ΤΓΓΔΝΔΙ ΓΤΠΛΑΙΔ ΣΟΤ ΩΣΟ
Γεκήηξεο Μπαιαηζνύξαο, Αληώλεο Κακπέξνο
ΩΡΛ Κιηληθή – Σδάλεην Γεληθό Ννζνθνκείν Πεηξαηώο
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Δκβξπνινγηθά ζηνηρεία (Δηθ. 1-6, Πίλαθεο 1-2).

Δηθ. 1. Ζ εκβξπνινγηθή πξνέιεπζε ησλ βξαγρηαθψλ ηφμσλ θαη ηα παξάγσγά ηνπο.

-3Πίλ. 1. θειεηηθά παξάγσγα ησλ βξαγρηαθψλ ηφμσλ.
Βξαγρ. ηόμν

θειεηηθά παξάγωγα

1ν (ρφλδξνο ηνπ Κάησ γλάζνο
Meckel)
θελνγλαζηθφο ζχλδεζκνο
θχξα (πιελ ιαβήο)
Άθκνλαο (πιελ καθξνχ ζθέινπο)
2ν (ρφλδξνο ηνπ Βεινλνεηδήο απφθπζε
Reichert)
Βεινλνυνεηδήο ζχλδεζκνο
Έιαζζνλ θέξαο θαη άλσ ζψκα πνεηδνχο
Λαβή ζθχξαο, καθξφ ζθέινο άθκνλα, αλαβνιέαο
3ν

Κάησ ζψκα θαη κείδνλ θέξαο πνεηδνχο

4ν

Θπξενεηδήο ρφλδξνο ιάξπγγα θαη ζχλδεζκνη

5ν

Κξηθνεηδήο, αξπηαηλνεηδείο θαη επηθνπξηθνί ρφλδξνη
ιάξπγγα

Δηθ. 2. θειεηηθά παξάγσγα ησλ βξαγρηαθψλ ηφμσλ.
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Δηθ. 3. Παξάγσγα ησλ βξαγρηαθψλ ηφμσλ.

Πίλ. 2. Παξάγσγα θαξπγγηθψλ ζπιάθσλ.
Φαξπγγηθόο

Παξάγωγα θαξπγγηθώλ ζπιάθωλ

ζύιαθαο
1νο

Ραρηαίν θφιπσκα: αιπηγγνηπκπαληθφ θφιπσκα (Δ θαη θνηιφηεηα κέζνπ σηφο)

2νο

Ραρηαίν θφιπσκα: αιπηγγνηπκπαληθφ θφιπσκα (Δ θαη θνηιφηεηα κέζνπ σηφο)
Κνηιηαθφ θφιπσκα: Παξίζζκηα ακπγδαιή

3νο

Ραρηαίν θφιπσκα: Κάησ παξαζπξενεηδήο αδέλαο
Κνηιηαθφ θφιπσκα: Θχκνο αδέλαο

4νο

Ραρηαίν θφιπσκα: Άλσ παξαζπξενεηδήο αδέλαο
Κνηιηαθφ θφιπσκα: Σεινβξαγρηαθφ ζσκάηην
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1ος φαρσγγικός
θύλακας

Δηθ. 4. Νεπξηθά παξάγσγα ησλ βξαγρηαθψλ ηφμσλ.

Δηθ. 5. Γεκηνπξγία ηνπ απρεληθνχ θφιπνπ.
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Δηθ. 6. Δκβξπνινγηθή δηάπιαζε ηνπ σηφο.

-7-

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΓΓΔΝΩΝ ΓΤΠΛΑΙΩΝ ΣΟΤ ΩΣΟ



πγγελείο αλσκαιίεο πνιιψλ πεξηνρψλ ηνπ σηφο (πηεξπγίνπ, ΔΑΠ, κέζνπ σηφο,
έζσ σηφο)
πγγελήο λεπξναηζζεηήξηνο βαξεθνία (ζπγγελείο αλσκαιίεο θπξίσο ηνπ έζσ
σηφο)

Α. Αίηηα ζπγγελώλ αλωκαιηώλ πνιιώλ πεξηνρώλ ηνπ ωηόο
 χλδξνκα
 Δκβξπνπάζεηεο
α. ύλδξνκα
ύλδξνκν Treacher Collins (γλαζνπξνζωπηθή δπζόζηωζε)








χλδξνκν ηνπ 1νπ βξαγρηαθνχ ηφμνπ
Λνμή θιίζε βιεθαξηθψλ ζρηζκψλ
Επγσκαηηθά νζηά θαη ηγκφξεηα ππνπιαζηηθά
Αζπκκεηξία παξεηψλ
Τπνπιαζία θάησ γλάζνπ
Διθφκελνο πξνο ηα εληφο πψγσλαο
Παξακφξθσζε πηεξπγίσλ

