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Készítette: a Magyar Kézsebész Társaság vezetısége a Traumatológiai Szakmai Kollégium 
egyetértésével 
I. Alapvetı megfontolások 

BNO S5600 A hüvelykujj hajlítóizmának és inának sérülése az alkar szintjében 

  S5610 A kéz többi ujja hajlító izmainak-inainak sérülése az alkar szintjében 

  S5620 Az alkar egyéb hajlító izmainak-inainak sérülése az alkar szintjében 

  S6600 A musc.flexor poll.longus izma-ina sérülése a csukló, kéz szintjében 

  S6610 A kéz egyéb ujja hajlító izma-ina sérülése csukló, kéz szintjében 

  S6640 A hüvelykujj belsı izmainak-inainak sérülése a csukló, kéz szintjében 

  S6650 Egyéb ujj belsı izmainak-inainak sérülése a csukló és kéz szintjében 

  S6660 Többszörös hajlító izom és ín sérülés a csukló és kéz szintjében 

  S6680 Egyéb izmok és inak sérülése a csukló és kéz szintjében 

  S6690 K.m.n. izom és ín sérülése a csukló és kéz szintjében 
1. A protokollok alkalmazási / érvényességi területe 
    Traumatológia, ortopédia, sebészet, gyermeksebészet, kézsebészet. 
2. A protokollok bevezetésének alapfeltétele 
    Az öt szakmában a baleseti sebészet és a kézsebészet alapos ismerete. 
3. Definíciók 
A kéz valamely hajlítóínának acutan létrejött, részleges vagy teljes folytonosság 
megszakadása. 
3.1. Kiváltó tényezık: Általában éles eszköz általi metszés, vágás, vagy szúrt sebzés során 
keletkezik, ritkábban túlfeszítéses mechanismussal, vagy fáradásos szakadással. 
3.2. Kockázati tényezık 
4. Panaszok – Tünetek – Általános jellemzık 
Legtöbbször nyilvánvaló, nyílt sebzés. Functio laesa. 
Általános megfontolások 
– A sérült felvilágosítása szükséges,hogy kiterjedjen a többszöri mőtét szükségességének 
lehetıségére. 
– Számos study megkérdıjelezi a sürgıs sebészi ellátás elıtérbe helyezését, azt állítva, hogy a 
halasztott primer ellátás eredményei semmivel sem rosszabbak, sıt jobbak alkalmanként. 
– Kimutatható, hogy jobb a FDP és FDS inakat is helyreállítani. 
– Primer varrat kontraindikációjaként tekinthetı: erısen kontaminált, több szövetféleséget 
érintı sérülés, jelentıs bırhiány a flexor apparátus felett. 
– Egyidejő törés, vagy neurovasculáris sérülés nem egyértelmően kontraindikálja a primer 
vagy primer halasztott ínvarrat elvégzését. Ha teherbíró osteosynthesist tudunk végezni, szinte 
mindig elınyösebb továbblépni a flexorvarrat elkészítésével, illetve az ér-, idegképletek 
mikroszkópos rekonstrukciójával. Hangsúlyoznunk kell,hogy a több képletet érintı sérülés 
esetén az eredmények szerényebbek lehetnek. 
– Primer rekonstrukció acut vagy subacut esetekben elınyös, hetek alatt a sérült ín végeinek 
állapota, illetve az ín-izom egység állapota romlik. Sebfertızés alapos veszélye esetén 



megengedett a több napos várakozás a tiszta sebviszonyok biztosítására. Kifejezett 
sebfertızés esetén a primer rekonstrukciótól eltekintünk, alternatív funkció-helyreállító 
mőtétek javasoltak. 
– Ha az eltelt idı miatt sem primer, sem halasztott primer, sem secunder ellátás nem 
lehetséges, a szabad ínátültetés kiváló lehetıség, feltéve hogy a sérült szövetek közel normális 
biológiai állapotba kerültek, és az ujj passzív mozgásai megırzıdtek. 
– Ha az ujj nagyon heges, vagy komplexebb reconstructiót igényel, szükség lehet mesterséges 
rúd(silicon), vagy ínprothesis alkalmazására. 
5. A betegség leírása 
5.1. Incidencia: Incidenciája a nemzetközi szakirodalom szerint sem ismert. 
5.2. Nemek, életkor és egyéb megoszlása nem jellegzetes 
6. Gyakori társbetegségek 
Jellege miatt nem jellemzı. 
II. Diagnózis 
1. Diagnosticai algorhythmus 

Physicalis vizsgálat: inspectio, palpatio, RTG-felvétel (ha a mechanizmus alapján 
törésgyanú felmerül). Relevans laboratóriumi jellemzık nincsenek, a laboratóriumi 
vizsgálatokat a mőtéti beavatkozás, illetve az anaesthesia módja szabja meg. 

2. Anamnesis: Általában nyilvánvaló, direct sérüléses mechanizmus. 
3. Fizikális vizsgálatok: A kéz szokásos fizikális vizsgálata (Moberg-schema stb.) végzendı, 

társsérülések keresésével. 
4. Kötelezı (minimálisan elvégzendı) diagnosztikai vizsgálatok (felhasznált bizonyítékok, 

azok szintjei): Fizikális vizsgálat 
4.1. Laboratóriumi vizsgálatok 
Gyógyszerek, amelyek befolyásolhatják a laboratóriumi eredményeket Betegségek, 
amelyek befolyásolhatják a laboratóriumi eredményeket 
4.2.Képalkotó vizsgálatok: Törés-, ficamgyanú esetén röntgen vizsgálat is. 
4.3. Egyéb 

5. Kiegészítı diagnosztikai vizsgálatok 
Általában nem szükségesek. Digitális idegek vizsgálata (érzésvizsgálat) az esetleges 
társsérülések kiderítésére. 

6. Differenciál-diagnosztika 
Az általában nyilvánvaló mechanizmus és sérülésnyomok miatt korlátozottan szükséges. 

III. Kezelés 
III/1 . Nem gyógyszeres kezelés (felhasznált bizonyítékok, azok szintjei) 
A megfelelı egészségügyi ellátás szintje: Amennyiben az operatív kezelésnek 

kontraindikációja van. 
III/2. Gyógyszeres kezelés: nincs 
III/3. Mőtét 
1. A megfelelı egészségügyi ellátás szintje: Minden flexorín-sérülést mőtıben kell ellátni. 

Megfelelı assistentia, világítás, kézsebészeti mőszerezettség szükséges. 
2. Általános intézkedések 
– lupe alkalmazása javasolt 
– megfelelı mőszerek 
– atraumatikus technika 
– takarékos debridement az ínállomány esetében 
– Bruner-féle cikk-cakk metszés a legtöbb esetben jól alkalmazható 
3. Sebészeti kezelés 



3.1. mőtéti indikáció: 
3.2. mőtéti elıkészítés: A mőtétet megfelelı érzéstelenítésben, kipólyázásos (ha 

contraindicatioja nincs) vértelenítésben végezzük. Szükséges lehet operatios 
nagyító, illetve mikroszkóp. 

3.3. mőtéti érzéstelenítés: 
3.4. mőtét: A metszést a kézsebészet szabályainak megfelelıen kell vezetni, a mőtét 

során atraumaticus technikát kell alkalmazni. Vértelenítésben végzett mőtét 
végén a leszorítás felengedése után vérzéscsillapítást kell végezni. Végül 
drainálás nélkül, vagy kis bırdrainek felett sebzárás. 

Kontraindikációk 
A beteg rossz általános állapota. Amennyiben a primer ínvarrat feltételei(a sérülés 
jellege,megfelelı mőtéti körülmények és mőszerezettség,szakavatott kézsebész)nem adottak,a 
sérülést a „korai halasztott sürgısség” szabályai szerint kell ellátni. 
Kezelés zónák szerint 
I-es zóna 
Ha palmar plate sérülést is észlelünk, az finom non-reactiv fonallal (pl. 6/0-ás Mersilene) 
helyreállítandó. A functionalisan legfontosabb A4-es pulley-t mindenképpen meg kell 
kísérelni legalább részlegesen megtartani. Ha az ínsérülés a tapadási ponttól több, mint 1 cm-
rel proximalisabban van, vég a véghez reconstructiot végzünk, tovafutó epitendinosus (6/0-ás) 
varrattal kiegészítve. Amennyiben a szakadás a tapadási ponttól kevesebb, mint 1 cm-re van, 
a proximalis íncsonk elırehúzása és reinsertioja javasolt. (Leddy által módosított Bunnell-féle 
pull-out wire és gomb technika) Az ín folytonosságának helyreállítása után, (lehetıség 
szerint) reconstrualjuk az ínhüvelyt. 
Hüvelykujj 
A hüvelyken functionalisan a ferde pulley a legfontosabb, de ez is kimetszhetı, feltéve ha az 
A1-es intact. Amennyiben több, mint 1 cm-rel kell elıre húzni a proximalis csonkot, 
elvégezhetı a flexor pollicis longus Z-tenotomiája a csuklótól proximalisan, vagy a 
musculotendinosus határon fractionalis meghosszabbítás végezhetı. Az ín folytonosságának 
helyreállítása után, reconstrualjuk az ínhüvelyt. 
II-es zóna 
Az ínhüvelyt az annularis pulley-k között L-alakú metszéssel nyitjuk meg. Elegendı annularis 
pulley-t hagyjunk meg! Az íncsonkok felkeresése és elıhúzása után módosított Kessler-féle 
belsı rögzítı varrattal (4/0-ás Ethibond),vagy dupla Tsuge varrattal (4/0-s PDS) rögzítjük az 
íncsonkokat egymáshoz, majd epitendinosus tovafutó varrattal (6/0) adaptálunk. Ha mind a 
superficialis-, mind a profundus ín sérült, lehetıség szerint mindkét ínat állítsuk helyre. A 
flexor supeficialist 5/0-ás Ethibond fonallal kivitelezett verticalis matrac öltésekkel 
reconstrualjuk.Rögzíthetjük a leírt Tsuge technikával is. Ha a felületes hajlítóínat nem állítjuk 
helyre, a vinculumtól distalis csonkját hagyjuk meg, megóvandó a mély hajlítóín vérellátását, 
s elkerülendı a PIP-ízület hyperextensios deformitását. Ha lehetséges, reconstrualjuk (6/0-ás 
fonallal) az ínhüvelyt. Az A1 és A2 pulley megóvása fontos, legalább egyikük maradjon 
intact, és mindent el kell követni a palmaris aponeurosis pulley megóvására. 
Hüvelykujj 
A hüvelykujjon az A1 és a ferde pulley közül legalább az egyiket meg kell kímélni. Az 
ínhüvelyt itt legtöbbször nem állítjuk helyre. 
III-as zóna 
Itt gyakran találkozunk a neurovascularis képletek sérülésével, ezeket állítsuk helyre. Ha mind 
a superficialis-, mind a profundus ín sérült, lehetıség szerint mindkét ínat reconstrualjuk. 
Ínreconstructio, valamint (lehetıség szerint) ínhüvelyellátás mint az I-es és II-es zónában. 
IV-es zóna 



Módosított Kessler-féle belsı rögzítı varrattal (4/0-ás Ethibond),vagy dupla Tsuge varrattal 
(4/0-s PDS) rögzítjük az íncsonkokat egymáshoz, majd epitendinosus tovafutó varrattal (6/0) 
adaptálunk. A carpalis alagút egyéb képleteinek sérülése itt gyakori, ezeket szintén 
reconstrualni szükséges. 
V-ös zóna 
Módosított Kessler-féle belsı rögzítı varrattal (4/0-ás Ethibond),vagy dupla Tsuge 
varrattal(4/0-s PDS) rögzítjük az íncsonkokat egymáshoz, majd epitendinosus tovafutó 
varrattal (6/0) adaptálunk. Ebben a zónában rendszerint többszörös ínsérüléssel találkozunk, 
gyakori a nervus medianus és a nervus ulnaris, valamint az arteria radialis és arteria ulnaris 
sérülése, ezeket szintén reconstrualni szükséges. 
IV. Rehabilitáció 
A rehabilitáció szükségességének paraméterei 
Aktív extensión ,gumiszalagos flexión alapuló módszerek 
– flectált csukló és MP mellett rögzít 
– distalis tenyéri csiga alkalmazása mellett is a superficiális és a profundus inak közötti relatív 
elmozdulás kicsi,az inak közötti adhaesio veszélye nagy,a DIP-et gyengén mobilizálja 
– számos modifikáció ismert 
Kontrollált passzív mozgatáson alapuló módszerek 
– kevésbé valószínő flexiós kontraktura kialakulása,mint az elıbbi módszernél 
– a tornáztatások között eltelt idıszakokban jobb védelmet biztosít az operált ujjnak 
Kontrollált aktív mozgatáson alapuló módszerek 
– a perifériás epitenon varratsorral megerısített 4-6 fonalas varrat jól kivitelezve a gyógyulás 
egész idıtartama alatt elég erıs ahhoz,hogy a könnyő aktív mozgatás során keletkezı erıknek 
ellenálljon 
– extendált csukló és flectált MP mellett keletkezik a legkisebb feszülés az ínvarrat területén 
aktív ujjflexió esetén 
– a legnagyobb ínelmozdulás így biztosítható, csökkentve az adhaesiók számát 
– biológiailag kedvezıbb heg remodellációt biztosít 
– a korai reruptúrák aránya a passzív mozgatásos metódusokéval összevethetı 
– agresszív, erısítı jellegő terhelés a postoperatív 8. hétig nem megengedett egyik módszer 
esetében sem 
– külön megfontolást igényelnek a 10 év alatti gyerekek és a „megbízhatatlan” betegek 
– megbízhatatlan beteg esetén válasszunk hosszabb immobilizációt,mely letapadás és 
tenolysis esetén megmenthet a beteg számára több-kevesebb funkciót 
– számos esetben szükséges s protokollok egyénre szabása a sérült biológiai adottságai szerint 
– ideális esetben a postoperatív kezelés a következı jellemzıkkel bír 
– figyelembe veszi a duzzanatot és a keringést 
– a csuklót és az MP ízületeket nyugalomban flexióban tartja 
– nyugalomban a PIP és DIP ízületeket extensióban tartja 
Gyermekkori flexor sérülések 
– technikai nehézségek a kisebb méretek miatt 

– nehézkes postoperatív kezelés és mobilizáció 
– növekedési zavar,komoly késıbbi funkciózavarok elıfordulhatnak 
– korai aktív mobilizáció nem egyértelmően elınyösebb,4 hetet 
meghaladó rögzítés viszont biztosan káros 

V. Gondozás 
1. Lehetséges szövıdmények 
– Ruptura (fizikális vizsgálat, UH, MRI), ízületi contractura, ín letapadások. 



3.1. szövıdmények kezelése: Prompt feltárás, ismételt varrat, kevésbé 
agresszív mobilizációs protokoll rossz minıségő ínvégek esetén, az érintett ízület 
mozgásait jobban elısegítı mobilizációs protokoll, a legnagyobb gondosság és a 
legjobb cooperatió mellett is elıfordul ínletapadás, tenolysis indikált, ha nincs 
értékelhetı funkciójavulás adequát gyógytorna mellett, a lágyrészviszonyok 
megfelelıek, ízületi kontraktúrák nincsenek, vagy minimálisak 

Flexorinak fedett rupturái és avulsiós sérülései 
Rupturák 

– leggyakoribb okok: rheumatoid arthritis,krónikus tenosynovitist 
okozó kórképek,parciális sérülések,TFCC meszesedés 
csontos felszín feletti lefutás 
– Primer direct reconstrukció javasolt a korábban vázolt módon 

Flexor digitorum profundus avulsiók 
I. típus 

– RTG többnyire negatív. 
– az ín a tenyér területére húzódik vissza. 
– 7–10 napon belül rekonstruálandó. 
– katéter, vagy más segédeszköz segítségével a profundus ín az intact pulley 
rendszeren keresztül visszahúzandó 
– lege artis reinsertio. Direct reconstrukcio kivihetetlensége esetén az ujj „úgy 
hagyása”, szabad íntransplantáció vagy DIP tenodesis mérlegelendı. 

II. típus 
– Az ín a PIP-ig húzódik vissza 
– Gyakran kis csontfragmentum is látható 
– akár 6 héttel a sérülés után is lehetséges reconstructio 
– feltárás a C1 keresztszalagon keresztül,az inat az intact pulley rendszeren 
keresztül visszahúzva reinsertiót végzünk 
– idıvel I. típusúvá konvertálódhat spontán 

III. típus 
– relatíve nagy csontos defractum,mely az A4 pulley magasságában elakad 
– osteosynthesis a választandó megoldás 

Ritkán elıfordulhat a distalis phalanx törés és az ín avulsiója egyidejüleg 
Idısült, kezeletlen profundus ín avulsiók reinsertiója nem javasolt, DIP arthrodesis,válogatott 
esetekben szabad ínátültetés jön szóba. Ha a proximalis íncsonk a tenyérben tapintható 
terimeként van jelen, excindálható. 
VI. Irodalomjegyzék 
1.    Gaál Csaba: Sebészet, Medicina Bp. 2010 
2.    Green, D: Operative Hand Surgery 1989-2006, Churchill Livingstone 1993 
3.    Renner Antal: Traumatológia Medicina Bp. 2000. 
A szakmai protokoll érvényessége: 2014. június 30. 
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(sulcus nervi ulnaris syndroma) 
Készítette: a Magyar Kézsebész Társaság vezetısége a Traumatológiai Szakmai Kollégium 
egyetértésével 
I. Alapvetı megfontolások 
BNO G5620 A n. ulnaris károsodása 
1. A protokollok alkalmazási / érvényességi területe 
    Kézsebészet, traumatológia, ortopédia, plasztikai sebészet 
2. A protokollok bevezetésének feltétele 
    Az öt szakmában a kézsebészet, traumatológia és mikrosebészet alapos ismerete. 
3. Definíció 

A nervus ulnaris direkt vagy indirekt kompressziója a cubitalis csatornában. A carpal tunnel 
syndroma után a második leggyakoribb tunnel syndroma. 

3.1.     Kiváltó tényezık 
Direkt kompresszió: 
Fibroticus kötegek 
Rendellenes ér 
Izomhypertrophia 
Tumor 
Indirekt hatások: 
Extrém terhelés 
Cubitus valgus 
Direkt trauma 

3.2.     Kockázati tényezık 
Korábbi könyöktörés, túlzott igénybevétel, reumatológiai és anyagcsere 
betegségek, cubitus valgus, arteriosclerosis 

4. Panaszok / Tünetek / Általános jellemzık 
A klinikai tünetek típusosan a nervus ulnaris beidegzési területén: érzészavar (8–10 volaris-
digitalis, 6–10 dorsalis-digitalis ideg területén), hypaestesia, paraestasia majd anaestasia. 
Súlyosabb esetben motoros kiesés a nervus ulnaris ellátási területén, elsısorban a kis 
kézizmokban: hüvelykadductor izomzat sorvadása, az interosseus izomzat sorvadása. 
Tünetek: „karonkéz”, az ujjak elsısorban a kisujj és hüvelykujj zárásának képtelensége. A 
hüvelykujj csúcsfogásának a gyengülése vagy kiesése. 
Anatómiai áttekintés 
A cubitalis tunnelen (sulcus nervi ulnaris) a nervus ulnaris könyöktáji lefutásának azt a 8 
cm-es szakaszát nevezzük, ami a Struthers-rıl elnevezett árkádtól (a mély felkari fascia és 
intermuscularis septum találkozása) az Osborn-ról elnevezett szalagig terjed (ligamentum 
arcuatum, ami a flexor carpi ulnaris izom felett feszül). A csatornában a nervus ulnaris 
medialis epycondilustól posterior irányban halad. Normális esetben subluxatio nélkül némi 
mozgást mutat csukló flexio és extensios helyzetében. Az idegre esı nyomás flexiokor 
növekszik. Érellátását elsısorban a vele együtt futó domináns arteriaja adja, mely a 
nagyobb erekkel a csatornába való belépésnél anastomisal. 
A leszorítást általában a ligamentum epicondylo-olecranicum vagy a ligamentum arcoatum 
okozza. 

5. A betegség leírása 



5.1. Érintett szervrendszer(ek):Könyök és a kéz 
5.2. Genetikai háttér: Nincs genetikai háttere 
5.3. Incidencia / Prevalecia / Morbiditás Magyarországon: Középkorú nıkön és 

férfiakon, nıkön valamivel gyakoribb, a fiataloknál és gyermekeknél ritka 
5.4. Jellemzı életkor: 40–60 év 
5.5. Jellemzı nem: Nıknél valamivel gyakoribb 

II. Diagnózis 
1. Diagnosztikai algoritmusok 

Fizikális vizsgálat, rtg. vizsgálat, EMG vizsgálat, labor és egyéb diagnosztikai 
vizsgálatok szükségesek. 

2.Anamnézis: Beteg panaszainak értékelése, fájdalom, érzés kiesés, mozgászavar, van-e és 
mióta, pontosan megtudja-e mondani a panaszok idejét, kiváltó okát, provokálhatóságát, 
szünteti-e valami, emlékszik-e valamilyen traumára vagy konkrét okra, milyen egyéb 
betegségei vannak, stb. 

3. Fizikális vizsgálatok 
3.1.     Érzésvizsgálat: a nervus ulnaris vizsgálati területén, hideg-meleg tapintás, 

fájdalom, kétpont diszkrimináció. 
3.2.     Mozgásvizsgálat: könyöknyújtás, hajlítás, csukló nyújtás, hajlítás, az ujjak 

nyújtása hajlítása, terpesztése, zárása, csúcsfogás, kulcsfogás.     
3.3.    Kompressziós teszt, Tinel-jel. 
3.4.     Provokatios teszt, Phallen teszt. 

4. Kötelezı (minimálisan elvégzendı) diagnosztikai vizsgálatok 
4.1.     Laboratóriumi vizsgálatok 

Mőtét esetén szükséges anaetesiológiai okokból vagy anyagcsere betegség, 
reumatológia vagy egyéb belgyógyászati betegség lehetıségének kizárására vagy 
jelenlétének igazolására (pl. Diabetes). 

4.2.     Képalkotó vizsgálatok 
Rtg. vizsgálat: 2 irányú és tuner felvétel igazolhatja a csatorna deformáltságát, 
esetleges csonttumor jelenlétét, törést, fejlıdési rendellenességet, kifejezett 
arthrosist, exsostosist, myositist, stb. 
MRI vizsgálat: lágyrész elváltozások kimutatására (nem feltétlenül szükséges). 

4.3. Egyéb: ENG és EMG vizsgálatok. 
A betegségnél legfontosabb diagnosztikus módszer Gold Standard. 
Ideg vezetési sebesség 50 m/s-nél kisebb, korjelzı a betegségre. 

5. Kiegészítı diagnosztikai vizsgálatok 
A cervicobrachialis spondylarthroris gyöki irritáció, kompresszió, discus hernia, Guillant- 
Barré Syndroma elkülönítésére gyanú esetén, ill. bizonytalan diagnózis miatt az ott leírtak 
szerint kell eljárni. 

6. Differenciál diagnosztika 
6.1. Ulnar tunnel syndroma (Guyon-syndroma). 
A nervus ulnaris tunnel syndromája a csukló szintjében. Tünetek: a cubital tunnel syndroma 
tüneteivel megegyezıek, csak érzészavar dorsalisan nincs. Elkülönítésben az EMG 
vizsgálat magassági diagnosisa perdöntı. 
6.2. Nyaki discushernia, spondylosis, spondylarthrosis. 
6.3. Guyon-Barré syndroma. 
6.4. Amyotrophias lateral sclerosis. 

III. Terápia  
III/1. Nem gyógyszeres kezelés 



1. A megfelelı egészségügyi ellátás szintje 
Szintje kézsebészeti, baleseti, ortopédiai, reumatológiai szakrendelés szükség esetén a fenti 
szakterületeken osztályos kezelés. 

2. Általános intézkedések 
2.1. Az érintett végtag pihentetése, éjszakai sín, könyökvédı viselése. 
2.2. Gyógytorna: a nyomási panaszok csökkentésére speciális gyógytorna: nyújtó és 
ideggördülést javító gyakorlatok. 
A kiesett izomfunkció helyreállítására a kiskéz izmokat aktivizáló gyakorlatok. 
2.3. Szelektív ingeráram kezelés: az izomfunkció javítására 

3. Speciális ápolási teendık 
A panaszok csökkenését vagy fokozódását a klinikai vizsgálatok során ellenırizni kell. 

4. Fizikai aktivitás 
Gyógytorna rendkívül fontos, speciális nyújtó és ideg gördülést javító gyakorlatok. 
Egyebekben a betegnek a beteg felvilágosítása az extrém könyökhajlítás, valgus állás 
elkerülésére. 

5. Diéta 
Alkohol és dohányzási tilalom 

6. Betegoktatás 
Gyógytorna oktatás 
Az elveszett funkciók visszaszerzése rendszeres tornával. 

III/2. Gyógyszeres kezelés 
1. A megfelelı egészségügyi ellátás szintje 

A fenti szakmák rendelıintézeti és kórházi szintje. 
2. Ajánlott gyógyszerek kezelés 

Nonsteroid gyulladáscsökkentı tabletták, kenıcsök, fájdalomcsillapítók, ill. lokális steroid 
injekció. 
2.1. Kontraindikációk 
2.2. Lehetséges jelentıs interakciók 

III/3. M őtéti kezelés 
1. A megfelelı egészségügyi ellátás szintje 

Kézsebészeti, traumatológiai, ortopédiai osztályon vagy klinikán végezhetı. 
2. Általános intézkedések 

Anaesthesiológiai, belgyógyászati kivizsgálás 
3. Speciális ápolási teendık 

Mőtéti behatolás területén ne legyen fertızı forrás. 
4. Sebészeti kezelés 

4.1.     mőtéti indikáció 
4.1.1. Konzervatív kezelésre nem javuló (2–4 hónap) 

EMG-vel 50 m/s. alatti vezetési sebesség csökkenést mutató fizikálisan 
cubitalis tunnel syndromára utaló esetek. 

4.1.2. Absolut indikáció 
Típusos tünetek, 40 m/sec. alatti EMG lelet. 

4.1.3. Relatív indikáció 
Enyhébb tünetek. Konzervatív kezelés eredménytelen, vagy csak átmeneti 
javulás jön létre. Ha a panaszok fokozódnak izomatrophia jön létre, ha egyéb 
ok kizárható. 

4.2.    Mőtéti elıkészítés 



Elektív tervezett mőtétnek megfelelı a kivizsgálás 
4.3.    Mőtéti érzéstelenítés 

Általános érzéstelenítés, vezetéses érzéstelenítés, local anaestesia. 
4.4.     Mőtéti kezelés elfogadott módszerei 
4.4.1. Nyílt insitu decompresszio, vagy + medialis epicondylectomia (mini 

antepositio) 
Mőtéti leírás: 6–10 cm-es bırmetszés a medialis epicondylus felett, óvatosan 
behatolva a medialis alkari bırideget a sérüléstıl megóvva feltárjuk a 
csatornát. A sulcust teljes hosszában az árkádtól a FCU eredéséig az ideget 
fedı fasciat és szalagokat átvágjuk. Az ideget ellátó longitudinalis vérellátást 
megkímélve extraneurolysist végezhetünk. Ezután a könyökízület flexiojával a 
luxatios tendenciáról meg kell gyızıdnünk, mert ennek jelenléte esetén más 
módszerre kell áttérni. 
Az insitu decompressiot epicondylectomiaval egészíthetjük ki, amit vésıvel 
végezhetünk. Horizontális vagy saggitalis síkban maximum a sulcus 
mélységének 20%-áig (hogy ne okozzunk instabilitást). Mindkettıvel a nervus 
ulnaris mozgásterének javítását érhetjük el. Functionális próba után drain, 
réteges sebzárás. 10 nap rögzítés. 
Irodalmi ajánlás: 
In situ decompresszio: 
– Osborne: 1957. 1970. 
– Steven: 1999. 
Medialis epicondylectomia: King Morgan: 1959. 
Frontalis parcialis epicondylectomia: Popa: 2004. 

4.4.2. Endoscopos decompresszio 
Mőtéti leírás: Az endoszkópos eszköz típusától függıen egy vagy két portálos 
behatolásból kb. 1,5 cm-es metszésbıl kongrad vagy retrograd irányba hasítjuk 
be endoszkóp ellenırzése mellett a nervus ulnaris leszorító képleteket. 
Jelenleg nem túl elterjedt technika. A mőtét effectivitasa intraoperatíve 
nehezen ítélhetı meg. 
Irodalmi ajánlás: 
Endoscopos: Taniguchi 2002. 

