ΒΛΑΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΣΤΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus»
1. ΓΕΝΙΚΑ
Σι είναι:
Η παραμόρφωςθ του μεγάλου δακτφλου του ποδιοφ που
παρεκκλίνει προσ τα υπόλοιπα δάκτυλα.
ε ποιοφσ εμφανίηεται:
Είναι πιο ςυχνό ςτισ γυναίκεσ μζςθσ και μεγάλθσ θλικίασ,
αλλά είναι δυνατό να εμφανιςτεί και ςτθν εφθβικι θλικία.
www.orthogroup.gr

Από τι προκαλείται:
Φαίνεται πωσ θ κλθρονομικότθτα παίηει ςθμαντικό ρόλο. Είναι ςφνθκεσ να παρατθρείται ςτα διαφορετικζσ
γενεζσ ςτθν ίδια οικογζνεια (μαμά, κόρθ). Κάποια παποφτςια (πχ . ςτενά, ψθλά τακοφνια) επιβαρφνουν τθν
παραμόρφωςθ και τα ςυμπτϊματα (πόνοσ).
Ποια είναι θ φυςικι εξζλιξθ:
Το ςυνθκζςτερο είναι θ ςταδιακι επιβάρυνςθ τθσ
παραμόρφωςθσ με πιο ζντονθ τθν προπζτεια ςτθν μζςα
πλευρά του ποδιοφ. Παράλλθλα το μεγάλο δάκτυλο
μετατοπίηεται προσ το δεφτερο δάκτυλο, το οποίο πολλζσ
φορζσ παραμοφϊνεται και αυτό («γαμψοδακτυλία») ι
«εφιππεφει» πάνω από το μεγάλο δάκτυλο.
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Το πόςο γριγορα κα εξελιχκεί μια τζτοια κατάςταςθ δεν μπορεί να προβλεφκεί. Συνικωσ
απαιτοφνται χρόνια για μια τζτοια εξζλιξθ, άλλοτε όμωσ είναι ταχφτερθ.
υμπτϊματα:
Τα ςυνθκζςτερα προβλιματα που φζρνουν τον αςκενι ςτο γιατρό είναι: α) ο πόνοσ (είτε ςτο μεγάλο δάκτυλο
– «κότςι», είτε ςτα υπόλοιπα δάκτυλα (ςυνικωσ το δεφτερο) και β) πρόβλθμα με τα παποφτςια, αφοφ το πόδι
ζχει γίνει πλατφτερο.
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2. ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η κεραπεία είναι ςυντθρθτικι (χωρίσ χειρουργείο) ι χειρουργικι.
Η ςυντθρθτικι κεραπεία περιλαμβάνει:
α) αναλγθτικά αν το κφριο πρόβλθμα είναι ο πόνοσ,
β) φαρδιά, χωρίσ τακοφνι, παποφτςια με μαλακό δζρμα,
που «ανζχονται» το ςχιμα του ποδιοφ χωρίσ να το πιζηουν,

γ) ειδικοφσ πάτουσ (όταν το κφριο ςφμπτωμα είναι ο πόνοσ
ςτα μετατάρςια – βλ. ϋμεταταρςαλγία’) που βοθκοφν ςτθν
καλφτερθ κατανομι του βάρουσ κατά τθ βάδιςθ και

δ) μαλακά διαχωριςτικά προκζματα μεταξφ των δακτφλων.

