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ÖSSZEFOGLALÁS
Szerzők e Lap 2012. 4. számában – „Általános alapelvek a motoros pótló műtéteknél” című dolgo-

zatukban – a téma számos, valamennyi indikációs területre érvényes vonatkozását ismerte  ék. E közle-
ményben röviden szólnak a motoros pótló műtétek történetéről, a műté   indikáció szempontjairól, a mű-
té   módszerekről, s általában a variációs lehetőségekről, de már a jelenlegi dolgozat tükrében. Ismerte  k 
saját teljes beteganyagukat, de a kezelési részletekről ebben, s a következő dolgozatukban is, már csak a 
tárgyalt ideg sérülése mia   operáltak anyagának elemzésére kerül sor. 1990. január 1. – 2009. december 
31. közö   215 íntranszpozíciós műtétet végeztek. Jelen dolgozatban a 18 nervus radialis sérülés által oko-
zo   funkciókiesés – 12 „magas”, 26 „perifériás” – mia   elvégze   műtétek tapasztalatait elemzik! 
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  Izom – Sérülések/Műté   kezelés; Nervus radialis – Sérülés/Műté   kezelés; 
  Perifériás idegek – Sérülés/Műté   kezelés; Rekonstruk  v műté   eljárások; 

A. Renner, L. Egri, J. Rupnik Jr., I. Zimmermann, G. Hardy, A. Szen  rmai: Reconstruc  ve opera  ons of 
motor organs in hand surgery. II. Tendon transfers in case of injury to the radial nerve 

Authors have reported about numerous aspects of this topic for all indica  ons in their paper en  tled 
„Reconstruc  ve opera  ons of motor organs in hand surgery. I. General principles”, published in the 2012. 
4. issue of this periodical. In their paper authors briefl y delineate the history of the surgical subs  tu  on of 
the motor func  on, aspects of the indica  ons of surgery, surgical techniques, and in general, the possible 
alterna  ves, regarding of their present publica  on. In this and also in their next paper authors give a 
complete overview of their pa  ents, but details of the treatment will be based only on those pa  ents, 
who underwent surgery for the injury to radial nerve. They report about 215 tendon transfers performed 
in the period between 1 January, 1990 and 31 December, 2009. In this paper, authors analyse their surgical 
experience with 18 cases of lost func  on caused by injury to the radial nerve (12 cases with high and 26 
cases with peripheral injuries).
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BEVEZETÉS
A téma további tárgyalásában ismétlődő 

izom megnevezések rövidítését táblázatban 
közöljük (I. táblázat): 

Klinikai tünetek a nervus radialis sérülé-
sében 

Az ideg „magas, vagy proximalis” sérülé-
sében úgyneveze   „komple  ” károsodást ta-
lálunk: a könyökízület mozgása megtarto  , ki-
ese   a csukló nyújtása és abduc  ója, a hosszú 
ujjak mindhárom ízületének és a hüvelyk-
ujjnak az extenziója, s kialakul az úgyneveze   
„lógó kéz”. 

A „distalis vagy perifériás” idegsérülésben 
a nervus radialis mély ága (nervus interosseus 
posterior) sérül, s ennek következményeként 
kiesik a hüvelyk- és a hosszúujjak extenziója. 
A csuklóízületben gyengült extenzió lesz, mivel 
az ECRL működése megmarad. 

A motoros pótló műtétekről 
• A szakirodalom a pótló műtétek olyan szé-

les tárházát tárja az olvasó elé, hogy csak 
a témát, a módszereket, a lehetőségeket 
jól ismerő, gyakorlo   kézsebésznek – orto-
péd, plasz  kai sebésznek – tanácsos e mű-
téteket elvégezni! A nagy kézsebésze   kézi-
könyvek vonatkozó fejezeteiből lehet meg-
ismerni a transzpozíciós eljárások sokasá-
gát, s ezek indikációs területeit, hogy az 
éppen műtétre váró betegnél mely mo-
tor-képzés lesz a legalkalmasabb. 