ύλδξνκν Νager (αθξνπξνζωπηθή δπζόζηωζε)






Γπζφζησζε πξνζψπνπ θαη άθξσλ
Πξφζσπν παξφκνην κε ζ. Treacher-Collins
Αλσκαιίεο ησλ άλσ άθξσλ
Γπζκνξθίεο ησλ ψησλ:
Μηθξνσηία
o Αηξεζία ΔΑΠ
o Γπζκνξθίεο νζηαξίσλ
o Βαξ. αγσγηκφηεηαο ή κηθηνχ ηχπνπ

Άιια ζύλδξνκα 1νπ θαη 2νπ βξαγρηαθνύ ηόμνπ
 Ζκηπξνζσπηθή κηθξνζσκία
 Πιαγία πξνζσπηθή δπζπιαζία
 χλδξνκν Goldenhaar

-8ύλδξνκν Goldenhaar (oθζαικν-ωην-ζπνλδπιηθή δπζπιαζία)






Αλσκαιίεο 1νπ θαη 2νπ βξαγρηαθνχ ηφμνπ
Αλσκαιίεο 
πγγελέο έιιεηκα άλσ βιεθά-ξνπ-αλσκαιίεο νθζαικνθηλεηηθψλ κπψλ
Πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε θαη ζπγγ. θαξδηνπάζεηα
Γπζκνξθίεο ησλ ψησλ:
o Πξνσηηαία επάξκαηα ή ζπξίγγηα
o Μηθξνσηία
o Οζη. ιαβχξηλζνο, νζηάξηα κ. σηφο, ΔΑΠ, VIII

ύλδξνκν Crouzon (θξαληνπξνζωπηθή δπζόζηωζε)









Τπνπιαζία κέζνπ πξνζψπνπ
Πξφσξε ζχγθιεηζε ξαθψλ εγθεθαιηθνχ θξαλίνπ
Δμψθζαικνο
Αλσκαιίεο αιχζνπ νζηαξίσλ
ηέλσζε-αηξεζία ΔΑΠ (15%)
ΣΜ ελίνηε απνπζηάδεη
Γπζκνξθία αλαβνιέα
ηελή θσιεά ζηξνγγχιεο ζπξίδαο

ύλδξνκν 18q







Φπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε, ππνηνλία
Μηθξνθεθαιία - ππνπιαζία νζηψλ ζπι. θξαλίνπ
Δπίθαλζνο, ππεξψηνζρηζηία
πγγελείο θαξδηνπάζεηεο, νθζαικνινγηθέο
δηαηαξαρέο, ρακειφ αλάζηεκα, αλσκαιίεο ησλ
γελλεηηθψλ νξγάλσλ
Γπζκνξθίεο ησλ ψησλ:
o Αηξεζία ησλ έμσ αθνπζηηθψλ πφξσλ
o Βαξεθντα αγσγηκφηεηαο

β. Eκβξπνπάζεηεο



Μεηξηθή εξπζξά
Θαιηδνκίδε

-9Β. πγγελήο λεπξναηζζεηήξηνο βαξεθνία




Γελεηηθά αίηηα
o Μεκνλσκέλε πξνζβνιή έζσ σηφο
o ε ζπλδπαζκφ κε ζχλδξνκα
Με γελεηηθά αίηηα

α. Γελεηηθά αίηηα - Μεκνλωκέλε πξνζβνιή έζω ωηόο





Απιαζία Michel
Απιαζία Mondini
Απιαζία Scheibe
Απιαζία Alexander
Πίλ. 3. Σχπνη γελεηηθήο πξνζβνιήο ηνπ έζσ σηφο.
Tύπνο

Υαξαθηεξηζηηθά

Michel

Πιήξεο απιαζία έζσ σηφο

Mondini

Αλάπηπμε κφλνλ ηεο βαζηθήο θιίκαθαο ηνπ θνριία
(11/2 έιηθεο)
Απιαζία ή ππνπιαζία νπηζζίνπ ιαβπξίλζνπ

Scheibe

Οζηέηλνο ιαβχξηλζνο Κ.Φ.
Τκελψδεο ιαβχξηλζνο:
- Ζκηθχθιηνη ζσιήλεο – ειιεηπηηθφ
θπζηίδην Κ.Φ.
- Απιαζία πκελψδνπο θνριία θαη
ζθαηξηθνχ θπζηηδίνπ
Απιαζία πκελψδνπο θνριία (βιάβε θπξίσο ζηελ
βαζηθή έιηθα)

Alexander

β. Γελεηηθά αίηηα - πλδπαζκόο κε ζύλδξνκα








χλδξνκν Waardenburg
Αιβηληζκφο
Μειαγρξσζία
Ολπρνδπζηξνθία
χλδξνκν Pendred
χλδξνκν Jervell
Σξηζσκίεο (13, 18, 21)

