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I. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK

1.1. Bevezetés

Az utóbbi időben jelentősen emelkedett az olyan betegek száma, akik a perinatális 

időszakban elszenvedett agyi hypoxia miatt mozgásszervrendszeri betegségben 

szenvednek. Ennek egyik fő oka lehet a tudomány fejlődése következtében kialakult 

csecsemő intenzív ellátás, amely az életfunkciókat rendezni, korrigálni tudja, 

azonban az agyi károsodásokat kivédeni nem képes.
Meglátásom szerint az ilyen betegek mozgásszervrendszeri elváltozásainak kutatása 

nem tartozik a szívesen választott tudományos profilok közé sem Magyarországon, 

sem a világban. Ezért választottam doktori értekezésem témájának az idiopathiás 

cerebralis paresist (ICP).

1.2. Célkitűzések

A következő részterületeket szerettem volna alaposabban megismerni:

1.2.1. A spasticus felsővégtag
Szakmai pályafutásom során különösen érdekelt a kézsebészet, ehhez kapcsolódóan 

a spasticus felső végtagon elvégezhető műtéti eljárásokat is tanulmányoztam. Eddigi 

műtéti eredményeinket vizsgáltam felül a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően, 

illetve olyan lehetséges módosításokkal is próbálkoztam, melyek pontosabbá tehetik 

a végleges értékelést.

1.2.2. A musculus iliopsoas
A musculus iliopsoas és inának szerepe, lefutása a csípőízületi elváltozások 

fenntartásában jelentős. Ennek noninvazív ultrahangos elemzését a funkció 

megismerése érdekében tűztem ki célul. Napjainkig még a normál iliopsoas 

ultrahangos anatómiájáról sem jelent meg túl sok közlemény, nem is beszélve a 

spasticus iliopsoas izom ultrahangos anatómiájáról, lefutásáról, tömegi, vagy 

szerkezeti elváltozásáról. A tenotómiák után létrejött anatómiai szituációk (ín 

újraletapadás, izomszerkezet változás stb.) bemutatását is fontosnak tartottam.
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1.2.3. A spasticus izmok kalorimetriája
Alapkutatásként a klinikán már működő kalorimetriás vizsgálatot választottam, 

feltételezve, hogy a különböző izomcsoportok specifikusan és reprodukálhatóan 

eltérő eredményeket mutatnak. Fel kívántam állítani a normál, a spasticus valamint a 

(választott kórképhez közel álló) dongalábas izmok kalorimetriás standardjait, 

melyek leírása -  ismereteim szerint - a nemzetközi irodalomban még nem történt 

meg.
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II. AZ INFANTILIS CEREBRALIS PARESIS KÓROKTANA

II. 1. Történeti áttekintés

Az 1860-as években egy angol sebész, William Little írta le elsőként azt a rejtélyes 

betegséget, amely a csecsemők első életévében merev, spasticus izomzatot okoz az 

alsó, illetve kevésbé gyakran a felső végtagokban (7, 9, 53, 56). Ez az elváltozás - 

amely mint Little-kór vált ismertté - a spasticus diplégia, mely lényegében csak 

egyike az akaratlagos mozgáskontrollt befolyásoló számos betegségnek, melyet ma 

összefoglalóan cerebrális paresisnek nevezünk. Ezek a gyerekek nehézkesen tudnak 

járni és fogni. Ráadásul mialatt felnőnek, bár (neurológiai) állapotuk lényegében nem 

változik, kortársaikhoz képest lemaradásuk egyre kifejezettebbé válik. Régebben úgy 

látszott, hogy az érintett gyermekek nagy része komplikált szüléssel jött a világra, 

ezért Little úgy vélte, hogy az állapotot a szülés alatti oxigén hiány okozza, károsítva 

a mozgáskoordinációért felelős érzékeny agyszövetet. 1897-ben a híres pszichiáter, 

Sigmund Freud szembefordult Little véleményével (1). Felismerte, hogy a cerebrális 

paresis gyakran jár együtt olyan más problémákkal is, mint az oligofrénia vagy 

convulsiok. Freud úgy gondolta, hogy az elváltozás a magzati agyat fejlődésében 

károsítja, és a magzati fejlődést kórosan befolyásoló erők mellett a nehéz szülés 

csupán a szindróma része.

