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ÖSSZEFOGLALÁS
Fejlődési dysplasia miatt 1980-ban bevezetett kezelési módszerünk szerint 47 beteg 51 csípőjén vég-

zett korai műtétes repozíciók csontos érés után értékelt késői eredményét ismertetjük. Máig változatlan 
formában alkalmazott módszerünket és korai eredményeinket 1995-ben közöltük (33). A repozíciót 6–24 
hónapos korban elülső feltárásból végezzük. A m. iliopsoas inát átültetjük a combnyak elülső laterális fel-
színére. Műtét után gipszrögzítést nem alkalmazunk. Funkcionális kezelést kezdünk Pavlik–hám, fejlet-
tebb gyermekeknél abdukciós készülék alkalmazásával, majd a későbbiekben mindenkinél ezt használjuk. 
A reziduális dysplasia megoldására a vápa fejlődési ütemétől függően 3–7 éves korban Pemberton mű-
tétet végzünk, szükség szerint intertrochanterikus femur osteotomiával kombinálva. 1990 és 1995 között 
végzett 51 műtétünket tudtuk a csontos érés utánig követni. Másodlagos műtétet 11 esetben (21,6%) vé-
geztünk. Az eredmények értékelése 16–22 (átlag 17,5) éves korban történt. Severin Grade I: 24, Grade 
II: 25, Grade I+II: „satisfactory” 49 (96%), Grade III: „unsatisfactory” eredmény 2 (4%) volt. Avascularis 
necrosist (AVN) Kalamchi–MacEwen szerinti II-es típus formájában jól fejlett vápákkal („lateral growth 
disturbance”) 5 esetben (10%) észleltünk, és csak 2 esetben (4%) dysplasiás vápával (Severin Grade III). 
A csípőficam összes közölt hosszú távú kezelési eredményeivel összehasonlítva saját eredményeinket 
(96% „satisfactory result”) igen jónak tartjuk. Albinana és munkatársai (2) által közölt számítások szerint 
a csontos érés után értékelt eredményeink alapján anyagunkban a fiatalkori súlyos arthrosis megjelené-
sének és a protézisbeültetés szükségességének a valószínűsége 8,16%, ami kedvező eredmény. 
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In this article we present the results of early open reduction performed according to our treatment 
method introduced in 1980. These interventions were performed on 51 hip joints of 47 patients and the 
results were assessed after the completion of bony maturation. Our method has remained unchanged 
ever since and our preliminary results were published in 1995 (33). Reduction is performed from an 
anterior approach at the age of 6 to 24 months. The tendon of the iliopsoas muscle is transferred to the 
lateral surface of the anterior part of the femoral neck. No postoperative plaster cast is used as fixation. 
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* A kórkép megnevezésére magyar szóhasználatban még mindig elterjedt a régebbi, „veleszületett csípőficam” el-
nevezés. A nemzetközi szaknyelvben azonban Klisic javaslatára (1992) az addig elfogadott angol CDH elnevezésben a 
„congenital” jelzőt a kórkép megismert valódi természete alapján „developmental”-re változtatták (DDH). Ez a forma 
néhány év alatt elterjedt a szakirodalomban, és ma a „developmental dysplasia, dislocation of the hip” angol kifejezés 
a nemzetközileg általánosan használt, mind a ficam nélküli dysplasiára, mind a ficamra, és hivatalosan elfogadott a 
POSNA és az EPOS állásfoglalása szerint is. Magunk a „fejlődési” jelzőt tartjuk a „developmental” jelző magyar megfe-
lelőjének, ezt használjuk, dolgozatunk címében is ez szerepel.
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We start functional treatment using Pavlik harness and abduction splint in more developed children. 
Later on abduction splint is used during the course of treatment in each patient. Depending on the 
developmental rate of the acetabulum – at the age of 3 to 7 years – Pemberton’s osteotomy combined 
with intertrochanteric femoral osteotomy if necessary are performed for the correction of residual 
dysplasia. We could follow-up the results of 51 surgeries performed between 1990 and 1995 until 
the completion of skeletal maturation. Secondary surgeries were performed in 11 cases (21.6%). 
Results at the mean age of 17.5 (16 to 27) years were the following: Severin Grade I: 24, Grade II: 25, 
Grade I+II: „satisfactory”, 49 (96%), Grade III: „unsatisfactory”, 2 (4%). We observed type II avascular 
necrosis according to Kalamchi and MacEwen with appropriately developed acetabula (‘lateral growth 
disturbance’) in 5 cases (10%) and with dysplastic acetabula only in 2 cases (4%) (Severin Grade III). 
Compared to the long-term results of all the published treatments of the dislocated hip, our results 
can be evaluated as really good (96% ‘satisfactory result’). According to the calculations published by 
Albinana et al. (2), the expected ratio of severe osteoarthritis and total hip replacement requirement 
at an early age in our series is 8.16%, which is a very favourable result.
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BEVEZETÉS
A csípőficam kezelésének eredményeit de-