-10γ. Με γελεηηθά αίηηα









Χηνηνμηθά θάξκαθα
Θαιηδνκίδε
Ηψζεηο (εξπζξά, θπηηαξνκεγαιντφο)
Κξεηηληζκφο
Δκβξπηθή εξπζξνβιάζησζε (ππξ. ίθηεξνο)
Αθηηλνβνιία
Πξνσξφηεο
Καθψζεηο θαηά ηελ γέλλεζε – ππνμία, ινηκψμεηο, ρακειφ βάξνο

ΓΤΠΛΑΙΔ ΣΟΤ ΩΣΟ
Οη δπζπιαζίεο ηνπ σηφο δχλαληαη λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο θαησηέξσ θαηεγνξίεο:
 Γπζπιαζίεο πηεξπγίνπ.
 Αηξεζία έμσ αθνπζηηθνχ πφξνπ θαη δπζπιαζίεο κέζνπ σηφο.
 Γπζπιαζίεο κφλνλ ηνπ κέζνπ σηφο (ηδηαηηέξσο ηεο νζηηθήο αιχζζνπ).
 Γπζπιαζίεο έζσ σηφο.

Ι. ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΔΩ ΓΤΠΛΑΙΩΝ ΠΣΔΡΤΓΙΟΤ
Σα θάησζη ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη:
 Marx (1926)
 Meurmann (1957)
 Weerda (1988)
 Bonilla & Yellon (2003)

α. ύζηεκα ηαμηλόκεζεο Μarx
Bαξχηεηα

Υαξαθηεξηζηηθά

Βαζκφο Η

Ήπηα παξακφξθσζε κε πηεξχγην κηθξφηεξν ηνπ
θαλνληθνχ, αιιά κε ζαθή αλαγλψξηζε φισλ ησλ
αλαηνκηθψλ ζηνηρείσλ

Βαζκφο ΗΗ

Σν έμσ νπο έρεη κέγεζνο ½ έσο ⅔ ηνπ θαλνληθνχ,
αιιά ελ κέξεη δηαηεξεί ηελ αλαηνκηθή ηνπ δνκή

Βαζκφο ΗΗΗ

Σν πηεξχγην παξνπζηάδεη ζεκαληηθή παξακφξθσζε
θαη έρεη ζπλήζσο ην ζρήκα θπζηηθηνχ

-11β. ύζηεκα ηαμηλόκεζεο Meurmann
Bαξχηεηα

Υαξαθηεξηζηηθά

Βαζκφο Η

Δκθαλψο κηθξφ, παξακνξθσκέλν πηεξχγην, κε ηα
πεξηζζφηεξα αλαηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξφληα
– Αηξεζία ηνπ ΔΑΠ

Βαζκφο ΗΗ

Κάζεηα θαηάινηπα ηνπ ρφλδξνπ θαη δέξκαηνο κε
κηθξφηεξε πξφζζηα έιηθα – Πιήξεο αηξεζία ηνπ ΔΑΠ
Σν πηεξχγην ζρεδφλ απνπζηάδεη, πιελ εθηφπνπ ινβίνπ
θαη θαηαινίπσλ δέξκαηνο θαη ρφλδξνπ

Βαζκφο ΗΗΗ

γ. ύζηεκα ηαμηλόκεζεο Weerda (Δηθ. 7)
Bαξχηεηα

Υαξαθηεξηζηηθά

Βαζκφο Η

Mηθξφ πηεξχγην κε ππνπιαζία ηεο αλψηεξεο έιηθαο

Βαζκφο ΗΗ

Παξακνξθσκέλν πηεξχγην κε δηαηήξεζε ηεο
δηακνξθψζεσο ηεο έιηθαο (πηεξχγην δίθελ
θειχθνπο θνριία)
Αλσηία ή θαηάινηπν πηεξπγίνπ ρσξίο αλάγλσξίζηκα αλαηνκηθά ζηνηρεία

Βαζκφο ΗΗΗ

Βαθμός Ι

Βαθμός ΙΙ

Δηθ. 7. χζηεκα ηαμηλνκήζεσο δπζπιαζηψλ πηεξπγίνπ θαηά Weerda.

-12δ. ύζηεκα ηαμηλόκεζεο Bonilla θαη Ellon (Δηθ. 8)
Υαξαθηεξηζηηθά

Bαξχηεηα
Βαζκφο Η




Παξακφξθσζε ηνπ πηεξπγίνπ θαη κηθξφηεξν κέγεζνο.
Έιηθα, ηξίγσλνο βφζξνο θαη ζθάθε παξφληα, κε
ζρεηηθά θαιή δηακφξθσζε.

