
Magyar Traumatológia • Ortopédia • Kézsebészet • Plasztikai Sebészet • 2013. 56. 4. 331

ÖSSZEFOGLALÁS
A szerző irodalmi értékelés formájában tárgyal egy új műtéti eljárást, amelyet a súlyos PIP ízületi sérü-

lések helyreállítására dolgoztak ki: az os hamatum dorsalis feléből nyert ostechondralis autograft átülte-
tését a károsodott ízfelszínek helyreállítására. A dolgozat bevezetésében tárgyalja a sérülés jelentőségét, 
a kezelés lehetőségeit, amelyet elsősorban az ízületi felszín károsodásának nagysága határozhat meg. Az 
ízfelszín 50%-át meghaladó darabos törések esetében az irodalmi adatok szerint jó eredménnyel használ-
ható a hemi-hamatum autograft transzplantációja, amely hosszú távon is jó funkcionális eredményekkel 
kecsegtet. A tanulmány további részében tárgyalja az os hamatum anatómiáját, majd a műtéti technika 
fontosabb kérdéseire tér ki. Ezután ismerteti a műtétek utáni ellenőrző vizsgálati módszereket és a műtét 
utáni szövődményeket. Befejezésül megállapítja, hogy a módszer hatékony kezelési lehetőség lehet a sú-
lyos PIP ízületi töréses ficamok ellátásában. Az eljárásról a hazai kézsebészeti szakirodalomban ismerte-
tést nem talált. A kérdés iránt érdeklődő szakemberek részére a dolgozat végéhez bőséges irodalmi listát 
mellékelt.
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V. Bíró: Transplantation of hemi-hamatum osteochondral autografts for the reconstruction of PIP joint 
dislocations combined with fractures. Review of the international literature 

The author gives an overview of the literature and presents a new surgical procedure developed for 
the reconstruction of severe injuries to the PIP joint: an osteochondral autograft harvested from the dorsal 
part of the hamatum is implanted in order to reconstruct the damaged joint surfaces. The introduction 
describes the importance of that injury, and also the treatment options, which are predominantly 
determined by the extent of the injury to the joint surface. According to the literature, transplantation of a 
hemi-hamatum autograft provides good results in case of comminuted fractures involving more than 50% 
of the joint surface and also the long term functional outcomes are promising. Furthermore, it describes 
the anatomy of the hamatum and delineates the most important steps of the surgical technique, methods 
of the follow-up and postoperative complications. Finally concludes that this method is an effective way of 
treatment in severe PIP joint dislocations combined with fractures. The author did not find any reference 
about this procedure in the Hungarian literature on surgery of the hand. There is a comprehensive list of 
references attached to the paper for the inquiring professionals. 

Key	words:	 Dislocations	–	Surgery;	Finger	injuries	–	Surgery;	Finger	joint	–	Surgery;		 	
	 	 Fractures,	bone	–	Surgery;	Hamate	bone	–	Transplantation;	 
	 	 Intra-articular	fractures	–	Surgery;	Reconstructive	surgical	procedures;	 	
	 	 Transplantation,	autologous;

Hemi-hamatum osteochondralis autograft átültetése a PIP 
ízületi töréses ficamok helyreállítására 

Nemzetközi	irodalmi	áttekintés

DR. BÍRÓ VILMOS

Érkezett: 2013. szeptember 18.

TOVÁBBKÉPZÉS



Magyar Traumatológia • Ortopédia • Kézsebészet • Plasztikai Sebészet • 2013. 56. 4.332

BEVEZETÉS
A proximalis interphalangealis (PIP) ízület 

töréses ficamai gyakori sérülések, amelyek 
tartósan fennálló ízületi contracturát, fáj-
dalmat és az ízületben szögleteltérés kialaku-
lását eredményezhetik (4, 16). Az esetek több-
ségében a PIP ízületben dorsalis dislocatio kö-
vetkezik be, a középperc palmaris ízfelszínének 
törése következtében (4). Ezt a sérülésformát 
az ízfelszíni érintettség nagysága, továbbá 
a PIP ízületi flexió fokokban mért azon ér-
téke szerint osztályozzák, amely szükséges a 
repositio eléréséhez (13, 16) (1. ábra). A leg-
több sérülés, ahol a törési felszín a középső ujj-
perc ízületi felszínének kevesebb, mint 30%-át 
teszi ki, stabilnak tekinthető és konzervatív 
úton kezelhető: az ujj extenziós helyzetében 
történő sínezéssel. Abban az esetben, amikor 
30–50% között van az ízületi felszín törésének 
kiterjedése és erőltetett flexió szükséges a he-
lyes repositiós helyzet megtartásához, műtéti 
stabilizálás szükséges. Az ilyen, egy fragmen-
tumból álló, instabil töréses ficam kezelhető 
mini fixateur externe-el (9, 22), illetve műtéti 
feltárással: repositióval és belső rögzítéssel 
(6, 11). E töréstípusnál a szerzők egy része ja-
vasolja még a volar plate arthroplasticát: a 
volaris lemezből kialakított nyeles lebenyt 
transossealisan rögzítik a középperchez (7, 8). 