Η ςυντθρθτικι κεραπεία δεν ςτοχεφει ςτθ διόρκωςθ τθσ παραμόρφωςθσ, αλλά ςτθν ελάττωςθ τθσ ζνταςθσ
των ςυμπτωμάτων.
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Η χειρουργικι κεραπεία
Η χειρουργικι κεραπεία ςτοχεφει ςτθ διόρκωςθ τθσ
παραμόρφωςθσ του μεγάλου δακτφλου, κακϊσ και
των υπολοίπων δακτφλων αν αυτό χρειάηεται (βλ.
‘παραμορφϊςεισ δακτφλων’). Χειρουργικι κεραπεία
απαιτείται όταν τα ςυμπτϊματα είναι ζντονα. Δεν
ςυςτινουμε χειρουργικι διόρκωςθ για κοςμθτικοφσ
μόνο λόγουσ. Ο αςκενισ κα χρειαςτεί να αποφφγει
ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ όπωσ θ οδιγθςθ,
κακϊσ και να απζχει από τθν εργαςία, για περίπου 6
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εβδομάδεσ.
Χειρουργικζσ επεμβάςεισ
Η χειρουργικι επζμβαςθ για το μεγάλο δάκτυλο περιλαμβάνει «οςτεοτομίεσ»: Γίνονται τομζσ ςτο κόκκαλο του
οποίου αλλάηουμε τθ κζςθ, ϊςτε το μεγάλο δάκτυλο να ευκειαςτεί. Απαιτοφνται μεταλλικά υλικά
οςτεοςφνκεςθσ (βίδεσ μικροφ μεγζκουσ, κτλ) τα οποία δεν χρειάηεται να αφαιρεκοφν.
Μζχρι ςιμερα ζχουν περιγραφεί περιςςότερεσ από 150 επεμβάςεισ, πολλζσ από τισ οποίεσ ζχουν αποδειχκεί
αναποτελεςματικζσ, ενϊ άλλεσ προκαλοφν προβλιματα όπωσ πόνοσ και υποτροπι / επανεμφάνιςθ τθσ
παραμόρφωςθσ αρκετά χρόνια αργότερα. Απλι εκτομι τθσ προπζτειασ («κότςι»), ι εκτομι τθσ αρκρικισ
επιφάνειασ (επζμβαςθ Keller) δεν ςυςτινεται, κακϊσ γριγορα οδθγοφν ςε υποτροπι και πόνο. Το ίδιο ιςχφει
και για επεμβάςεισ που προκαλοφν μεγάλθ βράχυνςθ ςτο 1ο μετατάρςιο, όπωσ θ επζμβαςθ κατά Wilson, που
χρθςιμοποιοφνταν ςτο παρελκόν.
Οι ςφγχρονεσ απόψεισ υποςτθρίηουν τθ διενζργεια επεμβάςεων που διορκϊνουν το ςχιμα, αλλά και τθ
«μθχανικι» του ποδιοφ, για να επιτφχουν όχι μόνο καλι εμφάνιςθ, αλλά και ςωςτι λειτουργία του ποδιοφ,
ϊςτε το αποτζλεςμα να είναι μακροχρόνιο.
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Οςτεοτομία τφπου Scarf
Η επζμβαςθ που προτιμάται ςτθν πλειονότθτα των περιπτϊςεων είναι θ
ο

οςτεοτομία τφπου Scarf (ςτο 1 μετατάςριο) ςε ςυνδυαςμό με οςτεοτομία τφπου
θ

Akin (ςτθν 1 φάλαγγα του μεγάλου δακτφλου). Αυτι είναι θ επζμβαςθ που
προτιμάται από τουσ περιςςότερουσ χειρουργοφσ που ειδικεφονται ςτθ
χειρουργικι του άκρου ποδιοφ ςε χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ όπωσ θ Αγγλία και θ
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Γαλλία.

Η οςτεοτομία τφπου Scarf επιτρζπει διόρκωςθ τθσ παραμόρφωςθσ και
αποκακιςτά τθ φυςιολογικι ‘μθχανικι’ του ποδιοφ, μειϊνοντασ τισ
πικανότθτεσ για υποτροπι.
www.orthogroup.gr
Η διορκωτικζσ επεμβάςεισ για βλαιςό μεγάλο δάκτυλο μποροφν να γίνουν ταυτόχρονα και ςτα δφο πόδια. Πρζπει να
γνωρίηει όμωσ ο αςκενισ ότι κα είναι δυςκολότερθ θ άμεςθ μετεγχειρθτικι περίοδοσ και τα πόδια πριηονται περιςςότερο
(αφοφ ο αςκενισ δεν μπορεί να βαςιςτεί ςτο ‘άλλο’ πόδι, αποφορτίηοντασ το χειρουργθμζνο. Επιτρζπεται θ βάδιςθ ςτθν
πτζρνα με ειδικό παποφτςι και πατερίτςεσ για 6 εβδομάδεσ (βλ. παρακάτω).

