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Оптимізація хірурґічного лікування важкої 
форми вальґусного відхилення першого пальця 
стопи модифікованим методом остеосинтезу

Вступ. Hallux valgus, або вальґусне відхилення 
першого пальця стопи (ВВППС) – деформація І плес-
но-фаланґового суглоба, яка виникає на ґрунті попе-
речної розпластаності стопи, може поєднуватися з 
молоткоподібними деформаціями другого-третього 
пальців і супроводжується формуванням болючих 
гіперкератозів у ділянках перевантаження стопи: по 
медіальній поверхні головки І плеснової кістки та по 
підошовній поверхні в ділянці головок ІІ–ІІІ плесно-
вих кісток [3, 9, 14, 16]. Пацієнти потерпають із трьох 
причин, що порушують якість їх життя: біль у стопі, 
косметичний дефект і значне утруднення користуван-
ня взуттям [3, 4, 7]. 

Увага до цієї проблеми не послаблюється близько 
200 років, що зумовлюється значним поширенням 
ВВППС серед населення (18,0–20,0 %), а також не-
достатньою ефективністю лікування, рецидивним 
характером деформації [2, 5, 8, 12].

Більшість дослідників доходять думки, що основ-
ним способом лікування ВВППС є хірурґічне втру-
чання [15, 17, 24]. За так званих важких деформацій 
найефективнішими виявилися проксимальні кориґу-
вальні остеотомії І плеснової кістки з супровідними 
м’якотканинними процедурами на капсулі І плесно-фа-
ланґового суглоба та відвідному сухожилку першого 
пальця стопи [10, 14, 18, 19, 22, 26]. 

Застосування кориґувальної остеотомії відповідно 
вимагає вибору якісного методу фіксації, щоб досить 
швидко відновити неболючу функцію кінцівки, утри-
муючи корекцію та запобігаючи рецидиву деформації. 
«Золотим стандартом» є накістковий остеосинтез із 
використанням пластин із кутовою стабільністю [1, 11, 
23]. Однак цей метод має певні недоліки: досить вели-
ка травматичність доступу, складна техніка остеосин-
тезу, висока вартість імплантів. Водночас у деяких 
працях пропонується остеосинтез І плеснової кістки із 
застосуванням одного або декількох ґвинтів [6, 13, 20, 
21]. І хоча деякі способи можуть ускладнитися руйну-
ванням фраґментів кістки, відзначається достатня ефек-
тивність фіксації за умов правильного виконання. 

Мета дослідження. Оптимізувати лікування ВВППС, 
удосконалюючи  методи остеосинтезу після кориґу-
вальної остеотомії І плеснової кістки.

Матеріал і методи дослідження. Аналізували ре-
зультати лікування 42 пацієнток із важкими формами 
ВВППС. Середній вік хворих становив 52 роки. Про-
водили клінічне, ортопедичне та рентґенолоґічне 
обстеження за стандартними методиками [1–3, 9, 16]. 
Кут вальґусного відхилення першого пальця більше 
35 °, перший міжплесновий кут більше 18 °, перший 
палець пронований, у І плесно-фаланґовому суглобі 
– підвивих, зсув латеральної сесамоподібної кістки 
досягав 100,0 %. Деформація  фіксована і не піддаєть-
ся ручній корекції, відзначаються наявність молот-
коподібних деформацій другого–четвертого пальців, 
труднощі під час ходьби в звичайному взутті, значний 
біль під час стояння та ходьби (рис. 1).

Рис. 1. Клінічний приклад. Рентґеноґрама (а) і фото (б) стопи 
хворої до кориґувального втручання.

Усім хворим проводили проксимальну кориґувальну 
остеотомію І плеснової кістки з остеосинтезом ґвинтом 
за вдосконаленою нами методикою. Операція перед-
бачала крайову резекцію медіального екзостозу го-
ловки І плеснової кістки, латеральний реліз І плес-
но-фаланґового суглоба, деваризувальну остеотомію 
проксимального метафізу І плеснової кістки з резек-
цією клину за відомими методиками [14–17, 20]. Піс-
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ля ручної корекції відхилень першого пальця та плес-
нової кістки тимчасово робили інтрамедулярну 
фіксацію шприхою. Плеснову кістку фіксували за 
модифікованою нами методикою, за основу якої взя-
то остеосинтез у разі переломів за АО/ASIF [6]. Остео-
синтез плеснової кістки виконували довгим гвинтом 
3,5–4,2 мм, який уводили інтрамедулярно крізь отвір 
у основі голівки – в ділянці відсіченого екзостозу 
через обидва фраґменти та продовжували трансарти-
кулярно в присередню клиноподібну кістку (рис. 2).

Рис. 2. Рентґеноґрама (а) і фото (б) стопи після операції 
кориґувальної  остеотомії та остеосинтезу довгим ґвинтом. 

Це давало змогу виконати міжуламкову компресію 
і значно посилювало фіксацію. Через три тижні шпри-
ху видаляли для розробляння рухів у І плесно-фа-
ланґовому суглобі. Навантаження стопи у взутті Ба-
рука дозволяли на другу добу після операції. Повне 
навантаження в супінаторах дозволяли через чоти-
ри-п’ять тижнів після операції залежно від ступеня 
відновлення рухів першим пальцем. «Молоткоподіб-
ні» пальці лікували резекцією основи основної фаланґи 
з редресацією та інтрамедулярною фіксацією шпри-
хою у кориґованому положенні. Фіксувальний ґвинт 
видаляли через три місяці після операції, враховую-
чи його трансартикулярне положення.