A sérülés sikeres kezelése akkor válik ne-
hézzé, amikor a középperc PIP ízületét al-
kotó ízfelszínének több mint 50%-a törik le és 
dislocalódik. Ilyenkor elégtelenné válik az a 
volaris ízületi támaszték, amely – ép esetben 
– meggátolja a dorsalis PIP subluxatiót. Ha 
a törés nem darabos jellegű, nyílt helyre-
tétel után a fent említett osteosynthesis is 
végezhető (általában 1,5 mm-es mini csava-
rokkal), bár a szövődmények száma magasabb 
lesz, mint amikor 30–50% között sérül az ízü-
leti felszín. Comminutiv törés gyakran nem 
teszi lehetővé a belső rögzítést, ilyenkor java-
solják az előbb röviden ismertetett volar plate 
arthroplasticát (16), azonban ilyenkor számolni 
kell az ízület subluxatiójával, csökkent PIP ízü-
leti mozgással és a distalis interphalangealis 
(DIP) ízületi contracturával. A külső rögzítő al-
kalmazása – mint kevésbé invazív kezelési le-
hetőség – megfontolásra érdemes, azonban 
hatékonysága kérdéses, mivel az ízületi 

felszínek korrekt repositiója és a törött csont 
fragmentumok elfogadhatóan jó helyzete fe-
dett helyretétel során nem mindig érhető el 
(15). Inveterált, darabos törés esetén végez-
hető PIP ízületi arthroplastica Swanson-féle 
szilikon gumi, esetleg fém–műanyag kombi-
nációjából felépített Nicole–Calnan, St. Georg, 
vagy Mathys-féle, illetve egyéb gyártmányú 
endoprotézisekkel is (14, 21, 30). Ezek hát-
ránya lehet magas beszerzési áruk mellett a 
protézis késői lazulása, illetve törése és/vagy 
a beültetett anyagok kopástermékei által kivál-
tott gyulladásos reakciók (például Swanson–
protézisnél a késői szilikon synovitis). Az ízület 
fúziója (arthrodesis) stabilitást és fájdalom-
mentességet hoz létre a mozgás elvesztésének 
árán (14), azonban meggátolhatja a későbbi 
mozgás-helyreállító beavatkozásokat. 

1999-ben Hastings és munkatársai is-
mertették elsőként a hemi-hamatum 
arthroplastica műtétet, amelyet az instabil PIP 
ízületi törések ellátására végeztek, jó ered-
ménnyel (13). A sérült középperc bázisának 
pótlása az os hamatum distalis ízfelszínével 
lehetővé teszi a darabos törések kezelését és 
helyreállítja a középperc bázisának kehely for-
májú alakját. Ennek az osteoarticularis frag-
mentumnak a műtéti (általában csavaros) rög-
zítése elégséges stabilitást ad a korai mozga-
táshoz (4).

E műtétről az első közlés (12, 13) óta több 
tanulmány jelent meg és a szerzők jó eredmé-
nyekről számoltak be (4, 14, 18, 28). Az idé-
zett szerzők közül elsősorban Calfee és munka-
társai (4), illetve újabban Lindenblatt és szer-
zőtársai (18) közöltek értékes adatokat a sé-
rülés újszerű kezeléséről, így munkáikat ve-
zérfonalnak tekintettük dolgozatunk megírá-
sához. Ellentétben a számos külföldi publiká-
cióval, a hazai kézsebészeti szakirodalomban 
azonban nem találtunk e témakörrel részle-
tesen foglalkozó közlést (27). Ezért úgy véltük, 
hogy a fiatal kézsebész, ortopéd–traumato-
lógus szakemberek, illetve szakvizsgájukra ké-
szülő rezidensek, vagy szakorvos jelöltek szá-
mára nem lesz haszontalan, ha széleskörű iro-
dalmi áttekintés formájában összefoglaljuk e 
sérülés jelenlegi kezelésének állását. A kér-
déssel alaposabban foglalkozni kívánók szá-
mára pedig dolgozatunk végéhez bőséges iro-
dalomjegyzéket mellékeltünk. 
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ANATÓMIAI	ALAPISMERETEK
Az os hamatum (horgas csont) a kéztő-