Az 1980-as években a NINDS (National Institute of Neurogical Disorders and 

Stroke) széles vizsgálata bizonyította be, hogy az eseteknek csak mintegy 10 %-ában 

lehet szülési komplikációkat kimutatni (37). A cerebrális bénulás legfőbb okát 

azonban nem sikerült megtalálni. Szintén ebben az időben következett be jelentős 

változás a cerebrális paresis diagnózisában és terápiájában. A cerebrális paresis korai 

életkorban való felismerése jóval előnyösebb lehetőségeket ad képességeik 

maximális kifejlődése szempontjából a gyermekeknek.
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II.2. A cerebrális paresis definíciói a

A cerebrális paresis gyűjtőfogalom a motorúim számos rendellenességének leírására 

(4, 53, 56). Ide sorolhatók az első életévekben (definíció szerint 5 éves kor előtt) 

jelentkező krónikus, de az évek során (neurológiailag) nem progrediáló elváltozások, 

ahol az agy motoros régióinak (cerebrális) fejlődési rendellenessége vagy károsodása 

következtében nincs megfelelő kontroll a test mozgásaiban és a test tartásában 

(paresis). Nem sorolhatók ide a közvetlenül a perifériás idegeket vagy az izmokat 

érintő kórfolyamatok. A klinikai kép megjelenése személyenként különböző. Egy 

cerebrális paresises személynek nehézségei lehetnek a finommozgások területén (pl.: 

írás), vagy az eszközhasználatban (pl.: ollóval vágás), problémái lehetnek a járásban 

vagy egyensúlyának fenntartásában, esetleg akaratlan mozgásai jelentkezhetnek (pl.: 

tremor), továbbá a betegek egy részénél oligofrénia, convulsio társulása is 

megfigyelhető (1, 43, 52). Másrészt változó a betegség kifejeződésének erőssége. A 

betegek nem ugyanazzal az eséllyel indulnak: amíg az egyik gyermek lényegében 

mozgásképtelen és egész életében ápolásra szorul, addig a másik legfeljebb ügyetlen 

és nem igényel semmiféle speciális ellátást.
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11.3. Epidemiológia

A betegség becsült gyakorisága 2-4 %o. Little 140 évvel ezelőtt elsődleges okaként 

szülési traumát, asphyxiát, koraszülöttséget gyanított. Úgy vélte, a javuló szülészeti 

ellátás jelentősen csökkentené a betegség gyakoriságát. Az elmúlt két-három 

évtizedben igen nagy fejlődésnek induló szülészeti és neonatológiai intenzív ellátás 

ellenére a betegség incidenciája (élveszülöttekre vetített új esetszám) lényegében 

nem változott (4,27, 35).
A perinatális ellátás fejlődésével ugyanakkor a koraszülöttek, kis súlyú újszülöttek, a 

komplikált szülésekkel világra jött asphyxiás újszülöttek nagyobb túlélési aránya 

miatt nőtt a megbetegedések száma, prevalenciája (populációs gyakoriság). A 

koraszülött és kis súlyú újszülött populációban ez a gyakoriság hozzávetőleg 1 %. 

Hazánkban a betegek hivatalos regisztrálását a Nemzetközi Pető Intézet végzi (35). 

A bejelentési kötelezettség megszűnésével az adatok azonban csak korlátozott 

értékűek, így az utóbbi években tapasztalható csökkenés az incidenciában (1. sz 

ábra) csak látszólagos.

