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Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:	Oρθoπαιδικός Xειρoυργός, Πρόεδρος Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ
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Oρθoπαιδικός Xειρoυργός, Δ/ντής Oρθoπαιδικoύ τμήματoς ΓNN Λειβαδιάς
E. ΣTYΛIANEΣH:
Oρθoπαιδικός Χειρoυργός
Δ. ΓΟΥΛΕΣ:
Ρευματολόγος
H Συντακτική Eπιτρoπή επισημαίνει ότι oι στήλες της εφημερίδας είναι ανoικτές για
κάθε συνεργασία συναδέλφoυ πoυ θα αφoρά σε θεραπευτικό θέμα, ανασκόπηση,
βιβλιoγραφική ενημέρωση ή σε πρoσωπική εμπειρία γύρω από επίκαιρα ή κλασικά
oρθoπαιδικά θέματα.

OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO ORTHOPAEDICS
To INFO ORTHOPAEDICS δέχεται για δημoσίευση: • Aνασκοπήσεις ορθοπαιδικών ή ιατρικών
θεμάτων, στις οποίες τονίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις. • Eπίκαιρα ορθοπαιδικά
θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της ορθοπαιδικής. • Ενδιαφέρουσες
περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρον • Aναφορά σε συνέδρια, επιστημονικές εκδηλώσεις που έγιναν, με παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών τους και με
ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις. • Kλινικοεργαστηριακά
ή επιδημιολογικά θέματα. • Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην ορθοπαιδική. •
Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην Ορθοπαιδική. • Σημαντικές ειδήσεις από τη
δραστηριότητα επιστημονικών ιατρικών εταιρειών. • Eιδικά άρθρα. • Παρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας στην ορθοπαιδική. • Eνημέρωση για τεχνικά θέματα που αφορούν
στον τεχνικό εξοπλισμό του ορθοπαιδικού ιατρείου ή των ενδοσκοπικών μονάδων. •
Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκολα ορθοπαιδικά θέματα. • Επιστολές προς τη Σύνταξη.
• Aνασκόπηση του διεθνή Iατρικού Tύπου. • Ορθοπαιδικές ή ιατρικές εκδηλώσεις
και δραστηριότητες. • Oρθοπαιδική και Πληροφορική. • Oρθοπαιδική και Iστορία. •
Bιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκρισίες. • Eρωτήσεις αυτοελέγχου ορθοπαιδικών γνώσεων.
• Αφιερώματα σε συναδέλφους που απεβίωσαν. • Nέα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα. •
Αγγελίες με ιατρικό περιεχόμενο. • Προαναγγελίες επιστημονικών εκδηλώσεων.
Eπίσης, τo INFO ORTHOPAEDICS δέχεται για δημoσίευση χειρόγραφα πoυ είναι σύντoμες μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών, οι οπoίες έχoυν δημoσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιoδικά.

Oδηγίες για τη σύνταξη χειρογράφων σε Η/Υ προς αποστολή για το INFO
ORTHOPAEDICS:

Το νεύρωμα
Μorton
Δ. ΤΣΕΚΕΣ1, Α. ΤΟΠΚΑΣ2, Σ. ΛΕΛΕΣ1, Η. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ1,
Α. ΑΡΕΤΑΚΗ1, Δ. ΕΥΣΤΑΘΟΠOΥΛΟΣ3, Α. ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ4
1
Eιδικευόμενος ορθοπαιδικής ΓΝΑ ΚΑΤ, 2Eπικουρικός
επιμελητής Β’ Μικροχειρουργικής και κλινικής άκρας χείρας
ΓΝΑ ΚΑΤ, 3Διευθυντής Β’ Μικροχειρουργικής και κλινικής
άκρας χείρας ΓΝΑ ΚΑΤ, 4Ιατρός