Βαζκφο ΗΗ





Βαζκφο ΗΗΗ



Βαζκφο IV



Μηθξφηεξν θαη αηειέζηεξν πηεξχγην απφ ηνλ βαζκφ Η.
Έιηθα κπνξεί θαη λα ειιείπεη.
Σξίγσλνο βφζξνο, ζθάθε θαη αλζέιηθα κε αηειή
δηακφξθσζε.
To πηεξχγην ζρεδφλ απνπζηάδεη, εθηφο απφ θάζεην,
επίκεθεο θαηάινηπν δέξκαηνο, ηνπ νπνίνπ ην άλσ άθξν
απνηειείηαη απφ αηειή ρφλδξν θαη ην θάησ άθξν απφ
ζρεηηθά θαιά ζρεκαηηζκέλν ινβίν.
Τπάξρεη νινθιεξσηηθή απνπζία ηνπ πηεξπγίνπ.

Βαθμός Ι

Βαθμός ΙΙΙ

Βαθμός ΙI

Βαθμός ΙV

Δηθ. 8. χζηεκα ηαμηλνκήζεσο δπζπιαζηψλ πηεξπγίνπ θαηά Bonilla θαη Ellon.
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ΙΙ. ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΔΩ ΑΣΡΗΙΑ ΔΞΩ ΑΚΟΤΣΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΙ ΓΤΠΛΑΙΩΝ ΣΟΤ ΜΔΟΤ ΩΣΟ
πλήζσο ηα ζπζηήκαηα ηαμηλνκήζεσο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ αηξεζία ηνπ έμσ
αθνπζηηθνχ πφξνπ (ΔΑΠ) θαη ηηο δπζπιαζίεο ηνπ κέζνπ σηφο, ελίνηε δε θαη δπζκνξθίεο
ησλ πηεξπγίσλ, δεδνκέλνπ φηη:
 Tα ⅔ αζζελψλ κε κηθξσηία παξνπζηάδνπλ θαη αηξεζία ηνπ ΔΑΠ.
 Αθφκε θαη κηθξέο αλσκαιίεο ησλ πηεξπγίσλ ζπλνδεχνληαη απφ πςειφ θίλδπλν
ζπλνδνχ αηξεζίαο ηνπ ΔΑΠ θαη αλσκαιηψλ ηνπ κέζνπ σηφο.
Δληνχηνηο, κεκνλσκέλε αηξεζία ηνπ ΔΑΠ, ρσξίο παξακφξθσζε ηνπ πηεξπγίνπ δελ είλαη
ζπάληα.
Σα θάησζη ζπζηήκαηα ηαμηλνκήζεσο ρξεζηκνπνηνχληαη:
 Ombredanne (1964)
 Altmann (1955)
 Τπνηαμηλφκεζε θαηά Cremers (1984)
 De La Cruz (1985)
 Schuknecht (1989)

α. ύζηεκα ηαμηλόκεζεο Ombredanne
Υαξαθηεξηζηηθά

Bαξχηεηα
Eιάζζσλ
ζπγγελήο
αηξεζία






Μείδσλ
ζπγγελήο
αηξεζία








Πηεξχγην θπζηνινγηθφ ή κηθξσηία βαζκνχ Η.
ΔΑΠ θπζηνινγηθφο ή ειαθξά ζηελσκέλνο.
Μέζνλ νπο ζπλήζσο θπζηνινγηθφ, αιιά ηα
νζηάξηα παξακνξθσκέλα ή θαη θαζεισκέλα.
Σ.Μ. θαη θνηιφηεηα ηπκπάλνπ είλαη ζπλήζσο
θπζηνινγηθά.
πρλέο νη αλσκαιίεο ηνπ πξνζσπηθνχ λεχξνπ.
Μηθξσηία βαζκνχ ΗΗ θαη ΗΗΗ.
Απνπζία ΔΑΠ θαη Σ.Μ.
Ζ ηπκπαληθή θνηιφηεηα είλαη ππνπιαζηηθή θαη
ππάξρνπλ ζεκαληηθέο αλσκαιίεο ή απνπζία ησλ
νζηαξίσλ.
πλήζεηο είλαη νη αλαηνκηθέο αλσκαιίεο ηνπ VII,
π.ρ. ράζκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ πφξνπ ή έθηνπε
πνξεία.

