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Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή των παραλ-
λαγών της πορείας του άνω πρωτεύοντος στελέχους (ΑΠΣ) του 
βραχιονίου πλέγματος και η κλινική τους σημασία για την αιτιο-
παθογένεια, διάγνωση και χειρουργική θεραπεία του συνδρόμου 
άνω θωρακικού στομίου (ΣΑΘΣ) καθώς και στην εφαρμογή απο-
κλεισμού του βραχιονίου πλέγματος (ΒΠ).

Παρασκευάσθηκαν η τραχηλική και η μασχαλιαία χώρα 93 
πτωμάτων και καταγράφηκε η συχνότητα διέλευσης του ΑΠΣ του 
ΒΠ διαμέσου ή μπροστά από τον πρόσθιο σκαληνό μυ (ΠΣΜ).

Παρατηρήθηκαν πέντε διαφορετικές ανατομικές παραλλα-
γές της πορείας του ΑΠΣ του ΒΠ σε σχέση με τον ΠΣΜ, σε 24 
πλευρές από τις 186 που μελετήσαμε (12,9%). Το Α5 διερχόταν 
μπροστά από τον ΠΣΜ σε 6 περιπτώσεις (3 δεξιά, 1 αριστερά, 
1 αμφοτερόπλευρα). Το ΑΠΣ διερχόταν μπροστά από τον ΠΣΜ 
σε 4 περιπτώσεις (2 αριστερά, 1 αμφοτερόπλευρα). Το ΑΠΣ δι-
ατρυπούσε τη γαστέρα του ΠΣΜ σε 12 περιπτώσεις (3 δεξιά, 5 
αριστερά, 2 αμφοτερόπλευρα). Στην αριστερή πλευρά ενός πτώ-
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ματος ο ΠΣΜ ήταν διπλός και το ΑΠΣ διερχόταν 
διαμέσου του διπλού ΠΣΜ. Τέλος, στην αριστερή 
πλευρά ενός πτώματος το Α5 διερχόταν μπροστά 
από τον ΠΣΜ, ενώ το Α6 διατρυπούσε τη γαστέ-
ρα του ΠΣΜ.

Οι παραλλαγές αυτές αποτελούν προδιαθετι-
κούς παράγοντες για το ΣΑΘΣ, προκαλούν ιδι-
αίτερη συμπτωματολογία, απαιτούν διαφορετική 
χειρουργική προσπέλαση από άλλες αιτίες του 
συνδρόμου και απαιτούν προσοχή κατά την εφαρ-
μογή αποκλεισμού του ΒΠ.

Εισαγωγή

Το σύνδρομο άνω θωρακικού στομίου (ΣΑΘΣ) 
είναι η κλινική συνδρομή που χαρακτηρίζεται 
από πίεση του βραχιονίου πλέγματος (ΒΠ) ή και 
των υποκλείδιων αγγείων, στην περιοχή όπου 
αυτά διέρχονται από τον τράχηλο προς το άνω 
άκρο.

Στο παρελθόν, ανάλογα με το αίτιο που πίεζε 
τα στοιχεία αυτά, περιγραφόταν το κάθε σύνδρο-
μο με αντίστοιχο όνομα, όπως για παράδειγμα 
σύνδρομο προσθίου σκαληνού μυός, σύνδρομο 
αυχενικής πλευράς, σύνδρομο πρώτης πλευράς, 
πλευροκλειδικό σύνδρομο, σύνδρομο υπεραπα-
γωγής (Urschell και Razzuk 1998). Από το 1956 
σύμφωνα με τους Peet και συν. όλα τα παραπάνω 
σύνδρομα περιγράφονται με τον όρο ΣΑΘΣ, τον 
οποίο χρησιμοποιούμε κι εμείς στην παρούσα με-
λέτη.

Το ΣΑΘΣ χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: η πρώ-
τη περιλαμβάνει την πίεση των ανώτερων ριζών 
του ΒΠ (Α5, Α6, Α7), ενώ η δεύτερη αφορά στην 
πίεση των κατώτερων ριζών του ΒΠ (Α8, Θ1) 
(Roos 1982, Urschell και Razzuk 1998).

