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Fiatal Orvosok Fóruma 1.

2016. június 23. | 09:00-10:15 | Terem: Színházterem

A-0026
A szubjektív és az objektív hosszú távú terápiás eredmény primer degeneratív lumbális 
gerinc műtétet követő sebfertőzés után

Klemencsics István, Lazáry Áron, Varga Péter Pál
Országos Gerincgyógyászati Központ

BEVEZETÉS: A műtéti területen kialakult sebfertőzés a súlyos posztoperatív szövődmények közé tartozik. 
Gerincsebészeti beavatkozások esetén kevés adattal rendelkezünk arról, hogy a kialakult sebfertőzés hogyan 
befolyásolja a műtéti beavatkozás hosszú távú eredményét. CÉLKITŰZÉS: Vizsgálatunk célkitűzése volt a sebfertőzésnek 
a hosszú távú terápiás eredményekre gyakorolt hatásának elemzése degeneratív patológia miatt elektív lumbalis 
gerincműtéten átesett betegek esetében. BETEGEK ÉS MÓDSZEREK: Ezerharminc (N=1030) beteget vontunk be 
vizsgálatunkba. Minden beteg egy- vagy kétszintes microdiscectomia, decompressio vagy stabilizációs elektív 
lumbalis gerincműtéten esett át degeneratív patológia miatt. A vizsgálati alanyok önkitöltős egészségi állapotfelmérő 
kérdőívcsomagot töltöttek ki műtét előtt, illetve után kettő évvel, amelynek része volt az Oswestry Disability Index 
(ODI), a Core Outcome Measurement Index (COMI), valamint a fájdalommérő Vizuális Analóg Skála. A sebfertőzést a 
legfrissebb CDC (Centers for Disease Control and Prevention) irányelvek alapján definiáltuk és a sebfertőzések ellátása 
a szakmai protokollok szerint történtek. A vizsgálati kohort tagjai 5 fokú skálán értékelhették a műtét után 2 évvel 
a terápiás eredményt, amely alapján „kedvező” és „kedvezőtlen” terápiás kimenetelű csoportba kategorizáltuk őket. 
A sebfertőzés függvényében elemeztük a klinikai állapotfelmérő kérdőívekben bekövetkező változások illetve a beteg 
által visszajelzett terápiás eredmény közötti különbségeket. Szignifikáns eredménynek a p<0,05 eredményt fogadtuk el. 
EREDMÉNYEK: A sebfertőzés prevalenciája 3,9%-nak adódott vizsgálati kohortunkban. A „kedvező” és „kedvezőtlen” 
terápiás eredményről beszámoló betegek között szignifikáns különbség volt mérhető a fájdalom és a fogyatékosság 
mértékében teljes kohortban két éves utánkövetés végén (dODI: p=0,000; dCOMI: p=0,000; dVAS: p=0,000). A 
sebfertőzésen át nem esett, illetve az azt elszenvedett betegek körében nem találtunk szignifikáns különbséget az 
állapotfelmérő kérdőívek eredményeiben bekövetkezett változás mértékében (dODI: p=0,370; dCOMI: p=0,793, dVAS: 
p=0,383), annak ellenére, hogy a sebfertőzésen átesett betegek körében nagyobb arányban ítélték „kedvezőtlennek” 
a globális terápiás eredményt (24% vs. 12%, p=0.017). KÖVETKEZTETÉS: Vizsgálatunk során nem találtunk hosszú távú 
terápiás eredmények tekintetében szignifikáns, objektív különbséget a sebfertőzésen átesett, és azt el nem szenvedő 
betegek között, azonban a szövődmény – még sikeres kezelés esetén is – kedvezőtlenül befolyásolja a terápiás folyamat 
globális eredményének szubjektív megítélését. Eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy a gerincműtétet követő 
sebfertőzésen átesett betegek jó terápiás eredményre számíthatnak hosszútávon, amennyiben a kialakult infekciót a 
szakma szabályai szerint kezeljük, de nagy hangsúlyt kell fektetni a szövődmény miatt megnyúlt betegellátási folyamat 
során a beteg egyéniségét is kezelő betegvezetésre.

A-0010
ICP-s betegeken végzett achillotomiás eljárások eredményeinek összehasonlítása  
(feltárásos Z tenotomia, három pontos fedett achillotomia)

Cele Krisztián, Szántó Sándor, Gunther Tibor
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Orthopaediai Osztály, Győr

Bevezetés: Az Achilles ín hosszabbítás elvégzésére többféle elfogadott módszer létezik. Enyhe, illetve közepes fokú 
kontraktúrák esetén az irodalom a három pontos fedett achillotomiát, míg a súlyosabb esetekben a nyílt Z tenotomiát 
javasolja. Komplikációk tekintetében a leírások alapján az equinus tartás kiújulásának valószínűsége nagyobb a 
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fedett eljárás elvégzését követően, mint a Z tenotomia esetében. A percutan technika legnagyobb hátránya, hogy 
az ín teljes átvágásának veszélye nagy, míg a nyílt eljárás során könnyen károsodhat az ín vérellátása, mely miatt a 
sebgyógyulási zavar, a hegesedés, a fájdalom és az ismételt ruptura előfordulása nagyobb. Betegek és módszerek: 
Vizsgálatunk során az utóbbi 10 évben osztályunkon kezelt ICP-s betegek lábának equinus tartása miatt 2010 előtt 
nyílt, majd szemléletváltást követően a fedett eljárással végzett achillotomiák eredményeit hasonlítottuk össze az 
elért korrekció mértékének illetve a szövődmények gyakoriságának tükrében. Ezen időszak alatt összesen 30 ICP-s 
betegen, 22 betegnél egy oldalon, 6 betegnél mindkét oldalon egy ülésben, 2 betegnél mindkét oldalon két ülésben 
végeztünk műtétet. Nemek tekintetében a fiú/lány arány 19/11 szerint alakult. Az átlagos kórházban töltött napok 
száma pedig 4,48±3,86 volt. A betegek átlagos életkora a műtét elvégzése idején 9,05±8.37 év volt. Műtéti technika 
megoszlását tekintve Z tenotomiát 22 esetben, míg három pontos fedett achillotomiát 9 alkalommal végeztünk. 
Ezek közül egy esetben történt reoperáció. Eredmények: Műtéteket megelőzően az átlagos dorsalflexió 2,76±3,92 
fok volt, a postoperatív dorsalflexiós átlagérték 19,1±5,83 fok körül alakult. Lebontva, a Z tenotomiák esetén a 
preoperatív dorsalflexió 2,86±3,64 fok volt, a postoperatív 18,21±5,13 fok lett. A három pontos achillotomiák előtt 
ugyanez átlag 3,18±4,62 fok, míg beavatkozások után 20±7,74 fok volt. 3 esetben fordult elő szövődmény (6,66%), 
1 esetben Z tenotomiát követően sebgyógyulási zavar (sebváladékozás, sebszél nekrózis) lépett fel, mely 17 napos 
kórházi benntartózkodást követően teljesen szanálódott. 2 esetben észleltünk dorsalflexiós regressziót, mindkét 
esetben Z tenotomiát követően. Következtetések: Összegezve, annak tükrében, hogy a vizsgált beteganyag az ICP-s 
anamnézisre való tekintettel kihívást jelentő betegcsoportnak mondható, mégis eredményeink megközelítik az 
irodalomban szereplő nem válogatott betegeknél elért korrekciós értékeket illetve szövődményrátát. A két műtéti 
technikát összehasonlítva, a három pontos achillotomiával átlagosan nagyobb korrekciós értéket és gyakorlatilag 
szövődménymentességet sikerült elérni.

A-0126
Validation of The Pivot Apprehension Test as an additional painless test in assessing Anterior 
Cruciate Integrity
F. Vasarhelyi, S. Deo, M. Alexander, JTK Melton

Great Western Hospitals NHS Foundation Trust, Swindon

Introduction: The pivot shift sign is one of the key features in assessment of patients with deficiency of the anterior 
cruciate ligament. We describe the methodology and validation of our modification of the pivot shift sign, which we 
call the the pivot apprehension test (PAT), which is far less painful and distressing, whilst maintaining the original’s 
predictive value. The PAT in essence, avoids the pivot shift’s visible forced tibio-femoral subluxation. Aims: The aim of 
this study was to describe and validate the PAT. Methods: The test is scored on patient visible and or verbal reaction, in 
addition to the testers objective sense of rotation to the initiation of the pivot shift without actually eliciting the ‘shift’ 
which can be painful and distressing. Ideally the other side is tested 1st, and acts as control. Results of the test and 
standard knee examination parameters were documented on an excel datasheet. We record data from 99 patients. 
Results: An initial study in 2008 reviewed of which 81 had ‘Pivot apprehension’ score recorded. Data collected in this 
study showed that the ‘Pivot Apprehension Score’ had a high positive predictive value for ACL injury, providing the 
same information as the pivot shift test without having to cause painful tibio-femoral subluxation therefore obviating 
the clinical need to elicit ‘pivot shift’ in the conscious patient. To further validate this we undertook a series of pivot 
shift tests, with 2 observers each examining patient’s limbs and recording standard parameters such as range of 
motion, AP laxity and the pivot apprehension. Results of 112 pivot apprehension tests, in 28 patients revealed the 
PAT to have a greater inter-observer reliability, greater correlation to complete ACL rupture and a higher specificity 
compared to Lachman’s. Conclusions: Our studies have demonstrated that the PAT to be an easily reproducible test 
with good interobserver reliability and positive predictive value for symptomatic ACL rupture. It can be used in a clinic 
situation as a substitute for the formal pivot shift test.

MOT - FIATAL ORVOSOK FÓRUMA
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A-0147
Uralhatatlan csípőprotézis instabilitás megoldása dupla mobilitású vápa alkalmazásával

Szebeni Edit1, Saab Nizar1, Zomborszky Márton1, Gimesi Csaba1, Fekete András1, Tóth György2,  
Szabó István1

1Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztály, 2Centre Hospitalier Régional de Huy, 
Belgium

Esetismertetés: A 85 éves nőbeteg 1980-as években kétoldali csípőízületi total endoprotézis (TEP) beültetésen 
esett át, majd kb 15 évvel később szárcserére került sor mindkét oldalon. 2001-ben jobb oldali femurtörés miatt 
osteosynthesis, 2007-ben pedig ismét kétoldali revíziós műtét történt. A jobb oldali combcsont állománya a 
többszöri műtéti beavatkozás következtében oly mértékben meggyengült, hogy a térd- és csípőízületet átívelő 
tumorendoprotézis beültetése vált indokolttá. Három évvel később periprotetikus lábszártörés miatt történt 
osteosynthesis. 2014-ben csípőízületi subluxatio miatt ismételt revíziót végeztek jobb oldalon, amely során a femorális 
komponens proximális részének módosításán, acetabulum spongiosaplasztikán és vápakosár beültetésen esett át. 
Ezt követően a beteg szinte járásképtelenné vált, jobb oldali csípője minden mozdulatra ficamodott, állandó rögzítő 
viselésére kényszerült. Mivel ezt a helyzetet nem tudta elfogadni, ambulanciánkon jelentkezett, amely után jobb 
oldali csípőprotézis revíziós műtétre jegyeztük elő dupla mobilitású vápa beültetésének tervével. A dupla mobilitású 
vápát a csípő TEP műtétek szövődményeként fellépő instabilitás előfordulásának csökkentése céljából fejlesztették 
ki. Az instabilitás előfordulása a beteg adottságaitól, illetve a műtéti technikától is függ. Magasabb rizikócsoportba 
tartoznak például a neuromuszkuláris betegségben szenvedők, vagy a korábban csípőműtéten átesett 75 év feletti 
betegek. A dupla mobilitású vápa növeli az ízület mozgástartományát azzal, hogy a femurnyak és a műanyag betét 
érintkezésekor működésbe lép egy második ízület a műanyag betét és a fém vápa között. Indikációs köre kiterjed 
minden betegre, akinél magasabb instabilitás rizikó áll fenn primer vagy revíziós endoprotézis műtétet követően, 
de indikált combnyaktörést követő primer endoprotézis beültetés esetén, illetve tumor rezekciót követő protézis 
beültetésekor is. Hátránya azonban például a műanyag betét magas kopási rátája vagy a részben ennek köszönhető 
intra-protetikus diszlokáció. Betegünknél 2015.02.18-án elvégeztük a jobb oldali csípőprotézis újabb revíziós műtétjét. 
A műtőasztalon tapasztalható volt, hogy az ízület enyhe provokációra előre és hátra is könnyen ficamítható. Az elülső 
ficam okának a vápakosár és a műanyagbetét meredek állása bizonyult, míg a hátsó instabilitás a művi vápa elülső-
felső részére erősített kiemelésnek, mint ütközőnek volt köszönhető. A vápabetét és a fejkomponens eltávolítása 
után Zimmer Ades vápakomponens került beragasztásra a vápakosárba. Ezt követően a próba során megfelelőnek 
bizonyult leghosszabb Protetim fejkomponenst a műanyag betétbe pattintottuk, a fejet a protézis szárra rögzítettük, 
majd az ízületet reponáltuk. A műtét eredményeképpen stabil ízületet kaptunk, a beteg mobilizációja megkezdhető 
volt. A beavatkozás sikerességét támasztja alá, hogy azóta újabb ficam nem történt, a beteg jobb oldali csípőjével 
panaszmentes. Ellenoldali csípőpanaszok miatt azonban a páciens jelenleg járókeret használatára szorul, ezen 
oldalra szintén a dupla mobilitású vápa beültetését tervezzük. Következtetések: Az idős nőbeteg esete a csípőízületi 
TEP műtétek szövődményeként fellépő instabilitás problémájának egyik megoldását mutatja be. A többszöri 
revíziós műtéten átesett beteg jobb oldali csípőízületének szinte minden mozdulatra bekövetkező ficamodása miatt 
járásképtelenné vált. Megoldást a dupla mobilitású vápa jelentett, melyet abból a célból fejlesztettek ki, hogy az 
instabilitást csökkentse TEP beültetést, vagy revíziós műtétet követően. Elsősorban idősebb populáció számára 
ajánlott, mivel fiatalabb, aktívabb életvitelű betegek esetében nagy a műanyagbetét kopásának rizikója. Esetünkben a 
műtét a ficamok miatt mozgásában súlyosan korlátozott beteg életminőségét jelentősen javította, az elmúlt egy évben 
további ficam nem történt.
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A-0044
Morton neuroma – a műtéti indikáció felállításának kérdései

Csercsik Rita1, Hetthéssy Judit Réka2, Mády Ferenc2

1Semmelweis Egyetem ÁOK VI. évf.; 2Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika

Bevezetés: A Thomas George Morton ortopédsebész leírásának köszönhetően ismertté vált Morton neuroma 
diagnosztikája, kivizsgálása, egy esetleges műtéti indikáció felállítása mindmáig számos kérdést vet fel a klinikusok 
körében. Klasszikus tünettana a III-as, IV-es lábujj közötti területet érintő terhelés illetve járás közben kialakuló éles, 
hasító fájdalom, mely fizikális vizsgálat során kiváltható a terület mind a láb oldalirányú, mind pedig az érintett spatium 
lokális kompressziójával, valamint provokálható a Mulder’s click manőverrel. Ugyanezen a területen jelentkezhet 
zsibbadás, érzéskiesés is. Kivizsgálás tekintetében a klinikai tünetek, fizikális vizsgálat, ultrahang és MRI vizsgálat 
súlya mind Klinikánk betegei körében végzett vizsgálatunk, mind a nemzetközi irodalom tükrében ellentmondásos. 
Célkitűzés: Kutatásunk során fő kérdésünk volt a különböző diagnosztikai eljárások – azaz a fizikális vizsgálat, illetve 
a képalkotó diagnosztika eredményének értékelése, súlyozása a diagnózis, illetve műtéti indikció felállításának 
tekintetében. Betegelégedettségi vizsgálatot végeztünk a Klinikánkon leggyakrabban alkalmazott műtéti eljárást, 
a dorsalis feltárásból végzett neurectomiát követően. Módszerek: 10 éves időszak Morton neuroma diagnózisával 
operált betegeinél retorspektív vizsgálat keretein belül elemeztük a klinikai tünetek,a fizikális vizsgálat, ultrahang és 
MRI vizsgálat eredményeinek összefüggését a szövettani vizsgálat eredményével. A műtét sikerességét a szövettani 
eredmény pozitivitása, illetve a betegelégedettségi kérdőívek és score-ok alapján vizsgáltuk. Ennek a nehezen 
objektivizálható betegség kivizsgálásának, műtéti indikációja felállításának területén szerzett tapasztalatainkat 
elemezzük, és vetjük össze a nemzetközi irodalomban leírt stratégiákkal és eredményekkel. Eredmények: Klinikánkon 
a vizsgált időszakban, 47 műtét (neurectomia) történt Morton neuroma diagnózissal, szövettan 44 esetben állt 
rendelkezésünkre, mely a diagnózist 36 esetben (82%) megerősítette. Utánkövetés során 19 beteg 22 műtétével 
kapcsolatban állt rendelkezésünkre információ, mely alapján a műtét eredményével az esetek 82%-ában voltak 
elégedettek a páciensek. Képalkotó vizsgálat a kivizsgálás során 9 esetben készült, 6 esetben rendelkezünk 
információval az eredményéről. Az ismert képalkotó vizsgálati eredmények közül mindössze három egyezett a 
későbbi szövettani diagnózissal. Konklúzió: A fizikális vizsgálat érzékenysége összevethető a képalkotó vizsgálatok 
szenzitivitásával. A képalkotó vizsgálatok helyét az atípusos esetekben, bizonytalan klinikai diagnózis esetén látjuk 
indokoltnak. Típusos tünettan mellett negatív képalkotó esetén a diagnózis nem zárható ki. Neurectomia esetén jó 
eredményt és magas betegelégedettségi arányt várhatunk.

A-0060
Négy végtagi érintettséggel járó delta phalanx deformitás - esetismertetés

Frigyesi László, Váncsodi József, Vajda Péter, Vermes Csaba
PTE KK Ortopédiai Klinika

Célkitűzés: A delta phalanx egy ritka betegség, a csontosodás zavara miatt a kéz és láb csöves csontjainak 
megrövidülésével, deformitásával járó anomália. Ilyen triangularis csont elváltozásokat először 1921-ben írtak le, 
a „delta phalanx” kifejezést 1964-ben használták először. Az elváltozás hátterében az abnormális epiphysis miatti 
növekedési korlátozottság áll. A delta phalanx elváltozás családi halmozódása ismert, számos kéz és láb rendellenesség 
hátterében állhat, valamint ismert multiplex congenitalis anomáliák részjelenségeként is. Célünk volt ismertetni a fenti 
elváltozást egy eset kapcsán. Módszer: Az ismertetni kívánt esetünknél kézen és lábon is, az első sugarak bilateralis 
érintettsége hátterében delta phalanx elváltozást igazoltunk. Betegünket 8 hónapos korában vizsgáltuk először, 
pollex varus és hallux valgus deformitásokkal. Egyéb rendellenességet nem észleltük, gyermekgyógyászati vélemény 
multiplex syndromát nem véleményezett, családban másnál nem fordult elő a betegség. A négy végtagon megjelenő 
delta phalanx deformitás ritka, emellett szintén különlegessége az esetnek a hallux valgus irányú deformitása, mely 
atípusos ezen elváltozásoknál. Radiológiai kivizsgálásokat követően (röntgen, MRI) 13 és 24 hónapos korban a jobb 
majd a bal kézen műtéti beavatkozást végeztünk (korrekciós osteotomia, ízületi K-drótos áttűzés, gipszrögzítés), 
jelenleg mindkét kéz fogóképes, funkcióját ellátja. Mivel lábdeformitása a cipőviselésben kifejezetten akadályozta, 4 
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éves korában a jobb lábat érintő hallux valgus műtéti megoldására került sor. A kontroll vizsgálatokon az I. sugár jól 
korrigált helyzetben volt, a láb funkciója, járóképe normálisnak tekinthető. A beteg 5 éves korában az ellenoldalon 
is hasonló eljárást tervezünk. Következtetés: A delta phalanx korai felismerése kiemelten fontos a további sebészi 
ellátás céljából, amivel az érintett végtagon végzett beavatkozással megfelelő funkcionális és kozmetikai eredményt 
érhetünk el. A diagnosztikus eljárás során, a hagyományos röntgen képalkotás mellett kérdéses esetekben javasolt 
az MR vizsgálat elvégzése is, melynek segítségével már kora gyermekkorban diagnosztizálhatók a nem csontosodott 
érintett képletek, emellett a végtag vaszkularizáltsága, a környezeti lágyrészek állapota is megjeleníthető, ami jelentős 
segítséget nyújt az adekvát műtéti ellátás korrekt megtervezéséhez.

A-0099
Fizioterápiás módszerek összehasonlítása krónikus derékfájdalomban

Léhretter Mariann, Hárságyi Ágnes, Kehl Dániel
Hullám Uszoda Strand és Gyógyfürdő, PTE-ÁOK, PTE-KTK

Kutatásunk célja, bizonyítani a vízitorna jótékony hatását a krónikus nem specifikus derékfájdalomban szenvedők 
kezelésében. Bizonyítani, hogy a vízitorna hatásosabb, mint a monoterápiában alkalmazott elektroterápiás kezelés. 
A kutatás során két lépcsős módszerben az objektivizálható mérési eljárások közül a funkcionalitás megítélésére 
a Roland-Morris kérdőívet alkalmaztuk. A betegek kúraszerűen vették fel a kezeléseket. A kérdőív kitöltésére 
az első kezelés előtt és a kúrát befejező kezelés után került sor. Adataink elemzésére T-próbát és Wilcoxon próbát 
alkalmaztunk. A kutatásban összesen 64 fő (n=64) vett részt. Összesen 18 férfi és 46 nő. A vízitorna csoportban 40 
(n=40), a kontroll csoportban 24 fő. A vízitorna csoportban 14 férfi és 26 nő, a kontroll csoportban 4 férfi és 20 nő. Az 
első mérési alkalomnál a két csoport között nem volt szignifikáns különbség (p=0,4728). A második mérési időpontban 
a két csoport között szignifikáns különbség volt kimutatható (p=0,000). Összefoglalva: A Roland-Morris kérdőívvel 
végzett méréseink alapján a vízitorna krónikus nem specifikus derékfájdalom esetén szignifikánsan hatásosabbnak 
bizonyult a gerinc funkcióinak javítására, mint az elektroterápia. Következtetés: az aktív fizioterápia: a vizitorna 
alkalmazása hatékonyabb a passziv kezelési módszernél: az iontophoresisnél.

A-0053
MR-rel igazolt laterális meniscus cysta esetei

Szuper Kinga, Somoskeöy Szabolcs, Than Péter
PTE Klinikai Központ Ortopédiai Klinikai Tanszék Pécs

A laterális meniscus cysta ritka térdízületi elváltozás, mely irodalmi adatok szerint a meniscus cysták 1-8%-ában 
fordul elő. CÉLKITŰZÉS: Esetbemutatásainkkal szeretnénk felhívni a figyelmet erre a ritka, ám klinikailag nem 
elhanyagolható, olykor differenciál diagnosztikai nehézséget okozó térdízületi rendellenességre. MÓDSZER: Klinikánk 
2015 és 2016 során ellátott két ritka esetét ismertetjük. A 31 és 40 éves férfi betegek 5 éve észlelték a jobb, illetve 
a bal oldali térdízület laterális ízrése felett, a fibula fejecs előtt, a tractus tibialis tapadása alatt megjelent kemény 
tapintatú, nyomás érzékeny lágyrész terimét, mely növekedést egyik esetben sem mutatott. A panaszaikat megelőző 
időszakban térdsérülésre nem emlékeztek. A kivizsgálási protokollnak megfelelő kétirányú röntgenfelvételen első 
esetben kóros csontszerkezeti eltérés nem volt látható, a másik betegnél a laterális femur condyluson csonterrózió 
volt megfigyelhető. Ezt követően elvégzett MRI vizsgálat mindkét esetben felvetette a laterális meniscus sérülésének 
lehetőségét, valamint leírta a laterális ízülettel összefüggő meniscus cystát. A klinikai és radiológiai leletek alapján 
arthroscopos műtétet végeztünk, mely során a laterális meniscus elülső szavának horizontális szakadását találtuk, 
és mivel a leírt meniscus cysta az ízülettel nem kommunikált, laterális feltárásból eltávolítottuk az elváltozást. 
KÖVETKEZTETÉS: A laterális meniscus cysta előfordulását tekintve ritka térdízületi elváltozás, viszont típusos fizikális 
megjelenése, és atípusos radiológiai tünetei miatt diagnosztikai problémát vethet fel. Kétség esetén a legpontosabb 
vizsgálati módszer a térd ízületi MR, mely a későbbi műtéti beavatkozás típusát is segíthet eldönteni.
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A-0110
Rheumatoid arthritises előláb korrekciós műtétek utánkövetése, intézeti eredmények 
bemutatása

Gombár Csaba, Bozó András, Gálity Hristifor, Sohár Gellért
SZTE ÁOK Ortopédiai Klinika, Szeged

Célkitűzés: Rheumatoid arthritis (RA) gyakran okoz műtéti korrekciót is igénylő előláb deformitást. Lábsebészeti 
beavatkozások után a sebgyógyulási zavaroknak nagy az előfordulási gyakorisága, a RA-s betegcsoportban az 
alapbetegség és annak terápiájából kifolyólag ez a szám tovább emelkedik. A vizsgálatunk célja, hogy elemezze az 
SZTE Ortopédiai Klinikán előláb korrekciós műtéten átesett RA-s betegek szövődmény rátáját. Módszer: Retrospektíven 
vizsgáltuk 2008. január 1-től napjainkig az intézetünkben előláb korrekciós beavatkozáson átesett minden RA-s 
beteg dokumentációját. Adatokat gyűjtöttünk a perioperatív alkalmazott antibiotikum (AB) terápia, RA terápia és 
posztoperatív szövődményeket illetően. Különös figyelmet fordítottunk sebgyógyulási zavarok előfordulására. Az egyes 
szövődmények előfordulását az alkalmazott biológiai és bázis terápia, esetleges szteroid igény szerint csoportosítottuk, 
majd összehasonlítottuk. Eredmények: 2008. január 1-től 41 RA-s betegen összesen 89 lábsebészeti korrekciós 
műtétet végeztünk. Az átlagos után követési idő 4,4 év (SD±2,3). A betegek átlagéletkora a műtétek elvégzésekor 58 
év (SD±13,6). Összesen 11 (26,8%) beteg esetében, 17 (19,1%) műtétnél jelentkezett a sebgyógyulási zavar valamilyen 
formája. Leflunomid bázis terápiában 9 (22%) beteg részesült, ami 19 (21,3%) műtét jelent. Ebben a csoportban 2 
(22%) szövődmény jelentkezett, közülük egy esetben kórházi visszavételt és revíziót igénylő szeptikus szövődmény, 
illetve egy esetben AB terápiát is igénylő felületes sebfertőzés alakult ki. Metotrexátot mono- vagy kombinációs terápia 
részeként 22 (53,6%) beteg kapott, akiknél összesen 45 (50,6%) műtét történt. Ebben a csoportban 5 (22,7%) betegnél, 
9 (20%) műtét esetében alakult ki posztoperatív szövődmény: 2 (4,5%) műtétnél sebszétnyílás, 2 (9%) beteg 7 (15,5%) 
műtétjénél pedig elhúzó sebgyógyulás történt. Salazopyrinnel 4 (9,7%) beteget kezeltek, akiknél 8 (9%) műtét történt, 
1 beteg mindkét oldali beavatkozásánál (25%) elhúzódó sebgyógyulás alakult ki. A 4 (9,7%) Humira terápiás beteg közül 
egynél elhúzódó sebgyógyulást találtunk. Egy betegnél, akinél AB terápiát igénylő felületes sebfertőzés jelentkezett, 
nem találtunk a RA terápiára vonatkozó információt. Szteroid kezelést 14 (34%) beteg kapott, 30 (33,7%) műtét 
történt a csoportban. Közülük 3 (21,4%) betegnél jelentkezett elhúzódó sebgyógyulás 7 (23,3%) műtét esetében. 
Következtetések: Adataink a nemzetközi irodalomhoz hasonlóan azt mutatják, hogy RA-s betegek esetében a biológiai 
terápia nem emeli meg a posztoperatív szövődmények rátáját. A kiegészítő szteroid terápia lassítja a sebgyógyulást. 
A leflunomid és metotrexát terápiában részesülő betegcsoportoknál nagyobb arányban fordulnak elő lábsebészeti 
beavatkozást követően sebgyógyulási és szeptikus szövődmények.

A-0061
Metaphysealisan rögzülő szárral végzett csípőízületi TEP rövid távú eredményei klinikánkon

Antal Hunor, Vermes Csaba, Fonay Valér, Than Péter
Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika

Bevezetés Tekintettel arra, hogy egyre fiatalabb életkorban kerülnek beültetésre csípőízületi endoprotézisek, ezek 
revíziójára egyre gyakrabban van szükség. A revíziós műtétek során sarkalatos jelentőségű a csontállomány állapota, 
így a fejlesztés a primer protéziseknél a csontmegtartó technikákat részesíti előnyben. Módszer 2013. 01. 01. és 
2015.12.31. között végzett metaphysealisan rögzülő rövid szárú totál csípőprotézis beültetések eredményeit vizsgáltuk 
prospektív módon. 22 beteg 26 rövid szárú protézisét vizsgáltunk. A műtét előtt és után is felmérést végeztünk a Harris 
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Hip Score és az SF-36 kérdőívekkel, radiológiai és klinikai vizsgálatokat végeztünk. Eredmények A betegek közül 13 
férfit és 9 nőt operáltunk. 4-esetben végeztünk mindkét oldali protézis-beültetést. 10-esetben jobb, 16-esetben bal 
oldali csípőt operáltunk. Az átlagos után követési idő 13,7 hónap volt. A Harris Hip Score érték átlaga 55,8-ról 92,3-
re, az SF-36 átlaga 91,1-ről 97,7-re nőtt. Egy esetben volt a közvetlen posztoperatív szakban protézis luxatio, mely 
konzervatív kezelésre gyógyult. Egy esetben se észleltünk sem intraoperatív, sem posztoperatív periprotetikus törést. 
Septicus szövődményünk nem volt. Az utánkövetés során asepticus protézislazulást nem észleltünk. Összefoglalás Mind 
a Harris Hip Score, SF-36, radiológiai és a klinikai eredmények, mind a szubjektív megítélés alapján az eredmények 
kiválóak voltak. A rövid szárú protézisek a fiatal betegek csípő endoprotetikája során fontos alternatívát képviselnek. 
Bár ezek az implantátumok kétségtelenül magas árkategóriát képviselnek és nem a rutinszerű protetikai betegellátást 
célozzák, mindenképpen javasoljuk mások számára is a technika alkalmazását válogatott beteganyagon.

A-0050
A konzervatív kezelés szerepe a scoliosis korrekciójában valamint progressziójának 
megelőzésében

Szalma László Tamás, Kovács Tünde, Gunther Tibor
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Orthopaediai Osztály, Győr

Jelen vizsgálat középpontjában a scoiliosis konzervatív terápiája áll, tekintettel a betegség magas prevalenciájára 
hazánkban. Az analízis során a PAMOK Hospitaly rendszer betegforgalmi adatai, valamint hazai és nemzetközi irodalmi 
publikációk kerültek felhasználásra. Jelenleg az adolescens korú gyermekek körében a 10°-os Cobb szöget meghaladó 
scoliosis prevalenciája nemzetközi statisztikákat figyelembe véve 2 és 3 % közé tehető, míg 0,3 és 0,5% közti 
prevaleciájú a 20°-ot meghaladó scoliosis, végül a 40°-ot meghaladó esetek prevalenciája 0,1%-nál is kevesebb lehet 
az említett korcsoportban. Ezeket az adatokat a hazai lakosságra adoptálva megállapíthatjuk, hogy megközelítőleg 
200-400 ezer különböző súlyosságú scoliosisban szenvedő beteg van ma Magyarországon. A győri ortopédiai 
szakrendelésen megforduló gyermekek körülbelül 30%-ának vannak scoliosisból és Scheuermann-betegségből eredő 
panaszai. Diagnózist követő terápiás terv felállításában kiemelten fontos az, hogy a választott módszer egyénre szabott 
legyen. A terápia célja elsősorban a deformitás progressziójának megállítása, lehetőség szerinti korrekciója. 40°-ot 
nem meghaladó scoliosis esetében különböző konzervatív terápiás metódusokat alkalmazunk. 20°-ot nem meghaladó 
Cobb-szög érték esetén elsősorban heti rendszerességgel gyógyúszás, illetve emellett speciális gerinctorna végzése 
javasolt. Kiemelten fontos a gyógytorna szempontjából egyrészt az, hogy scoliosis kezelésében jártas gyógytornász 
bevonásával történjen, másrészt az, hogy kellő motivációt teremtsünk és tartsunk fenn, mellyel biztosítani tudjuk 
azt, hogy a páciensünk a kezeléseket rendszeresen látogassa és a szükséges gyakorlatokat otthonában is végezze. 
Nem elhanyagolható tényező a megfelelő compliance kialakítása, melyben nagy szerepet tölt be mind a szülő, mind 
a gyermek pszichés vezetése a kezelő orvos valamint a gyógytornász részéről, mivel csak így érthető el hosszútávon 
kedvező eredmény. Ehhez nélkülözhetetlen a betegoktatás. 20°-ot meghaladó Cobb-szög érték a fűzőkezelés 
elkezdésének egyértelmű indikációja, de emellett továbbra is kiemelt jelentősége van a rendszeres gerinctornának. 
Ilyen esetekben nélkülözhetetlen mind a gyermek, mind a szülő megfelelő felkészítése, teljes körű felvilágosítása a 
kezelés mikéntjéről illetve a várható eredményekről. Jelenleg 40 olyan betegünk van, aki olyan fokú görbülettel 
rendelkezik, hogy fűzőkezelésre szorul, esetükben Cheneau-fűzőt alkalmazunk. A kezelés kezdetén lényeges a fűző 
viseléséhez való fokozatos hozzászoktatás, apránként emelve naponta a fűzőben töltött órák számát egészen addig, míg 
a fűzőt levételét már csak a tisztálkodás időtartamára korlátozzuk. 40°-ot meghaladó görbület műtéti indikációt jelent, 
azonban ezekben az esetekben sem hanyagolható el a konzervatív kezelés szerepe. Általánosságban elmondható, hogy 
bármilyen súlyosságú deformitás esetén ajánlható a konzervatív terápia, mivel mind az életminőségbeli javulást, mind 
a későbbi műtéti körülményekhez kedvezőbb feltételeket biztosít. Ezen betegek speciális ellátási igényeit figyelembe 
véve hoztuk létre scoliosis szakambulanciánkat, mely immár 20 éve működik önálló rendelésként.
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A-0068
Lábszárpanaszok aktív sportolóknál; csont tumor vagy stressz fraktúra?

Burkus Máté1, Balogh Péter1, Mihalik Gusztáv2, Burkus László2

1Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Osztály; 2Petz Aladár  
Megyei Oktató Kórház Ortopédiai Osztály

A csontok stressz törése a normál aktivitású populációban meglehetősen ritkán fordul elő. Ezzel ellentétben a 
fokozott fizikális megterhelésnek kitett embereknél, különösképp aktív vagy élsportolóknál, ez a jelenség már jóval 
számottevőbb. A stressz fraktúra megfelelő differenciálása némely esetben meglehetősen nehézkes, az elváltozás 
klinikai és radiológiai megjelenése sok hasonlóságot mutathat például benignus csont tumorral, osteoid osteomával. 
Az elmúlt egy év során, osztályunkon három esetben jelentkezett olyan fiatal sportoló sípcsontra lokalizált panaszokkal, 
akiknél az elsődleges vizsgálatok a panaszok hátterében a tíbián észlelt benignus tumort, jellemzően osteoid osteomát, 
valószínűsítettek. Az ellátás során végül mindhárom esetnél stressz fraktúra igazolódott. Előadásunkban részletesen 
ismertetjük az esetek diagnosztikai és ellátási managementjét, a talált eredményeinket. Első esetben, egy fiatal, 
hivatásos sportoló férfit vizsgáltunk terhelésre jelentkező kifejezett lábszárpanaszok miatt. Nála a szegényes röntgen 
lelet mellett az elkészített MR vizsgálat osteoid osteomát valószínűsített a tíbián. Műtéti ellátást, az elváltozás 
eltávolítását, felfúrását terveztük. A műtét során stressz fraktúrára jellemző műtéti lelettel találkoztunk, melyet a 
szövettan is bizonyított. Az ellátást követően a páciens panaszmentesen gyógyult. Második esetben egy fiatal hivatásos 
kézilabdázó hölgynél alakult ki fájdalmas duzzanat a sípcsonton. Nála az elkészített röntgen, majd izotóp szintén 
csont tumort valószínűsített, majd MR vizsgálat készült, mely stressz fraktúra gyanúját is felvetette. A képalkotókat, 
a panaszok és az anamnézist újraértékelve végül stressz törést véleményeztünk. Nála primeren stabilizáló műtétet, 
tíbiális velőűrszegezést végeztünk, melyet követően nyolc héttel panaszmentesen visszatért a versenysporthoz. 
Harmadig esetben, egy hobbisportoló fiatal férfi jelentkezett sport közbe kialakult lábszár panaszok miatt. Az 
elkészített röntgen, majd MR is benignus csont tumort véleményezett. A panaszok fokozódó jellege miatt műtétet, 
feltárásos biopsziát végeztünk. Az ellátás során az elváltozás ismételten stressz fraktúrára jellemző képet mutatott, 
ezt később a szövettan is alátámasztotta, a beteg rehabilitációja jelenleg folyamatban. Tapasztalataink szerint a 
fiatal aktív, vagy versenysportolóknál, a fokozatosan kialakuló hosszú csöves csontokat érintő panaszok hátterében 
mindenképp stressz fraktúra jelenlétére is kell gondolni. A stressz törés röntgen lelete jellemzően szegényes, továbbá 
a komplex képalkotók is megtévesztő eredményt adhatnak. Az ilyen pácienseknél a panaszok keletkezésének tüzetes 
felmérése, a szerteágazó anamnézis felvétel elengedhetetlen, a képalkotókat pedig ennek függvényében kell értékelni. 
Versenysportolóknál a sporthoz való mielőbbi visszatérés elengedhetetlen, melynek záloga a korrekt differenciál 
diagnózison alapuló aktív, adekvált kezelés a teljes funkció mielőbbi visszanyerése érdekében.

A-0091
Tartós hatású helyi érzéstelenítés a nagyízületi műtétek utáni fájdalomcsillapításban

Szabó Zsaklin, Molnár Péter
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

Tartós hatású helyi érzéstelenítés a nagyízületi műtétek utáni fájdalomcsillapításban (Dr. Szabó Zsaklin – Dr. 
Molnár Péter) Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Általános Traumatológiai Osztály Budapest Célkitűzés: 
Vizsgálatainkat a Honvédkórház Traumatológiai Osztályán végeztük. Célunk annak vizsgálata volt, hogy a térdízületi 
totál endoprotézisek beültetése során alkalmazott intraoperatív lokális érzéstelenítés (mely során az ízületi tokot, 
oldalszalagokat, valamint a hátsó térdízületi tokot infiltráltuk) befolyással van-e betegeink postoperatív szakában a 
fájdalom erősségére, valamint kitértünk arra is, hogy a vérvesztés mértékére milyen hatást gyakorol. Módszer: A lokális 
infiltráció során 3mg/testtömeg kg Ropivacain maximális dózist alkalmazunk, 100 ml-re hígítva. Az esetek felében ½ 
ampulla Tonogént alkalmaztunk. Osztályunkon bevett gyakorlat szerint a postoperatív fájdalomcsillapítás során azok a 
betegek, akik PCA-pumpát (Dolargan vagy Morphium) nem kaptak, intravénásan Neodolpasst, Paracetamolt kapnak a 
műtét napján, valamint az azt követő éjszaka. Ezt követően per os fájdalomcsillapítás: Tramadol, Donalgin, Cataflam, 
Voltaren, Algopyrin, valamint helyileg szárazon jegelés. A felmérés során a betegek fájdalomérzetét egy 1-10-ig terjedő 
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skálán értékeltük (melyen 10-es pontszám jelezte a maximális fájdalmat). A vérveszteség mértékét a praeoperatív és 
postoperatív haemoglobin-koncentráció draineken keresztüli vérvesztés mérésével határoztuk meg. Mindkét fenti 
paramétert értékeltük a kontrollcsoporton (akik nem részesültek helyi infiltrációban), valamint a beinfiltrált betegeken. 
Eredmények: Az eredmények értékelését követően arra a megállapításra jutottunk, hogy számottevő különbség van a 
két eljárás között. Vizsgálati anyagunkban kb. 180 beteget infiltráltunk. Az infiltrációban részesült betegek postoperatív 
fájdalma alacsonyabb, szisztémás fájdalomcsillapító igénye és vérvesztése kisebb volt.

A-0106
Előláb műtétek utáni sebgyógyulási szövődmények vizsgálata

Bozó András, Gálity Hristifor, Gombár Csaba, Sohár Gellért
SZTE ÁOK Ortopédiai Klinika, Szeged

Mozgásszervi megbetegedések között nagy számmal fordulnak elő az előláb különféle deformitásai, melyek gyakran 
igényelnek operatív ellátást. Az előlábon végzett műtéteket az ortopédiában a magasabb szövődmény rátával bíró 
beavatkozások közé soroljuk. 2015-ben az ACFAS (American Collage of Foot and Ankle Surgeons) klinikai konszenzust 
hozott létre elektív előláb sebészeti műtétekhez. Ennek tükrében elemeztük újra saját beteg anyagunkat, figyelembe 
véve a 2008. január 1. és 2015. december 31-e közt klinikánkon végzett összes előláb műtétet. Elemeztük az 
elhúzódó sebgyógyulást, felületes szeptikus szövődményeket, sebszétnyílást, revíziót igénylő szövődményeket, 
mélyvénás trombózist, és egyéb szövődményeket. Az adatokat tovább vizsgáltuk a fokozott műtéti kockázati tényezők 
alapján (rheumatoid arthritis, diabetes mellitus). A vizsgált időszakban 1288 előláb műtétet végeztünk 831 betegen 
(773 nő, 58 férfi), a páciensek átlagéletkora 55,1 év. Ezen műtétekből 803 hallux valgus indikációval (Wilson, Akin, 
Schede, Chevron, Scarf, Bázis osteotomia), 364 Hohmann műtét, 29 Helal osteotomia, 16 hallux rigidus indikációval 
(Cheilectomia, Brandes-Keller), továbbá 4 szabászbütyök és 1 neurinoma eltávolítás történt. Ezen műtétek után 141 
esetben lépett fel szövődmény, melyből 37 elhúzódó sebgyógyulás, 72 felületes szeptikus szövődmény, 17 műtétet nem 
igénylő sebszétnyílás, melyből 8 aszeptikus és 9 szeptikus volt, 4 lágyrész és 4 csontot is érintő revízió vált szükségessé, 
ezen kívül 1 mélyvénás trombózis és 6 egyéb (5 elhúzódó átépülés és 1 álízület) szövődmény volt. Az általunk vizsgált 
8 év során 141 szövődményt találtunk az 1288 Klinikánkon végzett előláb műtét között, mely 10,9%-os szövődmény 
ráta megegyezik a nemzetközi irodalomban található adatokkal. Ezen időszakban Klinikánkon rheumatoid arthrities 
betegek előláb műtéteinél a szövődmény ráta szintén a nemzetközi irodalommal megegyezően magasabb 19,1% volt, 
szemben a rheumatoid arthritissel nem kezelt betegek 10,3%-os szövődmény rátájával. Ezt a beteg csoportot külön 
előadásban mutatjuk be. Saját eredményeinket és a nemzetközi ajánlásokat figyelembe véve új egységes protokollt 
állítottunk fel.

A-0109
Súlyos paraneoplasiás tünetegyüttest okozó ritka benignus lágyrész tumor esete

Moghaddam Amin Maysam1, Kiss János1, Szendrői Miklós1, Oláh Zoltán2, Sápi Zoltán3

1SE Ortopédiai Klinika - Budapest; 2SE Szív- Érsebészeti Klinika - Budapest; 3SE I. sz. Pathológiai és 
Kísérletes Rákkutató Intézet - Budapest

Célkitűzés: Szerző egy 47 éves férfibeteg esetét ismerteti, akinél a bal combon megjelenő lágyrésztumor és annak 
első ellátási kísérlete után, a tumor kiújulásával egyidőben, paraneoplasztikus tünetek alakultak ki fogyással, 
fűrészelő lázmenettel, lymphadenomegáliával és gravis anaemizálódással. A szövettani vizsgálat angiomatoid fibrosus 
hystiocitomát igazolt, mely ritka megjelenésű és alapvetően benignus lágyrésztumor ismert fúziós géneken át, 
az interleukin-6 fehérje fokozott termelésével okozza a tüneteket. A tumor szélesen az épben történő exstriaptioja 
során pedig –tervezetten- érsebészeti rekonstrukcióra is szükség volt. Anyag: A 47 éves férfibeteg másfél évvel 
ezelőtt észlelte első alkalommal egy lassan növekvő terime megjelenését a bal comb felső harmadában, az adductor 
izomrekeszben. Első menetben más Intézetben MR nélkül megkísérelték a terime eltávolítását, de vérzést kaptak és 
nem fejezték be a műtétet. Az akkor kivett anyag értékelése haemangioma cavernosum volt, illetve a kimetszés nem az 
épben történt. Egy évvel a műtét után paraneoplasiás jellegű tünetek jelentkeztek, három hónap alatt 17 kg-ot fogyót, 
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rendszeresen, naponta két alkalommal 38-39 fok körüli lázai voltak, illetve ezek mellet folyamatosan anaemizálódot. 
A bal lágyékhajlatban lévő nyirokcsomó eltávolítása után pedig felmerült a non-Hodgkin lymphoma lehetősége is, de 
ezt a hematológus egyértelműen kizárta. A korábbi két szövettani anyagot bekérték a SE I.sz. Pathológiai Intézetbe. 
Prof.dr. Sápi Zoltán tanár úr pedig “angiomatoid fibrosus histiocytoma” diagnózist adott, ami egy nagyon ritka 
megjelenésű lágyrésztumor. A friss végtagi MR képek alapján pedig az artéria és véna femoralis superficialis tumor 
általi érintettsége is igazolható volt. Eredmények: 2016. februárban érsebész Kolléga segítségével a lágyrésztumort ép 
környezetében, a két befogott nagyérrel együtt távolítottuk el, az ér saját saphena grafttal lett pótolva. A beteg a műtét 
után azonnal láztalanná vált, láz később sem jelentkezett. Vérképe stabilizálódott és gyors ütemű testsúlynövekedést 
is tapasztalt. Következtetés: Mind a WHO ide vonatkozó ismertetésében, mind pedig egy 2015-ben, japán szerző 
által publikált esettanulmányban leírták, hogy ez a tumor entitás egy vagy két fúziós gén létrejötte miatt excessív 
mértékben szekretál interleukin-6 fehérjét, ami pedig okozza a fenti paraneoplasztikus tüneteket. A tumor szélesen az 
épben történő exstirpatióját javasolják. A beteg további szoros megfigyelése tervezett.

A-0051
Reprezentatív felmérés a tartós bentlakásos intézményekben élők mozgásszervi 
betegségeiről

Hartmann Eszter1, Kiss István2, Lelovics Zsuzsanna3

1Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs; 
2Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pécs; 3Kaposvári Egyetem

Célkitűzés: korunk orvos- és egészségtudományának fejlődése következtében a népesség átlagélettartama növekvő 
tendenciát mutat. E ténnyel párhuzamosan azt is figyelembe kell venni, hogy az életkor előrehaladtával megjelenő 
számos krónikus betegség diagnosztikája és terápiája felértékelődik. A tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó 
intézményekben (időskorúak otthona, pszichiátriai betegek otthona, fogyatékos személyek otthona, szenvedélybetegek 
otthona, hajléktalan személyek otthona) az elmúlt években átlagosan 76 ezer személyről gondoskodtak. A szerzők célul 
tűzték ki a tartós bentlakásos intézményekben élők több szempontú szűrését, így a mozgásszervi betegségek jelenlétét 
is, e felmérés célja az ezekben az intézményekben élők-lakók krónikus mozgásszervi betegségeinek epidemiológiai 
leírása. Módszer: szerzők reprezentatív felmérésüket a magyarországi tartós bentlakásos intézményekben végezték a 
Helsinki deklarációnak megfelelően, egységes dokumentáció és vizsgálati protokoll szerint, valamint a nutritionDay 
(nDay) szűréshez kapcsolódó etikai engedélyek birtokában. Reprezentatív volt a minta az otthonok típusa (KSH) és 
nagysága szerint, valamint a lakók neme és életkora alapján. Az értékelés az otthonban élők betegségeinek BNO-
besorolása alapján történt. A felmérésben önkéntes, írásban beleegyezésüket adó lakók vettek részt. A részvételi 
hajlandóság meghaladta a 96%-ot. Azokat a lakókat, akiktől vagy/és akikről nem kaptunk egzakt adatokat, kizártuk az 
elemzésből. Különböző okok miatt az így kizártak aránya < 5%. Eredmények: a felmérésben 2452 (36,0%) férfi és 4353 
(63,0%) nő, összesen 6805, 18 évnél idősebb személy vett részt (átlagos életkor 69,2 ± 16,7 év), a tartós bentlakásos 
intézményekben élők 8,9%-a. A leggyakoribb az osteoporosis előfordulása (6,1%) volt, ezt követi az osteoarthrosis 
(5,9%) és a különböző gerincbetegségek előfordulása (2,6%). Azonban a két nem közötti gyakoriságokban nagymértékű 
eltérés volt: míg a férfiak körében az osteoporosis előfordulása 1,6%, addig a nők körében 8,6% volt. Szerzők minden 
betegségcsoportnál a nők körében gyakoribb előfordulást írtak le, mint a férfiaknál (pl. osteoarthrosis 7,2% vs. 
3,7%; coxarthrosis 2,6% vs. 0,9%; gerincbetegségek 3,0% vs. 2,0%). Mozgásszervi betegséget a férfiak 6,6%-ánál, a 
nők 16,5%-ánál diagnosztizáltak. Az életkor előre haladtával mindkét nemnél folyamatosan nő a mozgásszervi 
betegségek előfordulási gyakorisága, azonban mind a férfiaknál, mind a nőknél a hetven évet betöltve nő meg 
szignifikáns mértékben (p < 0,05) ez a gyakoriság. Következtetés: az irodalomban mind az osteoarthrosis, mind az 
osteoporosis prevalenciájáról és incidenciájáról különböző adatok ismertek, melyek legnagyobb közös jellemzője, hogy 
következményei komoly gazdasági terhet jelentenek. Olyan adatsor azonban nem ismert, amely hazánkban e speciális 
csoportban elemezné a krónikus mozgásszervi betegségek epidemiológiáját. Itt a keresőképesség, illetve -képtelenség 
nem merül fel, azonban a szociális otthonokban élők állapotfelmérése az elemi gazdasági érdeken túlmutató feladat. 
Ennek ismeretében válnak tervezhetővé betegségterheik és az állapotukból adódó költségek hatása. Az összes, a 
beteg mozgáskorlátozottságával járó krónikus betegségek – kiemelten az ágyhoz kötöttséggel járó állapotok –, a testi 
erőlét és az izomzat tömegének felgyorsult csökkenésével járhatnak együtt. E kórképek az ellátó személyzet kiemelt 
terhelésével is járnak.
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A-0150
Térdízületi arthroscopiát követő szeptikus szövődmény előfordulása immunkompetens és 
immunszupprimált betegekben

Gálity Hristifor, Gombár Csaba, Bozó András, Sohár Gellért
SZTE Ortopédiai Klinika

CÉLKITŰZÉS: A térd arthroscopiát követő ízületi fertőzés ritka szövődmény. Immunkomprimált betegekben gyakrabban 
fordulnak elő posztoperatív fertőzések. Célunk ezen komplikációk incidenciájának felmérése az SZTE Ortopédiai 
Klinikán. MÓDSZER: Intézetünkben 1998. és 2016. között végzett térdízületi arthroscopiák posztoperatív szeptikus 
szövődményeinek retrospektív elemzését végeztük el a betegdokumentáció alapján. EREDMÉNYEK: A vizsgált 
időszakban 4584 térdízületi arthroscopia történt. Öt beteg esetében észleltünk ízületi fertőzést, közülük négyen 
szenvedtek kezelést igénylő ízületi gyulladással járó autoimmun kórképben a műtétet megelőzően. Kettő betegnél 
rheumatoid arthritis, egy betegnél ízületi manifesztációval járó psoriasis, valamint egy betegnél mindkét fenti 
betegség ismert volt. Mindkét rheumatoid arthritises betegünk korábban radiosynovectomián is átesett. Kettő esetben 
Staphylococcus aureus, egy betegben vegyes baktérium flóra tenyészett ki. Minden beteg esetében arthroscopos 
lavázst és elhúzódó intravénás antibiotikum kezelést alkalmaztunk. A fertőzések kezelése sikerrel járt, az okozott ízületi 
destrukció mértéke az ízületek egyébként is rossz állapota miatt nehezen megítélhető. KÖVETKEZTETÉS: A térdízületi 
arthroscopia szeptikus szövődménye ritka, de előfordulása rheumatoid arthritis és ízületi manifesztációval járó súlyos 
psoriasis esetén emelkedett.

A-0016
Gyerekkori gerincpanaszok előfordulása és rizikó faktorainak analízise önkitöltős 
állapotfelmérő segítségével

Szita Júlia, Lazáry Áron, Boja Sára, Szilágyi Ágnes, Somhegyi Annamária, Varga Péter Pál
Országos Gerincgyógyászati Központ

Célkitűzés: A kutatás célja egy a gyerekkori gerinc eredetű panaszokat és az életmódbeli tényezőket felmérő 
állapotfelmérő kérdőív fejlesztése és megbízhatóságának vizsgálata volt. A kérdőívet nagy elemszámú mintán 
teszteltük a gerincpanaszok előfordulásának és a prognosztikai tényezők azonosításának céljából. Módszer: A kérdőív 
elemeit a szakirodalom részletes áttekintését követően határoztuk meg. Az általános demográfiai adatok és a fájdalom 
előfordulása mellett az életmód és a fizikai terhelés mértékét vizsgáltuk. A kérdőív megbízhatóságának vizsgálatába 100 
általános iskolás gyereket vontunk be a szülők engedélyével. Az önkitöltős állapotfelmérő kérdőív megbízhatóságának 
első lépéseként a test-retest analízist végeztük el. Az eredményeket Kappa-teszttel elemeztük. A kérdőívvel 881 iskolás 
gyermek életmódi faktorait és gerincpanaszait mértük fel hat hazai általános iskolában. Az eredményeket multivariáns 
regressziós modellben elemeztük. Eredmények: A 22 elemből álló kérdőívet 65 gyerek töltötte ki két egymást követő 
alkalommal. A kérdőív egyes elemeinek megismételhetőségének analízise a kérdések döntő többségénél kiváló, 
illetve jó megbízhatósági értéket (Kappa>0,6) mutatott. A populációs kohorton végzet vizsgálat eredménye alapján, 
a 7-12 éves korosztályban a gyerekek 9,5%-a számolt be egy napnál tovább tartó gerincfájdalomról. Ezzel szignifikáns 
összefüggést mutatott az életkor, az iskolapad kényelmessége, az általános közérzet és a családi érintettség (p<0.05). 
Következtetés A gyermekkori gerincpanaszok és a rizikó faktorok feltérképezése kiemelkedően fontos feladat. A 
kockázati tényezők azonosítása és az ártalomcsökkentés (primer prevenció) leginkább az iskolai színtéren volna 
megvalósítható. A felmérés validált, magyar nyelvű állapotfelmérő segítségével végezhető. A kutatásunk egy fontos 
előre lépés a gyerekkori gerincpanaszok felmérésére alkalmazható állapotfelmérő kérdőív megalkotásában, és a 
rizikófaktorok azonosításában.



Magyar Traumatológia • Ortopédia • Kézsebészet • Plasztikai Sebészet • 2016. 59. Supplementum 15

A-0041
3D nyomtatás lehetőségei a primer és revíziós csípő protetikában

Varga Péter1, Schlégl Ádám Tibor1, O´Sullivan Ian1, Maróti Péter2,Than Péter1, Vermes Csaba1

1Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Ortopédiai Klinika; 2Pécsi Tudományegyetem  
Általános Orvostudományi Kar Biofizikai Intézet

CÉLKITŰZÉS: A személyre szabott gyógyítási lehetőségek kiaknázása egy széleskörűen vizsgált téma, melynek egy 
új, innovatív irányát jelentheti a háromdimenziós vizualizációs és gyors prototípusgyártási technológiák bevonása 
az egészségügybe. A 3D nyomtatás robbanásszerű fejlődésével új kapuk nyíltak meg a műtéti tervezés, az egyéni 
operációs sablonok előállítása, a személyre szabott protetika és a betegtájékoztatás előtt. A nehéz térviszonyok, 
vagy nagy csontdefektus esetén a csípőprotézis beültetés még a tapasztalt sebésznek is kihívást okozhat. Célunk 
az volt, hogy három ilyen bonyolult eset műtéti tervezésébe sikeresen bevonjunk a páciensek radiológiai státusza 
alapján szekvenált 3D nyomtatott modelleket és felmérjük ezek hasznosságát az operatőr számára. MÓDSZER: CT 
felvétel alapján szegmentáltunka medencefél és a proximális femur modelleit egy secunder coxarthrosisos, egy nagy 
csontlézióval járó revízió, valamint egy tumoros páciens esetében. Erre a Slicer 4.5.0-1 nyílt forráskódú szoftvert 
használtuk, majd a kinyert modelleken az utómunkálatokat Blender 2.76b programmal végeztük. A kész modellek 
nyomtatása poliamidból szelektív lézer szinterezéssel (SLS) történt Formiga P110 készülékkel. A műtéti tervezés során 
a kinyomtatott csípőízületeket az operatőrök megvizsgálták, próba insturmentárium segítségével a műtét bizonyos 
lépéseit modellezték, majd a műtét után mélyinterjúkat készítettünk. EREDMÉNYEK: Sikeresen alkalmaztuk a 3D 
vizualizáció és nyomtatás nyújtotta lehetőségeket, nyílt forráskódú szoftverek felhasználásával három nehéz műtéti 
szituáció tervezése során. Az operáló orvosok egyhangúan kifejezetten hasznosnak ítélték meg a páciens CT felvételei 
alapján készített poliamid modelleket és lehetőség szerint a jövőben is szívesen igénybe vennék a technológiát. 
Megítélésük szerint a módszer alkalmazása csökkentheti a műtéti időt, növelheti a pontosságot, és ezáltal javíthatja a 
betegbiztonságot. Egyúttal a szakképzés számára is hasznos eszközzé válhat. KÖVETKEZTETÉS: A 3D nyomtatás, mint az 
ortopédiai műtéti tervezés és oktatás lehetséges eszköze hasznosnak bizonyult nehéz esetekre való felkészülés során, 
így a jövőben egyre szélesebb körben várható az elterjedése, melyre egyelőre a technológia relatíve magas költségei 
jelentik a legnagyobb akadályt.

A-0032
Végeselem analízisre épülő betegspecifikus navigációs sablon használata lumbosacralis 
revíziós műtéti beavatkozás során

Éltes Péter Endre1,2, Bartos Márton3, Brezvai Gábor4, Damien Lacroix5, Varga Péter Pál1,  
Lazáry Áron1

1Országos Gerincgyógyászati Központ, Budapest; 2Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, Budapest; 
3Do3D Innovations Kft., Budapest; 4CAD-Terv Kft., Budapest; 5Department of Mechanical Engineering, 
INSIGNEO Institute for in Silico Medicine, The University of Sheffield, UK

CÉLKITŰZÉS: Lumbosacralis revíziós műtéti beavatkozás sebészi szempontból kihívást jelent. Különösen, ha a priméren 
behelyezett implantátum törését észleljük (pl. S.I. betört csavar). A betört csavar eltávolítása során a feláldozásra 
kerülő csontszövet mértéke negatívan befolyásolhatja a műtéti beavatkozás kimenetelét. Az S.I. szegmentumban a 
konvergáló bikortikális csavar helyzet biztosítja a legstabilabb rögzítést, összehasonlítva más csavarhelyzetekkel (pl. 
divergálo, massa laterialisba történő behelyezés). A „szabadkezes” vagy képerősítőt használó konvergáló bikortikális 
csavar behelyezés nagymértékben nehezítetté, kockázatossá válhat a revíziós beavatkozás során a betört csavar miatt. 
A munkánk során olyan betegspecifikus eljárás fejlesztését tűztük ki célul, melynek segítségével biztonságosabbá 
válhat a lumbosacrális revíziós beavatkozás. MÓDSZER: Több lépésből álló eljárást fejlesztettünk. (I.) A betegről készült 
preoperatív CT vizsgálat alapján létrehozunk egy háromdimenziós, sacrum végeselem modellt. (II.) A sacrum modellbe 
behelyezzük az implantátum CAD modelljét, konvergáló bikortikális valamint divergáló massa lateralis helyzetbe. (III.) 
A két csavarhelyzetnek megfelelően numerikus szimulációkat végezünk, statikus, a csavar végére bocsájtott 500N húzó 
erőnek megfelelően.( IV.) Egyén specifikus, a csontfelszín geometriáját követő sebészi sablont tervezünk. A sablon 
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gyártásához fotopolimert használó 3D nyomtatási technológiát alkalmazunk. A végleges sablon cobalt króm ötvözetből 
készül. (V.) A revíziós beavatkozás során a sablon segítségével beültethető biomechanikailag optimális pozícióba az 
implantátumot. Post operatív CT vizsgálat segítségével értékelhető a csavar pozíció. EREDMÉNYEK: A végeselem 
analízis alapján a módosított konvergáló bikortikális helyzetben optimálisabb von Mises-féle egyenértékű feszültség 
eloszlást találtunk, összehasonlítva divergáló massa lateralis implantátum helyzettel. Preoperatívan egy egyén 
specifikus 3D nyomtatott sacrum modellen sikeresen teszteltük a sablon pontosságát. Intraoperatívan is pontosan 
illeszkedett a sablon a sacrum felszínére és sikeresen végrehajtottuk az implantációt. Posztoperatív készített CT 
vizsgálat alapján elértük a virtuális terv során meghatározott implantátum pozíciót. KÖVETKEZTETÉS: A betegspecifikus 
navigációs sablon lehetővé teszi a sebész számára az optimális implantátum behelyezést figyelembe véve a csont 
lokális anyagi minőségét és a kihívást jelentő geometriai nehézséget. Ezen technológia a jövőben széleskörűen 
alkalmazhatóvá válik dedikált tudásközpontok segítségével. A technológia nagy előnye a konvencionális sebészi 
navigációs rendszerekkel szemben az alacsony költség, és az intraoperatív sugárterhelés csökkentése. A kifejlesztett 
betegspecifikus eljárás a jövőben széleskörűen alkalmazhatóvá válhat revíziós és komplex primer gerinc és más 
mozgásszervi műtéti beavatkozások esetén.

A-0024
A collodiaphysealis szög és a csontkor kapcsolatának vizsgálata 1005 EOS 3D rekonstrukció 
alapján

Schlégl Ádám Tibor, O´Sullivan Ian, Varga Péter, Than Péter, Vermes Csaba
PTE ÁOK Ortopédiai Klinika

CÉLKITŰZÉS: A collodiaphysealis szög életkori változása gyermekeknél, annak klinikai jelentősége miatt széles körben 
vizsgált, azonban a csontkorral, mint a biológiai kor indikátorával, való kapcsolatát még nem kutatták. Célul tűztük 
ki, hogy nagy populáción, pontos radiológiai eljárással vizsgáljuk a collodiaphysealis szög és a csontkor kapcsolatát 
gyermekkortól fiatal felnőttkorig. MÓDSZER: Klinikánkon, a rutin ortopédiai diagnosztika során 2007 és 2012 között 
készült EOS 2D/3D felvételeket tekintettük át és kiválogattuk azokat az eseteket, amelyek a 4-24 éves korcsoportba 
estek, az alsó végtag biomechanikáját befolyásoló betegségre nem derült fény és az anamnézisben nem szerepelt 
növekedést befolyásoló betegség. 1005 esetben végeztük el az alsó végtag EOS 3D rekonstrukcióját, valamint a 
csontkor mérését a nyaki csigolya morfológián alapuló Hassel-Farman módszer segítségével, mely 6 csontkor-
stádiumot különít el. A collodiaphyselais szög, naptári- és csontkor, valamint a nem kapcsolatát t-próba, ANOVA és 
lineáris regresszió segítségével vizsgáltuk. EREDMÉNYEK: A collodiaphyselais szög a naptári és csontkorral egyaránt 
erős, lineáris, csökkenő tendenciájú összefüggést mutatott (naptári kor szerint 132,1°-ról 127,3°-ra, csontkor 
szerint 131,6°-ról 128,0°-ra). A csontkor szerinti vizsgálva azonban kisebb standard deviációt (4,50°-5,09°) es több 
statisztikailag elkülönülő csoport (4-2) volt megfigyelhető. A naptári kor szerinti bontásban nemek közti különbségek 
voltak megfigyelhetőek (jellemzően lányoknál mérhető magasabb értékekkel), azonban a csontkor szerint vizsgálva 
nem találtunk nemi karakterisztikát. A többváltozós lineáris regresszió analízis alapján a naptári és csontkor 
információtartalma egymást kiegészíti, így a collodiaphysealis szög értékelésénél mindkettőt érdemes figyelembe 
venni. Együttes vizsgálat esetében sem figyelhetőek meg nemi különbségek. A mintát csontkor és naptári kor szerint 
egyidejűleg bontva arra lettünk figyelmesek, hogy abban az esteben, ha a csontkor eltér a naptári korra jellemzőtől 
(mindegy, hogy előrehaladottabb vagy elmaradottabb), akkor az adott naptári és csontkorra jellemző átlagértéknél is 
szignifikánsan magasabb collodiaphyseális szög mérhető. KÖVETKEZTETÉS: A collodiaphysealis szög csökkenését a 4-24 
éves korcsoportban közel sem tálaltuk olyan jelentősnek, mint a korábbi publikációk, melynek hátterében mérésünk 
3D jellegéből adódó nagyobb pontosságát feltételezzük. A collodiaphysealis szög változása a naptári kornál erősebb 
összefüggést mutat a csontkorral, azonban pontos megítéléséhez mindkét paraméter figyelembe vétele javasolt. 
A csontkor szerinti vizsgálattal egyúttal a nemi különbségek is kiküszöbölhetőek. Abban az eseteben, ha csontkor a 
naptári korcsoportra jellemzőnél elmaradottabb vagy előrehaladottabb, szignifikánsabb magasabb collodiaphysealis 
szög értékek mérhetőek.
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A-0065
Ficam miatt végzett revízióink vizsgálata teljes csípőízületi protézis műtéteink után

Jánvári Kristóf, Bucsi László
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Mozgásszervi Sebészeti Centrum,  
Ortopédia

Bevezetés: A teljes csípőízületi protézis műtétek egyik leggyakoribb szövődménye, valamint a revízióknak is az egyik 
leggyakoribb oka a protézis ficama. Vizsgálatunkban saját beteganyagunkon belül elemeztük a ficamok miatt végzett 
revíziókat. Beteganyag és módszerek: 2005. január 1. és 2015. június 30. között osztályunkon 2546 primer teljes 
csípőízületi protézis műtétet és 262 revíziót végeztünk. A műtéteket direkt laterális feltárásból végeztük. Az átlagos 
utánkövetési idő primer műtétek után 5,4 év (0,8-11), revíziók után 5,5 év (1,25-10,5) volt. A ficamos eseteket 
retrospektíven, a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció alapján azonosítottuk. A primer és revíziós eseteket 
külön értékeltük. A ficam miatt végzett revízióknál értékeltük a revízióig eltelt időt, a műtét típusát, valamint a 
műtétek sikerességét is a további ficamok megelőzése szempontjából. Eredmények: A vizsgált időszak során végzett 
primer műtétek után 70 esetben észleltük a protézis ficamát (2,8%). Ezeknek a fele (35/70) volt többszörös ficam. A 
ficamok 71%-a az első éven belül következett be. Revíziós műtétek után 20 ficamot azonosítottunk (7,6%). Ezeknek 
szintén a fele (10/20) volt többszörös ficam. Az első éven belül a ficamok 85%-a következett be. Ficam miatt a primer 
csoportban az esetek 19%-ban (13/70) végeztünk revíziót. A revíziós csoportban ez az arány 35% (7/20) volt. A 20 
műtét után 14 esetben nem észleltünk recidív ficamot, míg 2 esetben egyszer volt újabb ficama a betegnek. Két 
esetben ismétlődő luxatiók miatt re-revíziót végeztünk, míg további két esetben egyéb okok miatt a későbbiekben 
Girdlestone műtét elvégzésére kényszerültünk. Megbeszélés: A saját anyagunkban észlelt ficamok aránya megfelel 
a nemzetközi irodalomban közölteknek. A protézis ficama miatt végzett revízióink jó eredményeket adtak. Fenti 
eredmények felhasználásával betegeinknek pontosabb felvilágosítást adhatunk a teljes csípőízületi protézis műtétek 
után várható ficam kockázatáról, valamint a kezelési lehetőségekről.
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A-0077
A csigolyaközti rés funkcionális anatómiai paraméterezése

Kiss László1, Schwarcz Attila2, Lazáry Áron1, Éltes Péter Endre1, Varga Péter Pál1

1Országos Gerincgyógyászati Központ; 2Pécsi Tudomány Egyetem- Idegsebészeti Klinika

Célkitűzés Az intervertebrális fúziós eljárások a degeneratív gerincbetegségek műtéti kezelésében gold standardnak 
számítanak. A csigolyatestek közötti fúziós térbe, az csigolyaközti résbe helyezett implantátumok használata több 
évtizedes múltra tekint vissza. Számos eltérő filozófiájú és profilú távtartó eszköz érhető el a globális piacon, azonban 
a legtöbb ilyen megoldás csak korlátozottan veszi figyelembe azt az anatómiai variabilitást, ami a csigolyaközti – tehát 
az implantátum befogadó tér – 3D paramétereinek populációs diverzitásából ered. Célunk a csigolyaközti tér anatómiai 
paramétereinek leírása és a populációs variabilitás jellemzése volt. Módszer Vizsgálatunkba 50 felnőtt személy 
vékonyszeletes lumbális gerinc CT és lumbális MR vizsgálatát használtuk. Az anatómiai síkokat az OsiriX szoftver 
segítségével rekonstruáltuk és standardizált módszerrel mértük meg a csigolyaközti rések (N=150) dimenzióit az LIII-SI 
szakaszon a sagittális és a coronális síkban illetve a határoló véglemezek által bezárt szöget. Az eredményeket SPSS 20.0 
programcsomaggal elemeztük. Eredmények Szignifikáns (p<0,05) összefüggést találtunk a csigolyaközti rés lordózisa 
és a résmagasság illetve a rés sagittális és coronális boltozatának mértéke és a résmagasság között. A résmagasság 
szignifikánsan nőtt caudális irányban és csökkent a porckorong degeneráció súlyosságának megfelelően (p<0,05). A 
3D-os variabilitás elemzés az intervertebrális rés funkcionális anatómiájának nagyfokú populációs varianciáját mutatta. 
Következtetés Vizsgálatunk során összefüggéseket tártunk fel a csigolyaközti rés funkcionális anatómiai paraméterei 
között. A csigolyaközti rés nagyfokú anatómiai varianciájának figyelmen kívül hagyása összefüggésben lehet a lumbális 
fúziós eljárások mechanikai és biológiai szövődményeivel. A csigolyaközti résbe helyezett implantátumok használata 
és az implantátumok új generációinak fejlesztési folyamata során a standardizált megoldásoktól az egyénre-szabott 
illetve az anatómiai variabilitást respektáló eszközök felé kell elmozdulnunk a betegellátás hatékonyságának növelése 
érdekében.

A-0072
Gamma sugárzással sterilizált keresztszalag allograftok biomechanikai tulajdonságainak 
elemzése

Hangody György Márk1, Pap Károly1, Abonyi Bence1, Szebényi Gábor2, Kiss Rita2, Hangody László1

1SE Traumatológiai Tanszék/Uzsoki Kórház, Ortopéd Traumatológiai Osztály, Budapest;  
2BME Biomechanikai Kooperációs Kutatóközpont Laboratóriuma

Célkitűzés: Jelen előadásunk célja íngraftok szilárdágtani vizsgálatának elvégzése, továbbá azok változása baktericid 
és virucid dózisú gamma-besugárzás hatására. Módszer: A 24 órán belül elhalálozott, tumor és fertőzésmentes 
30 kadáverből 300 íngraftot vettünk ki (Achilles ín, Tibialis anterior ín, Peroneus longus ín, Quadriceps ín, 
Semitendinosus+Gracilis inak). Ezt követően -80 C fokra hűtöttük, és ezen a hőmérsékleten tároltuk az oltványokat, 
majd szakítószilárdságukat vizsgáltuk INSTRON 8872 típusú szakítógép és speciális rögzítési technika segítségével. 
A graftokat statikus és dinamikus (50N - 200N közötti feszítés, 1000 cikluson keresztül, 2Hz-es frekvenciával) 
biomechanikai teszteknek vetettük alá. Mintáinkat 3 csoportba osztottuk: nem besugarazott (A-csoport), kisdózisú 
(B-csoport) és nagydózisú (C-csoport) gamma-besugárzással kezelt graftok és összehasonlítottuk, hogy hogyan változik 
a szakítószilárdságuk 21 és 42 kGy gamma- besugárzás hatására. A csoportonkénti összehasonlítást Kruskal-Wallis 
teszttel végeztük. Eredmények: Young modulus tekintetében az Achilles-ín szignifikánsan gyengébb értékeket vett fel 
az A-csoportban, mint a TA. B- és a C-csoportban az Achilles-ín vizsgált rugalmassági modulusa szignifikánsan gyengébb 
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volt, mint a PL és TA inaké. C-csoportban a quadriceps-ín Young-modulusa szintén szignifikánsan gyengébb volt, mint 
a ST és TA inaké. A C-csoportban az Achilles-ín nyúlása maximális feszültségnél szignifikánsan nagyobb volt, mint a 
ST, PL és TA graftoké, és a quadriceps íngraftok is alulteljesítettek a TA és PL inakkal összehasonlítva. Következtetés: 
A napjainkban használt graftokkal, mint a hamstring inak, BTB, valamint a quadriceps ín, az irodalomban korábban 
közölt szilárdságtani eredményeket mértünk. Vizsgálataink kimutatták, hogy a peroneus longus, tibialis anterior inak 
is legalább ilyen, ha nem még jobb biomechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek, azonban funkciójuk fontossága 
az autograftként való felhasználásukat akadályozza. Az Achilles és quadriceps íngraftok biomechanikai tulajdonságai 
károsodnak leginkább a gamma-besugárzás hatására.

A-0131
Súlyos gyógyszermellékhatás egy elektív térdprotézisnél

Kasziba Lilla, Kincses Zoltán, Csotye János, Nagy Szilvia
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház

Célkitűzés Bemutatni egy ritka, ám annál súlyosabb gyógyszer mellékhatást, melynek fő diagnosztikai feltétele, hogy 
gondolni kell rá. Módszer: 65 éves nőbeteg elektív térdprotézis műtétre jelentkező esetén keresztül bemutatni a 
HIT lefolyását és diagnosztikáját Eredmények: 2008. áprilisában konzervatív kezelésre nem javuló térdpanaszokkal 
előjegyzett nőbeteget vettünk fel osztályunkra. A kivizsgálás során hypertonián kívül nagyobb megbetegedést 
nem találtunk, góc nem volt igazolható. Szabályos előkészítést követően megtörtént a TEP behelyezése. Kezdeti 
postoperatív időszakban csak a műtéti terület körüli suffusio volt észlelhető, mely alkatára tekintettel nem volt 
extrémnek mondható. A 12. napon reggelre észleltük a lábujjak elszíneződését, mely elváltozás okára multidisciplinaris 
konzílium adott választ, igazolódott a HIT. A megfelelő gyógyszeres kezelés és többszörös műtétek ellenére a beteget 
már nem tudtuk megmenteni. Következtetés: A HIT időben felismerve kezelhető és a súlyosabb szövődmények 
elkerülhetőek.

A-0152
Izomaktivitás, ízületi nyomaték és talpnyomás eloszlás sarokütéses és előlábra érkező 
futóstílusban

Ruscsák Krisztina1, Szakály Norbert2, Gresits Orsolya3, Krausz Kornélia3, Kiss Sándor3,  
Szőke György3, Terebessy Tamás3

1Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar; 2Budapesti Műszaki és  
Gazdaságtudományi Egyetem, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatikai Tanszék;  
3Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika

Célkitűzés Futók körében gyakoriak a különböző túlterheléses panaszok, amelyek hátterében rendre felmerül, 
hogy a futótechnikának szerepe van. Az optimális futótechnika kérdésében máig nincs konszenzus. Két fő irányzat 
a sarokütéses és az előlábra érkező stílus: előbbinél a futóciklus kezdetén a sarok érinti először a talajt, utóbbinál a 
talajfogás az előlábbal, jellemzően az V. Metatarsus fej környékén történik. A futók többsége sarokütéses technikával 
fut, ám az utóbbi időben az előlábra érkező stílus egyre népszerűbb és több sporttudományi közlemény számol be 
arról, hogy ez a futóstílus kisebb megterhelést jelent a mozgató szervrendszerre. Jelen vizsgálatunk célja egyrészt a 
két technika mérhető paramétereinek összehasonlítása, másrészt egy biomechanikai mérési protokoll kialakítása, 
amellyel standard módon összehasonlítható a futók mozgása. Módszer Vizsgálatunk során 10 egészséges amatőr 
sportoló (5 férfi, 5 nő; kor: 31.4±7.7 év, testmagasság: 174±10 cm, testtömeg: 65.2±10.4 kg, BMI: 21.4±1.4) futását 
elemeztük. A résztvevők számukra megszokott tempóban és stílussal futószalagon futottak (5 futó sarokütéses, 5 
futó előlábra érkező technikával fut). Beépített pedobarográffal meghatároztuk a talpi nyomáseloszlást. Felszíni EMG 
segítségével mértük a térd nyújtásért és térdhajlításért felelős egy – egy izom (m. rectus femoris és m. biceps femoris), 
valamint a lábpozícionálást befolyásoló izomcsoportok egy – egy tagjának (m. tibialis anterior, m. peroneus longus és 
m. gastrocnaemius medialis) izomaktivitását. Vicon 3D mozgásanalitikai rendszer rögzítette adatok és a futószalagon 
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mért talpnyomás segítségével kiszámítottuk a futóciklus alatt a bokákra ható nyomatékot. Eredmények A m. rectus 
femoris futás során kétcsúcsú aktivitást mutat a lengőfázis végétől a támaszfázis közepéig és a lengőfázis elején. 
Az előbbi talajérkezéskor a terhelési válasz energia elnyeléséhez járul hozzá, a második a végtag előre lendítését 
támogatja. Paradox módon a lengőfázis eleji aktivitás előlábra érkező futásnál kifejezettebb. A m. biceps femoris 
aktivitása mindkét futóstílusban magas a támaszfázis energia elnyelő szakaszában, majd fokozatosan lecsökken. 
Lengő fázisban előlábra érkező futásnál hamarabb aktiválódik újra, mint sarokütéses futásnál. A m. peroneus longus 
és a m. tibialis anterior aktivitása lengő fázisban előlábra érkező futásnál nagyobbnak bizonyult, mint sarokütéses 
futásnál. Az előbbivel ellenkezőleg a m. gastrocnemius medialis aktivitása előlábra érkező futásnál a lengő fázis végén 
jelentősen magasabb volt. A talpnyomáseloszlás mérési eredményei egyértelműen mutatják a két technika közötti fő 
különbséget: sarokütéses futásnál az előlábra és lábtőre eső összes talpnyomás aránya 1.84, előlábra érkező futásnál 
ugyanezen arány 6.55. A terhelés medialis / lateralis irányú megoszlásában nincs szignifikáns különbség. A bokákra 
ható forgatónyomaték maximuma a támaszfázis közepére esik, értéke testtömeg kilogrammra normálva sarokütéses 
futás esetén 3.4 ±1.1 Nm, előlábra érkező futásnál 2.5 ±1.5 Nm. Következtetés Különbségeket találtunk előlábra 
érkező és sarokütéses futótechnika esetén az egyes alsóvégtagi izomcsoportok aktivitása között. Az izomműködés 
különbségek pontos biomechanikai magyarázatához további megfigyelések szükségesek. A talpi nyomáseloszlás 
mérésével számszerűen igazolható a futóstílus és jól megfigyelhető az egyes talpterületek nyomáseloszlási aránya. 
Meglepő, hogy a bokára ható nyomaték maximuma előlábra érkező futásnál kisebb, mint sarokütéses futásnál, amely 
az erőkarok csökkenésével és a puhább talajfogással magyarázható. További terveink közt szerepel a futótechnikák 
standard adatainak felvétele és a nyomaték mérések kiterjesztése a frontális síkba és a térd- esetleg csípő ízületekre, 
amelyek segítségével lehetővé válhat a futómozgás túlterhelésre hajlamosító elemeinek azonosítása a futás kapcsán 
kialakult mozgásszervi panaszok mérséklésére esetleg prevenciójára.

A-0080
Szokatlan szövődmény unicondylaris térdprotézis műtétünk után

Balog László András, Szabó Gábor
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Mozgásszervi Sebészeti Centrum  
Ortopédiai Osztály

Előadásunkban egy osztályunkon végzett unicondylaris térdprotézis ritka szövődményét mutatjuk be. Esetismertetés: 
A betegünk 54 éves, aktív férfi, akinél medialis térdízületi arthrosis miatt unicondylaris térdprotézis beültetés 
történt. BMI értéke a beavatkozás előtt 33,3 volt. 27 hónappal a műtétet követően munkahelyén alacsony székről 
való felállást követően erős fájdalmat és roppanást érzett az operált térdében. Az elvégzett röntgenfelvételen a 
femoralis componens luxatioját észleltük, mely ízületi szabad testként viselkedett. Ezután hemi-total konverzió mellett 
döntöttünk, a beteg azóta is panaszmentes. Következtetésünk, hogy fontos az unicondylaris térdízületi protézis 
műtétek szigorú indikációjának betartása, figyelembe véve a beteg fizikai aktivitását ill. BMI értékét is.
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A-0028
A musculus tibialis anterior ín fedett szakadása – Esettanulmány

Tátrai Miklós, Halasi Tamás
Országos Sportegészségügyi Intézet, Sportsebészeti Osztály

Bevezetés: A musculus tibialis anterior ín izolált, fedett szakadása ritka kórkép. Az irodalomban csekély esetszámú 
közleményt olvashatunk. A betegek főleg idősebbek, általában 60-80 év közötti férfiak. A sérülés gyakran spontán, 
vagy minor traumára következik be. A szerzők többsége egyetért abban, hogy az ellátás aktív beteg esetében műtéti. 
Többféle műtétet leírtak, szinte mindegyikkel jó-kiváló eredményt értek el. Célkitűzés: Saját esetünk bemutatása. 
Módszer: Intézetünk ambulanciáján 2016. januárjában jelentkezett a 73 éves éves férfi beteg, teniszezést követő 
jobb láb fájdalommal, duzzanattal. A láb extensiója nem volt kivitelezhető, izomerő jelentősen gyengült. A felső 
ugróízület előtt ventralisan egy lágyrész terime volt tapintható. Röntgenfelvétel a törést kizárta. UH vizsgálattal 
a m. tibialis anterior ínának szakadását lehetett igazolni. MR felvétel a műtét előtt nem készült. AOFAS Hindfoot 
score preoperatív: 63. Ventralis metszésből a szakadt csonkot felöltöttük, majd az os naviculareba fúrt csont 
furatba behúztuk, a fonalakat az ellenoldali kortikális felett megcsomóztuk. Műtétet követően 4 hétre gipszrögzítést 
helyeztünk fel. Eredmények: A műtét technikailag könnyen kivitelezhető, és gyors eljárásnak bizonyult. A postoperatív 
4. héten a rögzítést eltávolítottuk, a gyógytornát megkezdtük. A mozgásterjedelem oldalazonos, izomerő mindkét 
oldalon megegyező, AOFAS Hindfoot score: 86. Következtetés: A musculus tibialis anterior ín fedett szakadása ritka 
kórkép, mely főleg idős korban következik be. Többféle műtéti eljárás ismeretes, jelentős különbség a posztoperatív 
eredmények szempontjából nem mutatkozott. Az általunk végzett műtét technikailag nem bonyolult, viszonylag 
gyorsan elvégezhető. Az AOFAS score rendszerben jelentős javulást értünk el, mely megegyezik, az irodalomban 
található adatokkal. Akut esetben a reinsertio elvégezhető.
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ORTOPÉD SZEKCIÓK – 06.23
1. Innovatív endoprotetika: primer csípő és revízió

2016. június 23. | 13:15-15:15 | Terem: Színházterem

A-0006
Költségmegtakarítás csípő revíziók esetén

Bucsi László, Jánvári Kristóf
Mozgásszervi Sebészeti Centrum, Ortopédia Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, 
Székesfehérvár

A költséghatékonyság manapság mindennapos követelmény kórházainkban, az intézményi controlling csoport, ezen 
keresztül a management hónapról-hónapra szorosan követi osztályos költségvetésünket. A csípő revíziók száma az 
elmúlt évtizedben drámai módon emelkedett országszerte annak minden költségével együtt, ugyanakkor sajnos az 
osztályos havi pénzügyi keret emelkedése szinte mindenhol akadozik. Létezik egy a hazai körülményeinket figyelembe 
véve igen költséghatékony technika a váparevíziók vonatkozásában, nevezetesen az “impaction bone grafting” 
cementes vápa használatával. Miután szerzők ismertetik a nevezett technika irodalmi hátterét, saját tapasztalataikról 
is számot adnak. Bemutatják váperevíziós eredményeiket a csont impactációs technika és cementes vápabeültetés 
után, ahol a költségeket minimalizálták a szakmaiság feladása nélkül. Szegmentális hiányok esetén titán hálót és 
vápakosarat is használtak a stabilitás érdekében. Anyag és módszer: 202 csípőrevízió utánvizsgálatát végezték 
el, 146 esetben aszeptikus váparevízó történt. 122 esetben használtak mélyhűtött homológ csontot impactáció 
céljából. (Csontimpactáció önállóan: 102 eset, kiegészítésként vápakosár használata: 15 eset, titán háló használata: 
5 eset) A betegek átlagos életkora: 66 (31-91) év, az átlagos utánvizsgálat ideje:6,3 (0,5-9,5) év volt. D’Antonio által 
leírt klasszifikációt használták a vápaderstrukciók osztályozására, a Harris pontrendszert a funkcionális eredmények 
értékelésére, valamint a radiológiai felvételeket vizsgálták még. Eredmények: Mind a funkcionális, mind a morfológiai 
eredmények szignifikáns javulásáról számolnak be középtávon a komplikációikat sem elhallgatva. Megbeszélés: A 
csontimpactációs technika mélyhűtött homológ csonttal és cementes vápabeültetéssel, adott esetben vápakosárral, 
vagy titán hálóval kiegészítve egy jó eredménnyel használható, biztonságos módszer. Mivel hazai körülmények között 
a homológ csont előállítása a csont bankokban szponzorált tevékenység, így kórházi szinten a nevezett technika 
költségvonzata minimális.

A-0104
Hogyan egyszerűsíthetjük a váparevíziókat a stabilitás és functio helyreállítása mellett?

Udvarhelyi Iván, Mátyás Viktor, Tácsik Balázs, Gábor Antal
Uzsoki kórház Ortopéd-Traumatológiai osztály Budapest

CÉLKITŰZÉS: Szerzők bemutatják az Uzsoki kórház Ortopédiai osztályán 2011 óta alkalmazott technikákat, melyeket 
kiterjedt vápa destructióval járó csípőprotézis revíziók során végeznek. Ismertetik a műtétek során szerepet 
játszó szempontokat implantátum választás, preoperatív tervezés vonatkozásában. Véleményezik a destructio 
függvényében alkalmazott augmentatiós és csontpótlás lehetőségeket. MÓDSZER: 2011. január és 2015. december 
közötti időszakban, 68 esetben végeztek jelentős vápa destructióval járó lazulás miatt revíziós műtétet, melynek 
során anterolateralis feltárást alkalmazva ültettek be revíziós cementnélküli vápát. A vápa revíziója a korábban 
preferált vápakosár és homológ csont graft (friss fagyasztott ill. liofilizált) alkalmazása helyett specialis felszínborítású 
(tantalum) cementnélküli implantátum alkalmazásával történik, melynek során a debridementet követően a marásból 
keletkező ASP antibiotikumos keverékével impactálva ültetik be a revíziós implantátumot. Indikációként a 3 cm-nél 
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kisebb proximalis destructiót és a 10 mm-es forgáscentrum elevatiót tekintették. Utókezelésben a terhelés megítélése 
esetfüggő, többnyire lábsúllyal, fél testsúllyal 3 hétig, ezt követően teljes testsúlyterhelés engedélyezett. Egyebekben 
a primer protetikánál alkalmazott protokollt követik. EREDMÉNYEK: Repositio után a primer stabilitás a szár proximalis 
destructio függvényében beállított szár anteversiónak megfelelően minden esetben megfelelő volt. A műtéti idő a 
korábbi átlag 117 perc helyett 63 percre rövidült. Szeptikus szövődmény ebben a csoportban nem fordult elő. Az első 
post-operatív napon az átlag csípő flexio 40 fok volt. Az utánkövetéshez HHS-t alkalmaztak független után vizsgálók 
közreműködésével. mely szerint a korábbi technikákhoz képest 12 % javulást észleltek KÖVETKEZTETÉS: A csípőprotézis 
revíziós műtétek során alkalmazott revíziós cementnélküli vápák elhanyagolható kompromisszum mellett fokozott 
korai terhelhetőséget és csökkent posztoperatív komplikációt és a műtéti technika tekintetében egyszerűsítést 
eredményeznek.

A-0100
Rotating Hinge knee systems in the revision of PJI after TKA

Zahár Ákos
HELIOS ENDO-Klinik, Hamburg Germany

Purpose: Prosthetic joint infection (PJI) of total knee arthroplasty (TKA) usually includes a complete removal of all 
hardware and infected soft tissues. Our clinic first implemented a distinct one staged approach in the early 1970´s, 
after mixing local antibiotics to cement. The purpose of this study was, to show 10 year results after our one-staged 
technique in the infected TKA. Methods: We included 70 patients undergoing a one staged exchange, after PJI of 
the knee to our investigation. All patients underwent a single stage exchange, using a rotating hinge type total knee 
implant. All patients were diagnosed by the strict diagnostic algorithm, including preoperative joint aspiration, CRP 
monitoring and bacterial cultures for 14 days. 46 patients were available for follow-up. This included HSS score and 
radiographs. End-point was defined as revision due to any symptom of PJI. Results: The average age of the patients 
at surgery was 79 years (60-91). The average follow-up time was 10 years (9-11). 13 patients (18.6%) died at the time 
of follow-up. 11 patients (15.7%) were lost to follow-up. 59 (84.3%) patients, including those who died, have been 
investigated in terms of infection control. 54 patients (91.5%) had no consecutive surgery following the one stage 
revision and the infection was under control. In 5 cases a recurrence of the PJI was detected and another septic 
procedure was indicated. Conclusion Our study results showed an overall infection control rate of 93% and good 
clinical results using our one-stage approach, which combines aggressive débridement of the collateral ligaments and 
posterior capsule with a rotating hinge implant

A-0001
Revíziós műtétek indikációjából levonható tapasztalatok Oxford Medialis térdízületi 
szánkóprotézis beültetést követően 178 eset kapcsán

Fabula János, John Va Faye
North East London NHS Treatment Centre,CareUK Goodmayes,Essex Egyesült Királyság

A előadás célja, hogy mediális szánkóprotézis beültetést követően revízióra került esetek tapasztalatain keresztül 
bemutassa az alkalmazott technika tanulságait, indikációs kritériumait, műtéttechnikai sajátosságait. Anyag, 
módszer: 2009. december és 2016. március között az előadás szerzője 178 Oxford mobile bearing mediális 
unicondiláris térdprotézis műtétet végzett. A primer indikáció mediális ízrésre lokalizálódó artrózis fájdalommal,a 
műtéttechnika a standard mediális Oxford mobile bearing térdprotézis műtéttechnika. A kórház saját adatbázisát 
(Proxima klinikai rendszer) és a Egyesült Királyság Nemzeti Artoplasztika adatbázisát összevetve kikerestük a revízióra 
került eseteket, azok indikációját áttekintettük és összehasonlítva a tárgyban készült irodalmi adatokkal probáltunk 
tanulságokat levonni. Eredmények: Oxford unicompartmentális térdprotézisnél az irodalmi adatok szerint korai 
revíziók okai az infekció,inszert diszlokáció,fájdalom, késői revíziók esetén lateralis artrózis progresszió,aszeptikus 
lazulás a leggyakrabbak. Saját esetünkben rövid (1-6 év) utánkövetés jön szóba. 178 térdprotézis beültetés után 4 
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esetről tudunk, amely revízióra került, ebből 3 revízió történt a NELTC-ben (6 beteg halálozott el). 2 esetben inszert 
diszlokáció történt (1 eset inszert csere,1 eset TEP konverzió), 1 eset fájdalom (un. unexplained pain), 1 esetben 
ismeretlen a revízió oka (utóbbi revízió más kórházban történt, ismeretlen indikációval, NJR adat). Infekcióról, 
lateralis progresszióról illetve aszeptikus lazulásról nem tudunk, mint revíziós ok. Az előadás az esetek rövid klinikai 
és képi dokumentációját mutatja be. Az esetekből számából levonható , hogy az összes esetszámra vonatkoztatva 2,2 
százalékban történt revízió (az irodalmi átlag 5-10 százalék revíziós átlagot mutat), a regiszter 3 éven belüli revíziós 
ráta adatai alapján a a ráta 1,3 ( nemzeti átlag 4,4). Megbeszélés: A saját tapasztalat megegyezik az irodalmi adatokkal 
, inszert diszlokáció szerepel mint leggyakoribb ok korai revíziók esetén , de ez az intraoperative flexiós és extenziós 
balansz technika nagyon körültekintő alkalmazásával javítható. Ebben a betegcsoportban a rendelkezésre álló adatok 
alapján mély infekció nem történt , ami egybevág az irodalmi adatokkal, mint a unicompartmentális protézis egyik 
nagy előnye TEP-el szemben. Aszeptikus lazulás és lateralis compartment artrózis nem jelentkezett, de itt a viszonylag 
rövid utánkövetési időnek van szerepe. A saját, artroplasztika regiszter és az irodalmi adatok azt mutatják, hogy 
alacsony revíziós ráta akkor érhető el, hogy aki ilyen műtétet végez annak legalább az összes térdprotézis számhoz 
viszonyitva minimum 20 %-át ezzel a technikával érdemes operálni.

A-0098
Merev térd konverziós műtétével szerzett tapasztalatunk két beteg kapcsán

Bejek Zoltán, Holnapy Gergely, Csercsik Rita
Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika

Merev csípő konverziós műtéte nagy kihívásnak számít. Ennél nagyobb kérdés a merev térdek protetizálásának 
lehetősége. Irodalmi adatok alapján ennek a lehetséges eljárásnak a szövődmény rátája igen magas, 20-50 % közötti, a 
műtét utáni rehabilitáció pedig igen hosszadalmas. Intézetünkben két beteg térdének konverziós műtétét végeztük el. 
Mindkettőjük anamnézisében poszt traumás arthritis állt. 45 éven férfibetegünk csaknem teljes ankylosisa az ismételt 
műtétek miatt spontán jött létre, 37 éves nőbetegünknél művi arthrodesist hoztak létre. Az előadás során a műtéti az 
alkalmazott feltárási technikát és a korai eredményeket, a két eset során szerzett tapasztalatainkat ismertetjük.

A-0087
Az extensor apparátus sérülésének ellátása a térdízület protetizálását követően

Kovács Gyula, Arany László, Bácsi Miklós, Janositz Gábor, Klára Tamás
Bács-Kiskun Megyei Kórház Ortopédiai Osztály

Az extensor mechanizmus sérülésének egyik lehetséges formája a patella ín szakadása. Az ín sérülése ritka 
szövődménye az ízület protetizálásának, de következményei az ízület sorsát tekintve drámaiak lehetnek. Gyakorisága 
az irodalomban 0.17-1.4%-ra tehető. A sérülés előfordulhat intraoperative, postoperative (akut valamint krónikus) 
formában. Vizsgálatunk során osztályunk 5 éves anyagát tekintettük át. Összesen 6 esetben észleltük az ín szakadását 
4 esetben a műtét utáni időszak akut szakaszában és két esetben később. Korábbi eseteink során 3 alkalommal az 
irodalomban leírt rekonstrukciót: primer varrat- tehermentesítő varrat alkalmaztuk. Eredményeink csalódást keltettek. 
Egyik esetben sem tudtuk biztosítani az extensor apparátus funkcióját, 2 esetben sebgyógyulási zavar, következményes 
infekció jelentkezett, mely folyamat vége a térdízületi funkció feláldozása, az ízület elmerevítése lett. 1 esetben a seb 
primeren gyógyult, a várt funkció elmaradása azonban nem okozott a betegnek problémát. A krónikus szakadást két 
esetben észleltünk, az elmaradt extensor funkció itt sem okozott a beteg számára jelentős szubjektív elégedetlenséget. 
A korábbi eredménytelen megoldási kísérleteinket követően az irodalmi adatok áttanulmányozása után 4. esetünkben 
semitendinosus (STD) graft felhasználásával végeztük az extensor apparátus helyreállítását Rigid-fix rögzítéssel. A 
műtét lépéseit előadásunkban részletesen dokumentáljuk. A beteg kedvezőtlen alkati sajátosságai ellenére (BMI 47) 
szövődménymentesen gyógyult, brace segítségével korlátoztuk az ízület mozgásait 6 hétig, könyökmankó segítségével 
tehermentesítettük. Aktív gyógytorna eredményeként 6 hetesen 0/90 fokos aktív térdfunkcióval bírt. Áttekintve 
az irodalmi adatokat és eredményeket választottuk betegünk extensor apparátusának a helyreállítására az STD-vel 
történő fixációt. Saját kedvező tapasztalatunk alapján ajánljuk a fenti megoldást a térdízületi protetizálását követő akut 
szakban jelentkező patella ín szakadásának a megoldására.
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A-0133
Roof step cut technika – a diszpláziás vápa protetizálása során klinikánkon alkalmazott 
vápatetőképzési módszer utánkövetése

Csernátony Zoltán1, Győrfi Gyula1, Huszanyik Gergely2, Manó Sándor3

1DEKK Ortopédiai Klinika; 2Kenézy Gyula Kórház Baleseti Sebészeti Osztály; 
3Debreceni Egyetem Biomechanikai Laboratórium

Célkitűzés: A diszpláziás vápa protetizálása során számos esetben előfordul, hogy a vápa oldalirányú kihúzottsága és 
sekély volta miatt a korábban alkalmazott vápatetőképzési eljárások nem teremtik meg az optimális feltételeket a 
vápa beültetéséhez. A szerzők által kifejlesztett, korábbiakban ismertetett roof step cut technikával a fenti nehézségek 
kiküszöbölhetőek. Szerzők előadásukban a DEKK Ortopédiai Klinikán végzett műtétek eredményeit elemzik és 
ismertetik. Módszer: 2008 óta szerzők DEKK Ortopédiai Klinikán a diszpláziás vápa protetizálása során 37 esetben 
(35 nő, 2 férfi) végeztek vápatetőképzést roof step cut technikával. Az átlagos utánkövetési idő 34,4 (3-117) hónap. 
Szerzők az elemzés során elvégezték az esetek preoperatív klasszifikációját, a posztoperatív röntgenfelvételeken 
értékelték a vápa graft általi fedettségét, az utánkövetés során vizsgálták a graftok beépülését, valamint elemezték 
az előforduló esetleges szövődményeket. Eredmények Szerzők a 37 esetből 13 esetben Hartofilakidis A, 21 esetben 
Hartofilakidis B, 3 esetben Hartofilakidis C típusú diszplázia miatt végeztek vápatetőképzést. 35 esetben cement 
nélküli, 2 esetben cementezett vápa került beültetésre, 18 esetben volt szükség stabilizáló csavar behelyezésére. A 
graft átlagosan a beültetett vápák 24 %-át fedi. Az utánkövetés során a röntgenfelvételeket értékelve minden graft 
beépült, graft felszívódást nem észleltek. Szövődmények közül sebgyógyulási zavart 3 esetben észleltek elhúzódó 
szeróma ürülés formájában, infekció nem fordult elő. 1 esetben steril vápalazulás, 1 esetben a protézis ficama miatt 
kényszerültek revíziós műtétet végezni. Minden beteg elégedett a posztoperatív eredménnyel. Következtetés: A roof 
step cut technika a diszpláziás vápa protetizálása során Hartofilakidis A, B és C típus esetén is alkalmazható, a kezdeti 
eredmények biztatóak, szerzők – amennyiben az intraoperatív helyzet úgy kívánja – továbbiakban is alkalmazzák a 
fenti vápatetőképzési technikát.

A-0082
Együlésben végzett kétoldali csípőízületi protézis beültetés

Böröcz István, Kincses Dániel
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Ortopédiai Osztály

Célkitűzés: A csípőprotézis beültetésekkel kapcsolatos irodalom szinte áttekinthetetlen, de a tendenciához, hogy 
ezen műtétekkel kapcsolatosan a kórházi tartózkodási idő a lehető legrövidebb legyen és a költségeket csökkenteni 
kell az egy ülésben végzett műtétek jól igazodnak. Magyarországon Udvarhelyi, Lakatos végeztek először egy ülésben 
kétoldali csípőprotézis beültetést. Szerzők igazolni szeretnék az egy ülésben végzett műtétek létjogosultságát. 
Módszer Az elmúlt 10 évben 14 (3-1-4-6) műtét történt 5 nő és 9 férfibeteg esetében. A betegek életkora a 15-64 
év között változott a műtét időpontjában. A leggyakoribb diagnózisok a combfejnecrosis és a Bechterew kór voltak. 
Ez magyarázza a magasabb férfi arányt. A beültetéseket minimalizált anterolateralis feltárásból végezték, külön 
izolálták a két oldalt. Nagyobb arányban alkalmaztak cement nélküli protéziseket és a gyors mobilizálást forszírozták. 
1-1 kifolyó draint, illetve Bellovackot alkalmaztak. A bőrt is felszívódó varratokkal zárták. Spinalis, illetve kombinált 
spinalis epiduralis érzéstelenítést alkalmaztak esetenként szedálással kombinálva. Eredmények: Az eredményeket 
nagyrészt retrospectív adatfeldolgozás alapján állították össze. Az átlagos műtéti idő az egyik oldali bemetszéstől a 
másik oldali bőrzárásig 150-160 perc (ebből az oldalcsere átlaga 20 perc), transzfúzió adására 30%-ban volt szükség. 
Egy részleges, időleges jobboldali nervus femoralis érintettség alakult ki. A betegek átlagosan 6 napot töltöttek 
a műtét után az operáló osztályon és 50%-a került rehabilitációs osztályra. Minden esetben visszatértek a műtét 
előtti tevékenységükhöz. Eddig ezen beteganyagban reoperáció, revízió nem történt. Következtetés: Az irodalom egy 
részében nagyobb, másik részében azonos szövődmény rátáról lehet adatokat olvasni, mint az egyoldali műtéteknél. 
Eseteinkben szövődményt emelkedést nem észleltünk. A jól motivált, fizikailag az egy ülésben végzendő műtétre 
alkalmas betegeknél eseteikben végzett beavatkozás nem járt nagyobb kockázattal, ezért továbbra is tervezik az egy 
ülésben végzendő csípőprotézis beültetéseket. Ezen műtétek OEP finanszírozását meg kell oldani.
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A-0146
Bikini metszésből végzett anterior minimal invazív csípőprotézis beültetés

Szabó István, Gimesi Csaba, Fekete András, Saab Nizar, Szebeni Edit, Zomborszky Márton
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztály

CÉKITŰZÉS: Tapasztalatainkat szeretnénk bemutatni a bikini metszésből történő minimál invazív anterior csípőprotézis 
beültetéssel kapcsolatban. Az előadásnak nem célja beteganyag bemutatása. MÓDSZER: Magyarországon elsőként 
kezdtük 2008. novemberében rutinszerűen alkalmazni a minimál invazív anterior csípőprotézis beültetést, melynek 
egyik változata a bikini vonalában végzett bőrmetszéses technika. A műtéthez egy speciális extenziós asztalt 
használunk, melynek segítségével lehetőség nyílik az izomleválasztás nélküli protézis beültetésre, egy, elülső 
feltárásból. A műtét során a gluteus mediust és minimust elkerüljük, melynek következtében az ezzel kapcsolatos 
postoperatív szövődmények csökkenésével lehet számolni. Az előadás során bemutatásra kerül az elülső feltárás 
elméleti és műtéttechnikai alapjai. EREDMÉNYEK: Hosszú távú eredményekről még nem tudunk beszámolni, de a 
rövid távú eredmények alapján megállapítható, hogy a rehabilitáció ezzel a feltárással gyorsabb, mint a hagyományos 
gluteus mediust és minimust érintő feltárások. Az instabilitásos szövődmény jelentősen csökkennek. Hangsúlyozandó 
azonban, hogy a műtét technikailag nehezebb és jelentős felkészültséget igényel. A minimál invazív csípő feltárásokra 
jellemző tanulási fázis hosszú, mely odafigyelést, képzettséget igényel a sebésztől a komplikációk elkerülése érdekében. 
KÖVETKEZTETÉS: Bár kezdeti úton járunk, de valószínűleg az elülső feltárásból történő minimál invazív csípőprotézis 
beültetést folytatni fogjuk tekintettel a bíztató kezdeti eredményekre.

A-0157
Minimál invazív anterior feltárás változatai, tippek, trükkök. Az elmúlt 8 év tanulságai

Szabó István, Szebeni Edit, Saab Nizar, Gimesi Csaba, Fekete András, Zomborszky Márton
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztály

Az elmúlt 8 év tapasztalatait szeretnénk bemutatni a minimál invazív anterior csípőprotézis beültetéssel kapcsolatban. 
Az előadásnak nem célja beteganyag bemutatása, hanem a feltárás különböző változatainak, a szövődmények 
elkerülésének és megoldásának szemléltetése. A szerzők 2008. novembere óta több, mint 700 esetben végeztek 
izomátvágás nélküli minimál invazív anterior csípőprotézis beültetést. Kipróbálták a különböző irodalomban leírt 
műtéti változatokat, extenziós asztallal és anélkül. Számos műtéttechnikai trükköt tanultak meg az ízület feltárásával, 
a vápa kialakításával kapcsolatban. A femorális komponens beültetéséhez a tok megfelelő technikájú felszabadítása, 
a femur kiemelése alapvető, mellyel kapcsolatban szintén számos tanulságot szolgáltatott az elmúlt időszak. A 
minimál invazív anterior feltárással a csípőprotézis műtéttechnikailag nehezebb és jelentős felkészültséget igényel. 
A tanulási fázis hosszú, mely odafigyelést, képzettséget igényel a sebésztől a komplikációk elkerülése érdekében. Az 
előadás során az alapvető trükkök és tippek kerülnek bemutatásra, melynek ismerete hasznos lehet a tanulási fázis 
lerövidítésére és a szövődmények megelőzésére.
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A-0076
Módosított minimál invazív anterolaterális feltárás csípő TEP beültetésnél

Mécs L, Nagy E, Sisák K, Tóth K
Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Ortopédiai Klinika

A minimál invazív csípő TEP műtétek ma már gyakoriak, különböző feltárásokat használnak a klinikumban. Ismert a 
minimál invazív posterior, posterolaterális, direkt laterális, kétmetszéses, anterolaterális és anterior feltárások. Ezek 
előnye, hátránya különböző. A cél nem a kicsi bőrmetszés, hanem a minél kisebb lágyrész károsodás, az izomzat 
megkímélése. Klinikánkon 2014 novembere és 2015 áprilisa között 24 módosított minimál invasív anterolaterális 
feltárásból végeztünk csípő TEP beültetést, 14 cementes, 10 cementnélküli műtét történt. Műtét során a beteg a 
hátán fekszik, így a végtaghossz könnyen megítélhető. A feltárás a csípő körüli izmok megsértése nélkül történik. Az 
acetabulum jól látható, az alsó végtagok a rutintól eltérő, új pozícionálásával elérjük, hogy a femur munkacsatornájának 
tengelye is kompromisszum nélkül látóterünkbe essen. Speciális feltárót, marót nem használunk. Vizsgálatunk során 
mértük a műtét alatti vérvesztést, a műtét hosszát, a műtét utáni vérvesztést, az osztályon töltött napok számát. Műtét 
előtt, után, 3, 6 hetes és 3 hónapos korban mértük a fájdalmat (VAS), a Harris hip score-t. Figyeltük a szövődményeket. 
Tapasztalataink alapján ezzel a műtéti feltárással a hagyományos laterális feltáráshoz képest szignifikánsan kisebb a 
vérvesztés, a tanulógörbe miatt a műtéti idő 15-20%-al hosszabb, a beteg gyorsabban rehabilitálható, így kb. 20%-kal 
csökken a kórházban eltöltött idő. Jelentős szövődményt nem észleltünk.

A-0141
Direkt anterior csípőízületi TEP beültetés csípő extenzió nélkül

Domán István, Moser Tamás, Shafiei Farid, Tóbi Zoltán, Koós Zoltán
Szekszárdi Balassa János Kórház Ortopédiai Osztály

Célkitűzés A direkt anterior feltárásból végzett csípőízületi TEP beültetés legelterjedtebben a műtőasztalhoz 
rögzített ú.n. „végtag pozicionáló” alkalmazásával történik. Az eszköz beszerzése költséges, ill. használata ritkán 
szövődményeket (pl. bokatáji törés) eredményezhet. Alternatív, ugyanakkor költségkímélő megoldás a hagyományos 
műtőasztalon a csípő extenziója nélkül végzett csípőízületi TEP beültetés. Módszer A Szekszárdi Balassa János 
Kórház Ortopédiai osztályán 2015. Október 01 és 2016 Február 29 között 80 betegnél végeztünk direkt anterior 
feltárásból TEP beültetést. 42 esetben a műtőasztal lábrészének részleges süllyesztésével, 38 esetben csípő extenzió 
nélkül történt a protézis beültetése. Ez utóbbi esetben a műtéteket a feltáráshoz kifejlesztett kampókkal és egyéb 
kiegészítőkkel, valamint egy, azonos oldalon elhelyezkedő asszisztenssel végeztük. A műtéteket követően vizsgáltuk 
a szövődmények előfordulását, a műtéti időt, a vérvesztés mértékét, az implantátum komponenseinek radiológiai 
helyzetét (vápadőlés, végtag hossz, szár varus-valgus helyzete), mobilizálás ütemét, ill. a kórházban töltött időt. A 
statisztikai értékeléshez kétmintás t-próbát alkalmaztunk. Eredmények Intraoperatív szövődmény egyik csoportban 
sem volt. Extenzió nélküli TEP beültetést követően egy esetben észleltünk átmeneti n. femoralis paresist. A műtéti 
idő, az intraoperatív vérvesztés mértéke, az implantátum radiológiai helyzete, valamint a betegek mobilizálásának és 
hazabocsátásának üteme tekintetében nem volt szignifikáns különbség az extenzió nélkül, ill. extenzió segítségével 
végzett TEP beültetés között. Következtetés Véleményünk szerint, megfelelő lágyrész felszabadítás esetén a csípőízület 
műtét alatti extenziója nélkül is bizonsággal végezhető az elülső feltárásból történő csípőprotézis beültetés. Kiegészítő 
eszközök birtokában egy asszisztens is elegendő a műtét elvégzéséhez
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A-0129
Cement nélküli csípőprotézisek rehabilitációja – mit tiltsunk és mit engedhetünk meg?

Duska Zsófia, Horváth Mária, Kerékgyártó Ágnes, Hangody László 
Uzsoki Kórház

Célkitűzés: A pressfit típusú csípőprotézisek térhódításának, valamint a minimál invazív beültetési technikának 
köszönhetően jelentősen felgyorsult a csípőprotézisek rehabilitációja, egyúttal egyre nagyobb különbséget láthatunk 
különböző intézmények, ill. különböző sebészek által javasolt rehabilitációs protokollokban. Célunk annak áttekintése, 
hogy mik azok a megszorítások a terhelés és a mozgásterjedelem vonatkozásában, amik szükségesek protézis 
beültetést követően rövid, és hosszú távon, és mi az, amit a fenti szempontok alapján korábban megengedhető 
az akcelerált, de biztonságos rehabilitáció szempontjából. Módszer: Osztályunkon 2010 és 2015 között 3120 
cement nélküli csípőprotézist operáltunk. Tekintettel arra, hogy a cement nélküli implantációink mindegyike 
pressfit technikával készült (aminél az azonnali terhelés nemcsak megengedett, hanem javasolt is), a protokoll 
a cementezett csípőprotézishez hasonlóan azonnali teljes terhelést engedett, segédeszköz védelme mellett. A 
primer segédeszköz-választást elsősorban a betegek izomstátusza, és általános állapota határozta meg (ez alapján 
javasoltunk könyökmankót, botot vagy járókeretet), és megfelelő izomkontroll esetén már korán (akár 2-3 hét után) 
engedtük a segédeszköz fokozatos elhagyását. Nehezebben mozgó, bizonytalan betegeinknél hosszabb segédeszköz-
használatot javasoltunk. Komolyabb tehermentesítést azon betegeinknél alkalmaztunk, akiknél a befogadó anatómiai 
viszonyok nem voltak megfelelőek, vagy a beültetés nem pressfit módon sikerült. A mozgásterjedelmet 6 hétig 
korlátoztuk: a 90 fokon túli flexiót, a középvonalon túli addukciót és a kirotációt tiltottuk. A fentieknél komolyabb 
mozgásterjedelmi korlátozást luxációs anamnézis esetén, ill. az ideálistól eltérő vápa, ill. szár állásnál javasoltunk. 
Eredmények: Beteganyagunk áttekintése során a korai postoperativ időszakban elszenvedett luxációk aránya alatta 
marad a nemzetközi irodalomban közölt adatoknak. A luxációt elszenvedett betegek egy részénél a betanított 
korlátozások figyelmen kívül hagyása, másoknál direkt trauma (elesés, baleset) okozta a problémát. A megengedett 
mozgástartományon belül észlelt ficamoknál műtéttechnikai hiba, ill. a megfelelő izomkontroll hiánya vezetett a 
dislocatióhoz. A radiológiai utánkövetés szerint az implantátumok dislocatiója (vápakimozdulás, szársüllyedés) 
elenyésző volt, és a radiológiai és klinikai adatok elemzése alapján inkább műtéttechnikai hibához volt köthető, mint a 
korai terheléshez. Következtetés: Tapasztalataink szerint a jó helyzetben beültetett vápa és szár esetén nem indokolt 
a fentieknél komolyabb korlátozás előírása. A korai terhelés nagyobb járásbiztonságot jelent. A segédeszköz korai 
elhagyása nagyobb szabadságot, és a normál aktivitásba, munkába való korábbi visszatérést eredményezi. Ugyanakkor 
fontos hangsúlyozni, hogy a segédeszköz választás ill. elhagyás mindig a beteg egyéb betegségei, mozgásszervi 
problémái ill. általános állapota figyelembe vételével kell, hogy történjen.
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2. Mozgásszervi alapkutatások

2016. június 23. | 13:15-15:15 | Terem: Panoráma terem

A-0121
Csontvelőből nyert, felnőtt típusú mesenchymalis őssejt koncentrátum lehetőségei a 
porcfelszínképzésben - korai klinikai tapasztalatok

Hangody László1,2, Vásárhelyi Gábor1,2, Hangody László Rudolf1,2, Pánics Gergely1,  
Hangody György Márk1,2

1Uzsoki Kórház, Ortopéd-traumatológiai Osztály/Semmelweis Egyetem, Traumatológiai Tanszék, 
Budapest; 2DrRose Ortopédiai Centrum, Budapest

Célkitűzés: A degeneratív mozgásszervi elváltozások kezelésének egyik új ígérete a felnőtt típusú mesenchymalis 
őssejtek felhasználása regeneratív célokra. A tényleges hatás kétséges - nem állnak még rendelkezésre kontrollált, 
prospektív stúdiumok, de esetismertetések, retrospektív értékelések, ipari törekvések már támogatják az esetleges 
használatot. A felnőtt típusú mesenchymalis őssejtek felhasználása az ízületi porcfelszínképzés egyik új lehetősége. 
Az előadás egy műtét során a csontvelőből eltávolított vérből szűréssel/sűrítéssel nyert, magas mesenchymalis őssejt 
tartalommal rendelkező derivátummal végzett porcfelszínképzés korai klinikai tapasztalatait és lehetőségeit mutatja 
be. Anyag, módszer: A BMAC (Bone Marrow Acquired Cell) támogatott porcfelszínképző technika néhány korai klinikai 
felhasználását mutatja be az előadás. Az esetek egy részében a microfracture technika elvégzése után beültetett 
Hyalofast biodegradábilis vázszerkezeten képződő regenerátum (AMIC technika) megerősítésére történt a beteg saját 
csontvelőjéből nyert vérből a mesenchymalis őssejtek koncentrációját eredményező kezelés után a sejtkoncentrátum 
beültetése. Eredmények: A kezdeti klinikai tapasztalatok kedvezőek. A technika megfelelően standardizált és megfelelő 
betanulás után jól illeszkedik a műtői gyakorlatba. A korai klinikai eredmények biztatóak, bár ilyen utánkövetési 
időszakban általában még hasonlóak a különböző porcfelszínképző technikákkal szerzett tapasztalatok. Megbeszélés: 
Az eddigi alapkutatások jó alapot teremtenek a felnőtt típusú mesenchymalis őssejtek felhasználására a különböző 
porcfelszínképzési technikák támogatásához. A technika költséges, de előrelépést jelenthet. További kontrollált 
stúdiumok szükségesek az eljárás tényleges értékének megítélésére.

