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Πρόλογος

υπάρχουν λίγα πράγματα στην ιατρική και τη χειρουργική τα οποία μας χαρίζουν τόση 
προσωπική ικανοποίηση όση η επιμελής κλινική εξέταση, η οποία μπορεί να εντοπίσει 
την βλάβη και συχνά να αναγνωρίσει την αιτία της. Η αξία της δεν υποκαθίσταται 
από το γεγονός ότι η σύγχρονη ιατρική περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό βιοχημικών, 
απεικονιστικών και ηλεκτροδιαγνωστικών εξετάσεων. Η κλινική εξέταση αποκτά 
ιδιαίτερη αξία για τον ασθενή με περιφερική νευροπάθεια καθώς, αν και εξαιρετικά 
χρήσιμες, οι απεικονιστικές και οι ηλεκτροδιαγνωστικές εξετάσεις βοηθούν μόνο 
για «να βάλουν χρώμα στο τοπίο». Η αρχική προσέγγιση του ασθενούς θα πρέπει 
να περιλαμβάνει το ιατρικό ιστορικό και την επιμελή κλινική εξέταση. Ένα συχνό 
σφάλμα είναι η αντίληψη ότι το ηλεκτρομυογράφημα και οι δοκιμασίες νευρικής 
αγωγιμότητας μπορούν να υποκαταστήσουν την κλινική εξέταση της κινητικότητας 
και της αισθητικότητας. Κάθε άλλο! Πράγματι, ένας καλός στο ΗΜγ νευρολόγος 
πάντοτε εξετάζει το σκέλος ή την εν λόγω περιοχή του σώματος πριν από τον 
ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο. 

Άρθρα, εγχειρίδια και μονογραφές όπως το MRC Handbook έχουν δημοσιευθεί 
κατά το παρελθόν, άλλα δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην κλινική εξέταση και τις 
τεχνικές της. Ο Δρ. Russell, στο παρόν εγχειρίδιο, παρέχει την απαιτούμενη έμφαση 
στην κλινική εξέταση, σε συνδυασμό με λεπτομερή περιγραφή της ανατομίας των 
μείζονων περιφερικών νεύρων των άκρων και των κύριων κλάδων τους. Παράλληλα, 
παρέχει μία συστηματική προσέγγιση με την περιγραφή ειδικών τεχνικών για την 
κλινική εξέταση του κάθε νεύρου, συμπεριλαμβανομένου του βραχιόνιου και του 
πυελικού πλέγματος, βασιζόμενος στην αρχή ότι τα νεύρα τείνουν να νευρώνουν τους 
μυς κατά διαδοχικό τρόπο. Με τον τρόπο αυτό, κλινικές οντότητες όπως η αναστόμωση 
Martin-Gruber και το σύνδρομο του πρόσθιου μεσόστεου νεύρου είναι ευκολότερο να 
γίνουν κατανοητά και να έρχονται στη μνήμη όταν χρειάζεται στην κλινική πράξη. 

Επιπλέον, ο Δρ. Russell παρέχει χρήσιμες κλινικές πληροφορίες σχετικά με τις 
παθήσεις των περιφερικών νεύρων, τις πιεστικές νευροπάθειες και άλλα σχετικά 
σύνδρομα. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται με αρκετές λεπτομέρειες στα κεφάλαια 
των περιφερικών νεύρων των κάτω άκρων, ενώ σε ολόκληρο το σύγγραμμα, σωστά 
επιλεγμένες, ευανάγνωστες και επεξηγηματικές φωτογραφίες συμβάλλουν σημαντικά 
στην κατανόηση και αφομοίωση του κειμένου. 
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Ο αναγνώστης θα ενθουσιαστεί με τη μελέτη αλλά και την εφαρμογή στην κλινική 
πράξη των γνώσεων που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο: Κλινική Εκτίμηση της 
Βλάβης των Περιφερικών Νεύρων: Ανατομική Προσέγγιση. Το σύγγραμμα αυτό 
αποτελεί ευπρόσδεκτη συμβολή στη νευρολογική βιβλιογραφία.

David G. Kline, M.D. 
Boyd Professor 

Louisiana State University Health Science Center 
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Πρόλογος της
Αγγλικής Έκδοσης

Μετά την ολοκλήρωση της ειδικότητάς μου στη νευροχειρουργική, αποφάσισα να 
μελετήσω τη διάγνωση και χειρουργική θεραπεία των παθήσεων των περιφερικών 
νεύρων. Ωστόσο, κατά την προετοιμασία μου για το σκοπό αυτό, συνειδητοποίησα ότι 
υπήρχαν λίγα βιβλία στη σχετική βιβλιογραφία τα οποία παρείχαν οδηγίες και τεχνικές 
σχετικά με την κλινική εξέταση των ασθενών με εστιακές περιφερικές νευροπάθειες. 
Εξεπλάγην, αναλογιζόμενος τη συχνότητα με την οποία οι παθήσεις αυτές απαντώνται 
στην κλινική πράξη. 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ένα τέτοιο σύγγραμμα, συνέλεξα τις σημειώσεις 
μου κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσής μου στις παθήσεις των περιφερικών νεύρων 
και τις οργάνωσα σε ένα σύγγραμμα με σκοπό να εκπαιδευτεί ο αναγνώστης στην 
κλινική εξέταση και τη διάγνωση των ασθενών με πιθανή περιφερική νευροπάθεια. 
Το σύγγραμμα αυτό περιλαμβάνει την ανατομία του κάθε περιφερικού νεύρου, 
φωτογραφίες οι οποίες απεικονίζουν τις τεχνικές κλινικής εξέτασης των μυών και 
συζητήσεις σχετικά με την εντόπιση και τη διάγνωση των αντίστοιχων παθήσεων. 
Η πλήρης και σωστή γνώση των ανατομικών σχέσεων είναι απαραίτητη για την 
κλινική εξέταση των ασθενών με νευροπάθειες και το γεγονός αυτό επισημαίνεται σε 
ολόκληρο το βιβλίο. 

Πολλές και συχνά πολύπλοκες ανατομικές παραλλαγές παρατηρούνται συχνά στο 
περιφερικό νευρικό σύστημα. Το γεγονός αυτό καθιστά τη γνώση της ανατομίας 
αυτού ιδιαίτερα δύσκολη. για το λόγο αυτό, στο παρόν βιβλίο περιέλαβα μόνο τις 
περισσότερο συχνές ανατομικές παραλλαγές, χρησιμοποιώντας σχήματα και εικόνες, 
και λιτό και περιεκτικό κείμενο για επεξήγηση και κατανόηση. Οι λιγότερο συχνές 
παραλλαγές, οι οποίες, ωστόσο, είναι εξίσου σημαντικές παρατέθηκαν διακριτικά στο 
τέλος των αντίστοιχων ενοτήτων, με έντονη γραφή σαν σημειώσεις. Άλλες ανατομικές 
παραλλαγές και εναλλακτικές τεχνικές κλινικής εξέτασης των μυών παραλήφθηκαν 
για απλοποίηση του συγγράμματος.

Η μονογραφή αυτή περιλαμβάνει οκτώ κεφάλαια. Ξεκινά με την περιγραφή των 
τριών μείζονων νεύρων των άνω άκρων, το μέσο, το ωλένιο και το κερκιδικό νεύρο. Τα 
νεύρα αυτά συζητώνται πρώτα, ώστε το βραχιόνιο πλέγμα από το οποίο προέρχονται να 
συζητηθεί στη συνέχεια σε ανεξάρτητο κεφάλαιο, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό 
την κατανόηση, τη σύνθετη ανατομία και παθολογία του. Η συζήτηση σχετικά με το  
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βραχιόνιο πλέγμα διαιρέθηκε σε δύο κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει μία 
ανασκόπηση της ανατομίας και της κλινικής εξέτασης των μυών που νευρούνται από 
τους μικρότερους κλάδους του βραχιόνιου πλέγματος, ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει 
μία γενικότερη προσέγγιση της εντόπισης και της διάγνωσης των παθήσεων αυτού. 
Τα τελευταία τρία κεφάλαια αφορούν τα κάτω άκρα, τα οποία συχνά παραμελούνται 
σε άλλα παρόμοια εγχειρίδια. Aντίθετα, στο παρόν βιβλίο, τα κάτω άκρα συζητώνται 
με την ίδια λεπτομέρεια με τα άνω άκρα. Με τον ίδιο τρόπο, τα μείζονα νεύρα των 
κάτω άκρων περιγράφονται αρχικά και στο τέλος των κεφαλαίων αυτών συζητάται το 
οσφυοϊερό πλέγμα.

Οι περιφερικές πιεστικές νευροπάθειες είναι συχνές και αποτελούν αντικείμενο της 
κλινικής πράξης των ιατρών πολλών ειδικοτήτων. Ελπίζω, ότι το παρόν σύγγραμμα 
θα καταστήσει την κλινική εξέταση και τη διάγνωση των παθήσεων των περιφερικών 
νεύρων περισσότερο κατανοητή για όλους.
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Πρόλογος της
Ελληνικής Έκδοσης

Η μετάφραση του συγγράμματος  του Stephen M. Russel  "Κλινική Εκτίμηση της 
Βλάβης των Περιφερικών Νεύρων" αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα σημαντικό βοήθημα 
για τους ιατρούς που εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην διάγνωση και αντιμετώπιση 
των βλαβών των περιφερικών νεύρων. 

Η ανάπτυξη των περιεχομένων πραγματοποιείται σε οκτώ κεφάλαια τα οποία 
περιλαμβάνουν ανατομικές ενότητες που πραγματεύονται την κλινική εκτίμηση και τις 
παθήσεις των περιφερικών νεύρων των  άκρων και της πυέλου.

Εξαιρετικά πολύτιμο είναι ότι κάθε κεφάλαιο είναι δομημένο με συγγραφική 
αρτιότητα που περιλαμβάνει χωρίς άσκοπη λεπτομερειακή περιγραφή ουσιαστική 
επισήμανση των πλέον χρήσιμων σημείων που θα βοηθήσουν στην επιτυχημένη 
κατανόηση και διάγνωση της βλάβης των περιφερικών νεύρων.

 Το κάθε κεφάλαιο αναφέρεται σε ένα μείζον νευρικό πλέγμα και περιλαμβάνει 
την απαραίτητη ανατομία της κατανομής του συγκεκριμένου νεύρου, καθώς  και τις 
ιδιαιτερότητες του ανά περιοχή. Επιπρόσθετα περιλαμβάνει μία ιδιαίτερα χρήσιμη 
κλινική εκτίμηση της ακεραιότητας του νεύρου, με βάση την εκτίμηση της λειτουργίας 
των  μυικών ομάδων που νευρούνται από το νεύρο, καθώς και τις αντίστοιχες περιοχές 
αισθητικής νεύρωσης. Τέλος, αναφέρεται σε σημαντικές νοσολογικές οντότητες στις 
οποίες εμπλέκεται το εξεταζόμενο νεύρο. Όλα αυτά αποδίδονται με λιτή περιεκτική 
ανάπτυξη αποφεύγοντας περιττολογίες και άσκοπες επαναλήψεις που πιθανόν να 
οδηγούν σε σύγχυση. Το όλο εγχείρημα παρουσιάζει απλή, οργανωμένη και ομοιογενή 
δομή που ενισχύεται και συμπληρώνεται από υψηλής ευκρίνειας εικόνες και κατανοητά 
σχήματα με ιδιαίτερες επεξηγήσεις.

Ένα τέτοιο εγχειρίδιο έχει αναμφίβολα ξεχωριστή θέση στην βιβλιογραφία των 
περιφερικών νεύρων και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο μετάδοσης και εμπέδωσης 
γνώσεων.