Σύμφωνα με το Roos (1982) η πίεση των ανώ-
τερων ριζών του ΒΠ οφείλεται σε ανατομικές πα-
ραλλαγές της σχέσης των ριζών του ΒΠ και των 
σκαληνών μυών.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η κατα-
γραφή της συχνότητας διέλευσης του άνω πρω-
τεύοντος στελέχους (ΑΠΣ) (Α5, Α6) του ΒΠ 
μπροστά από τον πρόσθιο σκαληνό μυ (ΠΣΜ) 
καθώς και της διέλευσης των ριζών αυτών δια-

μέσου της γαστέρας του ΠΣΜ και η κλινική τους 
σημασία για την αιτιοπαθογένεια, διάγνωση και 
χειρουργική θεραπεία του ΣΑΘΣ, όπως και στην 
εφαρμογή αποκλεισμού του ΒΠ.

Υλικό – Μέθοδος

Μελετήθηκαν 49 πτώματα στο Εργαστήριο 
Περιγραφικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής, 
του Α.Π.Θ. και 44 πτώματα στο Κέντρο Ανατο-
μίας του Πανεπιστημίου της Κολωνίας, στη Γερ-
μανία. Συνολικά, επομένως, παρασκευάσθηκε η 
τραχηλική και η μασχαλιαία χώρα 93 πτωμάτων 
(186 πλευρές), διερευνήθηκαν, καταγράφηκαν 
και φωτογραφήθηκαν οι ανατομικές παραλλαγές 
της πορείας του ΑΠΣ του ΒΠ σε σχέση με τον 
ΠΣΜ. Τα πτώματα άνηκαν σε ενήλικες άνδρες 
και γυναίκες, στα οποία δεν υπήρχαν ενδείξεις 
προηγούμενου τραυματισμού ή σκελετικής ανω-
μαλίας.

Αποτελέσματα

Παρατηρήθηκαν πέντε διαφορετικές ανατομι-
κές παραλλαγές της πορείας του ΑΠΣ του ΒΠ 
σε σχέση με τον ΠΣΜ, σε 24 πλευρές από τις 
186 που μελετήσαμε (12,9%). Το Α5 διερχόταν 
μπροστά από τον ΠΣΜ (Εικ. 1) σε 6 περιπτώσεις 
(3,22%) και συγκεκριμένα στη δεξιά πλευρά 3 
πτωμάτων, στην αριστερή πλευρά 1 πτώματος και 
σε 1 πτώμα αμφοτερόπλευρα. Το ΑΠΣ διερχόταν 
μπροστά από τον ΠΣΜ (Εικ. 2) σε 4 περιπτώσεις 
(2,15%) και συγκεκριμένα στην αριστερή πλευρά 
2 πτωμάτων και σε 1 πτώμα αμφοτερόπλευρα. Το 
ΑΠΣ διατρυπούσε τη γαστέρα του ΠΣΜ (Εικ. 3) 
σε 12 περιπτώσεις (6,45%) και συγκεκριμένα στη 
δεξιά πλευρά 3 πτωμάτων, στην αριστερή πλευρά 
5 πτωμάτων και σε 2 πτώματα αμφοτερόπλευρα. 
Στην αριστερή πλευρά ενός πτώματος (0,54%) ο 
ΠΣΜ ήταν διπλός και το ΑΠΣ διερχόταν ανάμε-
σα από τις δύο γαστέρες του διπλού ΠΣΜ (Εικ. 
4). Τέλος, στην αριστερή πλευρά ενός πτώμα-
τος (0,54%) το Α5 διερχόταν μπροστά από τον 
ΠΣΜ, ενώ το Α6 διατρυπούσε τη γαστέρα του 
ΠΣΜ (Εικ. 5). Tα αποτελέσματα συνοψίζονται 
στον πίνακα 1. 
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N = 93
186 πλευρές

Σύνολο Δεξιά Αριστερά
Αμφοτερό-

πλευρα

Α5 εμπρός του ΠΣΜ
6

(3,22%)
4 2 1

Α5-Α6 εμπρός του ΠΣΜ
4

(2,15%)
1 3 1

Α5-Α6 διαμέσου του ΠΣΜ
12

(6,45%)
5 7 2

Α5-Α6 διαμέσου διπλού ΠΣΜ
1 

(0,54%)
0 1 0

Α5 εμπρός και Α6 διαμέσου του 
ΠΣΜ

1
(0,54%)

