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Περίληψη

Το νευρίνωμα Morton-Civinini εκδηλώνεται ως μεταταρσαλγία, 
η οποία απαντάται συχνότερα στις γυναίκες ηλικίας 50 περίπου 
ετών και συνοδεύεται από αίσθημα καύσου και αιμωδίες των με-
ταταρσίων. Δημιουργείται λόγω παγίδευσης του μεσοδακτύλιου 
νεύρου στον εγκάρσιο μεσομετατάρσιο σύνδεσμο με επακόλουθο 
ίνωση του επινευρίου. Στην παρούσα εργασία γίνεται παρουσίαση 
ενός περιστατικού καθώς και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 

 Εισαγωγή

Το νευρίνωμα Morton-Civinini εκδηλώνεται ως μεταταρσαλ-
γία, η οποία απαντάται συχνότερα στις γυναίκες ηλικίας 50 περί-
που ετών και συνοδεύεται από αίσθημα καύσου και αιμωδίες των 
μεταταρσίων (Wu KK, 2000 Mar.). Δημιουργείται λόγω παγίδευ-
σης του μεσοδακτύλιου νεύρου στον εγκάρσιο μεσομετατάρσιο 
σύνδεσμο με επακόλουθο ίνωση του επινευρίου.

Παρουσίαση περίπτωσης

Η περίπτωση αφορά σε γυναίκα ηλικίας 57 ετών η οποία προ-
σήλθε στα εξωτερικά ιατρεία του γενικού Νοσοκομείου Άμφισ-
σας, αιτιώμενη άλγος δεξιάς άκρας ποδός με κύρια εντόπιση στο 
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μεσοδιάστημα 3ου και 4ου δακτύλου. Τα συμπτώ-
ματα άρχισαν πριν από τρείς μήνες με αίσθημα 
καύσου και αιμωδίες στην εν λόγω περιοχή, ήπιας 
μορφής που συνεχίστηκαν με συνεχώς αυξανόμε-
νη ένταση. Παράλληλα παρουσιάστηκε κνησμός 
και κράμπες σε όλη την πελματιαία χώρα καθώς 
και άλγος κατά τη διάρκεια της βάδισης και της 
άσκησης. Με την πάροδο του χρόνου το άλγος 
παρουσιάστηκε και στην ορθοστασία. Το άλγος 
αυτό την απέτρεπε από διάφορες δραστηριότητες 
στη ζωή της.

Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε έντονο 
άλγος κατά την πίεση της περιοχής του 3ου και 
4ου δακτύλου, ήπιο οίδημα με στοιχεία φλεγμο-
νής. Κατά τον ακτινολογικό έλεγχο δε διαπιστώ-
θηκαν κάταγμα, αρθρίτιδα ή πτώση κεφαλών 
μεταταρσίου. Ο λοιπός εργαστηριακός έλεγχος 
ήταν φυσιολογικός. Συνεστήθη MRI (magnetic 
resonance image) για ακριβή εντοπισμό του νευ-
ρινώματος και εδόθη συντηρητική θεραπεία. Η 
συντηρητική θεραπεία περιλάμβανε αποφόρτι-
ση της περιοχής με μαλακά και ίσια παπούτσια, 
μαλακοί πάτοι ειδικά διαμορφωμένοι, αποφυγή 
ψηλών τακουνιών ή μυτερών παπουτσιών, ΜΣΑΦ 
(μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη) και τοπική έκχυ-
ση κορτικοστεροειδών. Επίσης, συνεστήθη ανά-
παυση τουλάχιστον μιάς εβδομάδας. Τοπική έκ-
χυση κορτικοστεροειδών έγινε σε τρεις συνεδρίες 
με ενδιάμεσο διάστημα τριών μηνών. 

Η ασθενής προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία του 
Γ. Ν. Άμφισσας μετά το πέρας των τριών μηνών 
με τα ίδια συμπτώματα. Η μαγνητική τομογρα-
φία επιβεβαίωσε τη διάγνωση του νευρινώματος 
Morton και έδωσε τον ακριβή εντοπισμό του (ει-
κόνα 1). Κατόπιν αυτών των δεδομένων συνεστή-
θη χειρουργική αποκατάσταση όπου και πραγμα-
τοποιήθηκε.

