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ÖSSZEFOGLALÁS
A szerző irodalmi elemző tanulmányában részletesen tárgyalja a hosszú kézujjak PIP ízülete 

háti felszínén, az ujjfeszítő ín középső szárának sérülése után kialakult gomblyukdeformitást, 
amely a középízületben hajlításos, a végízületben pedig túlfeszítéses kóros tartással jár. Ennek 
korai felismerése gyakran késedelmet szenved és mire a beteg kézsebészetben jártas szakember 
látókörébe kerül, az inveterált elváltozás jó eredménnyel végezhető gyógyítása már nem lehet-
séges. Így a kéz funkciója komoly mértékben károsodik. Az elváltozás definíciója után a szerző rö-
viden tárgyalja a kézujjak extensor apparátusának bonyolult anatómiai viszonyait, majd vázolja 
a diagnosztika alapelveit, végül a deformitás fokozatos kialakulásának menetét ismerteti. Befeje-
zésül a konzervatív, illetve a műtéti kezelés lehetőségeit tekinti át. A tanulmány végén az érdek-
lődők számára bőséges irodalmi jegyzéket csatol. 

Kulcsszavak:	 Inak	–	Műtéti	kezelés;	Ínsérülések	–	Terápia;	 
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V. Bíró: Recognition and treatment of buttonhole injuries of the fingers. Analysis of the literature

In his analytical study, author gives details of the buttonhole deformity caused by injury to the 
central slip of the extensor tendon on the dorsal surface of the PIP joints of the fingers, resulting 
in pathological posture of the PIP joint (flexion) and DIP joint (hyperextension). Early recognition 
is often delayed, and at the time the patient consults a surgeon with good skills in surgery of the 
hand, the inveterate disorder cannot be treated with good outcome. The function of the hand 
will be considerably compromised. After defining the deformity, author briefly construes the 
sophisticated anatomical construction of the extensor tendons, delineates the basic principles of 
diagnostics, and, lastly, describes the way of gradual development of the deformity. Finally, he 
gives an overview of conservative and surgical treatment options. Numerous literature references 
are listed at the end of the study. 

Key	words:	 Finger	injuries	–	Therapy;	Hand	Deformities,	acquired	–	Surgery;	 
	 	 Hand	injuries	–	Therapy;	Reconstructive	surgical	procedures	–	Methods;	 
	 	 Tendon	injuries	–	Therapy;	Tendons	–	Surgery;	

A kézujjak gomblyuksérülésének felismerése és kezelése 
Irodalmi	elemzés

DR. BÍRÓ VILMOS

Érkezett: 2012. december 10.

TOVÁBBKÉPZÉS



Magyar Traumatológia • Ortopédia • Kézsebészet • Plasztikai Sebészet • 2013. 56. 2.170

BEVEZETÉS
A kéz hosszú ujjai proximalis 

interphalangealis (PIP) ízülete feszítő felszí-
nének sérülése e tájék extensor apparátu-
sának károsodásával járhat, amely az ujj jel-
lemző deformitását, az úgynevezett gomb-
lyukállás kialakulását okozza: a PIP ízületben 
hajlítás, a distalis interphalangealis ízületben 
(DIP) pedig hyperextenziós állás jön létre (1. 
ábra). 

Munkánkban összefoglaltuk e torzulás di-
agnosztikáját és a kezelés lehetőségeit, egyben 
elemeztük a témakört tanulmányozó, általunk 
jelentősnek tartott külföldi szerzők (41, 46) ku-
tatásainak eredményeit is. Ezek mellett Iselin 
(21), továbbá Wilson (44, 45), illetve újabban 
főként Haerle (20) közleményeiben találtuk a 
legrészletesebb adatokat és irodalmi összege-
zést a kézujjak gomblyuksérüléseiről, ezért e 
tanulmányokat dolgozatunk megírásához ve-
zérfonalként használtuk fel. A kéz feszítőín 
sérüléseit számos hazai szakember – köztük 
e munka szerzője is – vizsgálta (2–6, 29–33, 
34), azonban a gomblyukdeformitással, mint 
önálló kórképpel foglalkozó részletes, irodalmi 
elemzést nyújtó, áttekintő tanulmányt a honi 
szakirodalomban nem találtunk (42). A dolgo-
zatot elsősorban a kézsebész, traumatológus, 
ortopéd-, illetve plasztikai sebész szakorvos je-
löltek, illetve a fiatal szakorvos kollégák figyel-
mébe szeretnénk ajánlani, hogy e nem túl gya-
kori, de kezeletlenül jelentős deformitást és 
funkciózavart okozó sérülésforma felismerését 
és korszerű kezelési lehetőségeit – az újabb 
irodalmi adatok tükrében – tanulmányaikban, 
illetve munkájuk során felhasználhassák. 

