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Περίληψη

Η εντόπιση του επιπέδου μίας βλάβης του περιφερικού νευ-
ρικού συστήματος συνιστά μία σύνθετη διαδικασία, στην οποία 
εκτός από την κλινική εικόνα συνεκτιμώνται τα ηλεκτρονευρικά 
ευρήματα. Αυτά περιλαμβάνουν εκτός των άλλων τα σωματοαι-
σθητικά προκλητά δυναμικά. Στην περίπτωση του άνω άκρου, η 
μελέτη των αισθητικών προκλητών δυναμικών του ωλενίου και 
του έσω δερματικού του πήχη δύναται να συμβάλει στην τεκμη-
ρίωση της ύπαρξης προγαγγλιακής βλάβης, άρα ριζοπάθειας κα-
τώτερων αυχενικών ριζών, της παρουσίας βλάβης του βραχιονίου 
πλέγματος, της διάγνωσης του συνδρόμου θωρακικής εξόδου κα-
θώς και της προσβολής μεμονωμένου νεύρου, όπως στην ωλένια 
νευροπάθεια.
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Abstract
The determination of the anatomical level of a peripheral 

nerve injury is a complex procedure, whereas clinical and elec-
troneurography findings are both counted. The latter consist, 
among others, of sensory evoked potentials. In terms of upper 
limb, sensory evoked potentials studies of both ulnar nerve and 
median cutaneous nerve of the forearm can contribute to the 
verification of the existence of a preganglionic lesion, hence 
lower cervical radiculopathy, of the presence of brachial plexus 
lesion, of the diagnosis of thoracic outlet syndrome or of the 
diagnosis of a mononeuropathy, such as ulnar neuropathy.
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Εισαγωγή 
Το έσω δερματικό νεύρο του πήχη προέρχεται 

από το έσω δευτερεύων στέλεχος του βραχιονί-
ου πλέγματος, το οποίο με τη σειρά του προέρ-
χεται από τις Α8-Θ1 ρίζες. Μπορεί να ξεκινά μαζί 
με το έσω δερματικό νεύρο του βραχίονα, είτε 
κεντρικότερα είτε περιφερικότερα αυτού (Leffert 
RD, 1985). Το νεύρο διατιτραίνει την εν τω βάθει 
περιτονία του βραχίονα περίπου στο μέσον αυτού 
μαζί με τη βασιλική φλέβα και ακολούθως διακλα-
δίζεται σε πρόσθιο και οπίσθιο κλάδο. Οι δύο αυ-
τοί κλάδοι προσφέρουν τη δερματική νεύρωση της 
έσω επιφάνειας του αντιβραχίου μέχρι το επίπεδο 
του καρπού. 

Περιφερικότερα των έσω δερματικών νεύρων 
του βραχίονα και του πήχη και της έσω ρίζας του 
μέσου νεύρου ξεκινά το ωλένιο νεύρο, το οποίο 
αποτελεί τη συνέχεια και απόληξη του έσω δευ-
τερεύοντος στελέχους του βραχιονίου πλέγματος, 
μεταξύ της μασχαλιαίας αρτηρίας και φλέβας και 
πρόσθια του κατώτερου ορίου του υποπλατίου 
μυός. Οι νωτιαίες ρίζες από τις οποίες προέρχεται 
το ωλένιο νεύρο είναι κυρίως οι Α8 και Θ1 αν και 
η Α7 ρίζα πιστεύεται ότι συμμετέχει συχνά (Linell 
EA, 1921). Το ωλένιο νεύρο διέρχεται πρόσθια 
του μείζονος στρογγύλου και του πλατύ ραχιαί-
ου μυός, στο μέσο του βραχίονα διατιτραίνει το 
ενδομυϊκό διάφραγμα και εισέρχεται στο οπίσθιο 
διαμέρισμα του βραχίονα έως την ωλένια αύλακα 
του αγκώνα. Το ωλένιο νεύρο δεν παραχωρεί κλά-
δους στο βραχίονα πριν τον αγκώνα. (Sunderland 
S, 1978). Περιφερικά του αγκώνα, το ωλένιο νεύ-
ρο δίνει έναν αρθρικό κλάδο για την άρθρωση 
του αγκώνα, μυϊκούς κλάδους προς τον ωλένιο 
καμπτήρα του καρπού και το έσω μισό του εν 
τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων. Στο μέσο του 
αντιβραχίου δίνει το παλαμιαίο δερματικό νεύρο 
και ελαφρώς περιφερικότερα το ραχιαίο ωλένιο 
δερματικό κλάδο από τον κύριο νευρικό κορμό 
του ωλενίου. Η παλαμιαία περιοχή του χεριού 
περιλαμβάνει τον επιπολής κλάδο για τη δερμα-
τική αίσθηση και νεύρωση του βραχύ παλαμικού 
μυός. Το ωλένιο νεύρο ακολούθως διαιρείται σε 
μυϊκούς κλάδους για τους μυς του οπισθέναρος 
και δερματικούς κλάδους. Το εν τω βάθει ωλένιο 
νεύρο συνεχίζει την πορεία του κατά μήκος του 
χεριού και δίνει νεύρωση στον τρίτο και τέταρτο 
ελμινθοειδή, τους μεσόστεους, τον απαγωγό του 