0 1 0

Σύνολο
24

(12,9%)
10

(5,38%)
14

(7,52%)
4

(2,15%)

Πίνακας 1. Ανατομικές παραλλαγές της πορείας του ΑΠΣ του ΒΠ

(Εικ. 2) Αριστερή πλευρά. 
Τα Α5 – Α6 διέρχονται μπροστά από τον πρόσθιο

 σκαληνό μυ.
Βέλος: Α5. Κεφαλή βέλους: Α6.
ΠΣΜ: Πρόσθιος σκαληνός μυς. 

ΜΣΜ: Μέσος σκαληνός μυς.

(Εικ. 1) Δεξιά πλευρά.
Το Α5 διέρχεται μπροστά από τον πρόσθιο σκαληνό μυ.

Βέλος: Α5. Κεφαλή βέλους: Φρενικό νεύρο.
ΠΣΜ: Πρόσθιος σκαληνός μυς.

ΜΣΜ: Μέσος σκαληνός μυς.
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(Εικ. 3) Αριστερή πλευρά. 
Τα Α5 – Α6 διατρυπούν τη γαστέρα του προσθίου

 σκαληνού μυός.
Βέλος: Α5. Κεφαλή βέλους: Α6.
ΠΣΜ: Πρόσθιος σκαληνός μυς. 

ΜΣΜ: Μέσος σκαληνός μυς.

(Εικ. 4) Αριστερή πλευρά.
Ο πρόσθιος σκαληνός μυς είναι διπλός και τα Α5 – Α6 
διέρχονται ανάμεσα από τις δύο γαστέρες του διπλού 

προσθίου σκαληνού μυός (ΠΣΜ 1, ΠΣΜ 2).
Βέλος: Α5. Κεφαλή βέλους: Α6.

ΜΣΜ: Μέσος σκαληνός μυς.

(Εικ. 5) Αριστερή πλευρά. 
Το Α5 διέρχεται μπροστά 
από τον πρόσθιο σκα-
ληνό μυ, ενώ το Α6 δια-
τρυπάει τη γαστέρα του 
προσθίου σκαληνού μυός.
Βέλος: Α5. Κεφαλή βέ-
λους: Α6.
ΠΣΜ: Πρόσθιος σκαλη-
νός μυς. ΜΣΜ: Μέσος 
σκαληνός μυς.



Συζήτηση

Οι ανατομικές παραλλαγές στο επίπεδο των 
σκαληνών μυών και κυρίως του ΠΣΜ περιγρά-
φονται από αρκετούς συγγραφείς ως αίτια ΣΑΘΣ 
(Roos 1976, Roos 1979, Roos 1982, Cheng και 
Stoney 1994, Makhoul και Machleder 1992). Οι 
μελέτες αυτές βασίζονται σε χειρουργικά ευρή-
ματα. Οι Makhoul και Machleder (1992) παρα-
τήρησαν 86 ανατομικές ανωμαλίες στο επίπεδο 
των σκαληνών μυών σε 200 χειρουργικές επεμ-
βάσεις για τη θεραπεία του ΣΑΘΣ. Στο 41% των 
ασθενών που επανεγχειρήσθηκαν για υποτροπή 
ΣΑΘΣ από τους Cheng και Stoney (1994) το αί-
τιο ήταν ανωμαλίες μαλακών μορίων στην υπερ-
κλείδια περιοχή.