Αναστάσιος Β. Κορομπίλιας 
Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
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Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συγγραφείς αρκετών βιβλίων σχετικά με τη 

Ο Δρ. Kline Κατα τΗΝ ΕΚπαΙΔΕυΣΗ ΣτΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕξΕταΣΗ 

ΚαΙ τΙΣ παθΗΣΕΙΣ τωΝ πΕρΙφΕρΙΚωΝ ΝΕυρωΝ – 2005
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διάγνωση και χειρουργική θεραπεία των παθήσεων των περιφερικών νεύρων τα οποία 
μελέτησα κατά την ειδικότητα και εξειδίκευσή μου, καθώς πολλές από τις γνώσεις, 
πληροφορίες και εικόνες του παρόντος συγγράμματος αποτελούν απλά μία περίληψη 
ή σύνοψη αυτών των περισσότερο περιεκτικών επιστημονικών συγγραμμάτων. Στα 
βιβλία αυτά περιλαμβάνονται τα εξής: Focal Peripheral Neuropathies του John Stew-
art, Nerve Injuries: Operative Results for Major Nerve Injuries, Entrapments, and Tu-
mors των David Kline και Alan Hudson, Surgery of the Peripheral Nerve των Susan 
Mackinnon και Lee Dellon, Operative Nerve Repair and Reconstruction του Richard 
Gelberman, Peripheral Nerve Lesions των G. Penkert και H. Fansa, Nerve Injury and 
Repair του Goran Lundborg, και οι εξαίρετες εικόνες του Peripheral Neurology: Case 
Studies του Jay Liveson.
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Διαγνωστική Ανατομία 
του Μέσου Νεύρου
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Το μέσο νεύρο σχηματίζεται από τη συμβολή τεσσάρων νευρικών ριζών του βραχιόνιου πλέγματος 
(Α6-Θ1) και διατηρεί μια «μέση» πορεία κατά μήκος της πορείας του στο άνω άκρο: κατά μήκος του έσω 
μεσομύϊου διαφράγματος μεταξύ δικέφαλου και τρικέφαλου βραχιόνιου μυός, στον αγκωνιαίο βόθρο 
και πιο περιφερικά στη περιοχή του καρπού - το μέσο νεύρο βρίσκεται πάντα στο ανατομικό κέντρο 
του άνω άκρου. Από λειτουργική άποψη, νευρώνει βασικούς μυς του χεριού, συμπεριλαμβανομένων 
και αυτών που είναι υπεύθυνοι για την κάμψη του καρπού και τις κινήσεις των τριών πρώτων δακτύλων.

Η πίεση του μέσου νεύρου στην περιοχή του καρπού οδηγεί στο σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα, 
την πιο συχνή περιφερική παγίδευση νεύρου στην κλινική πράξη.

  Ανατομική Πορεία

Bραχίονας

Οι νευρικές ίνες που σχηματίζουν το μέσο νεύρο προέρχονται από το έξω και έσω δευτερεύον στέλεχος 
του βραχιόνιου πλέγματος, με το έξω στέλεχος να παρέχει κυρίως αισθητικούς νευράξονες των Α6 και 
Α7 ριζών και το έσω στέλεχος να παρέχει κυρίως κινητικούς νευράξονες από τα Α8 και Θ1 νωτιαία 
νεύρα. Συνεπώς, το κινητικό μέρος επιτελείται κυρίως από το εσω δευτερεύον στέλεχος. Με βάση την 
ανατομική σχέση του βραχιόνιου πλέγματος με τη μασχαλιαία αρτηρία βαθιά μέσα  στον ελάσσονα 
θωρακικό μυ, τα στελέχη του βραχιόνιου πλέγματος ορίζονται ως έσω,έξω και οπίσθιο δευτερεύον 
στέλεχος. Με βάση αυτή την ονοματολογία, όταν βλέπουμε το άνω άκρο από την έσω πλευρά σε σχέση 
με τη μασχάλη, το έσω δευτερεύον στέλεχος πορεύεται επί τα εντός της μασχαλιαίας αρτηρίας και το 
έξω δευτερεύον στέλεχος  πορεύεται επί τα εκτός αυτής. Οι τελικές διακλαδώσεις του άνω και κάτω 
στελέχους ενώνονται για να σχηματίσουν το μέσο νεύρο, δημιουργώντας  μια συμβολή σχήματος Υ 
πάνω στην βραχιόνιο αρτηρία. Αφού σχηματιστεί, το μέσο νεύρο πορεύεται στο άνω άκρο διατηρώ-
ντας μια στενή σχέση με την βραχιόνια αρτηρία.

Το μέσο νεύρο παραμένει επί τα εκτός και άνωθεν της βραχιόνιας αρτηρίας καθώς αυτό κατέρχεται 
στο άνω άκρο. Πορεύεται πρόσθια και παράλληλα με το έσω μεσομυϊο διάφραγμα το οποίο χωρίζει τον 
τρικέφαλο από τους καμπτήρες μυς του βραχίονα (δηλαδή από τον δικέφαλο και τον πρόσθιο βραχι-
όνιο μυ) (Eικ. 1-1). Βλέποντας το άνω άκρο από την έσω πλευρά, δηλαδή όταν βρίσκεται σε απαγωγή 
και έξω στροφή, το μέσο νεύρο ακολουθεί μέση πορεία προς τον αγκωνιαίο βόθρο. Στο κάτω ήμισυ του 
βραχίονα, το μέσο νεύρο διασταυρώνεται με την βραχιόνια αρτηρία και μετά παραμένει επί τα εντός 
αυτής αφότου περάσει κάτω από την απονεύρωση του δικέφαλου (ωλένιος καταφυτικός τένοντας του 
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Εικόνα 1–1      Πορεία του μέσου νεύρου στον βραχίονα. Το μέσο νεύρο παραμένει επί τα εκτός και άνωθεν της 
βραχιόνιας αρτηρίας καθώς αυτό κατέρχεται το άνω άκρο. Στο κάτω ήμισυ του βραχίονα, το μέσο νεύρο δια-
σταυρώνεται με τη βραχιόνια αρτηρία και μετά παραμένει επί τα εντός αυτής αφότου περάσει κάτω από την 
απονεύρωση του δικέφαλου.

δικεφάλου) στο άνω τμήμα του αντιβραχίου. Το μέσο νεύρο ΔΕΝ νευρώνει κανένα μυ και γενικά δεν 
χορηγεί κανένα κλάδο στο βραχίονα.

    Υπάρχουν κάποιες παραλλαγές του μέσου νεύρου στον βραχίονα. (1), οι νευρικές ίνες οι οποίες προέρχονται 
από το έσω και έξω δευτερεύον στέλεχος και σχηματίζουν το μέσο νεύρο μπορεί να μην ενωθούν στο ύψος της 
μασχάλης αλλά σε οποιοδήποτε ύψος του βραχίονα ακόμα και πολύ χαμηλά στο επίπεδο δηλαδή του αγκώνα.  
(2), οι νευρικές ίνες μπορούν εναλλακτικά να ενωθούν κάτω από τη μασχαλιαία/βραχιόνιο αρτηρία αντί για πά-
νω από αυτές για να σχηματίσουν το μέσο νεύρο. (3), σε μερικά άτομα η έξω συμβολή του μέσου νεύρου που 
προέρχεται από το έξω δευτερεύον στέλεχος είναι πολύ μικρή, με την πλειοψηφία των  νευρικών ινών από τα Α6 
και Α7 νωτιαία νεύρα να πορεύονται στο μυοδερματικό νεύρο, απλά για να επιστρέψουν στο μέσο νεύρο μέσω 
μιας επικοινωνίας περίπου στη μεσότητα του βραχίονα. Αυτή η προσωρινά λάθος πορεία των νευρικών ινών δεν 
είναι ασύνηθες φαινόμενο, μοιάζει σαν οι νευρικές ίνες να πήραν μία λάθος στροφή κατά τη διάρκεια της ανά-
πτυξης, να ρώτησαν για οδηγίες και να βρήκαν το σωστό δρόμο εντέλει. 

Αγκωνιαίος Βόθρος

Στον αγκώνα η ανατομική πορεία του μέσου νεύρου γίνεται πιο περίπλοκη. Εισέρχεται στον αγκω-
νιαίο βόθρο επί τα εντός του δικέφαλου βραχιόνιου μυός περνώντας πάνω από τον πρόσθιο βραχι-
όνιο μυ  που χωρίζει το μέσο νεύρο από το κάτω τριτημόριο του βραχιόνιου οστού. Εδώ, το μέσο 
νεύρο διέρχεται κάτω από τρία διαδοχικά τόξα ή σωλήνες, φέρνοντάς το στα βαθύτερα στρώματα του 
αντιβραχίου για να αναδυθεί στο κάτω τριτημόριο του αντιβραχίου πριν φτάσει στο χέρι (Eικ. 1-2).  

Κεφαλική φλέβα

'Εξω δευτερεύον στέλεχος

Έσω δευτερεύον στέλεχος

Μυοδερματικό νεύρο

Ωλένιο νεύρο

Δελτοειδής μυς

Κορακοβραχιόνιος μυς

Βραχιόνια αρτηρία
Δικέφαλος βραχιόνιος μυς

Βραχιόνια φλέβα
Μέσο νεύρο

Τρικέφαλος βραχιόνιος μυς 
(έσω κεφαλή)

Άνω ωλένια παράπλευρη αρτηρία

Βραχιόνιος μυς

Κάτω ωλένια παράπλευρη αρτηρία

Απονεύρωση του δικέφαλου 
βραχιόνιου μυός

Έσω επικόνδυλος

Βασιλική φλέβα
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Εικόνα 1–2      Η πορεία του μέσου νεύρου στο αντιβράχιο. Στο αγκωνιαίο βόθρο το μέσο νεύρο διέρχεται κάτω 
από τρία διαδοχικά τόξα ή σωλήνες (απονεύρωση του δικέφαλου, στρογγύλος πρηνιστής και επιπολής κοινός 
καμπτήρας των δακτύλων), φέρνοντάς το στα βαθύτερα στρώματα του αντιβραχίου για να αναδυθεί στο κάτω 
τριτημόριο του αντιβραχίου πριν φτάσει στο χέρι.

Το πρώτο τόξο αποτελεί η απονεύρωση του δικεφάλου (lacertus fibrosis), η οποία είναι ένα παχύ 
στρώμα περιτονίας που συνδέει το δικέφαλο μυ με το εγγύς τμήμα του συνόλου των καμπτήρων μυών 
του αντιβραχίου. Η ψηλάφηση του μέσου νεύρου είναι δυνατή πριν την εισοδό του στην απονεύ-
ρωση σε ένα σημείο που βρίσκεται δυο δάκτυλα κεντρικότερα και δύο δάκτυλα επί τα εκτός του έσω 
επικόνδυλου του βραχιόνιου. Κάτω από την απονεύρωση, ο τένοντας του δικεφάλου και η βραχιόνια 
αρτηρία βρίσκονται επί τα εκτός, ενώ η βραχιόνια κεφαλή του στρογγύλου πρηνιστή μυός βρίσκεται 
επί τα εντός του μέσου νεύρου (Eικ. 1-3).

Σε μικρή απόσταση από το κεντρικό χείλος της απονεύρωσης του δικεφάλου το μέσο νεύρο περνά 
κάτω από μια δεύτερη δομή, τη βραχιόνια κεφαλή του στρογγύλου πρηνιστή μυός. Ο στρογγύλος 
πρηνιστής είναι ένας μυς σχήματος Υ με το κάτω σκέλος του Υ να καταφύεται στην κερκίδα περιφε-
ρικά και προς τα έξω. Βλέποντας τον αγκωνιαίο βόθρο από μπροστά με το αντιβράχιο σε υπτιασμό 
και τον αγκώνα σε έκταση, οι δύο κεφαλές του στρογγύλου πρηνιστή μυός επικαλύπτονται. Η μεγα-
λύτερη και πιο επιφανειακή κεφαλή εκφύεται από το βραχιόνιο (βραχιόνια κεφαλή) και η μικρότερη 
που βρίσκεται πιο εν τω βάθει εκφύεται από την κορωνοειδή απόφυση της ωλένης (ωλένια κεφαλή).  
Το μέσο νεύρο περνά ακριβώς μέσα από τη διχάλα του Υ.