finitív módon csak a csontos érettség után 
végzett késői vizsgálatok alapján lehet érté-
kelni (25, 37), mert sokszor még 11–12 éves 
korban is romlanak az eredmények (18, 25). 
Ehhez azonban a repozíció után legalább 15–16 
év utánkövetési idő szükséges, ezért csak kis 
számban találunk ilyen vizsgálati eredmé-
nyeket az irodalomban. A csontos érettség el-
érésekor a csípőknek a Severin szerint érté-
kelt fejlettségi foka (Grade I–V) a ficam keze-
lésének végső eredményét jelzi, és az újabb 
vizsgálatok alapján (2) mutatja a fiatalkori sú-
lyos arthrosisok megjelenésének és a korai 
protézisbeültetéseknek várható gyakoriságát. 
A fejlődési csípőficam műtéti kezelésének kér-
dése ellentmondásos a műtét indikációját, 
korai (8, 19) vagy későbbi végrehajtásának  
(6, 7, 29) időpontját, technikáját [medialis  
(23, 37) vagy elülső feltárásból (21, 30) történő 
repozíció], szimultán (12, 40) és/vagy későbbi 
másodlagos műtétek (5, 39, 40) alkalmazását 
illetően. 

1980-ban vezettük be, és máig válto-
zatlan formában alkalmazzuk módszerünket 
a ficam korai műtétes repozíciójára 6–24 hó-
napos korban. Az ebben az életkorban, az in-
tézetünkben addig szokásos fedett repozíció 
és gipszrögzítéses kezelés eredményeit kí-
vántuk javítani. A repozíciót elülső feltárásból 

végezzük, amelyet követően gipszrögzítést nem 
alkalmazunk, hanem funkcionális kezelést kez-
dünk Pavlik–hámmal, jobban fejlett és idősebb 
gyermekeken abductiós készülékkel. Másod-
lagos műtétet a reziduális dysplasia megoldá-
sára 3–7 éves korban végzünk. 1995-ben kö-
zöltük módszerünket és korai eredményeinket 
(utánkövetés átlag 6,1 év volt) (33). Operált be-
tegeink hosszú távú utánkövetését 1990-től 
tudtuk megvalósítani, így jelenleg 51 csípő ke-
zelésének késői eredményeit ismertetjük a 
csontos érés után értékelve 16–22 (átlag 17,5) 
éves korban.

ANYAG	ÉS	MÓDSZER

Beteganyag
1990 és 1995 között 52 beteg 56 csípőjén 

végeztünk nyílt repozíciót 6–24 hónapos 
korban. A vizsgálatból kizártuk a teratológiai, 
bénulásos, gennyes eredetű és másodlagos fi-
camos eseteket. 47 betegünk 51 csípőjén vég-
zett műtéteket követtük a csontos érés idő-
pontján túl is, ezeket értékeljük dolgoza-
tunkban. Jobboldali ficam 27 volt, baloldali 
24, kétoldali ficama 4 betegünknek volt. Kilenc 
gyermek fiú volt, 38 lány. 38 beteg részesült 
műtét előtt eredménytelen kezelésben Pavlik–
hámmal, közülük ötnél eredménytelenül kísé-
reltek meg fedett repozíciót és gipszrögzítést 
is más intézetekben. 9 betegnek 1 éves kora 
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után diagnosztizálták a ficamát, és utalták kli-
nikánkra. Náluk konzervatív kezelést már nem 

kezdtünk. A műtéti repozíció átlag 14,8 (6–24) 
hónapos korban történt (I. táblázat).

