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 درمان جراحی

هاي غیر جراحی در کنترل عالئم نـامـوفـق     اگر همه درمان 
روش    100بیش از . شود باشند، درمان جراحی پیشنهاد می

اصـول  .  جراحی براي درمان هالوکس والگوس وجـود دارد     
 :باشد هاي جراحی شامل موارد زیر می همه این روش

برداشتن بونیون 
هاي کف پا در جهت انگـشـت    اصالح راستاي استخوان

 شست
  ایجاد تعادل در عضالت اطراف مفصل براي جلوگیـري

 از بازگشت دفورمیتی
 8تـا    .  شود حدود یک هفته از پانسمان و بانداژ استفاده می

هاي مخصـوص بـا       هفته پس از جراحی نیز باید پا در کفش
در .  ها بهبود یـابـنـد    زیره چوبی یا گچ قرار گیرد تا استخوان

الـی     10ها از نوع حل شونده نباشند، حدود  صورتیکه بخیه
هاي پس از  مراقبت.  روز پس از جراحی باید کشیده شود 14

جراحی براي جلوگیري از بازگشت دفـورمـیـتـی شـامـل           
 .باشد هاي جلو پهن با پاشنه استاندارد می پوشیدن کفش

 خالصه

 سامانه اطالع رسانی عمومی

طبی نیز به ساپورت قوس پـا و بـهـبـود             استفاده از کفی
تغییرات داخل کفـش  .  کند راستاي انگشت شست کمک می

تواند راه رفتن را خیلی زود بهبود دهد، بـا ایـن وجـود         می
بیمار باید به خاطر داشته باشد که براي از بین رفتن درد و   

هاي شدید خـودداري   التهاب باید تا چندین هفته از فعالیت
گاهی براي کاهش التهاب در این ناحیـه از تـزریـق        .  نماید

هاي فیزیوتـراپـی مـثـل        درمان.  شود کورتیزون استفاده می
اولتراسوند، حرارت مرطوب و ماساژ بافت نرم نیز همگی در   

درمان گاهی .  باشند جهت بهبود درد و التهاب این ناحیه می
هاي ضعیف الکتریکی براي بـهـبـود     شامل استفاده از جریان

ها به ویـژه بـراي        این درمان.  التهاب و زخم در ناحیه است
 . باشند مؤثر است بیمارانی که قادر به تحمل تزریق نمی

پا به عنوان یکی از اعضاي مهم بدن در تحمل وزن و راه 
اختـالالت  .  باشد اي برخوردار می رفتن از حساسیت ویژه

پا اغلب ناشی از مشکالت کفش بوده و اولیـن گـام در       
. بـاشـد     درمان این اختالالت اصالح وضعیت کفش مـی 

هایی که جلوي آنها پهن اسـت، بـراي      استفاده از کفش
انگشتان فضاي کافی ایجاد کرده و فشـار را از روي            

استفاده از کفی طبی نیـز بـه     .  دارد انگشت شست برمی
واسطه ساپورت قوس طولی پا، راستاي انگشت شست را 

هاي بهبـود هـالـوگـس        یکی دیگر از راه.  دهد بهبود می
البته .  والگوس استفاده از پد الي انگشتی در کفش است

در صورت پهن نبودن جلوي کفش و نبود فضاي کـافـی   
استفاده . تواند مشکل آنها را بدتر نماید براي انگشتان می

هاي شبانه به دلیل جدا کردن انگشت شست  از اسپلینت
ها در طول شب از پیشرفت این مشـکـل    از سایر انگشت
با این وجود باید به خاطر داشت کـه  .  کند جلوگیري می

هـایـی      گاهی براي برطرف نمودن التهاب و درد، درمان
هاي فیزیوتراپی و تزریق کورتیزون در ناحیـه   مثل روش

در صورتیکه هیچ یک از این . درناك اجتناب ناپذیر است
ها وضعیت بیمار را بهبود نداد، جراحی پیشنـهـاد    درمان

 .شود می
 خانم نرگس دانش افروز : به اهتمام



درمان غیر جراحی هالوکس والگوس شامل فـیـزیـوتـراپـی و         
. هایی است که جلوي پنجه آنها پـهـن بـاشـد       استفاده از کفش

