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W pracy przedstawiono techniki
operacyjne oraz wyniki leczenia paluchów kolawych metodami Kramera
oraz Kellera. W badaniu udzia³ wziê³o
36 chorych leczonych sposobem Kramera (35 kobiet i 1 mê¿czyzna, rednia wieku badanych 43 lata), u których
zoperowano 66 stóp oraz 16 kobiet
(rednia wieku 53 lata), którym zoperowano 28 stóp metod¹ Kellera. Do
oceny obu tych metod leczenia wykorzystano badanie radiologiczne (k¹t
intermetatarsalny oraz k¹t kolawoci
czyli HVA przed i po zabiegu) oraz Wizualn¹ Skalê Analogow¹ (VAS). Lepsze
efekty radiologiczne uzyskano u chorych leczonych metod¹ Kramera. U
tych pacjentów po leczeniu operacyjnym redni k¹t HVA wyniós³ 18,1 stopnia za redni k¹t intermetatarsalny
11,9 stopnia. Po leczeniu operacyjnym
metod¹ Kellera uzyskano redni k¹t
HVA 24,0 stopnia, za redni k¹t intermetatarsalny 13,4 stopnia. Z wynikami oceny radiologicznej korelowa³a
ocena w skali VAS. Zabieg metod¹ Kramera pacjenci ocenili rednio na 9,4/
10 za zabieg metod¹ Kellera na 8,1/10.

In this paper different operational
techniques and results of hallux valgus treatment, using Kramer's and
Keller's methods, are presented. The
study was performed in 36 patients (35
women and 1 man, average age 43) in
which 66 feet were operated by
Kramer's method and 16 women (average age 53) with 28 feet were operated based on Keller's method. Radiological examination (intermetatarsal
angle and valgity angle HVA before and
after surgery) and Visual Analog Scale
(VAS) were used to evaluate both methods. Better radiological results were
achieved in case of patients treated
with Kramer's method. After surgery
treatment the patient's average HVA
angle was 18,1 degrees and average
intermetatarsal angle was 11.9 degrees. After surgery treatment with
Keller's method, the average HVA angle was 24.0 degrees and average
intermetatarsal angle was 13.4 degrees. Radiological results correlates
with VAS scale evaluation. The patients rated Kramer's method treatment on 9.4 out of 10 and Keller's
method treatment  8.1 out of 10.

Paluch kolawy (Hallux valgus) jest to
nabyte zniekszta³cenie w obrêbie stopy,
polegaj¹ce na kolawym ustawieniu palucha oraz szpotawym ustawieniu I koci ródstopia. Wielkoæ k¹ta pomiêdzy osi¹ d³ug¹
palucha a osi¹ I koci ródstopia przekracza 20 stopni. Skutkiem tego jest wystawanie po stronie przyrodkowej stopy g³owy I
koci ródstopia.
Paluch kolawy wystêpuje najczêciej u
kobiet, czêste jest te¿ wystêpowanie rodzinne. Wyj¹tkowo wystêpuje jako wada izolowana, najczêciej wchodzi w sk³ad deformacji okrelanej jako stopa poprzecznie p³aska [2,7].
Etiologia zniekszta³cenia nie jest jednorodna i nie do koñca wyjaniona, z wyj¹tkiem schorzeñ systemowych takich jak reumatoidalne zapalenie stawów lub zaburzenia bilansu miêniowego w nastêpstwie
uszkodzenia uk³adu nerwowego. U jego
pod³o¿a le¿y wiotkoæ wiêzad³owo-torebkowa, zaburzenia bilansu miêni, a tak¿e tendencja do pronacyjnego ustawienia stopy,
po³¹czona ze skróceniem ciêgna Achillesa [7].

