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Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της 
ανατομικής σχέσης του μείζονος ινιακού νεύρου (ΜΙΝ) με τον 
ημιακανθώδη κεφαλικό μυ (ΗΚΜ) και την εκφυτική περιτονία 
του τραπεζοειδούς μυός (ΠΤΜ) καθώς και ο προσδιορισμός των 
οδηγών σημείων για την εφαρμογή αποκλεισμού του ΜΙΝ για 
την αντιμετώπιση της ινιακής νευραλγίας (ΙΝ).

Σε 40 πτώματα (29 γυναίκες, 11 άνδρες) μελετήθηκε η πορεία 
του ΜΙΝ καθώς και το πλάτος του στα σημεία στα οποία το ΜΙΝ 
διατρυπά τον ΗΚΜ και την ΠΤΜ. 

Παρατηρήθηκε ότι η πορεία του ΜΙΝ δεν διαφέρει στα δύο φύ-
λα. Δεν βρέθηκε διαφορά του δεξιού από το αριστερό ΜΙΝ κάθε 
πτώματος στην περιοχή του ΗΚΜ, αλλά υπήρχε διαφορά στην 
περιοχή της ΠΤΜ. Το στέλεχος του ΜΙΝ γινόταν πλατύτερο κα-
τά την πορεία του προς την περιφέρεια. Σε όλα τα πτώματα το 
ΜΙΝ και η ινιακή αρτηρία διατρυπούσαν την ΠΤΜ το καθένα σε 
διαφορετικό σημείο. Σε τρεις περιπτώσεις το ΜΙΝ αποσχιζόταν σε 
δύο κλάδους πριν διατρυπήσει τον ΗΚΜ και συνενωνόταν, αφού 
είχε διατρυπήσει τον ΗΚΜ. Σε τρεις άλλες περιπτώσεις το ΜΙΝ 
διατρυπούσε τον οπίσθιο κάτω λοξό κεφαλικό μυ. Το ΜΙΝ και το 
έλασσον ινιακό νεύρο αναστομώνονταν στο επίπεδο του ινίου σε 
ποσοστό 80%.

Όροι ευρετηρίου: μ είζον ινιακό νεύρο, ινιακή νευραλγία, ημια-
κανθώδης κεφαλικός μυς, τραπεζοειδής μυς.

Η  εργασία αυτή βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο αναρτημένης ανακοίνωσης.



Με την εργασία αυτή μπορούν να προσδιορι-
στούν με ακρίβεια τα οδηγά σημεία για την εφαρ-
μογή του αποκλεισμού του ΜΙΝ για τη διάγνωση 
και τη θεραπεία της ΙΝ. Σε αντίθεση με την πλει-
ονότητα των περιφερικών νεύρων, το ΜΙΝ πλατύ-
νεται σταδιακά κατά την πορεία του προς την πε-
ριφέρεια, γεγονός το οποίο αποτελεί πιθανή αιτία 
παγίδευσης του νεύρου κατά την ΙΝ.

Εισαγωγή

Συχνά στο παρελθόν έχει μελετηθεί η πορεία 
των οπίσθιων νωτιαίων νεύρων της κεφαλής και 
του τραχήλου όχι μόνο για να καταγραφεί η το-
πογραφική ανατομική τους σχέση και οι παραλ-
λαγές τους στην ινιακή περιοχή, αλλά επίσης για 
να βρεθούν διαγνωστικές κλινικές σχέσεις μετα-
ξύ των διαφόρων νεύρων που κυρίως ενέχονται 
στην αιτιολογία αυτού που καλούμε «ινιακή νευ-
ραλγία» ή «αυχενογενής κεφαλαλγία» (Sjaastad 
et al. 1983, Vital et al. 1989, Bovim et al. 1991, 
Lord et al. 1994, Becser et al. 1998). Τα συμπτώ-
ματα της ΙΝ εμφανίζονται τις περισσότερες φο-
ρές στην ευαίσθητη περιοχή που νευρώνεται από 
τα οπίσθια νεύρα της κεφαλής, και ειδικά στην 
περιοχή που κατανέμεται το μείζον ινιακό νεύρο 
(ΜΙΝ) (Pfaffenrath and Dandekar 1988, Gawel 
and Rothbart 1992, Rifat and Lombardo 1995). 
Η ινιακή νευραλγία ορίζεται σαν ένα σύνδρομο 
ετερόπλευρου (σπάνια αμφοτερόπλευρου) και 
συνεχούς άλγους που εμπλέκει την ινιακή και 
τη βρεγματική χώρα με παροξυσμικά επεισόδια 
παρόμοια με την ημικρανία και δευτερογενή υ-
περαλγησία ή υπεραισθησία. Φλεγμονές του ε-
πιπεφυκότα, δακρύρροια και οίδημα των βλεφά-
ρων είναι απώτερα  συμπτώματα των ασθενών 
που πάσχουν από ΙΝ (Sjaastad et al. 1983, Rifat 
and Lombardo 1995). Ως πιθανές αιτίες για την 
ανάπτυξη της ΙΝ έχουν περιγραφεί ο ερεθισμός 
του ΜΙΝ στη θέση έκφυσής του, λόγω αρθρίτι-
δας του Α1-Α2 σπονδύλου (Stechison and Mullin 
1994), η παγίδευση του νεύρου στα σημεία που 
αυτό διατρυπά τον ΗΚΜ ή την ΠΤΜ ή η παγί-
δευση στην υπινιακή περιοχή κατά την πορεία 
του, διαμέσου των μυών του αυχένα, ειδικά, δια-

