και αύλακα  
ηθμοειδούς χοάνης

Οσφρητική αύλακα  
(τρόπιδα μύτης)

Πτυχή ηθμοειδούς αγκίστρου

Άνω ρινική κόγχη

Μέση ρινική κόγχη

Άνω ρινικός πόρος

Σφηνοειδής κόλπος

Μέσος ρινικός πόρος

Φαρυγγικός θύλακας

Φαρυγγική αμυγδαλή

Φαρυγγικό στόμιο  
ακουστικής σάλπιγγας

Σαλπιγγοφαρυγγική  
πτυχή

Στόμιο εκβολής  
σφηνοειδούς κόλπου

Ρινικό χαράκωμα

Πρόδομος μέσου ρινικού πόρου

Ουδός μύτης

Άνω χείλος

Σκληρή  
υπερώα

Ηθμοειδής  
οστεοκύστη

Κάτω ρινική  
κόγχη

Κάτω ρινικός  
πόρος

Ρινοφαρυγγικός  
πόρος

Μαλθακή  
υπερώα

Πρόδρομος μύτης

Ρινικό στόμιο  
ρινοδακρυϊκού πόρου  

και δακρυϊκή πτυχή