Όσον αφορά ειδικότερα στην πίεση των ανώ-
τερων ριζών του ΒΠ ο Roos (1982) περιέγραψε 
ως υπεύθυνες πέντε ανατομικές ανωμαλίες: στην 
1η περίπτωση μυϊκές ίνες του ΠΣΜ συγχωνεύ-
ονταν με το περινεύριο των ριζών, ενώ στη 2η 
μυϊκές δεσμίδες, περνώντας εγκαρσίως μεταξύ 
των ριζών, συνέδεαν τον ΠΣΜ με το μέσο σκα-
ληνό μυ. Στην 3η περίπτωση περιέγραψε τις ρίζες 
Α5-Α6 να περνούν μπροστά από τον ΠΣΜ. Ε-
μείς παρατηρήσαμε ότι εκτός από την παραλλα-
γή αυτή, δηλαδή τη διέλευση του ΑΠΣ μπροστά 
από τον ΠΣΜ, το Α5 μπορεί να διέρχεται μόνο 
του μπροστά από τον ΠΣΜ ενώ συγχρόνως το 
Α6 διατρυπά ή περνά πίσω από τη γαστέρα του 
ΠΣΜ. Στην 4η περίπτωση ο ΠΣΜ και ο μέσος 
σκαληνός μυς είχαν συγχωνευτεί σε έναν μυ, τον 
οποίο διατρυπούσαν οι ρίζες και στη 5η μία μυϊ-
κή δεσμίδα ή σύνδεσμος, ακριβώς πίσω από τον 
ΠΣΜ, διέτρεχε καθέτως τις ρίζες του ΒΠ, με τις 
οποίες συμφυόταν.

Επιπρόσθετα ο ίδιος συγγραφέας (Roos 1982) 
εξηγεί το μηχανισμό με τον οποίον οι ανωμαλί-
ες αυτές προκαλούν τα συμπτώματα του ΣΑΘΣ: 
κατά την κάμψη ή στροφή της κεφαλής, ή όταν 
οι μύες του τραχήλου ή οι ανώμαλες ινομυώδεις 
δεσμίδες συσπώνται, τα νεύρα πιέζονται και αυτό 
προκαλεί πόνο. Η πίεση αυτή των νεύρων επιτεί-
νει τη σύσπαση των μυών και έτσι δημιουργείται 
ένας φαύλος κύκλος.

Οι Gage και Parnell (1947) αναφορικά με το τό-

τε επονομαζόμενο σύνδρομο του προσθίου σκα-
ληνού μυός, παρατήρησαν ότι οι ρίζες του ΒΠ 
είναι δυνατόν να διατρυπούν τον ΠΣΜ, αντί να 
περνούν φυσιολογικά πίσω από τη γαστέρα του.

Ακόμα σε μία μελέτη (Abe και συν. 1999) επι-
βεβαιώνεται η σημασία του ευρήματός μας στην 
αιτιοπαθογένεια του ΣΑΘΣ, καθώς σημειώνε-
ται ότι η βλάβη των ανώτερων ριζών του ΒΠ 
προκαλείται από τριβή ή έλξη τους μέσα στους 
σκαληνούς μύες ή γύρω από αυτούς. Μάλιστα, 
αναλύουν την παθοφυσιολογία της βλάβης των 
νεύρων, σημειώνοντας ότι όταν η παγίδευση δι-
αρκεί αρκετά, μπορεί να υπάρξει παρακώλυση 
της αιμάτωσης του επινευρίου και του περινευ-
ρίου των ριζών του ΒΠ, με αποτέλεσμα οίδημα 
και συμφύσεις των περιβλημάτων και συνεπώς 
ισχαιμία και παρακώλυση της αξονοπλασματικής 
ροής των νεύρων.

Σε μία ανατομική μελέτη (Harry και συν. 1977), 
σε 51 πτώματα, παρατηρήθηκαν ορισμένες από 
τις ανατομικές παραλλαγές που περιγράφονται 
στη μελέτη μας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι το 
ΑΠΣ του ΒΠ διατρυπούσε τον ΠΣΜ στο υψηλό 
ποσοστό του 21% και το Α5 διερχόταν μπροστά 
από τον ΠΣΜ σε ποσοστό 3%, ενώ οι παραλλα-
γές αυτές ανεβρέθηκαν στη μελέτη μας σε ποσο-
στό 0,54% και 3,22% αντίστοιχα.

