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Bevezetés

• A komplex proximális humerus törések kezelése komoly kihívás
• Gyakori késői komplikációk
• Életminőséget döntően befolyásoló tünetek
• Krónikus esetek sajátosságai negatívan befolyásolják a végeredményt
• A poszttraumás esetek kezelési eredményei protézissel elmaradnak az 

akut fázisban elvégzett beültetésektől
• Magas szövődmény ráta



Bevezetés

• COVID-19 pandémia- új kihívás a a mozgásszervi sebészetben
• Megváltozott indikációk (1. hullám!!!)
• Konzervatív > műtéti
• Főként az idősebb korosztály érintett
• Korábbinál több alul kezelt eset



Betegvizsgálat a rendelőben

• Anamnézis
• Tapintás (kóros mozgathatóság, duzzanat)
• ROM
• Fájdalom
• ROK tesztek
• Neurológiai státusz



Diagnosztika

• 3 irányú hagyományos RTG
• Ultrahang
• CT
• MR
• ENG, EMG



Terápiás döntés- Műtét?

• Beteg igény- fájdalom v. funkció
• Általános állapot, társbetegségek
• Van-e helye további konzervatív kezelésnek
• Általában csak protézis jön szóba
• Korrekt tájékoztatás-várható eredmény!!!!! 



Terápiás döntés- Milyen műtét?

1. Lágyrészek állapota? (ROK- ínak folytonossága, izom atrófia)
2. Csontállomány minősége?
3. Proximális humerus anatómia torzulásának mértéke?
4. Van-e csontos összeköttetés a diafízis és a tuberculum maius

között?
5. Hol van a tuberculum maius?



Hol van a tuberculum maius?

Boileau, 1999

1. Kategória

2. Kategória



1. típus

• Intrakapszuláris, varus vagy 
valgus beékelt törések
• Mechanizmus: medio-lat. 

kompresszió 
• Szár és tub. mai. között nincs 

lényeges elmozdulás
• Nincs szükség tub. mai. OT-ra!



2. típus

• Inveterált elülső és hátsó ficamok, 
ficamos törések (intrakapszuláris!)
• Mechanizmus: antero-posterior

kompresszió
• Hátsó ficam esetén gyakran nem 

kerül felismerésre primer ellátás 
során
• Szár és tub. mai. között nincs 

lényeges elmozdulás
• Nincs szükség tub. mai. OT-ra!



3. típus

• Extrakapszuláris
• Sebészi nyak álízületek
• Mechanizmus: rotáció, transzláció
• Korábbi elégtelen műtéti rögzítés vagy 

rosszul indikált konzervatív kezelés
• Szár és fej valamint a tub. mai. között 

nincs összeköttetés 
• Protézis esetén tub. mai. OT 

szükséges 



4. típus

• Extrakapszuláris
• A fej nem ékelődik be, így a tuberculum

nagy elmozdulással rögzülnek a szárhoz
• Mechanizmus: kompressziós, rotációs és 

nyíró erők
• Általában nagy elmozdulással járó 4 rész 

törések után alakul ki
• Tub. mai. OT általában szükséges  



Tuberculum maius OT?
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Mit várhatunk?

1999
• 71 poszttraumás eset, prospektív

• Anatómiás hemiarthroplasztika v. TSA

• 1-2. típus esetén szignifikánsan jobb funkcionális 
eredményt és fájdalomcsökkenés

• Tub. mai. OT volt a fő különbség!!!!!



• 203 poszttraumás eset, retrospektív, 
multicenter study

• Hemiarthroplasztika v. TSA 
• 1-2. típus esetén szignifikánsan jobb 

aktív elevatió és Constant score
javulás

• Különbség az tub. mai. OT!!!!



Boileau- Fracture sequelae 2006
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1. típus

valgus varus

Moineau, 2015



2. típus



3. típus



4. típus



Konzervatív > elégtelen OS



Mit várhatunk?

• Általános elégedettség: 15-72%
• Fájdalomcsillapítás: 85%
• Flexió: 110°
• Kirotáció: 20°
• Szövődmény ráta: 20-48%
• Revíziós ráta: 3,5-35%



Összefoglalás

• Proximális humerus poszttraumás deformitásai komoly kihívást jelentenek
• Covid-19 pandémia hatására az ilyen esetek előfordulás megnőtt
• Terápiás döntés komoly megfontolást igényel
• Nagyon fontos a korrekt betegtájékoztatás
• Korrekt radiológiai besorolásà könnyű terápiás döntés (Boileau)
• A fájdalom és funkció szempontjából kiemelt jelentősége van a tuberculum OT-

nak anatómiás protézisesetén
• 1. és 2. típus esetén anatómiás hemi- totál protézis az elsődleges választás
• 3. típus à struktúrális csont graft+lemez
• 4. típus à Reverz protézis