4.4.3. Antepositio 
Subcutan 
Mőtéti leírás: Az ulnaris csatorna feltárását az elızıekben leírt módon 
végezzük, ezután a nervus ulnaris teljes hosszában mobilizáljuk, proximalisan 
az intermuscularis septumot behasítjuk, distalisan az FCU eredésénél szintén 
az izomfejeket szétválasszuk. A minél kisebb feszülés érdekében a nervus 
ulnaris hátsó motoros ágát különválasztjuk a nervus ulnaris fıtörzsétıl (intra 
neurolysis) és így emeljük a medialis epicondylus elé a nervus ulnarist. A 
visszacsúszást fascia lebennyel, vagy a fascianak és subcutisnak az 
összevarrásával akadályozzuk meg. Functionális próba után drain, réteges 
sebzárás. 10 nap nyugalomba helyezés. 
Black 2000, Andrew 2000. 
Intramuscularis 
Mőtéti leírás: Mőtéti leírás a subcutan antepositiotól annyiban különbözik, 
hogy az anteponalt helyzetben a pronator flexorcsoportban képzett 
izomárokban helyezzük el az ideget. Functionális próba után drain, réteges 
sebzárás. 10 nap nyugalomba helyezés. 



Elınye lehet: védettebb helyzet, hátránya: a fokozottabb hegesedés. 
Harrison 
Submuscularis 
Mőtéti leírás: A nervus ulnaris feltárása a korábbiakkal megegyezik. 
Transpositionál a flexor-pronator tapadást leválasszuk, a feszülésmentes 
antepositiohoz az ideget mind proximalisan, mind distalisan korábbiakhoz 
képest 1–2 cm-el hosszabban mobilizáljuk, majd ezután anteponáljuk, és az 
anteponált ideg felett a flexorpronator csoportot reinsertaljuk. Functionális 
próba után drain, réteges sebzárás. 10 nap nyugalomba helyezés. Elınye lehet: 
védettebb helyzet, hátránya: a fokozottabb hegesedés, leszorítás. 
Learmonth 1943. 
Transmuscularis 
Mőtéti leírás: A leírás a submuscularishoz képest abban különbözik, hogy a 
leszorítást okozó septum és fascia részeket is eltávolítjuk az izomágyból és a 
pronator-flexor csoportot Z plasticaszerően meghosszabbítva varrjuk vissza 
eredésére. Functionális próba után drain, réteges sebzárás. 10 nap nyugalomba 
helyezés. Elınye: a submuscularishoz képest az epicondylitises panaszokat a Z 
plastica megelızi. 
Green 2005. 

A fenti felsorolásból is látszik, hogy a szakirodalom szerint nincs kikristályosodott 
mőtéti kezelési eljárás. Leginkább az In situ decompressio, antepositionál a subcutan, 
ill. transmuscularis a szélesebb körben alkalmazott. Fontos megemlítenünk a 
transpositio hátrányait: Extensionál a feszülés megegyezik a normál helyzetben mért 
flexios feszüléssel (Grewal 2000), jelentıs a devascularisatio (Ogata 1985, Messina 
1995), reluxatios tendencia, megcsavarodás, leszorítás, perineuralis hegesedés, FCU 
motoroságsérülés, könyök kontraktúra. 
Antepositio abszolút javallata: Reoperatio, szők tunnel, deformált tunnel, csontcsır, 
synovitis, tumor, subluxatios tendencia. Speciális sporttevékenység (dobó atléták). 
A mőtétek részletes leírását lásd: 
Green, D.P.: Green’s operative hand surgery. Philadelphia, 2005, 
4.5.     Posztoperációs teendık 

A mőtéti terület drainage a végtag felpolcolása, átmeneti rögzítése, gyógytorna 
megkezdése. 

5. Fizikai aktivitás: Az operált terület kivételével teljes fizikai aktivitás, majd az operált 
terület gyógytornájának megkezdése a mőtét után a mőtét típusától függıen. 

6. Diéta 
Dohányzás tilalom 

7.Betegoktatás 
Gyógytorna oktatása, kéz használatának gyakorlása. 

IV. Rehabilitáció 
A kéz kisizmainak erısítése speciális gyógytornával, elsısorban az ujj zárás-nyitás, 
kulcsfogás, csúcsfogás, markolás. Atrophia esetén, ill. az izomerı fokozására szelektív 
ingeráram kezelés. 
V. Gondozás 
1. Rendszeres ellenırzés: Klinikai tünetek és panaszok kezelésére rendszeres ellenırzés 

javasolt. 
2. Megelızés: Reflex sympathicus dystrophia kialakulásának megelızése. Hegesedés 

megelızése gyógytornával és localis kezeléssel. 
3. Lehetséges szövıdmények: 



3.1. A klinikai tünetek változatlanul fennállnak 
A klinikai tünetek változatlanul fennállnak 
Kezelése: differenciáldiagnosztikai vizsgálatok alapján a kezelés megváltoztatása 
javasolt. 

3.2. A panaszok megszőnnek, majd ismételten jelentkeznek 
A panaszok megszőnnek, majd ismételten jelentkeznek. 
Terápia: ismételt vizsgálat a compressio ismételt kialakulását valószínősíti, 
konzervatív kezelés, esetleg mőtét javasolt, de ilyenkor kevésbé számíthatunk jó 
klinikai eredményekre. 

3.3. Az interosseus és adductor izom atrophiaja olyan súlyos, hogy kezelésre sem tér 
vissza 
Terápia: EIP-I. interosseus transfer, 
I. MP desis, 
V. extensor propirus-interosseus transfer. 

4. Kezelés várható idıtartama / Prognózis: Típusos esetben 4-8 hét, izomatrophiaval járó 
esetben 1 év is lehet. 
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Készítette: a Magyar Kézsebész Társaság vezetısége a Traumatológiai Szakmai Kollégium 
egyetértésével 
I. Alapvetı megfontolások 

BNO S5630 A hüvelykujj feszítı-távolító izmai-inai sérülése az alkar szintjében 

  S5640 A kéz egyéb ujjai feszítı izmai-inai sérülése az alkar szintjében 

  S5650 Az alkar egyéb feszítı izmainak-inainak sérülése az alkar szintjében 

  S5670 Több izom és ín sérülése az alkar szintjében 

  S5680 Egyéb és k.m.n. izmok és inak sérülése az alkar szintjében 

  S6620 A hüvelyujj feszítı izmának-inának sérülése a csukló, kéz szintjében 

  S6630 A kéz egyéb ujja feszítı izma-ina sérülése a csukló, kéz szintjében 

  S6640 A hüvelykujj belsı izmainak-inainak sérülése a csukló, kéz szintjében 

  S6650 Egyéb ujj belsı izmainak-inainak sérülése a csukló és kéz szintjében 

  S6670 Többszörös feszítı izom és ín sérülés a csukló és kéz szintjében 

  S6680 Egyéb izmok és inak sérülése a csukló és kéz szintjében 

  S6690 K.m.n. izom és ín sérülése a csukló és kéz szintjében 
1. A protokoll alkalmazási/érvényességi területe 

Kézsebészet, ortopédia, traumatológia 
2. A protokoll bevezetésének alapfeltétele 

A szakmai kollégium illetékes tagozatának legitimációja 
Szakmai minimum feltételeknek megfelelı traumatológiai, ortopédiai vagy kézsebészeti 
osztály 

3. Definíciók 
A feszítıinak folytonosság-megszakadása amelyek lehetnek nyíltak és fedettek. Az ínsérülés 
szövıdhet a tapadási pont csontos sérülésével. A sérülés az érintett ín / inak / által mozgatott 
ízületek aktív nyújtási képtelenségével jár. 
3.1. Kiváltó tényezık 

Külsı vagy belsı mechanikai erık. Lehet nyílt, vagy zárt, direkt, vagy indirekt 
hatásra bekövetkezı. 

3.2. Kockázati tényezık 
Éles vagy roncsoló károsodást okozó direkt külsı erıbehatás. Ízületközeli sérülések, 
ficamok, ízületközeli törések, különösen radius distalis vég törései. Extrém terhelés. 
Krónikus synovitis, autoimmun kötıszöveti betegségek. Inak körül alkalmazott 
szteroid infiltráció. 

4. Panaszok/tünetek/általános jellemzık 
Direkt ,nyílt sérülésnél áthatoló sebzés az ín lefutásának megfelelıen, az ín által 
mozgatott ízület aktív nyújtási képtelensége. Zárt sérülésnél az említett aktív nyújtási 
képtelenség, érzékenység az ín fölött, esetlegesen tapintható folytonossághiány. 

5. A betegség leírása 
5.1. Érintett szervrendszer(ek): A kéz extrinsic és intrinsic feszítı apparátusa. 



5.2. Jellemzı életkor és nem: Nem jellemzı. Nyílt sérülések inkább a fiatalabb, aktív 
korosztályt érintik, zárt, indirekt sérülés idısebb életkorban, és speciális betegségek 
együttes meglétekor gyakoribb. 

II. Diagnózis 
1. Diagnosztikai algoritmusok: A biztos diagnózis felállításához az anamnézis, a fizikális 

vizsgálat és a rtg felvételek általában elégségesek, az ok tisztázására nagyon ritkán UH, 
illetve MRI vizsgálat is szükséges lehet. 

2. Anamnézis: Részletes anamnesis (sérülési mechanizmus). Helyszín, végzett tevékenység, 
ha van, a sértı eszköz meghatározása. 

3. Fizikális vizsgálatok: A páciens és a kéz fizikális vizsgálata az adott körülmények által 
lehetıvé tett legnyugodtabb viszonyok mellett. Vizsgálati sémák alkalmazása. 

4. Kötelezı (minimálisan elvégzendı) diagnosztikai vizsgálatok (felhasznált bizonyítékok, 
azok szintjei) 
Diagnosztikus jelek 

Aktív nyújtási képtelenség, deformitás. Nyílt sérülések esetén a seb elhelyezkedése, 
jellemzıi. Egyéb struktúrák károsodásának lehetısége. 
4.1. Laboratóriumi vizsgálatok: specifikus vizsgálat nincs, az ismert okok némelyike az 
alapbetegség miatt kóros laboreredményeket eredményezhet. 
4.2. Képalkotó vizsgálatok: 
Rtg felvételek 
A csontos sérülés kizárására kétirányú célzott röntgen felvétel készítése 
UH és MRI vizsgálat 
Lágyrész elváltozások kimutathatók 

5. Kiegészítı diagnosztikai vizsgálatok (felhasznált bizonyítékok, azok szintjei) 
6. Differenciál diagnosztika 

Csont, ízületi sérülések, idegsérülések járhatnak hasonló tünetekkel, képalkotó eljárások, 
mőtéti exploráció pontosíthatja a diagnózist. 

7. Sérülésbeosztás zónák szerint 
I.    Zóna: a DIP ízület fölötti sérülések, hüvelyk IP ízület fölötti sérülések 
II.    Zóna: hosszú ujjak középperc, hüvelykujj alapperc 
III.    Zóna: PIP ízület fölötti sérülések (Boutonniere deformitás), hüvelyk MP ízület 

fölötti sérülések 
IV.    Zóna: proximalis phalanx fölötti sérülések, hüvelyk metecarpus fölötti sérülések 
V.    Zóna: MP ízület fölötti sérülések, hüvelyk CMC fölötti sérülések 
VI.    Zóna: a metacarpusok szintjében 
VII.    Zóna: a csukló szintjében 
VIII.    Zóna: alkar distalis szintje 
IX.    Zóna: alkar proximalis szintje (izomhas sérülés, idegsérülés lehetséges) 

III. Kezelés 
III/1. Fedett sérülés: 
Ujjakon-csontos komponens nélkül – DIP ízület fölött: konzervatív kezelés (Brooks győrő 6 

hét) 
PIP ízület fölött (centrális szár sérülés) nyújtott sínezés 
4 hétig, majd extensios rugós sín (Capener) 

csontos komponenssel – mőtét (fedett, vagy feltárás , repositio és tőzés) 
Inveterált esetben centrális szár rekonstrukció. 
IV.,V.,VI.,VII. zóna: mőtéti rekonstrukció, ínáthelyezés. 



III/2. Nyílt sérülés: 
Mőtéti kezelés. 
III/3. Mőtét 
1. A megfelelı egészségügyi ellátás szintje. 
2. Általános intézkedések 
3. Speciális ápolási teendık 
4. Sebészeti kezelés 

4.1. Mőtéti indikáció: A feszítıinak diagnosztizált sérülése, functio kiesése. 
4.2. Mőtéti elıkészítés: A kézsebészeti mőtéti elıkészítés általános szabályainak 

betartása mellett speciális elıkészítést nem igényel. 
4.3. Mőtéti érzéstelenítés: A mőtét az ujjakon a PIP ízülettıl distalis eseteknél 

vezetéses érzéstelenítésben végezhetı. A kézháton vagy több ujjon végzett 
mőtétnél javasolt általános vagy axilláris, regionalis localis anaesthesia 

4.4: Mőtét: Nyílt feltárásos, mindig kipólyázásos vértelenségben. A DIP, IP, illetve 
PIP ízület fölötti fedett sérüléseknél végezhetı mőtét az ízület fedett, nyújtott helyzető 
áttőzése amennyiben ez a rögzítést biztosabbá teszi. 
A mőtét lényege a sérült ínvégek izolálása, többszörös ínsérülés esetén identifikálása, 
majd az ínvégek egyesítése. Az I,II,III,IV,V,VI. zónában U öltésekkel, 4/0, vagy 3/0-s 
monofil felszívódó vagy nem felszívódó fonallal. A konnexus intertendineától 
proximalis sérüléseknél/VI. zóna proximalis harmada / tehermentesített varrat. A VII, 
VIII. zónában standard centrálisan vezetett hurkolt varrat (core suture), pl. Kessler, 
Tsuge végzendı. A VII. zónában gyakran sérül az extensor retinaculum, kívánatos a 
varrattól distalisan vagy proximalisan a rekonstrukció, megelızendı a feszítıinak 
csukló fölötti elıemelkedését. A IX. zónában izomhas adaptáció 4/0-s monofil 
felszívódó fonallal. A vérzéscsillapítás után réteges sebzárás, drain visszahagyásával, 
nyomókötés felhelyezésével. Külsı rögzítés az I, II. zóna sérülései után alumínium 
sínnel, ettıl proximalis sérüléseknél palmaris gipszsínnel, a csukló 40 fokos 
dorsalextensios helyzetében, az ujjak „safe-position” állásában. Nyílt, szennyezett 
sérüléseknél profilaktikus systhemás antibiotikus kezelés,tetanus elleni védıoltás. 
4.5. Posztoperativ teendık: 4–5 napig a kar elevatiója. 
A 3. posztoperatív héttıl fokozatosan aktív és passzív funkcionális kezelés, a 4. héten 
a rögzítés eltávolítható, az I,II zóna sérüléseinél a III/1.-ben leírtak szerint. 
4.6. Mőtéti kontraindikáció 
Az alkar, csukló, kéz területére lokalizálódó gyulladásos megbetegedés. 
Aktív gyulladásos bırfolyamat. 
A beteg rossz általános állapota, kooperáció hiánya. 
A mőtét nem végezhetı el ha a beteg a felvilágosítás után a mőtéti kezelést nem 
vállalja, illetve a mőtét biztonságos elvégzéséhez szükséges intézkedéseknek nem 
hajlandó alávetni magát 

IV. Rehabilitáció 
A rehabilitáció szükségességének paraméterei 
V. Gondozás 
1. Rendszeres ellenırzés: A rögzítés eltávolításáig hetente, majd az utókezelés alatt 3- 6 

hetente kontroll. 
2. Lehetséges szövıdmények 

A sebészi beavatkozás általános szövıdményei (sebfertızés, iatrogén sérülések) az ín 
varratának szakadása. 
A helyreállított ín környezetéhez való letapadása. 



Ízületi contracturák. 
A mozgásterjedelem beszőkülése 
2.1. Szövıdmények kezelése 

A fenti szövıdmények korai felismerése, azok mőtéti korrekciója infectio esetén 
korai feltárás (antibiotikum, lokális sebkezelés), sebgyógyulási zavarnál konzervatív 
sebkezelés, adott esetben mőtéti feltárás. Ínvarrat szakadása esetén reoperáció, 
rekonstrukció. Ínfelszabadítás, ízületi mozgás-felszabadítás. 

3. Kezelés várható idıtartama/Prognózis: Az ínvarrat konszolidálódása általában 4 hét, a 
rögzítés eltávolítása után 4–8 hetes functionalis utókezelés. Amennyiben 3 hónapos 
utókezelés után sem kielégítı a functio, a 3. Pontban felsorolt mozgásfelszabadító 
beavatkozások szükségességét mérlegelni kell. 

VI. Irodalomjegyzék 
1.    Renner (szerk.)Traumatológia 2003.Medicina,Budapest 
2.    Gaál Csaba: Sebészet, Medicina 2010 
3.    Green: Operative Hand Surgery Churchill-Livingstone 3d ed. 1993 
4.    Lister:THE HAND Diagnosis and Indications Churchill-Livingstone 1993 
5.    Oberlin:Manule de Chirurgie du Mambre Superieur Elsevier 2000 
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(radiocarpalis, radioulnaris, intercarpalis, carpometacarpalis, metacarpophalangealis, 
interphalangealis) 
Készítette: a Magyar Kézsebész Társaság vezetısége az Ortopédiai Szakmai Kollégium 
egyetértésével 
I. Alapvetı megfontolások 
BNO    M1500 Elsıdleges, általánosult (osteo-)arthrosis 
    M1510 Heberden-csomók (arthropathiával) 
    M1520 Bouchard csomók (arthropathiával) 
    M1530 Másodlagos többízületi arthrosis 
    M1540 Erosiv osteoarthrosis 
    M1580 Egyéb polyarthrosis 
    M1590 Polyarthrosis, k.m.n. 
    M1800 Az I. carpometacarpalis ízület kétoldali elsıdleges arthrosisa 
    M1810 Az I. carpometacarpalis ízület egyéb elsıdleges arthrosisa 
    M1820 Az I. carpometacarpalis ízület kétoldali posttraumás arthrosisa 
    M1830 Az I. carpometacarpalis ízület egyéb posttraumás arthrosisa 
    M1840 Az I. carpometacarpalis ízület egyéb, kétoldali, másodlagos arthrosisa 
    M1850 Az I. carpometacarpalis ízület egyéb, másodlagos arthrosisa 
    M1890 Az I. carpometacarpalis ízület arthrosisa, k.m.n. 
    M1900 Egyéb elsıdleges arthrosis 
    M1910 Egyéb ízületek posttraumás arthrosisa 
    M1920 Egyéb másodlagos arthrosis 
    M1980 Egyéb, meghatározott arthrosis 
    M1990 Arthrosis, k.m.n. 
1. A protokoll alkalmazási, érvényességi területe 
−€€€€Ortopédia, kézsebészet, traumatológia, reumatológia, radiológia 
−€€€€Családorvos-kompetenciaszintnek megfelelıen 
2. A protokoll bevezetésének alapfeltétele 
−€€€€a szakmai kollégium illetékes tagozatának legitimációja 
−€€€€Ortopéd és traumatológiai szakmai minimumfeltételeknek megfelelı ellátás szerint 
3. Definíció 
A kéz valamelyik ízületének: radiocarpalis, radioulnaris, intercarpalis, carpometacarpalis, 
metacarpophalangealis vagy interphalangealis ízületének felszínét borító hyalinporc fokozatos 
pusztulása, mely végsı stádiumában az ízület teljes porcfosztottságához vezet. A 
porcfelszínen kívül érintett még az ízületi tok, a synovialis hártya és az ízületet stabilizáló 
szalagok. 
3.1. Kiváltó tényezık (A szintő evidencia: 1, 7, 8, 9, 10, 14, 20, 23, 27) 
Számos oka lehet, mind idiopathias, mind traumás. A kéz ízületeinek primer arthrosisának 
pontos kóreredete tisztázatlan, kialakulásának idıpontja genetikailag determinált, de exogén 
tényezık, mint a foglalkozás, mindennapi igénybevétel is jelentıs szereppel bír. A kezeletlen 
idiopathias avascularis kéztıcsont necrosis úgymint a Kienböck vagy a Preiser betegség 



radiocarpalis arthrosishoz vezetnek. A veleszületett Madelung deformitás radiocarpalis, 
ulnocarpalis és distalis radioulnaris ízületi (DRUJ) károsodáshoz vezetnek. Az életkor 
elırehaladtával a porcsejtek funkciója változik, proteoglycanok termelése lecsökken, így a 
porc collagén hálózatának integritása sérül, víztartalma csökken. Epidemiológiai adatok 
alapján a nagyízületek artrózisához képest a kéz kisízületeiben gyakrabban fordulnak elı 
artrózisos elváltozások. Az úgynevezett secunder arthrosis, prearthroticus elváltozások és 
egyéb betegségek következményei. 
3.2. Kockázati tényezık (B típusú evidencia – 1, 7, 10, 12, 14, 17, 20, 27) 
A leggyakoribb kockázati tényezıket az úgynevezett prearthroticus elváltozások jelentik. 
Posttraumás állapotok 
Álízülettel gyógyult kéztıcsont törés (pl. os scaphoideum-SNAC) 
Tengely deformitások (ízületbe hatoló vagy tengelyeltéréssel gyógyult distalis radius törés) 
Erıs fizikai munka, tartós mikrotrauma 
TFCC károsodás 
A kéz ízületeinek instabilitása (radiocarpalis, radioulnaris, intercarpalis, SLAC, 
carpometacarpalis, metacarpophalangealis stb.) 
Gyulladások (bakteriális arthritis) 
Idiopathias (nem traumás) állapotok 
Tengely deformitások (a radius congenitalis Madelung deformitása) 
Gyulladások (RA, JCA, specifikus és bakteriális arthritis) 
Kéztıcsont idiopathias avascularis necrosis (M.Kienböck, M.Preiser) 
Anyagcsere betegségek, csontdysplasiák (osteomalacia, Paget-kór, fibrosus dysplasia, 
dysplasia epiphysealis multiplex, stb.) 
Arthropathiák (neurogén, haemophiliás, köszvényes) 
Tumoros csuklóízületi destrukció, tumorszerő elváltozások 
4. Panaszok, tünetek, általános jellemzık 
Ízületi fájdalom mellett az ízületi duzzanat is megjelenik. A fájdalom kezdetben csak 
mozgáskor keletkezik, terhelésre fokozódik, majd a folyamat elırehaladtával nyugalomban 
sem szőnik. 
Ízületi mozgáskorlátozottság, mely a fájdalom megjelenése után progrediál. 
Az ízületi instabilitás a kéz bármely ízületében elıfordulhat. 
A kéz ízületi fájdalma és a mozgásbeszőkülés a kéz funkciójának csökkenését eredményezi, 
ami által a kéz szorítóereje is csökken. 
A csuklóízület mellett a nyeregízület betegszik meg leggyakrabban. 
5. A betegség leírása 
A degenerativ folyamatban a porcszövet károsodása a leginkább ismert. Ez rendszerint a 
leginkább igénybevett zónában kezdıdik, majd késıbb az elváltozás kiterjedése progrediál. A 
porc elvékonyodik, elveszti sima fénylı jellegét és sárgás barnán elszínezıdik. Felszíne 
felrostozódik, majd töredezik, fissurrák keletkeznek, késıbb porcfekélyek alakulnak ki. A 
folyamat elırehaladtával a porcfelszín fokozatosan lepusztul és a végállapot a porcfosztott, 
csontfelszín. Az ép porcszövet pusztulása során eljut a IV. stádiumú chondropathiának 
megfelelı állapotba. A széli területeken osteophyták alakulnak ki, csontban sclerosis, cysták. 
5.1. Érintett szervrendszer 
radiocarpalis ízület alkotásában résztvevı csontok, synoviális hártya, ízületi tok, szalagok 
radioulnaris ízület alkotásában résztvevı csontok, synoviális hártya, ízületi tok, szalagok 
intercarpalis ízület alkotásában résztvevı csontok, synoviális hártya, ízületi tok, szalagok 
carpometacarpalis ízület alkotásában résztvevı csontok, synoviális hártya, ízületi tok, 
szalagok 



metacarpophalangealis ízület alkotásában résztvevı csontok, synoviális hártya, ízületi tok, 
szalagok 
interphalangealis ízület alkotásában résztvevı csontok, synoviális hártya, ízületi tok, szalagok 
5.2. Genetikai háttér 
Nem ismert. 
5.3. Incidencia – Prevalencia– Morbiditás-Mortalitás 
Kiváltó okoktól függıen változik. 
5.4. Jellemzı életkor 
Mind a posttraumás, mind az idiopathias eredetőek bármely életkorban elıfordulhatnak. 
5.5. Jellemzı nem 
Mindkét nemben egyforma arányban. 
II. Diagnózis 
1. Diagnosztikai algoritmusok 
A beteg panaszai és az anamnézis alapján felmerülhet a betegség gyanúja. 
A társ- illetve alapbetegségeket kikérdezéssel, korábbi zárójelentésekkel vagy laboratóriumi 
vizsgálatokkal lehet bizonyítani. 
Képalkotó vizsgálattal kell bizonyítani a pathoanatómiai eltérést a kéz érintett ízületében. 
2. Anamnezis 
A klinikai tünetek megjelenése és intenzitása függ a kiváltó októl és az elváltozás mértékétıl. 
Fájdalom kezdetben csak az ízület mozgatásakor jelentkezik Késıbb a fájdalom fokozódhat, 
terhelésre. Az állandósult fájdalom elırehaladt folyamatot jelezhet, persistáló, ízületi 
duzzanattal kisérve. A fájdalom intenzitása függ a beteg egyéni tőrıképességétıl. Éles 
fájdalom jelentkezhet mérsékelt elváltozás mellett, máskor a súlyos degeneratív elváltozást a 
beteg hosszabb ideig mérsékelt fájdalommal tőri. A fájdalom az érintett ízületi résre 
lokalizálódhat, de több ízület is érintve lehet. 
Duzzanat megjelenése arthrosisban a degeneratív, levált porcrészletek indukálta synovitis 
következménye. Legtöbbször az egész ízület bedagad, az ízületben néha folyadék itapintható. 
A folyadékkal telt ízületet a beteg enyhén flectált helyzetben tartja, mivel az ellazított 
szalagok mellett mérsékeltebb a feszülés érzése. 
A tapintás már kezdeti arthrosisban is fájdalmas, ezzel pontosan lokalizálhatjuk az érintett 
beteg ízületet, esetleg az érintett ízületi résnek megfelelıen enyhébb-durvább crepitáció is 
észlelhetı. Megállapíthatjuk, hogy csak a radiocarpalis ízület vagy a distalis radioulnaris 
ízület vagy ezek kombinációja, esetleg valamelyik intercarpalis ízület degenerációjáról van 
szó. Vizsgáljuk azt is hogy a fájdalom a proximalis vagy a distalis kéztıcsontsorban van vagy 
esetleg ezek között. A bırhımérséklet emelkedés inflammált folyamatra utal. 
Mozgásterjedelem beszőkülés kezdetben csak idınként jelentkezik, késıbb csökken a flexió és 
extenzió végpontja, a széli exostosisok megjelenésével egyidejőleg. A rheumatoid arthritisben 
fájdalmas tenosynovitis alakulhat ki, ami nem csak lokálisan, hanem két három ízületet is 
áthidalva okoz funkciózavart. A mozgásterjedelem beszőkülése megnehezíti a kéz 
használatát. 
A csukló és a kéz kisízületének instabilitáshoz vezet a recidiváló folyadékgyülem kiváltotta 
tok és szalagrendszer lazulás. 
3. Fizikális vizsgálatok 
A kéz ízületeinek aktív és passzív mozgástartományának vizsgálata (flexio- extensio, a csukló 
ulnar- és radialductiója, a hüvelykujj oppositiója és valamennyi ujj ab- és adductiója). A kéz 
szorítóerejének meghatározása. A kéz sensibilitásának vizsgálata. A kézen inspectioval 
észlelhetı elváltozások (duzzanat, deformitás, hegek, bırelszínezıdés), valamint tapintási 
lelet (bırhımérséklet, arteria radialis és ulnaris pulzusok vizsgálata). 
4. Kötelezı diagnosztikai vizsgálatok (B szintő evidencia: 1, 10, 11, 20, 27) 



Anamnézis értékelése, fizikális vizsgálat, képalkotó diagnosztika, szükség esetén kiegészítve 
laboratóriumi (általános- ill ízületi puctatum) vizsgálattal. 
4.1. Laboratóriumi vizsgálatok 
Amennyiben a diagnozis alátámasztásához szükséges, végezhetı általános laborvizsgálat, 
speciális tesztek, továbbá az ízületi punctatum vizsgálata (általános és bacterilógiai 
szempontból). Az alap- illetve kísérı betegségek laboratóriumi eltérései segíthetnek a 
diagnózis pontosításában. 
4.2. Képalkotó vizsgálatok: (A szintő evidencia – 1, 7, 9, 10, 14, 17, 20) 
–    Kétirányú (A-P és oldal) rtg, esetleg 4 irányú csukló rtg radiocarpalis vagy intercarpalis 

érintettség esetén. Vizsgáljuk az ízületi rés beszőkülését, osteophyta képzıdést és/vagy a 
subchondralis sclerosis vagy cysta képzıdését. Figyelmet kell fordítani a capitatum fej 
vizsgálatára, ugyanis ez alkotja a fı ízületi felszint intercarpalisan. Ízületi instabilitas 
esetén esetén tartott röntgen készíthetı. 

