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ÖSSZEFOGLALÁS
A rekonstrukciós sebészetben – az újabb anatómiai ismeretek hatására – bekövetkezett változások 

az alsó végtagi lágyrészdefektusok fedésével szerzett tapasztalataink összegzésére vezettek bennünket. 
Előnyben részesítjük az értengelyű lebenyeket, amelyek minden más lebenynél életképesebbek. Az 
utóbbi 5 évben 72 esetben alkalmaztunk lebenyeket lábszár és láb lágyrészdefektusok fedésére. Tizenhat 
gastrocnemius madialis és lateralis fej értengelyű izomlebenyt, 4 arteria saphena fasciocutan értengelyű 
lebenyt, 14 soleus értengelyű izomlebenyt, 5 distalisan nyelezett hemisoleus értengelyű izomlebenyt, 22 
distalisan nyelezett suralis arteria fasciocutan értengelyű lebenyt, 6 arteria dorsalis pedis fasciocutan ér-
tengelyű lebenyt, 3 arteria radialis fasciocutan szabad lebenyt és 2 latissimus dorsi musculocutan szabad 
lebenyt alkalmaztunk. A 72 lebenyből 63 teljesen megtapadt. Egy suralis arteria lebeny elhalt és 8 lebe-
nyen volt részleges necrosis. A 87,5%-os teljes lebenytúlélési arányunk azt mutatja, hogy az értengelyű le-
benyek kiválóan alkalmasak ezen lágyrészdefektusok fedésére. 

Kulcsszavak:	 Alsó	végtag	–	Sérülések;	Bőrtranszplantáció;	Izom	–	Transzplantáció;		 	
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I. Frendl, L. Molnár, F. Urbán, B. Turchányi: Our experiences with the treatment of leg and foot soft 
tissue defects

Changes in reconstructive surgery due to new anatomical knowledge led us to summarize our 
experiences with the coverage of lower extremity soft tissue defects. Our preference is to use one stage 
pedicled flaps, which are more reliable than any other types of flaps. In the past 5 years we performed 
72 flaps for replacing leg and foot soft tissue losses. Sixteen gastrocnemius muscle medial and lateral 
head pedicled flaps, 4 saphenous artery fasciocutaneous pedicled flaps, 14 soleus muscle pedicled flaps, 
5 distally based hemisoleus muscle pedicled flaps, 22 distally based sural artery fasciocutaneous flaps, 6 
dorsalis pedis fasciocutaneous pedicled flaps, 3 radial artery fasciocutaneous free flaps and 2 latissimus 
dorsi musculocutaneous free flaps were performed. Of the 72 flaps 63 healed completely. One sural artery 
flap necrotized, and 8 flaps had partial necrosis. Our 87.5 % complete healing rate suggests that pedicled 
flaps provide an excellent reconstruction of these defects. 
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BEVEZETÉS
A rekonstrukciós sebészetben – az újabb 

anatómiai ismeretek hatására – bekövetkezett 
változások az alsó végtagi lágyrészhiányok fe-
désévek szerzett tapasztalataink összegzésére 
vezettek bennünket.

A baleset következtében kialakuló alsó 
végtagi lágyrészdefektusok többnyire nagy 
energiájú sérülések következtében jönnek 
létre (közlekedési baleset, magasból leesés, 
robbanás, lövés). Ezek a sérülések gyakran 
nyílt törésekkel társulnak (5, 6, 12–14). In-
fekciók után is sokszor maradnak vissza 
lágyrészhiányok. Az égés és tumor excisiók 
után kialakult lágyrészdefektusok ritkábbak 
gyakorlatunkban. 

Régi alapelv, hogy a bőr- és lágyrészhiányok 
pótlása esetén az egyszerűbb módszerek felől 
közelítünk a bonyolultabb eljárások felé. Nap-
jainkban azonban még inkább felértékelődött 
az életminőség, kialakult az azonnali végleges 
rekonstrukció igénye. Ez és a rekonstrukciós 
sebészet progresszív fejlődése paradigmavál-
tást eredményezett az akut ellátásban. Így az 
új szemlélet szerint, az azonnali végleges el-
látás során, a jobb eredmény elérése érde-
kében, a bonyolult eljárás is választható első-
ként. 