Α
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Στρογγύλος πρηνιστής μυς
(βραχιόνιος, επιπολής κεφαλή)

Ομάδα των καμπτήρων/πρηνιστών  
μυών του καρπού

Στρογγύλος πρηνιστής μυς
(ωλένια, εν τω βάθει κεφαλή)

Επιπολής κοινός καμπτήρας 
των δακτύλων μυς

Εν τω βάθει καμπτήρες μύες 
του αντιβραχίου

Πρόσθιο μεσόστεο νεύρο

Μέσο νεύρο

Αισθητικός παλαμιαίος κλάδος

Τένοντας του μακρού παλαμικού μυός

Βραχιόνιος αρτηρία

Στρογγύλος πρηνιστής μυς 
(κερκιδική κεφαλή)

Κερκιδική αρτηρία

Τένοντας του κερκιδικού 
καμπτήρα του καρπού μυός
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Εικόνα 1–3      Εγκάρσια διατομή του μέσου νεύρου στον αγκωνιαίο βόθρο. Η απονεύρωση του δικεφάλου βρί-
σκεται επιπολής, ο πρόσθιος βραχιόνιος μυς εν τω βάθει, ο τένοντας του δικεφάλου και η βραχιόνια αρτηρία επί 
τα εκτός, και η βραχιόνια κεφαλή του στρογγύλου πρηνιστή  μυός βρίσκεται επί τα εντός. 

Αμέσως μετά το στρογγύλο πρηνιστή το μέσο νεύρο περνά κάτω από μια τρίτη δομή: τις δύο κεφαλές 
του επιπολής κοινού καμπτήρα των δακτύλων. Η  βραχιονιοωλένια κεφαλή του μυός βρίσκεται επί τα 
εντός και η κερκιδική κεφαλή επί τα εκτός. Οι δύο κεφαλές του επιπολής καμπτήρα των δακτύλων μυός 
σχηματίζουν ένα άλλο Υ μέσα από το οποίο το μέσο νεύρο διέρχεται αλλά σε αντίθεση με το στρογγύλο 
πρηνιστή όταν το αντιβράχιο βρίσκεται σε υπτιασμό και ο αγκώνας σε έκταση οι δύο κεφαλές του δεν 
επικαλύπτονται. Σχηματίζεται μια ινώδης οροφή μεταξύ των δύο αυτών κεφαλών κάτω από την οποία 
περνά το μέσο νεύρο.

    Παραλλαγές σε αυτήν την περιοχή αφορούν είτε το στρογγύλο πρηνιστή είτε τον επιπολής κοινό καμπτήρα των 
δακτύλων μυ που μπορούν να φέρονται με μία κεφαλή και η κεντρική τους έκφυση να διαφέρει. Αυτές οι μυϊκές 
παραλλαγές πιθανότατα δημιουργούν καταστάσεις που προδιαθέτουν σε παγίδευση του μέσου νεύρου στον 
αγκωνιαίο βόθρο.

Αντιβράχιο 

Το μέσο νεύρο στο αντιβράχιο πορεύεται μεταξύ του επιπολής και του εν τω βάθει καμπτήρα των 
δακτύλων. Πιο συγκεκριμένα, το μέσο νεύρο βρίσκεται στο έξω χείλος του εν τω βάθει καμπτήρα 
των δακτύλων κοντά στον μακρό καμπτήρα του αντίχειρα με το οποίο γειτνιάζει με την εξωτερική 
του πλευρά. Περίπου στο ένα τρίτο της διαδρομής του στο αντιβράχιο, το μέσο νεύρο χορηγεί από τη 
ραχιαία και έξω επιφάνειά του ένα σημαντικό κλάδο που ονομάζεται πρόσθιο μεσόστεο νεύρο. Αφού 
σχηματισθεί το νεύρο αυτό πέρνα εν τω βάθει στο αντιβράχιο μεταξύ κερκίδας και ωλένης πάνω στο 
μεσόστεο υμένα ανάμεσα και κάτω από τις μυϊκές γαστέρες του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων 
και του μακρού καμπτήρα του αντίχειρα. Το νεύρο αυτό καταλήγει στο κάτω τριτημόριο του αντιβρα-
χίου εν τω βάθει του τετράγωνου πρηνιστή μυός.

Το κύριο τμήμα του μέσου νεύρου συνεχίζει την πορεία του περιφερικά και 5 εκ. κεντρικότερα από 
την πτυχή του καρπού γίνεται επιπολής πορευόμενο επί τα εντός του τένοντα του κερκιδικού καμπτήρα 
του καρπού. Ο τένοντας αυτός προβάλλει στην καμπτική επιφάνεια του καρπού (εξωτερικά της μέσης 
γραμμής) όταν ο καρπός κάμπτεται υπό αντίσταση. Ο τένοντας του μακρού παλαμικού, όταν υπάρχει, 
βρίσκεται επί τα εντός του μέσου νεύρου στον καρπό. Βρισκόμενο επιφανειακά και πριν να εισέλθει στον 
καρπιαίο σωλήνα, το μέσο νεύρο χορηγεί έναν αμιγώς αισθητικό κλάδο, τον παλαμιαίο δερματικό κλάδο  
ο οποίος πορεύεται επιφανειακά του καρπιαίου σωλήνα και διανέμεται στο δέρμα των δύο έξω τριτη-
μορίων της παλάμης (κερκιδικό ήμισυ της παλάμης), κυρίως στην περιοχή του θέναρος. Περιστασιακά,  
ο κλάδος αυτός περνά μέσα από δικό του σωλήνα δια του εγκαρσίου συνδέσμου του καρπού.

Βραχιόνια αρτηρία Απονεύρωση του δικεφάλου

Μέσο νεύρο

Στρογγύλος πρηνιστής μυς

Πρόσθιος βραχιόνιος μυς

Τένοντας του 
δικεφάλου

Δεξί άνω άκρο (περιφερική άποψη)
Μέση ή λοξή φλέβα του αγκώνα
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Εικόνα 1–4      Εγκάρσια διατομή εννέα του καρπιαίου σωλήνα. Από παλαμιαία άποψη, το μέσο νεύρο είναι η πιο 
επιπολής διερχόμενη δομή από τις εννιά που περνάνε μέσα από τον καρπιαίο σωλήνα οι οποίες είναι: ο τένοντας 
του μακρού καμπτήρα του αντίχειρα, τέσσερεις επιπολής καμπτήρες τένοντες και τέσσερεις εν τω βάθει κα-
μπτήρες τένοντες.

Η βραχιόνια αρτηρία περνά κάτω από την απονεύρωση του δικεφάλου και διχάζεται στην κερκιδική 
και ωλένια αρτηρία. Η κερκιδική αρτηρία πορεύεται περιφερικά κοντά στο επιπολής αισθητικό κλάδο 
του κερκιδικού νεύρου, ενώ η ωλένια αρτηρία περνά εν τω βάθει της ομάδας των καμπτήρων/πρηνι-
στών μυών του αντιβραχίου και υπό του μέσου νεύρου. Στο κάτω τριτημόριο του αντιβραχίου η ωλένια 
αρτηρία βρίσκεται σε στενή σχέση με το ωλένιο νεύρο και μαζί πορεύονται προς τον καρπό. Στον αγκω-
νιαίο βόθρο, πριν να διέλθει κάτω από το μέσο νεύρο, η ωλένια αρτηρία χορηγεί την κοινή μεσόστεα 
αρτηρία η οποία αμέσως μετά χωρίζεται σε πρόσθια και οπίσθια μεσόστεα αρτηρία. Η πρόσθια μεσό-
στεος αρτηρία περνά περιφερικά μαζί με το πρόσθιο μεσόστεο νεύρο, εν τω βάθει και ανάμεσα του 
μακρού καμπτήρα του αντίχειρα και του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων.

Καρπός/ Χέρι

Το μέσο νεύρο περνά στο κέντρο του καρπού μέσα από τον καρπιαίο σωλήνα. Για ευκολία μπορούμε 
να παρομοιάσουμε τον καρπιαίο σωλήνα σαν ένα αναποδογυρισμένο τραπέζι. Η κορυφή του τραπε-
ζιού αποτελείται από τα οστά του καρπού ενώ τα πόδια του τραπεζίου σχηματίζονται από  το άγκι-
στρο του αγκιστρωτού και το πισοειδές οστούν προς τα έσω, και από το φύμα του μείζονος πολυ-
γώνου και τον κάτω πόλο του σκαφοειδούς προς τα έξω. Ο  παχύς εγκάρσιος σύνδεσμος του καρπού 
απλώνεται στα πόδια του τραπεζιού σαν χαλί σε πάτωμα. Από παλαμιαία άποψη, το μέσο νεύρο 
είναι η πιο επιπολής διερχόμενη δομή από τις εννέα που περνάνε μέσα από τον καρπιαίο σωλήνα οι 
οποίες είναι: ο τένοντας του μακρού καμπτήρα του αντίχειρα, τέσσερεις επιπολής καμπτήρες τένο-
ντες και τέσσερεις εν τω βάθει καμπτήρες τένοντες (Eικ. 1-4). Ο τένοντας του μακρού παλαμικού δεν 
περνά μέσα από τον καρπιαίο σωλήνα αλλά προσφύεται πιο εγγύς στην επιφανειακώς ευρισκόμενη 
παλαμιαία περιτονία. Ο κερκιδικός καμπτήρας του καρπού επίσης δεν διέρχεται από τον καρπιαίο 
σωλήνα αλλά μέσα από δικό του μικρό σωλήνα που βρίσκεται επί τα εκτός του καρπιαίου σωλήνα και 
καταφύεται στο δεύτερο μετακάρπιο οστούν. 
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Βραχύς απαγωγός 
του αντίχειρα

Αντιθετικός 
του αντίχειρα

Κερκιδικός καμπτήρας 
του καρπού

Mείζον πολύγωνο

Μακρός καμπτήρας 
του αντίχειρα

Έλασσον πολύγωνο
Κεφαλωτό

Επιπολής κοινός καμπτήρας 
των δακτύλων x 4

Μακρός 
παλαμικός

Μέσο νεύρο

Ωλένια αρτηρία

Ωλένιο νεύρο

Απαγωγός του μικρού 
δακτύλου

Εν τω βάθει κοινός καμπτήρας 
των δακτύλων x 4Αγκιστρωτό

Έξω πλευρά

Έσω πλευρά
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Εικόνα 1–5      Κινητική νεύρωση του μέ-
σου νεύρου. Το μέσο νεύρο δεν νευρώνει 
κανένα μυ στο βραχίονα. Ωστόσο, νευρώ-
νει πολλούς μυς του αντιβραχίου και του 
χεριού, οι οποίοι συμβάλλουν στον πρηνι-
σμό του αντιβραχίου, την κάμψη του καρ-
πού, την κάμψη των τριών πρώτων κυρίως 
δακτύλων, την αντίθεση και απαγωγή του 
αντίχειρα.