Korcsoportok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen

Életkor a 
repozíció idő-
pontjában 
(hónap)

6–9 10–11 12–14 15–17 18–20 21–24 6–24

Nyílt repozíciók 
száma

5 16 7 6 6 11 51

I. táblázat Műtéti repozíciók száma a különböző korcsoportokban (51 operált csípő)

Műtéti	indikáció
Ha két hónapig tartó kíméletes konzer-

vatív kezeléssel radiológiailag bizonyított cent-
rális stabil repozíciót nem tudunk elérni, vára-
kozás nélkül elvégezzük a műtéti repozíciót. 
Kétes esetekben, ha fizikális vizsgálattal az 
ízület stabil, de a szokásos anteroposterior 
röntgenfelvételen a repozíció megítélése bi-
zonytalan, abdukált–berotált helyzetben is ké-
szítünk felvételt. Ha ezen az epiphysis távolab-
binak vetül a vápától, mint az ép ellenoldali, 
vagy kisebb, esetleg egyáltalán nem látható, 
de a metaphysis medialis széle távolabbra vetül 
a vápától, azt interpositum bizonyítékának 
és műtéti indikációnak tekintjük. Artrográfiát 
nem végzünk. Módszerünket 2 éves korig alkal-
mazzuk.

Műtéti	technika
„Bikini” bőrmetszés után a mély rétegekben 

Smith–Petersen szerint tárunk fel. A glutealis 
izmokat a tensorral együtt a vápa fölött le-
választjuk a medecelapátról. Az ízületi tokot 
elöl, fent és alul az izmoktól elpreparáljuk, 
majd a vápaszéllel párhuzamosan elöl beha-
sítjuk, a metszést felül a fej mögé folytatva. A 
musculus iliopsoas inát fonálra vesszük, és le-
választjuk a tapadásáról. Az ízület így szélesen 
feltárul. Kimetsszük a repozíciót gátló akadá-
lyokat, a gyakran tömeges ligamentum terest, 
az ízületi tok esetleg fennálló kettőzetének re-
dőjét és a ligamentum transversum acetabulit. 
Ha a labrum begyűrődött, széleit bemetszve 
felszabadítjuk. Ezután a tokról teljes széles-
ségében elpreparáljuk az elöl és fent sokszor 
erősen tapadó abductor izomzatot. Ez nagyon 
lényeges azért, hogy a tokot feszesen előre 

húzva szorosan tudjuk a későbbiekben zárni. A 
fej ezután centrálisan reponálható. A tok feles-
leges részét elől kimetsszük, és a széleket ket-
tőzve olyan szorosan zárjuk, hogy a femurfej 
ne legyen a vápából kimozdítható. A musculus 
iliopsoas inát a combnyakra elől, lateralisan 
varrjuk le. Az izomzatot a medence lapáthoz 
visszavarrjuk, a fasciát zárjuk, majd bőrvarrat 
után röntgenfelvételt készítünk. A csecsemőt 
Pavlik–hámba, az idősebb és jobban fejlett cse-
csemőket abdukciós készülékbe helyezzük. 
Gipszrögzítést nem alkalmazunk.

Posztoperatív	kezelés
A Pavlik–kengyelt általában a gyermek 10 

hónapos koráig viseltetjük, de kevésbé fejlett 
csecsemőknél az életkor kitolódhat. Ezt kö-
vetően a gyermekek kezelését abdukciós ké-
szülékkel folytatjuk. Már az első műtét utáni 
naptól megengedjük, hogy a csecsemőket pe-
lenkázáshoz kivegyék a készülékből, egy hó-
nappal a műtét után pedig naponta 1–2 órára, 
hogy többet tudjanak mozogni. Az ízületek fej-
lődését háromhavonta készített röntgenfelvé-
telekkel ellenőrizzük, és ettől függően fokoza-
tosan csökkentjük a készülék viseltetésének 
idejét, végül a készülék viselése már csak éj-
szaka szükséges. A felállást három hónap 
múlva engedélyezzük, további 3–4 hónap után 
a gyermek már szabadon járhat. A készüléket 
akkor hagyjuk el teljesen, amikor az ízület ra-
diológiailag kifejlődött, ép. Ehhez kedvező 
esetben 6 hó – 1 év szükséges a műtét után. 
Hároméves korban minden esetben elhagyjuk 
a készüléket, és ha még súlyos residualis 
dysplasia áll fenn, másodlagos korrekciós mű-
tétet végzünk.
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Radiológiai	vizsgálat
Röntgenfelvételeket a műtéti repozíció 