Teljes vastagságú bőrátültetést a lábszár és 
a láb lágyrészdefektusainál felnőtteken nem 
végzünk, de gyermekeken kisebb kiterjedésű 
lágyrészhiányok fedhetők ilyen módon (7). 

Részvastag bőrtranszplantátummal sza-
badon lévő izom, subcutan zsírszövet, tiszta 
sarjszövet, és jó vérellátású paratenonnal ren-
delkező ín fedhető. A részvastag bőrt Humbey 
késsel vagy electrodermatómmal nyerjük, ál-
talában a comb elülső felszínéről. A részvastag 
bőrtranszplantátum hálósítható (mesh-graft), 
így mérete növelhető. A részvastag bőr ké-
sőbb minden esetben zsugorodik, gátolhatja 
a funkciót, és instabil hegek kialakulásához 
vezethet. A részvastag bőrtranszplantátum 
csontra, ér- és idegképletekre, paratenonnal 
nem rendelkező ínra, ínhüvelyre nem tehető, 
azokon nem tapad meg. Vannak azonban ki-
vételek, amikor átmeneti fedésre a részvastag 
bőrátültetés is alkalmazható. Például sérülés 
okozta fej bőrhiány esetén, a koponya csonton 
a lamina externa felfúrása vagy abrasiója után 
a részvastag bőrtranszplantátum megtapad. 

A lábszár és láb lágyrészdefektusok fedé-
sére a következő választási lehetőség a helyi 
fasciocutan tapasztalati lebenyek (angol iro-
dalomban: random pattern flaps): az elcsúsz-
tatott, a transzpozíciós, a rotációs és a rom-
boid lebenyek (20, 21). A környezetből nyert, 
a defektusos terület eredeti szöveteihez leg-
inkább hasonlító, helyi lebenyek adják ál-
talában a legoptimálisabb megoldásokat. A 
fasciocutan helyi lebenyek arányainak szabá-
lyai évszázadok alatt empirikus úton alakultak 
ki. Lábszáron legideálisabb a lebenyhossz és 
a lebenyszélesség 1:1 aránya, de a 3:1 arányt 
semmiképp sem szabad meghaladni. Ellenkező 
esetben fennáll a lebeny elhalás veszélye.

Az értengelyű (vagy érnyeles, angolul: 
pedicled flaps, axial pattern) fasciocutan és 
izomlebenyek elterjedése az utóbbi évtizedek 
éranatómiai kutatási eredményeinek köszön-
hető (10). Tylor és Palmer 1987-es közleménye 
(17) után vált elfogadottá az angiosoma el-
mélet (angolul: angiosome concept). Eszerint 
az emberi test háromdimenziós érellátási te-
rületekre osztható, amelyeket specifikus arté-
riák látnak el. Mindegyik artéria csont, izom 
vagy bőr perforator artériákban végződik. Ezek 
a perforator artériák egy szöveti blokkot táp-
lálnak, ezeket nevezzük angiosomáknak. Két 
vascularis ellátási terület, vagy angiosoma 
között egy elválasztó terület van (angolul: 
watershed region), mely csökkentett kali-
berű zárószelep artériákat és arteriolákat tar-
talmaz (angolul: choke arteries and arterioles). 
Az angiosomák vénás ellátási területe meg-
egyezik az artériás ellátási területükkel. Ahol 
az angiosomák a zárószelep artériákkal kap-
csolódnak, a vénás hálózat olyan vénákkal 
kapcsolódik, amelyek billentyű nélküliek. Ezek 
a vénák kétirányú áramlást tesznek lehetővé 
és oscilláló vénáknak nevezik őket (angolul: 
oscillating veins). Ha egy angiosomát az el-
látó artériás érnyelén kipreparálunk, vele vi-
hetjük a szomszédos angiosoma egy részét is. 
Ezen szomszédos angiosoma részek vérellá-
tása ilyenkor a zárószelep artériák dilatációja 
és az oscilláló vénák véráramlási irányának 
megváltozása által történik. Egy lebeny kipre-
parálásakor az ellátó artéria angiosomájának 
valamennyi szövetfélesége eltávolítható, így az 
értengelyű lebenyek bőrt, fasciát, izmot vagy 
csontot is tartalmazhatnak. Az angiosoma 
koncepció új elméleti alapokra helyezte a 
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kültakaró és a vázizomzat vérkeringésének ed-
digi ismereteit.