Ταυτόχρονθ διόρκωςθ και ςτα δφο πόδια
(οςτεοτομίεσ Scarf και Akin) ςε μια νζα αςκενι.
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Μερικζσ φορζσ απαιτείται διόρκωςθ και του 2ου ι και άλλων (ελαςςόνων) δακτφλων:
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Χρθςιμοποιείται μεταλλικι βελόνα για τθ ςυγκράτθςι
τουσ ςτθ διορκωμζνθ κζςθ. Η βελόνα προζχει από το
δζρμα (καλυμμζνθ) για 5 εβδομάδεσ και αφαιρείται
εφκολα ςτο ιατρείο.

Σε περιπτϊςεισ υπεξαρκριματοσ των αρκρϊςεων των
μικρότερων δακτφλων και μεταταρςαλγίασ, μπορεί να
χρειαςτοφν και επεμβάςεισ βράχυνςθσ των δακτφλων των
ο ο
μεταταρςίων (2 -5 ) τφπου Weil.
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Άλλεσ επεμβάςεισ
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Για μικρότερεσ παραμορφϊςεισ είναι αρκετι θ
επζμβαςθ τφπου Chevron ςυνικωσ ςε ςυνδυαςμό με
οςτεοτομία Akin (ςτο δάκτυλο).

Για μεγαλφτερεσ παραμορφϊςεισ προτιμοφνται
ου
ςυνδυαςμοί οςτεοτομιϊν του 1 μεταταρςίου
(κεντρικά και περιφερικά).
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Όταν υπάρχει αρκρίτιδα ςτον ταρςό (ϋμζςο πόδι’)
προτιμάται αρκρόδεςθ τφπου Lapidus. Πρόκειται για
πιο ςφνκετο χειρουργείο.
Σε περίπτωςθ επανεπζμβαςθσ (για υποτροπι μετά από παλαιότερθ χειρουργικι διόρκωςθ), ο τφποσ τθσ επζμβαςθσ (που
είναι δυςκολότερθ) εξαρτάται και από τθν προθγοφμενθ επζμβαςθ.
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Η επζμβαςθ
Η επζμβαςθ γίνεται είτε με γενικι , είτε με ραχιαία αναιςκθςία. Παράλλθλα χρθςιμοποείται περιοχικι
αναιςκθςία («block», «μοφδιαςμα» των νεφρων του ποδιοφ με τοπικό αναιςκθτικό) που διαρκεί αρκετζσ ϊρεσ
και ελζγχει τον άμεςο μετεγχειρθτικό πόνο.
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Η επζμβαςθ περιλαμβάνει μια τομι ςτο εςωτερικό του ποδιοφ
ου
κατά μικοσ του μεγάλου δακτφλου και του 1 μεταταρςίου,
κακϊσ (ςυνικωσ) και μια δεφτερθ (μικρότερθ) τομι μεταξφ
ου
του μεγάλου και του 2 δακτφλου. Χρθςιμοποιοφνται κατά
κανόνα απορροφιςιμα ράμματα.

Με το χρόνο οι τομζσ
επουλϊνονται ςυνικωσ πολφ καλά
και με πολφ καλό αιςκθτικό
αποτζλεςμα. Εδϊ ςε μια αςκενι
12 μινεσ μετά το χειρουργείο.

Αποτζλεςμα και πικανότθτα επιπλοκϊν
Η επζμβαςθ είναι κατά κανόνα επιτυχισ και οι αςκενείσ ευχαριςτθμζνοι (ςε ποςοςτό 90%).
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Το ςχιμα του ποδιοφ βελτιϊνεται άμεςα και
θ λειτουργικότθτα επανζρχεται ςταδιακά.
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Το μετεγχειρθτικό οίδθμα (πριξιμο) υποχωρεί πλιρωσ μετά
από 6-8 μινεσ.