αντίχειρα και την εν τω βάθει κεφαλή του βραχύ 
καμπτήρα του αντίχειρα. 

Μελέτες 
Στις βλάβες των περιφερικών νεύρων είναι ανα-

γκαία και ιδιαιτέρως χρήσιμη η μελέτη της αισθη-
τικής αγωγιμότητας αυτών, μέσω της καταγραφής 
των αισθητικών προκλητών δυναμικών. Η μελέτη 
αυτή προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες τόσο για 
το είδος της βλάβης (αξονική, απομυελινωτική ή 
μικτή), τη βαρύτητά της, όσο και για τη θέση αυ-
τής. Η μελέτη περιλαμβάνει τη μέτρηση τόσο του 
λανθάνοντα χρόνου του προκλητού δυναμικού, 
όσο και του ύψους (amplitude) αυτού. Ο λανθά-
νων χρόνος υπολογίζεται από το shock artifact 
έως την έναρξη ή τη μέγιστη αρνητική κορυφή του 
προκλητού δυναμικού, ενώ το εύρος υπολογίζεται 
από την έναρξη έως τη μέγιστη αρνητική κορυφή 
αυτού.

Η μελέτη με SNAP για τον έλεγχο της Α8 ρίζας 
γίνεται με ερεθισμό του ωλενίου νεύρου στον καρ-
πό και καταγραφή από το πέμπτο δάκτυλο, ενώ ο 
έλεγχος της Θ1 ρίζας γίνεται μέσω του έσω δερμα-
τικού νεύρου του πήχη (Dumitru D, 1995).