Az értengelyű lebenyek nem a defektus 
közvetlen környezetéből, de ugyanazon régi-
óból nyerhetőek. Előnyük, hogy ismert érana-
tómiai felépítésük miatt kiváló szöveti vérke-
ringést biztosítanak, érvarratra nincs szükség, 
nagyon életképesek, és az anatómiai régió ha-
sonló szövetviszonyai miatt, a lágyrészek az 
eredetihez fizikálisan és esztétikailag is hason-
lóak. A standard vérellátásnak köszönhetően a 
lebenyhossz is meghaladhatja a klasszikus em-
pirikus arányokat. Értengelyű lebenyek terve-
zésekor a lebeny központi tengelyében haladó 
erek hosszúságát vesszük figyelembe. A le-
beny hosszúságát az ellátó ér kiterjedése ha-
tározza meg. Éranatómiai felépítés alapján a 
fasciocutan lebenyeket (I. táblázat) Cormack és 
Lamberty (3), az izomlebenyeket (II. táblázat) 
Mathes és Nahai osztályozták (11.). 

A szabad lebenyek (angolul: free flaps) más 
testtájról származó lebenyek, amelyeket az 
őket ellátó erekkel az adó területről leválasztva, 
mikrosebészeti technikával, microérvarratok 
végzésével csatlakoztatunk a befogadó he-
lyen a keringéshez (1, 9, 18, 19). Szabad lebeny 
transzplantációval nagy mennyiségű szövet is 
átvihető távoli testtájékra, azonban a műtét 
megterhelő, és microéranastomosisok vég-
zését igényli. A lábszáron és a lábon szabad le-
benyeket extrém nagy lágyrészdefektusok fe-
désére használunk. Elméleti szempontból va-
lamennyi értengelyű lebeny a donorterületről 
leválasztva egyben szabadlebenyként is al-
kalmazható, bár a klinikai gyakorlatban nem 
minden értengelyű lebenyt használunk szabad 
lebenyként. Távoli nyeles lebenyeket (például 
keresztezett arteria saphena fasciocutan le-
beny), amelyekhez három hétig kellemetlen 
testhelyzetben kell rögzíteni a végtagokat, az 
alsó végtagon napjainkban nem használunk. 

A traumás defektusok rekonstrukciós sebé-
szetében, az utóbbi években az értengelyű le-
benyek elterjedésével a szabad lebenyek hasz-
nálata háttérbe szorult, ugyanakkor új lehető-
ségeket ad a számos perforator lebeny megje-
lenése (8, 15). 

A lebenyeket osztályozhatjuk érellá-
tásuk (tapasztalati – random pattern, érten-
gelyű – axial pattern, szabad lebeny – free 
flap), az őket alkotó szövetféleség (például 
fasciocutan, myocutan, izom, csont, ín, 

összetett – composite), és a donor terület loka-
lizációja szerint (helyi, regionális, távoli, szabad 
lebenyek). Az értengelyű lebenyek technikai 
szempontból feloszthatók nyeles-, sziget-, és 
az értengely átvágása és a befogadó helyen 
mikrosebészeti anastomosis végzése esetén, 
szabad lebenyekre. 

Az iparilag fejlett országok közül az angol-
szász országokban a nyílt lábszártörések primer 
ellátása a legmagasabb szintű baleseti közpon-
tokban (angolul: level one trauma center) a 
mozgásszervi sérüléseket (angolul: orthopaedic 
trauma) is ellátó ortopéd sebészek, míg a 
német nyelvterületen a legmagasabb szintű 
baleseti kórházakban vagy klinikákon (németül: 
Unfallkrankenhaus, Unfallklinik) dolgozó bal-
eseti sebészek által történik. Mind az angol, 
mind a német nyelvterületen a sérülések után 
kialakuló lágyrészhiányok fedését azonban már 
általában plasztikai és rekonstrukciós sebé-
szeti intézetekben dolgozó plasztikai sebészek 
végzik. 

Magyarországon kevés plasztikai és re-
konstrukciós sebészeti intézet van, szakmai 
profiljuk pedig különböző (égés, onkológia, 
trophicus fekély kezelés). Jelenleg egyetlen 
egyetemen sincs önálló plasztikai sebészeti in-
tézet. A plasztikai sebészek jelentős része égés-
sebészeti osztályokon dolgozik, és szabad-
idejében esztétikai plasztikai sebészettel fog-
lalkozik. Így a legtöbb magyar baleseti köz-
pontban a súlyos lágyrészhiányok fedését 
olyan baleseti sebészek végzik, akik kézsebé-
szeti jártasságot szereztek, és így otthonosan 
mozognak a finom atraumatikus preparálási 
technika és a mikrosebészet területén. 