A-0052
PRP 2.0 - a trombocitában gazdag fibrin szérum frakciójának hatása az artrotikus ízületi porc 
és csontsejtekre

Lacza Zsombor1,3, Hornyák István1, Simon Melinda1, Major Bálint2, Olga Kutén3,  
Vácz Gabriella1, Horváthy Dénes1, Vivek Jeyakumar3, Stefan Nehrer3

1Semmelweis Egyetem Klinikai Kísérelti Kutató Intézet, Budapest; 2Irgalmasrendi Kórház,  
Ortopédiai Osztály, Budapest; 3Donau Universität Krems, Zentrum für Regenerative Medizin und 
Orthopädie, Krems, Austria

CÉLKITŰZÉS A trombocitában gazdag plazma (PRP) a friss tudományos eredmények szerint jelentősen tudja 
csökkenteni az artrotikus ízületi panaszokat. Noha a hatást több kettős-vak prospektív vizsgálat igazolta, egyöntetű 
vélemény még nem alakult ki mivel a PRP egyes változatainak összetétele, sőt hatásmechanizmusa jelentősen eltérő 
is lehet. Felmerült, hogy a PRP nemcsak a porcsejtek regenerációját, hanem a szubkondrális csontot is aktiválja. 
Jelen munkánkban két PRP származéknak, a klasszikus módszerrel izolált PRP-nek és a trombocitában gazdag fibrin 
szérumának (SPRF) hatásait hasonlítottuk össze artrózissal érintett humán porc-, és csontsejteken. MÓDSZER A PRP-t 
és az SPRF-et egészséges önkéntes donoroktól levett perifériás vérből izoláltuk. Hat ml vért EDTA-s antikoagulálás után 
320 g-n centrifugáltunk, majd a felülúszót újra centrifugáltuk 1720 g-n és az alsó 1/3-ot izoláltuk, mint PRP-t, amelyhez 
heparint adtunk a spontán aktiváció gátlása céljából. Az SPRF preparálásához szintén 6 ml vért vettünk üveg csőbe, 
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amelyet anitkoagulálás nélkül 1720 g-n centrifugáltunk és a felülúszóban kialakuló fibrincsomót izoláltuk, majd annak 
folyadék tartalmát kipréseltük. Szubkondrális humán csontszövetet primér csípőprotézis műtét kapcsán az eltávolított 
combfejből izoláltunk, majd a szövetdarabokat sejttenyésztő médiumban életben tartottuk. A porcsejteket térdprotézis 
műtét kapcsán eltávolított szövetekből izoláltuk és 3-4 hétig tenyészetben szaporítottuk. Mindkét explant típuson a 
sejtek proliferációját vizsgáltuk natívan, illetve PRP vagy SPRF jelenlétében. EREDMÉNYEK Mindkét sejttípus esetében 
szükséges volt valamilyen szérum származék hozzáadása a tenyésztő oldathoz, amely nélkül a sejtek nem voltak 
képesek osztódni. Az általánosan használt bovin szérumhoz képest a porcsejtek esetében a PRP kétszeres, míg az SPRF 
közel háromszoros proliferációt tudott kiváltani. A csontszövet eredetű sejtek esetében hasonló megfigyelést tettünk, 
mind a PRP, mind az SPRF elősegítette a sejtosztódást, viszont az SPRF volt csak az amely ezt még a károsodásnak kitett 
csont explantátumokon is képes volt fenntartani. KÖVETKEZTETÉS Mindkét trombocitában gazdag szérum származék 
képes volt jelentősen javítani az artrotikus porc és csontsejtek szaporodását in vitro, a két hasonló preparátum közül az 
SPRF hatása jelentősen felülmúlta a hagyományos PRP hatását. A kutatást az OrthoSera GmbH támogatta.

A-0135
Az arab és a kaukázusi populáció porcszerkezetének összehasonlítása

Berta Ágnes1, Vásárhelyi Gábor1, Felszeghy Szabolcs2, Yacine Zerguini3, Hangody László1

1Uzsoki Utcai Kórház, Ortopéd-traumatológiai Osztály, Budapest; 2Debreceni Egyetem,  
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Debrecen; 3Clinique Chahrazed,Département Médecine et 
Traumatologie du Sport, Cheraga, Algeria;

Célkitűzés: A kutatás célja az arab és a kaukázusi populáció lehetséges porcszerkezetbeli különbségeinek kimutatása 
volt, és az eredmények felhasználása a modern porcpótló eljárások továbbfejlesztéséhez. A kutatás résztvevői saját 
beteganyagukon azt a megfigyelést tették (nem közölt adatok), hogy a két népcsoportban ugyanakkora terhelésre, 
károsodásra, eltérő időben jelentkezik térdízületi arthrosis. Az arab populációban hosszabb ideje fennálló térdízületi 
eltérések esetén is csak jóval később alakul ki a porcszövet degenerációja. Ez a megfigyelés felvetette annak a 
lehetőségét, hogy a különbségek lehetnek a porcízület szerkezetében, és erre alapozva érdemes a két különböző 
populáció térdízületi hyalin porcát tüzetesebben megvizsgálni, összehasonlítani. Ugyan számos publikáció beszámol 
arról, hogy az osteoarthrosis előfordulási gyakorisága és súlyossága eltérő a különböző demográfiai csoportokban, 
tudomásunk szerint mostanáig nem jelent meg olyan tanulmány, amely során két, fajta szinten örökléstanilag is 
különböző népcsoportban az ízületi porc szerkezetére vonatkozó összehasonlító szövettani, hisztokémiai vizsgálatokat 
végeztek volna. Módszer: A kutatás során 25 kaukázusi (Uzsoki Utcai Kórház, Ortopéd-traumatológiai Osztály, Budapest) 
és 23 arab etnikumú (Clinique Chahrazed, Département Médecine et Traumatologie du Sport, Cheraga, Algeria) 
betegnél történt biopszia vétel. A biopszia vétele a medialis femur condylusból, közvetlenül a linea terminalis alól, az 
ízületi felszínre merőleges irányban történt. A biopsziás osteochondralis hengerek átmérője 2 mm, hossza 10mm volt. 
A kutatásba olyan betegek kerültek bevonásra, akik rutin arthroscopos térdműtétre kerültek előrejegyzésre meniscus 
és/vagy porcsérülés és/vagy elülső keresztszalag pótlás miatt és a beleegyező nyilatkozat és a betegtájékoztató 
aláírásával ehhez hozzájárultak. A biopsziás mintavételen kívül a következő vizsgáló módszereket alkalmaztuk: fizikális 
vizsgálat, kétirányú röntgenfelvétel, ICRS Cartilage Injury Evaluation Package klinikai pontrendszer felvétele A minták 
szövettani elemzését a Debreceni Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetében végzik: hisztokémiai, 
immunohisztokémiai szövettani vizsgálat, a szövettani mintákról készült felvételek számítógépes elemzése, vizsgálat 
polarizációs mikroszkóppal. Eredmények: A szövettani elemzés eredményei még nem elérhetőek, a végső összesítés 
április végéig készül el. Következtetés: A nem degeneratív úton kialakult, teljes vastagságú porckárosodások, fokális 
osteochondralis defektusok komoly panaszokat okozhatnak. A modern porcpótló technikák célja, hogy a defektus 
területén az üvegporc szerkezetével megegyező minőségű és összetételű fedést hozzanak létre. A számos technika 
közül a tissue engineering, vagy szövetpótlás is egy potenciális módszer a porcszövet pótlására, melynek során 
a porcsejteket human mesenchymalis őssejtekkel, vagy a beteg saját porcsejtjeivel pótolják, míg a szövet közötti 
állományt úgynevezett scaffoldokkal helyettesítik. A mesterséges szövet beültetése után a sejtek fokozatosan lebontják 
a scaffoldot, és helyette elkezdik termelni a saját, jellemző extracelluláris mátrixukat, így létrehozva a komplex szövetet 
Feltételezésünk szerint a két népcsoport porcszerkezetét összehasonlítva fellelhetőek lesznek olyan mikroszkopikus 
különbségek, amelyek felhasználhatóak lehetnek a scaffoldok szerkezetének tökéletesítésére, és így lehetővé tennék 
egy még kiválóbb minőségű, üvegporc-szerű szövet létrehozását az osteochondralis defektusok területén.
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A-0062
Improvement of Gait after Hip Arthroplasty during 3 Week Rehabilitation

Schmid Oskar1,2, Nathaniel Melling3, Bernd Kladny4, Than Péter2

1Überörtliche Gemeinschaftspraxis Nittenau-Oberviechtach, Asklepiosklinik Oberviechtach, Brucker Str. 
18, D-93149 Nittenau; 2University of Pécs, Medical School, Department of Orthopaedics; 3University 
Medical Center Hamburg – Eppendorf, Martinistrasse 52, 20246 Hamburg, Germany; 4Fachklinik 
Herzogenaurach, In der Reuth 1, 91074 Herzogenaurach, Germany

Introduction: 3D gait analysis is not yet a standard tool in evaluation of ambulatory improvements after hip 
arthroplasty, although available since the mid-1970s. Newer high resolution 3D-analysis could reveal minor alterations 
during the rehabilitation process after surgical intervention. Methods: We analysed 25 patients (14 female, 11 
male, mean 67.24 years, SD 8.49 years, 42 - 86 years) for the first time in the mean 29.0 days (SD 4.04 days) after 
unilateral hip arthroplasty using 3D gait analysis on a walkway. They were all able to walk without crutches and the 
Harris-Hip-Score(HSS) was analysed at the first and the second examination. A standard in-patient rehabilitation 
programme was used incl. physiotherapy and medical training for nearly 3 weeks. The mean time between first and 
second examination including gait analysis was 16.44 days (SD 2.66 days). The albavision™ 3D Motion System (single-
frame-single-plane-calibration) and GaitLab™-Software were used for 3D gait analysis using 15 reflective markers on 
the skin. Wilcoxon signed-rank test was used to compare the arthroplasty hip to the contralateral side. Results and 
conclusions: The first analysis before rehabilitation programme unveiled a HHS of 65.48 points (mean, SD 10.89) with 
a highly significant increase to 87.32 points (SD 7.35, p<0.001) at the second test. The HSS-Pain-Score also improved 
markedly by 5.76 points (mean, p<0.001) as well as the HSS-Function-Score by 15.76 points (p<0.001). The 3D gait 
analysis revealed highly significant increase in stride and step length (mean 0.07 m and 0.13 m,p<0.001), stand- or 
swing phase of the treated hip did not show any significant improvement during rehabilitation, while the non-treated 
side did (p<0.001). On the arthroplasty side the walking-speed increased by 0.19 m/s as well as the cadence by 7.5 
steps/min (p<0.001). As expected, the 3D gait analysis unveiled a remaining significant difference between the hip 
treated with arthroplasty and the contralateral hip during the complete period of rehabilitation considering the 
Extension-Flexion-ROM (30.31 degrees in the treated hip and 42.05 degrees in the contralateral hip) measured 
during walking at the second examination (p<0.001). The ROM of the treated hip increased highly significantly by 
3.75 degrees (p<0.001). The pre-operatively present flexion-contraction of the operated hip was highly significantly 
improved by 5.27 degrees (p<0.001) due to success of the rehabilitation programme. Therefore, 3D gait analysis is a 
valuable tool to reveal early changes in joint motion after surgical intervention in order to improve/monitor/facilitate 
the rehabilitation process. Thus, we recommend 3D gait analysis at the beginning and end of each rehabilitation 
programme as a further tool to improve patient/hip arthroplasty outcome.

A-0011
A kerámia felszínek és fej használatának tribológiai összehasonlítása osztályunkon

Gunther Tibor, Mihalik Gusztáv
PAMOK Traumatológiai, Orthopaediai és Kézsebészeti Szakmacsoport Orthopaediai Osztály, Győr

Az emelkedő számú protézis beültetések mellett egyre nagyobb problémát jelent a protézis lazulás kérdése. Az aktívabb 
betegeknél kimutathatóan növekszik a polietilén kopástermékek száma. A 70 év feletti betegek aktivitása csak 20%-
kal marad el az 55 évesekétől. Az egész világon a 65 év felettiek száma évente 1%-kal emelkedik. Felmérésünk célja, 
hogy rtg képen kimutatható előnye van-e a kopás szempontjából a drágább, de kisebb kopás terméket leíró kerámia 
felszínnek, felszíneknek a csípőízületi protetikában. Osztályunkon elsősorban a fiatalabb betegeknél törekszünk 
megfelelő, alacsony kopásterméket adó felszínek használatára. Anyagunkban 56 esetben használtunk kerámiafejet 
és 9 esetben kerámia - kerámia felszíneket csípőprotézis beültetés során. Rtg felvételeken mértük a fej centrális 
helyzetét, ebből következtethető kopás mértéket és külön vizsgáltuk a vápa illetve a szár körüli osteolysis kiterjedését. 
Eredményeinkben a kerámia felszíneken nem tudtunk kimutatni érdemi kopást, bár a kihordási idő is csak átlagosan 
4.2 év volt ebben a csoportban. A kerámia fejjel beültetett, de polietilén vápával párosított protézisek esetében mivel 
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különböző cégek protéziseiről volt szó ezért alcsoportokat kellett vizsgálnunk. Két gyártó esetében minimális kopást 
tudtunk csak kimutatni, de egy gyártó esetében 4 éven belül kerámia fej használata mellett is nagyon nagy mértékű 
(átlagosan 2.3 mm-es) vápakopást találtunk. Ezekben az esetekben a vápakörül kifejezett osteolysis volt látható. A 
svéd arthroplasztika regiszter alapján a revíziók 70%-a aszeptikus lazulás miatt következik be. Kimutatható, hogy az 
55 év alatti betegek csípőprotézis túlélésében a polietilén kopás a revízió időpontja szempontjából a kulcstényező. 
Tapasztalataink alapján a kerámia fej önmagában nem okvetlenül biztosítja az alacsonyabb kopásterméket. Jelentős 
szerepet játszik a highly crosslinked polietlén vápa a kopás csökkentése szempontjából. Ezen felül külön érdemes 
elgondolkozni azon, hogy különböző sterilizálási eljárások mennyire befolyásolják egy-egy vápa kopását, túlélését.

A-0049
A gyermekkori gerincdeformitások és az ortodonciai eltérések együttes előfordulásának és 
kapcsolatának vizsgálata

Prommer Katalin1, Punyi Réka1, Varga-Homola Zsuzsanna2, Fábián Gábor2, Fórizs Etelka3, Marlok Ferenc1

1Salus Orthopedtechnika Kft.; 2Semmelweis Egyetem Gyermekfogászati és Fogszabályozási  
Klinika; 3Dentiform Kft.

Kutatásunk célja, hogy felmérjük a magyar populáción belül a gyermekkori gerincdeformitások és az ortodonciai 
eltérések együttes előfordulásának gyakoriságát, különös tekintettel az aszimmetriákra és az állkapocsízület 
rendellenességeire. Vizsgálatunkban 289, 4 és 24 éves kor közötti páciens vett részt (átlagéletkor: 14,1 év), 46 fiú és 
243 lány. Az eddig kapott kezelés alapján a vizsgált személyeket négy csoportba osztottuk: 1: nem kapott kezelést 
(32 gyermek), 2: gerincdeformitása miatt már kezelésben részesült (154 gyermek), 3: fogszabályozó kezelésben 
részesült (23 gyermek), 4: mindkét típusú kezelésben részesült (79 gyermek). Az alábbiakban közölt eredmények a 
2-es csoportra, azaz a csak gerincdeformitás miatt kezelt páciensekre vonatkoznak. Alkalmazott kutatási módszerek: 
kérdőíves vizsgálat, fizioterápiás állapotfelmérés (a testtartás és az aszimmetriák vizsgálata a tér mindhárom síkjában), 
a gerincről álló helyzetben készült anteroposzterior és szagittális irányú röntgenfelvételek kiértékelése, intraorális 
vizsgálat (a fogak helyzetének, az állcsontok viszonyának és a nyelés módjának vizsgálata), a temporomandibuláris 
ízület vizsgálata. Eredményeink szerint az átlagnál magasabb százalékban fordul elő ortodonciai anomália az idiopátiás 
scoliosisos gyerekeknél (81,5%). Gyakoribb a disztálharapás (58,8%), és azon belül is nagyon magas az egyoldali 
eltérések száma (26,3%). Nagy arányban fordul elő középvonal eltérés (48,8%) és állkapocsízületi probléma (30,5%). 
Konklúzióként elmondható, hogy gyakori a két elváltozás együttes előfordulása, és kiemelkedően nagyszámú az 
aszimmetrikus ortodonciai eltérések megjelenése a gerincdeformitással rendelkező gyermekek körében. A további 
összefüggések pontos felderítésére vizsgálatunkat jelenleg is folytatjuk. Célunk az, hogy kutatásunk eredményeire 
támaszkodva elérjük Magyarországon a két szakterület szorosabb együttműködését, ezáltal az eltérések minél korábbi 
életkorban való kiszűrését, és kezelésük mielőbbi megkezdését.

A-0070
Fiatalkori idiopátiás scoliosis műtéti korrekciója kapcsán jelentkező harapásmintázat-
változás vizsgálata

Váncsodi József1, Boros Dániel1, Benke Beáta2, Kühn Maria2, Fülöp Szilvia1, Vermes Csaba1

1PTE-ÁOK Ortopédiai Klinika, 2PTE-ÁOK Fogászati és Szájsebészeti Klinika

CÉLKITŰZÉS: A testszimmetria és harapásmintázat között összefüggés feltételezhető. Vizsgálatunk a harapásmintázat 
változására, detektálásának és vizualizálásának lehetőségére fókuszált, idiopátiás scoliosis műtéti korrekciója előtt, 
illetve azt követően. MÓDSZER: Vizsgálatunk alanyait a PTE-ÁOK Ortopédiai Klinika beteganyagából választottuk ki, az 
idiopátiás scoliosis diagnózissal operációra előjegyzett betegcsoportból. A kontroll csoportot ismert musculosceletalis 
eltérések nélküli alanyok képezték. A harapásmintázat és az occlusio vizsgálata során a Zebris Jaw Motion-Analysis-
System® segítségével funkcióanalitikai vizsgálatokat végeztünk: meghatároztuk a két állkapocs anatómiai viszonyát, 
illetve az azokban bekövetkező mozgásokat, a korrekciós scoliosis műtét előtt és a műtétet követően 7-12 hónappal. 
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EREDMÉNYEK: Vizsgálataink során preoperatív (n=14), illetve az operációk kontrollvizsgálataihoz igazított posztoperatív 
(n’=11) méréseket végeztünk, amely mérések során eredményeinket adatbázisba foglaltuk. Megállapítható volt, hogy 
a harapásmintázat változik a scoliosis korrekciót követően. A mérések során számos problémával szembesültünk, 
amelyek az alacsony mintaszámból, a mérőberendezés rögzítését akadályozó egyedi fogmintázatokból, illetve a 
változékony compliance-ből (elsősorban hozzátartozóké) adódtak. Mindezek ellenére vizualizálható harapásmintázat-
változást detektáltunk a posztoperatív időszakban. KÖVETKEZTETÉS: A módszert alkalmasnak találtuk a malocclusio 
változásának rögzítésére és vizualizálására. Összefüggést találtunk az operatív gerinckorrekció, illetve az occlusio 
változása között. Eredményeink alapján a vizsgálatunkat folytatjuk, ezzel is növelve a mintaszámot, amely pontosabb 
eredményekkel, messzemenőbb következtetésekkel szolgálhat.

A-0042
Sacrectomia utáni non-rigid lumbopelvicus stabilizációs rendszer hatása a csontos 
remodellációra

Éltes Péter Endre1,2, Lazáry Áron1, Damien Lacroix3, Varga Péter Pál1

1Országos Gerincgyógyászati Központ, Budapest; 2Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, Budapest; 
3Department of Mechanical Engineering, INSIGNEO Institute for in Silico Medicine, The University of 
Sheffield, UK

CÉLKITŰZÉS A chordoma egy kemo- és sugárterápia rezisztens daganat. Az optimális, hosszú távú onkológiai 
eredmények érdekében, a sebészi beavatkozás során en bloc resectio elvégzése szükséges. A beavatkozás kulcseleme 
a széles, onkológiai határokon túli rezekciós felszín elérése. A műtétet a világon mindössze néhány centrumban végzik, 
a kiemelt műtét technika nehézségek miatt. Az Országos Gerincgyógyászati Központ azon kevés intézmények közé 
tartozik, amelynek nemzetközileg elismert tapasztalata van az en bloc sacrectomiák területén. Az Intézethez fűződik 
azon műtéti technika kidolgozása, mely lehetővé teszi, hogy a lumbális gerinc és a medence közt újra teherviselő 
kapcsolat jöjjön létre. Ezen beavatkozás egyik kulcselemét képező stabilizációs rendszert Closed Loop-nak nevezzük. 
Munkánk során célul tűztük ki a Closed Loop rendszer non-rigiditásának a vizsgálatát, és összefüggést kerestünk a non-
rigiditás és a csontos fusio folyamata közt. MÓDSZER Retrospektíven elemeztük egy sacralis chordoma miatt, en bloc 
sacrectomián átesett 41 éves férfi beteg postoperatív CT vizsgálatainak képanyagát. A vizsgált időszak 6 évre terjedt 
ki, ezen idő alatt 13. CT vizsgálat készült. A vizsgálatok képanyagát felhasználva 13 db. háromdimenziós (3D) modellt 
készítettünk a Closed Loop stabilizációs rendszernek megfelelően. Kidolgoztunk egy eljárást, melynek segítségével 
a bal oldali medencecsont geometriáját referenciának tekintettük, így lehetővé vált a 13 modell közös koordináta 
rendszerben való elhelyezése, és összehasonlítása. A medence lapátok és a lumbális gerinc közt létrejövő csontos 
fúziónak megfelelően, minden CT vizsgálatból kiválasztottunk azonos régióból egy axiális képet. A képek alapján 
kétdimenziós (2D) voxel alapú végeselem modellt hoztunk létre, figyelembe véve a sugárelnyelés következtében a 
szürkeskálának megfeleltethető csontdenzitást. A 2D-s végeselem modellekben a csontsűrűséget egy 10 kategóriás 
színkód skálán jelenítettük meg. EREDMÉNYEK A stabilizációs rendszer 3D modelljeit összehasonlítva vizualizáltuk és 
számszerűsítettük a rendszer 6 éven át követhető deformitását. Az implantátum titániumból készült, ennek ellenére 
jelentős alakváltozást észleltünk. Végeselem modellek segítségével számszerűsítettük a csontos átépülés folyamatát, a 
vizsgált időszaknak megfelelően. A Closed Loop rendszer non-rigiditása által erőelnyelő szerepet tölt be a gerincoszlop, 
és a medence közti erőátvitelben KÖVETKEZTETÉS Eredményeink alapján megfigyelhető, hogy a postoperatív második 
évben kialakult csontos lumbopelvicus összeköttetés ellenére, a rendszer tovább deformálódik, és ezzel párhuzamosan 
a csontos fusio remodellációja is folytatódik. Vizsgálatunk előtanulmányként szolgál, komplex végeselem modellek 
megalkotásához. A tervezett modellek segítségével további, a szakirodalomban leírt és elismert lumbopelvicus 
stabilizációs rendszereket hasonlítjuk össze, biomechanikai szempontból.
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A-0071
A Marfan betegség diagnosztikája EOS 2D-3D vizsgáló módszerrel

Fonay Valér, Kérő Gábor
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Ortopédiai Klinika

Célkitűzés A Marfan betegség súlyos kötőszöveti elváltozásokat okoz, Magyarországon 2-300 embert érint, 
az életkilátásokat súlyosan befolyásolja. Korai felismerése fontos, mert az egyéb súlyos elváltozások mellett a 
fenyegető aorta aneurysma ruptura halálozása közel 100%-os. Diagnosztikája nehéz, a GHENT kritériumok szerint a 
20 diagnosztikus pontszámból 7 megléte szisztémás érintettséget jelent. Ebből 1 pontot jelent a scoliosis, 2 pontot 
a protrusio acetabuli megléte. Klinikánkon rutinszerűen alkalmaztuk az EOS 2D-3D alacsony sugárdózisú teljes 
test szkennert, főleg a scoliosis diagnosztikájára. Felmerült a kérdés, hogy az EOS készülék alkalmas -e a scoliosis 
mellett a protrusio acetabuli vizsgálatára, s találunk-e súlyos scoliosis mellett jelentős protrusiót is. Módszer A 
scoliosis előfordulásának 3 jellemző korosztályából végeztünk vizsgálatokat, a scoliosis identifikálását a Cobb-szerinti 
méréssel végeztük, a protrusio acetabuli mérésére 2D módban hagyományosan lemértük az X’X távolságot, majd 
a Wiberg szerinti CE értéket, majd 3D módban a CE érték ismételt meghatározását végeztük el. Eredmények 186 
súlyos scoliosisban szenvedő betegnél szignifikáns gyakorisággal /23%/ találtunk súlyos protrusiót, a legfiatalabb 
korosztályban 19%-os gyakorisággal, de később ez az arány 68%-ra emelkedik. A 2D mérések szignifikánsan korrelálnak 
a 3D mérésekkel. Következtetés A súlyos scoliosisos betegeknél szignifikáns arányban megjelenik a protrusio acetabuli, 
mely a rutinszerűen végzett EOS vizsgálattal könnyen szűrhető, kiegészítve egyszerű fizikális jelekkel a GHENT 
kritériumok szerint felállítható a Marfan betegség diagnózisa. További vizsgálatokkal, kezeléssel a beteg életét súlyosan 
veszélyeztető betegségek előzhetőek meg.

A-0074
3D rétegnyomtatás szerepe az ortopédiai műszerpark fejlesztésében

Bodó László1, Hangody László1, Vásárhelyi Gábor1, Pánics Gergely1, Pap Károly1, Jórász Zsolt2, Falk György3

1Uzsoki Kórház Ortopéd-Traumatológia; 2Bethesda Gyermekkórház Sebészet; 3Varinex Zrt.

Az implantátumok tervezésekor használt rétegnyomtató módszert, mikor UV fényre szilárduló műgyanta rétegekből 
lehet felépíteni 3D szilárdtesteket, akár 15 mikrométer rétegvastagságú felbontással, hat évvel ezelőtt prezentáltuk 
a Pécsett megrendezett Ortopéd Kongresszuson. A technika fejlődésével manapság már műanyag por lézer fénnyel 
történő összeolvasztásával is lehet rétegről rétegre felépíteni a modelleket, méghozzá olyan műanyagokból, melyek 
erősek, mechanikai tulajdonságaik alapján szerszámok készítésére is alkalmasak. Az ortopédiai implantátumok 
beültetéséhez számos szerszám szükséges, ezek fejlesztésekor többszöri módosítás során szokott kifejlődni a 
jól működő szerszám. Ezek szerszámacélból történő legyártása időigényes és drága. Az egyes módosításokat 
nagyságrenddel gyorsabban és olcsóbban tudjuk legyártani a 3D rétegnyomtatás módszerével, akár fémporrak kevert, 
hőálló múanyagból is. Fejlesztéseink konkrét lépésein keresztül kívánjuk a módszer előnyeit bemutatni, a Tensofix 
térdízületi szalagrögzítő implantátum fejlesztésekor szerzett tapasztalataink alapján. Alapanyagok szempontjából 
fontos, hogy a rendelkezésre álló műanyag biokompatibilis. A közeljövőben tisztán fémpor /biokompatibilis ötvözetek/ 
felhasználása is elérhetővé válik, nem csupán kísérleti szinten, hanem ipari méretekben is.
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A-0081
Új módszer a vállízületi propriocepció mérésében

Schmidtka-Várnagy Anna, Kovács Beáta, Drajkó Balázs, Gresits Orsolya, Krausz Kornélia, Antal Imre, 
Skaliczki Gábor
Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika, Budapest

Célkitűzés: A propriocepció jelentőségét és az ezt fejlesztő tréningek létjogosultságát a vállízületi instabilitással 
összefüggésben számos tanulmány bizonyította. Egy-egy beteg propriocepciójának mérésére több módszer ismeretes, 
ezek azonban néha egymásnak ellentmondó adatokat közölnek, pontatlanok, vagy nehezen kivitelezhetőek. A 
mérés ugyanakkor fontos lenne, mert lehetőséget adna arra, hogy a vállbetegek rehabilitációját pontosabban 
utánkövethessük. Célunk ezért egy olyan objektív, gyors és funkcionális mérési módszer kidolgozása volt, mely 
alkalmas a vállízület propriocepciójának mérésére. Módszer: A mérésekhez a SE Ortopédiai Klinika járáslaborjának 
Vicon típusú, hat kamerás mozgáselemző rendszerét használtuk, az új vizsgálati módszer kalibrálását 10 egészséges 
önkéntesen végeztük el (N= 10, átlagéletkor: 34,9±8 év). A mérések során a kamerák az alanyokon meghatározott 
anatómiai pontokra helyezett markerek segítségével érzékelték a mozgásokat. A vizsgálati alanyoknak egy előre 
meghatározott ízületi helyzetet kellett reprodukálniuk álló helyzetben, csukott szemmel szagittális, frontális és 
lapocka síkban, valamint fekvő helyzetben, szagittális síkban. Az elemzés során a rendszer mindig az első, felszólítással 
beállított helyzethez viszonyította a későbbi próbák eredményét. Az eredményeket az eredetileg beállított pozíciótól 
való eltérések abszolút értékeinek átlagával (aTPE: abszolút target position error), az eltérések iránytól függő átlagával 
(cTPE: constant target position error), valamint az egymás után következő pozíciók előzőhöz képest észlelt eltéréséinek 
átlagával jellemeztük (IRE: inter-repetition error). Eredmények: Méréseink alapján a különböző mozgássíkokban mért 
átlagos aTPE értékek 2,1 és 5,4, a cTPE értékek -1,6 és 4,5, az IRE értékek 0.07 és 1,7 között váltakoztak. Az elevációban 
mért aTPE és cTPE értékei a betegek jobb és bal oldala között nem különböztek szignifikánsan egyik síkban sem. 
A domináns, nem domináns oldalak között mért IRE-ban frontális síkban 30 fokos elevációnál, és szagittális síkban 
60 fokos elevációnál találtunk szignifikáns különbséget. Következtetések: Eredményeink – az irodalmi adatokkal 
összhangban - azt igazolják, hogy a videokamerával végzett mozgáselemzés alkalmas a vállízületi propriocepció 
mérésére, ezáltal jól használható vállbetegek rehabilitációjának utánkövetésére.

A-0123
Changes in Muscular Activity and Gait during Celecoxib-Therapy

O. Schmid1,2, K. Trotnow1, Than P.2

1Überörtliche Gemeinschaftspraxis Nittenau-Oberviechtach, Asklepiosklinik Oberviechtach, Brucker Str. 
18, D-93149 Nittenau; 2University of Pécs, Medical School, Department of Orthopedics

Introduction: Instrumented gait analysis proved to be a precise tool in order to reveal minor changes in ambulatory 
gait. It is not yet a standard tool in evaluation of ambulatory improvements. A former pilot study showed the benefit of 
a drug-therapy using the Cox-2-inhibitor Celecoxib. It helped patients to achieve better walking abilities. We evaluated 
the changes in muscular activity and gait velocity during a four week period of drug - administration. Methods: We 
analysed 44 patients (22 female, 22 male, mean 60.3 years, SD 10.6 years, 38 - 79 years, BMI 25.5) in a double-blind-
set-up. All patients had ACR class II unilateral osteoarthritis of the hip. An intake of Celecoxib 200 mg (once a day) in 
22 patients and of placebo (once a day) in 22 patients were observed for 4 weeks. All patients could walk without any 
crutches on a treadmill. The treadmill was able to self-adapt to the natural walking speed of each individual patient 
using ultrasound sensors. The measured treadmill speed was therefore the natural walking speed of the patient. 
The albavision™ 3D Motion System in conjunction with biovision EMG sensors were used for gait analysis. A thereto 
connected F-Scan System evaluated the walking speed of the patients. EMG measurements were performed on 
following muscles: M. vastus medialis, M. vastus lateralis, M. rectus femoris, M biceps femoris and M gluteus medius. 
The analysis of covariance (ANCOVA) was used for the statistical evaluations. Results and conclusions: No adverse 
drug-events were recorded during the four weeks period. The walking speed increased after 4 weeks therapy in the 
verum group (Celecoxib intake) by 0.16 m/s to 0.66 m/s (2.38 km/h). The placebo group revealed only an increase by 
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0.03m/s. The difference of 0.36 km/h between verum and placebo group was significant (p=0.04). The biggest muscle 
areal of the quadriceps - the M. vastus lateralis on the osteoarthritis affected side changed positively the on-set 
during the gait cycle (p=0.04). The Standard deviation of the action period in M. vastus lateralis and medialis altered 
significantly (p=0.03). Also the muscles at the non-affected side modified their actions for a more symmetrical, normal 
gait reducing compensatory movements: The duration of action in M. vastus lateralis, medialis and rectus femoris was 
shifted markedly (p=0.03, p=0.02 and p=0.01). Also the time of termination of muscle action during the gait cycle was 
significantly altered in the M. rectus femoris of the non-affected side (p=0.04). Thus a more coordinated muscular 
activity at the hips resulted after four weeks of Celecoxib therapy Gait analysis using electromyography is a precise 
tool to reveal minor changes of movement alterations induced by only a 4 four week period of drug therapy. The Cox-
2-inhibitor Celecoxib revealed as a safe and powerful drug in order to significantly enhance patients’ walking ability. 
Thus, we recommend gait analysis (including electromyography) as a further tool to evaluate effects of conservative 
treatment, since we could proof positive effects of Celecoxib during a four w eek therapy period.

A-0132
Randomizált, kettős -vak, placebo - kontrollált, multicentrikus klinikai vizsgálat kombinált 
nátrium- hialuronát és szteroid (Cingal®) intraarticuláris alkalmazásának hatékonyságáról 
térd osteoarthritis kezelésében

Berta Ágnes, Vásárhelyi Gábor, Hangody László
Uzsoki Utcai Kórház, Ortopéd-traumatológiai Osztály, Budapest

Célkitűzés: A vizsgálat során egy hyaluronsav és kortikoszteroid kombinációjából álló intraarticuláris injekció (Cingal®) 
biztonságosságát és hatásosságát értékeltük térd osteoarthritis kezelésében. Módszer: A multicentrikus, kettős 
vak, háromkarú klinikai vizsgálat során 368, Kellgren-Lawrence I-III fokú térd osteoarthritisben szenvedő beteget 
randomizáltunk 3 csoportba: az első csoport tagjai Cingal®, a második csoport tagjai aktív kontrollként Monovisc®, 
a harmadik csoportba tartozó betegek pedig sóoldatot tartalmazó injekciót kaptak. Az elsődleges hatásossági 
végpont a Western Ontario and McMaster University Osteoarthritis Index (WOMAC) fájdalom skálán mért pontszám 
összehasonlítása volt a Cingal® vagy a sóoldat injekciót kapó betegek között a beadás után 12 héttel. A betegek 
utánkövetése meghatározott időközönként összesen 26 héten keresztül történt a következő klinikai pontrendszerekkel: 
Patient Global Assessment, Evaluator Global Assessment, OMERACT-OARSI Responder Index, Total WOMAC, WOMAC 
Stiffness, WOMAC Physical Function és EuroQoL. A biztonságosság vizsgálata a mellékhatások gyakoriságának 
és súlyosságát elemzésével történt. Eredmények: A 12. heti elsődleges végpont eredményei alapján a Cingal® 
injekciót kapó betegek WOMAC fájdalom pontszáma jelentősebb mértékben javult (p = 0,0099), mint a sóoldattal 
történő kezelés esetén. A Cingal® a másodlagos hatásossági végpont mérései alapján is hatékony volt a fájdalom 
csökkentésében és a funkció javításában, a 26. héten a Cingal® csoportba tartozó betegek a WOMAC fájdalom skálán 
72% -os csökkenést mutattak a kiindulási értékhez képest. A készítmény biztonságosságát jól bizonyította a kezeléssel 
összefüggő nemkívánatos események (2% -6%) alacsony száma. A leggyakoribb mellékhatások a következők voltak: 
fájdalom az injekció helyén, átmeneti ízületi fájdalom, duzzanat és bőrpír. Következtetés: A Cingal® biztonságos és 
hatékony térd osteoarthrosis kezelésében, a tünetek gyors és tartós enyhülését eredményezi 26 héten keresztül.
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ORTOPÉD SZEKCIÓK – 06.24.
1. Gerincdeformitások sebészi és konzervatív 
kezelése

2016. június 24. | 08:30-10:00 | Terem: Színházterem

A-0059
Szintvonalakat megjelenítő gerincvizsgálati technika mindennapi gyakorlatunkban

Marschalkó Péter1, Basch László2

1Heim Pál Gyermekkórház Budapest; 2Sensitiv Kft. Budapest

Gerinc deformitások kezelése során, – gyógytorna, gyógy-úszás, korzettviselés ideje alatt – régóta meglévő igény a 
folyamatos változáskövetés. A sugárterhelés miatt a röntgen készítésének ritkítása indokolt. Klasszikusnak mondható 
a több generációt megért Moire eljárás, amelynek közös hibája volt az elsötétítés igény, a statikus megjelenítés és 
az utólagos kiértékelhetőség. Az előadásban ismertetett új technikához nem szükséges besötétítés, és az újfajta 
megjelenítésnek köszönhetően valós idejű mozgókép felvételére is lehetőség született. Eddigi vizsgálataink 
eredményeként 350 betegről rögzített képi anyagon belül, 50 esetnél a referenciaként értékelhető, kétirányú, 
álló, teljes gerinc rönrgenkép is készült. A kezelőorvosnak immár rendelkezésére állhat a tetszőleges gyakorisággal 
ismételhető változáskövetés. Tapasztalatunk szerint, igen hasznosnak látszik olyan esetekben is ahol egy 
gyógytornaprogram hatékonyságának megítélésére közösen tekintik meg a kezelő és a beteg. A bemutatásra kerülő 
kialakítást egy központilag szervezett és kontrollált országos gerincszűrési rendszer alapegységének javasoljuk.

A-0027
Gyermek, ifjúkori gerincdeformitás kezelése - komplex betegellátási modell

Lajos Éva Klára, Fazekas Béla, Varga Péter Pál
Országos Gerincgyógyászati Központ

BEVEZETÉS Előadásunkban bemutatjuk az Országos Gerincgyógyászati Központ „Scoliosis programjának” fejlődését 
az eltelt tíz év utánkövetésében. Ismertetjük az ellátás szervezési elemeit, kiemelten a betegjogok, a felvilágosítás, 
erőfeszítéseinket ezen a területen. MÓDSZEREK és EREDMÉNYEK Az elmúlt tíz év intézeti aktivitását leíró statisztikák 
mellett, bemutatjuk az ellátás elemeit, a járóbeteg-ellátástól a műtéti előkészítésen át a posztoperatív gondozásig. 
Részletesen taglaljuk a perioperatív tevékenységeket, és a speciális betegcsoportra adaptált kórházi környezetet, 
illetve az ellátásban résztvevő teamet. Ismertetjük a gyógytorna, az ápolás speciális kérdéseit, az ellátási folyamatot 
végigkísérő pszichés gondozást. KÖVETKEZTETÉS A gyermek és ifjúkori gerincdeformitások kezelése, sebészi ellátása 
komplex megközelítést igényel. A műtéti beavatkozás a gyermek, és a család számára különleges megterheléssel 
jár, egy olyan életszakaszban, amikor az egészséges gyermek fejlődése sem problémamentes. Az intézetünkben 
olyan betegellátási modellt alakítottunk ki, melyben figyelembe vesszük az ellátás speciális igényeit, a nagy műtéti 
megterhelést, a hosszú kórházi tartózkodást, az elszakadást a családi és az iskolai környezettől. Az ellátás helyszíne, 
az ellátásba bevont szakemberek jelenléte túlmutatnak a hagyományos gyógyítási modellen, segítve ezzel a 
betegeink teljes gyógyulását, a mielőbbi optimális felépülést, a műtét, mint az életük egy meghatározó eseményének 
feldolgozását.
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A-0017
Early onset scoliosis műtéti kezelése neuromuscularis megbetegedés kapcsán kialakult 
deformitásoknál

Fazekas Béla, Varga Péter Pál
Országos Gerincgyógyászati Központ

Az early onset scoliosis kezelése nagy kihívást jelent a deformitást kezelő orvosok körében. Az előadásban szeretném 
bemutatnii az Intézetünkben alkalmazott műtéti technikát, és annak eredményeit fiatal életkorban, a biológiai 
érettséget jelenősen megelőző életkorban kialakult, konzervatív kezelés ellenére progrediáló scoliosisok esetén-
különös tekintettel a neuromuscularis eredetű deformitásokra. A műtét során fúzió nélküli korrekciót hajtunk végre, 
titán, transpedicularis rendszereket használunk, testmérettől függően 5,5 mm-es, vagy 4,5mm-es (pediatric) rendszert 
alkalmazunk.. A beavatkozás nem egyszeri, sorozatműtétet tesz szükségessé, a mellkasi növekedés lezáródásáig. 
Azt követően végleges korrekciós műtétet végzünk. 2013-2016 között 14 beteget kezeltünk növekedő rendszerrel, 9 
deformitás neuromuscularis eredetű volt, 3 betegnél zárult le a kezelésfúziós műtéttel. Az early onset scoliosis nagy 
kihívást jelent mind konzervatív kezelés, mind műtéti kezelés esetén. A terápiás terv felállítása mindig egyéni elbírálást 
igényel. Megfelelő műtéti technika, és helyes indikáció esetén a módszer biztonságos, alkalmazását szükségszerűnek 
tartjuk. 

A-0124
Instrumentalt scoliosis műtétek utáni fémeltávolítás következtében fellépő korrekcióvesztés 
felmérése

Bogyó Csaba, Márkus István, Tunyogi Csapó Miklós
PTE

Célkitűzés: A scoliosis műtétek szövődményeként fellépő infectio, ill. instrumentációval összefüggő fájdalom 
megoldásaként történő implantátum eltávolítás következtében fellépő korrekcióvesztés felmérése Módszer: A 
szerzők retrospectiven a PTE Ortopédiai Klinika beteganyagából 2005-2014 között 71 instrumentált scoliosis műtét 
utáni fémeltávolításon átesett beteg anyagát tekintették át a fémeltávolítás következményeinek felmérése céljából. 
Eredmények: Az implantátum eltávolításának oka 43 (60,56%) esetben sebfertőzés, 28 (39,44%) esetben pedig az 
implantátumok helyén észlelt fájdalom volt. Az implantátumok eltávolítása átlag 2,4 évvel (6 hónap - 8,25 év) történt a 
primer műtéthez viszonyítva. A fémeltávolítás utáni legutolsó rtg vizsgálat ideje átlag 6,3 év (1,9 - 10,8 év). A frontális 
síkban 5 beteg esetében (7%) észleltünk 10 foknál nagyobb progressziót (Cobb szög). A sagittalis síkban 38 beteg 
esetében (53,52 %) észleltük a thoracalis kyphosis 10 foknál nagyobb progresszióját, mely betegcsoportból 8 beteg 
esetén (11,26%) volt 20 foknál nagyobb progresszió mérhető. Következtetés: Az instrumentált scoliosis műtéteket 
követő fémeltávolítással kapcsolatos korábbi általánosan elfogadott véleménnyel ellentétben, miszerint a csontos fúzió 
kialakulását követő fémeltávolítás egy benignus procedúra, számítani kell a primer műtéttel elért korrekció romlására 
elsősorban a sagittális síkban. Az infekció szanálódása után a görbület reinstrumentálása, vagy az infekció szanálása az 
implantátumok megtartása mellett meggondolandó opció ezen betegek esetében. Az instrumentálással kapcsolatba 
hozható fájdalom kezelésénél elsősorban a panaszokat okozó implantátum eltávolítása és nem a teljes instrumentáció 
eltávolítása a követendő módszer.
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A-0096
ICP és egyéb neuromuscularis betegségek talaján kialakult gerincdeformitások műtéti 
kezelés során szerzett tapasztalataink

Márkus István, Bogyó Csaba, József Kristóf, Tunyogi Csapó Miklós
PTE Ortopédia Klinika

Célkitűzés: Célunk volt vizsgálni a neuromuscularis etiológiájú scoliosisok műtéti korrekciója során elért 
eredményeinket, illetve képet nyerni a betegek elégedettségéről és életminőségéről a beavatkozásokat követően. 
Beteganyag és módszer: A Pécsi Tudományegyetem Ortopédiai Klinikáján 2011 és 2015 között összesen 279 korrekciós 
gerinc műtétet végeztünk deformitás műtétet végeztünk. műtétet végeztünk indikációval. Ebből neuromuscularis 
etiológia miatt 36 beavatkozásra került sor. Az alapbetegségek megoszlása szempontjából a betegek eloszlása 
megközelítőleg a nemzetközi trendeknek megfelelően alakult hazánkban is döntő többségük ICP-s (46%). A műtéti 
indikáció minden esetben egyéni elbírálás alapján történt. A primer indikációs kritérium elsősorban nem a görbület 
mértéke volt, hanem annak progressziója (collapsing spine), az ülő balance, a légzésfunkció, valamint a medence 
billenése. Ezen betegcsoportnál az AIS-nél megszokott konzervatív kezelési módszerek (fűző torna) nem vagy csak 
részben alkalmazhatóak. A műtét során manapság már kizárólag transzpedikularis implantátum rendszereket 
használunk iliaca vagy SAI csavarokkal kiegészítve. Eredményeinket radiológiai képalkotó vizsgálatok elemzésével 
valamint validált klinikai kérdőívek adatai alapján nyertük. Azokat statisztikailag elemeztük. Eredmények: Az említett 36 
műtét között szerepeltek revíziók korábbi beavatkozások után, növekvő implantátum beültetések illetve ezek nyújtása 
valamint 20 esetben végeztünk primeren hosszú szakaszú korrekciós spondylodesist. A betegek átlagos életkora műtét 
idején: 15 év 3 hónap (minimum 3 maximum 23 éves) volt. Preoperatívan a betegek átlagos Cobb szöge 93 fok volt 
(minimum 50 maximum 160 fok) a posztoperatív Cobb szög átlagosan 43 fok volt, ami 60% os korrekciót jelent. Két 
esetben fordult elő posztoperatív átmeneti alsó végtagi paresis, szeptikus szövődményt szintén kétszer észleltünk, ezen 
felül előfordult még lebeny plasztikát igénylő sacralis decubitus. Revíziót mechanikai szövődmények, csavar kivágás, 
rúdtörés, illetve kapocs kiakadás miatt, miatt négysze végeztünk. Egy esetben észleltünk proxiamlis junctionalis 
kyphosist mely szintén revíziót igényelt. Tartós gépi lélegeztetést igénylő légzés zavar egy műtétet követően sem 
alakult ki. A betegek életminősége saját illetve szüleik megítélése szerint jelentősen javult, műtétet követően a 
túlnyomó részt paraparetikus betegek könnyebben ültethetőek-ápolhtóak. Következtetés: A neuromuscularis scoliosis 
sebészi kezelése jelentős kihívás, mind sebészi, mint aneszteziológiai szempontból. A nemzetközi irodalom valamint 
saját tapasztalataink alapján is magasabb szövődmény aránnyal kell számolni. Nem törekszünk tökéletes korrekcióra, 
elsősorban a medence billenés és az ülő balance beállítása a műtét fő célja, emellett a légzés funkciós értékek is 
jelentősen javulnak a korrekció következtében. A sokszor paraparetikus betegek életminőség és életkilátásai is 
jelentősen javulnak az időben elvégzett és kellően kiterjesztett műtéttel.

A-0025
Idiopathiás scoliosis műtétek kapcsán jelentkező súlyos szövődmények előrejelzése – az 
Országos Gerincgyógyászati Központ utóbbi 10 évének tapasztalata

Szöverfi Zsolt, Lazáry Áron, György Zoltán Magor, Fazekas Béla, Varga Péter Pál
Országos Gerincgyógyászati Központ

Célkitűzés Az idiopathiás scoliosis (IS) műtéti kezelése magas invazivitású műtéti megoldásnak tekinthető, így a 
szövődmények előfordulása is gyakori. Jelen vizsgálat célja ezen betegcsoportban a sebészi terápiát követő súlyos, 
műtéti ellátást igénylő szövődmények azonosítása. További célkitűzés olyan perioperatív faktoroknak az azonosítása, 
amik befolyásolják a súlyos szövődmények kialakulását. Módszer A vizsgálati csoportot az Országos Gerincgyógyászati 
Központban (OGK) 2006 és 2016 között IS miatt operált betegek képezték. A pre-, peri- és posztoperatív klinikai adatok 
regisztrálása az OGK Gerincdeformitás Regiszterének retrospektív részének a kiépítése során történt. A regiszterből, 
olyan szakirodalmi elemzés alapján relevánsának tűnő perioperatív faktorokat azonosítottunk, amik befolyásolhatják 
a posztoperatív szövődmények kialakulását. Ezeket a perioperatív tényezőket (kor, nem, szívbetegség, tüdőbetegség, 
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előző gerincműtét, a fő görbület Cobb foka, HALO tractio, ventrális porckorong felszabadítás, műtéti idő, vérzés, 
altatóorvos gerincdeformitás műtétben való jártassága, a rögzítés nagysága) logisztikus regressziós modellben 
vizsgáltuk. A modell predikciós képességét ROC analízissel vizsgáltuk. Eredmények 205 IS miatt operált beteget 
vontunk be a vizsgálatba. Az átlag életkor 15 év (11 - 18 év között), míg a nő-férfi megoszlás 4:1-hez volt. A medián 
fő görbület 68 Cobb fok volt (38-137 Cobb fok között). A medián műtéti idő 435 perc volt (180 - 800 perc között), ami 
alatt a medián műtét vérvesztés 1185 ml volt (500 – 7700 ml között). Tizenhárom betegnél összesen 17 súlyos, intra- 
és korai posztoperatív szövődményt azonosítottunk (8,2%). Ezek közül leggyakoribb szövődményt a feltárást igénylő 
sebfertőzés jelentette (3,4%). Ezt követte a neurológiai szövődmény (1,9%), korrekcióvesztés (0,9%), implantátum 
törés, kimozdulás (0,9%) és liquorrhoea (0,9%). A logisztikus regressziós modellünk alapján a magas műtéti idő 
és szívbetegség negatívan befolyásolta a súlyos posztoperatív szövődmények kialakulását (teljes modell: p<0.001, 
Chi2=36.4 df=6, R2=0.43). E mellett a tüdőbetegség és a gerincdeformitás területén kevésbé jártas altatóorvos 
jelenléte csupán trendszerű összefüggést mutatott. A ROC analízis alapján a modell kiváló predikciós képességet 
mutatott (c-index= 0.909, p<0.001). Következtetés Jelen vizsgálatunkban, a gyermekkorban kialakult gerincdeformitás 
műtéti kezelése kapcsán kialakult súlyos szövődményeket vizsgáltuk. Ezek elemzése lehetőséget, biztosit a jövőbeni 
szövődmények elkerüléséhez.

A-0008
A gyermekkori gerincdeformitások konzervatív kezelésének buktatói

Orosz Mária
Országos Gerincgyógyászati Központ Budapest

Célkitűzés: A szerző röviden ismerteti a konzervatív kezelés szabályait, amelynek célja a minél nagyobb és tartósabb 
deformitás korrekció elérése. Részletesen tárgyalja a kezelés során előforduló hibákat. Módszer: Az ismertetett esetek 
kapcsán előforduló hibák elemzése, összevetése a hazai és nemzetközi szakirodalom ajánlásaival. Eredmények: A 
bemutatott eseteken keresztül láthatóvá válnak a magyarországi ellátás hiányosságai. Következtetés: A szerző szerint 
alapvető a folyamatos képzés,továbbképzés a terápiás team minden tagjánál.Nem kerülhető meg a használt eszközök 
és terápiás módszerek folyamatos ellenőrzése.Hasznos lenne, ha a konzervatív kezelés licenchez lenne kötve.

A-0046
A adolescens idiopathiás scoliosis lefolyásának kritikus pontjai, avagy mikor és milyen 
kiindulási paraméterek mellett tud hatékonyan működni a konzervatív terápia

Horvát Krisztina1, Udo Roevenich2, Peter Henn3

1Scolinea Gyógytorna Budapest; 2Asklepios Katharina Schroth Klinik Bad Sobernheim; 
 3Asklepios Katharina Schroth Klinik Bad Sobernheim

CÉL Az előadás célja bemutatni azokat a kritikus paramétereket, időszakokat, amikor óriási szerepe van a helyes 
terápia megválasztásának illetve a páciens együttműködésének. Két jellemzőt szükséges legfőképp figyelemmel 
kísérnünk, az egyik a röntgendiagnosztikai paraméterek, a másik az időfaktor. A rizikófaktorok és egyéb tényezők 
figyelembevételével mint pl. az életkor, nem, a görbület típusa, a csontosodás stádiumának összevetésével már 
előre körvonalazhatóak a konzervatív terápia esélyei. MÓDSZER A bemutatásra kerülő esetek olyan kis mértékű 
testkép aszimmetriával rendelkeznek, amely határesetként szerepel az egyik legfontosabb diagnosztikai módszer, a 
röntgenvizsgálat szükségességének megítélésekor. A kismértékű izomdysbalance reális kiindulási alap egy jó terápiás 
kimenetel eléréséhez. Kérdés, hogy milyen kimenetellel számolhatunk, ha a pácienst elindítjuk a terápiás úton, 
vagy ha várunk és megfigyeljük. A három dimenzióban kezelő Schroth módszer idejekorán történő alkalmazásával, 
speciális irányok, mint a deflexió, derotáció, elongáció felhasználásával lehetőségünk nyílik a progrediáló folyamat 
lassítására, illetve megállítására. Az előadásban bemutatásra kerülő eltérő mértékű csigolyadeformitások esetében 
különböző szintek kerülnek összehasonlításra a funkcionális és strukturális elváltozás viszonylatában. Fontos 
ismernünk azokat a csontos elváltozási szinteket, amelyek a konzervatív terápia lehetőségeit és határait adják. 
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EREDMÉNYEK A korán felismert kis Cobb fok értékű esetek nagy részében a progresszióstop viszonylag könnyen, testi 
és pszichés megterhelések elkerülésével, vagy minimalizálásával elérhető. Röntgen segítségével kimutatható Cobb 
fokérték változás jó testi adottságok és jó kooperáció mellett egy ambuláns program esetében 3 - 6 hónap elteltével 
várható. Minél később, minél nagyobb fokértékekkel kerül terápiás közegbe a páciens, annál inkább csökkennek a 
konzervatív kezelés esélyei. KÖVETKEZTETÉS A korai korrekciók segítségével normalizálhatók a test egyensúlyviszonyai, 
megteremthetők a betegségben érintett izomzat optimális, a fiziológiáshoz közeli működésének feltételei, alapot adva 
ezzel a progresszió megállításának és ideális esetben a javulásnak. A korai diagnosztika és az adekvát terápiaválasztás 
óriási jelentőséggel bír a scoliosis kimenetelét illetően. Minél nagyobb mértékű, rögzültebb elváltozásokkal kerül a 
páciens a terápiára, annál kevésbé valószínű a terápia sikere.

A-0120
Tapasztalataink új típusú fűzőkészítési technikával scoliosisos betegeknél ( 3 D test-szkenner 
alkalmazása scoliosisos betegeknél fűzőkészítés során)

Körmendi Zoltán, Marschalkó Péter, Marlok Ferenc, Baricsa Anna, Szabó Miklós Károly, Cs. Frank László, 
Dreissinger Imre
Heim Pál Gyermekkórház Ortopédiai Osztály

Hazánkban az általánosan elterjedt fűzőkészítési technikák mellett, az utóbbi években néhány helyen alkalmazni 
kezdték a 3D test-szkennert, a különféle gerinc deformitások esetén indikált fűzők elkészítése során. Osztályunkon az 
elmúlt néhány évben 328 beteg került felvételre Scoliosis diagnózissal, az ő fűző kezelési dokumentációikból levonható 
információkat dolgoztuk fel. Előadásunkban szeretném felvázolni, ezt a hazánkban még kevés helyen alkalmazott 
technikát, mellyel a mintavétel folyamata gyökeresen megváltozik, egyszerűsödik. A fűzők modellálása során 
lehetőség van az egyszerű és gyors változtatásokra, mely információk megőrizhetők és visszakereshetők, új minőségi 
szintet jelentve a fűzőkészítő mesterek oktatásakor, kontrollja és önkontrollja, valamint a fűzők hatásossága terén. A 
korrekció foka is jobban megítélhető. A rendszer lehetővé teszi a páciens teljes kezelési folyamata során készült hát- és 
fűzőképek, modellációk, változtatások pontos dokumentációját és visszakereshetőségét. Keressük a választ arra, hogy 
a test-szkenneres mintavételi technológiának az újdonságon túl milyen előnyei és hátrányai vannak, annak helyét a 
mindennapi betegellátásban.

A-0127
A Cheneau korzett hatása a különböző scoliosis típusok egyes görbületeire – betegeink 
kezelési eredményeinek feldolgozása alapján

Horváth Nikoletta, Gergó Gábor, Kiss Sándor, Domos Gyula, Terebessy Tamás, Szőke György
Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika

Célkitűzés: Az előadásban az idiopathiás scoliosis konzervatív kezelésére szolgáló Cheneau fűzővel elért eredményeket 
szeretnénk ismertetni saját beteganyagunk feldolgozásával. Módszer: Az utánkövetéses vizsgálathoz azon scoliosisos 
betegek dokumentációját és röntgen felvételeit használtuk fel, akiknél 2009 és 2015 nyara között kezdtünk 
fűzőkezelést, és akik rendszeres – legalább 6 havonkénti – kontrollvizsgálaton jelentek meg. A vizsgálatban 72 beteg (67 
lány és 5 fiú) szerepelt, akiknek életkora a fűzőkezelés megkezdésekor átlagosan 11,7 év volt. Az átlagos utánkövetési 
idő 2,9 év (1-7év), 10 beteg esetében a fűzőkezelés megkezdése óta eltelt idő nem érte el az 1 évet, az ő esetükben 
csak az indikációs és a fűzőben készült rtg felvételeket hasonlítottuk össze. Az értékelésnél a kooperációt (fűzőviselés 
ideje, gyógytorna) és a fűzőkezelés kezdetének időpontjában rögzített életkort figyelmen kívül hagyva a korzett hatását 
radiológiai értelemben elemeztük. Eredmények: 72 betegünk közül 10-nél észleltünk minden görbület területén 4 
fokot meghaladó javulást. 8 esetben a görbületek nagyságának változása nem haladta meg az 5 fokot. 22 betegnél 
minden görbület fokozódott a fűzőkezelés mellett. 3 betegnél az utánkövetési idő alatt a scoliosis műtéti korrekciójára 
volt szükség a korzett viselése mellett észlelt rapid progresszió miatt. A többi betegnél általánosan azt tapasztaltuk, 
hogy az alsó görbületek csökkenése mellett az azok felett lévő görbületek nem változtak vagy növekedtek. Néhány 
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esetben az egyívű scoliosis kétívűvé, a kétívű pedig háromívűvé vált, jellemző módon a nyaki-felső háti szakaszon 
megjelenő görbülettel. Összefoglalás: A Cheneau fűzővel kezelt gyermekek scoliotikus görbületeinek évek alatt 
bekövetkező változása alapján eredményesnek tekinthetjük azon kezelést, amikor a progressziót sikerült megállítanunk 
ill. lassítanunk, valamint azon eseteket, amikor egyértelműen csökkent a görbületek nagysága.

A-0086
A mászóedzés lehetősége a gerincferdülés kiegészítő kezeléseként. Esetbemutatás

Gyarmati Dalma
ScoliCare Pécs

Az előadás a falmászással és a boulderezéssel, mint a scoliosis speciális terápiájának egy lehetséges kiegészítő 
mozgásformájával foglalkozik. Falmászás során a speciális gyógytorna gyakorlatok elemei is beépíthetők az 
edzésekbe, így a Schroth- elveket figyelembe véve korrekciós technikákkal, háromdimenzióban hathatunk a gerinc 
deformációja ellen. Mindezt úgy, hogy a gravitációval szemben és a saját testsúly ellen kell dolgoznia az izmoknak, 
mely által funkcionális fejlesztés érhető el. Az idiopathias strukturális scoliosisok általában nem járnak fájdalommal. 
Tünetük leginkább a jellegzetes aszimmetriákban mutatkoznak meg. Ezért is okoz nehézséget, leginkább a serdülők 
számára, hogy elfogadják a gyógytornát és a korzettel való kezelést. Ezen kívül ebben az életkorban élik meg testi-
fizikai változások folyamatát, amely hatással van a lelkiállapotukra. E korosztályra amúgy is jellemzőek, az önértékelési 
zavarok és az önbizalomhiány, mely érzelmeket a gerincferdülés diagnózisával való szembesülés pedig tovább 
erősíthet. Ezért nagyon fontos a gyerekek lelki támogatása. A falmászásnak nemcsak fizikai, hanem lelki hatásai is 
lehetnek. Lehetőséget teremthet arra, hogy a gyerekek a gyógytornát, ne egy kötelező orvosi kezelésként definiálják, 
hanem egyfajta élményterápia legyen, melyet a gyerekek örömmel és lelkesedéssel végeznek. Mászás során, az órákon 
leküzdött akadályokhoz, mindig sikerélmény társul, ami látható magabiztosságot és önbizalmat ad a gyerekeknek. A 
falmászás nemcsak az izmok erejét, hanem nyújthatóságát is befolyásolja. Ez a hatás, scoliosis esetén a felbomlott 
izomegyensúly miatt különösen fontos, mert a rövidült, zsugorodott izmokat nyújtani és egyben erősíteni, a túlnyúlt 
izmokat pedig szintén erősíteni kell, mivel mindkét izomcsoportot a gyengülés jellemez, ezáltal funkcióját nem 
képes megfelelő mértékben ellátni. A falmászás egyik előnye hogy komplex módon fejleszt, mászáskor az izometriás 
izommunkával növelhető a statikus, a koncentrikus és excentrikus izomaktivitás során pedig a dinamikus izomerő. A test 
szinte minden izmát igénybe veszi, viszont nemcsak az izmok ereje, hanem rugalmasságuk is fokozódik. A különböző 
testsúlyáthelyezést igénylő mozdulatok, a test előtt keresztezett mozgások összerendezése és az egyensúlyfejlesztő 
gyakorlatok által fejlődik a térbeli tájékozódás, a mozgástudatosítás és a testkontroll. A falon, hogy egyre magasabbra 
jussunk, át kell gondolni a lehetőségeket, meg kell tervezni a mozdulatainkat, mely koncentrációt, összpontosítást 
és odafigyelést igényel. Ehhez nagyfokú szellemi munka is kell. Összegezve elmondható, hogy a falmászás során a 
gyerekek saját deformitásinak korrekciójára adaptált fejlesztés, személyiségformálás, kognitív funkciók fejlesztése és 
lelki támogatása is megvalósulhat. A kutatás célja, hogy a falmászást egy olyan mozgásformaként mutassa be, melyben 
a scoliosisos gyermekekre adaptált mászási technikák alkalmazhatóak, ezen kívül felméri a mozgásprogramba részt 
vett gyermekek eredményeiben létrejövő változásokat. A mérés a biomechanikailag helyes testtartás kialakításához 
szükséges izomerő és izomnyújthatóság ellenőrzését szolgáló 12 tesztgyakorlattal, másrészt Matthias-teszttel, Thomas-
teszttel és Plank-teszttel történt valamint az egyensúly fejlődését a Modified BESS teszt és SEPT teszttel végeztem.
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2. Innovatív endoprotetika: boka, váll  
Felső végtag egyéb vonatkozásai

2016. június 24. | 08:30-10:00 | Terem: Panoráma terem

A-0101
Bokaízületi endoprotetika, revízió és új irányok

Czipri Mátyás, Ian T. Sharpe
Princess Elizabeth Orthopaedic Centre, Royal Devon and Exeter Hospital, Exeter, UK

Szerzők vázolják a bokaízületi endoprotetika angliai gyakorlatának jellemzőit és annak néhány fontos kérdését. 
Megosztják az általuk korábban alkalmazott 3 különböző protézissel szerzett tapasztalataikat, és bemutatják az egyik 
legújabb generációs protézis nyújtotta előnyöket. A jelentősen továbbfejlesztett instrumentárium és célzó rendszer 
intraoperatív képerősítő obligát használatával kombinálva a protézis optimális anatómiai helyzetben való beültetését 
teszi lehetővé és jól reprodukálható eredményeket ígér. Egy másik irányzat preoperatív képalkotó vizsgálatokon 
alapuló betegre szabott sablonokat használ. Az egyre növekvő revíziós igény kielégítésére új revíziós protézisek 
jelentenek jó alternatívát az arthrodézissel szemben. A szükség szerint felépíthető tibialis szárral rendelkező és 
moduláris revíziós protézisek lehetővé teszik még a nagyobb csondefektussal járó revíziós esetek megoldását is. Ezen 
új implantátumokkal szerzett tapasztalataikat a szerzők konkrét esetek bemutatásán keresztül ismertetik.

A-0149
A talo-cruralis endoprotézis program a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján 
Beszámoló a kezdeti tapasztalatokról

Rodler Endre
Semmelweis Egyetem

Lord és Merotte 1973-ban publikált első bokaprotézis implantációja óta a fejlesztések során már a harmadik 
generációs protézistípusokat ültetik be világszerte. A linzi egyetem 10 éves utánkövetéses vizsgálatának jó eredményei 
alapján 2015 márciusában indítottuk el a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján a bokaprotézis programot. 
Előadásunkban kitekintünk a linzi egyetem aktuális vizsgálati eredményeire, bemutatjuk a protézisbeültetés főbb 
sarkalatos pontjait és ismertetjük az első protézis implantációkkal szerzett hazai tapasztalatainkat.

A-0115
A subscapularis ín leválasztási technikájának hatása az életminőség és funkcionális 
eredményekre anatómiai vállprotézis beültetése után.

Skaliczki Gábor1, Weidl Márton1, Farkas Szabolcs1, Antal Imre1, Major Bálint2

1Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika; 2Budai Irgalmasrendi Kórház Ortopédiai Osztály

Célkitűzés: A primer artrózisban beültetett anatómiai vállprotézis kiváló funkcionális és életminőség eredményeket ad. 
A beültetéshez az esetek döntő többségében elülső feltárást használnak, azonban a subscapularis ín leválasztásával 
kapcsolatban nincs egységes gyakorlat: egyes centrumok tenotómiát, más központok tuberculum minus oszteotómiát 
végeznek. Jelen vizsgálat során arra voltunk kíváncsiak, hogy a két módszer alkalmazása hogyan befolyásolja a 
funkcionális és életminőség eredményeket. Módszer: Munkánkba összesen 20 beteget vontunk be, akik közül 11 beteg 
12 műtétjét a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján végeztük tuberculum minus oszteotómiával, míg 9 beteg 
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10 műtétjét a Budai Irgalmasrendi Kórház Ortopédiai Osztályán subscapularis tenotómiával. Vizsgáltuk a vállízületi 
aktív és passzív mozgástartományát, illetve a ki- és berotációs erőt. A betegek életminőségét és a funkcionális 
eredményeket ASES illetve Constant score segítségével mértük fel. Minden betegünkről RTG készült a protézis 
helyzetének felmérésére, illetve oszteotómia esetén az esetleges álízület kizárására. Eredmények: A tenotómiás 
csoportban az átlagos utánkövetési idő 38 hónap volt, az oszteotomiás csoportban 34 hónap. Az aktív flexió, abdukció 
és berotáció szignifikánsan jobb volt az oszteotómiás csoportban. (aktív flexió: 166 vs 144, p<0,05; aktív abdukció: 154 
vs. 131, p<0,05; berotáció: 42 vs. 17, p<0,05;) Passzív kirotációnál a tenotómiás csoport eredményei szignifikánsan 
jobbak voltak (94 vs. 60, p<0,05) az oszteotómiás csoport eredményeinél. A ki-, és berotáció ereje között nem volt 
különbség (6,2 vs. 5,9, P=0,4, illetve 7,59 vs. 7,52, p=0,48). A Constant score és az ASES szignifikánsan jobbnak 
bizonyult az oszteotómiás csoportban (80 vs. 68, p<0,05 illetve 94 vs. 78, p<0,05). Következtetés: Eredményeink 
alapján a tuberculum minus oszteotómia után a frontális és szagittális síkban jobbak az aktív mozgások, míg 
a kirotációs mozgástartomány tenotómia után kedvezőbb. A műtét utáni rotációs izomerőre nincs hatással a 
subscapularis ín leválasztásának módja. Az oszteotómia után tapasztalt jobb életminőség és funkcionális eredmények 
a jobb mozgástartománnyal magyarázhatóak.

A-0067
A váll protetikával szerzett tapasztalataink klinikánkon

Kuzsner József1, Szabó István2, Antal Hunor1

1PTE KK Ortopédiai Klinika; 2Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztály

Célkitűzés: Vizsgálatunk célja a felső végtagi protézisek eredményeinek felmérése volt. Anyag és módszer: A PTE 
Ortopédiai Klinikai Tanszékén 2006-2016 között 41 beteg 48 műtét történt felső végtagon, 38 anatómia vállprotézis 
és 8 reverz vállprotézis, 1 esetben purulens artritis után váll hemiprotézis beültetés történt. Ebből 25 vállbeteg és 
30 eset állt rendelkezésre retrospektív vizsgálat céljából, 24 anatómia vállprotézis és 6 reverz vállprotézis. Ezeknél a 
betegeknél összehasonlítottuk a preoperatív és a jelenlegi aktív és passzív mozgástartományt, anatómia vállprotézis 
esetén vizsgáltuk a rotátor köpeny épségét, valamint a röntgen kép alapján jelen lévő radiológiai aseptikus lazulásra 
utaló jeleket. Eredmények: az 25 betegből 12 nő és 13 férfi, az átlag életkor 66 év, 23 jobb oldali beültetés történt. 
Tapasztalataink alapján az anatómiai vállprotézis esetén az elevatio átlagos növekedése 70° (85°->155°), az abductio 
60°(75°->135°), a kirotatio 45°(20°->65°). Fizikális vizsgálat során a Jobe teszt 20 %-ban pozitívnak találtuk jelen 
vizsgálatunk során, a kirotációs erő 30 %-ban csökkent, a berotációs erő minden betegnél megfelelő volt. Reverz 
vállprotézis esetén az elevatio átlagos növekedése 45° (65°->110°), az abductio 50°(45°->95°), a kirotatio 15°(10°-
>25°). A betegeink 88 % volt elégedett a műtét után az elért eredménnyel. Radiológiai vizsgálatok alapján érdemi 
osteolysist egy esetben találtunk. Két esetben történt revízió, melyből az egyik asepticus vápalazulás miatt, a másik 
pedig szeptikus szövődmény miatt kétüléses protézis konverzió történt. Megbeszélés: A fenti eredmények tükrében, 
tekintettel a jelentős funkciójavulásra, a betegek panaszmentes állapotára, helyes indikáció mellett az vállprotézisek 
eredményei igen jóknak mondhatóak saját betegeink esetében is, mely egybevág a nemzetközi tanulmányok 
eredményeivel.

A-0090
Csontpótlás lehetőségei reverz vállprotézis beültetés során

Major Bálint1, Gottlieb Evelin1, Csönge Lajos2, Lakatos Tamás1

1Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest, Ortopédia; 2Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr, Nyugat-
magyarországi Regionális Szövetbank

Célkitűzés A váll protetizálása során nem ritkán merül fel a csontpótlás szükségessége a glenoidalis oldalon. 
Technikailag a reverz vállprotézis a metaglene hidroxiapatit bevonatának, valamint a csavarokkal történő rögzítésének 
köszönhetően lehetőséget teremt ezen csonthiányok pótlására. A csontpótlások beépülése alapvető jelentőségű 
a protézis hosszú távú stabilitásának biztosításához. Módszer A szerző saját gyakorlatából 4 módszert mutat be 1-1 
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eseten keresztül a csonthiányok reverz vállprotézis beültetésénél történő megoldásaira. 1. A metaglene helyének 
kiképzésénél akár a caudal felé való döntés során, akár egy B2 típusú vápa esetében, a teljes felszín kiképzése esetén 
fennáll a subchondralis csont meggyengülésének az esélye. A szerző a metaglene helyének 270 fokos körcikkely 
felszínen történő kiképzését követően a fennmaradó részt fejből kiképzett vékony csontlemezzel pótolja, erre ülteti rá 
a metaglene-t, megőrizve így a subchondralis csontállományt. 2. Nagyobb csonthiányok esetén hosszú pegre felfűzött 
csontblokk jelenthet megoldást, akár a csípőlapátból (Norris technika), akár a humerus fejből (Boileau-féle BIO-RSA) 
eltávolítva a graftot. A szerző a Norris technikát egy A2-es, a BIO-RSA technikát egy B2-es vápa esetén mutatja be. 
3. Elsősorban revíziós esetekben jelenthet megoldást liofilizált femur nyak-részéből eltávolított csontszelet, revíziós 
metaglenre felfűzve. A módszer egy reverz vállprotézis glenoidalis komponensének lazulása és nagy fokú csonthiány 
ellátása mentén kerül bemutatásra. Mind a négy műtéti megoldásra vonatkozóan a szerző bemutatja a műtét 
menetét, ill. a velük szerzett kezdeti tapasztalatait. Eredmények A szerző által végzett esetekben a beültetett saját 
csontblokkok átépültek. A homológ graft részleges átépülést mutat a panaszmentes betegnél. A csontpótlások minden 
esetben biztosították a protézis megfelelő helyzetben történő, stabil beültetését. Következtetés A bemutatásra kerülő 
technikák a szerző saját gyakorlatában is alkalmasnak látszanak különböző csonthiányok pótlására reverz vállprotézis 
beültetés során. A gondos műtét előtti tervezés mindehhez elengedhetetlen.

A-0116
Osteolysis artroszkópos Bankart műtét során használt felszívódó poly-L-laktát alapú 
implantátum környezetében

Skaliczki Gábor, Szatmári Attila, Mohos Péter, Antal Imre
Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika

Célkitűzés: Az artroszkópos Bankart műtéthez több különböző horgony van használatban, melyek közül a felszívódó 
implantátumok igen népszerűek. Habár ezen horgonyok biomechanikai tulajdonságai a fém implantátumokéval 
megegyezőek, a felszívódásuk kapcsán lezajló, a befogadó csontágyat érintő biológiai folyamatokkal kapcsolatban több 
kérdés merül fel. Vizsgálatunkban az általunk beültetett felszívódó, poly-L-laktát alapú implantátumok utánvizsgálatát 
végeztük el. Emellett a betegek funkcionális és életminőség értékelése is megtörtént. Módszer: Retrospektív 
vizsgálatunkba 32 vállízületi instabilitás miatt artroszkópos Bankart műtéten átesett beteget vontunk be, akiket 2010 
és 2015 között operáltuk a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján. Valamennyi esetben felszívódó, poly-L-laktát 
alapú implantátumot használtunk. Betegeinknél fizikális vizsgálat, 3 irányú röntgenfelvétel (A-P, Y-felvétel, axiális) 
és MRI vizsgálat történt. Az életminőséget és funkcionális eredményeket a Constant, az ASES és a Rowe Instability 
Score-ok segítségével határoztuk meg. Eredmények: Átlagosan 2,4 évvel a műtétet követően, a betegek 91 %-a jó, 
illetve kiváló funkcionális állapotban van a használt pontrendszerek és a fizikális vizsgálat alapján. ASES score átlag: 
94,28 Constant score átlag: 93,21 ROWE score átlag: 91,43. A készült röntgenfelvételek alapján a betegek 57 %-nál 
láttunk osteolysist a glenoidban, mely minden esetben a korábbi felszívódó implantátum helyén alakult ki, legnagyobb 
átmérője átlagosan 8,83 mm volt. Az osteolysis kialakulása és a funkcionális eredmények között nem találtunk 
összefüggést. Következtetés: Eredményeink alapján az arthroszkópos Bankart műtét során használt poly-L-laktát alapú 
implantátum helyén az esetek több mint a felében alakult ki osteolysis, ez azonban a funkcionális eredményeket nem 
befolyásolta.

A-0069
Az inveterált rotátor köpeny sérülés ellátásával szerzett tapasztalataink

Kuzsner József, Antal Hunor
PTE KK Ortopédiai Klinika

Célkitűzés: Vizsgálatunk célja volt a fél évnél idősebb rotátor köpeny szakadás után elvégzett műtétek eredményeit 
prospektív értékeljük. Anyag és módszer: A PTE Ortopédiai Klinikai Tanszékén 2011-2016 között 33 betegnél 34 vállon 
történt műtéti ellátás rotátorköpeny sérülés miatt. 19 esetben jobb oldali és 15 esetben bal oldali sérülés volt. 30 férfi 
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és 3 nőbeteg. A műtététet MRI vizsgálat előzte meg, ami minden esetben m. supraspinatus, 41,1 %-ban infraspinatus 
és 14,7 %-ban subscapularis ínsérülést írt le érdemi zsíros degeneráció nélkül. A betegeinknél arthroscopiát 
végeztünk az esetleges intraarticuláris sérülések megállapítása céljából, majd delta split feltárásból végeztük el 
az ínrekonstrukciót. Az operált végtagot 6 hétig rögzítettük hagyományos berotált helyzetben és Liotard szerinti 
gyógytornában részesültek. A betegeinket kontrolláltuk 6 hét, 3 hónap és 6 hónap elteltével. A kontroll vizsgálatok 
során PROM és AROM, valamint a rotátor köpeny funkcionális vizsgálata történt, valamint UCLA Shoulder rating 
scale alapján értékeltük az eredményeket. Eredmények: A betegeink 35,2 %-nál 3 hónapnál több idő volt szükséges 
a PROM visszanyeréséhez, valamint a műtététől számított 6. hónap után a betegeink 82,3 % rendelkezett a teljes 
mozgásterjedelemmel. Az UCLA Shoulder rating scale 3 hónaposan 23,8, 6 hónaposan 32,5. Két esetben tapasztaltunk 
re-rupturát és egy esetben volt szeptikus szövődményünk. Megbeszélés: A vizsgálatunk alapján arra a megállapításra 
jutottunk, hogy az inveterált rotátor köpeny szakadások érdemi gyógyulása és a megfelelő funkció elérése a 6. 
hónapnál várható. Bár a viszonylag alacsony esetszám ellenére az eredményeink jónak mondhatóak, megközelítik a 
nemzetközi tanulmányok eredményeit.

A-0078
A korai asszisztált aktív torna szerepe az artroszkópos rotátorköpeny-rekonstrukciók 
rehabilitációjában. Módszertani előadás

Kovács Beáta, Schmidtka-Várnagy Anna, Antal Imre, Skaliczki Gábor
Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika, Budapest

Célkitűzés: A rotátorköpeny szakadásának műtéti ellátása dinamikus fejlődésen ment át az elmúlt évtizedekben, és 
mára a közlemények döntő többsége egységesen az artroszkópos rekonstrukció mögé sorakozott fel. A szakirodalom 
azonban korántsem ilyen egységes a műtét utáni rehabilitációs protokollokat illetően. Előadásunk célja ezért az 
artroszkópos rotátorköpeny-rekonstrukciók posztoperatív rehabilitációja során felmerülő problémák áttekintése, 
illetve az általunk alkalmazott, irodalmi adatokon és saját tapasztalatokon alapuló műtét utáni protokoll bemutatása. 
Módszer: Az SE Ortopédiai Klinika vállsebészeti részlegén 2013 óta artroszkópos rotátorköpeny rekonstrukció után 
betegeinknél korai asszisztált aktív tornát végzünk hat hét rögzítés mellett. A betegek a műtét utáni napon azonnal 
megkezdik a rehabilitációt, majd – a lefolyástól függően – három-hat hónapig klinikánkon belül végzik a gyógytornát. 
Külön figyelmet fordítunk a teljes mozgástartomány helyreállítása és az izomerősítés mellett a lapockakontroll 
kialakítására. Eredmények: Előadásunkban a rehabilitáció során szerzett tapasztalatainkat foglaltuk össze, 
esetbemutatásokon keresztül, videofelvételek segítségével bemutatva az alkalmazott technikákat és gyakorlatokat, 
valamint az elért eredményeket. Következtetések: Az artroszkópos rotátorköpeny rekonstrukciót követő rehabilitációs 
protokollok számos tényezőben különböznek. Tapasztalataink alapján a korán elkezdett asszisztált aktív, majd aktív 
gyakorlatok segítik a teljes funkció és fájdalommentesség mielőbbi visszanyerését.

A-0107
Mozgásbeszűküléssel járó inveterált könyökízületi ficamok kezelése csuklós fixateur 
felhasználásával

Antal János, Kiss Jenő
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Ortopéd-Traumatológiai Osztály

Bevezetés A könyökízület ficamok kezelése különösen, ha töréssel szövődnek nagy kihívást jelentenek. A leggondosabb 
kezelés ellenére is vagy éppen elnézett sérülések miatt a könyök súlyos mozgásbeszűkülésével járó ficama, vagy 
subluxatioja maradhat vissza. Anyag és módszer Osztályunkon négy beteget kezeltünk súlyos mozgásbeszűkülést okozó 
inveterált könyökficammal. A betegek átlag életkora 42 (32-66) év volt. A műtétekre a sérülés után 4 (2-9) hónappal 
került sor. A műtét során kombinált ulnaris és radialis feltárásból kiterjedt arthrolysist és a könyök repositioját 
végeztük. A reponált helyzet megtartására Compass Hinge (Smith and Nephew) típusú csuklós könyökfixateurt 
helyeztünk fel. Egy esetben a processus coronoideus kezeletlen törését, egy másik esetben a capitulum humeri 
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kezeletlen törését csavaros osteosynthesissel rekonstruáltuk. A betegek a műtét után a betanított módon a Compass 
Hinge segítségével flexio-extensio irányában lassan mozgatták könyöküket. A fiaxateurt hat hét után eltávolítottuk és 
az utókezelést folytattuk. Eredmények Sebészeti vagy általános szövődmény egy esetben sem fordult elő. A betegek 
a könyök lassú mozgatását jól tolerálták. Átlagosan 31 (6-94) hónap után a műtét előtti flexios kontraktura 51 (40-60) 
fokról 20 (5-40) fokra csökkent, a flexio 76 (60-90) fokról 115 (90-130) fokra javult. A pronatio 23 (5-60) fokról 63 (20-
90) fokra, a supinatio 33 (10-80) fokról 40 ( 20-60) fokra javult Minden egyik esetben teljes stabilitást és fájdalmatlan 
mozgást értünk el. Következtetések Csuklós fixateur felhelyezésével kiegészített könyökízületi arthrolysis és repositio 
súlyos mozgásbeszűküléssel járó inveterált könyökficam esetén sikerrel alkalmazható. A jó eredmény feltétele a 
gondos műtéti tervezés, precíz műtéti technika és a beteg jó együttműködése.

A-0156
A nem-szteroid gyulladáscsökkentők kardiovaszkuláris és gasztrointesztinális mellékhatás 
profilja

Szekeres László
ORFI, Budapest

Az akut fájdalom csillapítása során a terápiának elsősorban a kiváltó ok megszüntetésére kell irányulnia. 
Természetesen ezzel párhuzamosan, vagy akár az etiológia tisztázatlansága eseteiben is a fájdalmat csillapítani kell. 
Ennek egyik legnagyobb számban alkalmazott gyógyszer-csoportja a nem-szteroid gyulladáscsökkentők (NSAID’k) 
családja. Ennek során nagy odafigyeléssel kell lenni a felső gastrointestinalis mellékhatások mellett az intestinalis 
és a cardiovascularis mellékhatások megjelenésének lehetőségeire is, illetve figyelembe tartani a biztonságosabb 
készítmények alkalmazására az amúgy is magasabb rizikóval rendelkező betegeknél. A világ fejlett országaiban a 
teljes populáció 4-10%-a szed NSAID-t. Ezek közül pedig közel 40%-a 60 év feletti. Éppen az abszolút számban is nagy 
mennyiségű gyógyszerfogyás (helyesebben gyógyszerfogyasztás) miatt a mellékhatások is magas számban fordulnak 
elő. Elsősorban a felső GI tünetek (vérzés, ulcus, perforáció) emelendők ki. A klasszikus NSAID’k alkalmazása során 
ennek kockázata általánosságban 3-4-szeresére emelkedik. Másik oldalról pedig igazolt, hogy az összes fekélybetegség 
hátterében ~35%-ban klasszikus NSAID szedése játszik oki szerepet. Számos meta-analízis bizonyította, hogy a 
kockázat életkor előrehaladtával, az anticoagulánsok, a kortikoszteroidok és a (pl. cardioprotektív céllal adott) 
acetylsalicylsav (ASA) együttadásával a kockázat drámaian tovább emelkedhet. A napi gyakorlat számára különösen 
fontos tény, hogy ezen esetekben a NSAID’k indukálta GI fekély-betegség közel 60%-ában klinikailag tünetmentes 
(helyesebben fájdalommentes). Rheumatoid arthritisben (RA-ban) ezen mellékhatás pedig több mint 80%-ban lehet 
panaszmentes. A dexibuprofen kémiai szerkezetének és az ibuprofen – közismert – kedvezőbb mellékhatás profiljának 
köszönhetően alacsonyabb dózis alkalmazásával lehet elérni a terápiás effektust. Mindezek szerint gasztrointesztinális, 
de kardiovaszkuláris mellékhatások tekintetében is kedvezőbb. Mindez igaz a magas (2.400 mg) és normál (1.200 mg) 
dózisú ibuprofen kockázati értékei között (ezt támasztja alá az EMA 2015. májusi ajánlása). Az ajánlás részletesen 
bemutatja a dexibuprofen előzőeknél alacsonyabb kockázati szerepét, elsősorban azért, mert a terápiás dózis 600-
800 mg, (kizárólag heveny, súlyosabb tünetek esetén maximum 1.200 mg). A dexibuprofén napi 600 mg-os adagja 
az ibuprofén napi 1 200 mg-os adagjának felel meg. Ezek hatékonysága és biztonsági profiljuk megegyező. Az EMA 
ajánlás szerint az ibuprofénre vonatkozó ajánlások a dexibuprofénre is vonatkoznak. A dexibuprofén magas dózisát a 
napi legalább 1 200 mg jelenti.
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A-0102
Protetizált térd „Stiff knee”- differenciáldiagnosztika, klasszifikáció, kezelési lehetőségek. 8 
éves utánvizsgálat

„Stiff knee” after TKA – differential diagnostics, classification, treatment options. 8-year 
follow-up

Udvarhelyi Iván, Kállay Tamás, Abonyi Bence, Hangody László
Uzsoki kórház Ortopéd-Traumatológiai osztály Budapest

CÉLKITŰZÉS: Szerzők bemutatják az Uzsoki kórház Ortopédiai osztályán 2009 óta alkalmazott technikákat melyeket 
protetizált térd mozgáselmaradása esetén végeznek. Ismertetik műtétek során szerepet játszó szempontokat, 
differenciáldiagnosztikai metódusokat és a klasszifikáció alapján felmerülő műtéti lehetőségeket. MÓDSZER: 2008 
január és 2015 december közötti időszakban 253 esetben végeztek totál térdprotézis revíziót egyéb indikációs 
szempontok mellett panaszt okozó mozgáselmaradás, fájdalom miatt. Minden esetben az infectiós eredet kizárása 
után algorythmus szerint vizsgálták a mozgáselmaradás mechanikai okait. Ezek között szerepelt -patellofemoralis 
biomechanika, functio, femorotibialis rotatio, ízületi vonal beállítás, lágyrész kontraktúrák vizsgálata. Klasszifikációként 
A.G.Della Valle, Nichols&Dorr és Zaffagnini beosztásokat használtak. Revíziós műtétek során minden esetben a 
szükséges augmentációk beültetésével történt meg az ízületi vonal helyreállítása. Tűréshatárként a nemzetközileg 
elfogadott 5-8 mm, rotatio szempontból 1-2 ° szerepelt. Constraint tekintetében a minimál constraint elvét 
alkalmazták. Mozgáselmaradás önálló indikációként 37 esetben szerepelt. EREDMÉNYEK: A mozgáselmaradással 
járó térd protetizáltak revíziója során az után vizsgálatot a KSKS score alkalmazásával végezték, mellyel az 
operált esetekben átlagosan 81 volt az eredmény. 117 esetben PS, 108 esetben CC, és 28 esetben RH constraint 
történt. Szeptikus szövődmény 8 esetben, ismételt szeptikus szövődmény 2 esetben fordult elő. Arthrofibrosis 
miatti elégtelen posztoperatív functiót 11 esetben észleltek. KÖVETKEZTETÉS: A jelentős mozgás beszűküléssel 
gyógyult térd protetizáltaknál minden esetben szükséges az infectio kizárása után a standard algorythmus szerinti 
differenciáldiagnosztika és a minimális toleranciát figyelembe véve a szükség szerinti minden komponensre kiterjedő, 
adott esetben radikális revízió indikálása. Az utánvizsgálat szerinti 92%-os functio növekedés és panaszcsökkenés ezt 
igazolja. Innovációként az ésszerűség határain belüli bátrabb indikációt tekintjük.

A-0103
The experience of Endo Klinik with short cementless anatomical hip stems in primary THA

Zahár Ákos
HELIOS ENDO-Klinik, Hamburg Germany

Purpose: There is a paucity of intermediate term results relating to short stem prostheses. The current study 
represents the longest follow-up results of the CFP prosthesis. We also present the preliminary results of the recently 
introduced cementless anatomical HA coated stem, SP-CL. Methods: Between January 1999 and December 2000, all 
total hip arthroplasty patients (n = 149), treated with this anatomic neck preserving stem from a single institution were 
enrolled in this study. After a mean follow-up time period of 11.2 years 117 patients were available for the follow-up 
examination. The SP-CL stem was introduced in 2015, and a postmarketing follow-up study is actually being carried 
out. Results The mean HHS increased from 53 to 93. Overall, revision surgery was required in 11 patients (9.4%), with 
implant-associated complications noted in only five cases (4.3%). Aseptic loosening leading to implant removal was 
noted in four patients (3.4%). The preliminary results of the prospective SP-CL study reveal promising survivorships. 
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Conclusion: The current study’s data suggest that the CFP implant, used in young patients undergoing primary total 
hip arthroplasty, is safe and provides excellent results after 11 years. The preliminary results of the SP-CL stem suggest 
also an excellent outcome.

A-0160
Do we need a new short stem system? Concept of the „two body philosophy

A. Farsang, H. Dinges
Orthopaedic Department Westpfalz - Klinikum Kaiserslautern/Kusel, Teaching hospital Johannes 
Gutenberg University Mainz and clinical faculty Mannheim University Heidelbergrn

Introduction: Short stems account for approximately 17% of all cementless primary stem implantations performed in 
Germany and exhibit the strongest growing segment in primary total hip replacement. The overall advantage of these 
stems is that they provide an opportunity for soft tissue-friendly and bone-sparing implantations. In addition, the 
bone structure in the anchorage area for standard prostheses is preserved. With regard to the anchorage philosophy, 
the offered models can be split roughly into two groups: 1. Contact to the calcar arch and support distal of the lesser 
trochanter on the lateral cortical bone (Metha, Nanos...) 2. Cortical metaphyseal clamping with partial contact to 
the calcar (Mini Hip, Optimys...) Objectives: All models are characterized by a titanium plasma / calcium-phosphate 
coating on the anchorage area in the cancellous bone, and the majority exhibit a trapezoid cross-section. All in all, 
good midterm clinical results of the established systems are already available. Potential improvements have already 
been identified through reports of problems regarding leg length differences and offset losses, as well as subsidence 
of stems and fissures of the femoral neck. Furthermore, in spite of the partially high variability, a lack of anatomical 
adaptability and the resulting restrictions regarding indications are criticised. Methods: The aim of developing the A2 
short stem was to offer an improved anatomical adaptability with extensive medial contact to the calcar, a good fit and 
the possibility of reconstruction for a wide range of femoral profiles. To achieve this aim, different stem silhouettes 
were virtually implanted into the various femoral profiles and assessed on the basis of anatomical data and with the 
help of digital planning systems. The analysis revealed that an ideal adaptation to the calcar as well as to the lateral 
cortical bone can be achieved only with different basic bodies following the „two-body philosophy”. The A2 stem 
system is based on two different basic bodies (type G and type B) that are characterised by differences in the neck 
angle, at the calcar contact area and in the angle of the tip of the prosthesis. Tried-and-tested anchorage criteria 
such as the triple conical clamp, the trapeze-shaped cross-section and the porous titanium plasma spray coating in 
the anchorage area were retained. 10 sizes (0-9) were developed for each stem variant. To ensure that the two stem 
variants can be easily differentiated, a consistent colour code (type G yellow, type B blue) was developed which labels 
the system from the preoperative planning and the instrument sets all the way to the final implant. Results: Since 
January 2016 more than 500 A2 stems have been implanted in the six authors’ hospitals. To date we haven’t seen 
any fractures or fissures during surgery or immediately postoperatively. The X-ray controls after starting full weight-
bearing showed no significant sintering or loosening. In our own first series anatomical reconstruction of leg length 
and femoral offset could be realized in between 2mm. Summary: With the A2 short stem system, a bone-sparing 
implantation and proximal load transmission can be achieved. MIS or LIS technology can be used for the majority of 
patients. Applying the „two-body philosophy”, it is possible to reconstruct the leg length and femoral offset in most 
cases. Also partial preservation of the femur neck is possible. Good early functional results and a low rate of early 
complications make the A2 stem an attractive alternative to conventional total hip replacement, especially in young 
and active patients.
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A-0161
P(atient) S(pecific) A(lignment) – already an alternative? Balanced gap technology - tibia and 
extension first

Harald Dinges
Orthopädie, Westpfalz-Klinikum, Kusel, Germany

INTRODUCTION: Up to now, the aim of the modern TKA are the exact recovery of the mechanical axis, femoral rotation 
according the epicondylar line, a well-balanced extension and flexion gap and with it linked stability as well and a 
succesful ROM depend on preoperative findings. But in knowledge of newer literature (concept of constitutional and 
residual varus) some of these principles, could be questioned. OBJECTIVES: The reconstruction of a P(atient) S(pecific) 
A(lignment) and adjustment of the correct rotation of the femur seems to show one of the biggest challenges. Many 
revisions are based on instabilities in flexion and therefore on an incorrect rotation of the femur and/or tibia. To 
optimize P(atient) S(pecific) A(lignment) and femur rotation and balanced extension and flexion gaps we developed a 
modified tensor based tibia and extension gap first technique METHODS: From 1.4.2010 to 31.12.2010 we performed 
103 TKA in patients with a varus OA with a gap balanced extension gap first technique. The extension gap was create 
with ligament balancing up to 2° and correction of the limb (distal femur cut) up to 3° in frontal plane according the 
preoperative x-ray planing. The rotation of the femur was defined in all cases according the ligaments in 90° flexion 
with use of the tensor. The resultant rotation of the femur was measured with our standard femoral sizer according 
the posterior condyles. RESULTS: In this study we found a femur rotation according the posterior condyles within 0° 
and 8° with frequency between 3° and 6° in Varus OA knees. A 3° medial release in extension wasn’t necessary, if we 
correct the limb up to 3° according the preoperative x-ray planning. Also an exact reconstruction of the posterior offset 
as well as an exact anterior or posterior referencing can be guaranteed. CONCLUSION: With this surgical technique it 
will be possible to reach a well balanced extension and flexion gap. With the possibility of correction the limb axis on 
the distal femur according the preoperative x-ray planning to balance the extension gap, a 3° ligament release in varus 
OA can be avoid and the ligaments can always be used to determine the femur rotation and so a well balanced flexion 
gap. In addition, the reconstruction of the posterior offset can be realized .We are confident, that this new ligament 
controlled tibia and extension gap first technique present a step forward in TKA, because this modified technique 
relies on both bone and ligament-controlled procedures. This technique respects the modified ligamentous framework 
and drives the implant components into the new ligamentous envelope.

A-0021
Multidisciplinaris “CALEDONIAN” technika a csípő és térdízületi endoprotetikában. 10 éves 
tapasztalat az “enhanced recovery” programmal

10 years experience with enhanced recovery programme in total hip and knee arthroplasties

Sarungi Martin, Picard Ferederic, Kinninmonth Andrew
Golden Jubilee National Hospital, Ortopediai Osztaly. Glasgow, Skocia, U.K.

Célkitűzés: Az előadás célja bemutatni az “CALEDONIAN” multidisciplinais módszert a csipő és térdízületi 
endoprotetikaban, amely a szerzők intézetében került alkalmazásra előszor az Egyesült Királyságban 10 évvel ezelőtt. 
Módszer: A bemutatott multidisciplinaris CALEDONIAN módszer ausztrál és dán módszerek további módosításával 
teszi lehetővé a csípő és térdízületi endoprotetika után a betegek gyors és biztonságos rehabilitálását és otthonukba 
bocsátását. Eredmények: A módszer több részből áll: a beteg műtét előtti oktatása egyéni, csoportos módon és 
információs füzet/dvd segítségével; standardizált technika mind az aneszteziológia, mind az ortopéd sebészek 
számára; tanexamic acid alkalmazása, amely a perioperatív transzfúzió szükségességét 1% alá csökkentette; a 
beteg aktív mobilizálása már a műtét napján; a műtéti elbocsátás standardizált szempontjainak alkalmazása, amely 
csökkenti a nem indokolt késedelmes elbocsátást a betegek számára. Következtetés: A bemutatott technika, amely 
multidisplinaris, standardizált szempontokra épül és a beteget aktívan bevonja a műtéti felkészülésbe és a műtét utáni 
rehabilitációba, mostanra minden Egyesült Királyságbeli intézetben rutinszerűen alkalmazott a csípő- és térdízületi 
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protézisműtétek során. Segítségével a kórházi tartózkodási idő kevesebb, mint felére csökkent (jelenleg ez primer 
műtétek után 2-3 nap között van), a primer műtétek utáni rutinszerű transzfúzió megszűnt, és a posztoperatív 
szövődmények csökkentek. A technika sikeres alkalmazása a mutidisciplinaris elvek alapján költséghatékony a kórházak 
és az egészségügy finanszírozó részére, és gyors felépülést biztosítanak a betegek számára.

A-0014
Nagyízületi endoprotetika jelene és jövője

Joint arthroplasty - present and future

Bálint Lehel
BMI The Droitwich SPA Hospital, Droitwich SPA, UK

Az előadásban a szerző vázolja a jelenlegi és nemzetközi trendeket, aktualitásokat a csípő és térd endoprotetika 
területén. Az átfogó betekintést az irodalmi közlemények, nemzeti protézis regiszterek és saját maga által végzett több 
mint 2000 protézis beültetés alkalmával szerzett tapasztalatai alapján végzi el. A jelenlegi aktualitások és irányvonalak 
figyelembevételével megpróbálja felvetíteni a jövőbeni alkalmazási és fejlődési irányvonalakat.

A-0079
GIRFT - Get It Right First Time

Janos T. Patko
Barnsley General Hospital NHS Foundation Trust

The ‘Getting it right first time’ (GIRFT) report published by Professor Briggs in late 2012, considered the current state 
of England’s orthopaedic surgery provision and suggested that changes can be made to improve pathways of care, 
patient experience, and outcomes with significant cost savings. The report takes the view that this approach has the 
potential to deliver a timely and cost effective improvement in the standard of orthopaedic care across England. The 
project is now commissioned by the Secretary of the state, and the yearly report is publicly available. Hosptal Chief 
Executives and Clinical Directors of the Orthopedic and trauma departments are responsible to be complient with 
the recommendations of the yearly outcome report. The presentation give a brief summary of the project and the 
projected benefit which can be exported to other orthopadic society.

A-0036
Cementes vagy cement nélküli szár? – a proximális femur csontállományának minősége 
szerint

Cemented or uncemented stem? - decision making algorithm on the basis of proximal 
femoral anatomy and bone quality

Sisák Krisztián1, Bozó András1, Friebert Gábor2, Tóth Kálmán1

1SZTE Ortopédiai Klinika; 2SZTE Általános Orvostudományi Kar

Célkitűzés: Mind a cementes mind a cement nélküli szárkomponensek között találunk olyanokat, amelyek nemzetközi 
regiszterek és hosszú távú utánkövetések alapján, a megfelelő indikáció és műtéti technika esetén megbízhatóan jó 
eredményt adnak. Magyarországon elsősorban az életkor, preoperatív diagnózis valamint a szubjektív preferencia 
dönt általában a protézis típusának megválasztásánál. A szárkomponens kiválasztásánál fontos az adott implantátum 
beültetésével kapcsolatos gyakorlat, valamint fontos lenne egy megbízható, standardizált kritériumrendszer, mely 
alapján könnyedén eldönthető, hogy az adott beteg csontállománya alkalmas-e a cement nélküli szárkomponens 
beültetésére vagy sem. Retrospektív vizsgálatunk célja, hogy a proximális femur osztályozása alapján a cement nélküli 
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szár beültethetőségének gyakoriságát megállapítsuk. Módszer: A SZTE Ortopédiai Klinikán csípőprotézis beültetésen 
átesett egymást követő betegek vontunk be a tanulmányba egy 6 hónapos periódus alatt. A ZIMMER Spotorno 
cement nélküli szárkomponenshez kifejlesztett pontrendszert használtuk a betegek osztályozására. Ez a pontrendszer 
4, részben klinikai, részben radiológiai szempont alapján osztályozza a betegeket: kor, nem, osteoporosis mértéke 
(Singh index), és a proximális femur anatómiai sajátosságai (morfo-kortikális index). A pontrendszer 3 kategóriába 
sorolja a betegeket: cementes szárkomponens javasolt, cement nélküli szárkomponens besorolást és a gyakorlatban 
megvalósult protézis típusokat hasonlítottuk össze. A pontrendszer univerzális, és bármely metaphyseálisan 
rögzülő szárkomponenshez alkalmazható. Eredmények: Tanulmányunkban összesen 130 beteg vett részt. A betegek 
átlagéletkora 66 év volt (27-87). A betegek 63% volt nő (82/130). A gyakorlatban 114 beteg kapott cementes 
csípőprotézist, míg 16-an cement nélküli protézist. A használt pontrendszer 80 esetben javasolt cementes, 32 esetben 
cement nélküli protézist és 18 esetben volt ún. kétes indikáció. A betegek mindössze 9% (12/130) volt alkalmatlan 
cement nélküli szár alkalmazására csontminőség alapján (Singh index). A proximális femur formája alapján mindössze 
14%(18/130) volt alkalmatlan cement nélküli protézis beültetésre. Következtetés: A proximális femur csontállománya 
radiológiailag könnyen osztályozható; néhány alap demográfiai adattal kiegészítve a cement nélküli szárkomponens 
beültethetősége eldönthető. Klinikánkon 3x többször alkalmazhatnánk cement nélküli szárkomponenst a 
csontminőség alapján.

A-0054
Cement nélküli, disztálisan rögzülő, monoblokk szárakkal szerzett tapasztalataink revíziós 
csípő endoprotetika során

Our experience with distally fixed monoblock cementless stems in revison THA

Márkus István, Than Péter, Vermes Csaba
PTE, Klinikai Központ, Ortopédiai Klinika

Célkitűzés: a szerzők célja volt vizsgálni csípőprotézis revíziók során használt cement nélküli monoblokk, disztálisan 
rögzülő szárak beültetésében elért eredményeiket. Módszer: a PTE, Ortopédiai Klinikáján 2004 és 2014 között 107 
esetben történt olyan csípőprotézis műtét, melynek során cement nélküli, hosszú, a diaphysisben rögzülő monoblokk 
szár komponens került beültetésre. Két típusú szárat használtunk: mindegyik monoblokk, teljes porocoat, viszont 
a formai kialakításukban és a hosszukban volt különbség. Az esetek értékeléséhez radiológiai és klinikai vizsgálatok 
történtek standard kérdőívek mellett. Eredmények: a fenti implantátumok az esetek 89%-ban első revízió során, 
8%-ban többedik revízióként és 3%-ban primer műtét során kerültek beültetésre intraoperatív szövődmény miatt. A 
revíziós esetek minden esetben aszeptikus lazulást követően kerültek műtétre átlagban 11,5 évvel a korábbi műtétet 
követően. Ezen esetek 94%-a cementezett szár cseréje volt, míg 6%-ban korábbi cement nélküli szárkomponens került 
cserére. Az átlag életkor a műtét idején 62 év volt. Az átlagos utánkövetési idő 99 hónap (8.3 év) volt. A revíziós esetek 
22%-a Paprosky 2, 43%-a Paprosky 3a és 35%-a Paprosky 3b volt. Csontpótlást alkalmaztunk 62%-ban. A femurból a 
csontcement eltávolítása az esetek 75%-ában endofemorálisan történt, 25%-ban volt szükség kiterjesztett trochanter 
oszteotomiára, vagy ablaknyitásra a femuron. Szeptikus szövődmény nem volt, protézis luxatio 5%-ban történt. Egy 
esetben volt intraoperatív, illetve a közvetlen posztoperatív időszakban 2%-ban volt periprotetikus femur törés. Két 
esetben kellett a beültetett szárkomponenst alulméretezés miatt revideálnunk. Az esetek 32%-ában észleltünk a 
kontroll vizsgálatkor szár süllyedést, ami átlagban kevesebb volt, mint 1 cm, ezek revíziót nem igényeltek. A Harris hip 
score és az egyéni megelégedési index szignifikáns javulást mutatott a műtét előtti értékekhez képest. Következtetés: a 
disztálisan rögzülő cement nélküli monoblokk revíziós szárkomponensek kiváló eredményt adnak megfelelő indikáció 
esetében igen széles életkor tartományban, még komplikált, többedik alkalommal revideált esetekben is.
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4. Gyermekortopéd szekció ülése I.: Gyermekcsípő

2016. június 24. | 13:30-15:00 | Terem: Panoráma terem

A-0136
Epiphyseolysis capitis femoris kezelése Dunn-műtéttel

Kiss Sándor, Terebessy Tamás, Horváth Nikoletta, Domos Gyula, Szőke György
Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika

CÉLKITŰZÉS: Az epiphyseolysis capitis femoris jelentős elcsúszással járó eseteiben az in situ rögzítés a csípőízület 
funkcióját nem képes helyreállítani, korai arthrózissal jár. Az anatómia viszonyok helyreállításra számos módszert 
írtak le, melyek közül az irodalmi adatok alapján a Dunn-műtét ígéri a legjobb eredményt. Intézetünkben is ezt az 
eljárást alkalmaztuk a nagyfokú elcsúszással jelentkező betegeinknél. MÓDSZER: Az elmúlt egy évben három beteget 
kezeltünk Dunn-műtéttel nagyfokú, 70 fokot meghaladó femurfej elcsúszás miatt, két lányt, egy fiút. A panaszok 
kezdetétől a diagnózisig eltelt idő mindnyájuknál meghaladta a fél évet. A felvételkor valamennyi csípőnél extrém 
mozgásbeszűkülést, flexiós-kirotációs kontraktúrát észleltünk, mozgatási kísérletre nagyfokú fájdalommal. A műtét 
során a nagytompor leválasztásával tártuk fel a csípőízületet. Az ízületi tokot Z-vonalban nyitottuk meg. Az elcsúszott 
epiphysist K-dróttal rögzítettük a nyakhoz. A femurfejet luxáltuk az ízületből, majd a peristeumot a nyakról óvatosan 
letoltuk, így eljutva az epiphysisig a fejet a nyakról leválasztottuk a növekedési porc vonalában. Ekkor a fej a nyak 
hátsó-medialis periosteum lebenyén mozgathatóvá vált. A nyak proximalis részét resecaltuk a rajta lévő porccal, és az 
így megrövidített metaphysisre vissza tudtuk helyezni az epiphysist. A fejet a nyakon csavarral és Kirschner-drótokkal 
rögzítettük. A trochanter maiort a helyére visszacsavaroztuk. A betegek a végtagot 6 hétig tehermentesítve, majd 
újabb 6 hétig részleges terheléssel jártak. EREDMÉNYEK: A műtét során mindhárom betegnél teljes repositiót tudtunk 
elérni. Valamennyi csípő panaszmentessé vált, a csípőmozgások kis eltéréssel visszaálltak, a berotációs mozgás is 
elérte a normális mértéket. A kontroll röntgenfelvételeken – műtét lényegéből fakadóan – a combnyak megrövidülését 
láttuk. Egy betegnél alakult ki a femurfej proximalis részén impressziós jellegű részleges, mérsékelt fokú fejnekrózis. 
Panasza illetve mozgásbeszűkülése neki sem volt. Ennél a betegnél a nekrotikus terület irányában álló K-drótot el 
kellett távolítani, ezzel egy időben egy K-drótot csavarra cseréltünk ki. KÖVETKEZTETÉS: A Dunn-műtéttel jó eredmény 
érhető el a nagy fokban elcsúszott femurfej elcsúszás kezelésében. A műtét azonban jelentősen veszélyezteti a fej 
keringését, a nekrózis kialakulásának esélye eléri 30-40%-ot. Az extrém mértékben elcsúszott epiphysis azonban az 
ilyen típusú rekonstrukció nélkül biztosan korai arthrosist okoz, ezért véleményünk szerint még ilyen magas kockázati 
tényező mellett is érdemes elvégezni a műtétet.

A-0145
A veleszületett csípőízületi luxatio kezelésének tanulságai 71 eset kapcsán

Domos Gyula1, Kiss Sándor1, Halász Judit2, Terebessy Tamás1, Horváth Nikoletta1, Szőke György1

1Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika; 2Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar 
orvostanhallgató

CÉLKITŰZÉS: A veleszületett csípőficam miatt 2008 és 2014 között Klinikánkon kezelt gyermekek eseteinek feldolgozása, 
a konzervatív kezelés eredményessége és a műtéti kezelés indikációinak értékelése céljából. MÓDSZER: Vizsgálatunk 
során a 2008. január 1. és 2014. december 31. között a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján veleszületett 
csípőficam miatt ellátásra került gyermekek adatait dolgoztuk fel. A gyermekeket két csoportra osztottuk aszerint, hogy 
a klinikai ellátást megelőzően más intézetben már részesültek (A csoport) vagy nem részesültek (B csoport) előzetes 
kezelésben. Vizsgáltuk a klinikánkon alkalmazott konzervatív kezelés módszereit, a műtétre kerülő esetek arányát, 
a műtéti beavatkozás típusát, illetve az avascularis necrosis gyakoriságát. EREDMÉNYEK: A vizsgált időszakban 58 
gyermeket kezeltünk, közülük 13 gyermeknél kétoldali luxatio miatt történt ellátás (22%). Az 58 gyermekből 44 lány, 
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14 fiú volt (3:1 arány). A kétoldali esetek nemek közötti megoszlása 5 lány és 8 fiú volt (1:1,6 arány). Az A csoportba 40 
(56%), a B csoportba 31 eset (44%) került. Az A csoportban 10 esetben (25%) a korábban más intézetben megkezdett 
Pavlik kengyel kezelést folytattuk, 30 esetben (75%) pedig már az első vizsgálat során műtéti ellátás mellett döntöttünk: 
vagy reoperáció történt (3 eset), vagy a korábbi sikertelen konzervatív kezelés eredményeként a luxált helyzetben 
rögzült femurfej kíméletes fedett repozíciója már nem volt elvégezhető az avascularis necrosis fokozott kockázata 
miatt. A B csoportban 18 esetben (58%) Pavlik kengyel kezelést alkalmaztunk, 13 esetben (42%) a késői diagnózis, a 
fedetten nem reponálható femurfej vagy szindrómához társuló csípőficam miatt műtétet végeztünk. Összességében 
konzervatív kezelést 28 esetben végeztünk. A repozíciót követően, a Pavlik kengyel kezelést megelőzően 18 esetben 
(64 %) alkalmaztunk 24-48 órás Rosen-sín kezelést a reponált helyzet megtartására és a csípőízület stabilizálására 
(A csoport: 6/10=60%, B csoport 12/18=67%). Overhead kezelést 1 alkalommal végeztünk. A konzervatívan kezelt 
esetek közül 9-nél (32%) a későbbiekben műtéti ellátásra volt szükség (A csoport: 4/10=40%, B csoport 5/18=28%). 
Műtétet az A csoportban 34 (85%), a B csoportban 18 esetben (58%) végeztünk. A nyílt repositióval együlésben (2 
eset kivételével) mindig elvégeztük a subtrochanterikus varizáló derotációs femur osteotomiát is, 4 alkalommal 
ezeken kívül együlésben a Pemberton műtétet is. Műtéteinket követően reluxatio nem volt. Különböző súlyosságú 
avascularis necrosis az A csoportban 11 (28%), a B csoportban 3 esetben (9%) alakult ki, súlyos fokú necrosis (Tönnis 
3 stádium) csak az A csoportban alakult ki (2 eset, 5%). KÖVETKEZTETÉS: A veleszületett csípőficam ellátása során 
véleményünk szerint kritikus fontosságú a luxált femurfej repositiója, az első 24-48 órában a reponált csípő szoros 
observatioja, amely leginkább intézeti körülmények között valósítható meg. A reponált helyzet megtartására a Pavlik 
kengyel önmagában gyakran elégtelen, anyagunkban az esetek 64%-ában volt szükség átmeneti Rosen-sín kezelésre 
a csípő stabilizálása céljából. A konzervatívan kezelt esetek mintegy harmadában a későbbiekben műtétre került sor. 
Luxált helyzetű csípő esetén a Pavlik kengyelben történő spontán repositióra való várakozás véleményünk szerint nem 
követendő taktika, a femurfej luxált helyzetben történő fixációjához vezethet, amely vizsgálataink szerint nemcsak a 
műtéti kezelés szükségességét növeli meg, de fokozza az avascularis necrosis kialakulását is.

A-0105
Szükséges-e a drain rutinszerű alkalmazása az elektív nagy csípőtáji gyermekortopédiai 
műtétekben?

Moghaddam Amin Maysam, Kiss Sándor, Terebessy Tamás, Domos Gyula,  
Horváth Nikoletta, Szőke György
Semmelweis Egyetem - Ortopédiai klinika

Célkitűzés: A még mindig érvényes általános sebészeti elvek alapján javasolt a drain rutinszerű alkalmazása a 
nagy elektív gyermekortopédiai csípőtáji műtéteknél, amit általában a második posztoperatív napon távolítunk 
el. A gyermekortopédiai irodalomban azonban egyértelmű bizonyítékát nem találtuk a rutinszerű alkalmazás 
szükségességének. A drainek nélkülözhetetlen rögzítése meglehetősen nehézkessé teszi gyermekek esetében azok 
eltávolítását. Néhány esetben nagyobb pszichés terhelés, mint maga a műtét megélése. Vizsgálatunk célja az volt, 
hogy igazoljuk, hogy az osztályunkon alkalmazott gyakorlat, miszerint csakis speciális indok esetén szükséges drain 
használata a fenti műtét kategóriában, nem növeli a posztoperatív komplikációk esélyét. Anyag és módszer: A SE 
Ortopédiai Klinikán az elmúlt 13 év alatt 314 nagy elektív csípőtáji műtétet végeztünk veleszületett csípőficam, 
valamint neuromuscularis csípő megbetegedés sebészi kezelése céljából (nyílt műtéti repositio, varisalo derotatios 
femur osteotomia, Pemberton medence osteotomia). A fenti 13 éves gyakorlat során egy esetben sem használtunk 
draint 10 év alatti gyermek esetén. A műtéteket 5 főből álló orvos-team végezte különböző felállásban, viszont 
nagyon szigorú egységes sebészeti protokolláris elvek alapján, igen körültekintő preventív vérzéscsillapítási technika 
alkalmazásával. Eredmények: A megvizsgált esetekben mély szeptikus komplikáció nem fordult elő és betegeinknél 
posztoperatív transfusio adására nem kényszerültünk. Az esetek elenyésző számában fordult elő minimális 
sebgyógyulási zavar, mely kezelés nélkül spontán gyógyulást mutatott. Összefoglalás: Tapasztalatink alapján a drain 
rutinszerű alkalmazása nem szükséges nagy elektív csípőtáji ortopédiai beavatkozások során 8-10 éves kor alatt.
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5. Innovativ endoprotetika: Térdprotetika

2016. június 24. | 15:30-17:00 | Terem: Színházterem

A-0083
A Magyar Protézis Regiszter lezárása és a Nemzeti Protézis Regiszter indulása

Böröcz István
Magyar Ortopéd Társaság

Célkitűzés: A Magyar Ortopéd Társaság égisze alatt 2007-ben elindult a Magyar Protézis Regiszter, amihez néhány 
év késéssel a Magyar Traumatológus Társaság is csatlakozott, lehetőséget teremtve a protézis beültetésekkel 
kapcsolatos adatok lehető legszélesebb körben történő rögzítésére a 100%-os jelentés elérésére. 2015-ben megjelent 
egy kormányrendelet, amely az OEP vezetésével, felügyeletével a Nemzeti Protézis Regiszter kialakítását rendeli 
el. Ennek kialakítását többszöri szakmai egyeztetés előzte meg az érintettek bevonásával. A regiszter indulása 
egy próbaidőszakot követően 2016. július elsejével várható. A Nemzeti Protézis Regiszterben történő jelentés 
össze lesz kötve az Implantatum Regiszterrel és a protézisműtétek finanszírozásával. Módszer: Az internet alapú 
Magyar Protézis Regiszter működéséről, adatairól évente számoltak be a kongresszusok alkalmával. A Nemzeti 
Protézis Regiszterbe egy korábbihoz hasonló adatlap kitöltésével lehet majd adatokat szolgáltatni. A várólistához 
hasonlóan kórházi rendszerekhez kapcsolódóan kell majd az adatlapokat elérni, kitölteni. Nem lesz szükség külön az 
Implantatum Regiszterben a protézisekkel kapcsolatos adatokat regisztrálni, mert az automatikusan átküldésre kerül 
és a zárójelentésre ráírandó kódot is generálni fogja a rendszer. A Nemzeti Protézis Regiszterben megjelenő adatok 
a TAJ szám alapján összehozhatók majd a Magyar Protézis Regiszter adataival, ezért pl. a revízióval kapcsolatos 
adatok nem vesznek el. Eredmények: A Magyar Protézis regiszterben több mint 80000 protézis műtétel kapcsolatos 
adat szerepel. Ennek teljes feldolgozást és közzétételét a közeljövőben tervezik. A Nemzeti Protézis Regiszterrel 
kapcsolatosan eredményekről még nem számolhatnak be, hiszen a próbaidőszak kezdete az absztrakt leadásának 
idejére esik. Az új adatlapok elkészültek, a protéziseket forgalmazó cégek az implantatum listákat rendelkezésre 
bocsájtották. Ezek összehangolása a próbaverzió indítására készen állnak. Következtetés: A Nemzeti Protézis Regiszter 
használata lehetőséget teremt a kívánatos 100%-os adatszolgáltatásra, így az adatokból levonható valóban releváns 
értékelésére. További előnye lehet az adminisztráció csökkentése, hiszen nem kell majd külön a Protézis Regiszterbe és 
az Implantatum Regiszterbe is adatokat bevinni.

