
49

Περίληψη

Ο μακρός παλαμικός μυς εκφύεται από την παρατροχίλια από-
φυση. Η γαστέρα του μυός έπειτα από βραχεία πορεία, περίπου 
στη μεσότητα του πήχη μεταπίπτει σε αποπλατυσμένο τένοντα ο 
οποίος καταφύεται στην παλαμιαία απονεύρωση και τον εγκάρσιο 
σύνδεσμο του καρπού. Σε πτώμα γυναίκας 73 ετών ο μακρός πα-
λαμικός μυς εκφυόταν από την παρατροχίλια απόφυση με τένοντα 
που πορευόταν μέχρι τη μεσότητα του πήχη. Στο σημείο εκείνο από 
το κερκιδικό του χείλος εκφυόταν η κερκιδική μυϊκή δεσμίδα του 
μυός. Ο τένοντας συνέχιζε μέχρι το όριο μέσου και κάτω τριτημο-
ρίου του πήχη, όπου μετέπιπτε στην κεντρική μυϊκή δεσμίδα, από 
το ωλένιο χείλος της οποίας εκφυόταν η ωλένια μυϊκή δεσμίδα του 
μυός. Η κερκιδική δεσμίδα του μυός μαζί με την κεντρική καταφύ-
ονταν στην παλαμιαία απονεύρωση. Η ωλένια δεσμίδα του μυός 
καταφυόταν στο πισοειδές οστό και στον εγκάρσιο σύνδεσμο του 
καρπού. Συνεπώς, ο μακρός παλαμικός μυς ήταν ανεστραμμένος, 
διότι ήταν τενοντώδης στο άνω τμήμα του και μυώδης στο κάτω. 
Σπάνια ο μακρός παλαμικός μυς είναι διπλός, ενώ τριπλός ανε-
στραμμένος μακρός παλαμικός μυς αναφέρεται σε μία μόνο ασθε-
νή στη διεθνή βιβλιογραφία (Yildiz et al., 2000), ως χειρουργικό 
εύρημα, καθώς η ασθενής υπέφερε από οίδημα και πόνο στον καρ-
πό. Η υπέρχρηση ενός ανεστραμμένου μακρού παλαμικού μυός 
μπορεί να οδηγήσει σε τοπική υπερτροφία του μυός. Καταστάσεις 
με τις οποίες συνδέεται η ύπαρξη του ανεστραμμένου μακρού πα-
λαμικού μυός είναι το σύνδρομο διαμερίσματος με πόνο και οί-
δημα στην περιοχή του καρπού, το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα 
και το σύνδρομο του Guyon. Επίσης, η περιγραφείσα παραλλαγή 
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είναι χρήσιμη για το χειρουργό του χεριού, επειδή ο 
μακρός παλαμικός μυς αποτελεί οδηγό σημείο για 
τις επεμβάσεις της περιοχής.

Εισαγωγή - Σκοπός

Ο μακρός παλαμικός μυς έχει κοινό εκφυτικό 
πεδίο με τον επιπολής καμπτήρα των δακτύλων 
και τον ωλένιο και τον κερκιδικό καμπτήρα του 
καρπού μυ, το οποίο είναι η παρατροχίλια από-
φυση. Βρίσκεται ακριβώς κάτω από το δέρμα, 
το υποδόριο λίπος και την περιτονία του πήχη, 
επιπολής του επιπολής καμπτήρα των δακτύλων 
μυός και μεταξύ του κερκιδικού και του ωλένιου 
καμπτήρα του καρπού μυός. Ο μακρός παλαμικός 
μυς φέρεται προς τα κάτω και έξω, είναι μυώδης 
μέχρι τη μεσότητα περίπου του πήχη όπου και με-
ταπίπτει σε λεπτό και αποπλατυσμένο τένοντα, 
ο οποίος περνώντας μπροστά από τον εγκάρσιο 
σύνδεσμο του καρπού καταφύεται στην παλαμι-
αία απονεύρωση (Εικόνα 1).

