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Στόχος της μελέτης είναι η ανάδειξη μίας πάθησης, η

οποία σπάνια εμφανίζεται στους 2 πόδες, καθώς, και οι

τρόποι θεραπείας, οι οποίοι στην παρούσα φάση

προσδιορίζονται σε συντηρητική και χειρουργική

αποκατάσταση

•Το νεύρωμα Morton(πιεστική νευροπάθεια του

μεσοδακτύλιου νεύρου) εμφανίζεται συνήθως μεταξύ

3ου και 4ου μεταταρσίου.

•Η παθοφυσιολογία δεν είναι ακόμη καλά κατανοητή.

Οι διάφορες θεωρίες περιλαμβάνουν την πίεση ή

διάταση γύρω από τον μεσομετατάρσιο σύνδεσμο,

αγγειακές διαταραχές, υπερτροφικό ορογόνο ιστό,

μικροτραυματισμούς, παχυσαρκία, αγγειακές

διαταραχές, ενδονευρικό οίδημα και την τελική

νευρική ίνωση.

•Παρατηρείται σπάνια στους 2 πόδες στην ίδια

χρονική στιγμή. Η νόσος είναι συχνότερη στις

γυναίκες, πιθανώς λόγω των στενότερων

υποδημάτων ή των ψηλών τακουνιών.

•Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει αλλαγή υποδημάτων,

απώλεια βάρους, χρήση ειδικών πελμάτων, τοπικές

εγχύσεις και χειρουργική εξαίρεση .

• Ασθενής των εξωτερικών ιατρείων του 401 ΓΣΝΑ,

32 ετών, ο οποίος προσήλθε αιτιώμενος

μεταρασαλγία άμφω ποδών. Κατόπιν πλήρους

κλινικοεργαστηριακού και απεικονιστικού ελέγχου

διαπιστώθηκε ότι έπασχε από Νεύρωμα Morton

άμφω ποδών . Αντιμετωπίστηκε με την ίδια τεχνική

και στους πόδες, και σε 2 χρόνους. Αρχικά με

έγχυση στεροειδούς, η οποία απέτυχε, και

ακολούθως χειρουργική εξαίρεση με μεσοδιάστημα

ενός μηνός .

Η ανάρρωση ήταν ομαλή και διήρκησε έξι(6) βδομάδες για κάθε άκρο. 

Σήμερα και έξι μήνες μετά την αντιμετώπιση και του 2ου άκρου, ο ασθενής 

είναι ανώδυνος με μόνη ενόχληση μια μικρή υπαισθησία στα μεσοδακτύλια

διαστήματα, όπως και αναμενόταν.
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Αποτελέσματα 

Βιβλιογραφία 

Χειρουργική αποκατάσταση 

Συμπεράσματα
Το νεύρωμα Morton είναι μία πάθηση με ασαφή παθοφυσιολογία και 

εφόσον η συμπτωματολογία επιμένει, η χειρουργική του 

αποκατάσταση δίνει ένα πολύ καλό λειτουργικό αποτέλεσμα. 

Αποτελέσματα 