Οι επιπλοκζσ δεν είναι ςυχνζσ. Τζτοιεσ είναι θ λοίμωξθ (μόλυνςθ) ςε ποςοςτό 2%, θ κρομβοφλεβίτιδα (πολφ
ςπάνια – εκτόσ αν πρόκειται για υπζρβαρο αςκενι - κακϊσ δεν χρθςιμοποιείται γφψοσ και ο αςκενισ
κινθτοποιείται άμεςα), θ δφςμορφθ ουλι (ςπάνια), θ μθ εποφλωςθ τθσ οςτεοτομίασ (πολφ ςπάνια). Οι
επιπλοκζσ είναι ςυχνότερεσ ςε διαβθτικοφσ αςκενείσ και ςε καπνιςτζσ. Η υποτροπι – επανεμφάνιςθ τθσ
παραμόρφωςθσ δεν είναι ςυχνι αν θ επζμβαςθ εκτελεςτεί ςωςτά. Σε πολφ νζεσ αςκενείσ βζβαια, είναι δυνατι
θ υποτροπι μετά από πολλά χρόνια.
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Μετεγχειρθτικι πορεία
Ο αςκενισ μζνει ςτο νοςοκομείο για ζνα
βράδυ. Δεν χρθςιμοποιοφμε γφψο, αλλά
επιδζςμουσ και ζνα ειδικό παποφτςι με
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άκαμπτθ ςόλα (για 5-6 εβδομάδεσ).

Οι αρχικζσ οδθγίεσ είναι:
1.
2.
3.
4.

Ανφψωςθ του ςκζλουσ (μείωςθ οιδιματοσ / πρθξίματοσ)
Διατιρθςθ του χειρουργθμζνου ποδιοφ ςτεγνοφ
Λιψθ αναλγθτικϊν τακτικά τθν 1θ εβδομάδα
Βάδιςθ με ελάχιςτθ φόρτιςθ για 2 εβδομάδεσ, φορϊντασ το ειδικό παποφτςι και χρθςιμοποιϊντασ
πατερίτςεσ
5. Γενικά τισ 2 πρϊτεσ εβδομάδεσ ο αςκενισ πρζπει να κάνει όςο λιγότερα γίνεται. Αν και θ πλιρθσ
φόρτιςθ του ποδιοφ είναι δυνατι άμεςα ςυνικωσ, καλό είναι αυτό να αποφεφγεται κακϊσ κα
προκαλζςει ζντονο πριξιμο ςτο πρόςφατα χειρουργθμζνο πόδι.
Αρχικά το πόδι είναι πρθςμζνο, και ςταδιακά αυτό αποκακίςταται. Συνικωσ απαιτοφνται φαρδιά παποφτςια
ςτθν αρχι. Κακϊσ το οίδθμα (πριξιμο) υποχωρεί, θ λειτουργία του ποδιοφ βελτιϊνεται .
Η παρακολοφκθςθ περιλαμβάνει ζλεγχο τθσ χειρουργικισ τομισ τισ πρϊτεσ 2 εβδομάδεσ και κατόπιν ζλεγχο με
ακτινογραφία 5-6 εβδομάδεσ μετά το χειρουργείο.
Μετά τθ φάςθ αυτι ο/θ αςκενισ μπορεί ςταδιακά να επιςτρζψει ςτισ ςυνικεισ δραςτθριότθτεσ.
Συςτινω να αποφεφγονται επίπονεσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ για 4-6 μινεσ. Ελαφρφ τρζξιμο είναι δυνατό
ςτουσ 4 μινεσ. Κολφμπι και ποδιλατο επιτρζπονται μετά τισ 6 εβδομάδεσ και αςκιςεισ με όργανα
γυμναςτθρίου μετά τουσ 3 μινεσ.
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