Nie bez znaczenia s¹ te¿ czynniki cywilizacyjne  noszenie obuwia damskiego na
wysokim obcasie. Ciê¿ar cia³a w takim obuwiu jest roz³o¿ony nierównomiernie, co powoduje przeci¹¿enie przedniej czêci stopy. Istotny wp³yw na powstawanie deformacji ma te¿ kszta³t obuwia, gdy¿ spiczasty
kszta³t butów zwê¿a przodostopie, a w efekcie nasila deformacjê.
Leczenie palucha kolawego jest zasadniczo operacyjne. Opisano ponad 100 technik operacyjnych. Metody te mo¿na podzieliæ na zabiegi na tkankach miêkkich, osteotomie I koci ródstopia (Mitchell, Kramer),
artroplastyki i artrodezy [2,7]. Istotne znaczenie dla wyboru techniki operacyjnej ma
okrelenie miejsca i zaawansowania zniekszta³cenia, nie tylko na podstawie badania
klinicznego, ale tak¿e na podstawie radiogramów stóp wykonanych w pozycji stoj¹cej.
Celem pracy by³o porówanie wyników
leczenia paluchów kolawych sposobem
Kramera i sposobem Kellera oraz ocena
skutecznoci obu metod.
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Rycina 1
Schemat osteotomii I koci ródstopia metod¹
Kramera.
Kramer's distal I metatarsal osteotomy.

Materia³y i metody

Badaniami objêto:
1. 36 chorych leczonych sposobem Kramera (35
kobiet i 1 mê¿czyzna) o redniej wieku badanych 43 lata.
U 6 chorych zoperowano tylko jedn¹ stopê za u 30
pacjentów zoperowano obie stopy. £¹cznie zoperowano 66 stóp.
2. 16 kobiet leczonych sposobem Kellera o redniej wieku badanych 53 lata. U 4 pacjentek zoperowano tylko jedn¹ stopê za u 12 chorych obie stopy (t¹ metod¹ zoperowano ³¹cznie 28 stóp).
Okres obserwacji dla obu technik leczenia wynosi³
od 2 do 5 lat (rednio 3,8 roku).
Przed i po zabiegu oceniano nastêpuj¹ce
parametry:
a) W oparciu o badanie RTG k¹t miêdzy I
i II koæmi ródstopia  intermetatarsalny.
b) K¹t kolawoci HVA.
c) Obecnoæ lub brak zwichniêcia trzeszczek.
d) Subiektywn¹ skalê Visual Analog Scale (VAS).
Wizualna Skala Analogowa jest u¿ywana w przypadkach, gdy istnieje potrzeba aby pacjent w sposób ilociowy oceni³ aktywnoæ swojej choroby lub ogólny stan
zdrowia. Na prostej poziomej linii o d³ugoci 100 mm
chory zaznacza pionow¹ kresk¹ miejsce odpowiadaj¹ce wed³ug niego stopniowi nasilenia choroby. Wynik uzyskuje siê mierz¹c (w milimetrach) odleg³oæ od pocz¹tku
skali do miejsca zaznaczonego przez chorego, uzyskuj¹c wartoci od 0 do 100.
Ad 1. Technika Kramera polega na podg³owowej
osteotomii I koci ródstopia z wyciêciem klina rozwartego przyrodkowo o wartoci k¹towej równej wielkoci
k¹ta kolawoci palucha. Nastêpnie wbijamy drut Kirschnera o rednicy 2 mm wzd³u¿ przyrodkowej strony
palucha, przykostnie, w obrêbie tkanek miêkkich. Na
wysokoci osteotomii wprowadzamy drut do kana³u szpikowego od³amu bli¿szego koci ródstopia i uzyskujemy korekcjê kolawoci palucha, zamkniêcie klina osteotomii, przesuniêcie boczne i podeszwowe od³amu dalszego. Drut Kirschnera powinien dochodziæ do poziomu
stawu stêpowo-ródstopnego. Stabilizacjê drutem Kirschnera utrzymuje siê przez okres 6 tygodni i w tym czasie zaleca siê choremu chodzenie na piêcie i zewnêtrznej krawêdzi stopy. Nie stosuje siê opatrunku gipsowego [1,2,5]. Metoda ta nie jest zalecana u chorych z wyranymi zmianami zwyrodnieniowymi w stawie ródstopno-paliczkowym I (MTP I), z cechami osteoporozy, ze
szpotawoci¹ I promienia stopy powy¿ej 20 stopni.
Ad 2. Technika Kellera
Ciêcie pod³u¿ne, omijaj¹ce g³ówkê od grzbietowej
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Rycina 2
Schemat korekcji palucha kolawego metod¹
Kellera.
Keller's procedure in hallux valgus treatment.

