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Резюме: Nervus  musculocutaneus е един от крайните клонове на латералния фасцикул на 

мишичния сплит. Нервът показва чести вариации, като пълна липса на нерва и възможни 
комуникации с nervus medianus. Цел: Настоящото  проучване описва най-често срещаните 
комуникации между nervus musculocutaneus и nervus medianus в зависимост от мястото на 
комуникацията спрямо m. coracobrachialis. Материали и методи: Вариациите в мишичния сплит 
бяха наблюдавани и схематизирани в хода на дисекционната работа в катедра Анатомия, 
хистология и цитология в гр. Плевен. Резултати: Изучени бяха мишичните сплитове на 16 
кадавъра. Откриха се следните вариетети – една комуникация между nervus musculocutaneus и 
nervus medianus дистално от мястото на навлизане на nervus musculocutaneus в m. coracobrachialis 
и две комуникации, при които nervus musculocutaneus няма ход в мускула. Заключение: На фона на 
скромния брой проучени горни крайника ние намерихме сравнително рядко срещаните типове на 
комуникации. Тези наши резултати са стимул за бъдещ по задълбочен анализ на възможните 
комуникации между nervus musculocutaneus и nervus medianus.  

Ключови думи: nervus medianus, вариации, комуникантни клонове, nervus musculocutaneus.  
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Вариациите във формирането на Pl.brachialis и неговите терминални клонове 

са често срещани по време на клинични манипулации в областта на аксилата и в 
хода на дисекционната работа. 

Pl. brachialis се образува чрез свързването на долните четири предни шийни 
клона и по-голямата част на първия гръден преден клон (C5-Th1) на 
гръбначномозъчните нерви (ГМН). Предните клонове на ГМН се преразпределят в 
горен, среден и долен ствол, техните предни клонове се сливат и образуват 
латерален, заден и медиален сноп. Разпределението на клоновете на Pl. brachialis е 
адаптирано към първичната флексорно - екстензорна организация на мускулните 
групи на горния крайник.Задният сноп инервира екстензорната, докато латералния и 
медиален сноп снабдяват флексорните групи. 

Обект на настоящето проучване са N.musculocutaneus и N.medianus.  
N.musculocutaneus (C5, 6, 7) се отделя от fasciculus lateralis, пробива 

M.coracobrachialis, като преди това отделя клончета за инервацията му. Нервът 
слиза в дистална посока между M.biceps brachii и M.brachialis, отдава клончета за тях 
след което дистално от лакътната става пробива фасцията на предмишницата и 
продължава като N.cutaneus antebrachii lateralis. 

N.medianus започва с латерален (C5, 6, 7) и медиален (C 8, Th1) корен съответно 
от fasciculus lateralis и fasciculus medialis. В областта на мишницата той се намира 
отначало латерално на мишичната артерия, а след залавното място на 
M.coracobrachialis кръстосва артерията по предната и страна и медиално от нея 
навлиза в кубиталната ямка.  

N.musculocutaneus e често вариететен нерв по отношение на неговия ход и 
отношението му към M.coracobrachialis. Най-често цитираните в литературата 
вариетети включват липсата на ход на нерва във мускула (1, 2, 3). В тези случаи M. 
coracobrachialis се инервира от малко клонче на нерва или от латералния корен на 
N.medianus. Друг често срещан вариетет е пълната липса на N.musculocutaneus в 
които случаи флексорите на мишницата се инервират от латералния корен на 
N.medianus (2, 4) или от ствола на N.medianus (5,6). Широко описани в литературата 
са и комуникациите между N.musculocutaneus и N.medianus, които се осъществяват 
проксимално от мястото на навлизане на N.musculocutaneus в M.coracobrachialis 
(3,7) или дистално (3,7,9,9,10).  
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Arora и колектив (11) споменават за проксимална и дистална интер-
комуникация между двата нерва, преди и след пробиването на мускула. Uyaroglu K. 
(12) описва по-редкия вариант на комуникация, където анастомозиращия клон 
произхожда от N.medianus и се присъединява към N.musculocutaneus.  

 
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
Нашите наблюдения се базират на дисецирани в катедрата по анатомия към 

МУ - Плевен  16 горни крайника. Препаратите, бяха обработени  по рутинната 
дисекционна техника. Откритите комуникации бяха заснети. Измерена бе дължината 
на анастомозиращите клончета и мястото им на отделяне спрямо 
интерепикондиларната линия. 

 
РЕЗУЛТАТИ 
От наблюдаваните 16 крайника анастомозиращи клонове бяха открити в 3 от 

тях, в останалите 13 крайника N.musculocutaneus пробива M.coracobrachialis и не 
комуницира с N.medianus.  В един от крайниците (фиг.1, сх.1) се откри комуникантен 
клон между N.musculocutaneus и N.medianus след мястото на излизане на 
N.musculocutaneus от M.coracobrachialis. Клона се проследи в дистална посока 
между M.biceps brachii  и M. brachialis, бе измерена дължината от  8 см и след кос 
ход нерва се присъедини към N.medianus. Измери се и мястото на отделяне на 
клона от N.musculocutaneus – 17 см проксимално от епикондиларната линия.   