A-0117
Korai klinikai tapasztalatok a cement nélküli Sanat Swing térdprotézissel

Hangody László1,2, Vásárhelyi Gábor1,2, Abonyi Bence1, Merkely Gergő1, Duska Zsófia1,2, Farkas József3, 
Szabó Ákos3, Németh György3

1Uzsoki Kórház, Ortopéd-traumatológiai Osztály/Semmelweis Egyetem, Traumatológiai Tanszék, 
Budapest, 2DrRose Ortopédiai Centrum, Budapest, 3Sanatmetal Kft., Eger

Célkitűzés: A Sanat Swing térdprotézis rendszer korai klinikai tapasztalatainak áttekintése és a cementezett változat 
eredményeivel való összevetése. Anyag, módszer: A Sanat Swing cementezett térdprotézissel az elmúlt hat évben 
jelentős hazai és nemzetközi tapasztalatok gyűltek össze. A tízezernél több cementezett beültetés tapasztalatai is sokat 
segítettek a cement nélküli változat fejlesztésében, mely 2015 szeptemberében került a klinikai gyakorlatba. Az első 
6 hónapban, két intézetben, két operatőr által 85 beültetés történt. Az esetek zömében tibialisan két biztosító csavar 
került felhasználásra a tibialis komponens rögzítéséhez. Kezdettől fogva fokozott figyelem, prospekív adatgyűjtés 
segítette a korai klinikai tapasztalatok értékelését. Fizikális és radiológiai vizsgálatok (posztoperatív, 6 hetes, 3 hónapos, 
féléves), nemzetközileg elfogadott klinikai pontértékelő rendszer (KSS score) használatával igyekeztünk objektiválni a 
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klinikai tapasztalatokat. Eredmények: A műtétek során nyert tapasztalatok közül kiemelkedő az átlagosan 12 perccel 
rövidebb műtéti idő. A vizsgált időszakban intraoperatív/posztoperatív szövődmény nem fordult elő. A beültetések 
radiológiai értékelése során az implantátumok pozíciójának pontossága azonos volt a cementezett gyakorlat során 
szerzettel, az implantátum lazulására utaló jel az eddigi gyakorlat során nem fordult elő. Szeptikus, thromboembóliás 
szövődmény nem volt, a perioperatív vérveszteség az első vizsgálatok alapján minimálisan magasabbnak tűnik. A 
kontrollvizsgálatok során végzett klinikai pontértékelés valamelyest jobb eredményt mutatott, mint a ragasztott 
protézisek esetében, de az eltérés nem szignifikáns. Megbeszélés: Az eltelt kilenc hónap csak korlátozott értékelésre 
adott lehetőséget, de a perioperatív tapasztalatok kedvezőek. Az utánkövetés folyamatos és a közeljövőben más 
intézetek bevonása is tervezett. Az eddigi értékelés során csak annyit lehet biztosan kijelenteni, hogy a cementezett 
verziónál is használt műszerkészlet a cement nélküli beültetés esetében is biztosítja az elvárt pontosságot, 
standardizált, egyszerű műtéti technikát.

A-0118
Sanat Swing revíziós térprotézisrendszer - bemutatás, fejlesztési és korai klinikai 
tapasztalatok

Hangody László1, Abonyi Bence1, Hangody László Rudolf1, Hangody György Márk1, Farkas József2, Szabó 
Ákos2, Németh György2

1Uzsoki Kórház, Ortopéd-traumatológiai Osztály/Semmelweis Egyetem, Traumatológiai Tanszék, 
Budapest, 2Sanatmetal Kft., Eger

Célkitűzés: A Sanat Swing térdprotézis rendszer hatéves klinikai gyakorlata során szerzett tapasztalatok alapozták meg a 
másfél éves fejlesztői munkát követően közelmúltban forgalomba hozott revíziós rendszer fő igénypontjait. Az előadás 
célja az elméleti megfontolások, fejlesztési folyamat és a kadavertanulmányok után megkezdett klinikai gyakorlat korai 
tapasztalatainak bemutatása. Anyag, módszer: Az implantátum és a műszerkészlet kialakítása során döntő szempont 
volt a konkurens rendszerek esetében sokszor tapasztalt bonyolultság és kiterjedt implantátum arzenál lehetőség 
szerinti csökkentése. Ennek egy multifunkcionális műszerkészlet és egy moduláris augmentációs rendszer felelt meg 
- ez került kifejlesztésre. Az előadás a fejlesztés fontosabb fordulópontjait és a kadavertanulmányok tapasztalatait 
mutatja be, értékeli. Eredmények: A primer rendszer fejlesztése során szerzett tapasztalatok, azoknak klinikai 
gyakorlat során nyert visszaigazolása és egy intenzív fejlesztőmunka eredményeként a revíziós rendszer elkészült és 
az első klinikai beültetések megtörténtek. Az intraoperatív tapasztalatok kedvezőek, a rendszer alkalmas a kiterjedt 
anyaghiányokkal járó revíziós kihívások megoldására is. Az eddigi (kadavertanulmányok és kezdeti klinikai) radiológiai 
értékelések alapján az alapimplantátumok és a hozzájuk rendelt augmentrendszer, valamint a műszerkészlet kellő 
beültetési pontosságot tesz lehetővé. Érdemi funkcionális és utánkövetési eredmények még nem állnak rendelkezésre. 
Megbeszélés: A Sanat Swing revíziós rendszer irodalmi összehasonlítási technikával szerzett értékelése valamint 
a kadaverműtétek eredményei és a kezdeti klinikai tapasztalatok kedvezőek. További adatgyűjtés, alapos klinikai és 
radiológiai utánkövetés szükséges a rendszer értékének alaposabb meghatározásához.

A-0066
Primer térdízületi endoprotézis-beültetés műtéti tervezéséhez használt 3D tervező szoftver 
megbízhatósági vizsgálata

Somoskeöy Szabolcs, Schlégl Ádám, Belák Márk, Begovits Bianka, Than Péter
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Ortopédiai Klinika

Bevezetés: A primer térdízületi protézis-beültetés műtéti tervezésében fontos szakmai segítséget nyújthat a 
beépítésre kerülő protézis komponensek szükséges méretének előzetes ismerete. Számos szoftveres megoldás 
létezik erre a célra, melyekben közös, hogy a preoperatív röntgenfelvételek és számítógépes sablonok alapján segítik 
a megfelelő komponens méretek kiválasztását. Intézetünkben 3 évvel ezelőtt kutatási együttműködés keretében 
nyílt lehetőség egy a piacon újnak számító, térbeli protézistervező szoftver klinikai vizsgálatára, amelynek a primer 
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csípőízületi tervezésekre vonatkozó eredményeiről előző évi előadásunkban számoltunk be. Most az alkalmazás 
primer térdízületi tervező moduljával kivitelezett megbízhatósági vizsgálat eredményeit mutatjuk be. Módszerek 
Retrospektív vizsgálatunk tárgyát a 2014. január és 2015. július között intézetünkben történt 218 primer térdprotézis-
beültetés kapcsán végzett preoperatív protézistervezések képezték. Ezen beteganyagból jelen vizsgálatunkhoz 
összesen 30 eset került kiválasztásra. Kiválasztási kritérium a protézis-beültetés indikációjaként a térdízület primer 
arthrosisa és a helyesen pozicionált, kalibrációra alkalmas preoperatív röntgenfelvétel megléte volt. Az összes 
esetben Zimmer NexGen protézis rendszer került beültetésre. A tervezést a preoperatív kétirányú (AP és oldal) 
digitális térd röntgenfelvételeken modiCAS Plan térbeli protézistervező szoftver 2.3.3 verziójával, modiCAS Implants 
3D implantátum templátok (modiCAS GmbH, Erlangen, Németország) segítségével végeztük. A megbízhatósági 
vizsgálatban a szoftver kezelésében jártas 3 vizsgáló vett részt. A vizsgálók minden egyes esetnél három különböző 
napon, háromszor végezték el a tervezést. A szoftver és a vizsgáló által legjobbnak ítélt komponens méretek 
feljegyzésre kerültek. A vizsgálók a beültetendő protézis rendszer ismeretében dolgoztak, azonban a ténylegesen 
beültetett komponensek méretét nem tudták. A kapott femoralis, tibialis komponens és inzert méretek értékeit 
az egyes vizsgálók ismételhetőségi megbízhatóságának és a vizsgálók közötti megbízhatóságának szempontjából 
elemeztük. Winer kritériumok alapján meghatároztuk az intraobserver és interrater intraclass correlation coefficient 
(ICC) értékét. A ténylegesen beültetett komponensek méretének ismeretében a szoftver prediktív megbízhatóságát is 
megállapítottuk. Eredmények Vizsgálóink saját reprodukálhatósági megbízhatósága kiválónak bizonyult a femoralis és 
tibialis komponens tekintetében (0.948–0.977 ICC értékekkel) és jó eredményt adott az inzertre nézve (0.811–0.908 
ICC értékekkel). A vizsgálók közötti megbízhatóság a femoralis és tibialis komponens tekintetében kiváló, az inzert 
esetében jónak bizonyult (0.964, 0.904 és 0.866 ICC értékekkel). A ténylegesen beültetésre került komponens-méretek 
tükrében a szoftver megbízhatósága a femoralis és tibialis komponens tekintetében kiváló, az inzert esetében jó volt 
(0.961, 0.907 és 0.839 ICC értékekkel). Következtetések A modiCAS Plan tervező szoftver könnyen elsajátítható, pontos 
és reprodukálható méréseket adó megoldás a primer térdízületi protézis tervezésben. A szoftverrel mért femoralis és 
tibialis komponens méretek kiváló, míg az inzert méretek jó egyezőséget mutatnak a ténylegesen beültetésre került 
komponens méretekkel. Ennek köszönhetően csökkenthető a műtéti idő, kisebb az intraoperatív szövődmény-ráta 
illetve kedvezőbb a posztoperatív funkcionalitás.

A-0097
Számítógépes navigációval végzett teljes felszínpótló arthroplastica minimum 7 éves 
utánkövetéses vizsgálata

Bejek Zoltán, Holnapy Gergely, Csercsik Rita, Illyés Mátyás
Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika

A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján az első számítógépes navigációs térdprotézis beültetés 2003-ban történt. 
Az ezt követő kezdeti eredményekről évekkel ezelőtt beszámoltunk. Jelen előadás célja a hosszabb távú eredmények 
megítélése. A vizsgált időszakot a 2003-2009 között határoztuk meg. Ez idő alatt 124 műtétet végeztünk el. A betegek 
átlagos életkora a műtét során 68.5 (45-83) év volt. Betegek közül 35 férfi és 89 nő volt. A vizsgálat során kontroll 
rtg-t készítettünk, melyen megfigyeltük az esetleges lazulás jeleit. A betegek vizsgálata alapján a Knee Society Score 
az HSS és Oxford Knee Score-t vettük fel. A kapott adatok alapján Kaplan-Meyer túlélési görbét vettünk fel. A kapott 
eredményeket összehasonlítottuk ezen időszakban operált betegek eredményeivel.
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A-0088
Cementnélküli térdízületi protézis

Kovács Gy.1, Janositz G.1, Klára T.1, Balázs L.1, Arany L.1, Bácsi M.1, Hampel F.2, Vas R.2, Bölcsházy Z.2

1Bács-Kiskun Megyei Kórház Ortopédia Osztály,  2OORI Ortopédia

A térdízület protetizálásának „golden standard„-jét a cementes térdízületi implantáció jelenti. A degeneratív 
folyamatok egyre fiatalabb korban történő megjelenése, a korfa eltolódása az idősebb életkor irányában felvetette 
a cementnélküli rögzülés igényét. A korábbi protézis dizájnok eredményei elmaradtak az elvárásoktól. A modern 
anatómiai formával, tervezéssel a bioaktív felületkezeléssel bíró implantátumok közép - illetve hosszú távú eredményei 
már bíztatóak, túlélési arányuk elérik a cementes implantátumokét. Az irodalmi adatok értékelése valamint 
lehetőségeink mérlegelését követően az elmúlt év ősze óta 28 esetben alkalmaztuk a PFC Szigma MBT rotating 
platformú, Porocoat felületkezelésű implantátumát a Bács-Kiskun Megyei Kórház Ortopédiai Osztályán (BKMK), 15 
alkalommal pedig az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) Ortopédiai Osztályán történt ilyen típusú protézis 
beültetés. A vizsgálathoz külön protokollt szerkesztettünk, mely tartalmazza a betegeink demográfiai klinikai adatait, 
a posztoperatív vérzés mennyiségének detektálását, a rehabilitációs managementet. A radiológia vizsgálatok során 
standardizált AP összehasonlító térd, oldalirányú térd, valamint teljes végtagterhelő vizsgálatot végeztünk. A Knee 
Society által javasolt radiológiai paraméterek alapján elemeztük az implantátum helyzetét az esetleges osteolysist. 
Intra-, valamint posztoperatív szövődményt BKMK-ban nem észleltünk, míg az OORI-ban 1 esetben történt revízió low 
grade infekció miatt. A műtéti idő a hagyományos cementes technikáéhoz képest lerövidült, a vérvesztést azonban 
az irodalmi adatokkal összhangban valamivel nagyobb mértékűnek tapasztaltuk. Az első három hónapban radiológiai 
jelét a lazulásnak nem detektáltuk. A betegek elégedettségét az Oxford Knee Score alapján értékeltük. Kezdeti 
eredményeink előzetes várakozásainkat igazolták, melyek összhangban vannak a nemzetközi irodalomban fellelhető 
eredményekkel.

A-0084
Patellofemoralis protézissel szerzett hosszú távú tapasztalataink

Dobos Ferenc, Czifra Attila, Bucsi László
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Mozgásszervi Sebészeti Centrum, Ortopédia 
Székesfehérvár

Célkitűzés: Előadásunk célja bemutatni a patellofemoralis protézissel szerzett hosszú távú eredményeinket. Módszer: 
2004 és 2015 között 20 esetben ültettünk be isolalt patellofemoralis arthrosisban Howmedica AVON protézist. Az 
esetek felében arthroscopia, lateralis tokbemetszés előzte meg a protézis beültetést. A betegek átlag életkora 58 
(47 – 79) év volt. Az átlagos utánkövetési idő 8,24 (4,06 – 11,61) év volt. A radiológiai vizsgálatok mellett vizsgáltuk 
a mozgástartományt, a fájdalom mértékének változását (VAS). A funkcionális értékeléshez a Knee Society Score 
–t használtuk. Eredmények: A fenti 20 műtétet követően 7 esetben (35%) a protézis eltávolítása történt átlagosan 
5,8 (1,16 – 10.31) évvel a primer műtétet követően, melyből 1 esetben szeptikus szövődmény miatt desis történt, 
6 esetben az arthrosis kiterjedése miatt totál térdprotézis konverziót végeztünk. A jelenleg is funkcionáló 13 AVON 
protézis esetében a mozgástartomány az utánvizsgálati periódusban jelentősen nem változott. A retropatellaris 
fájdalom átlagos csökkenése 71 % (50-100). 5 esetben (38,4 %) a radiológiai vizsgálatok során medialis ill. lateralis 
arthrosisos jelek voltak észlelhetők. A KSS alapján 7 esetben kiválónak, 5 esetben jónak, 1 esetben nem megfelelőnek 
értékelték a beavatkozást a betegek. Következtetés: Eredményeink alapján – az egyébként ritkán előforduló – isolalt 
patellofemoralis arthrosis patellofemoralis protézissel történő kezelése az indikációk pontos betartása mellett, a 
medialis és lateralis szektorban megjelenő arthrosis miatt relatív korai konverzióra szorulhatnak. Így elsősorban 
azokban, esetekben ajánlható ahol a panarthrosis megjelenésének az esélye kicsi (pl. patellatörés után).
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A-0039
Local infiltrációs anaesthesia alkalmazása nagyízületi endoprotézisek beültetése során

de Jonge Tamás, Torkos Miklós, Görgényi Szabolcs, Mészáros László, Szabó Gabriella
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Ortopédiai Sebészeti Osztály

Bevezetés: A csípő- és térdízületi endoprotézis beültetések a leggyakrabban végzett felnőttkori ortopédiai műtéti 
beavatkozások. Minimalizált invazív és szövetkímélő műtéttechnika alkalmazása mellett is a nagyízület feltárásával 
járó műtét komoly posztoperatív fájdalommal jár. A fájdalomcsillapítási protokollok opiátok, illetve epidurális kanülön 
át beadott anesztetikumok adását javasolják. Az angolszász rendszerben 10 éve kezdték el alkalmazni a multimodális 
localis infiltrációs anaesthesiát (LIA), mellyel hatékonyan sikerült csökkenteni a korai posztoperatív szakban a 
betegek fájdalmait. Célkitűzés: Jelen munka célja ennek a hazánkban még újdonságnak számító fájdalomcsillapító 
eljárással szerzett tapasztalataink bemutatása. Módszer: 2015. augusztus és 2015. december között, primer csípő- 
illetve térdízületi totál endoprotézis beültetésen átesett 99 páciens adatait dolgoztuk fel prospektíve. Kiválasztásuk 
időben egymás utáni sorrendiségben történt. Valamennyi páciens a műtét során local infiltrációs anaesthesiában 
részesült, melyhez a nyugat európai ajánlásokhoz képest módosított összetételű koktélt alkalmaztunk: 10 ml 
ropivacain 10 mg/ml, 10 ml Lidocain-Adrenalin 20 mg/0,01 mg/ml, 3 ml Voltaren 75 mg/3 ml oldatokat 127 ml NaCl 
0,9% oldattal felhígítva (összvolumen: 150 ml). Az operáció meghatározott stádiumaiban a mélytől a felületesebb 
rétegekig infiltráltuk a műtéti területet. A műtétet követő első 18 órában óránként rögzítettük a betegek által 
VAS-n bejelölt fájdalomintenzitást. Feljegyeztük, hogy a betegek milyen egyéb analgetikum adásában részesültek 
ebben az időszakban. Számítást végeztünk a fájdalomcsillapítók költségvonzatát illetően. Kontrollcsoportként 2013. 
szeptembere és 2014. márciusa között operált 97 teljes primer csípő- illetve térdprotézis beültetésen átesett páciens 
szolgált. Kétmintás t-próbával végeztünk statisztikai analízist. Eredmények: LIA kezelésben részesült 99 beteg (59 nő 
és 40 férfi), átlagéletkoruk 68 év (41-84 év), cementes csípő TEP implantáción átesett 29, cement nélkülin 30, térd 
TEP-en 40 beteg. A kontrollcsoportban 97 beteg volt (55 nő és 42 férfi), átlagéletkor: 66 év (51-86 év), cementes 
csípő TEP implantáción átesett 31, cement nélkülin 24, térd TEP-en 42 beteg. A posztoperatív első 18 óra során a 
LIA-ban részesült betegek VAS-n jelölt fájdalomérzete szignifikánsan alacsonyabb volt, mint a kontrollcsoport betegeié 
(P<0,001). Műtét utáni fájdalomcsillapító igényük az alkalmazott legerősebb nalbuphine tekintetében 50%-kal volt 
kisebb, posztoperatív fájdalomcsillapításukra 47%-kal kevesebbet költöttünk. Saját, szubjektív megfigyelés, hogy 
a kisebb posztoperatív fájdalom kevésbé viseli meg a betegeket, már a műtét napján elkezdhető az operált végtag 
mobilizálása, jobban kooperálnak a gyógytornásszal, összességében bátrabbak, mert nincs bennük a félelem, 
hogy visszatér az elviselhetetlen műtét utáni fájdalom. A betegek a posztoperatív 4-5. napon kompromisszumok 
nélkül emittálhatóak az osztályról. Következtetés: Csípő- és térdízületi endoprotézis beültetések során alkalmazott, 
módosított összetételű LIA alkalmazása eredményesen csökkenti a betegek posztoperatív fájdalomérzetét, lehetővé 
teszi a betegek még koraibb mobilizálását.
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A-0130
Tapasztalataink az ultrahang vezérelt femoralis blokád használatával totál térdízületi 
protézis beültetése után

Czifra Attila, Gyügyei Viktória
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Mozgásszervi Sebészeti Centrum Ortopédia, 
Székesfehérvár

Célkitűzés Vizsgálatunk célja a totál térdízület protézis beültetését követő követően alkalmazott UH vezérelt 
femoralis blokád előnyeinek összegzése volt. Beteganyag és módszer 2016. január és április között 50 esetben 
alkalmaztunk posztoperatív UH vezérelt femoralis blokádot totál térdízületi protézis beültetése után. Kontroll 
csoportos összehasonlításban vizsgáltuk a posztoperatív fájdalomszintet vizuál analóg skálán, a műtétet követő 
vérveszteségre gyakorolt hatást, a korai mobilizációban megmutatkozó eltéréseket, a módszer kapcsán jelentkező 
lehetséges szövődményeket és a fájdalomcsillapítás költséghatékonyságát. Eredmények Vizsgálatunk kapcsán jelentős 
posztoperatív fájdalomcsökkenést, a posztoperatív vérveszteség csökkenését, javuló passzív mozgathatóságot és a 
szokásos fájdalomcsillapítás protokoll iránti igény csökkenését mértük. Az aktív mobilizálhatóság a kontrollcsoporthoz 
viszonyítva időben késik. Következtetés Eredményeink alapján kijelenthetjük, hogy a közvetlen posztoperatív femoralis 
blokád hatékony és költséghatékony fájdalomcsillapító módszer, mely kedvező hatással van a térdprotézis műtétet 
követő vérveszteségre, passzív mozgathatóságra minimális szövődményráta és hátrányok mellett.

A-0094
Korai mozgásterjedelem növelés és terhelés fokozás totál térd endoprotézis műtétek után

Horváth Mária, Mészáros Mihályné, Lajis Edina, Vásárhelyi Gábor
Uzsoki Utcai Kórház Ortopéd- traumatológia

Célkitűzés: Osztályunkon 2015 második felében bevezetésre került a cement nélküli totál térd endoprotézis beültetés. 
Ennek kapcsán gondoltuk érdemesnek áttekinteni a térdprotézisek rehabilitációjában érvényesülendő legfontosabb 
szempontokat. Fel kívánjuk hívni a figyelmet a korai mozgásterjedelem növelésének, a járásstabilitás kialakításának és 
ennek megfelelően a segédeszköz mielőbbi elhagyásának fontosságára. Módszer: Osztályunkon 2010 és 2015 között 
4233 totál térd endoprotézis beültetés történt. Cement nélküli rögzítési technikával az elmúlt fél évben 68 térdprotézis 
beültetést végeztünk. A rehabilitáció tekintetében nem tettünk különbséget, minden esetben ugyanazok az elvek 
érvényesültek: A műtétet követően mind a cementes, mind a cement nélküli térd protézis esetében teljes terhelést 
engedtünk, segédeszköz támogatása mellett, a segédeszköz választást alapvetően meghatározó tényezők figyelembe 
vételével. A minimal invazív technikának köszönhetően kisebb lágyrész-sérüléssel számolhatunk, hisz a vastus medialis 
proximalis kétharmada ép marad, a patella luxatios hajlama minimalizálódik, és a térd propriocepciója is kevésbé sérül, 
ezért bátran forszírozhatjuk a mielőbbi, legalább 90°-os flexios mozgásterjedelmet. A helyes járásritmus kialakításához 
szükséges teljes extensiót már a postop. első naptól aktívan gyakoroltatjuk, és megtartásának érdekében a pihenést is 
a végextensio helyzetében javasoljuk. Protokollunkban a prioritást élvező aktív gyakorlatok hoznak jó eredményeket, a 
mozgásterjedelem növelése mellett, az izomerőt és a propriocepciót fejlesztő gyakorlatokat is megtanítjuk betegeinknek. 
Térdmozgató géppel történő passzív mozgatást csak indokolt esetben alkalmazunk, és az otthoni rehabilitációban is 
csak az aktív torna kiegészítéseként, az elért mozgásterjedelem megtartásának érdekében javasoljuk Eredmények: Az 
operációt követő 6 hetes korban kontrollra érkező betegeink nagy része 100-110°-os flexioval rendelkezik, mely elegendő 
a szobakerékpár használatához, amely innentől a rehabilitáció szerves részét kell, hogy képezze. A teljes extensio 
meglétével betegeink többsége már a postop. 4-5. héten elhagyta a segédeszközt és sántítás nélkül járt. A beültetett 4233 
esetből évente 4-5 esetben került sor mozgásbeszűkülés miatt újbóli kórházi elhelyezésre, a funkciójavítás érdekében, 
illetve sikertelen rehabilitációt követően 11 esetben volt szükség mozgásjavító műtétre. Következtetés: Tapasztalataink 
szerint a primer térdprotézis beültetést követő sikertelen rehabilitáció lehetséges okai között szerepel a sebgyógyulási 
zavartól, ill. a fájdalomtól való félelem miatti túlzott kímélet, ill. a beteg megfelelő felvilágosításának mellőzése. 
Megfelelő pszichés vezetés, hatékony fájdalomcsillapítás mellett, jól felépített rehabilitációval, jó mozgásfunkció és 
kifejezett életminőség javulás érhető el cementezett és cement nélküli protézisnél is.
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A-0154
Standard EMG adatbázis létrehozása

Terebessy Tamás1, Schunk Cecilia2, Szakály Norbert3, Gresits Orsolya1, Kiss Sándor1, Szőke György1

1Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika; 2Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar; 
3Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatikai 
Tanszék

Célkitűzés: Az ICP-s gyermekek járásanalízisének fontos része az izomműködést járás közben tanulmányozó EMG 
vizsgálat. Az eredmények kiértékelésének jelentős mozzanata az összehasonlítás az egészséges járással (ún. standard 
adatbázis). Jelen vizsgálatunk célja egy standard EMG aktivitás meghatározása volt, amelyre azért van szükség minden 
laborban, mert a technikai felszerelés, a mérést végzők személye, valamint a populáció járásmintázatának egyéni 
volta miatt eltérések lehetnek az egyes laborokban végzett vizsgálatok eredményei között. Módszer: Méréseinket 
a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika Járáslaborjában található 16 csatornás, vezetékes EMG készülékkel 
végeztük 20 egészséges önkéntes közreműködésével. A vizsgált személyek átlagéletkora 15,71 év, közülük 11 lány 
és 9 fiú. Előadásunkban végtagonként 4 izom működését mutatjuk be: a m. rectus femorist, a m. biceps femorist, 
a m. tibialis anteriort és a m. gastrocnaemius medialist. Önkénteseink járását futópadon vizsgáltuk videófelvétellel 
kiegészítve. A jelek feldolgozását Vicon Nexus 1.8.5 software végezte. A beérkező EMG-jeleket a vizsgálat alatt készült 
videófelvételek segítségével dolgoztuk fel (processing) úgy, hogy a járásciklus történéseit összehangoltuk a kapott EMG 
görbékkel. EMG elemző programunkban a vizsgált izmot akkor tekintettük aktívnak, ha a róla elvezetett jel erőssége 
meghaladta a görbe amplitúdójának 20%-át. A kapott adatokat egy diagramon jelenítettük meg, ahol az x tengelyen 
az időben százalékokra bontott járásciklust, az y tengelyen pedig az adott időpillanatban aktív izomműködést mutató 
vizsgálati alanyaink számát tüntettük fel, szintén százalékos arányban. Adatainkat az Instituto Ortopedico Rizzoli 
járáslaborjában elvégzett hasonló vizsgálat eredményeivel vetetettük össze. Mivel a külföldi vizsgálatok adatai nem 
álltak rendelkezésünkre, statisztikai összehasonlítást nem állt módunkban elvégezni, csak az ábrázolt/szemléltetett 
eredmények durva összehasonlítását végeztük. Eredmények: A m. rectus femoris működése járás során kétcsúcsú 
görbét adott a lengőfázis végétől a támaszfázis közepéig és a lengőfázis elején. Az előbbi talajérkezéskor a terhelési 
válasz energia elnyeléséhez járul hozzá, a második a végtag lendítését támogatja. A m. biceps femoris aktív a 
támaszfázis során majd a lengőfázisban kikapcsol és a lengőfázis végén aktivizálódik újra. Működése antigravitációs, 
energiaelnyelő funkció a támaszfázisban és az aktív térdhajlítást támogatja a lengőfázisban. A m. gastrocnaemius 
medialis fokozatosan aktivizálódik a sarokütéstől, majd a támasz fázis során aktív, a támasz fázis végén kikapcsol és a 
lengőfázisban gyakorlatilag néma. Működése szintén antigravitációs, energiaelnyelő funkció a támaszfázis első felében, 
míg a második felében az elrugaszkodás legfőbb ereje. A m. tibialis anterior aktív a sarokütéskor majd fokozatosan 
kikapcsol és a lengőfázis elején fokozatosan aktivizálódik és mindvégig aktív is marad. Működése a lábszár kontrollált 
előre mozdulását segíti a támaszfázisban és a láb aktív pozícionálását végzi a sarokütéshez a lengőfázisban. Általánosan 
elmondható, hogy a görbék lefutása hasonló dinamikát mutat a Rizzoli Intézet laborjában mért eredményekhez. 
Szembetűnő, azonban hogy az összes vizsgált izom aktivitása az önkéntesek nagyobb hányadában magasabb, mint 
a külföldi laborban. Következtetés Járáslaborunkban standard izomműködési „térképet” készítettünk önkénteseink 
segítségével, amely adatok a későbbiekben általánosan elérhetőek lesznek referenciaként a betegvizsgálatok során. 
Eredményeinket a Rizzoli Intézetben mért adatokhoz hasonlítottuk és az izomaktivitásban különbséget észleltünk. A 
különbséget a vizsgált önkéntesek fiatalabb életkorával és a futószalagon járás különbözőségével magyarázzuk. További 
terveink közt szerepel a mérések pontosítása, valamint referencia mérés sorozat végzése talajon is, annak eldöntésére, 
hogy a futószalagos és a talajon járás különbözősége valóban magyarázza-e a fent részletezett eltéréseket. 
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A-0144
A Botulinum neurotoxin – A kezelés hatása a dinamikus equinus kontraktúrára

Terebessy Tamás, Krausz Kornélia, Horváth Nikoletta, Domos Gyula, Kiss Sándor, Szőke György
Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika

Célkitűzés: Az A típusú Botulinum neurotixon (BoNT-A) blokkolja a harántcsíkolt izom motoros véglemezeiben 
a neurotranszmissziót, ami lokális izomtónus csökkenést eredményez. A lokális izomtónus csökkenés jótékony 
hatását az utóbbi két évtizedben egyre elterjedtebben használják spasticus izomállapotokkal járó betegségek 
kezelésében. Infantilis cerebrális paresisben (ICP) mára általánosan elterjed kezelési mód a spasticus vádli izomzat és 
következményes dinamikus equinus kontraktúra BoNT-A kezelése. Jelen vizsgálatunkban célul tűztük ki a triceps surae 
izomzat BoNT-A toxin kezelésen átesett ICP-s gyermekek vádli izomállapotának követését annak megítélésére, hogy 
milyen fokú spaszticitás változás következik be BoNT-A toxin injektálás után és milyen hosszan tart a kezelés hatása. 
Módszer Vizsgálatunkba 18 gyermeket (életkor: 6 év 7 hónap ± 2 év 10 hónap) vontunk be. 6 gyermek diplegia- 12 
gyermek hemiplegia spastica diagnózisú, súlyosság szerint GMFCS I, II, III kategóriába rendre 11, 3 és 2 gyermek 
tartozik. Két diplegiás gyermeket és két hemiplegiás gyermeket két alkalommal, valamint egy hemiplegiás gyermeket 3 
alaklommal injektáltunk, így mindösszesen 36 injektált végtag eredményét vettük figyeleme. Az injektálás után 2 héttel 
23 esetben végeztünk redressziós gipszelést is. Az injektálás előtti, majd az azt követő 4-6 hetes betegvizsgálat során 
értékeltük a bokaízületek maximális passzív extendálhatóságát nyújtott- és hajlított térdízülettel (pekext és pfkext). 
Az izomtónus megítélésére a Modified Ashworth Bohannon (MAS-B) rendszert használtuk, a spaszticitást a Modified 
Tardieu skálával (MTS) mértük. Feljegyeztük továbbá a BoNT-A toxin hatás kialakulásának, majd megszűntének szülők 
által észlelt idejét, valamint azt, hogy a toxin hatás elmúltával a szülők szubjektíven hogyan ítélik meg gyermekük 
izomállapotát. Eredmények: Az összes végtagot tekintve a pekext 11,7±14,0 a pfkext 13,8±16,6 fokot javult. A MAS-B 
nyújtott térddel átlagosan 2,4±0,5-ről 2,1±0,5 pontra, hajlított térddel 1,8±0,3-ről 1,4±0,4 pontra javult, míg az MTS 
nyújtott térddel 23,1±14,1-ről 13,3±14,4 fokra, hajlított térddel 22,7±14,8-ról 18,3±16,0 fokra csökkent. A hajlított 
térdes MTS csökkenés a vizsgált betegszám mellett nem bizonyult szignifikánsnak. A szülők a BoNT-A hatás kialakulását 
7-10 nap múlva érezték, míg a hatás megszűnését 3-4 hónap után észlelték. A BoNT-A toxin hatás elmúlásával 
a gyermekek vádli izomállapotát a szülők szubjektíven 6 esetben változatlannak, 12 esetben jobbnak ítélték az 
injektálás előttihez képest. Következtetés Vizsgálatunkban igazoltuk, hogy a BoNT-A toxin terápia Infantilis Cerebrális 
Paresisben szenvedő gyermekekben jótékonyan befolyásolja az izomtónust, javítja az ízületek mozgásterjedelmét 
és csökkenti a spaszticitást. A BoNT-A toxin hatás kialakulását és időtartamát is a nemzetközi irodalmi adatoknak 
megfelelőnek észleltük. Megfigyeléseink gyengeségének érezzük, hogy a redressziós gipszelés előtti és utáni ízületi- és 
izomállapotokat nem dokumentáltuk, de a vizsgálatsorozat erősségének tartjuk, hogy számszerűsíteni tudtuk a BoNT-A 
toxin kezelés mozgásterjedelem fokozó, valamint izomtónus és spaszticitás csökkentő hatását. Annak megítélésére, 
hogy hogyan befolyásolható az ICP-s gyermekek mozgásfejlődése és ortopédiai műtét igénye BoNT-A folyamatos 
alkalmazása mellett a későbbiekben multicentrikus vizsgálatot tervezünk.

A-0057
Spasticus cerebral paresises betegeknél alkalmazott Achillotenotómiák hosszú távú 
összehasonlító vizsgálata

Kérő Gábor, Vermes Csaba, Bellyei Árpád
PTE KK Ortopédiai Klinika

Bevezetés: A modern sebészeti gyakorlatban egyre inkább előtérbe kerülnek a minimál invazív műtéti eljárások. 
Ezek érintik a cerebral paresises betegek felső ugróízületi equinus contracturájának egyik műtéti megoldását, az 
Achillotenotomiát is. A PTE KK Ortopédiai Klinikáján a hagyományos „nyílt Z” Achillotenotomia mellett a Hatt által 
1947-ben leírt percutan Achillotenotómia módosított változatát végezzük 1990 óta. Cél: Munkánk célja az volt, 
hogy a klinikánkon a spasticus cerebral paresises betegeknél végzett percutan és nyílt Achillotenotómiák hosszú 
távú eredményeit elemezzük és összehasonlítsuk. Beteganyag és módszerek: Klinikánkon 1990. január 1. és 2006. 
december 31. között 211 cerebral paresises betegnél végeztük el az Achilles ín nyújtását. Összesen 347 primer Achilles 
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ín nyújtást végeztünk, melyek közül 261 esetben percutan, 86 esetben pedig nyílt feltárásból történtek a műtétek. A 
betegek átlagéletkora a műtét időpontjában 5,8 év volt. Munkánk során a betegek átlagosan 15 éves utánkövetésének 
retrospektív analízisét végeztük el. A pácienseinknél fizikális-klinikai vizsgálatok, illetve vizuális járáskép analízis mellett, 
megfelelő kérdőív kitöltése történt. Eredmények: A vizsgált betegek járásképe műtétet követően - vizuális járás analízis 
alapján - minden esetben jelentősen javult. A kitöltött kérőívek alapján a betegek döntő többsége elégedett volt a 
műtét eredményével hosszú távon is. Recidív equinus contractura miatt 68 esetben végeztünk re-Achillotenotomiát 
(19,6%), 47 esetben (összes percutan műtét 18%-a) a korábban percutan műtéten, míg 21 esetben (összes nyílt műtét 
24%-a) a korábban nyílt műtéten átesett betegeknél. 11 esetben (3,17%) a re-Achillotenotomiát második alkalommal 
is ismételni kellett. Következtetés: Klinikánkon a spasticus cerebral paresises betegeknél végzett Achillotenotómiák 
hosszú távú eredményei a szakirodalomban található adatokkal jól korreláltak. Az általunk alkalmazott precutan műtéti 
megoldás eredményei hosszútávon is elérték a „hagyományos nyílt” műtéti megoldások eredményét, mely így primer 
műtét esetén megfelelő alternatívája lehet a nyílt feltárásból végzett műtéti megoldásnak.

A-0143
A calcaneus tartás, az Achillotomia rettegett szövődménye

Mező Róbert
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

Az előadás be kívánja mutatni az Achillotomia után kialakult calcaneus tartás következményét, annak biomechanikai 
hátterét. A magára hagyott calcaneus tartás hosszabb távon crouchgait-hez, vagy akár járásképtelenséghez is vezethet. 
A calcaneus tarás lényege, a talajerő lábszárra való közvetítésének csökkent volta. Az előlábra ható izmok erejének 
csökkenése a zártláncú mozgásra jellemző mechanikai változásokat indukál, és ezért a teljes test biomechanikai 
statusára kihat. A calcaneus tartás műtéti úton hatékonyan nem befolyásolható. A megfelelően kiválasztott, a 
talajerőt közvetlenül a lábszárra közvetítő bokarögzítő hatékonyan képes a calcaneus tartás káros következményeinek 
kivédésére. Ha az Achillotomia következményeként calcaneus tartás alakul ki, minél korábban kell megkezdeni a 
ventrális lábszár támasztékkal ellátott bokarögzítő használatát.

A-0035
A Strayer típusú gastrocnaemius recessio a gyakorlatunkban

Görgényi Szabolcs, de Jonge Tamás, Mészáros László, Torkos Miklós Bulcsú
Markusovszky Egyetemi Oktatókorház Ortopédiai Osztálya, Szombathely

Equinus deformitás műtéti kezelésére alkalmazott módszer a gastrocnemius-soleus komplex meghosszabbítása. A 
gastrocnemius-soleus musculotendinosus egység 3 zónára osztható a hosszabbító beavatkozások tekintetében. Az 
1. zónában a gastrocnaemius nyújtható szelektíven Az itt alkalmazható eljárások (Baumann és Strayer) megfelelő 
posztoperatív terhelhetőséget biztosítanak, de limitált nyújtásra adnak lehetőséget. A 2. zónában a beavatkozások 
(Vulpius és Baker) már a soleus fascia és gastocneamius ín közös konjugátumán adnak még elégséges posztoperatív 
stabilitással bíró állapot mellett nagyobb nyújtási lehetőséget. A 3. zónában sincs szelektivitásra lehetőség, de itt 
érhető el a legnagyobb hosszabbítás. Percutan módszerek (Hoke, White) mellett legismertebb a nyitott Z tenotomia. 
Az itt végzett műtétek posztoperatív rögzítést igényelnek. A műtéti típusok összehasonlítása alapján Strayer műtét 
megfelelő indikáció mellett egyszerűen és gyorsan elvégezhető beavatkozás, amit ismertetni szeretnénk. A beavatkozás 
a gastrocnaemius izolált nyújtását teszi lehetővé. Indikációja a Silfverskiöld teszt pozitivitása. A rövid műtéti idő kis 
megterhelést jelent a beteg számára, a beavatkozást követő 24 órában a beteg a végtag rögzítése nélkül felkelhet, 
terhelhet. Kis esetszámú beavatkozásaink alapján - főleg irodalmi adatokra hagyatkozva - a beavatkozást követően 
a felső ugróízület dorsalflexiója nyújtott térdnél 14 fokkal, hajlított térdnél 8 fokkal növekszik. A Strayer műtét 
latens és enyhébb, esetleg recidív equinus deformitás csökkentésére javasolt eljárás, önmagában, illetve kiegészítő 
beavatkozásként.

MOT - ORTOPÉD SZEKCIÓK - 06.24.
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A-0063
Spasticus betegeknél végzett hasi iliopsoas tenotomia rövid és középtávú eredményeinek 
vizsgálata klinikánkon

Szász Katalin, Vermes Csaba, Bellyei Árpád
PTE KK MSI Ortopédiai Klinikai Tanszék

A spasticus betegeknél kialakuló alsó végtagi zárt kinetikus lánc egyik legfőbb tényezője a csípőízület flexiós-
berotatiós-adductiós contracturája, abban pedig az iliopsoas izomzat szerepe. Klinikánkon 2006-2015 között összesen 
115 beteg esett át hasi iliopsoas tenotomián. Az említett időszakban 11 spasticus beteg 18 csípőjén történt izolált 
hasi iliopsoas tenotomia. Vizsgálatunkban ugyanis nem vettek részt az egyéb diagnózis kapcsán (one stage-műtét vagy 
TEP implantatio részeként, csípőtáji bursitis vagy coxa saltans interna miatt) végzett csípőközeli iliopsoas tenotomiák, 
illetve a spasticitás talaján, de a percutan adductor tenotomiával egy ülésben és egy feltárásból végzett műtétek sem. 
Részletesen vizsgáltuk az indikációs kritériumokat, összehasonlítva a sokkal gyakoribb, adductor tenotomiával egy 
ülésben végzett módszerrel. Vizsgáltuk továbbá a beteganyag összetételét, a műtét technikai részleteit és az esetleges 
kockázatok előfordulását. A műtét eredménye szempontjából vizsgáltuk a műtét előtti és utáni mozgástartományt, 
járásképet mind objektív tünetek, mind szubjektív betegelégedettség szempontjából. Ezek alapján elmondhatjuk, hogy 
a betegek mindegyike a járáskép javulásáról számolt be, kb. 85%-uk teljesen, 15%-uk részben volt elégedett a műtét 
eredményével. Mindezek alapján megállapítható, hogy a hasi iliopsoas tenotomia nem mondható gyakori műtétnek, 
de megfelelő indikáció mellett végezve jó eredményekkel szolgál a spasticus betegek csípőízületi contracturáinak 
oldásában.

A-0137
Agysérültek spasticus felső végtagi fogáskészség javító műtéteinek funkcionális értékelése 
intézetünkben

Szlovák Sándor, Mészáros Edit
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

CÉLKITŰZÉS Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet egyik speciális profiljaként rendszeresen végzünk agysérült 
betegek spasticus felső végtagjain fogáskészségjavító műtéteket. A műtét, mint rehabilitációs eszköz a betegek 
komplex kezelésének integráns része, arról rehabilitációs szakorvost, kézsebészt, gyógytornászt, ergoteraputát, 
szükség esetén pszichológust magában foglaló rehabilitációs team dönt. A sokszereplős kezelési folyamatban lényeges 
az érintett végtag funkcionális változása. Az irodalomban nincs konszenzus az alkalmazott értékeléssel kapcsolatban, 
ezért ismertetjük az intézetünkben kialakulóban lévő gyakorlatot. Célunk a funkció vizsgálatára könnyen és gyorsan 
elvégezhető, ugyanakkor a spasticus beteget jól jellemző rendszer felállítása volt. MÓDSZER 2014 ősze óta használjuk 
a quickDASH és House teszteket. Az előbbi az agysérült betegeknél sokszor hiányzó precízebb végtagfunkciókat 
is vizsgálja, a másik pedig vizsgálófüggő, szubjektív. Ezért az értékelés finomítását láttuk szükségesnek. A funkció 
értékeléséhez értékelő lapot készítettünk, mely didaktikus felépítése révén könnyen és gyorsan kitölthető, elkészülte 
után a beteg dokumentációjához csatolható. Ennek első része a beteg adatait, az agysérülés típusát, a második 
a felső végtag ízületeinek spontán helyzetét, aktív és passzív mozgástartományát,valamint az izomerőt, a harmadik 
a funkcionális teszteket (House, quickDASH, Frenchay Arm Test, Box and Blocks, Box and Balls, szorító erő mérés , 
kulcsfogás erő mérés) tartalmazza. A felső végtag funkciójáról videót készítünk. Minden esetben három alkalommal 
végezzük el ezt az értékelést: a műtét előtt, utána 3 és 6 hónappal. Az ízületi mozgások regisztrációját, House, 
quickDASH teszteket a kézsebész, a többit pedig ergoterapeuta és gyógytornász kollégáink végzik. Előadásunkban 
bemutatjuk az alkalmazott teszteket és két ICP-s beteg műtét előtti és az után 6 hónappal később készült videóját. 
EREDMÉNYEK Úgy látjuk, hogy a kidolgozott rendszer jól leírja az agysérült beteget felső végtagi fogáskészség javító 
rehabilitációs kezelés és rehabilitációs műtét funkcionális eredményességét, a beteg életminőségi változását. A 
feladatok megosztása révén az egyes team tagok számára nem jlent jelentős plusz terhelést a rendszer használata, 
eszköz és költségigénye vállalható. KÖVETKEZTETÉS Az agysérült betegek spasticus felső végtagjának kezelése 
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komplex feladat, több szakember folyamatos együttműködését igényli, ennek feltételei csak centrumban adottak. 
A kezelés erdményességét nélkülözhetetlen precízen követni, hogy objektívan lehessen értékelni ennek a bonyolult 
terápiás folyamatnak a sikerét. Tekintettel nemzetközileg általánosan elfogadott értékelési rendszer hiányára, több, az 
alapbetegségre tervezett, referenciákkal rendelkező, megfelelő irodalmi háttérrel bíró teszt kombinációja jelentheti a 
megoldást.

A-0111
Ortopédiai műtétsorozat vagy egyszeri idegsebészeti beavatkozás? Tapasztalataink a selectiv 
dorsalis rhysotomia műtéten átesett páciensek rehabilitációjában

Varga Kriszta, Somogyváryné Balogh Gabriella, Mező Róbert
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Központi Rehabilitációs Osztály, Budapest

Célkitűzés: A cerebral paretikus betegek ellátásában Magyarországon is elérhetővé vált egy új lehetőség, az SDR műtét. 
A hazánkban műtött gyerekek esetein keresztül mutatjuk be tapasztalatainkat. Azért tartjuk fontosnak a módszer 
ismertetését, mert a nemzetközi szakirodalom szerint az sdr műtét csökkenti az ortopédiai műtétek számát. Módszer 
Az osztályunkon sdr műtét előtt álló és sdr műtéten áteset felnőtt és gyermek betegeket vizsgáltunk és kezeltünk. 
A műtéti indikációról egy multidiszciplinális team dönt, alapos betegvizsgálat alapján. A műtétet pedig egy intenzív, 
több szakaszra bontott 2 (vagy több?) éves rehabilitációs időszak követi. Következtetés: Tapasztalataink egybeesnek 
a nemzetközi szakirodalommal. A pontos felmérést követő indikált sdr műtét sikeresebb rehabilitációval párosulhat, 
ezáltal az sdr műtét után az ortopédiai műtétek száma csökken. Eredmény: Műtét után a tónus normalizálódott, a 
kontraktúrák oldódtak, az izmok erősödtek. Javult az aktív és passzív dorsalflexio és a poplitealis szög mértéke. A járás 
stabilabb, biztonságosabb lett, így a betegek önállóbb életvitelre lettek képesek.

A-0015
A felnőtt korú ICP-s betegek nyomon követésének és gondozásának fontossága gyógytornász 
szemmel

Sudárné Erdős Júlia, Sebestyén Anita, Mező Róbert
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, Központi Rehabilitációs Osztály, Budapest, Csepel

CÉLKITŰZÉS: A felnőtt korú ICP-s betegek nyomon követése és gondozása ma hazánkban nem megoldott. Előadásunk 
célja, hogy felhívjuk a figyelmet a folyamatos gondozás, a megfelelő időben és módon elvégzett konzervatív 
és/vagy operatív beavatkozások szükségességére az életminőség megőrzése, javítása érdekében. MÓDSZER: 
Rendszeres gyógytorna, masszázs alkalmazásával a mozgásképesség megőrzése javul, a másodlagosan érintett 
ízületek-testrészek kezelésével megelőzhető, csökkenthető a fájdalom. A kontraktúrák nyújtásával és az egyidejű 
izomerősítéssel optimalizálható a spasmus–izomerő egyensúly. Az egyénre adaptált ortézis ellátással, a megfelelő 
járássegítő segédeszköz ellátással a járásminőség javul, megelőzhetőek a további ízületi károsodások. A már meglévő 
degeneratív elváltozások műtéti beavatkozással korrigálhatóak, melyek során az érintett testrészek terhelhetősége 
nő, a járásképesség az életkor előre haladásával tovább megőrizhető (tenotomiák, izom-ín áthelyezések, csont 
korrekciós műtétek, protézis beültetés). EREDMÉNYEK: Eseteinken keresztül bemutatjuk, hogy a nyomon követett 
pácienseknél a megfelelő módszer (módszerek) optimális időben történő alkalmazásával jelentős mértékben javul a 
betegek életminősége, biztonságérzetük fokozódik, alkalmasabbá válhatnak az önálló életvitelre. KÖVETKEZTETÉS: A 
felnőtt korú ICP-s betegek állapotának rendszeres ellenőrzése nélkülözhetetlen, hiszen a betegség tüneteire közvetlen 
hatással van az életkor, az életvitel, a fizikai igénybevétel vagy annak hiánya is. Fontosnak tartjuk- és tapasztalataink 
is ezt igazolják-, hogy ½-1 évente rehabilitációs kezelést kapjanak, így csökkenthető a késői szövődmények esélye, 
az időben felfedezett elváltozások könnyebben kezelhetőek és jobb eredménnyel kecsegtetnek. A megfelelő időben 
történő beavatkozások nagymértékben növelik a betegek életminőségét, a rendszeres mozgásterápia az elért 
eredmények hosszú távú megőrzésében elengedhetetlen.
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A-0142
A cp konzervatív kezelésének alapeszköze az AFO

Mező Róbert
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

Az előadás célja a cp konzervatív kezelésében használt különböző típusú bakarögzítők, és azok indikációjának 
bemutatása. A konzervatív kezelés célja az izom dysbalance helyreállítása. Az előadás során a paretikus járászavarok 
biomechanikai elemzésének alapján kerülnek bemutatásra, a járászavar kompenzációját biztosító segédeszközök 
technikai és mechanikai tulajdonságai. A jól kiválasztott bokarögzítő hatékonyan szolgálja az izom dysbalance 
helyreállítását, a spasticus tónusfokozódás csökkentését, és az esetleges izom növekedési adaptációs zavarának az 
enyhítését. A cerebralparetikus gyermekek kezelésénél, a műtéti, vagy konzervatív kezelés indikációjánál szükséges a 
segédeszközök hatékonyságának az ismerete.
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ORTOPÉD SZEKCIÓK – 06.25.

1. Varia: Lábsebészet

2016. június 25. | 09:30-10:30 | Terem: Színházterem

A-0012
Scarf és Weil műtétekkel szerzett kezdeti tapasztalataink

Gunther Tibor, Farkasházi Miklós
PAMOK Traumatológiai, Orthopaediai és Kézsebészeti Szakmacsoport Orthopaediai Osztály, Győr

Hazai gyártó segítségével sikerült osztályunkon megteremteni a modern lábsebészet alapfeltételeit. Előadásunk célja 
bemutatni kezdeti tapasztalatainkat az „új” lábsebészeti tálcával, illetve a Scarf és Weil műtétekkel. Az elmúlt fél évben 
6 Scarf és 3 Weil műtétet végeztünk. 6 férfi és 3 nőbetegünk volt, az átlagéletkor 48.2 év. Vizsgáltuk a korrekciót álló 
láb rtg-n, a kozmetikai eredményt a beteg szubjektív skálán értékelte. Ezeket az eredményeket hasonlítottuk össze 
korábbi 6 bázis osteotomiás és 3 Helal műtétes betegeink eredményeivel. Bár kezdeti tapasztalatainkról van szó, de 
az eredményeink bíztatóak. A betegek egyértelműen előnyben részesítik a megfelelő rögzítéssel elérhető felgyorsult 
rehabilitációt és jobb kozmetikai eredményt biztosító beavatkozást. A lábtálca felépítése, eszközei mindenképpen 
segítik a műtét kivitelezését.

A-0013
Metatarsus primus varussal járó bütyök műtéti kezelése tarsometatarsalis desissel Lapidus 
szerint primer és revíziós esetekben

Samu Dénes, ifj. Noviczki Miklós, Farkas Csaba
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház - Jósa András Oktatókórház, 
Nyíregyháza, Ortopédiai Osztály

CÉLKITŰZÉS: Metatarsus primus varussal járó bütyök műtéti kezelését végeztük az I-es tarsometatarsalis ízület 
korrekciós osteotomiájával és desisevel Lapidus szerint. Célunk bemutatni, hogy mind elsőként választandó 
módszerként, mind insufficiens műtétek revíziójaként alkalmas lábkorrekciós beavatkozás nagy IM szöggel rendelkező 
metatarsus primus varus esetében. A metatarsocuneiformis ízület desise mellett minden esetben szükséges a lateralis 
release és medialis tokraffolás is a hallux valgus megfelelő korrekciójához. MÓDSZER: 2009 és 2016 között 5 betegnél, 
6 esetben végeztünk lábkorrekciós műtétet metatarsus primus varus és hallux valgus miatt. Minden esetben az IM 
szög a 13°-ot meghaladta (13° - 20.2°). 3 esetben korábbi korrekciós műtét elégtelensége után végeztünk Lapidus 
szerint desist (1 esetben I-es metatarsus basis osteotomia, 2 esetben subcapitalis Austin osteotomia után), 3 esetben 
pedig primer műtétként végeztük el. A betegeket postoperatív 2. héten lágyrész ellenőrzésre, 6. héten kontroll röntgen 
vizsgálatra, 3. hónap során funkcióellenőrzésre, valamint 1 éves korban ismételt röntgen kontrollra hívtuk vissza. 
Ezt követően évente ellenőrzésre rendeltük vissza a betegeket. A tarsometatarsalis desis mellett minden esetben 
elvégeztük a McBride szerinti adductor tenotomiat és lateralis releaset, medialis tokraffolást. A metatarsocuneiformis 
ízületi desist keresztezett csavarokkal végeztük. Pre- és postoperatív röntgen vizsgálatokon kalibrált szögmérővel 
mértük az IM szög csökkenését, valamint a sesamcsontok helyzetének változásával az I-es sugár rotációjának 
korrekcióját. A betegek véleményét boka és láb vizuál analóg skálán vizsgáltuk műtét előtt és után. EREDMÉNYEK: 
Preoperatív (szögérték átlag: 17°) és postoperatív (szögérték átlag: 8,4°) röntgenfelvételek összehasonlításával 
átlagban 8,2°-os (6.7°-11,9°) korrekciót értünk el az IM szögben. Primer esetekben 8,8° (6,7°-11,9°), revíziós esetekben 
7,5° (6,7°-8°) a korrekció átlaga. Az I-es metatarsus rotációját minden esetben fiziológiás helyzetbe hoztuk, a hallux 
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valgust korrigáltuk. Vizuál analóg skálán egyértelműen jelentős javulás volt észlelhető. KÖVETKEZTETÉSEK: Metatarsus 
primus varus esetében a Lapidus műtét mind a korrekciós osteotomiák elégtelensége után választott végső 
megoldásként, mind elsőként választandó műtétként megfelelő eljárás. Véleményünk szerint a TMT desis alkalmas az 
I-es metatarsus rotációs eltérésének korrekciójára is. A hallux valgus korrekciójára minden esetben a lateralis release 
és a medialis tokraffolás is elvégzendő.

A-0151
Hallux valgus deformitás tarsalis vonatkozásai

Rodler Endre
Semmelweis Egyetem

A láb és boka funkcionális egységéből adódóan az előláb elváltozási gyakran a lábtő- és a boka elváltozásaival együtt 
alakulnak ki. A struktúrális elváltozások korrekciója esetén a funkcionális elvek figyelembe vétele mellett a lábtő 
elváltozásait, szükség esetén azok korrekcióját is bele kell kalkulálni a műtéti tervezésbe. Az I-es sugáron kialakult 
metatarsus primus varus és hallux valgus a biomechnikai törvényszerüségek nyomán gyakran párosul a sarokcsont 
valgus állásával és az Achilles ín Silfverskiöld pozitív típusú rövidülésével. A rekonstrukciós műtéti terv során 
ezeket a részjelenségeket is beszámítva – és a szükséges korrekciót végrehajtva -a recidiva kialakulásának esélyét 
csökkenthetjük. Előadásunk célja, hogy felhívjuk a figyelmet a biomechanikai szemlélet fontosságára a műtéti tervezés 
kapcsán a mégoly egyszerűnek tűnő „bütyök“ műtétek kapcsán.

A-0030
Artroszkópos subtalaris arthrodesis 3 portálos technikával

Koós Zoltán
Da Vinci Magánklinika, Pécs; Balassa János Megyei Kórház, Ortopédia Osztály, Szekszárd

Az alsó ugró ízületi patológiák műtéti kezelésében, amikor arthrodesisre került sor, hagyományosan a tripla arthrodesis 
volt az általánosan alkalmazott megoldás. Az utóbbi 10-20 évben azonban előtérbe került az ízület megkímélő 
szemlélet es teret nyertek az izolált lábtő arthrodesisek, azon belül a leggyakoribb, az izolált subtalaris arthrodesis. Ezt 
eleinte csak nyílt feltárásból végezték, azonban miután elfogadottá vált a posterior facet izolált fúziója, ide is betört 
az artroszkópos technika. Az előadásban bemutatásra kerül egy három portál használatával, a páciens hason fekvő 
helyzetében történő műtéti technika, mellyel elvégezhető az izolált subtalaris arthrodesis. A hason fekvő helyzet 
előnye, hogy a calcaneus helyzete jól kontrollálható, valamint a kanülált csavarok behelyezése is könnyebb, mint a 
lateralis decubitus pozíció használata esetén. Ehhez társulnak a minimál invazivitásból adódó ismert előnyök, mint pl. a 
kisebb mértékű postoperatív fájdalom, a sebgyógyulási zavarok előfordulásának minimalizálása, valamint a lágyrészek 
gyorsabb gyógyulása. A módszer hátránya, hogy lateralis csonték behelyezése így nem lehetséges, ezert jelentős 
korrekciót igénylő calcaneus valgus korrigálása esetén a nyílt műtéthez képest gyengébb eredmény lenne várható. 
Továbbá korábbi műtét utáni hegesedés esetén a hátsó artroszkópia technikailag nehezen való kivitelezhetősége 
miatt nem javasolt az artroszkópos módszer. Megfelelő személyi es tárgyi technikai feltételek esetén a bemutatott 
artroszkópos technika jól alkalmazható izolált poszttraumás subtalaris arthrosis, rheumatoid arthritis, illetve valgus/
varus deformitas es lábtő instabilitás esetén amikor az izolált subtalaris arthrodesis indikaciója fennáll.
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A-0040
What is more important - the technique or lengthening of the calcaneous in operative 
treatment of the flexible flatfoot

Róth Sandor1, Róth Áron2, Glavan Ana2

1Poliklinika Roth, 2Medicinski fakultet Rijeka

Introduction – nowadays in correction of symptomatic flexible flatfoot some authors use osteotomy and lengthening 
of calcaneous in operative techniques while other achieve envious results with calcaneo-stop technique. The question 
itself reveals , does the change of position of calcaneous during growth of the foot with minimally aggressive method 
achieves the effect of relative lengthening of the calcaneous. Aim- this paper is to prove if it is necessary to lengthen 
the Calcaneous with osteotomy (Evans, Mosca, El Talabey) tretating flexible flatfoot in childhood or the relative 
lengthening of the calcaneous i.e. lateral beam in relation to medial (arch) can be achieved by changing its position 
during Calcaneo-stop technique. Materials- during 2005-2011, 344 flatfoot were operated using the Calcaneo-stop 
techique with BoneStar implant in children aged 7-13. In this study 174 feet were included, which had preoperatively 
activity limitation-pain, foot print≥III grade Tachdijan, heel valgus≥5°, Meary angle≤170°, calcaneal pitch≤15°, lat.
talovanicular angle≤90°, lat.talocalcaneal angle≥40°, Navicular index≥6.8, and minimally five years after the operation 
and removing the implant the arch of the foot and the heel were completely corrected, without difficulties after 
long weight-bearing, and with corrected all mentioned measurements. In these feet, we measured preoperatively 
on lateral imaging with full weight-bearing the length of the medial arch and divided it with maximal length of the 
calcaneous. On this way we excluded possible mistake because of the difference of the foot length and distance of the 
x-ray source during exposition. Minimally five years after the operation, the same measurements were taken again. 
Result - to examine the difference between samples (index) we used to test for dependent samples. Mean value of 
the index before treatment (1.98±0.1) is significantly higher than the mean after (1.92±0.1) p<0.001.That proves that 
postoperatively length of calcaneous is significantly bigger in relations to the length of the medial longitudinal arch 
preoperatively. Conclusion- Presented trial shows that the Calcaneo-stop technique with BoneStar implant relatively 
lengthens the calcaneous in relations to the longitudinal arch without osteotomy and long immobilization only with 
correction of the position of the tarsal bones. Significance – Because of BoneStar implant activity the arch of the 
foot lifted during growth and shortened its relative length. Corrected valgus position of the calcaneous lengthened 
the lateral beam. Longitudinal growth of the calcaneous in corrected position during three years of Calcaneo- stop 
treatment contributed to this.

A-0138
A kinesiotape és a brace hatása a neuromuscularis stabilitásra krónikus bokaízületi 
instabilitással rendelkezőknél

Sió Eszter1, Zajovics Kitti1, Bajsz Viktória1, Sió Edit2

1Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központ, 2Szent Rókus Kórház

Célkitűzés: A lateralis bokaficam, -rándulás a leggyakoribb sportolás közben szerzett sérülés. Az első bokaficamot 
követően az esetek 20%-ában krónikus boka-instabilitás (KBI) alakul ki. Célom megvizsgálni a kinesiotape és a brace 
hatását a krónikusan instabil bokaízület neuromuscularis stabilitására. Módszer: 18 KBI-ban szenvedő résztvevő, 
akinek a Cumberlandi Ankle Instability Tool és az Ankle Instability Instrument kérdőív szerint igazolható az instabilitása. 
Kizárási kritérium: 3 hónapon belüli alsóvégtagi sérülés. Módszerek: 1) stabilometriás bipedális és monopedális 
vizsgálat nyitott és csukott szemmel, 2) Vertical Jump teszt, 3) Single Hop és Crossover Hop teszt, 4) Star Excursion 
Balance teszt (SEBT), 5) Módosított Flamingó teszt. Tesztelés 4 féle módon: 1) rögzítés nélkül, 2) kinesiotape 
felhelyezése után, 3) 48 órával később, 4) brace-szel. Adatelemzés: páros t-próba (SPSS 20.0, p<0,05). Eredmények: 
Tape: A stabilometriás bipedális értékek szignifikánsan javultak (p=0,012-0,044). A stabilometriás monopedális 
nyitott szemmel vizsgált oszcilláció (p=0,033) és az anterior-posterior átlagsebesség (p=0,042) szignifikáns javult, míg 
a csukott szemmel mért értékek 48 óra múlva mutattak szignifikáns javulást (p<0,001). A SEBT 5-6 irányban javult 
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(p=0,049-0,001). A Vertical Jump teszt (p=0,024), a Single Hop teszt (p=0,009) és a Crossover Hop teszt (p=0,006) 
javult. Brace: Az adatok nem változtak, kivétel a bipedális nyitott szemmel mért ellipszis felület (p=0,004) és a 
Vertical Jump teszt eredményét (p=0,005). Kezelések összevetése: Tape-pel jobb átlagok lettek a brace-hez képest. 
Szignifikáns különbség a monopedális vizsgálat estében (p=0,043), a SEBT 4 irányában (p=0,045-0,001), a Single Hop és 
a Crossover Hop (p<0,05) tesztekben lett. Következtetés: Ha már a mozgástartomány korlátozása nem indikált, KBI-nál 
jól alkalmazható lehetőség lehet a kinesiotape a neuromuscularis stabilitás javítására mindaddig, amíg szenzomotoros 
tréninggel a kívánt funkciót és stabilitást el nem érjük, illetve prevencióként nagyobb megterhelés esetén később is.

A-0155
A dongaláb recidíva megítélésére alkalmas paraméterek biomechanikai vizsgálata

Gresits Orsolya1, Szakály Norbert2, Krausz Kornélia1, Domos Gyula1, Horváth Nikoletta1, Kiss Sándor1, 
Szőke György1, Terebessy Tamás1

1Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika; 2Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 
Mechatronika, Optika és Gazdasági Informatikai Tanszék

CÉLKITŰZÉS Dongaláb kezelésére általánosan elfogadott Ponseti-módszer igen hatékony korrekciót eredményez, 
azonban a recidívaarány jó kooperáció mellett is 6-30 %-ra tehető. A recidívák kezelésére Ponseti minden esetben 
ismételt gipszelést és Achillotomiát, szükség esetén tibialis anterior transzpozíciót javasol. Az európai gyakorlatban 
ezzel szemben a recidíva sebészi kezelésének egyéb módszerei is szerepelnek, a kezelési terv meghatározása egyénileg 
történik. Ezért válik különösen fontossá a recidív esetek korai diagnosztikája, súlyosságának pontos megítélése. 
Jelen munkánkban óvodás korú dongalábak állapotának megítélésére gyakran használt klinikai paramétereket 
vizsgáltuk járásanalízissel. Kerestük köztük azon mutatókat, melyek a recidíva megítélésére használhatók lehetnek. 
MÓDSZER A szerzők 10 dongalábas gyermek kinematikai adatait elemezték. (3 unilaterális, 7 bilaterális, életkor: 
6,2±1,8 év.) A vizsgálat során az Oxford foot modellt használtuk. A dongalábakat jó funkciójú (11 láb) és recidív (6 
láb) csoportokba osztottuk. A csoportosításnál a járást, az előláb adductus és cavus helyzetét, a boka extensiot és 
a peroneus izomműködést vettük figyelembe. A talpnyomáseloszlás értékelése a valgus/varus index segítségével 
történt, mely a medialisan és lateralisan mért nyomásérték különbségének és összegének hányadosa. Értéke -1 és 1 
közé eshet, a 0 neutrális, a pozitív szám valgus, a negatív varus helyzetet jelez. EREDMÉNYEK A recidív dongalábak 
valgus/varus indexe -0,21, a klinikailag jó állapotú dongalábak indexe -0,12, a kontrollcsoporté 0,03-nak adódott. A 
sarok mediális/laterális nyomásindexe recidív esetekben -0,13, jó állapotú dongalábaknál -0,04, kontrollcsoportunk 
esetén 0,09 volt. A dongalábas gyermekek boka flexió-extenziós mozgásterjedelme 24 foknak, az egészségeseké 31 
foknak adódott. A támaszfázis közepén a recidív dongalábak dorzálflexiója 3 fok, a jó állapotú dongalábaké 9,4 fok volt. 
Sarokütéskor a recidív lábak 5,5 fok lábtői varus, a jó dongalábak 3 fok lábtői varus, az egészséges lábaké 2,3 fok lábtői 
valgus helyzetet mutatott. A recidív lábak fokozott, a jó lábak enyhébb varus tendenciája az egész támaszfázis során 
megfigyelhető volt. A vizsgált dongalábak előlába a lábtőhöz képest pronált és addukált helyzetben állt. A támaszfázis 
közepén a recidív lábak előlába 0,6 fok pronációs, a jó állapotú előlábak 1,5 fok szupinációs, az egészséges lábak 6,5 
fok szupinációs helyzetben álltak. A recidív csoport előlába az egész járás ciklus során addukáltabb helyzetben volt 
a jobb csoporthoz képest. A támaszfázis közepén a recidív előlábak 4 fok addukcióban, a jó állapotú lábak 0,2 fok 
addukcióban, az egészségesek előlába 0,5 fok abdukcióban állt. KÖVETKEZTETÉS Az előláb és lábtő nyomásadatiból 
számolt valgus/varus index kontrollcsoportunkban közel neutrális, jó állapotú dongalábak esetén enyhébb, a 
recidívnek tartott esetekben fokozottabb varus helyzetet mutat. A sarok a kontrollcsoportban enyhe valgus, a jó 
állapotú dongalábasokban közel neutrális, a recidív esetekben varusban áll. A jó állapotú dongalábak dorzálfelexiója 
hasonló az egészségesekéhez, lábtövük enyhén varus, előlábuk minimális pronációs és addukciós helyzetben volt. 
A recidív esetek dorzálflexiója azonban jelentős mértékben elmarad, lábtövük jelentősebb varus, előlábuk nagyobb 
pronációs és adductiós helyzetben állt. A recidív és jó állapotú dongalábak között tehát a dorzálflexióban, a lábtő 
fokozott varus helyzetében és az előláb addukáltabb, pronáltabb helyzetében is különbséget találtunk. Mind a négy 
paraméter tendenciája illeszkedik a sejtésünkhöz: a jó állapotú dongalábak értékei enyhén, a recidív esetek értékei 
nagyobb mértékben térnek el az egészségesekétől. Ezért valamennyi hasznos lehet a recidívák korai azonosításában és 
a súlyosságának a megítélésében.
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2. Varia: Degeneratív gerinc- és ízületi betegségek

2016. június 25. | 09:30-10:30 | Terem: Panoráma terem

A-0092
8 év és 150 eset tapasztalata az osteoid osteoma radiofrekvenciás thermocoagulatio 
kezelésével

Kiss János
Semmelweis Egyetem Budapest, Ortopédiai Klinika

Célkitűzés: A SE Ortopédiai Klinikán 2007–2015 között, összesen 153 esetben végeztek a klinikai és radiológiai 
tünetek alapján felmerült osteoid osteoma (OO) alapos gyanúja miatt percutan fedett felfúrást és radiofrekvenciás 
thermocoagulatiot (RF ablatio). Tapasztalat szerint a beavatkozás lényegében azonnali tünetmentességet okoz és valós 
gyógyulást is jelent egyben. Szerző a rendelkezésre álló adatok alapján elemzi azokat az eseteket és bemutatja azokat 
az okokat, ahol nem sikerült azonnali tünetmentességet és/vagy gyógyulást elérni. Módszer: Minden beteg esetében 
dokumentáltuk a távozáskor, majd a 3 hónappal később fennálló szubjektív státuszt, a maradó panaszokat, tüneteket. 
Teljes panaszmentesség esetén nem történik további kontroll, maradó, vagy visszatérő panaszok esetében viszont 
szoros utánkövetés, a képalkotók ismétlése és elemzése történik. Eredmények: A 153 esetben elvégzett RF ablatio után 
12 esetben (8%) maradtak vissza olyan tünetek és panaszok, amelyek kivizsgálása után ismételt beavatkozást kellett 
végezni. Négy esetben az rtg képerősítő alatt végzett beavatkozás után kellett feltárást és en block resectiot végezni, 
2 esetben pedig CT vezérelten megismételni az RF ablatiot. 2 esetben CT alatt végzett „helytelen” célzás miatt maradt 
vissza panasz, ekkor megismételték az RF ablatiot (sikeresen). 4 esetben a későbbi kivizsgálás chr. osteomyelitist 
igazolt és trepanációval kellett folytatni a terápiát. 1 esetben később sem kideríthető, de valószínűsíthetően psychés 
ok miatt maradt vissza panasz. Az időbeni utánkövetés során a beteg „gyógyult”. Következtetés: Az RF ablatios 
kezelés a megfelelő diagnosztikus algoritmus alapján igazolt OO és a már megfelelő gyakorlattal elvégzett, CT vezérelt 
beavatkozás esetén jó és biztonságos módszernek bizonyult. Az esetek döntő többségében valóban azonnali, vagy 
1-2 nap alatt beálló panasz- és tünetmentesség érhető el. Több esetben fordult elő, hogy a panaszmentesség csak 
hetekkel később következett be, addig jellegében eltérő, de csak lassan enyhülő lokális fájdalom jelentkezett. Ennek 
oka vagy a csont termikus traumája miatt kialakult lokális periostitis, vagy a K-dróttal elvégzett fedett felfúrás során 
kialakult izomsérülés, lokális bevérzés, oedema lehetett. Ilyenkor tüneti kezelést alkalmaztak. Az első 2-3 évben 
még döntően rtg képerősítő alatt céloztak, azonban a CT vezérelt esetek rámutattak arra, hogy a sikeres kezeléshez 
milliméteres pontosságra van szükség, amit az rtg képerősítő nem biztosít. 2010-től lényegében már csak CT alatt 
céloztak és kezeltek. A ritkább, 1 cm-nél nagyobb nidus esetén szükség lehet két külön fúrt csatornából kezelni. 
2 esetben ezért kellett megismételni a vizsgálatot. Az OO egyetlen valós differenciáldiagnosztikai problémája a chr. 
osteomyelitis, illetve a Brodie tályog lehet. Úgy tűnik, ez a folyamat nem kezelhető hatásosan RF ablatioval. 4 esetben 
kellett a maradó panaszok és tünetek miatt trepanációt végezni. Szerző a módszer minimál invazív jellege miatt és 
a feltárással nehezen, vagy egyáltalán nem elérhető helyeken kialakult OO esetében az RF ablatiot az elsőként és 
csaknem egyedüliként választandó megoldásnak tartja az osteoid osteoma kezelésében.
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A-0003
Intervertebrális stabilizációt követően kialakult álízület stabilitásának helyreállítása 
perkután cement diszkoplasztikával

Jakab Gábor
Gerincgyógyászati Központ a Budai Egészségközpont Szakkórháza, Budapest

CÉLKITŰZÉS: A lumbalis gerinc degeneratív betegségeinek műtéti ellátásában évtizedek óta standard eljárásnak 
számít a transpedikuláris csavarok használata, melyek fejeit stabilan rögzítjük egymáshoz, általában valamely rudas 
rendszerrel. A hosszú távú stabilitást azonban a mozgásszegmentumot alkotó csigolyák csontos összeköttetése 
biztosítja. Ezt intervertebrális vagy posterior graftolással érhetjük el. Előfordul azonban, hogy a csontos kapcsolat 
nem tud kialakulni, ilyenkor az adott mozgásszegmentumban instabilitás áll fenn, rtg és CT felvételeken radiolucens 
terület észlelhető az intervertebrálisan behelyezett távtartó körül , indikálva, hogy nem vagy csak részlegesen épült 
be, a csontgraft felszívódik és a távtartó megsüllyed. A Beteg permanens, terhelésre fokozódó fájdalmakról számol 
be. A kialakult helyzet reoperációhoz vezethet, mely igen jelentős megterhelést ró a Betegre és kockázattartalma 
is magas. Szerzők nyílt reoperáció nélküli, perkután eljárással történő stabilizációs technikát dolgoztak ki az álízület 
okozta instabilitás eseteiben. MÓDSZER: Intézetünkben 2009. óta több, mint 250 Betegen alkalmaztuk vertikális 
instabilitás tünetei és radiológiailag felszívódott porckorongok jelenléte esetén a perkután cement diszkoplasztikának 
(PCD) nevezett eljárást. A technikáról, indikáció és kontraindikáció kérdéseiről e fórumon 2010. óta több alkalommal 
beszámoltunk, ahogy tapasztalatunk nőtt. A technika hatékonyságát közölt klinikai és radiológiai eredményeink, 
legújabban pedig végeselem modellezésünk (dr. Éltes Péter) bizonyítja. Jelen előadásunkban három Betegünk kapcsán 
mutatjuk be, hogy korábban áthidalt szegmentumban - az intervertebrálisan behelyezett távtartó megsüllyedése és 
kilazulása, a beültetett csont felszívódása folytán kialakult álízület okozta klinikai és radiológiai tünetek regressziója 
e perkután eljárás segítségével elérhető. EREDMÉNYEK: Mindhárom Beteg esetében az áthidaló stabilizáció és 
intervertebrális távtartó és graftolás technikáját alkalmaztuk a primer stabilizációs műtétnél. Mindhárom Beteg 
a kezdeti javuló állapotot követően fokozódó, terhelésre erősödő fájdalmakról számolt be. Rtg és CT vizsgálataink a 
stabilizációba foglalt egyik szegmentumban az intervertebrálisan behelyezett csontgraft felszívódását, a távtartó 
megsüllyedését és kilazulását igazolták. Magunk a csavarok kilazulását másodlagosnak tekintjük, mely a ventralis 
oszlop stabilitásának elvesztését törvényszerűen követi. Mindhárom Betegnél a lokális és kisugárzó, terheléssel 
összefüggő fájdalmak gyors regresszióját észleltük utánvizsgálataink során, mely tendencia a későbbi utánvizsgálatok 
során sem változott. KÖVETKEZTETÉS: A degeneratív lumbalis gerincbetegség miatt végzett transzpedikuláris 
stabilizációs műtétek esetén az intervertebrálisan behelyezett csontgraft időben történő beépülésének elmaradása 
valamint a távtartó megsüllyedése miatt kialakult álízület – amennyiben jelentős panasz forrása volt, eddig nyílt 
reoperációval volt csak orvosolható. Az álízületi rés perkután PMMA kitöltése – mint az három Betegünk példáján 
bemutatjuk - eredményesen restabilizálja a mozgásszegmentumot. Ennek klinikai jele, hogy a Beteg terhelésre 
fokozódó fájdalma csökken majd megszűnik, radiológiailag pedig a távtartó körül kialakult radiolucens terület végleges 
eltűnése.

A-0004
Transzpedikuláris stabilizációs műtét esetén alkalmazott intervertebrális távtartás 
és graftolás a lordózis kialakítás, illetve megőrzése céljából. Technikai leírás és 
esetbemutatások

Jakab Gábor
Gerincgyógyászati Központ a Budai Egészségközpont Szakkórháza, Budapest

CÉLKITŰZÉS: A lumbalis gerinc degeneratív betegségeinek műtéti ellátásában évtizedek óta standard eljárásnak 
számít a transpedikuláris csavarok használata, melyek fejeit stabilan rögzítjük egymáshoz, általában valamely rudas 
rendszerrel. A hosszú távú stabilitást azonban a mozgásszegmentumot alkotó csigolyák csontos összeköttetése 
biztosítja. Amennyiben intervertebrálisan (is) dolgozunk, az alkalmazott technikának egyszerre kell biztosítani a primer 
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stabilitást, a tökéletes graftágyat, mely a végleges csontos beépülés alapvető feltétele és a gerincszakasz globális 
egyensúlyát is szolgálnia kell a szagittális és koronális síkokban egyaránt. E célokat intervertebrális munka esetén a 
felület megosztásával érhetjük el: részben a távtartó, részben a csontgraft foglalja el a helyet. Konvencionálisan a 
távtartó behelyezhető ventralisan vagy dorzálisan, lehet egy méretsorozat eleme vagy készülhet csontcementből 
a hely tökéletes kitöltésével (custom made távtartó). E variációs lehetőségek legjobbikát keresve Intézetünkben 
saját finanszírozású tanulmány indult Rónai Márton Főorvos úr vezetésével. Jelen előadásunkban eltérő technikát 
mutatunk be. Ennek során az adott szegmentum két oldali TLIF feltárással kerül műtétre, a porckorong szubtotális 
eltávolítását, a graftágy igen alapos és teljes kialakítását téve lehetővé. Az intervertebrális távtartó kialakításához 
az adott mozgásszegmentum lordózisát stabilan kialakítjuk, a területet megfelezzük oldal irányban. Egyik felet 
eleve lordózisban kialakított PMMA távtartóval rögzítjük, majd a másik felet darált csonttal töltjük ki zömítve azt. 
Ily módon a primer stabilitás, a nagy felületű és kellően kidolgozott graftágy valamint a lumbalis lordózis tervszerű 
kialakítása is elérhető. MÓDSZER: 2015. szeptember és 2016. március között 10 Beteg 15 mozgásszegmentumán 
alkalmaztuk az intervertebrális távtartás és graftolás e technikáját. Középvonalas hátsó feltárást végzünk a processzusz 
szpinózuszoknak megfelelően. A paravertebrális izomzat mindkét oldali leválasztását követően kivéssük mindkét 
forament és teljes dekompressziót érünk el. Transzforaminálisan mindkét oldalon ablakot vágunk a porckorong hátsó 
falán, nem érintve a durát és kilépő gyököket, majd csaknem teljesen eltávolítjuk a porckorong maradék anyagát, 
mindössze annak külső gyűrűjét meghagyva. Előkészítjük az egymás felé tekintő zárólemezeket és a megfelelő méretű 
trapéz PLIG eszközzel lordotikus helyzetben felterpesztve fixáljuk a szegmentumot, a középvonalban kettéosztva azt. 
Az egyik oldalt PMMA csontcementtel, a másik oldalt a Beteg saját darált csontjával stabilan feltöltjük. EREDMÉNYEK: 
Ezzel a technikával operált Betegeink műtéti ideje mintegy másfélszerese a hagyományos TLIF technikával egy oldalról 
operált Betegek műtéti idejének. Nem tapasztaltunk emelkedést a vérveszteségben. Betegeink a műtét másnapján 
mobilizálhatók, fájdalomcsillapító igényük a megszokottnál kevesebb. Időarányos aktivitásuk kiváló, utókezelést nem 
igényeltek. KÖVETKEZTETÉS: A transzpedikuláris stabilizáció mellett alkalmazott intervertebrális távtartó és csontgraft 
megszokottól eltérő alkalmazásának korai eredménye azt mutatja, hogy ezzel a technikával kellő méretű, a primer 
stabilitást biztosító, helybe készült PMMA távtartó alakítható ki. A fennmaradó volument határoló zárólemez alaposan 
kidolgozható, ideális graftággyá tehető és igen nagy mennyiségű graftot fogad be, ezzel az álízület kialakulásának 
valószínűsége csökkenthető (ennek bizonyítása további vizsgálatokat igényel). Az intervertebrális munka során a trapéz 
alakú eszköz használatával a tervezett lordózis végig fenntartható, a szagittális és koronális balansz biztosítható.

A-0005
Diagnosztikus kihívások a nyaki gerinc daganatszerű elváltozásai kapcsán gyermekkorban

Hoffer Zoltán, Varga Péter Pál
Országos Gerincgyógyászati Központ

CÉLKITŰZÉS A gyermekkori krónikus nyaki fájdalom ritka panasz. Ha azonban fennáll, alapos kivizsgálást igényel, mert 
nemritkán komoly patológia áll a hátterében. Két eset kapcsán mutatjuk be gyermekkori nyaki fájdalom kivizsgálásának 
kihívásait, melyek során a fájdalom hátterében különböző tumorszerű elváltozások igazolódtak. MÓDSZER Az első 
eset egy 17 éves fiúé, aki több hete fennálló, főképpen nyugalomban és éjszaka fokozódó, a tarkótájékra lokalizálódó 
nyaki panaszokról számolt be. Az MR T2 szekvencián magas, T1-en pedig alacsony jelintenzitást mutatott a C.VII. 
processus spinosus csúcsán. A készült SPECT CT és csontscintigráfia leginkább osteoid osteoma gyanúját vetették fel. 
A második eset egy 7 éves kisfiú kórtörténete, akinek hónapok óta voltak nyaki panaszai, melyek következetesen a 
nyak forszírozott extenziójakor jelentkeztek, ekkor pár pillanatig tartó éles, késszúrásszerű, szintén tarkótáji lokális 
fájdalom formájában. Az MR mindkét alapszekvencián és leginkább a STIR felvételeken a C.IV, V. processus spinosus 
ödémás elváltozását mutatatta. Csontizotóp diszkrét dúsulást mutatott a régióban, mely alapján itt is elsősorban 
az osteoid osteoma gyanúja merült fel, azonban ennél az esetnél a CT vizsgálat csontos eltérést nem igazolt. 
EREDMÉNYEK Az első eset kapcsán a radiológiai kivizsgálok eredményei alapján a lézió “en bloc” rezekciója mellett 
döntöttünk. A szövettan pigmenált villonoduláris synovitist (PVNS) igazolt, mely az irodalom alapján extrém ritka 
ebben a lokalizációban, és a megoldása teljes sebészi eltávolítás. A műtét után a fú panaszmentessé vált, teljes 
nyaki funkciókkal. Az egy éves kontroll MR rekurrencia szempontjából negatívnak bizonyult. A második eset kapcsán 
gyerekgyógyászok kizárták reumatológiai betegség lehetőségét, és bár a gyulladásos labor paraméterek (We, CRP) 
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nem voltak kórjelzőek, a klinikum alapján az elváltozást krónikus osteomyelitisnek véleményezték, ezért széles 
spektrumú prolongált antibiotikus kúrát kezdtek tíz héten keresztül, kezdetben iv, majd p.o. formában. Tekintettel 
a folyamatos javulásra, szoros obszerváció mellett döntöttünk, és biopsziára nem került sor. Három hónappal az 
antibiotikus kúra bevezetése után a kisfiú panaszmentessé vált. Az egy éves után követés során készített kontroll MR 
a korábbi lézió területén érdemi morfológiai eltérést nem mutatott. KÖVETKEZTETÉS A gyermekkorban jelentkező, pár 
hétnél tovább tartó nyaki fájdalom esetén elengedhetetlen az alapos morfológiai kivizsgálás annak érdekében, hogy 
daganat, vagy daganatszerű elváltozás kizárható legyen. Amennyiben a radiológiai kivizsgálás során érdemi eltérés 
mutatkozik, a differenciáldiagnózis gyakran nehézkes, a kezelés pedig mindig individuális terápiás tervet követel meg. 
Tartós gyermekkori nyaki fájdalom esetén tehát kötelező az alapos radiológiai kivizsgálás, az első választandó vizsgálat 
pedig az MR.

A-0043
Harms és Melcher féle hátsó atlantoaxialis fúzió minimálisan invazív feltárásból? Anatómiai 
tanulmány és egy új feltárás bemutatása

Bodon Gergely1,2, Baksa Gábor1, Tunyogi-Csapó Miklós3

1Alkalmazott és Klinikai Anatómiai Laboratórium, Semmelweis Egyetem, Budapest;  
2Klinikum Esslingen, Esslingen a.N., Németország; 3Pécsi Tudományegyetem, Ortopédiai Klinika

Célkitűzés: Egy új minimálisan invazív sebészi feltárás és annak alkalmazott anatómiájának bemutatása. A műtéti 
technika megvalósíthatóságának tesztelése cadavereken. Módszer: A hátulsó nyaki gerinc mikrosebészeti anatómiáját 
egy formalin-fixált és egy friss cadaveren tanulmányoztuk. Az új minimálisan invazív feltrást 12 friss cadaveren 
végeztük el, ezek közül 4-et 3,5mm-es polyaxialis csavarokkal láttuk el. Az atlas-ba massa lateralis csavarokat, míg az 
axis-ba pedunculus csavarokat helyeztünk, a Harms és Melcher által leírt technikát alkalmazva. A csavarok helyzetét 
képerősítővel ellenőriztük. A feltárás során a középvonaltól 3-4cm-re, bilateralisan 3,5 cm-es bőrmetszést ejtünk az 
atlantoaxialis regio fölött. A m. splenius capitis majd a m. semispinalis capitis izomrostjait szétválasztva jutunk a mély 
tarkóizmok rétegéhez. A m. obliquus capitis inferior azonosítása majd az izomhas rezekciója után az atlas hátsó íve 
és massa lateralisa, továbbá az axis laminája és interarticularis területe és alsó ízületi nyúlványa szabaddá tehető, 
így lehetségessé válik a csavarok behelyezése. Eredmények: Mind a 12 cadaveren sikerült a releváns anatómiát és 
a csavarok behelyezését segítő csontos landmark-okat láthatóvá tenni az új minimálisan invazív feltárással. Négy 
cadaverbe sikeresen helyeztünk mini-polyaxialis csavarokat a Harms és Melcher által leírt technikát alkalmazva. 
Az új technika lényegesen kisebb izomtraumát okoz és nem károsítja a ligamentum nuchae-t. Következtetés: A 
bemutatott új minimalisan invaziv technikával megvalósítható az atlantoaxialis fúzió. Az így végzett fúzio kedvezöbb 
klinikai eredményeket hozhat (gyorsabb gyógyulas, kisebb postoperativ fájdalom, csökkent gyógyszerigény, kevesebb 
kórházban töltött nap) és biomechanikailag is kedvezöbb mert a hátsó “tension band” nem sérül.

A-0002
Áthidalt szegmentum stabilitásának helyreállítása perkután cement diszkoplasztikával

Csákány Tibor, Jakab Gábor
Országos Gerincgyógyászati Központ a Budai Egészségközpont Szakkórháza, Budapest

CÉLKITŰZÉS: A lumbalis gerinc degeneratív betegségeinek műtéti ellátásában évtizedek óta standard eljárásnak számít a 
transpedikuláris csavarok használata, melyek fejeit stabilan rögzítjük egymáshoz, általában valamely rudas rendszerrel. 
A hosszú távú stabilitást azonban a mozgásszegmentumot alkotó csigolyák csontos összeköttetése biztosítja. Ezt 
intervertebrális vagy posterior graftolással érhetjük el. Előfordul azonban, hogy a csontos kapcsolat nem tud kialakulni, 
ilyenkor az adott mozgásszegmentumban instabilitás áll fenn és a rögzítő csavarok kilazulását észleljük rtg illetve CT 
felvételeken, a Beteg permanens, terhelésre fokozódó fájdalmakról számol be. A kialakult helyzet reoperációhoz 
vezethet, mely igen jelentős megterhelést ró a Betegre és kockázattartalma is magas. Szerzők nyílt reoperáció nélküli, 
perkután eljárással történő stabilizációs technikát dolgoztak ki a porckorong felszívódása okozta instabilitás eseteiben 
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- posterior graftolás elégtelensége esetén. MÓDSZER: Intézetünkben 2009. óta több, mint 250 Betegen alkalmaztuk 
vertikális instabilitás tünetei és radiológiailag felszívódott porckorongok jelenléte esetén a perkután cement 
diszkoplasztikának (PCD) nevezett eljárást. A technikáról, indikáció és kontraindikáció kérdéseiről e fórumon 2010. 
óta több alkalommal beszámoltunk, ahogy tapasztalatunk nőtt. A technika hatékonyságát közölt klinikai és radiológiai 
eredményeink, legújabban pedig végeselem modellezésünk (dr. Éltes Péter) bizonyítja. Jelen előadásunkban két 
Betegünk kapcsán mutatjuk be, hogy korábban áthidalt szegmentumban a porckorong felszívódása és a posterior 
behelyezett csontgraft elégtelensége miatt kialakult instabilitás okozta klinikai és radiológiai tünetek regressziója e 
perkután eljárás segítségével elérhető. EREDMÉNYEK: Mindkét Beteg esetében az áthidaló stabilizáció és posterior 
graftolás technikáját alkalmaztuk a primer stabilizációs műtétnél. Mindkét Beteg a kezdeti javuló állapotot követően 
fokozódó, terhelésre erősödő fájdalmakról számolt be. Rtg és CT vizsgálataink az LV/SI szegmentumban a porckorong 
felszívódását, széles vákum jelenség kialakulását igazolták az SI-es csavarok jól észlelhető kilazulása mellett. Magunk a 
csavarok kilazulását másodlagosnak tekintjük, mely a ventralis oszlop stabilitásának elvesztését törvényszerűen követi. 
Mindkét betegnél a lokális és kisugárzó, terheléssel összefüggő fájdalmak gyors regresszióját észleltük és 7, illetve 8 
hónappal a perkután beavatkozást követően az SI-es csavarok restabilizációját észleltük CT vizsgálattal, mely tendencia 
a későbbi utánvizsgálatok során folytatódott (6, illetve 4 éves eredmények). KÖVETKEZTETÉS: A degeneratív lumbalis 
gerincbetegség miatt végzett áthidaló stabilizációs műtétek esetén, a posterior behelyezett csontgraft időben történő 
beépülésének elmaradása miatt kialakult ventralis oszlop elégtelenség, a porckorong felszívódása esetén alkalmazott 
perkután PMMA kitöltés (perkután cement diszkoplasztika) eredményesen restabilizálja a mozgásszegmentumot. 
Ennek klinikai jele, hogy a Beteg terhelésre fokozódó fájdalma csökken, majd megszűnik, radiológiailag pedig a kilazult 
csavarok körül a csont fokozatosan újra épül.

A-0023
Degeneratív nyaki gerincbetegségek terápiás követésére alkalmas állapotfelmérő kérdőívek 
magyar nyelvű változatának klinikometriai jellemzői

Kiss László1, Klemencsics István1, Lazáry Áron1, Fekete Tamás2, Anne Mannion2, Varga Péter Pál1

1Országos Gerincgyógyászati Központ, Budapest, Magyarország; 2Spine Center, Schulthess Klinik, 
Zürich, Switzerland

Bevezetés A terápiás kimenetel monitorozására szolgáló állapotfelmérő kérdőívek (PROM- Patient Related Outcome 
Measurements) széleskörűen és megbízhatóan alkalmazhatók a gerincgyógyászatban a betegek klinikai állapotának 
követésére. Az adott PROM-ok csak nyelvi adaptálás és részletes validálást követően használhatók tudományos 
igénnyel. Célunk a nyaki gerinc betegségeire alkalmazható Core Outcome Measurement Index (COMI-Neck), Neck 
Disability Index (NDI) és Neck Pain and Disability Scale (NPAD) kérdőívek magyar nyelvi adaptációja és validációja 
volt. Módszer A tudományos módszertannak megfelelő fordítást, nyelvi validációt és kulturális adaptációt követően, 
a klinikai validációt nyaki gerinc degeneratív patológiával diagnosztizált betegek bevonásával végeztük. A kérdőívek 
megbízhatóságát (Reliability), érvényességét (Validity) és érzékenységét (Responsiveness) vizsgáltuk a prospektív 
kohorton. A betegek ennek érdekében állapotfelmérő kérdőív csomagot töltöttek ki, amely a betegségspecifikus 
PROM-okon kívül Vizuális Analóg Skálát és az általános életminőséget felmérő kérdőívet (WHOQoL-BREF) tartalmaztak. 
A kérdőívek belső konzisztenciája, a megbizhatóság, a mérési hiba (SEM), valamint a legkisebb mérhető változás 
(MDC) szintén meghatározására kerültek. Eredmények A kérdőívek nyelvi adaptációját követően 120 beteg vett részt 
a teszt-reteszt analízisben, mely során a kérdőívek megbízhatóságát és érvényességét vizsgáltuk. Mindhárom kérdőív 
konzisztensnek bizonyult (Cronbach-alfa>0.9). A megbízhatóságot jellemző Intraclass Correlation Coefficiens (ICC) 
értéke 0.91, 0.86 és 0.85 volt az NDI, NPAD és COMI esetében, 14, 21 és 2 pontos MDC-t eredményezve. Mindhárom 
kérdőív erős korrelációt mutatott a fájdalommal és a WHOQoL-BRED fizikai alskálájával (r>0.5). A kérdőívek 
érzékenységi vizsgálata is megfelelő eredményt mutatott az érzékenység és a specificitás tekintetében (AUC: 0,73, 0.79 
és 0,74 az NDI, NPAD és COMI esetében). Következtetés Vizsgálatunkban a nyaki gerincpanaszok kapcsán használt, 
három betegségspecifikus állapotfelmérő kérdőív magyar nyelvű változatait állítottuk elő és teszteltük. A magyar 
NDI, NPAD és COMI jó klinikometriai tulajdonságokkal rendelkezett, minden mért dimenzióban. A magyar nyelvű 
verziók megbízhatóak, valid állapotfelmérő kérdőívként használhatók mind a klinikai gyakorlatban, mind tudományos 
kutatások során a magyar nyelvű gerincbetegek követésére.
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A-0075
Synovialis osteochondromatosis okozta secunder arthrosis

Balázs László, Kovács Gyula, Janositz Gábor, Klára Tamás
Bács-Kiskun Megyei Kórház, Orthopédia Osztály

A synovialis (osteo)chondromatosis az ízületi belhártya egy ritkán előforduló jóindulatú daganata. Bár maga a 
daganat jóindulatú, lokálisan az elváltozás komoly károsodásokat okozhat az érintett ízületben, és arthrosishoz 
vezethet. Fontos a korai kezelés, mely a fájdalmas tünetek enyhítése mellett megakadályozza a további destrukciók 
kialakulását, illetve csökkentheti a folyamat kiújulási valószínűségét. A synovialis chondromatosisban az ízületi 
belhártyában metaplasias porctelepek alakulnak ki, melyek az ízületi üregbe lökődve ott szabad testként lesznek 
jelen. Ezek mérete a néhány millimétertől a pár centiméterig terjedhet. A szabad testeket az ízületi folyadék táplálja, 
így nőhetnek, calcificalódhatnak, vagy ossificalódhatnak is. Súlyos esetben a szabad testek elég nagyok ahhoz, hogy 
elfoglalják a teljes ízületi rést vagy behatoljanak a szomszédos szövetekbe, fájdalmat, mozgásbeszűkülést, másodlagos 
károsodásokat okozva. Előadásunkban egy protetizálásra került beteg esetbemutatásán keresztül tekintjük át a fenti 
kórképet.
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3. Protetika szövődményei, megelőzés, jogi aspektusok

2016. június 25. | 11:00-13:00 | Terem: Színházterem

A-0034
A korrekt „velőűr dugót használó” cementezési technika effektivitásának egyszerű vizsgálata

Görgényi Szabolcs, de Jonge Tamás, Mészáros László, Torkos Miklós Bulcsú
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Ortopédiai Osztálya, Szombathely

A primer stabilitás kiemelt jelentőségű a komponensek minél későbbi lazulásának szempontjából. A protézis 
komponensek, a szárak alakjának megtervezésénél, felszíneik kialakításánál hangsúlyos tényezőként számolnak ezzel. 
Előadásunkban az exeter típusú szárak primer stabilitására utaló megsüllyedését vizsgáltuk abból a szempontból, hogy 
az obligát kelléket képező velőűr dugó használatával, mennyivel csökkent a szárak süllyedése, egy régebbi, még „velőűr 
dugó nélküli” betegcsoporttal való összehasonlításban. 2011-2012 között operált 30 exeter csípőprotézissel implantált 
esetünket vizsgáltuk felül átlag 12 és 30 hónappal, ugyanazon standard feltételekkel készült RTG felvételeket értékelve. 
A centralizáló légkamra méretének RTG felvételen látható változása 12 hónappal a műtét után 0,78 mm volt, 30 
hónappal a műtét után 1.38 mm volt. Ezeket az adatokat összehasonlítottuk egy korábbi 1999-2001 között operált 
21 beteg adataival, ahol a 12 hónap alatti légkamra méretváltozás átlag 1,3 mm, a 24 hónap alatti 1,8 mm volt. A 
velőűr dugó bevezetésével a megfelelő cementezési technika a primer stabilitásra indirekt módon utaló szársüllyedést 
az első évben 40%-al csökkentette, a következő évben vizsgálva 20%-al. Irodalmi adatok alapján, az évi 1,2 mm-t 
meghaladó szársüllyedés a korai lazulás kockázatát növeli. Az ajánlott cementezési technika maradéktalan betartásával 
ez a kockázat csökkenthető. Akár az egyik elem, pl. a velőűr dugó elhagyása is jelentős kockázati tényező, melynek 
mértékét ezzel az egyszerű mérési módszerrel próbáltuk igazolni.

A-0114
Vértranszfúzió gyakorisága elektív csípőprotézis beültetés során

Skaliczki Gábor, Major Tibor, Antal Imre, Czirók Gábor
Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika

Célkitűzés: A csípőprotézis beültetés az egyik leggyakoribb olyan műtét, mely során gyakran szükséges vértranszfúzió. 
Számos módszer került kidolgozásra, hogy az esetenként komoly mellékhatásokkal járó, nehezen hozzáférhető és 
költséges vérátömlesztés gyakoriságát csökkentsék. Ezek hatékonyságával kapcsolatban sokszor ellentmondó adatok 
találhatóak az irodalomban. Munkánk célja az volt, hogy megvizsgáljuk, saját gyakorlatunkban milyen gyakran van 
szükség elektív csípőprotézis beültetés során vérátömlesztésre, és ennek gyakoriságát mely tényezők befolyásolják. 
Módszer: A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján 210 csípőízületi arthroplasticán átesett beteg anyagát 
dolgoztuk fel. Feljegyeztük többek között a betegek életkorát, BMI-jét, a beültetett protézis típusát, a műtét hosszát, 
a perioperatív vérveszteséget, a drain használatot, valamint a perioperatív időszakban használt véralvadásgátló 
szereket és a műtét során alkalmazott fibrinolysis gátlószerek mennyiségét is. Ezeket az adatokat összevetettük az 
alkalmazott transzfúzió mennyiségével és típusával Eredmények: Összesen a betegek 49 %-a kapott vértranszfúziót, 
az allogén transzfúzió aránya 8.9 % volt, a többi beteg autotranszfúzióban, vagy vérvisszaadóból származó 
vérátömlesztésben részesült. A transzfúziós igény nem mutatott összefüggést a beteg korával, nemével vagy BMI-
jével, szignifikánsan függött azonban a preoperatív hemoglobin és hematokrit értékektől, a műtéti vérveszteségtől 
és az alkalmazott fibrinolysis gátló szerektől. Gyakoribb volt a transzfúzió cement nélküli protézis beültetése, drain 
használata és thrombocyta-aggregáció gátló gyógyszerek szedése esetén. Következtetés: Vizsgálatunk alapján allogén 
vértranszfúzióra az esetek kevesebb, mint 10 %-ban van szükség elektív primer csípőprotézis beültetés során. A 
vérátömlesztést leginkább a preoperatív hemoglobin és hematokrit értékek, valamint az alkalmazott fibrinolysis 
gátlószerek befolyásolják.
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A-0031
A periprotetikus törések műtéti ellátásának nehézségei, egy esetbemutatás kapcsán

Mihalik Gusztáv, Gunther Tibor, Burkus László
PAMOK Traumatológiai, Orthopaediai és Kézsebészeti Szakmacsoport Orthopaediai Osztály, Győr

Emelkedő számú revíziós protézis műtéteink között, egyre nagyobb számban megtalálhatóak a periprotetikus törések 
és szövődményeik ellátása. Az elmúlt egy évben tíz beteg esetében találkoztunk csípő vagy térdprotézis mellett 
kialakult periprotetikus töréssel. Egy esetbemutatás kapcsán szeretnék tájékoztatást adni a műtéti ellátás tanulságáról. 
A 69 éves férfibeteget előzetes megbeszélés alapján vettük át más intézményből, ahol 4 héttel korábban jobb oldali CN 
csípő TEP beültetés történt. Adekvát trauma kapcsán jobb oldali periprotetikus femur törést szenvedett el. Előkészítést 
követően Hook lemezes osteosynthesist végeztünk. Az első kontroll vizsgálatig teljes tehermentesítést javasoltunk. 
Hat hetes kontroll vizsgálatra jelentkezett, ahol tudatta, hogy egy hete nem tudott ráállni az operált lábára. Az 
elkészített röntgenfelvétel a lemez kiszakadását igazolta. Ismételt műtéti ellátása során észlelt csonthiány miatt a 
protézist eltávolítottuk. A femurt hosszabb lemezzel, proximalis megerősítéssel szintetizáltuk. Az ismételt protetizálás 
lehetőségét szem előtt tartva, csontpótlást is végeztünk. A megfelelő csontátépülés feltétele a stabil osteosynthesis. 
Mindezek mellett a csontgyógyulást jelentősen befolyásolja a beteg kooperációs készsége is.

A-0112
Góckutatás terén szerzett tapasztalataink a nagyízületi protetika késői szeptikus 
szövődményeinek kezelésében

Arany László, Kovács Gyula, Janositz Gábor, Klára Tamás, Balázs László, Bácsi Miklós
Bács-Kiskun Megyei Kórház Ortopédia Osztály

Bevezetés: A protézis infekciókat (PJI) a műtéttől számított megjelenési idejük alapján korai és késői fertőzésekre 
oszthatjuk. Habár az időablak meghatározásában nem alakult ki egységes megállapodás, a késői fertőzéseket 
bacteraemia és haematogén szórás eredményének tulajdonítjuk (International Consensus Meeting on PJI, 2013). 
Célkitűzés: Limitált számú hazai és nemzetközi publikáció foglalkozik a PJI és extraartikuláris fertőzésforrások közti 
ok-okozati viszony vizsgálatával, így célul tűztük ki, hogy felmérjük az elmúlt év során késői PJI diagnózisával kezelt 
betegeink góckutatásainak eredményeit. Beteganyag és módszer: 2015 augusztusától számítva 15 beteg kerül a 
vizsgálati csoportba. A páciensek átlagéletkora 67,2, a férfi-nő arány 46,7:53,3 volt. A PJI diagnosztikáját követően 
a góckutatás részeként minden esetben célzott részletes anamnézis felvételt és fizikális vizsgálatot, tenyésztést, 
mellkasröntgent; szájsebészeti, fül-orr-gégészeti, urológiai vizsgálatot (vizelet üledékkel +/- tenyésztéssel), és 
a nőbetegeknél nőgyógyászati vizsgálatot végeztünk. Az anamnesztikus és/vagy fizikális vizsgálat tükrében 
belgyógyászati, infektológiai, bőrgyógyászati szakvizsgálatra is sor került. Eredmények: A PJI diagnózisát követően 
8 esetben fogászati góc, 2 esetben gastroenteritis, 2 esetben bőrgyógyászati gyulladás, 2 esetben urogenitális 
fertőzés jelenléte igazolódott, 1 esetben pedig nem találtunk secunder fertőzésforrást. A PJI megfelelő sebészi 
kezelését követően az extraartikuláris fertőzésforrás kezelése is megtörtént az illetékes társszakmák és infektológus 
közreműködésével. 1 esetben exitus következett be multibakteriális MRK sepsis miatt, 1 esetben az ízület ismételt 
feltárását végeztük perzisztáló infekció miatt, 13 esetben teljes gyógyulás következett be. Következtetés: Eredményeink 
összhangban vannak a nemzetközi irodalomban publikált adatokkal, mely szerint a késői PJI kialakulása legtöbbször 
haematogén szórás eredménye lehet. Ezek alapján a góckutatás nagy jelentőséggel bírhat a késői protézis fertőzés 
diagnosztikájában, és kezelésében. A tenyésztési eredmények nem kielégítő specificitása és szenzitivitása miatt ekkora 
esetszám mellett messzemenő következtetést nem vonunk le, további vizsgálatokat tervezünk.
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A-0125
Költséghatékony MRSA szűrés kialakulása és eredményei az angol állami egészségügyben 
(NHS) az elmúlt 10 évben

Hegedűs Zsolt1, Dálnoki Noémi2

1Duna Medical Center, 2Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

Az elmúlt évtizedben Angliában az MRSA fertőzés morbiditási és mortalitási mutatói igen jelentős csökkenést 
mutattak. Az éves MRSA bacteriaemia rátája 17.7-ről (2005 április-2006 március) 3.2 eset/ 100.000 (2011 április -2012 
március) ápolási napra csökkent. Szignifikánsa javulást volt kimutatható a műtéti fertőzések területén is, ahol MRSA 
volt a jelentett kórokozó (27% volt 2004-2006, 4% volt 2011-2012). Angliában és Walesben azon halálozási anyakönyvi 
kivonatok száma, amelyek az MRSA fertőzést közvetve vagy közvetlenül megemlítették a halál okaként 2006 óta 
évről évre csökkenést mutatott. (1652 eset 2006-ban, míg 292 volt 2012-ben.) 2009 áprilisig Angliában úgynevezett 
célzott MRSA szűrés volt javasolva a magas rizikójú szakterületeken. Még jobb eredmények elérése érdekében 
kötelező MRSA szűrést vezettek be minden elektív és sürgős betegfelvételnél, mely 2010 decemberéig tartott 
retrospektíven. Ezt a javaslatot megelőzte egy modell kísérlet, mely a különböző szűrési modellek és dekolonizációs 
stratégiák költséghatékonyságát elemezte, hogy megelőzzék az MRSA által okozott bacteriaemiát, sebfertőzést és 
halált. Időközben ismerté vált, hogy az Egyesült Királyság más területén, ahol a kötelező szűrést nem vezették be, ott 
is szignifikánsan csökkent az MRSA fertőzés incidenciája. Az Egészségügyi Minisztérium, az eltérő szűrési stratégiák 
jobb megértése céljából egy újabb tudományos munkát kezdeményezett a legújabb adatok birtokában (NOW study). 
Előadásunkban ennek a study-nak az eredményeit szeretnénk bemutatni, melynek eredményeként a hatásosság 
és a költséghatékonyság figyelembevételével újabb ajánlásokat vezettek be Angliában 2014-ben. Ebben csakis 
az úgynevezett magas rizikójú betegellátó egységeket kötelezik az összes beteg MRSA szűrésére és a pozitív esetek 
dekolonizációjára. Az összes beteg, aki korábban már hordozóként vagy fertőzöttként volt regisztrálva szintén ismételt 
szűrésen és dekolonizáción kell átessen, amennyiben újból felvételre kerül bármilyen kórházba. A jelenlegi aktuális 
angliai protokoll alapján a magas kockázatú osztályok közé tartozik az ortopédia és traumatológia is. Előadásunkban 
részletezzük a napi gyakorlatban használható protokollt, melynek magyarországi mielőbbi bevezetését javasolja 
a szerző. Ezáltal - hasonlóan az angliai eredményekhez - jelentősen le tudnánk csökkenteni az MRSA fertőzés 
incidenciáját és mortalitási mutatóit, így életeket tudnánk menteni és mellette jelentős költségeket is lehetne 
megspórolni, mivel igen magas költségvonzata van az MRSA fertőzött betegek korrekt kezelésének.

A-0158
Biztonságban gyógyítás, biztonságban gyógyulás

Csernátony Zoltán
Ortopédiai Klinika, Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Egy beteg kezelésbe vétele jogszerűen, szerződéses viszonyban történik. Az állami egészségügyi ellátás esetében 
alapvetően a biztosított állampolgárok, mint potenciális páciensek jogviszonyban állnak az OEP-pel, hogy baleset, 
vagy megbetegedés esetén az foglalkozzon az ő gyógyíttatásukkal. Ezeket a gyógykezeléseket az OEP-pel szerződött 
egészségügyi szolgáltatók végzik el. Az egészségügyi szolgáltatóknak a beteg önrendelkezési jogából fakadó tájékozott 
beleegyezés alapelvi biztosítása érdekében betegség specifikusan, eset specifikusan, sőt, személyre szabottan kell 
beteg felvilágosítással egybekötött beteg beleegyező nyilatkozatot aláíratniuk a beteggel. Mindez teljesen rendjén is 
van így. A probléma az, hogy néhány homályos direktíván kívül az ügyben érintett és illetékes Egészségügyért Felelős 
Államtitkárság, illetve probléma esetén érintetté váló Igazságügyi Minisztérium semmi olyan hatékony segítséget 
nem adott, ami egy országosan egységes, orvos szakmai és jogi konszenzuson alapuló, kész dokumentumot adna a 
kezünkbe. Ehelyett helyileg barkácsolt, intézményről intézményre változó és sokszor a problémát más aspektusból 
megragadó betegfelvilágosító és beleegyező nyilatkozatokkal igyekeznek a szolgáltatók a folyton változó bírósági 
gyakorlatnak megfelelni, csökkentve a gyógyítással foglalkozók biztonságérzetét és tág teret biztosítva a megélhetési 
orvos perekre szakosodott jogászok tevékenységének. Az előadás ilyen és ehhez hasonló kérdéseket boncolgat.
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A-0108
Totál térdízületi endoprotézis késői szeptikus szövődményének megoldása az 
implantátumok megtartásával – jogi aggályaink egy eset ismertetése kapcsán

Jónás Zoltán1, Noviczki Miklós2, Kiss László1, Csernátony Zoltán1

1Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Ortopédiai Klinika 2Jósa András Oktató Kórház, Traumatológiai 
Osztály, Nyíregyháza

Az előadásban a szerzők azt vizsgálják, hogy az orvos mennyiben veheti figyelembe a beteg kívánságait a szakmai 
érvekkel szemben.
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4. Varia: Sportsebészet, trauma, rehabilitáció

2016. június 25. | 11:00-13:00 | Terem: Panoráma terem

A-0055
Fáradásos törés definitív kezelése szérum-albuminnal kiegészített csontpótlással

Béres György, Magos Krisztián, Bárdos Tamás, Lacza Zsombor
Kastélypark Klinika

Bevezetés A magas repetitív terheléssel járó sportoknál, például állóképességi és extrém sportoknál gyakori 
sportártalom a fáradásos törés. A leggyakrabban az alsó végtagon, a lábközépcsontokon és az alszáron jelentkezik. 
Tünetei lappangva alakulnak ki és sok esetben a definitív törés, sőt álízület szintig eljutva kerülnek csak felismerésre, 
amelynek oka a diagnosztikai nehézségeken (rtg-n gyakran alig látszik) túl a betegek magas fájdalomtűrése is lassítja 
a helyes diagnózis felállítását. Az elhúzódó gyógyulás vagy álízület kialakulása nehezen megoldható szövődmény, 
amely az élsportolók esetében jelentős időkieséssel jár. Anyag és módszer Magyar válogatott öttusázó terhelés alatt 
fokozódó proximalis tibia fájdalma miatt - eredménytelen konzervatív kezelés után - MRI-vizsgálattal igazolt fáradásos 
törés miatt műtétre került. A sebészeti ellátás során kisméretű feltárásból a törést azonosítottuk, a károsodott zónát 
felfrissítettük, és a törési résbe – csontablakon keresztül - szérum albuminnal fedett liofilizált humán csontőrleményt 
(BoneAlbumin, OrthoSera) impaktáltunk. Eredmények A beteg három hét teljes tehermentesítést, és további három 
hét részterhelést követően megkezdte az edzéseket. Féléves kontrollon már visszatért a korábbi terhelési szintre, a 
végtag fájdalmatlan, RTG-n teljes átépülést látunk. A sportoló 5 hónappal a műtét után világkupán pontszerző helyen 
végzett. Következtetés A BoneAlbumin, már ismert csont-indukciós implantátum használata fáradásos törésekben is 
hatékony lehet. A kutatást az OrthoSera GmbH támogatta

A-0033
Intramedullaris navigációs fúróval irányított distalis velőűrszeg reteszelés HLS csavarral

Kádas István1, Kocsis András2, Földi Márta2, Mécs Zoltán2, Kádas Dániel3

1Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Ortopédiai Osztály; 2Péterfy Kórház – Baleseti Központ;  
3Innosynth KDS Kft.

CÉLKITŰZÉS: A hosszú csöves csontok törését az esetek 90 százalékában reteszelt velőűr szegezéssel látjuk el. A distalis 
reteszelés okozza a legtöbb problémát. Számtalan megoldás született, de egyik sem váltotta be, maradéktalanul, a 
hozzá fűzött reményeket. A legtöbb esetben szükség van a képerősítő használatára. Az előadásban egy új találmányt 
ismertetünk, mely a distalis célzást egy intramedullarisan vezetett navigációs fúró segítségével érjük el a distalis célzó 
eszköz rögzítését. MÓDSZER: Munkacsoportunk egy új módszert fejlesztett ki, mellyel lehetővé válik a képerősítő 
használata nélküli distalis reteszelés. A találmány célja egy olyan velőűrszeg melynek proximalis 4/5-e kanülált, míg 
distalis 1/5-e tömör. A találkozási ponton egy 60 fokban ferdén vezetett furat található. A flexibilis, navigációs fúró a 
kanülált részen végighaladva eljut a ferde furatig, mely furat kényszeríti, hogy a fúró hagyja el a szeget és belefúródjon 
a mediális corticalisba. Egy megfelelő méretű kanülált fúróval, az előbbi fúró vezetésével átfúrjuk a mediális corticalist, 
mely furat a velőűrszeg ferde lyukához vezet. Eltávolítva a navigációs fúrót a mediális oldal felöl vezetett fúróval 
átfúrjuk a túlsó corticalist is. Az így képzett lyukba egy csavarral rögzítjük a distalis célzót. A szintén ferde síkban 
vezetett furatokban szögstabilitást biztosító neutrális HLS csavarokat helyezünk be. A célzót eltávolítva a vezérlő 
lyukba is neutralizációs, szögstabilitást biztosító HLS csavar kerül. EREDMÉNYEK: A módszer még kutatási fázisban 
van, műanyag, illetve cadaver csontokon az elv működik. A célzó megfelelő, a neutrális HLS csavarok nagy stabilitást 
biztosítanak. KÖVETKEZTETÉS: A kutatócsoport tervei szerint a klinikai engedélyeztetés után, valamint a próba széria 
legyártását követően, próba műtéteket végzünk.
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A-0037
A járásképesség javítása, és posztoperatív panaszok csökkentése syndesmolysisek esetében

Kocsis András1, Kádas István1, Mécs Zoltán1, Kádas Dániel2, Szita János1

1Péterfy Sándor utcai Kórház, Rendelőintézet és Baleseti Központ; 2Innosynth-KDS Kft.

Célkitűzés: az elmúlt években megkezdett, syndesmolysis miatt műtéti úton kezelt betegek utánkövetésénél merült fel, 
hogy kiváló Röntgen eredmények mellett is rossz járóképesség, panaszos állapot marad fent az állítócsavarok kivétele 
után is. Módszer: a korábbi publikációknak megfelelően, elülső irányú húzással megegyező repozíciót alkalmaztunk. 
A módszer már korábban is bizonyított: a repozíciós helyzet eredményei megelőzték a korábbi - akár tankönyvekben 
is tanácsolt módszerek - repozíciós maneuverek eredményeit. Eredmények: az általunk, talán ellentétesen reponált 
betegek CT eredményei oldalazonosak, radiológiailag megegyezőek. A gipszlevétel és állítócsavar-kivétel után az 
eredmények meggyőzőek, a betegek gyakorlatiag panaszmentesek. Következtetés: bár a syndesmolysis lerágott 
csontnak tűnik, mégsem az. Az új repositios módszerrel elkerülhetőek a szekunder műtétek, a betegek gyakorlatiag 
panaszmentesen gyógyíthatóak. Elődásunkban az új műtéti eredményekre és rehabilitációs végállapotra hívnánk fel a 
figyelmet... - a syndesmolysis komoly sérülés, de megfelelő módszer esetén könnyen kezelhető...

A-0140
Egyedi gyártású implantátummal végzett térd arthrodesiseink

Horváth Szabolcs, Szabó Gábor
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

CÉLKITŰZÉS: A térd arthrodesis az egyik utolsó lehetőség egy stabil, fájdalmatlan, jól terhelhető végtag elérésére olyan 
betegeknél, ahol nincs lehetőség további rekonstrukciós beavatkozásra. Általában többszöri térdprotézis beültetésen 
átesett betegeknél illetve szeptikus folyamatot követő végső megoldásként alkalmazzuk. MÓDSZER: Többféle 
technikai megoldás közül választhatunk, mint külső fixateur, illetve belső rögzítésként alkalmazott kompressziós lemez 
vagy intramedullaris fixatio. Az intramedullaris fixatio elérhető modularis szeggel, antegrád szeggel és az általunk 
alkalmazott megoldással, egyedi gyártású implantátummal. EREDMÉNYEK: 4 betegnél alkalmaztuk az egyedi gyártású 
implantátumot, melyet térd felőli feltárásból retrográd vezettünk a femur velőűrébe, majd onnan antegrád tibialis 
levezetést követően reteszeltünk. 3 esetben jó csontos átépülést értünk el, a 4. esetben fémanyag törése miatt annak 
eltávolítására kényszerültünk. Egy esetben esést követően femur törése alakult ki, melyet lemezzel rögzítettünk, 
jó csontos átépülést elérve. KÖVETKEZTETÉS: Válogatott betegeknél, ahol a külső fixateur nem választható, az 
általunk alkalmazott egyedi implantátumot ajánlhatjuk merev, fájdalmatlan térdízület elérésére, megfelelően gyors 
rehabilitáció mellett.