Αφού διέλθει από τον καρπιαίο σωλήνα, το μέσο νεύρο χορηγεί έναν κλάδο προς την κερκιδική πλευρά: 
τον κινητικό κλάδο του θέναρος (ή παλίνδρομος κινητικός κλάδος του θέναρος). Στη συνέχεια, στο 
βάθος της παλάμης το μέσο νεύρο χωρίζεται σε δύο κλάδους, τον κερκιδικό και τον ωλένιο. Ο κερκι-
δικός κλάδος χωρίζεται στο κοινό δακτυλικό νεύρο του αντίχειρα και στο ίδιο δακτυλικό νεύρο του 
κερκιδικού ημίσεως του δείκτη. Το πρώτο νεύρο με τη σειρά του διακλαδίζεται στα δύο ίδια δακτυλικά 
νεύρα του αντίχειρα. Ο ωλένιος κλάδος χωρίζεται στα κοινά δακτυλικά νεύρα του δεύτερου και τρίτου 
μεσοδακτύλιου διαστήματος που με την σειρά τους δίνουν τα ίδια δακτυλικά νεύρα. Ο ωλένιος και ο 
κερκιδικός κλάδος του μέσου νεύρου διατρέχουν εν τω βάθει (ή ραχιαία) του επιπολής παλαμιαίου 
τόξου αλλά πορεύονται επιπολής των τενόντων των καμπτήρων.

     Πολλές παραλλαγές αφορoύν την έκφυση και την πορεία του κινητικού κλάδου του θέναρος. Για παράδειγμα, 
μπορεί να έχει την έκφυση του μέσα στον καρπιαίο σωλήνα, να διαπερνά τον εγκάρσιο σύνδεσμο του καρπού 
ώστε να έχει μια πιο ευθεία πορεία προς τους μυς του θέναρος ακόμα και να αναδυθεί από την ωλένια πλευρά 
του μέσου νεύρου όπου και θα διασχίσει εν τω βάθει ή επιπολής το μέσο νεύρο για να φτάσει τους μυς του θέ-
ναρος. Άλλες παραλλαγές του μέσου νεύρου είναι: 1) Πρώιμος διαχωρισμός του μέσου νεύρου σε κερκιδικό 
και ωλένιο κλάδο κεντρικότερα του καρπιαίου σωλήνα (συχνά συνοδεύεται από μια σταθερή μέση αρτηρία) και  
2) Επικοινωνία μεταξύ του κινητικού κλάδου του θέναρος και του εν τω βάθει παλαμιαίου κλάδου του ωλένιου 
νεύρου (αναλύεται πιο κάτω). 

Συμβολή από το έξω δευτερεύον 
στέλεχος

Συμβολή από το έσω δευτερεύον 
στέλεχος

Μακρός παλαμικός (Α7,Α8)

Επιπολής κοινός καμπτήρας 
των δακτύλων (Α8,Θ1)

1ος και 2ος 
ελμινθοειδής 
(Α8,Θ1)

Στρογγύλος πρηνιστής (Α6,Α7)

Κερκιδικός καμπτήρας 
του καρπού (Α6,Α7)

Εν τω βάθει κοινός καμπτήρας 
των δακτύλων (Α8,Θ1)

Πρόσθιο μεσόστεο νεύρο

Μακρός καμπτήρας 
του αντίχειρα (Α8,Θ1)

Τετράγωνος πρηνιστής (Α7,Α8)

Αισθητικός παλαμιαίος κλάδος

Η ομάδα του θέναρος (Α8,Θ1)

Βραχύς απαγωγός του αντίχειρα
Βραχύς καμπτήρας του αντίχειρα

Αντιθετικός του αντίχειρα
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Εικόνα 1–6      Στρογγύλος πρηνιστής μυς (Α6,Α7): Για να ελέγξετε αυτό το μυ το αντιβράχιο του εξεταζόμενου 
τοποθετείται σε έκταση και σε πλήρη πρηνισμό. Ζητείται από τον ασθενή να αντιστέκεται στην κίνηση υπτια-
σμού του αντιβραχίου που ασκεί ο εξεταστής.

  Κινητική Νεύρωση και Λειτουργικές Δοκιμασίες

Το μέσο νεύρο δεν νευρώνει κανένα μυ στον βραχίονα αλλά νευρώνει πολλούς μυς του αντιβρα-
χίου και του χεριού οι οποίοι συμβάλλουν στον πρηνισμό του αντιβραχίου, την κάμψη του καρπού, 
την κάμψη των τριών πρώτων κυρίως δακτύλων, την αντίθεση και απαγωγή του αντίχειρα (Eικ. 1-5).  
Για την απομνημόνευση τους αυτοί οι μύες μπορούν να χωριστούν σε τέσσερεις διαδοχικές ομάδες:  
η ομάδα του άνω τριτημορίου του αντιβραχίου, η ομάδα του πρόσθιου μεσόστεου νεύρου, η ομάδα του 
κινητικού νεύρου του θέναρος και η ομάδα τελικών κλάδων.

Oμάδα του Άνω Τριτημορίου του Αντιβραχίου

Αυτή η ομάδα περιέχει τέσσερις μυς: το στρογγύλο πρηνιστή, τον κερκιδικό καμπτήρα του καρπού, τον 
επιπολής καμπτήρα των δακτύλων και το μακρό παλαμικό.

Ο στρογγύλος πρηνιστής (Α6,Α7) είναι ο κύριος πρηνιστής μυς του αντιβραχίου και ο πρώτος μυς τον 
οποίο νευρώνει το μέσο νεύρο. Κλάδοι του μέσου νεύρου για τη νεύρωση του στρογγύλου πρηνιστή 
εξέρχονται από το μέσο νεύρο στο ύψος  του κατωτέρου τμήματος του βραχίονα προτού το μέσο νεύρο 
εισέλθει μεταξύ των δύο κεφαλών του στρογγύλου πρηνιστή μυός. Από μηχανικής άποψης, το αντι-
βράχιο πρέπει να είναι σε έκταση ούτως ώστε η δράση του στρογγύλου πρηνιστή να έχει μηχανικό πλεο-
νέκτημα. Συνεπώς, για να ελέγξετε αυτό το μυ πρέπει το αντιβράχιο να βρίσκεται πρώτα σε έκταση και 
έπειτα σε πλήρη πρηνισμό. Ζητείται από τον ασθενή να αντιστέκεται στην κίνηση υπτιασμού του αντι-
βραχίου που του επιβάλλει ο εξεταστής (Eικ. 1-6).

Ο κερκιδικός καμπτήρας του καρπού (Α6,Α7) είναι ο ένας από τους δύο κύριους καμπτήρες μυς του 
καρπού. Ο άλλος είναι ο ωλένιος καμπτήρας του καρπού ο οποίος όμως νευρώνεται από το ωλένιο 
νεύρο. Ο κερκιδικός καμπτήρας του καρπού είναι ο σημαντικότερος καμπτήρας του καρπού γι' αυτό 
και η απώλεια της λειτουργίας του οδηγεί σε σοβαρό περιορισμό της κάμψης του καρπού με εξαίρεση 
την κάμψη προς την ωλένια πλευρά. Για τον έλεγχο της λειτουργικότητάς του ο ασθενής κάμπτει τον 
καρπό κατά μήκος του άξονα του αντιβραχίου (Eικ. 1-7). Αν υπάρχει σοβαρή αδυναμία, ζητείστε από 
τον ασθενή να κάμψει τον καρπό έχοντας τον αντιβράχιο τοποθετημένο σε ένα τραπέζι με την ωλένια 
πλευρά προς τα κάτω ώστε να εξαλειφθεί η δύναμη της βαρύτητας. Τον τένοντά του μπορούμε να τον 
δούμε και να τον ψηλαφήσουμε κοντά στον καρπό.

Ο μακρός παλαμικός (Α7, Α8) προσφύεται στην παλαμιαία απονεύρωση και δημιουργεί την ρυτί-
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Εικόνα 1–7      Κερκιδικός καμπτήρας του καρπού (Α6,Α7): Για τον έλεγχο της λειτουργικότητας του ο ασθενής 
κάμπτει τον καρπό κατά μήκος του άξονα του αντιβραχίου. Όταν υπάρχει σοβαρή αδυναμία, ζητείστε από τον 
ασθενή να κάμψει τον καρπό έχοντας τον αντιβράχιο τοποθετημένο σε ένα τραπέζι με την ωλένια πλευρά προς 
τα κάτω ώστε να εξαλειφθεί η δύναμη της βαρύτητας. Τον τένοντα του μπορούμε να τον δούμε και να τον ψηλα-
φήσουμε κοντά στον καρπό.

Εικόνα 1–8      Επιπολής καμπτήρας των δακτύλων (Α8, Θ1): Για την εκτίμηση της κάμψης στις εγγύς φαλαγγο-
φαλαγγικές αρθρώσεις  τοποθετήστε το αντιβράχιο σε υπτιασμό την παλάμη ανοικτή και τα δάκτυλα σε έκτα-
ση. Πρέπει να εξετάσετε χωριστά το κάθε δάκτυλο. Τοποθετώντας τα δάκτυλά σας μεταξύ του δακτύλου προς 
εξέταση και των υπολοίπων δακτύλων απομονώνετε την κίνηση που θέλετε να ελέγξετε. Με αυτό το τέχνασμα το 
δακτύλο που σας ενδιαφέρει τοποθετείται σε ελαφρά κάμψη στην μετακαρπιοφαλαγγική άρθρωση και παράλ-
ληλα σταθεροποιούνται τα υπόλοιπα δάκτυλα σε θέση έκτασης, θέση που επιτρέπει την απομόνωση του επιπο-
λής καμπτήρα των δακτύλων.

δωση του δέρματος της παλάμης. Αυτός ο μυς δεν είναι εύκολος προς εξέταση και στην πραγματικότητα 
απουσιάζει στο 15% του πληθυσμού.

Ο επιπολής καμπτήρας των δακτύλων (Α8, Θ1) επίσης νευρώνεται από το μέσο νεύρο και η κύρια 
ενέργεια του είναι η κάμψη της εγγύς φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης του 2ου έως και του 5ου δακτύλου, 
εκτός δηλαδή του αντίχειρα. Για να εκτιμήσετε την κάμψη των εγγύς φαλάγγων  πρέπει να εξετάσετε 
χωριστά το κάθε δάκτυλο. Τοποθετώντας τα δάκτυλά σας μεταξύ του δακτύλου προς εξέταση και των 
υπολοίπων δακτύλων απομονώνετε την κίνηση που θέλετε να ελέγξετε (Eικ. 1-8). Με αυτό το τέχνασμα,  
το δακτύλο που σας ενδιαφέρει τοποθετείται σε ελαφρά κάμψη στην μετακαρπιοφαλαγγική άρθρωση 
και παράλληλα σταθεροποιούνται τα υπόλοιπα  δάκτυλα σε θέση έκτασης, που επιτρέπει την απομό-
νωση του επιπολής καμπτήρα των δακτύλων. 
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Εικόνα 1–9     Εν τω βάθει καμπτήρας των δακτύλων (Α8, Θ1): Για να μπορέσει κανείς να εκτιμήσει τη νεύρωση 
από το μέσο νεύρο του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων θα πρέπει να εστιάσει στο δείκτη. Για να επιτευχθεί 
αυτό, διατηρείστε σταθερές την μετακαρπιοφαλαγγική και την εγγύς φαλαγγοφαλαγγική άρθρωση και πείτε 
στον ασθενή να κάμψει την ονυχοφόρα φάλαγγα υπό αντίσταση.

Μια τοπογραφική βοήθεια για να προσδιορίζετε τους καμπτήρες μυς στην έσω πλευρά του αντιβραχίου 
είναι να τοποθετήσετε την παλάμη σας πάνω στο ετερόπλευρο αντιβράχιο με τέτοιο τρόπο ώστε η περιοχή 
του θέναρος να βρίσκεται πάνω από τον έσω επικόνδυλο, και το παράμεσο δάκτυλο βρίσκεται κατά μήκος 
του έσω χείλους του αντιβραχίου και τα υπόλοιπα δάκτυλα να ακουμπούν στο αντιβράχιο σημαδεύοντας 
μια περιφερική κατεύθυνση. Σε αυτή τη στάση, ο αντίχειρας βρίσκεται πάνω στο στρογγύλο πρηνιστή μυ, 
ο δείκτης πάνω στον κερκιδικό καμπτήρα του καρπού, ο μέσος πάνω στο μακρό παλαμικό και ο παρά-
μεσος κατά μήκος του ωλένιου καμπτήρα του καρπού που νευρώνεται από το μέσο νεύρο.