ANATÓMIAI	ALAPFOGALMAK
A hosszú ujjakon az MP ízület magas-

ságában két feszítőín rendszer egyesül: az 
extrinsic és az intrinsic szisztéma. Az extrinsic 
rendszer a m. extensor digitorum communis 
és proprii inakból tevődik össze, amelyek az 
alapízület háti felszínén egyesülnek. E fontos 
kapcsolatból az MP ízület bázisához rostok 
futnak és a feszítőín csuklyához rögzítik az 
inakat. Mindezek együttesen a ligamentum 
transversum metacarpale profundumot a fe-
szítőín hüvelyhez rögzítik. Az intrinsic rendszert 
dorsalisan és palmarisan a mm. interossei és 
radialisan a musculus lumbricalisok alkotják. 
Ezek a képletek az alapízületet a hajlítói ol-
dalán hagyják el a tájékot, majd az MP ízü-
leti feszítőín csuklyától distalisan és dorsalisan 
tovább haladva az oldalkötegekben (tractus 
lateralisok) egyesülnek. A feszítőín extrinsic 
része az alapperc bázisától distal felé húzódva 
a középső inat (tractus intermedius) alkotja. 
Mindkét rendszerhez aponeurotikus rostok 
(laminae intertendineae) kapcsolódnak. Ezek 
részben transzverzálisan (pars transversa), 
részben ferde irányban (pars obliqua) futnak. 
E rostos képletek tartják helyes helyzetben az 
oldalkötegeket. Az alapperc középső harma-
dától rost-összefonódás történik meg az oldal-
kötegek és a középső köteg között. A tractus 
intermedius a középperc bázisán tapad és a 
középízület (PIP) feszítését teszi lehetővé (20). 

Az oldalkötegek (tractus laterales) a PIP 
ízület mindkét oldalán, dorso-lateralisan hú-
zódnak és distal felé futva végül konvergálnak, 
mint pars terminalis a végperc bázisán ta-
padva és az ujj végízületének feszítését végzik. 

1.	ábra  Gomblyukszakadás sémás ábrázolása. 
Magyarázat a szövegben (Renner ábrája [29] után, engedéllyel felhasználva).
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Rostos összeköttetés található mindkét tractus 
lateralis között, az egyesülésük előtt, a közép-
ízülettől distalisan; ez a lamina triangularis. A 
középperc felett találhatók a funkcionálisan je-
lentős működésű, úgynevezett Landsmeer-féle 
retinacularis szalagok (ligamenta retinacularia 
transversae et obliquae), amelyek az ujjak 
feszítő működését erősítik. A ligamentum 
retinaculare transversum feladata az ujjak fe-
szítésénél az oldalkötegek dorsalis elván-
dorlásának megakadályozása és a feszítő 
aponeurosis középen tartása. A ligamentum 
retinaculare obliquum a lamina triangularistól 
distalisan a tractus lateralis magasságában ta-
lálható (2. ábra) és a közép- és végízület moz-
gásához kapcsolódik dinamikus tenodesis ha-
tást kifejtve (4, 20, 40). 

DIAGNÓZIS
A korrekt primer kórismézés e sérülésfor-

mánál nagy jelentőségű. Haerle és munka-
társai (20) szerint különösen fontos, hogy a PIP 
ízület dorsalis felszínén lévő kis metszett sé-
rülésnél – ha gyanú vetődik fel a feszítőín(ak) 
sérülésére – gondos sebészi feltárást kell vé-
gezni. A klinikai vizsgálat mellett rutinszerűen 
elvégzett röntgenvizsgálat is szükséges. 

Fedett sérülésnél ki kell zárnunk a gya-
kori PIP ízületi distorsiót, illetve ficamot. Ha 
a sérülések nagyobb kiterjedésűek, a cent-
rális ín károsodását és az ízület dorsal, ritkán 
palmar felé történő subluxatióját okozhatják. 
Gondot okozhat a diagnózisban a sérülés kö-
vetkeztében kialakult duzzanat és a fájdalom 

2.	ábra   Hosszú ujj extensor apparátusának vázlatos ábrázolása. 
Bővebb magyarázat a szövegben (Geldmacher és Köckerling [18] vázlata nyomán).
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által befolyásolt középízületi mozgáskorláto-
zottság, amelyek a pontos primer kórismézést 
gyakran nem teszik lehetővé. Egyes sporto-
lási ágakban gyakran láthatjuk e sérülést; kü-
lönösen labdajátékoknál (például a kézilabda 
sportolóknál). Sajnálatosan, primeren ezek a 
sérültek ritkán kerülnek kézsebészetben jártas 
szakemberhez, és ha a pontos diagnózis késik, 
a rossz végeredménnyel kezelhető, inveterált 
gomblyukdeformitás kialakulása törvénysze-
rűen bekövetkezik. 

A gomblyukszakadás korai stádiumában a 
flexióban álló PIP ízületben korlátozott feszí-
tést és a DIP (distalis interphalangealis) ízü-
letben hyperextenziót találunk. Ilyenkor még 
a PIP ízületben teljesen kivihető, passzív feszí-
tést, a DIP ízületben pedig ugyancsak passzív 
hajlítást tudunk végezni (úgynevezett „lágy” 
deformitás [weiche Deformität] – 20). 

Késői, kezeletlen esetekben a 
periarticularis és az ízületi struktúrák 
contracturája és hegesedése következtében a 
neutrális állást már nem tudjuk passzív módon 
beállítani és ezt az állapotot fixált deformi-
tásnak nevezzük.