ANYAG	ÉS	MÓDSZER
A lágyrészpótló műtét tervezése előtt 

fontos a beteg anamnézisének és alapbetegsé-
geinek ismerete, mivel súlyos érbetegség, cu-
korbetegség vagy más eredetű anyagcsere-be-
tegség esetén, és többszöri vénás thrombosis 
után, meggondolandó a lebenyplasztika vég-
zése, de szabadlebeny transzplantáció semmi-
képp nem javasolt. A dohányos beteget meg 
kell győzni, a gyógyulás és a lebeny túlélése ér-
dekében, káros szenvedélyének legalább szü-
neteltetéséről. Szabadlebeny tervezése esetén 
a műtét előtti kivizsgálás része az angiográfia, 
vagy újabban az MRI angiográfia. Értengelyű 
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I. táblázat A fasciocutan lebenyek beosztása éranatómiai felépítés alapján 
Cormack és Lamberty szerint

A csoport a fasciával párhuzamosan futó érnyelű lebenyek

B csoport egy mély perforansra nyelezett lebenyek

C csoport több fasciocutan perforans arteria által táplált lebenyek

D csoport osteomyocutan, egy arteria által táplált izom–csont–bőr szöveti 
egység, composite lebenyek

II. táblázat Az izomlebenyek beosztása éranatómiai felépítés alapján Mathes és Nahai 
szerint

I. típus: egy érnyél m. gastrocnemius, m. tensor fascia latae,  
m. rectus femoris stb.

II. típus: egy domináns és több kis érnyél m. gracilis, m. biceps femoris, m. soleus stb. 

III. típus: két domináns érnyél m. gluteus maximus, m. rectus abdominis,  
m. serratus anterior, m. semimembranosus stb. 

IV. típus: segmentalis érnyelek m. tibialis anterior, m. sartorius stb.

V. típus: egy domináns érnyél mellett  
másodlagos segmentalis erek m. latissimus dorsi, m. pectoralis major stb. 

lebenyeknél ezt rutinszerűen nem végezzük, 
ilyenkor Allen tesztet és Doppler ultrahang 
vizsgálatot végzünk. 

A lágyrészhiány megoldására választott 
módszert alapvetően a defektus testtájék sze-
rinti lokalizációja, mérete, mélysége, a seb-
alapon szabadon lévő, csont és ín-, ér-, ideg-
képletek jelenléte, az esetleges infekció, a kör-
nyező hegszövet állapota, a szomszédos bőrte-
rület mobilitása, illetve a sebész jártassága ha-
tározza meg.

A nyílt törések primer ellátáskor legfon-
tosabb az alapos agresszív debridement, és 
a törések stabilizálása. A debridementet akár 
többször is ismételni kell (angol irodalomban: 
second look operation). A lágyrészdefektust 
minél hamarabb, lehetőleg az első héten fedni 
kell. A műtétet mindig a befogadó hely előké-
szítésével kezdjük. Arra számítani kell, hogy a 
szövethiány a defektus szélének kimetszése és 
a debridement után, mindig nagyobb lesz az 
eredetileg láthatónál. Szeptikus környezetben 
a fasciocutan lebenyek helyett előnyben ré-
szesítjük a jobb vérellátású izomlebenyeket (2, 
4). A jó vérellátású lebeny a szeptikus folyamat 
gyógyulását is elősegíti.

Az elmúlt öt évben Intézetünkben 
72 esetben végeztünk lábszár és láb 
lágyrészdefektusok fedésére lebenyplasztikát. 
Ezen időszak alatt 16 gastrocnemius medialis 