Έγινε πελματιαία προσπέλαση στη μεσοδακτύ-
λιο πτυχή, τομής 2cm. Στη συνέχεια, έγινε διατομή 
του μεσομεταταρσίου συνδέσμου και αναγνώριση 
του νευρινώματος του οποίου πραγματοποιήθηκε 
παρασκευή και εκτομή. Το παρασκεύασμα στάλ-
θηκε για ιστοπαθολογική εξέταση  και επιβεβαιώ-
θηκε η διάγνωση του νευρινώματος Morton. 

 Συζήτηση 

Πρώτος, ο Ιταλός Civinini το 1835, καθηγητής 
Ανατομικής στο πανεπιστήμιο της Πίζας περιέ-
γραψε  μία περίπτωση οιδήματος γαγγλίου εντο-
πισμένο μεταξύ 3ου και 4ου μεταταρσίου που 
την όρισε σα μια εκφυλιστική ψευδομεμβρανώδη 
διεργασία. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1876 , ο 
Thomas Morton περίγραψε μεταταρσαλγία που 
οφείλεται στην πίεση του πελματιαίου νεύρου 
που προκαλεί το σχηματισμό του νευρινώματος 
(Morton TG 1876). Το 1940, ο Betts πρώτος πρό-
τεινε ότι η τάνυση παρά η συμπίεση του νεύρου 
προκαλεί τη νευρίτιδα (Betts LO, 1940 Jan). Το 
1948, ο Nissen πρότεινε ότι η μεταταρσαλγία εί-
ναι ισχαιμικής αιτιολογίας και το επιβεβαίωσε με 
την ιστολογική εξέταση που έδειξε εκφυλιστικές 
αλλοιώσεις των αρτηριακών τοιχωμάτων (Nissen 
KI,1948).

 Προκαλείται από πίεση του πελματιαίου νεύ-
ρου προς τα άνω όπου  η οροφή της θήκης του 
νεύρου δημιουργείται από τον εν τω βάθει μετα-
τάρσιο σύνδεσμο το οποίο και πιέζει προς τα κάτω 
(Morscher E, 2000 Jul.). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
την φλεγμονή και πάχυνση του νεύρου στην πε-
ριοχή αυτή. Η ιστολογική του εικόνα παρουσιά-
ζει εναπόθεση εωσινόφιλων και αποδόμηση του 
νεύρου.

Τα συμπτώματα που παρουσιάζονται είναι τα 
εξής (Miller S.J. 1992, Mendicino SS, 1997 Apr.) :

•  Έντονα τοπικός πόνος και αίσθημα καύσου 
κατά τη βάδιση που υποχωρεί στην ανάπαυση.

•  Αναφερόμενη αιμωδία ή υπαισθησία των δα-
κτύλων.

• Άλγος.
• Κράμπες πελματιαίας χώρας.
• Muldor’s sign.
•  Πίεση εκ των πλαγίων ανακούφιση από τον 

πόνο.
• Άλγος ιδιαίτερα στη βάδιση και την άσκηση.
Ακτινολογικός έλεγχος γίνεται για να αποκλεί-

σουμε την περίπτωση κατάγματος, αρθρίτιδας ή 
πτώση τένοντα. Αναφέρονται επίσης μελέτες που 
είναι δυνατός ο υπερηχογραφικός έλεγχος του 
νευρινώματος (Reed RA, 1989 May). Η μαγνητική 
τομογραφία (MRI) γίνεται τόσο για να αποκλεί-
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σουμε πως η πίεση δεν προκαλείται από κάποιο 
όγκο όσο και για να γίνει ακριβής οριοθέτηση 
του νευρινώματος και του μεγέθους του. Επίσης, 
η MRI μας βοηθά να εκτιμήσουμε αν το νευρίνω-
μα θα αντιμετωπιστεί συντηρητικά ή χειρουργικά. 
(Zanetti M. 1999 Nov., Murphey MD 1999 Sep., 
Weishaupt, 2003 Mar.). H ακρίβεια του υπερηχο-
γραφικού ελέγχου και του MRI, είναι σχεδόν ίδια 
και εξαρτάται από το μέγεθος της μάζας. Ο υπε-
ρηχογραφικός έλεγχος παρουσιάζεται ανακρι-
βής στη διάγνωση μικρότερων μαζών (< 5mm). 
(Martinoli C, 2000 Oct, Sharp RJ, 2003 Sep).