Ιστορική αναδρομή-Παθοφυσιολογία

Το μεσοδακτύλιο νεύρωμα ή νεύρωμα Morton αποτελεί μια διόγκωσηεκφύλιση του κοινού πελματιαίου δαλτυλικού νεύρου συνήθως στο 3ο
μεσοδακτυλικό διάστημα (Εικόνα 1). Περιγράφηκε πρώτη φορά από τον
1
Durlacher ιατρό της βασίλισσας της Αγγλίας το 1845 . Το 1876 ο Morton
περιέγραψε τη συμπτωματολογία και κλινική εικόνα της παθολογικής αυτής
οντότητας και την ονόμασε «δάκτυλο του Μόρτον», παρατηρώντας ότι
προκαλείται από συμπίεση του κοινού δακτυλικού νεύρου μεταξύ των
2
κεφαλών του 3ου και 4ου μεταταρσίου .
Σύμφωνα με άλλους το νεύρωμα Morton οφείλεται στη χαλάρωση του
εν τω βάθει εγκάρσιου μετατάρσιου συνδέσμου με πελματιαία μετατόπιση
των κεφαλών των μεταταρσίων και πίεση του νεύρου (Pollosson), σε αστάθεια της 4ης μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης (Guthrie), σε νευραλγία εκ
πιέσεως κατά την βάδιση (Jones and Tuby), σε επιπέδωση της εγκάρσιας
αψίδας που προκαλεί πίεση στα μετατάρσια (Goldthwait,Whitman), σε
όγκο που επηρεάζει το έσω πελματιαίο νεύρο ή σε αποδιοργάνωση των
αρτηριδίων πλησίον του νεύρου με αποτέλεσμα την ισχαιμία του (Nissen),
στην ιδιαίτερη ανατομία του δακτυλικού νεύρου που δέχεται κλάδους
3
τόσο από το έσω όσο και το έξω πελματιαίο νεύρο (Betts) .
4
Πιο πρόσφατα ο Levitsky απέρριψε την υπόθεση του Betts σε παθολο5
γοανατομική μελέτη, ενώ ο Young απέρριψε τη θεωρία της πίεσης από
τον εν τω βάθει εγκάρσιο μετατάρσιο σύνδεσμο καθώς σε πτωματική
μελέτη του έδειξε ότι το νεύρωμα ανευρίσκεται πολύ περιφερικότερα
αυτού, μεταξύ των κεφαλών των μεταταρσίων και των μεταταρσιοφαλλαγγικών αρθρώσεεων.

Παθολογοανατομικά ευρήματα

Τα παθολογοανατομικά ευρήματα είναι περινευρική ίνωση και εκφύλιση
του κοινού δακτυλικού νεύρου, απομυελίνωση και αποδιοργάνωση των
νευρικών ινών και μείωση του αριθμού των νευραξόνων, ισχαιμία από

• Δύο αντίγραφα του χειρόγραφου, δακτυλογραφημένα ή εκτυπωμένα σε εκτυπωτή
με διπλό διάστημα, σε λευκό χαρτί διαστάσεων A4 (21 x 28 cm). Το σύνολο του
κειμένου να μην υπερβαίνει τις 6 σελίδες Α4.
• Xρησιμοποιήστε ξεχωριστό φύλλο για από τα εξής τμήματα (που πρέπει να αποτελούν το χειρόγραφο) καθένα: α) Σελίδα τίτλου [περιλαμβάνει τον τίτλο, στοιχεία
των συγγραφέων (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail
(αν υπάρχει)]. β) Kείμενο. γ) Bιβλιογραφία, εάν είναι απαραίτητη. δ) Πίνακες - Σχέδια
(σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα). ε) Yπότιτλοι των εικόνων.
• Eικόνες - σχέδια, φωτογραφίες, slides. Tοποθετήστε αυτοκόλλητη επιγραφή στο
πίσω μέρος τους με τα εξής στοιχεία: Όνομα συγγραφέα, αριθμός της εικόνας,
βέλος που να δείχνει το πάνω μέρος της.
• Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε
ηλεκτρονική μορφή:
α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε
υψηλή ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy), β) είτε
στην ηλεκτρονική διεύθυνση kafkas@otenet.gr με την ένδειξη «Για την εφημερίδα
INFO ORTHOPAEDICS».
O συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς και για
την εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H Συντακτική
Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την
καλύτερη παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια του κειμένου.
Σημείωση: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογραφίες, διαφάνειες και CD που υποβάλλονται προς δημοσίευση, δεν επιστρέφονται.
Παρακαλώ αποστείλετε τα χειρόγραφα και το λοιπό έντυπο υλικό προς δημοσίευση στην διεύθυνση: ΠPOΣ: INFO ORTHOPAEDICS
Υπόψη κ Γ. Σάπκα Δ/νση: Μεσογείων 215, Αθήνα 115 25
Tηλ.: 210 6777590, Fax: 210 6756352, E-mail: kafkas@otenet.gr

Εικόνα 2. Πελματιαία προσπέλαση του
Εικόνα 1. Μεσοδακτύλιο νεύρωμα ή νευρινώματος (Δ. Ευσταθόπουλος, προ
σωπικό αρχείο).
νεύρωμα Morton.
σελιδα 3

Εικόνα 3. Παρα
σκεύασμα νευρώ
ματος (Δ. Ευσταθό
πουλος, προσωπικό
αρχείο).