-14β. ύζηεκα ηαμηλόκεζεο Altmann
Bαξχηεηα

Υαξαθηεξηζηηθά

Oκάδα Η:
Ήπηεο παξακνξθψζεηο έμσ - κέζνπ
σηφο

Πηερύγιο: πλήζσο θπζηνινγηθφ ζε κέγεζνο, αιιά ζπρλά κε ειαθξέο
παξακνξθψζεηο.
ΕΑΠ: πλήζσο είλαη θπζηνινγηθφο. Eλίνηε είλαη ππνπιαζηηθφο ή
ππάξρεη κφλνλ ε έζσ κνίξα ηνπ.
Τ.Μ.: Φπζηνινγηθή ή ζνιεξή.
Μέζον οσς: Τπνπιαζηηθφ κέζν νπο, δπζκνξθίεο ζθχξαο - άθκνλνο,
αλσκαιίεο κπψλ θαη λεχξσλ κέζνπ σηφο, αγελεζία σνεηδνχο θαη
ζηξνγγχιεο ζπξίδνο.
Έζω οσς: Δλίνηε ππνπιαζία νξ. εκ. ζσιήλνο

Oκάδα ΗΗ:
Μέηξηεο παξακνξθψζεηο έμσ θαη
κέζνπ σηφο

Πηερύγιο: Μηθξσηία ηχπνπ Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ θαηά Marx.
ΕΑΠ: Yπνπιαζηηθφο ή απιαζηηθφο ή απνιήγεη ηπθιά κε ζπξίγγην ζε
ππνηππψδε Σ.Μ., ην νπνίν πεξηέρεη ρνινζηεάησκα.
Τσμπανικό οζηούν: Όηαλ ππάξρεη ζρεκαηίδεη ηελ πιάθα αηξεζίαο
(έμσ ηνίρσκα ηπκπάλνπ), αιιηψο ηελ ζρεκαηίδεη ν ρφλδξνο ηνπ
Reichert.
Mαζηοειδής: Πλεπκάησζε αηειήο ή απνχζα.
Μέζον οσς: πλήζεηο θαη ζνβαξέο αλσκαιίεο νζηαξίσλ θαη κπψλ. Σν
VII κπνξεί λα είλαη ππνπιαζηηθφ, κε αλψκαιε πνξεία ή θαη λα ιείπεη

Oκάδα ΗΗΗ:
νβαξέο παξακνξθψζεηο έμσ θαη
κέζνπ σηφο

Πηερύγιο: Μεγάιε παξακφξθσζε ή απνπζία πηεξπγίνπ.
ΕΑΠ: Απιαζία ηνπ πφξνπ.
Mαζηοειδής: Τπνπιαζηηθή κε απνπζία πλεπκάησζεο.
Μέζον οσς: Απφλ ή ζρηζκνεηδέο, κε εκβξπηθφ κεζέγρπκα ή ζπλδεηηθφ
ηζηφ. Οζηάξηα απφληα θαη αλσκαιίεο ηνπ πξνζσπηθνχ λ. Άληξν
ειιείπεη.
Έζω οσς: Αλσκαιίεο εκηθπθιίσλ ζσιήλσλ, θνριία, αίζνπζαο.

Τπνηαμηλόκεζε ηεο νκάδαο ΙΙ θαηά Altmann από ηνλ Cremers
Bαξχηεηα

Υαξαθηεξηζηηθά

Oκάδα ΗΗA

Oζηηθή αηξεζία ηκήκαηνο κφλνλ ηνπ ΔΑΠ

Oκάδα ΗΗΒ

Οιηθή νζηηθή αηξεζία ηνπ ΔΑΠ, θαζ’ φινλ ην κήθνο ηνπ

-15γ. ύζηεκα ηαμηλόκεζεο De la Cruz
Ο De la Cruz δηαπίζησζε φηη θαηά ηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο απνθαηαζηάζεσο
ησλ δπζπιαζηψλ ηνπ σηφο, νη θάησζη παξάγνληεο είλαη ζεκαληηθνί (Δηθ. 9-13):





Ζ πλεπκάησζε ηεο καζηνεηδνχο
Ζ θαηάζηαζε ηεο σνεηδνχο ζπξίδνο
Ζ παξνπζία αλσκαιηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ λεχξνπ
Ζ παξνπζία αλσκαιηψλ ηνπ έζσ σηφο

Α

Β

Γ
Δηθ. 9.

Α. Φπζηνινγηθφ νπο.
Β. Απφηνκε θάκςε θαη αλψκαιε πνξεία ηνπ πξνζσπηθνχ λεχξνπ.
Γ. Απνπζία πλεπκαηψζεσο ηεο καζηνεηδνχο. Ζ δεκηνπξγία ηεο θνηιφηεηαο ηνπ κέζνπ
σηφο είλαη αδχλαηε.
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Δηθ. 10. Πιήξεο απνπζία πλεπκαηψζεσο καζηνεηδνχο θαη επξεία Δπζηαρηαλή ζάιπηγγα
(βέινο).

Δηθ. 11. Κιεηζηή σνεηδήο ζπξίδα (βέινο).
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Δηθ. 12. Έθηνπε πνξεία ηεο ηπκπαληθήο κνίξαο ηνπ VII (βέινο) κε ράζκα ηνπ νζηείλνπ
πφξνπ.

