
صافی کف پا در کودکان اگر خفیف باشد نیاز به درمان نـدارد   
در بسیـاري از مـوارد بـه          .  به ویژه اگر انعطاف پذیر هم باشد

بـایـد   .  گـردد موازات رشد کودك، صافی کف پا نیز اصالح مـی   
کودك را تشویق کنیم در شرایطی که امنیت کافی وجود دارد، 

وقتی سن کودك باالتر برود و حتی در سنین .  پا برهنه راه برود
هـاي  بزرگسالی اصالحات داخلی کفش و نیز استفاده از کـفـی    

مشـخـصـات    .  دهـد طبی، خستگی و ناراحتی پاها را تقلیل می
. باشدکفش مورد استفاده براي این افراد بسیار حائز اهمیت می

کفش باید داراي قوس 
طولی بوده و اطـراف      
پاشنـه تـا مـحـدوده         

 . ها را در برگیردقوزك
 

 مقدمه

صافی کف پا وضعیتی است که قوس طولی پا افتادگی پـیـدا   
در این شرایط هنگام ایستـادن، راه    .  کرده یا صاف شده باشد

رفتن و هر فعالیت دیگري که مستلزم تحمل وزن باشد، کـل  
 . گیردکف پا در تماس با زمین قرار می

تواند به دو صورت انـعـطـاف    صافی کفی پاي مادرزادي می
در صورت انعطاف پذیر بودن صافی .  پذیر و سخت بروز کند

کف پا، در حالت نشسته قوس پا ظاهر شده و در حـالـت       
ایستاده و یا هر شرایطی که پا متحمل وزن بدن باشد، قوس 

گاهی اوقات چه در حالت نشسته و چه .  گرددآن ناپدید می
این صـافـی   .  شود در وضعیت ایستاده قوسی در پا دیده نمی

در .  توانـد دردنـاك بـاشـد         کف پا از نوع سخت بوده و می
شرایطی که صافی کف پا انعطاف پذیر باشد، ممکـن اسـت     

فقط ممکن است درآوردن کـفـش     . هیچ عالئمی بروز نکند
 هاي عادي انجام شود ولی با این وجود تر از بچه کمی مشکل

 عالئم

 علت

رسد که البته کـامـالً   پاي بسیاري از کودکان صاف به نظر می
کند روي پاهایـش  هنگامی که کودك شروع می.  طبیعی است

راه برود، هنوز مفاصل پایش کامل نشده و بـیـش از حـد            
درست در این زمان است که صافی کف پـاي    .  متحرك است

کودك بارز شده و والدین متوجه این مسأله غیر طبیعـی در    
در بیشتر موارد، به مـوازات رشـد     .  شوندپاي کودك خود می

. گـیـرد  کودك این بد شکلی اصالح شده و قوس پا شکل مـی 
دهد هایی که کودك در خالل رشد انجام میها و فعالیتبازي

در واقع تمرینات مورد نیاز براي رشد طـبـیـعـی عضـالت،          
با این وجود، در .  باشدهاي پا میها و استخوانها، رباطتاندون

برخی موارد قوس پا شکل نگرفته و در دوران نوجوانی کف پـا  
-صافی کف پا اغلب به صورت ارثی در خانواده.  باشدصاف می

 درمان غیر جراحی

یعـنـی ایـن مشـکـل          .  شوددر سنین بزرگسالی ایجاد می
هـاي پـا     مادرزادي نبوده و در طی آسیب به یکی از بافـت 

صافی کف پاي اکتسابی، همواره همـراه بـا     .  آیدبوجود می
-مـی )  تاندون آشـیـل  (اختالل در عملکرد تاندون پشتی پا 

عوامل متعددي از جمله دیابت، فشـار خـون بـاال،          .  باشد
و مصـرف طـوالنـی مـدت         )  روماتیسم( آرتریت روماتوئید 

توانند سبـب از دسـت       می)  کورتون( داروهاي استروئیدي 
رفتن کشش طبیعی این تاندون شده و از ایـن طـریـق            

چـاقـی   .  نمایندساختار و عملکرد طبیعی مچ و پا را مختل 
 .تواند دلیلی براي این مشکل باشدنیز می

در موارد مـتـوسـط تـا       .  جایی براي نگرانی وجود نداشته باشد
شدید، ممکن است بیمار اظهار خستگی و یا پیدایش زخم پس 

در موارد بسیار شدید مـمـکـن      .  از ایستادن طوالنی مدت کند
ایـجـاد   )  پیـنـه  ( است در محل تماس پا با سطح زمین کالوس 

در موارد نادر، بدشکلی صافی کف پا با افزایش سن بدتـر  .  شود
تواند منجر به مشکالتی مثل قوزك شست، پیـچـش   شده و می