A „lágy”deformitás esetében korai mű-
téttel a feszítőín működése legtöbbször meg-
nyugtató módon helyreállítható. A fixált el-
változásnál elsőként a PIP és DIP ízületi 
contracturát szükséges megszüntetni, hogy 
akár a részleges siker reményében elvégez-
hessük a műtéti beavatkozást. Ilyenkor radio-
lógiailag ki kell zárni az ízületek arthrosisát. A 
klinikai vizsgálatnak ki kell terjednie a hajlítói 
contractura egyéb, lehetséges okaira is (20). 

AZ	ELVÁLTOZÁS	KIALAKULÁSA
A proximalis interphalangealis (PIP) ízület 

felett található extensor-apparátus sérülése a 
már említett gomblyukdeformitás (a nemzet-
közi irodalomban buttonhole rupture, illetve 
boutonnière déformation) kialakulásához (lásd 
1. ábra) vezethet (3, 4, 19, 21, 22, 29, 33, 34, 
38, 45). Fedett vagy nyílt sérülés esetén, a kö-
zépperc bázisán tapadó tractus intermedius 
ín leszakadhat, illetve átmetszésre kerülhet a 
dorsalis extensor apparátus egyidejű károso-
dásával együtt. Ilyenkor a proximalis phalanx 
fejecse – mint gomblyukból a gomb – ki-
bújik az átszakadt feszítő csuklyán keresztül 
dorsal felé. Ez az állapot lehetővé teszi, hogy 

a kétoldali tractus lateralisok az ízület ten-
gelyétől fokozatosan proximal felé csúsz-
szanak; így a PIP ízület flexiós, a distalis 
interphalangealis (DIP) pedig hyperextenziós 
állásba kerül, és kialakul a típusos klinikai 
kép. Kezeletlen esetekben a retinacularis sza-
lagok fokozatosan hegesednek, így a volar felé 
dislocalódott oldalsó kötegek ebben a hely-
zetben fixálódnak. Az elmondottak alapján ért-
hető, hogy a deformitás nem azonnal a sérülés 
után, hanem csak 10–21 nap után kezd kiala-
kulni. A diagnózist megerősíti, ha a csukló és 
az MP ízületek lehető legteljesebb hajlított ál-
lásában a PIP izületben legalább 15–20°-os 
aktív extenziós elmaradás van. Amennyiben 
a beteg képes a PIP és a DIP ízületeit ilyenkor 
teljesen feszített állapotban megtartani, azt 
jelzi, hogy legalább egy lateralis szár ép (45). 

Sérülés nélkül is kialakulhat gomblyuksza-
kadás, leginkább reumatikus talajon létrejött 
gyulladásos betegségekben, amikor krónikus 
synovitis vezet a dorsalis ízületi komponensek 
károsodásához és a végízületben kialakuló haj-
lított álláshoz (14); azonban ennek tárgyalása 
nem tartozik dolgozatunk tárgyköréhez.

A fedett károsodás leggyakoribb oko-
zója a distorsio és a luxatio. Pár hétig a gomb-
lyuksérülés mindkét klinikailag észlelhető tü-
nete (a PIP ízület hajlított és a DIP ízület 
hyperextendált helyzete) még reverzibilis, az 
állapot adekvát kezeléssel visszafordítható. A 
kórkép további lefolyása során, kezelés nélkül 
kifejlődik a periarticuláris szövetek károso-
dása; jellemzően a feszítőinak csúszó felszí-
nének hegesedése, a retinacularis szalagok 
zsugorodása, továbbá a PIP ízület palmaris 
részének és a végízület dorsalis területének 
contracturája (23, 25).

KEZELÉS

Konzervatív	kezelés

A friss tractus intermedius sérülés esetén 
többféle konzervatív kezelési eljárás közül vá-
laszthatunk (25, 28). A szerzők túlnyomó 
többsége az első 3 héten sínnel végzett rög-
zítést alkalmaz, a középízület extenziós állá-
sában, a végízületet szabadon hagyva, hogy a 
DIP ízület aktívan mozgatható legyen (26). To-
vábbi 3 hétre gyakorta dinamikus sínkezelést 
végeznek például Capener-féle rúgós sínnel 
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(3. ábra). Ez a sínkezelés egyidejűleg a későbbi 
gomblyukdeformitás kialakulásának megelő-
zését is szolgálja (20). 

A konzervatív kezelések során akkor remél-
hetünk viszonylag jó végeredményt, ha korai 
állapotban kezdjük, és következetesen visz-
szük végig. Ilyenkor a PIP ízületben átlagosan 
35º-os feszítési deficittel számolhatunk (26). 

Nagyobb fokban fixált deformitásnál min-
denekelőtt a középízület flexiós contracturáját 
szükséges megszüntetni. Ez megfelelően for-
mált rövid (3 pontos), vagy hosszú (5 pontos) 
nyújtókészülék (Quengel) felhelyezésével és 
erélyes gyógytornával, nagy valószínűséggel 
elérhető (20).

3.	ábra  A Capener-féle rúgós sínnel (Renner ábrája [29] után, engedéllyel felhasználva) 
elsősorban a friss gomblyuksérüléseket kezelhetjük. A sín nyújtott helyzetben tartja a PIP  

ízületet és így összefekteti a sérült ínvégeket, de lehetővé teszi az MP és a DIP ízületek flexióját (29).