Δηθ. 13. Ακθνηεξφπιεπξε απιαζία ιαβπξίλζσλ (βέιε), θαζψο θαη ηνπ κέζνπ θαη ηνπ
έμσ σηφο.

-18Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, ν De la Cruz εθάξκνζε ην ζχζηεκα ηαμηλνκήζεσο πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα.
ύζηεκα ηαμηλόκεζεο De la Cruz
Υαξαθηεξηζηηθά

Bαξχηεηα
Eιάζζoλεο
δπζπιαζίεο






Μείδνλεο
δπζπιαζίεο






Φπζηνινγηθή πλεπκάησζε καζηνεηδνχο
Φπζηνινγηθή σνεηδήο ζπξίδα
Πξνζσπηθφ λεχξν ζε ζρεηηθά θπζηνινγηθή
ζρέζε πξνο ηελ σνεηδή ζπξίδα
Φπζηνινγηθφ έζσ νπο
Πησρή πλεπκάησζε καζηνεηδνχο
Αλψκαιε σνεηδήο ζπξίδα ή απνπζία ηεο
Αλψκαιε πνξεία ηεο ππξακνεηδνχο κνίξαο
ηνπ πξνζσπηθνχ λεχξνπ (2ν γφλπ)
Αλσκαιίεο έζσ σηφο (ηδηαίηεξα ηεο
αίζνπζαο θαη ησλ εκηθπθιίσλ ζσιήλσλ)

χκθσλα κε ην ζχζηεκα απηφ, νη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζε δπζκνξθίεο ηεο 1εο
θαηεγνξίαο είλαη ζπλήζσο επηηπρείο, ελψ ζηελ 2ε θαηεγνξία ζπλήζσο είλαη αδχλαηεο.
δ. ύζηεκα ηαμηλόκεζεο Schuknecht
Ο Schuknecht ρξεζηκνπνίεζε 4 θαηεγνξίεο δπζκνξθηψλ (Δηθ. 14-21):
Υαξαθηεξηζηηθά

Bαξχηεηα
Tχπνο Α





ηέλσζε ηνπ ΔΑΠ.
Μπνξεί λα ππάξρεη ρνινζηεάησκα ηνπ πφξνπ.
Μέζν νπο θπζηνινγηθφ ή κε ειάρηζηεο αλσκαιίεο.

Tχπνο Β




Μεγαιχηεξε ζηέλσζε ηνπ ΔΑΠ.
Αλσκαιίεο κέζνπ σηφο ζπρλφηεξεο.

Tχπνο C









Oιηθή αηξεζία ηνπ ΔΑΠ.
ρεηηθά θπζηνινγηθή αλαηνκία ηνπ κέζνπ σηφο.
Καιή πλεπκάησζε.
Φπζηνινγηθή ζέζε ηνπ πξνζσπηθνχ λεχξνπ.
Oιηθή αηξεζία ηνπ ΔΑΠ.
Πησρή πλεπκάησζε κέζνπ σηφο.
Μείδνλεο αλσκαιίεο νζηαξίσλ θαη πξνζσπηθνχ λεχξνπ.

Tχπνο D
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Δηθ. 14. Σχπνο Α θαηά Schuknecht.

Δηθ. 15. Σχπνο Α θαηά Schuknecht: ηέλσζε ηνπ ΔΑΠ κε εθηεηακέλν ρνινζηεάησκα
ζην κέζν νπο θαη ηελ καζηνεηδή.
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Δηθ. 16. Σχπνο Β θαηά Schuknecht.

Δηθ. 17. Σχπνο Β θαηά Schuknecht: Δθζεζεκαζκέλε ζηέλσζε ηνπ ΔΑΠ.
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Δηθ. 18. Σχπνο C θαηά Schuknecht.

Δηθ. 19. Σχπνο C θαηά Schuknecht: Αηξεζία ΔΑΠ θαη ζχληεμε ζθχξαο – άθκνλνο.
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Δηθ. 20. Σχπνο D θαηά Schuknecht.

Δηθ. 21. Σχπνο D θαηά Schuknecht: Τπφιεηκκα εθηφπνπ νζηαξίνπ ζε θξνηαθηθφ κε
απνπζία πλεπκαηψζεσο.