Οι ανατομικές παραλλαγές του μακρού παλα-
μικού μυός έχουν μελετηθεί διεξοδικά από τους 
Reimann et al. (1946) σε 1600 άνω άκρα. Η στενή 
σχέση του μυός με το μέσο νεύρο που πορεύεται 
επί τα εντός του, καθιστά τις ανατομικές του πα-
ραλλαγές μία πιθανή αιτία παγίδευσης των παρα-
πάνω νεύρων, γεγονός που επιβεβαιώνεται από 
τις σχετικές αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία 
(Backhouse and Churchill-Davidson 1975, Schuhl 
1991, Floyd et al. 1992, Zeiss and Jakab 1995,  
Rubino et al. 1995, Sanchez Lorenzo et al. 1996, 
Guler and Celikoz 1998). Ιδιαίτερα, ο μακρός πα-
λαμικός μυς ο οποίος είναι τενοντώδης στο άνω 
και μυώδης στο κάτω άκρο του χαρακτηρίστηκε 
από το Madsen (1947) για πρώτη φορά ως «ανε-
στραμμένος μακρός παλαμικός μυς» (Μusculus 
palmaris longus inversus). Έκτοτε έχει περιγραφεί 
πληθώρα περιστατικών στις οποίες απαιτήθηκε 
μέχρι και χειρουργική εκτομή και αφαίρεση του 
ανεστραμμένου μυός για την ανακούφιση των συ-
μπτωμάτων που προκαλούσε (Schlafly and Lister. 
1987, Meyer and Pflaum 1987,  Regan et al. 1988, 
Giunta et al. 1993, Depuydt et al. 1998, Schuurman 
and van Gils 2000, Yildiz et al. 2000, Bencteux et al. 

2001). Η ύπαρξη τριπλού ανεστραμμένου μακρού 
παλαμικού μυός έχει περιγραφεί μόνο μία φορά 
στη διεθνή βιβλιογραφία, ως χειρουργικό εύρημα 
σε μία ασθενή που υπέφερε από οίδημα και πόνο 
στον καρπό (Yildiz et al. 2000).

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσί-
αση ενός τριπλού ανεστραμμένου μακρού παλα-
μικού μυός σε πτώμα και η ανάλυση της κλινικής 
του σημασίας.

Παρουσίαση Περίπτωσης

Στο αριστερό άνω άκρο πτώματος γυναίκας 73 
ετών, που παρασκευάστηκε για διδακτικούς σκο-
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Εικόνα 1. Ο φυσιολογικός μακρός παλαμικός μυς 
και η παλαμιαία απονεύρωση στο δεξιό άνω άκρο 

του πτώματος.



πούς στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομι-
κής της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., παρατηρήθηκε 
ανεστραμμένος μακρός παλαμικός μυς με τριπλή 
γαστέρα (Εικόνα 2). Συγκεκριμένα, ο μακρός 
παλαμικός μυς εκφυόταν από την παρατροχίλια 
απόφυση με τένοντα που πορευόταν μέχρι τη με-
σότητα του πήχη, επιπολής του επιπολής καμπτή-
ρα των δακτύλων μυός. Στο σημείο εκείνο από το 
κερκιδικό του χείλος εκφυόταν η κερκιδική μυϊκή 
δεσμίδα του μυός. Ο τένοντας συνέχιζε μέχρι το 
όριο μέσου και κάτω τριτημορίου του πήχη συνο-
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Εικόνα 2. Στην εικόνα διακρίνεται ο τριπλός ανεστραμ-
μένος μακρός παλαμικός μυς (αριστερή πλευρά) από την 

έκφυσή του από την παρατροχίλια απόφυση μέχρι την 
κατάφυσή του στην παλαμιαία απονεύρωση, στον εγκάρ-

σιο σύνδεσμο του καρπού και στο πισοειδές οστό. (ΚΔ: 
Κερκιδική μυϊκή δεσμίδα, ΚΝΔ: Κεντρική μυϊκή δεσμίδα, 

ΩΔ: Ωλένια μυϊκή δεσμίδα)

