
Dr. Gloviczki Balázs
Balatonfenyves 2021.08.31.

Az ambulancián – akut ellátás

Az ügyeletvezető biztosan tudja (marad vagy megy?)



Van ma értelme a transthoracalis röntgennek?

Nincs.  

Régebben sem volt értelme.
(és nem is lesz)



Inspectio

Anamnesis

Fizikális vizsgálat

Eszközös vizsgálat



Inspectio
Saját lábán vagy hozzák

Külsérelmi nyom (háton!)

Milyen helyzetben van a kar

Rögzítés
Pierre-Joseph Desault 

(1738 –1795)



Anamnézis
Életkor (nem)
Egyéb betegségek
Aktivitás
Időzítés



Fizikális vizsgálat

KÉM
n. axillaris
n. radialis
AC
scapula



Eszközös vizsgálat
Rtg: 2 irányból minimum

CT: ha van kérdés
1. nem látjuk pontosan a törést (fejtörés, glenoid)
2. protézis tervezéshez

Mit kell látni?
1. fej helyzete: valgus, varus, medialis hinge
2. tuberculumok helyzete: axiális rtg kell



Coronalis erőpár

Delta + Supraspinatus együtt abductio
Az abdukált kart együtt centralizálják a glenoid felé
 + ssp caudal felé



Horizontális erőpár

Subscapularis:   berotáció
Infraspinatus, teres minor:   kirotáció 

Amíg a kettő egyensúlyban: az izület centrált



P. Boileau 

Nem a csontok helyzete a lényeg hanem az 
izmoké

Horizontális erők lényeges szerepe

Erőpárok miatt a tuberculumok rögzítése a 
legfontosabb



Egg shell theory (R. Hertel)

Tuberculumok jó helyen                fej sem tud máshol lenni, mint jó helyen



redukció

retenció

vérellátás

osteopenia 



retenció, redukció
instabilitás jelei

Varus deformitás

Medialis megtámasztás hiánya

Osteoporózis

Darabosság (kis felszínek)

Head split törés



retenció, redukció 
Hertel rtg kritériumok

Metaphysealis darab a fejen > 8mm

Medialis hinge érintettsége 
< 2mm elmozdulás 



Fej vérellátása

Quantitative Assessment of the Vascularity of the Proximal Part of the Humerus

Carolyn M. Hettrich; Sreevathsa Boraiah; Jonathan P. Dyke; Andrew Neviaser; David L. Helfet; Dean G. Lorich
The Journal of Bone & Joint Surgery. 92(4):943–948, APR 2010

vérellátás



DTI: Deltoid Tuberosity Index 
(Spross index)

Synthesis:     DTI > 1.4
        65 év alatt

osteopenia





meg kell operálni?

jobb várható funkció, kisebb fájdalom, mint konzervatív kezelésnél 

szintézis
fiatal = életkor - aktivitás - rehabilitálhatóság - osteopenia
reponálható + retineálható =  fej törés/ficam -medialis hinge - tuberculumok - vérellátás - osteopenia

protézis
fiatal = operálható - rehabilitálható
jobb a várható funkció, mint konzervatív kezelésnél
általában a fájdalom a döntő - ha kérdéses, inkább várjunk 2-3 hetet
reverz 65 év felett



meg kell operálni

sürgős

ficam
ér-idegsérülés 1-2 héten belül

keressünk szakembert

halasztható

protézis



fájdalom

funkció

nem sürgős