درمان هالوکس والگوس تقریباً همیشه با پوشیدن یک کـفـش   
در مراحل اولیه هالـوکـس   .  شود مناسب براي شرایط پا آغاز می

والگوس، تبدیل یک کفش جلو باریک به یک کفش جلو پهن با 
فضاي کافی براي انگشتان پیشروي این دفورمیتی را مـتـوقـف    

 . کند می
 
 
 
 

از آنجا که درد بونیون ناشی از فشار کفش اسـت، درمـان بـر        
 . باشد برطرف نمودن این فشار متمرکز می

نـیـز   )  الي انگـشـتـی   ( پدهاي بونیون 
توانند فشار و سـایـش نـاشـی از          می

 .کفش را کاهش دهند
  
 
 

در ضمن وسایلی به عنوان جدا کننده 
انگشتان نیز وجود دارند که به شکل 
یک اسپلینت براي انگشت شست بـا  
نیروهاي دفورمه کنـنـده مـقـابلـه        

تواننـد بـه      این وسایل می.  کنند می
هاي شبانه هالوکس  صورت اسپلینت

والگوس براي شب و پد الي انگشتی 
براي درون کفش در طی روز مـورد  

 . استفاده قرار گیرند

 مقدمه

یکی از هالوکس والگوس 
مشکالتی است که براي انگشت 

هالوکس . آید شست به وجود می
نام پزشکی انگشت شست و 

والگوس یک اصطالح آناتومیکی 
به معناي زاویه دار شدن به سمت 

 . باشد خارج از خط میانی بدن می
در این عارضه مفصل بین 

و بند اول ) اولین استخوان کف پایی(استخوان متاتارس اول 
 .شود انگشت شست به سمت خارج زاویه دار می

عالئم هالوکس والگوس معموالً در مرکز بـرجسـتـگـی کـه        
این بونیون دردناك .  گردد بونیون نامیده میشود، متمرکز می

شده و در موارد شدت یافتن دفورمیتی مسائلی از لـحـاظ       
پیدا کردن کفش مناسب به خصـوص  .  کند زیبایی ایجاد می

شود به حدي کـه پـوشـیـدن        براي بانوان بسیار مشکل می
هاي عادي و با ظاهر مناسب به صورت یک مسأله در    کفش

در نهایت افزایش دفورمیتی موجب آسیب به انگشت . آید می
شود به شکلی که ممکن است آن را به زیر شست و    دوم می

در صورتیکه انگشت دوم روي   .  جا نماید یا روي شست جابه
انگشت شست قرار گیرد، سایش آن با کفش مشکالتی را در 

 .این انگشت ایجاد خواهد نمود
 

 عالئم

 علت

بسیاري از مسائلی که در پا اتفاق می افتد ناشی از فشار یـا  
در مورد هالوکـس والـگـوس،      .  سائیدگی غیر طبیعی است

کند، به علت گـیـر    بیشتر عالئمی که به مرور زمان بروز می
افتادن پوست و بافت نرم بین استخوان از داخل و کـفـش     

هرگونه بـرجسـتـگـی، یـا        .  آید سخت از خارج به وجود می
برآمدگی در استخوان شرایطی را بوجود خواهـد آورد کـه       

واکنش پوست به سائیدگـی و    .  برآمدگی به مرور بدتر شود
بافـت نـرم زیـر        .  فشار دائمی کفش، تشکیل کالوس است

کالوس ضخیـم و    .  تر میشود پوست طی همین روند ضخیم
 . شوند بافت نرم ضخیم زیر آن هر دو حساس و دردناك می

در صورتیکه کفش فرد تنگ بوده و فضـاي کـافـی بـراي         
 .شود انگشتان نباشد، این مشکل بدتر می

کاهش درد منوط به برداشتن فشار  درمان غیر جراحی
برداشتن فشار از خـارج بـه       .  است

واسطه تغییر در ساختار کفش و از   
داخل از طریق جراحی و برداشتـن  
برجستگی استخوانی امکان پـذیـر     

 . است