Εικόνα 3. Ο τριπλός ανεστραμμένος μακρός παλαμικός 
μυς (αριστερή πλευρά) αποκοπείς. Ο μυς εκφυόταν τενο-
ντώδης από την παρατροχίλια απόφυση. Στη μεσότητα 
του πήχη εκφυόταν από τον τένοντα η κερκιδική μυϊκή 

δεσμίδα του μυός και ο μυς πορευόταν σαν ημιπτεροειδής 
μέχρι το όριο μέσου και κάτω τριτημορίου του πήχη όπου 
και διαχωριζόταν η κερκιδική μυϊκή δεσμίδα, ενώ ο τένο-
ντας μετέπιπτε στην κεντρική μυϊκή δεσμίδα του μυός. 
Από το ωλένιο χείλος της κεντρικής δεσμίδας και λίγο 

πιο κάτω εκφυόταν η ωλένια μυϊκή δεσμίδα του μυός. Η 
κερκιδική και η κεντρική δεσμίδα του μυός καταφύονταν 
στην παλαμιαία απονεύρωση, ενώ η ωλένια δεσμίδα του 
μυός καταφυόταν στο πισοειδές οστό και στον εγκάρσιο 

σύνδεσμο του καρπού.
 (ΚΔ: Κερκιδική μυϊκή δεσμίδα, ΚΝΔ: Κεντρική μυϊκή 

δεσμίδα, ΩΔ: Ωλένια μυϊκή δεσμίδα)



δευόμενος από την κερκιδική μυϊκή δεσμίδα σαν 
ημιπτεροειδής μυς. Στο σημείο εκείνο ο τένοντας 
μετέπιπτε στην κεντρική μυϊκή δεσμίδα του μυός, 
η οποία διαχωριζόταν από την κερκιδική. Από το 
ωλένιο χείλος της κεντρικής δεσμίδας και λίγο 
πιο κάτω εκφυόταν η ωλένια μυϊκή δεσμίδα του 
μυός. Η κερκιδική και η κεντρική δεσμίδα του 
μυός διέρχονταν επιπολής του μέσου νεύρου και 
του εγκάρσιου συνδέσμου του καρπού, ακριβώς 
επί τα εκτός του ωλενίου νεύρου και της αρτηρίας 
και καταφύονταν στην παλαμιαία απονεύρωση. Η 
ωλένια δεσμίδα του μυός φερόταν πιο εν τω βά-
θει, ακολουθούσε κοινή πορεία με το ωλένιο νεύ-
ρο και την ωλένια αρτηρία και καταφυόταν στο 
πισοειδές οστό και στον εγκάρσιο σύνδεσμο του 
καρπού (Εικόνα 3). Στη δεξιά πλευρά του πτώμα-
τος ο μακρός παλαμικός μυς ήταν φυσιολογικός 
(Εικόνα 1). Στο ιστορικό της γυναίκας δεν ανα-
φερόταν συμπτωματολογία παγίδευσης του μέ-
σου ή του ωλενίου νεύρου στο αριστερό χέρι και 
επίσης δεν παρατηρήθηκε ατροφία των μυών του 
χεριού.

Συζήτηση

Οι Reimann et al. (1946) μελέτησαν 1600 μα-
κρούς παλαμικούς μυς και διαχώρισαν τις ανατο-
μικές του παραλλαγές σε κατηγορίες. Η αγενεσία 
του μυός είναι η συχνότερη παραλλαγή και εμ-
φανίζεται σε ποσοστό 12,8%. Όλες οι υπόλοιπες 
παραλλαγές του μακρού παλαμικού μυός εμφα-
νίζονται συνολικά σε ποσοστό 9%. Σε αυτές πε-
ριλαμβάνονται οι παραλλαγές των προσφυτικών 
πεδίων του μυός και η ύπαρξη επικουρικών μυϊ-
κών δεσμίδων ή και ολόκληρων μυών που εκφύ-
ονται είτε από τον ίδιο το μυ, είτε από γειτονικές 
ανατομικές δομές και οι οποίες είναι δυνατόν να 
τον αντικαθιστούν σε περίπτωση αγενεσίας του. 
Επίσης, περιλαμβάνονται η ύπαρξη δύο ξεχωρι-
στών μακρών παλαμικών μυών και οι παραλλαγές 
στη μορφή του μυός. Οι παραλλαγές στη μορφή 
του μυός είναι οι συχνότερες μετά την αγενεσία 
και αφορούν στο 50% όλων των παραπάνω, δη-
λαδή ποσοστό 4,5%. Αυτές αφορούν στη θέση της 
γαστέρας κατά μήκος του μυός, η οποία μπορεί 