—

A cerebrális parézis gyakoriságának alakulása 
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1. ábra A cerebrális paresis gyakorisága
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II.4. Etiológia

A cerebrális paresis egy betegségcsoport, egymással részben összefüggő, részben 

eltérő okokkal. Egy-egy individuális eset okának vizsgálatakor mindig figyelembe 

kell venni a beteg és az anya anamnézisét, a betegség kezdetét, a cerebrális paresis 

típusát (38, 53, 34).

11.4.1. A cerebrális paresis prenatális okai
1. infekció a terhesség alatt: rubeola, cytomegalovirus (CMV), toxoplasmozis

2. fejlődési rendellenesség

3. icterus: az extrapiramidális (pl.: athetoid, dystoniás) típusok hátterében főleg 

a basalis ganglionokat károsító magicterus figyelhető meg (például Rh 

incompatibilitás kapcsán)
4. placenta elégtelenség, melynek oka lehet: toxaemia, diabetes mellitus, 

tapadási rendellenességek. Következményei: nutritív, respiratorikus, endokrin 

funkciók károsodása miatt koraszülöttség, dysmaturitás, intrauterin asphyxia

11.4.2. A cerebrális paresis terhesség alatti okai
Az intrapartum esetek kialakulásában két tényező játszik döntő szerepet:

1. oxigénhiány

2. traumás károsodás

A rendellenes méhtevékenység, a szülőcsatorna téraránytalansága, a fekvés, tartás, 

beilleszkedés, forgás rendellenességei, a köldökzsinór, placenta, burok elváltozásai 

elhúzódó, asphyxiát okozó és/vagy traumatizáló szüléshez vezetnek. Különösen 

veszélyeztetettek rosszabb adaptációs készségük miatt a koraszülöttek (<37 hét), a 

kis súlyú újszülöttek (<2500g), és a dysmaturus újszülöttek. Az okok közül az 

asphyxia azonban az összes esetnek csak 10-15 %-ában mutatható ki. (Alacsony 

Apgar érték mellett is gyakori a későbbi negatív neurológiai státusz, ugyanakkor jó 

Apgar pontokkal értékelteken is megfigyelhető az infantilis cerebrális paresis 

kialakulása.)
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II.4.3. A cerebralis paresis postnatális okai
Az esetek hozzávetőleg 10-20 %-a postnatális, azaz szerzett. Az ilyen esetek 

hátterében az első néhány hónapban vagy évben bekövetkező központi idegrendszeri 

károsodás áll:
1. infekciók: meningitis, encephalitis, sepsis

2. traumás károsodás: közlekedési baleset, magasból leesés, szülői bántalmazás

3. tumoros elváltozások okozta közvetlen és közvetett hatások:
a. közvetlen: lokális destrukció, károsodott vér-agy gát miatti perifokális 

ödéma
b. közvetett: hemodinamikai zavarok, tömegeltolódás okozta hemiatio-, 

liquorkeringési zavar miatti hydrocephalus

4. toxikus ártalmak: nehézfémsók, vegyszerek, szerves oldószerek, gyógyszerek

5. metabolikus ártalmak: általában veleszületett, genetikai károsodás, de 

gyakran csak a későbbi életkorban manifesztálódik (pl.: fenilketonuria)

II.5. Rizikófaktorok

Az etiológia fejezetben lényegében minden fontosabb tényező megemlítésre 

került. A rizikófaktorok rövid összefoglalása (27):

1. komplikált szülés

2. patológiás terhesség

3. bármely fejlődési rendellenesség

4. alacsony Apgar érték

5. alacsony testsúly, többesterhesség vagy alacsony terhességi kor
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II.6. Patogenezis