utáni első évben háromhavonta, később fél-
évente készítünk, amíg az ízület gyógyultnak 
nem minősül. A korai felvételeket gyakran csak 
flektált, abdukált helyzetben lehet készíteni a 
Pavlik–kengyel viselése miatt. A továbbiakban 
kétévente készítünk felvételeket a csontos 
érésig követve betegeinket.

Másodlagos	műtétek
Két évvel a centrális repozíció után – 3–4 

éves korban – gondosan elemezzük a residualis 
dysplasiát mutató csípők röntgenfelvéte-
leit. Ha a vápatetőszög értéke több mint 30°, 
Pemberton műtétet (28), a femur fokozott 
antetorsiója esetén egyidejűleg derotációs 
femur osteotomiát is végzünk. Kisebb mér-
tékben dysplasiás vápák esetén félévente ké-
szítünk röntgenfelvételeket, és 7 éves korig 

elvégezzük a nem kielégítően fejlődő vápák 
műtéti korrekcióját. Pemberton műtétet 
11 (21,6%) csípőben végeztünk, 4 esetben 
derotációs femur osteotomiával kombinálva. 
Egy esetben kivételesen került sor a műtétre 
11 éves korban (II. táblázat). A Pemberton mű-
téthez a feltárást a primer műtéti hegben vé-
gezzük. Az osteotomia kitámasztásához behe-
lyezett éket a medencelapátból vesszük, rög-
zítéséhez elegendő a széthúzott osteotomiás 
felszínek egymás felé irányuló rugalmas feszü-
lése. Az egyidejű derotációs femur osteotomiát 
lateralis metszésből végezzük. Műtét után 4 
hétre gipszrögzítést alkalmazunk enyhén fle-
xiós, abdukciós és berotált helyzetben. Rönt-
genfelvételt közvetlenül a műtét után, gipsz-
levételkor, majd ezután három hónap múlva, 
a továbbiakban pedig kétévente készítünk a 
csontos érésig. Gipszlevétel után megengedjük 
a teljes terhelést.

II.	táblázat A betegek életkora a másodlagos műtétek végzésének időpontjában

Életkor (év) 3–4 4–5 5–6 6–7 11 Összesen

Műtétek száma 6 2 1 1 1 11

EREDMÉNYEK
Definitív értékeléskor a betegek átlagélet-

kora 17,5 (16–22) év volt. A radiológiai ered-
mények kiértékelése Severin szerint (31), az 
eredmények klinikai értékelése pedig Severin 
értékelésének Gibson és Benson (10) sze-
rinti módosítása alapján történt. Az előfordult 
avascularis necrosisokat Kalamchi és MacEwen 
(16) szerint osztályoztuk. 

Radiológiai	eredmények
A radiológiai eredmények (III. táblázat) 

47%-ban Grade I-nek, 49%-ban Grade II-nek 
feleltek meg, Grade I+II „satisfactory” ered-
mény 96% volt (1–3. ábrák). Mindazon 
csípők, amelyekben másodlagos műtétként 
Pemberton műtétet végeztünk (2–3. ábrák) 
(4 esetben femur osteotomiával kombinálva), 
a „satisfactory” csoportba tartoztak. A Grade 
III (fair) „unsatisfactory” csoportba sorolt 2 
dysplasiás csípőben (4%) a CE szög 7°, illetve 
13°, a femurfej alakja megtartott volt. Tech-
nikai okokból egyiküknél sem került sor másod-
lagos műtétre. Grade IV és V nem fordult elő 
anyagunkban. 

III.	táblázat Radiológiai eredmények Severint szerint (51 csípő)

Severin	 
fokozat CE	szög	értéke Csípők	száma Minősítés „satisfactory”/	

„unsatisfactory”

Grade I. >20° 24 (47%) „excellent”

„satisfactory” 
96%

Grade II. >20°  
Enyhe deformitás a 
fejen és combnya-
kon

25 (49%) „good”

Grade III. <20°  
Reziduális dysplasia  
Nem subluxatio!