• Az I. Világháborút követő években Lexer 
(27), Lange (26), Perthes (39, 40), Jones 
(18), Sudeck (58, 59) Omer (36, 37), Bunnell 
(10) nevét kell megemlíteni, akik az izom–
motor pótlás lehetőségeinek variációiról ír-
tak. 

• A II. Világháborút követően e témában út-
törő szerepet játszo  : Boyes (6–8), Iselin 
(17), Merle d’Aubigne (30), Tubiana (60), 
Pulverta   (45), Riordan (49–52), Moberg-
Nachemson (32), Buck-Gramcko (9) és so-
kan mások. 

• Az íntranszpozíció témakörben magyar kéz-
sebészek, ortopéd sebészek és plasz  kai 
sebészek is értékes gondolatokat adtak a 
témához, s annak fejlődését elősegítő pub-
likációkban számoltak be tapasztalataikról: 
Peer (38, 39), Bíró V. (2–4). 

Az általunk leggyakrabban alkalmazo   
úgyneveze   „standard műtétek”-ről: 
1.) SUDECK-féle „egy ín plasz  ka”, vagy „kis 
plasz  ka” (59): 

Ideális indikáció: a „distalis”, vagy „perifé-
riás” nervus radialis sérülés, ahol az idegvar-
ra  ól sem várható regeneráció. A könyökízület 
ala    sérülésben a musculus brachioradialis 
még innervált, a musculus supinatortól 
distalisabb paresisben mindkét radialis 
csukló extensor működőképes, s csak az ujj 
extensorok, s az extensor carpi ulnaris bénult. 

A hüvelykujj dorsalis felszínén és a kézhát 
radialis részén a tapintásérzés nem károsodo   
végzetes mértékben. 

ADM Abductor digi   minimi

AP Adductor pollicis

APB Abductor pollicis brevis

APL Abductor pollicis longus

BR Brachioradialis

ECRB Extensor carpi radialis brevis

ECRL Extensor carpi radialis longus

ECU Extensor carpi ulnaris

ECD Extensor communis digitorum II.-V.

EDM Extensor digi   minimi

EI Extensor indicis

EPB Extensor pollicis brevis

EPL Extensor pollicis longus

FCR Flexor carpi radialis

FCU Flexor carpi ulnaris

FDP Flexor digitorum profundus

FDS Flexor digitorum superfi cialis

FPL Flexor pollicis longus

FT Free tendon transplanta  on 

ID I Interosseus dorsalis I

PL Palmaris longus

PT Pronator teres

RE Re  naculum extensorum

RF Re  naculum fl exorum 

TL Tractus lateralis

I. táblázat 
Az egyes izmok hivatalos rövidítése 
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A motoros pótló műtét menete:
a)  Bőrmetszés: az alkar alsó harmadában, 
csukló közelben, a hajlító és a feszítő felszínen. 
b)  Tapadásánál átvágjuk a FCU-t, amelyet óva-
tosan proximal felé preparálunk egy subcutan 
alagútban, az izomhasat is mobilizálva.
c)  Elvégezzük a dorsalis feltárást, i   is kiala-
kítjuk a subcutan alagutat, majd a mobilizált 
izom–ín szakaszt az ulna testen az alkar dorsalis 
oldalára áthúzzuk. 
d)  Meggyőződünk az izom szabad mozgásáról 
annak új helyzetében, s a  ól függően, hogy az 
előzetesen elvégze   idegműté  ől (varrat, vagy 
transzplantáció) várható-e regeneráció, két 
módszer melle   dönthetünk: 

A transzponált motort dorsalis extenzióba 
hozo   csukló- és nyújto   ujjízületek mel-
le   – a carpalis ligamentumtól 8–10 cm-rel 
proximalisabban, ferde síkban, kis nyílásokon, 
áthúzzuk az extensor inakon a 3/0-ás monofi l 
varróanyaggal, 2-2 U varra  al egyenként hoz-
závarrjuk a motorhoz. E műtétet akkor vé-
gezzük, ha remény van az idegvarrat regenerá-
ciójához. 