Bármilyen etiológiai tényező idézze is elő a cerebrális paresist, a következménye 

azonos: centrális (felső) motoneuron károsodás. A corticospinalis (piramis) pálya 

rostjai a primer motoros mezőből (Br4), a supplementer motoros areából és a 

premotoros mezőből indulnak ki (Bró), így a rostoknak csak mintegy 40 %-a 

származik közvetlenül a primer motoros területről (21, 52).
A primer motoros kéreg érintettsége önmagában petyhüdt bénulást okozna. A felső 

motoneuron szindrómában megfigyelhető spasmusért egyfelől a premotoros és/vagy 

supplementer motoros területek egyidejű károsodása, másfelől a proprioceptív reflex 

tónusszabályzó szerepe felelős. A piramis pálya rostjai 10 %-ban közvetlenül a 

perifériás motoneuronokon, 90 %-ban pedig a gátló interneuronok rendszerén 

végződnek. A centrális gátló funkció kiesése és a gerincvelői szabályozás épsége 

együttesen idézi elő a spasmust.
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IL7. A cerebrális paresis típusai

A Little által leírt spasticus diplegia csak egyike a cerebrális paresis számos 

megjelenési formájának. Ma a betegségcsoportot több szempont szerint osztályozzuk 

(2. sz. ábra):

II.7.1. Az izommozgás és testtartás megjelenése alapján
1. Spasticus típusú az esetek 70-80 %-a

2. Athetoid típusú az esetek 10-20 %-a, gyakran dystonia is kíséri

3. Ataxiás típusú az esetek 5-10 %-a

4. Kevert, általában spastieus-athetoid típusú

5. Ritka formák: rigid, tremoros, atóniás

2. ábra A cerebrális paresis fő típusai

II.7.2. Az érintett végtagok topográfiája alapján
1. mono-

2. hemi-

3. para-

4. quadriplégia
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11.7.3. A motoros képesség, a mozgáskorlátozottság foka szerint
Az izomzat gyengesége (paresis) és a teljes bénultság (plegia) között széles spektrum 

található. A bénultság fokának kvantitatív megítélése a British Medical Research 

Council skálája szerint (33):

5 = teljes mozgás
4 = végtagmozgás kis ellenállással szemben 

3 = végtagmozgás a gravitációs erővel szemben (emelés)

2 = végtagmozgás a gravitációs erő kikapcsolása esetén 

1 = látható izomrángás (kontrakció), mozgás nélkül 

0 = teljes bénulás

11.7.4. Etiológiai szerint
1. (időrendben) prenatalisan, intrapartum, postnatalisan kialakuló

2. (ok szerint) infekció a terhesség alatt, szülés után, anoxia, trauma; genetikai, 

fejlődési rendellenesség, tumor, toxikus ártalom, metabolikus eltérés, placenta 

elégtelenség, hypoxia a szülés során, központi idegrendszer ischaemia, icterus

11.7.5. Egyéb társuló zavarok megléte szerint
Oligofrénia - szellemi fejlődésben való elmaradás, amely már a születést követő első 

években megnyilvánul.

Epilepsia - rohamszerűen jelentkező, majdnem mindig eszméletvesztéssel járó, kóros 

agyi izgalmi állapot, amit esetleg egyéb rohamszerű motoros, érző vagy vegetatív 

jelenségek kísérnek.
Magatartás zavar - visszatérő és tartós disszociális, agresszív vagy dacos magatartási 

séma. A viselkedés egészen a kornak megfelelő szociális áthágásokhoz vezethet, 

sokkal súlyosabb lehet, mint egy hagyományos gyermekcsíny és hat hónapnál 

hosszabb ideig tart.

Látás, hallás zavarai (lásd részletesen H.9.).
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IL8. Klinikai tünetek

II.8.1. Spasticus típus
Az érintett oldalon a spontán mozgások csökkennek, a korspecifikus mozgásminták 

késnek. A végtag növekedésében elmarad, főleg ellenoldali parietális lebeny 

érintettség esetén. A primitív reflexek perzisztálnak, a kóros reflexek (piramis jelek) 

kiválthatóak. Spasmus jön létre, contractura, inaktivitásos atrophia alakul ki. A felső 

végtagon könyökízületi flexió, alkari pronatio, csuklóízületi flexió, az ujjak flexiója, 

TIP (thumb in palm = hüvelyk a tenyérben) deformitás (3. ábra) alakul ki. Az alsó 

végtagon csípőízületi flexiós, addukciós, berotációs, térdízületi flexiós contractura 

mellett a láb equinus tartása jön létre jellemzően. Később diszharmonikus mozgások 

is megfigyelhetők: ügyetlenség a kézhasználatban, hajlított, egymáshoz szorított 

térdekkel, lábujjhegyen járás (10, 33, 41, 42, 50).