és lateralis fej értengelyű izomlebenyt, 4 
saphena értengelyű fasciocutan lebenyt, 14 
soleus értengelyű izomlebenyt, 5 hemisoleus 
distalisan nyelezett értengelyű izomlebenyt, 22 
arteria suralis értengelyű fasciocutan lebenyt, 
6 arteria dorsalis pedis értengelyű fasciocutan 
lebenyt, 3 arteria radialis szabadlebenyt és 
2 latissimus dorsi szabadlebenyt alkalmaz-
tunk lábszár és láb lágyrészdefektusok fedé-
sére. Eseteinkben dominálnak az értengelyű 
fasciocutan és izomlebenyek (10, 16). Az álta-
lunk alkalmazott értengelyű lebenyek kellően 
hosszú érnyéllel nyerhetők ki, jól mobilizálha-
tóak, többfajta méretben alkalmazhatóak, és 
igen életképesek. Emiatt részesítjük előnyben 
őket. A lábszáron és a lábon különböző anató-
miai helyzetben lévő defektusokra általunk al-
kalmazott értengelyű lebenyeket mutatja az 1. 
ábra. Az általunk használt lebenyek sajátságait 
mutatja a III. táblázat.

A lebenypreparálást atraumatikusan, lehe-
tőleg éles eszközzel végezzük. A fasciocutan ér-
tengelyű lebenyek kipreparálásakor a lebeny 
bőrkomponensét és fasciarészét felszívódó var-
róanyaggal rögzítjük egymáshoz. Az érnyelet, 
benne az ellátó artériát és a kísérő vénás há-
lózatot, az őket környező kötő- és zsírszövettel 
egy egységben, a mikrokeringést megkímélve 
nyerjük ki. Vigyázunk, hogy műtét közben a 
szövetek ne száradjanak ki, ne hűljenek le, és 
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a varratok ne feszüljenek. Az adó területet, 
amennyiben feszülés mentesen nem zárható, 
részvastag bőrrel fedjük. Az izomlebenyeket 
priméren részvastag mesh graft bőrrel borítjuk. 

A posztoperatív időszakban a kötésnek nem 
szabad szorosnak lennie, és egy részen sza-
badon kell hagyni a lebeny monitorizálása cél-
jából. Az első 48 óra kritikus a lebeny túlélése 
szempontjából. A bőr színe, hőmérséklete, és 
kapilláris pulzusa speciális eszköz nélkül vizs-
gálható szemellenőrzéssel. A bőrhőmérséklet 
mérése csak tájékozódó jellegű. Doppler vizs-
gálattal az éráramlások jól detektálhatóak. A 
műtét után közvetlenül a vasomotor rend-
szerben változások állnak be, és ilyenkor a le-
beny halványabb, sápadt színű és duzzadtabb 
lehet. A végtag elevatiójának változtatásával 
ezen lehet javítani. Hosszabb értengelyű lebe-
nyek az első 24 órán át is sápadtak lehetnek. 
Ha a lebeny ezen túl is halvány marad, a bőr 
lenyomása után a kapilláris visszatelődés nem 
kellő ütemű, és a lebeny steril tűvel való meg-
szúráskor sem vérzik, valószínűleg artériás 
thrombosis alakult ki. 

Ha a lebeny duzzadt és kékeslilás színű, va-
lószínűleg vénás thrombosis alakult ki. Ilyenkor 
néhány szerző fasciocutan lebeny esetén piócát 
használ. Szabadlebeny thrombosisa esetén 
reoperálni kell. A legfontosabb a korai felis-
merés és az azonnali műtét. Három órán belül 
a reoperáció eredményes lehet. Értengelyű 

lebeny thrombosisa esetén nincs effektív 
gyógymód. A keringészavar oka nem minden 
esetben thrombosis. Érspazmus, oedema is 
okozhat keringészavart, ezek oki kezelése javít-
hatja a lebeny állapotát. Ha a lebeny felemelé-
sekor és áthelyezésekor már a csökkent vérke-
ringés jeleit mutatja, helyesebb a lebenyt át-
menetileg az adóhelyre visszahelyezni, és a ke-
ringés regenerációja után elvégezni a transzpo-
zíciót (lebeny késleltetési technika).

Fontos a végtag elevatiója és a vérnyomás 
110/60 Hgmm felett tartása. Lábszárlebeny 
esetén 2 heti, láblebeny esetén 3 heti terhe-
léstilalmat rendelünk el. Bár az alapelv az, 
hogy a lebenyplasztika miatt heparint rutin-
szerűen nem adunk, mivel thrombosis pro-
filaxis céljából profilaktikus dózisban az alsó 
végtagi operáltak protokoll szerint kis mole-
kulasúlyú heparin készítményt kapnak, ez az 
elv változóban van. Ezek adása mellett vérzés 
nem szokott előfordulni. Plasmaexpandereket 
és thrombocyta aggregációt gátló szereket a 
posztoperatív 5. napig adunk. Antibiotikumot 
single shot-ként perioperative adunk, vagy 
szeptikus környezetben célzottan legalább 
5–7 napig. A lebeny biztonságos megtapadása 
esetén a betegnek a műtét után 1–2 hónapig 
az oedema ellen érdemes rugalmas pólyát vi-
selnie. Lebenyzsírtalanítást ha kell, a műtét 
után egy évvel végzünk. 