A-0119
Tibia condylus támasztó lemezes szintézis - posttraumás osteochondralis porcdefektus – friss 
osteochondralis allograft beültetés – elülső keresztszalag pótlás. Ritka kezelési séma tibia 
condylus törést követően. Esetismertetés

Erdélyi Gábor, Béres György
Kastélypark Klinika

Célkitűzés: A szerzők előadásukban egy 35 éves nőbeteg sérülésével és kezelésével kapcsolatos tapasztalataikat 
ismertetik. Módszer: A beteg közlekedési baleset kapcsán lateralis tibia condylus törést és elülső keresztszalag 
szakadást szenvedett. A traumatológiai ellátás során a törés stabilizálására, az ízületi felszínek helyreállítására 
törekedtek, támasztó lemezes szintézis történt. A későbbiekben azonban az ízületi felszínen lépcső képződését 
észlelték, posttraumás arthrosis kezdődött. A porcdefektus talaján kialakult fájdalmak mellett a beteg nagymértékű 
instabilitásról is panaszkodott. A törés gyógyulást követően friss osteochondralis allograft beültetést végeztünk, 
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amellyel a lateralis tibia condylus teljes terhelő felszínét pótoltuk. A transzplantációt követő egy évben a graft 
beépülését képalkotó vizsgálatokkal detektáltuk. Egy évvel az allograft beültetését követően fémanyagait 
eltávolítottuk, majd elülső keresztszalag pótlását elvégeztük. A beteg jelenleg a keresztszalag pótlást követő 
rehabilitációját végzi. Eredmények: A szerzők előadásukban bemutatják a beteg kezelése során készült radiológiai, 
illetve artroszkópos dokumentációt, ismertetik az irodalmi adatokat. Következtetés: Irodalmi adatok bizonyítják, 
hogy izolált porcdefektusok friss osteochondralis allografttal végzett pótlása a megfelelően megválasztott beteg 
populációban jó eredményeket ad. Jelen eset különlegességét a porcpótlást követő elülső keresztszalag pótlás, a 
kontroll artroszkópos beavatkozás lehetősége adta.

A-0089
Lateralis térdfájdalom és pattanás gyermekkorban - discoid meniscus előfordulása 
osztályunk anyagában

Varga Marcell, Kassai Tamás, Gáti Nikolett, Papp Szilvia
Péterfy Kórház, Baleseti Központ, Gyermektraumatológiai Osztály

Célkitűzés: A discoid meniscus a térdízület anatómiai variációja. Sokszor tünetmentes és mellékleletként kerül 
felismerésre, ugyanakkor masszív térdízületi panaszokat is okozhat. Előadásunkban szeretnénk bemutatni a kórkép 
lényegét, illetve a Baleseti Központ Gyermektraumatológiai Osztályán észlelt esetek gyakoriságát, és kezelési 
protokollját. Anyag és Módszer: A Baleseti Központ Gyermektraumatológiai Osztályán 2010 és 2015 között 16 éves kor 
alatt végzett artroszkópiák anyagát retrospektíven tekintettük át. Vizsgáltuk az artroscopia során mellékleletként észlelt 
illetve a gyermek panaszaival összefüggésbe hozható discoid meniscusz előfordulását. Egyéb panaszok miatt végzett 
artroszkópia során 6 esetben észleltünk discoid meniscuszt, mely a tüntekekkel nem volt összefüggésbe hozható, így 
azokat aszimptomatikusnak tekintettük. 3 esetben klinikailag valószínűsített lateralis meniscusz sérülés hátterében 
észleltük az elváltozást, 4 esetben szimptomatikus discoid meniscus gyanúja képezte a műtéti indikációt, itt valamennyi 
esetben igazoltuk is a fenti patológiát. Eredmények: A szimptomatikusnak tekintett esetek során a meniscus centrális 
rezekcióját végeztük el, egy eset kivételével a térdízületi elakadás és mozgáskorlátozottság megszűnt. Vizsgálatunk 
során áttekintettük a diagnosztika hatékonyságát is. A gondos anamnézis, fizikális vizsgálat és az egyszerű kétirányú 
röntgenfelvétel kombinációját jóval hatékonyabbnál találtuk az MRI vizsgálatok találati pontosságánál. Következtetés: 
Gyermekkori lateralis térdízületi elakadásos tünetek és fájdalmak hátterében valószínűleg jóval gyakrabban fordul elő 
discoid meniscus, mint azt feltételezzük. A kórkép célzott keresésével, gondos anamnézissel és egyszerű képelkotó 
vizsgálatokkal a diagnosztika hatékonysága növelhető. A terápia során artroszkópiával és a meniscus centrális 
rezekciójával jó eredmények érhetőek el. Hangsúlyozandó, hogy csak a tünetekkel járó esetek kezelendőek. .

A-0056
Az elülső keresztszalag pótlás lehetséges időzítéseinek előnyei és hátrányai - 130 egymást 
követő betegünk eredményeinek ismertetése

Tállay András1, James Dugal2

1OSEI, Sportsebészeti osztály, Budapest; 2BOSM, Bendigo, Ausztrália

Célkitűzés: Az elülső keresztszalag (LCA) pótlás optimális időzítésével kapcsolatban továbbra sincs konszenzus 
az irodalomban. Tanulmányunk célja, 3 különböző időzítés esetén – akut (0-2 hét, I. csoport), szubakut (2-6 hét, 
II.csoport) és korai halasztott/krónikus (6 héttől, III. csoport) – a lehetséges előnyök és hátrányok bemutatása. Anyag 
és módszer: A társszerző által 2007 január – 2009 december közötti egymást követő 130 LCA-pótlásra érkező beteg 
átlagos életkora 29±10,2 volt. A pácienseket a műtét időzítése szerint 3 csoportra osztottuk, 42 beteget operáltunk 
akutan (32,3%), 40 beteget szubakutan (30,8%) ill. 48 beteget halasztva. A 3 csoport tagjai életkor, nem, aktivitási 
szint szerint hasonló volt, valamennyi esetben azonos műtéti technikával történt a beavatkozás. A korai szövődmények 
megjelenését a műtétet követő első 6 hónapban elemeztük. Minden esetben fizikális vizsgálat, IKDC 2000 score szerinti 
értékelés és egylábas hop-teszt történt. Összehasonlítottuk a 3 csoportot az LCA-pótlás során meglévő társsérülések, a 
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műtét utáni arthrofibrosis és fertőzések vonatkozásában. Eredmények: A fizikális vizsgálat, az IKDC score, az egylábas 
hop-teszt eredményei között a 3 csoportban nem volt szignifikáns különbség. Térssérülések (meniscus és porcfelszín) 
száma 15 (35,7%) volt az I-es csoportban, 15 (25%) a II-es és 28 (58,3%) a III-as csoportban (P < 0.01). A 7 redressziót 
igénylő esetből 4 az I-es csoportban (11,90%), 1 a II-es csoportban (2,5%) történt. Az összesen 6 fertőzött esetből 
5 (12,5%) a szubakut időszakban történt. (II-es csoport). Következtetés: Tanulmányunk igazolta, hogy bár a korai 
halasztott/krónikus esetekben a társsérülések száma magasabb, az akut és szubakut esetekben a szövődmények száma 
magasabb. A kiemelkedően magas infekciós ráta is igazolja, hogy a szubakut időszakban végzett LCA-pótlás kerülendő.

A-0153
MPFL plasztikával elért tapasztalataink négy rekurrens patellaficam kapcsán

Zomborszky Márton, Gimesi Csaba, Szebeni Edit, Fekete András, Saab Nizar, Szabó István
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

CÉLKITŰZÉS Az előadás célja, hogy rövid anatómiai és radiológiai ismertetést adjon a szalagról, a rekonstrukció 
indikációjáról, illetve, négy rekurrens patellaficam kapcsán beszámoljunk kezdeti tapasztalatainkról a MPFL hamstring 
ínnal (semintendinosus vagy gracilis) történő rekonstrukciójáról, melyet 2012 óta végzünk osztályunkon. MÓDSZER A 
patellofemoralis ízület instabilitásában négy fő tényező játszik szerepet. Ezen anatómiai jellemzők: a trochlea dysplasia, 
a patella magassága, a lateralis offset, és a medialis retinaculum épsége. A patellofemoralis ízület medialis passzív 
stabilizátorai közé tartozik a medialis patellofemoralis (MPFL) és a medialis patellotibialis szalag. Az MPFL a femur 
medialis epicondylusáról ered és a patella superomedialis szélén tapad. A lateralis patella ficamok következtében 
kialakult MPFL szakadások vizsgálatai kimutatták, hogy ezen anatómiai struktúra rendkívül fontos szerepet játszik 
a patellofemoralis ízület stabilitásában, szakadása ismételt ficamokhoz vezethet. Irodalmi adatok szerint ezen 
anatómiai struktúra 60%-ban biztosítja a patella stabilitását lateralis luxációk ellenében. Sőt számos szerző a szalag 
akut rekonstrukcióját javasolja már az első patellaficam után, mivel mind az MRI vizsgálatok, mind az intraoperatív 
eredmények arról számolnak be, hogy az esetek túlnyomó többségében az MPFL szakadása már az első patellaficam 
kapcsán bekövetkezik. EREDMÉNYEK Az idoralmi adatok alapján az MPFL plasztika ideális megoldás lehet azon 
rekurrens patellaficamok esetén, ahol a medialis retinaculum passzív stabilizátorai (leginkább az MPFL) laxitása áll 
fenn. Tekintettel a kis esetszámra jelentős eredményekről beszámolni nem tudunk, de egy esetben sem tapasztaltunk 
műtét után ismételt ficamot. KÖVETKEZTETÉSEK Az anamnesztikus adatok mellett rendkívüli figyelmet kell fordítani 
a fizikális vizsgálat során az MPFL laxitására, a radiológiai leletekre. Amennyiben a panaszokhoz patellofemoralis 
fájdalom szindróma társul, vagy a betegnek habituális – szinte minden térdhajlítás során bekövetkező – ficama van, 
úgy komplexebb műtéti megoldás válhat szükségessé.

A-0064
Patellofemorális szindróma kezelése izomerősítéssel, és szenzomotoros fejlesztéssel - pilot 
study

Molnár Ágnes1, Majzik Ernő2

Danubius Termál Hotel Helia1; Szent György Kórház2

Absztrakt A sportsebészeti ambulanciákon a leggyakrabban előforduló túlterheléses sportártalom serdülőkorúak 
között a patellofemorális fájdalom szindróma, mely főleg a fizikailag aktív fiatal réteget érinti. E. Witvrouw definíciója 
szerint: „Sérülés nélkül megjelenő, legalább 6 hete fennálló, a térd elülső részére lokalizált fájdalom, és emellett 
megjelenő crepitatio, bizonytalanság-érzés.” „Olyan típusos panaszok kísérik, mint: retropatelláris fájdalom – futás 
közben és után, hajlított térdek melletti ülést követően, guggolás közben, lépcsőn járáskor és vagy ugráskor.” (Dr. 
Tállay András, Doktori tanulmány, 2003, 9. oldal) Primer és szekunder formáját különböztetjük meg, és kialakulásában 
extrinsic és intrinsic tényezők játszanak szerepet. A PFPS kialakulásának áttekintéséhez nagy segítséget nyújtott a 
2011. augusztus 31. – szeptember 2. között Ghentben megrendezett Konszenzus Konferencia anyaga. (Patellofemoral 
Supplement Journal of Orthopedic and Sport Physical Therapy 2012. June.) A Konferencián a kialakító faktorokat három 



Magyar Traumatológia • Ortopédia • Kézsebészet • Plasztikai Sebészet • 2016. 59. Supplementum 85

csoportba sorolták: Lokális, disztális, és proximalis tényezők, de minden kialakító tényező hátterében az idegrendszer 
megváltozott működése is áll. A szakirodalmi tanulmányokban az összes non-operatív kezelés közül a mozgásterápiát 
találták a leghasznosabbnak. Az izomerő hiányokat és az általuk okozott biomechanikai eltéréseket sokat és sokan 
kutatták, de kevés cikket találtunk a szenzomotoros rendszer megfelelő működésének szerepéről a dinamikus 
stabilitásban. Kutatásunk célja annak az összehasonlítása volt, hogy a szenzomotoros – neuromusculáris fejlesztéssel 
összekötött kezelés hatékonyabb-e, mint az izomerősítő torna ebben a kórképben. Célja volt még, hogy ezeknek a 
betegeknek a kezelésével megbizonyosodjunk arról, hogy milyen vizsgálati, és kezelésmódosításokat érdemes végezni, 
milyen paramétereket érdemes felvenni, és mit érdemes vizsgálni még a témával kapcsolatban. Teszt módszerek A 
vizsgálatokat a következő módszerekkel végeztük: 1. Kujala kérdőív 2. Szubjektív panaszok felvétele: kórtörténet, jelen 
panaszok 3. A szubjektív panaszokat testtérképen rögzítettük 4. Kiegészített FMS vizsgálólap 5. Vizsgálólap a kezdeti és 
záró fizikális paraméterekkel, speciális tesztekkel Kezelés leírása A betegek kezelésében az első lépés a módosítható 
tényezők felmérése volt. A felmérésben található eredményeket a vizsgálólapokon rögzítettük. A betegeket egyenként 
vizsgáltuk meg, és véletlenszerűen osztottuk két csoportba őket. A kontroll csoportnál csak izomerősítő gyakorlatokat 
végeztünk, kísérleti csoportnál ugyanezeket a gyakorlatokat, de kombinálva instabil felületeken végzett szenzomotoros 
fejlesztéssel. Eredmények áttekintése A Kujala kérdőív eredményeinek átlag különbsége kér csoportnál minimális 
különbséget mutatott. A funkcionális tesztek összesített eredményének összegeinek különbsége: 9.75 pont volt. 
A kísérleti csoport különbsége 12.25 pont, míg a kontroll csoport különbsége 7.25 pont. (p <0.005) Az alsóvégtagi 
szegmentális stabilitási tesztek eredményei 2.125 ponttal változtak, amiben a kísérleti csoport: 1.75, a kontroll 
csoport 0.75 pontot teljesített. (p <0.069). Az egyensúlyi tesztek összesített eredményeinek különbsége 0.458 pont 
lett, melyből a kísérleti csoport 0.667 pontot, a kontroll csoport 0.25 pontot változott. (p <0.005) A törzs stabilitási 
tesztek eredménye a két csoportban együttesen 0.6 pont lett, melyből a kísérleti csoport 0.8 pont változást, a 
kontroll csoport 0.4 pont változást ért el. (p <0.005) Konklúzió A szenzomotoros fejlesztéssel és izomerősítéssel 
kezelt betegek funkcionális mozgásai jelentősebb mértékben javultak, mint a csak izomerősítéssel kezelt betegeké. 
Nagyobb mértékben javult a szagittális, és frontális szegmentális stabilitásuk, az egyensúlyuk, és a törzs stabilitásuk, 
mint a kontroll csoporté. Az eredmények alapján kimondhatjuk, hogy érdemes egy átfogóbb kutatást elvégezni ezzel 
a módszerrel. English title: Treatment of patellofemoral pain syndrome with muscle strenghtening and sensorimotor 
training – pilot study Kulcsszavak: patellofemorális fájdalom szindróma, szenzomotoros tréning, funkcionális tesztelés 
Keywords: patellofemoral pain syndrome, sensorimotor training, funcional tests

A-0085
Ép-és mozgásukban korlátozott kajak-kenu sportolók biomechanikai mozgáselemzése-és 
összehasonlító vizsgálata The biomechanical and functional comparing of healthy and 
disabled athlets in kayak-caneo

Kertészné Német Bernadett, Bejek Zoltán
Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest

Bevezetés: A teljes test összerendezett mozgása mellett a kajak-kenu, nagy teljesítmény kivitelezését igénylő sport. Az 
evezőt mozgató, speciális technikával dolgozó felső végtag munkáját a gerinc flexiós-extenziós illetve rotációs mozgása 
segíti. A törzs mozgása áttevődik az alsó végtagokra, melyek alternáló, flexiós-extenziós mozgása mellett fontos 
támasztó funkciót látnak el. A mozgássérült sportolók különféle mozgató rendszeri károsodása más és más teljesítmény 
leadást tesznek számukra lehetővé. A verseny alatt esély egyenlőség biztosítása céljából mozgásszervi-biomechanikai 
vizsgálatok alapján a sportolókat képességeik alapján kategóriákba sorolják Módszer: A különböző mozgásszervi 
sérülések és kompenzációs mozgásminták, különböző teljesítményt és mozgás kivitelezést eredményeznek. Ebből 
következően a más és más típusú sérültséggel rendelkező sportolók teljesítménye más és más. Célunk az ép sportolók 
mozgásának modellezése, mintegy alapul szolgálva a sérült sportolók mozgásának vizsgálatához, majd a nyert 
értékek segítségével meghatározni a parasportolók mozgásmintáját. Mérhető és összehasonlítható adatok alapján 
könnyebben elemezhetővé válna a mozgássérültség és a leadható teljesítmény összefüggése. Vizsgálatunk során 
WEBA sport kajak-kenu ergométerrel, 16 csatornás felületi EMG-vel és 3D VICON kamera rendszerrel dolgozunk a 
Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika mozgáslaborjában. Eredmények/Következtetés: Sportolás közben a teljes test 
egy jól összehangolt kinetikai láncot alkot. Ezt bizonyítja az a tény, hogy a maximális teljesítmény leadásához megfelelő 

MOT - ORTOPÉD SZEKCIÓK - 06.25.



Magyar Traumatológia • Ortopédia • Kézsebészet • Plasztikai Sebészet • 2016. 59. Supplementum86

technika elsajátítása szükséges. Mozgássérült sportolók esetén, sérültségükből adódóan, az egészséges sportolókra 
jellemző kinetikai lánc sérül, illetve mozgássorba kompenzatórikus elemek épülnek be. Mindez természetesen függ a 
kieső mozgásszervi funkció helyétől, mértékétől és jellegétől. Jelenleg mérési eredményeink azt mutatják, a módszer 
segítségével az említett sportolók mozgása jól modellezhető, ami által pontos adatokat nyerhetünk, segítve ezzel a 
kategorizálást. 
Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola - Semmelweis Egyetem Program: A támasztó és mozgató szervrendszer 
működésének fiziológiája Témavezető: Dr. Bejek Zoltán E-mail: nemet.bernadett@gmail.com

A-0139
Törzsstabilizáló tréning hatásának vizsgálata utánpótlás korú labdarúgóknál

Tóth Péter Zoltán, Sió Eszter, Császárné Gombos Gabriella
PTE Egészségtudományi Kar, Zalaegerszegi Képzési Központ

Célkitűzés: A kiváló sportteljesítmény eléréséhez, a sérülésmentes sportoláshoz elengedhetetlen a törzsizmok 
megfelelő ereje. Jelen kutatás célja a törzsstabilizáló tréning hatékonyságának igazolása utánpótlás korú labdarúgók 
körében. Módszer: A 27 résztvevő a Szőcs János Labdarúgó Akadémia (ZTE FC) U17-es (kor)osztálya. Az esetcsoport 
(n=14 fő) 10 héten keresztül törzsstabilizáló tréninget végzett a sportspecifikus edzés mellett, a kontrollcsoport (n=13 
fő) folytatta a saját edzésprogramját. A vizsgálat részei: 1) has- és hátizomerő mérés (David 130, 110), 2) törzsstabilitás 
vizsgálata (Plank-teszt), 3) lumbalis motoros kontroll tesztelése (Biofeedback-Stabilizer). Adatelemzés: páros t-próba / 
Wilcoxon-teszt, kétmintás t-próba / Mann-Whitney U-teszt - eloszlástól függően (SPSS 20.0, p<0,05). Eredmények: Az 
esetcsoportban a tréning előtt a hasizmok ereje 138,2±31,0 Nm, utána 155,5±29,3 Nm volt, a változás szignifikánsnak 
bizonyult (p<0,001). Az esetcsoport hátizomereje a tréningprogramot megelőzően 199,7±54,1 Nm, majd ezt követően 
216,4±52,8 Nm lett, 6,9%-ot növekedett (p=0,061). A has- és hátizmok erő-aránytalansága 3,39%-ot csökkent. A 
Plank-teszt eredménye szignifikánsan javult (p=0,018), a kiinduló értéke 7,5±1,1 szint volt, majd a tréning után 
8,4±1,2 szint lett. A lumbalis motoros kontroll eredménye 42,6±12,5 Hgmm-ről 20,5±9,2 Hgmm-re javult (p=0,001). 
A kontrollcsoport értékei - a hátizomerő kivételével (előtte: 189,8±48 Nm, utána: 205,5±46,7 Nm; p=0,020) - nem 
változtak jelentősen. A két csoport között az egyik legfontosabb változónál, a lumbalis motoros kontrollnál szignifikáns 
különbség (p=0,029) mutatható ki az esetcsoport javára. Következtetés: Míg a kontrollcsoportban a sportspecifikus 
edzés során csupán a gerinccel parallel lefutású hátizmok ereje növekedett, addig az esetcsoportban a törzset 
stabilizáló és célirányosan edzett mély izmok (mm. multifidi, m. transversus abdominis) is hatékonyan fejlődtek. Mivel a 
sportmozgások során a disztális szegmensek, így a végtagok kontrollált mozgásának előfeltétele a megfelelő dinamikus 
törzskontroll, a labdarúgó edzések mellett kiemelt jelentőségű ennek fejlesztése a jövőbeni sportteljesítmény növelése 
és a sérülések megelőzése érdekében.

A-0095
Csípőprotézis műtéten átesett betegek életmódjának utánkövetése 3, illetve 7 év távlatában

Müller Melinda, Császárné Gombos Gabriella
PTE Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központ

Célkitűzés: A csípőprotézis beültetés gyakori beavatkozás az ortopédiában. Jelen kutatás célja a totál csípőízületi 
endoprotézis (TEP) műtéten átesett betegek utánkövetéses vizsgálata 3 és 7 év távlatában, elemezve az életminőséget, 
a fizikális mutatókat és a szubjektív elégedettséget. Módszer: A vizsgálat a Tatai Kastély Park Klinikán 2015. nyarán 50 
TEP műtéten átesett beteg bevonásával történt, akiket 2008-ban (I. csop.) és 2012-ben (II. csop.) operáltak. Kizárási 
kritérium: más krónikus betegség és más műtét fennállása. Módszer: 1) Harris Hip Score (HHS), 2) Western Ontario 
and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC), 3) szubjektív elégedettség (SZE), 4) fizikális vizsgálat, 5) Timed Up 
and Go teszt (TUG). Statisztikai adatelemzés: leírós statisztika, korreláció, t-próba (SPSS 20.0, p<0,05). Eredmények: Az 
összes vizsgált 64%-a (32 fő) teljes mértékben elégedett volt a műtéttel, viszont a 3 és 7 éve műtötteknél szignifikáns 
különbség van a jelenleg fennálló SZE-re nézve (p=0,042), a 3 éve műtöttek javára. A WOMAC összesítve az operáció 
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előtt 67,1±15,4, míg műtét után 13,0±12,7 pont lett (p <0,001). Az I. csop. előtte 66,4±18,4, utána 14,5±12,1 pont, 
p<0,001, a II. csop. előtte 67,8±11,1, utána 11,1±13,5pont, p<0,001; a két csoport között nincs szignifikáns különbség 
sem műtét előtt, sem utána ( p=0,754 vs. p=0,355). HHS: I. csop: 88,1±10,4, II. csop: 85,4±11,8 pont, itt sincs 
szignifikáns különbség a csoportok között (p=0,388,), eredményük a jó kategóriába esik (80-89 pont). A WOMAC és 
HHS összpontszáma között összefüggés van (r= -0,521; p<0,001). A műtéttől eltelt idő nem befolyásolta a TUG teszt 
eredményeit, I. csop. 7,9±2,8 pont, II. csop.8,7±5,1 pont (p=0,489). Következtetés: A betegek életminőségében 
jelentős javulást eredményezett az operáció és a fizioterápia, a 3 és 7 éve operált betegeknél is kedvezőek a mutatók, a 
SZE kivételével a funkcionális tesztekben nincs jelentős változás 5 év alatt, az életmód mutatók is közel azonosak, így az 
operáció hatása tartósnak mondható a funkcionalitásban.
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A-0007
Egy igazán izmos artrózis

Arthoffer Andrea1, Rosanics Péter2, Biró Csaba2

1Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Fizioterápiás Osztály; 2Markusovszky Egyetemi  
Oktatókórház Traumatológiai Osztály

Bevezetés: a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Traumatológiai Osztályán 1988 óta végeznek térdízületi totál 
endoprotézis beültetést. 2007-ben implantátum váltás történt, az azóta eltelt időben közel 400 műtétet végeztek. Egy 
tanulságos esetet emeltünk ki ezek közül. Esetleírás: betegünk aktív korában sokszoros válogatott súlyemelő, kétszeres 
olimpikon, világ- és Európa-bajnoki érmes sportoló volt. Az élsportban eltöltött évek és a 200 kg feletti lökések nem 
múltak el nyomtalanul, előbb mindkét térdét meniscus sérülés miatt operálni kellett, később a versenysport feladására 
kényszerült, pályafutását súlyemelő edzőként folytatta. Életminőségét befolyásoló térdpanaszai mintegy három 
évtizeddel a sportolás befejezését követően kezdődtek. A fájdalomérzet megélését megelőzte a járáskép megváltozása, 
az ízületi deformitások megjelenése és kisfokú flexiós kontraktúra kialakulása. Konzervatív kezeléseket követően 
tervezett időben, 2 év különbséggel, mindkét térdízület protetizálása megtörtént. Módszer: rehabilitációjában 
követtük az osztályunkon alkalmazott posztoperatív protokollt. Kifejezetten erős izomzat húzóerejét kellett leküzdeni. 
Előadásomban döntően a második műtétet megelőző preoperatív felkészülést, illetve a posztoperatív kezelést 
mutatjuk be lépésről- lépésre. Következtetés: az első műtétet követő rehabilitációs nehézségek rávilágítottak arra, 
hogy fokozott hangsúlyt kell fektetnünk a preoperatív fizioterápiára, a beteg felvilágosításra, pszichés vezetésre, majd a 
szoros, folyamatos utánkövetésre.

A-0009
Adolescens scoliosis - felnőttkori vonatkozások

Pungor Judit
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

BEVEZETÉS: A gerincferdülés jellemzően gyermekkori elváltozás. Tinédzser korban észlelhető, főleg lányoknál. Ebben 
az időszakban nem jellemző, hogy bármiféle panaszt okoz, vagy okozna a scoliosis. Ugyanakkor a megfelelő korrigáló 
kezelésre éppen ebben a korban van szükség, hisz a legnagyobb korrekciós lehetőség a csontosodás bezáródásáig 
érhető el. Az esetek nagy többségében a megtanított 3 dimenziós módszer jó eredményt ad. CÉLKITŰZÉS Munkám 
során azt vizsgáltam, hogy a 20. életév után, a felnőtt korban, az anyaság korában (2/3 lány!!) hogyan viselkedik a 
gerinc? Azok az izmok, amelyek a rotáció következtében inszufficiensekké válnak, a felnőttkor terheit hogyan 
viselik? Képesek-e a páciensek a megtanított gerinciskola szerint élni, mozogni, létezni? Befolyásolja-e az életüket, 
a mindennapjaikat, életvitelüket, hogy gyerekkorban gerincferdülést diagnosztizáltak, gerincferdüléssel kezelték 
őket, esetleg fűző kezelésben is részesültek? BETEG ÉS MÓDSZER Kérdőíves felmérés: - a célcsoport 161 fő,akik 
1995-2000 között gyógytornakezelésben részesültek . A fent megjelölt kérdésekre kerestem / keresem a választ. 
A MEOK-ban 1995. óta foglalkozom gerincferdüléses gyerekekkel. Az utóbbi időben nemcsak a tizenéves korosztály 
volt a pácienseim között. Egyre több felnőtt keresett meg háti- deréktáji problémájával, akikről menet közben 
kiderült, hogy tizenéves korban gerincferdülés miatt már kezelésben részesültek. A jelenlegi problémájuk gyökere is a 
gyermekkori scoliosisban keresendő. Ezen tények indítottak el azon az úton, hogy feltérképezzem az akkori páciensek 
állapotát. Visszakerestem 1995-2000 közötti időszakból azokat a gyerekeket – akik mostanra átlépték a felnőttkor 
küszöbét, édesanyák, édesapák lettek. Kérdőív formájában érdeklődtem a jelenlegi állapotuk felől. Az előadás ennek 
a felmérésnek az eredményét mutatja be. EREDMÉNYEK: A visszaérkezett kérdőívekből kiderül, hogy gyermekkorban 
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és jelenleg is nem okozott különösebb problémát a külső kép, nem jellemző a fájdalom, a pályaválasztásnál sem a 
gerincferdülés okozott nehézséget. Ők valószínű a kisebb görbületű csoporthoz tartoztak. KÖVETKEZTETÉS Mindezek 
ellenére tizenéves korban még nagyobb figyelemmel, törődéssel kell közeledni ezen korosztály felé, hogy a felnőtt 
éveket valóban fájdalom nélkül, terhelhetően éljék meg. Ennek érdekében felnőtt korban is fontos a megfelelő 
izomegyensúly fenntartása célirányos gyakorlatokkal. A következő generáció a saját gyermekére még több figyelmet 
kell hogy szenteljen.

A-0018
A gipszelés fontossága a dongaláb kezelésében (technika, időzítés)

Szabó Miklós Károly
Heim Pál Gyermekkórház, Ortopédia

A dongaláb kezelésében a gipsz redressziós kezelés alapvető jelentőségű. A Ponseti-technika elterjedtsége vagy 
a vele való szembenállás miatt a fontos technikai részletekre kevés figyelem jut. Hibás felhelyezési technikával, túl 
gyakori vagy ritka gipszcserével, a korrekció bátortalanságával s ezáltal a gipszelések számának felesleges növelésével 
nemcsak a láb javulásának ütemét lassítjuk. A gipszelés során egyre gyakrabban létrehozott másodlagos deformitások 
nehezen kezelhető ún. komplex lábkép néven összegezhetőek. A bőr felületének „elhasználása” a későbbi gipszelést 
nehezítő bőr allergiát okozhat, kezeléséhez speciális anyagok és hozzáállás kell. Az ismételt kezelés hatékonyságát 
nagymértékben rontja a kezelő személyzettel szemben kialakuló ellenállás megjelenése elsősorban az életkor 
az aktivitás és az izomerő növekedése miatt. Az előadó néhány típusos hibát és annak következményét mutatja 
be, felhívja a figyelmet a helyes technika részleteire és azok alkalmazására. Javaslatot tesz a technikai részletek 
elsajátításának lehetőségére.

A-0047
Az alsó lumbális szegmens pozíciójának és alaki deformációjának szerepe a konzervatív 
terápia sikerességében, a terápiás modell bemutatása

Horvát Krisztina
Scolinea Gyógytorna Budapest

CÉLKITŰZÉS: Az előadás célja bemutatni az adolescens scoliosis esetében az L4 és L5 szegmentum tipikus elváltozásait 
és ezek konkrét befolyását a konzervatív terápia sikerére, a csontérés befejeződését megelőző időszakban. A 
rizikófaktorok figyelembevételével, mint az életkor, a nem, a görbület típusa, a csontosodás stádiuma és konkrétan 
ennek a két szegmentumnak a pontosan feltérképezett helyzete alapján hosszú távú kezelési tervet állítunk fel. Cél 
a csigolyadeformitás további deformációs irányba fejlődésének akadályozása, a növekedési zónák kompresszió alóli 
felszabadítása, a gerincoszlop mindhárom síkban történő fiziológiás egyensúlyba hozásával. MÓDSZER Az alap Schroth 
terápia mellett a Schroth korrekciókkal megegyező irányú manuális technikák, illetve nyújtások és dekompressziós 
technikák is előtérbe kerülnek. A háromdimenziós módszer szerint hangsúlyozott irányok, mint a deflexió, derotáció, 
elongáció manuális technikákon keresztüli felhasználásával szintén a progrediáló folyamat ellenében hatunk. Az 
L4, L5 szegmentum kompressziós illetve rotációs deformációi miatt strukturálisan korlátozottak a lehetőségeink, 
ami még jobban alátámasztja az intenzív korzetthasználat szükségességét. A deformációcsökkentő medence és 
törzskorrekciók mellett nagy jelentőséggel bír az izom-izületi lágyrészelváltozások helyreállítása is EREDMÉNYEK: A 
reflexes izomaktivitásokra alapuló pozícióbeállítások, görbületi nyitások már a gyakorlatok megkezdésekor látványos 
korrekciókat hoznak. Ezen korrekciók stabilizálása ilyen izomaktivitás mellett, vagy akár ennek növelésével rövidebb 
idő alatt hoznak látványos testképváltozási eredményeket, ami a hosszú távú kezelés abszolút előnyévé válik. 
Ideális esetben a várható pozitív terápiás eredmények a ráfordított idő függvényében néhány hét vagy hónap alatt 
elérhetőek. Az eredmények között a mozgásterjedelem, izomerő, valamint esztétikai változásokról számolhatunk be. 
A röntgenvizsgálattal kimutatható Cobb fokérték változása egy átlagos ambuláns program esetében 3 - 6 hónapra 
tehető. KÖVETKEZTETÉS: Az egyénre szabott korrekciók a terápiában csontos elemek által meghatározott irányok 
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szerint történnek. Ezen korrekciók segítségével normalizálhatók a test egyensúlyviszonyai, megteremthetők a 
betegségben érintett izomzat optimális, a fiziológiáshoz közeli működésének feltételei, alapot adva ezzel a progrediálás 
megelőzésének. Az aszimmetrikus, reflexes izomaktivitásokat kiváltó pozícióbeállítások erős és hatékony alapot 
képeznek a scoliosis kezelésében, kiemelkedően a csontosodást megelőző időszakban. A nagymértékű izomaktivitás 
segíti a deformációk nagyobb mértékű fiziológiáshoz, az egyeneshez való közeledését. Ezen beállítások alkalmazásával 
rövidebb idő ráfordításával hatékonyabb korrekciókat érhetünk el.

A-0048
Intenzív scoliosis rehabilitáció hatása és jelentősége a konzervatív terápiában

Horvát Krisztina, Szőke Szabina
Scolinea Gyógytorna

CÉLKITŰZÉS: Az intenzív scoliosis kezelés egyedi mivoltát a rövidtávú, elsősorban külső testképre vonatkoztatott 
hatásai adják, melyek segítéségével a páciensek számára gyorsan válik elérhetővé a terápia hosszú távú hatása, a 
csontos deformitások korrekciója valamint a progresszió megállítása. Az intenzív terápia magas időintenzitásával olyan 
korrekciók biztosítása a cél, amelyek a hétköznapi élet rövid tréningjeivel nem érhetők el. MÓDSZER A scoliosis intenzív 
terápiája több módszer komplex alkalmazásával válik igazán hatékonnyá. A hetes blokkokban végzett, napi több órás 
intenzív kezelés alapját képező Schroth terápiát manuális technikákkal, valamint a deformitások idegrendszerre 
kiterjedő hatásainak csökkentésére illetve visszafordítására idegmobilizációval egészítjük ki. A háromdimenziós 
korrigált helyzetben végzett nyújtásokat, légzésterápiát és a korrigált helyzet stabilizálását elősegítendő izomerősítést 
a páciens maximális kooperációjával végeztetjük. Ezáltal agyi visszakapcsolási mechanizmusokat felhasználva egy 
új, korrigált tartási érzet kialakulását, stabilizálódását érjük el. EREDMÉNYEK: Az aszimmetrikus kezelés hatására a 
scoliotikus belső és külső testképet egy ideálisabb, funkcionális működést megengedő, esztétikusabb testkép váltja 
fel. A szemmel látható azonnali változások az aszimmetrikus testsúlyterhelés optimalizálódásában, a transzlálódott, 
rotálódott medence középre helyeződésében, a törzs dekompenzációjának csökkenésében, valamint a rotációt jelző 
völgyek és púpok szintkülönbségének csökkenésében nyilvánulnak meg a legszembetűnőbben. Ideális esetben már egy 
hét leforgása alatt tapasztalható a külső testkép látványos javulása, illetve a páciensek szubjektív, pozitív változásokról 
számolnak be a fájdalom, mozgékonyság és erőnlét tekintetében. KÖVETKEZTETÉS: A scoliosis lefolyásában erőteljes 
befolyásoló tényezőként számon tartott deformációs idő ellen az intenzív terápiával léphetünk fel. A rövid távú intenzív 
kezelés szemmel látható eredményei jelentős motiváló erővel bírnak, mindemellett óriási lépést engednek a fiziológiás 
funkcionalitás visszanyeréséhez és ezzel a progresszió megállításához, illetve a javuláshoz.

A-0058
Reprezentatív felmérés a tartós bentlakásos intézményekben élők egy év alatt bekövetkezett 
csonttöréseiről

Lelovics Zsuzsanna1, Hartmann Eszter2, Kiss István3

1Kaposvári Egyetem, Kaposvár; 2Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar,  
Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs; 3Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, 
Pécs

Célkitűzés: A csonttörés előfordulása a világszerte nagy változékonyságot mutat. Gyakrabban fordul elő a csontritkulás 
kísérőjelenségeként, amikor kisebb erőbehatásra is a csontok súlyos sérülése következhet be, illetve 65 év felett, 
amikor az esetleges kísérőbetegségekhez nagymértékben hozzájárulnak az egyensúlyi zavarok és a reflexidő 
csökkenése. A tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézményekben (időskorúak otthona, pszichiátriai betegek 
otthona, fogyatékos személyek otthona, szenvedélybetegek otthona, hajléktalan személyek otthona) az elmúlt 
években átlagosan 76 ezer személyről gondoskodtak. A szerzők célul tűzték ki a tartós bentlakásos intézményekben 
élők több szempontú szűrését, melynek keretében teljes körűen rögzítették az egy év alatt bekövetkezett 
csonttöréseket. Módszer: szerzők reprezentatív felmérésüket a magyarországi tartós bentlakásos intézményekben 
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végezték a Helsinki deklarációnak megfelelően, egységes dokumentáció és vizsgálati protokoll szerint, valamint a 
nutritionDay (nDay) szűréshez kapcsolódó etikai engedélyek birtokában. Reprezentatív volt a minta az otthonok típusa 
(KSH) és nagysága szerint, valamint a lakók neme és életkora alapján. Az értékelés az otthonban élők, a felmérését 
megelőző egy évben bekövetkezett baleseteinek BNO-besorolása alapján történt. A felmérésben önkéntes, írásban 
beleegyezésüket adó lakók vettek részt. A részvételi hajlandóság meghaladta a 96%-ot. Azokat a lakókat, akiktől vagy/
és akikről nem kaptunk egzakt adatokat, kizártuk az elemzésből. Különböző okok miatt az így kizártak aránya < 5%. 
Eredmények: a felmérésben 2452 (36,0%) férfi és 4353 (63,0%) nő, összesen 6805, 18 évnél idősebb személy vett részt 
(átlagos életkor 69,2 ± 16,7 év), a tartós bentlakásos intézményekben élők 8,9%-a. 23 férfi (0,9%) és 57 nő (1,3%), 
összesen 80 tartós bentlakásos intézményekben lakó (1,2%) szenvedett csonttörést. (Diagnosztizált osteoporosisban 
11,3%-uk szenvedett.) A lakók több mint 1%-a szenvedett csonttörést a 30 és 40 év közötti nők, a 70 és 80 év közötti 
férfiak és nők, valamint a 80 és 90 év közötti férfiak és nők körében. 2% feletti volt a csonttörés gyakorisága a 90 
és 100 év közötti nőknél. Szignifikáns mértékben nőtt a csonttörések gyakorisága (25,0%) a 100 év feletti nőknél. 
Következtetés: a csonttörések és azok következményei nem várt gazdasági terhet jelentenek, azonban a baleseti 
statisztikák ismeretében egy-egy esemény és intézmény működése kapcsán is vannak előre tervezhető paraméterei, 
pl. nagyobb humánerőforrás, rehabilitáció költségei és igényei. Az összes, a lakók immobilizációjával járó állapotok 
a testi erőlét és az izomzat tömegének felgyorsult csökkenésével járhatnak együtt. E kórképek az ellátó személyzet 
kiemelt terhelésével is járnak, melyre a személyzet felkészíthető.

A-0073
Biometrics szenzorokkal végzett járásvizsgálat

Kelemen Dóra1,2, Héri Orsolya1,2, Subert Alexandra1,2, Enyedi Klára3, Mucsina Dóra3,  
Vajdáné Mühl Marianna3, Tatár-Szőcs Emese2, Makai-Vajda Szilvia2, Csabai Blanka2, Kiss Rita M.1

1BME Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék; 2LBT Kft; 3Mozgássérültek Pető András 
Nevelőképző és Nevelőintézet

Az LBT Kft. és a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézet közös célja a központi idegrendszeri 
károsodás következtében mozgássérült gyerekek állapotának időközönként elvégzett egyszerű járásvizsgálatokkal 
történő folyamatos nyomon követése. A mozgásváltozás számszerű adataival és azok kiértékelésével a betegek 
állapota sokkal pontosabban jellemezhető. A mozgásfogyatékos gyermekeknél a mérés csak szabadon történő 
járáskor végezhető, des a járás paramétereit a járássebesség lényegesen befolyásolja, így olyan paraméter 
kiválasztása volt szükséges, amely a járássebességtől szignifikánsan függ, de könnyen standardizálható. Az előzetes 
vizsgálatok alapján erre a lépésfrekvencia paraméter tűnt alkalmasnak. A kutatás fő kérdése, hogy a cerebrális 
parézis (CP) milyen mértékben változtatja meg a járás kinematikai paramétereit. Vizsgálatba a CP betegek mellett 
azonos korú gyermekeket vontunk meg. A járás kinematikai paramétereit Biometrics szenzorral történt méréssekkel 
határoztuk meg. A járás távolság – és időjellegű paraméterei mellett a térd- és bokaízület mozgása is jellemezhető 
az ízületre rögzített goniométerek segítségével. A vizsgálat során több járásciklust elemzése lehetővé tette a 
járás szabályosságának a jellemzését is. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a kontrollcsoportot nagy 
lépésfrekvencia tartományban (60 lépés/pec-100 lépés/perc között) szükséges mérni, hogy a beteg gyermekek 
eredményeivel összevethetők legyenek. A kontrollcsoport adatai későbbi vizsgálatokhoz is felhasználható adathalmaz. 
A beteg gyermekek mérései megmutatták, hogy a Biometrics szenzorcsalád alkalmas a CP betegek mérésére, és a 
kapott eredményekkel jól jellemezhetők a járás elváltozásai, az egészségesekhez képest a különbség szignifikáns.
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A-0093
Clinical Accuracy of a Patient-Specific Guide for Delivering a Planned Femoral Neck 
Osteotomy

Zoltan Kiraly, Jonathan V Baré, Andrew J Shimmin, James W Pierrepont
Melbourne Orthopaedic Group, Australia

Introduction: Minor leg length discrepancies, less than a centimetre, are common after THA and usually well tolerated. 
However, in some patients, even these small discrepancies are a source of dissatisfaction. The level of the femoral 
neck osteotomy is a critical step in reproducing a planned femoral stem position. If the desired implant positions are 
identified from preoperative 3D templating, a planned osteotomy can be used as a reference to recreate the correct 
leg length and offset. The aim of this study was assess the accuracy of a 3D printed patient-specific guide for delivering 
a planned femoral neck osteotomy. Methodology: A consecutive series of 100 patients were sent for OPS 3D pre-
operative planning. Once the preoperative implant positions were confirmed by the surgeon, a patient-specific guide 
was designed and printed to enable the planned level of osteotomy to be achieved. All patients received a cementless 
THA through a posterior approach. The achieved level of osteotomy was confirmed postoperatively by doing a 3D/2D 
registration of the planned 3D resected femur to the postoperative AP radiograph. Results: The mean absolute 
difference between the planned and achieved osteotomy level was 0.7mm (range 0.1mm – 6.6mm). Only 1 patient 
had a difference of more than 3mm. 85% of patients had a difference of less than 1mm. Conclusions: The results from 
this series suggest that a patient-specific guide can be a simple and accurate way of intraoperatively reproducing a 
planned femoral neck osteotomy. Whether the 3D planning and patient-specific guide can be used to achieve precise 
leg length and offset recreation is the subject of an on-going evaluation.

A-0113
Retroperitonealis abscessus és a csípőprotézis kapcsolata

Bácsi Miklós, Kovács Gyula, Janositz Gábor, Klára Tamás, Balázs László, Arany László
Bács-Kiskun Megyei Kórház Ortopédia Osztály

A retroperitonealis abscessus interdisciplinaris betegség, de csípő TEP beültetés után könnyen ortopédiára 
irányíthatják a betegeket. A psoas tályog korábban klasszikus tüneti triászának nevezett háti fájdalom, sántítás, 
láz az irodalmi adatokat nézve az esetek mintegy 30%-ban jelentkezik együttesen, így leggyakrabban egyedi 
megjelenéssel, atípusos formákkal találkozhatunk. A növekvő átlagéletkor, gyakori multimorbiditás miatt emelkedő 
számú retroperitonealis tályoggal rendelkező beteggel találkoztunk az elmúlt években, akiket korábban osztályunkon 
beültetett azonos oldali csípő TEP miatt irányítottak hozzánk PJI gyanújával. A hazai és nemzetközi irodalom limitált 
számú, a témával foglalkozó cikke alapján a minimál invazivitás irányába tolódott az ellátás. Az ellátást végző személyzet 
regiónként különbözik, így találkozhatunk sebész, radiológus, invazív radiológus, urológus, traumatológus és ortopédus 
által ellátott esetekkel is. Osztályunkra a betegek csípő TEP beültetést követő septicus arthritis iránydiagnózissal 
érkeztek. Kivizsgálást követően derült fény a retroperitonealis elváltozásokra, melyek közül 1 esetben volt kimutatható 
egyértelmű kapcsolat a protézissel. Korábban végzett nyílt feltárásos beavatkozásokat az utóbbi években az irodalmi 
ajánlásoknak megfelelően percutan drainage technikákkal váltottuk fel, melyeket szisztémás antibiotikum terápiával 
egészítettünk ki. PJI gyanújával küldött betegek esetén a kivizsgálás során érdemes figyelmet fordítani a háttérben 
lappangó retroperitonealis folyamatok lehetőségére, mert ezen esetekben elkerülhetőek a csípőfájdalom és a magas 
gyulladásos laborparaméterek miatt végzett protézist feltáró műtétek.



Magyar Traumatológia • Ortopédia • Kézsebészet • Plasztikai Sebészet • 2016. 59. Supplementum 93

A-0128
A hajlékonyság szerepe a Scheuermann betegség kezelésében

Lenkei Beáta1, Groma Klára1, Horváth Nikoletta2

1Flexit Egyesület; 2Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika

Az előadásban a Scheuermann betegség konzervatív kezelésében használt Flexit gyakorlatrendszer alapelveit 
kívánjuk ismertetni. Scheuermann betegségben a gerinc csökkent mobilitású fokozott kyphosisa mellett ismert a 
vállöv-, a csípő körüli izmok rövidülése, az ízületek mozgásbeszűkülése is. Az egyes ízületi mozgások beszűkülése, az 
izmok rugalmasságának csökkenése - bármilyen okból jött is létre - akadályozza az izomerősítés és a tartáskorrekció 
folyamatát. Kötött háti kyposissal élő, illetve Scheuermann kórban szenvedő gyermekek és fiatalok korrekciós 
gimnasztikája akkor lehet eredményes, ha a gerincet mobilizálni, a mély hátizmokat pedig nyújtani tudjuk. A 
Flexit torna alapjait Lenkei Beáta dolgozta ki 1986 és 2006 között. A gerinc és az egyéb ízületek hajlékonyságának 
fejlesztésével és megőrzésével megalapozhatóak a kondicionális képességek. A gyakorlatok csoportosan, zenére is 
végezhetők. Alkalmazásuk hasznos lehet a gyógytestnevelésben és az iskolai testnevelés órán, preventív jelleggel is.

A-0148
Késői spacer eltávolítás és reimplantáció nehézségei (esetismertetések)

Tajti László, Sisák Krisztián, Gyetvai András, Tóth Kálmán
SZTE Ortopédiai Klinika

Célkitűzés: Térd TEP beültetés utáni szeptikus szövődmény ellátása nagy teher a beteg, illetve az intézmény számára 
egyaránt. Osztályunk anyagából két esetet mutatunk, akiknél a reimplantáció során feltárási és csontvesztés miatti 
technikai nehézségek merültek fel. Módszer: Kétlépcsős műtéti eljárást alkalmaztunk, elsőként protézis eltávolítást, 
debridement, antibiotikumos statikus spacer behelyezést, majd második ülésben spacer eltávolítást revíziós térd TEP 
beültetést végeztünk. Az egyik betegnél a jelentős csontvesztés miatt „sleeve”-t is használtunk, szárak és ékek mellett. 
Második betegnél a gyulladás kiterjedése és nagy csontvesztés miatt jelentős lágyrész contractura, megrövidülés 
alakult ki. A revízió során quadriceps snip-et, majd végül fordított V alakú quadriceps inplasticát (patella turndown-t) 
kellett végezni, ezt követően egyénre szabott rehabilitációs időszak következett. Eredmények: A műtéteket követően 
egy évvel mindkét beteg panaszmentes, térdfunkciójuk jó, izomerejük megtartott. Egyéb ízületi fájdalmak miatt egy 
könyökmankóval közlekednek. Következtetés: A bemutatott két eset kapcsán messzemenő következtetést levonni nem 
lehet, de a riasztó radiológiai, illetve műtéti kép ellenére megfelelő technikai háttérrel olykor veszettnek tűnő esetek is 
megoldhatók.
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Fiatalok Fóruma I.

2016. szeptember 01. | 08:30-10:00 | Terem: Szent-Györgyi terem

A-0008
Végeselem analízisre épülő betegspecifikus navigációs sablon fejlesztése és használata 
lumbosacralis revíziós műtéti beavatkozás során

Éltes Péter Endre1,2, Bartos Márton3, Brezvai Gábor4, Damien Lacroix5, Varga Péter Pál1, Lazáry Áron1

1Országos Gerincgyógyászati Központ, Budapest; 2Semmelweis Egyetem Doktori Iskola,  
Budapest; 3Do3D Innovations Kft., Budapest; 4CAD-Terv Kft., Budapest; 5Department of Mechanical 
Engineering, INSIGNEO Institute for in Silico Medicine, The University of Sheffield, UK

CÉLKITŰZÉS: Lumbosacralis revíziós műtéti beavatkozás sebészi szempontból kihívást jelent, különösen, ha a primeren 
behelyezett implantátum törését észleljük (pl. S.I. betört csavar). A betört csavar eltávolítása során a feláldozásra 
kerülő csontszövet mértéke negatívan befolyásolhatja a műtéti beavatkozás kimenetelét. Az S.I. szegmentumban a 
konvergáló bikortikális csavar helyzet biztosítja a legstabilabb rögzítést, összehasonlítva más csavarhelyzetekkel (pl. 
divergálo, massa laterialisba történő behelyezés). A „szabadkezes” vagy képerősítőt használó konvergáló bikortikális 
csavar behelyezés nagymértékben nehezítetté, kockázatossá válhat a revíziós beavatkozás során a betört csavar miatt. 
A munkánk során olyan beteg-specifikus eljárás fejlesztését tűztük ki célul, melynek segítségével biztonságosabbá 
válhat a lumbosacralis revíziós beavatkozás. MÓDSZER: Több lépésből álló eljárást fejlesztettünk. (I.) A betegről készült 
preoperatív CT vizsgálat alapján létrehozunk egy háromdimenziós, sacrum végeselem modellt. (II.) A sacrum modellbe 
behelyezzük az implantátum CAD modelljét, konvergáló bikortikális valamint divergáló massa lateralis helyzetbe. (III.) 
A két csavarhelyzetnek megfelelően numerikus szimulációkat végezünk, statikus, a csavar végére bocsátott 500N húzó 
erőnek megfelelően.( IV.) Egyén specifikus, a csontfelszín geometriáját követő sebészi sablont tervezünk. A sablon 
gyártásához fotopolimert használó 3D nyomtatási technológiát alkalmazunk. A végleges sablon cobalt króm ötvözetből 
készül. (V.) A revíziós beavatkozás során a sablon segítségével beültethető biomechanikailag optimális pozícióba az 
implantátumot. Posztoperatív CT vizsgálat segítségével értékelhető a csavar pozíció. EREDMÉNYEK: A végeselem 
analízis alapján a módosított konvergáló bikortikális helyzetben optimálisabb von Mises-féle egyenértékű feszültség 
eloszlást találtunk, összehasonlítva divergáló massa lateralis implantátum helyzettel. Preoperatívan egy egyén 
specifikus 3D nyomtatott sacrum modellen sikeresen teszteltük a sablon pontosságát. Intraoperatívan is pontosan 
illeszkedett a sablon a sacrum felszínére és sikeresen végrehajtottuk az implantációt. Posztoperatív készített CT 
vizsgálat alapján elértük a virtuális terv során meghatározott implantátum pozíciót. KÖVETKEZTETÉS: A betegspecifikus 
navigációs sablon lehetővé teszi a sebész számára az optimális implantátum behelyezést figyelembe véve a csont 
lokális anyagi minőségét és a kihívást jelentő geometriai nehézséget. Ezen technológia a jövőben széleskörűen 
alkalmazhatóvá válik dedikált tudásközpontok segítségével. A technológia nagy előnye a konvencionális sebészi 
navigációs rendszerekkel szemben az alacsony költség, és az intraoperatív sugárterhelés csökkentése. A kifejlesztett 
betegspecifikus eljárás a jövőben széleskörűen alkalmazhatóvá válhat revíziós és komplex primer gerinc és más 
mozgásszervi műtéti beavatkozások esetén.
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A-0014
Gamma sugárzással sterilizált keresztszalag allograftok biomechanikai tulajdonságainak 
elemzése

Hangody György Márk1, Pap Károly1, Abonyi Bence1, Szebényi Gábor2, Kiss Rita2, Hangody László1

1SE Traumatológiai Tanszék/Uzsoki Kórház, Ortopéd Traumatológiai Osztály, Budapest;  
2BME Biomechanikai Kooperációs Kutatóközpont Laboratóriuma

Célkitűzés: Jelen előadásunk célja íngraftok szilárdágtani vizsgálatának elvégzése, továbbá azok változása baktericid 
és virucid dózisú gamma-besugárzás hatására. Módszer: A 24 órán belül elhalálozott, tumor és fertőzésmentes 
30 kadáverből 300 íngraftot vettünk ki (Achilles ín, tibialis anterior ín, peroneus longus ín, quadriceps ín, 
semitendinosus+gracilis inak). Ezt követően -80 C fokra hűtöttük, és ezen a hőmérsékleten tároltuk az oltványokat, 
majd szakítószilárdságukat vizsgáltuk INSTRON 8872 típusú szakítógép és speciális rögzítési technika segítségével. 
A graftokat statikus és dinamikus (50N - 200N közötti feszítés, 1000 cikluson keresztül, 2Hz-es frekvenciával) 
biomechanikai teszteknek vetettük alá. Mintáinkat 3 csoportba osztottuk: nem besugarazott (A-csoport), kisdózisú 
(B-csoport) és nagydózisú (C-csoport) gamma-besugárzással kezelt graftok és összehasonlítottuk, hogy hogyan változik 
a szakítószilárdságuk 21 és 42 kGy gamma-besugárzás hatására. A csoportonkénti összehasonlítást Kruskal-Wallis 
teszttel végeztük. Eredmények: Young modulus tekintetében az Achilles-ín szignifikánsan gyengébb értékeket vett fel 
az A-csoportban, mint a TA. B- és a C-csoportban az Achilles-ín vizsgált rugalmassági modulusa szignifikánsan gyengébb 
volt, mint a PL és TA inaké. C-csoportban a quadriceps-ín Young-modulusa szintén szignifikánsan gyengébb volt, mint 
az ST és TA inaké. A C-csoportban az Achilles-ín nyúlása maximális feszültségnél szignifikánsan nagyobb volt, mint az 
ST, PL és TA graftoké, és a quadriceps íngraftok is alulteljesítettek a TA és PL inakkal összehasonlítva. Következtetés: 
A napjainkban használt graftokkal, mint a hamstring inak, BTB, valamint a quadriceps ín, az irodalomban korábban 
közölt szilárdságtani eredményeket mértünk. Vizsgálataink kimutatták, hogy a peroneus longus, tibialis anterior inak 
is legalább ilyen, ha nem még jobb biomechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek, azonban funkciójuk fontossága 
az autograftként való felhasználásukat akadályozza. Az Achilles és quadriceps íngraftok biomechanikai tulajdonságai 
károsodnak leginkább a gamma-besugárzás hatására.

A-0022
Gyermekkori tuberositas tibiae avulsiós törések: a 14 éves fiúk sérülése?

Fadgyas Balázs, Sült Tamás Péter, Novoth Béla
Heim Pál Gyermekkórház, Sebészeti és Traumatológiai Osztály

Célkitűzés: A gyermekkori tuberositas tibiae avulsiós sérülések igen ritkák. Célunk volt megvizsgálni az elmúlt 10 évben 
ilyen sérüléssel kezelt betegek kezelési metódusát. Vizsgálni kívántuk a posztoperatív szövődményeket, esetleges 
növekedési zavart, a posztoperatív mobilizációs lehetőségeket. Hipotézisünk szerint a legmegfelelőbb műtéti megoldás 
a nyílt repozíció és tűződrótos-húzóhurkos szintézis, a késői szövődmények minimalizálása céljából. Módszer: A 
Heim Pál Gyermekkórház két telephelyének Sebészeti Osztályain 2007-2016 között tuberositas tibiae avulsio miatt 
kezelt gyermekek eseteit, röntgenfelvételeit retrospektív módszerrel áttekintettük. Vizsgáltuk az alap epidemiológiai 
adatokat, a sérülés mechanizmusát, a kezelési módszert, hosszú távú eredményeinket. Eredmények: 8 betegünk közül 
csupán 1 lány volt. Betegeink átlagéletkora 14,4 év volt. 7 esetben bal oldali, míg csupán egy esetben találkoztunk jobb 
oldali sérüléssel. A sérülési mechanizmus legtöbbször valamilyen hirtelen irányváltással járó mozdulat volt. A Heim 
Pál Kórházban 5 beteget operáltunk, 3 alkalommal feltárás, tűzés és húzóhurok, egy alkalommal tűzés és csavaros 
osteosynthesis, míg egyszer fedett repositio és percutan dróttűzés történt. A Madarász utcai telephelyünkön 3 műtét 
történt, egy-egy tűzés, csavaros osteosynthesis dróttűzéssel kiegészítve, illetve egy feltárás tűzéssel és húzóhurokkal. 
Betegeink közül kettőt jelenleg is követünk, 4 páciensünk a visszarendelés ellenére nem jött kontrollra, csak két beteg 
követését tudtuk terveink szerint lezárni, náluk növekedési zavar nem alakult ki. Következtetés: Véleményünk szerint a 
legmegfelelőbb és a választandó műtéti ellátás a feltárás, dróttűzés és húzóhurok alkalmazása. Mivel legtöbb esetben 
nagy haematomával találkozunk, így a posztoperatív drainage is fontos. Szoros obszerváció szükséges compartement 
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szindróma irányába. Gipszrögzítést nem tartunk indokoltnak, a megfelelően kivitelezett műtét után gyógytornász 
segítségével a segédeszköz melletti mobilizáció megkezdhető. A fedett repositio és percutan dróttűzés nem ad 
megfelelő stabilitást, kiegészítő gipszrögzítés szükséges, későn kezdhető a mobilizáció és nem biztosított a pontos 
repositio. A csavaros osteosynthesis esetlegesen növekedési zavart okozhat, korai physis lezáródással, vagy a vastag 
csavar kettétörheti a kitört darabot. Bár mindegyik betegünket hosszú távon kívántuk követni, a növekedési zónák 
szimmetrikus lezárultáig, a többségük nem jelent meg kontrollon. Ennek oka az lehet, hogy nem hívtuk fel eléggé a 
figyelmet a növekedési zavar lehetőségére. Érdekes, hogy beteganyagunkban főleg a bal oldalon megsérült kamasz 
fiúk voltak nagy többségben.

A-0026
Szögstabil lemezek alkalmazása csípőtáji törések szeptikus szövődményeinek kezelésében

Sztányi Péter, Sztányi István, Beregvári Zoltán, Szerdahelyi Szabolcs
Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Oktatókórház Nyíregyháza Traumatológia- és 
Kézsebészet Osztály és Szeptikus Sebészeti Osztály

Célkitűzés: Előadásom célja bemutatni két csípőtáji törés miatt osztályunkon ellátott beteg korai szeptikus 
szövődményének kezelését. Módszer: Mindkét esetben a gyulladás megjelenésekor sebrevízióra került sor 
debridementtel egybekötve, a belső gamma szeget eltávolítottuk, helyére Gentamycines láncot helyeztünk. A törést 
átmenetileg fixateur extern-nel hidaltuk át. A lágyrész viszonyok és a gyulladásos paraméterek rendeződését követően 
módszerváltásként szögstabil lemezelést végeztünk. Eredmények: Mindkét betegünk csípőtáji gyulladásos folyamata 
szanálódott, segédeszköz segítségével közlekednek, Rehabilitációs Osztályon való kezelésük után otthonukba távoztak, 
panaszmentesek. Következtetés: Csípőtáji törések műtéti területen kialakult gyulladásának kezelése leghatékonyabb 
akkor, ha a belső rögzítő fémeket eltávolítjuk, átmenetileg fixateur extern-nel rögzítjük, majd folyamat szanálódását 
követően szögstabil lemezt alkalmazunk. Mindkét ismertetett esetünkben zavartalan gyógyulást értünk el.

A-0027
Az ízfelszíntől mért töréstávolság szerepének vizsgálta a radius distalis dia-metaphysis 
határán lévő törések ellátása kapcsán

Józsa Gergő1, Varga Rita2, Dr. Juhász Zsolt1

1Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika, Sebészeti Osztály; 2PTE-ÁOK 
V.évf. Orvostanhallgató

Bevezetés: Az alkar- és csuklótáji törések gyermekkor leggyakoribb törései. A hosszú csöves csontok közül az orsócsont 
törik el leggyakrabban. A radius distalis dia-metaphysis határán lévő törések operatív kezelése tűződróttal, dorsalisan 
bevezetett titán elasztikus szeggel (TEN) és rövid elasztikus szegekkel történhet. Célkitűzés: A fent említett három 
műtéti eljárás előnyeinek, hátrányainak és ezek eredményességének az összehasonlítása. Beteg és módszer: A pécsi 
Gyermekklinika Gyermeksebészeti osztályán 2009. január és 2014. december között distalis harmadi alkartörés, illetve 
izolált distalis radius törés miatt minimál invazív módszerrel összesen 131 (94 fiú és 34 leány) gyermeket kezeltünk. A 
betegek nemek közti megoszlását, a különböző műtéttechnikák típusát, a postoperatív röntgenek számát, a fémkivétel 
időpontját és a fémkivétel utáni tengelyeltérés mértékét retrospektíven vizsgáltuk. A törési rés radiocarpalis ízfelszíntől 
való távolságát, a radius distalis epiphysis átmérőjét, valamint a radius és az ulna együttes distalis epiphysis átmérőjét 
elemeztük. Ezekből az adatokból következtettünk a különböző műtéti eljárások eredményeire. Eredmények: A vizsgált 
időszakban a 131 gyermekből 94 esetben tűződróttal, 30 esetben dorsalisan bevezetett TEN-nel és 7 esetben rövid 
elasztikus szeggel történt a törés stabilizálása. A tűződróttal kezelt esetekben átlagosan 4,3 alkalommal, a dorsalisan 
bevezetett TEN-nel kezelt gyermekek esetében 2,6 alkalommal és a rövid elasztikus szeggel kezelt gyermekek esetében 
3,4 alkalommal volt szükség kontroll röntgenfelvétel készítésére. A fémkivétel átlagos ideje tűződrótos rögzítésnél 
volt a legrövidebb, 3,8 hónap. A tűződróttal kezelt gyermekek közül 82 betegnél észleltünk 5° alatti, 6 betegnél 5-10° 
közötti, míg további 6 gyermeknél találtunk 10° feletti tengelyeltérést. A dorsalisan bevezetett TEN technikával kezelt 
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gyermekeknél 26 betegnél 5° alatti és 4 betegnél 5-10° közötti tengelyeltérést észleltünk. A rövid elasztikus szeggel 
kezelt gyermekeknél mind a 7 esetben 5°-nál kisebb tengelyeltérést mértünk. A radiocarpalis ízfelszíntől mért 
töréstávolság a tűződrótos rögzítésnél átlagosan 24,8 mm, a dorsalisan bevezetett TEN-nel kezelt gyermekeknél, 
átlagosan 48,4 mm volt. Következtetések: A radiocarpalis ízfelszíntől mért töréstávolság mértéke meghatározhatja az 
alkalmazandó műtéti technika típusát. Ha a törés távolsága kisebb, mint a radius distalis átmérője, akkor tűződrótos 
osteosynthesis javasolható. Amennyiben a törés távolsága nagyobb, mint a radius és az ulna együttes átmérője, 
akkor dorsalisan bevezetett elasztikus szegezés jobb eredményt hozhat. A rövid elasztikus szegezés az átmeneti zóna 
sérülésekor alkalmazható módszer.

A-0030
A szemünknek higgyünk? Tapasztalataink az MR vizsgálat pontosságával kapcsolatban a 
gyakori térdízületi képletsérülések diagnosztikájában

Gulyás Kristóf1, Turchányi Béla2

1Kenézy Kórház és Rendelőintézet Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Debrecen;  
2Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék

CÉLKITŰZÉS: Vizsgálatunkkal az MR diagnosztika pontosságára voltunk kíváncsiak a térdízületi lágyrészsérülések 
esetén. MÓDSZER: Intézetünkben a 2015. 03. 01. és 2016. 02. 29. között végzett 640 térdízületi arthroscopiát 141 
esetben előzte meg MR vizsgálat. Retrospektív elemzésünkben összevetettük az MR leleteket a későbbiekben elvégzett 
ízületi arthroscopia eredményeivel. Vizsgáltuk az MRI képalkotás szenzitivitását (valóban sérült képletek száma/
valóban sérült képletek száma + fals negatív eredmények száma) és az MR leletek pozitív prediktív értékét (pozitív 
műtéti leletek száma / pozitív MR leletek száma) a leggyakoribb sérülésformák, úgymint meniscus laesiok, illetve ízületi 
szalagsérülések esetén. EREDMÉNYEK: Az MRI és az arthroscopos leletek között 51%-ban teljes, 35%-ban részleges 
egyezés volt, míg az esetek 14%-ában teljesen más állt az ízületi panaszok hátterében, mint amit az MR felvetett. A 
szenzitivitás/pozitív prediktív értékek – százalékban kifejezve – a sérült képletek szerint a következők voltak: medialis 
meniscus: 88/71, lateralis meniscus: 73/48, elülső keresztszalag 67/80. KÖVETKEZTETÉS: Az MR egyre gyakrabban 
alkalmazott a legpontosabbnak tartott non-invazív képalkotó eljárás a térdízületi sérülések diagnosztikájában. Ezt 
a vizsgálatot általában akkor kérjük, ha a panaszok, a fizikális vizsgálat és a hagyományos diagnosztika alapján nem 
egyértelmű, hogy milyen képlet sérült. Jelen vizsgálati sorban ez az esetek 25%-át jelentette. Úgy gondoljuk, az 
eltérés az MR leírás és a műtét során talált lelet között, a radiológus kollégákkal való további együttműködés révén 
csökkenthető lesz.
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A-0044
Instabil mellkassérülés halasztott stabilizálása

Zoltán Gergely, Németh Attila, Flóris István, Török Klára
Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest

Célkitűzés: előadásunkban az instabil mellkassérültek kezelésének szemléletét, lehetséges ellátási stratégiáit, illetve 
a műtéti stabilizálás időzítésének fontosságát szeretnénk bemutatni egy eseten keresztül. Módszer: betegünk egy 
45 éves férfibeteg, aki kerékpárral elesve sérült. Kivizsgálása során jobb oldali, részben ablakos sorozat-bordatörés, 
subcutan emphysema, minimális légmell, tüdőzúzódás és lacerácio, illetve háti csigolya harántnyúlvány törés 
igazolódott. Intenzív osztályos kezelés, szisztémás, majd epidurális anesztézia mellett klinikailag mindvégig jó állapotot 
észleltünk, azonban képalkotó vizsgálatok során a törések diszlokációja fokozódott, illetve mellkasi folyadékgyülem 
jelent meg. Mellkasi drainage során haemothoraxot távolítottunk el, később reziduális folyadékgyülem miatt 
mellkaspunctio történt. Ezt követően romló általános állapot hátterében pneumoniát igazoltunk, empirikus, majd 
célzott antibiotikumkezelést, 2 alkalommal bronchoscopos váladékleszívást végeztünk. A beteg általános állapota ismét 
javuló tendenciát mutatott, előkészítést követően posterolateralis thoracotomiából a reziduális folyadékgyülemet 
evacuáltuk, illetve az V.-VI.-VII.-es bordákat AO szögstabil lemezekkel rögzítettük. Eredmények: A mellkas stabilizálását 
követően adekvát fájdalomcsillapítás és légzési fizioterápia mellett a beteg felépülése szövődménymentesen 
zajlott, teljes gyógyulását követően munkájához visszatért. Következtetés: A mellkasi sérültek ellátása során, legyen 
az minor vagy maior mellkasi trauma, a terápia két alappillére az adekvát fájdalomcsillapítás és a korai, illetve 
késői szövődmények megelőzése kell, hogy legyen. A sérülés súlyosságától függően ez gyakran multidiszciplináris 
megközelítést kíván aneszteziolóus és intenzív terápiás orvos, traumatológus, mellkassebész illetve gyógytornász 
bevonásával. A mellkasi sérülések jelentős százaléka konzervatív terápiával eredményesen kezelhető, azonban egyes 
esetekben a műtéti stabilizálás a teljes gyógyuláshoz elengedhetetlen. Amennyiben az indikáció fennáll, úgy a műtétet 
a lehető leghamarabb érdemes elvégezni, a mi betegünk esetében potenciálisan egy hosszú intenzív osztályos kezelést 
és több szövődményt megelőzhettünk volna egy korai stabilizálással.
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Fiatalok Fóruma II.

2016. szeptember 01. | 08:30-10:00 | Terem: Hevesy terem

A-0064
Olecranon stress-fracturák szerepe a könyöktáji fájdalom differenciál diagnosztikájában 
aktív sportolók körében

Aszalós Gergely, Ungvári Gábor, Urbán Ferenc
BAZ Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Traumatológiai Osztály, Miskolc

Célkitűzés: A sportolók könyöktáji panaszainak hátterében számos kórkép állhat, és azokat többféle módon 
csoportosíthatjuk. A krónikus fájdalom hátterében számos tényező állhat, többek között stress-fracturák is. Két 
fiatal sportoló esete kapcsán áttekintettük a nemzetközi irodalmat, és a fellelhető adatokkal összevetettük saját 
eredményeinket. Módszer: Mindezt retrospektív módon tettük a két eset kapcsán, ill. a PubMed adatbázisban a „stress 
fracture, olecranon, elbow pain” kulcsszavakat használtuk a keresés során az elmúlt pár év tudományos cikkeiben. 
Az esetek kapcsán értékeltük a műtéteket, a klinikai kimenetelt, az utókezelést és a törésgyógyulást a kontroll 
vizsgálatok során. Eredmények: A stress törések ellátása operatív, melynek célja – főként aktív sportolók esetében – a 
mihamarabbi csontgyógyulás elősegítése, hogy visszatérhessenek az aktív atletizáláshoz. Ezt mindkét általunk kezelt 
esetben sikerült elérni. A nemzetközi irodalomban számos csont stress-törésével találkozhatunk, és élénk vita folyik 
az ilyen jellegű könyöktáji törések pathomechanizmusáról: a hajlamosító tényezők között találhatunk biomechnikai 
és életmódbeli tényezőket is, sőt bizonyos személyiségtípusok is hajlamosíthatnak fáradásos törések kialakulására! 
Egyesek azonban egyfajta epiphyseolysisként tekintenek a kórképre, megkérdőjelezve a különálló csoportosítás 
szükségességét. Következtetés: Könyöktáji fájdalom hátterében állhat az olecranon fáradásos törése. Az áttekintett 
cikkekben található információkat összegezve elmondhatjuk, hogy a fáradásos törések kialakulásában számos 
tényező vesz részt, melyek közül néhánnyal (pl. életmód) érdemes a konkrét sérülésen túl is foglalkozni, ugyanis 
kockázatnövelő hatásúak későbbi csontsérülésekkel kapcsolatban. A stress-törések operatív kezelésében konszenzus 
észlelhető, az implantátumok használata intézményenként eltérő, azonban jelentős különbségek nem találhatóak a 
rövid távú eredmények között. Mivel az ilyen jellegű sérülések aktív sportolók körében gyakoribbak, az egyénre szabott 
utókezelés kiemelten fontos.

A-0074
Mellkas-stabilizáló műtétek a szegedi Traumatológiai Klinikán

Oszvald Ildikó1, Furák József2, Varga Endre3

1Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Baleseti Sebészeti Osztály, Kaposvár;  
2SZTE-ÁOK Sebészet Klinika, Szeged; 3SZTE-ÁOK Traumatológiai Klinika, Szeged

Az instabil mellkas kezelése a jelenlegi gold standard szerint konzervatív, azonban egyre több irodalmi adat áll 
rendelkezésre, ami szerint a műtét – megfelelő indikációkkal – jobb eredményt ad. A szerzők egy sorozat-bordatörés 
és instabil mellkas esetén alkalmazható mellkas-stabilizáló műtéti megoldást szeretnének bemutatni. A szegedi 
Traumatológiai Klinikán 2012-től tizenkét bordastabilizálás történt Synthes MatrixRIB rendszer felhasználásával. A 
betegek 67%-a férfi volt, az átlagéletkor 59 év. Az esetek 83%-ában a bordatöréseket nagy energiájú sérülés okozta, 
melytől a műtétig átlagosan 14,5 nap telt el. A betegek kettő kivételével ideiglenesen intenzív osztályos kezelésre 
szorultak, egy sérült az intenzív osztályon elhunyt. Egy esetben empyema alakult ki. Implantatummal kapcsolatos 
szövődmény kialakulását nem észleltük.

MTT - FIATAL ORVOSOK FÓRUMA
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A-0078
Sajkacsont sérülés miatt végzett műtéti kezelések utánkövetése
Frank Monika
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

Célkitűzés: Sajkacsont-törés vagy álízület miatt műtéti kezelésen átesett betegek klinikai és radiológiai utánkövetése, 
a kapott eredmények elemzése. Anyag és módszer: Retrospektív módszerrel dolgoztuk fel a Péterfy Sándor Utcai 
Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 2012.01.01. és 2015.09.30. között sajkacsont sérülés miatt műtéti 
ellátásra felvett betegek adatait a rendelkezésre álló dokumentációk alapján. Eredmények: Az általunk megfigyelt 
56 fős betegcsoportban összesen 61 műtét történt ez idő alatt. A legtöbb beteg a 15-29 év közötti korosztályba 
tartozott, hatszoros férfi dominancia jelentkezett. A törés az esetek jelentős többségében esés vagy sport során 
következett be. 28 friss, 6 okkult törést és 22 álízületet diagnosztizáltunk. 9 esetben egyéb sérülések is társultak a 
töréshez, illetve álízülethez. A törések osztályozását Herbert szerint végeztük. Kanülált kompressziós csavart 
47, A-spire csavart 9, tűződrótot 1 esetben használtunk. 11 esetben fedett csavarozás történt, a többi esetben 
palmaris vagy dorsalis feltárásból végeztük a műtétet. 2 esetben nem történt belső rögzítés. Autológ spongiosa 
csontblokkot 14, érnyeles csontblokkot 3 esetben ültettünk be. A carpalis instabilitással járó társsérülések 
esetében tűződrótokkal korrigáltuk azokat. Intra- és postoperative szövődmény egy-egy esetben volt. A műtét utáni 
gipszrögzítés hossza átlagosan 5,4 hét volt. Reoperatiora 5 esetben került sor. Az átlagos utánkövetési idő 26,2 hét 
volt ( 3 és 22 hónap között). Radiológiai szempontból az esetek 75%-ában a törés teljes átépülését figyeltük meg, 
14 esetben ez nem volt látható. A consolidatio átlagosan a műtét után 19,6 héttel volt látható (12 és 48,5 hét 
között). 14 esetben spongiosa beültetésre került sor, ezek 42,8%-a beépült. Az érnyeles csontblokkok is beépültek. 
4 esetben csavarlazulásra utaló jeleket láttunk a röntgenfelvételeken, 2 esetben eltávolításra került a csavar. Klinikai 
szempontból a csuklómozgások terjedelmét és a szorítóerőt figyeltük meg. Az esetek 26,8%-a panaszmentesen 
gyógyult, 23,2%-ánál a csuklómozgások beszűkülése volt megfigyelhető, melyhez különböző szubjektív panaszok 
is társultak. Az esetek felében gyógytorna követte a műtéti ellátást, ezek 60,7%-a visszanyerte teljes mértékben a 
mozgásterjedelmet. Összefoglalás Álízületeknél HCS csavarozást 7 esetben végeztünk, 1 esetben eredménytelenül.  
13 esetben autológ spongiosa plasztikát alkalmaztunk, melyből 7 nem épült be. A 2 esetben beültetett érnyeles 
csontlebenyek beépültek. Összességében 60,9%-os törésgyógyulási arányt értünk el és 59% lett panaszmentes. A2, 
B1, B3 és D1 típusú töréseknél 100%-os törésgyógyulást értünk el. A középső harmadot érintő B2-es típusú töréseknél 
84,2%-ban consolidatio látható volt és 15,8%-ban álízület alakult ki. Darabos törések 75%-a consolidalt. A D2 
kategóriába tartozó álízületeknél 42,8%-os törésgyógyulási arányt értünk el. A nem consolidalt törések csak 57,1%-a 
volt panaszos, melyet a csuklómozgások beszűkülése okozott. Az átépült törések esetén 40,5% maradt panaszos, 
mely esetek 23,5%-a csak szubjektív tünetekre panaszkodott, 76,5%-nál pedig a mozgástartomány beszűkülése is 
megfigyelhető volt.

A-0090
Radiolunaris desis hosszú távú utánkövetése
Péterfy Nóra, Csaba Ákos
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak - Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály Budai 
trauma Centrum

Bevezetés: A radiolunaris desis egy speciális indikációval ritkán végzett műtéttípus. Egy általunk kezelt eseten keresztül 
mutatjuk az alkalmazott módszert és az eredményeket. Tartalom és módszer: Osztályunkon 12 éve nagy energiájú 
sérülést követően kettes típusú radiocarpalis ficamon és distalis radius törésen átesett fiatal férfi betegnél radiocarpalis 
instabilitás miatt primeren repositio, dróttűzés, fixateur externe rögzítés majd később DRU temporer desis történt. 
A panaszok megszüntetésére és az arthrosis megelőzése érdekében, a kialakult ulnaris transzlokáció megszüntetése 
céljából, a carpus repositióját és radiolunaris arthrodesist végeztünk. A rekonstrukciós műtéti sorozat részeként az ulna 
stabilizálása érdekében további szalagplasztikákra volt szükség. Jelen előadásunkban áttekintjük azokat az anatómiai 
ismereteket és patomechanizmusokat, melyek lehetővé teszik a radiolunaris arthrodesis elvégzését. Eredmények: 
A betegnek nincsenek fájdalmai, aktív fizikai munkát képes végezni, panaszmentes. Következtetések: A radiolunaris 
arthrodesis speciális indikációval jó funkcionális eredményt ad.
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A-0091
Tossy III. acromioclavicularis ízületi ficamok kétféle műtéti kezelésének összehasonlítása

Kőnig Károly
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

CÉLKITŰZÉS: Kutatásom célja megállapítani, hogy kórházunkban 2010- 2015 között Tossy III. AC ficam miatt 
operatívan kezelt sérültek esetében két, elvében és technikájában különböző műtéti eljárás közül melyik volt 
eredményesebb. MÓDSZER: Retrospektív módszerrel vizsgáltam az elmúlt 5 évben műtétileg kezelt Tossy III. 
AC ficamokat. Az összehasonlított két műtéttípus: feltárásból végzett acromioclavicularis tűzés és húzóhurok 
felhelyezése, coracoclavicularis hurok augmentációval, lehetőség szerint a coracoclavicularis szalag rekonstrukciójával; 
valamint fedett acromioclavicularis dróttűzés. Mindkét esetben varratszedésig tartó végtagkíméletet alkalmaztunk 
utókezelésként, majd 3 hét elteltével rehabilitációt kezdtünk. Az összehasonlítás szempontjai a következők voltak: 
műtét hossza, szövődmények (fémanyagok okozta lágyrészpanaszok, imlantatum- migratio, redislocatio esetleg 
reoperatio, valamint a szeptikus szövődmények) kialakulásának gyakorisága és radiológiai eredmény. A funkció és 
a gyógyulás után megmaradt fájdalom mértékének standardizált összehasonlítására az ESSSE által is jóváhagyott 
Constant score- t alkalmaztam, a betegek visszahívása és vizsgálata folyamatban van. EREDMÉNYEK: Összesen 64 Tossy 
III. AC ficam műtéti ellátása történt a vizsgált időintervallumban. Szalagvarrattal kiegészített beavatkozás 19 esetben 
történt, e betegcsoport átlag életkora 39 évnek adódott, az ilyen módon kezelt betegek mind férfiak voltak. 45 sérültet 
fedett tűzéses technikával kezeltünk, ebben a csoportban 44 év volt az átlag életkor, 41 férfi és 3 nő került ilyen 
módon ellátásra. Az előbbi beavatkozások hossza átlagosan 55 perc volt, utóbbi átlagosan csak 22 percet vett igénybe. 
Szövődmények tekintetében azt észleltem, hogy míg feltárásból végzett beavatkozás esetében implantatum- migratio, 
és az ebből adódó lágyrészpanaszok az esetek mindössze 10,5 és 15,8%-ában fordultak elő, addig a fedett technikával 
végzett ellátásoknál ugyanezen értékek 44,4 és 42,2%-nak adódtak. Implantátum eltávolítást megelőző redislocatio 
csak fedett tűzéses beavatkozások után fordult elő, összesen 3 esetben (6,7%), ebből két sérültnél újabb traumával 
összefüggésben. A három betegből kettőt újraoperáltunk, a harmadik esetben korai fémkivétel történt. Felületes, 
helyi fertőzés a feltárásból végzett műtétek után 5 alkalommal (26,3%) alakult ki, ezek azonban gyakori kötéscserével 
– néhány esetben antibiotikus kezeléssel kiegészítve - minden betegnél maradványtünet nélkül gyógyultak. Fedett 
technikánál mindössze egy alkalommal alakult ki ilyen szövődmény (2,2%), mely szintén egyszerűen kezelhetőnek 
bizonyult és további komplikációt nem okozott. Feltárást igénylő szeptikus folyamat egyik technikánál sem fordult elő. 
A kontroll vizsgálatok alkalmával rögzített végtagfunkció adatok összehasonlítása során a szalagvarrattal kiegészített 
technika esetében a sérültek 76,5%- a teljes, vagy csaknem teljes funkcióval rendelkezett a kezelés végén, míg 
ugyanez az érték a fedett műtét esetében 75,1% volt. Időszakos, enyhe, helyi fájdalomról szalagvarrattal kezelt 
betegek közül 3 (15,8%), fedett tűzéssel ellátott sérültek közül 5 (11,1%) panaszkodott. A Constant score és a kontroll 
röntgenek értékelése még folyamatban van. KÖVETKEZTETÉS: A fentiek alapján arra a következtetésre jutottam, hogy 
szövődmények tekintetében lényegi különbség nem észlelhető a kétféle műtéttípus között, bár implantatum-migratio 
okozta kellemetlen panaszok gyakrabban jelentkeztek fedett technikánál, helyi fertőzéses szövődmények pedig a 
szalagvarrattal kiegészített ellátásnál, de ezen eltérések nem szignifikánsak. A műtét a feltárásból végzett beavatkozás 
esetében kétség kívül hosszabb és bonyolultabb, így nagyobb tapasztalatot és jártasságot kíván. Az előzetes 
funkcionális eredmények azt sugallják, hogy a betegek életminősége szempontjából nincs lényegi különbség a kétféle 
eljárás között.
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A-0097
Bizonyítékokon alapuló tények a nyeregízületi arthrosissal kapcsolatban

Juhász Nóra
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

Célkitűzés: Nyeregízületi arthrosissal kapcsolatos bizonyított tények, adatok (evidence based data) felkutatása, 
összefoglalása. Anyag és Módszer: Elsősorban a jelenleg elérhető utolsó kiadású, az egyetemes kézsebészet 
legáltalánosabban elfogadott tankönyvének, a P. Green: Operative hand surgery témába vágó fejezetének 
alapinformációira építve bemutatni a témában a fellelhető legutóbbi és legérdekesebb adatokat, tényeket. Saját 
beteganyagom és tényeken alapuló adataimat is feldolgoztam. Eredmények: A referencia tankönyv fejezeteinek 
néhány érdekesebb, ellentmondásosabb témáit az általánosból a részletes kifejtésen keresztül bemutatom és 
kiegészítem az elérhető közlemények szolgáltatta adatokkal, alaposan elemezve a közlemény tudományos értékét, 
esetleges hibáit, hiányosságait időnként összevetve az általános rutinnal, hiedelmekkel. Következtetés: Az elérhető 
adatok kielemzése alapján nyugodtan állíthatom, hogy az adott témában kevés az objektív, megkérdőjelezhetetlen 
vizsgálatból származó adat, evidencia. Az elérhető adatok fő hiányossága, hogy nem azonos kritériumok, szempontok 
alapján lettek begyűjtve, összesítve, ezért objektív összehasonlításuk sokszor lehetetlen. Ahhoz, hogy érdemben hozzá 
szólhassunk, sokkal több, jól megtervezett prospektív randomizált vizsgálatra lenne szükség.

A-0132
A diszlokációval járó combnyaktörések primer és szekunder arthroplasticájának 
összehasonlítása

Horváth Bálint László, Szűcs Miklós, Balázs Péter, Szarvas Tamás
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

Bevezetés: A mediális combnyaktörések ellátása a baleseti sebészet kialakulása óta nehéz feladat elé állítja az ezzel a 
témával foglalkozó sebészeket. A szerzők többsége egyetért abban, hogy elmozdulás nélküli vagy valgus helyzetben 
beékelt törések (Garden I-II típusú törések) ellátása elsősorban osteosynthesisssel történjék.) Ugyanakkor a varus 
helyzetben diszlokált, Garden III-IV-es típusú törések ellátásában már lényeges különbségek vannak a baleseti 
sebészek között, akik alapvetően két csoportba oszthatók: a primeren osteosynthesist választók szemben a primeren 
protézis behelyezőkkel. Az osteosynthesis általános szövődményei ritkábbak, ugyanakkor magasabb a rediszlokációs 
és reoperációs arány a primer protetizálással szemben. Különbség mutatkozik ugyanakkor a diszlokált combnyaktörés 
miatt primeren ill. szekunderen, a synthesis szövődménye miatt behelyezett protézisek szövődményarányában 
is. Célkitűzés Tanulmányunk célja, hogy összehasonlítsuk a Garden III-IV-es típusú, diszlokált combnyaktörések 
csoportján belül végzett primer arthroplasticák eredményeit a primer osteosynthesis hibája miatt végzett szekunder 
arthroplasticák eredményeivel és szövődményeivel. Módszer A Péterfy Kórház Baleseti Központjában hét éves 
periódusban (2009. 01. 01 - 2015. 12. 31 között) kezelt diszlokált és műtéttel kezelt combnyaktörött betegek adatait 
dolgoztuk fel retrospektíven, akiknél primeren történt protézisműtét vagy a primerem elvégzett osteosynthesis 
mechanikai szövődménye, rediszlokációja miatt végeztünk szekunder protézis műtétet. Vizsgáltuk a primer és 
szekunder protézis műtétek mechanikai (luxatio, intra- vagy postoperatív protézis körüli törés) és az általános 
(sebhaematoma, sebfertőzés) szövődményeit, valamint a funkcionális eredményeket. Eredmények: Bár a szekunder 
protézis műtétek száma a vizsgált időszakban alacsonyabb volt a primeren végzett protézis műtétek számánál, a 
sebészi, mechanikai és az általános szövődmények aránya magasabb ebben a csoportban. Következtetés: A varus 
irányban diszlokált combnyaktörések esetén lényeges szempont, hogy azt a primer definitív műtéti ellátást válasszuk, 
melynek a legalacsonyabb a szövődményaránya és ne válasszunk abban az esetben osteosynthesist, ha a törés típusa 
alapján magas arányban jöhet létre rediszlokáció. Szekunder protézis műtét nagyobb műtéti megterhelést jelent az 
idős beteg számára magasabb szövődményaránnyal és rosszabb funkcionális eredménnyel.
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Fiatalok Fóruma III.

2016. szeptember 01. | 08:30-10:00 | Terem: Békésy terem

A-0148
Szolgálhat-e alternatív megoldásként a proximalis szögstabil femurlemez a nagytompor, 
illetve a lateralis fal kitörésével járó tomportáji töréseknél?

Rábai Kálmán, Vukov Ádám, Balázs Péter, Tihanyi Dávid
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest

Célkitűzés: A tomportáji, AO31-A típusú törések ellátásában napjainkban a leggyakrabban használt rögzítő eljárások a 
különböző proximalis femurszegek, ill. stabil, elmozdulás nélküli törések esetén a DHS synthesis. Az AO beosztás szerinti 
31-A3-as csoport, melybe a subtrochanter régióra terjedő törések tartoznak, a tomportáji törések mintegy 20%-át 
teszik ki. Ezen instabil törések ellátása jelenti ebben a töréscsoportban a legnagyobb problémát, mivel a mechanikai 
és törésgyógyulási szövődményarány meghaladja a 31-A1 és A2 csoportba tartozó törések szövődményarányát, 
irodalmi adatok szerint eléri a 25%-ot. Különösen magas a szövődményarány azon A3-as törések esetén, melyek a 
laterális fal kitörésével járnak, mivel ezen törések esetén a lateralis fal épségének kiemelkedő stabilizáló szerepe van. 
A lateralis fal kitörésével járó 31-A3-as típusú törések esetén szerzők többsége extramedullaris rögzítő eljárást javasol, 
elsősorban 95°-os implantátummal, korábban 95°-os szögletlemezzel, majd az elmúlt 20 évben DCS synthesissel. 
Korábban az intézetünkben végett feldolgozás során a legalacsonyabb mechanikai szövődményarányt ezen törések 
ellátásakor a DCS synthessel értük el. 10 éve került forgalomba az AO által kifejlesztett proximalis szögstabil lemez, 
amely ennek az instabil töréscsoport ellátásának alternatívája. Intézetünkben 1 éve vezettük be ezt a műtéti eljárást 
és ennek korai eredményeiről számolunk be. Módszer: Retrospektív feldolgozást végeztünk az elmúlt egy évben a 
lateralis fal kitörésével járó és proximalis szögstabil lemezzel ellátott eseteknél. Eredményeinket összehasonlítottuk 
a korábban hasonló töréstípusban alkalmazott DCS-sel, ill. DHS-sel, Fi szeggel ellátott esetekkel. Vizsgáltuk a korai 
mechanikai (rediszlokáció, cut-out) és sebészi (sebhaematoma, fertőzés) szövődmények arányát. Vizsgáltuk továbbá, 
hogy a synthesis megfelelő indikációval, illetve az ajánlott technikával lett-e elvégezve és, hogy ez befolyásolta-e a 
szövődmények kialakulását. Eredmények: Az elmúlt egy évben 31 esetben végeztünk proximalis szögstabil synthesist. 
Ebből 28 esetben 31-A3, 31-A2.3, illetve 32-B3 törés esetén történt primer műtét PFP-vel. További 3 esetben egyéb 
implantátum mechanikai szövődménye miatt történt resynthesis PFP-vel. A 28 primer műtétet követően 2 esetben 
észleltünk korai rediszlokációt. Szeptikus szövődmény nem fordult elő. Következtetés A nagytompor, illetve a 
lateralis fal kitörésével járó, instabil 31-A3-as törések esetén a proximalis szögstabil femurlemez jó alternatívája a 
magas szövőményaránnyal járó DHS és proximalis intramedullaris rögzítőeljárásoknak. DCS-sel szembeni előnye 
szögstabilitása és ebben a régióban egyszerűbb használata. Használatának indikációja szűkebb a gyártó cég által 
javalltaknál, mivel ez az implantátum elsősorban az instabil subtrochanter törések esetén előnyös.

A-0149
A csípőtáji törések intramedullaris szegezésének problémái

Sádt Zoltán, Körmöndi Sándor Pál, Horváth Attila, Süveges Gábor, Csonka Ákos, Varga Endre
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Általános Orvostudományi Kar 
Traumatológiai Klinika

Bevezetés: A Szegedi Tudományegyetem Traumatológiai Klinikáján évente 280-330 velőűr szegezést végzünk csípőtáji 
törések miatt. Klinikánkon több fajta velőűr szeg áll rendelkezésre, emellett új szeg kifejlesztésében is részt vettünk. 
Cél: Intézetünkben 2011-2016 közötti időszakban végzett proximalis harmadi femur törés velőűr szegezés kapcsán 
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kialakult implantátum szövődményeket összegeztük. Ezek okait, elkerülésük lehetőségeit és megoldásait kerestük. 
Anyag és módszer: A szövődményeket retrospectiv módon vizsgáltuk: szeptikus szövődmény, periimplantatikus törés, 
implantátum törés, álízület kialakulása, elhúzódó törésgyógyulás, szegkivágás. Az egyes esetek megoldásait elemeztük. 
Eredmény: A komplikációk kezeléseit egyénre szabottan végeztük. A műtétek a következők voltak: implantatum 
eltávolítása, hosszú velőűr szegezés, más fajta intamedullaris szeg használata, augmentatio, trochanter lemez 
alkalmazása. Eredményeink a szakirodalmi adatoknak megfelelőek.

A-0150
Combnyaktörés kezelése osztályunkon - csavaros oszteoszintézis vs. csípőízületi 
endoprotetika

Orosz Imre, Várhelyi Levente, Molnár Péter
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

Célkitűzés: Folyamatosan emelkedő átlagéletkorú magyar társadalmunkban az egyre nagyobb számban egyedül 
élő idősebb emberek körében gyakoribbá válnak a balesetek, így a combnyaktörés előfordulása is nő. A korai 
műtéti ellátást igen sok tényező hátráltatja, így egyre több alkalommal állunk szemben inveterált illetve jelentős 
diszlokációval járó combnyaktörésekkel, melyek esetében primer szintézisre gyakran már nincs lehetőség. Az 
osztályunkon alkalmazott gyakorlat szerint a combnyaktörések ellátásakor a primer csontegyesítés mellett egyre 
jelentősebb szerepet kap már elsődleges ellátásként is a protetika. Anyagok és módszerek: 2013 és 2016 júniusa 
között összesen 758 beteget kezeltünk combnyaktöréssel. 191 esetben csavaros oszteoszintézist, 567 esetben primer 
protézis beültetést végeztünk. Az utóbbiak esetében 378 alkalommal cervikokapitális protézist (hemiarthroplastica), 
míg 189 esetben totál endoprotézist ültettünk be. A primer csontegyesítést és a csípőprotézis beültetést rutinszerűen 
elvégezzük ügyeleti időben is. Eredmények: A tavalyi évhez képest a betegek utánkövetésében nyert egyre növekvő 
mennyiségű adat birtokában az oszteoszintézist és a csípőízületi endoprotetikát több szempontból is összehasonlítva 
azt találtuk, hogy a sérülteknek a protézis beültetés jelentős műtéti többletterhelést nem jelent, a rehabilitációs 
idő rövidebb, és az esetek nagyobb részében szekunder műtét nem válik szükségessé. Következtetés: A jelentős 
diszlokációval járó illetve inveterált combnyaktörések primer csípőízületi protetizálása -a mai műtéti technika mellett- 
már elsődleges ellátásként választandó megoldás.

A-0151
Nyílt könyöktáji törés ellátásának tapasztalatai. Meddig menjünk el?

Lénárt Anett, Zsiros Lajos, Halmi Csaba, Wladár Zoltán
MH EK Baleseti Sebészeti Osztály és Égési Sebészeti Osztály

Célkitűzés: Előadásunkban egy nyílt törés ellátását, illetve az ellátás során kialakult szövődmények kezelési 
lehetőségeit szeretnénk bemutatni. Módszer: Sz.K. 31 éves férfi betegünk 2014. szeptemberében magasból esés 
során szenvedte el bal oldali felkarjának II. fokban nyílt törését. Primer ellátása során debriedmentet követően 
fixateur externe felhelyezést végeztünk. A lágyrész viszonyok rendeződését követően módszert váltottunk. A DHP 
lemezes osteosynthesis után azonban sajnálatos módon szeptikus álízület, illetve osteomyelitis jelentkezését észleltük, 
mely miatt az érintett csont eltávolítására, és spacer behelyezésére került sor. A septicus folyamat szanálódása 
után érnyeles csont-izom-bőr lebeny átültetése történt. Az átültetett csont-izom lebeny jelenleg beépülést mutat, a 
kapcsolódó bőrlebeny azonban vérzéses szövődmény miatt elhalt, mely miatt VAC kezelést végeztünk. Jelenleg sebe 
záródott. Eredmények: műtéti sorozattal, bár a törés gyógyulása még folyamatban van, reményeink szerint sikerül 
kezelnünk a fertőzéses folyamatot. Következtetés: Szeptikus álízület, és osteomyelitis együttes fennállása esetén csak a 
radikális resectio, a teljes érintett csontszakasz eltávolítása vezethet eredményre. Továbbra is fennáll a kérdés, meddig 
mehetünk el, illetve meddig érdemes elmennünk a sérült végtag megmentése érdekében? A válasz a címben feltett 
kérdésre diáinkban látható.
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A-0154
Minimal Invasive Acromioclavicular Joint Reconstruction (MINAR)- ral szerzett 
tapasztalataink és elért eredményeink acromioclavicularis (AC) ficamoknál

Szádvári Gábor, Szabó Szabolcs, Bodnár Éva, Oczella Emese, Urbán Ferenc
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Célkitűzés: Az acromioclavicularis ízület sérülésének konzervatív és műtéti ellátása lehetséges. A Rockwood IV-VI-os 
típusoknál műtéti ellátás indokolt. Osztályunkon korábban többnyire az AC ízület percutan áttűzését és Bosworth 
csavarozását végeztük. Az elért eredményekkel elégedetlenek voltunk, emiatt került sor a MINAR bevezetésére. 
Célunk a technikával szerzett tapasztalatok és eredmények vizsgálata és a nemzetközi irodalomban közöltekkel 
való összehasonlítása. Módszer: 2014.06.01 - 2015.12.31. között 27 beteg AC ficamát rögzítettük MINAR-ral. Az AC 
ficamokat Rockwood szerint klasszifikáltuk. A sérülteket 4-6 héttel a műtét után rutinszerűen kontrollvizsgálatra 
rendeltük vissza, amikor röntgenfelvétel is készült, majd az elért eredményeket az Oxford Shoulder Score alapján 
értékeltük. Eredmények: Kontrollok során két betegnél tapasztaltuk a rögzítés elégtelenségét és luxatiót. Az Oxford 
Shoulder Score alapján az elérhető 60 ponthoz képest átlagosan 52,5 pontos kiváló eredményt kaptunk. A Rockwood 
III-as típusnál 50,6 (n=6), IV-es típusnál 53,1 (n=10), az V-ös esetében 52,1 (n=11). Ez alapján kimondhatjuk, hogy nem 
találtunk szignifikáns különbséget a klinikai eredményben a három Rockwood (III-IV. és V.) csoport között, az elért 
funkciót nem befolyásolta a dislocatio mértéke. A fentebb említett két beteg kivételével minden páciens elégedett 
volt a műtétet követően, és legkésőbb két hónap után vissza tudott térni korábbi munkájához. Következtetés: 
Elmondhatjuk, hogy jól pozícionálva a MINAR biomechanikai szempontból ideális, mert stabil, ugyanakkor a szükséges 
rotációs mozgást engedi. Más rögzítésekkel szemben lehetővé teszi a végtag korai mobilizációját, ami jó funkcionális 
eredményt ad. Korai tapasztalataink korrelálnak a nemzetközi irodalomban közöltekkel.

A-0183
Csukló propriocepció és neuromuszkuláris kontroll – scapholunaris instabilitás miatt operált 
betegeink rehabilitációja – elmélettől a gyakorlatig

Szakács N1, Kovács R1, Béla K2, Galvács E1, Török K1

1Országos Sportegészségügyi Intézet; 2Therapy4U

Bevezetés: A scapholunaris instabilitás leggyakrabban eséskor, hyperextenziós mechanizmussal alakul ki főként 
fiatal, aktív embereknél. A csukló terhelhetősége általában csökkent, fájdalom, kattanás kísérheti a sérülést. A 
csukló artroszkópia fejlődésével és az EWAS klasszifikáció bevezetésével a műtéti ellátás terén egyre inkább egy 
egységes szemlélet van kialakulóban. Annak ellenére, hogy a fiatal betegeknél a teljes funkció, a sportképesség 
visszanyerése a cél, az utókezelést tekintve jelenleg nincsenek egyértelmű irányelvek. Célkitűzés: Előadásunkban 
elméleti összefoglalást adunk a csukló propriocepcióval kapcsolatos ismeretekről és bemutatjuk a scapholunaris 
instabilitás miatt operált betegeink utókezelésének alapelveit. Anyag, módszer: Kezelési protokolunk során 
alapvető, hogy már a gipszrögzítés alatt felkészítsük a beteget a rá váró feladatokra, tudatosítsuk a gyógytorna 
jelentőségét és várható időtartamát, konkrét és megvalósítható célokat tűzzünk ki. Az OSEI Sportsebészeti 
Osztályán a scapholunaris instabilitás miatt operált betegeknél 6-8 hét Bennett gipszrögzítést követően kerül sor a 
temporer tűződrótok eltávolítására (SC, SL). Ezt követően 2 héten át csuklórögzítőt viselnek a beteg a sebgyógyulás 
időszakára. A gyógytorna időtartama gyakran 3-4 hónap, mely különböző fázisokra osztható. Az első fázisban a 
mozgások fokozatos megindításával egy alap rehabilitációt végzünk. Ezt követik a tudatos rehabilitációs fázisok: az 
ízületi pozíció érzékelésének fejlesztése, a kinesztézia fejlesztése, majd a tudatos neuromuszkuláris kontroll feladatai 
(izometrikus, excentrikus, izokinetikus és koaktivációs feladatok). A végső fázisban a tudat alatti neuromuszkuláris 
kontroll fejlesztése a feladat a propriocepció teljes visszaállítása céljából. A gyakorlatok összeállítása során cél, hogy a 
scapholunaris ízületet védő izmok - az extensor carpi radialis longus, az abductor pollicis longus, a flexor carpi ulnaris 
és a flexor carpi radialis – aktívan dolgozzanak, míg a scapholunaris rést nyitó extensor carpi ulnaris összehúzódását 
kerüljük. Tisztában kell lennünk a sportspecifikus igényekkel, melyekkel az utolsó fázisban találkozik a sportoló. 
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Mindegyik fázisban kiemelt figyelmet fordítunk a a fájdalommentességre. Eredmények: Az utókezelés különböző 
fázisában lévő betegeket mutatunk be, a kezdeti lépésektől a sportterhelésbe való visszatérésig. Bemutatjuk az adott 
szakaszra jellemző feladatokat, az alkalmazott eszközöket, az egyes fázisokból a továbblépés lehetséges kritériumait. 
Az eredmények objektív értékelésére a mozgásterjedelem és a szorítóerő mérése mellett a vizuális analóg skálát, a 
quickDASH pontszámot, a Mayo wrist score-t és a PRWE kérdőívet használtuk. Konklúzió: Számos ízületben, így a 
térdnél, bokánál és vállnál alaposan kidolgozott, jól használható proprioceptív tréning program áll rendelkezésre mind 
preventív, mind rehabilitációs célokra. A csukló szalagsérüléseinek utókezelésében a propriocepció helyreállítása igen 
aprólékos, nagy odafigyelést igénylő team munka. Jelenleg nincs olyan egységes ajánlás, amely gyakorlati útmutatót 
jelentene az utókezelésben. Az irodalomból ismert eddigi alapkutatási és biomechanikai ismeretek integrálásával 
fejlesztjük a betegeinknél alkalmazott utókezelési protokollt, mely segítségével a legtöbb sportoló visszatér a 
sportágához a sérülést megelőző, vagy kissé alacsonyabb aktivitási szintre.

A-0194
Baleseti sérültek halálozási mutatói a Baleseti Központ 2015-ös adatai alapján

Zoltán Gergely, Fischer Dániel, Nardai Gábor
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

Célkitűzés: a baleseti sérültek mortalitási okainak, idejének és körülményeinek elemzése egy 1 éves időszak alapján. 
Módszer: vizsgálatunk során retrospektív módon elemeztük a Baleseti Központban, mint I.-es szintű traumatológiai 
centrumban a 2015-ben elhunyt sérültek adatait a kórházi informatikai rendszer adatai, valamint a boncolási 
jegyzőkövek alapján. A vizsgálat során elemeztük a demográfiai adatokat (pl. nem, életkor), kísérőbetegségeket, a 
sérülések típusát, súlyosságát (mono-, multi- vagy polytrauma, ISS pontszám), a sérülés és a halálozás között eltelt időt, 
valamint a halál okát. Eredmények: A vizsgált időszakban 165 beteg hunyt el intézetünkben, kb. 45%-uk monotraumát, 
35%-uk középsúlyos vagy súlyos koponya- és agysérülést szenvedett el, és 20%-uk multi- vagy polytraumatizáltként 
vagy súlyos hasi, illetve mellkasi sérüléssel érkezett kórházunkba. A multi-, illetve polytraumatizált betegek között, 
akiknek az ISS pontszámuk 15 felett volt, a korai kórházi halálozás volt magas (0-48 óra), melynek okai között a 
súlyos agysérülés, a kivérzés illetve ezek kombinációja szerepeltek vezető helyen. Az első 48 órát túlélő koponya- és 
agysérültek valamint a monotraumát szendevett betegek mortalitása mind időben, mind a halál okát tekintve széles 
skálán mozgott, a halálokok között a sérülés és immobilizáció okozta szövődmények, illetve belgyógyászati kórokok 
kerültek előtérbe. Következtetések: A jellemzően alacsonyabb átlagéletkorral bíró súlyos sérültek klasszikus trimodális 
eloszlást mutató halálozása egyértelműen a korai halálozás irányába tolódott el, míg az általánosságban idősebbeket 
érintő monotrauma okozta kórházi mortalitás jellemzően nem az első 24-48 órában következik be, hanem változatos 
kóroki tényezők miatt az azt követő hetekben. A későbbiekben a vizsgálatunk során szerzett tapasztalatokra építve 
prospektív vizsgálatot tervezünk a trauma okozta halálozás részletesebb analízisére, különös tekintettel a súlyos 
sérültek ( ISS >15 ) halálozási mutatóira.
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A-0206
A hemiarthroplasticaval kezelt combnyaktörések eredményei klinikánkon

Faludi László, Csonka Ákos, Gárgyán István, Varga Endre
Szegedi Tudományegyetem Traumatológiai Klinika, Szeged

Célkitűzés: Korunk európai öregedő társadalmában a combnyaktörések gyakorisága évről évre növekszik. Ellátásban 
a primer protetizálás keretein belül is számos lehetőség áll rendelkezésünkre. Vizsgálatunk célja a klinikánkon korábbi 
években alkalmazott Cervicocapitalis, valamint a jelenleg alkalmazott bipoláris csípőprotézisek összehasonlítása volt, 
különös tekintettel az intraoperatív ill. későbbi szövődményekre. Eredményeinket összehasonlítottuk a nemzetközi 
irodalmi adatokkal. Módszer: rendelkezésünkre álló betegdokumentációk alapján retrospektive vizsgáltuk, a 2008-
2011 között behelyezett Cervicocapitalis ill. a 2012-2015 beültetett bipoláris protézisek adatait. Elsődlegesen 
elemeztük az intraoperatív csonttöréseket, a későbbi luxációkat, ill. szükségessé váló TEP konverziók számát. Az 
eredményeinket statisztikailag elemeztük. Eredmény: 2008-2011 között 346 Cervicocapitalis, majd 2012-2015 között 
479 bipoláris protézis beültetése történt. A vizsgált időszakban a két protézis között az intraoperatív törések, ill. a 
későbbi TEP konverziók számát tekintve szignifikáns különbséget nem találtunk. Következtetés: A combnyaktörések 
kezelésében mindkét műtéti eljárással jó eredményeket érhetünk el. A nemzetközi irodalomban nagyobb esetszámot, 
hosszabb utánkövetési időt vizsgálva a bipoláris protézis alacsonyabb protrusios és luxatios tendenciája, valamint 
könnyebb repositioja emelendő ki. Mivel klinikánkon ezen protéziseket csak idős betegekben alkalmazzuk, a több éves 
utánkövetésre csak elvétve van mód, mert a betegek a több éves kontrollon már nem jelennek meg.

A-0214
Gyermekkori medencetörések és azok kezelési lehetőségei az elmúlt 8 év távlatában

Gáti Nikolett, Kassai Tamás, Kalóz Erika, Varga Marcell
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest

Célkitűzés: Az előadásunk célja, hogy a gyermekkori medencetörések és azok kezelési stratégiáját, nehézségeit 
bemutassuk. Módszer: retrospektív analízis során 2008 és 2016 között vizsgálatuk a Péterfy Kórház Baleseti Központ 
beteganyagában a medencetörést elszenvedett gyermekeket. Eredmények: Összesen a 8 év alatt 35 esetet találtunk. 
Az esetek eloszlása 15 perifériás típusú sérülés (A típusú) és 20 komplex (B típusú) a medencegyűrű folytonosságát 
befolyásoló sérülés volt. C típusú törés nem volt. A 35 esetből 5 esetben végeztünk osteosynthesis, a fennmaradó 
esetben konzervatív kezelést választottunk. Az 5 operatív esetből 1 perifériás sérülés (konzervatív kezelésre nem 
gyógyuló avulsiós sérülés) és 5 B típusú komplex sérülés volt. Az átlagos utánkövetési idő: a perifériás sérülések 
esetén 4 hét, a komplex törések esetén 66 hét volt. Az esetek felében (54%) társsérüléssel is számolnunk kellett. A 
társsérülések minden esetben nagy energiájú baleseti mechanizmushoz párosultak.(pl. gázolás, magasból esés, 
összenyomatás). A kísérő sérülések leggyakrabban “izolált” végtagsérülések (50%), 31%-ban polytrauma része 
(végtag+has/mellkas/koponya), illetve 13%-ban “izolált” koponyasérülések voltak. A 35 sérültből 5 esetben nem 
tudtunk érdemi funkcionális eredményről beszámolni (nem jöttek vissza kontrollra), 77%-ban teljes funkció és 
panaszmentes állapot volt és mindössze 3 esetben észleltünk elmaradást a mozgásban vagy fájdalmas mozgásokat. A 
súlyos sérültek ellátása során minden esetben az ATLS protokoll szerint végeztük a betegellátást. A túlélés 100% volt. 
Következtetés: A kisenergiájú sérülési mechanizmusok során döntően avulsiós törések alakulnak ki, amelyek oka az a 
gyermekkori sajátosság, hogy a szalagok, illetve izmok szakítószilárdsága meghaladja a csontrendszer szakítószilárdság. 
Ezeket a sérüléseket konzervatívan kezeljük. A komplex medencesérülések nagyenergiájú baleseti mechanizmushoz 
társulnak, minden esetben keresnünk kell a kísérő társsérüléseket. Azoknál a B típusú töréseknél, amelyeknél jelentős, 
azaz 2 cm-t meghaladó diszlokáció van, vagy a törés instabil osteosynthesis szükséges. A szintézis megválasztása függ 
a gyermek életkorától, növekedési stádiumától, valamint a törés típusától, amely szerint lehet csavaros synthesis, 
kisgyermek synphyseolysisénél húzóhurok+csavaros Os, illetve lemezes OS. Tekintve, hogy a komplex medencetörések 
gyakran (31%-ban) polytraumatizáció része, ezért az ellátás során az ATLS protokoll betartása nélkülözhetetlen a 
túlélés szempontjából.
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Fiatalok Fóruma IV.
2016. szeptember 01. | 15:50-17:00 | Terem: Szent-Györgyi terem

A-0053
Allograft spongiosa használata tibia condylus töréseknél
Balog László András, Baranovics Péter, Mester Sándor
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Mozgásszervi Sebészeti Centrum  
Traumatológiai Osztály

Célkitűzés: A szerzők osztályán 2013.01.01 és 2015.12.31. közötti három év során allograft spongiosa beültetésen 
átesett tibia condylus törött betegeik eredményeinek kiértékelése. Módszer: A fenti időszakban 109 tibia condylus 
törés miatt végzett műtétből 29 esetben alkalmaztak mélyhűtve tárolt csontgraftot. A betegek átlagéletkora 56 év, 
a férfi:nő arány 39:61% volt. A kezelt törések 79,3%-a AO 41-B3, 13,8%-a 41-C3 és 6,9%-a 41-B2 volt. Az impresszió 
csontgrafttal történt kiemelését követően az oszteoszintézis 10 esetben csavarozással, 17 esetben L-lemezzel, illetve 
2 alkalommal LISS lemezzel történt. A posztoperatív, illetve az utolsó kontroll során készült röntgen-felvételeken 
értékelték az impresszió mértékét és a tengelyeltérést. A késői funkcionális eredmények vizsgálatára a Rasmussen-
score-t használták. Eredmények: Az átlagos utánkövetési idő 31,75 hét volt. A radiológiai kiértékelés során 3 esetben 
találtak korrekció veszteséget és egy esetben sem fordult elő 5 fok feletti tengelyeltérés. A Rasmussen-score értékek 
alapján a betegek 58,6%-a kiváló, 27,6%-a jó, 13,8%-a elfogadható eredményt ért el. A vizsgált beteganyagban a 
grafttal összefüggő szövődmény nem lépett fel. Következtetés: A szerzők azt találták, hogy helyes indikáció esetén az 
impresszió kiemeléséhez alkalmazott allogén csontgraft a szövődmények kockázatát nem növeli, és megfelelő késői 
funkcionális eredményekre vezet.

A-0054
A krónikus antikoagulálás hatása az akut traumatológiai ellátásban
Szarvas József ifj., Balogh Zsófia, Horváth Zsolt, Vaszilkó Péter, Mester Sándor
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Mozgásszervi Sebészeti Centrum Traumatológiai 
Osztály

Célkitűzés: A szerzők vizsgálni kívánták a manapság igen széles körben krónikusan alkalmazott véralvadásgátló 
gyógyszerek hatását mind a betegek, mind pedig az osztály terhelésének tekintetében az akut traumatológiai ellátás 
során. Módszer: 2015. október 16. és 2016. március 31. között prospektív adatgyűjtést végeztek a Traumatológigi 
Osztályra felvett betegeknél. Primer kimenetelnek a pertrochanter törött betegek 3 hónapos halálozását tekintették. 
Másodlagos kimenetelként értékelték a kórházban töltött időt. Szeparáltan értékelték az antikoaguláns terépia 
effektivitását a felvételkor, valamint a műtéti beavatkozásnak az antikoagulálás szükséges felfüggesztése miatti késését. 
Eredmények: A felvett 2016 beteg közül 131 (6,5%) részesült krónikus antikoaguláns terápiában. Közülük 83 beteg 
orális anticoagulanst, 37 trombocita aggregáció gátlót, 11 pedig LMWH-t kapott. Az antikoagulálás oka 63 betegnél 
pitvarfibrilláció, 22 esetben stroke utáni állapot, 20 betegnél mélyvénás trombózis, 12 esetben coronaria sclerosis, 
10 esetben revaszkularizáció utáni állapot, 9 esetben műbillentyű, 3 esetben tartós immobilizáció volt. A K-vitamin 
antagonistát szedő betegeknek mindössze 26%-ában volt az INR érték a terápiás tartományban. Pertrochanter 
törés miatt 134 beteg került felvétere, közülük 16 beteg (12%) részesült krónikus antikoaguláns terápiában. A 
nem antikoagulált pertrochanter töröttek átlagos ápolási ideje 11,3 nap, az antikoaguláltaké 14 nap volt. A három 
hónapos túlélés tekintetében az adatgyűjtés még tart, az összefoglaló szerkesztésének időpontjában a krónikusan 
antikoaguláltaknál 20, a nem antikoaguláltaknál 13%. Következtetés: Az epidémiaszerűen egyre nagyobb teret hódító 
krónikus véralvadásgátló kezelés tehertételként jelentkezik mind a betegek jóléte, mind pedig ellátásuk tekintetében 
azokban az esetekben, amikor trauma miatti akut felvétel válik szükségessé. Vizsgálataink szerint növelik az ápolási 
időt, nyújtják a preoperatív szakot, fokozzák az ellátás költségeit, és lehetséges, hogy magasabb három hónapos 
halálozási rátával is asszociáltak.
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A-0061
Kezdeti tapasztalataink a gyermekkori koponyatörések traumatológus által végzett 
ultrahangos vizsgálatával

Szabó Gergely, Varga Marcell
Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

CÉLKITŰZÉS: A gyermekkori fejsérülés az egyik leggyakoribb ok, amiért akut gyermektraumatológiai vizsgálat történik. 
A banális, ellátást nem is igénylő sérülésektől a súlyos, akár potenciálisan életveszélyes koponyatraumákig igen 
széles spektrummal találkozhat az ellátó szakember. 10 éves kor alatt a csökkent kommunikációs lehetőség miatt a 
differenciáldiagnosztika igen nehéz lehet. Az egyszerű koponyaröntgen-felvétel sokszor nem igazán informatív. A CT 
vizsgálat nem jelent igazi megoldást ezekben az esetekben, mivel a nagy sugárterhelés miatt ebben az életkorban 
lehetőleg kerülni kell. Megoldás lehet a fizikális vizsgálattal együtt az ellátó orvos által végzett „point of care” koponya 
ultrahang vizsgálat. Előadásunkban a gyermekkori koponyasérülések ultrahangos diagnosztikájában szerzett kezdeti 
tapasztalatainkat szeretnénk bemutatni. MÓDSZER: 2015. január és december között 29 koponyatörött gyermeket 
obszerváltunk gyermekosztályunkon. Ebből 25 esetben a boltozati csontok törése volt igazolható. Valamennyi 
gyermeknél történt ultrahang, illetve hagyományos kétirányú RTG vizsgálat is. 14 esetben CT vizsgálat is történt, 
11 esetben csak hagyományos RTG, illetve obszerváció történt, tekintettel a sérülés nem friss voltára. Retrospektív 
felmérésünk során az ultrahang érzékenységét hasonlítottuk össze a RTG, illetve CT vizsgálatokéval. A vizsgálatokat a 
CT, illetve RTG alapján biztosan törésnek minősített esetekben a sérülés utáni 1-3. napon végeztük, hogy az ultrahang 
szenzitivitásáról illetve ilyen irányú használhatóságáról adatokat nyerjünk. EREDMÉNYEK: A 25 koponyaboltozati 
törést elszenvedett gyermek esetében 22 esetben egyértelműen megállapítható volt a koponyacsont kortikálisának 
megszakadása. 3 esetben a gyermek életkora és kooperációjának hiánya miatt a vizsgálat nem volt értékelhetően 
elvégezhető. KÖVETKEZTETÉS: a gyermekkori koponyasérülések ultrahang vizsgálata nagyon értékes kiegészítő eszköz 
lehet a mindennapi ambuláns ellátásban. Könnyen megtanulható, egyszerű módszerről van szó, mely a diagnosztika 
hatékonyságát sugárterhelés nélkül képes növelni. Tapasztalatainkat a nemzetközi irodalom is alátámasztja.