Rycina 3
K¹t intermetatarsalny oraz HVA.
Intermetatarsal angle and valgity angle HVA.

Rycina 4
RTG. Stóp przed zabiegiem metod¹ Kramera.
Foot X-ray before Kramer's methods treatment.

strony. Wyrole kostne cina siê d³utem i wyrównuje powierzchniê. Paliczek podstawny wywa¿a siê z rany, a
nastêpnie od strony powierzchni stawowej oddziela siê
od koci okrê¿nie torebkê stawow¹ i okostn¹ za pomoc¹ no¿a lub skrobaczki na przestrzeni 1-1,5 cm. Obna¿on¹ z okostnej podstawê paliczka cina siê za pomoc¹
no¿yc Listona. Paluch ustawia siê w niedu¿ym przywiedzeniu i ustala przez przyszycie w napiêciu p³ata torebkowo-okostnowego do trzonu koci ródstopia [3,4].
Metodê tê mo¿na zastosowaæ u osób z zawasowanym
paluchem kolawym oraz z nasilonymi zmianami w stawie ródstopno-paliczkowym palucha. Technika ta jest
przeciwskazana dla osób m³odszych i aktywnych. Prze-
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ciwskazaniem do takiego zabiegu jest równie¿ krótka
pierwsza koæ ródstopia w stosunku do drugiej koci
ródstopia.

Wyniki
Wyniki leczenia uzyskane sposobem
Kramera i metod¹ Kellera zestawiono w tabelach I i II oraz na rycinach 4-7.
Wród badanych lepsze efekty radiologiczne uzyskano u chorych leczonych metod¹ Kramera. U tych pacjentów po leczeniu operacyjnym redni k¹t HVA wyniós³
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18,1 stopnia za redni k¹t intermetatarsalny 11,9 stopnia.
U chorych leczonych metoda Kellera
uzyskano trochê gorsze efekty. Po zabiegu
operacyjnym redni k¹t HVA wyniós³ 24,0
stopnia, za redni k¹t intermetatarsalny
wyniós³ 13,4 stopnia. Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e wyjciowe wartoci zarówno
HVA jak i k¹ta intermetatarsalnego by³y
wy¿sze u chorych zakwalifikowanych do
leczenia metod¹ Kellera ni¿ u pacjentów
leczonych sposobem Kramera.
W po³owie przypadków operowanych
metod¹ Kramera stwierdzono repozycjê
ustawienia trzeszczek, metod¹ Kellera nie
uzyskano tego efektu w ¿adnym przypadku.
Z ocen¹ radiologiczn¹ koreluje ocena w
skali VAS. Chorzy byli bardziej zadowoleni
z zabiegu przeprowadzonego metod¹ Kramera (ocena zabiegu 9,4/10) ni¿ z zabiegu
przeprowadzonego metod¹ Kellera (8,1/10).
Dyskusja
Zarówno w ocenie radiologicznej, klinicznej, jak i w ocenie subiektywnej przez
pacjentów obie metody znakomicie spe³ni³y swoj¹ rolê. Podkreliæ nale¿y fakt, ¿e zastosowane sposoby leczenia adresowane
by³y do innych grup pacjentów.
Metod¹ Kramera byli leczeni przede
wszystkim pacjenci m³odsi, aktywni, bez
nasilonych zmian w stawie ródstopno paliczkowym I. Natomiast metodê Kellera stosowano u osób, u których leczenie sposobem Kramera by³o przeciwskazane (osoby
starsze z zaawansowanym paluchem kolawym i nasilonymi zmianami w stawie ródstopno- paliczkowym palucha).
Istotnym warunkiem umo¿liwiaj¹cym
zastosowanie osteotomii Kramera i innych
osteotomii podg³owowych jest, nie ograniczona zmianami zwyrodnieniowymi, mo¿liwoæ ruchów bocznych w stawie ródstopno-paliczkowym I. Brak takiej ruchomoci
uniemo¿liwia w³aciw¹ korekcjê i stanowi
wskazanie do zabiegu wed³ug Kellera. W
porównaniu z wynikami innych autorów stosuj¹cych osteotomiê podg³owow¹ I koci
ródstopia sposobem Kramera osi¹gniêto
podobne rezultaty [2,5,6]. Dla pacjentów
istotnym by³ fakt, ¿e po zabiegu nie jest konieczne unieruchomienie stopy w opatrunku gipsowym.
Tak¿e autorzy stosuj¹cy inne typy osteotomii podg³owowych uzyskiwali dobre wyniki porównywalne z naszymi [6,9,10]. Warto jednak dodaæ, ¿e czêsto stosowana osteotomia typu chevron mo¿e stwarzaæ ze sob¹
inne problemy, zw³aszcza z jej w³aciw¹ stabilizacj¹ [8, 9]. Jest te¿ trudniejsza technicznie. Takich problemów nie stwierdzilimy w
naszym materiale po zabiegu osteotomii
Kramera.