-23Δθηφο απφ ηα αλσηέξσ 4 ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ
Jahrsdoerfer θαη έλα ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ γηα ρεηξoπξγηθή
απνθαηάζηαζε αηξεζίαο θαη δπζπιαζηψλ ηνπ κέζνπ σηφο. Οη πξνυπνζέζεηο ηεο
βαζκνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ γηα απνθαηάζηαζε είλαη:
 Απφδεημε ππαξθηήο θνριηαθήο ιεηηνπξγίαο κε αθνφγξακκα ή αθνπζηηθά πξνθιεηά
δπλακηθά.
 Απεηθνληζηηθή απφδεημε θπζηνινγηθνχ έζσ σηφο.
Ζ βαζκνιφγεζε απηή πεξηιακβάλεη ηηο εμήο παξακέηξνπο:
Παξάκεηξνο

Βαζκφο

Παξνπζία αλαβνιέσο

2

Αλνηρηή σνεηδήο ζπξίδα

1

Υψξνο κέζνπ σηφο

1

Πξνζσπηθφ λεχξν

1

χκπιεγκα ζθχξαο/άθκνλνο

1

Πλεπκάησζε καζηνεηδνχο

1

χλδεζε άθκνλνο-αλαβνιέσο

1

ηξνγγχιε ζπξίο

1

Δκθάληζε έμσ σηφο

1

ΤΝΟΛΟ

10

χκθσλα κε ηελ βαζκνινγία ηα απνηειέζκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ εμαηξεηηθά έσο
πησρά. Με βαζκνινγία ≤ 6, ε ηθαλνπνηεηηθή ρεηξνπξγηθή απνθαηάζηαζε δελ είλαη
εθηθηή.
Βαζκνινγία
10

Αλακελφκελα
απνηειέζκαηα
Δμαηξεηηθά

9

Πνιχ θαιά

8

Καιά

7

Ηθαλνπνηεηηθά

6

Οξηαθά

≤5

Πησρά
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ΙΙΙ. ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΔΩ ΜΟΝΟΝ ΣΩΝ ΓΤΠΛΑΙΩΝ
ΣΟΤ ΜΔΟΤ ΩΣΟ
Γηα ηαμηλφκεζε κφλνλ ησλ δπζπιαζηψλ ηνπ κέζνπ σηφο θαη ηδηαίηεξα ησλ
αλσκαιηψλ ηεο νζηηθήο αιχζνπ (Δηθ. 22-23) έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηα εμήο ζπζηήκαηα
ηαμηλνκήζεσο:
 Καηά Henner θαη Buckingham (1956)
 Καηά Arslan M, Giacomelli F (1965)
 Καηά House (1969)
 Καηά Teunissen & Cremers (1993).
Δμ απηψλ, επξχηεξα ρξεζηκνπνηείηαη ην ηειεπηαίν, ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηνλ
αθφινπζν Πίλαθα.

χζηεκα ηαμηλφκεζεο δπζπιαζηψλ κέζνπ σηφο θαηά Teunissen & Cremers
Σάμε

Υαξαθηεξηζηηθά

1

 πγγελήο αγθχισζε ηνπ αλαβνιέσο.

2

 Αγθχισζε ηνπ αλαβνιέσο κε ζπλνδφ θαη έηεξε
αλσκαιία ηεο νζηηθήο αιχζνπ.
 πγγελήο αλσκαιία ηεο νζηηθήο αιχζνπ, κε θηλεηή
βάζε αλαβνιέσο.
o Αζπλέρεηα νζηηθήο αιχζνπ
o Καζήισζε ζην επηηπκπάλην
 πγγελήο απιαζία ή κεγάιε δπζπιαζία
ζηξνγγχιεο ή σνεηδνχο ζπξίδνο.
o Απιαζία
o Γπζπιαζία (αλσκαιία VII ή αξηεξίαο
ηνπ αλαβνιέσο)

3

4
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Δηθ. 22. πγγελείο αλσκαιίεο νζηαξίσλ ηνπ κέζνπ σηφο.
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Δηθ. 23. πγγελείο αλσκαιίεο νζηαξίσλ ηνπ κέζνπ σηφο.

-27-

ΙV. ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΔΩ ΓΤΠΛΑΙΩΝ ΣΟΤ ΔΩ
ΩΣΟ
Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ δπζπιαζηψλ ηνπ έζσ σηφο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηα εμήο
ζπζηήκαηα ηαμηλνκήζεσο:
 Ormerod (1960)
 Schuknecht (1967)
 Suehiro & Sando (1979)
 Jackler et al. (1987)
Σα ζπζηήκαηα απηά ζηεξίδνληαη ζε δηάθνξεο ηζηνξηθέο αλαθνξέο δπζπιαζηψλ ηνπ έζσ
σηφο (Δηθ. 24-26), πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα.

Iζηνξηθέο αλαθνξέο ζπγγελψλ δπζπιαζηψλ έζσ σηφο
Aηειήο δηαρσξηζκφο ηνπ θνριία

1791

Mondini

1838

Cock

1864

Michel

Απιαζία σηηθήο θάςαο θαη VIII

1882

Scheibe

Φπζηνινγηθή σηηθή θάςα – Γπζπιαζία
πκελψδνπο θνριία - ζθαηξηθνχ θπζηηδίνπ

1907

Κνηλή θνηιφηεηα θνριία – ζπξίγγην ΚΝ

Siebenmann - Φπζηνινγηθή σηηθή θάςα – Γπζπιαζία
Bing
πκελψδνπο ιαβπξίλζνπ

Δηθ. 24. Απιαζία Michel.
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Δηθ. 25. Απιαζία Mondini (αξ.) θαη θπζηνινγηθφο θνριίαο (δε.) πξνο ζχγθξηζε.