    Στους ασθενείς με αδυναμία του στρογγύλου πρηνιστή (και του τετράγωνου πρηνιστή, δείτε παρακάτω), ο συν-
δυασμός  απαγωγής και έσω στροφής του άνω άκρου επιτρέπει στην βαρύτητα να μιμηθεί την κίνηση του πρη-
νισμού. Επιπρόσθετα, όταν ελέγχεται ο πρηνισμός, ο ασθενής πρέπει να διατηρεί τα δάκτυλα και το χέρι χαλα-
ρά για να αποφευχθεί η συνεισφορά του κερκιδικού καμπτήρα του καρπού και του μακρού καμπτήρα των δα-
κτύλων στον πρηνισμό. Όταν εξετάζετε τους καμπτήρες των δακτύλων ο καρπός πρέπει να διατηρείται σε ου-
δέτερη θέση και όχι σε έκταση διότι με την έκταση του καρπού μπορεί να συμβεί το φαινόμενο τη τενόδεσης  
(δηλ. παθητική κίνηση μιας πιο περιφερικής άρθρωσης μεταβάλλοντας την απόσταση που ο τένοντας διανύει 
με το να κάμψουμε ή να εκτείνουμε μια πιο εγγύς άρθρωση) η οποία προκαλεί παθητική κάμψη των δακτύλων.

Ομάδα του Πρόσθιου Μεσοστέου Νεύρου

Αυτό το νεύρο (κλάδος του μέσου νεύρου) νευρώνει τρεις εν τω βάθει μυς της πρόσθιας επιφάνειας του 
αντιβραχίου: τον εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων ( δείκτη και μέσο  δάκτυλο), το μακρό καμπτήρα 
του αντίχειρα και τον τετράγωνο πρηνιστή. 

Ο εν τω βάθει καμπτήρας των δακτύλων (Α8, Θ1) στο σύνολο του νευρώνεται από το ωλένιο και το μέσο 
νεύρο. Το μέσο νεύρο είναι υπεύθυνο για την κάμψη της άπω φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης του δείκτη 
και κατά ένα μέρος του μέσου δακτύλου. Το ωλένιο νεύρο ελέγχει την ίδια κίνηση στο παράμεσο και μικρό 
δάκτυλο και κατά ένα μέρος και στο μέσο. Η κάμψη της  άπω φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης του μέσου 
δακτύλου έχει ποικίλη συμμετοχή από το μέσο ή το ωλένιο νεύρο. Επίσης, ακόμα και σε πλήρη βλάβη 
ενός εκ των δύο νεύρων, διατηρείται κάποιος βαθμός κίνησης του μέσου δακτύλου γιατί τόσο η ωλένια 
όσο και η μέση μοίρα του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων δρουν μέσω ενός και μόνο κοινού τένοντα 
στο μέσο δάκτυλο. Επομένως, για να μπορέσει κανείς να εκτιμήσει μεμονωμένα τη νεύρωση του εν τω 
βάθει καμπτήρα από το μέσο νεύρο θα πρέπει να εστιάσει στο δείκτη. Για να επιτευχθεί αυτό, διατηρείστε 
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Εικόνα 1–10      Μακρός καμπτήρας του αντίχειρα (Α8,Θ1): Aκινητοποιώντας τον αντίχειρα εκτός από τη φαλαγ-
γοφαλαγγική άρθρωση, ζητείστε από τον ασθενή να κάμψει την τελική φάλαγγα του αντίχειρα υπό αντίσταση.

σταθερές τη μετακαρπιοφαλαγγική και την εγγύς φαλαγγοφαλαγγική άρθρωση και πείτε στον ασθενή να 
κάμψει την ονυχοφόρο φάλαγγα υπό τη δική σας αντίσταση (Eικ. 1-9). 

Ο μακρός καμπτήρας του αντίχειρα (Α8,Θ1) έχει παρόμοια δράση  με αυτή του εν τω βάθει καμπτήρα 
των δακτύλων, δηλαδή κάμπτει την άπω φαλαγγοφαλαγγική άρθρωση του αντίχειρα. Εκτιμήστε 
τη λειτουργία του ακινητοποιώντας τον αντίχειρα εκτός από τη φαλαγγοφαλαγγική άρθρωση και 
ζητείστε από τον ασθενή να κάμψει την τελική φάλαγγα του αντίχειρα υπό αντίσταση (Eικ. 1-10). Ένας 
γρήγορος και εύκολος τρόπος για να εκτιμήσετε τη νεύρωση του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων 
και του μακρού καμπτήρα του αντίχειρα από το πρόσθιο μεσόστεο νεύρο είναι να ζητήσετε από τον 
ασθενή να κάνει την χειρονομία του ΟΚ με το να ενώσει τους πολφούς του αντίχειρα και του δείκτη. 
Αν υπάρχει αδυναμία σε αυτούς τους μυς τότε δεν είναι δυνατή η κάμψη στις άπω φαλαγγοφαλαγγικές 
αρθρώσεις και αντί να ακουμπήσουν τα ακροδάκτυλα μεταξύ τους θα ενωθούν οι παλαμιαίες επιφά-
νειες της κάθε άπω φάλαγγας (Eικ. 1-11). 

Ο τετράγωνος πρηνιστής (Α7,Α8) είναι ο τρίτος μυς που νευρώνεται από το πρόσθιο μεσόστεο νεύρο. 
Αυτός ο μυς είναι πιο ασθενής από το στρογγύλο πρηνιστή. Στην πράξη, η αδυναμία αυτού του μυός δεν 
είναι εμφανής αν ο στρογγυλός πρηνιστής είναι λειτουργικός. Όμως, με το αντιβράχιο σε πλήρη κάμψη, 
εξουδετερώνοντας έτσι τη μηχανική δράση του στρογγύλου πρηνιστή, η αδυναμία του τετράγωνου 
πρηνιστή είναι πλέον εμφανής αν συγκριθεί με την ισχύ του φυσιολογικού άκρου. Εξετάστε λοιπόν 
το μυ έχοντας τον ασθενή να αντιστέκεται στη προσπάθειά σας για υπτιασμό με το αντιβράχιο του να 
βρίσκεται σε κάμψη και πρηνισμό (Eικ. 1-12). 

     Όταν εξετάζετε τον εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων ή το μακρό καμπτήρα του αντίχειρα μην αφήνετε τον 
ασθενή να εκτείνει τις άπω φαλαγγοφαλαγγικές αρθρώσεις πριν την κάμψη γιατί η παθητική επανάκαμψη μπο-
ρεί να μιμηθεί την ενεργητική κάμψη της άρθρωσης.

Ομάδα του Θέναρος

Αποτελείται από τρεις μυς που νευρώνονται από τον κινητικό κλάδο του θέναρος, κλάδος του μέσου νεύρου.
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Εικόνα 1–11      Το σημείο του “κύκλου” στην βλάβη του πρόσθιου μεσόστεου 
νεύρου. Ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος για να εκτιμήσετε τη νεύρωση του 
εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων και του μακρού καμπτήρα του αντίχειρα 
από το πρόσθιο μεσόστεο νεύρο είναι να ζητήσετε από τον ασθενή να κάνει την 
χειρονομία του “ΟΚ” με το να ενώσει τους πολφούς του αντίχειρα και του δείκτη. 
Αν υπάρχει αδυναμία σε αυτούς τους μυς τότε δεν είναι δυνατή η κάμψη στις 
άπω φαλαγγοφαλαγγικές αρθρώσεις και αντί να ακουμπήσουν τα ακροδάκτυ-
λα μεταξύ τους θα ενωθούν οι παλαμιαίες επιφάνειες της κάθε άπω φάλαγγας.

Εικόνα 1–12      Τετράγωνος πρηνιστής (Α7,Α8): Έχε-
τε τον ασθενή να αντιστέκεται στη προσπάθειά σας 
για υπτιασμό με τον αγκώνα του να βρίσκεται σε 
κάμψη και το αντιβράχιο σε πρηνισμό. Με τον αγκώ-
να σε κάμψη, η δράση του στρογγύλου πρηνιστή 
συνήθως ελαχιστοποιείται.

Ο πρώτος μυς είναι ο βραχύς απαγωγός του αντίχειρα (Α8, Θ1) που, όπως δηλώνει και το όνομά του, 
απάγει τον αντίχειρα. Αυτή η κίνηση είναι δυνατό να χωριστεί σε δυο συνιστώσες: στην παλαμιαία 
απαγωγή, με την οποία κίνηση ο αντίχειρας απομακρύνεται από την παλάμη (επιτελείται από τον βραχύ 
απαγωγό του αντίχειρα) και  στην κερκιδική απαγωγή με την οποία κίνηση ο αντίχειρας απομακρύ-
νεται από το οριζόντιο επίπεδο του αντιβραχίου (επιτελείται από το μακρό απαγωγό του αντίχειρα). 
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Εικόνα 1–13      Βραχύς απαγωγός του αντίχειρα (Α8,Θ1): Βάλτε αντίσταση στην προσπάθεια του εξεταζόμενου 
να απάγει τον αντίχειρα από το επίπεδο της παλάμης (παλαμιαία απαγωγή) ενώ έχετε ακινητοποιήσει τα μετα-
κάρπια των υπόλοιπων δακτύλων.

Εικόνα 1–14     Βραχύς καμπτήρας του αντίχειρα (Α8,Θ1): O ασθενής κάνει προσπάθεια κάμψης στην μετακαρ-
ποφαλαγγική άρθρωση ενάντια αντίστασης που εφαρμόζεται στην άπω και εγγύς φάλαγγα. Να είστε σίγουροι 
ότι η φαλαγγοφαλαγγική άρθρωση δεν βρίσκεται σε κάμψη γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει συνεισφο-
ρά στη κάμψη από το μακρό καμπτήρα του αντίχειρα. Χρησιμοποιείστε το άλλο σας χέρι για να σταθεροποιήσε-
τε το πρώτο μετακάρπιο ούτως ώστε να εξαλείψετε τη συνεισφορά του αντιθετικού του αντίχειρα. Λόγω της δι-
πλής νεύρωσης, ακόμη και σε πλήρη παράλυση του κινητικού κλάδου του θέναρος  διατηρείται κάποιου βαθμού 
κάμψη του αντίχειρα. 

Συνεπώς, ακόμα και μετά από πλήρη παράλυση του βραχέος απαγωγού, η κερκιδική απαγωγή του 
αντίχειρα δεν επηρεάζεται. Για να ελέγξετε τον βραχύ απαγωγό του αντίχειρα βάλτε αντίσταση στην 
προσπάθεια του ασθενούς να απάγει τον αντίχειρα από το επίπεδο της παλάμης (παλαμιαία απαγωγή) 
ενώ έχετε ακινητοποιήσει τα μετακάρπια των υπόλοιπων δακτύλων (Eικ. 1-13).

 Ο βραχύς καμπτήρας του αντίχειρα (Α8, Θ1) νευρώνεται από το μέσο νεύρο (επιπολής κεφαλή) αλλά 
και από το ωλένιο νεύρο (εν τω βάθει κεφαλή). Αυτός ο μυς κάμπτει τον αντίχειρα στην μετακαρπιοφα-
λαγγική άρθρωση. Για να εκτιμήσετε τη δράση του, σταθεροποιήστε την φαλαγγοφαλαγγική άρθρωση 
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Εικόνα 1–15      Αντιθετικός του αντίχειρα (Α8, Θ1): Ζητήστε από τον ασθενή να κρατήσει ισχυρή επαφή μεταξύ 
του πολφού του αντίχειρα και του μικρού δακτύλου ώστε να αντιτίθεται στη δύναμη που βάζετε εσείς με σκο-
πό να απομακρύνετε τον αντίχειρα. Αν και μόνο το μέσο νεύρο ελέγχει την αντίθεση του αντίχειρα, ένας συν-
δυασμός  προσαγωγής του αντίχειρα (προσαγωγός του αντίχειρα, ωλένιο νεύρο) και κάμψης (βραχύς απαγω-
γός του αντίχειρα, εν τω βάθει κεφαλή, ωλένιο νεύρο) μπορεί να μιμηθεί την κίνηση της αντίθεσης του αντίχειρα 
ακόμη και όταν υπάρχει πλήρης παράλυση του μέσου νεύρου.