–    Izotóp vizsgálat (fakultatív) 
–    MR (obligát – amennyiben az rtg negatív) (A szintő evidencia – 14) 
–    UH (fakultatív) 
–    CT, 3D CT (fakultatív) 
Lunatum malatia gyanúja esetén, amennyiben a hagyományos rtg és az izotóp vizsgálat 
eredménye negatív, MR elvégzése szükséges a korai diagnózishoz. Az izotóp vizsgálat esetén 
az elhalás okozta kiesést gyakran elfedi a következményes synovitis okozta dúsulás. 
UH akkor lehet indokolt, ha kíváncsiak vagyunk, hogy van-e folyadék az ízületben. A 
folyadék MR-en is jól látható. 
CT-re illetve 3D CT-re inkább a mőtétek tervezésekor lehet szükség. 
5. Kiegészítı diagnosztikai vizsgálatok 
A csuklóízületi diagnosztikában speciális lehetıség az ízületi arthroscopia, nem oly gyakran 
végzett beavatkozás, mint a térd vagy váll arthroscopia, de ugyanúgy jelenthet diagnosztikai, 
mint terápiás beavatkozást (ízület átöblítése, debridement stb.) is. (B típusú evidencia – 5,6) 

6. Differenciál diagnosztika 
A differenciáldiagnózisban az alábbi betegségek kerülnek szóba: 
infect arthritisek 
– pyogen 
– tuberculoticus 
– mycogen 
gyulladásos vagy reaktív arthritisek 
– systemas betegségek 
– sarcoidosis 
– synovitis villonodularis 
– synovialis chondromatosis 
anyagcsere betegségek ízületi megjelenéssel 
– amyloidosis 
– köszvény és más kristály indukálta arthropathiák 
– ochronosis 
arthropathiák 
– neurogen 
– metabolicus 
– haemophilias 
csontnecrosisok 



– os lunatum (M.Kienböck) 
– os scaphoideum (M.Preiser) 
posttraumás állapotok 
neoplasmák, csontdysplasiák 
– primer tumorok 
– áttétek 
– fibrosus dysplasia 
– M. Paget 
III. Kezelés 
III/1. Nem gyógyszeres kezelés 
1. A megfelelı egészségügyi ellátás szintje 
A szakmai minimumfeltételek alapján 
2. Általános intézkedések (B típusú evidencia – 1, 8, 9, 11, 14, 17) 
Konzervativ kezelési lehetıségek alkalmazása: gyógytorna, fizio-, balneo terápia, 
manuálterápia, magnetoterápia, psychoterápia, életmódterápia. 
3. Speciális ápolási teendık 
A kéz állapotától függıen ortézissel történı ellátása. 
4. Fizikai aktivitás 
Törekedni kell a mőtét utáni könyök, váll és lehetıség szerint a kéz aktív tornájára, mely 
kezdetben terhelés nélküli, majd késıbb a fokozatos terhelés mellett minél teljesebb fizikai 
aktivitást lehetıvé téve. 
5. Diéta (B típusú evidencia – 7, 11) 
Az egyéb társbetegségeknek megfelelıen. 
6. Betegoktatás (B típusú evidencia –1, 7, 11) 
Általános betegtájékoztató, felvilágosítás, tanácsadás, életmódterápia. 
A beteg részletes felvilágosítása mőtétrıl, a rehabilitációs tervrıl és a várható kimenetelrıl. 

III/2. Gyógyszeres kezelés (A szintő evidencia – 7, 11) 

1. A megfelelı egészségügyi ellátás szintje 
A szakmai minimumfeltételek alapján 
2. Speciális ápolási teendık 
Tekintettel arra, hogy steril gyulladásos folyamat eredménye a folyadékgyülem, csak fokozott 
óvatossággal és kiemelt sterilitás mellett végezhetı ízületi punkció. Hasonló megfontoltságot 
igényel az intraartikulási injekciós therapia. 
3. Ajánlott gyógyszeres kezelés 
A steroid és nonsteroid gyulladáscsökkentık mérséklik az ízületi exsudatum újratermelıdését, 
a fájdalmat enyhitik, de tartós alkalmazásuk mellett az arthrosis progrediálhat a jól észlelhetı 
és fenyegetı tünetek nélkül! Steroid injectio javallata az exsudativ synovitis, ha az ízületi 
folyadékgyülem NSAID-dal nem szőntethetı meg. Steril körülmények között adható. (B 
típusú evidencia – 7, 11) Kontraindikáció: bakteriális eredető synovitis. 
Per os, illetve intraartikulárisan alkalmazható chondroprotektiv szerek a kezdeti porclaesió 
esetén alkalmazhatók. A kezelés eredményessége csak a kiváltó ok egyidejő megszüntetésével 
remélhetı. (A típusú evidencia – 3) A konzervatív kezelés elınye az, hogy a betegség korai 
szakaszában a tünetek és panaszok jól befolyásolhatók. Elırehaladt arthrosisban viszont az 
izomerısítés és gyógytorna jó elıkészítıje az eredményes mőtéti megoldásnak. 
Kontraindikációk: gyógyszer- vagy hatóanyag túlérzékenység, NSAID nem adható peptikus 
ulcus, aktív gasztrointesztinális vérzés esetén, myasthenia gravisban nem adható 
izomrelaxáns. 



Lehetséges jelentıs interakciók: lítium, digoxin, glükokortikoidok, nifluminsav (Donalgin) 
együtt szedése a fenti gyógyszerekkel interakciót okozhatnak. 
4. Kiegészítı/alternatív gyógyszeres kezelés 
Gyógytorna, fizikoterápiás eljárások. 
5. Terápiás algoritmus 
Amennyiben a konzervatív módszerek nem segítenek a betegség stádiumától függıen 
többféle mőtéti beavatkozás ajánlható. 
III/3. M őtét 
1. A megfelelı egészségügyi ellátás szintje 
Járóbeteg ellátás: mőködési engedély alapján. 
2. Általános intézkedések 
Szokásos mőtét elıtti kivizsgálás lehetıség szerint ambuláns módon, a választott mőtéti 
idıpont elıtti hetekben. 
Aneszteziológiai ambulancián a beteg elızetesen jelenjen meg (esetleg bizonyos gyógyszerek 
szedését fel kell függeszteni 
A mőtét tárgyi feltételei 
    Kiemelt sterilitást biztosító mőtı, a szakmai minimumfeltételeknek megfelelıen 
felszerelve. 
A mőtétet vértelenségben kell végezni. 
A mőtét biztonságos kivitelezéséhez kézsebészeti mőszerkészlet. 
Az esetleges implantáció kivitelezéséhez szükséges speciális mőszerkészlet. 
A tervezett implantációs eszköz teljes méretválasztékából legalább egy sorozat. 
Leggyakoribb szövıdmények ellátásához szükséges mőszerek, implantátumok megléte. 
A mőtét személyi feltételei 
Minısített mőtéti eljárás, amelyet olyan ortopéd vagy kézsebész szakorvos végezhet, aki 
megfelelı kézsebészeti jártassággal rendelkezik, az adott kézmőtét kivitelezésében alapos, 
megfelelı szintő tapasztalatot szerzett. A mőtét elvégzésében olyan gyakorlattal kell 
rendelkeznie, amelynek birtokában nemcsak a mőtét biztonságos kivitelezésére képes, hanem 
alkalmas a mőtét során adódó szövıdmények, komplikációk ellátására is. 
Lehetıség szerint egy asszisztens. 
Anaesthesiológus orvos, anaesthesiológus asszisztens. 
További szakemberek: gyakorlott mőtısnı, és legalább egy gyakorlott mőtıssegéd. 
3. Speciális ápolási teendık 
A mőtétet követıen, a beteg általános belgyógyászati statusában felmerülı állapot-változások 
korrekciójának biztosítása. 
4. Sebészeti kezelés 
Prearthrosisos állapotokban végzett mőtétek 
A preventiv mőtétek célja az arthrosis kialakulásának megakadályozása. A beavatkozás 
jellege a kiváltó októl függ 
Friss trauma 
A kéz ízületeinek friss traumájánál lehetıség szerint az anatómiai viszonyok helyreállítására 
törekedjünk pl.: ízületi szalagsérülésnél, az ízületi szalag gyógyulásának biztosítása, különös 
tekintettel a csukló szalagsérüléseire, azon belül is a scapho-lunaris (SL) dislocatióra vagy a 
hüvelykujj MP-ízület zömében ulnaris collateralis szalagsérülésére, a kisízületi luxatiókra, 
vagy a radioulnaris (DRUJ) ízületre. Ilyenkor szükség szerint szalagvarratot, dróttőzést 
végzünk. 
Törés esetén reponáljuk a tört darabokat és gipsszel vagy implantatummal rögzítjük a reponált 
helyzetet. A tengelyeltéréssel gyógyult radiustörés esetében, amennyiben még nem alakult ki 



arthrosis a radiocarpalis (RC) ízületben, radius osteotomiát végzünk és beállítjuk a kívánt 
helyzetet. 
Az ízületek nyílt sebeit az infectió megelızése céljából a sterilitás szabályainak megfelelıen 
kell ellátni. 
(B szintő evidencia–7,11) 
Chondropathiák és arthrosisok esetében végzett mőtétek. 
Inveterált ízületi sérőlés 
Arthrosis radiocarpalis 
Arthrosis intercarpalis 
Csuklóízületi szalagsérülés, radioscaphoidalis-arthrosissal járó sajkacsont álízület SNAC 
(scaphoid nonunion advanced collapse), ritkábban a scaphoideum avascularis necrosisa esetén 
DISI (dorsiflexed intercalated segment instability) és ritkábban PISI (palmarflexed 
intercalated segment instability) alakulhat ki. Ezekben az esetben már nincs lehetıség az 
eredeti anatómiai viszonyok helyreállítására. Ilyenkor már a radioscaphoidealis ízületben 
arthrosis alakult ki, de a radiolunaris (RL) ízületben még nem. Ezt kihasználva intercarpalis 
arthrodesist végezhetünk, a sajkacsont eltávolításával. Lunatum malatia esetén stadiumtól 
függıen végezzük el a beavatkozásokat. (14) 
RS- arthrosissal és csuklócollapsussal nem járó sajkacsont álízület esetében spongiosa 
plasztikát és implantatiós rögzítést alkalmazunk. Bizonyos esetekben elegendı a csontspánnal 
töténı rögzítés. A sajkacsont distalis törései esetén vascularisalt csontspan beültetését 
implantatiós technikát alkalmazva alkalmazhatunk. 
Érdemes valamennyi elıbb felsorolt beavatkozást Wilhelm szerinti szelektív 
denervatióval kiegészíteni, mely elıtt helyi érzéstelenítéses tesztet végzünk. 
Az elırehaladott, mind a radiocarpalis, mind az intercarpalis ízületet érintı arthrosis 
esetében csuklóízületi arthroplastika vagy a csuklóízület teljes elmerevítése végezhetı egyéni 
elbírálás alapján. Fizikai munkásoknál elınyösebb a csuklóarthrodesis. (B típusú evidencia–7, 
11, 19) 
Arthrosis radioulnaris 
A distalis radioulnaris ízület invetaralt sérülése esetén a distalis radioulnaris ízület 
arthrodesisét végezhetjük el Sauvé-Kapandji szerint, vagy az ulnafejet részlegesen vagy 
teljesen resecaljuk. Protézistis helyezhetünk az ulnafejre. (B szintő evidencia–7, 11) 
TFC (triangular fibrocartilage complex) sérülés gyanúja esetén csuklóízületi 
arthroscopia végezhetı és hasonlóan a térd arthroscopiához, a szakadt részt resecaljuk. 
Elırehaladott, DRUJ-ban kialakult arthrosis esetében ulnafej resectió végezhetı. (B szintő 
evidencia–7, 11) 
Arthrosis carpometacarpalis 
A leginkább érintett ízület a hüvelykujj nyeregízülete. Jó eredménnyel jár az os trapezium 
resectiója interpositiós arthroplasztikával (palmaris longus, flexor carpi radialis ingomolyag) 
kiegészítve vagy az innal (FCR) történı felfüggesztéses plasztika. Az os trapezium 
eltávolítása után szilikonprotézis is beültethetı. A nyeregízület arthrodeise csak akkor 
végezhetı, ha az STT-ízület ép. (B szintő evidencia–7, 11) 
Arthrosis metacarpophalangealis 
Synovectomia vagy arthroplastica végezhetı. A hüvelykujj MP ízületi arthrosisa, subluxatiója 
esetén MP ízületi arthrodesis javasolt. (B szintő evidencia–7, 11, 18) 
Arthrosis interphalangealis 
-proximalis 
PIP-ízületi arthrodesis vagy arthroplastica végezhetı. (B szintő evidencia–7, 11, 18) 
-distalis 



Heberden csomók kialakulása esetén a cysták és osteophyták eltávolítása, legtöbbször DIP-
ízületi arthrodesissel kiegészítve. (B szintő evidencia–7, 11) 
Idiopathias (nem traumás) állapotok 
Rheumatoid arthritis (RA) vagy polyarthritis chronica progressziva (PCP) esetében 
Steinbrocker stadiumtól függıen korai stadiumban (I–II) synovectomia és szelektív 
denervatió, késıi stadiumban (III–IV) arthrodesis vagy arthroplastica végezhetı egyéni 
elbírálás alapján. (B szintő evidencia–7, 11) 
Kéztıcsont idiopathias avascularis necrosisa esetén, ha a betegség az os lunatumot érinti, a 
stadiumtól függıen radiusrövidítés, revascularisatio, intarcarpalis arthrodesis (STT), 
proximal row carpectomia csuklóízületi szelektív denervatióval kiegészítve 
vagy arthroplastica esetleg total csukló arthrodesis végezhetı. 
Ha a betegség a sajkacsontot érinti, az elhalt sajkacsontot eltávolítjuk és intercarapalis 
arthrodesist vagy proximal row carpectomiát vagy csuklóízületi arthroplasticát vagy teljes 
csuklóízületi arthrodesist végezhetünk. 
Tengely deformitások pl.a radius congenitalis Madelung deformitása esetén az epiphysisfuga 
lezáródása után radius ékosteotomia vagy radioulnaris arthrodesis végezhetı a panaszoknak 
megfelelıen. 
(B szintő evidencia–7, 11) 
Az anyagcsere betegségek, csontdysplasiák és egyéb arthropathiák (neurogén, haemophiliás, 
köszvényes) valamint a tumoros csuklóízületi destrukció, tumorszerő elváltozások kezelése 
etiológiától függıen szakmai protokollok alapján történik: bakteriális arthritis esetében 
megfelelı antibiotikum terápia, osteomalatia, köszvény esetében anyagcsere zavar rendezése. 
(B szintő evidencia–7, 11) 
4.1. Általános mőtéti indikációk 
A kéz arthrosisainak sebészi kezelése indokolt, amikor a konzervatív kezelésre nem csökken a 
fájdalom, terhelési nehezítettség, a mozgástartomány beszőkülés, instabilitás (tok és 
szalagrendszer meggyengülése), valamint a következményes izomatrophia – már nem 
tolerálható életminıség-csökkenést eredményez a beteg életvitelében és a sebészi beavatkozás 
eredményességének megítélése meghaladja a kockázati tényezık mértékét. 
A beteg panaszai, a klinikai tünetek és a képalkotó eljárásokkal készített felvételek alapján az 
ízület funkciója, konzervatív kezeléssel, vagy más eljárással helyre nem állítható. 
A csukló vagy a kéz kisízületeinek arthroplasticája vagy arthrodesise akkor jön számításba 
amikor a funkcióromlás hátterében olyan morfológiai elváltozás szerepel, amelyet 
konzervatív kezelési eljárásokkal eredményesen befolyásolni nem tudunk és további javulás 
már nem várható. Ezért a jelentısen degenerált vagy destruált ízületek esetében gyakran a 
rehabilitáció egyik lehetısége az endoprothesis beültetés vagy az interpositiós arthroplastica 
vagy az arthrodesis. 
Az endoprothesis beültetés megítélését differenciált módon kell kezelni: a klinikai tünetek, 
radiológiai eltérések és az intraoperativ lelet összehangolásával. 
4.2. Mőtéti kontraindikáció 
Általános tényezık: 
– A beteg kooperálóképességének hiánya. Amennyiben a beteg képtelen a postoperatív 
együttmüködésre az operatır és a gyógytornász utasításainak végrehajtására. A várható 
komplikációk leküzdése után az eredmény rosszabb lehet, mint a kiindulási állapot. Ezekben 
az esetekben alternatív megoldást kell keresni. Ez lehet ortézis viselete, vagy konzervatív 
kezelés. 
Abszolút kontraindikáló tényezık. 
– Aktiv szeptikus állapot. 
– Súlyos végtagkeringési zavar. 



Ilyenkor a sebésznek le konzervatív kezelést kell alkalmaznia 
4.3. Mőtéti elıkészítés 
Általános belgyógyászati kivizsgálás, szükség szerinti szakorvosi konzíliumokkal kiegészítve. 
Anaesthesiologiai protokoll szerinti elıkészítés. 
Antibiotikus profilaxis rizikófaktortól függıen 
4.4. Mőtéti érzéstelenítés 
Anaesthesiologiai protokoll leírása szerint 
4.5. Mőtét 
A mőtét kivitelezése a mőtéttechnikai leírásoknak megfelelıen: 
– A beteg asztalra történı fektetése, rögzítése, az operálandó kar karasztalra történı helyezése 
– A karra vértelenítı madzsettát helyezünk 
– A mőtéti területen a bır szırtelenítése és fertıtlenítése. A sterilitás szabályainak 
betartásával az operálandó terület izolálása 
– Az ízület feltárása, az ismert mőtéttechnikai leírásoknak megfelelıen. 
– Az adott mőtét elvégzése 
– Drainek behelyezése, rögzítése, majd rétegs sebzárás. 
– A seb környékének lemosása, fertıtlenítése, steril fedése. 
– A végtagra rugalmas pólya felhelyezése, karfelpolcolás 
4.6. Posztoperatív teendık 
Az ortopédiai mőtétek utáni szokásos teendıkre van szükség: posztoperatív megfigyelés, 
fájdalom csillapítás, kézfelpolcolás, az operált végtag keringésének megfigyelése, szoros 
kötés esetén a kötés lazítása, folyadék- és elektrolit pótlás, stb. 
Az alapbetegség kiegészítı speciális gyógyszerelése 
A mőtét menetének részletes leírása 
A mőtéti leírás csatolása a kórlaphoz 
A beültetett implantatum helyzetének ellenırzése képalkotó eljárással, legkésıbb 48 órán 
belül 
5. Fizikai aktivitás 
A gyógytorna kezelés megkezdése elıtt orvosi vélemény szükséges, hogy a mőtéti 
körülmények függvényében, egyéni megítélés és mérlegelés alapján, a beteg az operált 
végtagját teljes erıvel mikortól terhelheti. 
Elsı nap a terhelés nélküli torna a mőtét típúsától függıen már elkezdhetı. 
(B szintő evidencia – 7, 11) 
Kontroll vizsgálatok alapján egyénileg meghatározott fokozatos terhelési program szerint. 
6. Diéta 
Általános, vagy belgyógyászati indikációnak megfelıen, dietetikai elıírások szerint. 
7. Betegoktatás 
Általános betegtájékoztató szerint. 
Implantátum egyedi elıírásainak megfelelıen. 
Gyógytornász utasításainak megfelelıen. 
IV. Rehabilitáció 
A gondos mőtéti tervezés és kivitelezés döntı a végeredmény szempontjából. Gyakran több 
mőtétre van szükség. A mőtétet mindig szakszerő utókezelésnek kell követnie. Szükséges a 
beteg részletes tájéloztatása a rehabilitációs tervrıl, a mőtétrıl és arról, hogy milyen 
eredményre számíthat. 
Késıi rehabilitáció 



A beteg állapotának folyamatos ellenırzése, utánkövetése, s amennyiben szükséges 
utókezelésre, gyógytornára utalása, otthoni ápolás elısegítése, sz.e. gyógyszeres kiegészítı 
kezelés. 
V. Gondozás 
1. Rendszeres ellenırzés 

A beteg általános mozgásszervi állapotának, az operált ízület rendszeres felügyelete, 
utánvizsgálata szükséges a mőtétet követı 1–6 héten, majd fél év, egy évvel késıbb. A 
hosszabb utánkövetés ízületi implantatumok beültetése esetén szükséges, hasonló képen, 
mint a nagy ízületeknél. 
Röntgenkontroll közvetlen mőtét után, 1–3 hónap és 1 év múlva, illetve panasz esetén és 
az operáló osztály útmutatása szerint. 

2. Megelızés 
Bekövetkezı állapotromlás esetén haladéktalan beavatkozás szükséges: utókezelés, 
rehabilitáció, sz.e. reoperáció. 

3. Lehetséges szövıdmények: 

Intraoperatív szövıdmények: – vérzés 

– ideg, ér, ínsérülés 

Postoperatív szövıdmények: – feltárást igénylı haematóma képzıdés 

– keringészavar, lebenyelhalás 

– lebenylelökıdés 

– korai infectio, sebgyógyulási zavar 

Késıi szövıdmények: – késıi infectió 

– álízület 

– lemeztörés 

– kilazulás 
4. A szövıdmények kezelése 

A kialakult és észlelt szövıdmény azonnal megkezdett kezelése szakmai protokollok 
útmutatásai alapján. 
Az intraoperatív észlelt szövıdmény mőtıben történı ellátása, vérzéscsillapítás. A 
postoperatív szakban észlelt haematóma mőtıben, steril körülmények között történı 
kiürítése. Infectió gyanúja esetén a mőtéti terület feltárása, tenyésztésvétel, seböblítés, 
drain, antibiotikus kezelés elkezdése. Bırnecrosis esetén debridement. A seb feltisztulása 
után a bırhiányos felület plasztikázása. 
Általános gyógyszer tájékoztató szerint. 

5. Kezelés várható idıtartama/prognózis 
A praearthrosisos állapotok korai felismerése és kezelése esetén a prognózis jó. 
Késıi felismerés és beavatkozás esetén pl. RA, SL-instabilitás, SLAC-wrist, SNAC-
wrist, lunatum malatia, nyeregízületi arthrosis, inveteralt MP-ízületi szalagszakadás, nem 
korrekten ellátott ízületbe hatoló törések, ízületi infectio, DRUJ szalagsérülés esetén a 
prognózis rosszabb. 
A beteg egyedi mozgásszervi statusából következıen egyedi felépülési prognózist kell 
megállapítani, amelyben törekedni kell az életminıség javításának legrövidebb, de 
legbiztosabb módjára. 

6. Az ellátás megfelelısségének indikátorai 



A mőtött beteg általános és speciális mozgásszervi állapotának dokumentálása a 
kórlapban a mőtét elıtt, hazabocsátáskor, valamint az utánvizsgálatok során is. 
Mőtét utáni fájdalommentesség, mozgástartomány. 
Életminıség és ízületi funkció meghatározása nemzetközi kérdıivek alapján 
Septicus komplikációk gyakorisága 
Betegállományban töltött napok, betegségi nyugdíjazás, mint a gyógyeredmény minıségi 
mutatói 
Protézis túlélési idı/lazulási arány vizsgálata 
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Készítette: a Magyar Kézsebész Társaság vezetısége a Traumatológiai Szakmai Kollégium 
egyetértésével 
I. Alapvetı megfontolások 
    BNO M6740 Ganglion 
1. A protokollok alkalmazási / érvényességi területe 
2. A protokollok bevezetésének alapfeltétele 
3. Definíció 

A kéz és a csukló tájékán elhelyezkedı, synoviális szövetbıl kiinduló (ízületi tok, ín, 
ínhüvely) mucintartalmú pseudotumort ganglionnak nevezzük. 
3.1. Kiváltó tényezık 

Létrejöttében synoviális herniációt, ínhüvely szakadást, embrionális sejtek 
maradványainak szaporodását, a synoviális membrán kinövéseit, illetve a 
normális anatómiához tartozó burzák, valamint degenerációs cysták módosulásait 
vetik fel, de inkább nevezhetı a kórkép eredete ma is ismeretlennek. 

4. Panaszok/Tünetek/Általános jellemzık 
Általában nem, vagy alig okoz panaszt, de növekedésénél, illetve elhelyezkedésénél 
fogva fájdalom, kellemetlenség érzés, a nervus medianus és nervus ulnaris nyomása 
esetén érzés- és mozgás zavarok észlelhetık. 

5. A betegség leírása 
5.1. Incidencia/Prevalecia/Morbiditás/Mortalitás Magyarországon: A kéz lágyrész 

tumorainak mintegy 70%-át teszi ki. 
5.2. Jellemzı életkor: Leggyakoribb a 2. és a 4. dekád között. 
5.3. Jellemzı nem: Nıkben 3x gyakoribb, mint férfiakban. 

6. Gyakori társbetegségek: 
Predilectiós helyei a csukló feszítı oldala, illetve a hajlító ínhüvelyek mentén való 
elıfordulás, de a kéz és csukló bármelyik ízülete mentén kialakulhat. 
Gyakrabban fordul elı a 2.3- carpometacarpalis ízületek degeneratív elváltozása, De Quervain 
betegség (Tenosynovitis stenosans), valamint a DIP ízületek Hebereden csomóinak jelenléte 
esetén. 
II. Diagnózis 
A csomó kozmetikai megjelenése, valamint a fájdalom tereli a gyanút rá. A rtg-felvétel 
csaknem mindig negatív, de intraossealis cysták esetenként megfigyelhetık. 
Fizikális és ultrahang vizsgálattal a diagnózis egyértelmően felállítható. 
1.    Diagnosztikai algoritmusok: fizikális vizsgálat, rtg-felvétel, Ultrahang vizsgálat. Kétes 

esetben, ideg kompresszió esetén CT vagy MRI is végezhetı 
2.     Anamnézis: trauma az elızményben csak 10%-ban mutatható ki, többnyire inkább 

gyakrabban elıforduló mikrotraumák fordulnak elı. 
3.     Fizikális vizsgálatok: a kéz szokásos fizikális vizsgálata elvégzendı, amely a ganglionon 

kívül a kéz más részeire is terjedjen ki. Az észrevehetı elváltozásokon kívül a kéz minden 
ízületének mozgását, az izmok, inak funkcióját, valamint az érzést is vizsgálni kell. 
A kórképnek nincsenek laboratóriumi jellemzıi. A laboratóriumi vizsgálatokat a végzendı 
mőtéti beavatkozás, illetve az anaesthesia módja szabja meg. 