να βρίσκεται είτε στο άνω άκρο του σύμφωνα με 
το φυσιολογικό πρότυπο, είτε στο μέσο του μυός, 
είτε στο κάτω άκρο του. Ο μυς μπορεί να είναι δι-
γάστορας, ή να είναι ολόκληρος τενοντώδης με 
πολύ μικρή γαστέρα ή να είναι ολόκληρος μυώ-
δης (Zeiss and Guilliam-Haidet 1996). Άλλες πα-
ραλλαγές στη μορφή του μακρού παλαμικού μυός 
αποτελούν ο διχασμός του τένοντα ή της γαστέ-
ρας ή και των δύο τμημάτων του μυός. (Reimann 
et al. 1946)

Ο μακρός παλαμικός μυς του οποίου η γαστέ-
ρα εντοπίζεται στο κάτω άκρο του, ενώ στο άνω 
είναι τενοντώδης, ονομάστηκε από τον Madsen 
et al. «ανεστραμμένος μακρός παλαμικός μυς» 
(Musculus palmaris longus inversus). Οι Still and 
Kleinert (1973) απέδωσαν τον όρο αυτό στα αγ-
γλικά ως “Reversed palmaris longus”, ο οποίος 
και επικράτησε. Έκτοτε στη διεθνή βιβλιογραφία 
έχουν περιγραφεί αρκετές περιπτώσεις ανεστραμ-
μένου μακρού παλαμικού μυός, είτε ως ανατομι-
κό, είτε ως χειρουργικό εύρημα κατά κύριο λόγο 
(Meyer and Pflaum 1987, Schlafly and Lister 
1987, Regan et al. 1988, Saadeh and Bergmann 
1988, Giunta et al., 1993, Depuydt et al. 1998, 
Schuurman and van Gils 2000, Yildiz et al. 2000, 
Bencteux et al. 2001). Ωστόσο η συνύπαρξη της 
ανωμαλίας αυτής με διαίρεση του μυός είναι πιο 
σπάνια (Schlafly and Lister 1987, Regan et al. 1988, 
Saadeh and Bergmann 1988, Bencteux et al. 2001), 
ενώ υπάρχει μόνο μία αναφορά ύπαρξης τριπλού 
ανεστραμμένου μακρού παλαμικού μυός (Yildiz 
et al. 2000).

Η προηγούμενη περιγραφή τριπλού ανεστραμ-
μένου μακρού παλαμικού μυός έγινε σε μία ασθε-
νή η οποία υπέφερε από οίδημα και πόνο στον 
καρπό που επιδεινωνόταν κατά τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων του χεριού της. Στο χειρουρ-
γείο αποκαλύφθηκε ανεστραμμένος μακρός πα-
λαμικός μυς με τρεις κεφαλές. Η κερκιδική και 
η κεντρική κεφαλή του μυός καταφύονταν στην 
παλαμιαία απονεύρωση, όπως και στη δική μας 
περίπτωση, ενώ η ωλένια κεφαλή καταφυόταν 
στον παλαμιαίο σύνδεσμο του καρπού σε αντίθε-
ση με την ωλένια δεσμίδα του ευρήματός μας που 
καταφυόταν στο πισοειδές οστό και στον εγκάρ-
σιο σύνδεσμο του καρπού. Η ασθενής ένα χρόνο 
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μετεγχειρητικά ήταν ελεύθερη συμπτωμάτων. 
(Yildiz et al. 2000) Στη δική μας περίπτωση δεν 
αναφερόταν στο ιστορικό ύπαρξη συμπτωματο-
λογίας του χεριού και επίσης δεν παρατηρήθηκε 
ατροφία των μυών του χεριού.