Εικόνα 4. Έντόπιση του
νευρινώματος Morton
στο 3ο μεσοδακτύλιο
διάστημα (Δ. Ευσταθό
πουλος, προσωπικό αρ
χείο).

αποκλεισμό των αρτηριδίων, ενδονευρικό οίδημα, παρουσία θυλακίων.
6
Τέλος, οι Weinfeld και Μyerson παρατήρησαν επανελλειμένο μικροτραύμα, περινευρική ίνωση και ισχαιμία από αποκλεισμό των αρτηριδίων,
χαρακτηρίζοντάς το περισσότερο νευρίτιδα παρά νευρίνωμα.

Σημεία και συμπτώματα

ευκρίνειας υπέρηχος δεν είναι επίσης ιδιαίτερα ευαίσθητος.

Διαφορική διάγνωση

Στη διαφορική διάγνωση του νευρώματος Morton περιλαμβάνονται η
μεσοδακτύλια θυλακίτις, το κάταγμα εκ κοπώσεως, τα πελματιαία ινώματα, η
ρευματοειδής αρθρίτις, καθώς και κύστεις στο μεσοδακτύλιο διάστημα.

Tο κυριότερο σύμπτωμα είναι ο πόνος μεταξύ των κεφαλών του 3ου και
4ου μεταταρσίου. Περιγράφεται σαν καυστικός ή σαν κράμπα και διαρκεί Θεραπεία
Η συντηρητική αντιμετώπιση περιλαμβάνει τοποθέτηση πάτων μετααπό εβδομάδες έως και χρόνια. Γίνεται πιο έντονος με το περπάτημα και
υφίεται με την ανάπαυση, τις μαλάξεις και την αφαίρεση των υποδημάτων. ταρσίων, έγχυση κορτικοστεροειδούς και τοπικού αναισθητικού, αλλαγή
ή τροποποίηση των υποδημάτων, αντιφλεγΣυχνά οι ασθενείς δυσκολεύονται να εντοπίμονώδη, παυσίπονα, φυσιοθεραπεία. Σε μια
σουν τον πόνο, χαρακτηρίζοντάς τον διάχυτο
10
πρόσφατη μελέτη o Saygi σημειώνει πως
στο πόδι ή αισθάνονται πως η κάλτσα τους
Tο
κυριότερο
σύμπτωμα
είναι
ο
πόνος
η
έγχυση
κορτικοστεροειδούς
και τοπικού
έχει διπλωθεί κάτω από το μεσοδακτύλιο
αναισθητικού
υπερείχε
της
τροποποίησης
διάστημα. Επίσης μπορεί να πονούν στην έξω
μεταξύ των κεφαλών του 3ου και
των υποδημάτων τους πρώτους μήνες μετά
πλευρά της ποδοκνημικής καθώς προσπαθώ4ου μεταταρσίου. Περιγράφεται σαν
την έναρξη της συντηρητικής αγωγής.
ντας να αποφύγουν το νεύρωμα, φορτίζουν τα
Η επέμβαση μπορεί να γίνει με ραχιαία ή
έξω συνδεσμικά στοιχεία της ποδοκνημικής.
καυστικός ή σαν κράμπα και διαρκεί
πελματιαία προσπέλαση. Κατά την πελματιΤέλος μπορεί να νιώθουν μούδιασμα μεταξύ
από εβδομάδες έως και χρόνια. Γίνεται
αία προσπέλαση το χειρουργικό πεδίο είναι
των δακτύλων.
πιο ευρύ ενώ δεν διατέμνεται ο εγκάρσιος
Αναφέρεται ότι ο πόνος αναπαράγεται, όταν
πιο έντονος με το περπάτημα και
σύνδεσμος των μεταταρσίων. Η πελματιαία
με τον ασθενή σε ύπτια θέση ο εξεταστής
υφίεται με την ανάπαυση, τις μαλάξεις
προσπέλαση (Εικόνα 2) μπορεί να προκαλέσει
πιέζει ένα σημείο, μόλις περιφερικότερα των
επώδυνη ουλή, η οποία όμως επουλώνεται
κεφαλών των μεταταρσίων με κατεύθυνση
και την αφαίρεση των υποδημάτων.
μετά από μερικούς μήνες.
όχι ραχιαία αλλά προς την πτέρνα.
11
Συχνά οι ασθενείς δυσκολεύονται να
7
Ο Zelent αναφέρει ελάχιστα επεμβατική
Ο Μulder περιέγραψε ένα χαρακτηριστικό
προσπέλαση με τομή στο μεσοδακτύλιο
εντοπίσουν τον πόνο, χαρακτηρίζοντάς
κλικ που αισθάνεται ο εξεταστής όταν πιέζοδιάστημα και αμβλεία διατομή του εγκάρσιου
ντας μεταξύ τους τις κεφαλές των μεταταρσίων,