III. Kezelés 



III/1 . Nem gyógyszeres kezelés 
Általános intézkedések 
A magas mőtéti recidíva szám miatt korábban több nem operatív kezelési módszer is 
kialakult. A kézzel vagy könyvvel való szétpukkasztástól a injekciós, sclerotizáló kezelésig. A 
ganglionok leszívása, illetve feltöltése különösen a palmaris oldalon veszélyes lehet a fontos 
képletek jelenléte miatt. 
III/2. Gyógyszeres kezelés: nincs 
III/3. M őtét 
Sebészeti kezelés 
1. mőtéti indikáció:  
A mőtét elvégzése csaknem mindig indikált. Mőtét indikált minden olyan esetben, amikor a 
ganglion esztétikai megjelenése folytán a beteget zavarja, illetve ha a szomszédos képletek 
nyomása folytán bármilyen tünetet okoz, vagy fájdalom jelentkezik. Biztos diagnózis esetén, 
malignitás hiányában azonban a mőtét halasztható a beteg által kért idıpontra. 
Kontraindikációk 
A beteg rossz általános állapota, szeptikus góc a környéken. 
A kéz ganglionjainak leghatásosabb kezelési módszere a mőtéti eltávolítás. 
2. mőtéti érzéstelenítés: 
A mőtétet jó érzéstelenítésben, kipólyázásos vértelenítésben, kézsebészeti mőszerekkel, 
kézsebészetben jártas orvos által javasolt elvégezni. A szomszédos képletek kipreparálása 
érdekében nagyító szemüveg illetve operációs mikroszkóp jelenléte is szükséges lehet. 
3. mőtét: 
A metszést a kézsebészetben használt engedélyezett metszési vonalaknak megfelelıen kell 
vezetni. A gangliont teljes egészében, eredésérıl leválasztva kell kiirtani a recidívák 
elkerülése érdekében. A vértelenítésben végzett mőtét végén a leszorítás felengedése után 
vérzéscsillapítást kell végezni. Sikeres vérzéscsillapítás után drain nélkül, vagy kis bırdrainek 
felett zárjuk a sebet. 
Amennyiben ízületi tok kimetszésére is sor került, átmenetileg gipszrögzítés felhelyezésére is 
sor kerülhet 8–10 napra. 
4. postoperatív teendık:  
Az eltávolított anyagot szövettani vizsgálatra kell küldeni. 
IV. Rehabilitáció 
A rehabilitáció, szükségességének paraméterei 
Mőtét után a ganglion elhelyezkedésétıl függıen kéztornában jártas gyógytornász 
segítségével a kéz ízületeinek szisztémás bemozgatása javasolt az esetleges contractúrák 
elkerülésének érdekében. 
V. Gondozás 
1. Rendszeres ellenırzés: A varratot a 8–10 napon javasolt eltávolítani. 
2. Lehetséges szövıdmények 
Intraoperatív: 
Postoperatív: haematoma, sebszél necrosis, lebeny necrosis, sebszétválás, infectio 
VI. Irodalomjegyzék 
1.    Gaál Csaba: Sebészet, Medicina Bp. 2010. 
2.    Green, D.: Operative Hand Surgery 1989-2006 Churchill Livingstone 1993 
3.    Renner, A.: Traumatológia. Budapest 2000. Medicina. 
Kapcsolódó internetes oldalak 
http://www.arsmedica.hu/ganglion-mutetek.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ganglion_cyst 



http://www.assh.org/Content/NavigationMenu/PatientsPublic/HandConditions/GanglionCysts
/Ganglion_Cysts.htm 
A szakmai protokoll érvényessége: 2014. június 30. 
VII. Melléklet  
1. Érintett társszakmákkal való konszenzus: 

ortopédia, plasztikai sebészet, fizikotherápia, gyógytornászok 
2. Megjelenési formák: 

Dorzális csukló ganglion 
Voláris csukló ganglion 
Voláris hajlító ínhüvelyi ganglion 
Mukozus cysta (DIP ízület) 
Ritkább elhelyezkedéső ganglionok 

Carpometacarpalis ízületi dudor 
PIP ízületi ganglion 
Extenzor ín ganglion 
Elsı feszítı ínhüvelyi ganglion 
Carpalis csatorna ganglion 
Ulnar tunnel ganglion 
Intraossealis ganglion 
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Készítette: a Magyar Kézsebész Társaság vezetısége az Ortopédiai Szakmai Kollégium 
egyetértésével 
I. Alapvetı megfontolások 
BNO     Q6810    A kéz veleszületett deformitása 
    Q6880    Egyéb meghatározott veleszületett csont-izom deformitások 
    Számfeletti ujjak (polydactilia) 
    Q6900    Járulékos ujj(-ak) 
    Q6910    Járulékos hüvelykujj(-ak) 
    Q6990    Polydactylia, k.m.n 
    Összenıtt ujjak (syndactilia) 
    Q7000    Összenıtt ujjak 
    Q7010    Úszóhártyás ujjak 
    Q7040    Polysyndactylia 
    Q7090    Ujjak összenövése, k.m.n. 
    A felsı végtag redukciós defektusai 
    Q7100    A felsı végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya 
    Q7110    A felkar és alkar veleszületett hiánya, a kéz meglétével 
    Q7120    Mindkét alkar és kéz veleszületett hiánya 
    Q7130    Kéz és ujj(-ak) veleszületett hiánya 
    Q7140    Az orsócsont megrövidülése 
    Q7150    A singcsont megrövidülése 
    Q7160    Rákolló-kéz 
    Q7180    A felsı végtag(-ok) egyéb redukciós defektusai 
    Q7190    A felsı végtag redukciós defektusa, k.m.n. 
    Nem meghatározott végtag redukciós defektusai 
     Q7300    Nem meghatározott végtag(-ok) veleszületett hiánya (Amelia k.m.n.) 
    Q7310    Nem meghatározott végtag(-ok) proximális végének hiány 
        (Phokomelia k.m.n.) 
     Q7380    Nem meghatározott végtag(-ok) egyéb redukciós defektusai 
     Q7300    Nem meghatározott végtag(-ok) veleszületett hiánya 
     Q7310    Nem meghatározott végtag(-ok) proximális végének hiánya 
     Q7380    Nem meghatározott végtag(-ok) egyéb redukciós defektusai 
     Q7400    A felsı végtagok és vállöv egyéb veleszületett rendellenességei 
    Járulékos kéztıcsontok, Dysostosis cleidocranialis, Macrodactylia, Madelung-féle deformitás, 

Orsócsont-singcsont synostosis, Sprengel féle deformitás, 
Triphalangealis hüvelykujj 

    Q7430    Arthrogryposis multiplex congenita 
     Q7480    Egyéb meghatározott veleszületett végtagrendellenességek 
     Q7490    A végtag(-ok) k.m.n. veleszületett rendellenessége 



1. A protokoll alkalmazási, érvényességi területe 
Kézsebészet, ortopédia, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, plasztikai sebészet, radiológia, 
rehabilitáció, genetika. 
2. A protokoll bevezetésének alapfeltétele 
A betegség diagnosztikájának és terápiájának egységes szemlélete a kézfejlıdési 
rendellenességekkel foglalkozó szakmákban. 
3. Definíció 
Endogén és exogén okokra visszavezethetı embriót ért olyan károsodás, mely során az 
intrauterin életben a kéz fejlıdése zavart szenved, a kéz deformáltsága már születés után 
azonnal felismerhetı. Minden kézfejlıdési rendellenesség specifikus, más fejlıdési 
rendellenességgel társulhat. A Nemzetközi Kézsebészeti Társaság (International Federation of 
Societies for Surgery of the Hand) Swanson és munkatársai által (1976, 1983) kidolgozott 
beosztást használja, mely morfológiailag hét csoportba osztja a kéz fejlıdési 
rendellenességeit. (5, 7, 13) (A típusú evidencia) 
I. Részek kifejlıdésének zavara (arrest of development) 
II. Részek differenciálódási zavara (separation) 
III. Kettızıdés (duplications) 
IV. Túlnövekedés (overgrowth, gigantism) 
V. Alulnövekedés (hypoplasia) 
VI. Veleszületett lefőzıdési szindróma (constriction hand syndrome) 
VII. Generalizált csontvázdeformitás (skeletal abnormalities) 
3.1. Kiváltó tényezık 

Endogén (örökletes) és exogén (intrauterin életben ható károsító tényezık) okokra 
vezethetı vissza a kialakulásuk. (5,7,13) (A típusú evidencia) 
Endogén: Polydactylia (13-as kromoszóma trisomia), Brachydactylia (21-es 
kromoszóma trisomia), Hüvelykujj hiány (13q kromoszóma –syndróma), valamint a 
hasadtkéz is családi okokra vezethetı vissza. 
Exogén: A transversalis végtaghiányok kialakulása összefüggésbe hozható a 
menstruáció utáni 35–50. napon szedett altatók, nyugtatók pl Contergan káros 
mellékhatásával, ugyanis ebben az érzékeny szakaszban alakul ki a felsı végtag 
distalis része. (7, 11, 13) (A típusú evidencia) 

3.2. Kockázati tényezık 
Azoknál a szülıknél, akik gyermekén genetikai okokra visszavezethetı kézfejlıdési 
rendellenességet észlelnek, további gyermekvállalás esetén humángenetikai 
vizsgálat javasolt. (A típusú evidencia) (7, 11, 13) 

4. Panaszok, tünetek, általános jellemzık 
Csoportonként változnak. Az alábbiakban a Swanson által javasolt morfológiai felosztást 
ismertetjük. (5,7,13) (A típusú evidencia) 
1.    Részek kifejlıdésének zavara (arrest of development) 

A) Tranzverzális B) Longitudinális C) Intersegmentalis (phocomelia) 
váll     radialis sugár 
felkar     ulnaris sugár 
könyök     centrális sugár (hasadás) 
alkar 
csukló 
carpus 
metacarpus 



phalanx 
  
2.    Részek differenciálódási zavara (separation) 

A) Lágyrész érintettség B) Csontos érintettség C) Veleszületett tumorszerő elváltozás 
arthrogryphosis váll              haemangiómás 
váll      könyök synostosis     lymphaticus 
könyök és alkar alkari synostosis neurogen 
     csukló és kéz csukló és kéz     kötıszövetes 
– cutan syndactylia – ossealis syndactylia     csontos 
– camptodactylia – carpalis synostosis 
– thumb-in-palm – symphalangia 
–deviáló ujj – clinodactylia 

3.    Kettızıdés (duplications) 
egész végtag 
humerus 
radius 
ulna (tükör kéz) 
ujj 
– radialis polydaktylia 
– centralis polydaktylia 
– ulnaris polydaktylia 

4.    Túlnövekedés (overgrowth, gigantism) 
egész végtag 
a végtag egy része 
ujj (macrodaktylia) 

5.    Alulnövekedés (hypoplasia) 
egész végtag 
egész kéz 
metacarpus 
ujj 
– brachysyndactylia 
– brachydactylia 

6.    Veleszületett lefőzıdési szindróma (constriction hand syndrome) 
lefőzıdés 
acrosyndaktylia 
intrauterin amputáció 
a fentiek kombinációja 

7.    Generalizált csontvázdeformitás (skeletal abnormalities) 
kromoszóma abnormalitás 
más generalizált abnormalitás 

5. A betegség leírása 
Az alábbiakban sebészeti szempontból leggyakoribb kézfejlıdési rendellenességeket a 
következıképen csoportosíthatjuk. (5, 7, 13) 
(A típusú evidencia) 
– Syndactylia 
– Lefőzıdési szindróma 



– Hasadtkéz 
– Polydactylia 
– Oligodactylia 
– Méretbeli variációk 
– Veleszületett kontraktúrák és deviációk 
5.1. Syndactylia 

A kéz fejlıdése során az ujjak szétválása nem történt meg az intrauterin 6-8 héten, 
az ujjakat bırhíd és bizonyos esetekben csont köti össze. 
Formái:     Syndactylia cutanea 
    Syndactylia ossea 
    Komplikált syndactylia (más szindrómával társult) 

5.1.1. Érintett szervrendszer 
A kéz ujjai. Az ujjak összenövése alakilag lehet komplett és inkomplett. A másik 
felosztás azon alapszik, hogy milyen képletek érintettek az összenövésben, így 
megkülönböztetünk egyszerő (syndactylia cutanea) és komplex (syndactylia 
ossea) ujjösszenövést. Az utóbbi esetében gyakoribb a rendellenes ín, izom és 
neurovascularis elrendezıdés. (3, 5, 7) (A típusú evidencia) 

5.1.2. Genetikai háttér 
Autoszomális domináns öröklıdés. (3, 5, 7, 11, 13) (A típusú evidencia) 

5.1.3. Incidencia – prevalencia 
Kéz leggyakoribb fejlıdési rendellenessége, incidencia 1:1000 (11,13) (A típusú 
evidencia) 

5.1.4. Morbiditás, mortalitás 
Önállóan vagy más szindrómával együtt jelentkezik, Apert szindróma 
(Acrocephalosyndactylia), Hasadt kézhez társult syndactylia, Symbrachydactylia, 
Polysyndactylia (5, 7, 11, 13) (A típusú evidencia) 

5.1.5. Jellemzı életkor 
Születéskor már észlelhetı elváltozás. 

5.1.6. Jellemzı nem 
A fiúknál 70%-val gyakrabban fordul elı, mint a lányoknál (13) (B típusú 
evidencia) 

5.2. Lefőzıdési szindróma 
Amputációs csonkhoz hasonló felszín alakul ki a végtagon. Négy formája van, mely 
egyenként és együtt is elıfordulhat. 1/ egyszerő győrő leszorítás, 2/ győrő leszorítás 
a distalis rész deformálódásával lymphödémával vagy anélkül, 3/ győrő leszorítás a 
distalis rész lágyrész összeköttetésével, 4/ intrauterin amputáció 
(5, 7) (A típusú evidencia) 

5.2.1. Érintett szervrendszer 
Az ujjak dorzális oldala, kéz, alkar, felkar. A leszorítás lehet sekély vagy mély. A 
musculoskeletalis és neurovascularis képletek lehetnek elvékonyodottak vagy 
teljesen megszakítottak. 

5.2.2. Genetikai háttér 
Nagy valószínőséggel genetikai okokra vezethetı vissza, de az exogén faktorok 
szerepe sem kizárt. (5) (B típusú evidencia) 

5.2.3. Incidencia – prevalencia 
1:15 000 születéshez. (7) (B típusú evidencia) Magyarországi adat nem áll 
rendelkezésre. 

5.2.4. Morbiditás, mortalitás 



Acrosyndactyliával együtt járhat. (7) 
5.2.5. Jellemzı életkor 

Születéskor már észlelhetı elváltozás. 
5.2.6. Jellemzı nem 

Mindkét nemben egyforma gyakorisággal fordul elı. (7) (B típusú evidencia) 
5.3.    Hasadtkéz (centrális hypoplasia) 
5.3.1.    Érintett szervrendszer 

Enyhébb esetben csak a középsı ujj ujjpercei hiányoznak, a metacarpus érintetlen. 
Súlyosabb formában az egész középsı ujj sugara hiányzik és mély hasadás osztja 
ketté a kezet. A középsı ujjon kívül a győrős és a mutatóujj is hiányozhat. 
Rendszerint kétoldali, gyakran a láb is érintett, a meglevı részek normális méretőek, 
a legsúlyosabb esetben csak a kisujj érintetlen. Syndactylia lehet a szétvált ujjak 
között. 
(3, 5, 7, 13) (A típusú evidencia) 

5.3.2. Genetikai háttér Domináns öröklıdéső (5, 7, 11, 13) (A típusú evidencia) 
5.3.3. Incidencia – prevalencia, morbiditás, mortalitás 

0.4:10 000 születésre. (11) (B típusú evidencia) Magyarországi adat nem áll 
rendelkezésre 

5.3.4. Jellemzı életkor 
Születéskor már észlelhetı elváltozás. 

5.3.5. Jellemzı nem 
60%-ban gyakoribb fiúknál. (5) B-típusú evidencia) 

5.4. Polydactylia 
A kéz normálisan meglevı öt ujján kívül számfeletti ujj jelenik meg, mely lehet 
teljes ujj vagy csökevényes forma. 

5.4.1. Érintett szervrendszer 
– Radiális polydactylia: a hüvelykujj duplázódása 
– Centrális polydactylia: legtöbbször a mutató és a győrősujj duplázódása 
syndactyliával együtt. 
– Ulnáris polydactylia: duplázódott kisujj, gyakran kétoldali. 
– Tükörkéz: a radius és a hüvelykujj hiányzik, a carpus és az ulna duplázódott. A 7–
8 ujj normálisan fejlett, de flexióban akadályozott. A csukló és könyökmozgás 
zavart. A nervus ulnaris is duplázódott. (3, 5, 14) (A típusú videncia) 

5.4.2. Genetikai háttér 
13 kromoszóma trisomia (ulnaris polydactylia) (11,13) (A típusú evidencia) 

5.4.3. Incidencia – prevalencia 
A fehér népességnél 1:3.000 az élve születetteknél. A sötét bırő gyerekeknél 1.3% 
az ulnaris polydactylia incidenciája. (7) (B típusú evidencia) 

5.4.4. Morbiditás, mortalitás 
Több szervet érintı fejlıdési rendellenességgel járhat pl.: Ellis-van-Creveld- 
syndróma, Carpenter-syndróma (7) (B típusú evidencia) 

5.4.5. Jellemzı életkor 
Születéskor már észlelhetı elváltozás. 

5.4.6. Jellemzı nem 
Mindkét nemben egyforma gyakorisággal fordul elı. (5) (B típusú evidencia) 

5.5. Oligodactylia 
Ide soroljuk az ujjhiányt, az ujjsugár hiányt és a csökevényesen fejlıdı ujjat 
(hypoplasia). (5) 



5.5.1. Érintett szervrendszer 
Hüvelykujj hypolasia, aplasia (gyakran kétoldali) (3,5,7) (A típusú evidencia) Ujj 
hypoplasia vagy aplasia 

5.5.2. Genetikai háttér 
A hüvelykujj hiány a 13q kromoszómához köthetı. (5,7,11,13) A típusú evidencia) 

5.5.3. Incidencia – prevalencia 
Az IFSSH (International Federation of Societies for Surgery of the Hand) 
Veleszületett betegségek Bizottsága Lamb és munkatársai bevonásával felmérést 
végzett 1982-ben, a világ hét különbözı klinikájának adatait felhasználva és 
megállapították, hogy évente 18 deformitás esik 10 000 lakosra. Magyarországi adat 
nem áll rendelkezésre. (11, 3) (B típusú evidencia) 

5.5.4. Morbiditás, mortalitás 
A hypoplasia és a brachydactylia más csoportban is megtalálható, mint pl. 
syndactylia, clinodactylia, camptodactylia, duplikáció. (5,7,13) (A típusú evidencia) 
A hüvelykujj hypoplasiában több súlyosságú fokozatot lehet elkülöníteni: 1. a 
hüvelykujj csökevényes, de valamennyi anatómiai képlet megtalálható, 2. 
csökevényes, instabil hüvelykujj a thenár izom hiányával, 3. csökevényes 
hüvelykujj, az I. metacarpus hypoplasiás vagy részben hiányzik, 4. csökevényes 
hüvelykujj hiányzó I. metacarpussal, 5. teljesen hiányzik a hüvelykujj. (5, 7) (A 
típusú evidencia) 

5.5.5. Jellemzı életkor 
Születéskor már észlelhetı elváltozás. 

5.5.6. Jellemzı nem 
Mindkét nemben egyforma gyakorisággal fordul elı. (5) (B típusú evidencia) 

5.6. Méretbeli variációk 
Brachydactylia: mindhárom phalanx vagy csak a metacarpus csontos részének 
megrövidülése. 
Hüvelykujj triphalangia: két formája ismert, az egyik esetben a hüvelykujj a hosszú 
ujjakhoz hasonló és hiányzik vagy atrophiás a thenár izomzat (Dolichophalangia). A 
másik esetben a középsı perc a három phalanxból ék alakú és emiatt az oppositió, a 
kulcsfogás nehezített, a komisszúra is beszükült (Brachymesophalangia). 
Hyperphalangia: legtöbbször az alapperc harántirányú szegmentációja és 
brachymesophalangiával. A kéz funkciója jó. (5,7,13) (A típusú evidencia) 

5.6.1. Érintett szervrendszer 
A rövidülés kiterjedhet mindhárom phalanxra vagy a metacarpusra is. 

5.6.2. Genetikai háttér 
Brachydactylia (21-es kromoszóma trisomia) (5,7,11,13) (A típusú evidencia) 

5.6.3. Incidencia – prevalencia 
Az IFSSH (International Federation of Societies for Surgery of the Hand) 
Veleszületett betegségek Bizottsága Lamb és munkatársai bevonásával felmérést 
végzett 1982-ben, a világ hét különbözı klinikájának adatait felhasználva és 
megállapították, hogy évente 18 deformitás esik 10 000 lakosra. Magyarországi adat 
nem áll rendelkezésre. (11, 13) (B típusú evidencia) 

5.6.4. Morbiditás, mortalitás 
5.6.5. Jellemzı életkor 

Születéskor már észlelhetı elváltozás. 
5.6.6. Jellemzı nem 

Mindkét nemben egyforma gyakorisággal fordul elı. (5) (B típusú evidencia) 



5.7. Veleszületett kontraktúrák és deviációk 
Formái: Atipikus csontosodási zavar    Klinodactylia, 
Kirner-deformitás, 
Symphalangia, 
Madelung deformitás 
                     Kamptodactylia 
                     Macrodactylia 
                     Veleszületett synostosis 
                     Radial clubhand (dongakéz radius hiánnyal) 
                     Ulnar clubhand (dongakéz ulna hiánnyal) (7) 
5.7.1. Érintett szervrendszer 

Kéz, alkar, felkar 
5.7.2. Genetikai háttér 

Endogen és exogén hatások egyaránt szerept játszanak ezen betegségek 
kialakulásában. 

5.7.3. Incidencia – prevalencia 
Az IFSSH (International Federation of Societies for Surgery of the Hand) 
Veleszületett betegségek Bizottsága Lamb és munkatársai bevonásával felmérést 
végzett 1982-ben, a világ hét különbözı klinikájának adatait felhasználva és 
megállapították, hogy évente 18 deformitás esik 10 000 lakosra. Magyarországi adat 
nem áll rendelkezésre. (11,13) (B típusú evidencia) 

5.7.4. Morbiditás, mortalitás 
Betegségenként változik. 

5.7.5. Jellemzı életkor 
Születéskor már észlelhetı elváltozás. 

5.7.6 Jellemzı nem 
Betegségenként változik. 

II. Diagnózis 
1. Diagnosztikai algoritmusok 

Születés elıtti diagnózis 
A születés elıtti ultrahangos diagnózis egyre elterjedtebb, fıleg az aplasia esetében 
informativ. Ez lehetıséget ad a szülık felkészítésére már a születés elıtt. (11,13) (A 
típusú evidencia) 

2. Anamnézis 
A kéz fejlıdési rendellenességét már a szülıszobán észlelik. A születés utáni 
neonatológiai és gyermekgyógyászati vizsgálat során további fejlıdési 
rendellenességek után kell kutatni. Tisztázandó, hogy a családban fordult-e már elı 
kézfejlıdési rendellenesség, érhette-e az anyát a terhessége alatt külsı károsító 
tényezı. 

3. Fizikális vizsgálat 
A felsı végtagi veleszületett rendellenességek esetében alapos kivizsgálásra van 
szükség, mind a fizikális állapotot, mind a szellemi képességeket illetıen. 
3.1. Szenzibilitás vizsgálat. Általánosságban a veleszületett anomáliáknál normális a 

szenzibilitás. 
3.2. Mozgásfunkció vizsgálata. Izomerı, ízületek aktív és passzív 
mozgásterjedelme. 



3.3. A beteg általános és mentális képességei. A csökkent szellemi kapacitású 
gyermeknek is szüksége van a kézfunkcióra, ha lehetséges, akkor mindkét 
oldalon, de a funkcionális végeredmény a vártnál szerényebb lehet. 

3.4. A mobilitást befolyásoló gerincvelı vagy alsó végtag rendellenességei. Ilyen 
esetekben a felsı végtagra még fontosabb feladat hárul a segédeszközök 
használatával kapcsolatosan vagy az ágyból a kerekesszékbe történı átszállás 
során. Ehhez legalább egy aktív könyöknyújtásra alkalmas felsı végtaggal kell 
rendelkeznie. (13) 

4. Kötelezı diagnosztikai vizsgálatok 
4.1. Laboratóriumi vizsgálatok 

A diagnózishoz nem feltétlenül szükséges. 
4.2. Képalkotó vizsgálatok: 

A röntgen az újszülött korban még nem olyan informatív, mint késıbb néhány 
hónapos korban, a mőtétet megelızıen. Ekkor, ha csontot is érintı elváltozásra 
van gyanú, 2 irányú összehasonlító kéz-alkar röntgen felvétel készítése 
ajánlott. (5, 7, 13) (A típusú evidencia) 
Esetleg fénykép vagy videofelvétel a mőtét elıtti alaki és funkcionális 
elváltozás dokumentálására. (13) 
Angiographia: pl. syndactylia bizonyos formáiban a keringés tisztázása, mőtéti 
tervezés céljából. 
(5, 7, 8, 12) (A típusú evidencia) 
Doppler vizsgálat (13) 

4.3. Egyéb: 
A felsı végtagi anomália egy nagyobb fejlıdési rendellenesség része lehet. 
Erre is gondolnunk kell a vizsgálat során. Pl.: VATER asszociáció (vertebral, 
anal, tracheo.oesophageal, radial club hand) vagy a VACTERL (az elıbbi 
kombináció kiegészítve cardiális és renális anomáliával) (13) 

5. Kiegészítı diagnosztikai vizsgálatok 
Ld. még 4.3. Haematológiai vizsgálat ajánlott radial club hand esetében 
thrombocytopénia kizárása céljából. (13) 

6. Differenciál diagnosztika (A szintő evidencia – 27) 
–    Szüléskor elszenvedett plexus brachiális sérülés 
–    Kézsérülés. 
–    Lefőzıdési szindróma esetén a hypoplasticus ujj 

III. Terápia  
Általános kezelési elvek 
A cél a lehetséges maximális felsı végtagi funkció elérése, ami esetenként változik, de nem 
elhanyagolható a kozmetikai megjelenés sem. 
III/1. Nem gyógyszeres kezelés 
A típusú evidencia alapján: 
1. A megfelelı egészségügyi ellátás szintje 
A szakmai minimumfeltételek alapján 
2. Általános intézkedések: 
Neonatológai és gyermekgyógyászati kivizsgálás, a mőtéti idıpont meghatározása, a szülık 
felvilágosítása a kezelési lehetıségrıl. 
Speciális ápolási teendık: 
A korai felismerés és a kézsebészetben jártas orvossal történı konzultáció fontos. A 
fizioterápia, az ergoterápia, az ortézisek alkalmazása már újszülött korban elkezdhetı. A 



proximális részek hiánya esetén a beteg protézissel ellátható. A konzervatív kezelés a pre-és 
posztoperativ szakban a kezelési terv fontos részét képezi. Az esetlegesen társult egyéb 
fejlıdési rendellenesség kezelése. (13) 
Fizikai aktivitás 
Gyógytornász, ergoterápeuta passziv és dinamikus sineket helyeznek fel. A gyermekeknél 
játékos formában vizsgáljuk a markolás képességét. (13) 
3. Betegoktatás 
A mőtét részletes megbeszélése a szülıkkel, a mőtéti idıpontok egyeztetése a gyermek 
fejlıdését, iskoláztatását és az esetleges egyéb mőtéti beavatkozásokat is figyelembe véve. 
Felhívni a kockázati tényezıkre a figyelmet. A szülı felvilágosításakor ügyeljünk, hogy ne 
tápláljunk hiú reményeket a bennük, ne adjunk okot a félreértésre. Vázoljuk a kezelési tervet. 
Térjünk ki arra is, hogy milyen mőtétek várhatók, a keletkezett hegek esetleg látható helyen 
lesznek a kézen. Végül a szülı írásos beleegyezését csatoljuk a dokumentumokhoz. (3,5,13) 
III/2. Gyógyszeres kezelés 
A beteg egyéb betegségének megfelelıen. A preoperativ szakban anaesthesiológiai 
protokollnak megfelelı premedicatio, postoperatív fájdalomcsillapítás, folyadék és 
ionháztartás korrekciója, szükség esetén antibioticum. 
Terápiás algoritmus 
III/3. M őtét 
1. A megfelelı egészségügyi ellátás szintje 
Ortopéd osztály, kézsebészeti osztály, plasztikai sebészeti osztály. Elınyös, ha a mőtétet 
végzı orvos kéz és mikrosebészetben is jártas. 
2. Általános intézkedések 
A mőtét elıtti gyermekgyógyászati kivizsgálás lehetıség szerint ambuláns módon történjen, a 
választott mőtéti idıpont elıtti hetekben. 
Az aneszteziológiai vizsgálatot elınyös, ha a gyerekgyógyászatban járatos altatóorvos végzi. 
3. Speciális ápolási teendık 
Az egyébként szokásos mőtétek utáni ápolásra, ellátásra van szükség mőtéti típustól függıen, 
Elınyös, ha az operált gyermeket gyermeksebészeti osztályon vagy részlegen helyezik el a 
perioperativ szakban. (13) 
4. Sebészi kezelés 
A mőtéti technika megfelel a kézsebészetben alkalmazott elveknek, vértelenítı alkalmazása, 
kézsebészeti mőszerek, szükség esetén akár mikroszkóp használata is, korrekt metszésvezetés, 
stabil osteosynthesis, bırdefektusok esetén lebenyelforgatás, bırplasztika. 
A bırgraftok esetén a teljes vastagságú bır több elınnyel rendelkezik a részvastag bırrel 
szemben, mert nem zsugorodik, együtt nı a gyerekkel, nem színezıdik el. Az elforgatott 
érnyeles lebenyek adják a legjobb eredményt kozmetikailag és funkcionálisan is. (1,7,13) (A 
típusú evidencia) A mőtét idızítése: a vita tárgyát képezi. Szempont: amilyen hamar csak 
lehet, lehetıleg a növekedés befejezıdése elıtt. Néhány beavatkozást már egy-két hetes 
korban el kell végezni pl lefőzıdési szindrómák, de a legtöbb mőtétet csak 6-18 hónap között. 
A hosszabb, több órán át tartó mőtéteket pl.: a kézre történı 
mikroszkópos lábujjátültetést 2 és 4 éves kor közötti idıszakra érdemes halasztani. Az 
egyszerőbb hüvelykujjképzést (pollicisatio) funkcionális okokból korábban is elvégezhetjük. 
Gyakran elınyös kis lépésekben haladni elıre. A többszöri beavatkozást úgy kell 
megtervezni, hogy az a beiskolázási korra véget érjen. 
4.1. Mőtéti indikáció 
A kéz jó funkciójához jó váll és könyökmozgásra van szükség. A mőtéti terv felállításánál 
elsıdleges a funkció, a kozmetikai megjelenés csak másodlagos. 
Fıbb szempontok: 