Műtéti	kezelés

Tenoarthrolysis
A szabad, passzív PIP ízületi mozgások 

helyreállítása fontos előfeltétele a feszítő ap-
parátus szekunder műtéti helyreállításának. 
Súlyosabb sérülések (például középízületi 
ficam) után – a konzervatív kezelés eredmény-
telensége esetén – a hajlító oldali struktú-
rákon tenoarthrolysis végzése szükséges. Gya-
korta kivitelezhető ez a beavatkozás a feszí-
tőinak felett ejtett műtéti metszésből. Ha ki-
terjesztettebb műtét indikált, dorsalisan és 
palmarisan is javasolt a feltárás (20). 

Amennyiben sikerül a hajlító contractura 
oldása és a teljes, passzív ujjfeszítés el-
érése, a feszítőín rendszer egyes részeinek 
óvatos tendolysisére lehet szükség. Haerle 
és munkatársai szerint (20) ilyenkor taná-
csos az alapperc bázisa területén a lamina 
intertendinea összenövésektől történő ol-
dása, illetve részleges reszekálása. Ezután a 
tractus intermediust és az oldalkötegeket az 
alappercről finom technikával leválasztják és 
izolálják. Gyakran szükséges a transversalis 
retinacularis szalagokat átmetszeni, hogy a 

palmarisan lecsúszott oldalsó kötegeket ere-
deti helyzetükbe, dorsalisan tudjuk rögzíteni. 

Ellentmondó véleményeket találunk (aho-
gyan ezen elváltozás műtéti kezelésében 

4.	a	ábra   Nyílt tractus intermedius sérülés műtéti ke-
zelésének vázlatos rajza (Renner és Sántha [32] ábrája 
után, engedéllyel felhasználva): az ín folytonosságát fi-

nom U–varratokkal állíthatjuk helyre. A-B: Az átmetszett 
középső inat U–öltésekkel egyesítjük. C: Az elkészült ín-
varrat. D: a PIP ízületet 3 hétre Kirschner(K)–dróttal át-

tűzhetjük. Ha fesztelenítő (például Lengemann-féle) var-
ratot alkalmazunk, akkor külső rögzítésre általában 

nincs szükség (29).
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4.	b	ábra			Műtéti képek. A fiatal férfibeteg ottho-
nában elesve jobb keze kisujját ütötte meg. A fedett 
sérülés után 1 héttel, gomblyukszakadás tüneteivel 
vesszük fel; a röntgenvizsgálat törést nem mutatott 
ki. A jobb kéz kisujján megfigyelhető a gomblyuksza-

kadás jellegzetes képe  
(Műtét: Dr. Molnár László. Fotók: a szerző).

4.	c	ábra			A PIP ízület háti felszíne felett ívelt bőr-
metszésből feltárjuk a feszítő inakat. A sérülés  

helyét szervülő haematoma (granulációs szövet)  
tölti ki. A PIP ízületet extenziós állásban,  

ferdén átfúrt K-dróttal rögzítjük. 

4.	d	ábra			A szakadt ínvégek közötti, részben 
szervült haematomát eltávolítjuk. Jól  

megfigyelhető a ferde ruptura az ínon.

4.	e	ábra			Az ínvégek felfrissítése után a szakadást 
5/0-s PDS varróanyaggal varrjuk meg.

4.	f	ábra			Kihúzható, Lengemann-féle fesztelenítő 
drótvarratot végzünk. Látható, hogy az  

ínvégek adaptációja kifogástalan.

4.	g	ábra			A befejezett műtét: felezett szilikon gumi 
drain, bőrvarratok.
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másutt is) sikeres arthrolysis után az ízü-
letek transzfixálásának szükségességéről. A 
Kirschner–dróttal végzett transzfixáció külö-
nösen nagyobb fokú, fibrosus contractura ese-
tében javasolt, hogy elkerülhető legyen a reci-
díva. E rögzítési módot 3 hétig ajánlatos fenn-
tartani (20). 

A feszítő funkció műtéti helyreállítása 
A károsodott PIP ízületi feszítőin-rendszer 

működésének helyreállítására alkalmazott kü-
lönböző műtéti eljárások nagy száma jelzi, 
hogy minden szempontból eredményes hely-
reállító műtét még nem ismeretes. A követ-
kezőkben az irodalmi adatok által sikeresnek 
megítélt műtéteket ismertetjük.

•	 Varrat	vagy	reinsertio
Nyílt ínsérüléseknél, de fedett, nem friss 

(3–4 hetes) sérülések esetében is a primer ín-
varrat megfelelő műtéti javallatok alapján vé-
gezhető (4. a–g ábrák). Az ínvégek feszülése 
esetén Lengemann-féle kihúzható drótvarrat 
ajánlatos (29). A középső köteg tapadásának 
csontos kiszakadásának esetén transossealis 
rögzítést végzünk. Ha a sérülésnél, vagy a 
műtét során a középső köteg és az oldalkö-
tegek közötti összeköttetés károsodott, a 
műtét során ennek helyreállítása szükséges 
(20). 

A direkt, csontos reinsertio egyes, ritka 
esetben végezhető a tractus intermedius 
inveterált ínsérüléseinél is. Szabályszerűen 
azonban ez a varratféleség az íncsonkok 
retractiója esetében már nem végezhető el; 
így ez az eljárás elsősorban a friss sérülések 
kezelésére van fenntartva (12). 