Πλεγματοπάθειες – Ριζοπάθειες
Η εκτίμηση της αισθητικής νευρικής απάντη-

σης σε ασθενείς με πιθανή πλεγματοπάθεια είναι 
εξαιρετικής σημασίας. Ένα βασικό ερώτημα που 
θα πρέπει να απαντηθεί σχετικά με τη διάγνωση 
της πλεγματοπάθειας, είναι το αν η βλάβη είναι 
προγαγγλιακή ή μεταγαγγλιακή. Σε προγαγγλιακή 
βλάβη οι περιφερικές αισθητικές ίνες διασώζονται 
αφού τα κυτταρικά σώματα αυτών βρίσκονται στα 
ριζιτικά γάγγλια και ως εκ τούτου η συνέχεια των 
περιφερικών αξόνων μέχρι το τελικό όργανο στό-
χο διατηρείται. Ερεθίζοντας τις αισθητικές ίνες των 
περιφερικών νεύρων στο περιφερικό τμήμα του 
άνω άκρου, όπως αυτό γίνεται στην πλειονότητα 
των μελετών ρουτίνας, το αποτέλεσμα θα είναι οι 
παράμετροι των αισθητικών προκλητών δυναμι-
κών (λανθάνων χρόνος, ταχύτητα αγωγής, ύψος 
και μορφολογία) να είναι φυσιολογικές. Έτσι, παρά 
το γεγονός ότι παράγονται φυσιολογικά αισθητικά 
προκλητά δυναμικά, ο ασθενής εμφανίζει πλήρη 
αναισθησία στην περιοχή κατανομής των αισθητι-
κών ινών. 
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Βλάβες του πλέγματος περιφερικά του ραχιαίου 
γαγγλίου διακόπτουν τη συνέχεια του κυτταρικού 
σώματος και του περιφερικού άξονα του αισθητι-
κού νεύρου. Ακολουθεί βαλλεριανή εκφύλιση πε-
ριφερικά της θέσης της βλάβης με αποτέλεσμα το 
περιφερικό νεύρο που περιέχει τις εκφυλισμένες 
ίνες να μην παράγει αισθητικό προκλητό δυναμικό. 
Από το χρόνο της βλάβης απαιτούνται 7-10 ημέρες 
για να εξαφανισθεί το αισθητικό προκλητό δυναμι-
κό (Katirji MB et al, 1988). 

Εντός των πρώτων 3-5 ημερών καταγράφονται 
φυσιολογικά αισθητικά προκλητά δυναμικά παρά 
την από το κέντρο προς την περιφέρεια εξέλιξη 
της βαλλεριανής εκφύλισης. Μετά τις 3-5 ημέρες 
το ύψος των αισθητικών προκλητών δυναμικών 
αρχίζει να μειώνεται σταδιακά, όμως ο λανθάνων 
χρόνος και η ταχύτητα αγωγής διατηρούνται σε 
φυσιολογικά επίπεδα, επειδή οι αισθητικές ίνες με 
την ταχύτερη αγωγιμότητα ακόμη διασώζονται. 
Εντός των 10 πρώτων ημερών, η εκτίμηση μόνο 
της αισθητικής αγωγιμότητας μπορεί να είναι πα-
ραπλανητική λόγω της χρονικής φύσης της αξο-
νικής απώλειας. Μετά από 7-10 ημέρες πάντως η 
εκφύλιση των αξόνων είναι αρκετή για τη διάκριση 
μεταξύ προ- και μεταγαγγλιακής βλάβης (Wilbourn 
AJ, 1985).

Οι βλάβες των Α8-Θ1 ριζών, από τις οποίες 
προέρχονται το ωλένιο νεύρο και το έσω δερματι-
κό του πήχη, κατά κανόνα συνοδεύονται με βλάβες 
σε άλλα επίπεδα. Λίγες σχετικά και σπάνιες διατα-
ραχές προσβάλλουν κατά προτίμηση τις Α8-Θ1 ρί-
ζες σε συνδυασμό με το κάτω πρωτεύον στέλεχος, 
όπως το σύνδρομο θωρακικής εξόδου, η μεταστα-
τική πλεγματοπάθεια, το σύνδρομο Pancoast και η 
μέση στερνοτομή (Giliart RW et al, 1970, Hanson 
MR et al, 1983, Lederman RJ et al, 1984).

Προγαγγλιακή βλάβη των Α8-Θ1 ριζών θα έχει 
ως αποτέλεσμα φυσιολογικό αισθητικό προκλητό 
δυναμικό του ωλενίου νεύρου όπως αυτό κατα-
γράφεται από το πέμπτο δάκτυλο. Μία μικρή ή 
απούσα απάντηση είναι ενδεικτική βλάβης πε-
ριφερικά του ραχιαίου γαγγλίου. Ίδια ευρήματα 
υπάρχουν και σε βλάβη του κάτω πρωτεύοντος 
στελέχους του βραχιονίου πλέγματος, αν και ήπιες 
βλάβες αυτού, ελάχιστα επηρεάζουν το αισθητικό 
προκλητό δυναμικό (Wilbourn AJ, 1985). Η μελέ-
τη του αισθητικού προκλητού δυναμικού του έσω 
δερματικού του πήχη γίνεται για την εκτίμηση της 

ακεραιότητας του έσω δευτερεύοντος στελέχους 
του βραχιονίου πλέγματος (Izzo KL et al, 1985, 
Reddy MP 1983).