Funkció 
a)    – oppositio kialakítása amennyiben lehetséges 
b)    – külön mozgó ujjak pl.:syndactylia szétválasztása 
c)    – megfelelı ujjhossz és interphalangealis mozgás pl.: markolás 
d)    – érzı tenyér mozgó csuklóval 
e)    – transverzalis hiányoknál a könyök aktiv mozgása 
f)    – thoraco-humeralis fogás rövid kar esetén (13) 
Kozmetikai megjelenés 
Az ujjak száma, formája, hossza, mozgása egyaránt fontos a kéz megjelenésében. 
Protézis 
Az egyszerü protézis proximális hiányoknál már egy vagy két éves korban is alkalmazható 
majd késıbb tíz éves kor környékén lehetıség szerint myoelectromos protézisre cserélhetı. 
4.2. Mőtéti elıkészítés 
Hasznos, ha a mőtétet egy ergoterápiás funkciós és terhelési teszt elızi meg, mely kiterjed a 
végtag körfogatra, speciális izomcsoportokra, azok feszességére, a beteg koncentrációs 
képességére, kooperációjára. 
4.3. Mőtéti érzéstelenítés 
Aneszteziológiai protokoll szerint. 
A bırfüggeléken lógó számfeletti ujj helyi érzéstelenítésben is eltávolítható. 
4.4. Mőtét 
Syndactylia 
A cél puha, hegnélküli komisszura képzése Z-alakú metszésvezetéssel, lebenyelforgatással, 
teljes vastagságú bırgraft átültetésével, Z-plasztikával, V-Y plasztikával egy vagy két éves 
korban. A néhány hetes korban végzett beavatkozások estében a bır jobban nyújtható, kevés a 
subcután zsír és gyakran bır átültetés nélkül is elvégezhetı az ujjak szétválasztása. 
Az ujjak szétválasztásakor érdemes meggyızıdni, hogy marad-e tápláló artéria a leválasztott 
ujjban. Az ideg ritkán okoz ilyen jellegő problémát. Ha az MP ízülettıl distalisan csontos 
vagy inas összeköttetés van, ezt is szét kell választani. Súlyosabb esetekben osteotomia 
esetleg csontrövidítés is végezhetı. A csont stabilizálására vékony Kirschner drótot 
használunk. 
Mőtéti szövıdményként jelentkezhet az ujj keringészavara, amely az ujj elvesztését jelentheti. 
Az infectio ritka, elıfordulhat a lebeny elhalása, a graft lelökıdése, hegképzıdés az ujjon 
vagy a redıben. Az ujjak szétválasztása során az ideg vagy az ín sérülhet, ezeket a szokásos 
módon el kell látni. 
Lefőzıdési szindróma 
A súlyosabb leszorításos esetekben még újszülöttkorban szükséges elvégezni a mőtétet a 
distalis rész megmentésének reményében, egyébként az esetek többségében késıbb is el lehet 
végezni a beavatkozást kozmetikai és funkcionális okokból. 
A mőtét célja a funkció nélküli ujjmaradványok amputációja vagy a funkcionálisan fontos 
lefőzött képletek megmentése korai mőtéttel, legtöbbször többszörös Z-plasztikával vagy V-
Y-plasztikával, amit majd késıbb ismételni lehet az ujj növekedése miatt. Bizonyos esetekben 
ujjhosszabbításra is szükség van, ami a hagyományos módon történik. 
Mőtéti komplikáció lehet a szöveti nekrózis illetve a sebgyógyulási zavar. 
Hasadtkéz 
A mőtét célja a syndactylia szétválasztása, a hasadék kisebbítése. Flexiós contractura esetén a 
húzó kötegeket eltávolítjuk és Z-plasztikát végzünk. Szükség lehet még a hüvelykujj 
adductiós contracturájának oldására is, ez a II sugárnak a III sugárra történı osteotomiájával 



történhet.Az eset súlyosságától függıen egy vagy két beavatkozásra van szükség. A mőtétet 
3–4 éves korig érdemes befejezni. 
Polydactylia 
A csak lágyrészen lógó számfeletti ujjat local anaesthesiában a szülés utáni elsı hetekben 
eltávolíthatjuk. 
Radiális polydactylia: amennyiben a radialis hüvelykujj kisebb ezt érdemes eltávolítani. 
Amennyiben egyforma méretőek, a radialis hüvelykujjat eltávolítjuk és az ulnáris 
hüvelykujjat hagyjuk meg vagy hosszanti irányban felezhetjük mindkét hüvelykujjat és a 
centralis részt eltávolítva a maradék felezett ujjrészeket egyesítjük. 
Centralis polydactylia gyakran több mőtétet igényel. A nurovascularis anomáliákat csak a 
feltárás során lehet tisztázni. Polysyndactylia esetén korán el kell távolítani a járulékos ujjat, 
fıleg, ha a normal ujjal egy ízületen vannak és törekedjünk valamennyi normál kinézető ujj 
rekonstrukciójára. Ha idısebb a beteg, akkor ujjperc osteotomia, collateralis szalagképzés és 
kisízületi arthrodesis is szóba jön. Valamennyi betegnél cél a négy hosszú ujj helyreállítása, 
de a három ujj is elfogadható. 
Ulnaris polydactylia ellátása hasonló a radialis polydactyliához.. Az ulnarisan levı 
számfeletti ujjat eltávolítjukTükörkéz: hüvelykujjat képzünk a legfejlettebb radialis ujjból és a 
többi számfeletti ujjat eltávolítjuk. Ha a csuklóízületben flexiós contractura észlelhetı, a 
flexor carpi radialis izom dorzálisan áthelyezhetı. 
Oligodactylia 
Hüvelykujj hypolasia esetén a kezelés a hypoplasia súlyosságától függ. A hüvelykujj 
hypoplasia enyhébb formája nem igényel kezelést, esetleg ha az ujj deviál, az osteotomiával 
korrigálható. Az instabil MP ízület szalagplasztikával stabilizálható, opponens plasztika 
mérlegelendı. Amennyiben az I metacarpus hypoplasias vagy hiányzik, úgy a csökevényes 
hüvelykujj eltávolítása után a mutatóujjat a neurovascularis kötegével együtt nyelezzük és 
átültetjük a hüvelykujj helyére, Kirschner dróttal rögzítjük. 
A hypoplasiás és aplasias ujjak esetében több vélemény ismeretes a kezelést illetıen. 
Amennyiben a másik kéz ép és van csuklómozgás az érintett oldalon, nem mindig szükséges 
mőtétet végezni, megfelelı ortézissel kozmetikailag és funkcionálisan is kielégítı eredményt 
érhetünk el. A másik vélemény szerint lehetıség szerint operálni kell. Mőtét során szét lehet 
választani az ujjösszenövést, rotációs osteotomiával, ujjhosszabbítással, ujjsugár kimélyítéssel 
ki lehet alakítani egy funkcionálisan jobb kezet. Egyénileg mérlegelendı mindkét lehetıség. 
Méretbeli variációk 
Brachydactylia: ékosteotomia, rotációs osteotomia, interpositios osteotomia vagy callus 
distractió alkalmazható a megrövidült metacarpus (Brachymetacarpia) meghosszabbítására. 
Hüvelykujj triphalangia és hyperphalangia ritkán igényel kezelést, mivel a kézfunkció 
általában jó. 
Veleszületett kontraktúrák és deviációk 
A mőtéti rekonstrukció az esetek súlyosságától függ, egyébként konzervatív. A clubhand 
rekonstrukcióját korán kell végezni. 
Kamptodactylia: A sebészi kezelés végeredménye nem mindig jósolható meg, emiatt ritka a 
mőtét. PIP ízületi extenziót elısegítı segédeszköz éjszakai viselésre jön még szóba 
konzervativ kezelésként, ennek használata felnıtt korig ajánlott. 
Radial clubhand: Már a neonatalis korban el kell kezdeni a nyújtást, a sínrögzítést. A 
nyújtáshoz fixateur externe is használható, mellyel lassú distractiót is végezhetünk. Mőtét 
során a cél a kéz centralizálása. Buck-Gramcko szerint a mőtétet egy legkésıbb két éves 
korban kell végezni. A centralizált helyzet elérésekor Kirschner-drótot, fixateur externe-t 
használhatunk ennek megırzéséhez. A flexor carpi radialis izom áthelyezhetı csukló dorso-
ulnaris oldalára és a csuklófeszítı inakhoz varrható. Ha az alkari izmok hiányoznak, akkor 



ulnocarpalis arthrodesis végezhetı. Az elsı beavatkozás után fél évvel pollicizáció végezhetı 
a mutatóujj felhasználásával. 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,12,13,14,15,16,18) (A típusú evidencia) 
4.5. Posztoperatív teendık 
Syndactylia esetén fontos a megfelelı kötés a komisszúra képzéshez. Az ujjak közé puha 
gézcsíkokat helyezünk, majd lazán körbetekerjük a kezet az egész alkarra terjedıen. A kézre 
rövid sínt helyezhetünk fel. A Kirschner drót a második héten eltávolítható. 
A lefőzıdési szindróma estében is hasonlók a postoperatív teendık, mint a syndactyliánál. 
A hasadt kéz esetében sín rögzítés ajánlott 6 héten át. (5,7,13) (A típusú evidencia) 
A mőtét menetének részletes leírása. 
Az operált végtag keringésellenırzése, szükség esetén a kötés lazítása, fájdalomcsillapítás. 
5. Fizikai aktivitás 
Mőtéttıl függıen idızítjük a mozgást. Általában a korai postoperativ szakban nyugalomba 
helyezzük az operált végtagot, sínnel rögzítjük. Hetente cseréljük a kötést. Lágyrész mőtétnél 
a mozgás 2–3 hét eltelte után már elkezdhetı, csontos mőtét után 6 hétig sínben rögzítjük a 
végtagot. Ezt követıen a tőzıdrótot eltávolítjuk és elkezdjük a tornát. 
Általában néhány nappal a mőtétek után a betegek hazaengedhetık. 
6. Diéta 
A kézfejlıdési rendellenességhez társult egyéb fejlıdési rendellenességnek megfelelıen. 
7. Betegoktatás 
A szülıket a gyógytornával kapcsolatosan ki kell oktatni 
A mőtét utáni közvetlen szakban a hegek gyakran hypertrophicusak lehetnek, késıbb néhány 
év múlva elhalványodhatnak. 
IV. Rehabilitáció 
Gyógytornász és ergoterápeuta segítségével már a preoperativ szakban elkezdıdhet a 
foglalkozás, a mőtét után közvetlenül az intézetben, majd késıbb otthonában végezhetı 
rendszeresen naponta a megtanult torna szülıi felügyelettel. Bizonyos idıszakonként kontroll 
vizsgálatokon ellenırizzük az elért funkciót. 
Új és nehezített gyakorlatok csak fokozatosan vezethetık be. 
V. Gondozás 
1. Rendszeres ellenırzés debridement 
2. Megelızés: Genetikai tanácsadás, terhesség alatti szőrés 
3. Lehetséges szövıdmények: 

Intraoperatív szövıdmények: – vérzés 
– ideg, ér, ínsérülés 

Postoperatív szövıdmények: – feltárást igénylı haematóma képzıdés 
– keringészavar, lebenyelhalás 
– lebenylelökıdés 
– korai infectio, sebgyógyulási zavar 

Késıi szövıdmények: – késıi infectió 
A szövıdmények elhárítása: 
A kialakult és észlelt szövıdmény azonnal megkezdett kezelése szakmai protokollok 
útmutatásai alapján. 
Az intraoperatív észlelt szövıdmény mőtıben történı ellátása, vérzéscsillapítás, 
mikroszkópos idegvarrat, a végtag keringését veszélyeztetı érsérülés esetében 
mikroszkópos érvarrat, amennyiben az érsérülés a végtag keringését nem veszélyezteti, 
az ér leköthetı. A postoperatív szakban észlelt haematóma mőtıben, steril körülmények 
között történı kiürítése. Infectió gyanúja esetén a mőtéti terület feltárása, tenyésztésvétel, 



seböblítés, drain, antibiotikus kezelés elkezdése. Bırnecrosis esetén debridement. A seb 
feltisztulása után a bırhiányos felület plasztikázása. 

4. Kezelés várható idıtartama/prognózis 
A beteget a növekedés befejezıdéséig gondozni kell 

5. Az ellátás megfelelıségének indikátorai (szakmai munka eredményességének mutatói) 
A szükséges mőtétek idıben végzése, azt követıen gyógytorna, ergoterápia 
Életminıség és kézfunkció meghatározása nemzetközi kérdıívekkel 
Kezelés és ellenırzés megfelelı intézetben, ennek megfelelı dokumentálása 
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Készítette: a Magyar Kézsebész Társaság vezetısége a Traumatológiai Szakmai Kollégium 
egyetértésével 
I. Alapvetı megfontolások 

BNO    S4810     A felkar traumás amputatiója 

    S5800     A könyök traumás amputatiója 

    S5810 Az alkar traumás amputatiója 

    S5890     Az alkar traumás amputatiója szint megnevezése nélkül 

    S6840     A kéz traumás csonkolása a csukló szintjében 
1.     A protokollok alkalmazási / érvényességi területe 

Kézsebészet, traumatológia. 
2.     A protokollok bevezetésének alapfeltétele 

II. és III. szintő balesetsebészeti és kézsebészeti ellátási jogosultság. Érsebészeti háttér. 
Mikroérsebészetben, érsebészetben járatos kézsebész szakorvos. Mikrosebészeti 
mőszertálca. Atraumatikus varróanyagok 5–8, 10/0 kerek hegyes végő tővel. Nagyítás: 
Lupe és operációs mikroszkóp. Bırhımérı, Mobil (zseb) Doppler készülék. Intenzív 
osztályos háttér. 
A fenti feltételek a nap 24 órájában az év minden napján rendelkezésre álljanak. 

3.     Definíciók 
Replantációnak, azt a beavatkozást nevezzük, amikor teljes amputáció után a leválasztott 
részt visszaültetjük, a képletek helyreállításával nem csak az életben maradását, hanem a 
visszaültetett rész funkcióját is biztosítjuk. Replantációt nem csak teljes amputáció 
esetén, hanem azokban az esetekben is végzünk, amikor bizonyos lágyrész 
összeköttetések megmaradnak, azonban a részlegesen levágott végtagnak vagy 
végtagrésznek kimutatható keringése nincs. 
Revascularisationak a részleges amputációk azon eseteiben végzett beavatkozást 
nevezzük, amikor a részleges amputáció után megmaradt lágyrész összeköttetés a 
leválasztott rész számára minimális keringést biztosít, ez azonban csak optimális esetben 
tudja életben tartani. 
Makroreplantációról akkor beszélünk, ha a leválasztás a csukló vonalától, vagy a felsı 
ugróízület vonalától proximalisan következett be. Az amputátumban nagyobb izom 
mennyiség található, mely ha az ischaemia tartós részlegesen vagy teljesen elhal és a 
keringés helyreállítás után az izomból kiszabadult myoglobin és a kálium 
szövıdményeket okoz. Ld. Revascularisatios syndroma. Az anoxaemias idı helyes 
tárolás esetén sem lehet a fentiek miatt lényegesen hosszabb 6 óránál. 
Nomenklatúra: Amputáció – az a sérülésforma, amikor a végtag vagy végtagok részeit, a 
sérülést okozó eszköz, vagy a sérülést okozó erı részlegesen, vagy teljesen leválasztja és 
az életben maradás kétségei mellett, igen súlyos funkciókárosodást eredményez. 
Teljes amputáció – teljes amputációról akkor beszélünk, ha a csonk és a leválasztott rész 
között semmilyen összeköttetés nincs, megfelelı mőtéti beavatkozás nélkül a levágott 
rész a továbbiak számára elveszett. 
Részleges amputáció – részleges amputációról akkor beszélünk, ha a csonk és a levágott 
végtagrész között bizonyos összeköttetések maradnak. Maga az összeköttetés lehet bır, 



ín, csont, izom, ideg vagy ér. A részleges amputáció mőtéti megoldására két 
lehetıségünk van; replantáció vagy revascularisatio. 
Ischaemiás vagy anoxaemias idı – az az idıszak, mely a leválasztás, a keringés 
megszőnésének pillanatától, a keringés helyreállításáig tart. Makroreplantációnál ez + 4 
Cş-on való tárolásnál 6 óra. Hosszabb ido izomelhalást, myoglobin keringésbe jutását, 
vese tubulus károsodást, anuriat okoz. 
3.1.    Kiváltó tényezık: Éles metszı, vágó eszköz, főrész által vagy szakítás, csavarásos 

mechanizmussal létrejövı sérülés. 
4.    Panaszok/Tünetek/Általános jellemzık:  

Jellemzı, hogy a levágott rész és csonk között összeköttetés nincs, vagy az 
összeköttetést a csonk és a levágott rész között valamilyen anatómiai képlet biztosítja. Ez 
lehet bır, ideg, ér, ín és csont. 

5.    A betegség leírása 
5.1. Érintett szervrendszer(ek): A sérülés a végtagot érinti, a felsı végtagon a csukló, az 
alsó végtagon a felsı ugróízület felett bármely magasságban. 
5.2. Incidencia / Prevalecia / Morbiditás / Mortalitás Magyarországon: 1,000,000 
lakosra évente kb. 1–2 ilyen sérült jut. 
5.3. Jellemzı életkor: A sérült általában munkaképes korosztályhoz tartozik. 
5.4. Jellemzı nem: Nem meghatározó. 

6.     Gyakori társbetegségek: Súlyos sérülések részjelensége is lehet, ezekben az esetekben, 
a visszaültetés mérlegelendı. 

II. Diagnózis 
1.    Diagnosztikai algoritmusok 

 
Anamnézis, fizikális vizsgálat, Rtg. vizsgálat szükséges a diagnózis felállításához 

2.    Anamnézis: A beteg csonkoló sérülésrıl számol be. A sértı eszköz, a sérülés 
mechanizmusa, a sérülés helye, ideje (óra perc), pontosan rögzítendı. 

3.     Fizikális vizsgálatok: A csonkolás magassága, a sebfelszínek, a roncsolás kiterjedése, az 
anatómiai sajátságokkal való összevetése fontos. 

4.     Kötelezı (minimálisan elvégzendı) diagnosztikai vizsgálatok: 
4.1. Laboratóriumi vizsgálatok 
Vérkép, haematokrit, (a vérveszteség megítélésére). Vércsoport meghatározás. Vérzési, 
alvadási idı, és az érzéstelenítés elvégzéséhez, altatáshoz szükséges laborok. 
4.2. Képalkotó vizsgálatok 
Kétirányú rtg. kép készítése. A levágott részben a csont állapotának meghatározása, 
amputátumban lévı további törés kizárása. 



III. Kezelés 
III/1. Mőtét: lényege a levágott rész visszaültetése 
1.     A megfelelı egészségügyi ellátás szintje: II. III szint 
2.     Általános intézkedések: A mőtét elvégzéséhez, a mőtét utáni kezelés és ellenırzés, 

valamint a szövıdmények felismerésének és elhárításának feltételrendszerének 
adottnak kell lenni. Intenzív osztályos háttér szükséges. 

3.     Speciális ápolási teendık: Az elsı posztoperatív napokban intenzív osztályos 
megfigyelés szükséges. Mőtét után a replantált végtag felpolcolása. Rendszeres, fél, 
illetve óránként a beteg keringési paramétereinek ellenırzése és a visszaültetett rész 
keringésének, bırszín, bır hımérsékletének ellenırzése. 

4.     Sebészeti kezelés 
4.1. mőtéti indikáció: Replantáció, revascularisatio indikált, ha a csonkolás következtében a 

végtag funkciója elvész. A replantáció vagy revascularisatio indikációjának 
felállításakor figyelembe kell venni a beteggel kapcsolatos körülményeket, a sérülés 
formáját, magasságát, az ellátó intézet felkészültségét és felszereltségét, valamint 
egyéni mérlegelés alapján olyan szempontokat, melyek csak az egyénre, a sérülésre, 
annak funkcionális károsodására illetve ennek megszüntetésére irányulnak. 

Abszolút indikált a visszaültetés: Bármely magasságban bekövetkezett végtag amputációnál, 
ha a beteg a mőtét elvégzésére alkalmas, a sérülés az anatómiai képletek helyreállítását 
lehetıvé teszik a jó funkció biztosítása érdekében. Pl.: Felkar esetén a három ideg 
sérülése olyan, hogy helyreállításával a funkció remélhetıen visszatér. 

Végtag visszaültetéseknél az indikáció a várható érzı és mozgató funkciótól függ. A 
visszaültetett végtag nem fájhat, minimális érzésnek védı szenzibilitásnak kell lenni, 
és fontos még, hogy a beteg kisfokban mozgatni tudja. Az is ismert tény, hogy az 
amputációk 1/3 részében végezhetı replantáció. 

Az indikációt befolyásoló tényezık: 
A beteg kora – Gyermekeknél mindenképpen, felkar magasságában középkorú betegeknél, 

alkar vonatkozásában ennél idısebbeknél is megkísérelhetı. Általában egyéni 
mérlegelés szükséges az egyén regenerációs képességének figyelembevételével. 

A beteg neme – Nem meghatározó. 
A beteg általános állapota – egyéb betegségek a replantáció elvégzését behatárolhatják, egyéb 

megbetegedések, a hosszú mőtétet kizárhatja. 
Egyéb betegségek – súlyos rendszerbetegségek, malignus folyamatok kizárják a replantációt. 
Mőtéti kockázat – a hosszantartó mőtétnek és postoperativ szövıdmények elhárításának 

figyelembevétele fontos. Csak egészséges betegeket lehet terhelni, kiknek az életét 
nem fogja veszélyeztetni a replantácó. 

Kooperációs készség – a beteg részérıl bizonyos együttmőködést el kell várni, máskülönben a 
replantáció funkcionálisan eredménytelen. 

A leválasztás magassága azért fontos, mert a jó funkció más-más magasságban más anatómiai 
képletektıl függ. 

Leválasztás felszíneinek állapota: A replantáció elvégezhetıségét befolyásolja. Éles, 
guillotine szerő amputáció után a visszaültetés igen eredményes, az esélyek a 
roncsolódás kiterjedésével csökkennek. Szakításos, kicsavarásos mechanizmus esetén 
emeletes sérülésre számíthatunk, mely eredménytelenséghez vezet. 

Súlyos roncsoló sérülések esetén a replantáció kilátástalan. 
4.2. mőtéti elıkészítés: 
4.3. mőtéti érzéstelenítés: mőtétet altatásban, végezzük. 
4.4. mőtét lépései: 



4.4.1.    A seb kimetszése mind a csonkon, mind a levágott részen. A képleteket izoláljuk. A 
levágott rész hőtıben marad, közvetlenül a visszaültetés elıtt vesszük ki és végezzük 
el a sebkimetszést. 

4.4.2     Osteosynthesis elvégzése. Terhelés vagy mozgásstabil osteosynthesist végzünk 
lemezzel, intramedullaris felfúrás nélküli reteszelt technikával, vagy fixateur 
externnel. 

4.4.3.     Arteria varrat. Vég a véghez, feszülésmentes anasztomózis, körkörös csomós 
öltéssel. Ha feszül a varratvonal, szabad véna áthidalást készítünk. Ez a vénák 
anasztomózisánál is érvényes. 

4.4.4.     Vénák varrata. Artériánként két véna helyreállítása szükséges, ha lehetséges, 
körkörös csomós varrat technikával.     

A keringést az artéria és egy véna varrata után engedjük fel. Csak akkor, ha a végtagba a vér 
befolyásának és kifolyásának útja biztosított! Ezzel az anoxaemias idıt csökkentjük 

4.4.5.     Belülrıl kifelé haladva, az izmok varrata. 
4.4.6.     Idegek varrata. 
4.4.7.     Vérzéscsillapítás. Redon drainek. Bırvarrat. 
A mőtét után gipszrögzítést alkalmazni tilos! 
4.5.     posztoperációs teendık: Két-három nap intenzív osztályos megfigyelés. A végtag 

felpolcolása, rugalmas kötés, anticoagulans (kis mólsúlyú heparinok) adása. A seb 
szennyezettségétıl függıen, antibiotikum adása. A beteg folyamatos észlelése. Fél, 
illetve óránkénti a visszaültetett végtag keringésének ellenırzése, bır hımérséklet 
mérése. 

5.    Fizikai aktivitás: Felsı végtag visszaültetés mőtéte után a beteg 24 óra múlva felkelhet, 
sétálhat, a visszaültetett végtag lógatása. 