3. ábra Típusos spasticus mintázat a felső végtagon

II.8.2. Athetoid, vagy tág értelemben extrapiramidális típus
1. Athetoid típusú az esetek 10-20 %-a. Akaratlan, szabálytalan, lassú, disztális 

túlsúlyú mozgástöbblet az antagonisták ellenállásával szemben. Az ízületek 

túlfeszítettek, gyakran subluxálódnak-luxálódnak.

2. Dystoniás típus: akaratlan, viszonylag sokáig tartó tónusos összehúzódás egy 

izomban, vagy izomcsoportban az antagonista izmok ellenállásával szemben, 

gyakran az athetoid típussal kombináltan.
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II.8.3. Ataxiás típus
A motoros fejlődés cerebelláris szinten késik, elmarad. Bizonytalanok, nem a 

megfelelő időben, nem a megfelelő erővel, pontossággal méretezettek a mozgások. 

Az izmok nem egyszerre, vagy nem a megfelelő harmonikus sorrendben működnek 

(ataxia). A végtagok ügyességi mozgásának, fmommozgásának, a törzs 

egyensúlyának zavara; proprioceptív jellegű zavar (csökkent tónus, erő, 

mélyreflexek, mely érzékelés); intenciós tremor figyelhető meg.

II.9. Kísérő megbetegedések
Habár a cerebrális paresisben elsősorban az agyi, motoros funkcióért felelős területek 

sérültek, természetesen más speciális funkciókat tartalmazó területek (4. ábra) is 

érintettek lehetnek ugyanazon patológiai folyamat részeként, illetve károsodott lehet 

a központi idegrendszer egésze (37).

Motoros mező Hallómező

Asszociációs mozgató mező A s s z o c i á c i ó s h a 11 ó m e z ő

Érző mező

Asszociációs érző mező

Látómező

Asszociációs látómező

4. ábra A cerebrális paresisben érintett agyterületek
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A cerebrális paresishez leggyakrabban társult elváltozások:

11.9.1. Oligofrénia
A betegek nagyjából három egyenlő csoportra oszthatók:

1. Normális intellektusú (IQ >70).

2. Enyhe értelmi károsodású (IQ 70-50).

3. Súlyosan értelmi fogyatékos (IQ <50).

Ez utóbbi leggyakrabban a spasticus quadriplégiás és kevert esetekben figyelhető 

meg.

11.9.2. Epilepsia
Különböző formái (akár generalizált, akár fokális) a betegek több mint a felében 

megfigyelhetők, ugyancsak gyakrabban a spasticus esetekben.

11.9.3. Növekedési zavar
Főként a közepes-súlyos elváltozásokban figyelhető meg. Oka, részben táplálási 

nehézségből fakadó malnutríció, részben a növekedésért, fejlődésért felelős agyi 

központok károsodása. Csecsemőkorban a nem megfelelő súlygyarapodás, 

gyermekkorban növekedésbeni elmaradás, serdülőkorban a szexuális fejlődés hiánya 

jellemzi. A cerebrális paresis által érintett végtagok, izmok gyakran maradnak el a 

növekedésben, fejlődésben. Különösen jól megfigyelhető ez a spasticus hemiplégia 

eseteiben, ahol az érintett végtag sem ütemében, sem mértékében nem követi az ép 

oldal fejlődését. Ez a méretbeli eltérés csak részben magyarázható a végtag 

használatának hiányával, valószínűleg a normális növekedésért felelős komplex 

folyamatok, speciális területek is károsodtak (parietális subdomináns féltekei 

érintettség - testsémazavar) (53).