•	 Ínplasztikák
Az ínplasztikák alapelve, hogy inveterált 

esetekben a feszítő apparátus egy részével 
pótolják a tractus intermedius defektusát. 
Ilyenkor a középső tractus egy részét, vagy az 
oldalkötegeket használhatják fel (20). 

• Plasztika a középső ín felhasználásával
A Snow-féle fordított ínplasztika (2, 36) a 

középső kötegből kihasított és distal felől nye-
lezett, fordított ínlebenyt használ fel, ame-
lyet proximal felől distal felé húz le, áthidalva 
az ín hiányát. Az íncsíkot ezután vagy a mag-
maradt centrális íncsonkhoz varrják, vagy 
transossealisan rögzítik a középperc bázisához 
(5. a–h ábrák). 

• Ínplasztika az oldalsó kötegek felhaszná-
lásával

Mindazok a módszerek, amelyek a cent-
rális ín helyreállítására az oldalsó kötegeket 
használják fel, azt a cél szolgálják, hogy a 
tractus lateralisok kóros húzása által létreho-
zott DIP ízületi hyperextenziót megszüntessék 
és a középízület aktív feszítését helyreállítsák 
(20).

Matev (24) az oldalsó kötegeket két külön-
böző magasságban metszette át a középperc 
felett. Az egyik tractus lateralis hosszabbik, 
distalis végét a másik, hosszabb, proximalis ol-
dalköteg-csonkhoz end-to-end varrattal egye-
sítette. Így meghosszabbította a distalis feszí-
tőinakat és korrigálni tudta a DIP ízületi túlfe-
szítést. A fennmaradó, rövid proximalis oldal-
köteget a proximalis centrális ín csonkjába be-
lefonva a középperc bázisához rögzítette. Ez a 
megoldás a PIP ízület aktív feszítőképességét 
biztosította (6. ábra).

Aiache és munkatársai (1) javasolták 
mindkét oldalköteg középvonalban történő 
hosszanti bemetszését (7. ábra) és a mediális 
részek egymáshoz történő varratát, amely 
a PIP ízülettől dorsalisan helyezkedett el. 
Michon (25) csupán az egyik oldali tractus 
lateralist használta fel.

• Helyreállítás íntranszplantátummal
Íntranszplantátum felhasználása akkor in-

dikált, amikor a középső szár defektusa túl 
nagy kiterjedésű a korábban tárgyalt mobilizá-
ciókhoz és ezzel az oldalkötegek felhasználása 
rekonstrukcióra nem lehetséges.

Az ínátültetés legrégebbi – ma már alig 
használt – műtéti technikája Fowler (16, 17) 
nevéhez fűződik: az íntranszplantátumot a kö-
zépperc bázisához rögzítette és a teljes feszí-
tőín apparátus alatt áthúzva mindkét tractus 
lateralis proximalis részéhez rögzítette. 
Tubiana hasonló műtéti módszert írt le (39, 
40). Weeks (43) az átültetett inat a középízület 
bázisához transossealisan horgonyozta le. A 
transzplantátum mindkét szárát az oldalköte-
gekbe fonta bele és végül a tractus medialis 
csonkjához varrta (8. ábra). Flatt (15) és Su-
zuki (37) eltávolították a musculus palmaris 
longus egy részének inát a környező alkari 
fascia részével együtt és ezzel az inas egy-
séggel hidalták át a középső köteg hiányát. A 
fascia részt szárnyszerűen az oldalkötegek alatt 
mindkét oldalt átvezették, azokat dorsalisan 
beborítva önmagukhoz varrták (20). 
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5.	a	ábra			A Snow-műtét vázlatos rajza (Renner és 
Sántha [32] ábrája nyomán, engedéllyel közölve). 
A feszítőin proximalis, középső részéből distal felől 

nyelezett ínlebenyt képeznek ki és azt visszahajtva a 
középperc bázisához rögzítik. A: A lebeny kialakítá-
sa. B: A distalisan nyelezett ínlebeny visszahajtása a 
középperc bázisához. C: A lebeny varratokkal törté-

nő rögzítése. 

5.	b	ábra			Műtéti képek: 19 éves férfibeteg felvéte-
le előtt 5 héttel fedett sérülés következtében gomb-
lyukszakadást szenvedett el jobb keze kisujja közép-

ízületében. Ekkor orvoshoz nem fordult. Az inveterált 
sérülés helyreállítását Snow-féle ínplasztikával vé-

geztük el. A fotón a gomblyukszakadás jellegze-
tes klinikai képe figyelhető meg (Műtét: Dr. Molnár 

László. Fotók: a szerző). 

5.	c	ábra			A PIP ízületet extenziós állásban 
Kirschner–dróttal áttűzzük 3 hétre.

5.	d	ábra			A feszítő aponeurosist az alap- és közép-
perc felett dorsalis, ívelt bőrmetszésből tárjuk fel. A 
tractus intermedius középső harmadából distalisan 

nyelezett ínlebenyt metszünk ki.

5.	e	ábra			Az ínlebenyt distal felé helyezzük. 5.	f	ábra			Az ínlebenyt a hegszövetben kialakított 
csatornán keresztül áthúzzuk. 
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5.	g	ábra			Az ínlebenyt a tractus intermedius ta-
padásának maradványához, illetve a két tractus 

lateralis medialis részéhez varrjuk 5/0-s PDS  
varróanyaggal. 