Δηθ. 26. Απιαζία Scheibe.

-29α. ύζηεκα ηαμηλόκεζεο δπζπιαζηώλ έζω ωηόο θαηά Ormerod
Tχπνο
Michel
MondiniAlexander
BingSiebenmann
Scheibe

Υαξαθηεξηζηηθά
Πιήξεο απιαζία έζσ σηφο
Αηειήο δηαρσξηζκφο ηνπ θνριία θαη ζπλνδφο
αλσξηκφηεο αίζνπζαο - εκηθπθιίσλ ζσιήλσλ
Τπνπιαζία πκελψδνπο ιαβπξίλζνπ κε θαιά
ζρεκαηηζκέλν νζηέηλν ιαβχξηλζν
Γπζπιαζία πκελψδνπο θνριία θαη ζθαηξηθνχ
θπζηηδίνπ

β. ύζηεκα ηαμηλόκεζεο δπζπιαζηώλ έζω ωηόο θαηά Schuknecht
Tχπνο

Υαξαθηεξηζηηθά

Michel

Πιήξεο απιαζία έζσ σηφο

Mondini

Αηειήο αλάπηπμε νζηείλνπ θαη πκελψδνπο
ιαβπξίλζνπ
Γπζπιαζία πκελψδνπο θνριία θαη ζθαηξηθνχ
θπζηηδίνπ
Απιαζία πκελψδνπο θνριία

Scheibe
Alexander

γ. Γπζπιαζίεο έζω ωηόο θαηά Suehiro & Sando

-30δ. ύζηεκα ηαμηλόκεζεο ζπγγελώλ δπζπιαζηώλ ηνπ έζω ωηόο θαηά Jackler
(Δηθ. 27-28)
Α. Με απφληα ή δπζπιαζηηθφ θνριία
1. Πιήξεο απιαζία έζσ σηφο (Michel)
2. Κνηλή θνηιφηεηα θνριία: θνριίαο θαη αίζνπζα ζρεκαηίδνπλ
θνηλή θνηιφηεηα δίρσο εζσηεξηθή αξρηηεθηνληθή, θπζηνινγηθνί
ή δπζπιαζηηθνί εκηθχθιηνη ζσιήλεο
3. Κνριηαθή απιαζία: απιαζία θνριία, θπζηνινγηθή ή
δπζπιαζηηθή αίζνπζα θαη εκηθχθιηνη ζσιήλεο
4. Κνριηαθή ππνπιαζία: κηθξφ θνριηαθφ θαηάινηπν, θπζηνιν-γηθή
ή δπζπιαζηηθή αίζνπζα θαη εκηθχθιηνη ζσιήλεο
5. Αηειήο δηακεξηζκφο (Mondini): κηθξφο θνριίαο κε αηειή
δηαρσξηζκφ ησλ θιηκάθσλ, θπζηνινγηθή ή δπζπιαζηηθή
αίζνπζα θαη εκηθχθιηνη ζσιήλεο
B. Με θπζηνινγηθφ θνριία
1. Γπζπιαζία αίζνπζαο θαη νξηδνληίνπ εκηθπθιίνπ ζσιήλα:
επκεγέζεο αίζνπζα κε βξαρχ, δηεζηαικέλν εκηθχθιην ζσιήλα,
κε θπζηνινγηθνχο ηνπο άιινπο δχν ζσιήλεο
2. Δπκεγέζεο πδξαγσγφο ηεο αίζνπζαο: ζπλνδεχεηαη απφ
θπζηνινγηθνχο εκηθπθιίνπο ζσιήλεο, θπζηνινγηθή ή επκεγέζεο
αίζνπζα

Σέινο, παξαηίζεληαη νξηζκέλεο εηθφλεο (Δηθ. 29) απφ δπζπιαζίεο πηεξπγίσλ δηθνχ καο
πιηθνχ (Μαηεπηήξην Ηαζψ).
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Δηθ. 27. Κχξηεο δπζπιαζίεο έζσ σηφο θαηά Jackler.
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Δηθ. 28. ρέζε δπζπιαζηψλ έζσ σηφο θαηά Jackler θαη ζηαδηψλ εκβξπνινγηθήο
αλαπηχμεσο.
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α

Δηθ. 29. Γπζπιαζίεο πηεξπγηψλ λενγλψλ απφ ηνλ Διιεληθφ ρψξν.
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