A-0135
Tartós biszfoszfonát kezelés következtében kialakult atípusos combcsonttörés

Farkas Bettina, Szarvas Tamás, Szűcs Miklós
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

Bevezetés, célkitűzés: Az utóbbi két évtizedben az osteoporosis gyógyszeres kezelésében az elsődlegesen alkalmazott 
készítmények a biszfoszfonátok. 2005-ben írták le első alkalommal, hogy tartós biszfoszfonát kezelés mellett atípusos 
femurtörés jöhet létre. Az atípusos femurtörés a combcsont-törések 1-2%-t teszik ki, de az egyre nagyobb számú 
biszfoszfonáttal kezelt osteoporotikus beteg miatt jelentőségük növekszik. 94%-ban történt előzőleg biszfoszfonát 
kezelés atípusos combcsont törés esetén, az átlagos kezelési idő 7 év volt. A típusos femurtörések általában nagy 
energiára következnek be, hosszú spirál vagy darabos törések, ezzel szemben az atípusos femurtörések főleg idősebb 
korban jelentkezhetnek, fő jellemzőjük, hogy a trochanterek szintje alatti törés kis energia behatására jön létre, és 
malignus csontfolyamat nem áll a törés hátterében. Módszer Feldolgoztuk az Intézetünkben kezelt azon eseteket, 
amikor biszfoszfonát kezelés mellett jött létre fáradásos combcsont-törés. Vizsgáltuk a biszfoszfonát kezelés idejét a 
törést megelőzően és a töréshez vezető egyéb rizikótényezőket. Eseteink közül egy esetben kétoldali törést észleltünk, 
egy esetben pedig csípőprotézis melletti periprotetikus törést. Eredmények Az atípusos femurtöréseket minden 
esetben műtéttel láttuk el, döntően velőűrszegezéssel. Egy esetben, periprotetikus törés esetén végeztünk lemezes 
osteosynthesist és ebben az egy esetben észleltünk szövődményt, rediszlokációt, mely miatt ismételt lemezes 
synthesist kellett végezni. Következtetés Irodalmi adatok szerint az atípusos femurtörés előfordulása biszfoszfonát 
kezelés mellett kb. 0,3%, tehát előfordulási aránya csekély, de az egyre nagyobb számú biszfoszfonát kezelésben 
részesülő osteoporotikus beteg miatt jelentős. Ezért továbbra is a biszfoszfonát kezelés marad az elsőként választandó 
szer az osteoporosis kezelésében. Előadásunkkal arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy tartós biszfoszfonát kezelés 
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mellett jelentkező prodromális klinikai (ágyéki vagy combfájdalom, mely lábszárba sugározhat, sántítás, terhelésre 
fokozódó combfájdalom a subtrochanter régióban) és radiológiai (lateralis kortikális kiboltosulása subtrochanter 
régióban, hipertrofizált diafízis kortikális, subtrochanter haránt fissura) tünetek atípusos femurtörés lehetőségét vetik 
fel. Ebben az esetben a biszfoszfonát kezelés felfüggesztése és esetleg preventív műtéti ellátás mérlegelendő.

A-0142
Egyszerű és biztonságos – Septicus bőrdefektusok kezelése vacu-seal technikával és félvastag 
bőrátültetéssel

Sillinger Anikó, Urbán Ferenc
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Traumatológiai Osztály, Miskolc

Célkitűzés: A félvastag bőrátültetést gyakran használjuk mind felületes, mind mélyebb lágyrészhiányok kezelésére. 
A sebviszonyoktól függően primer műtétként, vagy vákuum-fedést követően alkalmazzuk. A félvastag plasztika 
eredményességét vizsgáltuk a felszínes és mély septicus defectusok kezelésében. Ezen kívül arra is kerestük a választ, 
hogy a gyógyulást milyen mértékben befolyásolták a sérült alapbetegségei. Módszer: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kórház Traumatológiai Osztályán 2015.01.01-12.31. között félvastag plasztikával kezelt betegek adatait elemeztük. A 
defektusokat mélységük szerint három csoportra osztottuk: csak bőrhiány, nemes képlet a defectus alapján, illetve a 
csont is szabadon van. A társbetegségek közül csak a szöveti anyagcserét közvetlenül és nagymértékben befolyásoló 
betegségeket vettük figyelembe (diabetes mellitus, krónikus alkoholizmus, drogfüggőség, artériás occlusioval járó 
kórképek, krónikus szteroid kezelés). Az eredmények értékelésénél az ismételt necrectomiák szükségességégét, a 
megelőző vacu-seal-kezelést (illetve a szivacs cseréinek számát) és az oltvány megtapadását elemeztük. A műtéteknél 
minden esetben a vákuumfedéshez készült gyári szivacsot alkalmaztuk, azonban kontrollált negatív nyomás kezelésre 
ritkán volt lehetőség. Eredmények: 81 beteg adatait elemeztük, akik közül 29-nek volt a sebgyógyulást befolyásoló 
kísérő betegsége. 48 esetben történt korai részvastag plasztika, míg 33 alkalommal átmeneti vákuumfedés után 
tudtuk elvégezni a bőrpótlást. Az utóbbi csoportban 10 beteget találtunk, akinek súlyos alapbetegsége volt. A sebalap 
előkészítése ezeknél a betegeknél hosszabb időt vett igénybe, többszöri debridement-ra és szivacscserére volt 
szükség. Közülük egy beteg esetében a végtag amputációjára kényszerültünk, egy esetben pedig a graft lelökődése 
miatt ismételt átmeneti vákuumkezelés után tudtunk sikeres MESH-plasztikát végezni. Következtetések: A félvastag 
bőrátültetés ma is a leggyakrabban választott, és sikerrel alkalmazott technika a lágyrész-pótlásban. A sebalap 
előkészítését a vacu-seal alkalmazása nagymértékben megkönnyíti. A magyar egészségügy sajátossága, hogy anyagi 
megfontolásból, – a szakmai ajánlásokkal ellentétben – ritkán alkalmazzuk a kontrollált negatív nyomást biztosító 
szívómotort, de az eredmények azt mutatják, hogy a központi szívórendszer használata, különösen a nagy kiterjedésű 
defektusoknál, illetve a hermetikusan nehezen zárható területeken, előnyös lehet. Vizsgálataink megerősíti azt a tényt, 
hogy a szöveti perfusio romlásával járó kísérőbetegségek a prognózist negatívan befolyásolják. 
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A-0146
Meglepetés egy előrehaladott csuklóízületi arthrosis hátterében: diffúz óriássejtes tumor

Priskin Judit, Rosero Viviána Maja
ESZSZK Traumatológiai Osztály Dél-Pesti Regionális Traumatológiai Centrum

Szakrendelő utalta ambulanciánkra a 68 éves nőbeteget, akinek jelentkezése előtt 3 évvel kezdődtek panaszai. Jobb 
csuklója időnként megduzzadt, fájdalmassá vált, majd az ízület mozgásterjedelme beszűkült. Anamnézisében csupán 
hypothyreosis szerepelt, megelőző traumára nem emlékezett. Az elvégzett képalkotó vizsgálatokon (röntgen, illetve 
CT) előrehaladott arthrosis, korábbi sajkacsont-törésre utaló álízület, a kéztőcsontokon pedig kifejezett krónikus 
atrophia volt látható. A csuklóízületi kopás egyik leggyakoribb kiváltó oka a carpalis instabilitás, így tekintettel a beteg 
perzisztáló, konzervatív terápiára nem reagáló panaszaira, súlyos fokú arthrosis klinikai és radiológiai képe miatt a 
radiocarpalis ízület elmerevítése mellett döntöttünk. Műtéti feltárás során meglepődve észleltük az ízületi tok, illetve 
a synovia barnás elszíneződését, mely a kéztőcsontok közötti ízületekre és szalagokra is ráterjedt. Az arthrodesist total 
synovectomiával egészítettük ki, majd a műtét során eltávolított szöveteket szövettani vizsgálatra küldtük. A vizsgálat 
alátámasztotta addig csak feltételezett diagnózisunkat: pigmentált villonodularis tenosynovitist (PVNS) igazolt. A PVNS 
nevével ellentétben az óriássejtes synovialis tumorok közé tartozik. Ezeknél a tumoroknál megkülönböztetünk extra- 
illetve intraartikuláris, ezeken belül pedig lokalizált vagy diffúz formát. Jelen esetben bemutatott diffúz intraartikuláris 
típus éves előfordulási gyakorisága 1,8 új eset egymilliós populációra nézve. Fiatalabb életkorban, illetve nőknél 
gyakrabban fordul elő, általában a térd (75-80 %), illetve a csípőízület (15%) érintett. Ez a daganat áttétet általában nem 
ad, de lokalisan invazív, az ízületben lévő porcot, illetve a környező csontokat károsítja. Vezető tünetei közé tartoznak 
a duzzanat, a fájdalom, a hemarthros, illetve a mozgásbeszűkülés. A diagnózis felállításában a korábban ismertetett 
lehetőségeken túl segítséget nyújthat még az MR vizsgálat és az arthroscopia is. Kezelési lehetőségek között szerepel 
a total synovectomia, ízületi arthroplasztika, lokalis radiotherapia, illetve újabban tirozinkináz-gátló gyógyszerekkel is 
kísérleteznek. Esetünket a PVNS igen ritka csuklóizületi megjelenési formája miatt tartottuk bemutatásra érdemesnek.

MTT - FIATAL ORVOSOK FÓRUMA
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MŰTŐSNŐI SZEKCIÓK

1. AO Foundation, az AO Magyarországon

2016. szeptember 01. | 08:30-10:00 | Terem: Hári terem

A-0125
Az AO története, múltja, jelene, jövője

Lenkei Balázs
B-A-Z Megyei Kórház, Traumatológia

Előadásomban a traumatológia fejlődését legnagyobb mértékben meghatározó, és a mai napig is iránymutató 
szervezet az Arbeitsgemannschaft für Ostesynthesefragen (AO) történetét fogom áttekinteni. Leginkább a szakmai 
szempontból fontos gyakorlati változásokat, a fejlődés fontos lépéseit kiemelve szeretném felhívni a figyelmet arra a 
csodálatos folyamatra, ami megelőzte a mai modern implantátumok kifejlesztését. Az AO szerezeti felépítése szinte 
egyedülálló. A kutatásban, fejlesztésben betöltött szerepe rendkívül fontos, de emellett a kurzusok, kongresszusok, 
szemináriumok szervezésén keresztül egy olyan csapat alakult ki a világon, akik egységes értékrenddel, azonos 
tudásbázissal, egyforma szemlélettel igyekeznek a törésgyógyítás területén a mindennapokban maximális profizmussal 
feladatukat ellátni. Szeretnék betekintést engedni a hallgatóknak ebbe a csodálatos világba, hátha kedve támad 
valakinek csatlakozni hozzánk, részévé válni ennek a csapatnak.

A-0193
Mit jelent CHAIR-nek lenni egy AO műtősnői tanfolyamon

Süveges Gábor
SZTE Traumatológia Klinika

Előadásom összegzése annak a hat éves időszaknak, amely alatt lehetőségem volt a CHAIR pozícióját betölteni a 
Magyarországon évenként hagyományosan megrendezett AO műtősnői tanfolyamokon. Különleges élményt nyújtott 
számomra, hogy olyan szakmájukban példa értékű munkát végző műtősnőkkel dolgozhattam együtt, akik valóban 
elhivatottak HIVATÁSUK iránt. 

A-0191
Műtősnőkkel a műtősnőkért – AO műtősnői oktatás

Király Erzsébet
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Traumatológia, AO

Az első orvosi kurzust követően 1963-ban Svájcban megrendezték az első AO műtősnői kurzust is. Az azóta eltelt időben 
az AO műtősnői oktatás világhálózattá növekedett. Ehhez a hálózathoz csatlakozott az AO Magyar Műtősasszisztensi 
Társaság. Az oktatói kar olyan tapasztalt műtősnőkből áll, akik maguk is minden nap a műtőasztal mellett állnak, 
és vezető beosztást töltenek be szerte az országban. Ettől válik hitelessé az általuk közvetített tudás, tapasztalat. A 
társaság tagjai által hat éve végzett oktatás tematikájával, módszereivel eleget tesz a felnőttoktatás követelményeinek, 
szervesen beleillik az EU élethosszig tartó tanulás programjába. Az AO filozófiáját követve a társaság tagjai missziónak 
tekintik a magyar műtősnők oktatását, új műtéti technikák megismertetését a magas szintű betegellátás érdekében.
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2. Műtéti technikák műtősnői szemmel

2016. szeptember 01. | 15:50-17:10 | Terem: Hári terem

A-0127
Velőűrszegezés fejlődése

Mátyás Balázsné
B-A-Z Megyei Kórház Traumatológia

A csontegyesítő műtéti eljárások, a Gerhard Küntscher nevéhez fűződő velőürszegezéssel új irányvonalat vettek a 
II. világháború idején. Az azóta eltelt idő alatt a technika sokat finomodott, és az egyre modernebb implantatumok 
megjelenésével napjainkban már a metaphysealis regiok törésénél is szóba kerülhet a velőűrszegezés. Az előadás az 
eredeti elképzelések felvázolása után, sorra veszi a velőűrszegezési technikák fontosabb mérföldköveit,az új generációs 
implantátumok által biztosított lehetőségeket.

A-0180
Periprotetikus törések műtősnői szemmel

Mészáros Edina
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

A növekvő számú ízületi protetika, magában hordozza a protézis körüli törések egyre gyakoribb előfordulását. Ezen 
sérülések ellátása kihívást jelent mindenki számára. Mint a protézisekben, úgy a periprotetikus törések ellátásában 
is széles az implantátum lehetőségek száma. Az implantátumokat és a hozzájuk tartozó műszerkészletet ismertetem, 
néhány eset bemutatásával.

A-0218
A felső végtag töréseinek ellátási taktikái

Üveges Edit
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórháza, Gyula

Bevezetés: A felső végtag törései főleg az ízületbe hatoló törések sokszor állítják nehéz feladat elé a műtéti TEAM-et. 
A beavatkozás különösen nehéz, ha a törés osteoporoticus csonton jött létre. Napjainkban azonban számos 
módszer áll lehetőségünkre, hogy ezeket a töréseket a lehető legjobban ellássuk. Cél: Előadásom során, a felső 
végtagon alkalmazható szögstabil, és nem szögstabil lemezeket mutatom be. Módszer: Részletesebben mutatom be 
a Philos lemezes rögzítés technikáját, illetve 2 esetet mutatok be az osztályunkon is alkalmazott VCP csuklólemezes 
rögzítési technikából. Összegzés: Jól működő berendezésekkel, instrumentáriumokkal, megfelelően kiválasztott 
implantátumokkal, és műtéti technikával a betegek mielőbb visszatérhetnek a mindennapi életükhöz.
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3. Mindennapi életünk a műtőben

2016. szeptember 01. | 17:10-18:10 | Terem: Hári terem

A-0129
A sebészi varróanyagok szerepe az ellátásban

Szabó Zsolt
B-A-Z Megyei Kórház Traumatológia

A sebészeti varróanyag minden műtétnél használt implantátum, melynek esetében a használat gyakorisága és a 
termékkel kapcsolatos ismeretek egyáltalán nincsenek egyensúlyban. Az elérhető információk minimális mennyisége 
és a forgalmazó cégek egyoldalú korlátozott tájékoztatása megnehezíti az objektív ismeretszerzést. Ennek megsegítse 
a célunk előadásunkkal, ami magába foglalja a sebészi varróanyagokkal kapcsolatos alapismeretek átismétlését, 
és az utóbbi évek új fejlesztéseit. Célunk egy evidenciákon alapuló, átfogó ismertető a varróanyagok céltudatosabb 
használata érdekében.

A-0185
Műtő költözése, mint kihívás a műtői team munkájában

Hauckné Nagyházi Mónika
PTE KK Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

Bevezetés: Nagy kihívás egy traumatológiai műtő költöztetése. Összehangolt, megtervezett, megszervezett feladatok 
végrehajtása minden szakdolgozó, így a műtő személyzete számára is erő feletti teljesítményt igényel. Célkitűzés: A 
megszokott mindennapjainkat felborító eseményt nehezítette még a folyamatos betegellátás, műtétek elvégzése, 
sterilitás - mint Intézmény - betartása és betartatása is. Következtetések: A felújított Janus Pannonius Klinikai Tömb 
„Központi műtőblokk” sok meglepetést okoz a számunkra, mely megoldása napi szinten komoly feladatokat jelent.

A-0220
Szemléletváltás a műtőkben

Földi Márta
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

Az utóbbi évtizedben forradalmi jellegű változások következtek be a törésellátás során, a nagy csöves csontok 
töréseinek operatív ellátási módszereiben. Egyre nagyobb teret hódítanak a minimál invazív metódusok, a felfúrásos 
és felfúrás nélküli szegezések, a MIPO technikák, stb. Az újabbnál újabb műtéti technikák kihívást jelentenek a műtői 
team felé. Ezek az eljárások nemcsak a műtői terheket növelték, hanem a műtősnőt a műtői team aktív tagjává 
minősítették. Az új technikák alkalmazása során szerzett tapasztalatok és a jobb gyógy eredmények ismeretében 
megújult erővel és fogékonysággal fordulunk a még modernebb osteosynthesis módszerek felé.
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TRAUMA SZEKCIÓK - PÉNTEK 09.02.

1. Artroszkópiás sebészet a traumatológiában

2016. szeptember 02. | 08:30-10:00 | Terem: Szent-Györgyi terem

A-0095
A térd belső oldalszalag sérüléseinek konzervatív kezelése az élsporban 

Pánics Gergely, Domaraczki Olivér, Pap Károly, Hangody László
Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszék, Uzsoki Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály

A térd belső oldalszalag sérülése gyakori, mely általában a térdet érő valgus erőbehatásra alakul ki. A szalagsérülést 
három súlyossági fokozatra osztja az irodalom. A legtöbb sérülés általában kontakt helyzetben következik be, és 
a férfi sportolók sérülnek gyakrabban. A sportból való kihagyás átlagosan 4 hét, a II, illetve III fokozatú sérülések 
gyógyulásai ideje ennél jelentősebb hosszabb lehet. A szalag sérülése egyéb struktúrák sérüléseivel is együtt 
járhat, mely a kórképet tovább súlyosbíthatja. A sérülés gyakorisága ellenére a terápiás protokollok jelentős 
heterogenitást mutatnak. A rehabilitációt akkor tartjuk sikeresnek, ha a szalag teljes meggyógyul, így ellenáll a 
térd valgus terhelésének, és a sportterhelés során nem jelentkezik semmilyen szubjektív panasz, és nem utolsó 
sorban az újrasérülés kockázata megegyezik a primer sérülés előtti állapottal. Előadásomban a nemzetközi irodalom 
áttekintésével és saját tapasztalataimon keresztül mutatom be az élsportban használt legújabb terápiás protokollt és 
azokat segítő különböző modalitásokat.

A-0105
Mátrix indukált chondrogenesis

Bózsik Attila, Zsiros Lajos
MH EK Honvédkórház

Ízületi sérülések során létrejött izolált porcdefektusok esetén a kezelő orvos nagy kihívásnak néz elébe. Az 
elmúlt három évben összesen 14 esetben alkalmaztunk Chondrotissue-t, mely a szervezet reparatív folyamatait 
felhasználva, teljes értékű hyalin porcot képez. Előadásunk célja ennek az újszerű megoldásnak és az azzal szerzett 
tapasztalatainknak a bemutatása. 

A-0217
Kezdődő poszttraumás arthrosis miatt elvégzett friss osteochondralis allograft beültetést 
követő elülső keresztszalag pótlás. Ritka kezelési séma tibia condylus törést követően – 
Esetismertetés

Erdélyi Gábor, Béres György, Lacza Zsombor
Kastélypark Klinika

CÉLKITŰZÉS: A szerzők előadásukban egy 35 éves beteg sérülésével és kezelésével kapcsolatos tapasztalataikat 
ismertetik. MÓDSZER: A beteg közlekedési baleset kapcsán lateralis tibia condylus törést és elülső keresztszalag 
szakadást szenvedett. A traumatológiai ellátás során a törés stabilizálására, az ízületi felszínek helyreállítására 
törekedtek, támasztó lemezes szintézis történt. A későbbiekben azonban az ízületi felszínen lépcső képződését 
észlelték, poszttraumás arthrosis kezdődött. A porcdefektus talaján kialakult fájdalmak mellett a beteg nagy mértékű 
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instabilitásról is panaszkodott. A törésgyógyulást követően friss osteochondralis allograft beültetést végeztünk, 
amellyel a lateralis tibia condylus teljes terhelő felszínét pótoltuk. A transzplantációt követő egy évben a graft 
beépülését képalkotó vizsgálatokkal ellenőriztük. Az allograft beültetését követően egy évvel a fémanyagokat 
eltávolítottuk, majd elülső keresztszalag pótlását elvégeztük. A beteg jelenleg a keresztszalag pótlást követő 
rehabilitációját végzi. EREDMÉNYEK: A szerzők előadásukban bemutatják a beteg kezelése során készült radiológiai, 
illetve artroszkópos dokumentációt, ismertetik az irodalmi adatokat. Következtetés: Irodalmi adatok bizonyítják, 
hogy izolált porcdefektusok friss osteochondralis allografttal végzett pótlása a megfelelően megválasztott beteg 
populációban jó eredményeket ad. Jelen eset különlegességét a porcpótlást követő elülső keresztszalag pótlás, a 
kontroll artroszkópos beavatkozás lehetősége adta.

A-0178
ROK szakadás – Rekonstruáljuk?(!)

Bardócz Lóránt - Csotye János - Marosán Péter - Soós István
Békés Megyei Központi Kórház, Pándy Kálmán Tagkórház, Gyula, Traumatológia

CÉLKITŰZÉS: A rotátorköpeny integritása, mint dinamikus stabilizátor, elengedhetetlen a megfelelő vállfunkcióhoz. 
A ROK sérülés létrejöhet degeneratív úton vagy akut traumát követően. Előadásunkban választ kerestünk arra a 
kérdésre, amit az irodalomban is sokat tanulmányoznak: mikor, melyik szakadást érdemes rekonstruálni, milyen 
lesz a beteg funkciója, életminősége, viszonyítva azt a kontroll MRI-n mutatkozó ROK állapotához. MÓDSZER: 
Utánkövettük a 2005-2014 között rotátorköpeny varraton átesett betegeket a Békés Megyei Központi Kórház, Gyulai 
Pándy Kálmán Tagkórház Baleseti Sebészeti Osztály anyagában. Kontrollvizsgálat során fizikális vizsgálat, MRI vizsgálat 
történt, constant score-t töltöttünk ki. Tanulmányoztuk a műtét előtti és a kontrollvizsgálat során készített MRI 
képeket (ROK állapota), összehasonlítva egymással illetve a beteg fizikális állapotával. Ugyanakkor biomechanikailag 
vizsgáltuk a rotátorköpeny különböző alkotóinak működését, mozgásterjedelmét, izomerejét, szintén viszonyítva 
az értékeket az MRI eredményekhez. EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK: Adataink még feldolgozás alatt állnak, de 
eddigi eredményeink egyezést mutatnak az irodalmi adatokkal, miszerint az időben, feszülésmentesen rekonstruált 
rotátorköpeny hosszú távon jó funkciót és fájdalommentességet biztosít, akár úgy is, hogy a kontroll MRI a patológia 
progresszióját igazolja.

A-0060
Traumás eredetű akut és recurrens patellaficamok artroszkópos ellátása

Vásárhelyi Gábor1, Hangody László1, Bodó László1, Pánics Gergely1, Jórász Zsolt2

1Uzsoki Kórház, Budapest;  2Bethesda Kórház, Budapest

CÉLKITŰZÉS: Előadásunkban a traumás eredetű akut, illetve recurrens patellaficamok osztályunkon alkalmazott kezelési 
algoritmusát vázoljuk fel. MÓDSZER: Bemutatjuk mind a medialis stabilizáló struktúrák, mind az esetleges kísérő 
ostechondralis sérülések akut, illetve krónikus esetben való rekonstrukcióját, ellátását. EREDMÉNYEK: Eredményeink 
bemutatásánál kiemeljük a közvetlen posztoperatív, illetve a sporthoz való visszatérésig tartó gyógytornász által 
vezetett gyógytorna fontosságát. KÖVETKEZTETÉS: Végezetül hangsúlyozzuk a primer ellátás fontosságát, melynek 
alapja a hagyományos, illetve korszerű képalkotók alapján helyesen felállított műtéti stratégia. 

A-0066
Vállízületi instabilitás – MR artrográfia

Bábás Géza, Kostyál László, Ungvári Gábor, Németh Zoltán, Urbán Ferenc
BAZ Megyei Kórház Traumatológia, Radiológia 

BEVEZETÉS: A vállízületi instabilitás döntő többségében a traumás eredetű elülső-alsó ficam áll a kórkép hátterében, 
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ritkább a hátsó ficam és a nem traumás többirányú instabilitás. Fiatal, sportoló betegeknél felmerül a SLAP laesio 
lehetősége. A képalkotó módszerek közül a legalkalmasabb a capsularis és labroligamentosus laesiók kimutatására 
az MR vizsgálat, különösen az MR-artrográfia. Előadásunk célja, hogy bemutassuk az általunk végzett MR artrografia 
technikáját és az így diagnosztizált betegek műtéti eredményeit. ANYAG ÉS MÓDSZER: Osztályunkon 2015. április 1-től 
2016. április 1-ig 20 alkalommal végeztünk vállízületi artrográfiát direkt módszerrel. Az ízületbe kb.10 ml gadolínium 
tartalmú MR kontrasztanyag és fiziológiás só 1:100 arányú keverékét fecskendezzük be. A kontrasztanyag bejuttatása 
történhet röntgen képerősítő alatt (ilyenkor jód tartalmú kontrasztanyag is kerül a “koktélba”), ultrahang vezérléssel 
vagy “vakon” (mint eseteinkben is). Mi a posterior oldali beadást preferáljuk, mely az artroszkópia behatolási 
területére esik. A páciensek enyhe diszkomfort érzésről és minimális fájdalomról számoltak be. Intézetünkben 3T-s 
és 1,5T-s MR berendezéssel történtek a vizsgálatok ugyanazon protokoll alapján. A 3T-s készülék esetén flex tekercs, 
a 1,5T-s gépen dedikált válltekercs volt a jeladó/jelvevő. A tájékozódó topogramok után (ahol az injekció beadásának 
sikeressége már megítélhető), zsírelnyomású T1 szekvenciák (fs T1) készülnek mindhárom (sagittalis, coronalis, 
axiális) síkban, melyeken a hypointenz (sötét) porcos labrum kiválóan megítélhető, mivel élesen elkülönül a beadott 
hyperintenz (világos) kontrasztanyagtól. A vizsgálat (az injekcióval együtt) mindösszesen körülbelül 30 percet vesz 
igénybe. EREDMÉNYEK: Szövődmény nem fordult elő. Húszból egy punkció volt technikailag sikertelen (5%). 6 esetben 
nem találtunk kóros elváltozást, 2-ben supraspinatus (SSP) ínruptura, 4-ben Bankart sérülés és 7 esetben SLAP II 
laesio volt látható. A SSP ruptura miatt minimál feltárással ínvarrat és reinsertio, a Bankart sérülés miatt artroszkópos 
refixatio történt. A hét SLAP laesiot szenvedett betegünknél 4 került műtétre, mindegyiknél debridement-t és a 
glenoid shaverezését végeztük el. Betegeink teljes funkcióval gyógyultak, az eredeti sporttevékenységüket folytatják. 
Megbeszélés: Az elengedhetetlen anamnézis és klinikai vizsgálat mellett a műtéti terv vagy a konzervatív kezelés 
kiválasztására a képalkotó vizsgálatok (RTG, UH, CT, MR) között egyre nagyobb szerepet játszik az MR- artrográfia, mely 
megfelelő indikációval és technikával elvégezve jelentősen csökkenti a költséges és invazív diagnosztikus arthrosopiák 
számát. Irodalmi adatok szerint a módszer specificitása 91-98%. KÖVETKEZTETÉS: A labrum glenoidale sérülések 
pontos megítélésére a vállízületi MR artrográfia a leghatékonyabb diagnosztikus vizsgálómódszer. Specificitása és 
hatékonysága lehetővé teszi a megfelelő kezelési stratégia kialakítását.

A-0130
Eminentia intercondylea törések és ellátásuk intézetünkben

Horváth Ádám, Wiegand Norbert
PTE ÁOK Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

BEVEZETÉS: Az eminentia intercondylea törések a ritkább előfordulású sérülésformák közé sorolhatóak. Irodalmi 
adatok alapján, azonban számuk növekvő tendenciát mutat az elmúlt években. Előfordulásuk gyermekkorban 
gyakoribb, és sokszor sport tevékenység közben történik. A tibia femurhoz képest előre és/vagy rotációban történő 
elmozdulása során következhet be, hasonlóan az elülső keresztszalag sérülés mechanizmusához. A szakmai ajánlások, a 
törés műtéti úton történő rögzítését javasolják, gyakran még az elmozdulás nélküli esetekben is. Az eminentia törések 
rögzítésére több lehetőség is alkalmazható, nyílt vagy artroszkópos technikával is, az intraossealis varrat, dróttűzés, 
cerclage, csonthorgony valamint a különböző csavarozásos rögzítési technikák. ANYAG ÉS MÓDSZER: Intézetünkben 
2011 és 2016 között 8 esettel (7 gyermek, 1 felnőtt) találkoztunk, és 7 betegnél végeztünk műtéti beavatkozást. 
Mindegyik esetben artroszkópos technikát használtunk és a töréseket kanülált kompressziós csavarokkal rögzítettük. 
A műtétet követő 3 hét rögzítés és tehermentesítés után gyógytorna és rehabilitáció következett. Eredmények: A 
bevatkozások után nem észleltünk szövődmény kialakulást. Fém eltávolítást egy esetben sem végeztünk. A sérülés 
és műtét utáni fél éves kontroll vizsgálatokon radiológiailag is gyógyult, teljes mozgástartománnyal rendelkező 
panaszmentes betegekkel találkoztunk. KÖVETKEZTETÉS: Az eminentia intercondylea törések nemzetközi irodalomban 
javasolt műtéti ellátását támogatjuk, elsősorban az elmozdulással járó esetekben.. Intézetünkben az ilyen töréseket 
artroszkóppal asszisztálva percutan kompressziós csavarozási technikával rögzítjük, és az elért eredményeink alapján 
bátran ajánljuk az eminentia törések ellátására.
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2. Fracture treatment and posttrauma 
reconstructions

2016. szeptember 02. | 08:30-10:00 | Terem: Hevesy terem

A-0172
The role of the Ilizarov External Fixator and Taylor Spatial Frame in the treatment of complex 
lower limb fractures

Andrew McAndrew
Royal Berkshire Hospital Reading, UK

Author is the lead trauma surgeon in the Royal Berkshire Hospital in Reading and he brought the Ilizarov system to 
Reading in 2007 and set up a limb reconstruction service undertaking complex trauma, deformity correction and 
surgery for osteomyelitis. He will share his considerable experience with the audience, he is talking about when and 
how to use the Ilizarov External Fixator and Taylor Spatial Frame Systems and he is demonstrating his clinical results. 
This presentation requires 20 minutes, if accepted.

A-0161
Distal femoral fractures treated with single device (LCP) - Pearls and pitfalls - An Indian 
experience 

Sharath K., Rao
Kasturba Medical College Manipal, Manipal University, Karnataka State, India

Sharing experience of treating total 308 cases of distal femoral fractures of various complexities with LISS device in 
last 5 years at University Manipal Hospital India. 33% of these cases represented all grades open fractures including 
bone loss. It has been observed in recent years the increased incidences of more complex pattern of C3 distal 
femoral fractures in our trauma practice. We found these high energy pattern injuries have become more common 
in young adults and there is direct relationship between complex pattern injuries and increased prevalence of two 
wheelers on Indian dense roads. More than 50% of these patients present late to our tertiary trauma centre after 
being treated elsewhere making our intervention very challenging. Results of all patterns of fractures including open 
fractures treated with antibiotic impregnated bone cement block and complications are discussed. Peculiar situations, 
dilemmas in the management, lessons learnt are depicted in the form of case examples. Removal of metal work of 
these fractures is another challenge. The problems faced and importance of need for CT scan prior to removal of 
metal work is also been highlighted. This presentation requires 20 minutes if accepted.
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A-0162
A corrective osteotomy for post-traumatic malrotation and shortening of the femur

Navadgi BC, Richardson JB, Cassar-Pullicino, Wade RH.
Robert Jones & Agnes Hunt Orthopaedic Hospital, Oswestry, UK

Malrotation following femoral nailing is problematic. We describe a new one-stage technique which utilises three 
components; a cortico-periosteal sleeve, a „dialled-in” correction of rotation and a peg-shaped osteotomy. Seven 
patients were treated. The mean correction of malrotation was within 5 degrees of the normal side and the mean 
correction of length was within 8 mm of the normal side. Clinical union was achieved on average by 6 months (range 
4-8 months). The only complication was locking screw breakage in one case. The cortico-periosteal sleeve avoids the 
need for bone graft, surgery is facilitated by the use of „dialled-in” correction of rotation and a peg to correct length.

A-0164
Overcoming Anterior Breaches in the Distal Femur during Long Gamma Nailing – a technical 
note

R. Ramiah, B. Navadgi, V. Satish, S. Deo
Great Western Hospital, Swindon, United Kingdom

There is potential problem of anterior cortical penetration of distal femur when using long gamma nail (Stryker 
Gamma Long Gamma). The manufactures have outlined routine precautions to avoid this complication by using 
appropriate entry point, using a nail with a smaller radius of curvature and regular imaging including modification 
in the nail design (Gamma 3 designs). Despite this however we noticed that there were occasions when despite our 
best efforts either the guide wire or nail were abutting or even perforating the anterior cortex. This is more likely to 
occur in osteoporotic patients and in those with scalloped anterior distal femora. We suggest a simple technical tip 
to overcome this potential problem during surgery using bent tip guide wire instead of routine ball tip guide wire. 
Peculiar situations of this problem, dilemmas, lessons learnt and technical details of this procedure are depicted in the 
form of case examples.
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3. Traumatológia, infekció és sepsis

2016. szeptember 02. | 08:30-10:00 | Terem: Beznák terem

A-0016
Szemléletváltás fertőzött csípőprotézisek ellátásánál

Vámos Gábor, Uzlov Vlagyimir, Pataky László, Fényes László
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

Fertőzött csípőprotézisek ellátásánál korábban a gyulladás leküzdése mellett a protézis megtartása volt célunk. 
Feltárás, alapos debridement, empirikus,majd tenyésztési eredmény birtokában célzott antibiotikus kezelést, szívó-
öblítő rendszerek alkalmazását végeztük. A protéziseket csak végső esetben távolítottuk el, addig a kontrollált fertőzés 
elvét alkalmaztuk. A kezelés végén a kilazult protézist eltávolítottuk. A Girdlestone helyzet mellett általában jelentős 
csontdestrukció volt. A 2000-es évek elején lehetőségünk nyílt kipróbálni gyári spacereket. A magas ár és a rossz 
eredmények miatt ezt a kezelést elvetettük. Pár évvel később hazai és nemzetközi ajánlások után a spacer kezelést újra 
kezdtük. A fertőzött protézist korai stádiumban eltávolítjuk, egyedileg készített Vancomycin tartalmú spacert helyezünk 
az ízületbe. A kezelést szisztémás antibiotikum adásával egészítjük ki. A spacert szükség esetén cseréljük. A gyulladás 
megszűnése után, szigorú protokoll betartása mellett végezzük el a reimplantációt. 

A-0034
Végtagmentés jelentős lágyrészkárosodással járó nyílt lábszártörés után

Vámos Gábor, Uzlov Vlagyimir, Pataky László, Fényes László
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

A fiatal nőbeteg lábszárát személygépkocsi szorította kerítéshez. Első ellátása külföldön történt: lágyrész debridement, 
rögzítés fixateur-rel. Keringési probléma nem volt a végtagon. Hazaszállítás után folytattuk a kezelést. A külső rögzítőt 
kicseréltük, ismételt debridement történt. A törés területén kb. négy centiméteres csonthiány alakult ki a sérülés, 
illetve a többszörös debridement után. Ellátási taktikánk a következő volt: a lágyrészek állapotának rendezése, 
ezután csontpótlás. Az elhalt szövetek eltávolítása után vacuum kezelést alkalmaztunk. A tiszta sebalap elérése után 
a defektust félvastag bőrrel fedtük. A fixateurt végig tartani tudtuk. A lágyrészköpeny gyógyulása után következett 
a csont: továbbra is megtartva a rögzítést, szegment transzportot indítottunk subperiostealis osteotomia után. 
Kontrollok során a megtartott periosteum által jó csontképződést észleltünk proximalisan. A dokkolást követően 
spongiosa plasticát végeztünk. A csont beépülését rendszeresen ellenőriztük. A fiatal, jól kooperáló betegnél a műtéti 
sorozat végén a végtagmentés sikeres volt. Jelenleg segédeszköz nélkül jár, munkáját folytatja.

A-0037
Krónikus osteomyelitis talaján kialakult laphám carcinoma

Zsidek Lajos1, Máj Csilla2, Mester Sándor1

1Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Mozgásszervi Sebészeti Centrum Traumatológiai 
Osztály; és 2Patológiai Osztály

Az irodalom Marjolin-fekélynek nevezi a krónikus, nem gyógyuló sebekben kialakuló malignomákat, melynek gyakori 
képviselője a krónikus osteomyelitisben kialakuló laphám carcinoma. Annak ellenére, hogy veszélye régóta ismert, 
a felismerése nehéz, és gyakran késik, mely késedelem valószínű oka a kifejlődés latenciája. A szerzők két észlelt 
esetük kapcsán szeretnék felhívni a figyelmet a krónikus osteomyelitis talaján fellépő laphám carcinoma veszélyére, a 
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korai felismerés és a radikális sebészi beavatkozás szükségességére. Két férfi betegünk életkora 50 és 81 év, a primer 
sérülés és a malignus transzformáció diagnosztizálása között eltelt idő 30, illetve 20 év volt. Az idősebb betegünknél 
a jobb tibia osteomyelitise nyílt lábszártörést követően fejlődött ki. A fiatalabb betegnél a calcaneus volt érintett 
myelomeningokele talaján kialakult trophicus ulcus következtében. A lábszáron lévő carcinoma miatt lábszárszintű 
amputációt, második esetben a beteg amputációtól való elzárkózása miatt széles re-resectiót végeztünk a szövettani 
lelet ismeretében. Metasztázis egyik esetben sem volt igazolható. A krónikus osteomyelitis sipolyjárataiban kialakuló 
malignus elfajulás régóta ismert, ritka szövődmény. A késői felismerés a beteg életkilátásait jelentősen rontja. 
Alarmírozó lehet az érintett bőrterület kiszélesedése, a szélek kiemelkedése és indurálttá válása, bűzösség, véres 
váladék, fájdalmasság. Az időben felismert esetekben a radikális sebészi beavatkozás jó eredményre vezethet. Krónikus 
osteomyelitis atípusos, hosszan elhúzódó lefolyása esetén malignus elfajulás kizárása céljából szövettani vizsgálat 
javasolt.

A-0039
Súlyos, fertőzött lágyrészhiányok – kezelési stratégia 

Uzlov Vlagyimir, Fényes László, Vámos Gábor, Pataky László, Tóth Gyula
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

Súlyos, fertőzött lágyrészhiányok ellátásának célja a seb végleges fedéséhez megfelelő sebviszonyok elérése a 
gyulladás és fertőzés leküzdése mellett. Alapos és adekvát debridement, empirikus, majd tenyésztési eredmény 
birtokában célzott antibiotikus kezelés, vacuum sealing rendszerek alkalmazása, majd végleges fedésként félvastag – 
helyi fascio-cutan lebeny, m. gastrocnemius, m. suralis, keresztezett lebeny – szabad lebenyplasztikát végzünk. Jelenleg 
nem egyszerű gazdasági helyzetben lévő kórházunkban nem a drága gyári vaccum sealing drainage-t alkalmazzuk, és 
tapasztalatunk szerint ugyancsak a gyári vacuum rendszerekhez hasonlóan kiváló eredményeket érünk el, így néhány 
beteg bemutatásával támasztjuk alá eredményeinket.

A-0108
Fertőzött reverz subtrochanterikus femurtörések ellátásának nehézségei

Pataky László, Fényes László, Vámos Gábor, Uzlov Vlagyimir
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Szeptikus Osztály, Budapest, 

Napjainkban a per- és subtrochantericus femurtörések osteosynthesisének a felfúrás nélküli intramedullaris rögzítést 
tekinthetjük. Minimál invazív, gyors, relatív stabilitás mellett kellően rögzíti az elért repositiót. Eddigi tapasztalataink 
szerint a reverz subtrochantericus femurtörések esetén, mikor a törési rés az intertrochantericus síkkal közel 
derékszöget zár be a subtrochantericus regióban, a relatív stabilitás nem elégséges a törésgyógyuláshoz. Igazolni 
látszik észrevételünket, hogy az általunk kezelt betegek egy részénél már fertőzött álízületet észleltünk, melynek 
hátterében a korábbi többszöri műtéti ellátást rossz indikációval és a relatív stabilitás okozta túlzott mozgást a törésben 
tapasztaltuk. Osztályunkon az ellátás kapcsán abszolút stabilitásra törekszünk lemezes, csavaros osteosynthesissel, 
tekintettel a fertőzött környezetre, és a törés jellegére. Tervezetten csontpótlást végzünk. Mivel abszolút stabilitásra 
kell törekednünk lemezes osteosynthesis jön csak szóba, de a korábbi szintézisek, szegcserék miatt többször is 
nehézségbe ütköztünk a főcsavarok mallpositiója, illetve esetleges sequesterek eltávolítása után kialakult hiány, és a 
destruált trochanter major miatt.
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A-0124
A negatív nyomású sebkezelő rendszerek hatékonyságának vizsgálata traumát követő 
szeptikus lágyrészfolyamatok kezelésében

Nőt László Gergely, Lázár István, Nadine Henriëtte Maria de Groot, Naumov István, Wiegand Norbert
Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Traumatológiai és 
Kézsebészeti Klinika 

BEVEZETÉS: A negatív nyomású sebkezelő rendszerek (negative pressure wound treatment, NPWT) egyre szélesebb 
körben terjedtek el lágyrészhiánnyal járó, illetve szeptikus folyamatok kezelésében. Az elmúlt időszakban számos, 
részben egymásnak ellentmondó közlemény jelent meg a negatív nyomású sebkezelő rendszerekkel kapcsolatban. 
Hatékonyságuk felmérésére szélesebb körű tanulmány ezidáig nem készült. CÉLKITŰZÉS: Jelen elő-tanulmányunk 
célja az volt, hogy megvizsgáljuk a negatív nyomású sebkezelő rendszerek hatékonyságát, traumát követő szeptikus 
szövődmények kezelésében. BETEGEK ÉS MÓDSZEREK: Retrospektív módon, 16 beteg adatai kerültek feldolgozásra, 
akik traumát követő szeptikus lágyrészfolyamatok kezelése miatt feküdtek Klinikánkon. A gyűjtött adatok a következőek 
voltak: mikrobiológiai eredmények, gyulladásos markerek (FVS, CRP/HCRP) és a testhőmérséklet. Hasonlóképpen 
rögzítettük, mikor volt a betegre felhelyezve az NPWT-rendszer. Az egymást követően gyűjtött adatok elemzésének 
elősegítésére az egyes mérések adatainak szabályos mintavételi görbékhez való interpolációjára került sor; ezen 
görbék segítségével napi rendszerességű adatelemzés vált lehetővé. Ezt követően pont-diagrammok és lineáris 
regresszió segítségével analízist végeztünk, mely során az előforduló trend-ek kerültek vizsgálatra: mialatt az NPWT-
rendszer 1) fel volt helyezve a betegre és amikor 2) nem volt felhelyezve. EREDMÉNYEK: Az elvégzett számítások 
alapján a fehérvérsejtszám (FVS) és a CRP/HCRP (high-sensitive CRP, C-reaktív protein) átlagai az NPWT felhelyezését 
követő napokban csökkenést mutattak. Az FVS érték a kezelés első 4 napja során mutatott csökkenést (lineáris 
regresszió, R-négyzet=0.960); míg a CRP/HCRP értékek az első 13 nap során csökkentek jelentősen (lineáris regresszió, 
R-négyzet=0.952). A testhőmérséklet nem mutatott összefüggést az NPWT kezelés használatával. Ugyanakkor, mind az 
FVS, mind a CRP/HCRP értékek esetében növekvő trend-et figyeltünk meg az NPWT kezelés alkalmazásának 4., illetve 
14. napjától kezdve. Ezen adatok utalhatnak arra is, hogy az NPWT kezelés hosszabb ideig való fenntartása másodlagos 
relapszushoz hasonló állapotot eredményez. Következtetések: A gyulladásos markerek jelentős csökkenést mutattak 
a kezelés első két hete során, igazolva az NPWT hatékonyságát a traumát követő szeptikus lágyrészfolyamatok 
kezelésében. Lényeges, hogy az elhúzódó NPWT kezelés mellett periodikusan visszatérő relapszushoz hasonlító 
jelenséget észleltünk. Az utóbbi észlelés alátámasztásához további tanulmányokra van szükség nagyobb, standardizált 
beteg-populáció felhasználásával.

A-0188
A negatív nyomásterápia helye és jelentősége a súlyos mellüregi gennyedések kezelésében – 
„open window” thoracostomia

Pellek Sándor
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Szív-, Ér- és Mellkassebészeti Osztály

A mellkasi sérülések ellátása a Sürgősségi Betegellátás megjelenésével alapjában változott meg. A klasszikus 
traumatológiai ellátás hátérbe szorult, a készség és szándék iránya, jelenleg még várat magára. A sürgősségi orvosok, 
akik az egykapus kórházi struktúra kényszere miatt a beteggel először találkoznak, több okból nem tudják azt a kívánt 
ritmus tartani, mely a komplex mellkasi sérültellátás kulcsa. Szándékuk természetesen adott, a képzés, praxis és 
eredményesség azonban még nem érte utol a minőségi intervenciós készséget. A mellkasi kosár, a tüdő és a rekesz 
anatómiai és térbeli látásmódja és a sebészi módszerek alkalmazása esetleges. A sürgősségi ellátás során elszenvedett 
másodlagos sérülések felismerése nagy figyelmet igényel, mert a beteg kórházi elhelyezése csak ezután következik. 
A probléma súlyát az adja, hogy a beavatkozást végző és a kezelő nem egy személy és nem egy osztályon dolgozik. 
Az ortopédiai dominancia és a valós traumatológiai helyzet mindenki által ismert együttese a folyamatot erősíti és a 
beteg utakat elbizonytalanítja. A jogalkotó – felismerve az anomáliát – a traumatológiai mellkas-sérült ellátásai licencet 
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vezetett be, de ennek reális kimenetele kérdéses. A Magyar mellkas-sebészet teljesen kihátrált a mellkasi sérültek 
ellátásából. Ebben a helyzetben a mellkas-sérült kezelése sokszor időveszteséggel és másodlagos szövődményekkel 
jár. A csövezések során okozott tüdősérülések, vérzések, légáteresztések a mellüregi szeptikus szövődmények 
kialakulásának kedvez és ez be is következik. A szakintézménybe került beteg, az előrehaladott kórfolyamat miatt 
kizárólag mellkas-sebészeti módszerekkel kezelhető. A mellkas nyitott kezelése ismételten visszakerült a sebészeti 
gyakorlatba. Az „open window” mellkasi kezelések bevezetése és a negatív nyomásterápia alkalmazása új irányt és 
lehetőséget biztosít a sérültellátás szövődményeinek elhárításában. Szeptikus esetben a minimál beavatkozások és 
a túldimenzionált antibiosis harmadlagos szövődményeinek megjelenésével a költségeket és a kórházi kezelési időt 
jelentősen növelhetik. A negatív nyomásterápia használata és tervezhetősége a költséghatékony kezelés új iránya lehet 
minden hazai centrumban. Az előadás során a módszer sebészi lényegét a szerző video-bemutatással egészíti ki.
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4. Innováció - újszerű megoldások I.

2016. szeptember 02. | 11:00-12:30 | Terem: Szent-Györgyi terem

A-0031
Halasztott plexus brachialis rekonnekció gerincvelői avulsiót követően 

Gloviczki Balázs1, Pintér Sándor2, Török Dénes3 Nógrádi Antal3

1Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest;  
2Szegedi Tudományegyetem Traumatológia Tanszék; 3Szegedi Tudományegyetem Neurregenerációs 
Laboratórium

A gerincvelői mellső gyökér avulsiót követően a motoneuronok számának drámai csökkenését meg lehet akadályozni 
Riluzole adásával, ezt már korábbi munkáinkban igazoltuk. Jelen előadásunkban azt mutatjuk be, hogy az életben 
tartott neuronok képesek reinnerválni is a célszervet. C7 ventralis gyökér avulsiót követően azonnali, illetve 1 és 3 
hetes késéssel perifériás ideg graft beültetésével végeztünk összeköttetést a motoneuronok és a C7 nervus spinalis 
között. Retrográd jelölést követően azt találtuk, hogy a motoneurnok Riluzole adása mellett 3 héttel a sérülést követő 
rekonnekció esetén is képesek reinnervációra, aminek igen nagy jelentősége van a humán plexus brachialis sérüléseket 
követő sebészeti ellátásban. 

A-0015
Alpha defensine teszttel szerzett kezdeti tapasztalataink periprotetikus ízületi fertőzések 
ellátásában osztályunkon

Gunther Tibor
PAMOK Traumatológiai, Orthopaediai és Kézsebészeti Szakmacsoport Orthopaediai Osztály, Győr

Az emelkedő számú protézis beültetések mellett egyre nagyobb problémát jelent a protézislazulás kérdése. A korai 
protézislazulások mögött gyakran szerepel az alacsony grádiensű fertőzés. Ennek kimutatása több szempontból nagyon 
nehéz. A süllyedés, a CRP és adott esetben az ízületi punctio nem mindig ad egyértelmű eredményt. Ilyen esetekben 
lehet hasznos a relatív drágának tűnő alpha defensine teszt. Kivizsgálás, előkészítés során a betegeknél elvégezzük a 
süllyedés és CRP vizsgálatát. Pozitív esetben tenyésztést vesszünk. Többszöri sikertelen próbálkozás esetén felmerül 
még az UH vezérelt punctio lehetősége. Heges viszonyok között, illetve a fentiek mellett nem egyértelműen értékelhető 
eredmény esetén használjuk a műtét során az ízületi folyadék mintájából az alpha defensine tesztet. Eddig négy 
esetben volt lehetőségünk alkalmazni. A négy esetből kettő esetben negatív kettő esetben pozitív eredményt kaptunk. 
Természetesen a műtét előtt mindegyik lehetséges megoldásra felkészítettük a betegünket és a teszt eredményének 
megfelelően végeztük el a műtétet. A negatív esetekben egy üléses cserét végeztünk, a két pozitív esetben Girdlestone 
plasztika, illetve antibiotikumos spacer behelyezés történt. A Girdlestone plasztika kiemelt tanulsága, hogy ezt egy 
medence törött, medence stabilizált, combfej elhalásos betegnél kellett elvégeznünk. Előadásunk célja volt, hogy 
bemutassuk a teszt rendelkezésünkre áll Magyarországon is, illetve a kezdeti tapasztalatainkat is meg akartuk osztani. 
A teszt nagyon drága eljárás, bár ez relatív, ha figyelembe vesszük a téves döntés következtében kialakult újabb látens 
fertőzés következményeit. Véleményünk szerint a közeljövőben nem reális minden esetben történő alkalmazása. 
Válogatott, más módszerekkel nehezen, vagy nem kimutatható fertőzés gyanús esetekben javasoljuk használatát.
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A-0018
Pararectus feltárás: új elülső feltárás acetabulumtöréseknél

Bodzay Tamás, Wille Jörg, Sztrinkai Gergely, Zoltán Gergely
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

CÉLKITŰZÉS: A régi „gold standard” elülső acetabulum feltárás a Judet–Letournel feltárás. Az utóbbi 20 évben Európa-
szerte, így hazánkban is elterjedt az első „intrapelvicus” feltárás, a Stoppa- behatolás. Az utóbbi 4 évben bevezettük 
Intézetünkben a Marius Keel által propagált pararectus feltárást. MÓDSZER: Retrospektív, 3 éves időszak vizsgálata 
(2013. 01.01. - 2015. 12. 31.). EREDMÉNYEK: A fenti időszakban 15 acetabulumtörést láttunk el pararectus feltárásból. 
8 haránttörést, 3 T-törést, és 4 kettős pillér-törést láttunk el, a repositiók eredménye megfelelő volt, 2 betegnél történt 
érsérülés miatt érsebészeti beavatkozás. Rediszlokációt, szeptikus szövődményt nem észleltünk. KÖVETKEZTETÉS: 
A pararectus feltárás jó, minimál invazív elülső behatolás acetabulumtörések rögzítéséhez. Az a. és v. iliaca externa 
mobilizálásával lehetőségünk van a rögzítő lemez(ek) akár cranialis, akár medialis elhelyezésére, ugyanakkor a módszer 
veszélyes, az erek mobilizálása magában rejti érsérülések lehetőségét is.

A-0025
3D rétegnyomtatás szerepe az ortopédiai műszerpark fejlesztésében

Bodó László1, Szily Tamás1, Jórász Zsolt1,2, Pap Károly1, Falk György3

1Uzsoki Kórház, Ortopédia-Traumatológia; 2Bethesda Gyermekkórház; 3Varinex Zrt.

Kezdetben UV fényre szilárduló műgyanta rétegekből lehetett 3D szilárdtesteket formálni. Több színű műgyanta 
is használható volt, a rétegvastagság pedig 15 mikrométerig is csökkenthető volt. Az elkészült modellek azonban 
legfeljebb mintául szolgálhattak, ha implantátum elkészítése volt a cél. Manapság már műanyag, továbbá fémporból 
is lehet, lézersugár segítségével, rétegről rétegre összeolvasztani a kívánt objektumot. Kisebb méretű implantátumok 
esetében (fogászati, gerinc-sebészeti céllal) már bevett módszer. Az eljárás hozzáférhetősége, a munkatér 
méretnövekedése és az új alapanyagok már megengedik, hogy nem csupán az implantátumok, hanem azok beültető 
eszközei is készülhetnek ilyen módszerrel, ráadásul olyan részleteket is tartalmazhat az eszköz, melyeket hagyományos 
gyártástechnológiákkal kidolgozva jóval költségesebb és hosszadalmasabb lenne az eszközgyártás. Előadásunkban a 
TENSOFIX térdszalag rögzítő rendszer műszerparkjának fejlesztésekor használt eljárást ismertetjük.

A-0086
Röntgensugár nélküli intramedullaris navigácós célzás flexibilis fúróval

Kádas István1, Kocsis András2, Mécs Zoltán2, Földi Márta2, Kádas Dániel3

1Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Ortopédiai Osztály; 2Péterfy Sándor Utcai Kórház–
Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest; 3Innosynth-KDS Kft.

CÉLKITŰZÉS: A reteszelt velőűrszegezés a hosszú csöves csontok: femur, tibia, humerus, töréseinek legkedveltebb 
módszere. A proximalis vég csavarozását a szeghez rögzített célzóval végezzük. A distalis reteszelés okozza a legtöbb 
problémát. Számtalan megoldás született, de egyik sem váltotta be maradéktalanul a hozzá fűzött reményeket. A 
legtöbb esetben szükség van a képerősítő használatára. Az előadásban az új találmány cadaver kísérleteit mutatjuk 
be. A distalis célzást egy intramedullarisan vezetett navigációs fúró segítségével érjük el. MÓDSZER: Munkacsoportunk 
egy új módszert fejlesztett ki, amelynek alapelvét már bemutattuk, amivel lehetővé válik a képerősítő használata 
nélküli distalis reteszelés. A találmány lényege egy kanülált velőűrszeg, melynek distalis furatai ferdén futnak, vagyis 
a hossztengellyel hegyes szöget zárnak be. Az egyik furatban menet található, melybe egy kanülált, fejnélküli, 
úgynevezett vezető csavart helyezünk be. A flexibilis, navigációs fúró a kanülált részen végighaladva eljut a ferde furatig, 
majd a furatba helyezett csavar kényszeríti, hogy a fúró hagyja el a szeget és belefúródjon a medialis corticalisba. Egy 
megfelelő méretű kanülált fúróval, az előbbi fúró vezetésével, ellenirányban átfúrjuk a medialis corticalist, mely furat 
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a velőűrszeg ferde lyukához vezet. Eltávolítva a navigációs fúrót és a vezető csavart, a medialis oldal felöl vezetett 
fúróval átfúrjuk a túlsó corticalist is. Az így képzett lyukba egy csavarral rögzítjük a distalis célzót. A többi, szintén ferde 
síkban vezetett furatokba, szögstabilitást biztosító, neutrális HLS csavarokat helyezünk be. A célzót eltávolítva a vezérlő 
lyukba is neutralizációs, szögstabilitást biztosító HLS csavar kerül. EREDMÉNYEK: A módszer prototípusa elkészült, 
melyet műanyag, illetve cadaver csontokon tesztelünk. Az elv működik. A célzó megfelelő, a neutrális HLS csavarok 
nagy stabilitást biztosítanak. KÖVETKEZTETÉS: A kutatócsoport tervei szerint a klinikai engedélyeztetés után, valamint 
a próba széria legyártását követően, próba műtéteket végzünk, melyek eredményéről beszámolunk.

A-0116
A DHLS csavar szerepe a járásképesség (átmeneti?) megőrzésében és az általános állapot 
javításában combnyaktörések ellátása során

Kocsis András1, Mécs Zoltán1, Kádas István1, Kádas Dániel2

1Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest, 2Innosynth-KDS Kft.

CÉLKITŰZÉS: az öregedő társadalmak egyik komoly traumatológiai problémája a combnyaktörés definitív kezelése. Évek 
óta vita zajlik a szakmában, hogy – tekintettel a törés jellegére – a primer protézis beültetés vagy a csontegyesítő műtét 
a hosszú távon is jó eredményt biztosító eljárás. A DHLS (Dinamikus HLS) rendszer biztonságosságát a korábbiakban 
már közzétettük. Mostani kutatásaink (az eltelt több éves alkalmazási időszaknak megfelelően) már a hosszú távú 
eredményeket tükrözik. Csökkent-e a necrosis aránya? Emelni tudtuk-e a hosszú távú túlélést, illetve a járóképességet. 
MÓDSZER: mint azt korábban bizonyítottuk, a DHLS csavar stabilitása jóval meghaladja a korábban alkalmazott, 
kislemezzel kiegészített kettős kanülált csavarok statikáját. Ennek megfelelően a primer instabilitás kialakulása 
beteganyagunkban gyakorlatilag elhanyagolható. Ezzel ellentétben hosszú távon a combfej necrosis aránya csökkent, 
de a várt értékektől elmarad (ugyanis a törés gyógyulása továbbra is vérellátási, nem pedig statikai problémának 
tekintendő!). Ugyanakkor a hosszú távú eredmények összegzésekor más, eddig nem vizsgált előnyökre derült fény. 
EREDMÉNYEK: Általánosságban elmondható, hogy a combnyaktörött betegkör általában már a vizsgálatok pillanatában 
is rossz általános állapotú, számtalan kísérőbetegséggel terhelt. Ennek megfelelően a primer totál protézis ritkán, a 
hemiarthroplastica is csak alacsony számban vihető ki. Járásképesség hiányában a beteg hosszas előkészítésétől sem 
várhatunk jobb állapotot, így sok esetben a Garden III és IV csoportba tartozó sérülteket is DHLS rendszerrel operáltuk. 
Noha a necrosis kialakulása továbbra is fennálló probléma, a DHLS csavarral operált betegek jóval nagyobb része volt 
követhető a kontrollvizsgálatok alkalmával, illetve kezdődő combfej necrosis esetén is járóképesek maradtak. Ennek 
megfelelően a korábban (primer sérüléskor) arthroplasticára alkalmatlan betegek körében – hosszú távon – magasabb 
arányban végeztünk sikeres, szövődménymentes szekunder protetizálást. KÖVETKEZTETÉS: a DHLS rendszer stabilabb 
szintézist biztosít a korábbi módszereknél, de vérellátás hiányában a necrosis problematikáját csak részben oldja meg. 
Kimutatható azonban, hogy a stabilitásfokozásnak köszönhető járásképesség fenntartásával a posztoperatív időszakban 
az eredetileg rossz állapotú betegcsoport jól rehabilitálható, és necrosis esetén a szekunder, nagyobb beavatkozásra 
nagyobb arányban előkészíthető, így a hosszú távú panaszmentesség és túlélés jelentősen növelhető.

A-0087
A ‚Virtual Fracture Clinic’ rendszer bevezetése osztályunkon

Prédl András
Western Isles Hospital Orthopaedic Department Isle of Lewis UK

Tradícionálisan az Egyesült Királyságban a sürgősségi ambulancián megjelent sérülteket, akik nem igényelnek 
azonnali ellátást, traumatológiai szakrendelésre (fracture clinic) utalják be, ami minden osztályon jellemzően 
hétköznap délelőttönként zajlik. Ezek a rendelések gyakran hektikusak és nehezen uralhatóak a magas betegszám 
és kevés szakorvos miatt, negatív élményt jelentve a betegeknek és klinikusoknak is egyaránt. Az előbbiekben 
említett problémák orvoslására született meg a ‚ Virtual Fracture Clinic ‚ rendszer, melynek során már a sürgősségi 
ambulanciáról a sérültek egy csoportja további kezelés és kontrollvizsgálat szükségessége nélkül közvetlenül 
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elbocsátható, a szilárd evidenciákon alapuló protokollok segítségével. A sérültek további része az elkészített 
képalkotó eljárások valamint a rendelkezésre álló dokumentáció alapján elbocsátható, vagy szakrendelésre behívandó 
kategóriákra osztható. A szerző előadásában ismerteti a rendszer működését, előnyeit, valamint az osztályán a 
rendszer bevezetése óta elért eredményeit.

A-0113
A MAGIC mágneses velőűrszeg célzás fejlődése és legújabb műtéti tapasztalatai

Kocsis András, Kovács Péter, Mécs Zoltán, Tóth Ferenc
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

CÉLKITŰZÉS: a hosszú csöves csontok diaphysis törésének leggyakoribb műtéti ellátása velőűrszeggel történik. 
Általános problémát jelent a szeg distalis, vagyis bevezetési ponttal ellentétes retesz hornyainak felkeresése, amely 
leggyakrabban Röntgen képerősítővel történik. A módszer gyakran nehézkes, valamint komoly sugárterhelésnek 
teszi ki a műtétben résztvevő személyzet valamennyi tagját. MÓDSZER: a sugárterhelés kiküszöbölésére számos 
módszer született az utóbbi években. Az összehasonlító elemzések alapján, - amelyek mind a műtéti időt, kivitelezési 
nehézségeket és felmerülő költségeket figyelembe vették - az elektromágneses célzás bizonyult a legmegfelelőbbnek. 
Mivel első generációs MAGIC kábeles célzó már sok esetben bizonyított, a műtéti tapasztalatokat és esetleges felmerült 
problémákat elemezve elkészült a rendszer harmadik, immáron kábel nélküli, maximális pontosságú változata, 
amelyet több esetben is sikerrel alkalmaztunk. EREDMÉNYEK: a harmadik generációs, módosított MAGIC velőűrszeg 
célzó jelentősen csökkenti az intraoperatív sugárterhelést, továbbá a műtét gyorsabbá, egyszerűbben kivitelezhetővé 
válik. Tanulhatósága egyszerű, nem igényel külön személyzetet vagy nagykiterjedésű, nehezen kezelhető eszközöket. 
KÖVETKEZTETÉS: az egészségügyi személyzetet érő, műtét alatti sugárterhelés problematikája és mennyiségének 
csökkentése immár számos országban elsőrendű szempont. A MAGIC célzóval ez könnyen megoldható, továbbá a 
műtéti eljárás is gyorsabbá, egyszerűbbé és biztonságosabbá tehető. Előadásunkban a rendszer fejlesztésének elveit és 
gyakorlati felhasználását kívánjuk bemutatni.

A-0112
Distalis felkarcsont törések ellátása poliaxialis szögstabil lemezzel

Kocsis András, Mécs Zoltán, Tóth Ferenc
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

CÉLKITŰZÉS: az ízületet érintő distalis humerus törések ellátása általában sürgős, nehezebben kivitelezhető, 
több embert igénylő műtéti folyamat. Az általánosan használt rekonstrukciós, LC-DC lemezek modellálása és a 
kisebb törtdarabok megfelelő rögzítése a hagyományos technikákkal sokszor elhúzódó, olykor kivitelezhetetlen 
feladat. MÓDSZER: a distalis humerus ízületi töréseinek rekonstrukciójában - az anatómiai repozíció szükségessége 
mellett - a Jupiter elv érvényesül. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kialakított poliaxiális szögstabil, anatómiailag 
preformált lemezek alkalmazásra kerültek az említett törések műtéti ellátása során. Az ellátás így jóval egyszerűbbé 
vált, tekintettel arra, hogy a preformáltság miatt modellálás nem szükséges, továbbá a szögstabilitás megbízhatóan 
növeli a posztoperatív stabilitást. EREDMÉNYEK: a VDH lemezek intra- és extraarticularis változatainak tulajdonságai 
miatt, az amúgy is nehéz műtéti ellátás során jelentősen csökkenthetőek a metódus nehézségei, úgy mint az 
implantátumok modellálása illetve a monoaxiális szögstabil rendszerek használata során felmerülő rossz, vagy nem 
ideális csavarvezetési irányok. KÖVETKEZTETÉS: a poliaxialitásnak megfelelően a sebésznek nagyobb szabadsága nyílik 
az implantátumok ideális helyének megválasztása során. Műtéti tapasztalataink alapján a VDH rendszer a distalis 
humerus törések ellátásában biztonsággal, a korábbi rendszerekhez képest kevesebb nehézséggel alkalmazható. 
Előadásunkban a rendszer alapelveit, gyakorlati alkalmazását és klinikai eredményeit kívánjuk bemutatni.
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5. Rémálmok a traumatológiában – hibák, 
tévedések

2016. szeptember 02. | 11:00-12:30 | Terem: Hevesy terem

A-0236
A magyar traumatológia története

Fekete Károly
Debreceni Egyetem

A traumatológia gyökerei. A magyar traumatológia történetéről neves orvos történészek, kiváló baleseti sebészek, 
többek között Hőnig Vilmos, Berentey György, Renner Antal, Ács Géza sebészeti lapokban, a Magyar Traumatológus 
Társaság lapjában, évkönyvében jelentettek meg szívet melengető, sokszor nem kevéssé izgalmas történeteket, 
eseményeket, anekdotákat. Számomra csupán össze kellett gyűjteni ezekből a forrásokból néhányat, ismertetve 
szakmánk hazai történetének fontosabb állomásait. Miskoltzy Ferentz 1742-ben írt könyvével kezdve, Lumniczer 
Sándor hadisebészetén át Balassa János és Markusovszky Lajos történelmi jelentőségű munkáin keresztül jutunk el 
az Uzsoki utcai kórházba, az első magyar traumatológiai osztály színhelyére! Máris elérhető távolságra vagyunk Hedri 
Endre 1928-ban ismertté váló tevékenysége, az 1940-ben létesült Magdolna Baleseti Kórház, később Koltói Anna 
kórház történetéig. Az 50-es években Budapesti Orvostudományi Egyetem III. sz. Sebészeti Klinikáján Elischer Ernő És 
Dániel Elemér már igazi baleseti sebészeti vezetők voltak.

Az Országos Traumatológiai Intézet születése. Az 1951-es egyetemi tanácsülés döntése után 1956-ban jött létre az 
Országos Traumatológiai Intézet, 1962-ben pedig az OTKI Első önálló Baleseti Sebészeti Tanszéke. Ennek az időszaknak 
a legkiválóbb és legismertebb orvosai Szántó György, Hőnig Vilmos, Ravasz János, majd az intézetet vezető Manninger 
Jenő, később Renner Antal voltak.

A magyar traumatológiai hálózat, egyetemi tanszékek létrehozása. A múlt század 60-as éveiben szervezte a fenti 
intézet azt az országos traumatológiai hálózatot, amelyet nyugat Európa számos országa példaképnek és követendő 
mintának tekintett. 1984-től sorra alakultak meg az egyetemek traumatológiai tanszékei, először Budapesten, majd 
1987-ben Debrecenben, 1990-ben Szegeden és 1995-ben Pécsett. Az intézet és egyetemi centrumok mellett az 
országosan kiépült traumatológiai hálózatot olyan nagy múltú szakemberek vezették, és tartották magas szakmai 
szinten, mint Csathó Péter Miskolcon, Kabay László Székesfehérváron, Patkós Imre Győrben, Forgon Mihály és Pellet 
Sándor Debrecenben, Bodosi Mihály Kaposváron, hogy csak néhány nevet említsek. 

A hazai baleseti sebészet történeti visszatekintése nem lehet teljes egy kongresszusi összefoglalóban, még egy 
hosszabbra nyúló előadásban sem, de ízelítőt adhat szép szakmánk közeli és távoli történetébe mindazoknak, akik azt 
hivatásuknak választották.

A-0140
Implantátum szövődmények okai és formái

Simonka János Aurél, Gárgyán István, Süveges Gábor, Horváth Attila, Körmöndi Sándor, Varga Endre
SZTE Traumatológiai Klinika, Szeged

CÉLKITŰZÉS: a szerzők az implantátum szövődmények sebészi és technikai okaira szeretnék felhívni a figyelmet, 
különös tekintettel arra, hogy e szövődmények egy jelentős része megelőzhető, másrészt megfelelő sebészi 
módszerekkel és korszerű technikát alkalmazva eredményesen kezelhetők. ANYAG ÉS MÓDSZER: a szerzők 
összefoglalják az implantátumok szövődményeinek okait:1. sebészi, 2. biomechanikai, 3. újabb trauma, túlterhelés, 4. 
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lágyrészkárosodások, 5. fémérzékenység, 6. tervezési vagy anyaghiba okozta károsodásokat, azok klinikai megjelenési 
formát és a kezelések lehetőségeit. A biomechanikai okok között szerepelhet a megváltozott biomechanikai terhelés 
jut, a merev rögzítés mellett a rugalmasabb vagy osteoporosis miatt meggyengült csont szakaszon nagyobb stressz 
érvényesül, a protézislazulás instabilitása pedig kóros mozgást és terhelést jelent. EREDMÉNYEK: a töréskezelés hibás 
megválasztása, a nem megfelelő implantátum választás, a túl gyenge, vagy rövid lemez alkalmazása, a hibás technikai 
kivitelezés, a nem korrekt repositio, az elégtelen stabilitás, a rosszul, hibásan behelyezett lemez, csavar lehet az 
implantátum szövődmény oka. Szerepet játszhat a szövődmény kialakulásában, hogy a rögzítő rendszer stabilitása nem 
megfelelő, az osteoporosis, a keringészavar és az infekció. A szerzők a különböző implantátum szövődmény klinikai 
esetek bemutatása mellet azok sebészi megoldására is példákat mutatnak be. Következtetés: A szerzők az esetek 
számának növekedése miatt fontosnak tartják a periimplantatorikus és periprotetikus törések sebészi ellátására való 
felkészülést intézményi és egyéni szakmai szinten egyaránt.

A-0085
Adductor csatorna szindróma – az elfeledett alagút

Csábi András
MHEK Honvédkórház, Általános Traumatológia

Negatív MR lelet, többszörös negatív artroszkópia, nem múló panaszok - jellemző anamnézisű beteg. A comb adductor 
csatornájában futó n. saphenus leszorításos kórképe a múlt század közepe óta ismert betegség. A mozgásszervekre 
centrált figyelmünk több esetben felesleges műtétnek teszi ki a beteget, pedig néhány egyszerű fizikális vizsgálattal 
diagnózishoz juthatunk, ha gondolunk a kórképre. Néhány eset bemutatásával szeretném felhívni a figyelmet erre a 
nem gyakori, könnyen eltéveszthető alagút szindrómára. 

A-0106
Ne az ügyvéd tudja jobban! Trombózisprofilaxis aktualitásai, hibái a traumatológiában

Korcsmár József1, Farkas György2

1Korcsmár Kézsebészeti Kft. Szombathely; 2Pharmakadémia Kft. Szombathely

CÉLKITŰZÉS: Előadásunk célja a traumatológiai trombózisprofilaxissal kapcsolatos irányelvek újdonságainak 
összefoglalása, az ellentmondások, érdekes tények, az előfordult műhibaperek során feltárt hibák, hiányosságok 
bemutatása, a leggyakoribb veszélyek elemzése. ANYAG ÉS MÓDSZER: A szerzők az István Lajos alapította szombathelyi 
trombózis klub tagjaként naprakészen követik a trombózisprofilaxis aktualitásait. A legutóbb megjelent nemzetközi 
és magyar irányelvek előírásaira építve bemutatják az ellentmondásokat, a megjelent közlemények, lezajlott perek 
során feltárt hibákat. Elemezték a kezelés során a sebészre váró nehézségeket, a leggyakoribb hibalehetőségeket. 
Az eredmények illusztrálására saját beteganyaguk már korábban feltárt adatait, tanulságait is felhasználták. 
EREDMÉNYEK: A traumatológiai beteg, általánosan elmondható, hogy magas trombózis kockázattal bír. A közismert 
tény ellenére számos esetben történik hibás profilaxis, alul-dozírozás, nem kellő ideig folytatott kezelés. Hiba az 
egyéni kockázatfelmérés elmulasztása, az irányelvek illetve a gyógyszer alkalmazási előírások, finanszírozási elvek 
téves értelmezése, ezek következményeként nem kellő hatékonyságú profilaxis. Magyarországon sem egységes az 
anticoagulált sérültek ellátási stratégiája. KÖVETKEZTETÉS: Az adatok kielemzése alapján nyugodtan állíthatjuk, hogy 
az irányelvek, gyógyszer alkalmazási előírások ismerete mellett elengedhetetlen azok egységes értelmezése is. A 
feltárt, egy két esetben perrel is végződött hibák elemzése tanulságul szolgálhat mindenkinek.
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A-0043
Iatrogén lágyrészdefektusok lebennyel történő fedése

Mester Sándor, Kandár Zoltán
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Mozgásszervi Sebészeti Centrum,  
Traumatológiai Osztály

A traumatológiai műtéti beavatkozások tervezése során néha nem elegendő közvetlenül a kezelendő sérülésekre 
koncentrálni, hanem olyan módosító faktorokat is figyelembe szükséges venni, melyek a szövődmény bizonyossággal 
való bekövetkezését vetítik előre. A végtagokon a leggyakoribb ilyen szövődménnyel fenyegető probléma a sérült 
tájék vérellátásának zavara. Ez fennállhat a beavatkozás előtt, azt a műtéti beavatkozás ronthatja, de maga a műtét is 
előidézheti. Eseteink közül kiemeljük a súlyosan érbeteg végtagon elvégzett nyílt feltárásos pylon-törés lemez rögzítése 
utáni szövődmény kontrollját több lépcsőben végzett suralis lebeny fedéssel, és a helytelenül megválasztott könyöktáji 
feltárás miatt kialakult lágyrészvesztés kezelését latissimus lebennyel. Az egyre kritikusabb medikolegális környezetben 
a körültekintő műtéti tervezés nem hangsúlyozható eléggé. Akár kisebb tévedés is szövődmény-lavinát indíthat el, 
mely teljesen nem korrigálható. Bemutatott eseteink ennek elkerülésében segíthetnek.

A-0195
Hátsó vállficam – a klasszikus tévedés

Börner Orsolya, Kromek Lóránd
PTE ÁOK KK Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

CÉLKITŰZÉS: Típusos etiológiájú, mégis diagnosztikai hibához vezető hátsó vállficamot szenvedett beteg esetének 
ismertetése. ANYAG ÉS MÓDSZER: 69 éves multimorbid férfibeteg, aki élete első epilepsziás rosszulléte kapcsán 
került sürgősségi ellátó helyre. Vizsgálatakor a beteg jelezte bal vállának fájdalmát, mely miatt traumatológus látta, 
fizikális vizsgálat és röntgenfelvétel alapján a humerus proximalis végének törése miatt konzervatív kezelést javasolt. 
A beteg kontrollvizsgálataira más intézetben került sor, majd 3 hónappal sérülését követően jelentkezett ismételten 
Klinikánkon, mivel fájdalma nem szűnt, vállmozgásai gyógytornát követően sem javultak. Az ekkor elvégzett CT 
vizsgálat inveterált hátsó vállficamot igazolt reverz Hill-Sachs lézióval. Intraoperatív döntés alapján, a rotátorköpeny 
várható rossz funkciója miatt reverz vállprotézis beültetése történt. A beteg a protetizálást követően jó funkcióval 
gyógyul, azonban jogi lépéseket tett az ellátó intézmény felé. KÖVETKEZTETÉS: Az eset tanulsága, hogy bár tudjuk és 
oktatjuk a hátsó vállficam típusos kialakulását és jeleit, mégis tévedünk, aminek mind a beteg gyógyulása, mind az 
ellátó intézmény és orvos tekintetében messzemenő következményei lehetnek.

A-0209
Csípőprotézis beültetésekor észlelt arteria sérülések

Tóth Gyula1, Barta László1, Németh Jenő1, Mátyási Dániel1, Németh Attila1, Tóth Ferenc1, Hangody László2

1Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest, 2Uzsoki Utcai Kórház

Az irodalmi adatok szerint a csípőprotézis beültetés kapcsán létrejövő érsérülések viszonylag ritkák, 0,08-0,3%-ban 
fordulnak elő. Ennek ellenére ezen sérülés típusnál a vérzés és az elzáródás – mint leggyakoribb szövődmény – 
katasztrófális következményekkel járhatnak. Az elmúlt 4 évben 6 arteria sérülés ellátását végeztük. Két esetben az 
a. femoralis communis, két esetben az a. profunda sérülés és két esetben az a. femoralis thromboemboliája miatt 
történt az ellátás. Valamennyi esetben a műtét napján történt az érsérülés ellátása. Halálos szövődményt nem 
észleltünk, végtag elvesztés nem volt. Az irodalom szerint az anatómia pontos ismerete, a kíméletes műtéti technika, a 
preoperatív diagnosztika fontos ezen szövődmények elkerülésében.
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A-0177
Lemeztörések okainak vizsgálata distalis lábszártörések műtéteit követően – implantátum 
vagy sebésztechnikai hiányosságok?

Balázs Péter1, Tihanyi Dávid1, Rábai Kálmán1, Léderer Szilvia2, Flóris István1

1Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest;  2Semmelweis Egyetem 
ÁOK

A distalis lábszártörések műtéti kezelésében az utóbbi években a szögstabil lemezes rögzítések szinte egyeduralkodóvá 
váltak. A szövődmények, ezen belül az implantátum töréseinek relatív magas száma miatt szükségessé vált az 
alkalmazott módszer áttekintése. Megvizsgáltuk az elmúlt évek lemezzel rögzített distalis lábszártöréseinek 
dokumentációit és képi anyagait, értékeltük az elvégzett szintéziseket, magyarázatot kerestünk a lemeztörések 
okaira. 2014. január és 2015. december között 106 szögstabil lemezes rögzítést végeztünk Intézetünkben, két gyártó 
implantátumaival (5 illetve 101 eset). Implantátumtörést 10 alkalommal észleltünk. A lemeztörések okaként az 
implantátum hibája mellett felmerült az elégtelen szintézis, a rossz betegvezetés, illetve a betegcomplience szerepe 
is. 4 esetben nem találtunk egyértelmű másodlagos okot, 6 esetben pedig oki faktorként felmerült a fibula elégtelen 
szintézise, a terhelés korai megkezdése is. A mechanikai szövődmények magas aránya azt mutatja, hogy az alkalmazott 
implantátum kevéssé megengedő az osteosynthesisben hagyott véletlen vagy kényszerű hibákkal szemben, a beteg 
együttműködésének elérése nélkülözhetetlen ezen implantátum alkalmazása során.

MTT - TRAUMA SZEKCIÓK - 09.02.



Magyar Traumatológia • Ortopédia • Kézsebészet • Plasztikai Sebészet • 2016. 59. Supplementum134

6. Primer és secunder töréskezelések

2016. szeptember 02. | 12:45-14:15 | Terem: Szent-Györgyi terem

A-0094
A combnyaktörések kezelésében a G-kompakttal végzett synthesisek késői eredményei 
(Gera féle kompressziós penge)

Gera László, Pócs Levente, Takács Károly, Kerekes Lajos
Bács-Kiskun Megyei Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály

CÉLKITŰZÉS: A combnyaktörések egyszerűbb, de legalább olyan biztonságos kezelése, mint a korábbi módszer (kettős 
kanülált csavar). MÓDSZER: A fektetés extenziós asztalon, hanyattfekvő helyzetben. Képerősítő alatt, fedett repositiót 
végzünk, majd a nagytompor alatt lateralisan 1-1,5 cm-es metszésből egy vezetődrótot helyezünk a combnyak 
tengelyébe a subcondylaris határig, majd méretvétel után a 11 mm-es kanülált fúróval csak a corticalist nyitjuk meg 
és a vezetődróton át, nyitott állapotban (6 mm-re kinyitva) a kompressziós spirálpengét (a „G”-kompaktot) a speciális 
csavarhúzó segítségével, apró ütögetéssel a subcondylaris határig behelyezzük. Képerősítővel ellenőrizzük a helyzetet, 
majd a csavarhúzóval a rendszert zárjuk (ezzel a törési rést szűkítjük, illetve a két törtvég között kompresssziót hozunk 
létre). A vezetődrótot eltávolítjuk, majd kesztyűujj drain felett egy öltéssel a műtéti területet zárjuk. Eredmények: 
2006-2015. között 1080 kompressziós penge beültetés történt osztályunkon. A 1080 betegből 97 esetben került sor 
az implantátum eltávolítására és CEP behelyezésére a kialakult fejnecrosis vagy álízület miatt (revisiós ráta: 8,9%). A 
97 esetből csaknem minden eset Garden IV. típusú törés volt. Az eddigi tapasztalataink nagyon jók. Megerősítették 
a biomechanikai vizsgálatok során tapasztalt eredményeket. A betegek műtét után különösebben nem éreznek 
fájdalmat a törés területén elért kompresszió következtében (a törésben nincs mozgás). Bátran mobilizálhatók. Az 
általános állapot és a szociális helyzettől függően 2-3. posztoperatív napon haza engedhetőek. Következtetés: A műtéti 
idő jelentősen lecsökkent (7-10 perc). A többi módszerhez képest a lehető legegyszerűbb a szükséges műszerkészlet 
(egy vezetődrót, egy 11 mm-es kanülált fúró, egy speciális csavarhúzó, kalapács + az implantátum), mind az 
implantátum, mind a kórházi ápolás költsége kevesebb. A betegeknek a posztoperatív első naptól kezdve minimális 
fájdalmai vannak, ezért zavartalan a korai mobilizálás és az emisszió. Ajánljuk a módszert a Garden I-II-III, valamint a 
rossz állapotú betegeknél, Garden IV. törések esetén a combnyak csavarozás alternatívájaként.

A-0139
Audit csípőtáji törést szenvedett betegek ellátásáról az SZTE Traumatológiai Klinikáján és 
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetében

Gábor Gyöngyi
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Traumatológiai Klinika, Aneszteziológiai és 
Intenzív Terápiás Intézet

Az auditunk célja az, hogy felmérje a csípőtáji törés (AO 31 A és B típusok) miatt hospitalizált betegek ellátását, 
mennyire felel az meg a nemzetközi normáknak, illetve mely pontokon kell javítanunk. Az adatainkat retrospektíven 
gyűjtöttük 2015. január elseje, illetve 2015. március 31-e közötti kórlapokból, melyeket az SZTE Traumatológiai 
Klinika AOTrauma adatbázisa alapján kerestünk ki. A vizsgált időszakban összesen 56 beteg került felvételre, 
melyből 50 beteg adatait tudtuk feldolgozni. 3 esetben nem történt operáció a betegek preterminális állapota vagy 
súlyosan dekompenzált belszervi betegségei miatt. 47 (100%) operációt vizsgáltunk. A betegek demográfiai adatai a 
következőek: az átlag életkor 76,3 év; 16 (34%) férfi illetve 31 (66%) nőbetegünk volt. Döntő többségük ASA II (21 
fő-44,7%) illetve ASA III (18 fő-38,3%) csoportba tartozott az aneszteziológiai rizikó tekintetében. Átlagosan 49,9 óra 
telt el a felvételtől az operációig. 16 (34%) fő a felvételtől számított 24 órán belül műtőbe került, további 14 (30%) 
48 órán belül. 17 (36%) beteg több mint 48 órát várt a műtétre. A késés okait vizsgálva azt találtuk, hogy 10 (21%) 
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betegnél a késedelem a műtéti kiírásból adódott, a dokumentációk alapján aneszteziológiai előkészítésük 24-48 órán 
belül megtörtént. 1 (2,1%) beteg először nem egyezett bele az operációba. 6 (12,8%) betegnél korrekciót igénylő 
coagulopathia, kardiális dekompenzáció, rosszul kontrollált diabetes mellitus, aktív antibiotikus terápiát igénylő 
fertőzés állt a késedelem hátterében. 41 (87,2%) műtét 20 óra előtt kezdődött, további 6 (12,8%) kezdődött 20 óra után, 
de 22 óra előtt. 40 (85.1%) betegen intramedullaris rögzítést végeztek, 3 (6,4%) esetben combnyak csavarozás történt, 
4 (8,5%) cervicocapitalis protézist ültettek be. Betegeink 83 %-a részesült preoperatív antibiotikum profilaxisban. 
Anesztézia módja 14 (29,8%) esetben neuraxiális blokád volt, 19 (40,4%) esetben általános érzéstelenítés, 12 (25,5%) 
beteg az általános érzéstelenítés mellett regionális idegblokkot is kapott. Leggyakoribb intraoperatív szövődménynek 
a hypotensio mutatkozott, betegeink 59,6 százalékánál detektáltunk 100 Hgmm alatti systolés vérnyomás értéket 
vagy 65 Hgmm alatti artériás középnyomást. 4 (8,5%) betegnél 120/min feletti tachycardiát tapasztaltunk. 1 (2,1%) 
betegnél volt szükség intraoperatív vörösvértest transzfúzióra. 10 (21,3%) beteg a közvetlen postoperatív szakban 
az ébredő helységbe került, ahol átlagosan 3 órát töltöttek. A posztoperatív 7. napig 14 (30%) betegnél észleltünk 
szövődményt, melyek közül a leggyakoribbak sebgyógyulási zavar, seroma (5 fő-10.6%), valamint légúti fertőzés (5 fő-
10.6%) voltak. Átlagos kórházi tartózkodás hossza 13 nap volt. 34 (72,5%) betegről állt rendelkezezésünkre mortalitási 
adat, 9 beteget 30 napon belül elvesztettünk, további 3 beteg halt meg 1 éven belül. Az audit eredményei alapján 
látszik, hogy nem érjük még el teljesen a nemzetközi standardokat. Betegeink átlagosan 50 óra elteltével kerülnek be a 
műtőbe. Betegeink mintegy ötöde pedig a késés elfogadhatatlan okai között felsorolt szűk műtői kapacitás miatt vár a 
műtétre. Preoperatív folyadék protokoll hiánya magyarázhatja a magas arányban előforduló intraoperatív hypotensiót. 
Aneszteziológusaink az általános érzéstelenítést preferálják a spinális anesztéziával szemben. Örömmel tapasztaltuk, 
hogy az operációk kivétel nélkül a biztonságosnak mondott műtői órákban történtek. Egyetlen beteget sem kellett 
intenzív osztályra felvenni, az ébredő helység kialakítása nagyban javítja a betegbiztonságot. Az ellátó orvosok döntően 
szakorvosok, vagy tapasztalt gyakornokok voltak. A jövőben interdiszciplináris protokollokat szeretnénk kidolgozni, 
hogy ellátásunk gyenge pontjait megerősítsük.

A-0239
Tomportáji törések ellátása Spectrum Trochanter szeggel

Balázs Péter, Kocsis András
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

BEVEZETÉS: az elmúlt évtizedekben a tomportáji törések ellátásában a leggyakoribb módszer az intramedullaris 
szegezés. A technika egyik legújabb fejlesztése az úgynevezett egycsavaros (menetes vagy helikális) szegek kifejlesztése. 
A kevesebb combfejbe vezetett csavar miatt csökken a csontveszteség, ugyanakkor speciális megoldásoknak 
köszönhetően megőrizhető a stabilitás. MÓDSZER: a bevezető szakaszban operált, az egy csavarral (esetleg pengével) 
bíró technika az általában elérhető tomporszegekhez képest csökkentette a combfej terhelés során kialakuló varus 
elmozdulását, csökkent a műtéti idő és vérveszteség is. A speciális csavar-palást kialakításnak köszönhetően rotációs 
instabilitás nem lép fel, valamint a terhelésre jelentkező csavarmozgás – így a szövődmények száma is csökkenthető. 
EREDMÉNYEK: az egycsavaros rendszerekkel – tapasztalatunk alapján – a sliding mechanizmus megtartása mellett 
is csökkenthető a Z-effektus, cut-out jelenség és a másodlagos elmozdulás kialakulásának gyakorisága. A műtéti idő 
(a technika elsajátítása esetén) nem haladja meg a korábban használt módszerekét, így rossz állapotú betegeken is 
biztonsággal alkalmazható. Az egycsavaros kialakítás miatt pontosabb, könnyebben használható célzó rendszer 
vezethető be. Következtetés: tekintettel a irodalom meggyőző adataira és saját tapasztalatinkra, az Spectrum 
Trochanter módszer a tomportáji törések korszerű, ajánlható technikája. Előadásunkban a műtéti ellátás kivitelezését, 
esetleges szövődményeit és az aktuális nemzetközi publikációk eredményeit kívánjuk ismertetni.

MTT - TRAUMA SZEKCIÓK - 09.02.
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A-0240
A Sanatmetal SpectruM Trochanter rendszerrel szerzett tapasztalataink

Tóth Zoltán, Nagy Gábor, Laczó Brigitta, Kovács Rita, Majzik Ernő
Siófoki Kórház- Rendelőintézet Sebészeti Mátrix Osztály, Siófok

CÉLKITŰZÉS: A pertrochanter, és a subtrochanter törések, a leggyakoribb csípőtáji törések közé tartoznak. Az 
osteoporosisnak köszönhetően az időskori előfordulásuk igen magas. A csípőtáji törések magas mortalitással járnak, 
a túlélők életminőségét súlyosan befolyásolja. A műtéti, ápolási és rehabilitációs igény, valamint a szövődmények 
gyakorisága miatt ellátásuk igen költséges. Osztályunkon a pertrochanter töréseket a napjainkban „gold standard”-nek 
számító proximalis femur szegezéssel kezeljük. Az általunk használt rendszerek egyike a SpectruM Trochanter szeg. 
MÓDSZEREK: A SpectruM Trochanter rendszert 2012 óta használjuk osztályunkon. Az elérhető többféle szegek 
közül, a rövid acél szegekkel szereztünk tapasztalatot. A 2012. január 1. és 2015. december 31. között 67 esetben 
került beültetésre az implantátum. Beteganyagunkban 20 férfi, és 47 volt, AO 31 A1-A2 típusú töréseket kezeltünk. 
A subtrochanter típusú törések esetében, ahol a hosszú tomportáji szeg beültetése szükséges, más implantátumot 
használunk. EREDMÉNYEK: Beteganyagunkban mechanikai, szerkezeti problémát az implantátummal nem 
tapasztaltunk. Megfelelő indikáció, implantátum választás és műtéti technika esetén a szeggel technikai probléma nem 
lépett fel. Szeptikus szövődmény nem volt. Mechanikai szövődményt 4 esetben fordult elő. („cut out”) Következtetés: 
SpectruM Trochanter rendszer minimál invazív, kedvező biomechanikai tulajdonságú implantátum. Előnyei az 
antirotáció, dinamizálás, precíz instrumentárium, célzóeszközzel bevezethető stabilizáló Kirschner drótok alkalmazása, 
kanülált rendszer, széles spektrumú szegméret-választék, elérhető titánium ötvözetben is. A betegbarát, orvos barát, 
és nem utolsó sorban gazdaságos technika.

A-0215
NSAID terápia kardiovaszkuláris mellékhatás profilja* 

Szekeres László
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest

A világon mindenütt, így Magyarországon is a nem-szteroid gyulladáscsökkentők (non-steroidal anti-inflammatory 
drugs, NSAID’s) alkalmazásában – nem ritkán indokolatlan – abúzus ismerhető fel. A NSAID terápia hatása 
(fájdalomcsillapítás, gyulladáscsökkentés, lázcsillapítás, stb.) a ciklooxigenáz (cox) enzim gátlásán keresztül fejti ki. 
Közismertté vált a cox enzimek több izoformája, ezek közül is a legismertebb a cox-1 és a cox-2, az enzimgátlás mértéke 
mind a hatás, mind a mellékhatás tekintetében kiemelkedően fontos lehet. A prostacyclin (PGI2) és a tromboxán 
(TxA2) gátlás például a kardiovaszkuláris és a renális mellékhatás kialakulásában játszhat főszerepet. Közismert, 
hogy a brufen származékok – jól ismert – gastrointestinalis (PUB, perfiráció, ulcus, vérzés [bleeding]) kockázata 
kisebb (RR:1.8), pl. ugyanez a naproxen esetében 4.1. Igen fontos kérdés, hogy kardiovaszkuláris (CV) mellékhatások 
tekintetében van-e különbség NSAID-k között. Egy, 754 (350 000 beteg adatainak feldolgozását tartalmazó) 
randomizált, kontrollált vizsgálat metaanalízise alapján arthritises betegek körében CV rizikó alacsony/közepes 
mértékű volt (CV esemény évente ~1%). A coxibok alkalmazása (placebóhoz viszonyítva) CV mortalitást 22%-al emeli 
(RR: 1.22; 1.04-1.44). Súlyos CV esemény diclofenac esetében gyakoribb, bár a mortalitás kockázata nem emelkedett, 
és mindez dózissal összefüggést mutatott, de a rizikó független a fennálló CV betegséggel, vagy annak hiányával. CV 
(miokardiális infarktus, stroke, stb.) rizikójának emelkedését nem mutatott a naproxen és ibuprofen terápia alatt állók 
csoportja. Konkrétan az ibuprofen esetében az EMA szakmai ajánlása által is elismerten (http://www.ema.europa.eu/
docs/hu_HU/document_library/Press_release/2015/05/WC500187108.pdf) naponta legfeljebb 1200 mg alkalmazása 
mellett CV kockázat emelkedés nem tapasztalható. Ennél magasabb (2400 mg) napi dózis esetében egyéb kockázati 
tényezőket vagy minimalizálni, vagy ilyen tekintetben is ki kell válogatni (relatív kontraindikáció). A dexibuprofen 
esetében – utalva a dózisfüggő kockázat emelkedettségre – a napi gyakorlatban alkalmazott 600-1200 mg napi dózis 
esetében érdemi CV rizikó emelkedésre nem lehet számítani, részben azért sem, mert ez az ibuprofen ekvipotens 
dózisa. Együttesen figyelembe véve a felső gastrointestinalis (GI) és a CV kockázat együttes meglétét a dexibuprofen 
használatának alkalmazása előtérbe helyezhető mind a magasabb GI és CV kockázattal rendelkezőknél. 

*Az előadás megtartását a Sager Pharma Kft. támogatta
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A-0040
Subtrochanter femurtörések mechanikai szövődményei és műtéti megoldásai (9 év 
retrospektív analízis)
Bán László
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Baleseti sebészet

CÉLKITŰZÉS: 2007. 07. 01-től napjainkig az MHEK Baleseti sebészetén több mint 250 subtrochantericus femurtörés 
akut műtéti ellátását végeztük. A törések egy része patológiás vagy periimplantáris törés volt, ami az ellátást 
tovább nehezítette. (Jelen előadásban a periprotetikus törésekkel nem foglalkozunk). Egyes osteosynthesisek 
mechanikai szövődményei, törésgyógyulási zavarok miatt további műtétekre kényszerültünk. Jelen tanulmányban 
az Intézetünkben végzett akut műtétek mechanikai szövődményeit vizsgáltuk retrospektív analízissel. MÓDSZER: A 
vizsgálat során a korai és késői mechanikai szövődményeket mutató esetekre fókuszáltunk. Az AO/ASIF, Sensheimer, 
illetve Russel-Taylor törésbeosztást használtuk. Kerestük a primer műtét technikai hibáit. Értékeltük a műtéti repozíció 
illetve az implantátum helyzet minőségét. Meghatároztuk a korai és késői mechanikai komplikációk incidenciáját. 
Kerestük az összefüggést a primer műtét technikai hibái, és a fellépő mechanikai szövődmények közt. EREDMÉNYEK: 
Az intraoperatív szövődmények közt a következők fordultak elő: elégtelen törésrepozíció (túl széles törési rés, jelentős 
ad latus, tengelyhiba, varus alignment, rotatios hiba, végtaghossz hiba), hibás helyzetű implantatum, intraoperatív, 
iatrogén additionalis törés. A késői szövődmények közül kiemelendő az elhúzódó törésgyógyulás, álízület, reteszcsavar 
törés - autodinamizáció, cut out, fejcsavar migratio, secunder redislocatio, implantatum törés, periimplantaris törés, 
szárfájdalom. Ismertetjük a különféle mechanikai szövődmények műtéti megoldásainak lehetőségeit is. Következtetés: 
A subtrochanter femurtörések ellátására a Gamma szegezés - az említett rizikók és szövődmények ellenére - jó 
módszer. Az intramedullaris, lehetőség szerint minimál invazív műtét biológiai, biomechanikai, technikai előnyökkel bír. 
A műtéttechnikai hibák prevenciója alapvető jelentőségű a mechanikai szövődmények incidenciájának csökkentésére.

A-0055
Intertrochanter törések secunder beavatkozásának rizikója
Simon Vaszil, Stojka Vaszil, Sereghy András, Lytvák Vaszil
Ungvári Nemzeti Egyetem

Intertrochanter törések kezelésénél mindig felmerül az impantált fixateur választásának mai mapig vitatott kérdése. 
Randomizált kutatások többségének eredményei nem utalnak egyértelmű előnyre valamely konstrukció részéről. Meta-
analízissel megállapították, hogy az ismételt műtétek többsége primer intramedullaris velőűrsínezés után indikált. 
CÉLKITŰZÉS: másodlagos műtét kockázatának megállapítása intertrochanter törések DHS és intramedullaris fixateur 
alkalmazása esetén. MÓDSZEREK: megfigyelésünk kiterjedt a Kárpataljai A. Novak megyei korház traumatológia 
osztályán 2010 és 2016 között intertrochanter törések okából kezelt 216 páciensre. 230 műtéti beavatkozást végeztünk 
el náluk, köztük 148 esetben intramedullaris fixateur (PFNA, Gamma), és 82 esetben dinamikus csípő-csavar (DHS) lett 
alkalmazva. Preoperatív tervezés több síkú röntgenográfia és szükség esetén CT adatain alapult, AO/OTA sorolásnak 
megfelelően választottuk a műtéthez használt fixateurt. Reoperációk mennyiségének különbségét klinikailag 
jelentősnek az 1% meghaladó számát tekintettük. Reoperációk indikációi közé tartoztak a fixateur instabilitása 
vagy törése, perifixateur törések, combfej aszeptikus lízise, fertőzéses komplikációk, kifejezett haematoma, egyéb. 
Reoperációnak tekintettük a fixateur eltávolítását, rögzítési módszer változtatását, mono- vagy bipoláris endoprotézis 
beültetését, haematoma, gennyesedés feltárása. Kezelésünk eredményeit pácienseink által kitöltött Visual Analog Scale 
(VAS) és European Quality of Life Questionnaire (EQ-5D) álapján értékeltük. 1–3 éves túlélés elemzése Kaplan-Meier 
estimator szerint lett értékelve. Alkalmazott fixateur függvényében reoperációk viszonylagos számadatai Cox multiplex 
regression által lettek értékelve, esetleges külső tényezőkre (kor, nem, ASA sorolás, kognitív zavarok) való tekintettel 
korrigálva. EREDMÉNYEK: elemzett betegcsoportban reoperációra 18 alkalommal került sor. Megállapításunk igazolta, 
az intramedullaris fixateur alkalmazásával műtött páciensek csoportjában gyakoribb a reoperáció – 12 (8,10%), 
ellentétben az internal fixateur alkalmazásával műtött páciensek csoportjához, ahol 6 reoperációra került sor (7,31%). 
Megállapítottuk, hogy a páciensek neme, ASA sorolás értéke, nem befolyásolja a reoperációk rizikóját. A reoperációk 
leggyakoribb indikációja a fixateur telepítésénél ejtett pontatlanságok. KÖVETKEZTETÉS: a műtéti eljárás pontos 
betartása és az implantátumok szigorúan indikált választása, elhelyezése csökkentheti a reoperációk számát.
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7. Sürgősségi ellátás/Traumatológiai sürgősség

2016. szeptember 02. | 12:45-14:15 | Terem: Hevesy terem

A-0002
A Tactical Combat Casualty Care [T-3C] ajánlások 20 éve

Tóth Zoltán
MH Egészségügyi Központ – Sürgősségi Betegellátó Centrum

Az 1993. október 3-4-én, a szomáliai Mogadishuban végrehajtott kommandó akció kudarca nagy megrendülést váltott 
ki az USA közembereiben és hadvezetésében egyaránt. Az azt követő alapos önvizsgálat keretében publikálta Dr. Frank 
K. Butler, az USA Haditengerészetének kapitánya, egykor a Navy SEAL kötelékébe tartozó orvos a Military Medicine 
1996. augusztusi különszámában az eredetileg a különleges műveleti erők számára szánt műveleti sérültellátási 
irányelveket. Az ajánlásrendszer kezdetben jelentősen eltért a polgári életben akkor követett súlyos sérültellátási 
szemlélettől, ami az ATLS™ ’80-as évekre jellemző, akkortájt tulajdonképpen már meghaladott elveit kívánta 
erőltetetten „kivinni az utcára” – mára éppenséggel a katonai tapasztalatok szivárognak vissza a polgári műtőkbe... Az 
ezredforduló új konfliktusai kapcsán a folyamatosan megújuló és bővülő TCCC-ajánlásokat világszerte, széles körben 
adaptálták a hagyományos hadviselést folytató katonai egységek is. A program jelenleg már az American College of 
Surgeons szakmai oltalma alatt is áll, évek óta részfejezete az ATLS™-hez a kórház előtti szakaszban kapcsolódó Pre-
Hospital Trauma Life Support™ civil és katonai verziójának. Az utóbbi évek szaporodó terrorcselekményei kapcsán 
került sor hasonló, de a polgári szféra magas kockázatú ellátói számára íródott irányelv (a Tactical Emergency Casualty 
Care) megalkotására. Az összefoglaló a jól ismert ABCDE-szemlélet taktikai párját jelentő MARCHE-megközelítés 
bemutatása kapcsán mutatja be a civil élettől eltérő súlypontokat és megoldásokat. A bemutató végén megkísérli 
elméletben felvázolni egy adott ellátói szkill bekerülésének feltételeit az ellátói kompetenciába; valamint bemutatja a 
fokozottan invazív beavatkozások (pl. mellkas detenzionálás és cricothyroidotomia) gyakorlási lehetőségeit, melyek – 
az ATLS™-hez hasonlatosan – egyre bonyolultabbá válnak az élőszövetes gyakorlati lehetőség csökkenésével.

A-0187
Sikeres súlyos sérült ellátás záloga a csapatmunka – European Trauma Course (ETC) 
bemutatása

Kassai Tamás, Végh György, Svéd Tamás
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

BEVEZETÉS: Az előadással szeretném felhívni a figyelmet a Magyarországon már 6 alkalommal megszervezett Európai 
Trauma Tanfolyamra (ETC). A súlyos sérült ellátás során észlelt hibák és tévedések 80%-ának hátterében az Emberi 
Tényező zavara áll. Nem a tudás vagy a készségek hiánya, illetve a felszerelés meghibásodása, hanem a nem technikai 
készségek elégtelensége miatt: ezek a viselkedésformák nem állnak közvetlen kapcsolatban az orvosi szakértelemmel, 
a gyógyszerek, illetve az eszközök alkalmazására való képességgel. Ezeket a nem technikai készségeket, csapatmunka 
keretében tanítja ez a tanfolyam. MÓDSZER: A program kialakításában a European Society for Trauma and Emergency 
Surgery (ESTES), az European Society for Emergency Medicine (EUSEM), a European Society of Anaesthesiology (ESA) 
és a European Resuscitation Council (ERC) vettek részt. Az ATLS tanfolyamok vitathatatlan érdeme a standardizált 
és szisztematikus betegvizsgálat úgynevezett „ABCDE” rendszerének kidolgozása és népszerűsítése, melynek célja 
a potenciálisan életveszélyes sérülések mielőbbi felismerése és ellátása az egész testet ért sérülések alapos és 
rendszeres feltérképezése mellett. A tanfolyam egyik újdonsága, hogy a korábban javasolt A, majd, B, majd, C, majd 
D elvvel ellentétben bemutatja, hogy egy jól felkészült csapat, megfelelő vezetés mellett egyszerre horizontális 
szemlélettel az ABCD vizsgálatot és terápiát egyszerre tudja elvégezni, mely jelentős időnyereséggel, és így gyakran 
életveszélyes helyzet megoldásával jár. 2006-ban volt az első ilyen tanfolyam Európában, folyamatosan fejlődik, nem 
rigid, helyi adottságokat befogadja. Oktató, hallgató arány 1:2, négyfős TEAM-ekben csupán 2 előadást hallgatnak 
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meg, és több mint 30 eset tanulmány keretében gyakorolják a polytraumatizált sérült ellátását. Összerendez, 
nem talált ki „spanyolviaszkot”, csapatvezetőt (teamleadert), és csapatot képez, tanít. Eredmény: nagy öröm, hogy 
egy újabb európai tanfolyam hazánkban elérhető, már több mint 100 magyar kolléga végezte el a 3 napos képzést. 
Következtetés: Szeretnénk javasolni, hogy az alapképzésben megszerzett ATLS tanfolyam után gyakorlott szakorvosként 
ügyelet, műszakvezető főorvosként traumatológusok, aneszteziológusok, sürgősségi orvosok, társszakmák képviselői 
végezzék el a kurzust. A tanfolyam legfontosabb üzenete számomra, hogy a különböző szakmák speciális ismereteit 
csapatmunka elvei mentén összehangolva, együttműködve sokkal sikeresebben láthatjuk el a súlyos sérülteket.

A-0003
A Traumás Eredetű Keringésleállás [TCA] új ellátási szemlélete

Tóth Zoltán
MH Egészségügyi Központ – Sürgősségi Betegellátó Centrum

Az összefoglaló European Resuscitation Council 2015-ös irányelvében megjelenteken alapulva mutatja be a nem-
traumás és traumás eredetű keringésleállás eltérő szemléletét (Sokkolandó ritmus kezelése + Adrenalinnal támogatott 
jó minőségű Mellkaskompressziók vs. Reverzibilis okok gyors és biztonságos felismerése és kezelése). A hivatalos 
ajánláson túlmutatva, néhány „forradalmian új” elképzelést osztva – tovább gondolkodásra serkentési szándékkal – 
azt a provokatív kérdést is fölveti, hogy a gyors, betegágy melletti sürgősségi ultrahangvizsgálati (e-FAST) döntésen 
alapuló, célirányos, damage control mellkasi beavatkozások mellett maradt-e létjogosultsága a zárt mellkason végzett 
külső kompressziónak a traumás eredetű keringésleállás kezelésében.

A-0017
TCA (Traumás Keringésleállás) korszerű kezelése, avagy gyorsaság és hatékonyság=élet…

Hetzman T. László1,2, Sóti Ákos1, Csékó András1, Temesvári Péter1, Gorove László1, Radnai Márton1

1Magyar Légimentő nonprofit Kft.;  2Honvédkórház - SBO

Jelen előadás célja, bemutatni a TCA (Traumás Keringésleállás) mai korszerű ellátási stratégiáját. Az ERC (Európai 
Resuscitatios Társaság) 2015-ös új TCA (Traumás Keringésleállás) ajánlása mellett szeretnénk bemutatni saját auditált 
Légimentő adatainkat is az elmúlt 5 évből. Saját auditált, publikáció alatt álló, adataink alapján a keringésleállásban 
időben és agresszíven elvégzett helyszíni beavatkozásoktól akár 20% feletti ROSC (Spontán Keringés Visszatérés) ráta is 
várható. Az eredmények alapján a TCA (Traumás Keringésleállás) potenciális kiváltó okainak hatékony és gyors kezelése 
a kiadott Légimentő eljárásrend és a hatályos ERC (Európai Resuscitatios Társaság) ajánlás alapján feltétlenül javasolt.

A-0062
Megérte? – Az első ATLS kurzusokon végzett hallgatóink tapasztalatai

Süveges Gábor, Csonka Endre, Kószó Balázs, Varga Endre
Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Traumatológiai Klinika

CÉLKITŰZÉS: ATLS tanfolyamainkon hallgatóink folyamatosan értékelik az egyes modulokat, majd a kurzus végén 
átfogó értékelést is adnak a tanfolyam egészéről. Jelenlegi felmérésünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy a kurzus 
elvégzése után öt-tíz évvel véleményük hogyan változott. MÓDSZER: 2005-2010 között végzett 160 hallgatónknak 
ismét feltettük kérdéseinket, és a SurveyMonkey weboldalt felhasználva értékeltük válaszaikat. Kérdéseinkben 
kitértünk arra, hogy, Magyarországon, vagy külföldön dolgoznak, változtattak-e munkahelyet, továbbra is részt 
vesznek-e sérültek ellátásában, jelenlegi munkahelyükön mennyire elvárás az ATLS tanfolyam megléte, hogyan tudják 
hasznosítani munkájukban, megérte-e számukra a tanfolyam elvégzéséhez szükséges anyagi és időbeli ráfordítás, és mi 
a véleményük arról, hogy 2013 óta az ATLS az ortpédia-traumatológia szakirányú képzés kötelező eleme. A válaszokat 
statisztikailg elemeztük, és összehasonlítottuk a tanfolyam végén adott válaszaikkal. EREDMÉNYEK: Bár a válaszok még 

MTT - TRAUMA SZEKCIÓK - 09.02.



Magyar Traumatológia • Ortopédia • Kézsebészet • Plasztikai Sebészet • 2016. 59. Supplementum140

folyamatosan érkeznek, de máris látható, hogy nincs szignifikáns különbség az akkori és mostani vélemények között. 
Hallgatóink hosszú idő távlatából is fontosnak és hasznosnak tartják a kurzus elvégzését, mely munkájuk során nagy 
segítséget nyújt a sérültek ellátásában. Következtetés: Az ATLS továbbra is igen fontos tényezője a sérültellátásban 
dolgozó kollégák képzésének, melynek hátterét a jól megszervezett kurzusok, és a folyamatosan megújuló tananyag 
biztosítják.

A-0119
Sürgősségi osztály 9 éve a Honvédkórházban – ahogy mi látjuk

Zsiros Lajos, Várhelyi Levente
MH Egészségügyi Központ Honvédkórház

A szerzők 9 év tapasztalatait összegzik. Az ország első ilyen nagyméretű, 1,5 millió lakos ellátásáért felelős sürgősségi 
osztálya magán viseli a sürgősségi szakma kialakulásának és fejlődésének valamennyi gyermek betegségét. Az 
útkeresés számtalan buktatója kísérte és kíséri ma is működését. Megállapítják, hogy egy ilyen fontos osztály a 
huszonegyedik században is magán hordozza a magyar egészségügy minden problémáját elégtelenségét. Folyamatos 
identitáskeresés, felvételi osztály? sürgősségi osztály? alapellátás hiánypóló? szakellátás diagnosztika hiány pótlása? 
A korábban jól működő önálló osztályok képességeinek integrálása nem javítja az ellátás minőségét – ahogy azt 
gondoltuk – hanem folyamatos ellenkezést, ki kit győz le, ki a fontosabb torzsalkodást váltotta ki. Az egy kapus „Y” 
rendszer is érthetetlen. Az elzárkózás a traumás betegek ellátásától a sürgész kollégák részéről számtalan kérdést 
vet fel. Bizonytalanság? Képzési elégtelenség? Félelem a jogi következményektől? Még csak törekvés sem látható 
legalább az alapszintű tudás megszerzése irányába. Kiemelt bérezés sem oldotta meg az állandó elvándorlást, a 
kiégés szindrómát, a folytonos elégedetlenséget. A paraszolvencia probléma köre csak súlyosbítja a szakmák közötti 
feszültséget. A fentebb említett problémákat taglalják a szerzők előadásukban keresve a megoldás lehetőségeit.

A-0120
A sürgősségi szakma és a traumatológia közös „területe”

Balázs József1, Frendl István2, Turchányi Béla2

1Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály,  
2Debreceni Egyetem ÁOK Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék 

CÉLKITŰZÉS: A debreceni Kenézy Kórház sürgősségi ellátó rendszerét elemezzük, összehasonlítva a német-francia, 
az angolszász és az izraeli sürgősségi modellekkel. MÓDSZER: A debreceni trauma centrum a Kenézy Kórház bázisán 
működik, a központ egyben a Debreceni Egyetem Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszéke is. A trauma centrum a 
progresszivitás harmadik szintjén lévő regionális baleseti központ. Ellátási területe Hajdú-Bihar megye és az észak-
alföldi régió. A Kenézy Kórházban működő sürgősségi ellátó rendszer az izraeli modellhez áll a legközelebb. Izraelben 
a sürgősségi osztályon belül sebészeti (Surgery) és belgyógyászati (Internal Medicine) rész van. A Kenézy Kórházban 
a bejáratnál egységes egykapus triage működik, a Canadian Triage Acuity Scale ötfokozatú osztályozási rendszert 
alkalmazva. A sürgősségi ellátó rendszerben a trauma ambulancia és a sürgősségi betegellátó osztály, mely így SBO1 
minősítéssel rendelkezik, egymás mellett vannak. A kettő között került kialakításra az egyszerre két sérült fogadására 
alkalmas shocktalanító, és a sürgősségi műtő. A shocktalanítóban a traumatológus az anaesthesiológussal együtt 
dolgozik. Az összes képalkotó diagnosztika a sürgősségi blokkban van, és gyorsan elérhető. A sürgősségi betegellátó 
osztály alapvetően belgyógyászati sürgősséget lát el. Az általános sebészt, az idegsebészt stb. konzíliumba hívják. 
A trauma aetiológiájú eseteket a baleseti ambulancia látja el. Gyermek sérülteket is a trauma ambulancián kezelik, 
egyebekben a gyermek sürgősségi ellátás a Gyermekgyógyászati Klinikán történik. EREDMÉNYEK: A Kenézy Kórház 
egykapus triage rendszere, belgyógyászati eseteket ellátó sürgősségi betegellátó osztálya, és baleseti ambulanciája 
jó funkcionális egységet képeznek, úgy, hogy közben nem keverednek a belgyógyászati és a baleseti ellátást igénylő 
betegek. Ugyanakkor a komplex esetek ellátásában jól együtt tudnak működni. KÖVETKEZTETÉS: A Kenézy Kórház 
sürgősségi ellátó rendszere, amely az izraeli modellhez hasonlít, elősegíti a komplex, különböző aetiológiájú esetek 
gördülékeny ellátását. Így ezt a modellt javasoljuk más kórházak számára is.
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A-0167
Ittas fejsérültek traumatológiai ellátása

Tihanyi Dávid, Balázs Péter, Rábai Kálmán, Flóris István
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

BEVEZETÉS: A budapesti kijózanító állomások 2013-as bezárását követően megváltozott az ittas sérültek ügyeleti 
beutalásának rendje. 2016-os sürgősségi és akut ügyeleti beutalási rend alapján a traumatológiai ellátást nem 
igénylő ittas sérülteket a mentőszolgálatnak az öt kiemelt sürgősségi osztály egyikére kell szállítania a Központi 
Ágynyilvántartó (KÁNY) elosztása szerint. CÉLKITŰZÉS: Felmérni az egy év alatt traumatológiai ellátásban részesült, ittas 
betegpopuláció mértékének hatását Intézetünk ügyeleti ellátásra. BETEGEK ÉS MÓDSZEREK: retrospektív felmérést 
végeztünk a Baleseti Központ 2015-ös adatbázisa alapján. Vizsgáltuk az ittas fejsérültek intézetbe jutásának módját, 
az elvégzett diagnosztikus vizsgálatokat (fizikális és képalkotó) és az esetleges traumatológiai vagy idegsebészeti ellátás 
szükségességét. Felmértük továbbá az intézetből való távozás módját, esetenként a Központi Ágynyilvántartó (KÁNY) 
alapján illetékes SBO-ra való továbbítást. EREDMÉNYEK: Intézetünk 1.913.167 lakosra ad 3-as progresszivitási szintű 
traumatológiai ellátást. A vizsgált időtartam alatt Intézetünkben a járóbeteg ambulancián megjelent 65.974 sérült közül 
1002 esetben történt ittas fejsérült ellátása. Ebből az intézetbe jutás módja 99%-ban az Országos Mentőszolgálaton 
keresztül történt. A vizsgálatra került betegeknél szinte minden esetben készült koponya CT vizsgálat. Traumatológiai 
és/vagy idegsebészeti ellátás az esetek kevesebb, mint 10%-ban volt szükséges. Tovább szállításra az illetékes SBO-ra 
az esetek 1/3-ban volt lehetőség, mivel a sérültek többsége önkényesen távozott ellátása közben. MEGBESZÉLÉS: 
Az eredmények alapján felmerül az igény szakmai irányelv kialakítására az ittas sérültek ellátására vonatkozóan. 
Jelenleg nem megoldott ezen betegcsoport biztonságos ellátása, megfelelő szakszemélyzet általi felügyelete, a többi 
sérülttől (pl. gyerekek) történő elkülönítése. Ezért az ittas sérültek ellátását az ÁNTSZ beutalási rendjének megfelelően 
a sürgősségi osztályokon kell kezdeni, amennyiben traumatológiai vagy idegsebészeti ellátást igénylő elváltozást 
diagnosztizálnak akkor továbbítható a területileg illetékes traumatológiai centrumba.