6.     Diéta: Dohányzás tilos 
7.     Betegoktatás: A beteget a passzív tornára, az együttmőködésre ki kell oktatni. 
III/2. Egyéb terápia (pszichoterápia, gyógyfoglalkoztatás stb.) Gyógytorna, elsı naptól indul a 

gyógytorna és motoros ideg helyreállítása után szelektív ingeráram terápia. 
III/3. Az ellátás megfelelıségének indikátorai 
A visszaültetett végtag keringése és funkciója határozza meg a visszaültetés eredményességét. 
IV. Rehabilitáció 
A rehabillitáció szükségességének paraméterei 
Rehabilitáció a mőtét utáni nap kezdıdik és tart a végleges funkció kialakulásáig, illetve a 
végállapot eléréséig. Ha a mozgás érzés javulása megakad, helyreállító mőtét jön szóba, ez az 
esetek 25–30 százalékában szükséges. 
A rehabilitáció egyéni gyógytornából, ha motoros beidegzésében károsodott izom idegének 
helyreállítása megtörtént, szelektív ingeráram terápiából áll. 
V. Gondozás 
1. Rendszeres ellenırzés: A betegek rendszeres ellenırzést igényelnek. A mőtét után 
intézetben legalább 8 napot töltenek. Az elsı héten igen szoros kontroll javasolt. 
Hazabocsátás után, két majd négy hetes korban rendeljük vissza. Egy hónap után három 
hetenként a gyógytorna effektivitását, az ideg regenerációt a Tinel jellel ellenırizzük. 
2. Lehetséges szövıdmények 
Artériás, vagy vénás thrombosis. 
Vesekárosodás kialakulása. 
A végtag részleges, vagy teljes elhalása. 
A seb gennyedése 



2.1. Szövıdmények kezelése: Artériás, vagy vénás thrombosis azonnali mőtétet igényel: 
Thrombectomia és reanastomosis készítése, illetve értranszplantátum beültetése a megoldás. 
Kiegészítve; a anticoagulans terápiával, helyzettıl függıen plexus blokáddal illetve értágító 
adásával. 
Hosszabb idejő keringés romlás esetén a visszaültetett végtag eltávolítása is szóba jön. 
A vesemőködés ellenırzése szükséges. A vesekárosodást a nem megfelelı tárolás, az 
anoxaemias idı túllépése okozza. Izomelhalás, myoglobinuria, vesetubulus károsodás jön 
létre. Az állapot súlyosságától függıen vízhajtás, dalízis, szükség esetén a visszaültetett 
végtag amputációja szükséges. 
Gennyedés esetén a kezelése sebészi feltárás, szükség szerint antibiotikum adása javasolt. A 
kiterjedéstıl függıen a visszaültetett rész feláldozása is szóba jön. 
3. Kezelés várható idıtartama/Prognózis: 
Intézeti kezelés általában egy hét, az ideális, szövıdménymentes gyógyulás másfél két évet 
igényel. Szövıdmények fellépte esetén a gyógyulás ennél is hosszabb. Kiegészítı mőtétek is 
hosszabbíthatják a gyógyulási idıt. 
VI. Irodalomjegyzék 
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A szakmai protokoll érvényessége: 2014. június 30. 
VII. Melléklet  
1.    Érintett társszakmákkal való konszenzus: 

Érsebészeti háttér biztosított kell, hogy legyen. 
2.    Dokumentáció, bizonylat: Az általános dokumentumokon túl mőtét elıtti és utáni 

fényképek, valamint a funkcióról készült képek ajánlottak. 
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Készítette: a Magyar Kézsebész Társaság vezetısége a Traumatológiai Szakmai Kollégium 
egyetértésével 
I. Alapvetı megfontolások 

BNO S6220 Az elsı metacarpus törése 

  S6230 A metacarpus egyéb csontjának törése 

  S6240 A kézközépcsontok többszörös törése 

  S6250 A hüvelykujj törése 

  S6260 A kéz egyéb ujjának törése 

  S6270 A kéz ujjainak többszörös törése 
1.    A protokollok alkalmazási/érvényességi területe 

Kézsebészet, traumatológia, ortopédia. 
2.    A protokollok bevezetésének alapfeltétele 

Szakmai minimum feltételeknek megfelelı kézsebészeti, traumatológiai, ortopédiai 
osztályok. Ott, ahol a személyi és tárgyi feltételek adottak. 

3.    Definíciók 
A metacarpus, illetve phalanx fedett vagy nyílt elmozdulás nélküli vagy 
elmozdulással járó ízületi, ízületközeli vagy diaphysis törése. 

3.1.    Kiváltó tényezık 
Elesés, tompa vagy éles tárgy okozta ütés 

4.    Panaszok/Tünetek/Általános jellemzık 
Duzzanat, fájdalom, mozgásbeszőkülés, kóros mozgathatóság, crepitáció, nagy nyílt 
lágyrész roncsolódás 

5.    A betegség leírása 
5.1.    Érintett szervrendszer(ek) 

A sérülés a kezet és részeit érinti 
5.2.    Incidencia/Prevalecia/Morbiditás / Mortalitás Magyarországon 

Az összes sérültek 25–30%-a kézsérült 
A törések 30–35%-a ízületbe hatoló törés 
A kézsebészeti osztályok összbeteganyagának 70%-a kézsérülés – ebbıl 42% 

törés 
5.3.    Jellemzı életkor 

Leggyakrabban a munkaképes korosztály tartozik 
5.4.    Jellemzı nem 

A sérültek fıleg férfiak 
6.    Gyakori társbetegségek: nem jellemzıek (az alkoholizmus azonban kiemelendı) 
II. Diagnózis 
1.    Diagnosztikai algoritmusok 
2.    Anamnézis 

A sérülés körülményei, a sérülés mechanizmusa, az esetleges sértı eszköz, a sérülés 
helye, ideje pontosan rögzítendı 

3.    Fizikális vizsgálatok 



A sérült sugár vagy sugarak megtekintése, (duzzanat, bırpír, definíciók). A fájdalmas 
terület megtapintása, kóros mozgathatóság, crepitáció. 
Fájdalom vagy nem kivihetı mozgások. Érzés vagy keringészavar detektálása. 

4.    Kötelezı (minimálisan elvégzendı) diagnosztikai vizsgálatok 
4.1.    Laboratóriumi vizsgálatok 

Gyógyszerek, amelyek befolyásolhatják a laboratóriumi eredményeket 
Betegségek, amelyek befolyásolhatják a laboratóriumi eredményeket 

4.4.1. Képalkotó vizsgálatok 
RTG: A sérülés sugárra centrált 2 irányú rtg. felvétel, a metacarpus törés 
gyanúja esetén 3 irányú rtg. felvétel 
Labor vizsgálat: Vérkép, haematokrit, vérzési, alvadási idı, azaz a mőtéthez és 
az érzéstelenítéshez szükséges laborok 

III. Kezelés 
Célja: a funkció helyreállítása, ill. a meglévı funkció megırzése. 
Törekedni kell: ízfelszín congruentiájának helyreállítása, dislocatiók (szöglet, rotatio, 
deviatio) megszőntetése vagy lecsökkentése, az elért repositios helyzet fenntartása 
konzervatív vagy sebészi úton, a lehetı legkorábbi utókezelés megkezdése 
A töréseket 2 nagy csoportba soroljuk 

1.    Stabil törések haránt vagy csipkés felszín, ezeket konzervatívan kezeljük 
Konzervatív kezelés: repositio+palmaris oldali gipszsín esetleg fémsín, rögzítési 
idı: 4-6 hét. Metacarpus és alapperc törések gipszben, a kp. és végperctöréseket 
lehet fém U sínben is rögzíteni. 

2.    Instabil törések: ferde, spirál, ékkitöréses darabos romtörés, ill. nyílt roncsolódással 
járó törések. Az instabil töréseket mőtéttel kezeljük. 

III/1. M őtét 
1. A megfelelı egészségügyi ellátás szintje: II. III. szint 
2. Általános intézkedések: A mőtét elvégzésének a mőtét utáni kezelés és ellenırzés, valamint 
a szövıdmények kezeléséhez a személyi és tárgyi feltételeknek meg kell lennie. 
3. Speciális ápolási teendık: Mőtét után a kar felpolcolása (elevatio). A mőtétet követı 1,5 
órával a compressios kötés felvágása, A beteg általános állapotának ellenırzése. Megfelelı 
fájdalomcsillapítás. 
4. Sebészeti kezelés 
4.1. mőtéti indikáció: lásd elızıekben 
4.2. mőtéti elıkészítés: friss esetben steril lapos fedıkötés, elektív mőtét esetén az operálandó 
terület (metszés helye) szırtelenítése, ill. fertıtlenítése, betakarása. 
4.3. mőtéti érzéstelenítés 
4.4. mőtét: friss esetben sebkimetszés, zúzott roncsolt lágyrészek eltávolítása az extensor ín 
eltartása vagy hosszanti megfelezése. Tört csontvégek kitakarítása (Kirschner dróttal, KFI 
mini csavarral, lemezzel, compressios hurokkal vagy fixateurrel az adott helyzetnek 
megfelelıen. 
Elektív mőtét esetén dorsalis bırmetszés, metacarpus törés esetén hosszanti, ívelt vagy „Z” 
formában, phalanx törés esetén ívelt metszéssel, az extensor ín hosszanti bemetszés után 
jutunk a tört csontvégek a csonthártya óvatos mobilizálása után végezzük el a repositiot, ill a 
stabilizálást. 
A mőtétet a mobilizált részek egyesítésével és silicon drain után bırvarrattal fejezzük be. A 
sebzárást követıen gipszsínt helyezünk fel, ennek idejét a mőtét alatt elért stabilitás határozza 
meg. 
Bizonyos esetekben rtg. képerısítı alatti percutan dróttőzéssel is rögzíthetjük a tört csontot. 



Adaptatios fixatio: Kirschner drótos rögzítés 
Functio stabil fixatio: rigid (csavar, lemez, fixateur)     
         Dynamics: compressio hurkos rögzítés (intra-,extraossealis) 
4.5. postoperációs teendık     
elevatio, compressios kötés felvágása, 24 óra múlva kötéscsere, drain kivétel, 10. nap 
varratszedés. 
Késıbbiekben a mőtét stabilitásától függıen gipszeltávolítás, szakszerő óvatos aktív 
gyógytorna megkezdése. 
5. Fizikai aktivitás: a gipszbıl kimaradt ízületek tornája (váll, könyök, ujjak) 
6. Betegoktatás: kötésre vigyázni (nedvesség, piszok) 
III/2. Egyéb terápia 
A szakszerő, rendszeres gyógytorna a gipszlevétel után nélkülözhetetlen 
IV. Rehabiltáció 
A rehabilitáció, szükségességének paraméterei 
A rehabilitáció a végleges functio kialakulásáig, ill. a végállapot eléréséig szükséges. A tornak 
elsajátítása után a beteg otthon is végezze, mert csak ez együttesen hozza meg a várt 
eredményt. 
V. Gondozás 
1. Rendszeres ellenırzés: A beteg rendszeres ellenırzést igényelnek. Egy hónap után havonta 
ellenırizzük a gyógytorna effectivitását. 
2. Lehetséges szövıdmények: sebgyógyulási zavarok, gyulladás. A rögzítı anyagok 
kilazulása, ízületi contracturák 
3. Kezelés várható idıtartama/Prognózis: Intézeti kezelés 2-3 nap. A szövıdménymentes 
gyógyulás 8-12 hét 
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VII. Melléklet  
1. Érintett társszakmákkal- való konszenzus: fizikotherápia, gyógytornászok 
2. Dokumentáció, bizonylat: általános dokumentumokon túl ízületi mozgások mérése (flexio, 

extensoo) erıkifejtés mérése (expander) 
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Készítette: a Magyar Kézsebész Társaság vezetısége a Traumatológiai Szakmai Kollégium 
egyetértésével 
I. Alapvetı megfontolások 

BNO S6800 A hüvelykujj (teljes) (részleges) traumás csonkolása 

  S6810 Egyéb kézujj (teljes) (részleges) traumás csonkolása 

  S6820 Két vagy több kézujj kizárólagos traumás csonkolása 

  S6830 Kézujj vagy részeinek, csukló, kéz egyéb részeinek együttes csonkolása 

  S6840 A kéz traumás csonkolása a csukló szintjében 

  S6880 A csukló és kéz egyéb részeinek traumás csonkolása 

  S6890 A csukló és kéz traumás csonkolása a szint meghatározása nélkül 
1.    A protokollok alkalmazási/érvényességi területe 
Kézsebészet, traumatológia, plasztikai sebészet 
2.     A protokollok bevezetésének alapfeltétele 
II. III. szintő kézsebészeti ellátási jogosultság. Mikrosebészetben járatos kézsebész szakorvos. 
Mikrosebészeti mőszertálca. Atraumatikus varróanyagok 8, 9, 10/0 kerek hegyes végő tővel. 
Nagyítás: Lupe és operációs mikroszkóp. Bırhımérı mobil (zseb) Doppler készülék. 
A fenti feltételek a nap 24 órájában az év minden napján álljanak rendelkezésre. 
3.     Definíció: 
Replantációnak, azt a beavatkozást nevezzük, amikor egy teljes amputáció után a leválasztott 
részt visszaültetjük, a képletek helyreállításával nem csak az életben maradását, hanem a 
visszaültetett rész funkcióját is biztosítjuk. Replantációt nem csak teljes amputáció esetén, 
hanem azokban az esetekben is végzünk, amikor bizonyos lágyrész összeköttetések 
megmaradnak, azonban a részlegesen levágott végtagnak vagy végtagrésznek keringése nincs. 
Revascularisationak a részleges amputációk azon eseteiben végzett beavatkozást nevezzük, 
amikor a részleges amputáció után megmaradt lágyrész összeköttetés a leválasztott rész 
számára minimális keringést biztosít, ez azonban csak optimális esetben tudja azt életben 
tartani. A legkisebb zavar esetén, pl.: gyulladás okozta ödéma, minimális leszorítás fellépte 
esetén ez a megmaradt keringés összeomlik és a leválasztott rész elhal. Revascularisationál a 
funkciót biztosító képletek helyreállítását és a fıtörzsi keringés helyreállítását végezzük. 
Mikroreplantáció: Abban az esetben végzünk mikroreplantációt, ha a leválasztás a 
csuklóízület vonalától distalisan következik be. Mivel az izom mennyisége kevés, a 
visszaültetés megfelelı tárolás esetén 12 óra után is elvégezhetı. 
Nomenklatúra: Amputáció – az a sérülésforma, amikor a végtag vagy végtagok részeit, a 
sérülést okozó eszköz, vagy a sérülést okozó erı részlegesen, vagy teljesen leválasztja és az 
életben maradás kétségei mellett, igen súlyos funkciókárosodást eredményez. 
Teljes amputáció – teljes amputációról akkor beszélünk, ha a csonk és a leválasztott rész 
között semmilyen összeköttetés nincs, megfelelı mőtéti beavatkozás nélkül a levágott rész a 
továbbiak számára elveszett. 
Részleges amputáció – részleges amputációról akkor beszélünk, ha a csonk és a levágott 
végtagrész között bizonyos összeköttetések maradnak. Maga az összeköttetés lehet bır, ín, 
csont, izom, ideg vagy ér. A részleges amputáció mőtéti megoldására két lehetıségünk van; 
replantáció vagy revascularisatio. 



Ischaemias vagy anoxaemias idı – az az idıszak, mely a leválasztás pillanatától, a keringés 
megszőnésének pillanatától a keringés helyreállításáig tart. Mikroreplantációnál, ha megfelelı 
a tárolás, 12 óra is lehet, mivel nincs vagy minimális az izom az amputátumban. (+ 4 Cş-on 
tároljuk az amputátumot a visszaültetésig.) 
3.1.     Kiváltó tényezık: 
Éles metszı vágó eszköz, főrész által vagy szakítás, csavarásos mechanizmussal létrejövı 
sérülés. 
3.2.    Kockázati tényezık 
4.     Panaszok/Tünetek/Általános jellemzık:  
Jellemzı, hogy a levágott rész és csonk között összeköttetés nincs, vagy az összeköttetést a 
csonk és a levágott rész között valamilyen anatómiai képlet biztosítja. Ez lehet bır, ideg, ér, 
ín és csont. 
5.    A betegség leírása 
5.1. Érintett szervrendszer: A sérülés a kezet és részeit érinti. 
5.2. Genetikai háttér 
5.3. Incidencia/Prevalecia/Morbiditás/Mortalitás: Magyarországon 1 000 000 lakosra 
évente kb.: 100–150 beteg jut. 
5.4. Jellemzı életkor: Az alany általában munkaképes korosztályhoz tartozik. 
5.5. Jellemzı nem: A sérültek fıleg férfiak. 
6.    Gyakori társbetegségek 
Súlyos sérülések részjelensége is lehet, ezekben az esetekben, a visszaültetés mérlegelendı. 
II. Diagnózis 
1.     Diagnosztikai algoritmusok 

 
Anamnézis, fizikális vizsgálat, rtg. vizsgálat szükséges a diagnózis felállításához 

2.     Anamnézis: A beteg csonkoló sérülésrıl számol be. A sértı eszköz, a sérülés 
mechanizmusa, a sérülés helye, ideje (óra perc), pontosan rögzítendı. 

3.     Fizikális vizsgálatok: A csonkolás magassága, a sebfelszínek, a roncsolás kiterjedése, az 
anatómiai sajátságokkal való összevetése fontos. 

4.     Kötelezı (minimálisan elvégzendı) diagnosztikai vizsgálatok (felhasznált bizonyítékok, 
azok szintjei): 

4.1. Laboratóriumi vizsgálatok: Vérkép, haematokrit, (a vérveszteség megítélésére). 
Vércsoport meghatározás. Vérzési, alvadási idı, az érzéstelenítés elvégzéséhez, 
altatáshoz szükséges laborok. 



4.2. Képalkotó vizsgálatok Kétirányú Rtg. kép készítése. A levágott részben a csont 
állapotának meghatározása, amputátumban lévı további törés kizárása. 
4.3. Egyéb 

III. Kezelés 
Mőtét lényege a levágott rész visszaültetése. 
1. A megfelelı egészségügyi ellátás szintje: II. III szint 
2. Általános intézkedések: A mőtét elvégzéséhez, a mőtét utáni kezelés és ellenırzés, 
valamint a szövıdmények felismerésének és elhárításának feltételrendszerének adottnak kell 
lenni. 
3. Speciális ápolási teendık Mőtét után a kar felpolcolása. Rendszeres, fél, illetve óránként a 
beteg és a visszaültetett rész keringésének, bırszín, bır hımérsékletének ellenırzése. 
4. Sebészeti kezelés 
4.1. mőtéti indikáció 
Replantáció, revascularisatio indikált, ha a csonkolás következtében a kéz funkciója elvész. Itt 
is szem elıtt kell tartanunk a minimális fogásra alkalmas kéz kialakítását. („Basic hand”). 
A replantáció vagy revascularisatio indikációjának felállításakor figyelembe kell venni a 
beteggel kapcsolatos körülményeket, a sérülés formáját, magasságát, az ellátó intézet 
felkészültségét és felszereltségét, valamint egyéni mérlegelés alapján olyan szempontokat, 
melyek csak a sérültre, funkcionális és kozmetikai károsodására illetve ennek 
megszüntetésére irányulnak. 
Abszolút indikált a visszaültetés: Csukló és tenyér magasságában bekövetkezett 
amputációnál. 
Ujjak vonatkozásában: A hüvelykujj replantáció abszolút indikációt jelent, két vagy több 
hosszú ujj amputációja szintén indikált. Egy hosszú ujj amputációja esetén csak akkor 
célszerő replantációt végezni, ha e sérülés mellett több ujj is sérült. 
Az is ismert tény, hogy az amputációk 1/3 részében végezhetı replantáció. 
Relatív kontraindikációt képez egy ujj leválasztása, szakításos sérülések, korábban sérült kéz, 
ujjak, hosszú meleg ischaemia esetei. Abszolút kontraindikált a visszaültetés súlyos állapotú 
betegeknél, fej üregi sérülések esetén, emeletes amputációknál kiterjedt roncsolódásoknál, és 
egyéb életveszélyes megbetegedéseknél. 
Az indikációt befolyásoló tényezık: 
A beteg kora – gyakorlatilag minden korban végezhetı replantáció, egészen kis gyermekeknél 
a replantáció lehetıségét az anatómiai képletek nagysága határozza meg, illetve az ezek 
helyreállításához szükséges mőszerek és anyagok. Egy bizonyos méret alatt, ha nem 
megfelelı a mőszerezettség, varró anyag, a nagyság miatt nem végezhetı el a replantáció. A 
felsı korhatár sem határozható meg, itt más szempontok segítenek döntésünkben: Mi a 
replantációval várható funkció, és milyen a funkció e nélkül. Önellátó marad-e a beteg? 
A beteg neme – Férfiaknál kozmetikai szempontok dominanciája nem olyan nagy, mint 
hölgyeknél ezért bizonyos esetekben a replantáció elvégzésérıl lemondhatunk. 
A beteg általános állapota – egyéb betegségek a replantáció elvégzését behatárolhatják, egyéb 
megbetegedések, a hosszú mőtétet kizárhatja. Egyéni mérlegeléssel kell meghatározni, hogy 
felvállaljuk-e a replantációt, vagy a replantáció elmaradásából származó következmények 
kockázatát. 
Egyéb betegségek – súlyos rendszerbetegségek, malignus folyamatok kizárják a replantációt. 
Mőtéti kockázat – a hosszantartó mőtétnek és postoperativ szövıdmények elhárításának 
figyelembevétele fontos. Egészséges betegeket lehet terhelni, kiknek az életét nem fogja 
veszélyeztetni a replantácó. 
Kooperációs készség – a beteg részérıl bizonyos együttmőködést el kell várni, máskülönben 
aa replantáció funkcionálisan eredménytelen. 



A leválasztás magassága: különféle magasságban az anatómiai struktúrák sérülése más és az 
eredmények ezektıl függnek. Kéz vonatkozásában az amputáció magasságát 5 zónára osztjuk, 
az ujjvégektıl a csukló irányában haladva az I. zóna az ujj csúcs amputációja, a II. zóna a 
végperc amputáció, a III. az ujj amputáció, a IV. zóna a kézközép, metacarpusokon átmenı 
amputáció, míg az V. zóna maga a kéz amputáció. A zónákat az teszi fontossá, hogy I. zóna 
esetén varrható vénát általában nem találunk, a vénás keringés biztosítására. Az ujjvég hiánya 
bizonyos szakmáknál, pl. zenészeknél igen súlyos hiányt jelent, gyermeknél maga az artéria 
mérete és kicsinysége miatt esetleg lehetetlenné teszi a visszaültetést. 
Leválasztás felszíneinek állapota: A replantáció elvégezhetıségét befolyásolja. Éles, 
guillotine szerő amputáció után a visszaültetés igen eredményes, az esélyek a roncsolódás 
kiterjedésével csökkennek. (körfőrész, láncfőrész okozta sérülések, szakításos sérülések). 
Súlyos roncsoló sérülések esetén a replantáció kilátástalan. 
4.2. mőtéti érzéstelenítés 
A mőtét altatásban, vagy plexus érzéstelenítésben végezendı, célszerő ezen utóbbi esetben 
kanült behelyezni, a mőtét elhúzódása, illetve a posztoperatív fájdalmak csökkentése céljából. 
4.3. mőtét 
4.3.1. A seb kimetszése mind a csonkon, mind a levágott részen. A levágott rész hőtıben 
marad, közvetlenül a visszaültetés elıtt vesszük ki és végezzük el a sebkimetszést. 
4.3.2 Osteosynthesis elvégzése, stabil, legalább mozgásstabil osteosynthesis, melyek a 
következık: dróthurok és tőzıdrót. Mini lemez és csavarok, mini titán lemez és csavarok. 
4.3.3. Hajlító ín varrata, (Kleinert- Kessler, Matev, Zehner, Tsuge) lényeg, hogy stabil 
ínvarrat legyen, a korai mozgatást tegye lehetıvé. 
4.3.4. Artéria varrat. Vég a véghez anasztomózis, körkörös csomós öltéssel. 
4.3.5. Idegvarrat (Perineuralis). 
4.3.6. Volaris bır zárása. 
4.3.7. Extensor ín varrata, vagy az extensor apparátus varrata. Itt is mozgást lehetıvé tevı 

varrat, mozgásstabil ínvarrat szükséges. 
4.3.8. Vénák varrata, artériánként két véna helyreállítása szükséges, ha lehetséges. 

Körkörös csomós varrattechnikával. 
4.3.9. Bırvarrat. 
4.4. postoperatios teendık 
Kéz felpolcolása, anticoagulans (kis mólsúlyú heparinok) adása. A seb szennyezettségétıl 

függıen, antibiotikum adása. Fél, illetve óránkénti, a visszaültetett rész keringésének 
ellenırzése, bır hımérséklet mérése. 

5.     Fizikai aktivitás: 
A beteg mőtét után felkelhet, sétálhat, a visszaültetett részt felemelve kell tartania 
6.     Dohányzás tilos! 
7.    Betegoktatás: 
A beteget a passzív tornára, az együttmőködésre ki kell oktatni. 
Egyéb terápia: Gyógytorna, elsı napokban passzív, negyedik naptól fél passzív, nyolcadik 
naptól aktív mozgatás. 
IV. Rehabilitáció 
A rehabilitáció szükségességének paraméterei 
Rehabilitáció a mőtét utáni nap kezdıdik és tart a végleges funkció kialakulásáig, illetve a 
végállapot eléréséig. Ha a mozgás érzés javulása megakad, helyreállító mőtét jön szóba, ez az 
esetek 25–30 százalékában elıfordul. 
A rehabilitáció egyéni gyógytornából, ha motoros beidegzésében károsodott izom idegének 
helyreállítása megtörtént, szelektív ingeráram terápiából áll. A torna elsajátítása után a beteg 



otthon is végezheti a tornát és az izom ingerlését. A gyógytorna és mozgásjavulás ellenırzése 
egyéni, a betegek hozzáállása, gyógyulni vágyása határozza meg. 
V. Gondozás 
1. Rendszeres ellenırzés: 
A betegek rendszeres ellenırzést igényelnek. A mőtét után intézetben 5–8 napot töltenek. Az 
elsı három nap igen szoros kontroll javasolt. 5–8. naptól a beteg maga ellenırzi a 
visszaültetett rész bırhımérsékletét és a bır színét. Két majd négy hetes korban rendeljük 
vissza. Egy hónap után három hetenként a gyógytorna effektivitását, az ideg regenerációt, a 
Tinel jellel ellenırizzük. 
2. Lehetséges szövıdmények 
Artériás, vagy vénás thrombosis. 
A visszaültetett rész részleges, vagy teljes elhalása. 
A seb gennyedése 
2.1. Szövıdmények kezelése: 
Artériás, vagy vénás thrombosis azonnali mőtétet igényel: Thrombectomia és reanastomosis 
készítése, illetve értranszplantátum beültetése a megoldás. Kiegészítve a anticoagulans 
terápiával, helyzettıl függıen plexus blokáddal, illetve értágító adásával. 
A visszaültetett rész részleges, vagy teljes elhalása esetén az elhalt területek eltávolítása és a 
szituációtól függıen a visszaültetett rész mentése, vagy eltávolítása a megoldás 
Gennyedés esetén a kezelése sebészi feltárás, szükség szerint antibiotikum adása javasolt. A 
kiterjedéstıl függıen a visszaültetett rész feláldozása 
3. Kezelés várható idıtartama/Prognózis: Intézeti kezelés általában egy hét, az ideális, 
szövıdménymentes gyógyulás 3–6 hónapot igényel. Szövıdmények fellépte esetén a 
gyógyulás ennél is hosszabb. 
Kiegészítı mőtétek is hosszabbíthatják a gyógyulási idıt. Idegátültetés, tendolysisek, a 
kialakult álízületek sebészi kezelése, arthrodesisek elvégzése, ezek közül, a leggyakoribb. 
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fényképek, valamint a funkcióról készült képek ajánlottak. 
 



A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja  
a nervus radialis tunnel syndromairól 

2011. EüK. 18. szám NEFMI közlemény 11  
(hatályos: 2011.09.16 - ) 

 
(Radial tunnel syndroma, Supinator syndroma, Wartenberg syndroma) 
Készítette: a Magyar Kézsebész Társaság vezetısége a Traumatológiai Szakmai Kollégium 
egyetértésével 
I. Alapvetı megfontolások 
BNO G5630 A. n. radialis károsodása 
1.     A protokollok alkalmazási/érvényességi területe 

Kézsebészet, traumatológia, ortopédia, plasztikai sebészet. 
2.     A protokollok bevezetésének feltétele 

A négy szakmában a kézsebészet, traumatológia és mikrosebészet alapos ismerete. 
3.     Definíció 

A nervus radialis direkt vagy indrirekt kompressziója a könyök magasságában és az 
alkaron. 

3.1.    Kiváltó tényezık 
Direkt kompresszió: 
Fibroticus kötegek 
Rendellenes ér 
Izomhypertrophia 
Tumor 
Radius fejecs törés, radius fejecs ficam 
Direkt trauma 
Indirekt hatások: 
Extrém terhelés 
Cubitus varus 

3.2.    Kockázati tényezık 
Korábbi könyöktörés, túlzott igénybevétel, reumatológiai és anyagcsere 
betegségek, cubitus varus, arteriosclerosis. 