Результати лікування оцінювали за стандартною 
шкалою AOFAS [5, 25]. Порівнювали з даними 38 
пацієнтів (контрольна ґрупа, середній вік 52 роки), 
яких лікували із застосуванням металоостеосинтезу 
пластинами з кутовою стабільністю. Хворих спостері-
гали три роки після втручання. Дослідження прове-
дено з дотриманням чинних біоетичних норм.

Результати дослідження та їх обговорення. Піс-
ляопераційні рани у всіх випадках загоїлися первинним 
натягом. Консолідація остеотомій за результатами 
рентґенолоґічного дослідження відбулася в термін п’ять-
шість тижнів. За оцінкою шкали AOFAS у трьох ви-
падках (7,1 %) констатовано задовільні результати. З 
них у однієї пацієнтки (2,4 %), хоча й була добра ко-
рекція форми стопи, виникла контрактура в І плес-
но-фаланґовому суглобі через пізнє звернення хворої 

для видалення шприхи. У двох пацієнток (4,8 %) корекцію 
частково втрачено (до 10 °), із задовільною функцією 
стопи та відсутністю болю. Це корелювало з явищами 
остеопорозу кісток стопи у них і, очевидно, стало його 
наслідком. У 39 прооперованих (42,4 %) були добрі та 
відмінні  результати. Зокрема, у 17 пацієнток (40,5 %) 
– середній бал становив 82,4 а у 22 (52,4 %) – 95,7. 

Фіксація ґвинтом виконується технічно просто, ма-
лоінвазивно, не вимагає спеціального  інструменту, 
додаткового скелетування плеснової кістки та широ-
кого доступу. Точка введення ґвинта та характер ка-
налу забезпечували досить значну ділянку контакту-
вання з імплантом, що, фактично перетворювало його 
на інтрамедулярний фіксатор, а тимчасова шприха 
окрім утримування корекції положення першого паль-
ця відігравала роль деротаційного фіксатора до фор-
мування м’якотканинного зрощення навколо остеотомії. 

Результати лікування відповідали отриманим у хво-
рих, прооперованих із застосуванням пластин із кутовою 
стабільністю, які сьогодні вважаються «золотим стан-
дартом» остеосинтезу в хірурґії стопи, але порівняно з 
ними запропонований нами спосіб менш травматичний, 
технічно простіший, із суттєво нижчою (в середньому 
в 10 разів) вартістю імплантів (див. таблицю).

Порівняння результатів хірурґічного лікування важкої 
форми вальґусного відхилення першого пальця стопи 

різними методами остеосинтезу

Середні показники 
ефективності лікування, за 
критеріями шкали AOFAS

Дослідна ґрупа 
(з остео синтезом 
ґвинтом), балів

(р < 0,05)

Контрольна ґрупа 
(з остео синтезом
пластиною ІСР), 
балів (р < 0,05)

Больовий синдром 39,9 ± 1,5 39,8 ± 1,2

Обмеження активності 9,7 ± 1,2 9,8 ± 1,2

Вимоги до взуття 10,0 ± 1,3 10,0 ± 1,2
Рухи в І плесно-
фаланґовому суглобі 9,5 ± 1,5 10,0 ± 1,3

Рухи в міжфаланґо вому 
суглобі першого пальця 4,9 ± 1,3 4,9 ± 1,2

Стабільність суглобів 
першого пальця 5,0 ± 1,5 5,0 ± 1,2

Гіперкератози
біля суглобів 4,8 ± 1,3 4,5 ± 1,2

Адаптація стопи до 
площини 13,7 ± 1,8 13,9 ± 1,5

Сума балів 97,5 ± 2,2 97,9 ± 2,5
Середня вартість 
металоконструкції, грн 135,7 ± 2,5 1370,5 ± 2,2

Висновки. Фіксація фраґментів І плеснової кістки 
після остеотомії з приводу ВВППС довгим ґвинтом 
за модифікованою нами методикою забезпечила ран-
ню активізацію, комфортне лікування та добрий кос-
метичний і функціональний результат. Застосований 
метод фіксації ефективний, технічно простий, ма-
лоінвазивний, економічно вигідний, дає змогу покра-
щити результати лікування хворих з ВВППС.
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Оптимізація хірурґічного лікування важкої форми вальґусного відхилення 
першого пальця стопи модифікованим методом остеосинтезу

А. Я. Яцкевич
Здійснено аналіз хірурґічного лікування 42 пацієнтів з важкою формою вальґусного відхилення першого 

пальця стопи. Проводили проксимальну кориґувальну остеотомію з резекцією клину, остеосинтез здійсню-
вали модифікованим методом із застосуванням довгого ґвинта. У більшості хворих отримано добрі та від-
мінні результати за шкалою AOFAS.

Ключові слова: вальґусне відхилення першого пальця стопи, хірурґічне лікування, остеосинтез.

Optimization of Surgical Treatment of Severe Hallux Valgus  
by Modified Osteosynthesis  Method

A. Yatskevych
The study analyzed the surgical treatment of 42 patients with severe hallux valgus. Was performed a surgical 

treatment: a corrective osteotomy of the proximal lateral closing, osteosynthesis performed according to a modified 
method using long screws. The majority of patients received good and excellent results by AOFAS scale.

Keywords: hallux valgus, surgical treatment, osteosynthesis.