Amennyiben az idegvarra  ól biztosan 
nem várható regeneráció, a bénult izmokat az 
izom–ín átmenet azon részén vágjuk át, ahol az 
egyes inak már külön vannak, s ezáltal a pótló 
motor végéhez – end to end anastomosissal – 
1–1 erős U-varra  al rögzítjük (3/0-s monofi l), 
majd Moberg–Nachemson (32) szerint át-
vágjuk a re  naculum extensorumot, s ezáltal 
kinyitjuk az extensor rekeszeket. 

A” SUDECK-plasz  ka”, vagy „egy ín plasz-
 ka” motorpótló képlete: 

 →EDC II-V.  
 →EI
FCU →EDM
 →EPL

e)   Posztopera  v rögzítés
A műtét után ujjvégekig érő erős, derék-

szögű palmaris gipszsínt helyezünk az operált 
végtagra, dorsal extenzióban lévő csukló- és 
nyújto   helyzetű II–V. MP ízületek alá. A hü-
velykujj abdukált és extendált helyzetben rög-
zíte  . 
f)   Mozgás betanítás 

A 6. hét után eltávolítjuk a gipszsínt és éj-
szakára, még 3 havi viseletre, új, könnyebb 
palmaris sínt készítünk. 

g)  E motorpótló műtét hátránya: a hüvelykujj 
bizonyos fokú stabilitás vesztése, mert az AP és 
EPB – nem kap külön motorpótlást.

2) PERTHES–plasz  ka
A nervus radialis „magas sérülésében” al-

kalmazzuk, ha az idegregeneráció nem jö   
létre, vagy elmaradása várható. A motor-
pótló műtétet társíthatjuk a csuklóízület 
tenodesisével – főleg fi zikai dolgozóknál indo-
kolt – de a nélkül is végezhetjük. A műtéthez 
két „motort” alkalmazunk: FCU-t és FCR-t. 

A műtét menete: 
a)  A csukló tenodesist extendált csuklón az 
ECRB-vel, ECRL-el és ECU-val végezzük. 
b) Bőrmetszés: az alkar alsó harmadában, 
palmarisan, a FCU és a FCR lefutása és tapadá-
sa vetületében 6–8 cm-es bőrmetszést ejtünk.
c)  Tapadásánál átvágjuk a két inat, s óvatosan 
proximal felé preparálva, fi noman elválasztjuk 
környezetüktől, subcutan alagutat képezve kö-
rülö  ük, az ín–izom határon túl, proximalisan. 
Az alkaron, a középső harmadban, az ulna és 
a radius fölö  , 8–10 cm-es feltárást végzünk, s 
a kellően mobilizált két inat áthúzzuk az alkar 
dorsalis oldalára. 
d)  A pótlásra szoruló bénult inakat az alka-
ron abban a magasságban vágjuk át, ahol már 
iden  fi kálni lehet funkciójukat. 
e)  A radius fölö    dorsalis metszést az alkaron, 
ferde síkban distal felé meghosszabbítjuk, hogy 
az inak csatlakoztatása elvégezhető legyen. 
f)  Vég a véghez ínanastomosist végzünk. A csuk-
lót és a hosszú ujjak MP ízületeit extendáljuk, 
a hüvelykujjat abdukáljuk és extendáljuk, s így 
mérjük ki az egyesítésre váró inak hosszát. A 
transzponált motorhoz minden inat 1–1 U var-
ra  al – 3/0-s monofi llal – hozzávarrjuk, majd 
Moberg–Nachemson (32) szerint átvágjuk a 
re  naculum extensorumot. 
g)  Motoros pótlás Perthes szerint: 

1. Verzió: („Alap” műtét) 

 → EDC II-V.  → EPL
FCU → EI  FCR → EPB
 → EDM   → APL
Vagylagosan: csukló tenodesis: ECRB, ECRL 

és ECU. (1. a–b ábrák). 
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2. Verzió: („Teljes” Perthes műtét) (2. ábra)
 → EDC II–V.
FCU → EI  FCR → EPB
 → EDM   → APL

   PL  → EPL
Csukló tenodesis:  ECRL
   ECRB
   ECU

h)  Posztopera  v rögzítés és utókezelés: lásd: 
Sudeck plasz  kánál. 