5.	h	ábra			A lebeny vételi helyét az ínon finom 
varratokkal zárjuk.

6.	ábra			Matev (24) az oldalkötegeket különböző magas-
ságban vágta át. A rövidebb, proximalis szárat a közép-
perc bázisához rögzítette (A), a hosszabb, proximalis ín-

részt a hosszabb distalis szárra kötötte (B és C). Így a vég-
perc hyperextenzióját is mérsékelni tudta (Renner és 
Sántha ábrája után [32], engedéllyel felhasználva).

7.	ábra			Aiache és munkatársai (1) javasolták mindkét 
oldalköteg középvonalban történő hosszanti bemetszését 
(A) és a medialis részek egymáshoz történő varratát (B és 
C), amely a PIP ízülettől dorsalisan helyezkedik el (Renner 

és Sántha sémás rajza [32] után, engedéllyel közölve).

8.	ábra			Weeks (43) a középízület bázisán furatot készített (A), majd az átültetett ínat a középízület bázisához 
transossealisan horgonyozta le. A transzplantátum mindkét szárát az oldalkötegekbe  

fonta bele és végül a tractus intermedius proximalis csonkjához (B és C) varrta 
(Renner és Sántha vázlatos ábrája [32] nyomán, engedéllyel felhasználva).
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Palliatív	módszerek	

Legtöbb betegnél a végízület 
hyperextenziója okozza a leginkább zavaró el-
változást a gomblyukdeformitás kialakulás 
után (10). A PIP ízületnek a feszítési korláto-
zottsága a betegek többségét kevésbé zavarja 
(20). 

Fowler és Riordan (16, 17) javasolta a 
terminális feszítőín tenotomiáját a lamina 
triangularistól distalisan, hogy a dorsalis feszí-
tőin rendszer egyensúlyát helyreállítsa. Ezáltal 
elérhető a feszülés csökkentése az oldalsó kö-
tegeken és a DIP ízületi hyperextenzió mérsék-
lése. Egyidejűleg a tractus lateralisok eredeti 
helyükre csúszhatnak és dorsalisan a DIP ízület 
tengelyében helyezkedhetnek el. Burton (8) és 
Dolphin (13) ilyenkor javasolták a tenotomiát 
a ligamentum retinaculare obliquumtól 
distalisan elvégezni, hogy a DIP ízületben a to-
vábbi extensiós elmaradást csökkentsék. 

A DIP-ben elvégzett arthrodesis teljessé 
teszi a Fowler által javasolt (16, 17) distalis 
tenotomiát, abban az esetben, amikor az 
ízület hyperextenzióban fixált és deformált. 
A PIP ízület elmerevítése csak végső esetben 
jöhet szóba (20). 

MEGBESZÉLÉS
A feszítő apparátus friss sérüléseinél leg-

többször a korai műtéti ellátás javasolt. Az első 
három hónapban a primer reinsertio általában 
még keresztülvihető. A műtéti kezelés javalla-
tait azonban gondosan kell mérlegelni, mivel 
minden műtéti eljárást csak konzervatív keze-
lési módszerek eredménytelensége esetén ja-
vasolt elvégezni (20). 

A PIP ízületi feszítés elmaradása, de 
még a hajlítói contractura is csupán mér-
sékelt módon zavarja a betegeket. Más-
képpen értékelik azonban a sérültek a végízü-
leti hyperextenzió létrejöttét. Ezekben az ese-
tekben jó tapasztalatokat szereztek a Dolphin 
(13) által leírt distalis tenotomiával. 

Inveterált, fixált deformitás esetében vala-
melyik egylépcsős helyreállító műtét (12) mel-
lett dönthetünk; az ilyenkor szükségessé váló 
teno-arthrolysis általában a feszítő oldali feltá-
rással elvégezhető. Tapasztalt operatőr a mű-
tétet Oberst-féle vezetéses érzéstelenítésben, 
és esetleg ujj- vagy felkari vértelenségben 

végzi el. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy 
a beteg aktív módon mozgassa ujjait, így 
a műtét eredménye azonnal értékelhető 
lesz (20). Az összenövések oldását elsőnek 
a palmarisan, majd az összes feszítő oldali, 
medialis és lateralis képletekét, az alapízülettől 
a PIP ízületig végezzük el. Az oldalkötegeket 
nem reponáljuk, ugyanakkor a ligamentum 
retinaculare transversumot fel kell szabadíta-
nunk. Végül a feszítőín, terminális részén vég-
zünk tendolysist és felszabadítjuk a heges ízü-
leti képleteket, a DIP feszítő oldalán (20). 

Ha a tractus intermedius reinsertióját nem 
sikerül elvégezni és kisebb fokú hegesedést ta-
lálunk a környezetben, a Matev (24) által leírt 
ínplasztika az egyik lehetséges megoldást je-
lentheti.

A PIP ízület transfixálása teljes extenzióban 
3–4 hétig szükséges. Ezután dinamikus sínezés 
javasolt rúgós sínnel, illetve erélyes gyógytor-
nakezelés (7, 9, 20, 27).