μέσου του κάτω λοξού κεφαλικού μυός (Vital et 
al. 1989). 

Διάφορες θεραπευτικές μέθοδοι για την αντι-
μετώπιση της ΙΝ έχουν προταθεί σε διάφορες 
μελέτες, κυρίως για να ελαττώσουν την αγωγι-
μότητα των επώδυνων ερεθισμάτων του ΜΙΝ. 
Άλλες θεραπευτικές προσπάθειες για την ανα-
κούφιση από τον πόνο στους ασθενείς με ΙΝ 
περιλαμβάνουν νευρόλυση του ΜΙΝ (Bovim et 
al. 1992, Magnusson et al. 1996), διαδερμικές  α-
κτινοβολίες ή ριζοτομή (Dubuisson 1995), ή 
γαγγλιοτομή στην περιοχή του Α2 νευροτομίου 
(Stechison and Mullin 1994) από όπου το ΜΙΝ 
εκφύεται. Παρ’ όλα αυτά, η πιο κατάλληλη μέθο-
δος για την ταυτοποίηση του ΜΙΝ σαν την αιτία 
των συμπτωμάτων της ΙΝ, είναι ο διαγνωστικός 
αποκλεισμός, ο οποίος πιθανώς έχει αποτέλεσμα 
στη διακοπή των επώδυνων ερεθισμάτων (Gawel 
and Rothbart 1992, Rifat and Lombardo 1995, 
Ward 2003). Περαιτέρω, αυτή η διαδικασία φαί-
νεται να έχει θεραπευτικά αποτελέσματα, με μία 
σχετικά μακρά διάρκεια ανακούφισης από το άλ-
γος (Vincent et al. 1998, Ward 2003). 

Εντούτοις, η περιφερική πορεία του ΜΙΝ στην 
υπινιακή χώρα, δε μπορεί να εντοπισθεί εύκολα 
για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. 
Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία το ΜΙΝ πα-
ρουσιάζει μια ευρεία ποικιλία της πορείας του 
γιατί οι αυχενικοί μύες, καθώς και τα περισσότε-
ρα κοινά τοπογραφικά οδηγά σημεία εντοπίζο-
νται με ψηλάφηση διαμέσου του δέρματος (Vital 
et al. 1989, Bovim et al. 1991). Επομένως, στην 
τεχνική του αποκλεισμού του ΜΙΝ υπάρχει ασά-
φεια όσον αφορά την ακριβή εντόπιση του νεύ-
ρου, στοιχείο πολύ σημαντικό για την αποτελε-
σματικότητα της θεραπείας (Gawel and Rothbart 
1992). 

Τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα δεί-
χνουν ότι δεν υπάρχει ακριβής θέση για τον α-
ποκλεισμό του ΜΙΝ (Becser et al. 1998) κι έτσι η 
ανατομική μας μελέτη εξυπηρετεί αυτό το σκο-
πό. Η παρούσα μελέτη, συνεπώς, αποσκοπεί στο 
να προσδιοριστούν οι πιθανές σχέσεις μεταξύ του 
ΜΙΝ και των ΗΚΜ και ΠΤΜ, που εμπλέκονται 
άμεσα στην πορεία του και να προτείνει τοπογρα-
φικά οδηγά σημεία πού είναι εύκολο να αναγνω-
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ριστούν. Επιπλέον, ταυτοποιούνται ιδιαίτερα μορ-
φολογικά ευρήματα του ΜΙΝ τα οποία θα μπο-
ρούσαν να παίξουν ρόλο στην ανάπτυξη της ΙΝ. 