3) Részleges PERTHES műtét (3. ábra) 

a) E módszer kizárólag az öt ujj bénult feszí-
tőinainak pótlására koncentrál, lényegében a 
nervus radialis perifériás sérülése után ideg-
regenerációs elégtelenségben alkalmazha-

1. a ábra Perthes féle „alapműtét” vázlata Nigst sze-
rint (35).

1. b ábra Centrális nervus radialis sérülés (II. táblázat 
7. beteg). A műtétet carpalis tenodesis nélkül végez-

tük. Műtét elő    és utáni funkciók.

2. ábra Teljes Perthes műtét vázlata Nigst szerint 
(35).



Motoros pótló műtétek – íntranszpozíciók – a nervus radialis sérülésében

Magyar Traumatológia • Ortopédia • Kézsebészet • Plasztikai Sebészet • 2013. 56. 1. 57

3. ábra   A nervus radialis perifériás sérülése (II. táblázat 8. beteg). Részleges Perthes műtét + ECU raff olás. 
Műtét elő    és utáni funkciók.

tó, késői stádiumban. Fő indikáció: a ramus 
profundus nervi radialis sérülése, vagy a kö-
nyökízület egyidejű merevsége esetén. 

FCU → EDC II-V. PL → EPL
b) Posztopera  v rögzítés és funkcionális keze-
lés: lásd Sudeck plasz  kánál.

4) „Több ín plasz  ka”

a)  Ennél a technikánál a csuklóízület mozgása 
megmarad, mert az ECRB-t az áthelyeze   izom-
motor, a PT ak  válja, s az antagonista FCR is 
megmarad, de ennek egy leválaszto   része az 
EPB-t és az APL-t pótolja. 

Az FCU pedig a közös extenzorokat, az index 
és a kisujj saját extenzorát működte  .

Motor-pótló funkciót kap még a PL ín is, 
melyet a membrana interossea-n ejte   nyí-
láson visz át az alkar dorsalis oldalára, egyesí   
az EPL-lel.

Összegezve:
    → EDC  
FCU  → EI
   → EDM
      FCR → ín-csík a motorból → EPB
              → ín-csík a motorból → APL
      PL → EPL
      PT → ECRB
  → ECRL

b) Posztopera  v rögzítés és utókezelés: lásd 
Sudeck plasz  kánál

5) MERLE d’AUBIGNE féle motoros pótlás 
(4. ábra)
a) Napjaink talán leggyakrabban alkalmazo   
műté   technikája, alap-technikának is mond-
hatjuk, amelyet individuálisan, a betegnél ta-
pasztalt kiesési tünetek szerint, rugalmasan 
módosíthatunk. Alkalmazható a módszer mind 
a proximalis, mind a distalis nervus radialis bé-
nulásokban. 
b)  Az alap-technika:

         FCU  → EDC II-V.
          → EPL

         PL  → APL
          → EPB

        PT → ECRL
          → ECRB

c) A legfontosabb és a leggyakrabban alkal-
mazo   műté   módosítások Riordan (49–52) 
és Buck-Gramcko (9) nevéhez fűződnek: ők a 
hüvelykujj hosszú extenzorát (EPL) a palmaris 
longus-szal, vagy a III. felületes hajlítóínnal ak-
 válták, s az ECU csak a hosszúujj extenzornak 

kiesését pótolja, s ezzel, mintegy kiegyenlí  k a 
csukló radialis elhajlását. Az APL és az EPB pót-
lását ők nem tarto  ák szükségesnek. 
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ANYAG ÉS MÓDSZER
Az egykori Országos Traumatológiai Intézet, 

az Országos Balese   és Sürgősségi Intézet, a je-
lenlegi Balese   Központ Kézsebésze   Osztá-
lyán, 1990. január 1. és 2009. december 31. 
közö   215 betegnél végeztünk motoros pótló 
műtétet. 

Jelen dolgozatunkban a 18 nervus radialis 
sérülés mia   szükségessé vált motoros pótló 
műtétek tapasztalatait foglaltuk össze. 