2 (4%) „fair” „unsatisfactory” 
4%

Összesen 51 (100%) 100%
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1.	ábra		15 hónapos leány csípőjének AP röntgenfelvétele, akinek jobb oldali csípőficamát sikertelenül ke-
zelték Pavlik–hámmal (bal oldali kép). 17 hónapos korban történt nyílt repozíció. A jobb oldali röntgenfelvé-
tel 15 éves korban készült. A vápa jól fejlett, CE szög 35°, a combnyak megrövidült, a fej gömbalakja megtar-

tott, az epiphysis kissé lateral felé billent. Enyhe fokú, II-es típusú AVN. Severin Gr. II.

2.	ábra		7 hónapos leány csípőjének AP röntgenfelvétele, akinek bal oldali csípőficamát sikertelenül kezel-
ték Pavlik–hámmal (bal felső kép). 11 hónapos korban történt nyílt repozíció. 11 éves korában a vápa még 

dysplasiás (jobb felső kép), ezért Pemberton műtét történt (bal alsó kép). 20 éves korában a combnyak kissé 
megrövidült, a fej gömbalakja megtartott (jobb alsó kép). Enyhe fokú, II-es típusú AVN. Severin Gr. II.

3.	ábra		17 hónapos leány csípőjének AP röntgenfelvétele, akinek kétoldali csípőficamát nem kezelték (bal 
felső kép). Jobb oldalon 18, bal oldalon 21 hónapos korában nyílt repozíció történt. Residualis dysplasia mi-
att jobb oldalon intertrochanterikus derotáló femur osteotomia történt 3,5 éves korában, bal oldalon pedig 
Pemberton műtét 4 éves korában (jobb felső kép). 5 éves korára a bal vápa kielégítően fejlődött, de a jobb 
oldali dysplasiás (középső sor, bal kép). 6 éves korában jobb oldalon Pemberton műtét történt (középső sor, 
jobb kép). 18 éves korában mindkét vápa jól fejlett, jobb oldalon kismértékben megnagyobbodott a fej és 

ennek megfelelően a vápa is (legalsó kép). Bal oldalon Severin Gr. I., jobb oldalon Gr. II.
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Klinikai	eredmények
A Gibson és Benson (10) szerint módosított 

Severin értékelés alapján mindegyik esetünk 
Grade I-nek felelt meg teljesen szabad, fájdal-
matlan csípőmozgásokkal. 

Komplikáció
Műtéti komplikációnk nem volt. Sem seb-

fertőzést nem észleltünk, sem reluxatio nem 
fordult elő. 

Avascularis	necrosis 
Kalamchi és MacEwen (16) szerint értékelve 

anyagunkban csak II típusú deformitás fordult 
elő 7 (14%) csípőben. Ezek közül 5 (10%) meg-
felelt a Severin Grade II-nek, deformitás csak 
a femuron alakult ki: a metaphysis kissé meg-
rövidült, és az epiphysis valgus irányba billent, 
de a combfej gömb alakú volt. A vápák jól fej-
lődtek, a CE szög >20° volt. Ezt a formát újabb 
irodalom „lateral growth disturbance”-nek ne-
vezi (32) (1. ábra). Csak 2 csípő (4%) került a 
Severin Grade III-ba residualis vápadysplasia 
miatt, akiknél a CE szög <20° (7° illetve 13°) 
volt, de a fej gömb alakú, és a repozíció cent-
rális maradt. 

Túlnövekedés
Anyagunkban az epiphysisek szélességi túl-

növekedésének legmagasabb értéke 16%-volt. 
A vápa növekedése minden esetben arányosan 
követte a fej növekedését (3. ábra). O’Brien és 
Salter (26) szerint az epiphysis 20%-os túlnöve-
kedése elfogadható ilyen műtétek esetében. 
Néhány esetünkben 5–10 mm-es túlnövekedés 
következett be a végtag teljes hosszán mérve, 
de ez sem a beteget, sem a szülőket nem za-
varta, általában nem is észlelték. Ha ilyen 
esetben derotatiós intertrochanterikus femur 
osteotomiát végeztünk, a femurt a megfelelő 
mértékben rövidítettük is.