4.     Panaszok/Tünetek/Általános jellemzık 
A klinikai tünetek típusosan a nervus radialis beidegzési területén jelentkeznek: 
Wartenberg syndroma (a nervus radialis érzı ágának a kompressziója a BR és ECRL 
izmok között való kilépésénél) érzészavar (5–10 dorsalis ideg területén), hypaestesia, 
paraestasia majd anaestasia. 
Supinator syndroma: típusos esetben tisztán bénulásos típus (az érzı ág a Frose árkád elıtt 
leválik). A kiesett funkciók segítenek a kompresszió magasságának megállításában. A 
syndrománál csak az ECRL izom mőködik az extensorok közül, mivel ennek a beidegzése 
a supinator csatorna felett van. Ha a supinatio és csukló extensio gyengült, akkor a 
kompresszió Frose árkád magasságában lehet, ha csak az ulnaris extensor funkciók estek ki 
(EDC, ECU), vagy csak a radialisak (EPL, APL, EPB, EIP), akkor supinator csatornában 
lehet a leszorítás a motoros ág oszlása után. Ha egyik izom sem mőködik, akkor 
természetesen az oszlás elıtt. 
A radial tunnel syndroma-nál mind sensoros, mind motoros kiesési tünetek észlelhetık, a 
motoros kiesésnél az egyszerő izomgyengeségtıl a teljes bénulásig egy, ill. az összes izom 
érintettségéig, esetenként bármi elıfordulhat típusosan a Tinel-jel, a kompresszios teszt, a 
radius fejecs felett volarisan a legkifejezettebb. A provokatios tesztek közül a III. ujj 



extensioja, ill. a csukló supinatioja ellenállással szemben kifejezett panaszokat okoz a fenti 
magasságban, és ez korjelzı. Egyes szerzık szerint a nervus radialus ramus recurensenek 
kompressziója miatt radial tunnel syndromával együttesen lateralis epicondylitis tünet 
együttese is fenn állhat, tehát a fájdalom és az érzékenység az epicondylus területén is 
kifejezett lehet. E miatt az elkülönítés a két syndroma között sokszor nem is lehetséges. 
Anatómiai áttekintés 
A nervus radialis könyöktáji lefutásánál 3 helyen érheti leszorítás a felsı szakaszon, 
legmagasabban a lateralis epicondylus felett kb. 10 cm-el, a lateralis intermuscularis 
septumon való átlépésénél (Wilheim 1970), a középsı szakaszon, ez a radial tunnel (Roles 
1972) ami a nervus radialisnak az elülsı kompartmenbe való belépésétıl a Frose árkádig 
terjed, s ezen szakaszon a BR, ECRL, ECRB izmok, a humerus, az ízület és a radius fejecs 
határolják. A harmadik, alsó szakaszon (supinator csatorna) (Kaeser 1986) a supinatorizom 
két feje közti áthaladásánál. 

5.     A betegség leírása 
5.1. Érintett szervrendszer(ek): Könyök és a kéz 
5.2. Genetikai háttér: Nincs genetikai háttere 
5.3. Incidencia/Prevalecia/Morbiditás Magyarországon: Középkorú férfiakon gyakoribb, 
mint nıkön, fizikai munkásokon, sportolókon gyakoribb, ahol a könyöknek elsısorban a 
rotaciós igénybevétele kifejezett. 
5.4. Jellemzı életkor: 35–50 év 
5.5. Jellemzı nem: Férfiakon gyakoribb 

II. Diagnózis 
1.    Diagnosztikai algoritmusok 

Fizikális vizsgálat, rtg. vizsgálat, EMG vizsgálat, labor és egyéb diagnosztikai 
vizsgálatok szükségesek 

2.    Anamnézis: Beteg panaszainak értékelése, fájdalom, érzés kiesés, mozgászavar, van-e és 
mióta, pontosan megtudja-e mondani a panaszok idejét, kiváltó okát, provokálhatóságát, 
szünteti-e valami, emlékszik-e valamilyen traumára vagy konkrét okra, milyen egyéb 
betegségei vannak, stb. 

3.     Fizikális vizsgálatok 
3/1. Érzésvizsgálat: a nervus radialis vizsgálati területén, hideg-meleg tapintás, fájdalom, 
kétpont diszkriminátio. 
3/2. Mozgásvizsgálat: könyöknyújtás, hajlítás, supinatio, pronatio, csukló nyújtás, 
hajlítás, az ujjak nyújtása, hajlítása. 
3/3. Kompresszios teszt, Tinel-jel 
3/4. Provokatios teszt, Phallen teszt 

4.     Kötelezı (minimálisan elvégzendı) diagnosztikai vizsgálatok 
4.1. Laboratóriumi vizsgálatok 
Mőtét esetén szükséges anaetesiológiai okokból vagy anyagcsere betegség, reumatológia 
vagy egyéb belgyógyászati betegség lehetıségének kizárására vagy jelenlétének 
igazolására (pl. Diabetes) 
4.2. Képalkotó vizsgálatok 
Rtg. vizsgálat: 2 irányú felvétel igazolhat a könyök deformáltságát, varus állását, 
esetleges csonttumor jelenlétét, radius fejecs törést vagy ficamot, fejlıdési 
rendellenességet, kifejezett arthrosist, exsostosist, myositist, stb. 
MRI vizsgálat: lágyrész elváltozások kimutatására (nem feltétlenül szükséges). 
4.3. Egyéb 
ENG és EMG vizsgálatok 



Aprólékos vizsgálat segít a diagnosis felállításában, elsısorban a motoros kieséssel járó 
eseteknél. 

5.    Kiegészítı diagnosztikai vizsgálatok 
A cervicobrachialis spondylarthroris gyöki irritáció, kompresszio, discus hernia, plexus 
sérülés elkülönítésére gyanú esetén, ill. bizonytalan diagnózis miatt az ott leírtak szerint 
kell eljárni. 

6.     Diferenciál diagnosztika 
6/1. Lateral Elbow Pain (epicondylitis lateralis humeri, teniszkönyök) 
A tünetegyüttes nehezen különíthetı el a radial tunnel syndromától, sokak szerint az 
elváltozás is tunnel syndromák közé tartozik, mivel szerintük .(Wilhelm 1998., K.Kalb 
1998.) a tüneteket a nervus radialis ramus recurrens ágának a kompressziója okozza, ami 
a lateralis epicondylus területét idegzi be. Természetesen teniszkönyökre utal, ha 
nincsenek a betegnek bénulásos tünetei vagy izomgyengesége, és a direkt-indirekt 
tesztek az érzékenységet az epicondylus területére localisaljak. 
6/2. Nervus radialis sérülés kompresszió a felkar magasságában. 
Anaemnasis, fizikális vizsgálat, a nervus radialis teljes kiesése. 
6/3. Inruptura 
6/4. Nyaki discushernia, spondylosis, spondylarthrosis 
6/5. Ólom vagy arzén mérgezés 

III. Terápia  
III/1. Nem gyógyszeres kezelés 
1.    A megfelelı egészségügyi ellátás szintje 

Szintje kézsebészeti, baleseti, ortopédiai, reumatológiai szakrendelés, szükség esetén a 
fenti szakterületeken osztályos kezelés. 

2.    Általános intézkedések 
2/1. Az érintett végtag pihentetése, éjszakai sín, könyökvédı viselése, a könyök hajlított 
és supinalt helyzető rögzítésével. 
2/2. Gyógytorna: a nyomási panaszok csökkentésére speciális gyógytorna: nyújtó és 
ideggördülést javító gyakorlatok. 
A kiesett izomfunkció helyreállítására a megfelelı izmokat aktivizáló gyakorlatok. 
2/3. Szelektív ingeráram kezelés: az izomfunkció javítására 

3.     Speciális ápolási teendık 
A panaszok csökkenését vagy fokozódását a klinikai vizsgálatok során ellenırizni kell. 

4.     Fizikai aktivitás 
Gyógytorna rendkívül fontos, speciális nyújtó és ideg gördülést javító gyakorlatok. 
Egyebekben a betegnek a beteg felvilágosítása az extrém könyöknyújtás, supinatio-
pronatio, varus állás elkerülésére. 

5.     Diéta 
    Alkohol és dohányzási tilalom 
6.    Betegoktatás 

Gyógytorna oktatás 
Az elveszett funkciók visszaszerzése rendszeres tornával. 

III/2. Gyógyszeres kezelés 
1.     A megfelelı egészségügyi ellátás szintje 

A fenti szakmák rendelıintézeti és kórházi szintje. 
2.     Speciális ápolási teendık 
3.     Ajánlott gyógyszerek kezelés 



Nonsteroid gyulladáscsökkentı tabletták, kenıcsök, fájdalomcsillapítók, ill. lokális steroid 
injekció, UH, mágnes, iontoforézises kezelések. 
3.1. Kontraindikációk 
3.2. Lehetséges jelentıs interakciók 

4.     Kiegészítı/Alternatív gyógyszeres kezelés 
5.     Terápiás algoritmusok 
III/3. M őtéti kezelés 
1.     A megfelelı egészségügyi ellátás szintje 

Kézsebészeti, traumatológiai, ortopédiai osztályon vagy klinikán végezhetı. 
2.     Általános intézkedések 

Anaesthesiológiai, belgyógyászati kivizsgálás 
3.     Speciális ápolási teendık 

Mőtéti behatolás területén ne legyen fertızı forrás. 
4.     Sebészeti kezelés 
4.1. mőtéti indikáció: 
4.1.1. Konzervatív kezelésre nem javuló (2–4 hónap), elsısorban teniszkönyökként kezelt 
esetek mőtéti kezelése vagy revisioja. 
4.1.2. Absolut indikáció 
Bénulásos típusú esetek, ahol a fizikális vizsgálat is, és az EMG is a radialis vagy a supinator 
csatorna kompressziójára utal. 
4.1.3. Relatív indikáció 
Enyhébb tünetek. Konzervatív kezelés eredménytelen, vagy csak átmeneti javulás jön létre. 
Ha a panaszok fokozódnak izomatrophia jön létre, ha egyéb ok kizárható. 
4.2. mőtéti elıkészítés: 
Elektív tervezett mőtétnek megfelelı a kivizsgálás 
4.3. mőtéti érzéstelenítés: 
Általános érzéstelenítés, vezetéses érzéstelenítés, local anaesthaesia. 
4.4. mőtéti kezelés elfogadott módszerei: 
4.4.1. Direkt decompresszio 
A Frose árkád feltárása, az ott lévı kompresszios tényezık megszüntetése, az árkád 
behasítása 
Irodalmi ajánlás: Roles: 1972., Bíró: 1988., Xiag Koob: 1988., Partecke 1997. 
4.4.2. Indirekt decompresszio 
A supinator izom felületes fejének Z plastikája vagy leválasztása, flexor carpi radialis brevis 
eredésének részleges vagy teljes leválasztása. 
Irodalmi ajánlás: Naracas : 1987., Wilhelm: 1998. 
4.4.3. Szelektív denervatio 
Az epicondylus lateralis humerit és környékét ellátó érzı rostok denervatioja 
A korábban leírtak szerint a syndroma megítélése nem egységes, elkülönítése a 
teniszkönyöktıl sokszor nem is lehetséges, az irodalomban sokak szerint a mőtéti kezelésnél 
nem is annyira fontos, mert a legjobb eljárásnak az indirekt decompresszio és vele együtt 
elsısorban az algoticus típusnál a denervatio elvégzése is javasolt. 
A mőtétek részletes leírását lásd: Green, D.P.: Green’s operative hand surgery. Philadelphia, 
2005, 
4.5. Posztoperációs teendık 
A mőtéti terület drainage a végtag felpolcolása, átmeneti rögzítése, gyógytorna megkezdése. 
5.    Fizikai aktivitás 



Az operált terület kivételével teljes fizikai aktivitás, majd az operált terület gyógytornájának 
megkezdése a mőtét után a mőtét típusától függıen. 
6.     Diéta 
Dohányzás tilalom 
7.     Betegoktatás 
Gyógytorna oktatása, kéz használatának gyakorlása. 
IV. Rehabilitáció 
A kéz és az alkar izmainak erısítése speciális gyógytornával, elsısorban a kiesett funkció 
forszírozása, csukló extensio, ujjnyújtás, supinatio-pronatio. Atrophia esetén, ill. az izomerı 
fokozására szelektív ingeráram kezelés. 
V. Gondozás 
1. Rendszeres ellenırzés: klinikai tünetek és panaszok kezelésére rendszeres ellenırzés 

javasolt. 
2. Megelızés: Reflex sympathicus dystrophia kialakulásának megelızése. Hegesedés 

megelızése gyógytornával és localis kezeléssel. 
3. Lehetséges szövıdmények: 

3.1. A klinikai tünetek változatlanul fennállnak 
A klinikai tünetek változatlanul fennállnak 
Kezelése: differenciáldiagnosztikai vizsgálatok alapján a kezelés megváltoztatása 
javasolt. 

3.2. A panaszok megszőnnek, majd ismételten jelentkeznek 
Terápia: ismételt vizsgálat a compressio ismételt kialakulását valószínősíti, vagy 
a magasság megítélése nem volt megfelelı, konzervatív kezelés vagy mőtéti 
revisio indokolt. 

3.3. A csukló extensio, ujj nyújtás, hüvelykujj nyújtás és abductio nem áll helyre. 
3.3.a. Arthrodesisek 
3.3.b. Intranspositiok 

4. Kezelés várható idıtartama / Prognózis 
Típusos esetben 4–8 hét, 
Izomatrophiaval járó esetben 1 év is lehet. 
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A szakmai protokoll érvényessége: 2014. június 30. 
VII. Melléklet  
Dokumentáció, bizonylat: általános dokumentumokon túl esetleg mőtét utáni fotók 
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Készítette: a Magyar Kézsebész Társaság vezetısége a Traumatológiai Szakmai Kollégium 
egyetértésével 
I. Alapvetı megfontolások 

BNO S6200 A kéz sajkacsontjának törése 
M8410 Össze nem forrt csonttörés [álízület] 

1. A protokollok alkalmazási / érvényességi területe 
Traumatológia, ortopédia, sebészet, gyermeksebészet, kézsebészet. 

2. A protokollok bevezetésének alapfeltétele 
Az öt szakmában a baleseti sebészet és a kézsebészet alapos ismerete. 

3. Definíció 
    A sajkacsont nem gyógyult törése 

3.1. Kiváltó tényezık 
3.1.1. A beteg nem megy orvoshoz, jelentéktelennek tartva a sérülést, nem fáj és 
nincsenek törésre utaló típusos tünetek, a panaszok csökkennek, sıt panaszmentessé 
válik a sérült és egy újabb csuklóízületi trauma deríti ki, hogy korábban volt egy 
scaphoideum törése a betegnek. 
3.1.2. Orvoshoz megy, de az nem ismeri fel a sérülést és nem kér vizsgálatot, 
distorsionak tartva a tünetszegény sérülést 
3.1.3. Radiológiai vizsgálat során csak kétirányú csukló felvétel készül, amely nem 
mutatja ki a scaphoideum törést 
3.1.4. A primer négyirányú felvételen a törés nem látszik és nem ismétlik 
3.1.5. A törést rövid ideig rögzítik 
3.1.6. A törést nem megfelelı gipszkötéssel rögzítik (a törés mozog) 
3.1.7. Interpositum megakadályozza a törés gyógyulását 
3.1.8. Keringészavar miatt nem gyógyul: avascularis necrosis (proximális harmadi 
törés, pólus törés) 
3.2. Kockázati tényezık 
    gyakorlatilag nincs, fiatal férfiak sérülése után kialakuló álízület 

4. Panaszok/Tünetek/Általános jellemzık 
Törésre jellemzı tünetek: szegényesek, a csukló radialis oldalán mérsékelt fájdalom, amely 
pihenésre mérséklıdik. A csuklóízületi fájdalom fokozatosan erısödik, jellemzı a terhelésre 
jelentkezı fájdalom és csuklóízületi duzzanat. Gyakran ismételt trauma irányítja rá a 
figyelmet a sajkacsont álízületére.. A fossa tabatier területén észlelhetı nyomásérzékenység. 
Anatómiai áttekintés: 

A sajkacsont öt ízfelszínnel rendelkezik (radius, lunatum, capitatum, trapesium 
trapesoideum) csaknem teljesen porccal borított. A scaphoideum distalis része 
palmarisan helyezkedik el a csukló középvonalától, ezért az extensio során létrejött 
törésben púposság deformitás (humpback deformity), vagyis palmar felé történı 
elbillenés következik be. A scaphoideum vérellátása szegényes, distal felıl két vagy 
három kis artéria látja el a csontot, ezért a porccal borított proximális pólus csak 
intraosseális vérellátást kap, ezért gyakori az avascularis necrosis polus törések 
esetén. 
A scaphoideum álízület a törések helye szerint alakulnak ki: 



A) középsı harmadi álízület (leggyakoribb) 
B) distalis harmadi álízület (ritka) 
C) proximalis harmadi álízület (polus avascularis necrosisa) 

5. A betegség leírása 
5.1. Érintett szervrendszer(ek) 
    Csukló és kéztı 
5.2. Genetikai háttér 
    Nincs genetikai háttere 
5.3. Incidencia / Prevalecia / Morbiditás / Mortalitás Magyarországon 

A scaphoideum törésekbıl gyakran alakul ki álízület, súlyos 
következményei miatt jelentısége igen nagy. 

5.4. Jellemzı életkor 
Fiatalok betegsége legtöbb esetben 20–30 éves kor között jön létre 

5.5. Jellemzı nem 
A fiatal férfiak betegsége, a scaphoideum álízületek több, mint négy-ötöde 
férfiakon fordul elı. 

II. Diagnózis 
1. Diagnosztikai algoritmusok 

Gondos klinikai vizsgálatot kell végezni! A szegényes klinikai tünetek miatt fiatal 
férfiak nyújtott kézzel korábban történt elesése és a törésre, álízületre jellemzı 
tünetek hiánya miatt gondolni kell scaphoideum álízület lehetıségére. 

2. Anamnézis 
Korábbi sérülés lehetıségét ki kell deríteni, esetenként évekkel korábbi elhanyagolt 
trauma lehet a háttérben. A nyújtott felsı végtaggal, extensios helyzető csuklóval 
történı kézre esés (letenyerelés) fiatal férfiak esetén gyanút kell keltsen. A 
fokozatosan kialakuló csuklóízületi fájdalom, vagy ismételt traumára jelentkezı 
csuklóízületi panasz a scaphoideum álízület gyanuját kelti fel. Scaphoideum álízület 
gyanuja esetén a fájdalom jellegére és a fájdalmas mozgásokra mindig rá kell 
kérdezni. 

3. Fizikális vizsgálatok 
A sérült csukló vizsgálatakor a nyomásérzékenység punctum maximumát kell 
vizsgálni, amely scaphoideum álízület esetén a fossa tabatier felett a 
legkifejezettebb. A csukló extensioja éles fájdalmat provokálhat a csukló radiális 
felében, de fájdalmat idézhet elı a flexio és radial-ductio is. Radiocarpalis arthrosis 
esetén a csuklóízület mozgatásakor a csuklóízületi fájdalom mellett ropogás is 
észlelhetı, a mozgásterjedelem beszőkült. 

4. Kötelezı (minimálisan elvégzendı) diagnosztikai vizsgálatok 
4.1. Laboratóriumi vizsgálatok 

Mőtét esetén szükséges anaesthesiológiai okokból. 
4.2. Képalkotó vizsgálatok 

Scaphoideum álízület gyanúja esetén mindig négyirányú felvételt kell 
készíteni a sérült csuklóról. CT vagy MR vizsgálatot az álízület 
kiterjedésének és a scaphoideum (proximális pólus) keringésének 
vizsgálatára végezhetünk. 

4.3. Egyéb     
Nem szükséges 

5. Kiegészítı diagnosztikai vizsgálatok 



Scaphoideum álízület gyanúja esetén CT vizsgálat és 3D rekonstrukció is indokolt 
lehet, keringés zavar, avascularis necrosis gyanúja esetén az MR vizsgálat hasznos 
segítséget jelenthet. 

6. Differenciál diagnosztika 
A scaphoideum álízület és a szalagos instabilitások (scapho-lunaris dissciáció) 
elkülönítése szükséges. Fontos meghatározni a radiocarpalis arthrosis mértékét is. 
Bizonytalan csuklótáji fájdalom esetén a lunatum malatia, valamint egyéb 
betegségeket kell kizárni. 

III. Terápia  
III/1. Nem gyógyszeres kezelés 
1. A megfelelı egészségügyi ellátás szintje 

A. scaphoideum álízület ellátása traumatológiai vagy kézsebészeti osztályon / 
klinikán történik, ahol kézsebész szakorvos végzi az ellátást. 

2. Non operatív, konzervatív kezelés. 
2.1.    A fájdalom csökkentésére pihentetı gipszsínt vagy tépızáras csukló rögzítıt 
helyezhetünk fel a mőtéti ellátásig. 

3. Speciális ápolási teendık 
    Az átmeneti rögzítés és a csuklóízületi torna egyensúlyát kell meghatározni. Lokálisan 
nonsteroid gyulladáscsökkentık mérsékelhetik a fájdalmat és a duzzanatot. 
4. Fizikai aktivitás 

Gyógytornával a könyökízület, a hosszú ujjak MP, PIP és DIP ízületi, valamint a 
hüvelykujj IP ízületi funkcióját meg kell tartani. 

5. Diéta 
6. Betegoktatás 

Gyógytorna oktatás 
A kéz funkciójának megtartása 

III/2. Gyógyszeres kezelés 
1. Ajánlott gyógyszeres kezelés 

Szükség esetén fájdalomcsillapítás és/vagy nonsteroid gyulladáscsökkentık adása javasolt. 
III/3. M őtéti töréskezelés 
1. A megfelelı egészségügyi ellátás szintje 

Traumatológiai és/vagy kézsebészeti osztályon / klinikán végezhetı. 
2. Általános intézkedések 

Anaesthesiológia belgyógyászati kivizsgálás 
3. Speciális ápolási teendık 

A mőtéti behatolás területén ne legyen fertızı forrás. 
4. Sebészeti kezelés    Mőtéti töréskezelés 

4.1. mőtéti indikáció 
A mőtéti töréskezelés absolut és relatív indikáció alapján végezhetı. 

        Absolut indikáció: 
Fiatal férfiak álízülete 

        Relatív indikáció: 
Arthrosissal járó álízület 

4.2. mőtéti elıkészítés 
    Tervezett mőtét 
4.3 mőtéti érzéstelenítés 
    Általános érzéstelenítés 



4.4. mőtét: A mőtéti töréskezelés módszerei: 
    4.4.1. Ha nincs radiocarpalis arthrosis, akkor a scaphoideum álízületét dörzsfúróval 

kitakarítjuk és scaphoideum álízületében két párhuzamos felszínt alakítunk ki és a 
scaphoideum magasságának helyreállítására a csípılapátból vett cortico-spongiosus 
blockból megfelelı méretet faragunk ki és behelyezzük az álízület helyére és 
Herbert csavarral rögzítjük. 
4.4.2. A Matti-Russe mőtétet (hosszanti csont-block beültetés az álízületbe) ma már 
nem végzik. 
4.4.3. 4.4.3. Súlyos radiocarpalis arthrosis esetén radiocarpalis arthrodesissel 
szüntetjük meg a csuklóízület fájdalmát és állítjuk helyre a kéz mőködését. 
4.4.2. Átmenti megoldás, hogy a proximális csontsort eltávolítjuk (proximal row 
carpectomy), így megmarad a csuklóízületi mozgás is, de gyakran nem szőnik meg 
a csuklóízületi fájdalom. 
4.4.3. A csuklóízület Wilhelm szerinti denervatiójával a fájdalom csökkenthetı, a 
csuklóízület mozgáskorlátozottsága keveset javul és a csuklóízületi arthrosis 
progrediál. 
4.5. posztoperációs teendık 
A mőtéti terület drenálása, a végtag felpolcolása, gyógytorna megkezdése. 

5. Fizikai aktivitás 
Stabil rekonstrukció esetén 6–8 hetes Bennett gipszrögzítés szükséges. 
Radiocarpalis arthrodesis esetén nincs szükség külsı rögzítıre. Proximal row 
carpectomy után korai gyógytornát kezdünk el. 

6. Betegoktatás 
    Gyógytorna oktatása, fizikai terhelés engedélyezése 
IV. Rehabilitáció 
A rehabilitáció szükségességének paraméterei 
V. Gondozás 
1. Rendszeres ellenırzés 

Az álízület gyógyulását meghatározott idıszakonként ellenırizzük. Radiológiai vizsgálat 8 
és 16 hetes valamint fél és egy év elteltével szükséges. 

2. Megelızés 
    A radiocarpalis arthrosis kialakulásának megelızése 
    Csuklóízületi mozgáskorlátozottság megelızése 
3. Lehetséges szövıdmények 
    3.1.    Scaphoideum álízület nem gyógyul meg. 

Kezelése: ismételt mőtét vagy radio-carpalis arthrodesis. 
3.2.    Proximalis pólus avascularis necrosisa. 

Terápia: proximal row carpectomy vagy radiocarpalis arthrodesis. 
3.3.    Radio-carpalis arthrosis. 

Terápia: radio-carpalis arthrodesis 
3.4.    Nervus radialis dorsalis érzı ágának iatrogén károsodása (teljes vagy részleges) 

Terápia: konzervatív kezelés, a n. radialis feltárása, neurolysis idegvarrat vagy graft. 
(WHO 50421, 50440, 50430) 

4. Kezelés várható idıtartama / Prognózis 

Egyszerő álízület cortico-spongiosus block behelyezés esetén 4 hónap 

Radiocarpalis arthrodesis esetén 8–16 hét 



Teljes radiológiai gyógyulás fél–1 év 
5. Az ellátás megfelelıségének indikátorai 
Szakmai munka eredményességének mutatói 

Az álízület átépülésének, a gyógyulás idıtartama 
Szövıdmények aránya 
Funkcionális végeredmény monitorizálása 
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Készítette: a Magyar Kézsebész Társaság vezetısége a Traumatológiai Szakmai Kollégium 
egyetértésével 
I. Alapvetı megfontolások 
    BNO S6200 A kéz sajkacsontjának törése 
1. A protokollok alkalmazási / érvényességi területe 
    Traumatológia, ortopédia, sebészet, gyermeksebészet, kézsebészet. 
2. A protokollok bevezetésének alapfeltétele 
    Az öt szakmában a baleseti sebészet és a kézsebészet alapos ismerete. 
3. Definíció 

    A sajkacsont (scaphoideum) külsı erıbehatásra létrejött törése. (S62000) 
3.1. Kiváltó tényezık 
Keletkezési mechanizmus: 

indirekt: nyújtott felsı végtagra, extendált kézre történı esés okozza 
leggyakrabban a scaphoideum középsı harmadában a törést. Ilyenkor a capitatum 
gyakorol nyomást a scaphoideum distalis harmadára és a törés keletkezésében a 
csavarásos mechanizmus is szerepet játszik. 
3.2. Kockázati tényezık 
    gyakorlatilag nincs, fiatal férfiak sérülése 

4. Panaszok/Tünetek/Általános jellemzık 
Törésre jellemzı tünetek: szegényesek, a csukló radialis oldalán mérsékelt fájdalom, amely 
pihenésre mérséklıdik. Nincs deformitás, crepitatio, kóros mozgathatóság, bevérzés. A fossa 
tabatier területén észlelhetı nyomásérzékenység. 
Anatómiai áttekintés: 

A sajkacsont öt ízfelszínnel rendelkezik (radius, lunatum, capitatum, trapesium 
trapesoideum) csaknem teljesen porccal borított. A scaphoideum distalis része 
palmarisan helyezkedik el a csukló középvonalától, ezért az extensio során létrejött 
törésben púposság deformitás (humpback deformity), vagyis palmar felé történı 
elbillenés következik be. A scaphoideum vérellátása szegényes, distal felıl két vagy 
három kis artéria látja el a csontot, ezért a proccal borított proximális pólus csak 
intraosseális vérellátást kap, ezért gyakori az avascularis necrosis polus törések 
esetén. 
A scaphoideum törés classificatioja a törés helye szerint: 
A) középsı harmadi törés (70%) 
B) distalis harmadi törés (20%) 
C) proximalis harmadi törés (10%) 
A scaphoideum törés classificatioja a törés síkja alapján (Russe): 
1.    horizontális (40%) 
2.    transverzalis (55%) 
3.    verticalis (5%) 
Herbert classificatio: 
A) stabil acut törések 
    A1. tuber törés 
    A2. incomplett középsı harmadik törés 



B) Instabil acut törések 
    B1. distalis ferde törés 
    B2. középsı harmadik complett törés 
    B3. proximális pólus törés 
    B4. trans-scaphoideo-perilunaris törés (De Quervain) 

5. A betegség leírása 
5.1. Érintett szervrendszer(ek) 
    Csukló és kéztı 
5.2. Genetikai háttér 
    Nincs genetikai háttere 
5.3. Incidencia/Prevalecia/Morbiditás/Mortalitás Magyarországon 

Nem gyakori törés, a kéz töréseinek 10–12%-a, de rossz gyógyhajlama, az 
ál- ízületképzıdés magas aránya és annak súlyos következményei miatt 
jelentısége igen nagy. 