Υλικά και μέθοδοι

Σε σαράντα πτώματα (29 γυναίκες και 11 άν-
δρες) παρασκευάστηκαν στην περιοχή του αυ-
χένα και της κεφαλής, τα μεγαλύτερα νεύρα 
(μείζων, έλασσον, ελάχιστο ινιακό νεύρο, μείζων 
ωτιαίο νεύρο). Καταγράφηκε η πορεία του ΜΙΝ 
από την περιφέρεια προς την έκφυσή του. Επί-
σης, καταγράφηκαν σε όλες τις περιπτώσεις οι 
τοπογραφικές σχέσεις του ΜΙΝ στην ΠΤΜ και 
στον ΗΚΜ. Στη συνέχεια, φωτογραφήθηκαν τα 
σημεία διάτρησης των μυών από το στέλεχος 
του νεύρου ή τους κλάδους του και μετρήθηκε 
το πλάτος του ΜΙΝ με ηλεκτρονικό παχύμετρο 
(Mitutoyo Company, Japan).

Μετά τον προσδιορισμό της οπίσθιας μέσης 
γραμμής του σώματος από το ινίο μέχρι τον κόκ-
κυγα, έγιναν οι ακόλουθες μετρήσεις (Σχήμα 1):

i)  Η απόσταση της προβολής στη μέση γραμ-
μή του σημείου που το ΜΙΝ διατρυπά τον 
ΗΚΜ, από το ινίο.

ii)  Η απόσταση από την μέση γραμμή, έως το 
σημείο που το ΜΙΝ διατρυπά τον ΗΚΜ δε-
ξιά ή αριστερά, αντίστοιχα.

iii)  Το πάχος του δεξιού και αριστερού ΜΙΝ 
στο σημείο που αυτό διατρυπά τον ΗΚΜ.

iv)  Η απόσταση της προβολής στη μέση γραμ-
μή του σημείου που το ΜΙΝ διατρυπά την 
ΠΤΜ, από το ινίο.

v)  Η απόσταση από τη μέση γραμμή έως το ση-
μείο όπου το ΜΙΝ διατρυπά την ΠΤΜ δεξιά 
και αριστερά,  αντίστοιχα.

vi)  Το πάχος του δεξιού και αριστερού ΜΙΝ 
στο σημείο που αυτό διατρυπά την ΠΤΜ.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αξιολογήθη-
καν στατιστικά, υπολογίζοντας τη σημαντικότη-
τα των διαφορών των μέσων όρων της δεξιάς και 
της αριστερής πλευράς, σε όλες τις μετρήσεις με-
ταξύ ανδρών και γυναικών, χρησιμοποιώντας τη 
δοκιμασία Wilcoxon για τα αντίστοιχα δείγματα. 
Η σημαντικότητα ορίστηκε ως p<.05.

Αποτελέσματα
 

Οι σχέσεις του μείζονος ινιακού νεύρου με τον 
ημιακανθώδη κεφαλικό μυ.

Η μέση τιμή της απόστασης του σημείου που 
το ΜΙΝ διατρυπά τον ΗΚΜ από τη μέση γραμ-
μή του σώματος (περίπου 12 mm) και από το 
ινίο (περίπου 27 mm χαμηλότερα) ήταν παρό-
μοια στους άνδρες και στις γυναίκες. Ακόμα, οι 
αποστάσεις του ΜΙΝ στο σημείο που διατρυπά 
τον ΗΚΜ δεν παρουσίαζαν σημαντική διαφορά 
μεταξύ της αριστερής και δεξιάς πλευράς. Όλοι 
οι μέσοι όροι (Μ.Ο.) και οι σταθερές αποκλίσεις 
(S.D.) των μετρήσεων της περιοχής του ΗΚΜ α-
ναφέρονται στον πίνακα 1.

Οι σχέσεις του μείζονος ινιακού νεύρου με την 
περιτονία του τραπεζοειδούς μυός.

