
AC ficamok
az ambulancián – akut ellátás

Dr. Gloviczki Balázs 
2021.08.31 Balatonfenyves

Milyen röntgent kérjünk?
Az ügyeletvezető biztosan tudja (marad vagy megy?)



nem a kulcscsont emelkedik fel, hanem
a scapula szakad le!!!

az AC ficam a scapula betegsége

SICK scapula:
malpositio
dyskinesis
coracoid malpositio és fájdalom
inferior winging



Klasszikusan AP és axiális
felvétel elvégzése
szükséges a diagnózishoz.
Sokszor ez alapján
születik műtéti indikáció, 
de ez nem felel meg a 
patológiának és a várható
kimenetelnek

Zanca felvételen
vizsgálható a legjobban az
akromioklavikuláris izület ( 
AP síkban 15 fokos
kraniális döntéssel)

Diagnosztika - Rtg



Gerber : normál AC axilláris felvétel 15 cadaveren több 
irányból 230 kép
5mm-es ficam stimulálása után ismét rtg sorozat
normál sorozatban 2,8mm szórás

5mm-es ficamok a felvételeken 5,5-19mm nek látszottak

Axilláris felvétel
Poszterior diszlokáció vizsgálatára. Szenzitív vizsgálat, de a 
poszterior szubluxáció nem ítélhető pontosan meg, mivel annak
nagysága jelentősen függ attól, hogy éppen hogy sikerült a rtg
beállítása
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Terheléses, összehasonlító rtg felvételek
akut esetben nem készítünk terheléses felvételt

öszehasonlító felvételek elvégzése szükséges, hiszen az izület
morfológiája igen változatos. Az öszehasonlító felvétellel a két
oldalon a coracoid és a kulcscsont közötti távolságot vizsgáljuk
identikus pontokat összekötve. 

krónikus esetben érdemes összehasonlító terheléses felvételt
készíteni annak eldöntésére, hogy az izület artrózisa mellett vajon
az instabilitás is játszik-e szerepet a tünetek hátterében.



CT: nem segíti sem a 
klasszifikációt sem a kezelést

Ultrahang: előnye, hogy
dinamikus vizsgálat végezhető és
könnyen összehasonlítható a két
oldal kérdéses esetben.

MRI: általában nem szükséges a 
diagnosishoz. A lágyrészek
jobban látszódnak, de a késői
következmények nem
következtethetőek ez alapján
sem. Fontos a társsérülések
diagnosztikájában.



Mikor operáljunk?

Életkor, aktivitás
Biztosan instabil marad (Rockwood IV-V)

Kétes esetben ne operáljuk 
azonnal! Később is meg 
lehet operálni, talán jobban 
is jár a beteg



Konzervatív

1-2 hét rögzítés, de csak 
fájdalom ellen

Lapocka betegsége: azt 
kell kezelni



Összefoglalás

Terhelt rtg-nek nincs értelme, csak fájdalmat okozunk

Fizikális vizsgálat, axialis rtg

Nem baj, ha halasztjuk a műtétet