5.4. Jellemzı életkor 
Fiatalok törése, legtöbb esetben 20–30 éves kor között jön létre 

5.5. Jellemzı nem 
A fiatal férfiak sérülése, a scaphoideum törések több, mint négy-ötöde 
férfiakon fordul elı. 

II. Diagnózis 
1. Diagnosztikai algoritmusok 

Gondos klinikai vizsgálatot kell végezni! A szegényes klinikai tünetek miatt fiatal 
férfiak nyújtott kézzel történı elesése és a törésre jellemzı tünetek hiánya miatt 
gondolni kell scaphoideum törés lehetıségére. 

2. Anamnézis 
A sérülés mechanizmusát mindenképp tisztázni kell. A nyújtott felsı végtaggal, 
extensios helyzető csuklóval történı kézre esés (letenyerelés) fiatal férfiak esetén 
gyanút kell keltsen, fıleg, ha a klinikai tünetek nem típusosak más (pl. radius) 
törésre. Scaphoideum törés gyanúja esetén a fájdalom jellegére és a fájdalmas 
mozgásokra mindig rá kell kérdezni. 

3. Fizikális vizsgálatok 
A sérült csukló vizsgálatakor a nyomásérzékenység punctum maximumát kell 
vizsgálni, amely scaphoideum törés esetén a fossa tabatier felett a legkifejezettebb. 
A csukló extensioja éles fájdalmat provokálhat a csukló radiális felében, de 
fájdalmat idézhet elı a flexio és radial-ductio is. Trans-scaphoid-perilunaris ficamos 
törés esetén a csuklóízület deformált, duzzadt, fájdalmas, kifejezett 
nyomásérzékenység észlelhetı és a csukló mozgatása a fájdalmat jelentısen 
fokozza. 

4. Kötelezı (minimálisan elvégzendı) diagnosztikai vizsgálatok 
4.1. Laboratóriumi vizsgálatok 

Mőtét esetén szükséges anaesthesiológiai okokból. 
4.2. Képalkotó vizsgálatok 

Scaphoideum törés gyanúja esetén mindig négyirányú felvételt kell 
készíteni a sérült csuklóról. Ha klinikai tünetek, az anamnaesis típusos, 
akkor a törést konzervatív módszerekkel kezdjük el kezelni és a 4 irányú 
scaphoideum felvételt 7–14 nap múlva meg kell ismételni (gipsz nélkül). 
Ha ekkor sem látható scaphoideum törés, de a klinikai tünetek fennállnak 



CT vagy MR vizsgálatot végzünk a törés megerısítésére illetve 
kizárására. 

4.3. Egyéb     
Nem szükséges 

5. Kiegészítı diagnosztikai vizsgálatok 
Jelentıs elmozdulással járó, luxatios törés, vagy álízület gyanúja esetén CT 
vizsgálat és 3D rekonstrukció is indokolt lehet, keringés zavar, avascularis necrosis 
gyanúja esetén az MR vizsgálat hasznos segítséget jelenthet. 

6. Differenciál diagnosztika 
    A friss törés és az álízület elkülönítése fontos, mert sokszor korábbi sérülés 

következtében kialakult, csaknem tünetmentes scphoideum álízület acut trauma 
miatt válik panaszossá. Bizonytalan csuklótáji fájdalom esetén egyéb kéztıcsont 
törését, a lunatum malatiat, valamint egyéb betegségeket kell kizárni. 

III. Terápia  
III/1. Nem gyógyszeres kezelés 
1. A megfelelı egészségügyi ellátás szintje 

Elsısegélynyújtás a helyszínen a sérült végtag nyugalomba helyezése ha a fájdalom 
ezt szükségessé teszi, mint luxatiós, vagy kombinált sérülések esetén. A végleges 
ellátás osztályos háttérrel rendelkezı járó beteg szakellátáson vagy traumatológiai 
osztályon / klinikán történik, ahol kézsebészeti szakképzettséggel, jártassággal 
rendelkezı szakorvos is elérhetı. 

2. Non operatív, konzervatív kezelés. 
2.1. Repositio (WHO 82 080) 
A scaphoideum törések többsége elmozdulás nélküli, repositiot nem igényel. 
Ficammal (De Quervain), vagy radius töréssel kombinált törés repositioját 
megfelelı anaesthesiában húzás ellenhúzás mellett fedetten végezzük képerısítı 
ellenırzésével.. Ezt követi a Bennett típusú felvágott gipszrögzítés. 
2.2. A végleges körkörös Bennett gipszrögzítést a duzzanat megszőnése után kb. 1 
hét elteltével helyezzük fel, gondosan ügyelve, a rögzítés jól modellált legyen és a 
hosszú ujjak, valamint a hüvelykujj végperc szabad mozgását biztosítsa. 
A rögzítési idı 12–16 hét, instabil és proximális pólus törése esetén akár 20 hét is 
lehet. 

3. Speciális ápolási teendık 
    A gipszrögzítés lazulása esetén annak cseréjét el kell idıben végezni. 
4. Fizikai aktivitás 

Gyógytornával a könyökízület, a hosszú ujjak MP, PIP és DIP ízületi, valamint a 
hüvelykujj IP ízületi funkcióját meg kell tartani. 

5. Betegoktatás 
    Gyógytorna oktatás 
    A kéz funkciójának megtartása 
III/2. Gyógyszeres kezelés 
1. Ajánlott gyógyszeres kezelés 
    Szükség esetén fájdalomcsillapítás. 
III/3. M őtéti töréskezelés 
1. A megfelelı egészségügyi ellátás szintje 
    Traumatológiai osztályon / klinikán végezhetı. 
2. Általános intézkedések 
    Anaesthesiológia belgyógyászati kivizsgálás 



3. Speciális ápolási teendık 
    A mőtéti behatolás területén ne legyen fertızı forrás (bulla). 
4. Sebészeti kezelés    Mőtéti töréskezelés 

4.1. mőtéti indikáció 
A mőtéti töréskezelés absolut és relatív indikáció alapján végezhetı. 

Absolut indikáció: 
Nagy elmozdulással járó, instabil törés 
Trans-scaphoideo-perilunaris luxátiós törés 
Trans-stylo-tans-scaphoideo-perilunaris kombinált törés 

Relatív indikáció: 
Minden felnıttkori elmozdulással járó és elmozdulás nélküli középsı 
és proximális harmadi törés 
Tuber törés 

4.2. mőtéti elıkészítés 
    Lehet acut (luxatios törés) vagy halasztott mőtét 
4.3. mőtéti érzéstelenítés 
    Általános érzéstelenítés, plexus érzéstelenítés, local anaesthesia 
4.4. mőtét: A mőtéti töréskezelés módszerei: 
4.4.1. Kanülált percután bevezetett Herbert-Whipple csavaros rögzítés (58118) 

Képerısítı ellenırzése mellett a palmaris oldalon a tuber felett 
ejtett kis metszésbıl scaphoideum tengelyébe bevezetjük a 
Kirschner drótot, majd megfúrjuk a csavar helyét és bevezetjük 
a megfelelı mérető kanülált önmenetvágó Herbert Whipple 
csavart. Proximális pólus törés esetén dorsal felıl kis feltárásból 
a képleteket estensor inakat eltartva hasonló módon helyezzük 
be a csavart. 

4.4.2. Feltárásos Herbert csavarozás (58118) 
Palmar felıl feltárjuk az os scaphoideumot, szem ellenırzése 
mellett repositiot végzünk, felhelyezzük a célzó készüléket, 
megfúrjuk a csavar helyét, menetet vágunk és a célzó 
készülékkel mért hosszúságú csavarral stabilizáljuk a törést. 
Proximális pólus törés esetén szabadkézi célzással képerısítı 
ellenırzése mellett helyezzük be a Herbert csavart. 

4.4.3. Kompressziós csavaros osteosynthesis 
A kompressiós csavarokat fedett vagy feltárásos módszerrel 
helyezzük be a scaphoideumba distal vagy a proximalis pólus 
felöl. 

4.4.4. Ender lemezkés osteosynthesis 
Palmaris feltárásból az os scaphoideum proximális törtdarabjába 
helyezzük a lemezke pengéjét és az excentrikusan behelyezett 
csavarral végezzük a kompressziót és a rögzítést. (Ma már a 
Herbert csavar megjelenése miatt háttérbe szorult ez a rögzítési 
módszer) 

4.4.3. Kirschner drótos rögzítés 
Gyermekkori törések esetén végezzük a fedett, képerısítı 
ellenırzése mellett behelyezett tőzıdrótos osteosynthesist. 
Alkalmazható olyan darabos törések rögzítésére, amelyek más 
módon nem kezelhetık. 



4.5. posztoperációs teendık 
A mőtéti terület drainageja, a végtag felpolcolása, gyógytorna megkezdése. 

5. Fizikai aktivitás 
Stabil synthesis esetén gipszrögzítést nem vagy csak néhány napig alkalmazunk, 
aktív csukló és ujjízületi tornát, gyógytornát kezdünk el. Fizikai terhelést tiltjuk. 
Instabil törés esetén 6-8 hetes Bennett gipszrögzítés szükséges. 

6. Betegoktatás 
    Gyógytorna oktatása, fizikai terhelés engedélyezése 
IV. Rehabilitáció 
A rehabilitáció szükségességének paraméterei 
V. Gondozás 
1. Rendszeres ellenırzés 

A törésgyógyulást meghatározott idıszakonként ellenırizzük. Radiológiai vizsgálat 8 és 16 
hetes valamint fél és egy év elteltével szükséges. 

2. Megelızés 
Álízület kialakulásának megelızése 
Csuklóízületi mozgáskorlátozottság megelızése 

3. Lehetséges szövıdmények 
3.1. Scaphoideum álízület kialakulása. 

Kezelése: cortico-spongiosus block beültetése és Herbert csavaros osteosynthesis 
3.2. Proximalis pólus avascularis necrosisa. 

Terápia: Herbert csavaros rögzítés és csontpótlás, proximal row carpectomy vagy 
radiocarpalis arthrodesis. 

3.3. Radio-carpalis arthrosis. 
Terápia: radio-carpalis arthrodesis 

3.4. Nervus radialis dorsalis érzı ágának iatrogén károsodása (teljes vagy részleges) 
Terápia: konzervatív kezelés, a n. radialis feltárása, neurolysis idegvarrat vagy 
graft. (WHO 50421, 50440, 50430) 

4. Kezelés várható idıtartama/Prognózis 

Egyszerő törés esetén     8–16 hét 

Gyermekkori törés esetén     8–12 hét 

Teljes radiológiai gyógyulás     fél–1 
év 
5. Az ellátás megfelelıségének indikátorai 
Szakmai munka eredményességének mutatói 

Rögzítési idı és a gyógyulás összefüggése 
Konzervatív és mőtéti kezelés aránya 
Szövıdmények aránya 

    Funkcionális végeredmény monitorizálása 
VI. Irodalomjegyzék 

1.    Ács Géza – Hargitai Ernı: Gyermektraumatológia. Medicina Bp. 2001. 
2.    Cziffer E.: Operatív töréskezelés. Spinger Hungarica Budapest 1997. 
3.    Gaál Csaba: Sebészet, Medicina Bp. 2010 
4.    Renner Antal: Traumatológia Medicina Bp. 2000. 
5.    Rüter A. Tentz. O. Wanger M.: Unfallchirurgie. Munchen, Wien, Baltimore 1995. 
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Készítette: a Magyar Kézsebész Társaság vezetısége a Traumatológiai Szakmai Kollégium 
egyetértésével 
I. Alapvetı megfontolások 

BNO L0880 A bır és a bıralatti szövetek egyéb, meghatározott helyi fertızései 

  M0090 Ízületi gyulladás nem specifikált pyogen kórokozó miatt 

  M6500 Ínhüvely tályog 

  M6510 Egyéb fertızéses tendinitis (synovitis) 

  M6511 Tendinitis, tendinitis purulenta 

  M6512 Mélytenyéri phlegmone 

  M8610 Egyéb akut osteomyelitis 

  M8620 Szubakut osteomyelitis 

  M8660 Egyéb idült osteomyelitis 

  M8680 Egyéb osteomyelitis 

  M8690 Osteomyelitis, k.m.n. 
Alapelvek 

Pontos diagnózis, idıben elvégzett, esetenként megelızı sebészi beavatkozás, radikális 
sebészi kezelés, célzott antibiotikus kezelés, idıben végzett ismételt mőtéti beavatkozás a 
szeptikus folyamatok kezelésének alapvetı szempontjai. 
A beavatkozásokat a sterilitás maximális betartásával kell és szabad végezni, mőtıi 
körülmények között. 
A szeptikus kéz kezelési tervének kialakítását és a szükséges beavatkozások elvégzését 
minden esetben jártas, tapasztalt szakember végezze 

1. A protokoll alkalmazási, érvényességi területe 
Sebészet, kézsebészet, ortopédia, traumatológia. 

2. A protokoll bevezetésének alapfeltétele 
A szakmai kollégium illetékes tagozatának legitimációja. 
Szakmai minimum feltételeknek megfelelı sebészeti, traumatológiai, ortopédiai vagy 

kézsebészeti osztály. 
3. Definíció 

A kéz szeptikus folyamatán a kézen létrejött, a kéz speciális anatómiai szerkezete 
következtében speciális, a kézre vonatkozó jellemzıkkel bíró, baktériumok okozta 
fertızéses állapotokat értjük. 
3.1. Kiváltó tényezık 

Az ok gyakran nem felismert, banális sérülés, mikrosérülés. Gyakori, hogy a primer 
sérülés nem kerül felismerésre. A kéz sokrétő feladatának végzése közben létrejövı 
különbözı sérülések, mechanikai, kémiai, termikus hatások. Különbözı mechanikai 
erık, hegyes és éles eszközök, emberi és állati harapás, horzsolás. Orvosi 
beavatkozás, mőtét utáni szövıdmény. Kimutatható bizonyos foglalkozások és 
kézfertızések közötti összefüggés (fodrászok, konyhai dolgozók, hentesek, nehéz 
fizikai munkát végzık, egészségügyi dolgozók). 



3.2. Kockázati tényezık 
Diabetes mellitus, immundeficiens állapotok, keringési zavarok, anatómiai 
lokalizáció 
(hüvelykujj, mutatóujj gyakrabban érintettek). Légzıszervi infekciók, bırfertızések. 

4.    Panaszok, tünetek, általános jellemzık 
A gyulladás általános tünetei (tumor, dolor, rubor, calor, functio laesa) gyakran csak 
részben vagy elfedve, speciális formában jelennek meg. Általában váratlanul, gyorsan 
kialakuló panaszok, tünetek. Lüktetı jellegő spontán fájdalom, amely a kéz lógatására 
fokozódik. A fertızéses góc kifejezett nyomásérzékenysége. Bırpír nem minden esetben 
jellemzı, mélyebb folyamatokban hiányozhat. A duzzanat tenyéri folyamat esetén a háti 
felszínen alakulhat ki, a speciális tenyéri anatómiai szerkezet miatt. A folyamat 
lokalizációja mindig a legnagyobb érzékenység helyének, és nem a legnagyobb duzzanat 
helyének felel meg. Funkciókiesés minden esetben létrejön, mértéke és jellege a folyamat 
súlyosságának, illetve anatómiai elhelyezkedésének függvénye. Tenyéri folyamatok 
jellemzıje az ún. védekezı, enyhén hajlított helyzető kéztartás. A láz nem mindig 
jellemzı tünet, de a mély folyamatok mindig lázzal járnak. Lymphangitis fıképp felületes 
akut folyamatok kísérıje. 

5.    A betegség leírása 
5.1. Érintett szervrendszer 

A bır, szubkután réteg, peritendineum, ínhüvelyzsák, ízület, csont, illetve ezek 
összessége. 

5.2. Genetikai háttér: Nincs genetikai háttér. 
5.3.    Incidencia/Prevalecia/Morbiditás/Mortalitás Magyarországon: 
5.4. Jellemzı életkor 

Leggyakoribb a 20–40 éves korosztályban, de minden életkorban elıfordulhat. 
Idısebb korban gyakori a súlyos lefolyás. 

5.5.    Jellemzı nem: Egyik nemben sem fordul elı gyakrabban. 
II. Diagnózis 
Akut esetben 
1.    Diagnosztikai algoritmusok 

A biztos diagnózis felállításához elsısorban az anamnézis, a fizikális vizsgálat és a 
laborvizsgálatok általában elégségesek. RTG felvétel krónikus esetben lehet kórjelzı, de 
mindenképpen hozzátartozik a vizsgálati protokollhoz. 
A váladékból bakteriológiai mintavétel. 

2.    Anamnézis 
Általános és speciális anamnézis felvétele. 
Nyílt sérülések után létrejött fertızések esetén a sérülés jellege, létrehozó eszköz, 
környezet, kockázati tényezık rögzítése. Primer kézfertızések esetén a kiváltó ok sokszor 
nem tisztázható. 

3.    Fizikális vizsgálat 
A páciens és a kéz fizikális vizsgálata az adott körülmények által lehetıvé tett legnyugodtabb 
viszonyok mellett. Vizsgálati sémák alkalmazása. Szondateszt vizsgálat, melynek során 
gombos szondával meghatározzuk a góc kiterjedését, az ép szövetek felıl közelítve. A 
fájdalom punctum maximumának meghatározása. 

4.    Diagnosztikus jelek 
Fájdalom, duzzanat, védekezı kéztartás. Nyílt sérülések esetén a seb elhelyezkedése, 
jellemzıi. 
4.1. Laboratóriumi vizsgálatok : 



Általános vizsgálatokon túl a gyulladásos paraméterek (PCT, CRP, süllyedés ) vizsgálata. 
4.2.    Képalkotó vizsgálatok: 
Röntgen felvételek 
Akut esetben nem kórjelzı, idegentest, csontsérülés kimutatható. 
UH és MRI vizsgálat 
Lágyrész elváltozások, folyadékgyülem kimutathatók 
4.3. Egyéb 

5.    Kiegészítı diagnosztikai vizsgálatok: Nincs. 
6.     Differenciál diagnosztika 

A különbözı, kézen elıforduló szeptikus kórformák elkülönítése a speciális tünetek, 
érzékenységi területek, ujjtartások, funkció kiesés alapján. 
A nem pyogén, specifikus betegségek elkülönítése. 
Akut synovitis, tenosynovitis: az anamnézis, fizikális vizsgálat, illetve laborvizsgálatok 
alapján. 
Osteoarthrosis: anamnézis, laborvizsgálat, rtg. 
Köszvényes csomó akut érzékenysége szeptikus folyamat klinikai képével járhat. 

Krónikus esetben 
1.    Fizikális vizsgálat 

Gyulladásos tünetek nem mindig állnak fenn, kórjelzı a tartós váladékozás. 
2.    Kötelezı (minimálisan elvégzendı) diagnosztikai vizsgálatok: 

1. Laboratóriumi vizsgálatok: 
Krónikus esetben sokszor nem kórjelzı. 

2. Képalkotó vizsgálatok: 
Csont, ízületi folyamat esetén alapvetı jelentıségő 

3.    Differenciál diagnosztika: 
Akut szeptikus kórképek a kézen 
1.    Bulla purulenta cutaneum: a bırben elhelyezkedı purulens bulla, környéki duzzanat, 

bırpír, gyakori lymphangitis jellemzik. 

2.    Köröm körüli gyulladások 
Paronychia 
Panaritium periunguale 
Panaritium subunguale 
Gyakran elıforduló, igen fájdalmas, a körömsánc gyulladása az elsıdleges, ennek 
tovaterjedése során a köröm körül, illetve alatt is kialakulhat a pyogén folyamat. A 
körömsáncon duzzanat, bırpír, érzékenység egyik oldalon, vagy a köröm körül. A köröm 
alatti kiterjedés esetén a köröm alatt áttőnı váladék. 

3.    Panaritium subcutaneum: heves, lüktetı fájdalom, fıképpen éjszaka. Környezı bırpír, a 
duzzanat elsısorban dorsalisan látható. A góc szondával körülhatárolható. Az ujjakon és a 
tenyérben egyaránt elıfordulhat. Speciális formája az inggomb- tályog, ami a cutan bulla 
és a panaritium kombinációja. Bulla cutaneum esetén mindig gondolnunk kell ennek 
lehetıségére. 

4.    Phlegmone interdigitalis: erıs nyomási fájdalom a tenyéri oldalon, dorsalisan duzzanat. 
Típusos kéztartás az érintett sugarakban a terpesztett ujj. 

5.    Tenosynovitis purulenta: az ínhüvely mentén érzékenység, legkorábban a tenyéri 
szájadéknál jelentkezik. Magas láz, hidegrázás. Flexiós kényszertartás. Körkörös oedema, 
a háti felszínen kifejezettebb, a kézhátra is terjed. Speciális formája az I. illetve az V. 
ínhüvelyzsák gyulladás során kialakuló V phlegmone, ami az említett ínhüvelyzsákok 



anatómiai összeköttetése következtében jön létre. Súlyos általános tünetek mellett a 
hüvelyk és kisujj flexiós tartása, fájdalom végig az érintett ínhüvelyek mentén. 

6.    Arthritis purulenta, ujjízületek: direkt sérülés következménye, anamnézis fontossága. 
Duzzadt ízület, körkörös érzékenység, 30–40 fokos flexiós kényszertartás.Passzív 
mozgatás igen fájdalmas. Láz, hidegrázás. 
Radiocarpalis ízület: általában másodlagos, mély tenyéri gyulladások progressziója során, 
vagy haematogén úton jöhet létre. Duzzanat, fájdalom, mozgásbeszőkülés, kényszertartás. 

7.    Osteomyelitis: erıs spontán lüktetı fájdalom, erıs duzzanat, ujjperc érintettsége esetén 
orsószerő duzzanat. Akut esetben magas láz. Krónikus esetben sipolyképzıdés. 
Csontelváltozás rtg jele 8–10 nap után. 

8.    Mély tenyéri terek gyulladása (középsı, radialis):erıs duzzanat, jelentıs kézháti oedema, 
láz, hidegrázás, elesettség. A radialis tér gyulladása esetén a thenar erıs duzzanata, I-II. 
interdigitalis tér kitöltöttsége. A középsı tér gyulladása esetén jellemzı a hosszú ujjak 
alappercének hyperextensioja, percközti ízületek enyhe flexiója. 

9.    A Parona tér gyulladása: a pronator quadratus és a membrana interossea, illetve az alkari 
flexorok között lévı virtuális tér gyulladása. Az alkaron volarisan duzzanat, erıs 
fájdalom, bırpír, dorsalisan jelentıs oedema. Magas láz, elesettség. 

10. Phlegmone a kéz háti oldalán: kiterjedt környéki odema, bırpír, spontán és tapintási 
fájdalom, láz. 

11. Pandactylitis: a pyogén gyulladásnak az ujj valamennyi szövetére való kiterjedése, 
együttesen való megléte. Általában kezelési hibák következtében, vagy nem elvégzett 
kezelés során alakul ki. A diagnózis felállítása az amputáció mőtéti indikációja. 
Hüvelykujj esetén szoros obszerváció mellett csak a biztosan életképtelen részeket 
távolítjuk el. 

III. Kezelés 
Alapelvek 

Korai diagnózis, megfelelı értékelés, obszerváció. Konzervatív vagy operatív kezelés 
lehetıségének értékelése. Amennyiben mőtéti kezelés szükséges, a lehetı legkorábbi 
idıpontban kell elvégezni. Szisztémás antibiotikus kezelés a mőtéti feltárással együtt, 
illetve konzervatív kezelés esetén alkalmazandó. Ambulánsan kezelhetık a felületes, 
kezdeti folyamatok, a körömperc lokális, kezdeti folyamatai. 
Hospitalizáció szükséges általános tünetek (láz, lymphangitis) esetén, mély folyamatok 
kezelése során, illetve amennyiben a sebészi feltáráshoz általános anaesthesia szükséges. 

III/1. Konzervatív kezelés: 
A kezdeti felületes gyulladások, a körömrégió kezdeti gyulladásai kezelhetık abortív 
kezeléssel. 
Functionalis helyzető rögzítés, párakötés. Lymphangitis, láz esetén szisztémás 
antibiotikus kezelés, szoros obszerváció. Amennyiben 24–48 órán belül nincs 
vissszafejlıdés, sebészi feltárás végzendı. 

III/2. M őtét 
Konzervatív kezelés során 24–48 órán belül nem regrediáló, illetve az 1. pontban nem 
felsorolt esetek mindegyikén mőtéti kezelés végzendı. 
1. Sebészi feltárás, incisio. A metszésvezetés a kézsebészeti fiziológiás metszésvezetés 
alapelvei szerint végzendı, célja a váladék lebocsátása, a nekrotikus szövetek kimetszése, a 
váladékelvezetés biztosítása, öblítés lehetısége. 
2. Drenázs: sebváladék zavartalan elfolyásának biztosítása puha felezett szilikondrénnel. Az 
öblítés lehetısége instilláló drainnel érhetı el. A daineket öltésekkel rögzítjük. 
3. Lokális antibiotikus kezelés: hatása nem bizonyított, legfontosabb az öblítés mechanikus 
tisztító effektusa. 



4. Funkcionális helyzető rögzítés körömperc folyamatok esetén alusínnel, proximalisabb 
folyamatok esetén gipszrögzítéssel. A végtag felpolcolása. 
5. Szisztémás antibiotikus kezelés a sebészi feltárással együtt, illetve azt követıen is 
végzendı, kezdetben empirikus, majd- amennyiben szükséges és lehetséges- célzott 
antibiotikus kezelés. Elsı választandó a béta laktamáz aminopenicillin, érzékenység esetén 
klindamicin iv. adása. A második postoperatív naptól láz hiánya esetén per os adagolásra 
térhetünk át. 
6. Amputáció: pandactylitis esetén, illetve progrediáló, az életet veszélyeztetı folyamat esetén 
indokolt. 
7. Mőtéti kontraindikáció 
A mőtét nem végezhetı el, ha a beteg a felvilágosítás után a mőtéti kezelést nem vállalja, 
illetve a mőtét biztonságos elvégzéséhez szükséges intézkedéseknek nem hajlandó alávetni 
magát. Akut veszélyeztetı állapotban megfelelı dokumentáció után vitális indikációval a 
mőtét elvégezhetı. 
8. Mőtéti elıkészítés 
A kézsebészeti mőtéti elıkészítés általános szabályainak betartása mellett . A vértelenség 
soha nem kipólyázva, csak eleváció mellett alkalmazható. 
9. Mőtéti érzéstelenítés 
A mőtét az ujjakon a PIP ízülettıl distalis eseteknél vezetéses érzéstelenítésben végezhetı. A 
proximalisabb lokalizációnál általános anesztézia, narkózis alkalmazandó. 
10. Posztoperatív teendık 
A végtag elevációja. Naponta-vagy szükség esetén gyakrabban- sebellenırzés. Ismételt 
feltárás, second-look mőtét, amennyiben szükséges .Az akut szak lezajlása után functionalis 
kezelés. 
IV. Rehabilitáció 
V. Gondozás 
1.    Rendszeres ellenırzés: Bırápolás, functionalis utókezelés. 
2.    Lehetséges szövıdmények: 

A sebészi beavatkozás általános szövıdményei. 
A gyulladás progressziója. 
Ízületi contracturák. 
A mozgásterjedelem beszőkülése 
2.1. Szövıdmények kezelése 
A fenti szövıdmények korai felismerése, azok mőtéti korrekciója progresszió esetén korai 
ismételt feltárás. Ízületi mozgásfelszabadítás 

3. Kezelés várható idıtartama/Prognózis 
Nem meghatározható. Korai diagnózis, beavatkozás esetén a – folyamat 
súlyosságától függıen – gyors remisszió várható. Osteomyelitis hosszú idejő kezelést 
igényelhet. 
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