Η απόσταση της μέσης γραμμής από το ση-
μείο που το ΜΙΝ διατρυπά την ΠΤΜ (περίπου 
34-37 mm) στις δύο πλευρές, έχει μία σημαντική 
διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές, ειδικά στους 
άνδρες. Ακόμα, βρέθηκε σημαντική διαφορά, με-
ταξύ των ανδρών και των γυναικών, στην από-
σταση της προβολής στη μέση γραμμή του ση-
μείου που το ΜΙΝ διατρυπά την ΠΤΜ, από το 
ινίο (8-11 mm). Όλοι οι μέσοι όροι (Μ.Ο.) και οι 
σταθερές αποκλίσεις (S.D.) των μετρήσεων της 
περιοχής της ΠΤΜ αναφέρονται στον πίνακα 1.

Η διάμετρος του μείζονος ινιακού νεύρου κατά 
την πορεία του από την έκφυσή του 

και περιφερικότερα.

Η μέση διάμετρος του ΜΙΝ στο σημείο που δι-
ατρυπά τον ΗΚΜ ήταν περίπου ίδια αμφοτερό-
πλευρα, 2.3 mm για τη δεξιά και 2.4 mm για την 
αριστερή πλευρά. Στο μεσοδιάστημα μεταξύ των 
σημείων που το ΜΙΝ διατρυπά τον ΗΚΜ και την 
ΠΤΜ η διάμετρος ήταν 3.0 mm για τη δεξιά και 
3.1 mm για την αριστερή πλευρά. Αυτή η διάμε-
τρος ήταν αμετάβλητη ως το σημείο διάτρησης 
της ΠΤΜ (3.0 mm δεξιά και 3.1 mm αριστερά). 
Συνεπώς, παρατηρήθηκε αύξηση του πλάτους 
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Σχήμα 1. Το σημείο διάτρησης και η πορεία του ΜΙΝ δια του ΗΚΜ (αριστερά) και της καταφυτικής περιτονίας του 
τραπεζοειδούς μυός (δεξιά).

Ι: Απόσταση της προβολής του σημείου διάτρησης του ΗΚΜ στη μέση γραμμή, από το ινίο.
ΙΙ: Απόσταση του σημείου διάτρησης του ΗΚΜ από τη μέση γραμμή.
ΙΙΙ: Πάχος του ΜΙΝ στο σημείο διάτρησης του ΗΚΜ.
ΙV: Απόσταση της προβολής του σημείου διάτρησης της ΠΤΜ στη μέση γραμμή, από το ινίο.
V: Απόσταση του σημείου διάτρησης της ΠΤΜ από τη μέση γραμμή.
VI: Πάχος του ΜΙΝ στο σημείο διάτρησης της ΠΤΜ.



του ΜΙΝ κατά την πορεία του περιφερικά. 

Περιγραφή των Τοπογραφικών και Ανατομικών 
παραλλαγών του ΜΙΝ.

Σε αντίθεση με τα βιβλιογραφικά δεδομένα, το 
ΜΙΝ και η ινιακή αρτηρία διατρυπούν την ΠΤΜ 
σε διαφορετικό σημείο.

Η ινιακή αρτηρία πορεύεται προς την περιφέ-
ρεια οφιοειδώς. 

Σε 64 (80%) περιπτώσεις, το ΜΙΝ αναστομω-
νόταν με το έλασσον ινιακό νεύρο στο ύψος του 
ινίου.

Το ΜΙΝ αποσχιζόταν πριν αυτό διατρυπήσει 
τον ΗΚΜ και συνενωνόταν ξανά μετά τη διάτρη-
σή του, σχηματίζοντας βρόγχο, σε τρεις περιπτώ-
σεις (Εικ. 1).

Το ΜΙΝ αφού τρυπήσει την ΠΤΜ, αλλάζει 

σχήμα και από κυλινδρικό γίνεται ταινιοειδές, σε 
όλες τις περιπτώσεις. Τέλος, σε μία περίπτωση, το 
ΜΙΝ πορευόταν διαμέσου του υπινιδίου τριγώ-
νου και όχι κάτω από τον κάτω λοξό κεφαλικό μυ 
(Εικ. 2).

Σε 3 περιπτώσεις το ΜΙΝ διερχόταν διαμέσου 
του κάτω λοξού κεφαλικού μυός, σε μία περίπτω-
ση ετερόπλευρα και σε μία περίπτωση αμφοτερό-
πλευρα.