του αντίχειρα ενώ ο ασθενής κάνει προσπάθεια κάμψης στη μετακαρπιοφαλαγγική άρθρωση (Eικ. 1-14).  
Να είστε σίγουροι ότι η φαλαγγοφαλαγγική άρθρωση δεν βρίσκεται σε κάμψη γιατί σε αντίθετη περί-
πτωση θα υπάρχει συνεισφορά στη κάμψη από το μακρό καμπτήρα του αντίχειρα. Χρησιμοποιείστε το 
άλλο σας χέρι για να σταθεροποιήσετε το πρώτο μετακάρπιο ούτως ώστε να εξαλείψετε τη συνεισφορά 
του αντιθετικού του αντίχειρα. Λόγω της διπλής νεύρωσης, ακόμη και σε πλήρη παράλυση του κινητικού 
κλάδου του θέναρος  διατηρείται κάποιου βαθμού κάμψη του αντίχειρα. Βέβαια, όταν συγκρίνεται με το 
φυσιολογικό χέρι μια σχετική αδυναμία είναι εμφανής. 

Εκτιμήστε τον αντιθετικό του αντίχειρα (Α8, Θ1) ζητώντας από τον ασθενή να κρατήσει ισχυρή επαφή 
μεταξύ του πολφού του αντίχειρα και του μικρού δακτύλου ώστε να αντιτίθεται στη δύναμη που βάζετε 
εσείς με σκοπό να απομακρύνετε τον αντίχειρα (Eικ. 1-15). Αν και μόνο το μέσο νεύρο ελέγχει την αντί-
θεση του αντίχειρα, ένας συνδυασμός  προσαγωγής του αντίχειρα (προσαγωγός μυς του αντίχειρα, 
ωλένιο νεύρο) και κάμψης (βραχύς απαγωγός του αντίχειρα, εν τω βάθει κεφαλή, ωλένιο νεύρο) μπορεί 
να μιμηθεί την κίνηση της αντίθεσης του αντίχειρα επί πλήρους παράλυσης του μέσου νεύρου.

     Κατά την εξετάση της κινητικής λειτουργίας του αντίχειρα η βασική αρχή είναι να συγκρίνει κανείς τα όποια ευ-
ρήματα με το φυσιολογικό χέρι έχοντας κατά νού ότι ακόμα και σε πλήρη παράλυση του μέσου νεύρου διατηρεί-
ται ενός βαθμού λειτουργικότητα του αντίχειρα είτε λόγω μυϊκής δράσης από  το κερκιδικό και το ωλένιο νεύρο 
είτε λόγω υποκατάστασης της δράσης αυτής από γειτονικούς μυς.

Τελική Ομάδα

Αποτελείται από τον πρώτο και δεύτερο ελμινθοειδή μυ (Α8, Θ1) οι οποίοι νευρώνονται από τους τελι-
κούς κερκιδικούς και ωλένιους  κλάδους του μέσου νεύρου αντίστοιχα. Για να εξετάσετε τον πρώτο 
ελμινθοειδή, σταθεροποιήστε τον δείκτη σε θέση υπερέκτασης στην μετακαρποφαλαγγική άρθρωση 
και έπειτα προβάλλετε αντίσταση καθώς ο ασθενής εκτείνει το δάκτυλο στην εγγύς φαλαγγοφαλαγ-
γική άρθρωση (Eικ. 1-16). 
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Εικόνα 1–16      Ελμινθοειδείς μυς του δείκτη (Α8,Θ1): Σταθεροποιήστε το δείκτη σε θέση υπερέκτασης στη με-
τακαρπιοφαλαγγική άρθρωση και έπειτα προβάλλετε αντίσταση καθώς ο ασθενής εκτείνει το δάκτυλο στην εγ-
γύς φαλαγγοφαλαγγική άρθρωση.

    Οι εκφύσεις και καταφύσεις των ελμινθοειδών μυών ποικίλουν. Στην πραγματικότητα ένας ή και παραπάνω μύες  
είναι δυνατόν να ελλείπουν. Αυτή η ποικιλία ή/και απουσία των ελμινθοειδών μυών είναι από λειτουργική άποψη 
ανεκτή γιατί η κάμψη στις μετακαρπιοφαλαγγικές αρθρώσεις όπως και η έκταση στις εγγύς φαλαγγοφαλαγγι-
κές αρθρώσεις όταν οι μετακαρπιοφαλαγγικές αρθρώσεις βρίσκονται σε υπερέκταση  (και οι δύο κινήσεις επι-
τελούνται από τους ελμινθοειδείς μυς ) επιτελούνται επίσης εν μέρει και από τους παλαμιαίους και ραχιαίους 
μεσόστεους μυς. Συνεπώς, όποτε και αν εξετάζετε την ισχύ των ελμινθοειδών μυών  αυτή υποβοηθείται από 
τους μεσόστεους.

  Αισθητική Νεύρωση

Αν και το μέσο νεύρο παρέχει αισθητική νεύρωση σε ένα μικρό μόνο τμήμα του άνω άκρου, παρόλα 
αυτά είναι ίσως το πιο σημαντικό τμήμα. Μέσω τριών κλάδων, του παλαμιαίου δερματικού, του κερκι-
δικού και του ωλένιου κλάδου του μέσου νεύρου (κοινά και ίδια δακτυλικά νεύρα) στην παλάμη, το μέσο 
νεύρο είναι υπεύθυνο για την αισθητική νεύρωση της κερκιδικής πλευράς των δυο τρίτων της παλάμης 
και της καμπτικής επιφάνειας του πρώτου, δεύτερου, τρίτου και του κερκιδικού ημίσεος του τετάρτου 
δακτύλου (Eικ. 1-17). Χορηγεί επίσης κλάδους για την αισθητικότητα της ραχιαίας επιφάνειας του 
ωλένιου ημίσεος της άπω φάλαγγας του αντίχειρα και την ραχιαία επιφάνεια των άπω φαλάγγων του 
δεύτερου τρίτου και του κερκιδικού ημίσεος του τέταρτου δακτύλου.

Ο παλαμιαίος δερματικός κλάδος νευρώνει το μεγαλύτερο μέρος της κατανομής που έχει το μέσο νεύρο 
στη παλάμη, ενώ η νεύρωση των δακτύλων γίνεται μέσω των δακτυλικών νεύρων (μικρών κλάδων του 
κερκιδικού και ωλένιου τμήματος του μέσου νεύρου στην παλάμη). Συνεπώς, κάποιος θα πρέπει να χρησι-
μοποιήσει την περιοχή του θέναρος για να αξιολογήσει το παλαμιαίο δερματικό κλάδο και το άπω τμήμα 
του δεύτερου και τρίτου δακτύλου για να εκτιμήσει τις αισθητικές ίνες που περνάνε μέσα από τον καρπιαίο 
σωλήνα. Εκτός από αισθητική δερματική νεύρωση, το μέσο νεύρο επίσης μεταφέρει αισθητικές ίνες που 
ελέγχουν την ιδιοδεκτικότητα των αρθρώσεων και τη μυϊκή τάση, ειδικά του αγκώνα και του καρπού.  
Αν και πολλοί θεωρούν το πρόσθιο μεσόστεο νεύρο ως καθαρά κινητικό νεύρο χωρίς δερματική νεύρωση, 
στην πραγματικότητα μεταφέρει  αισθητικές ίνες για τις αρθρώσεις και τους μυς του καρπού.
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Εικόνα 1–17      Δερματική νεύρωση του μέσου νεύρου. Το μέσο νεύρο είναι υπεύθυνο για την αισθητική νεύρωση 
της κερκιδικής πλευράς των δυο τρίτων της παλάμης και της καμπτικής επιφάνειας του αντίχειρα, δείκτη, μέσου 
και του κερκιδικού ημίσεος του παράμεσου δακτύλου.

     Το ωλένιο τμήμα της περιοχής της αισθητικής νεύρωσης του μέσου νεύρου στο χέρι μπορεί να ποικίλει ανάλο-
γα της  σχέσης ή της υπεροχής ένατι του γειτονικού ωλένιου νεύρου. Για παράδειγμα, είτε το ωλένιο είτε το μέ-
σο νεύρο μπορούν να παρέχουν αισθητική νεύρωση σε όλη την παλαμιαία επιφάνεια του τετάρτου δακτύλου.  
Επιπρόσθετα, τα ποσοστά της αισθητικής νεύρωσης που επιτυγχάνονται από τον παλαμιαίο δερματικό κλάδο 
του μέσου νεύρου έναντι αυτών που επιτυγχάνονται από το ωλένιο και το κερκιδικό τμήμα του μέσου νεύρου 
επίσης ποικίλουν.

Martin Gruber και Riche-Cannieu Επικοινωνία

Επικοινωνία του ωλένιου νεύρου είτε με το μέσο νεύρο είτε με τον κλάδο του, το πρόσθιο μεσόστεο 
νεύρο, είναι δυνατό να συμβεί στο αντιβράχιο. Υπάρχει αρκετές παραλλαγές και θα είναι κλινικά 
χρήσιμο να γνωρίζουμε κάποιες από αυτές.

Η Μartin-Gruber επικοινωνία συναντάται σε ένα ποσοστό 15% των ατόμων και περιλαμβάνει 
τους μυς του θέναρος που νευρώνονται από το μέσο νεύρο (τον αντιθετικό του αντίχειρα, τον βραχύ 
απαγωγό του αντίχειρα και τον βραχύ καμπτήρα του αντίχειρα). Σε αυτή την περίπτωση, αντί της συνη-
θισμένης διαδρομής που ακολουθούν δια του μέσου νεύρου και του κινητικού κλάδου του θέναρος, οι 
νευρικές ίνες με προορισμό τους τρεις προαναφερθέντες μυς πορεύονται τελικά υπό το πρόσθιο μεσό-
στεο νεύρο, και μεταφέρονται δια του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων στο ωλένιο νεύρο και έπειτα 
εισέρχονται στην παλάμη μέσω του εν τω βάθει ωλένιου κλάδου. Βαθιά στην  παλάμη, αυτές οι ίνες 
μεταφέρονται τελικά πίσω στο κινητικό κλάδο του θέναρος για να νευρώσουν τους αντίστοιχους μυς.  
Αυτή η περιφερική επικοινωνία μεταξύ του εν τω βάθει ωλένιου κλάδου και του κινητικού κλάδου του 
θέναρος στην παλάμη ονομάζεται Riche-Cannieu επικοινωνία και είναι ανατομικά αλλά όχι λειτουρ-
γικά παρούσα στο 50% των ατόμων. 

Έτσι, όταν κινητικοί άξονες με προορισμό τους μυς του θέναρος που νευρώνονται από το μέσο 
νεύρο συναντώνται με το ωλένιο νεύρο μέσω της Martin-Gruber επικοινωνίας, σε περιπτώσεις χαμηλής 
βλάβης του μέσου νεύρου στην περιοχή του καρπού ή του κάτω τριτημορίου του αντιβραχίου διασώ-
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ζεται η κινητική λειτουργικότητα των μυών του θέναρος. Επακόλουθο της βλάβης του ωλένιου νεύρου 
στον καρπό σε αυτήν την ανατομική παραλλαγή οδηγεί σε μεγαλύτερη απώλεια της λειτουργίας των 
αυτοχθόνων μυών του χεριού από ότι αναμενόταν.