 Στις περισσότερες περιπτώσεις η μάζα αυτή 
βρέθηκε μεταξύ του 2ου και 3ου μεταταρσίου ή 
μεταξύ του 3ου και του 4ου, ενώ τα συμπτώματα 
φάνηκε να παρουσιάζονται όταν η μάζα αυτή είχε 
διάμετρο μεγαλύτερη από 5mm. 

Σε πρώτο χρόνο συνιστάται συντηρητική θερα-
πεία με αποφόρτιση της περιοχής. Αυτό επιτυγχά-
νεται αποφεύγοντας τα ψηλά τακούνια, τα παπού-
τσια με μυτερές μύτες, τοποθετώντας μαλακούς 
πάτους ειδικά διαμορφωμένους στα παπούτσια 
αυτά, και ορθωτικά μηχανήματα (Mann RA, 1983 
Jan). Επίσης δίδεται αντιφλεγμονώδης θεραπευ-
τική αγωγή, τοπική έγχυση κορτικοστεροειδών 
και ανάπαυση επτά ημερών (Greenfield J, 1984 

May, Dockery JL 1999 Nov.). Η μακροχρόνια έγ-
χυση κορτικοστεροειδών θα πρέπει να αποφεύγε-
ται, λόγω των συστηματικών παρενεργειών αλλά 
και της ατροφίας του πελματιαίου δέρματος που 
μπορεί να προκαλέσει.Η αποτελεσματικότητα 
της συντηρητικής θεραπείας ανέρχεται στο 20-50 
% ενώ σε κάποια άρθρα επικρατεί η αντίληψη ότι 
επί διαγνώσεως του νευρινώματος Morton, η χει-
ρουργική θεραπεία είναι επιβεβλημένη (Graham 
CE 1984 Nov, Bertrand P 1986 Jul).

Επί εμμονής των συμπτωμάτων συνιστάται 
χειρουργική θεραπεία η οποία πραγματοποιείται 
με ραχιαία ή πελματιαία προσπέλαση (Beskin JL 
1988 Aug, Karges DE 1988 Dec, Richardson EG 
1993 May) . Γίνεται εκτομή των κλάδων του νεύ-
ρου κεντρικά. Σαν εναλλακτική χειρουργική θε-
ραπεία, προτείνεται από πολλούς χειρουργούς η 
διατομή του μεσομεταταρσίου συνδέσμου, είτε 
πραγματοποιώντας είτε όχι, τη λύση του νεύρου 
(Gauthier G 1979 Jul, Dellon AL 1992 Aug). Η 
αποτελεσματικότητα της χειρουργικής θεραπείας 
ανέρχεται στο 75-90%. Επιπλοκές της χειρουρ-
γικής θεραπείας αποτελούν οι αιμωδίες στις με-
σοδακτύλιες πτυχές, η έλλειψη αισθητικότητας ή 
υπαισθησία και η δυσκολία στη βάδιση με παπού-
τσια που έχουν ψηλά τακούνια. Στη βιβλιογραφία 
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αναφέρονται κάποιες περιπτώσεις που χρειάστη-
κε να επαναχειρουργηθεί ο ασθενής (Ruuskanen 
MM, 1994). Πιο συγκεκριμένα, οι Johnson JE και 
συν. προέβησαν σε επανάληψη της επεμβάσεως 
σε ασθενείς που είχαν επίμονο πόνο μετά την 
πρώτη χειρουργική αφαίρεση του νευρινώματος 
σε 34 ασθενείς. Στους παραπάνω ασθενείς βρέθη-
κε υπόλειμμα ιστού κατά τη διάρκεια της χειρουρ-
γικής επέμβασης, στο οποί και οφείλετο ο πόνος. 
Όλοι οι ασθενείς πλην ενός παρακολουθήθηκαν 
για 76 μήνες μετά το χειρουργείο. 24 εκ των ασθε-
νών αυτών ανακουφίστηκαν πλήρως (67%), 3 πα-
ρουσίασαν ύφεση του πόνου (9%) και 8 ασθενείς 
είχαν εμμονή ή επιδείνωση των συμπτωμάτων 
(Johnson JE, 1988 Jun).

Αbstract

Mortons  Neuroma
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Mortons – Civinini neuroma presents as a meta-

tarsalgia which is found more frequently in women 
of 50 year of age. The main cause of the neuroma 
is the entrapment of the transverse metatarsal liga-
ment and the main symptom is the burning type of 
pain and the numbness of the metatarsium.

Key words:  Morton’s Neuroma, transverse metatarsal 
ligament, entrapment syndrome.
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