A-0131
Az alacsony kockázatú fejsérülések ellátásnak új szempontjai

Kassai Tamás, Kővári Tamás, Kalóz Erika, Gáti Nikolett, Tóth Luca, Papp Szilvia
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

BEVEZETÉS: A fejsérülések 90%-a alacsony kockázatú könnyű sérült, de a polytraumatizált gyermekek (80%) 
a fejsérülésük miatt halhatnak meg. A kórházba felvett 1000 könnyű fejsérültből 1 meghal, 9-nél van szükség 
idegsebészeti teendőre, és 80-nál van CT eltérés. (Felnőttekre vonatkozó adatok: Büki – Szeifert: Neurotraumatológia 
alapvonalai, 2014). A gyermeksérült ellátás egyik leggyakoribb kihívást jelentő feladata a fejsérült gyermekek ellátása. 
A fiatal és már tapasztalatot szerzett gyermeksebész, traumatológus, gyermekgyógyász mindennapi problémája, hogy 
azok közül a gyermeke közül, akik fejsérülés miatt kórházba, járó beteg rendelésre kerülnek kinek, milyen képalkotó 
vizsgálatot kell szervezni, és kit meddig, hogyan kell megfigyelni. Az országban sok gyakran egymásnak ellentmondó 
gyakorlatot találunk. A nemzetközi ajánlásokat figyelembe véve új ellátási szabályokat vezettünk be a kórházunkba. 
Ennek eredményeiről szeretnék beszámolni, és néhány tovább mutató – elsősorban a finanszírozást érintő – javaslatot 
szeretnék tenni. Módszer: Áttekintettük a leggyakoribb hivatkozásokkal rendelkező három nagy nemzetközi ajánlás, 
sokszor egymásnak is ellentmondó közleményeit CATCH (Canadian Assessment of Tomography for Childhood Head 
Injury) CHALICE (Children’s Head Injury Algorithm for the Prediction of Important Clinical Events) and PECARN 
(Paediatric Emergency Care Applied Research Network) szinte mindegyik a kétirányú koponya röntgen teljes elhagyása 
mellett a CT indikációjával foglalkozik. Nem foglalnak állást a megfigyelés helyével és formájával kapcsolatban, 
és egyik sem foglakozik az UH és MR biztosította új lehetőséggel. Az osztályunkon új protokollt vezettünk be, 
meghatároztuk, jelentősen csökkentettük a kétirányú koponya röntgenfelvételek indikációját. Tovább szűkítettük a 
CT használatát. Gyakran jó eredménnyel használjuk az Uh vizsgálatot. Egyre gyakrabban friss sérülés esetében is MR 
végzünk, és elsősorban a bizonytalan panaszok esetében és a kontrollvizsgálatra az MR képalkotást tartjuk az elsőként 
választandónak. Bevezettünk rövid 2 órás megfigyelést a járóbeteg ambulancián, szinte minden fejsérültet két órával 
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a sérülése után újra értékelünk. A szülők számára egyértelmű írásos tájékoztatót készítettünk, ennek felhasználásával 
egyre több gyermeket tudunk otthonában megfigyelni. Az osztályon megfigyelt gyermeke aránya jelentősen csökken, 
és szinte csak a Clinically important traumatic brain injury (ciTBI) sérültek kerülnek. EREDMÉNYEK: A gyermektrauma 
ambulancia került fejsérült gyermeke aránya nem változott 30%, de az osztályra fejsérülés miatt felvett gyermeke 
arányát 7%-kal tudtuk csökkenteni, a röntgenvizsgálatok is csökkentek. A CT vizsgálatok a nemzetközi adatokban 
időnként olvasható 20-50% arányról 1% körülire csökkent. Mindezek mellett nem volt elnézett – nem észlelt – 
térszűkítő intracranialis vérzés. Megemelkedett viszont azon gyerekek száma, akik a sérülés után néhány nappal 
további fejfájás, vegetatív panaszok miatt jöttek vissza hozzánk. Az ilyen esetekben elkészített koponya MR vizsgálatok 
minden esetben negatívak voltak. Ezért további feladatnak látszik a szülők további edukációja, és az otthonában 
történő megfigyelés pihentetés biztosítása, és az iskolai sport és egyéb tevékenységekhez történő sokkal fokozatosabb 
visszatérés. KÖVETKEZTETÉS: Szeretnénk prospektív tudományosan értékelhető, ha lehetséges multicentrikus 
vizsgálattal igazolni az új ellátási elvek eredményeit. Egy másik probléma az esetek finanszírozása, jelenleg a kórházak 
érdeke, hogy egy gyermeksérült minél több napot töltsön a kórházban, hiszen így kaphat magasabb finanszírozást, 
míg a nemzetközi gyakorlatban, a tünetek megszűnése után 6-12- 24 órával elbocsátják a gyerekeket. Szintén nem 
megoldott a diagnosztika és sugárterhelés szempontjából leghatékonyabb MR vizsgálat finanszírozása. Ezek miatt új 
javaslatokat szeretnénk tenni.
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8. Innováció - újszerű megoldások II.

2016. szeptember 02. | 15:15-16:15 | Terem: Szent-Györgyi terem

A-0152
Syndesmosis rekonstrukció Zwipp-plasztikával – kezdeti tapasztalatok

Pajor Sándor, Sztrinkai Gergely, Hardy Géza
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

Az előadás célja, hogy a krónikus syndesmosys sérülések diagnosztikájának és rövid klasszifikációjának rövid 
bemutatását követően egy lehetséges plasztikai megoldást bemutasson. Két olyan beteg esetét ismertetjük, aki 
pronatios-kirotatios sérülést szenvedett el és az állítócsavar eltávolítását követően syndesmolysis alakult ki. Egy 
betegnél pedig elnézett Maisonneuve sérülést követően végeztünk Zwipp-szerinti syndesmosis plasztikát. A technikát 
ismertető eredeti cikk íróinak kedvező eredményeinek nyomán mi is biztató eredményekről beszélhetünk. A reoperált 
betegek panaszmentesen visszatérhettek munkájukhoz. Harmadik betegünk nemrég esett csak át a műtéten, így 
eredményeit csak később fogjuk értékelni. A krónikus syndesmolysis kezelését illetően igen kevés evidencia áll jelenleg 
rendelkezésre. A kevés esetszám alapján nehéz egyértelmű ajánlásokat és protokollokat megfogalmazni. A jelenleg 
ismertetett plasztikai megoldás eredményei felbátorítanak bennünket a módszer folytatására.

A-0160
A keringészavarok káros hatása befolyásolható NSAID-al és pre- és postcondicionálással

Turchányi Béla1, Körei Csaba1, Sógor Viktória2, Németh Norbert2

1Debreceni Egyetem ÁOK, Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék; 2Debreceni Egyetem ÁOK Kísérletes 
Sebészeti és Műtéttani Tanszék 

BEVEZETÉS: A szöveti keringészavarok hatása microrrheologiai paraméterekkel jellemezhető. A végtagok nyílt és zárt 
sérülései különböző keringészavarokhoz vezethetnek, melyek káros hatását számos módszerrel próbáljuk csökkenteni. 
A vértelenítés technikájával végzett tervezett műtétek alkalmas modellek arra, hogy a keringészavarok hatását, 
vagy azok csökkentésének módszereit mérhetővé, vizsgálhatóvá tegyük. Módszer: Vizsgálatainkban tervezett térd-
protézis és keresztszalag pótlás műtétek kapcsán a műtét előtt, a vértelenség után 10 perccel 24 és 48 órával vett 
vérmintákból határoztuk meg a vörösvérsejtek membránstabilitását, deformabilitását és aggregáció képességét. A 
kontroll csoportban (7 beteg) más beavatkozás nem volt. Az NSAID csoportban (5 beteg) a vértelenség felengedése 
előtt 10 perccel, és utána 6 órával 4 mg/tskg Na -Diclophenacot adtunk a szisztémás keringésbe, vénásan. A pre-
postcondicionálás csoportban (5 beteg) a műtét előtti napon 3x15 perces leszorítást alkalmaztunk a felső végtagon 
250 hgmm nyomással, 15- 15 perc szünettel, a műtét alatt pedig a vértelenség felengedése után a mandzsettát 1 perc 
felengedés után további 3x1 percre újra felfújtuk 1-1 perc szünettel. Eredmények: Eddigi vizsgálataink szerint az NSAID 
és a pre- és postcondicionálás a microrrheologiai paraméterek változásában védőhatásúnak bizonyult az átlag 92 perc 
vértelenségi idővel. végzett műtéteknél. Következtetés: A keringészavarok káros hatását csökkenteni lehet a keringés 
helyreállítása előtt alkalmazott NSAID-al és/vagy a keringés fokozatos beindításával. A bíztató eredmények alapján 
tervezzük a vizsgálatba bevont betegek számának növelését, és életkor, valamint műtéti típus szerinti külön vizsgálatát 
is.

MTT - TRAUMA SZEKCIÓK - 09.02.



Magyar Traumatológia • Ortopédia • Kézsebészet • Plasztikai Sebészet • 2016. 59. Supplementum144

A-0171
Új generációs intraartikuláris hyaluronsav készítmény alkalmazása-korai tapasztalatok

Török László1, Vázsonyi Éva2

1SZTE Traumatológiai Klinika; 2Siófoki Kórház-Rendelőintézet

A hyaluronsav chondroprotektív szerepe régóta ismert. Az utóbbi évtizedekben egyre több intraartikulárisan 
alkalmazható hyaluronsav készítmény jelent meg a gyógyászatban. Míg a kezdeti, alacsony molekulasúlyú szerek 
hatásfoka alacsony volt, a második generációs, magas molekulasúlyú készítmények már klinikailag bizonyított biológiai 
aktivitással bírtak. A hatás tartama azonban általában csak néhány hónapig volt egyértelműen igazolható. A harmadik 
generációs, keresztkötésekkel bíró, flexibilis, retinacularis szerkezetű készítmények a nemzetközi tapasztalatok alapján 
már nem csak kiváló hatásfokkal, hanem tartós, több éves hatástartammal is bírnak. Szerzők 2014–2015 között 17 
betegnél alkalmaztak térdízületi arthrosis miatt intraartikuláris injekciós kezelést harmadik generációs hyaluronsav 
készítménnyel. Utánkövetéses vizsgálatukban az eredményeket WOMAC score alkalmazásával értékelték. Bár az 
átlagos utánvizsgálati idő 17 hónap volt, így hosszú távú tapasztalatokról nem beszélhetünk, az eddigi adatok igen 
bíztatóak. Ezek alapján a harmadik generációs hyaluronsav készítmények alkalmazás arthrosisban kifejezetten 
ajánlható. 

A-0114
Sirtalis pántos szögstabil lemez alkalmazása perioprotetikus femur törések esetén

Kocsis András, Melly András, Baranyi György, Vendégh Zsolt, Udvardy Csaba
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

CÉLKITŰZÉS: a hosszú csöves csontok perioprotetikus töréseinek gyakori műtéti kezelése a lemezes csontegyesítés. 
Amennyiben a porotikus csontról van szó, vagy a korábban behelyezett implantátum a velőűrt maximálisan kitölti, 
a csavarok behelyezése nehézzé vagy lehetetlenné válhat. A csavarok számának és stabilitásának csökkenése az 
osteosynthesis egészére destabilizáló hatással lehet, így a hosszú távú prognózis és konszolidációs lehetőség jelentősen 
csökken. MÓDSZER: az utóbbi években általánossá vált a monoaxiális szögstabil lemezes szintézisek alkalmazása. A 
szögstabilitás ugyan fokozza a stabilitást, ugyanakkor a csak meghatározott irányban behajtható csavarok miatt az 
implantátum vagy csontcement gyakran lehetetlenné teszi a megfelelő rögzítés elérését. Kívánatos tehát, hogy a más 
törések kezelésében már bizonyított poliaxiális szögstabil csavarok ebben az esetben is alkalmazhatóak legyenek. A 
Sirtalis lemezek esetében a csavarok 30 fokos térszögben szabadon irányíthatóak, ugyanakkor szögstabilitásukat 
megőrzik. Ennek ellenére is előfordul, hogy a protézis vagy csontcement nem biztosít elég teret a megfelelő stabilitás 
elérésére. EREDMÉNYEK: A Sirtalis lemez a korábban említett problémák kiküszöbölésére felhelyezhető, cerclage-hoz 
hasonló viselkedésű pántokkal rendelkezik, amellyel extraosszeális rögzítés, továbbá kompresszió érhető el. Szatellit 
lemez alkalmazása esetén a stabilitás fokozható, a csavarok iránya még nagyobb szabadságfokban választható meg. 
KÖVETKEZTETÉS: a Sirtalis rendszer biztonsággal alkalmazható a hosszú csöves csontok periprotetikus töréseinek 
ellátása során. A rendszer adottságai miatt (poliaxiális szögstabilitás, pántok és szatellit lemezek lehetősége) a műtét 
egyszerűbbé válik, továbbá a stabilitás is nagymértékben fokozható. Előadásunkban az implantátum alkalmazási 
elméletét és klinikai, intraoperatív eredményeit kívánjuk bemutatni
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A-0115
Az új HLS-LD csavar összehasonlító eredményei külbokatörések ellátásában

Kocsis András1, Kádas István1, Kádas Dániel2, Mécs Zoltán1

1Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest;  
2Innosynth-KDS Kft.

CÉLKITŰZÉS: a korábban külboka törések kezelésében sikeresen alkalmazott disztrakciós HLS csavarok rendszerét és 
eszköztárát a követési időszak eredményeinek, sebészeti tapasztalatainak megfelelően módosítottuk. MÓDSZER: 
mint azt több előadásunkban is említettük, a disztrakciós HLS csavar (megfelelő indikációban) a KFI harmadcső-
lemezes csontegyesítésnek megfelelő stabilitást ad. Intraoperatív sebészi tapasztalatok alapján a disztrakciós 
erőhatást csökkentettük, új repozíciós technikát dolgoztunk ki. Módosítottuk továbbá az ajánlott ideális implantátum 
pozícionálást is. EREDMÉNYEK: a menet modifikálása és a repozíciós technika változtatása számottevően javította 
az intraoperatív eredményeket. A lamella profil változtatásának köszönhetően porotikus csontban is jobb 
stabilitást értünk el. A befogás (Torks) cseréje a csavar irányíthatóságát fokozza, így jobb repozíció és könnyebb 
csavarpozícionálás valósulhat meg. Fiatalabb sportolókon végzett műtétek tapasztalatai alapján sorozatfúró rendszert 
és opcionális menetvágót vezettünk be, amelyek a célzást is segítik, és fokozzák a műtéti biztonságot. KÖVETKEZTETÉS: 
az elmúlt két évben átdolgozott és alkalmazott HLS-LD (Less Distractive) rendszer alkalmazása könnyen megtanulható, 
egyszerűen alkalmazható. Megfelelő indikációs területen a korábbi lemezes csontegyesítéssel egyenrangú stabilizálás 
érhető el a minimál invazív elvek megtartása mellett. A műtét könnyebbé, gyorsabbá válik. A kis feltárásnak és gyors 
rehabilitálhatóságnak köszönhetően a posztoperatív panaszok jelentősen csökkenthetők, a panaszmentes járóképes 
időszak hamarabb elérhető.
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9. Katonai és katasztrófa ellátás tapasztalatai
2016. szeptember 02. | 15:15-16:15 | Terem: Hevesy terem

A-0001
A GWOT 15 évének hozadéka a súlyos sérültek ellátásában
Tóth Zoltán
MH Egészségügyi Központ – Sürgősségi Betegellátó Centrum

2001. szeptember 11-i merényletekre válaszul vette kezdetét a „nyugati” és a „fundamentalista iszlám” világ közötti 
„Terror ellen vívott Átfogó Háború”, melynek talán egyetlen vitathatatlan pozitívuma az a drámai javulás, ami a 
koalíciós erők harci sérülésekkel kapcsolatos túlélésében következett be: A 10% alá süllyedt mortalitás révén soha 
nem volt még ekkora esélye a túlélésre a harctéren súlyosan sérültnek. Az Operation Iraqi Freedom és Enduring 
Freedom, valamint a kapcsolódó NATO műveletek során azonban számos új egészségügyi-logisztikai kihívással kellett 
szembesülnünk, melyekre adott különleges, új válaszok magyarázhatják ezt a sikert. Az előadó, a korszerű, szabadon 
rendelkezésre álló írott és elektronikus irodalmi források, valamint saját, korlátozott személyes, sürgősségi orvosi és 
aneszteziológusi, intenzív terapeutai tapasztalata alapján kíván bemutatni néhány fontos tényezőt (pl. a korszerű 
egészségügyi doktrína ’10:1:2(2)+2’-es időkerete, a Damage Control Resuscitation fogalma és olyan sarokkövei, mint 
a ’Novel Hybrid Resuscitation’ és a ’Hemostatic Resuscitaton’), abban bízva, hogy annak a civil magyar traumatológus 
társadalom számára is lehet üzenetértéke. 

A-0007
Tömeges migráció Magyarországon - Klinikánk tapasztalatai
Gárgyán István, Csonka Ákos, Varga Endre
Szegedi Tudományegyetem Traumatológiai Klinika

CÉLKITŰZÉS: A elmúlt évben eddig soha nem tapasztalt számú migráns érkezett Európába és haladt keresztül 
Magyarországon. A nyugat-balkáni migránsútvonalon érkezett migránsok túlnyomó többsége a szerb-magyar zöld határon 
illegálisan lépett be az országba. Az orvosi ellátásra szoruló migránsokat a Szegedi Tudományegyetem Sürgősségi Osztályára 
szállították, a súlyos sérülteket a Traumatológiai Klinika látta el. Az előadás az ellátásuk során szerzett tapasztalatokat kívánja 
bemutatni. MÓDSZER: 2015. januártól gyűjtöttük az adatokat az ellátott migránsokról és 2015. decemberig dolgoztuk fel. 
Az ellátásuk során tapasztalt nehézségeket és tapasztalatokat gyűjtöttük össze. Eredmények: 2015-ben 391.000 migráns 
lépett be Magyarország területére. A Sürgősségi Osztályon összesen 320 migránst láttunk el, ezek 31 %-a volt sérült. A 
Traumatológiai Klinikára 23 sérült került felvételre, közülük 4 sérült igényelt műtéti ellátást. A legfőbb problémát a nyelvi 
nehézségek okozták, mivel az önkéntes tolmácsok nem álltak rendelkezésre a nap 24 órájában. A pastu, perzsa, arab, örmény, 
kurd, urdu stb. nyelvi fordításban a Google fordító jelentett megoldást. A migránsok nem közölték személyes adataikat, 
vizsgálat után az ellátást sokszor visszautasították. Adatok hiányában nagy nehézséget okozott a gyógyszerek felírása, később 
a betegek esetleges kontrollvizsgálata. Az osztályra felvett sérültek elbocsátása, szállításuk megszervezése különösen nehéz 
volt a lakcím hiánya, a társak, rokonok tartózkodási helyének ismerete nélkül. A migránsok döntő többsége nem kívánt 
regisztrálni és nem akart a befogadó állomásokon megjelenni. KÖVETKEZTETÉS: A nagyszámú migráns érkezése politikai és 
humanitárius krízist okozott Európában és Magyarországon egyaránt. A migránsokat önkéntesek segítették élelmiszerrel, 
itallal és ruhaneművel, sok esetben ők nyújtottak elsősegélyt is a rászorulóknak. A migránsok egészségügyi ellátása új 
kihívást jelentett klinikánk számára. A sürgősségi ambulanciákat nem terhelte túl az esetek száma, de komoly nehézségeket 
okozott szakszerű ellátásuk, mivel lényegében ismeretlen nevű, tartózkodási helyű embereket kellett kezelni, akik nem 
mindig segítették saját ellátásukat. Az ellátás megtörténte után a migránsok nagy része továbbutazott, nem jelentkezett a 
számukra kijelölt befogadó állomáson és elhagyták Magyarország területét. További egészségügyi ellátásuk módja és helye 
ismeretlen. A hatóságok mindenkor segítséget nyújtottak a problémák megoldásában, de a velük való megfelelő kapcsolatok 
kialakítása hosszabb időt vett igénybe. Fontos lenne szorosabb együttműködés kialakítása, mivel egyre több migráns érkezik 
újra a magyar határhoz, és az Európai Bizottság adatai szerint Törökországból további 3 millióan készülnek Európába.
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A-0059
Felkészülés tömeges sérültellátásra (tervezés, oktatás, gyakorlat)

Várhelyi Levente, Zsiros Lajos
MH Egészségügyi Központ Honvédkórház, Általános Traumatológiai Osztály

CÉLKITŰZÉS: Napjainkban, az Európában is érezhető és fokozódó terrorfenyegetettség szükségessé teszi a tömeges 
sérültellátási elvek felfrissítését és az ilyen típusú ellátásra való elméleti és gyakorlati felkészülést. Célunk, hogy 
kórházunkban és más egészségügyi intézetben ez minél szélesebb körben megvalósuljon. ANYAG ÉS MÓDSZER: 
A kórházi katasztrófaterv jórészt az afganisztáni hadszíntéren szerzett tapasztalatokon alapul, ahol Role 3 szintű 
tábori kórházban számos alkalommal valós helyzetben végzett tömeges sérültellátás (MASCAL) történt. A fenti 
intézményben rendszeresen folytak MASCAL gyakorlatok, melyek célja a tömeges sérültellátás gyakoroltatása, a 
sérültellátás koordinálása és a damage control típusú beavatkozások mielőbbi elvégzése. Az itt szerzett tapasztalatokat 
a magyarországi körülményekre adaptálva alkotjuk meg a kórházi tömeges sérültellátási tervet, melyet szándékaink 
szerint a kórház állományával begyakoroltatunk, felkészülve egy esetleges valós helyzetre. A terv tartalmazza a 
sérültosztályozás rendjét, az egyes ellátó pontok működését illetve azt, hogy beosztáshoz vagy névhez kötötten 
kik, melyik helyen vesznek részt a sérültellátásban. Az ehhez szükséges egészségügyi anyagok mozgósítása szintén 
a terv részét képezi. Az ellátás támogatásában a kórházhoz rendelt katonai és rendvédelmi szervek is részt vesznek. 
EREDMÉNYEK: Az MH Egészségügyi Központ-Honvédkórház tömeges sérültellátási tervének végleges kialakítása 
folyamatban van, ehhez rendszeres szakmai konzultáció szükséges más egészségügyi intézményekkel és az állami 
szervekkel a szükséges egészségügyi erőforrások felhasználása céljából. KÖVETKEZTETÉS: A terv alapján rendszeresen 
végzett tömeges sérültellátási gyakorlatok teszik lehetővé azt, hogy a sérültellátás bármely időpontban maximális 
hatásfokkal működhessen esetleges valós helyzetekben. Szükséges, hogy az egyes kórházak tömeges sérültellátási 
tervei összehangolásra kerüljenek. Mindezek koordinálása és szervezése túlmutat az egyes egészségügyi ellátó 
egységek keretein, állami feladat.

A-0192
11 év, 21 tanfolyam eredményei, avagy mekkora Magyarország ATLS lefedettsége?

Csonka Endre1, Kószó Balázs1, Süveges Gábor1, Bodzay Tamás2, Nardai Gábor3, Varga Endre1

1Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika; 
2Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszék, Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és 
Baleseti Központ, VII. Mozgásszervi Osztály; 3Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszék, Péterfy 
Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó 
Osztály

Az Advance Trauma Life Support egy az amerikai sebésztársaság által, a sérült ellátásban résztvevő orvosok számára 
alkotott tanfolyam. Impaktja a súlyos sérültek ellátásába az egész világon elismert, 2012-ben már 63 országban 
oktatták. A 4 évente evidenciákon alapuló frissítése a tananyagnak segít abban, hogy azokban az országokban, 
ahol bevezetésre került, javult a súlyos sérültek ellátásának színvonala: csökkent a mortalitás, és kevesebb súlyos 
szövődmény jelentkezett. Az ATLS tanfolyam, mint posztgraduális képzés Magyarországon 2005-ben kezdődött. Az 
eltelt több mint 10 év alatt 21 kurzust tartottunk 335 orvos részvételével, melyből 280-an tettek elsőre sikeres vizsgát. 
Az eltelt időben – köszönhetően a szinte 100%-ban pozitív hallgatói visszajelzéseknek is – a Magyar Traumatológus 
Társaság vezetősége 16 más európai országhoz hasonlóan kötelezővé tette az ortopédia-traumatológia közös 
szakvizsgához. A döntés a tanfolyam jelentkezőinek kibővítésével érdekes és tanulságos változásokat hozott. A 
hatalmas érdeklődés miatt a szegedi helyszín mellett még egy helyszín indítása vált szükségessé, melyet Budapesten 
nyitottunk meg. A két helyszín és a tanfolyamok adatait, hallgatói értékeléseit folyamatosan gyűjtjük, hiszen a hallgatói 
visszajelzések rendkívül fontosak számunkra a tanfolyam színvonalának megtartása, emelése érdekében. Statisztikai 
adataink bemutatásával szeretnék eredményeinkről beszámolni.
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TRAUMA SZEKCIÓK - SZOMBAT 09.03.
1. Protetika a traumatológiában, primer vagy 
secunder? I.

2016. szeptember 03. | 09:00-10:30 | Terem: Szent-Györgyi terem

A-0048
Combnyaktörés – csavarozás vagy primer protézis?

Merényi Gábor, Kőnig Károly, Tóközi Péter
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, 
Budapest

CÉLKITŰZÉS: A medialis combnyaktörések kezelésében a szakma megosztott. Magyarországon elsősorban 
az osteosynthesist preferáljuk, sok helyen azonban a primer protetikát alkalmazzák. Célunk a két módszer 
eredményeinek, szövődményeinek összehasonlítása. MÓDSZER: Megvizsgáltuk a Szent János Kórház Traumatológiai és 
Kézsebészeti Osztályán 2013–2015 között ellátott valamennyi medialis combnyaktörött esetet. Az eseteket 3 csoportba 
osztottuk: Garden I-II típusú törések csavarozással, Garden III-IV típusú kanülált csavarozott esetek, illetve primeren 
protetizált combnyaktöröttek. Retrospektíven vizsgáltuk a sérülés és a műtét között eltelt időt, a végtagterhelést, 
a korai és késői szövődményeket, a mortalitást, a reoperáció arányát, illetve a funkcionális eredményt az utolsó 
kontrollvizsgálaton. EREDMÉNYEK: A vizsgált 3 évben 737 beteget kezeltünk medialis combnyaktöréssel. 601 esetben 
kanülált combnyakcsavarozást végeztünk, 136 esetben primer protézist (TEP vagy HAP) ültettünk be. A protézis 
indikációja 10,3%-ban a törés típusa, 23,6%-ban anticoaguláns szedés miatti halasztás, 55,9%-ban 24 órán túl érkezett 
beteg, illetve 14%-ban patológiás törés volt. A csavarozott esetek 25,8%-a Garden I-II típusú volt (1. csoport), 74,2 
%-a Garden III, vagy IV-es (2. csoport). A protézissel operáltak a 3. csoportot alkották. A 2. csoportban a műtéteket 
igyekeztünk sürgősséggel elvégezni, a sérüléstől a műtétig eltelt idő átlagosan 13,6 óra (4–40 óra volt.) Az idős, gyakran 
polymorbid beteganyag miatt a betegek nagy része kiesett az utánkövetésből. Legalább egy hónapos kontrollon 
megjelent az 1. csoport 74, a 2. csoport 71, a 3. csoport 79%-a. Az egy éven belüli mortalitás az utánkövetett betegek 
között az 1. csoportban 5,6%, a 2.csoportban 12,2%, a 3. csoportban 9,6% volt. A Garden I-II csoportban az avascularis 
fejnecrosis (AVN) 2,9%, a redislocatio 1,9%, összesen 3,8%. A Garden III-IV csoportban az AVN 13,2%, a redislocatio 
12,9%, ez összesen 26,1%! Ezen kívül panaszt okozó nyakresorptio az esetek 11,5%-ban fordult elő. Secunder TEP 
beültetésére az 1. csoportban 1,9%-ban, a 3. csoportban 15%-ban, ugyanitt Girdlestone műtétre 5,8%-ban, míg 
csavarcserére 1,7%-ban került sor. Tehát a Garden III-IV típusú törés miatt csavarozottak 22,5%-ánál volt szükség 
reoperációra! A protézissel operáltaknál 1,4%-ban volt szeptikus szövődmény, 7,3%-ban luxatio. 2,1%-ban volt szükség 
reoperációra (1,4%-ban HAP-TEP konvertálás, 0,7%-ban vápaperem felhelyezése). Az ugyanebben az időszakban 
combnyakcsavarozást követően szükségessé váló secunder protéziseknél a szövődmények száma magasabb volt; 
szeptikus szövődmény 5,6%, luxatio 8,4%, reoperáció 8,4%. Az utolsó kontrollvizsgálaton 1 bottal, vagy segédeszköz 
nélkül közlekedett az 1.csoport 62,5%-a, a 2. csoport 40,6%-a, míg a 3. csoport 55,3%-a. KÖVETKEZTETÉS: A Garden 
I-II csoportban a kanülált csavarozás a választandó módszer. A Garden III-IV csoportban a csavarozást követően 
kialakult szövődmények (AVN, redislocatio), illetve a reoperációk szignifikánsan magasabb száma, valamint a rosszabb 
funkcionális végeredmény miatt a primer protetizálás megfontolandó. 
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A-0145
Combnyaktörések ellátásának gyakorlata osztályunkon

Nagy József, Iszlai Zalán, Huszár Maxim, Ördögh Csaba
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház, Traumatológia

CÉLKITŰZÉS: A combnyaktörés traumatológiai ellátása mind a mai napig nem lezárt folyamat. Néhány évtizeddel 
korábban a combnyaktörés osteosynthesissel történő ellátása volt a domináns, szövődmény esetén pedig másodlagos 
ellátási módként az ízület protetizálása lett a megoldás. Az utóbbi években szaporodnak a primer protetikai 
megoldások. Ennek okait, indikációt taglalják a szerzők. MÓDSZER: Retrospektiv analízist végeztek osztályuk 2005-
2015-ig terjedő időszakában a combnyaktörések ellátását tekintve. A 10 év alatt összesen 747 mediális combnyaktörés 
került ellátásra, melyből 335 volt primer protetikai ellátás a többi osteosynthesis, illetve a későbbiekben szövődmény 
esetén secunder protetikai megoldás. EREDMÉNY: Tendenciájában az utóbbi években a primer protetikai megoldás 
dominált, mely egybecseng azzal a múlt évi multicenter tanulmány eredményeivel, melynél 10 kórház 1524 primer 
protetikai megoldásait elemeztük. KÖVETKEZTETÉS: Primer megoldásként a jó csontminőségű 60 év alattiak primer 
osteosynthesisét tartják a legjobb követendő módszernek, de az idősebbek és inveterált gyenge csontminőségű 
betegek elsődleges ellátásaként egyre inkább a protetikai megoldást részesítik előnyben.

A-0057
Vancouver B periprotetikus törés megoldások, technikák, eredmények a primer 
implantátum malpositio tükrében. Synthesis és/vagy revisio

Udvarhelyi Iván, Tácsik Balázs, Szűcs Attila, Kállay Tamás
Uzsoki kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály, Budapest

CÉLKITŰZÉS: Szerzők bemutatják az Uzsoki kórház Ortopédiai osztályán 2001 óta csípőprotézis periprotetikus törései 
miatt alkalmazott revisiós és synthesis rendszerek alkalmazásával elért eredményeiket, ismertetik a műtétek lehetséges 
szövődményeit, ennek megoldásait. Bemutatják a törések etiológiájában vélhetően szerepet játszó primer implantátum 
malpositiók eseteit. Ismertetik a műtétek indikációs korlátait, műtéttechnikai nehézségeit, eredményeket. MÓDSZER: 2001. 
január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban 334 esetben végeztek periprotetikus törés miatt műtétet, 181 esetben 
revisiós implantátum, 153 esetben cerclage, lemezes OS, lemezes cerclage beültetésével. 37 cementnélküli, 297 cementezett 
implantátum mellett történt femur törés. A műtéti indikációt a beültetett implantátum mellett a törés magassága és jellege 
határozta meg. A cementnélküli beültetések esetében minden alkalommal revisiós protézis alkalmazásával történt megoldás. 
Cementezett esetekben Exeter típusú beültetések esetén amennyiben a törés a szár magasságára terjedt két rész törés 
volt, reconstructio, cerclage+lemezes synthesis, cement-in-cement revisio, többrész törés eseteiben cementnélküli revisiós 
implantátum beültetése történt. A feltárás, release, szárból a cement eltávolítása a törésben feltárva standard algorythmus 
szerint történt. Müller típusú szárak eseteiben nagyobb arányban történt revisio. A primer stabilitás a szár proximalis destructio 
függvényében beállított szár anteversiónak megfelelően minden esetben megfelelő volt. rnIndikációs szempontból 157 
esetben a standard rtg. felvételek 3°-nál nagyobb mértékű malpositiót ill. rotatiós eltérést, elégtelen cementezést igazoltak. 
Utánvizsgálatban HSS score-t alkalmaztakrnA különböző technikák indikációs különbségeit és eredményeit ismertetik. 
Utókezelésben a terhelés megítélése esetfüggő, többnyire lábsúllyal, fél testsúllyal 3+3 hétig. rnEredmények: A periprotetikus 
törések kezelésében megfelelő indikációval alkalmazott cementnélküli revisiós szárak beültetésével kiváló eredményeket a 
primer protetikáét megközelítő pontértékeket észleltek. Megfelelő positionálás esetén luxatio nem fordult elő. Vápa positio 
eltérés miatt 2 esetben fordult elő luxatio, ebből 1 esetben ismételt revisio történt. 1 esetben postoperativ szakban történt 
elesés, adequat trauma miatt femur revisiós szár melletti törés, ismételt revízió történt, szintézis és cementezett revíziós szár 
alkalmazásával. A műtéti idő átlag 87 perc volt. Szövődmények tekintetében szeptikus szövődmény 3 esetben fordult elő, 
melynek megoldása két esetben protézis eltávolítás, majd 3 hónap múlva reimplantatio volt.rnKövetkeztetés: A csípőprotézis 
Vancouver B periprotetikus törések eseteiben alkalmazott Wagner típusú press-fit revisiós szár beültetésével, megfelelő 
implantátum positionálás mellett igen kedvező stabilitással ültethető be revisiós protézis. Megfelelő indikáció esetén 
cementköpeny reconstructio és synthesis során hasonló kedvező eredmények láthatók.rnAz utókezelésben vonatkozásában a 
synthesis és revisiós protetikai megoldásoknál egyaránt a korai terhelhetőséget lehetővé tevő megoldások szerepelnek. 
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A-0065
Csípőízületi vápa töréseinek primer és posztprimer ellátása protézissel

Sárvári Géza, Leidwein Martin
LK Mödling

Vizsgáltuk a csípőízületi vápa töréseinek totál csípőprotézissel történő primer, posztprimer ellátását, összehasonlítva 
a csontegyesítő műtétek után kialakuló, panaszokat okozó deformitások szekunder ellátásával. 2011 és 2016 
között három betegen hajtottunk végre protézis beültetést, kombinálva medence stabilizálással. Három betegnél 
posztprimer ellátás történt különböző okok (Operálhatóság kontraindikációja. Műtét elutasítása.) miatt. A baleseti 
mechanizmus banális eséstől nagy energiájú sérülésig terjedt. A diagnosztika és az eredmények rögzítése radiológiai 
képalkotókkal, röntgen, CT, 3DCT, és fotódokumentációval történt. A klinikai eredményeket összehasonlítottuk a két 
- primer, posztprimer valamint szekunder - betegcsoportokban. Megállapítottuk, hogy a primer illetve posztprimer 
ellátás előnyökkel szolgál. 1. A kórházi tartózkodás összességében jelentősen rövidebb. 2. Egy műtét (primer definitív 
ellátás). 3. A vérigény kisebb. 4. A sugárterhelés (diagnosztikus, műtét közben, műtét után) lényegesen kevesebb. 
5. Nincsen hosszan tartó panaszos időszak. 6. Egyszeri rehabilitáció. 7. Összességében lényegesen kisebb költségek. 
Megállapítottuk és dokumentáltuk, hogy az ízületmegtartó műtétek csípőízületi vápa törések eseteiben gyakran 
megkérdőjelezhetőek. Választott beteganyagban a primer és posztprimer ellátás totál csípőprotézissel előnyökkel 
szolgál.

A-0075
Korai klinikai tapasztalatok a cement nélküli Sanat Swing térdprotézissel 

Hangody László1,2, Vásárhelyi Gábor1,2, Abonyi Bence1, Merkely Gergő1, Duska Zsófia1,2, Farkas József3, 
Szabó Ákos3, Németh György3 
1Uzsoki Kórház, Ortopéd-traumatológiai Osztály / Semmelweis Egyetem, Traumatológiai Tanszék, 
Budapest; 2Dr. Rose Ortopédiai Centrum, Budapest, 3Sanatmetal Kft., Eger 

CÉLKITŰZÉS: A Sanat Swing térdprotézis rendszer korai klinikai tapasztalatainak áttekintése és a cementezett változat 
eredményeivel való összevetése. ANYAG, MÓDSZER: A Sanat Swing cementezett térdprotézissel az elmúlt hat évben 
jelentős hazai és nemzetközi tapasztalatok gyűltek össze. A tízezernél több cementezett beültetés tapasztalatai sokat 
segítettek a cement nélküli változat fejlesztésében, mely 2015 szeptemberében került a klinikai gyakorlatba. Az első 6 
hónapban, két intézetben, két operatőr által 120 beültetés történt. Az esetek zömében tibialisan két biztosító csavart 
került felhasználásra a tibialis komponens rögzítéséhez. Kezdettől fogva fokozott figyelem, prospektív adatgyűjtés 
segítette a korai klinikai tapasztalatok értékelését. Fizikális és a független vizsgáló által értékelt radiológiai vizsgálatok 
(posztoperatív, 6 hetes, 3 hónapos, féléves, 9 hónapos), nemzetközileg elfogadott klinikai pontértékelő rendszer 
(KSS score) használatával igyekeztünk objektíválni a klinikai tapasztalatokat. EREDMÉNYEK: A műtétek során nyert 
tapasztalatok közül kiemelkedő az átlagosan 12 perccel rövidebb műtéti idő. A vizsgálat időszakban intraoperatív/
posztoperatív szövődmény nem fordult elő. A beültetések radiológiai értékelése során az implantátumok pozíciójának 
pontossága azonos volt a cementezett változattal. Szeptikus, thomboembóliás szövődmény nem volt, a perioperatív 
vérveszteség az első pontértékelés valamelyest jobb eredményt mutatott, mint a ragasztott protézisek esetében, de 
az eltérés nem szignifikáns. A korábbi cement nélküli implantációk során észlelt korai tibialazulás nem fordult elő s 
a radiológiai vizsgálatok során erre utaló jelet sem észlelt a független vizsgáló. MEGBESZÉLÉS: Az eltelt egy év csak 
korlátozott értékelésre adott lehetőséget, de a perioperatív tapasztalatok kedvezőek. Az utánkövetetés folyamatos és 
a közeljövőben más intézetek bevonása is tervezett. Az eddigi értékelés során csak annyit lehet biztosan kijelenteni, 
hogy a cementezett verziónál is használt műszerkészlet a cement nélküli beültetés esetében is biztosítja az elvárt 
pontosságot, standardizált, egyszerű műtéti technikát.
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A-0076
Sanat Swing revíziós térdprotézisrendszer – bemutatás, fejlesztési és korai klinikai 
tapasztalatok 

Hangody László1, Abonyi Bence1, Hangody László Rudolf1, Hangody György Márk1, Farkas József2,  
Szabó Ákos2, Németh György2

1Uzsoki Kórház, Ortopéd-traumatológiai Osztály / Semmelweis Egyetem, Traumatológiai Tanszék, 
Budapest; 2Sanatmetal Kft., Eger

CÉLKITŰZÉS: A Sanat Swing térdprotézis rendszer hatéves klinikai gyakorlata során szerzett tapasztalatok alapozták 
meg a másfél éves fejlesztői munkát követően közelmúltban forgalomba hozott revíziós rendszer fő igénypontjait. 
Az előadás célja az elméleti megfontolások, fejlesztési folyamat és a kadavertanulmányok után megkezdett klinikai 
gyakorlat korai tapasztalatainak bemutatása. ANYAG, MÓDSZER: Az implantátum és a műszerkészlet kialakítása során 
döntő szempont volt a konkurens rendszerek esetében sokszor tapasztalt bonyolultság és kiterjedt implantátum 
arzenál lehetőség szerinti csökkentése. Ennek egy multifunkcionális műszerkészlet és egy moduláris augmentációs 
rendszer felet meg – ez került kifejlesztésre. Az előadás a fejlesztés fontosabb fordulópontjait és kadavertanulmányok 
tapasztalatait mutatja be, értékeli. EREDMÉNYEK: A primer rendszer fejlesztése során szerzett tapasztalatok, azoknak 
klinikai gyakorlat során nyert visszaigazolása és egy intenzív fejlesztőmunka eredményeként a revíziós rendszer 
elkészült és az első klinikai beültetések megtörténtek. Az intraoperatív tapasztalatok kedvezőek, a rendszer alkalmas 
a kiterjedt anyaghiányokkal járó revíziósos kihívások megoldására is. Az eddigi (kadavertanulmányok és kezdeti 
klinikai) radiológiai értékelések alapján az alapimplantátumok és a hozzájuk rendelt augmentrendszer, valamint a 
műszerkészlet kellő beültetési pontosságot tesz lehetővé. Érdemi funkcionális és utánkövetési eredmények még nem 
állnak rendelkezésre. MEGBESZÉLÉS: A Sanat Swing revíziós rendszer irodalmi összehasonlítási technikával szerzett 
értékelése, valamint a kadaverműtétek eredményei és a kezdeti klinikai tapasztalatok kedvezőek. További adatgyűjtés, 
alapos klinikai és radiológiai utánkövetés szükséges a rendszer értékelésének alaposabb meghatározásához. 

A-0100
Szabad-e csípőtáji periprotetikus törés esetén revízió helyett osteosynthesist végezni? 

Martsa Balázs, Sas Gábor, Juhász György
Szent Borbála Kórház, Tatabánya

A csípőtáji periprotetikus törések esetén a Vancouver beosztást alkalmazzuk. A beosztás a törés helye és a 
protézis stabilitása-instabilitása alapján osztályoz. A táblázat meghatározza azt is, hogy a különböző típusú törések 
kezeléséhez milyen módszert kell alkalmaznunk. Az olyan töréseknél, ahol a törés a protézis szár magasságában 
van, és a szár meglazult, protézis-revízió szükséges. Általában elfogadott nézet, hogy ilyen esetekben osteosynthesis 
csak kompromisszumként fogadható el, akkor, ha a beteg állapota, vagy egyéb feltételek hiánya a revíziós műtét 
elvégzését nem teszi lehetővé. A Vancouver beosztás elvi lényege szerint a kezelést úgy kell megválasztanunk, hogy 
ne hagyjunk instabil protézist a szervezetben. Véleményünk szerint ugyanakkor a stabilitás fogalmát nem csupán a 
protéziskomponensek állapotára kell vonatkoztatnunk, de a protézist, mint mozgásszervi egységet egészében is 
értékelnünk kell. Saját esetünk bemutatásával kiegészítő szempontok figyelembevételét javasoljuk, amelyek alapján 
bizonyos feltételek esetén az osteosynthesis nemcsak kompromisszumként, de adekvát módszerként is választható.
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A-0118
Totál endoprotézis beültetés sajátosságai acetabulum töréseknél

Kanzjuba Аnatolij, Simon Vaszil, Gajovics Volodimir, Sereghy Аndrás 
Ungvári Nemzeti Egyetem

CÉLKITÜZÉS: Totál endoprotézis preoperatív tervezés, sebészeti technika optimizálása acetabulum poszttraumás 
csontdefektusok esetében. MÓDSZEREK: Megfigyelésünknek a Donecki M. Gorkij Nemzeti kutatóintézet és a Kárpataljai 
A. Novak megyei kórház 2006–2014 között acetabulum törések és luxált törések következményei okából indikált totál 
endoprotézis beültetése után 62 beteg kezelési eredményei szolgáltak alapult. Pácienseink átlagéletkora 43,38 ± 3,18 
év (24 és 68 év között). Idősebb pácienseiknél, átlag 63 ± 4,1 év 13 alkalommal friss acetabulum törés és a sérült 
csípőízület degeneratív elváltozásai okából totál endoprotézis primer módon lett implantálva. 22 páciensnél a műtétre 
6–13 hónapos időhatárok között került sor, melyet sikertelen konzervatív kezelés, vagy external fixator alkalmazása 
előzött meg. 27 alkalommal a totál endoprotézist progresszív arthrosis indikálta 4–6 éves időközökben internál 
osteosynthesist követően. AO besorolásnak megfelelően hátsó fal és hátsó hip-column A-típusú törése 11 páciensnél, 
B-típusú törés 37 páciensnél, C-típusú törés 14 páciensnél fordult elő. Hét páciensnél kidőlt T-törésvonalú hátsó hip-
column B-3 törés combnyaktörés és combfejtörés kombinációjában fordultak elő (Pipkin besorolásnak megfelelően III–
IV típus). A preoperatív tervezés többsíkú röntgenográfia és spirális CT adatain alapult. Értékeltük a fossa acetabularis 
károsodásának fokát és karakterét, csontdefektusok méreteit, poszttraumás elváltozásokat a paraartikuláris 
szövetekben, medencegyűrű károsodását. Értékeltük a csontvázrendszer egyéb károsodásait és azok következményeit 
multiplex trauma eseteknél. A tervezett műtét előkészítésénél ügyeltünk az egyedi sajátosságokra, amelyek a sérült 
acetabulum csont töredékeinek reszorbtív elváltozásai, fokozott lokális osteoporosis, izom visszahúzás, hegszövet 
elszaporodás, paraartikuláris osteofitis kialakulása által adódtak. Internál osteosynthesist követően műtét során csak 
azok az imlpantátumok lettek eltávolítva, melyek az acetabuláris komponens ágyának előkészítését, osteoplasztika 
kivitelezését, endoprotézis beültetését nehezítették. Mindegyik esetben az acetabuláris komponens beültetése előtt 
csont-rekonstruktív eljárásokat alkalmaztunk fiziológiai paraméterek visszaállításához, biztonságos elsődleges stabilitás 
elérése érdekében. Ezen célok a következő eljárások alkalmazása által váltak elérhetővé – acetabulum hip oszlopainak 
humerus fej anyagából, vagy annak elégedetlensége esetén allotranszplantos osteo-plasztikás osteosynthesise, 
antiprotrusiós gyűrűk alkalmazása. Legtöbb esetben az acetabuláris komponens cement nélküli implantációjára került 
sor. Jelentős osteoporosis okából 13 kóros páciensnél az acetabuláris komponens cementes fixációját részesítettük 
előnyben. 14 páciensnél osteoplasztikán kívül antiprotrusiós gyűrűk lettek alkalmazva. Operált végtag terhelését 
individuálisan állapítottuk meg a csontdefektus, csontsűrűség és a beültetett implantátum stabilitása függvényében. 
EREDMÉNYEK: Totál endprotézis beültetés után Harris Hip Score-ral értékeltük az eredményeket. Az összes pácienst 
1,5–7 éves távlatban felmértük, táblázatban összesítettük az eredményeket: 91,32±0,31 átlagpontszámmal kitűnő 
eredményt 38 páciensnél (61,3%), 83,18±0,43 átlagpontszámmal jó eredményt 19 páciensnél (30,6%), 76,48±0,55 
átlagpontszámmal kielégítő eredményt 4 páciensnél (6,5%) kaptunk, 1 páciensnél (1,6%) nem kielégítő eredményt 
sikerült elérnünk. Elégedetlen eredményt mind a két komponens szeptikus instabilitása okozott a műtét után 3 
év elteltével. KÖVETKEZTETÉS: 1. Acetabularis komponens implantációja komplikáltabb konzervatív kezelés után, 
mivel az implantációhoz alkalmas helyen a csontalap jelentősen defektív, deformált. 2. Acetabulum primer internál 
osteosynthesise után hatékonyabban érhető el az endoprotézis acetabularis komponensének elsődleges stabilitása, de 
a posztoperatív fertőzéses komplikációk rizikója lényegesen magasabb. 
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A-0042
Polytraumatizáció során elszenvedett hátsó perem töréssel és hátsó ficammal járó 
acetabulum törés esetismertetése - következményes hátsó fal osteonecrosis, fejnecrosis 
valamint seropurulens coxitis kialakulása utáni csípő TEP beültetéssel

Nyőgér Zoltán1, Balogh Péter1, Gunther Tibor2

1Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Osztály; 2Ortopédiai Osztály

Irodalmi adatok alapján az acetabulumot érintő törések esetén a repozíció sikerességétől függően az esetek 13–43%-
ban alakul ki poszttraumás arthritis, illetve a hátsó fal törése és következményes hátsó ficam után a legmagasabb 
a törési régiót érintő osteonecrosis veszélye. Előadásunkban egy 53 éves, autóbalesetben vezetőként sérülő, 
polytraumatisált férfi esetét mutatjuk be. Sérülései között mindkét oldali sorozat bordatörés és HTX, kétszakaszos 
lépruptúra, jobb oldali patellatörés, jobb tibia lateralis condylus törés, jobb oldali talustörés és jobb oldali acetabulum 
hátsó fal törés és posterior luxatio szerepelnek. Stabil vitális paraméterek mellett Early Total Care keretei között a csípő 
repozícióját elvégeztük és Kocher-Langenbeck feltárásból hátsó lemezes OS történt, a többi törését is stabilizáltuk. 
Felvétele után 8 nappal sürgős splenectomiát kellett elvégezni. Több mint 1 hónapot töltött intenzív osztályon, ahol 
pneumonia talaján kialakult súlyos szeptikus állapot miatt is kezelték. Osztályunkra történő átvétele után térdízületi 
szeptikus folyamat is jelentkezett, melynek ellátása megtörtént. A beteget összesen 3 hónap hospitalizáció után 
emittáltuk könyökmankóval járóképes állapotban. 8 hónappal később kezdődtek erősödő jobb oldali csípőfájdalmai, 
időnkénti hőemelkedéses állapotai. Az elvégzett képalkotó vizsgálatok fejnecrosist, hátsó fal osteonecrosist 
igazoltak. Primeren a hátsó lemez eltávolítását végeztük, a műtéti területből bakteriális tenyésztés történt. Célzott 
antibiotikumos kezelésben részesült, a műtéti sebek gyógyulása után emittáltuk. Egy hónap múlva jelentkezett 
lázas állapota, fokozódó csípőtáji fájdalma, laborjaiban emelkedett gyulladásos értékek jelentkeztek. Ismételten 
hátsó feltárásból ízületi revisiót végeztünk, seropurulens arthritist észleltünk. Fejreszekció és korábbi műtéti leoltás 
alapján antibiotikumos spacer beültetése történt. Az alkalmazott terápia hatására szeptikus tünetei megszűntek. 10 
héttel később cement nélküli csípő TEP beültetése történt. A hátsó fal töréssel és hátsó ficammal járó esetekben a 
legmagasabb a törési régiót érintő osteonecrosis és combfej elhalás veszélye és a törés miatt kialakult poszttraumás 
arthritis is gyakori. Mindenképpen nagyon fontos ezeknek a betegeknek a rendszeres utánkövetése, hiszen az 
esetlegesen kialakult seropurulens vagy purulens arthritis kialakulása előtt, illetve elején, az időben történő sebészi 
beavatkozással a szeptikus folyamat megfékezhető és lehetségessé válik a későbbiekben csípő TEP beültetése.
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A-0083
Őket ki kezeli? – Gondolatok a Charcot lábról és a diabetes lábról 

ifj. Szokoly Miklós1; id. Szokoly Miklós2

1Vaszary Kolos Kórház, Esztergom; 2Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 
Budapest

Hazánkban a cukorbetegek száma évről-évre nő. Jelenleg 800.000 beteget regisztráltak a háziorvosok és a 
diabetológusok. A betegek nagy részének a podológiai szűrése sem megoldott, nem beszélve a rendszeres 
körömtoalettről, gyógypedikűrös gondozásról. A betegek nagy része a traumatológiára és az ortopédiai osztályokra 
kerül, ahol az első röntgen során derül ki a Charcot láb vagy az első kifekélyesedés kapcsán vélelmezik a diagnózist. 
A neuropathia miatt a betegek nagy része fájdalom nélkül észleli a lábtőcsontok collapsusát, amelyek megoldást 
igényelnek. A legtöbb sebész nem szívesen nyúl a diabetes lábhoz – gondolván a későbbi műtéti szövődményekre. Ezek 
a lábak azonban aktív kezelést igényelnek, függetlenül attól, hogy milyen ambulanciára kerültek. A beteggel történő 
szakrendelőből–szakrendelőbe küldözgetés fonalát egyszer meg kell szakítani, és vállalni kell az ilyen típusú betegségek 
szakszerű kezelését. Ebben segít az előadás. A nyugati és hazai tapasztalatok alapján a Szerző útmutatást ad a kezelési 
algoritmusokról. Javasolja a területi sebkezelő centrumok létesítését, ahol együttműködik sebész, diabetológus, 
angiológus, érsebész, invazív radiológus, bőrgyógyász és egyéb társszakmák.

A-0201
Az aktivitás alapú terápiák jelentősége a traumás gerincvelő-sérültek rehabilitációjában

Xantus Rita1, Horváth Virág1, Darabosné Tim Irma2, Mayer Ágnes2

1RTMS Neurológiai és Mozgásszervi Rehabilitációs Rendelő; 2Semmelweis Egyetem Fizioterápiai 
Tanszék

A gerincvelő-sérültek rehabilitációja korábban azon a feltételezésen alapult, hogy az idegrendszer huzalozott és 
helyrehozhatatlan. Az elmúlt évtizedekben ez a szemlélet jelentős változásokon ment keresztül. A kompenzációs 
stratégiák helyett az aktivitás alapú terápiák jelentik a funkcionális felépülés valódi alapját, amely elengedhetetlen a 
neuromuscularis adaptáció elindításához. A folyamat létrejöttét a „szükség” diktálja, a funkcionális javulás szüksége, 
azaz a mozgás, ami elindítja a neurális plaszticitást. Kutatások bizonyítják, hogy a bénulás miatt kialakult immobilitás a 
gerincvelőben leállítja a neurális körök aktivitását, de ezek a körök újraindíthatók intenzív, repetitív ingerrel. A feladat 
specifikus tréning, valamint annak időtartama jelentős mértékben befolyásolja a funkcionális felépülést, mely az ASIA 
skála motoros és szenzoros pontszámainak változásával mérhető már akár 12 hét intenzív mozgástréning után is. Az 
egyik esettanulmányunkban a motoros pontszám nem változott, a szenzoros pontszámok viszont a felületes érzésnél 
3 ponttal, míg a fájdalomérzésnél 4 ponttal javultak. Másik esettanulmányunkban a motoros pontszám 2 pont javulást 
mutatott, a szenzoros értékeknél a felületes érzés 19 ponttal, míg a fájdalomérzés 2 ponttal javult.
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A-0203
Kezdeti tapasztalataink az A-Spire csavar használatával kapcsolatban

Szarvas József, Mester Sándor, Kandár Zoltán
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Traumatológia

CÉLKITŰZÉS: Ízületi törések, álízületek, desisek műtéti ellátására fej nélküli, felszín alá süllyeszthető csavarként 
a Herbert csavar állt rendelkezésünkre. A technikai lehetőségek bővítése, a rögzítési erő növelése és a 
méretválaszték kiszélesítése céljából más csavarrendszer párhuzamos használatát kezdtük. Ezzel kapcsolatban 
szerzett benyomásainkról szeretnénk előadásunkban beszámolni. ANYAG ÉS MÓDSZER: 2015 májusától használjuk 
a magyar gyártmányú, csökkenő menetemelkedésű, növekvő mag átmérőjű, fej nélküli, felszín alá süllyeszthető, 
háromféle vastagságban (2,7 mm, 3,5 mm, 4 mm) gyártott, titán A-Spire csavarokat. 13 hónap alatt 32 db, különböző 
vastagságú csavart használtunk el. Leggyakoribb felhasználási terület a sajkacsont álízület és törés rögzítése, de 
egyéb helyeken is (talus, patella, distalis radius, capitulum humeri stb. törések) használtuk. Tanulságosabb eseteinket 
röntgenfelvételekkel mutatjuk be. EREDMÉNYEK, ÉRTÉKELÉS: Kis számú esetünk, és a rövid felhasználási periódus 
messzemenő következtetések levonását nem teszi lehetővé, de a néhány ismertetendő technikai nehézség és buktató, 
valamint a borsos ár ellenére a csavarrendszert válogatott esetekben jó választási lehetőségnek tartjuk. 

A-0207
A primer ellátást követő rehabilitáció problémái súlyos multi/polytraumák esetén – a 
baleseti rehabilitáció feladata néhány beteg ellátásának elemzésével 

Kricsfalusy Mihály, Baranyai Ágnes, Péntek Irén
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

CÉLKITŰZÉS: Egy súlyos poly- vagy multitraumatizált, többszörös végtagsérült ellátása, rehabilitációja nem tekinthető 
befejezettnek azzal, hogy „járó és önellátó” képesen emittálják egy rehabilitációs osztályról. Járóbetegként még 
számos problémával kell megküzdenie mind a betegnek, mind a kezelését folytató csapatnak, mire valóban jó 
életminőséget, funkciót „végállapotot” tudunk elérni. Ezt szeretnénk néhány beteg kapcsán ismertetni. MÓDSZER: 
Néhány olyan beteget mutatunk be, akiket súlyos sérülésük után – több műtétet, illetve akár intenzív osztályos ellátást 
követően – rehabilitációs osztályon megfelelően mobilizáltak, „rehabilitáltak”, látványosan jobb Barthel index-szel és 
FIM értékkel bocsájtották el. Ez után kerültek járóbetegként osztályunkra, ahol ezekkel a betegekkel akár naponta több 
órát foglalkozva lépésről lépésre igyekszünk a sérült végtagok, ízületek funkcióit maximálisan helyreállítani. Célunk 
nem az „ez már elég az önellátáshoz” szint, hanem a legteljesebb funkciók elérése, mivel ezeknek a sérülteknek 
nagy része fiatal, munkaképes, akár még családalapítás előtt áll. Nem mindegy, hogy ezek után egy kiszolgáltatott, 
rokkantnyugdíjon tengődő, vagy a teljes életminőségét visszakapó ember lesz a munkánk „végeredménye”. Ezeknél a 
betegeknél még több korrekciós műtétet is végeztünk intézetünkben (resynthesisek, arthrolysisek, egyéb korrekciók), 
és közben ezekhez igazítva történt intenzív célzott fizioterápiájuk. EREDMÉNYEK: Több sérültünk rövid ismertetésével 
mutatjuk be, hogy ha kellő együttműködés van a traumatológus és a fizioterápiás ellátók közt, és mind a fizioterápiát 
mind a szükséges korrekciós műtéteket összehangolva végzik, a súlyos, többszörös végtag-érintettségű, szövődményes 
esetekben is jó végeredményt lehet elérni. KÖVETKEZTETÉS: Ehhez szükséges a megfelelő szakmai képzettséggel 
és tapasztalattal rendelkező fizioterápiás ellátóhely, a szoros együttműködés köztük és a megfelelő – akár speciális 
feladatok ellátásában gyakorlott – traumatológusok közt, és különösen előnyös, ha ezek egy intézményben találhatók. 
Mindez azonban kevés, ha a beteg nem kellően motivált, és együttműködő. Viszont a beteg aktivitását, a reményét a 
„teljes” gyógyulásra szintén mi tudjuk megfelelő szinten megőrizni, így ez is a mi feladatunk kell, hogy legyen!
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A-0208
A felső ugróízület poszttraumás arthrosisa – valóban az arthrodesis az egyedül elfogadható 
módszer?

Kricsfalusy Mihály, Geosits Péter, Baranyai Ágnes
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

CÉLKITŰZÉS: Szeretném a Magyar Traumatológus Társaság és a Szakmai Kollégium figyelmét felkelteni, hogy a bokatáji 
sérülések után időnként kialakult súlyos arthrosisok, vagy részleges talus necrosis esetén nem csak az arthrodesist 
kellene tudnunk felajánlani, mint egyetlen megoldást a beteg panaszaira. MÓDSZER: Több beteg kórtörténetének 
rövid ismertetésével bemutatunk olyan betegeket, akiknél a felső ugróízület súlyos károsodása után az elvégzett 
arthrodesis sem hozott kellően jó eredményt. Tudjuk, hogy ez sem old meg minden problémát. A sérültek nagyobb 
része aktív korú, akiknél egy nem kellően sikeres elmerevítés nem a panaszok megszűnését, hanem megváltozását, 
átrendeződését eredményezheti, és életminőségükben sem hoz mindig kellő javulást. Az ortopédusoknál elindult 
a bokaprotézis magyarországi bevezetése, igen limitált esetszámmal. Viszont amikor egyik sérültünknek egyedi 
engedélyezést próbáltam az OEP-nél kérvényezni, a válasz az volt, hogy ez Magyarországon nem befogadott eljárás, 
ezt a szakmai fórumoknak és a Minisztériumnak kell elvégeznie. EREDMÉNY, KÖVETKEZTETÉS: Ahogy a csípő, váll, 
könyök, vagy térd bizonyos sérülései után protézis beültetése szükséges, úgy a sérülések következményeként kialakult 
felső ugróízületi károsodások esetén is ma már el kellene fogadnunk, hogy a bokaprotézisek is jobb életminőséget 
adhatnak egy arthrodesisnél – ha esetleg csak átmenetileg is – a sérültnek, aki így még azért hosszú évekig aktív életet 
élhet, vagy munkáját akár teljes mértékben el tudja látni. Nekünk, traumatológusoknak is el kell indulnunk ezen az 
úton, ki kell dolgoznunk a poszttraumás bokaprotézis beültetés szakmai hátterét, hogy megfelelő indikáció esetén a 
bokaprotézis beültetése is elfogadott módszer legyen, amit persze úgy gondolom – az egyébként a többi protézisnél 
jóval kisebb esetszám miatt – megfelelő centrumokban kell csak tudni elvégezni. 

A-0210
Elért eredményeink anatómiailag rekonstruálhatatlan töréses betegeknél; a traumatológus 
és a fizioterapeuta együttműködésének jelentősége

Baranyai Ágnes, Kricsfalusy Mihály, Baktai József, Bárdos István
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

CÉLKITŰZÉS: A poszttraumás fizioterápia eszköztára nem merül ki a csoportos és egyéni gyógytorna végzésével. Be 
kívánjuk mutatni, hogy több olyan – intraarticularis darabos, esetleg nyílt – törésen átesett betegünknél a megfelelően 
alkalmazott egyéni kezelések, manuálterápia és egyéb technikák és kiegészítő célzott fizikoterápiás kezelések mellett 
még az anatómiailag korrekt módon nem rekonstruálható sérülések esetén is jobb eredmények érhetők el a vártnál. 
MÓDSZER: Több olyan beteget tudunk példaképp felhozni, akiknél a primer traumatológiai ellátást követően a beteget 
úgy tájékoztatták, hogy az érintett ízület, végtag funkcióiban várhatóan súlyos károsodások fognak visszamaradni. 
Ezek után irányították őket osztályunkra, ahol intenzív, egyéni, betegre, illetve sérülésre szabott komplex fizioterápiás 
kezelést kezdtünk. Ebben a torna, manuálterápiás módszerek, kiegészítő gyógyszeres kezelések, és a különböző 
fizikoterápiás kezelések mellett folyamatosan konzultáltunk az ellátó traumatológussal, és szükség esetén korrekciós 
műtétekre is sor került. EREDMÉNYEK: Hosszas – akár egy-másfél évig tartó kezelések, ismételt műtétek után azonban 
végül „nem várt” jó eredményt, funkciót sikerült ezeknél a betegeknél elérni. Röviden példaképp bemutatunk 
könyöktáji, válltáji, medence és lábtő sérülteket, röntgenfelvételeikkel és az elért funkciókkal. KÖVETKEZTETÉS: A 
traumatológiai osztályok mellett működő, ezeknek a betegeknek az ellátásában gyakorlattal rendelkező fizioterápiás 
osztályok, vagy az olyan centrum, mint a mi osztályunk lehet alkalmas arra, hogy a súlyos, vagy többszörösen sérült 
betegeknél is – hosszas kitartó munkával – jó funkcionális eredményt elérve a beteget valóban „rehabilitáljuk” és ne a 
rokkantak számát gyarapítsuk velük.
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A-0038
Az időskori törések megelőzése

Pósa Gabriella1, Koncsek Krisztina1, Finta Regina1, Aranyné Molnár Tímea1, Szilágyi Levente1, Süli Noémi2

1SZTE ETSZK Fizioterápiás Tanszék, 2Egyre Jobban Stúdió

CÉLKITŰZÉS: Az időskori csonttörés egy globális egészségügyi probléma, mellyel a Föld számos országában felveszik a 
küzdelmet. A legtöbb kezelési metódus nem a megelőzésben és nem a gyógyszermentes megoldásban gondolkodik, 
hanem a kezelésben. Számos csonton fordulhat elő időskori csonttörés, melynek hátterében leggyakrabban az 
osteoporosis áll. Vannak olyan törések, amelyeknél nagyon magas a társuló funkcióvesztés és a mortalitás. Fontos 
lenne olyan módszerek megismerése és széles körben elterjedt használata, amelyek támogatják az izmok erejének 
növelését, az egyensúly fejlesztését és csonttömeg megtartását, ezzel csökkentve a törési kockázatot. MÓDSZER: Egy 
újszerű fizioterápiás módszer, a teljes testes elektromos izomstimuláció (whole body electric muscle stimulation, 
WBEMS), mely alkalmas lehet a csökkent funkcionális fittséggel rendelkező egyéneknél a fizikális képesség gyors 
javítására. Ezzel hozzájárulva az esés prevencióhoz és a törések elkerüléséhez. Esettanulmányunkban diagnosztizált 
osteoporosissal nem rendelkező 72 éves, menopausa utáni nőt mértünk fel 10 hetes WBEMS tréning előtt, az 5. majd 
a 10. héten (antropometriai adatokat, testösszetételt és fittségi állapotot). A 10 hetes WBEMS tréning során hetente 
két alkalommal, 25 percen keresztül gyógytornász irányításával, előre maghatározott funkcionális gyakorlatsort 
végeztettünk elektromos izomstimulációval egy időben. EREDMÉNYEK: Az esettanulmányban vizsgált egyén szinte 
összes mért paraméterében jelentős javulást találtunk visszaméréseink alkalmával. Csökkentek a mért körfogatok és 
bőrredők. A zsírmentes testtömeg növekedett, növekedett az izomtömeg. Az alkalmazott Senior Fittnes Test esetén 
elmondhatjuk, hogy a funkcionális képességei javultak, mind izomerő, mind egyensúly és koordináció területén. 
Javult az egyensúlya és a két alsó végtagon való terhelés is kiegyenlítődött. KÖVETKEZTETÉS: Kiemelendő a korábban 
alkalmazott mozgásprogramokhoz képest, hogy relatíve rövid idő alatt (már 5 hét) mérhető változásokat tapasztaltunk. 
Amennyiben tudjuk az egyén izomtömegét és erejét növelni, az izommunkával párhuzamban a csonttömeget is 
növeljük. Az egyensúlyt fejlesztve az osteoporosis adta következményeket tudjuk mérsékelni. Ez nem elhanyagolható 
eredmény, ezért tartjuk elengedhetetlenül fontosnak a mozgásterápiát preventív szándékkal. Hasznos lehet olyan 
esetekben is ez a terápia, amikor kisebb törés alakul ki. Ilyenkor ezt a terápiát a későbbi nagyobb törések elkerülésére 
lenne érdemes alkalmazni.
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3. Protetika a traumatológiában, primer vagy 
secunder? II.

2016. szeptember 03. | 10:50-12:20 | Terem: Szent-Györgyi terem

A-0219
Antibiotikum-profilaxis csípőprotézis műtéteknél – a magyar gyakorlat egy pilot klinikai 
audit eredménye alapján

Safadi Heléna, Belicza Éva, Boros Erzsébet, Gergely Lajos, Horváth Szilvia, Lám Judit, Mogyorósy Gábor, 
Nagy Géza, Pécsi Dávid, Sinka Erika, Székely Éva, Székely György, Tóth Ágnes Anita, Vargha András
Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ  
(Budapest, Debrecen, Miskolc, Hidegség); SE Egészségügyi Menedzserképző Központ (Budapest)

CÉLKITŰZÉS: Az OBDK által 2016 tavaszán pilot klinikai audit lebonyolítására került sor, melynek célja egyrészt a klinikai 
audit általa kifejlesztett módszertanának tesztelése, másrészt a tervezett csípőprotézis műtétekhez kapcsolódó antibiotikum 
profilaxis alkalmazási gyakorlatának megfelelőségére vonatkozó vizsgálat volt. MÓDSZER: A klinikai audit során retrospektív és 
prospektív adatgyűjtéseket, majd helyszíni klinikai audit vizsgálatokat végeztünk csoportos és egyéni interjúk, megfigyelések 
és dokumentum felülvizsgálatok alkalmazásával. Az eredmények értékelése és fejlesztési javaslatok megfogalmazása oki 
kutatás és a klinikai audit munkacsoport közös elemzései alapján történtek meg. Az elemzés alapját nemzetközi ajánlások és 
nemzetközileg alkalmazott indikátorok képezték. EREDMÉNYEK: A pilot klinikai audit vizsgálatban négy fővárosi intézmény 
hat osztálya (traumatológiai és ortopédiai vegyesen) vett részt. Az antibiotikum profilaxis megfelelőségének vizsgálatát 
célzó retrospektív és prospektív adatgyűjtések eredményei között nem mutatkozott lényeges eltérés, azaz az adatgyűjtés 
maga nem befolyásolta az ellátás gyakorlatát. Az alkalmazott hatóanyag tekintetében valamennyi osztály esetén lényegében 
megfelelően történt az antibiotikum-választás, egy esetben az első vonalbeli szer helyett a második vonalbeli szer került 
alapértelmezetten alkalmazásra. Árnyaltabb képet mutat a beadás gyakorisága: a nemzetközi ajánlásoknak megfelelő 
egylövetű kezelés csak három osztály esetén mutatkozott a kialakult gyakorlat részének, két osztálynál ettől határozottan 
eltérő adagolási gyakoriság volt kimutatható. Az alkalmazott dózis megfelelősége hasonló mintázatot jelöl, olyannyira, hogy 
ugyanazon két osztály esetén volt kimutatható az ajánlásoktól való eltérés, melyek esetén az antibiotikum-profilaxis többszöri 
adagolás keretében került kivitelezésre. Lényeges, hogy az eltérés ezekben az esetekben mindig pozitív irányúnak adódott, 
azaz az ajánlott 24 órán belüli dózist meghaladó mennyiségben kapták azt a betegek. Valamennyi osztály valamennyi érintett 
beavatkozása esetén az antibiotikum a javasolt, intravénás módon került alkalmazásra. A profilaxis megfelelő időzítése 
azonban újra csak három osztály esetén képezte meggyőzően a gyakorlat részét: a bemetszést megelőző 1 órán belüli 
beadást az esetek másik része jelentős számban és mértékben haladta meg csökkentve ezáltal a profilaxis eredményességét 
és hatékonyságát. KÖVETKEZTETÉS: A pilot klinikai audit eredményei megerősítik a helyi szakmai protokollok szerepének 
jelentőségét. Azokon a helyeken, ahol egységes gyakorlat volt kimutatható, ott ezen szakmai szabályozó rendelkezésre állt, 
és a munkatársak ismerték és alkalmazták azt. Az egységes gyakorlat ugyanakkor nem jelenti a helyes gyakorlatot is, így 
a következetes hibák, nem megfelelőségek hátterében részben a nem megfelelő szakmai alapokon nyugvó szabályozók 
követése állt, melyhez nyilvánvalóan hozzájárul az országosan elfogadott szakmai irányelvek hiánya is. Az esetek egy másik 
részében szakmai protokoll ugyan létezett, de az ismeretlen volt a munkatársak számára vagy nem került a gyakorlatban 
alkalmazásra. Ez utóbbi a szakmai ajánlások oktatásának és az alkalmazásuk felügyeletének szükségszerűségére hívja fel a 
figyelmet osztályos és intézeti szinten egyaránt. A kívánt eredmények eléréséhez azonban a szakmai szabályozók mögé kell 
illeszteni a megfelelő megvalósítási folyamatot és szervezési lépéseket is. A pilot eredményei alapján a témabeli beavatkozás 
esetén a jó gyakorlatként azonosítható rendszer sarokpontjai: az antibiotikum operáló orvos általi elrendelése, az 
aneszteziológus által az anesztéziakor történő beadása, a beadás altatási jegyzőkönyvben történő feltüntetése (hatóanyag, 
dózis, beadás módja, időpontja), az antibiotikum profilaxis tényének folyamat során történő, akár többszöri ellenőrzése 
(például műtéti csekklista, altatási jegyzőkönyv, előkészítő lap, stb. részeként). A megfelelő antibiotikum-profilaxis már a 
szövődmények költségeinek megelőzése előtt pusztán a megfelelő hatóanyag és dózis megválasztásával képes lehet az 
osztályos és intézeti gyógyszerkiadások jelentős csökkentésére. 
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A-0186
Vállprotézis beültetés nehézségei klinikánk tapasztalatai alapján
Csonka Endre, Kovács Mihály, Varga Endre
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Traumatológiai Klinika

Klinikánkon a vállprotézisek beültetését néhány éve végezzük. Betegeink jelentős részét törés miatt kezeltük, de 
az előrehaladott arthrosis és masszív rotátorköpeny sérülése szintén szerepelt műtéti indikációként, hasonlóan a 
csípőprotézis beültetés indikációs területeihez. A magyarországi protézisregiszter adatbázisa alapján azonban a 
csípőprotézishez képest jelentősen kevesebb vállprotézis kerül beültetésre. Ennek okait keresve, az irodalmi adatokat 
áttekintve a vállprotetizálás egyik legnagyobb nehézségeként a totál protézis glenoidra ültetett komponensének pontos 
behelyezését találtuk. A scapulanyak szögének anatómiai variánsai mellett a műtét alatt végzett célzás is nehézkes, a 
gyári célzósablon használata mellett is a centrális behatolási pont és a drót szöge az ideálistól jelentősen eltérhet. A 
pontatlanság a mozgástartomány megváltozása mellett az instabilitás és kilazulás szövődmények egy jelentős részéért 
is felelős. Saját beteganyagunk átnézése alapján a nemzetközi statisztikákkal hasonlítottuk össze eredményeinket. 
Kilazulást szövődményként nem észleltünk, a funkció megítélését a törést megelőző 0. a műtéttől számított 6. héten, 
harmadik, hatodik hónapban és egy évesen DASH score alapján végeztük. A célzás pontosságát radiológiai vizsgálatok 
alapján számoltuk. Ennek eredményeit előadásunkban összegezzük. 

A-0202
A humerus proximalis végének törése után végzett protézis beültetések tanulságai
Urbán Ferenc1, Ökrös Konrád2, Turchányi Béla2, Bábás Géza1, Ungvári Gábor1

1BAZ Megyei Kórház Egyetemi Oktató Kórház Traumatológiai Osztály; 2DE Traumatológiai és 
Kézsebészeti Tanszék, Kenézy Gyula Kórház Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály

BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉS: A humerus proximalis vég darabos töréseinek ellátásával kapcsolatban mind a mai 
napig nincs egységes állásfoglalás a választandó kezelés tekintetében. A szerzők az elmúlt öt év során szerzett 
tapasztalatokat értékelik az indikációk, a műtét időpontja, illetve a választandó protézis típus (anatómiai vs reverz 
protézis) megválasztása szempontjából. ANYAG ÉS MÓDSZER: Retrospektív vizsgálat történt a debreceni Kenézy 
Kórház Traumatológiai és Kézsebészeti Osztályán (DE Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék), valamint a miskolci 
BAZ Megyei Kórház Egyetemi Oktató Kórház Traumatológiai Osztályán 2011.01.01-2015.12.31. között végzett 
poszttraumás vállízületi protézis beültetésen átesett betegek esetében. A vizsgálat célja az anatómiai hemiprotézissel, 
valamint a reverz vállízületi protézissel elért eredmények értékelése, illetve a primer és szekunder protézissel 
elért funkció összehasonlítása. EREDMÉNYEK: A vizsgált időszakban a Kenézy Kórház Traumatológiai Osztályán 
45 betegen 51 vállízületi protézis beültetést végeztek. Közülük 31 beteg estében proximalis humerus törés miatt 
történt arthroplastica. 14 alkalommal primer protézis beültetés történt, 11 sérült rossz eredménnyel végződött 
konzervatív kezelése, 6 beteg esetében pedig a műtéti ellátás sikertelensége képezte a szekunder protézis beültetés 
indikációját. A legfiatalabb beteg 50, a legidősebb 83 éves volt. Az átlag életkor 67 év. Kezdetben a standard technika 
a hemiprotézis beültetés volt, ami fiatal betegeknél, 60 éves kor alatt, ma is az elsődlegesen választandó eljárás. 
Elsősorban az idősebb korosztályban szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy a fájdalom a műtétet követően hamar 
csökkent, azonban a funkció elmaradt az elvárttól, ráadásul a kíméletes műtéti technika ellenére gyakran jelentkezett 
a tuberculumok avascularis necrosisa. Emiatt a 65 évesnél idősebb 4-rész-töröttek ellátásában egyre gyakrabban 
került sor primer deltaprotézis beültetésre. A miskolci Traumatológiai Osztályon 18 protézis közül 12 beültetésére 
került sor traumatológiai indikáció alapján melyek közül egy volt reverz protézis. Primer protézis beültetés 10 esetben, 
míg szekunder 2 alkalommal történt. Az átlagéletkor hasonló, 68 év, a legfiatalabb 55, a legidősebb beteg 84 éves 
volt. KONKLÚZIÓ: Mindkét intézmény betegeinek eredményei azt mutatják, hogy a szubjektív panaszok, elsősorban a 
fájdalom tekintetében a vállízületi protézis beültetés hatékony megoldás a proximalis humerus törések kezelésére. Az 
időskori 4-rész-törések ellátása során a sérülés mellett a műtét is károsítja a tuberculumok vérellátását. A kisebb fizikai 
aktivitású sérültek hasznos vállfunkcióját a reverz vállízületi protézis beültetése nagyobb eséllyel biztosítja, legyen 
szó primer vagy szekunder protézisről. 65 év alatti betegek sebészileg nem helyreállítható proximalis humerustörése 
esetében anatómiai protézis beültetés javasolt. Jól kooperáló sérült esetében, jól vezetett utókezeléssel, jó eredményt 
érhetünk el, a betegek fizikai aktivitása helyreállítható. 
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A-0111
A primer protézis helye a humerus proximalis vég töréseinek kezelésében

Bogosi Tibor
MH EK Honvédkórház, Baleseti Sebészet, Budapest

CÉLKITŰZÉS: A humerus proximalis vég töréseinek incidenciája statisztikai elemzések szerint világszerte emelkedik. 
A dislocált 3-4 rész törések kezelése az elmúlt évtizedekben változott, de továbbra is jelentős problémát okoz. Az 
osteosynthesisek mellett egyre nagyobb számban indikált az arthroplasztika. 3 év beteganyagában vizsgáltuk a 
poszttraumás arthroplasticával elért eredményeket. MÓDSZER: retrospektiv elemzés EREDMÉNYEK: 2013.01.01-
2015.12.31 között 445 esetben kezeltünk osztályunkon olyan sérültet, akinek fő-, vagy társsérülése volt a humerus 
proximalis végének törése. 387 esetben végeztünk valamilyen sebészi intervenciót, melyek közül 35 esetben került 
protézis beültetésre. 32 esetben hemiarthroplastica, 3 esetben reverz protézis került implantációra. Esetek számában 
a nők 4x annyian szerepeltek, mint a férfiak. (18% férfi, 82% nő). Átlagéletkor 68 év. Kórházi tartózkodás átlagosan: 5.2 
nap. SZÖVŐDMÉNYEK: suppuratio 0, protézislazulás 0, luxatio 2. A funkcionális eredményeket a Constant score alapján 
értékeltük. Leggyakoribb funkcionális maradványtünet a rotator insufficiencia okozta mozgásbeszűkülés volt, miközben 
a lokális fájdalmak csökkentek. KÖVETKEZTETÉS: a növekvő számú, osteosynthesisre alkalmatlannak ítélt humerus 
proximalis törések, valamint az átlagéletkor emelkedésével együtt növekszik az igény a jó vállfunkciókra. A primer 
protézis műtétek számának növekedése mellett azonban a töréstípus kezelése továbbra sem mondható megoldottnak.

A-0052
Időskori humerus 4-rész törések kezelése reverz protézissel. Primer vagy szekunder 
implantáció?

Árvai Arnold, Kaczor Norbert
Zala Megyei Kórház, Traumatológiai Osztály

Előadásunkban a humerus 4-rész törések kezelésében alkalmazott reverz protézis beültetéssel elért kezdeti 
eredményeinket ismertetjük. Vizsgálatunkban a posztoperatív harmadik hónapot követően kialakult mozgásfunkciót 
hasonlítottunk össze primer reverz protézisbeültetés, valamint velőűrszegezést követő szekunder beültetés esetén. 
Osztályunkon 2015.06.01-2016.01.31 között 8 esetben végeztünk fenti indikációval reverz protézis beültetést. A 
betegeket prospektíven vizsgáltuk, rendszeres kontrollvizsgálatokon 7 beteg jelent meg. Öt esetben végeztünk 
primer reverz protézis beültetést, 2 esetben velőűrszegezést követően kialakult rediszlokáció miatt történt protézis 
implantáció. A betegek 1 kivétellel rendszeres gyógytornakezeléseken vettek részt. A primer implantáción átesett 
betegek vállízületi mozgásai szignifikánsan jobbak, mind szekunder beültetés esetén, de a szekunder esetek 
eredményei is jobbak, mint a primer osteosynthesisen átesett betegek mozgásai. Szerzők véleménye szerint az időskori 
humerus 4-rész törések kezelésében a reverz protézis implantáció az osteosynthesis életképes alternatívája, mellyel 
jobb vállízületi mozgások érhetők el, mint osteosynthesissel. Protézis implantáció esetén a primer beültetés jobb 
eredményt ad, mint a szekunder beültetés.
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A-0028
Primer protetizálás vagy osteosynthesis az időskori Neer VI-os humerus proximalis vég 
törések esetén

Máthé Tibor
PTE Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika

CÉLKITŰZÉS: A Neer VI-os proximalis humerus törések a sebészi kezelés ellenére gyakran járnak nagy 
mozgásbeszűküléssel. Előadásunkban összehasonlítottuk az előző nyolc évben klinikánkon végzett elsődleges 
protetizálással és egyéb operatív eljárással kezelt 65 év feletti betegek gyógyulási eredményeit, összpontosítva a 
szövődményekre, a váll ténykedésére, az életminőségre és a lehetséges kockázati tényezőkre. MÓDSZER: 2008 
és 2014 között 81 60 éves vagy azt meghaladó Neer VI-os proximalis humerus proximalisvég törést elszenvedett 
beteget operáltunk Klinikánkon. Az átlagéletkor 76,4 év volt. 22 szögstabil lemezzel és 11 velőűrszeggel kezelt beteg 
gyógyulási eredményeit hasonlítottuk össze 28 primer haemiarthroplasticával kezelt beteg gyógyulási eredményeivel. 
Minimális követési idő 12 hónap (átlag, 30 hónap) volt. A felülvizsgálatok során röntgenkontrollt végeztünk, mértük 
a mozgástartományt a betegelégedettséget. Az eredményeket a Constant-Murley pontszám és a SF-36 pontrendszer 
alapján értékeltük. EREDMÉNYEK: Szövődmény a lemez és velőűrszeg esetében 24 esetben alakult ki (77,4%), 
melyek többnyire avascularis nekrózis és csavar kivágások voltak. 15 esetben (62,5%) kényszerültünk további 
műtéti beavatkozásokra. A primer haemiarthroplasticával kezelt csoportban csak egyetlen betegnek volt szüksége 
helyreállító sebészi beavatkozásra (3,5%). A Constant-Murley vagy SF-36 pontszámokban nem volt különbség a két 
csoport esetében. KÖVETKEZTETÉS: A időskori Neer 6-os proximalis humerus törésnél a szögstabil lemezelés és a 
velőűrszegezés magasabb szövődmény rátával jár, mint a primer haemiarthrplastica esetében. Viszont a primer 
haemiarthroplasticával kisebb mozgástartomány érhető el, amely csak kis mértékben hatott az életminőségre a 65 
év feletti korosztály esetében. Elsődleges hemiarthroplastica továbbra is jó gyógymód, különösen, az idős betegek 
kezelésekor.

A-0165
Acatebulum törés – primer protetizálás?

Naumov István, Bűcs Gábor, Dandé Árpád, Patczai Balázs,Bukovecz Tibor, Wiegand Norbert
PTE KK Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika

BEVEZETÉS: Az acetabulum törés az egyik legkomplexebb ellátást igénylő sérülés. Számos esetben a törés jellegénél 
fogva fel kell, hogy merüljön a primer protetizálás is, mint lehetséges megoldás. ANYAG: Klinikánkon 2004 – 2014 
közötti időszakban, 11 év alatt 621 acetabulum törést kezeltünk. Minimális konzervatív kezelés mellett, a műtéti 
megoldások voltak a vezető ellátási módok. Konzervatív – operatív kezelés: 94/527 Összesen 24 alkalommal végeztünk 
primer protetizálást friss acetabulum törésnél. MÓDSZER: A legtöbb alkalommal acetabulum törés stabilizáció és/
vagy rekonstrukció történt + lehetőleg cement nélküli protézis beültetést végeztünk. Indikációja, csak válogatott, 
esetekben jött szóba. Az elsődleges szempont volt, hogyha a combfej jelentősen sérült, és/vagy a törés csak igen nagy 
kompromisszummal reponálható és rögzíthető és/vagy jelentős csonthiány is kialakult, valamint, a beteg fizikailag, 
szellemileg alkalmas volt a nyílt feltárásos, jelentős megterhelést jelentő műtétre. EREDMÉNYEK: Az eredményeink 
tovább erősítették azt a hitünket, hogy az acetabulum törések bizonyos fajtái sikeresen kezelhetők akár primer 
protetizálással is, de azért továbbra is a gold standard ezen törések ellátásában az osteosynthesis.

MTT - TRAUMA SZEKCIÓK - 09.03.
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A-0190
Izomátvágás nélkül végzett anterior csípőprotézis beültetés – combnyaktörés esetén

Bűcs Gábor, Patczai Balázs, Naumov István, Wiegand Norbert
Pécsi Tudományegyetem, Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

Combnyaktörés definitív ellátására Magyarországon évente jelentős számú protézis-műtét történik. Legtöbbször 
ezen betegek életkora magas, általános állapota rossz; ami lassú és nehézkes rehabilitációt jelent a protézisbeültetés 
után. A pécsi Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikán 2014 óta végzünk csípőprotézis beültetést anterior feltárásból. 
A majdnem 70 éves ismert elülső csípőfeltárás reneszánszát éli az ortopéd-traumatológiában. Az előadásban 
bemutatásra kerül a műtéti módszer, ismertetésre kerülnek a módszer előnyei, továbbá a módszerrel kapcsolatos 
aggályok. Klinikánkon elvégzett 74 db combnyaktöréses eset kapcsán ismertetjük eredményeinket.
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Biomechanika szekció I.

2016. szeptember 02. | 11:00-12:30 | Terem: Hári terem

A-0004
Kísérleti mechanika eljárásainak alkalmazása femur implantátumok fejlesztésben 

Krakovics Gábor†1, Thamm Frigyes2, Ballon István2, Borbás Lajos2

1Szent János Kórház Ortopéd és Traumatológia Osztály; 2BME Biomechanikai Kooperációs 
Kutatóközpont

BEVEZETÉS: A traumatológiai és ortopédiai gyakorlat számos, különféle alakú és felépítésű femur protézist alkalmaz. 
Az egyes típusok hatékonyságának összehasonlítása különösen bonyolult annak ismeretében, hogy minden esetben 
egyedi alakkal kell számolnunk az implantátum femur csatornába történő elhelyezésekor. Az egyes paciensek mozgás 
közben (járás, futás, lépcsőzés, stb.) kialakuló különböző pozíciói különböző feszültség eloszlást eredményeznek 
az implantátum femur csatornával érintkező részein. CÉLITŰZÉS: Az irodalomban számos elméleti megközelítést 
találunk a femur csatorna és az alkalmazott femur implantátum (szár) erőátadási kérdéseiről, azonban a femur szár 
teljes felszínére kiterjedő, méréseken alapuló publikus eredmények nem ismertek. A kutatás célja, hogy a kísérleti 
mechanika eljárásainak (optikai feszültségvizsgálat, nyúlásmérő ellenállás) alkalmazásával elemezzük az implantátum 
femur csatornával érintkező részein keletkező feszültségeloszlásokat. MÓDSZER: A különböző alakú (egyenes, görbült), 
anyagú és felületi kialakítású (érdességi tulajdonságok) implantátum szárakban keletkező feszültségeloszlás mérése 
optikai feszültségeloszlással és a nyúlások rögzítéses nyúlásmérő bélyegekkel. A különböző nagyságú és irányú 
erők átadása INSTRON törőgéppel történt. EREDMÉNYEK: A kidolgozott vizsgálati és megfogási módszer alkalmas a 
csontban és az érintkező felületen keletkező feszültségek eloszlásának mérésére. A mérési eredmények jól mutatták, 
hogy a csontállomány, a csatorna alakja és az életmód egyaránt lényegesen befolyásolja a protézis alakjának, 
anyagának felületének figyelembevevő optimalizálást. KÖVETKEZTETÉSEK: A kísérletek numerikusan is bizonyították, 
hogy a megfelelő protézis típus (alak, méret) kiválasztása igen összetett feladat, amely során azt kell mérlegelni, melyik 
megoldás alkalmazása jár a beteg számára a legkisebb kockázattal.A fém protézis anyagjellemzőinek nagyságrendi 
eltérése akár a corticalis, akár a trabeculáris csont szerkezettől, amely kérdés számos esetben a mikro-mozgások 
kialakulása révén a csontszövet leépüléséhez vezethet.

A-0063
Egyedi implantátum készítése: álom és realitás…

Sződy Róbert1, Kotorman István2, Manó Sándor3, Csernátony Zoltán3, Bagi István4, Borbás Lajos5,  
Hatos István6

1Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest;  
2Metrimed Hódmezővásárhely; 3DE ÁOK Ortopéd Tanszék Debrecen; 4BMGE ATT Budapest; 5BMGE JSZT 
Budapest; 6SZE ATT Győr

CÉLKITŰZÉS: Egyedi implantátum tervezés és készítés lehetőségeinek megismertetése, esetbemutatás. Többször 
operált csípőprotézis szeptikus szövődménye után kialakult csonthiány egyedi implantátum tervezését igényelte. 
MÓDSZER: A preoperatív CT alapján 3D modellt készítettünk a hiányos acetabulumról és az ép oldalról tükrözve 
modellt készítettünk a csonthiányról. Az elérhető vápakosarak kompromisszumait átértékelve terveztünk egy 
idealizált vápakosarat. „Mélyhúzásos” technológiával és a 3D nyomtatással állítottunk elő vápakosarakat, majd 
összehasonlítottuk az elért eredményeket és biomechanikai méréseket végeztünk a várható hibák kiküszöbölésére. 
EREDMÉNYEK: A technológiai fejlődésével az egyedileg betegre szabott implantátum előállítása belátható időn 
belül elérhetőnek tűnik. KÖVETKEZTETÉS: Megkerülhetetlen a 3D nyomtatás alkalmazása a modern implantátumok 
tervezésében és előállításában. 
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A-0184
Teherviselő mandibula rekonstrukció topológiai optimálása

Simonovics János1, Bujtár Péter2

1Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gép- és Terméktervezés Tanszék;  
2University of Leicester Oral and Maxillofacial Department

Napjaink egyik komoly problémája a szájüregi tumor, ezen belül is a mandibula tumoros megbetegedése. A defektusos 
rész eltávolításával válik szinte kizárólagosan lehetségessé a helyzet orvoslása. A kialakult mechanikai gyengülést 
teherviselő implantátum segítségével lehet rekonstruálni. A rekonstrukciós implantátumok célja a mechanikai 
paraméterek biztosítása mellett, hogy geometriájával a lehető legkevésbé bontsa meg a beteg önképét, további 
törekvés a lehetőleg optimális tömeg elérése. Az implantátum tervezés esetében is - mint ahogy az élet más egyéb 
területein is - feltörekvőben van a gyorsprototípus gyártási eljárás, mely segítségével biokompatibilis anyagokkal 
páciensre szabott alakkal rendelkező implantátum hozható létre. A tanulmány során egy tipikusnak tekinthető 
rezekálási esetre alkalmazott gyorsprototípus gyártással gyártható teherviselő mandibula rekonstrukció topológiai 
optimálását végeztük el a már ismertetett főbb optimalizálási paraméterek figyelembevételével. A kutatás során 
bebizonyosodott, hogy az optimált geometriával jelentős súlycsökkentés érhető el, megfelelő mechanikai stabilitás 
biztosítása mellett.

A-0238
Zebris gerincvizsgáló módszerrel és kétirányú röntgenfelvételekkel meghatározott, gerinc 
alakját leíró szögek összehasonlítása scoliosissal kezelt gyermekek esetén

Takács Mária1, Rudner Ervin1, Kovács Attila2, Orlovits Zsanett3, Kiss Rita M.4

1MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok, Ortopédia Osztály, Biomechanikai Laboratórium, Szolnok; 
2MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok, Reumatológiai Osztály, Szolnok;   
3Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Differenciálegyenletek Tanszék, Budapest;  
4Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Mechatronika, Optika és Gépészeti  
Informatika Tanszék, Budapest

Bevezetés: A scoliosis diagnosztikájában napjainkban előtérbe került a non-invasív eszközök használata is, de a 
gold-standard röntgenfelvételekhez viszonyított pontossága még nem tisztázott. Célkitűzés: A kutatás első célja 
a Zebris ultrahang-alapú gerincvizsgáló módszer esetén a kartartás helyzetének befolyásoló hatásának elemzése. A 
második célja a Zebris ultrahang-alapú gerincvizsgáló módszer a pontosságának meghatározása kétirányú digitális 
röntgenfelvételekhez viszonyítva. Módszer: 19 scoliosissal kezelt gyermeket vizsgáltunk. A kétirányú digitalis 
gerinc röntgenfelvételkor álló egyenes testtartást, és sagittalis síkban 45 fokkal felemelt kar pozícióját vizsgáltuk. 
Meghatároztuk a háti kyphosis, a lumbalis lordosis és a scoliosis nagyságát. A Zebris ultrahang-alapú gerincvizsgáló 
módszer használata során is ez a két kartartás került értékelésre Eredmények: A kartartás a Zebris ultrahang-
alapú gerincvizsgáló módszerrel történő mérés során a vizsgált paramétereket szignifikánsan nem befolyásolja. A 
röntgenfelvételeken meghatározott thoracalis kyphosis és scoliosis nagysága erős szinten szginifikáns. Következtetések: 
A gerinc alakját az alkalmazott felsővégtagi kartartás szignifikánsan nem befolyásolja. A röntgenfelvétel során felvett 
hasonló kartartás alkalmával a sagittalis síkú görbületek szintén nem torzultak. Kulcsszavak: scoliosis, gerincvizsgálat, 
röntgen, Zebris mozgásvizsgálat
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A-0020
Unterberger-Fukuda lépésteszt optikai, ultrahang és talpnyomás mérés alapú digitális 
rögzítési technológiáinak összehasonlítása

Györfi Gergely, Béres Bence, Egri Péter, Nagymáté Gergely, Kiss Rita
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika 
tanszék, Budapest 

CÉLKITŰZÉS: Az Unterberger-Fukuda lépéstesztet (UFST) a neurológiában, valamint a szédüléssel kapcsolatos 
és egyensúlyozó szervrendszeri megbetegedések diagnosztizálása során széles körben alkalmazzák, azonban a 
lépésteszt kevés szemmel közvetlenül érzékelhető információval szolgál. A mérésünk célja az UFST alanyainak digitális 
kranio-korpográfiás vizsgálata három különböző, (optikai- és ultrahang-alapú markeres, valamint talpnyomás-
eloszlást) vizsgáló módszerrel. A vizsgálatokat párhuzamosan végezzük, így a mérési eredmények statisztikailag 
is összehasonlíthatók. MÓDSZER: A mérést 10 egészséges fiatalon végeztük, akiknek 50 lépést kellett megtennie 
egyhelyben, előrenyújtott karokkal és behunyt szemmel. Az alanyok vállain és fején kettő, illetve három optikai 
markert helyeztünk el, amelyek helyzetét Optitrack kamerarendszerrel rögzítettük. Az Optitrack Motive szoftver 
által szolgáltatott térbeli koordinátákból egyedi C# nyelven írt szoftver az egyensúlyozó képességet jellemző 
paramétereket számítja, mint a markerek különböző koordináták menti legnagyobb, valamint a mérés eleje és vége 
közötti elmozdulása, a bejárt pálya hossza, a markerekhez tartozó konfidencia ellipszis paraméterei, továbbá a vállak 
elfordulásának szöge a mérés eleje és vége között. Ezzel egy időben egy Zebris CMS-10 ultrahang-alapú rendszerrel 
és a hozzátartozó feldolgozó programmal is meghatározzuk ugyanezen paramétereket. A harmadik vizsgálat során 
egy Zebris FDM-S talpnyomás mérő platóval elemeztük a nyomásközéppont változását. A kapott eredményeket 
korrelációs vizsgálattal hasonlítottuk össze, illetve számítottuk a különböző módon mért azonos fizikai tartalmú 
paraméterek közötti különbséget és annak szignifikanciáját. EREDMÉNYEK: A kapott eredmények jól mutatják, hogy a 
különböző módon elvégzett egyensúlyozó vizsgálatok között van kapcsolat, azonban az eredmények között különbség 
is megfigyelhető. KÖVETKEZTETÉS: A kapott eredmények alapján levonható a következtetés, hogy a három vizsgáló 
módszerrel az egyensúlyozás más-más területe elemezhető, az elvégzett méréssorozat az egyensúlyozás komplexitását 
is jól mutatja.
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Biomechanika szekció II.

2016. szeptember 02. | 12:45-14:15 | Terem: Hári terem

A-0010
Paraméterszám csökkentés a talpnyomás középpont frekvencia analízisében állásstabilitási 
vizsgálatok során

Nagymáté Gergely, Kiss Rita
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mechatronika, Optika és Gépészeti  
Informatika tanszék, Budapest

CÉLKITŰZÉS: Állásstabilitási vizsgálatok során a különböző kutatásokban számos paramétert számolnak a talpnyomás 
középpont (CoP) elmozdulásának frekvenciatartománybeli jellemzésére. Ezek a paraméterek sokszor redundáns 
információt szolgáltatnak. A kutatásunk célja a legelterjedtebb frekvencia alapú CoP paraméterek függetlenségének 
és érzékenységének vizsgálatán alapuló paraméterszám csökkentés az állásstabilitási vizsgálatok standardizálásának 
érdekében. MÓDSZER: A kutatásban 25 egészséges fiatal vett részt (74,34±4,23 kg, 1,711±0,085 m, BMI: 25,3±2,8), akik 
60 másodperces álláspróbákat teljesítettek egy Zebris FDM-S talpnyomás eloszlás mérő platón három állástípusban 
(páros lábon nyitott (EO) és csukott szemmel (EC), domináns lábon nyitott szemmel (SL)). A nyers mérési adatok 
feldolgozására egyedi szoftver készült LabVIEW 2013-ban. A statisztikai számításokat SPSS (v22) statisztikai szoftverben 
végeztük. Az anteroposteriori (AP) és mediolaterális (ML) irányokban is számított paraméterek: átlagteljesítmény 
frekvencia (MPF), medián frekvencia (MDF), 99% sávszélesség (BW). Az újonnan definiált paraméterek: alacsony 
(0-0,3Hz) és közép (0,3-1Hz)(LMR) valamint közép és magas (1-5Hz)(MHR) frekvenciatartományok teljesítményének 
arányai AP és ML irányokban, legnagyobb amplitúdó (LA) és hozzá tartozó frekvencia (LAF) AP és ML irányokban, 
valamint AP és ML spektrális teljesítmények aránya. A paraméterek függetlenségéről korreláció vizsgálat adott 
információt. Az erősen korreláló paraméterek helyett azok felhasználásával a fent felsorolt új paramétereket 
fogalmaztunk meg, melyek kevéssé korrelálnak a régiekkel, és új információt közölnek. A megtartott és új paraméterek 
érzékenységének becslésére variancia analízist végeztünk a paramétereket különböző biomechanikai tulajdonságú 
állástípusokban vizsgálva. Ennek eredményéből látszik, hogy az egyes paraméterek mennyire érzékenyek olyan 
változásokra, mint a vizuális információk elvesztése vagy a fél lábon állás. EREDMÉNYEK: Több paraméter között erős 
és moderált korreláció volt megfigyelhető, legjelentősebbek: AP irányban MPF-MDF (0,846), mindkét irányban MPF és 
BW (AP: 0,767, ML: 0,812). BW számos más paraméterrel is erős korrelációt mutat. A varianciaanalízis többváltozós 
tesztje egyértelmű eltérést mutat a vizsgált állástípusok között. A paraméterekre számolt állástípusok páronkénti 
összehasonlítása szerint háromféle viselkedés különböztethető meg. Néhány paraméter (LA-AP, LMR-ML, MDF-ML, 
MPF-ML) esetén a különbség szignifikáns EO és a két másik állástípus között, de nincs szignifikáns különbség EC és SL 
között. A leggyakoribb esetben (LAF-AP, LA-ML, MHR-AP, MHR-ML, SPR, BW-AP, MPF-AP) EO és EC nem különbözik 
egymástól szignifikánsan, de SL szignifikánsan különbözik mindkettőtől. Néhány paraméter esetében (LAF-ML és BW-
ML) mindhárom állástípus szignifikánsan különbözik egymástól. KÖVETKEZTETÉS: Az erősen korreláló paraméterek a 
variancia vizsgálaton is hasonló viselkedést mutattak. BW erősen korrelál több más paraméterrel, de az állástípusok 
közötti különbséget kevéssé jellemzi, ezért kizárhatjuk. MPF és a vele erősen korreláló MDF közül MPF-et érdemes 
megtartani mivel az más változókkal kevésbé korrelál. Csukott szemes állás esetén az AP irányú lengés felerősödik, 
melyet jól mutat SPR, míg fél lábon álláskor mindkét irányban megnő a lengés, ezáltal SPR lecsökken. LA és LAF 
vizsgálata kimutatta, hogy a kitérések nagyságával nem nő együtt a kompenzálás sebessége, az viszonylag állandó 
marad. A kizárt BW helyett LMR és MHR részletgazdagabban informál a frekvenciatartománybeli teljesítmény 
megoszlásának arányairól. A vizsgálatok alapján a következő paraméterek használatát javasoljuk: legnagyobb 
amplitúdó (LA), frekvencia sávok teljesítményének arányai (LMR, MHR). Spektrális energia megoszlásának aránya az 
anatómiai irányokban (SPR) és középteljesítmény frekvenciája (MPF).
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A-0023
Allograftok - biomechanikai jellemzők és különböző sterilizálási eljárások bemutatása

Pap Károly1,2, Hangody György1, Pánics Gergely1,2, Bodó László1, Abonyi Bence1, Hangody László1,2

1Uzsoki utcai Kórház,Ortopédiai-Traumatológiai Osztály; 2Semmelweis Egyetem,  
Traumatológiai Tanszék

Az egyik leggyakrabban sérülő intraarticularis szalagja a térdnek az elülső keresztszalag (LCA). A gyenge erezettsége 
akadályozza teljes gyógyulásban, szakadás vagy sérülés után, ezért a legtöbb esetben pótlása szükséges. A 
keresztszalag sérüléseket auto- és allograftokkal pótolhatjuk. Az LCA pótlásra használt allograftok száma az elmúlt 10 
évben jelentősen megemelkedett, köszönhetően számos előnyös tulajdonságuknak. Előadásunkban a leggyakrabban 
használt allograftok irodalmi biomechanikai tulajdonságait, biomechanikai paraméterek értelmezését, fertőtlenítési 
tárolási eljárásait mutatjuk, be kiegészítve a saját biomechanikai kutatásunk során nyert eredményeinkkel. 

A-0045
Az arab és a kaukázusi populáció porcszerkezetének összehasonlítása 

Berta Ágnes1, Vásárhelyi Gábor1, Felszeghy Szabolcs2, Yacine Zerguini3, Hangody László1

1Uzsoki Utcai Kórház, Ortopéd-traumatológiai Osztály, Budapest; 2Debreceni Egyetem,  
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Debrecen; 3Clinique Chahrazed, Département Médecine et 
Traumatologie du Sport, Cheraga, Algeria; 

Célkitűzés: A kutatás célja az arab és a kaukázusi populáció lehetséges porcszerkezetbeli különbségeinek kimutatása 
volt, és az eredmények felhasználása a modern porcpótló eljárások továbbfejlesztéséhez. A kutatás résztvevői saját 
beteganyagukon azt a megfigyelést tették (nem közölt adatok), hogy a két népcsoportban ugyanakkora terhelésre, 
károsodásra, eltérő időben jelentkezik térdízületi arthrosis. Az arab populációban hosszabb ideje fennálló térdízületi 
eltérések esetén is csak jóval később alakul ki a porcszövet degenerációja. Ez a megfigyelés felvetette annak a lehetőségét, 
hogy a különbségek lehetnek a porcízület szerkezetében, és erre alapozva érdemes a két különböző populáció térdízületi 
hyalin porcát tüzetesebben megvizsgálni, összehasonlítani. Ugyan számos publikáció beszámol arról, hogy az osteoarthrosis 
előfordulási gyakorisága és súlyossága eltérő a különböző demográfiai csoportokban, tudomásunk szerint mostanáig 
nem jelent meg olyan tanulmány, amely során két, fajta szinten örökléstanilag is különböző népcsoportban az ízületi porc 
szerkezetére vonatkozó összehasonlító szövettani, hisztokémiai vizsgálatokat végeztek volna. Módszer: A kutatás során 
25 kaukázusi (Uzsoki Utcai Kórház, Ortopéd-traumatológiai Osztály, Budapest) és 23 arab etnikumú (Clinique Chahrazed, 
Département Médecine et Traumatologie du Sport, Cheraga, Algeria) betegnél történt biopszia vétel. A biopszia vétele a 
medialis femur condylusból, közvetlenül a linea terminalis alól, az ízületi felszínre merőleges irányban történt. A biopsziás 
osteochondralis hengerek átmérője 2 mm, hossza 10mm volt. A kutatásba olyan betegek kerültek bevonásra, akik rutin 
arthroscopos térdműtétre kerültek előrejegyzésre meniscus és/vagy porcsérülés és/vagy elülső keresztszalag pótlás miatt 
és a beleegyező nyilatkozat és a betegtájékoztató aláírásával ehhez hozzájárultak. A biopsziás mintavételen kívül a következő 
vizsgáló módszereket alkalmaztuk: fizikális vizsgálat, kétirányú röntgenfelvétel, ICRS Cartilage Injury Evaluation Package 
klinikai pontrendszer felvétele A minták szövettani elemzését a Debreceni Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani 
Intézetében végzik: hisztokémiai, immunohisztokémiai szövettani vizsgálat, a szövettani mintákról készült felvételek 
számítógépes elemzése, vizsgálat polarizációs mikroszkóppal. Eredmények: A szövettani elemzés eredményei még nem 
elérhetőek, a végső összesítés április végéig készül el. Következtetés: A nem degeneratív úton kialakult, teljes vastagságú 
porckárosodások, fokális osteochondralis defektusok komoly panaszokat okozhatnak. A modern porcpótló technikák célja, 
hogy a defektus területén az üvegporc szerkezetével megegyező minőségű és összetételű fedést hozzanak létre. A számos 
technika közül a tissue engineering, vagy szövetpótlás is egy potenciális módszer a porcszövet pótlására, melynek során a 
porcsejteket human mesenchymalis őssejtekkel, vagy a beteg saját porcsejtjeivel pótolják, míg a szövet közötti állományt 
úgynevezett scaffoldokkal helyettesítik. A mesterséges szövet beütetése után a sejtek fokozatosan lebontják a scaffoldot, 
és helyette elkezdik termelni a saját, jellemző extracelluláris mátrixukat, így létrehozva a komplex szövetet Feltételezésünk 
szerint a két népcsoport porcszerkezetét összehasonlítva fellelhetőek lesznek olyan mikroszkopikus különbségek, amelyek 
felhasználhatóak lehetnek a scaffoldok szerkezetének tökéletesítésére, és így lehetővé tennék egy még kiválóbb minőségű, 
üvegporc-szerű szövet létrehozását az osteochondralis defektusok területén.

MTT - BIOMECHANIKA SZEKCIÓ
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A-0175
Acetabulum törések intrapelvicus műtéti ellátásánál a lemezek pozíciójának szerepe – véges 
elemes modellen vizsgálva

Sztrinkai Gergely1, Bodzay Tamás1, Madarász Benjámin2

1Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest; 2Budapesti  
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar 

Célkitűzés: Az acetabulum törések műtéti ellátása napjainkban történhet a korábbi klasszikus feltárások mellett Stoppa 
illetve pararectus feltárásból is, így szélesebb lehetőséget adva elsősorban az elülső oszlopot érintő törések medialis 
–intrapelvicus – rögzítésére. A lemezek számának és elhelyezkedésének jelentőségét kívántuk vizsgálni véges elemes 
medence modell segítségével. Módszer: CT képek alapján a megfelelő számítógépes program segítségével alkottunk 
élethű, véges elemes medencemodellt. Törésként egy elülső pillértörést, illetve egy T típusú törést modelleztünk. 
A törések rögzítésére háromféle lemez pozíciót vizsgáltunk. A lemezeket a linea terminalisnak megfelelően vagy 
cranialisan (1) vagy medialisan (2), vagy két lemezt alkalmazva mind cranialisan mind medialisan (3) helyeztük el. 
Vizsgáltuk a keletkező feszültségeket, illetve a törésekben keletkező elmozdulásokat. Eredmények: A vizsgált esetekben 
a feszültségek a modellen mindenhol alatta maradtak az elfogadható határértékeknek. Az elmozdulás értékei az 
acetabulumnál vizsgálva elülső pillértörés esetében 0,15-016 mm között voltak, míg T típusú törés esetében 0,16-0,18 
mm közöttinek adódtak. Következtetés: A kapott eredmények alapján nem csak az elmozdulásokat, hanem a keletkező 
feszültségeket is figyelembe véve a medialisan elhelyezett lemez sem önmagában sem kettős lemezes formában 
használva nem okozott lényegesen kisebb elmozdulási, illetve feszültség értékeket. Önmagában a cranialis lemez tehát 
elegendő stabilitást nyújt a vizsgált törési esetekben.

A-0009
Sacrectomia utáni non-rigid lumbopelvicus stabilizációs rendszer hatása a csontos 
remodellációra

Éltes Péter Endre1,2, Lazáry Áron1, Damien Lacroix3, Varga Péter Pál1

1Országos Gerincgyógyászati Központ, Budapest; 2Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, Budapest; 
3Department of Mechanical Engineering, INSIGNEO Institute for in Silico Medicine,  
The University of Sheffield, UK

CÉLKITŰZÉS: A chordoma egy kemo- és sugárterápia rezisztens daganat. Az optimális, hosszú távú onkológiai 
eredmények érdekében, a sebészi beavatkozás során en bloc reszekció elvégzése szükséges. A beavatkozás kulcseleme 
a széles, onkológiai határokon túli reszekciós felszín elérése. A műtétet a világon mindössze néhány centrumban végzik, 
a kiemelt műtét technika nehézségek miatt. Az Országos Gerincgyógyászati Központ azon kevés intézmények közé 
tartozik, amelynek nemzetközileg elismert tapasztalata van az en bloc sacrectomiák területén. Az Intézethez fűződik 
azon műtéti technika kidolgozása, mely lehetővé teszi, hogy a lumbális gerinc és a medence közt újra teherviselő 
kapcsolat jöjjön létre. Ezen beavatkozás egyik kulcselemét képező stabilizációs rendszert Closed Loop-nak nevezzük. 
Munkánk során célul tűztük ki a Closed Loop rendszer non-rigiditásának a vizsgálatát, és összefüggést kerestünk a non-
rigiditás és a csontos fusio folyamata közt. MÓDSZER: Retrospektíven elemeztük egy sacralis chordoma miatt, en bloc 
sacrectomián átesett 41 éves férfi beteg posztoperatív CT vizsgálatainak képanyagát. A vizsgált időszak 6 évre terjedt 
ki, ezen idő alatt 13. CT vizsgálat készült. A vizsgálatok képanyagát felhasználva 13 db. háromdimenziós (3D) modellt 
készítettünk a Closed Loop stabilizációs rendszernek megfelelően. Kidolgoztunk egy eljárást, melynek segítségével 
a bal oldali medencecsont geometriáját referenciának tekintettük, így lehetővé vált a 13 modell közös koordináta 
rendszerben való elhelyezése, és összehasonlítása. A medence lapátok és a lumbális gerinc közt létrejövő csontos 
fúziónak megfelelően, minden CT vizsgálatból kiválasztottunk azonos régióból egy axiális képet. A képek alapján 
kétdimenziós (2D) voxel alapú végeselem modellt hoztunk létre, figyelembe véve a sugárelnyelés következtében a 
szürkeskálának megfeleltethető csontdenzitást. A 2D-s végeselem modellekben a csontsűrűséget egy 10 kategóriás 
színkód skálán jelenítettük meg. EREDMÉNYEK: A stabilizációs rendszer 3D modelljeit összehasonlítva vizualizáltuk 
és számszerűsítettük a rendszer 6 éven át követhető deformitását. Az implantátum titániumból készült, ennek 



Magyar Traumatológia • Ortopédia • Kézsebészet • Plasztikai Sebészet • 2016. 59. Supplementum 169

ellenére jelentős alakváltozást észleltünk. Végeselem modellek segítségével számszerűsítettük a csontos átépülés 
folyamatát, a vizsgált időszaknak megfelelően. A Closed Loop rendszer non-rigiditása által erőelnyelő szerepet tölt 
be a gerincoszlop, és a medence közti erőátvitelben KÖVETKEZTETÉS: Eredményeink alapján megfigyelhető, hogy a 
posztoperatív második évben kialakult csontos lumbopelvicus összeköttetés ellenére, a rendszer tovább deformálódik, 
és ezzel párhuzamosan a csontos fusio remodellációja is folytatódik. Vizsgálatunk előtanulmányként szolgál, komplex 
végeselem modellek megalkotásához. A tervezett modellek segítségével további, a szakirodalomban leírt és elismert 
lumbopelvicus stabilizációs rendszereket hasonlítjuk össze, biomechanikai szempontból.

A-0241
Hanyagtartás hatása a gyermekek egyensúlyozó képességére

Takács Mária1, Somló Kinga2, Orlovits Zsanett3, Kiss Rita M.2

1MÁV Kórház Ortopédiai Osztály;  2BME Mechatronika Optika és Gépészeti Informatika Tanszék;   
3BME Matematikai Intézet 

Bevezetés: A gyermekek egyensúlyozó képességének változását az életkor és a nem függvényében, valamint 
egyes idegrendszeri, vestibularis elváltozások, születési rendellenességek hatását több kutatás is vizsgálta, mivel az 
egyensúlyozó képesség és annak változása a motoros és kognitív képességek fejlődését is befolyásolja. Kutatásunk 
fő célja, hogy a hanyag testtartás, mint tartási rendellenesség és a lúdtalp, mint lábboltozati deformitás hogyan 
befolyásolja a két lábon állás közbeni egyensúlyozást és az azt jellemző stabilometriás paramétereket. Módszer: A 
vizsgálatba 9- 15 év közötti 32 egészséges fiú és 60 egészséges lány került bevonásra, akiket életkor alapján 4 csoportba 
soroltunk. Az ortopéd vizsgálat alapján 92 gyermekből 27 helyes testtartású és normál lábboltozatú (I. csoport), 26 
hanyag testtartású és normál lábboltozatú (II. csoport), míg 39 helyes testtartású, de lúdtalpas volt (III. csoport). A 
egyensúlyozó képességet 60 másodperc hosszú kétlábon állásközben mértük Zebris FDM-S talpnyomás eloszlást mérp 
lapon. A nyomásközéppont (COP) mozgásából a széles körben leterjed paramétereket számítottuk. Eredmények: A 
vizsgálat eredményeiből megállapítható, hogy a COP vonal hossza és a 95% CI tartományt a gyermekek életkora és 
neme szignifikánsan befolyásolja. A hanyag testtartás következtében szignifikánsan nő a COP vonal hossz átlag értéke 
és 95 % CI értéke. A lúdtalp szignifikánsan nem befolyásolja a COP paramétereket. Megállapítások: A vizsgált COP 
paraméterek közül a COP vonal hossza a legérzékenyebb paraméter, hisz a vizsgált személyek nemének, életkorának 
és ortopédiai státuszának változásakor egyaránt szignifikáns különbséget mutatott. Az eredményeink a korábbi 
kutatások megállapításait megerősítették, hogy az állás közbeni egyensúlyozó képességet a vizsgált gyermek neme 
és életkora szignifikánsan befolyásolja. A kutatásaink azt is bizonyították, hogy az egyensúlyozó képesség a lúdtalp 
hatására nem szignifikánsan, míg a hanyag testtartás következtében szignifikánsan romlik. Az egyensúlyozó képesség 
fontos alapfeltétele a motoros képességek fejlődésének, így a hanyag testtartás korrekciója és utánkövetése nemcsak 
a lehetséges ortopédiai elváltozások megelőzését célozza, hanem az egyensúlyozó képesség megfelelő fejlődése 
szempontjából is fontos.
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Kézsebészeti szekciók

1. Daganatok a kézsebészetben

2016. szeptember 02. | 08:30-10:00 | Terem: Békésy terem

A-0071
Jóindulatú lágyrészdaganatok a kézsebészetben

Király Géza
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Osztály

CÉLKITŰZÉS: Előadásom célja a kéz jóindulatú lágyrészdaganataival kapcsolatos bizonyított tények, adatok (evidence 
based data) felkutatása, összefoglalása és az érdekes tények bemutatása. ANYAG ÉS MÓDSZER: Elsősorban a jelenleg 
elérhető utolsó kiadású, az egyetemes kézsebészet legáltalánosabban elfogadott tankönyvének, a P. Green Operative 
hand surgery témába vágó fejezetének alapinformációira építve bemutatni a témában fellelhető legutóbbi és 
legérdekesebb adatokat, tényeket. OSZTÁLYOZÁS: Lassú növekedésűek, Agresszív tumorok. DIAGNOSZTIKA: Fizikális 
vizsgálat, Rtg. UH, CT, MR, FAJTÁK: Hámeredetű, Kötőszövet eredetű, Érdaganatok, Idegdaganatok. Differencál 
diagnosztika. ELLÁTÁS: Funkciózavar, malignizálódás veszélye esetén vagy esztétikai megfontolásból műtéti eltávolítás. 
UTÓKEZELÉS: A beavatkozás milyenségétől függően. EREDMÉNYEK: A megfelelő indikációval és beavatkozással 
javíthatunk a beteg állapotán. KÖVETKEZTETÉS: A kézen előforduló terime növekedések mindig nagyon gondos 
kivizsgálást igényel, pontos terápiás taktika jó eredményhez vezet. 