Συζήτηση

Η ΙΝ συχνά σχετίζεται με ερεθισμό του ΜΙΝ 
κυρίως στις περιοχές όπου το ΜΙΝ εκτίθεται σε 
παγίδευση, δηλαδή στο σημείο όπου το ΜΙΝ δι-
ατρυπά τον ΗΚΜ και την ΠΤΜ. Πολλές θερα-
πευτικές μέθοδοι της ΙΝ  έχουν προταθεί, από δι-
άφορες μελέτες (Magnusson et al. 1996, Vincent 
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ΜΟ SD ΜΟ 
Ανδρες

SD 
Ανδρες

ΜΟ
Γυναίκες

SD 
Γυναίκες

ΗΚΜ

Από-
σταση

Ινίο-Μέση γραμμή 27.2 6.3 25.3 3.7 27.8 6.9
Δεξιό νεύρο-
Μέση γραμμή 12.1 2.4 13.1 2.1 11.7 2.4

Αριστερό νεύρο-
μέση γραμμή 12.0 2.4 12.3 2.4 11.9 2.5

Πλάτος Δεξιό νεύρο 2.3 0.5 2.2 0.6 2.3 0.4
Αριστερό νεύρο 2.4 0.4 2.4 0.5 2.4 0.4

ΠΤΜ

Από-
σταση

Ινίο-μέση γραμμή 8.9 2.4 11.4 1.7 7.9 1.9

Δεξιό νεύρο-
Μέση γραμμή 35.4 4.6 37.7 3.0 34.5 4.8

Αριστερό νεύρο-
μέση γραμμή 33.9 4.8 34.6 4.2 33.6 5.0

Πλάτος
Δεξιό νεύρο 3.0 0.4 3.06 0.4 3,0 0.5

Αριστερό νεύρο 3.1 0.4 3.18 0.5 3.1 0.4

Πίνακας 1. Οι μέσοι όροι και οι σταθερές αποκλίσεις (SD) των μετρήσεων (όλες οι μετρήσεις είναι σε mm) των σημείων που 
το ΜΙΝ διατρυπά τον ΗΚΜ και την ΠΤΜ για όλα τα πτώματα, δεξιά και αριστερή πλευρά, (n=80), καθώς και συγκριτικά 
μεταξύ ανδρών (n=11) και γυναικών (n=29), σε σχέση με το ινίο και τη μέση γραμμή (λεπτομέρειες για τις μετρήσεις 
περιγράφονται στις Μεθόδους). Επίσης, αναφέρονται οι διάμετροι των νεύρων σε αυτά τα σημεία. 

Στατιστικά διαφορετικά αποτελέσματα βρέθηκαν για το σημείο στην ΠΤΜ όσον αφορά την απόστασή του από τη μέση 
γραμμή, μεταξύ δεξιάς και αριστερής πλευράς, στους άνδρες και για όλες τις ομάδες (πλάγια-έντονα), αλλά και όσον 
αφορά την απόσταση της προβολής του στη μέση γραμμή από το ινίο, μεταξύ των ανδρών και γυναικών (έντονα).
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Εικόνα 1. Απεικονίζεται 

ο βρόγχος (βέλος) που 

σχηματίζει το ΜΙΝ 

στο σημείο όπου αυτό 

διατρυπά τον ΗΚΜ.

⇐

Εικόνα 2. Το ΜΙΝ (βέλος) πορεύεται μέσα από το 

υπινίδιο τρίγωνο και όχι κάτω από τον κάτω λοξό 

κεφαλικό μυ (XX).

X: Μείζων οπίσθιος ορθός κεφαλικός μυς. ⇓
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et al. 1998). Ο αποκλεισμός του νεύρου είναι μία 
από τις πλέον συχνά χρησιμοποιούμενες δια-
γνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους στην ΙΝ, 
καθώς είναι εύκολη και άμεσα εφαρμόσιμη στην 
κλινική πράξη (Caputi and Firetto 1996, Lavin 
and Workman 2001). Όμως, η θεραπευτική επι-
τυχία παραμένει αμφίβολη εφόσον δεν αναγνω-
ριστεί η ακριβής τοπογραφική σημειολογία των 
θέσεων του ΜΙΝ.

Σε αυτή τη μελέτη, για πρώτη φορά μελετή-
σαμε συστηματικά την πορεία και την τοπογρα-
φία του ΜΙΝ σε σχέση με τους αυχενικούς μυς 
και οστικά οδηγά σημεία σε τόσο μεγάλο αριθμό 
πτωμάτων.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας 
υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ό-
σον αφορά το σημείο που το ΜΙΝ διατρυπά την 
ΠΤΜ αριστερά και δεξιά, κυρίως στους άνδρες 
και επίσης μία σημαντική διαφορά μεταξύ αν-
δρών και γυναικών, σε ότι αφορά την απόσταση 
της προβολής αυτού του σημείου στη μέση γραμ-
μή από το ινίο. Αυτή η ποικιλομορφία δεν καθι-
στά το σημείο που το ΜΙΝ διατρυπά την ΠΤΜ, 
κατάλληλο οδηγό σημείο για τη διαγνωστική ή 
θεραπευτική έγχυση.