Η συσχέτιση του ανεστραμμένου μακρού πα-
λαμικού μυός με το σύνδρομο καρπιαίου σωλή-
να έχει επιβεβαιωθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Η 
συμπτωματολογία που αναπτύσσουν οι ασθενείς 
περιλαμβάνει διόγκωση στην καμπτική επιφά-
νεια του καρπού και ελάττωση της μυϊκής ισχύος 
στο χέρι, πόνο και αιμωδίες στην κατανομή του 
μέσου νεύρου. Παρόλο που η γαστέρα του μυός 
διέρχεται πάνω από τον εγκάρσιο σύνδεσμο του 
καρπού, η παραπάνω συμπτωματολογία εξηγείται 
με συμπίεση του μέσου νεύρου πριν αυτό εισέλθει 
στον καρπιαίο σωλήνα η οποία προκαλείται από 
το σύνδρομο διαμερίσματος λόγω υπέρχρησης 
(Effort-related compartment syndrome). Στην πε-
ρίπτωση του ανεστραμμένου μακρού παλαμικού 
μυός η περιτονία του πήχη είναι αυτή που δημι-
ουργεί το κλειστό μυϊκό διαμέρισμα με αποτέ-
λεσμα η πίεση να μεταφέρεται σε όλες τις γύρω 
δομές συμπεριλαμβανομένου του μέσου νεύρου, 
ενώ η τοπική υπερτροφία της γαστέρας του μυός 
λόγω υπέρχρησης του χεριού επιβαρύνει την κα-
τάσταση. (Meyer and Pflaum 1987, Schlafly and 
Lister 1987, Giunta et al. 1993, Depuydt et al. 1998,  
Schuurman and van Gils 2000, Yildiz et al. 2000, 
Bencteux et al. 2001).

Μία ακόμα παθολογική κατάσταση με την 
οποία σχετίζεται ο ανεστραμμένος μακρός πα-
λαμικός μυς είναι το σύνδρομο του Guyon, δηλα-
δή η συμπίεση του ωλενίου νεύρου (Regan et al. 
1988). Μάλιστα κατά τη χειρουργική εκτομή ενός 
διπλού ανεστραμμένου μακρού παλαμικού μυός 
από τους Regan et al. (1988) η δεσμίδα η οποία 
πίεζε το ωλένιο νεύρο ήταν παρόμοια με την 
ωλένια δεσμίδα του ανατομικού μας ευρήματος, 
εκτεινόταν δηλαδή μεταξύ της κύριας γαστέρας 
του ανεστραμμένου μακρού παλαμικού μυός και 
του πισοειδούς οστού. Παρόμοιες τέτοιες δεσμί-
δες έχουν περιγραφεί και από άλλους ερευνητές 
είτε ως ανατομικά, είτε ως χειρουργικά ευρήματα 
(Reimann et al. 1946, Thomas 1958, Roberts 1972, 
Zeiss and Guilliam-Haidet 1996).

Η μάζα στην καμπτική επιφάνεια του καρπού 
που μπορεί να εμφανιστεί λόγω της ύπαρξης ενός 
υπερτροφικού ανεστραμμένου μακρού παλαμι-
κού μυός αποτελεί έναν ψευδοόγκο και μπορεί 
να δημιουργήσει διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα 
(Polesuk and Helms 1998). Χαρακτηριστική είναι 
η αναφορά του Roberts (1972) ότι ο ανεστραμμέ-
νος μυς θεωρήθηκε προεγχειρητικά λανθασμένα 
ως γάγγλιο. Σε πιο πρόσφατες αναφορές, όπου 
έγινε χρήση της μαγνητικής τομογραφίας για 
τη διερεύνηση της αιτίας των συμπτωμάτων των 
ασθενών και του οιδήματος, η διάγνωση του ανε-
στραμμένου μακρού παλαμικού μυός υπήρξε και 
πάλι δύσκολη. Χαρακτηριστικές είναι οι αναφο-
ρές δύο ερευνητών ότι το πόρισμα της μαγνητι-
κής τομογραφίας προεγχειρητικά ήταν αρνητικό, 
ενώ μετεγχειρητικά και μετά την αποκάλυψη του 
ανεστραμμένου μυός, μια δεύτερη προσεκτική 
επισκόπηση της μαγνητική τομογραφίας απέδει-
ξε ότι ο ανωτέρω μυς ήταν εμφανής (Depuydt et 
al. 1998, Schuurman and van Gils 2000). Το γε-
γονός αυτό εξηγείται από το ότι η γαστέρα του 
ανεστραμμένου μακρού παλαμικού μυός έχει ίδιο 
σήμα στη μαγνητική τομογραφία με τους υπόλοι-
πους μυς του πήχη και από την άγνοια της ύπαρ-
ξης αυτής της ανατομικής παραλλαγής (Depuydt 
et al. 1998).