A 18 íntranszpozíciós betegünk több mint 
a fele más egészségügyi intézetben részesült 
primer ellátásban, Intézetünkbe rövidebb-
hosszabb idő után kerültek, így a motoros 
pótló műtétek időpontját nem mindig lehete   
op  málisan időzíteni. A pótló műtétet meg-
előző utókezelés – az idegvarrat, vagy transz-
plantáció után átlagosan 8 hónap volt. 

Az operált betegeinkkel kapcsolatos előz-
ményeket, személyi kérdéseket, a pótló mű-
té  g eltelt időt és a műté   indikációt, valamint 
az elvégze   műté   módszert a II. táblázat ösz-
szeállításából ismerhe   meg az olvasó. 

Ín-anastomosis módszerünk:
A műté   varrat-technikával kapcsolatban 

véleményünk – egyes esetekben – eltér az év  -
zedekkel korábbi ajánlástól:

Bár az irodalmi ajánlás szerint – ha az ideg-
regeneráció nem következik be – s a pótló 

műtétet már korábban elvégeztük „oldal az 
oldalhoz” varrat-technikával, újabb műté  el 
ajánlják elvégezni az inakon a „vég a véghez” 
varrat-technikát. Mi ezt – eseteink többsé-
gében – nem alkalmaztuk, mert az „oldal az 
oldalhoz” varrat-technika már megtapasztalt 
eredményével – eseteinkben – elégede  ek vol-
tunk, s szükségtelennek tarto  unk egy újabb 
– a beteget megterhelő – műtétet. 

Néhány esetben – az észlelt leletektől füg-
gően – a standard eljárásokon kívül – improvi-
zált, variációs műtétekre kényszerültünk.

Utókezelés 
Jó funkciós végeredményt csak a magas 

szintű, rendszeresen, módszereiben komplex, 
individuálisan – a beteg foglalkozásához ido-
muló – megválaszto   fi zioterápiás kezelés biz-
tosíto  , kollaboráló beteggel. Operált esete-
inkben ennek átlagos időtartama több hónap 
volt. 

Késői utánvizsgálat
Ennek végső határidejét 3 évben hatá-

roztuk meg. Ezen a betegek 83,3%-a jelent meg 
(15 beteg). 

Szövődmények
Szep  kus esemény: Ø
Ínszétválás mia    reoperáció: Ø
Egyéb a végeredményt károsan befolyásoló 

tényező: Ø

4. ábra A Merle d’Aubigne műtét vázlata Nigst szerint (35).
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Sor-
szám Neve Neme Kora Foglal-

kozása A pótló műtét előzményei Köz   
idő

Motoros pótló 
műtétek Eredmény

Centrális idegsérülések
1. J. K. nő 28 

éves
háztar-
tásbeli

j. o. roncsolásos nyílt fel-
kartörés
Defectus nervi radialis
Lemezes OS, idegátültetés
Igen rossz regeneráció

11 
hónap

PERTHES műtét
Tenodesissel
         → EDC
FCU → EI
         → EDM
        → EPL
FCR → EPB
        → APL
ECRB - tenodesis

Közepes

2. T. T. férfi 16 
éves

tanuló J. o. fede  , diszlokált felkar-
törés, radialis bénulással. 
Műté   revízió nem történt 
Rekonstrukcióra kapjuk

18 
hónap

„Több ín” plasz  ka
         → EDC
FCU → EI
         → EDM
FCR(rostjaival)→ EPB
                          → APL
PL  → EPL
PT → ECRB
      → ECRL

Nagyon 
jó

3. L. J. nő 49 
éves

gépmun-
kás

Polytrauma  záció része-
ként j. o. nyílt felkartörés a 
n. radialis defektusával. TÖ-
RÉS: OS
Primer idegtranszplantáció, 
intézetünkben. 
Gyenge regeneráció

14 
hónap

PERTHES műtét 
Tenodesissel
         → EDC
FCU → EI
         → EDM
        → EPL
FCR → EPB
        → APL
Tenodesis: ECRB

Közepes

4. Sz. J. nő 47 
éves

gépmun-
kás

B. o. felkartörését másu   ke-
zelték csavaros OS-sel.
Álízület, nervus radialis 
laesio. Intézetünkben moto-
ros pótló műtét

8 
hónap

„Több ín plasz  ka
        → EDC
FCU → EI
        → EDM
        → EPL
FCR(rostjaival)→ EPB
                          → APL
PL → EPL
PT → ECRB
     → ECRL

Nagyon 
jó

5. M. J. nő 64 
éves

nyugdí-
jas

3 hónappal ezelő  , más 
egészségügyi intézetben, 
j. o. humerus törése mia   
műtétet végeztek, a nervus 
radialis roncsolt sérülését
észlelték.
Pótló műtétre küldték.