MEGBESZÉLÉS

Módszerünkkel elért jó eredményeinket 
a következőknek tulajdonítjuk. A korai stabil 
repozíciót indikált esetben a legkorábbi lehet-
séges időpontban elvégezzük jobb kezelési 
eredményt várva Dhar és munkatársai (8), va-
lamint Luhman és munkatársai (19) véleménye 
alapján. Roposch és munkatársai (29) és Clarke 
és munkatársai (6) ugyan jobbnak vélik a mű-
téttel megvárni a csontmag megjelenését, de 

ennek kedvező hatását nem tudták egyértel-
műen bizonyítani. Artrográfiát nem végzünk, 
jóllehet általános gyakorlat repozíciós akadá-
lyok kimutatása artrográfia segítségével. Kez-
detben túl nagy beavatkozásnak gondoltuk az 
artrográfiát az egyébként is megterhelő, nagy 
feltárással járó repozíciós műtét mellett, és 
nem is tartottuk elengedhetetlenül szüksé-
gesnek. Később a műtéti tapasztalatok alapján 
bizonyult szükségtelennek az artrográfia el-
végzése. Műtéti technikánkban Scaglietti és 
Calandriello (30) leírását követtük. Eltértünk a 
bőrmetszés vonatkozásában („bikini” metszés), 
és a musculus iliopsoas inán végzett beavatko-
zásban. Scaglietti és Calandriello (30) meghosz-
szabbítják az inat a vápa jobb feltárásához és a 
repozíció megkönnyítéséhez, egyesek egysze-
rűen átvágják (7, 37, 40), mások leválasztják 
tapadásáról, és áthelyezik a combnyakra 
(10, 26), Matsushita (21) a musculus vastus 
laterialisra. Magunk az izom inát a combnyak 
elülső lateralis felszínére ültetjük át. Korábbi 
kísérletes vizsgálataink (11) alapján feltéte-
leztük, hogy ez javítja a műtéti stabilitást. Nem 
végeztünk semmilyen egyidejű osteotomiát, 
Scaglietti és Calandriello (30) is csak 3 éves kor 
fölött végeztek. Ezzel egyrészt a vérellátás ve-
szélyeztetését kívántuk elkerülni, másrészt 
abban bíztunk, hogy a funkcionális műtét utáni 
kezeléssel serkentjük az ízület fejlődését, és 
ez csökkenteni fogja a később szükséges má-
sodlagos műtétek számát. A gipszrögzítés el-
hagyása tette lehetővé a funkcionális keze-
lést. Reluxatiótól nem tartottunk az ízületi tok 
nagyon precíz, szoros zárása miatt. Az iroda-
lomban nem találkoztunk olyan közleménnyel, 
hogy bárki a műtét után gipszrögzítés nélkül 
hagyta volna az ízületet, és funkcionális utóke-
zelést kezdett.

A másodlagos műtét indikációját kon-
zervatív kezelési tapasztalataink és a vápák 
repozíció utáni fejlődésére vonatkozó irodalmi 
adatok alapján határoztuk meg. Úgy tekin-
tettük, hogy a centrális repozíció után két évvel 
30°-nál nagyobb vápatetőszög azt jelzi, hogy 
az ízület véglegesen dysplasiás marad, és elvé-
geztük a műtétet. A kisebb fokban dysplasiás 
csípők esetében is elvégeztük a műtéti kor-
rekciót a vápák fejlődésétől függően, indokolt 
esetben 7 éves korig. Nem találtunk összefüg-
gést a betegek életkora a repozíció időpont-
jában és a később szükségessé vált másodlagos 
műtétek gyakorisága között.
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A másodlagos műtétek indikációjáról a ké-
sőbb megjelent közlemények (2, 5, 24, 39) ál-
láspontja a miénkkel megegyező. 