csontok (2–4. ábrák) distalis sorában elhe-
lyezkedő kis csont (5. ábra). Nevét a palmaris 
oldalából kiemelkedő horogszerű nyúl-
ványtól kapta (29). Az os hamatum a distalis 
kéztő csontsor lateralis (ulnaris) csontja. Az 
os capitatum tőle radialisan helyezkedik el. 
Proximalisan az os triquetrum és az os lunatum 
distalis ízfelszínével ízesül és ilyen formában 
az articulatio mediocarpalis részét képezi. 

Distal felől a IV. és az V. metacarpusok bá-
zisai határolják, és részét képezik az articulatio 
carpometacarpalisnak; az ízfelszín konkáv, le-
csiszolt felszínű, amely kis kiemelkedéssel 
van kettéválasztva. A medialis felszínen az os 
triquetrummal, a lateralis felszínen pedig felső 
és hátsó részén az os capitatummal ízesül. A 
többi felület durva felszínű és a szalagoknak 
biztosít tapadási pontot. Csontkiemelkedésnek 
számit a hamulus ossis hamati a csont volaris 
felszínén és az eminentia carpi ulnarist képezi 
(24). 

1. ábra   A PIP ízületi felszín töréseinek osztályozása a középperc bázison. Bővebb magyarázat a szöveg-
ben (Calfee és munkatársai [4] ábrája nyomán)

2. ábra  A jobb kéz csontjai: a palmaris felszín 
(Schmidt és Lanz [24] ábrája után)

3. ábra  A jobb kéz csontjai: a dorsalis felszín 
(Schmidt és Lanz [24] sémás rajza nyomán)
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4. ábra A jobb csukló hosszmetszete, a szalagos összeköttetésekkel 
A rövidítések: 1, 2, 3, 4, 5= metacarpusok. Tz= os trapezium; Td= os trapezoideum; 

C= os capitatum; H= os hamatum; S= os scaphoideum; L= os lunatum; Tq= os 
triquetrum; P= os pisiforme. (Schnidt és Lanz [24] vázlata után)

5. a ábra  Az os hamatum anatómiai preparátuma: váz-
latos rajz (29). Palmaris felszín

5. b ábra  Az os hamatum anatómiai preparátuma: váz-
latos rajz (29). Dorsalis felszín
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MŰTÉTI	TECHNIKA
A PIP ízület feltárását palmaris, rövid, 

Bruner-féle (3) vagy „V” alakú bőrmetszésből 
végzik (18). Mindkét neurovascularis köteget 
kipreparálják és gondosan óvják. A hajlító ín-
hüvelyt az A2 és az A4 gyűrűszalagok között 
nyitják meg. Ez után a flexor inakat az egyik 
oldal felé eltartják, hogy megtekinthessék a 
volaris lemezt, majd a volar plate-t leválasztják 
a ligamentum collaterale accessoriumról és 
oldják annak distalis tapadását a középperc bá-
zisáról. A collateralis szalagokat óvatosan le-
választják és a PIP ízületet feltárják. Az ízü-
letet ekkor dorsalisan 150º-ra felnyitják (az an-
golszász szakirodalomban úgynevezett cső-
letörős – „vadászpuska” [shotgun] – feltárás) 
és az ízületi felszínt, a töréssel együtt megte-
kintik. Ezután a középső phalanx palmaris ízü-
leti felszínen látható – legtöbbször comminutiv 
– törés nagyságát felbecsülik, a törési felszí-
neket megtisztítják. A kisebb-nagyobb, le-
tört csontfragmentumokat eltávolítják és ki-
alakítják a területet mini elektromos fűrész-
szel, hogy befogadni tudja az os hamatumból 
nyert osteochondralis csont-graftot. A kiala-
kított csontdefektus méreteit pontosan le-
mérik és egy megfelelő nagyságú hamatum 