A-0141
A subungualis glomus tumorról egy esetünk kapcsán

Simonka János Aurél
SZTE Traumatológiai Klinika, Szeged

CÉLKITŰZÉS: Egy eset kapcsán szeretnénk felhívni a figyelmet egy ritka elváltozásra, amelynek jellegzetes klinikai 
tünetei vannak és sebészi eltávolításával végleges gyógyulást lehet elérni. ANYAG ÉS MÓDSZER: A szerző áttekinti az 
irodalmi hivatkozásokat. A glomus tumort 1812-ben Wood írta le, a köröm alatti előfordulásról Kolaczek számolt be. 
Renner a könyvében egy subungualis és egy subcutan esetet mutat be. A glomus tumor jellegzetessége a spontán 
fájdalom, az erős fájdalmat provokáló nyomásérzékenység és a hőmérsékleti – főleg hideggel szembeni – érzékenység. 
EREDMÉNYEK: A 40 éves nő egy év óta tartó fájdalom miatt jelentkezett. A bal középső ujjon a köröm alatt levő 
elváltozás hidegre és nyomásra volt érzékeny, munkavégzésében a fájdalom akadályozta. Vizsgálatkor szonda teszttel a 
köröm alatt 3 mm nagyságú kékesen áttűnő tumort észleltünk, mely nyomásra a felső végtagba sugárzó éles fájdalmat 
provokált. A radiológiai vizsgálat kórosat nem mutatott, az MR vizsgálat jól ábrázolta a csont és a körömlemez között 
elhelyezkedő tumort. A műtét során a körömlemez eltávolítottuk a körömágyat megnyitottuk és jól körülhatárolt 
glomust egészben eltávolítottuk. A szövettani vizsgálat glomus tumort igazolt. A beteg panaszmentessé vált. 
KÖVETKEZTETÉS: A jellegzetes panaszokkal és klinikai tünetekkel járó glomus tumor felismerése könnyű, ha gondolunk 
rá. Műtéti eltávolítás után teljes panaszmentességet lehet elérni.
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A-0006
Ritka nagyságú tumor alkaron

Király Géza
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Osztály

1983-ban végzett jobb alkari 3 cm-es tumor eltávolítása történt, a szövettani vizsgálat hystiocytomát igazolt. Öt évvel 
később 6 m-es recidíva keletkezett, melyet ismét eltávolítottak. 2013-ban ismét recidívát találtak, mely már 10 cm-es 
volt. A megajánlott műtétet a beteg nem kérte. A 2016 elején végzett ismételt vizsgálat férfiökölnyi tumort talált. 
Ennek műtéti eltávolítását végeztük. A tumor nagysága miatt véljük bemutatásra alkalmasnak.

A-0147
Bizonyítékokon alapuló tények a ganglion articulare szindrómával kapcsolatosan

Bajdik Beáta, Szabó Zsolt
Miskolci Kézsebészeti Centrum

CÉLKITŰZÉS: Előadásom célja a ganglion articulare szindrómával kapcsolatos bizonyított tények, adatok (evidence based 
data) felkutatása, összefoglalása és az érdekes tények bemutatása. ANYAG ÉS MÓDSZER: Elsősorban a jelenleg elérhető 
utolsó kiadású, az egyetemes kézsebészet legáltalánosabban elfogadott tankönyvének, a P. Green Operative hand surgery 
témába vágó fejezetének alapinformációira építve bemutatni a témában fellelhető legutóbbi és legérdekesebb adatokat, 
tényeket. Ezekhez az elmúlt 15-20 év írásban megjelent közleményeiből jutottam hozzá. EREDMÉNYEK: A referencia tankönyv 
fejezeteinek néhány érdekesebb adatát az általánostól a részletek kifejtésén keresztül bemutatom és kiegészítem az érdekes 
vagy ellentmondásos témákat az elérhető közlemények szolgáltatta adatokkal, alaposan elemezve a közlemény tudományos 
értékét, esetleges hibáit, hiányosságait, időnként összevetve az általános rutinnal, hiedelmekkel. KÖVETKEZTETÉS: Az 
elérhető adatok kielemzése alapján nyugodtan állíthatom, hogy az adott témában kevés objektív, megkérdőjelezhetetlen 
vizsgálatból származó adat található. Az elérhető adatok fő hiányossága, hogy nem azonos kritériumok, szempontok alapján 
gyűjtötték és összesítették azokat, ezért objektív összehasonlításuk sokszor lehetetlen. A bemutatott ellentmondásos adatok 
kellően ábrázolják ezt a sokszor nehezen megoldható állapotot. Ahhoz, hogy érdemben hozzászólhassunk, sokkal több, jól 
megtervezett prospektív, randomizált vizsgálatra lenne szükség. 

A-0136
Bizonyítékokon alapuló tények a kéz rosszindulatú lágyrészdaganataival kapcsolatosan

Rimaszéki Zsolt, Czinke Zoltán, Urbán Ferenc, Szabó Zsolt
Miskolci Kézsebészeti Centrum

CÉLKITŰZÉS: Előadásom célja a kéz rosszindulatú lágyrészdaganataival kapcsolatos bizonyított tények, adatok (evidence 
based data) felkutatása, összefoglalása és az érdekes tények bemutatása. ANYAG ÉS MÓDSZER: Elsősorban a jelenleg elérhető 
utolsó kiadású, az egyetemes kézsebészet legáltalánosabban elfogadott tankönyvének, a P. Green Operative hand surgery 
témába vágó fejezetének alapinformációira építve bemutatni a témában fellelhető legutóbbi és legérdekesebb adatokat, 
tényeket. Ezekhez az elmúlt 15-20 évének írásban megjelent közleményeiből jutottam hozzá. Egyes kórképek esetében saját 
beteganyagom és tényeken alapuló adataimat is feldolgoztam. EREDMÉNYEK: A referencia tankönyv fejezeteinek néhány 
érdekesebb, ellentmondásosabb témáit az általánosból a részletes kifejtésen keresztül bemutatom és kiegészítem az érdes 
vagy ellentmondásos témákat az elérhető közlemények szolgáltatta adatokkal, alaposan elemezve a közlemény tudományos 
értékét, esetleges hibáit, hiányosságait időnként összevetve az általános rutinnal, hiedelmekkel. KÖVETKEZTETÉS: Az 
elérhető adatok kielemzése alapján nyugodtan állíthatom, hogy az adott témában kevés objektív, megkérdőjelezhetetlen 
vizsgálatból származó adat, evidencia. Az elérhető adatok fő hiányossága, hogy nem azonos kritériumok, szempontok alapján 
lettek begyűjtve, összesítve ezért objektív összehasonlításuk sokszor lehetetlen. A bemutatott ellentmondásos adatok 
kellően ábrázolják ezt, a sokszor nehezen megoldható állapotot. Ahhoz, hogy érdemben hozzászólhassunk, sokkal több jól 
megtervezett, prospektív randomizált vizsgálatra lenne szükség.

MTT - KÉZSEBÉSZETI SZEKCIÓK



Magyar Traumatológia • Ortopédia • Kézsebészet • Plasztikai Sebészet • 2016. 59. Supplementum172

A-0077
Bizonyítékokon alapuló tények a kézen előforduló porcképző daganatokkal kapcsolatosan

Rupnik János
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest

CÉKLITŰZÉS: A kézen előforduló benignus és malignus porcképző daganatokkal kapcsolatos bizonyított tények, adatok 
(evidence based data) felkutatása, összefoglalása és az érdekes tények bemutatása. ANYAG ÉS MÓDSZER: Elsősorban 
a jelenleg elérhető utolsó kiadású, az egyetemes kézsebészet legáltalánosabban elfogadott tankönyvének, a P. Green 
Operative hand surgery témába vágó fejezetének alapinformációira építve bemutatni a témában fellelhető legutóbbi 
és legérdekesebb adatokat, tényeket. EREDMÉNYEK: A referencia tankönyv fejezeteinek néhány érdekesebb, 
ellentmondásosabb témáit az általánosból a részletes kifejtésen keresztül bemutatom és kiegészítem az érdes 
vagy ellentmondásos témákat az elérhető közlemények szolgáltatta adatokkal, alaposan elemezve a közlemény 
tudományos értékét, esetleges hibáit, hiányosságait időnként összevetve az általános rutinnal, hiedelmekkel. 
KÖVETKEZTETÉS: Az elérhető adatok kielemzése alapján nyugodtan állíthatom, hogy az adott témában kevés objektív, 
megkérdőjelezhetetlen vizsgálatból származó adat, evidencia. Az elérhető adatok fő hiányossága hogy nem azonos 
kritériumok, szempontok alapján lettek begyűjtve, összesítve ezért objektív összehasonlításuk sokszor lehetetlen.
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2. Csuklótáji problémák

2016. szeptember 02. | 11:00-12:30 | Terem: Békésy terem

A-0096
Bizonyítékokon alapuló tények a csukló instabilitás kérdéskörével kapcsolatosan

Lenkei Balázs
Miskolci Kézsebészeti Centrum

CÉLITŰZÉS: Előadásom célja a csukló instabilitásokkal kapcsolatos bizonyított tények, adatok (evidence based data) 
felkutatása, összefoglalása és az érdekes tények bemutatása. ANYAG ÉS MÓDSZER: Elsősorban a jelenleg elérhető 
utolsó kiadású, az egyetemes kézsebészet legáltalánosabban elfogadott tankönyvének, a P. Green Operative Hand 
Surgery témába vágó fejezetének alapinformációira építve bemutatni a témában fellelhető legutóbbi és legérdekesebb 
adatokat, tényeket. Ezekhez az elmúlt 15-20 évének írásban megjelent közleményeiből jutottam hozzá. Egyes 
kórképek esetében saját beteganyagom és tényeken alapuló adataimat is feldolgoztam. EREDMÉNYEK: A referencia 
tankönyv fejezeteinek néhány érdekesebb, ellentmondásosabb témáját bemutatom és kiegészítem az érdes vagy 
ellentmondásos részeket az elérhető közlemények szolgáltatta adatokkal, alaposan elemezve a közlemények 
tudományos értékét, esetleges hibáit, hiányosságait időnként összevetve az általános rutinnal, hiedelmekkel. 
KÖVETKEZTETÉS: Az elérhető adatok kielemzése alapján nyugodtan állíthatom, hogy az adott témában kevés objektív, 
megkérdőjelezhetetlen vizsgálatból származó adat, evidencia. Az elérhető adatok fő hiányossága, hogy nem azonos 
kritériumok, szempontok alapján lettek begyűjtve, összesítve ezért objektív összehasonlításuk sokszor lehetetlen. A 
bemutatott ellentmondásos adatok kellően ábrázolják ezt a sokszor nehezen megoldható állapotot. Ahhoz hogy 
érdemben hozzá szólhassunk, sokkal több jól megtervezett prospektív randomizált vizsgálatra lenne szükség.

A-0159
A scapholunaris fibrodesissel szerzett tapasztalataink

Tóth Eszter3, Molnár László2, Turchányi Béla1, Frendl István1, Barta Béla2

1Debreceni Egyetem ÁOK Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék;  2Kenézy Gyula Kórház és 
Rendelőintézet Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály;  3Markhot Ferenc Oktatókórház és 
Rendelőintézet Invazív Mátrix Osztály Traumatológia profil

CÉLKITŰZÉS: A scapholunaris instabilitas az egyik leggyakoribb és legjelentősebb csuklótáji szalagsérülés. Gyakran 
sokáig zúzódásként, rándulásként kezelik és csak jóval később kerül felismerésre. Feltételezésünk szerint a dynamicus 
scapholunaris dissociatio esetén a scaphoideum és a lunatum között létrehozott fibrodesissel hosszútávon jó eredmény 
érhető el függetlenül a panaszok kezdete óta eltelt időtől. MÓDSZER: DE ÁOK Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék 
és Kenézy Gyula Kórház Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály kézsebészei által scapholunaris dissociatio miatt végzett 
műtétek eredményeit tekintettük át. 2013.01.01. és 2014.08.31. között Debrecenben 21 betegen történt scapholunaris 
lysis miatt fibrodesis, egy beteg mindkét csuklóján elvégeztük az adott időintervallumban a beavatkozást. Három beteg 
nem volt felkutatható, egy nem állt rendelkezésünkre. 18 műtét esetében retrospektíve vizsgáltuk eredményeinket, 
a Mayo-, Michigan-, DASH-score-okat, valamint a VAS-t használva. A 17 beteg közül a legfiatalabb a műtét idején 
16, a legidősebb 41 éves volt. Átlagéletkoruk 26 év. Betegeink körében a férfi és a nő arány 8:9. A műtét indikációját 
minden esetben az érintett csukló képerősítő alatti dinamikus vizsgálata során a scapholunaris rés legalább 4 mm-es 
nyílása jelentette. A műtét során a sajkacsont repositióját követően 3-5, többnyire 4 Kirschner drót segítségével 
végeztünk ulnar felől fibrodesist, majd dorsalis alkari gipszsínt helyeztünk fel 5 hétre. A tűződrótok 6 hét elteltével 
kerültek eltávolításra. Az utánvizsgálatra a műtét után 21-34 hónappal került sor. EREDMÉNYEK: A Mayo-score 
szerint 8 esetben (44,44%) kiváló, 6 esetben (33,33%) jó, 2 esetben (16,67%) elfogadható, 1 esetben (5,56%) gyenge 
eredményt értünk el. Utóbbi betegnél Sudeck-syndroma alakult ki. A Michigan-score alapján a betegek 77,78%-a 80% 
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felettinek értékeli érintett oldali csukló-és kézfunkcióját, 50% alattinak csak a betegek 5,56%-a. Utóbbit hűen tükrözi 
a DASH-score hasonló eredménye is: 50 pont feletti értéket a betegek 5,56%-a ért el. A VAS értékei viszont az esetek 
27,78%-ban nem korrelálnak a Mayo-score-ral: jó eredmény mellett is erősnek ítélte a betegek egy része fájdalmát 
(6), illetve elfogadható eredmény mellett kisebb fokú (4) fájdalomról számoltak be. KÖVETKEZTETÉS: Betegeink az 
aktív, munkaképes korosztályba tartoznak. Emiatt fontos a panaszaik hátterének mielőbbi tisztázása, korrekt kezelése. 
Vizsgálatunk alapján a scapholunaris dissociatio dynamikus stádiumában jó eredmény érhető el a scaphoideum 
és a lunatum között ulnar felől végzett fibrodesissel. Mivel betegeink száma nem túl nagy, a fibrodesises stabilizáló 
műtéteket a továbbiakban is alkalmazzuk, és az elért eredményeinket prospektív vizsgálattal követjük.

A-0182
Os trapesium törése – esetbemutatás

Bartis Tamás, Hazafi József, Schriffert András
Toldy Ferenc Kórház–Rendelőintézet, Cegléd, Traumatológia

Az os trapesium törése igen ritka sérülés. Az összes kéztőcsonttörések 1-5%-át teszi ki. Általában egyéb sérüléssel, 
leggyakrabban radius distalis vég, illetve metacarpus töréssel társul. Az izolált trapesium törés ennél is ritkábban fordul 
elő. A törés létrejötte: nyújtott és abducalt hüvelykujj mellett annak tengelyére ható erő hozza létre így leggyakrabban 
a csont hossztengelyének megfelelően a középső szakaszon jön létre a törés. A szakirodalom nem említ nagyobb 
esetszámot. A kezelési elvek alapján az elmozdulás nélküli töréseket konzervatív módon míg az elmozdulással járó 
töréseket műtéti úton (feltárás) indokolt kezelni. Előadásunkban egy 35 éves férfi elmozdulással járó os trapesium 
törését mutatjuk be melyet műtéti úton kezeltünk.

A-0067
Lunatum malatia – Kienböck betegség

Bábás Géza, Szabó Zsolt
Miskolci Kézsebészeti Centrum

BEVEZETÉS: Az avascularis osteonecrosisok tárgykörébe tartozó lunatum malatia első leírója után Kienböck 
betegségként került be az irodalomba. Kezelése, illetve műtéti megoldásai a mai napig nem kiforrottak, a 
betegség stádiumától és a beteg korától függenek. Dolgozatunk célja, hogy bemutassuk az aktuális álláspontot a 
stádiumoktól függő kezelési lehetőségekről a legújabb irodalmi álláspontok szerint. ANYAG ÉS MÓDSZER: Az elmúlt 
10 évben megjelent és hozzáférhető irodalmat tekintettük át a Lichtmann I-IV stádiumú Kienböck osteonecrosisban 
szenvedő betegek kezelési lehetőségeiről és a közölt eredményekről. Megvizsgáltuk az általunk végzett kezeléseket 
és eredményeket, összehasonlítva az irodalmi tényekkel. A DASH score-t és a szubjektív tesztet alkalmaztuk. 
Összehasonlítottuk a radiológiai képet a betegek gyógyulási eredményeivel. EREDMÉNYEK: Az irodalmi adatok 
áttekintése után felállított „evidence base” alapján kezelt lunatum malatia gyógyítása megegyezik az általunk is 
használt módszerekkel. Az I. stádium szinte felismerhetetlen, mivel a betegeknek még panaszt nem okoz. A II-III/A 
stádiumban törekszünk a lunatum megmentésére, a collapsus elkerülésére. A világszerte alkalmazott revascularizáció, 
artéria, illetve vascularizált csontgraft beültetése jó módszer a betegség gyógyítására, illetve a necrosis és az 
arthrosis kialakulásának megakadályozására vagy időben történő kitolására. A radius rövidítéses osteotomia is 
jelentősen csökkenti a necrosis kialakulásának veszélyét. A III/B-IV stádiumban már csak az úgynevezett „salvage 
procedure” jön szóba, proximalis csontsor resectiója és az arthrodesis. Az utánvizsgálatokat követően a betegek 
szubjektív elégedettsége sokkal nagyobb volt, mint a röntgenképen látható eredmény. MEGBESZÉLÉS: Az irodalommal 
megegyezően kialakított „evidence base” a lunatum malatia hatékony kezelését teszi lehetővé, de mindig figyelembe 
kell venni a betegség stádiuma mellett a beteg korát, fizikai aktivitását és igényeit is. KÖVETKEZTETÉS: A Kienböck 
malatia nem tartozik a jóindulatú, teljesen gyógyítható betegségek közé. Az irodalomban leírt leghatékonyabb 
kezelések mellett is hosszú távon várható csuklópanasz, illetve akár arthrodesis lehetősége is. Az eredmény 
nagyban függ a felismerés idejétől és az aktuális stádiumtól. Reméljük az aktuális evidenciát követő kezelés a súlyos 
következményes degenerációval járó esetek számát jelentősen csökkenti.
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A-0126
Bizonyítékokon alapuló tények a metacarpus sérüléssekkel kapcsolatosan
Németh Zoltán, Lenkei Balázs, Szabó Zsolt
Miskolci Kézsebészeti Centrum

CÉLITŰZÉS: Előadásom célja a kézközépcsont sérüléssekkel kapcsolatos bizonyított tények, adatok (evidence based data) 
felkutatása, összefoglalása és az érdekes tények bemutatása. ANYAG ÉS MÓDSZER: Elsősorban a jelenleg elérhető utolsó 
kiadású, az egyetemes kézsebészet legáltalánosabban elfogadott tankönyvének, a P. Green Operative Hand Surgery témába vágó 
fejezetének alapinformációira építve bemutatni a témában fellelhető legutóbbi és legérdekesebb adatokat, tényeket. Ezekhez 
az elmúlt 15-20 évének írásban megjelent közleményeiből jutottam hozzá. Egyes kórképek esetében saját beteganyagom, 
és tényeken alapuló adataimat is feldolgoztam. EREDMÉNYEK: A referencia tankönyv fejezeteinek néhány érdekesebb, 
ellentmondásosabb témáit az általánosból a részletes kifejtésen keresztül bemutatom és kiegészítem az elérhető közlemények 
szolgáltatta adatokkal, alaposan elemezve a közlemény tudományos értékét, esetleges hibáit, hiányosságait, időnként 
összevetve az általános rutinnal, hiedelmekkel. KÖVETKEZTETÉS: Az elérhető adatok kielemzése alapján nyugodtan állíthatom, 
hogy az adott témában kevés az objektív, megkérdőjelezhetetlen vizsgálatból származó adat, evidencia. Az elérhető adatok fő 
hiányossága, hogy nem azonos kritériumok, szempontok alapján lettek begyűjtve, összesítve, ezért objektív összehasonlításuk 
sokszor lehetetlen. A bemutatott ellentmondásos adatok kellően ábrázolják ezt a sokszor nehezen megoldható állapotot. Ahhoz 
hogy érdemben hozzá szólhassunk, sokkal több jól megtervezett prospektív randomizált vizsgálatra lenne szükség.

A-0158
Polytraumatizáltak többszörös felső végtagi sérülésekkel (esetbemutatás)
Nagy Szilvia, Soós István, Kincses Zoltán
Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Tagkórháza, Gyula

CÉLKITŰZÉS: Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet az alapos fizikális vizsgálat szerepére, amely kifejezetten igaz polytraumatizált 
sérültek esetében. MÓDSZER: Osztályunkon 2005-2015 között ellátott polytraumatizált sérülteket vizsgáltuk. 4 eset kapcsán 
szeretném bemutatni a többszörös felső végtag sérülésekkel szerzett tapasztalatainkat. EREDMÉNYEK: Osztályunkon évente 
8-10 polytraumatizált sérült fordul meg. A közös SBO miatt az elsődleges ellátásban is osztályunk vesz részt, valamint a műtéti 
tevékenységet is mi végezzük. A sérültek 84%-nál van végtagi sérülés, mely az esetek zömében érinti a felső végtagot is. A 
nagy csöves csontokat érintő sérülés már a fizikális vizsgálatnál felismerhető, de kézközépcsont töréseket, carpalis sérüléseket 
volt már, hogy csak második ülésben diagnosztizáltunk. A beteg stabilitásától függően primeren damage controlt, vagy definitív 
ellátást végeztünk. KÖVETKEZTETÉS: A fejlődő diagnosztikus- és műtéti módszerek ellenére polytraumatizált sérülteknél néha 
még napjainkban is nehéz a kevésbé súlyos, de hosszú távú életminőségére kiható diagnosztika. Az esetek nagy részében 
gondolni kell a lehetséges melléksérülésekre, mert így csökkenthető a túlélők rokkantságának mértéke.

A-0181
Robbanás okozta kézsérülések ellátása osztályunkon
Kovács János, Kertész Gábor, Zakupszky Zoltán, Haga Ágnes
Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály

CÉLKITŰZÉS: Osztályunkon kezelt robbanásos kézsérültek közül 5 esetet szeretnék röviden ismertetni. ANYAG ÉS MÓDSZER: 
A betegek között volt 10 éves, petárda miatt sérült gyermek, 18 éves fiatal, szintén petárda sérülés, akinél csuklóízületi 
amputáció után a fogóképesség helyreállítására Vilkki műtétet végeztünk. 47 éves vadász, akinek a saját puskája robbant fel a 
kezében. Kéztő dezorganizáció, melyet terepjáró kerekének durrdefektje okozott. Utolsó esetünk pedig szögbelövő pisztolyba 
sűrített levegő helyett oxigén vezeték csatlakoztatása miatt bekövetkezett robbanás okozta kézsérülés ellátása. EREDMÉNYEK: 
A fogóképesség helyreállítására törekedtünk, a kitűzött célt minden esetben a beteg megelégedésével sikerült elérnünk. 
KÖVETKEZTETÉS: Magyarországon a robbanásos kézsérülés szerencsére ritka. A háború sújtotta országokban és a terrorista 
támadások előretörésével azonban fel kell készülni az ilyen jellegű sérülések ellátására is. A kéz robbanásos sérülései a 
legsúlyosabb, kombinált sérülések közé tartoznak. Kezelésük nagy kihívás mind a kézsebész, mind a beteg számára. 
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3. Dupuytren, replantáció, spasztikus kéz 

2016. szeptember 02. | 12:45-14:20 | Terem: Békésy terem

A-0098
Replantáció. Bizonyítékokon alapuló tények a replantációval kapcsolatban

Kertész Gábor, Kovács János, Zakupszky Zoltán, Haga Ágnes
Bács-Kiskun Megyei Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály

CÉLITŰZÉS: Előadásom célja a replantációval kapcsolatos bizonyított tények, adatok (evidence based data) felkutatása, 
összefoglalása és az érdekes tények bemutatása. ANYAG ÉS MÓDSZER: Elsősorban a jelenleg elérhető utolsó kiadású, 
az egyetemes kézsebészet legáltalánosabban elfogadott tankönyvének , a P. Green Operative hand surgery témába 
vágó fejezetének alapinformációira építve bemutatni a témában fellelhető legutóbbi és legérdekesebb adatokat, 
tényeket. Ezekhez az elmúlt 15-20 évének írásban megjelent közleményeiből jutottam hozzá. Egyes kórképek esetében 
saját beteganyagom és tényeken alapuló adataimat is feldolgoztam. EREDMÉNYEK: A referencia tankönyv fejezeteinek 
néhány érdekesebb, ellentmondásosabb témáit az általánosból a részletes kifejtésen keresztül bemutatom és 
kiegészítem az érdes vagy ellentmondásos témákat az elérhető közlemények szolgáltatta adatokkal, alaposan 
elemezve a közlemény tudományos értékét, esetleges hibáit,hiányosságait időnként összevetve az általános rutinnal, 
hiedelmekkel. KÖVETKEZTETÉS: Az elérhető adatok kielemzése alapján nyugodtan állíthatom hogy az adott témában 
kevés objektív, megkérdőjelezhetetlen vizsgálatból származó adat, evidencia. Az elérhető adatok fő hiányossága hogy 
nem azonos kritériumok, szempontok alapján lettek begyűjtve, összesítve ezért objektív összehasonlításuk sokszor 
lehetetlen. A bemutatott ellentmondásos adatok kellően ábrázolják ezt a sokszor nehezen megoldható állapotot. 
Ahhoz hogy érdemben hozzá szólhassunk, sokkal több jól megtervezett prospektív randomizált vizsgálatra lenne 
szükség.

A-0107
Bizonyítékokon alapuló tények a Dupuytren betegséggel illetve kezelésével kapcsolatosan

Egri László
Péterfy Kórház Baleseti Központ Budapest

CÉLKITŰZÉS: Előadásom célja a Dupuytren betegséggel kapcsolatos alapismeretek bemutatása mellett a betegség 
különböző kezelési módjainak összehasonlítása bizonyított tények, adatok (evidence based data) felkutatásával, 
elemzésével és az érdekes tények bemutatásával. Az így nyert adatokat saját tapasztalatainkkal szeretném összevetni. 
ANYAG ÉS MÓDSZER: Az alapvető tankönyvi adatok (David P. Green: Operative Hand Surgery témába vágó fejezete) 
rövid összefoglalása után az elmúlt 15-20 év irodalmának áttekintésével, meta-analízisével a Dupuytren betegség 
kezelési módjaival kapcsolatos evidenciák keresése. Saját beteganyagunkból az elmúlt 5 évben tű-aponeurotomiával, 
limitált fasciectomiával és kollagenáz injekcióval kezelt betegeink eredményeit elemeztem a recidíva-arány, a 
total passzív extenziós deficit (TPED) illetve DASH score mérésével. EREDMÉNYEK: Mind a tankönyvi, mind a nagy 
nemzetközi összehasonlító tanulmányok megerősítik saját megfigyelésünket, mely szerint nincs evidencia, mely 
bármely kezelési mód kimagaslóan jobb eredményességét igazolná. KÖVETKEZTETÉS: Az elérhető adatok kielemzése 
alapján nyugodtan kijelenthető, hogy az adott témában kevés az objektív, megkérdőjelezhetetlen vizsgálatból 
származó adat, evidencia. Az elérhető adatok fő hiányossága, hogy nem azonos kritériumok, szempontok alapján 
lettek begyűjtve, összesítve, ezért objektív összehasonlításuk sokszor lehetetlen. Ahhoz, hogy a Dupuytren betegség 
kezelésével kapcsolatosan evidenciákat állapíthassunk meg, sokkal több jól megtervezett prospektív, randomizált 
vizsgálatra lenne szükség.
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A-0197
Bizonyítékokon alapuló tények a DeQuervain szindrómával kapcsolatosan

Urbán Ferenc, Bábás Géza, Czinke Zoltán, Rimaszéki Zsolt, Bajdik Beáta
BAZ Megyei Kórház Egyetemi Oktató Kórház Miskolci Kézsebészeti Centrum

CÉLKITŰZÉS: Előadásunk célja a DeQuervain szindrómával kapcsolatos bizonyított tények, adatok (evidence based 
data) felkutatása, összefoglalása és az érdekes tények bemutatása. ANYAG ÉS MÓDSZER: Elsősorban a jelenleg 
elérhető utolsó kiadású, az egyetemes kézsebészet legáltalánosabban elfogadott tankönyvének, P. Green: Operative 
hand surgery témába vágó fejezetének alapinformációira építve bemutatni a témában fellelhető legutóbbi és 
legérdekesebb adatokat, tényeket, kiegészítve az elmúlt 10-15 év közleményeiben közzétett eredményekkel. A 
Miskolci Kézsebészeti Centrum beteganyagának prospektíven gyűjtött adatait is ismertetjük. EREDMÉNYEK: A 
referencia tankönyv fejezetének néhány érdekesebb, ellentmondásosabb részét mutatjuk be, összehasonlítva az 
elérhető közlemények szolgáltatta adatokkal, alaposan elemezve a közlemény tudományos értékét, esetleges hibáit, 
hiányosságait, összevetve az általános rutinnal, hiedelmekkel. KÖVETKEZTETÉS: Az elérhető adatok elemzése alapján 
nyugodtan kijelenthető, hogy az adott témában kevés az objektív, megkérdőjelezhetetlen vizsgálatból származó 
adat, evidencia. Az elérhető adatok fő hiányossága, hogy nem azonos kritériumok, szempontok alapján gyűjtötték 
azokat, ezért objektív összehasonlításuk sokszor lehetetlen. Ahhoz hogy érdemben szólhassunk hozzá, sokkal több jól 
megtervezett prospektív randomizált vizsgálatra lenne szükség.

A-0211
Bizonyítékokon alapuló tények a szpasztikus kezek sebészetével kapcsolatosan

Turcsányi István, Rácz Róbert, Samu Dénes, Farkas Csaba
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Nyíregyháza, Ortopédiai Osztály

CÉLKITŰZÉS: Előadásom célja a szpasztikus kezek sebészetével kapcsolatos bizonyított tények felkutatása és 
összefoglalása. ANYAG ÉS MÓDSZER: A PubMed és Uptodate számítógépes kereső programok segítségével felkutatjuk 
a szpasztikus kezek sebészetével kapcsolatosan az elmúlt 20 év írásban megjelent közleményeit és feldolgozzuk az 
általunk operált 44 szpasztikus beteg (26 cerebralis paresises, 9 stroke beteg, 9 traumás agysérült) tényeken alapuló 
adatait. A műtéti eredmények megítéléséhez az irodalom által ajánlott 9 szintű House-féle funkcionális skálát 
használjuk. EREDMÉNYEK: A kutatásba 17 tanulmányt vontunk be. Elemeztük az ide vonatkozó irodalom által ajánlott 
kezelési eljárásokat. Részletesen kitérünk a műtéti indikációkra és kontraindikációkra, a lehetséges műtéti típusokra 
és azok utókezelésére. A saját anyagunkban szereplő betegeknél átlagosan 2 szinttel (1-4 szint) történt javulás a 9 
szintű skálán. A legnagyobb javulást a cerebral paretikus betegek műtétjei után észleltünk, átlagosan 3.7 szinttel került 
magasabb fokozatra az operált végtag. KÖVETKEZTETÉS: Az elérhető adatok elemzése alapján világossá válik, hogy a 
szpasztikus betegek rehabilitációjában a kézműtétet a rehabilitáció egyik eszközének kell tekinteni, nem pedig végső 
megoldásnak.
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A-0212
Bizonyítékokon alapuló tények a nyaki gerincsérültek kézműtétjeivel kapcsolatosan

Turcsányi István, Noviczki Miklós, Tóth László, Farkas Csaba
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Nyíregyháza, Ortopédiai Osztály

CÉLKITŰZÉS: Előadásom célja a nyaki gerincsérültek kézműtétjeivel kapcsolatos bizonyított tények felkutatása és 
összefoglalása. ANYAG ÉS MÓDSZER: A PubMed és Uptodate számítógépes kereső programok segítségével felkutatjuk 
a nyaki gerincsérültek kézműtétjeivel kapcsolatosan az elmúlt 20 év írásban megjelent közleményeit és feldolgozzuk az 
általunk operált 57 tetraplegiás beteg (11 nő, 46 férfi) tényeken alapuló adatait. A betegek a nemzetközi beosztásnak 
megfelelően OCu1-10-es csoportba tartoztak működő (n=12) és nem működő (n=45) triceps izommal. A műtét 
magába foglalta a könyöknyújtás (n=45), az aktív markolás és kulcsfogás (n=80) és az aktív hüvelykujj abductio (n=12) 
helyreállítását. EREDMÉNYEK: A kutatásba 31 tanulmányt vontunk be. Elemeztük az ide vonatkozó irodalom által 
ajánlott kezelési eljárásokat. Részletesen kitérünk a műtéti indikációkra és kontraindikációkra, a lehetséges műtéti 
tipusokra és azok utókezelésére. A saját anyagunkban szereplő betegeknél a könyöknyújtás átlagos ereje a műtét után 
4 MRC, a kulcsfogás 3.9 kg, a markolás 6.2 kg lett. KÖVETKEZTETÉS: Az elérhető adatok elemzése alapján világossá 
válik, hogy a nyaki gerincsérültek rehabilitációjában a kézműtétet a rehabilitáció egyik eszközének kell tekinteni, nem 
pedig végső megoldásnak.

A-0019
Metacarpo-phalangealis ízületi elakadás a hosszú ujjakon két eset tükrében

Dongó László, De Smet Alexander, Paploïzos Michaël
CH8- Centre de Chirurgie et de Thérapie de la main (Genf/Svájc)

BEVEZETÉS: A metacarpo-phalangealis (MCP) ízület elakadása egy ritka rendellenesség (alig több mint 100 esetet említ 
a szakirodalom), melynek osteochondralis vagy lágyszöveti okai lehetnek. A klinikai kép minden esetben hasonló: a 
metacarpo-phalangealis ízület 30-50°-os hajlított helyzetben elakad, aktív és passzív nyújtás nem lehetséges. Az 
interphalangealis ízületek azonban szabadon mozgathatóak maradnak, ez adja a fő különbséget az elakadt pattanó 
ujjal, mely a kéz kisízületi elakadásainak leggyakoribb oka. Az elakadás rendszerint kis traumát/rossz mozdulatot 
követően jelentkezik. Harvey a következő, ma is jól használható beosztást javasolta: spontán (40 év alatt, többnyire 
második MCP, nincs ízületi kopás, az accessorius oldalszalag akad be a metacarpus fejecs előboltosulása mögé), 
degeneratív (arthrosis talaján), és kevert (ízületi „egér”, veleszületett, illetve poszt-traumás deformáció). CÉLKITŰZÉS: 
Klinikánkon az utóbbi két évben ellátott két eset a metacarpo-phalangealis ízületi elakadások két leggyakoribb klinikai 
formáját reprezentálja. Úgy gondoljuk, hogy e ritka rendellenesség rövid bemutatása hasznos lehet az ortopéd-
traumatológiai és a kézsebészeti klinikai gyakorlatban. ESETBEMUTATÁS: Első beteg: 46 éves férfi jobb középső 
ujja elakadt lovaglás közben. A röntgen, majd MRI vizsgálat kezdődő arthrosist mutattak. A palmaris behatolásból 
történő feltáráskor az ízületben dorsalisan beszorult „ízületi egeret” találtunk, melynek eltávolítása után az ízület 
újra szabadon mozgott. Második beteg: 37 éves nőbeteg, egy létra felemelése közben elakadt mutatóujj MCP-vel 
jelentkezett 8 nappal a sérülést követően. A röntgenfelvétel a metacarpus fejecs radiális csontkinövését mutatta. 
Sikertelen fedett repozíciót követően lateralis feltárásból az accessorius oldalszalag elakadását találtuk a metacarpus 
fejecs porccal borított csontkinövése mögé. Az elakadt szalagrész kimetszését követően az elakadás megszűnt. Recidíva 
egyik esetben sem fordult elő. KONKLÚZIÓ: A diagnózis főként klinikai. A röntgenfelvételen a metacarpus fejecs alaki 
rendellenességét vagy ízületi degeneratív elváltozást találhatunk. Negatív röntgenfelvétel esetén MRI vizsgálat segíthet 
a rendellenesség pontos okának meghatározásában. Óvatos fedett repozíció megkísérelhető, de végleges megoldást 
a sebészi kezelés ad. A feltárás a rendellenesség feltételezett helyéhez igazodik. Palmaris behatolásból az elakadások 
szinte összes okát kezelni tudjuk, kivéve az extensor ín diszlokációját, amit klinikai és ultrahangos vizsgálattal 
kizárhatunk. Szélső ujjaknál a lateralis behatolás könnyebben kivitelezhető, iatrogén ér- és idegsérülés veszélye nélkül.
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A-0084
Bioszintetikus irhapótló anyag és negatív nyomású sebkezelés együttes alkalmazása 
áramütés okozta felső végtagi teljes mélységű égés kezelésére (esetbemutatás)

Frendl István1, Péter Zoltán2, Nagy Endre2, Turchányi Béla , Juhász István2:
1 Debreceni Egyetem ÁOK Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék;  2 Debreceni Egyetem Klinikai 
Központ Bőrgyógyászati Klinika Égéssebészeti Osztály

CÉLKITŰZÉS: Egy áramütés okozta felső végtagi mély égés kezelését mutatjuk be egy új típusú bioszintetikus irhapótló 
anyag és negatív nyomású sebkezelés együttes alkalmazásával. MÓDSZER: Egy 59 éves férfi áramütés következtében 
a jobb alkarján és a bal kezén harmad-negyedfokú mély égési sérüléseket szenvedett el. Primeren mindkét oldalon 
necrectomiát, jobb oldalon, az alkaron fasciotomiát végeztünk. A bal hüvelykujj MP ízületben és a mutatóujj PIP 
ízületben történő amputációjára kényszerültünk. A hüvelykujj csonkot az épen maradt palmaris bőrrészből képzett 
filélebennyel fedtük. A jobb csukló és az alkar distalis harmadban lévő volaris nagykiterjedésű mély lágyrész hiányán 
vákuum-sealing eszköz felhelyezésével negatív nyomású sebkezelést alkalmaztunk. Hét nappal később, a vákuumos 
feltisztítást követően második ülésben a defektust egy új típusú kétrétegű bioszintetikus irhapótló anyaggal fedtük, 
és a negatív nyomású sebkezelést tovább folytattuk. Ezen bőrpótló anyag külső rétege egy szemipermeabilis szilikon 
lemez, belső rétege pedig „tissue enginering” módszerrel bovin kollagénből és cápa porcból előállított kollagén és 
glükózaminoglükán alapanyagú, keresztkötéseket tartalmazó, porózus szerkezetű komplex extracellularis mátrix 
lemez. Három hét alatt ebbe a komplex mátrixba a befogadó szervezet saját sejtjei benőnek, a fibroblasztok 
kollagént termelve átépítik a mesterséges „scaffold” vázat, és így egy neodermis alakul ki. Ekkor, a harmadik héten 
a szilikon külső lemezt eltávolítva, a neodermis a combról nyert vékony részvastag epidermális autografttal fedhető. 
EREDMÉNYEK: A kb. 250 cm2 területű implantátum nem mutatta gyulladás, kilökődés jeleit, 3 hét elteltével a 
kialakult neodermist fedtük. A vékony sajátbőr graft megtapadt, igen jó esztétikai és funkcionális eredményt adva. 
KÖVETKEZTETÉS: Mély, nagykiterjedésű lágyrész hiány esetén az általunk alkalmazott új típusú kétrétegű bioszintetikus 
bőrpótló anyag igen jó esztétikai és funkcionális eredményt adott. A graft sikeres, gyors beépülését eredményesen 
segítette a negatív nyomású sebkezelő eszköz együttes alkalmazása. Az eljárás széleskörű elterjedését jelenleg csak 
igen magas ára korlátozza.
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4. Kézsebészet Magyarországon és az USA-ban

2016. szeptember 03. | 09:00-10:30 | Terem: Békésy terem

A-0046
Gyermek könyök – Felnőtt könyök

Kincses Zoltán, Marosán Péter, Soós István
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórháza Gyula

CÉLKITŰZÉS: Általános traumatológiai osztályokon mind a felnőtt mind a gyermekkori könyöktöréseket el kell látni. A 
gyakorló kollégáknak tisztában kell lenni az ellátásbeli különbségekkel. MÓDSZER: Előadásunkban három gyermekkori 
és három felnőttkori nyílt feltárást igénylő, hasonló törés ellátását és az elért eredményeket mutatjuk be. Első 
esetpárnál ficamos medialis epicondylus törés ellátását, második esetpárnál humerus radialis condylus törés ellátását 
mutatjuk be felnőtt és gyermekkorban. Legszembetűnőbb eltérés a gyermek illetve a felnőtt dia-supracondyler 
törés műtéti ellátásában van. A gyermekkori sérülések után a késői eredményeket, a felnőtt sérülteknél a gyógyulás 
utáni funkciót is bemutatjuk. A legkevésbé sikeres gyógyulást a ficamos törések után láttuk Felnőtt korban az elért 
eredményt jelentősen rontotta a nervus ulnaris károsodása. EREDMÉNYEK: Mind a hat esetben jó funkcionális 
eredményt értünk el. A gyermekeknél a panasz mentesség, kiváló funkció mellett is jól látható röntgen eltérések 
alakultak ki a késői után vizsgálat idejére. Következtetés: A gyermekkori és felnőttkori könyöksérülések ellátását 
folyamatos továbbképzés, kongresszusokon való részvétel mellett az általános traumatológiai osztályokon is meg lehet, 
és meg kell oldani. 

A-0013
Van-e létjogosultsága 12 éven aluli gyermekek felső végtagi műtéteinél plexus brachialis 
anesztéziának? (5 éves retrospektív vizsgálat eredményei – a sebész szemszögéből)

Noviczki Miklós1, Bene Boglárka2, Andrási Csaba2

Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Nyíregyháza, Traumatológiai és 
Kézsebészeti Osztály1; Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály2

CÉLKITŰZÉS: A szerzők célja a felső végtagi műtéti beavatkozásoknál ma már rutinszerűen végzett plexus brachialis anesztézia 
gyermekkori alkalmazásának, eredményességének, egyáltalán létjogosultságának vizsgálata volt, különös tekintettel arra, 
hogy ennek az érzéstelenítésnek a hazai vizsgálatáról és az eredmények közléséről nincs tudomásunk, több szerző pedig a 
10 év alatti életkort relatív ellenjavallatnak tartja. MÓDSZER: Retrospektíven feldolgoztuk az elmúlt 5 évben plexus brachialis 
anesztéziában végzett gyermekkori kézsebészeti és felső végtagi műtéteinket. A vizsgált csoport életkorának felső határát 
12 évben határoztuk meg, amivel igyekeztünk minimalizálni az esetlegesen felnőtt testméretű gyermekek előfordulását. Az 
adatokat az elektronikus dokumentációból, a kórházi Medworks rendszerből nyertük, amit szükség esetén kiegészítettünk a 
műtőben manuálisan vezetett aneszteziológiai jegyzőkönyvek áttekintésével. Vizsgáltuk az életkori megoszlást, a sérülések 
lokalizációjának és jellegének az előfordulását, a beavatkozásokat, a műtéti időtartamot és a kiegészítő narcosis-igényt. 
EREDMÉNYEK: Az 5 év alatt 181 plexus érzéstelenítés történt 18 év alatti gyermek és serdülő esetén, ebből 38 gyermek 
volt 12 éven aluli. 8 esetben 6 éven aluli gyermeken történt axillaris érzéstelenítés. A sérülések megoszlása: 11 könyöktáji, 
12 alkar-, 9 csukló-kéztörés és 7 lágyrész-sérülés fordult elő, ennek megfelelően perkután és feltárásos dróttűzéseket, 
TEN-rögzítéseket, lemezes szintézist, valamint a sérült képletek rekonstrukcióját végeztük. 3 esetben fedett repozíció 
és gipszrögzítés történt. Az átlagos műtéti idő 42 perc (10-210 perc) volt, 5 esetben volt szükség kiegészítő narkózisra. 
Az érzéstelenítéssel összefüggő szövődményről nem tudunk. KÖVETKEZTETÉSEK: Vizsgálatunk szerint az axilláris plexus 
brachiális érzéstelenítésnek megfelelő személyi és tárgyi feltételek, gyakorlat, jó kooperáció mellett 12 év alatti korú 
gyermekek esetében is van létjogosultsága. Ahhoz, hogy pontos helyét megtaláljuk a hazai gyakorlatban, prospektív, az 
általános aneszteziológiai eljárásokkal való összehasonlító vizsgálatot tervezünk.
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A-0068
Van-e létjogosultsága 12 éven aluli gyermekek felső végtagi műtéteinél plexus brachialis 
anesztéziának? Prospektív vizsgálat tervezete

Noviczki Miklós1, Bene Boglárka2, Andrási Csaba2

Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Nyíregyháza, Traumatológiai és 
Kézsebészeti Osztály1; Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály2

BEVEZETÉS: A szerzők retrospektív vizsgálatot végeztek 5 éves beteganyagon, 12 éven aluli korú gyermekek felső 
végtagi műtéteinél alkalmazott plexus brachialis anesztézia (PBA) létjogosultságára vonatkozóan. A sebészi szemszögből 
végzett vizsgálat alapján igazolódott, hogy ilyen fiatal korcsoportban is helye van a plexus-érzéstelenítésnek. 
CÉLKITŰZÉS: Prospektív vizsgálat megtervezése a PBA és az általános anesztézia eredményességének összehasonlítása 
és a PBA pontos helyének meghatározása céljából ugyancsak 12 éven aluli gyermekek felső végtagi műtéteinél. 
MÓDSZER: A vizsgálat futamideje 3 év, a vizsgálatban részt vevő aneszteziológus csapat megegyezne a retrospektív 
tanulmány résztvevőivel. A 12 éven aluli gyermekek akut és elektív felső végtagi műtéteinél alkalmazott plexus 
brachialis érzéstelenítést vizsgáljuk, a kontrollcsoportot random módon kiválasztott azonos létszámú és korú betegek 
képezik. A vizsgálati protokoll lényegesebb elemei: a beteg neme, életkora, testméretei (magasság, testtömeg), az 
érzéstelenítés technikája, eredményessége, az alkalmazott gyógyszerek mennyisége, a beavatkozás és érzéstelenség 
időtartama, kiegészítő szedálás és fájdalomcsillapítás, esetleg altatás szükségessége, a műtőben szükséges 
megfigyelési idő tartama. Az eredményesség (fájdalom mértékének) szubjektív megítélése 8 éves kor alatt a Wong-
Baker, 8 év fölöttiek esetén a 10-es vizuál analóg skálán alapulna, magára az érzéstelenítésre, a műtéti és műtét utáni 
fájdalomra kérdezve. A kapott eredményeket statisztikailag elemezzük. KÖVETKEZTETÉS: Ahhoz, hogy evidenciaként 
elfogadjuk a 12 éven aluli gyermekek esetén végzett PBA létjogosultságát és meghatározzuk pontos helyét a 
mindennapi gyakorlatban, statisztikai elemzéssel kiegészített prospektív vizsgálatra van szükség. Más intézmények 
csatlakozása esetén a vizsgálat multicentrikus tanulmány lehetne.

A-0143
Szent Kozma és Szent Damján tevékenysége és hatása

Simonka János Aurél, Kiss Gyula
SZTE Traumatológiai Klinika, Szeged

CÉLKITŰZÉS: A szerző ismerteti a két orvos-szent élettörténetét, tevékenységét, a vallásban és a kultúrában elfoglalt 
szerepüket, valamint késői hatásukat. ANYAG ÉS MÓDSZER: Szent Kozma és Szent Damján Szíriában végezték orvosi 
tanulmányaikat és Kilikiában, Égé városában telepedtek meg. Az emberek szeretetét azzal nyerték meg, hogy sem a 
gyógyításért sem az adott gyógyszerekért nem kértek fizetséget. Keresztényként nemcsak orvosai, de apostolai is voltak 
városuknak: jóságuk és prédikációik hatására sokan tértek meg. Diocletianus császár idején a keresztényüldözések 
során szenvedtek 303-ban vértanúhalált. Tiszteletükre vértanúságuk helyszínén, majd Rómában, később szerte a 
világban emeltek illetve szenteltek templomot. Magyarországon is népszerűek voltak és a Szent korona pántján 
is látható a két szent. EREDMÉNYEK: Szent Kozma és Szent Damján sok-sok csodatétel melletti legnevezetesebb 
gyógyítása a lábátültetés volt. Egy templomszolga egyik lábát teljesen elemésztette a rák, azt eltávolították és helyére 
egy elhunyt szerecsen lábát ültették be. A példát követve és a kézműves (microsebészeti) mesterséget kitanulván egy 
sérült hüvelyk és mutatóujj pótlására a második lábujjat ültettük át jó funkcionális eredménnyel. KÖVETKEZTETÉS: A 
szakmába vetett hit és a szakmai tudás megszerzése csodákra képes.
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A-0144
A magyar kézsebészet története

Simonka János Aurél
SZTE Traumatológiai Klinika, Szeged

CÉLKITŰZÉS: A szerző bemutatja a magyar kézsebészet fejlődését a kezdetektől napjainkig. ANYAG ÉS MÓDSZER: A 
szerző a magyar traumatológián belül szerveződő szakmai építkezés, továbbképzés és a kézsebészeti ellátás országos 
megszervezésének lépéseit és a tudományos fejlődést kívánja bemutatni. EREDMÉNYEK: A magyar kézsebészet a 
traumatológiai ellátáson belül a kézsérültek ellátásával indult. Az igény szakmai képzéseket tett szükségessé, amelyet 
Manninger professzor indított el osztrák és német példát követve, majd Renner professzor folytatta. Az Országos 
Traumatológiai Intézet kézsebészeti képzései országosan nagy hatással voltak, valamennyi nagyobb traumatológiai 
ellátó helyen képzett és kézsebészetben jártas szakember látta el a friss kézsérüléseket, majd a kéz egyéb betegségeit, 
végül a kéz gyulladásos elváltozásainak ellátását is magára vállalta. Ezzel párhuzamosan a tudományos tevékenység is 
fejlődött és 1994-ben megalakult a Magyar Kézsebész Társaság, amely minden évben rendezett Kongresszust, számos 
tanfolyamot szervezett, köztük több FESSH kurzust is. 2004-ben Budapesten a magyar kézsebészek szervezték az 
IFSSH világkongresszust és 2017-ben szervezi meg az európai FESSH kongresszust. Következtetés: a szerző a magyar 
kézsebészet ötven éves szakmai, szervezési és tudományos tevékenységét Európa élvonalába sorolja.
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5. Inak, fájdalom

2016. szeptember 03. | 10:50-12:20 | Terem: Békésy terem

A-0093
Bizonyítékokon alapuló tények a nervus ulnaris compressiós tünetegyüttesével kapcsolatban

Lenkei Balázs
Miskolc Kézsebészeti Centrum

CÉLITŰZÉS: Előadásom célja a nervus ulnaris compressiós neuropathiájával kapcsolatos bizonyított tények, adatok 
(evidence based data) felkutatása, összefoglalása és az érdekes tények bemutatása. ANYAG ÉS MÓDSZER: Elsősorban 
a jelenleg elérhető utolsó kiadású, az egyetemes kézsebészet legáltalánosabban elfogadott tankönyvének , a P. Green 
Operative Hand Surgery témába vágó fejezetének alapinformációira építve bemutatni a témában fellelhető legutóbbi 
és legérdekesebb adatokat, tényeket. Ezekhez az elmúlt 15-20 évnek írásban megjelent közleményeiből jutottam 
hozzá. Egyes kórképek esetében saját beteganyagom és tényeken alapuló adataimat is feldolgoztam. EREDMÉNYEK: A 
referencia tankönyv fejezeteinek néhány érdekesebb, ellentmondásosabb témáit bemutatom és kiegészítem az érdes 
vagy ellentmondásos témákat az elérhető közlemények szolgáltatta adatokkal, alaposan elemezve a közlemények 
tudományos értékét, esetleges hibáit, hiányosságait időnként összevetve az általános rutinnal, hiedelmekkel. 
KÖVETKEZTETÉS: Az elérhető adatok kielemzése alapján nyugodtan állíthatom, hogy az adott témában kevés objektív, 
megkérdőjelezhetetlen vizsgálatból származó adat, evidencia. Az elérhető adatok fő hiányossága hogy nem azonos 
kritériumok, szempontok alapján lettek begyűjtve, összesítve ezért objektív összehasonlításuk sokszor lehetetlen. A 
bemutatott ellentmondásos adatok kellően ábrázolják ezt a sokszor nehezen megoldható állapotot. Ahhoz hogy 
érdemben hozzá szólhassunk, sokkal több jól megtervezett prospektív randomizált vizsgálatra lenne szükség.

A-0088
Bizonyítékokon alapuló tények a digitalis idegsérülésekkel kapcsolatosan

Czinke Zoltán; Szabó Zsolt
Kézsebészeti Centrum Miskolc

CÉLKITŰZÉS: Előadásom célja a digitalis idegsérülések ellátásával kapcsolatos bizonyított tények, adatok (evidence 
based data) felkutatása, összefoglalása és az érdekes tények bemutatása. ANYAG ÉS MÓDSZER: Elsősorban a jelenleg 
elérhető utolsó kiadású, az egyetemes kézsebészet legáltalánosabban elfogadott tankönyvének, a P. Green Operative 
hand surgery témába vágó fejezetének alapinformációira építve bemutatni a témában fellelhető legutóbbi és 
legérdekesebb adatokat, tényeket. Ezekhez az elmúlt 15-20 évnek írásban megjelent közleményeiből jutottam hozzá. 
Egyes kórképek esetében saját beteganyagomat és tényeken alapuló adataimat is feldolgoztam. EREDMÉNYEK: A 
referencia tankönyv fejezeteinek néhány érdekesebb, ellentmondásosabb témáját az általánosból a részletes kifejtésen 
keresztül bemutatom és kiegészítem az érdes vagy ellentmondásos témákat az elérhető közlemények szolgáltatta 
adatokkal, alaposan elemezve a közlemény tudományos értékét, esetleges hibáit, hiányosságait időnként összevetve 
az általános rutinnal, hiedelmekkel. KÖVETKEZTETÉS: Az elérhető adatok kielemzése alapján nyugodtan állíthatom, 
hogy az adott témában kevés az objektív, megkérdőjelezhetetlen vizsgálatból származó adat, evidencia. Az elérhető 
adatok fő hiányossága hogy nem azonos kritériumok, szempontok alapján lettek begyűjtve, összesítve, ezért objektív 
összehasonlításuk sokszor lehetetlen. A bemutatott ellentmondásos adatok kellően ábrázolják ezt a sokszor nehezen 
megoldható állapotot. Ahhoz hogy érdemben hozzászólhassunk, sokkal több jól megtervezett prospektív randomizált 
vizsgálatra lenne szükség.
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A-0200
GyIK (Gyakran Ismétlődő Kérdések) a kéztő alagút szindrómával kapcsolatosan

Szarvas József
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Traumatológia, Kézsebészeti Részleg

CÉLITŰZÉS: Előadásom célja a carpal tunnel syndroma diagnosztikája, műtéti kezelése és utógondozása során a 
beteg és a kezelőorvos részéről felmerülő és megválaszolandó kérdések, kételyek számbavétele , illetve ezek kapcsán 
azoknak a vizsgálódásra érdemes evidenciáknak a felvázolása, melyek a legideálisabb kezelési mód megtalálását 
és az eredmények korrekt értékelését tennék lehetővé. ANYAG ÉS MÓDSZER: A kórkép rövid ismertetése, és a 
jelenleg alkalmazott hazai, nemzetközi, valamint saját műtéti technikák áttekintése után a saját gyakorlat során 
megtapasztalt, az átlagostól és típusostól eltérő diagnosztikai és kezelési problémákat, nehéz döntési helyzeteket 
villantok fel. EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉS: A nagyszámú, és egyre növekvő beteganyag, és a kezelésben résztvevő 
számos szakterület (manuálterápia, neurológia, reumatológia, sebészet, ortopédia, traumatológia, kézsebészet,…) 
miatt a „lerágott csontnak” számító kérdéskör újratárgyalását, az elvek, és a gyakorlat evidenciák mentén történő 
egységesítését szükségesnek érzem.

A-0069
Digitus saltans

Király Géza
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr Balesetsebészeti és Kézsebészeti Osztály

CÉLKITŰZÉS: Előadásom célja a pattanó ujj betegséggel kapcsolatos bizonyított tények, adatok (evidence based data) 
felkutatása, összefoglalása és az érdekes tények bemutatása. AETIOLÓGIA: „idiopathiás” betegség. Megjelenési 
formái leggyakrabban újszülött, illetve csecsemőkorban észlelhető, veleszületett elváltozás, vagy az idősödő korban 
találkozunk vele. A fiatal, illetve fiatal felnőtt korban igen ritkán alakul ki. Ha mégis előfordul, akkor szinte mindig 
valamilyen vágott, metszett sérülés található az előzményekben. DIAGNOSZTIKA: Fizikális vizsgálattal felismerhető, 
egyéb diagnosztikai eljárás nem szükséges. ELLÁTÁS: Enyhe panaszok esetén gyógyszeres, vagy fizioterápiás kezelés. 
Amennyiben a kéz használhatóságát zavarja, műtéti ellátás ínhüvely felhasítás. UTÓKEZELÉS: Egyéni adottságoktól 
függően: nem igényel utókezelést, vagy gyógytorna jöhet szóba. EREDMÉNYEK: A megfelelő indikáció mellett és 
pontosan végzett beavatkozással teljes funkció állítható helyre. KÖVETKEZTETÉS: Pontos diagnosztika és műtét 
következménye a jó funkció. 
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A-0029
Traumás végtagi idegsérülések ultrahangdiagnosztikája

Farbaky Zsófia, Saáry Krisztina, Tarkovács Andrea, Varsányi Nóra 
Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest, Radiológia osztály, 

CÉLKITŰZÉS: A felső és alsó végtagi perifériás idegek ultrahangvizsgálata, a perifériás neurosonographia, egy egészen 
új lehetőség a traumás idegsérülések képalkotó diagnosztikájában. Célkitűzésünk a neurosonographia diagnosztikai 
és differenciáldiagnosztikai szerepének bizonyítása a perifériás idegek sérüléseinek kimutatásában. MÓDSZER: A 
vizsgálatok nagyfelbontású Hitachi Avius ultrahang készülékeken, 12-18 MHz-es linearis transzducerrel történtek. 
A lágyrészek, a perifériás idegek vascularisatiojának, illetve a környező érképletek megítélésére color-Doppler és 
power-Doppler módszert használtunk. A szövetek, idegek rugalmasságára kiegészítő sonoelastographiás vizsgálattal 
következtettünk. Dinamikus vizsgálatnál, az ízületek aktív és passzív mozgása mellett, izom contractio közben is 
vizsgálhatjuk a perifériás idegeket. EREDMÉNYEK: A szerzők az elmúlt négy évben a Budai Irgalmasrendi Kórház 
Radiológia osztályán perifériás ideg ultrahangvizsgálaton felső és alsó végtagi traumát követően megjelent 850 
beteg eredményeit dolgozták fel. A betegek a vizsgált perifériás ideg ellátási területének megfelelő panaszokkal, 
motoros és sensoros tünetekkel érkeztek, traumás idegérintettség, sérülés és posztoperatív elváltozások tisztázására. 
Ultrahangvizsgálatnál pontos beállítás után méréseket végeztünk longitudinalis és transversalis metszetben, 
analizáltuk az ideg folytonosságát, echoszerkezetét, a fasciculusok méretét, az epineurium externum és internum 
vonalának folytonosságát, lefutását, vastagságát. Áttekintettük a perifériás ideg környezetét, esetleges dislocatióját, 
compressióját. Traumánál, ütésnél az ideg túlfeszülése, vongálása, contusiója jön létre. A duzzadt, bevérzett környező 
lágyrészek, a hematoma az ideg compressióját, dislocatióját okozza. A törtvégek, leszakadt, kiszakadt csontdarabkák 
közvetlen idegsérüléseket dissectiót, transsectiót hozhatnak létre. Vágott sebek, nyílt sérülés esetén penetráló 
idegsérülésekkel találkozhatunk. Mindezek az elváltozások ultrahangvizsgálattal kimutathatók. Fény derülhet ritkább 
sérülésekre is, mint a repetitív traumánál kialakuló idegtorsióra. Poszttraumás, postoperatív esetekben az ideg 
fémanyagokhoz (lemezek, csavarok, tűződrótok), callushoz, heterotóp ossificatiohoz, kitört csontdarabokhoz, műtéti 
hegekhez való viszonyát is láthatjuk. A szükséges sebészeti beavatkozás előtt a sérülés pontos helye bejelölhető. 
Nagy jelentőségű, hogy amikor a sérülést követő 14-21. napig az ENG-EMG diagnosztikus és prognosztikai értéke 
bizonytalan, amikor nem különíthető még el a neuropraxia és az axonlaesio, az ultrahangvizsgálat már ez idő alatt 
az idegről morfológiai képet tud adni. KÖVETKEZTETÉSEK: A szerzők az esetek bemutatásával hangsúlyozzák a 
neurosonographia jelentőségét a felső és alsóvégtagi traumás idegsérülések diagnosztikájában. A képalkotó 
diagnosztika ezen új modalitásának kiemelkedő szerepe van a mindennapi gyakorlatban a további diagnosztikus és 
terápiás stratégia megtervezésében. Az ultrahangvizsgálat segítségével a károsodás pontos helye, a sérülés nagysága 
korán kimutatható. Nagy előnye, hogy fájdalmatlan, ismételhető, követésre alkalmas vizsgálat. Feladatunk ezt az új 
vizsgálati metodikát minél nagyobb számban alkalmazni, beépíteni a mindennapi gyakorlatba, a klinikus kollégákkal 
együtt gondolkozva!

MTT - KÉZSEBÉSZETI SZEKCIÓK



Magyar Traumatológia • Ortopédia • Kézsebészet • Plasztikai Sebészet • 2016. 59. Supplementum186

A-0109
Mitől függ a fájdalom mértéke a kézsebészeti műtétek során?

Bajdik Beáta1, Szabó Zsolt1, Varga Katalin2

Miskolci Kézsebészeti Centrum1, ELTE Pszichoaffektív Tanszék2

CÉLKITŰZÉS: Egy korábbi vizsgálatunkból egyértelműen kiderült, hogy műtéti előjegyzés során betegeink a fájdalomtól 
félnek a legjobban. Célunk a fájdalom okának kiderítése és esetleges befolyásolhatóságának vizsgálata volt. ANYAG 
ÉS MÓDSZER: 2013 és 2015 között több, prospektív, randomizált vizsgálatot végeztünk a Miskolci Kézsebészeti 
Centrumban. Kerestük a választ arra a kérdésre, hogy fáj-e a vértelenítő mandzsetta használata betegeinknek. 
Vizsgálatokat végeztünk, hogy függ-e a megélt fájdalom a műtéti időtől, illetve a műtéti metszés hosszától. A 
vizsgálatba a 3 leggyakoribb műtéten, Carpal tunnel syndroma, Pattanó ujj és De-Quervain syndroma műtétén áteső 
betegeket vontuk be. Az adatokat visual analog skála segítségével rögzítettük 1-10-ig, ahol 1-es érték, ha a beteg 
egyáltalán nem érzett fájdalmat és 10-es érték, ha a fájdalma elviselhetetlenül nagy volt. A betegeket a vizsgálat ideje 
alatt a műtét után 2 órával, 1 nappal és 1 héttel később kérdeztük meg. Ezt követően azt vizsgáltuk, hogy függ-e a 
fájdalom mértéke a sebész személyétől. Következő vizsgálatunk pedig arra vonatkozott, hogy a kommunikáció 
módjának változtatásával tudjuk-e csökkenteni a fájdalom érzetet. EREDMÉNY: A vizsgálatokat a 3 év alatt 3 és 6 
hónapos periódusokban végeztük. Az első vizsgálat során azt tapasztaltuk, hogy a vértelenítő mandzsettát a betegek 
20 percig jól tűrik, 30 perc után okoz panaszokat. Következő vizsgálat során 3 hónapos periódus 382 műtétének adatait 
összegyűjtve azt találtuk, hogy a fájdalom mértéke nem függ a metszés hosszától 7 cm-ig (VAS 3,11-3,23 műtét után 
2 órával, 3,02-3,13 műtét után 1 nappal, és 2,87-2,96 műtét után 1 héttel.) Bár a műtéti idő hosszának növekedésével 
a fájdalom mértéke is nő (VAS 2,13-4,21 műtét után 2 órával, 2,63-5,14 műtét után 1 nappal és 2,56- 4,72 műtét 
után 1 héttel), érdekes tapasztalás volt, hogy minden vizsgálat alkalmával egyértelműen látható volt, hogy az orvos 
személye fontos tényező a fájdalomban. Ezért következő, 6 hónapos prospektív vizsgálatunkban a kommunikáció 
megváltoztatásának hatását mértük. Suggestios technikát alkalmazva azt észleltük, hogy a műtét estéjén jelentős 
különbség van a fájdalom mértékében (suggestios csoport: VAS 1,62, controll csoport VAS: 3,21). Ez a különbség a 
másnapi kötéscserét követően már nem volt észlelhető (suggestios csop.: VAS 3,11 controll csop.: VAS 3,23). Majd 
a posztoperatív első hét végén ismét jelentkezett kis különbség: (suggestios csop.: VAS 2,8, controll csop.: VAS 3,35). 
Különbséget találtunk a műtét alatti propofol fogyásban (suggestios csop.: 81mg/műtét, controll csop.: 97mg/műtét 
) és a műtét éjszakáján bevett fájdalomcsillapítók mértékében (suggestios csoport: 0,61 db, controll csop.: 0.82db). A 
többi gyógyszer egyformán fogyott. Nem volt különbség a műtét során mért pulzusban és vérnyomásban. Különbséget 
találtunk a betegek megelégedettségében is a kórházi tartózkodás alatt, ami a posztop. első hét végére teljesen 
megszűnt. MEGBESZÉLÉS: Vizsgálatainkból egyértelműen kiderül, hogy a betegek által megélt fájdalom mértéke 
egyértelműen függ az orvos személyétől. Nem függ a műtéti metszés hosszától (7 cm-ig) és a műtéti időtől is csak kis 
mértékben. Függ azonban a kommunikációtól, de a vizsgálatunknak sok a limitációja. Több paraméterben találtunk 
különbséget, de csak egy különbség éri el a szignifikancia szintet (fájdalom mértéke a műtét estéjén). A vizsgálat 
limitációja a személyzet képzetlensége, a kérdező személye, az adatgyűjtés technikai hiányosságai. 
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Gyermektrauma szekciók
1. Kihívások a gyermek-traumatológiában  

I. Koponya, arckoponya, varia

2016. szeptember 02. | 11:00-12:30 | Terem: Beznák terem

A-0242
A gyermektraumatológia gyökerei Avasalján

Kiss Ákos
B.-A.-Z. Megyi Kórház és E.O.K.

A múlt század hatvanas éveiben csak nagyon kevés traumatológus, gyermeksebész foglalkozott elhivatottan a 
gyermeksérülésekkel. Jobbára egyedül, egymástól függetlenül dolgoztak. Általános volt a maximális konzervatizmus, 
melyre 1-2 esetet ismertetek. Mivel akkor még gyermektraumatológiával foglalkozó könyvek, folyóiratok – legalábbis 
Miskolcon – nem nagyon álltak rendelkezésre, saját egyéni tapasztalatainkra voltunk utalva. Azon célból, hogy 
munkánk hatékonyabb, tudásunk megalapozottabb legyen Miskolcon elkezdtük a gyermektraumatológiai gondozást. 
Minden olyan gyermeksérültet rendszeresen visszahívtunk vizsgálatra, akik gyógyulásában a sérülés milyensége, 
jellege, az alkalmazott kezelési mód, vagy az elért eredmény miatt bizonytalanság merült fel. A gondozási munka 
bemutatására bemutatok egy 2000. évi összeállítást azon gyermekek vizsgálatáról, akiket 1967-1976 között a felkar 
lateralis condylusának törésével kezeltünk. A többnyire 2-3 évtizedes ellenőrző vizsgálatok során felmértük a szubjektív 
panaszokat, a könyök funkcióját, alaki eltéréseit és különös tekintettel a radiológiai elváltozásokat. Voltak olyan 
eltérések, melyek néhány éven belül megszűntek, mások maradandónak bizonyultak, és voltak olyan is, melyek csak 
évek múlva alakultak ki. A Gyermektraumatológiai Szekció virágba borulásával a gyermektraumatológusok magánya 
megszűnt és ezek az egyéni megfigyelések elvesztették jelentőségüket. De azért talán nem érdektelenek.

A-0033
Maxillo-facialis sérülések kezelése gyermekkorban

Szentirmai Annamária
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Általános Sebészet, Budapest

BEVEZETÉS: A WHO adatai szerint 1948 óta a maxillo-facialis gyermeksérültek száma megháromszorozódott. A maxillo-
facialis sérült gyermekek 88%-ának szignifikánsan van más testtájék sérülése, ami 5-12%-ban intracranialis sérülés. 
Fenti adatokból következik, hogy ezen gyermeksérültek korrekt ellátása baleseti centrumban végezhető, ahol minden 
testtájék sérülése primeren, definitiven, egyidőben elvégezhető. ANYAG ÉS MÓDSZER: 2002-2011 között 646 maxillo-
facialis gyermeksérültet kezeltünk (408 fiú, 238 lány). Átlagéletkor a lányoknál 8 év, a fiúknál 7 év. A legfiatalabb lány 
5 hónapos (2009-ben) a legfiatalabb fiú 4 hónapos (2003-ban) volt. Adatainkat összehasonlítottuk egy korábbi, 1983-
1992 közötti feldolgozás eredményeivel. 4 éves kor alatt domináns az elejtés, vagy leesés valamiről. 7-9 éves kor között 
kiugróan magas a közlekedési balesetek száma, a 9 évesek 77%-a kerékpáros. A közlekedési balesetben megsérülteknél 
jellemző a komplex, súlyos sérülés. 13 éves kor felett egyre gyakoribb az erőszak, a verekedés okozta arc monotrauma. 
Az életkor szerinti megoszlásban 1983-92 között 7-9-13 éves korban voltak kiugróan magas esetszámok, míg 2002-
2011 között aránylag egyenletes volt minden életkorban, 2 éves kor volt kiugró, míg 7 éves korú kevesebb volt, 13 
éves kortól pedig egyenletesen emelkedik, míg eléri a felnőtt átlagot. A hónapok szerinti eloszlás áprilisig folyamatos 
emelkedést mutat, áprilistól júniusig egyenletesen magas, júliusban csökken, majd ismét emelkedik, és novembertől 
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csökken. A korábbi feldolgozásban egyenletesen emelkedett júliusig, augusztusban volt rendkívül kiemelkedő, 
majd ismét látványosan csökkent. EREDMÉNYEK: A fiúk 51%-ának (208/408), a lányok 31%-ának (73/238) volt fog/
csont törése. A fog/fogmeder sérülések 46%-a (11/24), az orrcsont törések 7%-a (5/72), járomcsonttörések 44%-a 
(16/36), Blow-out törések 47%-a (8/17), mandibula törések 51%-a (16/31), panfacialis sérültek 100%-a (9/9), 
koponyasérültek 5%-a (5/92) igényelt műtéti ellátást. Az elért funkcionális és esztétikai eredményt néhány eset 
bemutatásával demonstráljuk. KÖVETKEZTETÉS: Jól felkészült szakorvosok, jól kooperáló teamek szükségesek, akik 
jól felépített diagnosztikus és terápiás algoritmust követve, korszerű tárgyi, szervezési feltételek között végzik az 
ellátást. Nem nélkülözhetőek a jól felkészült, odaadó nővérek, s rendkívül fontos a megfelelő kapcsolat a szülőkkel, a 
hozzátartozókkal, különösen akkor, ha az egész család együtt sérül.

A-0032
Komplex cranio-maxillofacialis és panfacialis gyermeksérültek primer ellátásáról

Szentirmai Annamária1, Kassai Tamás1, Viola Árpád1, Tamás Róbert2

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest1, ÁEK, Plasztikai Sebészeti 
Osztály, Budapest2

BEVEZETÉS: A közlekedési balesetek során megsérülő gyermeknél igen súlyos, komplex arcsérülések keletkezhetnek, 
melyek ellátása esetenként nagy kihívást jelent az ellátó egységnek, különösen akkor, ha a gyermeknek több testtájéka 
is sérül. Különös figyelmet és pszichológus bevonását igényli, ha tömeges baleset részese a gyermek, ahol több halottal 
szembesül a helyszínen, sőt közvetlen családtagját is elveszíti. ANYAG ÉS MÓDSZER: Három eset bemutatásán keresztül 
szeretném felhívni a figyelmet az intézményen belüli és az intézmények közötti kollegiális együttműködés fontosságára. 
Első eset: 12 éves fiú, személygépkocsi utasként sérült, az arc és a koponya jobb oldalával zuhant a két ajtó közötti 
oszlopnak. Intracranialis és komplex centro-lateralis arcközéptöréssel került felvételre. Idegsebésszel közösen történt 
a definitív ellátása: epiduralis haematoma evacualasa, majd az arc romtörésének aprólékos összeillesztése, lemezes 
rögzítése. Maradványtünet nélkül, a gyermek és a szülők megelégedettségével, jó funkcionális és esztétikai eredményt 
értünk el. A gyermek gond nélkül folytatja sporttevékenységét is. Második – harmadik eset: Tömeges buszbaleset 
külföldön, édesanyjuk a helyszínen meghalt, édesapjuk megsérült. A 9 éves fiúgyermeknek súlyos lágyrész sérülése 
a jobb fül teljes elvesztésével és kétoldali mandibulatörése, valamint mindkét felső és alsó végtag sérülése kívánt 
műtéti ellátást. A 11 éves fiú súlyos, kombinált craniocerebralis és panfacialis (Luhr III) sérülése, mindkét alsó és felső 
végtag sérülése igényelt műtéti ellátást. Hosszú időtartamú komplex rehabilitáció után mindkét gyermek folytatja 
iskolai tanulmányait, a funkcionális eredmény mindkét gyermeknél kiváló, az esztétikai eredmény a 9 éves fiúnál még 
nem végleges, a fülprotézis készítése még folyamatban van, a 11 éves fiúnál kiváló, édesapjuk is és a két gyermek 
is elégedett, pszichológiai támogatásra 1 évvel a baleset után már nincs szükségük. KÖVETKEZTETÉS: Különleges 
körülmények között létrejövő ritka sérüléskombinációk jó eredménnyel való kezelése nemcsak magas szintű szakmai 
felkészültséget és több szakterület együttműködését igényli. Esetenként a betegellátás szervezési nehézségeit, az OEP 
finanszírozás anomáliáit jó szándékkal és együttes akarattal kell legyőzni, elsődlegesen és mindenek felett a beteg 
érdekét szem előtt tartva. 

A-0058
Állatok által harapott maxillofacialis sérülések primer ellátásának jelentősége a 
gyermektraumatológiában

Tóth Luca, Szentirmai Annamária, Kassai Tamás
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

BEVEZETÉS: Az állatok arcot érő harapása súlyos, maradandó károsodásokat okozhat. Arcdeformitást, állandóan 
látható, szembetűnő, el nem fedhető, torzító lágyrészhegeket, melyek kihatással vannak az életminőségre a továbbiak 
során. A célkitűzésünk: a primer ellátás során is mind a funkcionális, mind az esztétikai szempontokat figyelembe véve 
a lehető legoptimálisabb megoldást megtalálni. MÓDSZER: Egy retrospektív 2003 és 2007 között intézetünkben zajlott 
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vizsgálat során 430 olyan gyermek kórtörténetét néztük végig, akik kutyaharapás miatt kerültek kórházba. Ebből 358 
ambulánsan ellátott, 72 osztályos kezelésben részesült páciens volt. 72 esetben a maxillofacialis régióban történt 
sérülés volt a meghatározó. Ugyanezeket a módszereket követve 2009 és 2016 májusa között is megvizsgáltuk az 
intézetünkbe állat által okozott harapás miatt bekerülő gyermekeket. Ebben az időszakban 855 gyermeket kezeltünk 
harapás miatt. Ebből 714 ambulánsan ellátott, 141 osztályos kezelésben részesült páciens volt. 261 esetben a 
maxillofacialis régióban történt sérülés volt a meghatározó. Az osztályra felvett gyermekek közül 65 műtétet végeztünk 
a fejet ért harapások miatt, ebből 62 esetben kutya, 3 esetben egyéb emlős okozta a sérülést. EREDMÉNYEK: Minden 
páciens primer, definitív ellátásban részesült, beleértve a szükséges lemezes osetosynthesiseket és a lágyrészek 
ellátását is. A lemezeket minden esetben eltávolítottuk, növekedési zavart az utánkövetés során egy esetben sem 
észleltünk. A betegek az elért funkcionális és esztétikai eredménnyel elégedettek voltak. Intenzív osztályos kezelést 
a 2003-2007 közötti időszakban 8, a 2009-2016 közötti időszakban 1 gyermek igényelt. Minden osztályra felvett 
páciens antibiotikus kezelésben részesült. Szeptikus szövődmény miatt újraoperáció, illetve kisebb másodlagos 
lágyrészkorrekció 2003-2007 közötti időszakban két-két gyermek esetében vált szükségessé. A 2009-2016 közötti 
időszakban a sérültek száma arányaiban nőtt, de a sérülések súlyossága, illetve az összes sérülés és a maxillofacialis 
régiót érő sérülések aránya csökkent. KÖVETKEZTETÉS: Véleményünk szerint az arcot érő, potenciálisan fertőzött, akár 
rendkívül komplex károsodást létrehozó harapott sérülések primer, definitív ellátása döntő. Az eredményeink alapján 
ez adja a legjobb rövid és hosszú távú eredményt, illetve jelentősen lerövidíti a kórházi tartózkodás időtartamát. Ennek 
a feltételei adottak kellenek, hogy legyenek a mindennapi gyakorlatban. A gyermekkorban az arcot érő, későbbiekben 
maradandó fizikai deformitást okozó sérülések élethosszig tartó lelki sérüléseket, személyiségfejlődési zavarokat is 
eredményezhetnek. Ezek megelőzésére törekedni kell a primer ellátás során. Az elsődleges prevenció feladata pedig 
az Amerikai Plasztikai Sebészeti Társaság iránymutatásainak minél szélesebb körben való elterjesztése a sérülések 
megelőzésének érdekében.

A-0092
Kihívások a gyermektraumatológiában, avagy a koponya röntgenvizsgálat helye a könnyű 
fejsérültek ellátásában

Wéber Gabriella1, Kassai Tamás2

Heim Pál Gyermekkórház, Sebészeti és Traumatológiai Osztály1, Péterfy Sándor Utcai Kórház–
Rendelőintézet és Baleseti Központ, Gyermek-traumatológiai Osztály2

ESETISMERTETÉS: L. M. 9 éves kisfiú, aki otthonában műanyag dömperrel a kezében lépcsőn felfele menet megbotlott, 
fejét ütötte. Eszméletét nem vesztette el, nem hányt. Neurológiai eltérés fizikális vizsgálata során nem volt észlelhető. 
GCS 4-5-6. A homlok bal oldalán a hajas fejbőr határán 1 cm-es vonalas sebzést szenvedett. Az elvégzett kétirányú 
koponya röntgenen (rtg) idegentest ábrázolódott. A pontos lokalizációhoz CT vizsgálata történt, mely impressziós 
koponyatörést és az idegentest intracranialis elhelyezkedését igazolta. Idegsebész az imprimálódott csontot és a kis 
fém alkatrészt eltávolította. MEGBESZÉLÉS: Gyermekeknél fejsérülést követően gyakrabban találkozunk diffúz axonalis 
károsodással. Ugyanakkor ismert tény, hogy a koponyacsont törése növeli az intracranialis szövődmények arányát. A 
törés kizárására a leggyakrabban végzett vizsgálat hazánkban a kétirányú koponya röntgen, mely a boltozati törések 
60-70%-át mutatja csak ki, és biztosan nem alkalmazható a bázis törések és intracranialis vérzések diagnosztizálására, 
ezért rutinszerű alkalmazása nem ajánlott 1 éves kor felett. Jelenleg nincs nemzetközileg egységesen elfogadott 
protokoll a könnyű fejsérült gyermekek ellátására vonatkozóan. Az utóbbi években az alábbi 3 legelterjedtebb 
kritérium rendszerek (CATCH – Canadian Assessment of Tomography for Childhood Head Injury, CHALICE – Children’s 
Head Injury Algorithm for the Prediction of Important Clinical Events and PECARN – Paediatric Emergency Care Applied 
Research Network) sem határozzák meg a koponyaröntgen pontos helyét a gyermekkori fejsérülések diagnosztikai 
algoritmusában. Nem hagyható figyelmen kívül hogy a röntgenvizsgálat a CT-hez képest jelentősen alacsonyabb 
ionizáló sugárterheléssel jár, ezért úgy gondoljuk, hogy egyes esetekben alkalmazása nem elhagyható a könnyű 
fejsérültek vizsgálata során. Kimutathatja az idegentestet, esetleg a kis szúrt, harapott sebek alatti impressziót. Abban 
az esetben, ha a törés klinikai jelei bizonytalanok segíthet a célzott vizsgálat a törés kizárásában és így a CT vizsgálat 
elkerülésében. Cél az ellátás során alkalmazott össz ionizáló sugárzás csökkentése.
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A-0169
Garden Trampoline – Is it a dangerous sport?

Navadgi B. C.1, S. Deo1, V. Satish1, R. Ramiah1, S. Sethuraman2, P. Damodaran3, Chan Jeer3

1 Department of Trauma and Orthopaedics, Great Western Hospital, Swindon, United Kingdom,  
2 General Practitioner Hammond Park Family practice, Grange Medical Centre, Perth, Australia,  
3 Queen Elizebeth and Queen Margaret Hospital, Margate, United Kingdom 

Trampolining is both a popular basic and highly competitive Olympic-level sport. Domestic garden trampolining is 
quite popular activity amongst young children, which is relatively inexpensive with abundant enjoyment and aerobic 
exercise. This increasingly popular game amongst children is not without dangers. We have seen in our trauma practice 
ever so increasing and wide spectrum of trampoline related injuries in young children. We present a prospective study 
of trampoline injuries in NHS hospital UK, over period of three months during summer. Age, mechanism of injury, 
injury pattern, regional distribution of the injury and management were analysed. Total 58 patients were presented 
with various injury patterns to the trauma department during this period with mean age 10.8 years. 64% were with 
minor injuries and 36% of patients with grievous injuries. About 60% represented injuries involved extremities and 
20% spine with rest contributed by other parts of the body. Most injuries occurred falling directly on the surface of 
the trampoline. We observed from the literature that in spite of public education, warning labels and adult supervision 
these injuries are of common occurrence. Literature review and recommendations have been discussed.

A-0205
Jóindulatú csontcysták okozta csonthiányok kezelésének fejlődése

Kővári Tamás, Kassai Tamás ,Varga Marcell, Kalóz Erika
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Gyermek-traumatológiai Osztály 

BEVEZETÉS: Jelentős változás alakult ki az utóbbi 10 évben a jóindulatú unilocularis csontcysták kezelésében . 
Amennyiben a folyamat patológiás törés kapcsán kerül felismerésre operatív töréskezelés – kiegészített ESIN 
technikákkal – megfelelő stabilitást adhat. A már ismert, törés nélkül látótérbe kerülő eseteknél, preventív 
intramedullaris rögzítés, szövettani mintavétel, illetve a csonthiányoknak a korábbiaknál hatékonyabb módszerekkel 
való kezelése jelentős javulást eredményezett. A csonthiányok pótlására az utóbbi 15 évben kifejlesztett és 
rendelkezésre álló osteoconductív és inductív hatású csontpótlók tartósan jó eredményeket mutattak. A 
gyermekkorban limitált mennyiségű autológ spongiosa vétel technikája is kialakult a csípőlapátból a növekedési 
zónákat elkerülő vételi technika, az autológ vétel helyére visszahelyezett homológ graftok mellett, szintetikus 
készítmények, illetve liofilizált homológ graftok használhatók. MÓDSZER: Napjainkban is kihívást jelentenek, a jelentős 
méretű csonthiánnyal járó patológiás törések. Példákkal szeretnénk bemutatni lehetséges megoldásokat. Patológiás 
törés esetén megfelelő stabilitást nyújtó, a sérült testméreteinek, illetve korának megfelelő rögzítések szükségesek. Az 
ESIN technika stabilitásának fokozására kiegészítő záró elemek felhelyezésével, kapocs fixateur, használhatók. Nagyobb 
testméretek esetén speciális velőűrszegezés használható főleg a femuron. Szövettani mintavételre törekszünk a 
törések ellátásakor is. Intakt cysták esetén tervezetten végzünk preventív intramedullaris rögzítést, mintavételt, és 
az üreg feltöltését szintetikus csontpótlóval, melyeket az utóbbi években liofilizált homológ csonttal is kiegészítünk 
a feltöltendő üreg méretének függvényében. Az elmúlt 11 évben 124 esetben végeztünk szintetikus csontpótlást a 
142 cystás gyermeknél. Eseteinknél végtag, illetve funkcióvesztés nem volt, refractura 6 esetben, a cysta recidivája v 
residualis üreg miatt ismételt feltöltés 12 esetben történt. A betöltött anyag körüli szeptikus reakció miatt 3 esetben 
felhasznált csontpótló eltávolítására kényszerültünk. EREDMÉNYEK: Hosszú után követési idő miatt több tanulság is 
levonható. A beteg hosszú távú követése mindenképp indokolt. A regiót áthidaló implantátumok eltávolítása nem 
javasolt mivel a folyamat évekkel később ismét aktívvá válhat. A testméretekhez illő implantátumok szükségesek 
vékony fémek esetén csere vagy módszerváltás is indokolt lehet. Az ellátás centralizálása indokolt a klinikai gyakorlat, 
illetve a speciális ritkán használt implantátumok rendelkezésre állása miatt is. 
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A-0156
A helyi érzéstelenítés, fájdalomcsillapítás jelentősége a gyermektraumatológiában az 
ambuláns ellátás során

Tóth Luca, Kassai Tamás, Kővári Tamás, Varga Marcell, Gáti Nikolett, Kalóz Erika, Papp Szilvia
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest

BEVEZETÉS: A gyermek-traumatológiában már az ambuláns ellátás során is jelentős szerepet kap a fájdalomcsillapítás. 
Ennek számtalan módja ismert; a sérült végtag nyugalomba helyezésétől a törések helyi érzéstelenítése mellett 
végrehajtott repozíciójáig számos lehetőség áll rendelkezésünkre. Előadásomban az ambuláns ellátás során 
általunk használt fájdalomcsillapító módszerek közül a helyi érzéstelenítés alkalmazhatóságát, ennek lehetőségeit 
szeretném röviden egy-egy eset kapcsán ismertetni és korlátait bemutatni. ANYAG ÉS MÓDSZER: 2015-ben 
ambuláns ellátás keretein belül 349 alkalommal végeztünk lokál anesztézia mellett beavatkozást. Az ambuláns ellátás 
során gyakorlatunkban helyi érzéstelenítésben ellátott sérüléstípusok: metszett, vágott, harapott, szakított sebek 
tisztítása, suturája, ízületi punkciók elvégzése, folyadékgyülemek lebocsátása, a csukló-és alkartörések repozíciója, 
ficamok helyretétele, gyógyulást követően fémanyagok, például tűződrótok eltávolítása. Bizonyos esetekben a helyi 
érzéstelenítést Livopan (nitrogén-oxidul) belélegeztetéssel kombináljuk a hatékonyság fokozása érdekében. A napi 
rutinhoz tartozik a kéz- és lábujjak sérüléseinek Oberst-féle, illetve az ajaksebek n. mentalis és infraorbitalis vezetéses 
érzéstelenítésben történő ellátása is. KÖVETKEZTETÉS: Gyakorlatunkban a helyi érzéstelenítés ugyan a kooperációtól 
erősen függő, de az esetek többségében biztonsággal és jól alkalmazható módszer, mellyel a megfelelő kivitelezés 
mellett a szülők és a gyermekek is elégedettek. Az ilyen módon elvégezhető beavatkozások csökkentik a fekvőbeteg 
ellátás keretein belül végzett narkózisok és lehetséges szövődményeinek számát, a jól végrehajtott helyi érzéstelenítés 
gyors, gyermekbarát ellátást biztosít. 
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A-0122
A Gyermektraumatológiai Szekció és a Vándorgyűlések

Hargitai Ernő
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest

A gyermeksérült-ellátás hazánkban a baleseti és a gyermeksebészek közös feladata és felelőssége. Vázoljuk, hogy 
milyen körülmények indokolták a Gyermektraumatológiai Szekció megalakítását 1989-ben. A Szekció gyakorlati 
munkája csak 1994-ben kezdődött, elsősorban az évenként megrendezésre kerülő konferenciák keretében. 
Elmondhatjuk, hogy ezek a változó helyszíneken, változó szervezők által létrehozott vándorgyűlések népszerűvé 
váltak a szakterületben érdekelt és az érdeklődők körében is. A vándorgyűlések alapján kialakult az a mag (kb. 30-50 
fő), akik jártasak a gyermeksérült-ellátásban. A munkacsoport aktivitásának köszönhető a 2001-ben megjelent 
„Gyermektraumatológia” című kézikönyv, mely hazánkban az első átfogó munka e területen , amely összefoglalta 
a korszerű elveket és módszereket. Bevezettük a „gyermektrauma jártassági” vizsgát. Az utóbbi években több 
szakmapolitikai kérdésben kérte a Szekció vezetőségének véleményét a Szakmai Kollégium. Körvonalazódott a Szekció 
célja: a z önálló szakma kód, majd az önálló „gyermektraumatológia” szakma elismertetése. Úgy véljük, hogy a Szekció 
és a Vándorgyűlések betöltötték hivatásukat.

A-0080
„Point of care” ultrahangvizsgálat a gyermektraumatológiában

Varga Marcell, Kassai Tamás, Gáti Nikolette
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest

BEVEZETÉS: A „point of care”, (betegágy melletti) ultrahangvizsgálat egyre elfogadottabb diagnosztikus módszer 
a gyakorló klinikus eszköztárában. Előadásunkban gyermektraumatológiai akut ellátás során ultrahangvizsgálattal 
szerzett tapasztalatainkat szeretnénk bemutatni. ANYAG ÉS MÓDSZER: 2013 és 2016 között hagyományos és 
nagyfrekvenciás (high resolution) ultrahang készülékekkel végeztünk vizsgálatokat koponya, mellkasi, hasi 
trauma (FAST), illetve musculoskeletalis problémák diagnosztikája kapcsán a fizikális és radiológiai vizsgálatok 
kiegészítéseként. A vizsgálatok a fizikális vizsgálattal egy időben és helyben történtek, gyakorló baleseti sebész 
szakorvosok illetve rezidensek által, alkalmanként radiológus ellenőrzése mellett. EREDMÉNYEK: A különböző 
traumatizált testtájékok vizsgálata során lényeges korrelációt találtunk a fizikális és egyéb radiológiai vizsgálatok 
eredményeivel: vonalas koponyatörések, pneumothorax, hasi folyadék végtagi törések, illetve egyéb sérülések is 
rendkívül effektíven diagnosztizálhatóak a vizsgáló személy jártasságától függően. KÖVETKEZTETÉS: A fenti bíztató 
eredmények is alátámasztják az a nemzetközileg is észlelhető irányvonalat, hogy a gyors, korlátlanul ismételhető illetve 
kóros sugárzással nem járó ultrahangot egyre inkább a napi klinikai gyakorlat részévé kellene tenni. ehhez megfelelő 
eszközök illetve képzés is elengedhetetlen.
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A-0173
Az ultrahangvizsgálat szerepe a gyermekkori csuklótáji törések diagnózisának felállításában 
és kezelésében

Józsa Gergő¹, Varga Marcell², Kardos Dániel¹, Juhász Zsolt¹
PTE KK Gyermekklinika, Gyermek Manuális Tanszék, Gyermeksebészeti Osztály¹, Péterfy Sándor Utcai 
Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest²

BEVEZETÉS: Az alkar distalis harmadának törése a leggyakoribb gyermekkori törés. A törtdarabok 10-15 foknál nagyobb 
elmozdulása repositiót igényel, ami helyi, vagy általános érzéstelenítésben is kivitelezhető. CÉLKITŰZÉS: A gyermekkori 
csuklótáji törések esetén az ultrahang vizsgálat érzékenységének, és hasznosságának vizsgálata a diagnosztika és 
a repositio eredményességének tekintetében. BETEGEK ÉS MÓDSZER: A szerzők 2014. június 1. és 2016. június 1. 
között, összesen 105 gyermeket csuklótáji törés gyanúja miatt prospektíven vizsgáltak. A repositiót igénylő esetekben 
a törés repositióját ultrahang ellenőrzése mellett végezték el, majd az eredményt röntgennel kontrollálták. A fizikális 
vizsgálatot és a repositiót követően, ultrahanggal 3 irányból vizsgálták az ulnát és a radiust, majd ezt követően az 
eredményt a radiológiai képpel vetették össze. EREDMÉNYEK: A 105 esetből a röntgenvizsgálat 77, az ultrahangos 
kép 71 betegben mutatott csuklótáji törést. Ez 92%-os (71/77) szenzitivitást jelent. Két gyermekben a törés a jelentős 
diszlokáció miatt nem volt ultrahanggal megítélhető, 4 esetben a röntgen vizsgálattal ellentétben az ultrahang nem 
véleményezett törést. Az ultrahang vizsgálattal álnegatív esetekben elmozdulás nélküli vagy SH I. típusú törés volt 
röntgennel igazolható. KÖVETKEZTETÉS: Az ultrahang vizsgálat non invazív és sugárterheléssel nem járó diagnosztikai 
eljárás, mely kellő gyakorlat megszerzése után az alkar distalis harmadi töréseinek ellátása során is könnyen és nagy 
pontossággal alkalmazható vizsgáló módszer. Eredményeink alapján az ultrahang vizsgálattal az esetek több mint 90%-
ban meghatározható a gyermekkori csuklótáji törés jelenléte, kellő pontossággal értékelhető a repositio eredménye, 
így a gyermekek sugár expozíciója minimalizálható, később a röntgenvizsgálat akár el is hagyható.

A-0157
A lassan 15 éve használt titán elasztikus szegezés legújabb eredményeinek, kiterjesztett 
indikációs körének áttekintése

Kalóz Erika, Kassai Tamás, Kővári Tamás, Varga Marcell, Molitorisz Dániel, Gáti Nikolett, Tóth Luca, Papp Szilvia
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

BEVEZETÉS: A gyermekkori töréskezelés lehetőségei és elvei az elmúlt két évtizedben jelentős változáson mentek át. A 
korábban csaknem kizárólagos konzervatív töréskezelést a megjelenő új implantátumok és technikák bizonyos töréstípusok 
esetében (például femurtörés extenziós kezelése) jelentősen visszaszorították, a kezelésis stratégiát forradalmasították. 
ANYAG ÉS MÓDSZER: A kezdetben alkalmazott vékony acéldrótok intramedullaris, konzervatív terápiát kiegészítő 
alkalmazása, valamint a vastagabb Kirschner dróttal történő sínezés a minimál invazív töréskezelés alapjait megadta 
ugyan, de alkalmazhatóságuk korlátozott volt. A sajátos elveken alapuló titán elasztikus velőűrszegezés a műtéti ellátás 
lehetőségeit kiszélesítette, a korábbi nehézségeket orvosolta. Az eleinte igen szigorú szabályok szerint, csak bizonyos 
töréstípusokra alkalmazott módszer indikációs köre mára igencsak kiszélesedett. Használata megfelelő gyakorlat és a 
technika ismerete mellett nagy segítséget nyújt összetettebb esetek megoldásában is, például juvenilis csontciszták kezelése, 
végtaghosszabbítás, osteogenezis ipmerfekta esetében hosszú távú intramedullaris rögzítés, kézcentralizáció kivitelezése 
club hand deformitásban, Monteggia és Galeazzi sérülések bizonyos eseteiben lemezes szintézis helyett jól alkalmazható. 
Az évek folyamán az elvégzett műtétek száma fokozatosan növekedett, míg 2003-ban összesen 48 műtétet végeztünk ezzel a 
technikával, 2013-ra ez a szám fokozatos növekedést mutatva 155-re emelkedett, 2013-15 között ez az érték 146-162 között 
mozogva stagnálást mutat. A széleskörű alkalmazhatóságot természetesen a megfelelő, jó minőségű implantátumoknak 
és a megfelelő kiegészítő elemeknek (pl. végzáró elemek) is köszönhetjük. Emellett az idővel kiismert implantátumok és a 
több éves gyakorlat lehetővé tette újabb műtéttechnikai módszerek kialakulását is, mint például a radius disztális metafízis 
töréseinél alkalmazott „short TEN”, vagy a dorsalis behatolású, speciális előhajlítást igénylő szegezés. KÖVETKEZTETÉS: 
Mindezen változások lehetővé tették és teszik a gyermek-traumatológiai ellátás folyamatos fejlődését, a minimál invazív 
műtéti technika egyre szélesebb körű alkalmazását, a hatékonyság növelését, jobb eredmények elérését.
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A-0024
Distalis alkartörések proximalis irányból történő titán elasztikus (TEN) szegezése.

Sült Tamás Péter, Fadgyas Balázs, Novoth Béla
Heim Pál Kórház, Sebészeti és Traumatológiai Osztály, Budapest

A gyermekkori distalis harmadi-negyedi radius törések rögzítése nem egységes. Ezek a törések önállóan és az ulna 
hasonló magasságú törésével együtt fordulhatnak elő. A repositio után minimal invazív technikával végezhetünk 
percutan tűzést, illetve titán elasztikus szegezést. Utóbbi technika alkalmazása végezhető distal és proximal felől 
is. A proximalis irányból történő szegezésnek sok az ellenzője a n. radialis sérülésének veszélyétől tartva. Ezen 
behatolás esetén gyakori szövődmény volt a n. radilais mozgató ág 2-4 hónapig tartó reverzibilis kiesése az ideg 
helyi megnyomatása miatt, ezért a szövődményt elkerülendő különböző alternatív módszereket vezettek be. Ilyen a 
Slongo által ajánlott módosítás és a Varga féle short TEN. Mivel ezek egyike sem felel meg teljes mértékben a TEN 
rögzítési szabályoknak, nem minden esetben nyújtanak megfelelő stabilitást, illetve csak kompromisszumokkal 
használhatóak, gyakran fordul elő redislocatio. De az igaz, hogy a rettegett n. radialis mozgató ág sérülése ezekkel 
a módszerekkel kiküszöbölhető. A viszonylag gyakori n. radialis mozgató ág kiesésének elkerülésére olyan módszert 
kerestünk, amely megfelel a korrekt TEN rögzítés szabályainak és a n. radialist sem sérti. A radiusba proximal irányból 
bevezetett titán elasztikus szegezésnél a n. radialis mozgató ág sérülésének elkerülése az anatómiai viszonyok pontos 
ismeretén alapuló pozícionáláson múlik. A szeg bevezetés pronatiós alkarhelyzetben a collum és a tuberositas radii 
határának magasságában történik az ulna élétől kissé radialisan. A beavatkozás végén mindig ellenőrizendő a rotatio 
akadálytalansága. 2013 és 2016 között osztályunkon összesen 21 esetben végeztünk distalis alkar, vagy izolált radius 
törés rögzítésére proximal felől elasztikus szegezést. 15 esetben primeren választva a módszert, 6 esetben pedig az 
elsőként a distalis irányból történt rögzítés után kialakult redislocatio, technikai nehézség megoldására második 
módszerként. A végeredmény minden esetben kielégítő tengelyállás mellett történt teljes anatómiai és funkcionális 
gyógyulás volt, n. radialis sérülést egyetlen esetben sem tapasztaltunk. Amióta ezzel a módosítással végezzük a distalis 
radius törés proximal felőli rögzítését, n. radialis kiesési tünettel nem találkoztunk. A beavatkozás ideje rövidebb, a 
rögzítési helyzet pontosabb, redislocatiót nem tapasztaltunk. Véleményünk szerint a palmaris billenéssel járó distalis 
radius, vagy alkartörések, csak ezzel a módszerrel rögzíthetők biztonságosan.
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A-0047
Gyermekkori proximalis radius törés

Kincses Zoltán, Marosán Péter, Soós István
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórháza, Gyula

CÉLKITŰZÉS: A gyermekkori proximalis radius törés nagyon ritka. A műtéti kezelést igénylő törések száma még 
ennél is kevesebb. Amerikai multicenter study 5 éves retrospektív vizsgálat során 167 műtéttel ellátott esetet talált. 
A sérülteket 23 orvos operálta, de csak 5 orvos operált 10 vagy 10-nél több gyermekkori proximalis radius törést. 
MÓDSZER: Néhány dián összefoglaljuk a törés mechanizmusát, a konzervatív és a műtéti kezelés indikációit valamint a 
várható szövődményeket. Négy esetet mutatunk be előadásunkban. Mind a négy esetben bemutatjuk a primer törést, 
a beavatkozásokat és a késői funkcionális eredményeket. Egy esetben CT, egy másik esetben MRI vizsgálat is készült a 
sérült könyökről, így lehetőség nyílik a két vizsgálati módszer összehasonlítására is. EREDMÉNYEK: Statisztikát a kevés 
eset kapcsán nem lehet készíteni, de az eredmények megegyeznek az irodalomban talált adatokkal. ÖSSZEFOGLALÁS: 
A szerzők felhívják a figyelmet, ha műtéti ellátás mellett döntünk, akkor azt akutan, de legkésőbb három napon belül 
tegyük, mivel a későbbi beavatkozás a szövődmények kialakulásának esélyét nagyon megnöveli.

A-0213
Gyermekkori könyöktáji törések nehézségeinek bemutatása (esetismertetés)

Gáti Nikolett, Kassai Tamás, Kalóz Erika, Varga Marcell
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

BEVEZETÉS: Az előadásunk célja, hogy esetismertetéseken keresztül interaktív formában bemutassuk a gyermekkori 
könyöktáji törések kihívásait, nehézségeit. MÓDSZERTAN ÉS EREDMÉNYEK: 2009 óta, az elmúlt 8 évben több mint 
700 műtéti ellátást igénylő gyermekkori könyöktáji törést kezeltünk a Péterfy Sándor Utcai Kórház Baleseti Központ 
Gyermek-traumatológiai Osztályán. Retrospektív utánkövetés során kiemeltünk néhány olyan esetet, amelynél a 
nagy esetszám, centralizált ellátás ellenére már a diagnosztika, preoperatív tervezés során kihívások merültek fel. 
Szeretnénk olyan esetet is bemutatni, amikor a műtét során szükségessé vált revideálni a szintézist vagy a feltárást. 
KONKLÚZIÓ: A gyermekkori könyöktáji törések diagnosztikája legtöbbször jól meghatározott alapelvek alapján történik, 
amelyeket betartva a kezelési is világos. A könyöktáji törések sok olyan csapdát vetnek fel, amely miatt tapasztalt 
gyermek-traumatológusnak is kihívást jelenthetnek, ezért a centralizált ellátás javasolt.
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3. Kihívások a gyermek-traumatológiában  
III.  Alsó végtag

2016. szeptember 03. | 10:50-12:20 | Terem: Hári terem

A-0005
A fixateur externe használatának gyermekkori sajátosságai az alsó végtagon 

Novoth Béla
Heim Pál Kórház, Budapest

Fixateur externe-t az instabil, vagy romzónával, vagy lágyrész károsodással járó töréseknél, vagy ezek kombinációinál 
használunk. Gyermekkorban a jó csontállomány és gyors gyógyulás miatt általában az unilateralis, négynyársas, 
dupla rudas rendszer elégséges. A gyermek teljes terheléssel való mobilizálása hamar elkezdhető. Csak igen ritkán 
szükséges kiegészíteni egyéb formációval. Bizonyos instabil törések esetén a TEN rögzítés kiegészíthető néhány hétre 
az összecsúszás megakadályozása és a tengely eltérés elkerülése céljából kétnyársas, egyrudas unilateralis fixateur-rel, 
melynek eltávolítása után a törés gyógyulás a TEN rögzítéssel végig vihető. Ennek a hibrid megoldásnak az előnye, hogy 
nem a külső rögzítőt kell elviselni a törés gyógyulás teljes ideje alatt a gyermeknek és környezetének. A külső rögzítő 
rendszer dinamizálása a csúszó satuk helyett leggyakrabban az egyik rúd leszerelésével történik. A fixateur nyársak 
eltávolítása ritkán vihető ki rövid bódítás nélkül. A műtéti eszközök használatánál figyelembe kell venni a gyermekkori 
törésgyógyulás sajátosságait. Nem kell törekedni az anatómiai repozícióra, elég a végtagtengely megtartása és a 
rotációs elmozdulás kiküszöbölése. Mindig figyelembe kell venni a törés okozta túlnövést, és ennyivel rövidebbre 
kell beállítani a végtag hosszát. Tehát inkább legyen egy cm-es rövidülés a hossz beállításkor, mint néhány mm-es 
túlnyújtás. Ha a gyermekeknél a felnőtt korban megszokott rigid rendszert építünk fel, elhúzódó törésgyógyulásra 
számíthatunk, a pontos hossz beállításkor pedig végtag hosszabbodásra. A növekedési zónák áthidalása esetén 
igyekezzünk minél korábban eltávolítani a blokkoló nyársakat és az epiphysis fugákat soha se sértsük a nyársakkal. Ha 
betartjuk a gyermekkori csont diktálta feltételeket, egy bármilyen típusú törés rögzítésére alkalmas eszközt kapunk. Ha 
azonban nem vesszük ezeket a sajátosságokat figyelembe, sok gondot okozunk a páciensnek és magunknak.

A-0123
Artroszkópia helye a gyermekkori térdsérülések ellátásában

Füle István, Novoth Béla
Heim Pál Gyermekkórház, Sebészeti és Traumatológiai Osztály

Gyermekkorban mind jelleg, mind súlyosság tekintetében másfajta térdsérülésekre kell felkészülni, mint felnőttkorban. 
A térd tükrözés szerepe a sérülések ellátásában ennek megfelelően változik. Gyermekeknél gyakran előforduló 
patella ficam szövődményeként letört osteochondralis fragmentum ellátása kapcsán szóba jön a scoppal való indítás 
a darab nagyságának és helyének tisztázása miatt. Ellenben a felnőtteknél gyakori LCA sérülés és artroszkópos 
pótlás gyermekkorban ritka. A meniscus sérülések szintén kisebb gyakorisággal fordulnak elő. Recidív haemarthros 
miatt végzett lavage is ritkán válik szükségessé, a spontán felszívódási hajlam lényegesen jobb, mint idősebb korban. 
Általánosságban elmondható, hogy a gyermekkori térdsérülések kevésbé súlyos jellege kisebb fokú műtéti aktivitást 
igényel, és ebbe a visszafogottságba a térd tükrözés is beletartozik. Azonban ahogy közelítünk az átmeneti 14-18 éves 
korosztályhoz, az a konzervativizmus fokozatosan érvényét veszti. Összefoglalva elmondható, hogy az egyéb leletek 
mellett a gyermek életkora is fontos szempont a kezelési aktivitás meghatározása szempontjából.
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A-0102
A térdízületet alkotó csontok osteochondralis sérülése gyermekkorban. A miskolci 
gyermeksebészeti osztály 10 éves beteganyagának retrospektív vizsgálata 

Farkas Tamás, Kiss Ákos Levente, Papp János György, Bársony Péter
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Gyermeksebészeti osztály, Miskolc 

CÉLKITŰZÉS: Az osteochondralis sérüléseket leggyakrabban akutan, általában sportsérülések után haemarthros 
kivizsgálása során diagnosztizáljuk. 10 év anyagát áttekintve 61 esetet találtam (27 fiú, 34 leány). A sérülés könnyen 
elnézhető, hagyományos röntgenfelvételen a sokszor minimális csontkomponenst tartalmazó fragmentum nem vagy 
alig látható. Előadásom célja felhívni a kollegák figyelmét arra, hogy gondoljunk rá, mint a haemarthros lehetséges 
okára gyermekeknél is. MÓDSZER: Gyakorlatunkban a diagnosztikus protokoll röntgen, ultrahang és CT vizsgálatot 
jelent. Feszülő haemarthros esetén punkciót végzünk, újratelődés esetén artroszkópia történik. Amennyiben a 
sérülés igazolódott akutan vagy néhány napon belül vértelenségben mediális parapatellaris feltárásból arthrotomiát 
végzünk. A talált lelettől függően a kitört darabot általában felszívódó fonállal és szövetragasztóval rögzítjük. Lateralis 
release és mediális tokraffolás csaknem minden esetben történik, szükség szerint a patellát is medializáljuk. Gipsz 
vagy állítható brace felhelyezése után a betegek gyermek rehabilitációs osztályra kerülnek, gondozásukat 18 éves 
korig folytatjuk. Eredmény: Vizsgált eseteink jó funkcióval gyógyultak, kontrollvizsgálatokon panaszmentesek voltak, 
többségük aktívan sportol. Következtetés: A tíz év alatt ellátott 61 beteg jelzi hogy relatíve ritka a vizsgált sérülés típus. 
Már gyermekkorban is gondolnunk kell előfordulására-legfiatalabb betegünk 8 éves volt. Nagyon fontos a hosszú után 
követés, mert a sérült porc regenerációs hajlama a károsodott vérellátás miatt kérdéses az egyébként jó gyógyhajlamú 
gyerekeknél is. Kifejezett terhelés, aktív sportolás után előfordul a későbbi életminőséget jelentősen befolyásoló korai 
arthrosis.

A-0081
Lateralis térdfájdalom és pattanás gyermekkorban – discoid meniscus előfordulása 
osztályunk anyagában

Varga Marcell, Papp Szilvia, Kassai Tamás
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Gyermektraumatológiai Osztály

CÉLKITŰZÉS: A discoid meniscus a térdízület anatómiai variációja. Sokszor tünetmentes és mellékleletként kerül 
felismerésre, ugyanakkor masszív térdízületi panaszokat is okozhat. Előadásunkban szeretnénk bemutatni a kórkép 
lényegét, illetve a Baleseti Központ Gyermektraumatológiai Osztályán észlelt esetek gyakoriságát, és kezelési 
protokollját. ANYAG ÉS MÓDSZER: A Baleseti Központ Gyermektraumatológiai Osztályán 2010 és 2015 között 16 éves 
kor alatt végzett artroszkópiák anyagát retrospektíven tekintettük át. Vizsgáltuk az artroszkópia során mellékleletként 
észlelt illetve a gyermek panaszaival összefüggésbe hozható discoid meniscus előfordulását. Egyéb panaszok miatt 
végzett artroszkópia során 6 esetben észleltünk discoid meniscust, mely a tünetekkel nem volt összefüggésbe hozható, 
így azokat aszimptomatikusnak tekintettük. 3 esetben klinikailag valószínűsített lateralis meniscus sérülés hátterében 
észleltük az elváltozást, 4 esetben szimptomatikus discoid meniscus gyanúja képezte a műtéti indikációt, itt valamennyi 
esetben igazoltuk is a fenti patológiát. EREDMÉNYEK: A szimptomatikusnak tekintett esetek során a meniscus 
centrális reszekcióját végeztük el, egy eset kivételével a térdízületi elakadás és mozgáskorlátozottság megszűnt. 
Vizsgálatunk során áttekintettük a diagnosztika hatékonyságát is. A gondos anamnézis, fizikális vizsgálat és az egyszerű 
kétirányú röntgenfelvétel kombinációját jóval hatékonyabbnál találtuk az MRI vizsgálatok találati pontosságánál. 
KÖVETKEZTETÉS: Gyermekkori lateralis térdízületi elakadásos tünetek és fájdalmak hátterében valószínűleg jóval 
gyakrabban fordul elő discoid meniscus, mint azt feltételezzük. A kórkép célzott keresésével, gondos anamnézissel 
és egyszerű képalkotó vizsgálatokkal a diagnosztika hatékonysága növelhető. A terápia során artroszkópiával és a 
meniscus centrális reszekciójával jó eredmények érhetőek el. Hangsúlyozandó, hogy csak a tünetekkel járó esetek 
kezelendőek. .
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A-0073
Serdülőkori lábszártörések kezelése „négyszerezett ESIN” technikával – kezdeti 
tapasztalataink

Varga Marcell, Kassai Tamás, Papp Szilvia
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Gyermektraumatológiai Osztály

BEVEZETÉS: A serdülőkori, illetve nagy testtömegű gyermekek operatív ellátást igénylő lábszártörései nagy kihívást 
jelentenek a kezelőorvosnak. A nyitott növekedési porcok miatt a felnőttkori hagyományos velőűrszegezési technikák 
nem alkalmazhatóak, a klasszikus gyermekkori ESIN technika pedig nem ad kellő stabilitást a lényegében felnőtt 
méretekkel rendelkező gyermeknek. Előadásunkban osztályunk által alkalmazott módosított ESIN technikát szeretnénk 
bemutatni, mely igen ígéretes módszernek tűnik a probléma megoldásában. ANYAG ÉS MÓDSZER: 110 és 90 kg 
testtömegű, nyitott fízisekkel rendelkező 13 illetve 14 éves, komplett lábszártörést elszenvedett kamaszok stabilizálását 
végeztük el „négyszeres ESIN” technikával. A tibiát mindkét esetben a klasszikus bevezetési helyekről indított, 3 db 4 
mm-es, illetve 1 db 3 mm-es titán elasztikus szeggel stabilizáltuk. A műtétek során kiváló stabilitású szintézist sikerült 
elérni, külső rögzítés nem vált szükségessé. EREDMÉNYEK: A teljes terhelést a sérülés utáni 6 héttől mindkét esetben 
el tudtuk kezdeni. Törésgyógyulási zavart illetve egyéb szövődményt nem észleltünk. ÖSSZEFOGLALÁS: A négyszerezett 
ESIN technika lényegében egyesíti magában az elasztikus szegezés és a klasszikus Ender-szegezés előnyeit, és jó 
megoldása lehet a nagy testtömegű, de még növekedésben lévő gyermekek, kamaszok operatív ellátást igénylő 
lábszártöréseinek. További eredményeinkről megfelelő esetszám birtokában tudunk majd beszámolni.

A-0012
Ritka etiológiájú krónikus compartment syndroma a lábszár hátsó rekeszében – 
esetbemutatás

Nyőgér Zoltán1, Davidovics Sándor2, Balogh Péter1

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Osztály1, Gyermeksebészeti 
Osztály2

A típusos krónikus compartment syndroma etiológiájában elsősorban a fokozott izomtevékenység következtében 
kialakuló megnövekedett szöveti nyomás játszik szerepet. Az előforduló tünetek, mint fájdalom, esetleg paraesthasia 
gyorsan csökkennek a fizikai aktivitás felfüggesztését követően. Nagyobb esetszámot a 20-as, 30-as éveikben járó 
atléták és katonák esetében közöltek. Jelen előadásban egy 16 éves fiú esetét ismertetnénk, aki jobb lábszár hátsó 
rekeszének fájdalma miatt jelentkezett gyermekgyógyászati szakrendelésen. Konzervatív terápia ellenére panaszai 
folyamatosan fennálltak, az elvégzett vizsgálatok negatív eredménnyel zárultak. Állandó járási nehezítettségre 
panaszkodott, csak mankóval volt járóképes, részleges tehermentesítés mellett. Fizikai aktivitás a fájdalmait jelentősen 
fokozta. Anamnézisében semmilyen trauma, vagy fokozott fizikai aktivitás nem szerepelt. Több hónapon keresztül 
húzódó kivizsgálást követően került csak balesetsebészeti szakrendelésre. Az anamnézis pontos és részletes felvételét 
követően derült ki, hogy panaszai egy hosszabb időn át (kb. 5-6 óra) tartó, kényelmetlen pozícióban történő alvást 
követően jelentkeztek. A már magával hozott képalkotó eljárások közül az MRI képanyagát elemezve egyértelműen 
látható volt a hátsó felületes izomrekesz oedemás elváltozása. Műtéti ellátás mellett döntöttünk. A hátsó felületes és 
mély rekesz fasciotomiáját elvégeztük. A posztoperatív 6. hétre a beteg teljesen panaszmentessé vált, mankó nélkül, 
fájdalom nélkül sétált, terhelésre sem fokozódtak fájdalmai. Az előadásban szeretnénk hangsúlyozni az anamnézis 
pontos és alapos felvételének a fontosságát, mely alapvetően meghatározhatja gondolatmenetünket. Fontos az 
esetleges ritka etiológiai tényezők - jelen esetben az átmeneti ischaemia - észben tartása, és esetleges lehetőségének 
elfogadása. Továbbá mindenképpen hangsúlyozandó a rendelkezésre álló képanyag áttekintésének fontossága és nem 
csak a leletek elolvasása, valamint a szükséges differenciáldiagnosztikai vizsgálatok elvégzése.
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A-0163
Poszttraumás rekonstrukciós műtétek gyermekkorban

Kassai Tamás, Kővári Tamás, Varga Marcell, Kalóz Erika, Gáti Nikolett
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Gyermektraumatológiai Osztály 

BEVEZETÉS: A gyermeksérült ellátás talán legnagyobb kihívása a sérülések után észlelt rossz helyzetben gyógyult 
sérülések rekonstrukciós műtétei. Az indikáció rendkívül széles volta, a remodelláció mértékének megbecsülése, 
a konkrét műtéti tervek, egyedi megoldások miatt az ortopéd-traumatológia szinte minden szépsége és nehézsége 
fellelhető ezekben a műtéti sorozatokban. MÓDSZER: Az osztályunkon az elmúlt 5 évben végzett rekonstrukciós 
műtétekből válogatunk. A felső végtagon elsősorban a könyöktájéki - leggyakrabban rossz helyzetben gyógyult 
supracondylaris - rossz helyzetben gyógyult alkar törések, Monteggia sérülések miatt végzünk korrekciós műtéteket. 
A törés után a korai szakban 1-2 héttel a sérülés után még nem osteotomiában, hanem reoperációban gondolkodunk. 
A sérülés után 4-8 héttel már nem tudunk korrigálni, ilyenkor a csontos átépülés, a remodelláció biztosította 
lehetőségek kimerülése után végzünk, ha lehetséges együlésben telje anatómiai korrekciót és mozgás stabil szintézist. 
Korai gyógytornával törekszünk a jó funkcionális eredmény elérésére. Ebben nagy segítséget jelent a rutinszerűen 
alkalmazott plexus kanülőn keresztül végzett posztoperatív fájdalomcsillapítás. Az osteotomia konszilidációja után, 
ha szükséges a fémkivétellel egy időben végezzük el az mozgás felszabadító műtéteket. Az alsóvégtagon többlépcsős 
beavatkozással tervezünk, az első lépés a tengelykorrekció, ha lehetséges a rövidülés korrekciójával együtt, majd 
néhány év múlva az ismételten kialakuló végtaghossz különbségek miatt a végtag equalizációjára törekszünk. 
EREDMÉNYEK: 2011-2015 osztályunkon 119 betegen végeztünk csontrekonstrukciós műtétet történt. Ebből 83 felső 
végtagon, 36 alsó végtagon. Az eredmények a típusos flexiós mozgáselmaradás, cubitus varus, 2 éven belüli Monteggia 
sérülések, alkar deformitások szempontjából kiemelkedően jók. Szinte minden gyermek 10 foknál kevesebb 
mozgáshiánnyal gyógyult meg. Sajnos az atípusos szövődmények, növekedési zóna sérülések, 5- 10- 12 évvel a sérülés 
után kialakult komplex deformitások után már sokkal szerényebbek az eredményeink. Az alsóvégtagokon műtéti 
sorozatokkal igen jó funkcionális eredményeket sikerül elérni. Szeptikus szövődményünk ebben a csoportban nem 
volt, négy nervus radiális kiesést észleltünk ezek közül 3 spontán meggyógyult egy esetben intranszpozícióval sikerült 
funkcionális javulást elérnünk. Következtetések: A poszttraumás rekonstrukcióra leggyakrabban a primer sérülés 
kezelési hibája miatt kényszerülünk. A cél a korai egy két héten belüli reoperációval történő korrekció lenne, ezek 
eredménye sokkal jobb, mint a késői rekonstrukcióké. A friss sérülések esetén is javasoljuk, de rekonstrukció esetében 
feltétlenül fontosnak a centralizált ellátás biztosítását.