3 
hónap

PERTHES műtét
         → EDC
FCU  → EI
         → EDM
         → EPL
FCR  → EPB
        → APL 

Nagyon 
jó

6. F. I. férfi 28 
éves

mérnök J. o. felkar törését leme-
zes OS-sel kezelték. Posztop. 
szakban észlelték a teljes 
radialis bénulást. 
Motoros pótlást végeztünk.

7 
hónap

Merle d’Aubigne 
műtét
PL     → APL
         → EPB
FCU  → EDC
         → EPL
PT     → ECRL
         → ECRB 

jó

7. N. J. férfi 42 
éves

Szellemi 
fogl.

J. o. fede   humerus törés, 
nagy diszlokációval. 
Fede   repozíciót végez-
tek, külső rögzítéssel. A n. 
radialis sérülése mia   hosz-
szú, eredménytelen utókeze-
lés történt.

16 
hónap

Merle d’Aubigne 
műtét
PL     → APL
         → EPB
FCU  → EDC
         → EPL
PT    → ECRL
         → ECRB

jó

8. F. B. férfi 48 
éves

Szellemi 
fogl.

B. o. felkar tumor: 
neurofi broma (nervi radialis) 
mia   jelentős idegdefektus-
sal operálták.
Korai pótló műtétet végez-
tünk. 

6 
hónap

Merle d’Aubigne 
műtét
PL  → APL
       → EPB
FCU  → EDC
           → EPL
PT → ECRL
      → ECRB

jó

II. táblázat   Motoros pótló műtétek nervus radialis sérülésben
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Sor-
szám Neve Neme Kora Foglal-

kozása A pótló műtét előzményei Köz   
idő

Motoros pótló 
műtétek Eredmény

Perifériás idegsérülések
1. R. J. nő 66 

éves
Szellemi 
fogl.

J. o. könyök régióból daganat 
eltávolítás.
Szöve  an: érdaganat.
Posztop.: radialis részleges 
paresis.

12 
hónap

Részleges PERTHES 
műtét
FCU  → EDC
PL     → EPL

Nagyon 
jó

2. K. O. férfi 27 
éves

asztalos Jobb könyökrégióban vágo   
sérülés.
Sérült az artéria és a nervus 
radialis.
Primer ér- idegvarratot vé-
geztünk.
Nem kielégítő regeneráció.

24 
hónap

Részleges PERTHES 
műtét
FCU  → EDC

PL    → EPL

Nagyon 
jó

3. R. I. férfi 30 
éves

hentes Munka közben késsel vág-
ta el bal alkarját, a prox. har-
madban. Csukló extenzió 
megtarto  , ujjak nyújtá-
sa kiese  . 
Műtét – pótló műtét – 
Intézetünkben. 
Lassúnak ítélt regeneráció.

10 
hónap

Sudeck plasz  ka
        → EDC
        → EDM
FCU → EI
        → EPL

Varrat-technika
Moberg–Nachemsen 
módosítása szerint.

Közepes

4. S. B. férfi 27 
éves

üvegező Üvegvágás a bal könyökré-
gióban.
Artéria és idegvarrat, első el-
látásban.
Elégtelen regeneráció 

24 
hónap

Részleges PERTHES 
műtét
FCU  → EDC
PL     → EPL

jó

5. L. J. nő 64 
éves

nyugdí-
jas

Jobb könyökrégióból tu-
mort távolíto  ak el. Posztop. 
szakban észlelték a nervus 
radialis kiesési tüneteit.
Pótló műtétet végeztünk.