1. ábra  Az általunk lábszár és láb lágyrészdefektusok fedésére alkalmazott értengelyű lebenyek lokalizáció szerint
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III. táblázat Az általunk lábszár és láb lágyrészdefektusok fedésére alkalmazott lebenyek specifikációi

Lebeny és  
esetszám Típus Szövet Érnyél Defektus  

lokalizációja

gastrocnemius 
med. (10 db) és lat. 
(6 db) fej,  
össz.:16 db

értengelyű izom a. poplitea – a. 
suralis

térd med., elülső 
és lat. felszíne,  

lábszár prox. har-
mada

saphena  
4 db értengelyű fasciocutan

a nervus 
saphenust  

követő  
a. saphena

infrapatellaris ré-
gió és  

lábszár prox. két-
harmada

soleus  
14 db értengelyű izom

a. tibialis 
posterior és  
a. peronea

lábszár  
középső  
harmada

hemisoleus, 
distalisan nyelezett 
5 db

értengelyű
izom (a soleus 
medialis fele 
leválasztva) 

a. tibialis post. lábszár dist. két-
harmada

suralis, distalisan 
nyelezett  
22 db

értengelyű fasciocutan
a nervus suralist 

követő  
a. suralis

boka és  
saroktájék 

dorsalis pedis  
6 db értengelyű fasciocutan a. dorsalis pedis láb, boka és lábszár 

dist. harmad

arteria radialis  
3 db szabadlebeny fasciocutan a. radialis láb és lábszár nagy  

defektusaira

latissimus dorsi 
2 db szabadlebeny

myocutan 
vagy izom + 

részvastag bőr

a. 
thoracodorsalis

láb és lábszár nagy  
defektusaira
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ESETBEMUTATÁSOK

1. eset: Gastrocnemius medialis fej 
értengelyű	izomlebeny	

A bal lábszár proximalis harmad 
fixateur externe-nel kezelt nyílt törése 
után lágyrészhiány és szabadon lévő csont 

maradt vissza az elülső felszínen. A defektust 
gastrocnemius medialis fej értengelyű izomle-
bennyel fedtük. A lebenyt bőrhíd alatt húztuk 
be a defektusba. Az izomlebenyt részvastag 
bőrrel fedtük. A csontgyulladás miatt antibio-
tikum por tartalmú láncot is beültettünk. Az 
értengelyű lebeny megtapadt, a törés átépült  
(2. a–f ábra). 

2. a–f ábra  Lábszár proximalis harmad lágyrészdefektus fedése gastrocnemius 
medialis fej értengelyű izomlebennyel
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2.	eset:	Soleus	értengelyű	izomlebeny	
A jobb lábszár középső harmad zárt tö-

rését primeren velőűrszegezéssel stabilizálták. 
Szeptikus szövődmény alakult ki, a velőűrszeg 
a létrejött lágyrészdefektus alapján láthatóvá 
vált. A velőűrszeget eltávolítottuk, fixateur 

externe-t helyeztünk fel, és a lábszár középső 
harmad elülső felszínén lévő lágyrészdefektust 
soleus értengelyű izomlebennyel fedtük. A de-
fektusba bőrhíd alatt húztuk be a lebenyt. Az 
izomlebenyt részvastag bőrrel fedtük. Az ér-
tengelyű lebeny megtapadt, a törés a fixateur 
externe-nel rögzítve meggyógyult (3. a–f ábra).

3. a–f ábra  Lábszár középső harmad lágyrészdefektus fedése soleus értengelyű 
izomlebennyel
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3.	eset:	Distalisan	nyelezett	arteria	
suralis fasciocutan lebeny 

Gangrena pedis után a bal saroktájék 
lágyrészhiányát arteria suralis distalisan 

nyelezett fasciocutan értengelyű lebennyel 
fedtük. Az adó helyet és a nem teherviselő talpi 
izomzatot részvastag mesh graft bőrrel fedtük. 
Az értengelyű lebeny megtapadt (4. a–f ábra). 