Τα κύρια συμπτώματα του «νευρολογικού» 
ΣΑΘΣ είναι ο πόνος, η μυϊκή αδυναμία και οι αι-
μωδίες. Στην πίεση των ανώτερων ριζών του ΒΠ 
το άλγος μπορεί να εντοπίζεται στην περιοχή του 
τραχήλου και είναι δυνατόν να αντανακλά στο 
αυτί, την κάτω γνάθο, το πρόσωπο, τον κρότα-
φο και το ινίο. Επίσης, το άλγος είναι δυνατόν να 
αντανακλά στην περιοχή του ρομβοειδούς, του 
τραπεζοειδούς, του δελτοειδούς και των οπίσθι-
ων μυών της ωμοπλάτης καθώς και κατά μήκος 
της έξω επιφάνειας του άνω άκρου. Ο ασθενής 
μπορεί, ακόμα, να αισθάνεται άλγος στην περιο-
χή του μείζονος θωρακικού μυός, άλγος το οποίο 
καλείται «ψευδοστηθάγχη» και θα πρέπει να δι-
αφοροδιαγνωσθεί από την πραγματική στηθάγ-
χη. Στον τύπο αυτό του ΣΑΘΣ η μυϊκή αδυνα-
μία συνήθως ανευρίσκεται στο δελτοειδή (Α5), 
στο δικέφαλο (Α6), στον τρικέφαλο (Α7), στους 
μυς της ωμοπλάτης (Α5-Α6) και στους μυς της 
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εκτατικής επιφάνειας του πήχη (Α6-Α7). Αιμω-
δίες μπορεί να αισθανθεί ο ασθενής στην παρειά, 
το αυτί, την οπίσθια επιφάνεια του ώμου, την έξω 
επιφάνεια του άνω άκρου και τα τρία πρώτα δά-
κτυλα του χεριού. Μείωση της ταχύτητας αγω-
γής παρατηρείται κυρίως στο μέσο νεύρο (Roos 
1982, Urschell και Razzuk 1998).

Η διαφοροδιάγνωση της πίεσης των ανώτερων 
ριζών του ΒΠ από τη πίεση των κατώτερων ριζών 
είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη χειρουργική προ-
σέγγιση του ασθενούς. Αν και έχουν περιγραφεί 
διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμε-
τώπιση του ΣΑΘΣ (Skandalakis 2004), η «κλασσι-
κή» χειρουργική αντιμετώπιση του ΣΑΘΣ είναι η 
εκτομή της 1ης πλευράς, των υπεράριθμων πλευ-
ρών, εάν υπάρχουν και των ινομυωδών δεσμίδων 
που καταφύονται στην 1η πλευρά, ανώμαλων ή 
/ και φυσιολογικών, όπως ο ΠΣΜ, διαμέσου της 
μασχαλιαίας προσπέλασης (Wood και συν. 1988, 
Urschell και Razzuk 1997, Urschell και Razzuk 
1998). Η μέθοδος αυτή θεωρείται ότι θεραπεύει 
την πίεση και των ανώτερων και των κατώτερων 
ριζών του ΒΠ, για 2 λόγους: πρώτον, επειδή το μέ-
σο νεύρο εκτός από τα νευροτόμια Α5, Α6, Α7, 
δέχεται νευρικές ίνες και από τα νευροτόμια Α8, 
Θ1 και δεύτερον, επειδή όλα τα στοιχεία που πιέ-
ζουν τις ρίζες του ΒΠ καταφύονται στην 1η πλευ-
ρά (Urschell και Razzuk 1998).

Ωστόσο, ο Roos (1982) προτείνει την προανα-
φερόμενη διαμασχαλιαία προσπέλαση ως θερα-
πεία εκλογής μόνο για την πίεση των κατώτερων 
ριζών του ΒΠ, ενώ αντιπροτείνει την εκτομή του 
ΠΣΜ διαμέσου της υπερκλείδιας προσπέλασης 
ως θεραπεία εκλογής για το ΣΑΘΣ με βλάβη των 
ανώτερων ριζών του ΒΠ, που συχνά οφείλεται 
σε ανατομικές ανωμαλίες της περιοχής, οι οποί-
ες πρέπει κι αυτές να εξαλειφθούν. Τις προτάσεις 
αυτές επιβεβαιώνουν δύο ακόμα συγγραφείς 
(Cheng και Stoney 1994, Abe και συν. 1999), οι 
οποίοι χρησιμοποίησαν την υπερκλείδια σκαλη-
νεκτομή σε επανεγχειρήσεις ασθενών με ΣΑΘΣ 
που τα συμπτώματά τους παρέμεναν και οφείλο-
νταν σύμφωνα με τους Cheng και Stoney (1994) 
σε ποσοστό 41% σε παραμονή ανωμαλιών των 
μαλακών μορίων της περιοχής.