graftot használnak fel. Ennek kivétele a IV–V. 
carpometacarpalis ízülettől kissé proximalisan 
vezetett, dorsalis bőrmetszésből történik. Az 
os hamatum dorsalis, úgynevezett sirály-szárny 
(gull-wing) alakú felszínét feltárják és kézse-
bészeti oszcillációs fűrésszel, vagy vésővel 
ostechondralis graftot vesznek ki (6. ábra). A 
graftnak kissé nagyobbnak kell lennie, mint a 
kimért csontdefektusnak, hogy lehetőség le-
gyen a pontos nagyság és a forma további ala-
kítására. Ezt követően a hamatum autograftot 
a középperc bázisán létrejött csonthiány he-
lyére illesztik és további, szükséges kontúr ki-
alakítást végeznek a kongruencia érdekében. 
A csont nagyságától függően két, kivéte-
lesen három 1,0–1,5 mm átmérőjű volar felől 
dorsalisan vezetett (mini) csavarral rögzítik a 
graftot, amelyeket a középperc ép dorsalis fel-
színéig csavaroznak be (7. ábra). Ezután az ízü-
letet helyére illesztik és a csavarok hosszát, va-
lamint a graft helyzetét röntgenvizsgálattal 
ellenőrzik. Tudni kell, hogy az ízületi porc a 
hamatumon vastagabb, mint a középpercen és 
emiatt a radiológiailag látható ízületi kongru-
encia gyakran nem egyezik meg az ízület aktu-
ális állapotával. Végül klinikai és képalkotó vizs-
gáló módszerekkel kontrollálhatják a mozgás-
terjedelem nagyságát (18). 

6. ábra  1: A középperc csontdefektusa (A) és 2: az 
os hamatum donor területe (A, B, C). 3: a középperc 

palmaris felszínén kialakított vájat az autograft számá-
ra (A, B, C). A: az autograft proximalis – distalis hosszú-
sága, amely azonos a középperc PIP ízülete törésének 
kiterjedésével. B	és	C: Az autograft radialis – ulnaris 

szélessége, amely egybeillik a középső perc defektusá-
val. MC= metacarpus; CMC= carpometacarpalis; PIP= 
proximalis interphalangealis. Vázlatos rajz. További 

magyarázat a szövegben (Calfee és munkatársai [4] sé-
más rajza után).

7. ábra  A megfelelően kialakított és a csonthiány he-
lyére beültetett hamatum autograft, amely az ízfelszínt 
anatómiailag helyreállítja és a megfelelő palmaris tá-

masztékot biztosítja. A csont-transzplantátumot itt 3 db, 
1,5 mm-es mini csavarral rögzítették. Vázlatos rajz 

1: A PIP ízület palmar felől; 
2: a PIP ízület lateral felől. Részletesebb magyarázat a 
szövegben (Calfee és munkatársai [4] vázlata nyomán)
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ELLENŐRZŐ	VIZSGÁLATOK
Calfee és munkatársai (4), illetve 

Lindenblatt és szerzőtársai (18) sze-
rint a klinikai posztoperatív vizsgálatok a 
metacarpophalangealis (MP), a PIP és a distalis 
interphalangealis (DIP) ízületi mozgásterje-
delem mértékének regisztrálását jelentik. Sze-
rintük a műtét után vizsgálni szükséges a PIP 
és a DIP ízületi extenziós elmaradását is. A fo-
góerő mérését a sérült és az ép kéz összeha-
sonlítása révén kontrollálják. AP és lateralis 
röntgenfelvételek elkészítése szükséges a 
műtét után 2 és 4 hét múlva, hogy a csont-
gyógyulást és az ízületi kongruenciát ellen-
őrizni lehessen. A beteget ki kell kérdezni a fáj-
dalom, vagy más diszkomfort érzéséről nem 
csak az operált ízület, hanem donor hely vonat-
kozásában is. A műtét utáni szövődményeket, 
illetve a reoperáció(ka)t a vizsgálati lapon, il-
letve elektronikusan rögzítik. A beteg állapo-
táról szóló további adatokat, a munkába, il-
letve az eredeti foglalkozásába történő vissza-
térés idejét hasonlóképpen regisztrálni szük-
séges (18). 

MEGBESZÉLÉS
A PIP ízület töréses ficama komplex sérü-

lésformát jelent és gyakran eredményez hosszú 
ideig tartó táppénzes időszakot és munkakép-
telenséget. E töréses ficamok többsége dorsalis 
dislocatiót mutat és a középperc volaris 
ízfelszínének törésével szövődik. A PIP ízület 
igen sérülékeny a traumára és csak minimális 
lazasággal rendelkezik az anguláris, axiális, vagy 
rotációs erőbehatások kivédésére (19). 