12 
hónap

Részleges PERTHES 
műtét
FCU  → EDC
EI → EPL
Varra  echnika 
Moberg–Nachemsen 
szerint 

Nagyon 
jó

6. S. T. férfi 28 
éves

Építőipa-
ri mun-
kás

J. o. ulna prox. végének fi ca-
mos törése. 
Lemezes OS
Posztop. észlelik a nervus 
radialis kiesési tüneteit.
Pótló műtétre küldik.

10 
hónap

VARIÁCIÓ
FCU → EI
         → EDC
         → EDM
Varra  echnika
Moberg–Nachemsen 
szerint

Nagyon 
jó

7. R. J. férfi 34 
éves

raktáros Munka közben üvegajtóba 
ese  , bal alkarján vágo   sé-
rülése volt.
Elsődleges sebellátás, „ideg-
varrat nem volt elvégez-
hető”.
EMG: „nervus interosseus 
posterioris teljes bénulása.”

11 
hónap

SUDECK plasz  ka
         → EDC
         → EDM
FCU → EI
         → EPL
Varra  echnika
Moberg–Nachemsen 
szerint

közepes

8. D. S. férfi 37 
éves

asztalos Jobb alkari fi bromyoma mű-
tét, részleges funkció kiesés 
a nervus radialis területén.

9 
hónap

Részleges PERTHES 
műtét bővítéssel
FCU  → EDC II-V.
PL     → EPL
Ínraff olás → ECU-on

jó

II. táblázat   Motoros pótló műtétek nervus radialis sérülésben
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EREDMÉNYEK
Elért eredményeink értékelésében – Haas 

szerint (35) – döntő hangsúlyt kapo   a kiese   
mozgások pótlása, illetve helyreállítása (5. 
ábra). Valamennyi operált betegünk erede  , il-
letve terveze   hivatásában dolgozhato  . Ered-
ményeinket a III. táblázat foglalja össze. 

MEGBESZÉLÉS
A korszerű balese   sebészet kialakulása és 

fél évszázados léte ala   – az azt megelőző év-
 zedek szakirodalmával összehasonlítva – a 

motoros pótló műtétek gyakorisága csökkent, 
mivel az általunk hazánkban kialakíto   trau-
matológiai hálózat egyik alaptétele: a sérü-
lések primer defi ni  v, vagy korai ellátása volt, 
s ez vonatkozo   azokra a sérülésekre is, ame-
lyekben – szövődményként – például idegsé-
rülés történt.

A XX. század első felében a motoros pótló 
műtéteket hazánkban is az ortopéd sebészek 
végezték, s e műtétek technikáját magunk is 
tőlük tanultuk meg, s ezért nevüket örömmel 
citáljuk irodalmi összeállításunkban. 

Nem véletlen, hogy a XX. század első fe-
lében, amikor még nem léteze   korszerű bal-
ese   sebészet és kézsebészet, e perifériás ideg-
sérülések ellátása is korszerűtlen volt, vagy el-
látatlan maradt, a pótló műtétek ma már szinte 
á  ekinthetetlen száma került publikálásra.

Az utóbbi 50–60 évben azonban, amikor 
a korszerű, önálló traumatológia – s ezzel 
csaknem párhuzamosan – a modern kéz- és 
mikrosebészet Európában – így hazánkban is – 
magas szinten szerveze  é vált, s ebben az ideg-
sérülések primer, vagy korai defi ni  v ellátása is 
helyet kapo  , a motoros pótló műtétek száma 
érezhetően, mérhetően lecsökkent. 

Célunk e dolgozat-soroza  al, hogy a mai 
kézsebész, balese   sebész, ortopéd sebész és 

általános sebész generáció megismerhesse 
szakmánk e nagyon szép részét, s e módsze-
reket – ha szükséges – eredményesen alkal-
mazza napi munkájában.

5. ábra A motoros pótló műtét elért funkciójának méré-
si módszere Haas szerint (In: Nigst H.: Ersatzopera  onen 

bei Radialislähmungen.) (35).

Magas idegsérülés: 10 Perifériás idegsérülés: 8

nagyon jó: 4 (40%) 4 (50%)

jó: 3 (30%) 2 (25%)

közepes: 2 (20%) 2 (25%)

rossz: 1 (10%) 0
III. táblázat Eredményeink
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