    Μια άλλη παραλλαγή της επικοινωνίας Martin-Gruber αφορά τους αυτόχθονες μυς του χεριού που συνήθως 
νευρώνονται από τον εν τω βάθει κλάδο του ωλένιου νεύρου και στους οποίους περιλαμβάνονται οι ελμινθο-
ειδείς, ο πρώτος ραχιαίος μεσόστεος, ο προσαγωγός μυς του αντίχειρα και το εν τω βάθει (ωλένιο) τμήμα του 
βραχέος καμπτήρα του αντίχειρα. Σε αυτή την παραλλαγή, κινητικοί νευράξονες που παρέχουν νεύρωση σε αυ-
τούς τους μυς περιστασιακά περνούν στο μέσο νεύρο και έπειτα διέρχονται ξανά στο ωλένιο νεύρο στο κάτω 
τριτημόριο του αντιβραχίου μέσω επικοινωνιών με τον πρόσθιο μεσόστεο κλάδο του μέσου νεύρου, διαμέσου ή 
γύρω από τον εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων μυ. Σε μια άλλη παραλλαγή, ο κινητικός κλάδος του θέναρος 
του μέσου νεύρου χορηγεί νεύρωση στον τρίτο ελμινθοειδή ή ακόμα και σε όλους τους ελμινθοειδείς μυς μέσω 
της επικοινωνίας Riche-Cannieu. 

  Κλινικά Ευρήματα και Σύνδρομα

Βραχίονας 

Πλήρης παράλυση

Βλάβη του μέσου νεύρου στον βραχίονα είναι κυρίως δευτεροπαθής μετά από τραυματισμό στην περιοχή: 
θλαστικό τραύμα, τραύμα από πυροβόλο όπλο, ή αμβλύ τραύμα. Εξαιτίας της στενής σχέσης του μέσου 
νεύρου με την βραχιόνια αρτηρία, συνοδός αγγειακή βλαβη είναι συχνή. Επιπρόσθετα, στο άνω τριτη-
μόριο του βραχίονα τόσο το κερκιδικό όσο και το ωλένιο νεύρο βρίσκονται σε μεγάλη γειτνίαση με το 
μέσο νεύρο και συνεπώς και τα τρία νεύρα δύνανται να υποστούν βλάβη ταυτόχρονα (τριπλή νευρο-
πάθεια). Η παράλυση του Σαββατόβραδου (Saturday night palsy), η οποία επέρχεται μετά από πολύωρο 
κρέμασμα – πίεση  του άνω άκρου στον αυχένα μιας καρέκλας (λιποθυμία ή μέθη) ή η πάρεση των ερωτευ-
μένων (honeymooners palsy), που παρατηρείται όταν κάποιος κοιμάται με τον βραχίονα κάτω από τον 
αυχένα κάποιου άλλου για πολλή ώρα, μπορούν αμφότερα να προκαλέσουν παράλυση του μέσου 
νεύρου. Αν και συνήθως τραυματίζεται το κερκιδικό νεύρο, ωστόσο, η πίεση που ασκεί στην περιοχή της 
μασχάλης η κεφαλή μιας βακτηρίας μπορεί επίσης να τραυματίσει και το μέσο νεύρο.

Μια πλήρης βλάβη του μέσου νεύρου αποτελεί σοβαρή αναπηρία. Το  αντιβράχιο δεν μπορεί να κάνει 
πρηνισμό έναντι της βαρύτητας ή αντίστασης. Το χέρι μπορεί μόνο να κάνει ήπια κάμψη στην περιοχή 
του καρπού και μόνο σε ωλένια απόκλιση. Ο αντίχειρας δεν μπορεί να αντιτίθεται των άλλων δακτύλων 
όπως επίσης αδυνατεί να κάνει απαγωγή σε παλαμιαίο επίπεδο. Επίσης, είναι εμφανής η αδυναμία των 
ελμινθοειδών στο δείκτη και μέσο δάκτυλο. Απώλεια της αισθητικότητας παρατηρείται στην παλαμιαία 
επιφάνεια των τριών πρώτων δακτύλων και στο κερκιδικό ήμισυ του παράμεσου δακτύλου επίσης στα 
κερκιδικά δύο τρίτα της παλάμης. Επίσης, όταν ζητείται στον ασθενή με πλήρη παράλυση του μέσου 
νεύρου να σχηματίσει γροθιά, ο αντίχειρας κάμπτεται ελάχιστα, ο δείκτης κάνει μερική κάμψη (λόγω 
της συνεισφοράς των μυών που δεν νευρώνονται από το μέσο νεύρο), ο μέσος κάμπτεται αλλά είναι 
αδύναμος ενώ ο παράμεσος και ο μικρός κάμπτονται κανονικά. Αυτό λέγεται το σημείο του Βενεδι-
κτίνου (χέρι του ρήτορα) (Eικ. 1-18). Η ονομασία προέκυψε από τη  ομοιότητα του με τη θέση που 
δίνουμε στα χέρια κατά την «ευλογία» και παρατηρείται σε πολλά πορτρέτα του Ιησού. 

Όταν αξιολογείται η πλήρης παράλυσης του μέσου νεύρου, πρέπει κανείς να προσέξει τα ακόλουθα 
σημεία – παγίδες. Ο βραχιονοκερκιδικός (κερκιδική νεύρωση) με την βοήθεια της βαρύτητας μπορεί να 
κάνει πρηνισμό του αντιβραχίου μετά από πλήρη υπτιασμό. Ίσως να ξεγελαστείτε καθώς παρατηρείται 
την αντίθεση του αντίχειρα από τις έμμεσες κινήσεις του βραχέος καμπτήρα του αντίχειρα (εν τω βάθει 
κεφαλή) και του προσαγωγού του αντίχειρα (και οι δυο έχουν ωλένια νεύρωση). Τέλος, η απαγωγή του 
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Εικόνα 1–18      Σημείο του Βενεδικτίνου. Όταν  
ζητείται στον ασθενή με παράλυση του μέσου νεύρου 
να σχηματίσει γροθιά ο αντίχειρας κάμπτεται ελάχι-
στα, ο δείκτης κάνει μερική κάμψη (λόγω της συνει-
σφοράς των μυών που δεν νευρώνονται από το μέσο 
νεύρο), ο μέσος κάμπτεται αλλά είναι αδύναμος ενώ  
ο παράμεσος και ο μικρός δάκτυλος κάμπτονται κα-
νονικά. Αυτό λέγεται το σημείο του Βενεδικτίνου ή 
το χέρι του ρήτορα.

αντίχειρα στο επίπεδο της παλάμης μπορεί λανθασμένα να μιμηθεί από τον βραχύ καμπτήρα του αντί-
χειρα (εν τω βάθει κεφαλή), ή να κινηθεί σε κερκιδική απαγωγή από τον μακρό απαγωγό του αντίχειρα 
(κερκιδική νεύρωση).

Υπερκονδύλιο Φύμα/ Σύνδεσμος του Struthers 

Σε ένα ποσοστό περίπου 1% του πληθυσμού υπάρχει ένα υπερκονδύλιο φύμα στην έσω πλευρά του 
βραχιόνιου οστού περίπου 5 εκ. άνω του έσω επικόνδυλου. Όταν είναι παρών αυτός ο επικουρικός 
κόνδυλος πιστεύεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει και ένας σύνδεσμος που τον γεφυ-
ρώνει με τον έσω επικόνδυλο. Αυτός καλείται σύνδεσμος του Struthers προς τιμήν του ανατόμου 
που πρώτος τον περιέγραψε. Όταν λοιπόν είναι παρών, το μέσο νεύρο περνάει κάτω από αυτόν τον 
σύνδεσμο συνοδευόμενος είτε με την βραχιόνια αρτηρία είτε με τον ωλένιο κλάδο της. Αυτός ο σχετικά 
στενός ανατομικός σωλήνας μπορεί να αποτελέσει σημείο παγίδευσης  του μέσου νεύρου (Eικ. 1-19).

Κλινικά, η πίεση του μέσου νεύρου σε αυτό το σημείο προκαλεί  συμπτώματα αδυναμίας των μυών του 
αντιβραχίου και του χεριού με ποικίλλουσα αισθητική απώλεια στην κατανομή του μέσου νεύρου. Συνήθως 
συνυπάρχει ένας οξύς πόνος στο εγγύς αντιβράχιο που περιστασιακά χειροτερεύει μετά από επαναλαμ-
βανόμενες κινήσεις πρηνισμού/υπτιασμού ή μετά από δοκιμασία ισχύος του στρογγύλου πρηνιστή ή του 
κερκιδικού καμπτήρα του καρπού. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης,  ποικίλου βαθμού αδυναμία ή ακόμα 
και μυϊκή ατροφία μπορεί να παρατηρηθεί σε κάθε μυ που νευρώνεται από το μέσο νεύρο. Ενίοτε, οι 
κλάδοι για το στρογγύλο πρηνιστή χορηγούνται κεντρικότερα της περιοχής εισόδου του νεύρου κάτω από 
το σύνδεσμο του Struthers και επομένως μπορεί να διασωθούν. Αδυναμία των εγγύς καμπτήρων του αντι-
βράχιου, κυρίως των μυών που νευρώνονται από το πρόσθιο μεσόστεο νεύρο (ζητήστε από τον ασθενή να 
κάνει το σήμα ΟΚ) θα πρέπει να αναζητηθεί γιατί συχνά παρατηρείται σε αυτή τη μορφή παγίδευσης του 
νεύρου (δείτε παρακάτω). Σημείο Tinel στο περιφερικό τμήμα του βραχιόνιου στην έσω πλευρά του ίσως να 
υπάρχει. Βεβαίως, η ψηλάφηση ή μια ακτινογραφία που να επιβεβαιώνει την παρουσία ενός υπερκονδύ-
λιου φύματος είναι απαραίτητα για τη διάγνωση. 

Υπερκονδύλια Κατάγματα

Τα υπερκονδύλια κατάγματα του βραχιόνιου συμβαίνουν συνήθως στην παιδική ηλικία και δύναται 
να προκαλέσουν βλάβη του μέσου νεύρου. Το φαινόμενο αυτό είναι συχνό σε κατάγματα με μεγάλες 
παρεκτοπίσεις. Καθυστερημένη παράλυση του μέσου νεύρου μπορεί επίσης να προκύψει από εγκλω-
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Εικόνα 1–19      Σύνδεσμος του Struthers. Σε 
ένα ποσοστό περίπου 1% του πληθυσμού 
υπάρχει ένα υπερκονδύλιο φύμα στην έσω 
πλευρά του βραχιόνιου οστού περίπου 5 εκ. 
άνω του έσω επικόνδυλου. Όταν είναι παρών 
αυτός ο επικουρικός κόνδυλος πιστεύεται 
ότι στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει 
και ένας σύνδεσμος που τον γεφυρώνει με 
τον έσω επικόνδυλο.

βισμό του νεύρου στο νεοσχηματιζόμενο πώρο του κατάγματος. Όπως αναφέρθηκε και στην παγί-
δευση του μέσου νεύρου λόγω της παρουσίας του συνδέσμου του Struthers, στα υπερκονδύλια κατάγ-
ματα συνήθως προσβάλλονται νευράξονες με προορισμό το πρόσθιο μεσόστεο νεύρο. Αυτό συμβαίνει 
για τους εξής δυο λόγους. Πρώτον, το σχετικώς σταθερά καθηλωμένο πρόσθιο μεσόστεο νεύρο 
βρίσκεται υπό τάση όταν το κάταγμα παρεκτοπίζεται προς τα πίσω. Δεύτερον, οι νευρικές ίνες με 
προορισμό το πρόσθιο μεσόστεο νεύρο μαζί με τις αισθητικές ίνες που καταλήγουν στα πρώτα δύο 
δάκτυλα είναι τοποθετημένες στην οπίσθια επιφάνεια του μέσου νεύρου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, είναι 
ευάλωτο σε τραυματισμούς  καθώς αυτό περνά δια της  υπερκονδύλιας περιοχής. Όταν ένας ασθενής 
έχει μεμονωμένη κινητική απώλεια του πρόσθιου μεσόστεου λόγω μερικού τραυματισμού του μέσου 
νεύρου στην υπερκονδύλια περιοχή (όχι στον κλάδο του πρόσθιου μεσόστεου) είναι ενδεικτικής της 
ψευδο-πρόσθιου μεσόστεου παράλυσης. Αυτή η πιο κεντρική βλάβη προκαλεί αιμωδία στον αντίχειρα 
καθώς και στο δείκτη που βοηθά στη διαφοροδιάγνωση από μια αληθή νευροπάθεια του πρόσθιου 
μεσόστεου νεύρου. 