   
Във втория открит вариетет  (фиг.2, сх.2 )  ствола на N.musculocutaneus не 

пробива M.coracobrachialis, а след отделяне на клонче за него се насочва в дистална 
посока, дава комуникантен клон към ствола на N.medianus с дължина 5 см и е на 20 
см проксимално от епикондиларната линия . 

 
В третия крайник (фиг.3, сх.3) се наблюдава сравнително ниско обособяване 

ствола на N.medianus чрез сливане на неговите корени. N.musculocutaneus 
придружава латералния корен на нерва, след отделянето му той не пробива  
M.coracobrachialis , в дистална посока дава комуникантен клон към N.medianus и 
инервира флексорите на мишницата. Дължината  на клончето е 3 см, а височината 
на отделянето му спрямо епикондиларната линия е 15 см. И в трите описани от нас 
крайници N.musculocutaneus на ниво предмишница продължава като N.cutaneus 
antebrachii lateralis. Не бяха установени съдови аномалии. 

 
ДИСКУСИЯ 
Представяме три анатомични вариететни комуникации между 

N.musculocutaneus и N.medianus намерени по време на дисекционния курс в 16 горни 
крайника. Аномалиите в образуването на Pl.brachialis и комуникациите между двата 
нерва са детайлно описани в литературата (1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16). 

Възможните комуникации са свързани с „погрешен” сигнал между мускулните 
миотоми  и растящите нерви на сплита, или поради факта, че двата нерва имат 
обща ембриогенеза и произхождат от общ ствол. 

Три са най-често срещаните класификации на анатомичните вариететни 
комуникации между N.musculocutaneus и N.medianus. 

M. Loukas и съавтори (3) в проучване върху 258 горни крайника откриват 
вариации в 119 от тях. Те класифицират откритите комуникации в 5 типа: 

I тип - в 45% от крайниците комуникацията между N.musculocutaneus и 
N.medianus се осъществява проксимално от мястото на навлизане на 
N.musculocutaneus в M.coracobrachialis. Това е най-често наблюдавания от тях 
вариант. 
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II тип – в 35% от крайниците описват комуникация дистално от 
M.coracobrachialis. 

III тип – в 11% от крайниците ствола на N.musculocutaneus не пробива 
M.coracobrachialis, а дистално от инсерционното му място дава комуникантен клон 
към N.medianus. 

IV тип – в 9% те описват две комуникации-първата проксимално от мястото на 
навлизане на нерва в мускула и втората след излизането му от мускула.  

Втората анатомична класификация е на Le Minor ( цитаран от 8, 9, 10, 13, 16), 
който класифицира вариациите между N.musculocutaneus и N.medianus в 5 типа: 

1 тип – между двата нерва няма комуникация. N.musculocutaneus пробива 
M.coracobrachialis и инервира флексорите на мишницата  

2 тип – въпреки, че основната част от влакната на медиалния и латералния 
корен на N. medianus се сливат и образуват ствола на нерва, някои от тях вървят с 
N.musculocutaneus и след известен ход се връщат в N.medianus 

3 тип – латералният корен на N.medianus върви с N.musculocutaneus и след 
известен ход се отделя за да се присъедини към главния ствол на N.medianus 

4 тип – влакната на N.musculocutaneus се сливат с латералния корен на 
N.medianus и след известен ход N.musculocutaneus се отделя от N.medianus  

5 тип – N.musculocutaneus липсва, влакната му следват курса на N.medianus. 
Най-опростена е класификацията на Choi, според който комуникациите могат 

да се отнесат най-общо към три типа: 
1-двата нерва имат общ ход и са слети по между си 
2-налице е един комуникантен клон между тях 
3-налице са два комуникантни клона 
В литературата се откриха и някои редки вариетети. 
K.Oluyemi и сътрудници (9), съобщават за мишичен сплит състоящ се само от 

два фасцикула – fasciculus lateralis и medialis и три абнормални комуникации: между 
двата фасцикула, между N. radialis и N.ulnaris и между N.musculocutaneus и 
N.medianus. 

A.Uzun (15) и  M.Saeed (10) съобщават за необичайно формиране на 
N.medianus от 3 и 4 корена и за комуникации между двата нерва. 

Mostafa El-Naggar (1) описва вариететен крайник при който M.coracobrachialis е 
с две глави – повърхностна и дълбока. И двете глави се инервират от клончета на 
N.musculocutaneus, след което същия дава клон към N.medianus.  

От направената литературна справка и нашите наблюдения установихме, че 
вариететните комуникации в Pl.brachialis са чести и трябва да се имат в предвид при 
хирургични и анестезиологични манипулации в областта на аксилата. 

Според Le Minor и M. Loukas нашите находки съвпадат с 2 и 3 тип комуникации 
между двата нерва. 
 

      
 

Фигура 1                                                       Схема 1 
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Фигура 2                                                       Схема 2 
 
 

 
 

Фигура 3                                                       Схема 3 
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