Rycina 5
Rtg stóp po zabiegu metod¹ Kramera.
Foot X-ray after Kramer`s procedure.

Rycina 6
RTG stóp po zakoñczeniu leczenia metoda Kramera.
Foot X-ray after Kramer's methods treatment.

Tabela I
Wyniki leczenia paluchów kolawych sposobem Kramera.
The results of hallux valgus treatment using Kramer's method.
Ocena przed zabiegiem

Ocena po zabiegu

R Ó ¯N I C A

redni k¹t interm etatarsalny

22,1

11,9

-10,2

redni k¹t kolaw oci (HVA)

31,2

18,1

-13,1

Zw ichniêcie trzeszczek

30

15

-15
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Ocena ogólna zabiegu
W ty m
W ty m
w skali VAS
kosm ety czna funkcjonalna
9,4

9,3

9,2
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Tabela II
Wyniki leczenia paluchów kolawych sposobem Kellera.
The results of hallux valgus treatment using Keller's method.
Ocena przed zabiegiem

Ocena po zabiegu

R Ó ¯N I C A

redni k¹t interm etatarsalny

27,1

13,4

-13,8

redni k¹t kolaw oci (HVA)

38,3

24,0

-14,3

Zw ichniêcie trzeszczek

16

16

0

Zabieg metod¹ Kellera jest stosowany
przez wiêkszoæ orodków w leczeniu zaawansowanych deformacji ze zmianami
zwyrodnieniowymi. Zarówno satysfakcja
pacjentów jak i wyniki leczenia s¹ porównywalne z naszym materia³em [10].

Rycina 7
RTG stopy po zabiegu metod¹ Kellera.
Foot X-ray after Keller's procedure.
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Wnioski
1. Metoda Kramera jest prostym i skutecznym sposobem leczenia paluchów kolawych i nie wymaga unieruchomienia stopy w opatrunku gipsowym.
2. Osteotomia Kramera jest prost¹ technik¹ i pozwala na pewn¹ stabilizacjê od³amów.
3. Zabieg wed³ug Kellera jest w³aciwym
i daj¹cym dobre efekty leczeniem zastarza³ych deformacji kolawych palucha z zaawansowanymi zmianami zwyrodnieniowymi.
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