11.9.4. Károsodott látás
Nagy számban fordul elő, oka lehet:

1. strabizmus: a szemmozgató izmok érintettsége (lényegében a szemmozgató 

pályák centrális károsodása)

2. hemianopsia különböző típusai (a látómezők és pályák károsodása)
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11.9.5. Gnosztikus károsodások
1. Frontális domináns féltekei terület —> motoros-Broca aphasia
2. Temporális domináns féltekei kéreg —► szenzoros-Wernicke aphasia; 

acusticus agnosia
3. Temporális subdomináns féltekei kéreg —> ellenoldali testfél elidegenedés

4. Occipitális lebeny subdomináns félteke —> visualis agnosia

5. Parietális lebeny subdomináns félteke —> autotop-agnosia; astereognosia

11.9.6. Szaliváció
Oka a garat, száj, nyelv izomzatának károsodott kontrollja, következménye a 

bőrirritáción túl a gyermek szociális izolációja.

11.9.7. lnkontinencia
Bármely típusa előfordulhat.

11.10. A diagnózis jelentősége

II.10.1 Anamnézis
Személyes és anyai anamnézis - a terhesség, a szülés körülményei tisztázandóak. A 

korai felismerés fontossága ellenére az infantilis cerebrális paresis csecsemőkorban 

ritkán kerül felismerésre, így terhelő anamnézis esetén fontos a rendszeres követés.

II. 10.2. Fizikális vizsgálat
Primitív reflexek perzisztálása, kóros reflexek jelenléte, mozgásfejlődésben való 

visszamaradottság, szokatlan testtartás, korai kézdominancia, spazmus, kontraktúrák.

II. 10.3. Mozgásminták
Az értelmi és/vagy mozgáskárosodás korai szűrése érdekében fontos a fejlődés főbb 

állomásainak, és azok átlagos megjelenési idejének ismerete. Átlagos gyermek 

azonban nincs, a mozgásfejlődésben, a környezeti ingerekre adott válaszokban nagy 

egyéni különbségekkel kell számolni. Nagyok az időbeli eltérések, tágak azok az 

időintervallumok, amelyeket még normálisnak lehet tekinteni. A mozgásfejlődés 

jóval a születés előtt, már 7-8 hetes magzati korban megkezdődik és nagyjából a 

születést követő 15 hónapos korig minden alapvető mozgásforma kialakul.
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A fejlődés lényegében három összehangolt folyamatból áll: a primitív reflexek 

integrálódásából, az egyensúlyi és kitámasztási reakciók kialakulásából, valamint az 

extenzorok és flexorok közötti egyensúly kialakulásából.

Az 1. táblázat néhány jellegzetes primitív reflex időbeliségét mutatja hónapokban. 

Cerebrális paresis esetén vagy perzisztálásuk, vagy megkésésük fordul elő. 

Fogó-reflex: a reflexműködés addig tart, amíg a látás és a kézmozgás el nem éri azt a 

rendezett szintet, amelyen a gyermek már fogni tud.
Moro-reflex: hangos zaj vagy a zuhanás érzetének hatására lép működésbe 

(megriadási-reflex). Az újszülött kinyújtja lábait, kaijait és ujjait, begörbíti a hátát és 

hátraveti a fejét, majd visszahúzza a karjait a mellére, kezeit Ökölbe szorítva. 

Aszimmetrikus tónusos nyaki reflex: ha a hanyatt fekvő újszülött oldalra fordítja a 

fejét, azon az oldalon reflexesen kinyújtja a kaiját, míg a másikat behajlítja. Amíg ez 

a reflex fönnáll, a baba nem tud megfordulni, forogni, gurulni, mivel kinyújtott keze 

megakadályozza ebben. Amint idegrendszere elér arra a fejlettségi szintre, ahol ez a 

reflex megszűnik, szabaddá válik az út a bonyolultabb mozgásformák előtt. 