Η εν λόγω μελέτη δύναται να αποκαλύψει ακό-
μη και ήπιες βλάβες του πλέγματος σε αντίθεση 
με το αισθητικό προκλητό δυναμικό του ωλενίου 
νεύρου που μπορεί να είναι φυσιολογικό (Seror P. 
2004). Στη νευραλγική αμυατροφία του βραχιο-
νίου πλέγματος, η μελέτη της αισθητικής αγωγι-
μότητας φαίνεται να έχει μικρή διαγνωστική αξία, 
αφού μόνο σε ένα ποσοστό <20% καταγράφονται 
ανωμαλίες στη μελέτη αυτή. Αξιοσημείωτο είναι 
ότι οι περισσότερες ανωμαλίες ανευρίσκονται στη 
μελέτη του έσω και έξω δερματικού του πήχη (van 
Alfen N et al, 2009). 

Δυστυχώς, οι απαντήσεις σε κάθε βλάβη επαρ-
κούς σοβαρότητας περιφερικά του ραχιαίου γαγ-
γλίου του Α8 νωτιαίου νεύρου μπορεί να είναι 
ανώμαλες. Μία βλάβη που επηρεάζει το κάτω 
πρωτεύον ή το έσω δευτερεύων στέλεχος έχει το 
ίδιο αποτέλεσμα στο αισθητικό προκλητό δυναμικό 
του έσω δερματικού του πήχη, όπως επίσης και στο 
αισθητικό προκλητό δυναμικό του ωλενίου από το 
πέμπτο δάκτυλο.

Σύνδρομο θωρακικής εξόδου 
Το σύνδρομο θωρακικής εξόδου θεωρείται ως 

νευρογενές όταν ο ασθενής παρουσιάζει ενδείξεις 
βλάβης των Α8-Θ1 ριζών ή του κάτω πρωτεύοντος 
στελέχους, που εκδηλώνεται με έλλειψη αισθητι-
κότητας στην περιοχή κατανομής του ωλενίου και 
του έσω δερματικού του πήχη, ατροφία των μεσο-
στέων μυών της άκρας χειρός, ιδίως αυτών που 
νευρώνονται από το μέσο νεύρο και ηλεκτροφυσι-
ολογικά ευρήματα συμβατά της ανωτέρω βλάβης. 

Κατά τη μελέτη της αισθητικής αγωγιμότητας 
στην περίπτωση του συνδρόμου θωρακικής εξόδου 
θα καταγραφεί συνεπώς ένα φυσιολογικό αισθητι-
κό προκλητό δυναμικό από τα τρία δάκτυλα που 
υποστηρίζονται από το μέσο νεύρο και ένα μειωμέ-
νου ύψους αλλά με φυσιολογικό λανθάνοντα χρό-
νο αισθητικό προκλητό δυναμικό από το πέμπτο 
δάκτυλο μετά από ερεθισμό του ωλενίου νεύρου 
στον καρπό. Ανώμαλο επίσης καταγράφεται το αι-
σθητικό προκλητό δυναμικό του έσω δερματικού 
του πήχη, το ύψος του οποίου είναι μειωμένο σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο της μη προσβεβλημένης 
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πλευράς.(Kothari MJ et al, 1998, Cruz-Martinez A 
et al, 2001).

Ωλένια νευροπάθεια 
Το ωλένιο νεύρο στη διαδρομή του προς την 

περιφέρεια, μέχρι την ωλένια αύλακα στον έσω 
επικόνδυλο από την οποία διέρχεται, δε δίνει μυ-
ϊκούς ή δερματικούς αισθητικούς κλάδους. Όλες 
οι βλάβες του ωλενίου νεύρου στην περιοχή της 
μασχάλης και του βραχίονα, εμφανίζουν παρόμοια 
κλινική εικόνα με αυτήν των βλαβών στην περιοχή 
του αγκώνα. Συνεπώς μόνο το ιστορικό της κάκω-
σης ή άλλης προφανούς αιτίας βλάβης του ωλε-
νίου νεύρου στην περιοχή της μασχάλης και του 
βραχίονα, μπορεί να δώσει πληροφορίες σχετικά 
με την εντόπισή της. 