Αντιβράχιο

Μυοτενόντιες Νευροπάθειες του Μέσου Νεύρου

Η απονεύρωση του δικέφαλου, που πορεύεται από έξω προς τα έσω στην περιοχή του αγκωνιαίου 
βόθρου και φέρνει σε επαφή έμμεσα τον τένοντα του δικέφαλου βραχιόνιου μυός με την ωλένη, δύναται 
να ασκήσει πίεση στο μέσο νεύρο. Η παθογένεια αυτής της κατάστασης δεν είναι ακριβής, αλλά μια πεπα-
χυσμένη απονεύρωση, ένας υπερτροφικός πρόσθιος βραχιόνιος μυς (ο οποίος κείτεται υπό του μέσου 

Βραχιόνιος αρτηρία

Κερκιδική αρτηρία

Ωλένια αρτηρία

Μέσο νεύρο

Σύνδεσμος του 
Struthers

Έσω 
επικόνδυλος
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Εικόνα 1–20      Σύνδρομο του στρογγύλου πρηνιστή και επιπολής τόξο. Το μέσο νεύρο μπορεί να παγιδευτεί 
μεταξύ των δύο εκφυτικών κεφαλών του στρογγύλου πρηνιστή μυός. Ένα ινώδες τόξο μεταξύ των δύο εκφυ-
τικών κεφαλών του επιπολής καμπτήρα των δακτύλων μπορεί επίσης να προκαλέσει πίεση στο μέσο νεύρο. 

νεύρου και θεωρητικά μπορεί να το σπρώξει επιφανειακά προς την απονεύρωση), ή μια ανώμαλη κατά-
φυση του στρογγύλου πρηνιστή μυός (ο οποίος αλλάζει τις τοπικές ανατομικές διατάξεις), μπορεί το 
καθένα από αυτά να προδιαθέσουν σε τέτοιους είδους παγίδευση - πίεση. Ασθενείς με πίεση του μέσου 
νεύρου από την απονεύρωση του δικεφάλου έχουν παρόμοια κλινική εικόνα με αυτούς με παγίδευση 
λόγω του συνδέσμου του Struthers. Αναφέρουν συχνά πόνο με αντανάκλαση κεντρικά και περιφερικά του 
αγκώνα. Περιστασιακά, κάμψη του αγκώνα υπό αντίσταση και το αντιβράχιο σε ύπτια θέση για 30 δευτε-
ρόλεπτα μπορεί να εκλύσει τα συμπτώματα. Γενικά, αυτή η μορφή συμπίεσης είναι πολύ σπάνια. 

Το μέσο νεύρο μπορεί ακόμη να παγιδευτεί στη διαδρομή του καθώς φέρεται μεταξύ των δύο εκφυ-
τικών κεφαλών του στρογγύλου πρηνιστή μυός (Eικ.1-20). Αυτό συμβαίνει συνήθως σε άτομα που εκτε-
λούν επαναλαμβανόμενες κινήσεις ισχυρού πρηνισμού του αντιβραχίου: αυτό ονομάζεται σύνδρομο 
του στρογγύλου πρηνιστή. Ο μόνος μυς που νευρώνεται από το μέσο νεύρο αλλά δεν επηρεάζεται από 
αυτό το σύνδρομο είναι ο στρογγύλος πρηνιστής γιατί δέχεται κλάδους του μέσου νεύρου που εκφύο-
νται κεντρικότερα αυτού του σημείου. Το σύνδρομο αυτό χαρακτηρίζεται από έναρξη αμβλέος πόνου 
στο εγγύς αντιβράχιο ο οποίος χειροτερεύει μετά από επαναλαμβανόμενο  ή ισχυρό πρηνισμό. Στην 
πραγματικότητα, το πιο κοινό εύρημα είναι ευαισθησία του στρογγύλου πρηνιστή στην ψηλάφηση.  
Η αισθητικότητα στην κατανομή του μέσου νεύρου είναι συνήθως φυσιολογική και η κινητική νεύρωση 
είναι δύσκολο να εξακριβωθεί λόγω του πόνου. Παρολ’ αυτά, περιστασιακά μπορεί να παρατηρηθεί 
αδυναμία κατά την κάμψη του δείκτη και του παράμεσου δακτύλου. Σημείο Tinel παρατηρείται συχνά 
στην πρόσθια αγκωνιαία χώρα. Σε αντιπαράθεση με το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα, οι ασθε-
νείς συνήθως δεν παραπονιούνται για νυχτερινό πόνο ή αιμωδίες. Η ακριβής επίπτωση αυτού του 
συνδρόμου είναι άγνωστη, και πολλοί συγγραφείς προτείνουν ότι θα πρέπει να χωριστεί σε ασθενείς με 
ή χωρίς αντικειμενικά ευρήματα.
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Στρογγύλος 
πρηνιστής μυς

Μέσο νεύρο

Νευρικός κλάδος προς 
το στρογγύλο πρηνιστή μυ

Στρογγύλος πρηνιστής μυς

Κερκιδική κεφαλή (επιπολής)
Ωλένια κεφαλή (Εν τω βάθει) 

Το τόξο του επιπολής κοινού 
καμπτήρα των δακτύλων

ΈξωΈσω
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Ένα ινώδες τόξο που δημιουργείται μεταξύ των δύο εκφυτικών κεφαλών του επιπολής καμπτήρα 
των δακτύλων μπορεί επίσης να προκαλέσει πίεση στο μέσο νεύρο (Eικ. 1-20). Αυτός ο σχηματισμός 
καλείται επιπολής τόξο, και μπορεί να πιέσει το μέσο νεύρο καθώς αυτό περνά από κάτω. Η κλινική 
εκδήλωση αυτής της παγίδευσης είναι περίπου όμοια με το σύνδρομο του στρογγύλου πρηνιστή, εκτός 
του ότι η ισχυρή κάμψη των εγγύς φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων από το δεύτερο έως το πέμπτο 
δάκτυλο, η οποία επιτελείται με σύσπαση του επιπολής καμπτήρα των δακτύλων μυ, μπορεί να αποτε-
λέσει εκλυτικό παράγοντα των συμπτωμάτων. 

Θεραπευτικά, τα τρία σημεία της παγίδευσης του μέσου νεύρου στον αγκώνα (απονεύρωση του δικε-
φάλου, στρογγύλος πρηνιστής και επιπολής τόξο του επιπολήςκαμπτήρα των δακτύλων) ανευρίσκο-
νται και αποσυμπιέζονται χειρουργικά. 

Πρόσθιο Μεσόστεο Νεύρο

Μεμονωμένη παράλυση του πρόσθιου μεσόστεου νεύρου μπορεί να είναι αποτέλεσμα τραύματος, 
κατάγματος, συνδρόμου Parsonage-Turner, ανωμαλιών των μυών ή/και τενόντων ή αγνώστου αιτίας.  
Οι ασθενείς συνήθως παραπονιούνται για αδυναμία ή αδεξιότητα στο να πιάνουν αντικείμενα χρησι-
μοποιώντας το δείκτη και τον αντίχειρα (π.χ. αδυναμία στο να πιάσουν τη λαβή μιας κούπας καφέ). 
Συνήθως δεν αναφέρεται πόνος και επειδή το νεύρο δεν παρέχει αισθητικότητα στο δέρμα της περι-
οχής δεν υπάρχουν αιμωδίες. Αδυναμία του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων (δείκτης και μέσο 
δάκτυλο), του μακρού καμπτήρα του αντίχειρα και του τετράγωνου πρηνιστή είναι εμφανής. Οι ασθε-
νείς έχουν θετικό σημείο ΟΚ (Eικ. 1-11). Για να επιβεβαιώσουμε την αληθή παράλυση του πρόσθιου 
μεσόστεου νεύρου θα πρέπει όλοι οι άλλοι μύες που νευρώνονται από το μέσο νεύρο να έχουν φυσιο-
λογική λειτουργία καθώς και η αισθητικότητα να είναι φυσιολογική. Μερική παράλυση του πρόσθιου 
μεσόστεου νεύρου είναι δυνατόν να συμβεί όπως και μερική παράλυση του μέσου νεύρου που μιμείται 
έλλειμμα του πρόσθιου μεσόστεου νεύρου (ψευδοπαράλυση του πρόσθιου μεσόστεου νεύρου). Αν και 
η διάγνωση της παράλυσης του πρόσθιου μεσόστεου νεύρου είναι κλινική, η μαγνητική τομογραφία 
μπορεί να δείξει απονεύρωση των τριών μυών που νευρώνονται από αυτό το νεύρο. 

     Στους ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα μπορεί να παρατηρηθεί αυτόματη και ανώδυνη ρήξη του τένοντα 
του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων και του μακρού καμπτήρα του αντίχειρα πράγμα που μιμείται την πα-
ράλυση του πρόσθιου μεσόστεου νεύρου. Για να εξαλείψουμε αυτή τη πιθανότητα ζητείστε από τον ασθενή να 
έχει το χέρι του ανοιχτό και χαλαρό. Αν οι τένοντες είναι άθικτοι τότε η σταθερή πίεση του αντίχειρά σας στην 
καμπτική επιφάνεια του αντιβραχίου περίπου 5-7 εκ. κεντρικά του καρπού θα προκαλέσει παθητική κάμψη των 
δακτύλων. 

Σύνδρομο του Καρπιαίου Σωλήνα

Τα συμπτώματα αυτού του συνδρόμου έχουν πλήρως περιγραφεί: πόνος και παραισθησία στο κερκι-
δικό ήμισυ της παλάμης και στα τρία πρώτα δάκτυλα με αποτέλεσμα να ξυπνά τον ασθενή κατά τη διάρ-
κεια της νύκτας ο οποίος ανακουφίζεται με το να "τινάζει" το χέρι του. Βέβαια, η κλινική εικόνα του 
κάθε ασθενούς διαφέρει: ίσως τα συμπτώματα να περιορίζονται μόνο στα δάκτυλα, άλλοι ίσως να μην 
τινάζουν το χέρι τους προς ανακούφιση των συμπτωμάτων, άλλοι ίσως να έχουν μόνο υπαισθησία στα 
δάκτυλα ή ψυχρό άκρο, κλπ. Κατά την εξέταση, υπαισθησία, υπεραισθησία ή/και μείωση του ουδού 
αντίληψης δονήσεων μπορεί να είναι παρόντα στα τρία πρώτα δάκτυλα. Θυμηθείτε ότι η μεγαλύτερη 
επιφάνεια της παλάμης νευρώνεται από το παλαμιαίο δερματικό κλάδο του μέσου νεύρου ο οποίος 
δεν περνά μέσα από το καρπιαίο σωλήνα. Συνεπώς, η αντικειμενική εξέταση της αισθητικότητας 
στην περιοχή του θέναρος είναι συνήθως φυσιολογική. Ωστόσο, οι ασθενείς πολλές φορές αναφέ-
ρουν πόνο και διαταραχή της αισθητικότητας στην περιοχή αυτή. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να 