Stabil törések sikeresen kezelhetők kon-
zervatív módon is (20). Az instabil töré-
seknél különböző kezelési módszereket java-
soltak a szerzők: az extenziós helyzetben tör-
ténő sínezést, vagy a dróttűzést (10, 26), a 
transarticularis rögzítést (1), a trakciós mód-
szereket (23), a statikus és a dinamikus külső 
rögzítőket (2, 25), a műtéti feltárást és az 
osteosynthesist (17). A kezelési módszerekhez 
tartozik még a korábban említett palmar plate 
arthroplastica (7) és dolgozatunk tárgyát ké-
pező hemi-hamatum osteochondralis autograft 
átültetés (18, 28). Az a tény, hogy oly sok ke-
zelési módszer létezik a sérülés gyógyítására, 
azt mutatja, hogy igazán, tökéletesen ideális 

megoldást e sérülésfajta gyógykezelésére máig 
sem találtak (18), bár a közleményünkben is-
mertetett műtéti módszer – az irodalmi adatok 
szerint – a legkedvezőbb műtéti végeredmé-
nyekkel kecsegtet. 

Hastings és munkatársai a sérült PIP ízület 
helyreállítására elsőként alkalmazták – szabad 
transzplantátumként – az os hamatum dorsalis 
részét és így pótolták a középperc bázisának tö-
rött, palmaris szegélyét (12, 13). A kérdéssel 
foglalkozó szerzők felismerték e technika fő 
előnyeit: az ízületi felszín kongruenciájának 
és a PIP ízület volaris támasztékának helyreál-
lítását (5). E szerzők vizsgálatai szerint műtét 
után a betegek a donor területen nem jeleztek 
panaszokat és az érintett carpo-metacarpalis 
ízületben nem volt instabilitásra utaló jel (5). 
Williams és munkatársai (28) tanulmányukban 
kimutatták, hogy e technikával jól helyre lehet 
állítani a középperc bázisának sérült ízfelszínét, 
az ízület stabilitását és korai mozgásgyakor-
latok elkezdésére nyílik lehetőség. Lindenblatt 
és munkatársai (18) 2013-ban megjelent közle-
ményükben hasonlóképpen jó eredményekről 
számoltak be.

Ami a műtét utáni szövődményeket il-
leti, esetenként előfordult PIP ízületi (flexiós) 
contractura, amely arthrolysis után jelentősen 
javult. Panaszokkal járhat a csavarok nem kellő 
hossza (túlérnek): a bőr alatt tapinthatók és ir-
ritációt okoznak. Súlyosabb szövődménynek te-
kinthető és nehezen kezelhető a műtét után 
újból kialakult PIP ízületi subluxatio; ilyen 
komplikációról eddig egy szerző számolt be 
(28). 

A korábbi közlemények nem számoltak be a 
donor terület szövődményeiről. Lindenblatt és 
munkatársai egyik betegénél alakult ki a műtét 
után, az autograft kivételi helyén az ujj mozga-
tásakor jelentős fájdalom. Műtéti feltárást vé-
geztek és a ramus dorsalis nervus ulnarist le-
szorító hegszövetet eltávolítva a beteg tartósan 
panaszmentessé vált (18). 

KÖVETKEZTETÉS
Az ismertetett hemi-hamatum 

arthroplastica hatékony műtéti eljárást je-
lenthet a súlyos PIP ízületi töréses ficamok ke-
zelésében. A műtéttel helyreállítható az ízületi 
felszín többszörös törése krónikus esetekben 
és az akut sérüléseknél is értékes választás 
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lehet az extenziós helyzetben végzett síne-
zéssel szemben. Az adó helyen kialakult szö-
vődmények, illetve a szükségessé váló reví-
ziós műtétek száma elenyésző. Mindent össze-
vetve a műtétek utáni jó gyógyeredményekkel 
a betegek többsége elégedett volt, mivel a fáj-
dalmak megszűntek és a sérültek nagy része 
visszatérhetett eredeti munkájához (18).

Calfee és munkatársainak (4) összefoglaló 
véleménye szerint a súlyos, dorsalis PIP ízületi 
töréses ficamok hemi-hamatum rekonstrukci-
óinak végeredményei igen bíztatóak. A bete-
geik ugyan nem nyerték vissza a teljes ízületi 

mozgásfunkciójukat, azonban a PIP mozgásív 
átlagosan 70º-os, a hajlításnak pedig 89º-os 
értéke csupán kisfokú beszűkülést jelzett. A 
szerzők gyakorlatában ez az arthroplastica az 
akut és a krónikus PIP töréses ficamok kezelé-
sében jó választás, amennyiben a volaris ízületi 
felszín károsodása legalább 50%-os nagyság-
rendű és nem alkalmas belső rögzítésre. 
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