 Η μελέτη της αισθητικής αγωγιμότητας του 
ωλενίου νεύρου σε πλήρη βλάβη αυτού, τόσο 
στην περιοχή του βραχίονα όσο και στην περιοχή 
του αγκώνα, θέση στην οποία συχνότερα βλάπτε-
ται το νεύρο, θα αναδείξει απουσία προκλητού 
δυναμικού στο ραχιαίο ωλένιο δερματικό νεύρο 
(το οποίο σημειωτέον αποχωρίζεται από τον κύριο 
κορμό 5-10 cm κεντρικότερα του καρπού) και στα 
τελικά δακτυλικά νεύρα του τέταρτου και του πέ-
μπτου δακτύλου. Σε περιπτώσεις μερικής βλάβης, 
το αισθητικό προκλητό δυναμικό που θα κατα-
γραφεί θα είναι φυσιολογικό στην περίπτωση που 
η βλάβη περιορίζεται σε παροδικό μπλοκ αγωγής 
ή σε τοπική απομυελίνωση. Στην περίπτωση αξο-
νικής βλάβης, θα καταγραφεί προκλητό δυναμικό 
με μειωμένο ύψος, ανάλογο της βαρύτητας της 
αξονότμησης, ενώ ο λανθάνων χρόνος θα είναι 
φυσιολογικός. 

Η δεύτερη σε συχνότητα θέση βλάβης του ωλε-
νίου νεύρου είναι η περιοχή του καρπού, στο κα-
νάλι του Guyon. Στην περίπτωση αυτή, το αισθητι-
κό προκλητό δυναμικό από το πέμπτο δάκτυλο θα 
απουσιάζει ή θα καταγράφεται ανώμαλο, ενώ το 
αισθητικό προκλητό δυναμικό του ραχιαίου ωλε-
νίου δερματικού θα είναι φυσιολογικό. (Dumitru D, 
1995)

Το ραχιαίο ωλένιο δερματικό νεύρο, το οποίο 
όπως προαναφέρθηκε αναδύεται στο αντιβράχιο, 
σπανίως τραυματίζεται μεμονωμένα. Στην περί-
πτωση μεμονωμένης βλάβης αυτού, θα καταγραφεί 
απουσία ή ανώμαλο αισθητικό προκλητό δυναμικό 

αυτού, ενώ το αισθητικό προκλητό δυναμικό του 
πέμπτου δακτύλου θα είναι φυσιολογικό. 

 Το έσω δερματικό νεύρο του πήχη δεν επηρε-
άζεται στις περιπτώσεις ωλένιας νευροπάθειας. 
Όμως, επειδή ο οπίσθιος κλάδος αυτού διέρχεται 
πλησίον της ωλένιας αύλακας, είναι ιδιαιτέρως 
επιρρεπής σε τραυματισμό κατά τη χειρουργική 
αποσυμπίεση του ωλενίου νεύρου στον αγκώνα. 
Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να σχηματισθεί ένα 
επώδυνο νεύρωμα και να παρατηρηθούν ανωμαλί-
ες στο αισθητικό προκλητό δυναμικό αυτού (Lowe 
JB et al, 2004).

Συμπέρασμα
  Συμπερασματικά, η μελέτη της αισθητικής 

αγωγιμότητας του ωλένιου νεύρου και του έσω 
δερματικού νεύρου του πήχη συνεισφέρει σημαντι-
κά στην εντόπιση του επιπέδου της βλάβης, όταν 
το διαφοροδιαγνωστικό ερώτημα περιλαμβάνει τη 
ριζοπάθεια, την πλεγματοπάθεια, την ωλένια νευ-
ροπάθεια ή και το σύνδρομο θωρακικής εξόδου.
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