Avascularis necrosis (AVN) csak kis mér-
tékben érintette betegeinket. A Kalamchi és 
MacEwen szerinti súlyosabb formák (III. és 
IV. típus) egyáltalán nem fordultak elő, II. tí-
pusú is, vápadysplasiával csak két esetben. 
Feltételezzük, hogy ebben szerepet játszik a 
posztoperatív gipszrögzítés elhagyása. Dhar 
és munkatársai (8) hangsúlyozzák, hogy gipsz-
rögzítésben elsősorban a lágyrészek feszülése 
okozza az AVN-t. Donald (9) megfigyelte, hogy 
az ép ízület fix rögzítése gyermekkorban a ke-
zelt oldallal együtt vérellátás károsítást, felnőtt 
korra pedig deformitást okozhat. Jaramillo és 
munkatársai (15) repozíció után gadolínium 
alkalmazásával MR vizsgálat segítségével az 
epiphysis és physis vérellátásának csökkenését 
észlelték annál nagyobb mértékben, minél na-
gyobb fokú volt a csípők abdukált helyzete. Kim 
és munkatársai (17), Sibinski és Synder (32), 
Ucar és munkatársai (37) és Akagi és munka-
társai (10) hangsúlyozzák, hogy a combnyaknak 
az AVN II. típusra jellemző „lateral growth 
disturbace”-e Severin Grade II-nek megfe-
lelő jól fejlett vápával is megjelenhet, aho-
gyan anyagunkban is öt esetben megfigyeltük 
(3. ábra). Az egyes ízületekben észlelt túlnöve-
kedés a kezelésben nem okozott gondot, pana-
szokkal nem járt. 

Áttekintettük és összehasonlítottuk saját 
eredményeinkkel az irodalomban talált, a csí-
pőficam összes repozíciós kezelési módszere-
ivel a csontos érettség idejére elért hosszú távú 
kezelési eredmények „satisfactory” értékeit.

Egyidejű, vagy későbbi műtétek nélkül, 
elülső feltárásból végzett repozícióknál (1, 13, 
14, 21) a „satisfactory” eredmények átlagér-
téke 72,9%. Ha az elülső feltárásból végzett 
repozíciót együttes műtétekkel végezték (4, 
7, 12, 38) 76,5%-os „satisfactory” eredményt 
értek el, míg, ha a repozíciót együttes és má-
sodlagos műtétekkel együtt végezték (40) az 
eredmény 86%. Saját vizsgálatunkban csak má-
sodlagos műtéteket végezve 96%-ban értünk el 
„satisfactory” eredményt. Összesítve, az elülső 
feltárásból végzett repozíciók „satisfactory” 
eredményeinek átlaga 77,9%. A másik három 
repozíciós módszer eredményei gyengébbek. 
A medialis feltárásból végzett repozíciók (18, 
23, 37) eredményeinek átlaga 65%, a fedett 

repozíciók eredményeinek (1, 17, 20, 25) átlaga 
58,2%, másodlagos műtéttel együtt végezve 
(34) az eredmény 63%. A Pavlik–hámmal elért 
repozícióknál az átlageredmény (22, 27, 36) 
73,86%; egy vizsgálatban (24) másodlagos mű-
téttel kiegészítve az eredmény 91,5%. 

A legjobb eredményeket tehát a másod-
lagos műtétekkel kiegészített repozíciós mód-
szerek mutatják: elülső feltárásból végzett 
repozíció után Zadeh és munkatársai (40), saját 
anyagunk és a Pavlik–hámmal elért repozíciók 
után Nakamura és munkatársai (24). Saját 
96%-os eredményünket igen kedvezőnek te-
kinthetjük. A csontos éréskor Severin értéke-
lése szerint megállapított eredmények leg-
főbb értéke az előrejelzés a későbbi arthrosisok 
megjelenésének gyakoriságára. Különböző 
konzervatív és műtéti módszerekkel reponált 
ficamos csípők kezelése után 30–40 éves 
korban, nagy számban, akár az esetek 40–50%-
ában alakulnak ki súlyos arthrosisok reziduális 
vápadysplasia következtében, és már fiatal fel-
nőtt korban protézis-beültetést indokolhatnak.