KÖVETKEZTETÉSEK
Ha a középső köteg friss, nyílt sérülésénél 

a primer varrat feltételei fennállnak, akkor 
ennek elvégzésére kell törekednünk. Gyakori 
nehézséget jelenthet az elváltozás diagnoszti-
zálása, különösen kézsebészetben nem jártas 
vizsgálónál. Amennyiben a primer, szakszerű 
kórisme felállítása késik, a szekunder műtét 
eredményei lényegesen kedvezőtlenebbek 
lesznek, ezért kell minél előbb korrekt diagnó-
zishoz jutnunk (20). 

Az irodalomban ismertetett egyik sze-
kunder műtéti eljárás sem terjedt el széle-
sebb körben. A sikeres végeredményeket bi-
zonytalannak ítélik meg a szakemberek. Ezért 
még a fixált gomblyukdeformitásnál is először 
konzervatív kezelésre kell törekedni. A szerzők 
ilyenkor nem ritkán a tenoarthrolysis elvég-
zését javasolják, mivel a középső köteg hely-
reállító beavatkozásait gyakran kíséri sikerte-
lenség. A betegek részére a distalis feszítőín 
tenotomiája gyakran kielégítő eredményeket 
ígér. Fontos, hogy a beteget a műtéti beavat-
kozás várhatóan korlátozott sikeréről előre tá-
jékoztassuk (20).



A kézujjak gomblyuksérülésének felismerése és kezelése - Irodalmi	elemzés

Magyar Traumatológia • Ortopédia • Kézsebészet • Plasztikai Sebészet • 2013. 56. 2. 179

1.  Aiache A., Barsky A. J., Weiner D. L.: Prevention of boutonnière deformity. Plast. Rec. Surg.1970. 46: 164-167. 
2. Bíró V.: Inveterált, középízület feletti feszítőín-sérülések kezelése Snow-féle ínplasztikával. Magyar Traumatológia, Ortopédia és 

Helyreállító Sebészet. 1986. 29: 51-54. 
3.  Bíró V.: Kézműtétek színes atlasza. Budapest. Medicina. 2006. 
4.  Bíró V.: A feszítőín sérülések ellátása a kézen. Az irodalmi adatok elemzése és saját tapasztalatok az elmúlt négy évtizedről. Magyar 

Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet. 2008. 51: 256-270. 
5.  Bíró V., Gordán F.: Feszítőín sérülések a kézen. Orvosi Hetilap, 1973. 114: 610-612.
6. Bíró V., Mammel E., Zadravecz Gy., Vámhidy L.: A feszítőín sérülések kezelése a kézen. Magyar Traumatológia, Ortopédia és 

Helyreállító Sebészet. 1981. 24: 203-212. 
7.  Brown E. Z. Jr., Ribik C. A.: Early dynamic splinting for extensor tendon injuries. J. Hand Surg. 1989. 14-A: 72-76. 
8.  Burton R. I.: Extensor tendons – late reconstruction. In Green D. P. (ed.): Operative hand surgery. New York. Churchill Livingstone. 

1982.
9.  Carl H. D., Forst R., Schaller P.: Results of primary extensor tendon repair in relation to the zone of injury and pre-operative outcome 

estimation. Arch. Orthop. Trauma Surg. 2007. 127: 115-119. 
10.  Chao J. D., Sarwahi V., Da Silva Y. S., Rosenwasser M. P., Strauch R. J.: Central slip tenotomy for the treatment of chronic mallet 

finger: an anatomic study. J. Hand Surg. 2005. 29-A. (2): 216-219. 
11.  Culp R. W.: Clinical application of early motion to extensor tendon repair. In: Hunter J., M., Schneider L., H., Mackin E., J. (eds.): 

Tendon and nerve surgery in the hand. A third decade. St. Louis. Mosby. 1997. 577-579. p. 
12.  Curtis R. M., Reid R. L., Provost U. M.: A staged technique for the repair of traumatic boutonnière deformity. J. Hand Surg. 1983. 

8. (2): 167-171. 
13. Dolphin D. A.: The extensor tenotomy for chronic boutonnière deformity. J. Bone Joint Surg. 1965. 47-A: 161-164.
14. Ferlic D. C.: Boutonnière deformities in rheumatoid arthritis. Hand Clin. 1989. 5.(2): 215-222. 
15. Flatt A. D.: The boutonnière deformity. In Klimpton H. (ed.): The care of the rheumatoid hand. St. Louis. Mosby. 1963. pp. 53-87.
16. Fowler S. B.: The management of tendon injuries. J. Bone Joint Surg. 1959. 41: 579-580.
17. Fowler S. B., Riordan D. C.: Surgical treatment of rheumatoid deformities of the hand. J. Bone Joint Surg. 1958. 40: 1413-1419.
18. Geldmacher J., Köckerling, F.: Sehnenchirurgie. München. Urban & Schwarzenberg. 1992. 
19. Green D. P. (ed.): Operative hand surgery. 3th. ed. New York. Churchill Livingstone. 1993.
20. Haerle M., Lotter O., Mertz I., Buschmeier N.: Die traumatische Knopflochdeformität. Orthopäde. 2008. 37: 1194-1201.
21. Iselin F.: Boutonnière deformity treatment. Immediate and delayed. In: Hunter J., M., Schneider L., H., Mackin E., J. (eds.): Tendon 