Αντιθέτως, το ΜΙΝ προσφέρεται περισσότερο 
για αποκλεισμό, στο σημείο όπου διατρυπά τον 
ΗΚΜ. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων μας δεν 
έδειξαν αξιόλογες διαφορές για όλες τις μετρή-
σεις σε αυτό το σημείο, ούτε σε σχέση με το φύ-
λο, ούτε με την πλευρά.

Σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της επιλογής 
για έγχυση είναι το γεγονός ότι ο προσδιορισμός 
του σημείου γίνεται με βάση οστικά οδηγά ση-
μεία και όχι μαλακά μόρια.

Ενα ακόμα πλεονέκτημα της επιλογής αυτού 
του σημείου για έγχυση, βασίζεται στην περισ-
σότερο κεντρική του θέση, όπου οποιαδήποτε 
παγίδευση του νεύρου, μπορεί να έχει καλύτερα 
θεραπευτικά αποτελέσματα, σε αντίθεση με μία 
περιφερικότερη έγχυση, στην περιοχή της ΠΤΜ, 
η οποία δεν θα παρουσίαζε τα αναμενόμενα θε-
ραπευτικά αποτελέσματα, αν το σημείο παγίδευ-
σης ήταν στο σημείο διέλευσης του ΜΙΝ από τον 
ΗΚΜ.

Ετσι, σύμφωνα με τις μετρήσεις μας το προτει-
νόμενο σημείο για έγχυση είναι το σημείο που 

το ΜΙΝ διατρυπά τον ΗΚΜ και βρίσκεται περί-
που 27 mm κάτω από το ινίο και περίπου 12 mm 
πλάγια της μέσης γραμμής.

Ένα άλλο αξιοσημείωτο εύρημα είναι η δια-
πλάτυνση του ΜΙΝ κατά την πορεία του στην 
περιφέρεια, η οποία έρχεται σε αντίθεση με ότι 
συμβαίνει με τα άλλα περιφερικά νεύρα. Αυτό θα 
μπορούσε να είναι ένα επιπρόσθετο στοιχείο για 
την κατανόηση της προέλευσης της ΙΝ, καθώς 
η διαπλάτυνση του νεύρου το καθιστά ευάλωτο 
για παγίδευση ειδικά στη μικρής έκτασης κατα-
φυτική περιτονία του τραπεζοειδούς μυός.

Αbstract

The course of the Greater Occipital Nerve in 
relation with landmarks for local anaesthesia 
in cases of Occipital Neuralgia. A study on 40 
cadavers.

Natsis K, Tsikaras P, Totlis T, Baraliakos X, 
Gigis I, Appell HJ, Koebke J. 

This study aims to investigate anatomic rela-
tions of the greater occipital nerve (GON) to the 
semispinalis capitis muscle (SCM) and the tra-
pezius muscle fascia (TMF) and to identify topo-
graphic landmarks for performing anaesthetic 
blockade of the GON in the therapy of occipital 
neuralgia (ON).

The anatomic course and the diameter of the 
GON were studied in 40 cadavers (29 females, 11 
males), and the points where the GON pierces the 
SCM and the TMF were identified. 

The course of the GON did not differ between 
males and females. There was no side difference 
between the right and left GON in the SCM region, 
but in the TMF region. The GON showed an un-
usual thickening in its course towards the periph-
ery. In all cadavers, GON and the occipital artery 
did not pierce the TMF together. In three cases, the 
GON split in two branches before piercing the SCM 
and reunited after having passed the SCM, and it 
pierced the obliquus capitis inferior muscle in an-
other three cases. The GON and the lesser occipital 
nerve reunited at the level of the occiput in 80% of 
the cases.
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Topographic landmarks for the anaesthetic 
blockade of the GON can be identified accurately 
for diagnosis and therapy of ON in clinical prac-
tice. Unlike the majority of peripheral nerves, the 
GON shows some thickening in its course towards 
the periphery, which might be a reason for the en-
trapment of the nerve in the development of ON.

Key words:  greater occipital nerve, occipital neu-
ralgia, semispinalis capitis muscle, tra-
pezius muscle
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