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 Clubfeet/ Clubfoot –حنف القدمين / حنف القدم 
 

 ؟ Clubfoot/ Clubfeet –ما هو حنف القدم أو حنف القدمين 
 

، لوصف أنواع متعددة من " Clubfoot and Clubfeet –حنف القدم  وحنف القدمين "يطلق لفظ 
لى المسمى وتكون هذه التشوهات عادة حاضرة عند الوالدة ، ويطلق ع. تشوهات القدم والكاحل
وقد .  Talipes equinovarus" – الَقَفدي  يالَقَفد الَفحجي أو الحنف األبخس"الطبي لهذه الحالة  بـ

وقد تصاب بها قدم . تختلف حالة الطفل المصاب وتتدرج من حالة معتدلة غير حادة إلى خطيرة جدا
 . واحدة أو آال القدمين

 .Clubfoot –خرى ال يمكن اعتبارها حنف القدم هذا، علما بأنه قد تصاب قدم الطفل بتشوهات أ
 تكون قدم الطفل ملتوية ومتجهة نحو الداخل Clubfoot –وفي حالة إصابة الطفل بحنف القدم 

وعند إصابة آال القدمين بذلك تسمى  ، twisted inward and downward –ومنحدرة لألسفل 
  –دمي الطفل باتجاه بعضهما البعض  ، وهنا تكون أصابع قClubfeet –الحالة بحنف القدمين 

point toward each other بدًال من الوضع المعتاد ، وذلك ألن وتر الكعب عادة ما يكون 
 .مشدودا جدا بحيث تصعب معه حرآة القدم بالوضع الطبيعي

 

 ؟ Clubfoot/ Clubfeet –حنف القدم أو حنف القدمين مسببات هي ما 
 

 ولم يعرف حتى اآلن المسبب ،من العيوب الخلقية الشائعة جدا Clubfeet – يعتبر حنف القدم
 طفل أو ما 9000 بـ Clubfoot –ويقدر عدد المصابين سنويا بحنف القدم . لهذه الحالةرئيسي ال

علما بأن هذه الحالة شائعة .  طفل مولود في الواليات المتحدة األمريكية400 من آل  واحديعادل طفل
ذا آان  إClubfoot –وترتفع إصابة الطفل بحنف القدم  ، هذا،  من اإلناثالحدوث بين الذآور أآثر

 .أحد والديه أو إخوته يعانون من هذه الحالة
  اتحاد عدة عوامل جينية وعوامل أخرى مؤثرة فيClubfoot –وقد يكون أحد مسببات حنف القدم 

وامل البيئية واستخدام األم نمو الطفل أثناء الحمل، ومن هذه العوامل األمراض وااللتهابات والع
 من تشوهات Clubfoot –هذا وال يعاني معظم األطفال المصابين بحنف القدم . للعقاقير أثناء الحمل

فعلى سبيل المثال، فإن األطفال . أخرى ، ولكن في بعض الحاالت يصاب الطفل بعيوب خلقية أخرى
يعانون أيضا من حنف  spina bifida  –ي الذين يعانون من انشقاق السيساء أو انشقاق العمود الفقر

فإذا ما آان  .Clubfoot – علما بأنه من المستحيل تفادي حدوث حنف القدم Clubfoot –القدم 
 ، سيقوم استشاري الجينات بإعطائهم فكرة عن Clubfoot –للوالدين طفل يعاني من حنف القدم 

 .احتمال إصابة طفل آخر لديهم  بهذه الحالة
   

 خطورة الحالة لدى طفلي ؟  ما مدى 
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. تسبب له أية ألم أو إزعاج حتى يبدأ بالوقوف والمشي  الClubfeet – إن إصابة الطفل بحنف القدم
وال تستطيع القدم الحرآة طبيعيا بسبب التواء الكاحل ، فبدال من أن يقوم الطفل بالمشي على باطن 

ه أو على الجزء العلوي من قدمه ، مما قدمه ، يقوم بالمشي على ضرة قدمه أو على جانبي قدم
يتسبب في حدوث مشاآل على أجزاء القدم التي ال يمشي عليها في العادة آما قد يؤثر على النمو 

 .الطبيعي لساقه
 لخدمات الخبير في Clubfoot –هذا ويجب الحرص على أهمية تلقي األطفال المصابين بحنف القدم 

حيث تساعدهم هذه الخدمات على المشي طبيعيا ولبس أحذية عادية هذا المجال بعد الوالدة مباشرة ، 
 . والمشارآة في األنشطة الرياضية والحياة طبيعيا

من األطفال الذين خضعوا % 80 حيث أن ويعد التدخل الجراحي أحد احتماالت عالج هذه الحالة
. بة على المدى البعيدلعملية جراحية لتصحيح هذا التشوه تكللت عمليتهم بالنجاح وحققت نتائج طي

من األطفال يعانون بعد إجراء العملية من عودة التشوه لديهم مما يتطلب % 20ولكن هناك نسبة 
 .احتياجهم للمساعدة الطبية مستقبليا

  
 : عــــــــــــالجال
 

هدف ويكون ال. يبدأ العالج عادة بعد الوالدة بفترة قصيرة ، وفي الغالب ما تكون خالل األسبوع األول
 برفق وبالتدريج حيث سيساعد ذلك في أن تبدأ  ومعالجتهاالقدم لوضعها الصحيح من العالج تحريك

 .القدم بالحرآة طبيعيا
وتستخدم جبيرة للعظام لشد القدم وبسطها لوضعها الطبيعي ، حيث تكون عظام الطفل وأوتاره 

م فك الجبيرة وإعادة ترآيبها آل ويت.  السليموضعللوأربطته مرنة ولينة جدا ومن السهولة إعادتها 
أسبوع أو أسبوعين لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر مما يسمح للقدم بأن تنبسط بشكل مستمر 

 .ويتم تثبيت الوضع الجديد للقدم مع تغيير الجبيرة في آل مرة
 ، وتعد وبعد فك آخر جبيرة يتم إجراء عملية جراحية صغيرة وبسيطة جدا في منطقة الكعب والكاحل

هذه العملية ضرورية لتصحيح القدم تماما حيث يتم إطالق وتر العرقوب الذي يكون مشدودا جدا ، 
علما بأن معظم . القدم تماماوضع وبعد هذه العملية توضع جبيرة للمرة األخيرة حتى يتم تصحيح 

 . تعالج بهذه الطريقةClubfoot –حاالت حنف القدم 
 

وقد . يكون من الضروري إجراء عملية جراحية لتصحيح التشوهوفي الحاالت شديدة الخطورة 
وتقصير أوتار أخرى، ) األنسجة المتصلة بعضلة العظم(تقتضي العملية الجراحية تمديد بعد األوتار 

ويتم وضع جبيرة للقدم بعد العملية . مما يساعد على وضع العظام والمفاصل في مكانهم الطبيعي
 .ح أثناء التئام الجرح والشفاءلضبط القدم في مكانها الصحي

ويتوقف تحديد العملية على نصيحة الجراح وعلى مدى سالمة خضوع الطفل للتخدير وعلى حجم 
 .شدة ونوع التشوه والقدم

 
 

 