Landau-reflex: ha a hanyatt fekvő újszülött fejét passzívan előre hajlítjuk, az 

újszülött teste is reflexesen előre hajlik.

Reflexminta: Jelenléte (hó): Kóros elváltozása:

Fogó-reflex 0-4 fokozott, perzisztáló

Moro-reflex 0-7 perzisztáló

Aszimmetrikus tónusos 0-6 fokozott, perzisztáló

nyaki reflex

Landau-reflex 4-18 hiányzó, késő, perzisztáló

1. táblázat A primitív reflexek ideje
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A 2. táblázat néhány jellegzetes finommozgás időbeliségét mutatja. Cerebrális 

paresis esetén e mozgásminták megkésve jelentkeznek, pontatlanul kivitelezettek, 

ügyetlenek. A túl korai kézdominancia ellenoldali látens paresis jele lehet.

Kialakulás (hó):

Fogóreflex, domináló flexiós tónus 0-3

Szándékos fogás a fogóreflex eltűnésével, a karok fokozott 

használata a csökkenő flexiós tónus miatt

2-3

Az aszimmetrikus tónusos nyaki reflex integrálódása után a 

kezek a középvonalban, játék a kezekkel

3-4

Egyre tökéletesedő tárgyfogás, kezdetben kettő, majd egy kézzel, 

ulnáris tenyérfogással

4-6

Hüvelyk oppozíció kialakulása 6-8

Apró tárgyak felvétele éretlen csípőfogással (a hüvelyk és a 

mutatóujj oldala)

8-9

Szándékos elengedés, érett csípőfogás 9-12

Kezesség kialakulása 36-48

2. táblázat A finom mozgások ideje

A 3. táblázat néhány jellegzetes nagymozgás időbeliségét mutatja hónapokban. A 

cerebrális paresis eseteiben ezen mozgásminták megkésve jelentkeznek.

Megjelenése (hó):

fej megtartás, nyaki extensio 2-3

oldalra fordulás 4-5

hasra fordulás 5-6

kúszás 9-11

mászás 10-13

kapaszkodva felállás 11-14

kapaszkodva lépegetés 12-14

szabadon állás 14-17

járás 15-18

lépcsőzés váltott lábbal 27-30

3. táblázat A nagymozgások ideje
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A szülőknek gyakran már „első látásra" feltűnik, hogy gyermekük motoros fejlődése 

nem megfelelő, megkésve éri el a fejlődés egyes mérföldköveit. Az első hetekben, 

vagy akár az első félévben is izomlazaság állhat fent. Ezután váltakozó jellegű, a 
külső ingerekre vagy a testhelyzetváltozásra kialakuló tónusfokozódás szakasza 

figyelhető meg, ez több hónapon keresztül tarthat, majd ezt követi a tulajdonképpeni 

spaszticitás. Más esetekben spaszticitással vagy anélkül jelentkező extrapiramidális 

tünetek (athetosis, chorea, choreoathetosis, dystonia, tremor), vagy cerebelláris 

tünetek (ataxia), és az esetlegesen társuló epilepszia esetén convulsiók figyelhetők 

meg. Többé-kevésbé kifejezett agnosiás, apraxiás tünetek általában jelen vannak, 

melyek a térbeli tájékozódás, a testséma, a finommozgások zavaraihoz vezetnek. 

Mindez nem csak diagnosztikai szempontból fontos, hanem terápiás 

következményei, céljai is vannak, hiszen a csecsemő a saját mozgásán keresztül 

fejlődik, gondolkodik, ismeri meg környezetét (4, 10, 27, 53).

