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INFORMACIJE ZA PACIENTE 

 
 

MORTONOV NEVROM 
 
Z izrazom Mortonov nevrom opišemo boleč, zadebeljen del interdigitalnega živca v sprednjem delu 
stopala. Najpogosteje se pojavlja v tretjem medprstju (med tretjim in četrtim prstom), lahko pa tudi 
v ostalih. V primeru neuspele konzervativne terapije vam priporočamo enostaven kirurški poseg – 
izrez Mortonovega nevroma. 
 

 
 
 

KAJ JE MORTONOV NEVROM? 

 
Mortonov nevrom je zadebelitev dela interdigitalnega živca, do katere najverjetneje privede kronično 
oz. dolgotrajno stiskanje ali natezanje interdigitalnega živca pod transverznim intermetatarzalnim 
ligamentom. Ponavljajoče mikrotravme pripeljejo do fibroze in vkleščenja interdigitalnega živca, ki 
leži pod ligamentom.  
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KAKŠNE TEŽAVE POVZROČA? 

 
Najpogosteje se pojavlja pri ženskah srednjih let. Značilna lokacija je 3. medprstje (med 3. in 4. 
prstom), lahko pa ga najdemo tudi med ostalimi prsti.  
 
Tipične težave se pojavijo pri nošenju ožje, trše obutve in visokih pet, ko pride do stiskanja 
sprednjega dela stopala. Po odstranitvi obutve pride do zmanjšanja bolečine, pomaga tudi masaža 
stopala. Bolečine lahko spremlja tudi mravljinčenje po dveh sosednjih prstih. Nekateri pacienti 
opišejo občutek, kot bi med hojo imeli občutek kamenčka v čevlju oz. da hodijo po nečem.  
 
 

KAKO GA ODKRIJEMO? 

 
Med pregledom lahko ortoped zatipa bolečo maso v medprstju, lahko se ob stranskem stisku stopala 
pojavi bolečina na tipičnem mestu. 
 
RTG slikanje stopala je navadno brez posebnosti, Mortonov nevrom pa se lahko diagnosticira na 
magnetno resonančnem (MR) ali ultrazvočnem (UZ) slikanju.  
 

 
 
 

KAKŠNO JE ZDRAVLJENJE? 

 
V začetni fazi pojava težav se svetuje konzervativna terapija – nošenje spredaj dovolj široke obutve, 
brez visokih pet, masaža stopala, vložki za dvig prečnega stopalnega loka. Uspešnost blokade 
Mortonovega nevroma s kortikosteroidom in lokalnim anestetikom je manj kot 50%, lahko pa je tudi 
diagnostična.  
 
Kirurško zdravljenje je običajno dokončno. Priporočamo ga vsem pacientom, pri katerih ob 
konzervativni terapiji ne pride do bistvenega izboljšanja.  
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PRIPRAVA NA OPERACIJO 

 
Pred operacijo sanirajte vse morebitne kronične bolezni, ki jih imate.  
 
Najmanj dva tedna pred posegom morate biti popolnoma zdravi, brez prehladnih obolenj. V zadnjih 
tednih je pomembna skrb za čistočo gležnja in stopala. Če imate v bližini operativnega mesta 
kakršno koli vnetje, operacija namreč ni mogoča.  
 
Teden dni pred operacijo morate pri osebnem zdravniku opraviti vse potrebne predoperativne 
preiskave; katere so potrebne, je odvisno od vaše starosti in morebitnih pridruženih bolezni.  
 
Če redno jemljete zdravila proti strjevanju krvi, jih morate po posvetu z  osebnim zdravnikom 
pred operacijo dovolj zgodaj opustiti. 
 
Do sprejema v bolnišnico si priskrbite par bergel in jih ob sprejemu prinesite s seboj. 
 
 

OPERACIJA 

 
Operacija poteka v regionalni ali splošni anesteziji in traja 15 do 30 minut. 
 
Kirurški poseg pričnemo z natančno pripravo operativnega polja z razkuževanjem in pokrivanjem s 
sterilnimi kompresami. Nato z nekaj cm dolgim kožnim rezom pristopimo v medprstje, kjer je prisoten 
Mortonov nevrom. Prekinemo transverzni intermetatarzalni ligament, si prikažemo zadebeljeno 
fibrozno maso in jo izrežemo. Rano izperemo in zašijemo po plasteh. Namestimo povoj ter vas 
naučimo hoje v začasnem pooperativnem čevlju. 
 
 

MOŽNI ZAPLETI 

 
Vsak operativni poseg je povezan z določenim tveganjem. Da bi bilo to tveganje čim manjše, morate 
pred operacijo ortopeda in anesteziologa seznaniti z vsemi ostalimi zdravstvenimi težavami, ki jih 
morda še imate in bi lahko privedle do zapletov, po operaciji pa natančno upoštevati navodila 
zdravnika in drugega medicinskega osebja. 
 
Operacija Mortonovega nevroma je enostaven kirurški poseg, zato je relativno varen. Če do 
zapletov pride, so ponavadi blagi in izzvenijo sami od sebe. 
Zapleti so lahko naslednji: 

 okužba rane,  

 krvavitev iz rane,  

 moteno celjenje kirurške rane (bolj pogosto pri kadilcih),  

 dolgotrajno otekanje stopala,  

 nezadosten izrez zadebeljenega dela živca – vztrajajoči simptomi, 

 globoka venska tromboza in pljučna trombembolija,  

 alergična reakcija ter ostali zapleti povezani z lokalno anestezijo in osnovnimi boleznimi 
pacienta. 
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PO OPERACIJI 

 
Na dan posega boste počivali v postelji, vznožje bo dvignjeno, operirano stopalo bomo hladili z 
ledom. Za lajšanje bolečin boste dobivali zdravila proti bolečinam. Namestili vam bomo poseben 
pooperativni čevelj, fizioterapevtka pa vas bo naučila pravilne hoje. Če se boste dobro počutili, boste 
že ta dan odpuščeni v domačo oskrbo, sicer pa naslednjega. 
 
Doma boste počivali z dvignjeno nogo, jemali protibolečinska zdravila in hladili operirano stopalo. V 
prvih dneh po operaciji boste hodili nekoliko manj in nogo obremenjevali le do bolečine, v naslednjih 
dneh in tednih pa postopno čedalje več. Praviloma boste pooperativni čevelj praviloma uporabljali 
2 tedna in nato po navodilu operaterja tudi pričeli z obremenjevanjem sprednjega dela stopala in 
čimbolj pravilno hojo.  
 
Na kontrolni pregled pri ortopedu boste naročeni 4 – 6 tednov po posegu. Po enem mesecu lahko 
večina operiranih normalno hodi v normalni konfekcijski obutvi, po dveh mesecih pa so običajno 
možne tudi manjše športne aktivnosti.  
 
Bolniški stalež običajno traja 1 do 2 meseca in je seveda odvisen tudi od tega, kakšno delo 
opravljate. 
 
 

Upamo, da smo vam s tem prispevkom olajšali razumevanje planiranega posega. 
Želimo vam čim uspešnejše zdravljenje. 