and nerve surgery in the hand. A third decade. St. Louis. Mosby. 1997. 580-583.
22. Le Bellec Y., Loy S.,Touam C., Alnot J. Y., Masmejean E.: Surgical treatment for boutonniere deformity of the fingers. Reconstructive 

study of 47 patients. Chir. Man. 2001. 20. (5): 326-327. [In French] 
23. Massengill J. B.: The boutonnière deformity. Hand Clin. 1992. 8. (4): 787-901. 
24. Matev I.: Treatment of long standing boutonnière deformity of the fingers. Br. J. Plast. Surg. 1964. 17: 281-286.
25. Michon J.: Boutonnière deformity. Ann. Chir. Main. 1987. 6. (4): 307-314. 
26. Mitz V., Hajeri A., Guelmi K., Lemerle J. P.: Functional treatment of closed boutonnière deformity using a dorsal digito-palmar 

dynamic extension splint. Ann. Chir. Main. 1989. 8. (3): 246-251.
27. Partecke B. D., Peterhof G.: Die Versorgung und Nachbehandlung von Strecksehnenverletzungen an der Hand. Unfallchirurg. 1998. 

101: 807-812. 
28. Pratt A. L., Burr N., Grobbelaar A. O.: A prospective review of open central slip laceration repair and rehabilitation. J. Hand Surg. 

2002. 27-B. (6): 530-534. 
29. Renner A.: Feszítőín sérülések. In: Renner A. (Szerk.): Traumatológia. Budapest. Medicina. 2000. 589-596. p. 
30. Renner A.: Feszítőín sérülések. Referátum. A Magyar Kézsebész Társaság 14. Kongresszusa és a Fiatal Kézsebészek Fóruma. 

Hajdúszoboszló. 2007. szeptember 6-8. 
31. Renner A., Salacz T., Manninger J.: Fedett feszítőín sérülések kezelése rúgós és végperc sínnel. Magyar Traumatológia, Ortopédia 

és Helyreállító Sebészet. 1971. 14: 89-94. 
32. Renner A., Sántha E.: Kézsérülések ellátásáról képekben. Budapest. Medicina. 1987. 
33. Renner A., Sántha E.: Kézsérülések ellátásáról képekben. 2. jav. kiad.. Budapest. Literatura Medica. 1992. 
34. Sántha A., Renner A.: Feszítőín pótlása protézis műtéttel egy időben. In: Magyar Traumatológus Társaság Vándorgyűlése. 

Kecskemét. 1979. május 31. 420-426. p. 
35. Schmidt H. M., Lanz U.: Chirurgische Anatomie der Hand. 2. Ausg. Stuttgart, New York. Thieme. 2003. 
36. Snow J. W.: Use of a retrograde tendon flap in repairing a severed extensor tendon in the PIP joint area. Plast. Reconstr. Surg. 1973. 

51: 555-558. 
37. Suzuki K.: Reconstruction of post-traumatic boutonnière deformity. Hand. 1973. 5. (2): 145-148.
38. Tsuge K.: Atlas der Handchirurgie. Stuttgart. Hippokrates. 1990. 
39. Tubiana R.: Surgical repair of the extensor apparatus of the fingers. Surg. Clin. North Am. 1968. 48: 1015.
40. Tubiana R.: Anatomy of the extensor tendon systems of the fingers. In: Hunter J., M., Schneider L., H., Mackin E., J. (eds.): Tendon 

and nerve surgery in the hand. A third decade. St. Louis. Mosby. 1997. 547-556. p. 

IRODALOM



Magyar Traumatológia • Ortopédia • Kézsebészet • Plasztikai Sebészet • 2013. 56. 2.180

41. Verdan C.: Primary and secondary repair of flexor and extensor injuries. In: Flynn J. E. (ed.): Hand surgery. Baltimore. Williams & 
Wilkins. 1966.

42. Vízkelety T. (főszerk.): Magyar ortopédia, traumatológia és határterületei bibliográfiája a kezdetektől napjainkig. Budapest. A 
Magyar Traumatológus Társaság, a Magyar Ortopéd Társaság, a Magyar Kézsebész Társaság és a Magyar Plasztikai Sebész 
Társaság kiadása. Budapest. 2007. 

43. Weeks P. M.: The chronic boutonnière deformity: A method of repair. Plast. Reconstr. Surg.1967. 40: 248-251. 
44. Wilson R. L.: Management of acute extensor tendon injuries. In: Hunter J. M., Schneider L. H., Mackin E. J. (eds.): Tendon surgery in 

the hand. St. Louis. Mosby. 1987. 
45. Wilson R. L., Fleming F.: Treatment of acute extensor tendon injuries. In: Hunter J., M., Schneider L., H., Mackin E., J. (eds.): Tendon 

and nerve surgery in the hand. A third decade. St.Louis. Mosby. 1997. 567-576. p. 
46. Windolf J.: Strecksehnenverletzungen der Hand. Unfallchirurg. 2006. 109: 659-669. 

Prof.	Dr.	Bíró	Vilmos
7633 Pécs, Hajnóczy u. 25. II. em. 2.
Tel.: 06 (72) 254-283
E-mail: biro.vilmos2@chello.hu 