22–33 éves korban Gibson és munka-
társai (10) arthrosist a csípők 44%-ában ta-
láltak, Bőhm és Brzuske (4) arthrosist 21%-
ban és protézisbeültetést 11%-ban, Angliss 
és munkatársai (3) arthrosist 40%-ban, 
protézisbeültetést 14%-ban, Thomas és mun-
katársai (35) 40–48 éves korban arthrosist 
46%-ban, protézisbeültetést 31%-ban ta-
láltak. Az arthrosisok gyakorisága jelentősen 
különbözik az egyes vizsgálatok anyagában a 
Severin szerint értékelt „satisfactory” [Severin 
Grade I (excellent), Grade II (good)] és az 
„unsatisfactory” (Grade III, IV) csoportban. 
Malvitz és Weinstein (20) 31 éves korban a 
„satisfactory” eredményű csoportban csak 
3%-ban, az „unsatisfactory” csoportban pedig 
– ami az esetek 54%-át jelentette – 46%-ban, 
Angliss és munkatársai (3) a „satisfactory” cso-
portban 25%-ban, az „unsatisfactory”-ban vi-
szont 75%-ban talált súlyos arthrosist. Albinana 
és munkatársai (2) közölték a csontos érett-
ségkor megállapított egyes Severin fokoza-
tokban a súlyos korai arthrosis megjelenésének 
és a protézis-beültetés szükségességének vár-
ható valószínűségét: a Grade I, II-ben 7%, a 
Grade III-ban 29% és a Grade IV-ben 49%.

Albinana és munkatársai (2) számí-
tásai alapján a mi anyagunkban a fiatal-
kori súlyos arthrosis megjelenésének és a 
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protézis-beültetés szükségességének a valószí-
nűsége 8,16%. 

A csontos érettség idejére minden csípőben 
a „satisfactory” kezelési eredmény elérése biz-
tosítaná az ízületek lehetséges legtökéletesebb 
morfológiáját és funkcióját. A fent áttekin-
tett kezelési eredményekből azonban kitűnik, 
hogy másodlagos műtétek nélkül mindenfajta 
kezelés után legalább 17–18%-ban maradnak 
vissza dysplasiás ízületek („unsatisfactory” 
eredmény). Ezeknek az arányát másodlagos 
műtétekkel (24, 40 és saját anyagunk) 8,5, 14, 
illetve 4%-ra lehet csökkenteni. Az eredmé-
nyek javítását ezért a residualis dysplasiák mű-
tétes korrekciója jelentheti Zadeh és munka-
társai (40), Nakamura és munkatársai (24) és 
saját eredményeink alapján. Albinana és mun-
katársai (2) szerint nem egyértelműen tisztá-
zott azonban, hogy hogyan lehet időben felis-
merni azokat a dysplasiás csípőket, amelyek 
a csontos érettség idejére „unsatisfactory” 
eredményt fognak elérni, és korrigálhatók le-
gyenek egyszerű osteotomiával még a műtét 
optimális időpontjában. Diagramot szer-
kesztettek, amelynek alapján meghatároz-
hatjuk, hogy a repozíció után 2, 4, illetve 6 

évvel, ismert vápatetőszög mellett mi a való-
színűsége dysplasia visszamaradásának az ízü-
letben. Emellett azonban a vápának a meg-
előző időszakban mutatott fejlődési ütemét is 
figyelembe kell venni (2). Így valójában a fenti 
adatok ismeretében egyénileg kell minden 
esetben a műtéti indikációt felállítani. Cherney 
és Westin (5) 4–5 évvel a repozíció után végzik 
a másodlagos műtétet, Wenger és Frick (39), 
Nakamura és munkatársai (24) 3–7 éves 
korban. Albinana és munkatársai (2) szerint a 
dysplasiás vápa fejlődése 4–5 évvel a repozíció 
után, legkésőbb 7–8 éves korban befejeződik, 
ezért indokolt a vápa korrekcióját erre az idő-
pontra tenni, mert a dysplasia spontán javulása 
ezután már nem várható. A másodlagos mű-
tétek végzésére 1980-ban bevezetett elveink 
és gyakorlatunk ezekkel az irodalmi adatokkal 
teljes összhangban állnak, eredményeink is 
ezen elveket igazolják.

Módszerünk az elülső feltárásból vég-
zett korai stabil repozícióval, funkcionális 
posztoperatív kezeléssel és az indokolt ese-
tekben a másodlagos osteotomiák elvégzésével 
igen jó eredménnyel jár, biztonságos és bátran 
ajánlott.
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