4. a–f ábra  Saroktájék lágyrészdefektusának fedése distalisan nyelezett arteria 
suralis fasciocutan lebennyel
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4.	eset:	Arteria	dorsalis	pedis	
Fasciocutan	értengelyű	lebeny	

A bal boka zárt pilon törését primeren 
lemezes osteosynthesissel stabilizálták. A 
belboka vetületében szeptikus szövődmény és 

lágyrészdefektus alakult ki. A lágyrészhiányt 
arteria dorsalis pedis fasciocutan értengelyű le-
bennyel fedtük. A lebenyt bőrhíd alatt húztuk 
be a defektusba. Az értengelyű lebeny megta-
padt, a törés meggyógyult (5. a–d ábra).

5. a–d ábra   Belboka lágyrészdefektusának fedése arteria dorsalis pedis fasciocutan 
értengelyű lebennyel

EREDMÉNYEK
A 72 lebeny közül 63 teljesen megta-

padt. Ez 87,5%-os lebenytúlélési arány. Egy 
arteria suralis distalisan nyelezett érten-
gelyű fasciocutan lebenyünk bőrkomponense 
necrotizált, de az életképes lebenyalapot 
részvastag bőrrel tudtuk fedni. Nyolc esetben 
fordult elő lebenyszéli részleges necrosis. A 
nemzetközi irodalmi adatok szerint más szerzők 
lebenytúlélési rátája 90% körül mozog (4), így 
eredményeink jónak mondhatóak. A jó ered-
mények szerintünk a megfelelő indikáción és az 
atraumatikus sebészi technikán alapulnak. 

MEGBESZÉLÉS
A legtöbb lábszár és láb lágyrészdefektus 

helyi vagy regionális értengelyű fasciocutan 

vagy izomlebennyel fedhető. Ezek az ér-
tengelyű lebenyek sokkal életképesebbek 
és biztonságosabbak, mint a szabad lebe-
nyek. A fasciocutan lebenyekkel mobilis bőr-
területek fedhetők. Az izomlebenyekkel sza-
badon lévő csontot fedünk, üreget töltünk ki, 
vagy csontinfekciót kezelünk. A ritkábban al-
kalmazott szabad lebenyekkel extrém nagy 
lágyrészdefektusokat fedünk.

A magyar egészségügyi ellátó rendszer és 
posztgraduális orvosképzés sajátossága, hogy a 
traumás etiológiájú lágyrészdefektusok fedését 
nemcsak a kézen, hanem az alsó végtagon is, a 
mikrosebészeti és finom atraumatikus prepa-
rálási technikában jártas kézsebészek végzik. 
Kevés a rekonstrukciós plasztikai sebészettel 
foglalkozó szakember, kevés plasztikai sebészeti 
intézet van. Jelenleg egyetlen egyetemünkön 
sincs önálló plasztikai- és rekonstrukciós 
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sebészeti intézet. Érdemes lenne legalább az 
egyetemi központokban integrálni az ezzel fog-
lalkozó szakembereket, és a fejlett egészség-
ügyi rendszerrel bíró országok gyakorlatához 
hasonlóan, a betegek valós érdekeit jobban 
szolgáló, összevont plasztikai-, rekonstruk-
ciós- és égéssebészeti intézeteket létrehozni. 
Ezen remélhetőleg létrejövő egyetemi közpon-
tokban már olyan plasztikai és rekonstrukciós 
sebészek új generációja képződik majd, akik 
mobil teamként ellátják a lágyrészdefektusok 

fedését valamennyi testrégióban, ahogy ezt a 
fejlett országokban látjuk. Addig is, mivel a ma-
gyar trauma centrumokban dolgozó vagy azzal 
együttműködő, mikro- és lebenysebészeti ta-
pasztalattal is rendelkező plasztikai sebészek 
száma kevés, vezető plasztikai sebészek sze-
rint helyes és indokolt lenne, ha a baleseti köz-
pontok igényelnék olyan plasztikai és rekonst-
rukciós sebész szakorvosok képzését, akik is-
merik és alkalmazzák az akut és halasztott szö-
vetpótlás teljes repertoárját.
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