Τέτοιες ανωμαλίες αποτελούν και οι περιγρα-

φείσες στην παρούσα μελέτη και είναι προφανές 
ότι, εκτός από τις αναφορές άλλων ερευνητών, 
αλλά και από τοπογραφική άποψη, απαιτούν υ-
περκλείδια προσπέλαση για την αντιμετώπιση 
του ΣΑΘΣ.

Συμπεράσματα

Η γνώση των ανατομικών αυτών παραλλαγών 
είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον ανατόμο, τον 
ορθοπαιδικό χειρουργό, το γενικό χειρουργό, το 
νευροχειρουργό και τον αγγειοχειρουργό, γιατί 
το ΣΑΘΣ αποτελεί αντικείμενο των ειδικοτήτων 
τους, αλλά και γενικότερα για τις προσπελάσεις 
της περιοχής. Επίσης, ενδιαφέρουν τον ακτινο-
λόγο, καθώς η μαγνητική τομογραφία αποτελεί 
την εξέταση εκλογής για τη διάγνωση του ΣΑΘΣ 
(Collins και συν. 1995), αλλά και τον αναισθησι-
ολόγο κατά τη διενέργεια αποκλεισμού του ΒΠ 
(Abe και συν. 1999). Οι παραλλαγές αυτές δεν 
είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν συμπτώματα, 
είναι, όμως προφανές, από μηχανική άποψη, ότι 
αποτελούν προδιαθετικούς παράγοντες για το 
ΣΑΘΣ και συγκεκριμένα για τη βλάβη των ανώ-
τερων ριζών του ΒΠ, που έχει ιδιαίτερη συμπτω-
ματολογία. Αυτός ο τύπος ΣΑΘΣ είναι σημαντι-
κό να διαφοροδιαγνωστεί από τη βλάβη των κα-
τώτερων ριζών του ΒΠ, καθώς απαιτεί σύμφωνα 
με ορισμένους ερευνητές (Roos 1982, Cheng και 
Stoney 1994, Abe και συν. 1999) διαφορετική χει-
ρουργική προσέγγιση. Τα ανατομικά μας ευρήμα-
τα επιβεβαιώνουν αυτήν την άποψη.

Abstract

Variations of the course of the upper trunk of 
the brachial plexus. Their clinical significance 
for the thoracic outlet syndrome. A study on 93 
cadavers. 

Natsis K, Totlis T, Tsikaras P, Anastasopoulos 
N, Skandalakis P and Koebke J.

The aim of this study is the recording of the vari-
ations of the course of the upper trunk (UT) of the 
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brachial plexus (BP) and their clinical significance 
for the etiology, diagnosis, surgical treatment of the 
thoracic outlet syndrome (TOS) and for the anaes-
thetic blockade of the BP.

The cervical and the axillary region of the both 
sides of ninety-three cadavers were dissected and 
the variations of the course of the BP’s UT in re-
lation to the anterior scalene muscle (ASM) were 
recorded.  

Five different anatomical variations of the course 
of the UT of the BP, in relation to the ASM, were 
observed in 24 out of the 186 sides of the 93 cadav-
ers we studied (12,9%). The C5 root was passing 
anteriorly to the ASM in 6 cases (3 right, 1 left, 1 
bilaterally). The UT was located anteriorly to the 
ASM in 4 cases (2 left, 1 bilaterally) and was perfo-
rating the ASM’s belly in 12 cases (3 right, 5 left, 2 
bilaterally). In the left side of one cadaver, the ASM 
was double and the UT was passing between the 
two bellies of the double ASM. Finally, in the left 
side of one cadaver, the C5 root was found to be 
anteriorly to the anterior scalene muscle, while the 
C6 root was perforating the ASM’s  belly. 

These variations are predisposing factors for the 
TOS, they cause specific symptomatology and re-
quire a different surgical approach in comparison 
to other causes of the syndrome. Moreover, their 
knowledge is important during the performance of 
the anaesthetic blockade of the BP.

Key words: U pper trunk, brachial plexus, anterior scalene 
muscle, thoracic outlet syndrome and ana-
tomical variations 
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