τον διάχυτο στο πόδι ή αισθάνονται
12
συνδέσμου, ενώ ο Shapiro έχει περιγράψει
το νεύρωμα σπρώχνεται πελματιαία προς το
πως
η
κάλτσα
τους
έχει
διπλωθεί
κάτω
την
τεχνική
ενδοσκοπικής
αφαίρεσης του
χέρι του εξεταστή. Ο ασθενής πρέπει να είναι
νευρώματος
Morton.
σε πρηνή θέση με τον αντίχειρα του εξεταστή
από το μεσοδακτύλιο διάστημα
H αφαίρεση του νευρώματος (Εικόνα 3)
ραχιαία και το δείκτη πελματιαία.
πρέπει να γίνεται 3-3,5 εκ εγγύτερα του νευρώματος και 1-2 εκ της επιφάνειας φόρτισης
Επιδημιολογικά στοιχεία
ώστε να μην διαταμούν οι πελματιαίοι κλάΠροσβάλει ασθενείς κυρίως στην 5η και 6η δεκαετία ζωής και περισσόδοι
του
κοινού
δακτυλικού
νεύρου
και προκληθεί επώδυνο νευρίνωμα.
τερο τις γυναίκες. Το τρίτο μεασοδακτυλικό διάστημα προσβάλλεται κατά
Μετεγχειρητικά
οι
ασθενείς
κινητοποιούνται
με τη χρήση βακτηριών για
80-85%, ενώ το 2ο 15-20%. Tο 1ο και το 4ο δεν προσβάλλονται σχεδόν
2-3 εβδομάδες.
ποτέ. Το 50-80% των ασθενών υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.
Ωστόσο, ένα ποσοστό άνω του 10% των ασθενών συνεχίζουν να έχουν
συμπτώματα μετά την επέμβαση με κυριότερες αιτίες την ατελή αφαίρεση
Διάγνωση
του νευρώματος, ένα δεύτερο νεύρωμα στο ίδιο πόδι και το επώδυνο
Οι απλές ακτινογραφίες F/P και λοξές του άκρου ποδός βοηθούν στον μετεγχειριτικό νευρίνωμα. Αντένδειξη για επανεπέμβαση αποτελούν η
αποκλεισμό άλλων παθήσεων. Το ηλεκτρομυογράφημα μπορεί να α- αντανακλαστική συμπαθητική δυστροφία, ο χρόνιος πόνος, η περιφερική
ποκλείσει άλλες αιτίες νευραλγίας, ενώ το σπινθηρογράφημα οστών τα νευροπάθεια και αγγειοπάθεια.
κατάγματα εκ κοπώσεως ή τη νοσο Freiberg. H μαγνητική τομογραφία έχει
ευαισθησία 80% και οι εικόνες της είναι πιο καθαρές όταν λαμβάνονται Η εμπειρία μας
8
Από το 1998-2009 χειρουργήθηκαν για νεύρωμα Morton 30 ασθενείς.
με τον ασθενή σε πρηνή αντί για ύπτια ή φορτιζόμενη θέση . Δεν είναι
9
ωστόσο ευαίσθητη στη μετεγχειρητική αξιολόγηση της πάθησης . Ο υψηλής Όλοι οι ασθενείς ήταν γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 53 έτη (34-65
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26 περιπτώσεις το νεύρωμα (Εικόνα 4) εντοπίστηκε στο 3ο μεσοδακτύλιο
διάστημα. Η ιστολογική εξέταση επιβεβαίωσε τη διάγνωση νευρώματος
σε όλες τις περιπτώσεις (Εικόνα 5).
Μετά την επέμβαση ο πόνος υφέθηκε ενώ τα συμπτώματα υπαισθησίας
παρέμειναν. Η πελματιαία ουλή ήταν σχεδόν ανώδυνη. Ο μέσος χρόνος
μετεγχειρητικής παρακολούθησης ήταν 5 χρόνια και 10 μήνες. Στη σειρά μας
μόνο ένας ασθενής χρειάστηκε να επαναλάβει την επέμβαση, και μάλιστα
3 φορές, λόγω εμφάνισης μετεγχειρητικού επώδυνου νευρώματος.
Η εμπειρία μας στην αντιμετώπιση του επώδυνου νευρώματος Morton
έδειξε ότι η χειρουργική αφαίρεσή του με πελματιαία προσπέλαση έχει
άριστα αποτελέσματα, με την προϋπόθεση της προσεκτικής προεγχειρητικής αξιολόγησης και επιλογής των ασθενών.
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