در .  گـردد )  پا ضربـدري ( زانو و ران و یا انحراف زانوها به داخل 
صورتیکه صافی کف پا به صورت اکتسابی ایجاد شـود، درد و      
التهاب قابل توجهی در لبه داخلی پا، درست در محـل عـبـور      

 .شودتاندون پشتی پا از پاشنه به شست، احساس می
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از طرفی کف کفش بایستی از انعطاف پذیري کافی برخوردار 
حمایت قوس پا باعث کاهش فشار روي تاندون پشتـی  .  باشد

در صورت استفاده از کفی طبی بایـد در نـظـر        .  شودپا می
بـراي  .  داشت که شماره کفش حداقل یک سایز بزرگتر باشـد 

جلوگیري از بروز مشکل باید پس از تهیه کفی اقدام به خرید 
نکته حائز اهمیت در درمان صافی کـف    . کفش مناسب نمود

پا این است که استفاده از کفی و کفش طبی هـیـچ اصـالح      
در واقع اینها وسایلـی بـراي     .  کندساختاري در پا ایجاد نمی

انطباق بهتر کفش با پا و حمایت از ساختار پـا در جـهـت          
تواند فشـار  اصالح ساختار پا می.  باشنداصالح راستاي آن می

را از روي بافت نرم،برداشته، خستگی را کـاسـتـه و مـدل           
ضمن اینکه عدم استفاده . ایستادن و راه رفتن را بهبود بخشد

شود فشارهاي وارده   از کفی و کفش طبی مناسب سبب می
بر مفصل و ساختارهاي پا به مفصل باالتر مثل زانو و سـتـون   
. فقرات انتقال یافته و آنها را دچار فرسایش زودرس نـمـایـد   

همراه با کاربرد این وسایل طبی، انجام تمریناتی براي کشش 
در مورد صافی کف پاي .  گرددتاندون پشتی پا نیز توصیه می

اکتسابی، به دلیل وجود درد و التهاب، مصرف داروهاي ضـد  
در صورت شدید بـودن عـالئـم،        .  شودالتهاب نیز توصیه می

-ها و ارتزهایی که وزن را از پا کاهش مـی   استفاده از بریس
این وسایل به مـچ و پـا         .  تواند کمک کننده باشددهند می

استراحت داده، از آن حمایت نموده و در عین حال بـه ایـن     
 .بخشدناحیه ثبات می

در مورد صافی کف پاي مادرزادي، در صورتیکه تاندون پشت پا 
دچار کوتاهی شده باشد، یک برنامه تمرین کششـی یـا گـچ        

تواند به کاهش فشار وارد بر اسـتـخـوان     هاي متناوب میگیري
کف پاي . پاشنه کمک کرده و درد را تا حد زیادي تسکین دهد

در بسیاري از   )  هاي پااتصال بین استخوان( صاف بسیار شدید 
موارد بخصوص وقتی همراه با درد و ناتوانی باشد، از طـریـق       

جراحی بهتر است در دهه اول زندگی، . گردد جراحی اصالح می
هدف از جـراحـی در ایـن        .  قبل از بلوغ استخوانی انجام شود

پـس از جـراحـی        .  کودکان تسکین درد و ثبات مفصلی است
مدتی در گچ بیحرکت نگهداشته شده و به دنبـال   بایستی پا تا

آن تمرینات توانبخشی به منظور بازگرداندن قدرت فرد صورت 
در برخی موارد به همراه رشد کودك، بیش از یک عمـل  .  گیرد

 . شودجراحی الزم می
هاي غیر جراحی در مورد صافی کف پاي اکتسابی، وقتی درمان

هدف از   . در کنترل عالئم مؤثر نبود، باید اقدام به جراحی نمود
جراحی در این موارد اصالح راستاي پا و در عین حال حـفـظ     

هفـتـه الزم      6پس از جراحی به مدت .  انعطاف پذیري پا است
طـی ایـن     .  حرکت نگه داشته شـود  است پا در گچ یا بریس بی

براي انداختن تـدریـجـی    .  مدت نباید روي پا وزن انداخته شود
وزن روي پا، یک دوره فیزیوتراپی و گاهی اوقات یک اسپلینـت  

تا  4دوره بهبودي کامل به مرور و طی یک مدت .  شود الزم می
در خالل این مدت برنامه تـمـریـنـی       . گیرد ماهه صورت می 6

پیشرفت نموده و اسپلینت مچ پا با یک کفی یا کفـش طـبـی      
در مواردي که عمل جـراحـی بـه        . گردد مناسب جایگزین می

صورت گرفته ممکن است پس )  فیوژن( شیوه اتصال استخوانی 
از جراحی، پا از انعطاف پذیري کافی برخوردار نبوده و سـخـت   

 . باشد

 درمان جراحی
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