Συμπέρασμα

Η περίπτωση που περιγράφεται στην παρούσα 
μελέτη είναι η δεύτερη αναφορά στη διεθνή βι-
βλιογραφία τριπλού ανεστραμμένου μακρού πα-
λαμικού μυός και η πρώτη ως ανατομικό εύρημα. 
Η ενημέρωση για την ύπαρξη της παραλλαγής 
αυτής είναι χρήσιμη για κάθε Oρθοπαιδικό Xει-
ρουργό, καθώς η ύπαρξη μιας μάζας στην καμπτι-
κή επιφάνεια του καρπού σε συνδυασμό με συ-
μπτώματα πίεσης του μέσου ή του ωλενίου νεύρου 
που επιτείνονται κατά τη διάρκεια των δραστηρι-
οτήτων του χεριού, θα πρέπει να θέτει την υποψία 
ύπαρξης ανεστραμμένου μακρού παλαμικού μυός 
και να γίνεται περαιτέρω διερεύνηση. Επίσης, οι 
ακτινολόγοι θα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους την 
ύπαρξη της παραλλαγής αυτής καθώς είναι δύ-
σκολη η διάγνωσή της, λόγω της πληθώρας των 
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μυών του πήχη και είναι χαρακτηριστικά τα πα-
ραδείγματα όπου έμεινε αδιάγνωστη. Τέλος, κάθε 
παραλλαγή του μακρού παλαμικού μυός είναι 
χρήσιμη για τον Πλαστικό Xειρουργό, διότι ο τέ-
νοντάς του χρησιμοποιείται συχνά ως μόσχευμα, 
αλλά και για κάθε χειρουργό που ασχολείται με 
την περιοχή, επειδή ο τένοντας του μακρού παλα-
μικού αποτελεί οδηγό σημείο για τις επεμβάσεις 
της περιοχής.

Abstract

Three-Headed Reversed Palmaris Longus  Mus-
cle and its clinical significance.

Natsis K., Τotlis T., Sofidis G., Paraskeyas  G., 
Gigis I. 

The palmaris longus muscle originates from the 
medial epicondyle of the humerus. After a short 
distance, almost in the middle of the forearm, the 
muscle belly is toggled into a broad tendon which is 
inserted into the flexor retinaculum and the palmar 
aponeurosis. After dissection of the left forearm of 
a 73-year-old female cadaver we found a reversed 
palmaris longus muscle. This means that the pal-
maris longus muscle was tendinous in its upper 
part and muscular in its lower part. Additionally, 
the muscle belly was triple, thus our finding was 
characterized as “three-headed reversed palmaris 
longus muscle”. Rarely is the palmaris longus muscle 
double, whereas the three-headed reversed palmaris 
longus muscle is mentioned only once in the litera-
ture as a surgical finding, in a patient who suffered 
from edema and pain in the wrist . The overuse of 
the reversed palmaris longus muscle can lead to the 
muscle’s local hypertrophy.  According to the litera-
ture a reversed palmaris longus muscle may cause 
a compartment syndrome with pain and edema in 
the wrist’s area, the carpal tunnel syndrome and the 
Guyon’s syndrome. The described variation is also 
useful to the hand’s surgeon, as the palmaris longus 
muscle is an anatomical landmark for the opera-
tions of this area.

Key  words: Palmaris longus muscle. Triple, reversed. 
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