A-0133
Kihívások a gyermektraumatológiában a gyógytornász szemszögéből

Szabó Zsanett, Moravcsik Eszter, Kassai Tamás
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest

BEVEZETÉS: Előadásunkban a balesetet szenvedett gyermekek gyógytornáztatásának speciális problémakörét 
szeretnénk bemutatni. Célunk továbbá, hogy felhívjuk a figyelmet az utókezelés, a tájékoztatás és az utánkövetés 
jelentőségére. Röviden kitérünk azokra az általánosan előforduló, ellátással szorosan összefüggő problémákra, 
amelyekkel a vizsgált időszakban gyakran találkoztunk, mint az utókezelés hiányosságai, szülői tájékoztatás 
megoldatlansága, utánkövetés elmaradása. Példaként egy-egy olyan esetet is bemutatunk, melynek a gyógytornász 
szemszögéből speciális konzekvenciája van. ANYAG ÉS MÓDSZER: 10 kategóriába soroltuk azokat az eseteket, 
melyek szakterületünk tekintetében speciális feladatokat igényelnek: polytraumatizáltak, perifériás idegsérültek, 
központi idegrendszer sérültek, felső végtag-, és alsó végtag sérültek, állatharapások, kooperációs nehézségek a 
gyermek életkora és/vagy személyiségjegyei következtében, elhízás, a nem megfelelő szülői együttműködés. A 
balesetet szenvedett gyerekek egyéni utókezelése megoldatlan volt, ennek feloldására szerveztük meg a járóbeteg 
szakellátást. Azon gyermekek és szülők számára pedig, akiknek az ambuláns ellátás után nem vált szükségessé 
osztályos felvételük, tájékoztató videókat készítettünk, amelyek a korai védelmi időszakra vonatkozó információkat 
és mobilizáló gyakorlatokat mutatják be, különös tekintettel a szövődmények elkerülésére. EREDMÉNYEK: A fekvő 
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osztályon 1 gyógytornász havi átlag 220 gyermek kezelését végzi, 2016 februárjában elindított járóbeteg gyógytorna 
kezelőnkben dolgozó gyógytornászunknál pedig havi rendszerességgel megközelítően 260 gyermek fordul meg, 
alkalmanként 30 perces egyéni kezelés erejéig. KÖVETKEZTETÉS: A gyermekellátás során a team minden tagja nap 
mint nap olyan kihívásokkal találja szembe magát, amely a felnőttek ellátása során nem megszokott. Megítélésünk 
szerint a jó compliance eléréséhez a szülők részletes tájékoztatása szükséges, a beteg osztályra történő bekerülésétől 
kezdve, a műtéti eljárás ismertetésén keresztül, egészen a rendszeres gyógytornát igénylő kezelésen át. Az eredményes 
és sikeres rehabilitáció része kell, hogy legyen az utánkövetés, amelyre a kialakított járóbeteg rendelés lehetőséget 
biztosít. Az általunk bevezetett ambuláns ellátás illetve tájékoztató videók hozzáférhetősége lényegesen javítják 
terápiánk hatásfokát.
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A-0011
Az artroszkópia helye a térdsérültek ellátásában

Csonka Csaba
Dr. Kenessey Albert Kórház, Traumatológiai Osztály, Balassagyarmat

A képalkotó vizsgálatok fejlődésével és szélesebb körben elérhetővé válásukkal lazulni látszik a haemarthrosok 
ellátásában követett szigorú protokoll, miszerint minden haemarthrosis genut 2 héten belül arthroscoposan kell 
ellátni. Haemarthrosis genu betegeinket igyekszünk MRI vizsgálatra küldeni, azonban ha a vizsgálat két héten belül 
nem történik meg, akkor annak hiányában is elvégezzük az arthroscopiát. Ezt a taktikát fokozottan érvényesnek tartjuk 
a fiatal, 18 év alatti sérültek esetében, ahol a haemarthrosok jelentős százalékát chondrális vagy osteochondrális törés 
okozza. A beteganyagunkban talált ízületi sérüléseket és ezek ellátását mutatjuk be.

A-0021
A tartós antikoaguláns kezelés hatásai az akut műtéti töréskezelésben

Patai Bernadett Bettina, Heller József, Zsiros Lajos
MH EK Honvédkórház, Baleseti Sebészeti Osztály

CÉLKITŰZÉS: Magyarországon a vezető halálokként szerepelnek a kardiovaszkuláris betegségek. Akut traumatológiai 
műtétek végzése kapcsán egyre több olyan beteggel találkozunk Osztályunkon, akik primer, illetve szekunder 
prevencióként tartós antikoaguláns kezelésben részesülnek. Ez a fajta kezelés jelentősen megnehezíti a mihamarabbi 
műtéti beavatkozást; a vérzéses és trombotikus szövődmények kizárása a legtöbb esetben nehezen védhetők ki. 
Az előadásomban a felvetett problémára szeretném felhívni a figyelmet néhány aspektusból. ANYAG ÉS MÓDSZER: 
A tartós antikoaguláns kezelés fennállását, jobb esetben, gondos anamnézis felvétel alkalmával tudtuk rögzíteni, 
rosszabb esetben, dokumentáció és egyéb heteroanamnesztikus adat hiányában a műtőasztalon fellépő nagyobb 
vérzés, esetleges posztoperatív elhúzódó vagy nem gyógyuló sebek kapcsán észleltük. EREDMÉNYEK: A tartós 
antikoaguláns kezelésben részesített betegeknél több vérzéses szövődménnyel találkoztunk, mind az akut műtétek 
végzése közben, mind a posztoperatív szakban. A hematoma kialakulásának valószínűsége, a kisebb-nagyobb 
utóvérzések, a fertőződés hajlam, az elhúzódó sebgyógyulás és nem egy esetben a bekövetkezett hálálokok mögött 
az említett prevenciós terápia állt. Osztályunkon az antikoaguláns terápia átmeneti felfüggesztésére hematológus 
bevonásával protokollt hoztunk létre. Következtetés: Idősödő társadalmunkban számos olyan beteg él, akik életüket az 
egyre jobban fejlődő kutatásokból nyert tartós véralvadásgátló készítményeknek köszönhetik. Az említett gyógyszerek 
elhagyása, a sérült larvált betegségének fellángolását, nemegyszer fatális kimenetelét eredményezheti. Ezek a betegek 
gyakrabban sérülnek életkoruk és meglévő társbetegségeik miatt. Fontos, hogy ismerjük pacienseink gyógyszereinek 
hatásmechanizmusát, általános állapotukra való hatását; műtét alatti és utáni lehetséges szövődményeit, illetve a 
gyógyszerhatás átmeneti, de biztos felfüggesztésének lehetőségeit…
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A-0049
Combnyaktörések osztályunk elmúlt 13 évében 
Nagy Szilvia, Kovács Julianna, Kincses Zoltán
Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Tagkórháza, Gyula

CÉLKITŰZÉS: Bemutatjuk, hogyan változott ellátási stratégiánk 2003 óta a combnyaktörések ellátása során. MÓDSZER: 
2003 óta megvizsgáltunk minden combnyaktörött beteget, akik osztályunkon felvételre kerültek. Vizsgáltuk 
életkorukat, nemüket, a sérüléstől a jelentkezésig, valamint a felvételtől a műtétig eltelt időt. Anamnesisükből 
kiemelkedő figyelmet fordítottunk esetleges osteoporosisra, valamint a kardiovascularis rizikójukra. Fontos volt, hogy 
a törés előtt mennyire volt járóképes, illetve, hogy a műtét után sikerült-e az előtte járóképes beteget mobilissá tenni. 
Betegeinket a Garden beosztás szerint osztályoztuk. EREDMÉNYEK: 2003 óta 1063 combnyaktörött beteget kezeltünk 
osztályunkon. Átlagéletkoruk 76 év volt. Az ellátási stratégiánk nagyban változott az eltelt időben. Amíg 2003-ban a 85 
betegből 46 beteg combnyakcsavarozáson esett át, addig 2015-ben a 89 betegből már csak 16 beteg kapott primeren 
combnyakcsavart. Sokkal kevesebb beteg marad műtét nélkül (míg 10 éve a betegek 10%-a nem lett megoperálva, 
addig napjainkban sokszor ápolási indikációval is elvégezzük a műtétet és csak az aneszteziológiai kontraindikáció 
esetén állunk el a műtéttől). A korai arthroplastica miatt sokkal hamarabb mobilissá válnak a betegeink, így a 
másodlagos szövődmények száma is csökkent, valamint a decubitus, pneumonia gyógyulási ideje is lerövidült. 
KÖVETKEZTETÉS: Napjaink öregedő társadalma megnövelte a combnyaktörések gyakoriságát. Az idős korral együtt járó 
co-morbiditás fokozza a betegek rizikófaktorait. A combnyakcsavarozást követő hosszú tehermentesítési idő az idős 
betegek zömének nem megoldható, az inmobilitás viszont a szövődmények kialakulását fokozzák. A korai időszakban 
elvégzett arthroplastica (bár a műtét maga nagyobb megterhelés, mint az osteosynthesis) korai mobilizálást tesz 
lehetővé, mellyel a szövődmények száma csökken és mind a korai, mind a késői mortalitás alacsonyabb értéken marad.

A-0050
Endogén gázgangréna
Kovács Tibor1, Eizler Kornélia2, Mester Sándor1

1Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház; 2Mozgásszervi Sebészeti Centrum  
Traumatológiai Osztály, és Patológiai Osztály

A gázgangréna, vagy klosztridiumos mionekrózis klasszifikációja szerint lehet poszttraumás, posztoperatív, és endogén 
(spontán) gázgangréna. Ez a ritka fertőző betegség általában csak az első két formájában ismert, és az endogén gázgangréna, 
mely az összes gázgangrénás esetnek csak néhány százalékát teszi ki, annak ellenére, hogy a kézikönyvekben szerepel, 
még a betegséget általában kezelő sebészek körében is gyakran nóvumként jelenik meg. Az osztályunkon a közelmúltban 
előfordult két endogén gázgangrénás eset kapcsán szeretnénk sajátosságaira a figyelmet felhívni. Első esetünkben egy 70 
éves férfi jelentkezett néhány órás, erős jobb oldali válltáji fájdalmakkal sürgősségi osztályunkon. Az első traumatológiai 
konzílium során a gázgangréna diagnózisa nem merült fel, az ügyeletes szakorvos tüneti terápiát javasolt. Gyorsan romló 
állapota, erős fájdalmai és válltáji bullaképződés miatt megismételt vizsgálatkor került felismerésre az egyébként külsérelmi 
nyomtól mentes végtagon a subcutan emphysema, és ekkorra a végtag már duzzadttá, ödémássá is vált. A beteget műtőbe 
szállítottuk, ott azonban keringés-összeomlás következett be, a reszuszcitáció sikertelen volt. Második esetünkben egy 81 
éves férfi beteg öt nappal elesését követően jelentkezett ambulanciánkon. Csigolya-, és bordatörés miatt, observatio végett 
vettük fel osztályunkra. A felvétele utáni napon, reggel, teljes jólétet követően hasi fájdalomra panaszkodott, majd a hasfal 
jobb oldalára kiterjedő livid, bullás elváltozás jelent meg, hasa feszessé, légzése nehezítetté vált. CT vizsgálat történt, majd 
sikeres resustitatiót követően műtőbe szállítottuk, ahol a lehetőségekhez mérten debridementet végeztünk. A műtétet 
követően terápiarezisztens septicus shock alakult ki, és a beteg a panaszok kezdete után tizenegy órával exitált. Míg egyéb 
esetekben a gázgangréna leggyakoribb kórokozója a Clostridium perfringens, az endogén gázgangrénában a kórokozó 
általában a Clostridium septicum. Saját második esetünkben is C. septicum tenyészett ki, az első esetben bakteriológiai 
vizsgálat nem történt. Összefoglaló tanulmány szerint az endogén gázödéma 92%-ban malignus tumorral asszociált, melyek 
közül 58 % colon adenocarcinoma. Eseteinkben a boncolás során tumort nem találtunk, azonban ilyen irányú célzott keresés 
sem történt. A diagnózis nehézsége és az anatómiai elhelyezkedés miatt, az irodalmi adatok szerint, endogén gázgangrénában 
a halálos kimenetel közel 100%-os. A rossz prognózis korai közlése a hozzátartozók felé segíti annak elfogadását. Eseteinket a 
korai dignózist segítő figyelemfelhíváson túl ezért is tartjuk ismertetésre érdemesnek.
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A-0051
Polytraumatisatio részeként AO III-as nyíltságú bőr és részleges csontdefectussal járó 
belboka sérülés fasciocutan lebennyel történő ellátása

Balogh Nándor, Sztányi István, Sztányi Péter, Cseke Zsolt
Jósa András Oktatókórház

Célkitűzés: Közlekedési balesetet szenvedett gyermek polytraumatisatio részeként AO III-as nyíltságú bőr, lágyrész és 
részleges csontdefectussal járó sérülés ellátásának bemutatása. Módszer: Első ellátás során a belbokán debridement, 
idegentest eltávolítás valamint KFI csavaros tűződrótos rögzítés történt. A bokaízület nyugalomba helyezése és a 
lágyrészek állapota miatt triangularis fixateur került felhelyezésre. Polytraumatisalt gyermeket gyerekintenzív osztályon 
helyeztük el. Többszöri sebrevíziókat követően distalisan nyelezett ér-ideg tengelyű fasciocutan lebennyel történt a 
belboka lágyrészhiányának fedése. EREDMÉNYEK: Polytraumatisatiót miatt baleseti sebészeti ellátás történt akutan, 
majd idegsebészeti, pszichológiai kezelések történtek. A műtéti sorozatokat követően a belboka törés és lágyrészhiány 
jó funkcióval gyógyult. A rögzítő fémanyagok eltávolításra kerültek. Következtetés: Polytraumatisalt gyermek ellátása 
több társszakma szoros együttműködését igényli (traumatológus, idegsebész, gyermekgyógyászat, pszichiátria) Nyílt 
törések esetén fontos a radikális debridement, a rigid stabil rögzítés, sebrevízió, teljes értékű lágyrésszel való fedés. Az 
ellátás során ezeket betartva jó eredményeket érhetünk el.

A-0056
Minimál invazív technika alkalmazása proximalis tibia törések kezelésénél

Simon Vaszil, Simon Michajlo, Sereghy András, Mezev Albert
Ungvári Nemzeti Egyetem

A lábszár töréseinek aránya a 17%-ot közelíti meg a csontrendszer összes törése közül. Ezek operatív kezelésekor 
fertőzéses komplikációk az esetek 18%–35%-ában fordulnak elő, és a non-union törések közel 25%–45%-os aránya 
korszerűbb technikai megoldások felé tereli a sebészek figyelmét. Ezek minimál invazív eljárást tételeznek fel, 
így a lehetséges iatrogén lágyszövet, érrendszeri károsodás megelőzését szolgálják. CÉLKITŰZÉS: Tibia proximalis 
metadiaphysealis törések operatív kezelése, eredményeinek javítása minimál invazív technika alkalmazása által. 
MÓDSZEREK: Kárpataljai A. Novak Megyei Kórház traumatológia osztályán 2013 és 2016 között tibia proximalis 
metadiaphysealis törés okából kezelt 32 páciens megfigyelésén alapszik munkánk. Preoperatív tervezés keretein 
belül több vetítésű röntgenográfia és szükség esetén spirális CT adatait értékeltük, lágy szövetek állapotát mértük fel 
(fliktena, oedema). Összes páciensünknek kis molekulatömegű heparint subcutan 12 órával a műtét előtt adtuk be 
legkevesebb 10 napos kezelési ciklussal. Legtöbbször műtéteink regionális gerincvelői érzéstelenítésben történtek, 
esetenként epidurális érzéstelenítésben. Fedett repozíciót végeztünk, minden esetben C-arm kontrollt alkalmaztunk. 
A kezelés fő feladatának láttuk a csonttöredékek stabil rögzítését legjobb anatómiai pozícióban a sérülés utáni 
legközelebbi időben lágyszövetek feltárása elkerülésével. Gipszkötés alkalmazását mellőztük, így a rehabilitáció a műtét 
utáni következő napon vehette kezdetét izometrikus gyakorlatok végzésével az operált végtagon, később az ízületek 
mobilizálásával folytattuk. EREDMÉNYEK: összes páciensünknél fel lettek mérve az eredmények 1–3 éves távlatban, és 
a következő alakot öltötték. Kitűnőnek eredményt értünk el 16 páciensnél (50%), 12 páciensnél (37,5%) jó eredményt 
sikerült elérnünk. Kielégítőnek értékelt eredmény 4 páciensnél fordult elő (12,5%) késleltetett konszolidáció által. 
Következtetés: minimál invazív sebészeti technika alkalmazása tibia metadiaphysealis törések kezelésénél eleget tesz 
a mechanikai repozíció és a biológiai osteosynthesis, azaz a lágyszövetekhez való kíméletes bánásmód (vérellátás 
megőrzése a törés helyén) követelményeinek. 
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A-0072
Proximalis humerus három-, illetve négyrész törése – osteosynthesis vagy protézis? Előnyök, 
hátrányok bemutatása egy eseten keresztül

Maiyaleh Péter, Zoltán Gergely
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ; Budapest

A humerus proximalis részének törése gyakori sérülés, különösen az idősebb, osteoporotikus betegcsoportban. Legtöbbször 
konzervatív kezelést választunk. Amennyiben a törés műtéti kezelése mellett döntünk, ebben a betegcsoportban a törés 
konfigurációja és a humerus fej vérellátása mellett, egyéb fontos tényezőket is figyelembe kell vennünk. Intézetünkben 
a nagy számban végzett osteosynthesisek mellett, több mint hat éve egyre gyakrabban ültetünk be vállprotéziseket 
rekonstruálhatatlan törések esetén. Esetismertetésünkben egy olyan betegen keresztül mutatjuk be az osteosynthesis és a 
vállprotézis előnyeit, illetve hátrányait, amely esetben általában nehéz a megfelelő taktika megválasztása. 

A-0079
Határok feszegetése, avagy meddig lehet fokozni adott csonton a periprotetikus, illetve 
periimplantáris törések ellátását. Esetismertetés

Ádám Gábor, Bózsik Attila, Tánczos Csaba
MH EK - Általános Traumatológia Osztály

BEVEZETÉS: A napjainkban népbetegségnek számító osteoporosis nemcsak az egyszerű primer törések által jelent megoldandó 
feladatot a baleseti sebészeknek, de a növekvő számú periprotetikus, illetve periimplantáris törések kezelése is egyre nagyobb 
kihívások elé állítja a szakmát. ESETISMERTETÉS: Másik intézményben térdprotetizált, majd azt revideált, 73 éves L.L.-nét 
3 évvel ezelőtt operáltuk implantátum lazulás miatt (TPR revisio). Ezt követően sorozatos periprotetikus és periimplantáris 
combcsont törések kezelése céljából lemezes, illetve velőűrszeges csontegyesítő műtéteket végeztünk. Röntgenképekkel 
illusztrált előadásunkban prezentáljuk a műtét előtti állapotokat, illetve a posztoperatív eredményeket, emellett bemutatjuk 
a beteg jelenlegi röntgenstátuszát, valamint az érintett végtag funkcióját. ÖSSZEFOGLALÁS: Egy beteg kezelése nem ér véget a 
primer műtéttel, de sajnos olykor még a sokadik – töréses szövődmény miatt végzett – reoperációval sem.

A-0082
Hajas fejbőrön kialakult nagy kiterjedésű infekt lágyrészhiány fedése ritkán alkalmazott 
módszer segítségével

Martsa Balázs1, Molnár László1, Lehőcz Irma2

1Szent Borbála Kórház, Tatabánya, Orthopaedia-Baleseti Sebészeti Osztály;  
2Szent Borbála Kórház, Tatabánya, Fül-Orr-Gégészei Osztály 

Hajas fejbőrön kialakult nagy kiterjedésű infekt lágyrészhiány pótlására alkalmazott módszert mutatunk be. A hajas fejbőr 
lágyrészhiányainak pótlása mindig szakmai kihívást jelent. Az ép bőrterület mobilizálhatóságának korlátozottsága a szabad 
csontfelszín fedését megnehezíti. Infekt bőrhiány esetében a lehetőségek korlátozottak. A szabad bőrfelszín fedése viszont 
elengedhetetlen, mert a csont elhalása életet veszélyeztető állapotot hozhat létre. Az előadás során ismertetett beteg 
közlekedési balesetben sérült. A hajas fejbőrön erősen szennyezett, nyúzott, contundált, részben anyaghiányos sebzés 
keletkezett, a fülkagyló subtotalis amputációjával. Primeren a roncsolt szövetek eltávolítása, az elhalt szövetek takarékos 
kimetszése történt. A fülkagyló rekonsturkcióját gégész bevonásával láttuk el. VAC kezeléssel, többszörös necrectomiával 
a gyulladás szanálódott, azonban kiterjedt területen a calvaria csontfelszíne szabadon maradt. Félvastagbőr átültetés 
mellett döntöttünk, amelyhez ritkán alkalmazott módszert választottunk. A lamina externa-t sűrűn 1-1,5 mm-es lyukakkal a 
spongiosus csontállományig megfúrtuk, majd VAC kezeléssel sarjszövetet hoztunk létre a csont felszínén. Az erre átültetett 
hálósított félvastag lebeny már megtapadt. A hosszadalmas kezelés költsége magas volt, a kezelés költségét egyedi 
finanszírozásra az OEP felé benyújtottuk. A módszer nehézségeit, a várható, és előre nem látható nehézségeket ismertetjük. 
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A-0099
Vápakosár csontdefektus nélkül? Megelőzhető-e a csonthiány?

Martsa Balázs, Babos Árpád, Arató Róbert
Szent Borbála Kórház, Tatabánya

Totál csípőprotézis késői szövődményeként a vápakomponens protrusióját észlelhetjük. A revízió során különböző formájú 
vápakosarat alkalmazunk a hiány áthidalására. Előadásunkban saját esetünk ismertetésén keresztül vetjük fel a kérdést: 
vajon megelőzhető-e a csontdefektus kialakulása primeren behelyezett vápakosár alkalmazásával? Anamnesisben 
ficamos acetabulumtörés miatt végzett osteosynthesis szerepel. Későbbiekben totál csípőprotézist ültettünk be. Évekkel a 
csípőprotézis beültetése után a vápa kismedencébe vándorlását észleltük. A csonthiányt spongiosával pótolva, vápakosár 
beültetésével végeztük el a revisiót. A késői szövődmények tudatában a primer protézisműtét körülményeit elemezve 
jutottunk arra a következtetésre, hogy a késői vápavándorlás megelőzhető lett volna a primeren, még csonthiány nélküli 
stádiumban behelyezett vápakosár alkalmazásával.

A-0101
Kétoldali proximalis tibia törések retrospektív vizsgálata

Vukov Ádám, Rábai Kálmán, Horváth Bálint, Szűcs Miklós
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

CÉLKITŰZÉS: A nagy energiájú sérülések, gépjármű balesetek, magasból esés ritka sérüléskombinációja a kétoldali tibia 
proximalis vég törés. Intézetünk beteganyagában 2015.03 - 2016.03 között előforduló kétoldali tibia proximalis vég törések 
ellátását elemeztük a trauma oka, primer ellátás, korai és késői szövődmények szempontjából. MÓDSZER: Intézetünkben 
a fenti időszakban 202 tibia proximalis vég törést diagnosztizáltunk, melyek közül 89 esetben végeztünk műtéti rögzítést. 
Ebből 64 szögstabil proximalis lemezelés, 16 támasztólemezelés, 9 szögstabil proximalis lemezelés és kiegészítő 
medialis megtámasztás (lemez/FE) volt. A 89 esetből mindösszesen 4 esetben volt kétoldali a törés. Minden alkalommal 
polytraumatizáció kapcsán sérült a beteg. EREDMÉNYEK: A 4 eset 8 proximalis tibia töréséből öt szögstabil lemezzel, 
három pedig fixateure externe-nel lett ellátva. Korai szövődményeink: lemezelhajlás miatt két törésben a lemezt szegre 
cseréltük, két törésben szeptikus szövődmény miatt módszerváltás történt, egy törésnél compartment syndroma alakult 
ki. KÖVETKEZTETÉS: A kettős proximalis tibia törés mind a trauma okából kifolyólag, mind a társsérülések miatt magas 
szövődmény aránnyal rendelkező sérülésforma. Ellátása során gondos tervezés, lehetőség szerint primeren egylépéses 
rögzítés, valamint szoros posztoperatív utánkövetés javasolt.

A-0104
Patella pótlás allografttal térdprotézis szeptikus szövődménye kapcsán

Klára Tamás, Kovács Gyula, Janositz Gábor, Balázs László, Arany László, Bácsi Miklós, Gera Péter
Bács-Kiskun Megyei Kórház, Ortopédiai Osztály

53 éves nőbeteg primer arthrosis miatt más Intézetben térdprotézis beültetésen esett át. Korai szeptikus szövődmény 
miatt szívó öblítő kezelés történt és ennek eredménytelensége után a protézist nem távolították el, hanem patellectomiát 
végeztek. A folyamat nem rendeződött, a beteg lényegesen emelkedett gyulladásos paraméterekkel, járásképtelenség 
határán levő állapotban került Osztályunkra. Kivizsgálás után a protézis eltávolítását és merev spacer beültetését végeztük. 
A szeptikus folyamat rendeződése után a 8. héten MBT sleeve típusú revíziós térdprotézist ültettünk be. A sebgyógyulás 
zavartalan volt, de az utókezelés során, a térdkalács hiánya miatt az extensor funkciót nem sikerült helyreállítani. A rendkívül 
instabil járáskészség miatt az extensor apparátus helyreállítását végeztük allografttal. A győri Szövetbank által készített – 
quadriceps ín-patella-patella ín-tuberositas tibiae – fagyasztott, strukturális graft beültetése történt. 6 hetes rögzítés után a 
flexió fokozatos növelését engedélyezve folyamatos gyógytorna és szelektív ingeráram kezelést végeztünk. 12 hetes korban 
a rögzítést megszüntettük és a további utókezelés eredményeként a quadriceps izom ereje elérte, ill. meghaladta a 3-as 
izomérőt, melynek következtében a járás stabillá vált és a beteg a segédeszközt elhagyhatta. 
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A-0110
Vápabetét kopások és cseréjük tapasztalatai Duraloc vápa beültetések után

Hanusz Tamás, Fekete László, Bodor Attila
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

CÉL ÉS TÉMA: Intézményünkben korábban rendszeresen alkalmazott, cement nélkül beültetett csípőízületi 
implantátum vápakomponense a Duraloc vápa volt. A hozzá illesztett Enduron betétet zéger gyűrű rögzítette. 
A beültetéseket követően 4-5 évvel insertkopások miatt revízióra szorultak, míg a vápa és szárkomponensek 
stabilak maradtak. A korai elhasználódás miatt a gyártó 3-4 éve változtatott a technológián, melynek eredménye a 
felkeményített, gyűrű nélkül rögzülő polyethilén insert, a Marathon betét. Előadásunkban a korábban használt Enduron 
betét kopásokkal szerzett tapasztalatainkat, észrevételeinket szeretnénk megosztani. MÓDSZER: Az utóbbi két évben 
három esetben észleltünk izolált vápabetét kopást. Minden esetben közel panaszmentes beteg rutin kontrollvizsgálata 
során készült röntgenfelvételen volt csak látható a fej decentralizációja. Két esetben műtétet végeztünk, egy betegünk 
jelenleg is előjegyzésben van 2016. júliusra tervezett revízióra. EREDMÉNYEINK: Egy esetben a technológiaváltás 
miatt régebbi vápabetét és zéger gyűrű beszerzése, illetve a halasztott előjegyzés során eltelt idő további kopáshoz 
vezetett és feltárás során a fej fém vápával történő összecsiszolódását észleltük következményes metallosissal, 
melynek eredményeként a teljes vápát cserélni kényszerültünk, fokozva ezzel a vér és csontveszteséget. Ennek kapcsán 
a második esetünkben az elhasználódott Enduron betétet halasztott sürgősséggel Marathon betétre cseréltük, mely 
kompatibilis a korábbi Duraloc vápával, így az időben elvégzett revízió során a vápa és szárkomponens érintetlenül 
maradt. Következtetéseink: Stabil szár és vápakomponens mellett időben észlelt vápabetét elhasználódás korai 
revízióval eredményesen, csontveszteség nélkül, lényegesen kevesebb szövődményekkel gyógyítható. Tapasztalataink 
szerint a gyártóval való folyamatos kapcsolattartás is meghatározó fontosságú, illetve a beteg részéről kiemelendő az 
évenként esedékes rutin kontrollvizsgálaton való megjelenés is. 

A-0117
Totális arthroplastica sajátosságai dysplasticus coxarthrosis eseteiben

Kanzjuba Anatolij, Simon Vaszil, Gajovics Volodimir, Sereghy András
Ungvári Nemzeti Egyetem

A dysplasticus coxarthrosis az egyik legsúlyosabb ortopéd betegség, amelyet a csípőízület destruktív, disztrófiás 
folyamat megnyilvánulása mellett, progresszív anatómiai és fiziológiai elváltozások jellemzik. CÉLKITŰZÉS: A 
műtéti taktikát befolyásoló meghatározó tényezők felmérése és a primer teljes ízületpótlás dysplasiás coxarthrosis 
sajátosságainak elemzése. MÓDSZEREK: A visszatekintő elemzés kiterjedt a Donecki M. Gorkij Nemzeti kutatóintézet 
és a Kárpataljai A. Novak Megyei Kórház 2004–2014 között kezelt 157 betegére, akik közül 148 nő és 9 férfi volt, 
19-56 éves korhatárok között (átlagéletkor 37,4 ± 3,2 év). Radiológiai kivizsgálás szerint 93 (59,2%) betegnél mindkét 
csípőízület a folyamat által idézett elváltozásokkal bírt. Primer csípőízület beültetés 193 (100%) alkalommal fordult 
elő, bilaterálisan 36 (18,7%) alkalommal. Preoperatív tervezés több síkú röntgenográfia és spirális CT adatain 
alapult. Az eredményeket rendszereztük femur proximális dislocatio mértéke szerint (Crowe et al., 1979), valamint 
az acetabulumban jelen levő kóros elváltozásának tünetei szerinti besorolásnak megfelelően (Hartofilakidis et al., 
1996). EREDMÉNYEK: Hosszú távú eredmények műtéten átesett 124 (78,98%) páciensnél Harris Hip Score skálának 
megfelelően lettek értékelve 3-14 éves posztoperatív időszakban (átlag megfigyelési idő 7,8 ± 1,1év). 36 páciensnél 
bilaterálisan lett beültetve a csípőprotézis. Az összesített eredmények következő formát öltöttek: 93,67±0,35 átlag 
pontszámmal kitűnőnek értékelt 47 páciensnél (37,9%), 85,69±0,52 átlag pontszámmal jónak értékelt 48 páciensnél 
(38,7%), 75,56±0,58 átlag pontszámmal kielégítőnek értékelt 22 páciensnél (17,7%). 7 páciensnél (5,7%) nem 
kielégítőnek értékelt eredmények adódtak. Elégedetlen eredményt az endoprotézis komponenseinek aszeptikus 
instabilitása okozta 5 páciensnél a műtét utáni 3-5, 7, illetve 11 éves műtétét utáni időszakban. Szeptikus instabilitás 
2 páciensnél fordult elő a műtét utáni 6 és 7 éves időszakban. 5 betegnél a későbbiekben revíziós arthroplastica lett 
elvégezve. A főbb szempontok, amelyek befolyásolják a műtéti kezelés választását és a sebészeti beavatkozás technikai 
sajátosságait: acetabulum fejlődési elmaradottsága vagy annak ívének hiánya; hátsó, de különösen az elülső falának 
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elmaradottsága, mélységének csökkenése a medialis fal elvékonyodásával párositva; a combfej csípőízülethez való 
arányának megbomlása; a proximalis femur deformitása; csípőízületek kétoldali elváltozása; kismedencei gyűrű 
deformációja; a gerincoszlop scoliosisos deformációja; medenceöv izmainak aránytalansága és gyengesége; végtagok 
kapcsolódó displasiás eredetű deformációja. KÖVETKEZTETÉS: 1. Tudományos és kísérleti értelemben fontosnak 
tartjuk a biomechanikus elváltozások visszaállítását, így a funkcionális eredmény biztosítását a komponensek tartós 
stabilitása hátterében. 2. A primer arthroplastica elvégzésekor fontos előrelátni különböző anatómiai és biomechanikai 
rendellenességek jeleit, műtét közben lehetőséget hagyni esetleges intraoperatív döntés megváltoztatására. 3. 
Biztosítani a csont „anatómiai tartalékok”, megőrzését, lehetőség szerint új tartalékok létrehozását esetleges jövőbeli 
revíziós arthroplastica elvégzéséhez.

A-0121
Szeptikus láb kezelésének lehetőségei „rossz betegen”. Esetismertetés 

Geider Attila, Till József, Nőt László Gergely, Patczai Balázs
PTE KK Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

B.M. 56 éves, ismert betegségben nem szenvedő férfi 3 hetes sérüléssel jelentkezett Ambulanciánkon. Bal lábfejére 
betonlap esett, II-es lábujján repesztett seb keletkezett, melyet otthonában kezelt. Beérkezése előtt 2 nappal 
járásképtelenné vált, belázasodott. Ambulancián elvégzett vizsgálatokkal kiterjedt talpi phlegmonet igazoltunk, 
jelentősen emelkedett gyulladásos paraméterekkel, továbbá 15 mmol/l vércukor értéket észleltünk. Rapid 
előkészítést követően feltárást, necrectomiát és jodoformos tamponálást végeztünk. Primer műtét után a lokális 
státusz miatt felmerült az amputáció lehetősége is, mely későbbiekben szerencsére nem vált szükségessé. Pozitív 
primer mikrobiológiai leoltás, és a seb kielégítő gyógyhajlama miatt VAC kezelés megkezdése mellett döntöttünk. 
Műtétsorozatok során vákuum kötés felhelyezése és időszakosan annak cseréi történtek. A sorozatműtétek során 
sebe sarjszövettel elkezdett kitelődni, a kezdeti igen magas gyulladásos laborértékek fokozatosan normalizálódtak. A 
beteg compliance hiánya (Diabetes-es diéta és terhelési tilalom be nem tartása, alkohol megvonás sy., Vákuum gépről 
drain többszöri önkényes lecsatolása) miatt VAC kezelésnek további értelmét nem láttuk, ezért VAC kötés eltávolítás 
és sebszűkítés történt. A seb teljes zárására a kezdeti nagy necrosis miatti kiterjedt necrectomia és a pozitív leoltások 
okán nem volt lehetőségünk. Bőrpótlást a diabeteses microangiopathia és a seb elhelyezkedése miatt kivitelezni nem 
lehetett. Konzervatív sebkezelésre tértünk át, mely során sebét „modern kötszer” használatával kezeltük. 3 hónapig 
tartó 3-4 naponkénti kötéscsere után sebe teljesen bezáródott, a beteg sántítás nélkül járóképessé vált. Konklúzióként 
levonhatjuk, hogy a modern szeptikus sebkezelési lehetőségek birtokában akár nem megfelelően kooperáló betegnél 
is elérhető a gyógyulás.

A-0134
Neurotrauma a traumatológiában

Faiz Amairi
A neurotraumatológia jelentőségét a baleseti sebészetben az adja, hogy az összes traumatológiai esetek kb. 30%-
ában idegrendszeri érintettséggel is számolnunk kell (craniocerebralis, gerinc- vagy perifériás idegsérülések). A 
fejlődéssel és a motorizációval emelkedik a balesetek száma és ezen belül a koponya- és a gerinc-sérültek száma 
is. A 40 év alatti lakosság körében a koponya-, és az agysérülés vezető halálokot képez. WHO felmérés: 10 millió/év 
koponya- és agysérülés 2020-ra várhatóan a világon a harmadik leggyakoribb halálok lesz. (THE SILENT EPIDEMIC). 
Magyarországon: 2002-es felmérés szerint 18 ezer fejsérült került kórházba, 9,4 súlyos, 19,4 közepes, 71,3 enyhe 
koponya-agysérülést szenvedett. Országosan 4-6 eset/nap. Az izolált súlyos-középsúlyos koponyasérülések 
idegsebészeti feladatot jelentenek, a polytraumatizált fejsérülteket rendszerint traumatológiai intézményekben látják 
el. Neurotraumás beteg ellátásában gyakran problémák jelentkeznek, hogy hol kezelhető tovább a beteg? A problémát 
a neurotrauma centrumok létrehozása oldja meg véglegesen, de addig is a betegeket a traumatológián a neurotrauma 
részlegen kezeljük. 

MTT - POSZTER SZEKCIÓ
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A-0138
Csontpótlással szerzett tapasztalataink

Pócs Levente, Gera László, Pelyva Balázs, Cséke Balázs
Bács-Kiskun Megyei Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály

CÉLKITŰZÉS: Az elmúlt 5 évben osztályunkon elvégzett csontpótlásos műtétek eredményeinek feldolgozása. MÓDSZER: 
Retrospektív módon vizsgáltuk 2011-2015 között a kecskeméti Traumatológiai és Kézsebészeti Osztályon végrehajtott 
csontpótlások eredményeit. EREDMÉNYEK: A fenti időszakban 145 csontpótlást végeztünk. 64 esetben autológ, 53 
esetben homológ spongiosa plasztika történt. 28 esetben használtunk szintetikus csontpótlót. Előadásunkban kitérünk 
a testtájak szerinti megoszlásra és elemezzük a különböző spongiosa plasztikák eredményeit. KÖVETKEZTETÉS: 
Retrospektíve az anyagunkat áttekintve stabil synthesis mellett autológ spongiosával és a primeren a törés első 
ellátásánál kialakult csontdefektus kitöltésére behelyezett szintetikus csontpótlókkal láttunk jó eredményeket. 
Önmagában a kialakult álízületeknél, csontdefektusoknál a spongiosa plasztika nem oldja meg a helyzetet, 
mindenképpen stabil synthesis szükséges mellette. 

A-0153
Kényszerhelyzet egy ízületbe hatoló proximalis tibia törés ellátása során (esetbemutatás)

Rossu György - Bardócz Lóránt - Csotye János
Békés Megyei Központi Kórház, Pándy Kálmán Tagkórház, Traumatológia, Gyula 

Esetbemutatásunkban ismertetjük egy 53 éves nőbeteg ízületbe hatoló proximalis tibia törésének kezelését. Betegünk 
kerékpárosként sérült, AO szerinti 41C3-as törést szenvedett. A törésellátás során súlyos keringési zavar és bullásodás 
alakult ki. Extenziós kezelésre tértünk át, egyben a végtag megmentésére törekedtünk. Megfelelő lágyrész kezelések 
mellett 3 hét után ismételt gipszrögzítésre térhettünk át, amelyet szoros observatio mellett, törésgyógyulásig 
megtartottunk. A beteg szövődményének kezelésénél kényszerpályára kerültünk, ugyanis a beteg a primer műtéti 
ellátásba nem egyezett bele. Emiatt primer ellátásként gipszrögzítést alkalmaztunk, a kiegészítő gyógyszeres kezelés 
mellett gyógyult, a tengelyeltéréssel járó csontgyógyulás ellenére a funkciója elfogadható volt, önállóan mobilizálható 
volt. Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy bizonyos esetekben, az évtizedekig használt, jól vezetett extenziós kezelés 
a mai modern töréskezelési eljárások mellett is alkalmazható, olykor kialakult szövődmények kezelését és a végtag 
megmentését is szolgálhatja. 
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A-0166
Reménytelen könyöktáji törés műtéti megoldása

Mihály Zoltán1, Bogosi Tibor1, Kiss Jenő2

1MH EK Honvédkórház, Általános traumatológia osztály; 2Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített 
Kórházak, Ortopéd-Traumatológiai osztály

CÉLKITŰZÉS: Osztályunkon első alkalommal végeztünk primer ellátásként totál könyökízületi protézis beültetést, ismert 
rheumatoid arthritis miatt gondozott, aktív korú fiatal sérült esetében. A primer műtéti ellátásként ritkán alkalmazott 
megoldás miatt tartjuk az esetet klinikai bemutatásra érdemesnek. MÓDSZER: Esetbemutatás. EREDMÉNY: A 
humerus distalis végének romtörésével járó komplex könyökízületi sérülés sebészi ellátása nagy gyakorlattal 
rendelkező ellátó kezében is gyakran szerény funkcionális végeredménnyel jár. Aktív korú, reumatoid arthritis 
folyományaként többszörösen protetizált nőbeteg elesés során szenvedte el a jobb, domináns oldali könyök trans-, 
inter- és supracondyler törését. Az alapbetegség miatt egyébként is deformált könyök romtörését osteosynthesisre 
alkalmatlannak véleményeztük, és a lágyrészek megnyugvása után totál könyökízületi protézis beültetését végeztük 
el. A posztoperatív, korai mobilizációval indított rehabilitációval közel teljes könyökfunkciót értünk el. Következtetés: A 
hazai gyakorlat a könyökízület súlyos károsodásával járó romtörése esetében is a primer ellátáskor az osteosynthesist 
részesíti előnyben és a könyökízületi protézis műtét csak secunder megoldásként, eredménytelen rehabilitációt 
követően kerül alkalmazásra. Esetünkben a választott módszer a sérült gyorsabb funkcionális rehabilitációját, jó 
funkcionális végeredményt, és a szubjektív panaszok gyors enyhülését eredményezte. Mindezek miatt a primer 
protetizálást hasznosnak véljük traumás esetekben, ha erre lehetőség van és sebészi kontraindikációja nincs.

A-0168
Lábszártörés ritka sérüléskombinációval

Mihály Zoltán, Szalontay Tibor
MH EK Honvédkórház, Általános Traumatológia osztály

CÉLKITŰZÉS: Gyakorta elnézett térdtáji sérülés a proximalis tibiofibularis ízület ficama, szakirodalmi említése is ezt 
hangsúlyozza. Esetünkben a II. fokban nyílt lábszártörés mellett direkt traumára létrejött proximalis syndesmolysist, 
fedetten nem reponálható fibulafej ficamot és külső oldalszalag-szakadást találtunk. MÓDSZER: Esetbemutatás. 
EREDMÉNYEK: Fiatal nő sérült segéd-motorkerékpár utasaként, közlekedési balesetben. Bal lábszár distalis harmadi, 
II. fokban nyílt, direkt törése miatt sürgősséggel sebkimetszést, velőűrszegezést végeztünk. A fibula velőűrsínezésekor, 
intraoperatívan észlelt proximalis syndedsmolysis miatt feltárásból állítócsavarozást, a térd külső oldalszalagján 
varratot végeztünk. Másnap, a kötözés során észlelt hátsó keresztszalag szakadása miatt gipszsínt helyeztünk fel, 
aktív-passzív tornáztatást kezdtünk. Az állítócsavart 7 hetesen eltávolítottuk, a beteg térdrögzítőben teljes terheléssel 
jár, rehabilitációja folyamatban. A későbbiekben MR vizsgálat alapján hátsó keresztszalag-pótlást tervezünk. 
Következtetés: A proximalis tibiofibularis ízület ficamának ismerete fontos, ellátása primeren állítócsavarozással és 
szalagvarrattal jó eredménnyel jár, sérüléskombinációk esetén is.

MTT - POSZTER SZEKCIÓ
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A-0174
Súlyos traumás csontdefektus utáni reconstructio a vállízületben – esetismertetés 

Csotye János1, Bardócz Lóránt1, Szelényi Zoltán2, Marosán Péter1, Soós István1

1Békés Megyei Központi Kórház, Baleseti Sebészeti Osztály, Gyula; 2Orosházi Városi Kórház, Baleseti 
Sebészeti Osztály

A 62 éves nőt, 2015 decemberében, egy családi konfliktus lezárásaként, szerelemféltési indokból, élettársa egy 
kézigránáttal megdobta, illetve abba a térbe dobta be a robbanó eszközt, ahol a nő tartózkodott. A repeszek talán 
szerencsés módon,”csak” a jobb proximalis humerusát érintették, életfontosságú szerveket, nemes képleteket nem 
érintettek, a felkarcsont proximalis vége viszont felrobbant. Első ellátó helyén, az orosházi Kórház Baleseti Sebészeti 
Osztályán korrekt ellátásban részesült, ahol jobb nyílt vállízületi sérülését ellátták, a repeszeket, valamint a szétrobbant 
felkarfejet eltávolították, a sebet drainek felett gondosan, feszülésmentesen zárták. A sebgyógyulási időszakban 
elvégzett fizikális és műszeres vizsgálatok a deltaizom renyhe, de meglévő funkcióját igazolták. A teljes sebgyógyulás 
ideje alatt és után szelektív ingeráram kezelésben részesült, a megmaradt deltaizmát kondicionáltuk, majd teljes 
kivizsgálást követően, amely során többszöri gyulladásos paramétereket monitorizáltuk, a sérülését követően 4 
hónappal, egy vállízületi reverz endoprotézist helyeztünk be. A műtétet osztályunkon a Békés Megyei Központi Kórház 
Baleseti Sebészeti Osztályán, Gyulán végeztük el. Összefoglalás: Esetünket azért tartjuk bemutatásra érdemesnek, 
mivel békeidőben, civil társadalmi viszonyok között rendkívül ritka sérülésnek számít, ellátása körültekintő, a 
szövődmény lehetőségek minimalizálására törekvő stratégiát igényel. Kiemeljük a sebellátás fontosságát, a deltaizom 
műtét előtti kondicionálását, illetve az előkészítési időszakban elvégzett gyulladásos paraméterek monitorizálását. 
Betegünk jelenlegi állapota jó, a vállöv funkciója megindult, a deltában jó izomerősség mérhető, a beteg az elért korai 
eredménnyel elégedett. 

A-0189
Térdízületi artroszkópia jelentősége tibia condylus törések ellátása során

Gáspár Szabolcs
MH Egészségügyi Központ

Célkitűzés: A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Általános Traumatológiai Osztálynak elmúlt másfél évében 
(2015.01.01.-2016.06.30.) végzett impressziós tibia condylus törések műtéti kezelésének áttekintése. Módszer: az 
áttekintett dokumentumok szerint 53 impressziós proximalis tibia condylus törés műtéti ellátását végeztük el. 10 
esetben történt műtét előtti és alatti artroszkópia. Eredmények: Az elvégzett artroszkópiák során minden esetben 
hemartros kiürítést végeztünk. Minden esetben artroszkópos ellenőrzés mellett történt az ízfelszín kiemelése és az 
anatómiai repozíció. 5 esetben találtunk kísérő elülső keresztszalag sérülést, 3 esetben kísérő meniszkusz sérülést 
valamint 2 esetben távolítottunk el ízületi szabadtestet. Következtetés: Az alacsony esetszám ellenére elvitathatatlan az 
artroszkópia jelentősége és létjogosultsága impressziós tibia condylus törések műtéti ellátása során. A beavatkozások 
során észlelt társsérülések ellátása elősegíti a törések jó helyzetben történő gyógyulását és megelőzi az el nem látott 
társsérülések miatt szükségessé váló további műtéteket. 
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A-0204
Periculum in mora

Urbán Ferenc1, Gömöri Ádám3, Kovács Marianna4, Szentkereszty Zoltán3, Turchányi Béla2

1BAZ Megyei Kórház Egyetemi Oktató Kórház, Traumatológiai Osztály; 2DE Traumatológiai és 
Kézsebészeti Tanszék, Kenézy Kórház Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály; 3Kenézy Kórház Központi 
Aneszteziológia és Intenzív Osztály; 4Kenézy Kórház, Központi Radiológiai Diagnosztika

BEVEZETÉS: Közismert tény, hogy az első három óra történései meghatározó jelentőséggel bírnak a polytraumatizált 
sérültek túlélésében. A szerzők egy 17 éves férfi ellátásának tanulságait ismertetik, aki egy autó utasaként sérült, 
amikor 130 km/h sebességgel rögzített objektummal ütköztek. ANYAG ÉS MÓDSZER: Szerzők a fiatal férfi sérült 
sebészi és intenzív terápiás ellátásának taktikáját, lépéseit ismertetik, különös tekintettel a damage control 
elveinek alkalmazására. EREDMÉNYEK: A 17 éves fiatalembert előzetes telefonértesítés után szállították a mentők a 
shocktalanítóba. A biztonsági öv nem volt bekötve. Miután az autó egy fának, majd egy kőkerítésnek ütközött, a sérült 
kirepült a gépjárműből. Az ütközés erejét mutatja, hogy az autó kiszakadt motorját a járműtől kb. 15 m távolságban 
találták meg. A mentők a helyszínen intratrachealis intubatiót végeztek, a sérült asszisztált lélegeztetésre szorult. 
A jobb alsóvégtagot a femur törése miatt Kendrick készülékkel rögzítették. A fizikális vizsgálat után elvégzett hasi 
ultrahang szabad hasüregi folyadékot igazolt. Azonnali folyadékpótlás, vérgáz analízis és vércsoport meghatározás, 
hólyag katéter behelyezés történt, majd helysíni röntgenfelvételek készültek. Jóllehet a medence stabil volt, 
kétoldali szeméremcsont és sacrum törés igazolódott. Mivel a sérült a folyadékterápiára stabilizálódott, sürgős CT-
vizsgálat történt, mely kétoldali agy- és tüdőcontusiót igazolt. Intraabdominalis sérülés nem látszott. Döntően a jobb 
retroperitoneum-bevérzés hátterében felmerült a vesesérülés gyanúja. A beteg sürgősséggel műtőbe került. Mivel 
továbbra is stabil volt, tekintettel a súlyos központi idegrendszeri sérülésre kamradraint kapott, sebészeti és urológiai 
konzílium történt. A beteg a tensióját ejtette, vérzéscsillapítás céljából a combcsonttörés fixateur externe-nel rögzítésre 
került. Ezt követően a vitalis paraméterek javultak. A sürgős laparotomia kétoldali retroperitonalis vérzést igazolt. A 
jobb vese contundált, de sebészi ellátást nem igényelt. A máj konvexitás fölött talált jobb oldali rekeszruptura miatt 
mellűri drainage és diaphragma rekonstrukció történt. A sürgősségi ellátás során a sérült 7000 ml cristalloid és 1500 
ml colloid infusiót, 5 E FFP-t, 6 E vvt masszát, 2 E Thrombocyta suspensiót, 5000 NE Beriplexet (prothrombin complex), 
2 g Haemocomplettant (fibrinogen) és 0,5 µg/kg/min Norepinephrine-t kapott. A beteg testhőmérsékletét a fűtött 
takaró mellett a melegített infusiók biztosították. A műtétek után elvégzett kontroll koponya-CT keskeny subduralis 
haematomát mutatott. A sérüléstől számított 3 óra elteltével a sérült a központi intenzív osztályra került, ahol 36 
napot töltött. Az 5. posztoperatív napon percutan tracheotomia történt, mellyel egy időben szeptikus komplikáció 
lépett fel. Műtéti feltárásra nem volt szükség, hatékony antibiotikum kezelést követően a mellkasi empyema 16 nap 
után gyógyult. A zárt femurtörés kezelésében a módszerváltás a 32. napon történt meg, a fixateur externe eltávolítása 
után felfúrás nélküli velőűrszegezés történt. A sérült 36 nap után a traumatológiai osztály őrzőjébe, majd rehabilitációs 
osztályra került, ahol 3 hónap elteltével önállóan mankózik, jól kooperál. KÖVETKEZTETÉSEK: Az első 1-3 órában 
folytatott adekvát ellátás kulcsfontosságú a polytrauma ellátásban. A damage control nem jelenti a végtagtörések 
rögzítésének halogatását. A fedett repozíció után felhelyezett fixateur externe csökkenti a vérvesztést, csillapítja a 
fájdalmat, megkönnyíti az ápolást, és lehetővé teszi a tervezett definitív ellátást. A polytrauma ellátás teammunka. 
Bármilyen kilátástalannak tűnjön is a beteg állapota, különösen fiatal sérültek esetében, soha ne adjuk fel a reményt!
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A-0216
Fáradásos törés definitív kezelése szérum-albuminnal kiegészített csontpótlással

Béres György, Magos Krisztián, Bárdos Tamás, Lacza Zsombor
Kastélypark Klinika

BEVEZETÉS: A magas repetitív terheléssel járó sportoknál, például állóképességi és extrém sportoknál gyakori 
sportártalom a fáradásos törés. A leggyakrabban az alsó végtagon, a lábközépcsontokon és az alszáron jelentkezik. 
Tünetei lappangva alakulnak ki és sok esetben a definitív törés, sőt álízület szintig eljutva kerülnek csak felismerésre, 
amelynek oka a diagnosztikai nehézségeken (röntgenen gyakran alig látszik) túl a betegek magas fájdalomtűrése 
is lassítja a helyes diagnózis felállítását. Az elhúzódó gyógyulás vagy álízület kialakulása nehezen megoldható 
szövődmény, amely az élsportolók esetében jelentős időkieséssel jár. ANYAG ÉS MÓDSZER: Magyar válogatott öttusázó 
terhelés alatt fokozódó proximalis tibia fájdalma miatt - eredménytelen konzervatív kezelés után - MRI-vizsgálattal 
igazolt fáradásos törés miatt műtétre került. A sebészeti ellátás során kisméretű feltárásból a törést azonosítottuk, a 
károsodott zónát felfrissítettük, és a törési résbe – csontablakon keresztül - szérum albuminnal fedett liofilizált humán 
csontőrleményt (BoneAlbumin, OrthoSera) impaktáltunk. Eredmények: A beteg három hét teljes tehermentesítést, 
és további három hét részterhelést követően megkezdte az edzéseket. Féléves kontrollon már visszatért a korábbi 
terhelési szintre, a végtag fájdalmatlan, röntgenképen teljes átépülést látunk. A sportoló 5 hónappal a műtét után 
világkupán pontszerző helyen végzett. KÖVETKEZTETÉS: A BoneAlbumin, már ismert csont-indukciós implantátum 
használata fáradásos törésekben is hatékony lehet. Kulcsszavak: sportártalom, fáradásos törés, terápia, BoneAlbumin, 
csontpótlás

A-0035 - A-0036 
60 éve született az Országos Traumatológiai Intézet és „bölcsőjében” 1959-ben a magyar 
kézsebészet. I-II. 

Renner Antal, Szentirmai Annamária
Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

BEVEZETÉS: A II. Világháború után a szocialista ipar erőltetett fejlesztése, a mezőgazdaság gépesítése, a közlekedés 
motorizációjának rohamos fejlődése, a polytraumatizáció sok emberi életet követelő időszakában, a III. Világháborúval 
fenyegető „hidegháború” korszakában az Egészségügyi és a Honvédelmi Minisztérium időben felismerte, hogy a már 
önállósodás útjára lépett baleseti sebészetnek egy centralizált sérültellátó központra van szüksége, ahol egységes, 
korszerű elvek alkalmazásával, jól képzett baleseti sebészek végzik a sérültek kezelését, s szervező munkájuk az 
egész országra kihat. ANYAG ÉS MÓDSZER: 1956-ban az Egészségügyi Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium 
megalapították az Országos Traumatológiai Intézetet. Elsődleges cél volt, valamennyi manuális szakma képviselőjét 
felkészíteni a tömeges (polgári és háborús) sérültellátásra. (1956-1961). Az Intézet feladatai közé tartozott a gyógyítás, 
az oktatás, a tudományos kutatás, és az országos hálózat megszervezése. E feladatok teljesítése során a baleseti 
sebészet kivált a sebészetből és önálló szakterületté vált. A ’60-as években a szervező és oktató munka már kizárólag a 
szakma hazai elterjesztését célozta. EREDMÉNYEK: Posterünkön bemutatjuk az Intézet gyógyító eredményeit, a műtéti 
töréskezelés, az AO elvek alkalmazásának bevezetését, az Orvostovábbképző Egyetem Traumatológiai Tanszékének 
születését (1962), az oktató tanfolyamokat 1962-2002-ig, a tudományos kutatások témáit, a megszerzett tudományos 
fokozatokat, az országos hálózat kialakításával szükségessé váló Magyar Traumatológus Társaság megalapítását 
(1966), a külföldi kapcsolatainkat. A kézsebészet, mint új szakterület születését, fejlődését, Magyarország első 
önálló Kézsebészeti Osztályának megalakulását. KÖVETKEZTETÉS: A felelőtlenség „diadala” volt 2007-ben nemzeti 
kincsünk jogutód nélküli megszüntetése. Bár 2015-ben felelős döntéshozóktól ígéretet kaptunk az Országos Intézet 
újraélesztéséről Manninger Jenő Országos Baleseti Intézet-ként, a megvalósítás még várat magára. Vajon meddig?
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Abonyi, Bence 
 A-0014 co-author MTT 97
 A-0023 co-author MTT 167
 A-0075 co-author MTT 150
 A-0076 co-author MTT 151
 A-0072 co-author MOT 18
 A-0102 co-author MOT 48
 A-0117 co-author MOT 55-56
 A-0118 co-author MOT 56

Ádám, Gábor
 A-0079 1. author MTT 204

Andrási, Csaba 
 A-0013 co-author MTT 180
 A-0068 co-author MTT 181

Antal, Hunor 
 A-0061 1. author MOT 9-10
 A-0067 co-author MOT 44
 A-0069 co-author MOT 45-46

Antal, Imre 
 A-0078 co-author MOT 46
 A-0081 co-author MOT 35
 A-0114 co-author MOT 77
 A-0115 co-author MOT 43-44
 A-0116 co-author MOT 45

Antal, János 
 A-0107 1. author MOT 46-47

Arany, László
 A-0104 co-author MTT 205
 A-0088 co-author MOT 58
 A-0087 co-author MOT 24
 A-0112 1. author MOT 78
 A-0113 co-author MOT 92

Aranyné Molnár, Tímea 
 A-0038 co-author MTT 157

Arató, Róbert 
 A-0099 co-author MTT 205

Arthoffer, Andrea 
 A-0007 1. author MOT 88

Árvai, Arnold 
 A-0052 1. author MTT 160

Aszalós, Gergely 
 A-0064 1. author MTT 101

Bábás, Géza 
 A-0066 1. author MTT 118-119
 A-0067 1. author MTT 174
 A-0197 co-author MTT 177
 A-0202 co-author MTT 159

Babos, Árpád 
 A-0099 co-author MTT 205

Bácsi Miklós 
 A-0088 co-author MOT 58
 A-0104 co-author MTT 205
 A-0087 co-author MOT 24
 A-0112 co-author MOT 78
 A-0113 1. author MOT 92

Bagi, István 
 A-0063 co-author MTT 163

Bajdik, Beáta 
 A-0109 1. author MTT 186
 A-0147 1. author MTT 171
 A-0197 co-author MTT 177

Bajsz, Viktória 
 A-0138 co-author MOT 69-70

Baksa, Gábor 
 A-0043 co-author MOT 74

Baktai, József
 A-0210 co-author MTT 156

Balázs, József
 A-0120 1. author MTT 140

Balázs, László 
 A-0104 co-author MTT 205
 A-0088 co-author MOT 58
 A-0075 1. author MOT 76
 A-0112 co-author MOT 78
 A-0113 co-author MOT 92

Balázs, Péter 
 A-0132 co-author MTT 104
 A-0148 co-author MTT 105
 A-0167 co-author MTT 141
 A-0177 1. author MTT 133
 A-0239 1. author MTT 135

Bálint, Lehel 
 A-0014 1. author MOT 51

Ballon, István
 A-0004 co-author MTT 163

Balog, László András 
 A-0053 1. author MTT 110
 A-0080 1. author MOT 20

Balogh, Nándor
 A-0051 1. author MTT 203

Balogh, Péter
 A-0012 co-author MTT 198
 A-0042 co-author MTT 153
 A-0068 co-author MOT 11

Balogh, Zsófia
 A-0054 co-author MTT 110

Bán, László
 A-0040 1. author MTT 137

Baranovics, Péter 
 A-0053 co-author MTT 110
Baranyai, Ágnes 
 A-0207 co-author MTT 155
 A-0208 co-author MTT 156
 A-0210 1. author MTT 156

Baranyi, György 
 A-0114 co-author MTT 144

NÉVMUTATÓ

Névmutató
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Bardócz, Lóránt 
 A-0153 co-author MTT 208
 A-0174 co-author MTT 210
 A-0178 1. author MTT 118

Bárdos, István 
 A-0210 co-author MTT 156

Bárdos, Tamás 
 A-0216 co-author MTT 212
 A-0055 co-author MOT 81

Baré, Jonathan V. 
 A-0093 co-author MOT 92

Baricsa, Anna
 A-0120 co-author MOT 41

Bársony, Péter
 A-0102 co-author MTT 197

Barta, Béla
 A-0159 co-author MTT 173-174

Barta, László
 A-0209 co-author MTT 132

Bartis, Tamás
 A-0182 1. author MTT 174

Bartos, Márton
 A-0008 co-author MTT 96
 A-0032 co-author MOT 15-16

Basch, László
 A-0059 co-author MOT 37

Begovits, Bianka
 A-0066 co-author MOT 56-57

Bejek, Zoltán
 A-0085 co-author MOT 85-86
 A-0097 1. author MOT 57
 A-0098 1. author MOT 24

Béla, Katalin
 A-0183 co-author MTT 107-108

Belák, Márk
 A-0066 co-author MOT 56-57

Belicza, Éva
 A-0219 co-author MTT 158

Bellyei, Árpád
 A-0057 co-author MOT 62-63
 A-0063 co-author MOT 64

Bene, Boglárka
 A-0013 co-author MTT 180
 A-0068 co-author MTT 181

Benke, Beáta
 A-0070 co-author MOT 32-33

Beregvári, Zoltán
 A-0026 co-author MTT 98

Béres, Bence
 A-0020 co-author MTT 165

Béres, György
 A-0216 1. author MTT 212
 A-0217 co-author MTT 117-118
 A-0055 1. author MOT 81
 A-0119 co-author MOT 82-83

Bernd, Kladny
 A-0062 co-author MOT 31

Berta, Ágnes
 A-0045 1. author MTT 167
 A-0132 1. author MOT 36
 A-0135 1. author MOT 30

Biró, Csaba
 A-0007 co-author MOT 88

Bodnár, Éva
 A-0154 co-author MTT 107

Bodó, László 
 A-0023 co-author MTT 167
 A-0025 1. author MTT 127
 A-0060 co-author MTT 118
 A-0074 1. author MOT 34

Bodon, Gergely
 A-0043 1. author MOT 74

Bodor, Attila
 A-0110 co-author MTT 206

Bodzay, Tamás
 A-0018 1. author MTT 127
 A-0175 co-author MTT 168
 A-0192 co-author MTT 147

Bogosi, Tibor
 A-0111 1. author MTT 160
 A-0166 co-author MTT 209

Bogyó, Csaba
 A-0096 co-author MOT 39
 A-0124 1. author MOT 38

Boja, Sára
 A-0016 co-author MOT 14

Borbás, Lajos
 A-0004 co-author MTT 163
 A-0063 co-author MTT 163

Boros, Dániel
 A-0070 co-author MOT 32-33

Boros, Erzsébet
 A-0219 co-author MTT 158

Bozó, András
 A-0036 co-author MOT 51-52
 A-0106 1. author MOT 12
 A-0110 co-author MOT 9
 A-0150 co-author MOT 14

Bózsik, Attila
 A-0079 co-author MTT 204
 A-0105 1. author MTT 117

Bölcsházy, Zoltán
 A-0088 co-author MOT 58

Börner, Orsolya
 A-0195 1. author MTT 132

Böröcz, István
 A-0082 1. author MOT 25
 A-0083 1. author MOT 55

Brezvai, Gábor
 A-0008 co-author MTT 96
 A-0032 co-author MOT 15-16
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Bucsi, László 
 A-0006 1. author MOT 22
 A-0065 co-author MOT 17
 A-0084 co-author MOT 58

Bujtár, Péter 
 A-0184 co-author MTT 164

Bukovecz, Tibor
 A-0165 co-author MTT 161

Burkus, László
 A-0031 co-author MOT 78
 A-0068 co-author MOT 11

Burkus, Máté
 A-0068 1. author MOT 11

Bűcs, Gábor
 A-0165 co-author MTT 161
 A-0190 1. author MTT 162

Cassar-Pullicino, V.
 A-0162 co-author MTT 121

Cele, Krisztián
 A-0010 1. author MOT 4–5

Chan, Jeer
 A-0169 co-author MTT 190

Czifra, Attila
 A-0084 co-author MOT 58
 A-0130 1. author MOT 60

Czinke, Zoltán
 A-0088 1. author MTT 183
 A-0136 co-author MTT 171
 A-0197 co-author MTT 177

Czipri, Mátyás
 A-0101 1. author MOT 43

Czirók, Gábor
 A-0114 co-author MOT 77

Cs. Frank, László
 A-0120 co-author MOT 41

Csaba, Ákos
 A-0090 co-author MTT 102

Csabai, Blanka
 A-0073 co-author MOT 91

Csábi, András
 A-0085 1. author MTT 131

Csákány, Tibor
 A-0002 1. author MOT 74-75

Császárné Gombos, Gabriella
 A-0095 co-author MOT 86-87
 A-0139 co-author MOT 86

Cséke, Balázs
 A-0138 co-author MTT 208

Cseke, Zsolt
 A-0051 co-author MTT 203

Csékó, András
 A-0017 co-author MTT 139

Csercsik, Rita
 A-0044 1. author MOT 7
 A-0097 co-author MOT 57
 A-0098 co-author MOT 24

Csernátony, Zoltán
 A-0063 co-author MTT 163
 A-0108 co-author MOT 80
 A-0133 1. author MOT 25
 A-0158 1. author MOT 79

Csonka, Ákos
 A-0007 co-author MTT 146
 A-0149 co-author MTT 105-106
 A-0206 co-author MTT 109

Csonka, Csaba
 A-0011 1. author MTT 201

Csonka, Endre
 A-0062 co-author MTT 139-140
 A-0186 1. author MTT 159
 A-0192 1. author MTT 147

Csotye, János
 A-0153 co-author MTT 208
 A-0174 1. author MTT 210
 A-0178 co-author MTT 118
 A-0131 co-author MOT 19

Csönge, Lajos
 A-0090 co-author MOT 44-45

Dálnoki, Noémi
 A-0125 co-author MOT 79

Damien, Lacroix
 A-0008 co-author MTT 96
 A-0009 co-author MTT 168-169
 A-0032 co-author MOT 15-16
 A-0042 co-author MOT 33

Damodaran, P. 
 A-0169 co-author MTT 190

Dandé, Árpád
 A-0165 co-author MTT 161

Darabosné Tim, Irma
 A-0201 co-author MTT 154

Davidovics, Sándor
 A-0012 co-author MTT 198

de Groot, Nadine Henriëtte Maria
 A-0124 co-author MTT 124

de Jonge, Tamás
 A-0034 co-author MOT 77
 A-0035 co-author MOT 63
 A-0039 1. author MOT 59

De Smet, Alexander
 A-0019 co-author MTT 178

Deo, S.
 A-0164 co-author MTT 121
 A-0169 co-author MTT 190
 A-0126 co-author MOT 5

Dinges, Harald
 A-0160 co-author MOT 49
 A-0161 1. author MOT 50

Dobos, Ferenc
 A-0084 1. author MOT 58

Domán, István
 A-0141 1. author MOT 27

NÉVMUTATÓ
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Domaraczki, Olivér
 A-0095 co-author MTT 117

Domos, Gyula
 A-0105 co-author MOT 54
 A-0127 co-author MOT 41-42
 A-0136 co-author MOT 53
 A-0144 co-author MOT 62
 A-0145 1. author MOT 53-54
 A-0155 co-author MOT 70

Dongó, László
 A-0019 1. author MTT 178

Drajkó, Balázs
 A-0081 co-author MOT 35

Dreissinger, Imre
 A-0120 co-author MOT 41

Dugal, James
 A-0056 co-author MOT 83-84

Duska, Zsófia
 A-0075 co-author MTT 150
 A-0117 co-author MOT 55-56
 A-0129 1. author MOT 28

Egri, László
 A-0107 1. author MTT 176

Egri, Péter
 A-0020 co-author MTT 165

Eizler, Kornélia
 A-0050 co-author MTT 202

Éltes, Péter Endre
 A-0008 1. author MTT 96
 A-0009 1. author MTT 168-169
 A-0032 1. author MOT 15-16
 A-0042 1. author MOT 33
 A-0077 co-author MOT 18

Enyedi, Klára
 A-0073 co-author MOT 91

Erdélyi, Gábor
 A-0217 1. author MTT 117-118
 A-0119 1. author MOT 82-83

Fábián, Gábor
 A-0049 co-author MOT 32

Fabula, János
 A-0001 1. author MOT 23

Fadgyas, Balázs
 A-0022 1. author MTT 97-98
 A-0024 co-author MTT 194

Faiz, Amairi
 A-0134 1. author MTT 207

Falk, György
 A-0025 co-author MTT 127
 A-0074 co-author MOT 34

Faludi, László
 A-0206 1. author MTT 109

Farbaky, Zsófia
 A-0029 1. author MTT 185

Farkas József
 A-0076 co-author MTT 151

Farkas, Bettina
 A-0135 1. author MTT 111

Farkas, Csaba
 A-0211 co-author MTT 177
 A-0212 co-author MTT 178
 A-0013 co-author MOT 67-68

Farkas, György
 A-0106 co-author MTT 131

Farkas, József
 A-0075 co-author MTT 150
 A-0117 co-author MOT 55-56
 A-0118 co-author MOT 56

Farkas, Szabolcs
 A-0115 co-author MOT 43-44

Farkas, Tamás
 A-0102 1. author MTT 197

Farkasházi, Miklós
 A-0012 co-author MOT 67

Farsang, András
 A-0160 1. author MOT 49

Fazekas, Béla
 A-0017 1. author MOT 38
 A-0025 co-author MOT 39-40
 A-0027 co-author MOT 37

Fekete, András
 A-0146 co-author MOT 26
 A-0147 co-author MOT 6
 A-0153 co-author MOT 84
 A-0157 co-author MOT 26

Fekete, Károly
 A-0236 1. author MTT 130

Fekete, László
 A-0110 co-author MTT 206

Fekete, Tamás
 A-0023 co-author MOT 75

Felszeghy, Szabolcs
 A-0045 co-author MTT 167
 A-0135 co-author MOT 30

Fényes, László
 A-0016 co-author MTT 122
 A-0034 co-author MTT 122
 A-0039 co-author MTT 123
 A-0108 co-author MTT 123

Finta, Regina
 A-0038 co-author MTT 157

Fischer, Dániel
 A-0194 co-author MTT 108

Flóris, István
 A-0044 co-author MTT 100
 A-0167 co-author MTT 141
 A-0177 co-author MTT 133

Fonay, Valér
 A-0061 co-author MOT 9-10
 A-0071 1. author MOT 34

Fórizs, Etelka
 A-0049 co-author MOT 32
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Földi, Márta
 A-0086 co-author MTT 127-128
 A-0220 1. author MTT 116
 A-0033 co-author MOT 81

Frank, Monika
 A-0078 1. author MTT 102

Frendl, István
 A-0084 1. author MTT 179
 A-0120 co-author MTT 140
 A-0159 co-author MTT 173-174

Friebert, Gábor
 A-0036 co-author MOT 51-52

Frigyesi, László
 A-0060 1. author MOT 7–8

Furák, József 
 A-0074 co-author MTT 101

Füle, István
 A-0123 1. author MTT 196

Fülöp, Szilvia
 A-0070 co-author MOT 32-33

Gábor, Antal
 A-0104 co-author MOT 22-23

Gábor, Gyöngyi
 A-0139 1. author MTT 134-135

Gajovics, Volodimir
 A-0117 co-author MTT 206-207
 A-0118 co-author MTT 152

Gálity, Hristifor
 A-0106 co-author MOT 12
 A-0110 co-author MOT 9
 A-0150 1. author MOT 14

Galvács, E
 A-0183 co-author MTT 107-108

Gárgyán, István
 A-0007 1. author MTT 146
 A-0140 co-author MTT 130-131
 A-0206 co-author MTT 109

Gáspár, Szabolcs
 A-0189 1. author MTT 210

Gáti, Nikolett
 A-0131 co-author MTT 141-142
 A-0156 co-author MTT 191
 A-0157 co-author MTT 193
 A-0163 co-author MTT 199
 A-0213 1. author MTT 195
 A-0214 1. author MTT 109
 A-0089 co-author MOT 83
 A-0080 co-author MTT 192

Geider, Attila
 A-0121 1. author MTT 207

Geosits, Péter
 A-0208 co-author MTT 156

Gera, László
 A-0094 1. author MTT 134
 A-0138 co-author MTT 208

Gera, Péter
 A-0104 co-author MTT 205

Gergely, Lajos
 A-0219 co-author MTT 158

Gergó, Gábor
 A-0127 co-author MOT 41-42

Gimesi, Csaba
 A-0146 co-author MOT 26
 A-0147 co-author MOT 6
 A-0153 co-author MOT 84
 A-0157 co-author MOT 26

Glavan, Ana
 A-0040 co-author MOT 69

Gloviczki, Balázs
 A-0031 1. author MTT 126

Gombár, Csaba
 A-0106 co-author MOT 12
 A-0110 1. author MOT 9
 A-0150 co-author MOT 14

Gorove, László
 A-0017 co-author MTT 139

Gottlieb, Evelin
 A-0090 co-author MOT 44-45

Gömöri, Ádám
 A-0204 co-author MTT 211

Görgényi, Szabolcs
 A-0034 1. author MOT 77
 A-0035 1. author MOT 63
 A-0039 co-author MOT 59

Gresits, Orsolya
 A-0081 co-author MOT 35
 A-0152 co-author MOT 19-20
 A-0154 co-author MOT 61
 A-0155 1. author MOT 70

Groma, Klára
 A-0128 co-author MOT 93

Gulyás, Kristóf
 A-0030 1. author MTT 99

Gunther, Tibor
 A-0015 1. author MTT 126
 A-0042 co-author MTT 153
 A-0010 co-author MOT 4–5
 A-0011 1. author MOT 31-32
 A-0012 1. author MOT 67
 A-0031 co-author MOT 78
 A-0050 co-author MOT 10

Gyarmati, Dalma
 A-0086 1. author MOT 42

Gyetvai, András
 A-0148 co-author MOT 93

Györfi, Gergely
 A-0020 1. author MTT 165

Győrfi, Gyula
 A-0133 co-author MOT 25

György, Zoltán Magor
 A-0025 co-author MOT 39-40

NÉVMUTATÓ
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Gyügyei, Viktória
 A-0130 co-author MOT 60

Haga, Ágnes
 A-0098 co-author MTT 176
 A-0181 co-author MTT 175

Halasi, Tamás
 A-0028 co-author MOT 21

Halász, Judit
 A-0145 co-author MOT 53-54

Halmi, Csaba
 A-0151 co-author MTT 106

Hampel, Ferenc
 A-0088 co-author MOT 58

Hangody, György Márk
 A-0014 1. author MTT 97
 A-0076 co-author MTT 151
 A-0023 co-author MTT 167
 A-0072 1. author MOT 18
 A-0118 co-author MOT 56
 A-0121 co-author MOT 29

Hangody, László
 A-0014 co-author MTT 97
 A-0023 co-author MTT 167
 A-0045 co-author MTT 167
 A-0060 co-author MTT 118
 A-0075 1. author MTT 150
 A-0076 1. author MTT 151
 A-0095 co-author MTT 117
 A-0209 co-author MTT 132
 A-0072 co-author MOT 18
 A-0074 co-author MOT 34
 A-0102 co-author MOT 48
 A-0117 1. author MOT 55-56
 A-0118 1. author MOT 56
 A-0121 1. author MOT 29
 A-0129 co-author MOT 28
 A-0132 co-author MOT 36
 A-0135 co-author MOT 30

Hangody, László Rudolf
 A-0076 co-author MTT 151
 A-0118 co-author MOT 56
 A-0121 co-author MOT 29

Hanusz, Tamás
 A-0110 1. author MTT 206

Hardy, Géza
 A-0152 co-author MTT 143

Hargitai, Ernő
 A-0122 1. author MTT 192

Hárságyi, Ágnes
 A-0099 co-author MOT 8

Hartmann, Eszter
 A-0051 1. author MOT 13
 A-0058 co-author MOT 90-91

Hatos, István
 A-0063 co-author MTT 163

Hauckné Nagyházi, Mónika
 A-0185 1. author MTT 116

Hazafi, József
 A-0182 co-author MTT 174

Hegedűs, Zsolt
 A-0125 1. author MOT 79

Heller, József
 A-0021 co-author MTT 201

Henn, Peter
 A-0046 co-author MOT 40-41

Héri, Orsolya
 A-0073 co-author MOT 91

Hetthéssy, Judit Réka
 A-0044 co-author MOT 7

Hetzman T., László
 A-0017 1. author MTT 139

Hoffer, Zoltán
 A-0005 1. author MOT 73-74

Holnapy, Gergely
 A-0097 co-author MOT 57
 A-0098 co-author MOT 24

Hornyák, István
 A-0052 co-author MOT 29-30

Horvát, Krisztina
 A-0046 1. author MOT 40-41
 A-0047 1. author MOT 89-90
 A-0048 1. author MOT 90

Horváth Bálint, László
 A-0132 1. author MTT 104

Horváth, Ádám
 A-0130 1. author MTT 119

Horváth, Attila
 A-0140 co-author MTT 130-131
 A-0149 co-author MTT 105-106

Horváth, Bálint
 A-0101 co-author MTT 205

Horváth, Mária
 A-0094 1. author MOT 60
 A-0129 co-author MOT 28

Horváth, Nikoletta
 A-0105 co-author MOT 54
 A-0127 1. author MOT 41-42
 A-0128 co-author MOT 93
 A-0136 co-author MOT 53
 A-0144 co-author MOT 62
 A-0145 co-author MOT 53-54
 A-0155 co-author MOT 70

Horváth, Szabolcs
 A-0140 1. author MOT 82

Horváth, Szilvia
 A-0219 co-author MTT 158

Horváth, Virág
 A-0201 co-author MTT 154

Horváth, Zsolt
 A-0054 co-author MTT 110

Horváthy, Dénes
 A-0052 co-author MOT 29-30
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Huszanyik, Gergely
 A-0133 co-author MOT 25

Huszár, Maxim
 A-0145 co-author MTT 149

Illyés, Mátyás
 A-0097 co-author MOT 57

Iszlai, Zalán
 A-0145 co-author MTT 149

Jakab, Gábor
 A-0002 co-author MOT 74-75
 A-0003 1. author MOT 72
 A-0004 1. author MOT 72-73

Janositz, Gábor
 A-0104 co-author MTT 205
 A-0088 co-author MOT 58
 A-0075 co-author MOT 76
 A-0087 co-author MOT 24
 A-0112 co-author MOT 78
 A-0113 co-author MOT 92

Jánvári, Kristóf
 A-0006 co-author MOT 22
 A-0065 1. author MOT 17

Jeyakumar, Vivek
 A-0052 co-author MOT 29-30

Jónás, Zoltán
 A-0108 1. author MOT 80

Jórász, Zsolt
 A-0025 co-author MTT 127
 A-0060 co-author MTT 118
 A-0074 co-author MOT 34

Józsa, Gergő
 A-0027 1. author MTT 98-99
 A-0173 1. author MTT 193

József, Kristóf
 A-0096 co-author MOT 39

Juhász, István
 A-0084 co-author MTT 179

Juhász, György
 A-0100 co-author MTT 151

Juhász, Nóra
 A-0097 1. author MTT 104

Juhász, Zsolt
 A-0027 co-author MTT 98-99
 A-0173 co-author MTT 193

Kaczor, Norbert
 A-0052 co-author MTT 160

Kádas, Dániel
 A-0086 co-author MTT 127-128
 A-0115 co-author MTT 145
 A-0116 co-author MTT 128
 A-0033 co-author MOT 81
 A-0037 co-author MOT 82

Kádas, István
 A-0086 1. author MTT 127-128
 A-0115 co-author MTT 145
 A-0116 co-author MTT 128
 A-0033 1. author MOT 81
 A-0037 co-author MOT 82

Kállay, Tamás
 A-0057 co-author MTT 149
 A-0102 co-author MOT 48

Kalóz, Erika
 A-0131 co-author MTT 141-142
 A-0156 co-author MTT 191
 A-0157 1. author MTT 193
 A-0163 co-author MTT 199
 A-0205 co-author MTT 190
 A-0213 co-author MTT 195
 A-0214 co-author MTT 109

Kandár, Zoltán
 A-0043 co-author MTT 132
 A-0203 co-author MTT 155

Kanzjuba, Anatolij
 A-0117 1. author MTT 206-207
 A-0118 1. author MTT 152

Kardos, Dániel
 A-0173 co-author MTT 193

Kassai, Tamás
 A-0032 co-author MTT 188
 A-0058 co-author MTT 188-189
 A-0073 co-author MTT 198
 A-0080 co-author MTT 192
 A-0081 co-author MTT 197
 A-0092 co-author MTT 189
 A-0131 1. author MTT 141-142
 A-0133 co-author MTT 199-200
 A-0156 co-author MTT 191
 A-0157 co-author MTT 193
 A-0163 1. author MTT 199
 A-0187 1. author MTT 138-139
 A-0205 co-author MTT 190
 A-0213 co-author MTT 195
 A-0214 co-author MTT 109
 A-0089 co-author MOT 83

Kasziba, Lilla
 A-0131 1. author MOT 19

Kehl, Dániel
 A-0099 co-author MOT 8

Kelemen, Dóra
 A-0073 1. author MOT 91

Kerekes, Lajos
 A-0094 co-author MTT 134

Kerékgyártó, Ágnes
 A-0129 co-author MOT 28

Kérő, Gábor
 A-0057 1. author MOT 62-63
 A-0071 co-author MOT 34

Kertész, Gábor
 A-0098 1. author MTT 176
 A-0181 co-author MTT 175

Kertészné Német, Bernadett
 A-0085 1. author MOT 85-86

Kincses, Dániel
 A-0082 co-author MOT 25

NÉVMUTATÓ
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Kincses, Zoltán
 A-0046 1. author MTT 180
 A-0047 1. author MTT 195
 A-0049 co-author MTT 202
 A-0158 1. author MTT 175
 A-0131 co-author MOT 19

Kinninmonth, Andrew
 A-0021 co-author MOT 50-51

Király, Erzsébet
 A-0191 1. author MTT 114

Király, Géza
 A-0006 1. author MTT 171
 A-0069 1. author MTT 184
 A-0071 1. author MTT 170

Kiraly, Zoltan
 A-0093 1. author MOT 92

Kiss, Ákos Levente
 A-0102 co-author MTT 197

Kiss, Rita M.
 A-0238 co-author MTT 164
 A-0241 co-author MTT 169
 A-0073 co-author MOT 91

Kiss, Ákos
 A-0242 1. author MTT 187

Kiss, Gyula
 A-0143 co-author MTT 181

Kiss, István
 A-0051 co-author MOT 13
 A-0058 co-author MOT 90-91

Kiss, János
 A-0092 1. author MOT 71
 A-0109 co-author MOT 12–13

Kiss, Jenő
 A-0166 co-author MTT 209
 A-0107 co-author MOT 46-47

Kiss, László
 A-0023 1. author MOT 75
 A-0077 1. author MOT 18
 A-0108 co-author MOT 80

Kiss, Rita
 A-0010 co-author MTT 4–5
 A-0014 co-author MTT 97
 A-0020 co-author MTT 165
 A-0072 co-author MOT 18

Kiss, Sándor
 A-0105 co-author MOT 54
 A-0127 co-author MOT 41-42
 A-0136 1. author MOT 53
 A-0144 co-author MOT 62
 A-0145 co-author MOT 53-54
 A-0152 co-author MOT 19-20
 A-0154 co-author MOT 61
 A-0155 co-author MOT 70

Klára, Tamás 
 A-0104 1. author MTT 205
 A-0088 co-author MOT 58
 A-0075 co-author MOT 76
 A-0087 co-author MOT 24

 A-0112 co-author MOT 78
 A-0113 co-author MOT 92

Klemencsics, István
 A-0023 co-author MOT 75
 A-0026 1. author MOT 4

Kocsis, András
 A-0086 co-author MTT 127-128
 A-0112 1. author MTT 129
 A-0113 1. author MTT 129
 A-0114 1. author MTT 144
 A-0115 1. author MTT 145
 A-0116 1. author MTT 128
 A-0239 co-author MTT 135
 A-0033 co-author MOT 81
 A-0037 1. author MOT 82

Koncsek, Krisztina
 A-0038 co-author MTT 157

Koós, Zoltán
 A-0030 1. author MOT 68
 A-0141 co-author MOT 27

Korcsmár, József
 A-0106 1. author MTT 131

Kostyál, László
 A-0066 co-author MTT 118-119

Kószó, Balázs
 A-0062 co-author MTT 139-140
 A-0192 co-author MTT 147

Kotorman, Istvan
 A-0063 co-author MTT 163

Kovács, Attila
 A-0238 co-author MTT 164

Kovács, Beáta
 A-0078 1. author MOT 46
 A-0081 co-author MOT 35

Kovács, Gyula
 A-0104 co-author MTT 205
 A-0088 1. author MOT 58
 A-0075 co-author MOT 76
 A-0087 1. author MOT 24
 A-0112 co-author MOT 78
 A-0113 co-author MOT 92

Kovács, János
 A-0098 co-author MTT 176
 A-0181 1. author MTT 175

Kovács, Julianna
 A-0049 co-author MTT 202

Kovács, Marianna
 A-0204 co-author MTT 211

Kovács, Mihály
 A-0186 co-author MTT 159

Kovács, Péter
 A-0113 co-author MTT 129

Kovács, Rita
 A-0183 co-author MTT 107-108
 A-0240 co-author MTT 136

Kovács, Tibor
 A-0050 1. author MTT 202
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Kovács, Tünde
 A-0050 co-author MOT 10

Kőnig, Károly
 A-0048 co-author MTT 148
 A-0091 1. author MTT 103

Körei, Csaba
 A-0160 co-author MTT 143

Körmendi, Zoltán
 A-0120 1. author MOT 41

Körmöndi Sándor, Pál
 A-0149 co-author MTT 105-106

Körmöndi, Sándor
 A-0140 co-author MTT 130-131

Kővári, Tamás
 A-0131 co-author MTT 141-142
 A-0156 co-author MTT 191
 A-0157 co-author MTT 193
 A-0163 co-author MTT 199
 A-0205 1. author MTT 190

Krakovics, Gábor†
 A-0004 1. author MTT 163

Krausz, Kornélia
 A-0081 co-author MOT 35
 A-0144 co-author MOT 62
 A-0152 co-author MOT 19-20
 A-0155 co-author MOT 70

Kricsfalusy, Mihály
 A-0207 1. author MTT 155
 A-0208 1. author MTT 156
 A-0210 co-author MTT 156

Kromek, Lóránd
 A-0195 co-author MTT 132

Kutén, Olga
 A-0052 co-author MOT 29-30

Kuzsner, József
 A-0067 1. author MOT 44
 A-0069 1. author MOT 45-46

Kühn, Maria
 A-0070 co-author MOT 32-33

Lacza, Zsombor
 A-0216 co-author MTT 212
 A-0217 co-author MTT 117-118
 A-0052 1. author MOT 29-30
 A-0055 co-author MOT 81

Laczó, Brigitta
 A-0240 co-author MTT 136

Lajis, Edina
 A-0094 co-author MOT 60

Lajos, Éva Klára
 A-0027 1. author MOT 37

Lakatos, Tamás
 A-0090 co-author MOT 44-45

Lám, Judit
 A-0219 co-author MTT 158

Lázár, István
 A-0124 co-author MTT 124

Lazáry, Áron
 A-0008 co-author MTT 96
 A-0009 co-author MTT 168-169
 A-0016 co-author MOT 14
 A-0023 co-author MOT 75
 A-0025 co-author MOT 39-40
 A-0026 co-author MOT 4
 A-0032 co-author MOT 15-16
 A-0042 co-author MOT 33
 A-0077 co-author MOT 18

Léderer, Szilvia
 A-0177 co-author MTT 133

Lehőcz, Irma
 A-0082 co-author MTT 204

Léhretter, Mariann
 A-0099 1. author MOT 8

Leidwein, Martin
 A-0065 co-author MTT 150

Lelovics, Zsuzsanna
 A-0051 co-author MOT 13
 A-0058 1. author MOT 90-91

Lénárt, Anett
 A-0151 1. author MTT 106

Lenkei, Balázs
 A-0093 1. author MTT 183
 A-0096 1. author MTT 173
 A-0125 1. author MTT 114
 A-0126 co-author MTT 175

Lenkei, Beáta
 A-0128 1. author MOT 93

Lytvák, Vaszil
 A-0055 co-author MTT 137

M., Alexander
 A-0126 co-author MOT 5

Madarász, Benjámin
 A-0175 co-author MTT 168

Mády, Ferenc
 A-0044 co-author MOT 7

Magos, Krisztián
 A-0216 co-author MTT 212
 A-0055 co-author MOT 81

Maiyaleh, Péter
 A-0072 1. author MTT 204

Máj, Csilla
 A-0037 co-author MTT 122-123

Major, Bálint
 A-0052 co-author MOT 29-30
 A-0090 1. author MOT 44-45
 A-0115 co-author MOT 43-44

Major, Tibor
 A-0114 co-author MOT 77

Majzik, Ernő
 A-0240 co-author MTT 136
 A-0064 co-author MOT 84-85

Makai-Vajda, Szilvia
 A-0073 co-author MOT 91

NÉVMUTATÓ
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Mannion, Anne
 A-0023 co-author MOT 75

Manó, Sándor
 A-0063 co-author MTT 163
 A-0133 co-author MOT 25

Márkus, István
 A-0054 1. author MOT 52
 A-0096 1. author MOT 39
 A-0124 co-author MOT 38

Marlok, Ferenc
 A-0049 co-author MOT 32
 A-0120 co-author MOT 41

Marosán, Péter
 A-0046 co-author MTT 180
 A-0047 co-author MTT 195
 A-0174 co-author MTT 210
 A-0178 co-author MTT 118

Maróti, Péter
 A-0041 co-author MOT 15

Marschalkó, Péter
 A-0059 1. author MOT 37
 A-0120 co-author MOT 41

Martsa, Balázs
 A-0082 1. author MTT 204
 A-0099 1. author MTT 205
 A-0100 1. author MTT 151

Máthé, Tibor
 A-0028 1. author MTT 161

Mátyás, Balázsné
 A-0127 1. author MTT 115

Mátyás, Viktor
 A-0104 co-author MOT 22-23

Mátyási, Dániel
 A-0209 co-author MTT 132

Mayer, Ágnes
 A-0201 co-author MTT 154

McAndrew, Andrew
 A-0172 1. author MTT 120

Mécs, László
 A-0076 1. author MOT 27

Mécs, Zoltán
 A-0086 co-author MTT 127-128
 A-0112 co-author MTT 129
 A-0113 co-author MTT 129
 A-0115 co-author MTT 145
 A-0116 co-author MTT 128
 A-0033 co-author MOT 81
 A-0037 co-author MOT 82

Melling, Nathaniel
 A-0062 co-author MOT 31

Melton, J. T. K.
  A-0126 co-author MOT 5

Melly, András
 A-0114 co-author MTT 144

Merényi, Gábor
 A-0048 1. author MTT 148

Merkely, Gergő
 A-0075 co-author MTT 150
 A-0117 co-author MOT 55-56

Mester, Sándor
 A-0037 co-author MTT 122-123
 A-0043 1. author MTT 132
 A-0050 co-author MTT 202
 A-0053 co-author MTT 110
 A-0054 co-author MTT 110
 A-0203 co-author MTT 155

Mészáros, Edina
 A-0180 1. author MTT 115

Mészáros, Edit
 A-0137 co-author MOT 64-65

Mészáros, László
 A-0034 co-author MOT 77
 A-0035 co-author MOT 63
 A-0039 co-author MOT 59

Mészáros, Mihályné
 A-0094 co-author MOT 60

Mezev, Albert
 A-0056 co-author MTT 203

Mező, Róbert
 A-0015 co-author MOT 65
 A-0111 co-author MOT 65
 A-0142 1. author MOT 66
 A-0143 1. author MOT 63

Mihalik, Gusztáv
 A-0011 co-author MOT 31-32
 A-0031 1. author MOT 78
 A-0068 co-author MOT 11

Mihály, Zoltán
 A-0166 1. author MTT 209
 A-0168 1. author MTT 209

Moghaddam Amin, Maysam
 A-0105 1. author MOT 54
 A-0109 1. author MOT 12–13

Mogyorósy, Gábor
 A-0219 co-author MTT 158

Mohos, Péter
 A-0116 co-author MOT 45

Molitorisz, Dániel
 A-0157 co-author MTT 193

Molnár, Ágnes
 A-0064 1. author MOT 84-85

Molnár, László
 A-0082 co-author MTT 204
 A-0159 co-author MTT 173-174

Molnár, Péter
 A-0150 co-author MTT 106
 A-0091 co-author MOT 11–12

Moravcsik, Eszter
 A-0133 co-author MTT 199-200

Moser, Tamás
 A-0141 co-author MOT 27

Mucsina, Dóra
 A-0073 co-author MOT 91
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Müller, Melinda
 A-0095 1. author MOT 86-87

Nagy Szilvia
  A-0158 1. author MTT 175

Nagy, E.
 A-0076 co-author MOT 27

Nagy, Endre
 A-0084 co-author MTT 179

Nagy, Gábor
 A-0240 co-author MTT 136

Nagy, Géza
 A-0219 co-author MTT 158

Nagy, József
 A-0145 1. author MTT 149

Nagy, Szilvia
 A-0049 1. author MTT 202
 A-0131 co-author MOT 19

Nagymáté, Gergely
 A-0010 1. author MTT 4–5
 A-0020 co-author MTT 165

Nardai, Gábor
 A-0192 co-author MTT 147
 A-0194 co-author MTT 108

Naumov, István
 A-0124 co-author MTT 124
 A-0165 1. author MTT 161
 A-0190 co-author MTT 162

Navadgi, Basalingappa
 A-0169 1. author MTT 190
 A-0162 1. author MTT 121
 A-0164 co-author MTT 121

Nehrer, Stefan
 A-0052 co-author MOT 29-30

Németh, Attila
 A-0044 co-author MTT 100
 A-0209 co-author MTT 132

Németh, György
 A-0075 co-author MTT 150
 A-0076 co-author MTT 151
 A-0117 co-author MOT 55-56
 A-0118 co-author MOT 56

Németh, Jenő
 A-0209 co-author MTT 132

Németh, Norbert
 A-0160 co-author MTT 143

Németh, Zoltán
 A-0066 co-author MTT 118-119
 A-0126 1. author MTT 175

Nógrádi, Antal
 A-0031 co-author MTT 126

Noviczki, Miklós
 A-0013 1. author MTT 180
 A-0068 1. author MTT 181
 A-0108 co-author MOT 80

Noviczki, Miklós, ifj.
 A-0212 co-author MTT 178
 A-0013 co-author MOT 67-68

Novoth, Béla
 A-0005 1. author MTT 196
 A-0022 co-author MTT 97-98
 A-0024 co-author MTT 194
 A-0123 co-author MTT 196

Nőt László, Gergely
 A-0121 co-author MTT 207
 A-0124 1. author MTT 124

Nyőgér, Zoltán
 A-0012 1. author MTT 198
 A-0042 1. author MTT 153

O´Sullivan, Ian
 A-0024 co-author MOT 16
 A-0041 co-author MOT 15

Oczella, Emese
 A-0154 co-author MTT 107

Oláh, Zoltán
 A-0109 co-author MOT 12–13

Orlovits, Zsanett
 A-0238 co-author MTT 164
 A-0241 co-author MTT 169

Orosz, Imre
 A-0150 1. author MTT 106

Orosz, Mária
 A-0008 1. author MOT 40

Oszvald, Ildikó
 A-0074 1. author MTT 101

Ökrös, Konrád
 A-0202 co-author MTT 159

Ördögh, Csaba
 A-0145 co-author MTT 149

Pajor, Sándor
 A-0152 1. author MTT 143

Pánics, Gergely
 A-0023 co-author MTT 167
 A-0060 co-author MTT 118
 A-0095 1. author MTT 117
 A-0074 co-author MOT 34
 A-0121 co-author MOT 29

Pap, Károly
 A-0014 co-author MTT 97
 A-0023 1. author MTT 167
 A-0025 co-author MTT 127
 A-0095 co-author MTT 117
 A-0072 co-author MOT 18
 A-0074 co-author MOT 34

Paploïzos, Michaël
 A-0019 co-author MTT 178

Papp, János György
 A-0102 co-author MTT 197

Papp, Szilvia
 A-0073 co-author MTT 198
 A-0081 co-author MTT 197
 A-0131 co-author MTT 141-142
 A-0156 co-author MTT 191
 A-0157 co-author MTT 193
 A-0089 co-author MOT 83
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Patai, Bernadett Bettina
 A-0021 1. author MTT 201

Pataky, László
 A-0016 co-author MTT 122
 A-0034 co-author MTT 122
 A-0039 co-author MTT 123
 A-0108 1. author MTT 123

Patczai, Balázs
 A-0121 co-author MTT 207
 A-0165 co-author MTT 161
 A-0190 co-author MTT 162

Patko, Janos T.
 A-0079 1. author MOT 51

Pécsi, Dávid
 A-0219 co-author MTT 158

Pellek, Sándor
 A-0188 1. author MTT 124-125

Pelyva, Balázs
 A-0138 co-author MTT 208

Péntek, Irén
 A-0207 co-author MTT 155

Péter, Zoltán
 A-0084 co-author MTT 179

Péterfy, Nóra
 A-0090 1. author MTT 102

Picard, Ferederic
 A-0021 co-author MOT 50-51

Pierrepont, James W.
 A-0093 co-author MOT 92

Pintér, Sándor
 A-0031 co-author MTT 126

Pócs, Levente
 A-0094 co-author MTT 134
 A-0138 1. author MTT 208

Pósa, Gabriella
 A-0038 1. author MTT 157

Prédl, András
 A-0087 1. author MTT 128-129

Priskin, Judit
 A-0146 1. author MTT 113

Prommer, Katalin
 A-0049 1. author MOT 32

Pungor, Judit
 A-0009 1. author MOT 88-89

Punyi, Réka
 A-0049 co-author MOT 32

Rábai, Kálmán
 A-0101 co-author MTT 205
 A-0148 1. author MTT 105
 A-0167 co-author MTT 141
 A-0177 co-author MTT 133

Rácz, Róbert
 A-0211 co-author MTT 177

Radnai, Márton
 A-0017 co-author MTT 139

Ramiah, Reagon
 A-0164 1. author MTT 121
 A-0169 co-author MTT 190

Rao, Sharath K.
 A-0161 1. author MTT 120

Renner, Antal
 A-0035-6 1. author MTT 212

Richardson, J. B.
 A-0162 co-author MTT 121

Rimaszéki, Zsolt
 A-0136 1. author MTT 171
 A-0197 co-author MTT 177

Rodler, Endre
 A-0149 1. author MOT 43
 A-0151 1. author MOT 68

Roevenich, Udo
 A-0046 co-author MOT 40-41

Rosanics, Péter
 A-0007 co-author MOT 88

Rosero Viviána, Maja
 A-0146 co-author MTT 113

Rossu, György
 A-0153 1. author MTT 208

Róth, Áron
 A-0040 co-author MOT 69

Róth, Sándor
 A-0040 1. author MOT 69

Rudner, Ervin
 A-0238 co-author MTT 164

Rupnik, János
 A-0077 1. author MTT 172

Ruscsák, Krisztina
 A-0152 1. author MOT 19-20

Saab, Nizar
 A-0146 co-author MOT 26
 A-0147 co-author MOT 6
 A-0153 co-author MOT 84
 A-0157 co-author MOT 26

Saáry, Krisztina
 A-0029 co-author MTT 185

Sádt, Zoltán
 A-0149 1. author MTT 105-106

Safadi, Heléna
 A-0219 1. author MTT 158

Samu, Dénes
 A-0211 co-author MTT 177
 A-0013 1. author MOT 67-68

Sápi, Zoltán
 A-0109 co-author MOT 12–13

Sarungi, Martin
 A-0021 1. author MOT 50-51

Sárvári, Géza
 A-0065 1. author MTT 150

Sas, Gábor
 A-0100 co-author MTT 151
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Satish, V.
 A-0164 co-author MTT 121
 A-0169 co-author MTT 190

Schlégl, Ádám Tibor
 A-0024 1. author MOT 16
 A-0041 co-author MOT 15
 A-0066 co-author MOT 56-57

Schmid, Oskar
 A-0123 1. author MOT 35-36
 A-0062 1. author MOT 31

Schmidtka-Várnagy, Anna
 A-0078 co-author MOT 46
 A-0081 1. author MOT 35

Schriffert, András
 A-0182 co-author MTT 174

Schunk, Cecilia
 A-0154 co-author MOT 61

Schwarcz, Attila
 A-0077 co-author MOT 18

Sebestyén, Anita
 A-0015 co-author MOT 65

Sereghy, András
 A-0055 co-author MTT 137
 A-0056 co-author MTT 203
 A-0117 co-author MTT 206-207
 A-0118 co-author MTT 152

Sethuraman, S.
 A-0169 co-author MTT 190

Shafiei, Farid
 A-0141 co-author MOT 27

Sharpe, Ian T.
 A-0101 co-author MOT 43

Shimmin, Andrew J. 
 A-0093 co-author MOT 92

Sillinger, Anikó
 A-0142 1. author MTT 112

Simon, Melinda
 A-0052 co-author MOT 29-30

Simon, Michajlo
 A-0056 co-author MTT 203

Simon, Vaszil
 A-0055 1. author MTT 137
 A-0056 1. author MTT 203
 A-0117 co-author MTT 206-207
 A-0118 co-author MTT 152

Simonka, János Aurél
 A-0140 1. author MTT 130-131
 A-0141 1. author MTT 170
 A-0143 1. author MTT 181
 A-0144 1. author MTT 182

Simonovics, János
 A-0184 1. author MTT 164

Sinka, Erika
 A-0219 co-author MTT 158

Sió, Edit
 A-0138 co-author MOT 69-70

Sió, Eszter
 A-0138 1. author MOT 69-70
 A-0139 co-author MOT 86

Sisák, Krisztián
 A-0076 co-author MOT 27
 A-0036 1. author MOT 51-52
 A-0148 co-author MOT 93

Skaliczki, Gábor
 A-0078 co-author MOT 46
 A-0081 co-author MOT 35
 A-0114 1. author MOT 77
 A-0115 1. author MOT 43-44
 A-0116 1. author MOT 45

Sógor, Viktória
 A-0160 co-author MTT 143

Sohár, Gellért
 A-0106 co-author MOT 12
 A-0110 co-author MOT 9
 A-0150 co-author MOT 14

Somhegyi, Annamária
 A-0016 co-author MOT 14

Somló, Kinga
 A-0241 co-author MTT 169

Somogyváryné Balogh, Gabriella
 A-0111 co-author MOT 65

Somoskeöy, Szabolcs
 A-0053 co-author MOT 8
 A-0066 1. author MOT 56-57

Soós István
 A-0158 1. author MTT 175
 A-0046 co-author MTT 180
 A-0047 co-author MTT 195
 A-0174 co-author MTT 210
 A-0178 co-author MTT 118

Sóti, Ákos
 A-0017 co-author MTT 139

Stojka, Vaszil
 A-0055 co-author MTT 137

Subert, Alexandra
 A-0073 co-author MOT 91

Sudárné Erdős, Júlia
 A-0015 1. author MOT 65

Süli, Noémi
 A-0038 co-author MTT 157

Sült, Tamás Péter
 A-0022 co-author MTT 97-98
 A-0024 1. author MTT 194

Süveges, Gábor
 A-0062 1. author MTT 139-140
 A-0140 co-author MTT 130-131
 A-0149 co-author MTT 105-106
 A-0192 co-author MTT 147
 A-0193 1. author MTT 114

Svéd, Tamás
 A-0187 co-author MTT 138-139
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Szabó, Ákos
 A-0075 co-author MTT 150
 A-0076 co-author MTT 151
 A-0117 co-author MOT 55-56
 A-0118 co-author MOT 56

Szabó, Gábor
 A-0080 co-author MOT 20
 A-0140 co-author MOT 82

Szabó, Gabriella
 A-0039 co-author MOT 59

Szabó, Gergely
 A-0061 1. author MTT 111

Szabó, István
 A-0067 co-author MOT 44
 A-0146 1. author MOT 26
 A-0147 co-author MOT 6
 A-0153 co-author MOT 84
 A-0157 1. author MOT 26

Szabó, Miklós Károly
 A-0018 1. author MOT 89
 A-0120 co-author MOT 41

Szabó, Szabolcs
 A-0154 co-author MTT 107

Szabó, Zsaklin
 A-0091 1. author MOT 11–12

Szabó, Zsanett
 A-0133 1. author MTT 199-200

Szabó, Zsolt
 A-0067 co-author MTT 174
 A-0088 co-author MTT 183
 A-0109 co-author MTT 186
 A-0126 co-author MTT 175
 A-0129 1. author MTT 116
 A-0136 co-author MTT 171
 A-0147 co-author MTT 171

Szádvári, Gábor
 A-0154 1. author MTT 107

Szakács, Noémi
 A-0183 1. author MTT 107-108

Szakály, Norbert
 A-0152 co-author MOT 19-20
 A-0154 co-author MOT 61
 A-0155 co-author MOT 70

Szalma, László Tamás
 A-0050 1. author MOT 10

Szalontay, Tibor
 A-0168 co-author MTT 209

Szántó, Sándor
 A-0010 co-author MOT 4–5

Szarvas József, ifj.
 A-0054 1. author MTT 110

Szarvas, József
 A-0200 1. author MTT 184
 A-0203 1. author MTT 155

Szarvas, Tamás
 A-0132 co-author MTT 104
 A-0135 co-author MTT 111

Szász, Katalin
 A-0063 1. author MOT 64

Szatmári, Attila
 A-0116 co-author MOT 45

Szebeni, Edit
 A-0146 co-author MOT 26
 A-0147 1. author MOT 6
 A-0153 co-author MOT 84
 A-0157 co-author MOT 26

Szebényi, Gábor
 A-0014 co-author MTT 97
 A-0072 co-author MOT 18

Székely, Éva
 A-0219 co-author MTT 158

Székely, György
 A-0219 co-author MTT 158

Szekeres, László
 A-0215 1. author MTT 136
 A-0156 1. author MOT 47

Szelényi, Zoltán
 A-0174 co-author MTT 210

Szendrői, Miklós
 A-0109 co-author MOT 12–13

Szentirmai, Annamária
 A-0032 1. author MTT 188
 A-0033 1. author MTT 187-188
 A-0035-6 co-author MTT 212
 A-0058 co-author MTT 188-189

Szentkereszty, Zoltán
 A-0204 co-author MTT 211

Szerdahelyi, Szabolcs
 A-0026 co-author MTT 98

Szilágyi, Ágnes
 A-0016 co-author MOT 14

Szilágyi, Levente
 A-0038 co-author MTT 157

Szily, Tamás
 A-0025 co-author MTT 127

Szita, János
 A-0037 co-author MOT 82

Szita, Júlia
 A-0016 1. author MOT 14

Szlovák, Sándor
 A-0137 1. author MOT 64-65

Szokoly, Miklós, id.
 A-0083 co-author MTT 154

Szokoly, Miklós, ifj.
 A-0083 1. author MTT 154

Sződy, Róbert
 A-0063 1. author MTT 163

Szőke, György
 A-0105 co-author MOT 54
 A-0127 co-author MOT 41-42
 A-0136 co-author MOT 53
 A-0144 co-author MOT 62
 A-0145 co-author MOT 53-54
 A-0152 co-author MOT 19-20



Magyar Traumatológia • Ortopédia • Kézsebészet • Plasztikai Sebészet • 2016. 59. Supplementum 227

 A-0154 co-author MOT 61
 A-0155 co-author MOT 70

Szőke, Szabina
 A-0048 co-author MOT 90

Szöverfi, Zsolt
 A-0025 1. author MOT 39-40

Sztányi, István
 A-0026 co-author MTT 98
 A-0051 co-author MTT 203

Sztányi, Péter
 A-0051 co-author MTT 203
 A-0026 1. author MTT 98

Sztrinkai, Gergely
 A-0018 co-author MTT 127
 A-0152 co-author MTT 143
 A-0175 1. author MTT 168

Szuper, Kinga
 A-0053 1. author MOT 8

Szűcs, Attila
 A-0057 co-author MTT 149

Szűcs, Miklós
 A-0101 co-author MTT 205
 A-0132 co-author MTT 104
 A-0135 co-author MTT 111

Tácsik, Balázs
 A-0057 co-author MTT 149
 A-0104 co-author MOT 22-23

Tajti, László
 A-0148 1. author MOT 93

Takács, Károly
 A-0094 co-author MTT 134

Takács, Mária
 A-0238 1. author MTT 164
 A-0241 1. author MTT 169

Tállay, András
 A-0056 1. author MOT 83-84

Tamás, Róbert
 A-0032 co-author MTT 188

Tánczos, Csaba
 A-0079 co-author MTT 204

Tarkovács, Andrea
 A-0029 co-author MTT 185

Tatár-Szőcs, Emese
 A-0073 co-author MOT 91

Tátrai, Miklós
 A-0028 1. author MOT 21

Temesvári, Péter
 A-0017 co-author MTT 139

Terebessy, Tamás
 A-0105 co-author MOT 54
 A-0127 co-author MOT 41-42
 A-0136 co-author MOT 53
 A-0144 1. author MOT 62
 A-0145 co-author MOT 53-54
 A-0152 co-author MOT 19-20
 A-0154 1. author MOT 61
 A-0155 co-author MOT 70

Thamm, Frigyes
 A-0004 co-author MTT 163

Than, Péter
 A-0123 co-author MOT 35-36
 A-0024 co-author MOT 16
 A-0041 co-author MOT 15
 A-0053 co-author MOT 8
 A-0054 co-author MOT 52
 A-0061 co-author MOT 9-10
 A-0062 co-author MOT 31
 A-0066 co-author MOT 56-57

Tihanyi, Dávid
 A-0148 co-author MTT 105
 A-0167 1. author MTT 141
 A-0177 co-author MTT 133

Till, József
 A-0121 co-author MTT 207

Tóbi, Zoltán
 A-0141 co-author MOT 27

Tóközi, Péter 
 A-0048 co-author MTT 148

Torkos, Miklós
 A-0039 co-author MOT 59

Torkos, Miklós Bulcsú
 A-0034 co-author MOT 77
 A-0035 co-author MOT 63

Tóth, Péter Zoltán
 A-0139 1. author MOT 86

Tóth, Ágnes Anita
 A-0219 co-author MTT 158

Tóth, Eszter
 A-0159 1. author MTT 173-174

Tóth, Ferenc
 A-0112 co-author MTT 129
 A-0113 co-author MTT 129
 A-0209 co-author MTT 132

Tóth, György
 A-0147 co-author MOT 6

Tóth, Gyula
 A-0039 co-author MTT 123
 A-0209 1. author MTT 132

Tóth, Kálmán
 A-0076 co-author MOT 27
 A-0036 co-author MOT 51-52
 A-0148 co-author MOT 93

Tóth, László
 A-0212 co-author MTT 178

Tóth, Luca
 A-0058 1. author MTT 188-189
 A-0131 co-author MTT 141-142
 A-0156 1. author MTT 191
 A-0157 co-author MTT 193

Tóth, Zoltán
 A-0001 1. author MTT 146
 A-0002 1. author MTT 138
 A-0003 1. author MTT 139
 A-0240 1. author MTT 136
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Török, Dénes
  A-0031 co-author MTT 126

Török, Klára
 A-0183 co-author MTT 107-108
 A-0044 co-author MTT 100

Török, László
 A-0171 1. author MTT 144

Trotnow, K.
 A-0123 co-author MOT 35-36

Tunyogi-Csapó, Miklós
 A-0096 co-author MOT 39
 A-0124 co-author MOT 38
 A-0043 co-author MOT 74

Turchányi, Béla
 A-0030 co-author MTT 99
 A-0084 co-author MTT 179
 A-0120 co-author MTT 140
 A-0159 co-author MTT 173-174
 A-0160 1. author MTT 143
 A-0202 co-author MTT 159
 A-0204 co-author MTT 211

Turcsányi, István
 A-0211 1. author MTT 177
 A-0212 1. author MTT 178

Udvardy, Csaba
 A-0114 co-author MTT 144

Udvarhelyi, Iván
 A-0057 1. author MTT 149
 A-0102 1. author MOT 48
 A-0104 1. author MOT 22-23

Ungvári, Gábor
 A-0064 co-author MTT 101
 A-0066 co-author MTT 118-119
 A-0202 co-author MTT 159

Urbán, Ferenc
 A-0064 co-author MTT 101
 A-0066 co-author MTT 118-119
 A-0136 co-author MTT 171
 A-0142 co-author MTT 112
 A-0154 co-author MTT 107
 A-0197 1. author MTT 177
 A-0202 1. author MTT 159
 A-0204 1. author MTT 211

Uzlov, Vlagyimir
 A-0016 co-author MTT 122
 A-0034 co-author MTT 122
 A-0039 1. author MTT 123
 A-0108 co-author MTT 123

Üveges, Edit
 A-0218 1. author MTT 115

Va Faye, John 
 A-0001 co-author MOT 23

Vácz, Gabriella
 A-0052 co-author MOT 29-30

Vajda, Péter
 A-0060 co-author MOT 7–8

Vajdáné Mühl, Marianna
 A-0073 co-author MOT 91

Vámos, Gábor
 A-0016 1. author MTT 122
 A-0034 1. author MTT 122
 A-0039 co-author MTT 123
 A-0108 co-author MTT 123

Váncsodi, József
 A-0060 co-author MOT 7–8
 A-0070 1. author MOT 32-33

Varga, Endre
 A-0007 co-author MTT 146
 A-0062 co-author MTT 139-140
 A-0074 co-author MTT 101
 A-0140 co-author MTT 130-131
 A-0149 co-author MTT 105-106
 A-0186 co-author MTT 159
 A-0192 co-author MTT 147
 A-0206 co-author MTT 109

Varga, Katalin
 A-0109 co-author MTT 186

Varga, Kriszta
 A-0111 1. author MOT 65

Varga, Marcell
 A-0061 co-author MTT 111
 A-0073 1. author MTT 198
 A-0080 1. author MTT 192
 A-0081 1. author MTT 197
 A-0156 co-author MTT 191
 A-0157 co-author MTT 193
 A-0163 co-author MTT 199
 A-0173 co-author MTT 193
 A-0205 co-author MTT 190
 A-0213 co-author MTT 195
 A-0214 co-author MTT 109
 A-0089 1. author MOT 83

Varga, Péter
 A-0024 co-author MOT 16
 A-0041 1. author MOT 15

Varga, Péter Pál
 A-0008 co-author MTT 96
 A-0009 co-author MTT 168-169
 A-0005 co-author MOT 73-74
 A-0016 co-author MOT 14
 A-0017 co-author MOT 38
 A-0023 co-author MOT 75
 A-0025 co-author MOT 39-40
 A-0026 co-author MOT 4
 A-0027 co-author MOT 37
 A-0032 co-author MOT 15-16
 A-0042 co-author MOT 33
 A-0077 co-author MOT 18

Varga, Rita
 A-0027 co-author MTT 98-99

Varga-Homola, Zsuzsanna
 A-0049 co-author MOT 32

Vargha, András
 A-0219 co-author MTT 158

Várhelyi, Levente
 A-0059 1. author MTT 147
 A-0119 co-author MTT 140
 A-0150 co-author MTT 106
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Varsányi, Nóra
 A-0029 co-author MTT 185

Vas, Roland
 A-0088 co-author MOT 58

Vasarhelyi, F.
 A-0126 1. author MOT 5

Vásárhelyi, Gábor
 A-0045 co-author MTT 167
 A-0060 1. author MTT 118
 A-0075 co-author MTT 150
 A-0074 co-author MOT 34
 A-0094 co-author MOT 60
 A-0117 co-author MOT 55-56
 A-0121 co-author MOT 29
 A-0132 co-author MOT 36
 A-0135 co-author MOT 30

Vaszilkó, Péter
 A-0054 co-author MTT 110

Vázsonyi, Éva
 A-0171 co-author MTT 144

Végh, György
 A-0187 co-author MTT 138-139

Vendégh, Zsolt
 A-0114 co-author MTT 144

Vermes, Csaba
 A-0024 co-author MOT 16
 A-0041 co-author MOT 15
 A-0054 co-author MOT 52
 A-0057 co-author MOT 62-63
 A-0060 co-author MOT 7–8
 A-0061 co-author MOT 9-10
 A-0063 co-author MOT 64
 A-0070 co-author MOT 32-33

Viola, Árpád
 A-0032 co-author MTT 188

Vukov, Ádám
 A-0101 1. author MTT 205
 A-0148 co-author MTT 105

Wade, R. H.
 A-0162 co-author MTT 121

Wéber, Gabriella
 A-0092 1. author MTT 189

Weidl, Márton
 A-0115 co-author MOT 43-44

Wiegand, Norbert
 A-0124 co-author MTT 124
 A-0130 co-author MTT 119
 A-0165 co-author MTT 161
 A-0190 co-author MTT 162

Wille, Jörg
 A-0018 co-author MTT 127

Wladár, Zoltán
 A-0151 co-author MTT 106

Xantus, Rita
 A-0201 1. author MTT 154

Yacine, Zerguini
 A-0045 co-author MTT 167
 A-0135 co-author MOT 30

Zahár, Ákos
 A-0100 1. author MOT 23
 A-0103 1. author MOT 48-49

Zajovics, Kitti
 A-0138 co-author MOT 69-70

Zakupszky, Zoltán
 A-0098 co-author MTT 176
 A-0181 co-author MTT 175

Zoltán, Gergely
 A-0018 co-author MTT 127
 A-0044 1. author MTT 100
 A-0072 co-author MTT 204
 A-0194 1. author MTT 108

Zomborszky, Márton
 A-0146 co-author MOT 26
 A-0147 co-author MOT 6
 A-0153 1. author MOT 84
 A-0157 co-author MOT 26

Zsidek, Lajos 
 A-0037 1. author MTT 122-123

Zsiros Lajos
 A-0021 co-author MTT 201
 A-0059 co-author MTT 147
 A-0105 co-author MTT 117
 A-0119 1. author MTT 140
 A-0151 co-author MTT 106
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