II. 10.4. Kiegészítő vizsgálatok
1. Képalkotó vizsgálatok (CT, MR, UH)

2. EEG felvételek

3. Intelligencia teszt

4. Szemészeti, fül-orr-gégészeti vizsgálat

11.11. Differenciáldiagnózis

Elsősorban a különböző herediter neuropathiák és myopathiák jönnek számításba 

differenciáldiagnosztikai szempontból. Az infantilis cerebralis paresissel összevetve 

a legfontosabb különbségek a következők:

1. progrediáló j elleg

2. perifériás típusú (petyhüdt) bénulás

3. jellegzetes EMG eltérés
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11.12, Konzervatív terápia

Az infantilis cerebralis paresis egész életre szóló állapot, így a terápiás cél a beteg 

maximális önállóságának, illetve önellátásának biztosítása az adott motoros és társult 

egyéb hiányosságok határain belül. A központi idegrendszeri sérülések külső 

megjelenésükben jelentősen különböznek. A kognitív, motoros, szenzoros deficitek 

kombinációi nehezítik az egyszerű kategorizálást. A megfelelő terápia kiválasztása 

reális értékelést, átfogó kivizsgálást és tervezést igényel. Ugyanilyen fontos a kezelés 

eredményeinek reprodukálható, összehasonlítható felmérése is (21, 24).

II. 12.1. Családi háttér
A gyógyulás érdekében szükséges a helyes szülői hozzáállás elősegítése, szakmai, 

lelki támogatása.

II. 12.2. Szociális környezet
Ha a testi-szellemi károsodás nem túl nagy, megfelelő óvoda, iskola kiválasztása, 

jelentős fogyatékosság esetén speciális iskolák igénybevétele szükséges.

II. 12.3. Speciális szakterületek
Az ortopédián túl, neurológia, idegsebészet, szemészet, fül-orr-gégészet, pszichiátria 

segítheti a javulást.

II.12.4. Gyógyszeres terápiás lehetőségek
1. anticonvulsív szerek: epilepszia társulása esetén, annak típusától függően 

adhatók (21).

2. izomrelaxánsok: elsősorban a műtéti beavatkozásokat megelőző vagy azokat 

követő rövid periódusban adhatók. Sajnos jelentősek a hosszú távú szedésből 

eredő mellékhatásaik, valamint nem pontosan ismertek a fejlődő 

idegrendszerre kifejtett mellékhatásaik (24, 44, 57, 61).

3. Dantrolen: a harántcsíkolt izom szarkoplazmatikus retikulumából történő 

Ca2+ ion felszabadulás gátlásával az excitációs és kontrakciós folyamatot 

szétválasztja. Ez a hatás a harántcsíkolt izom vonatkozásában többé-kevésbé
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specifikus, hatása a szívizomzatra és a simaizomzatra nem számottevő. A 

kezelést általában 25 mg adaggal kezdik, és a tolerabilitástól függően 

maximum 4-szer 100 mg dózisra emelik. Mellékhatásként jelentős 

hepatotoxicitás, általános izomgyengeség léphet fel (21).

4. Baclofen: GABA agonista (Gamma-aminobutyric acid - a legfontosabb gátló 

neurotransmitter a gerincesek központi idegrendszerében), a gerincvelői 

mono- és poliszinaptikus reflexet gátolja. A kezelés általában 2-szer 5-10 mg 

adaggal kezdődik. A toleranciától függően maximum napi 80 mg-ra emelik. 

Mellékhatásként hipotenzió-kollapszus jelentkezhet. Az intratecalis baclofen 

terápia eddigi alkalmazása során nagyon jó eredményeket adott (44, 24).

5. Diazepam: BZD (Benzodiazepin - görcsoldó, izomrelaxáns hatású

gyógyszer), GABA receptor agonista, a GABA hatását fokozza a BZD- 

GABA-Cfcsatorna komplexen (21).

6. A perifériás izomrelaxánsok és helyi érzéstelenítők elsősorban diagnosztikai 

célokat szolgálnak.

7. Botulinum A-toxin (BTA): a Clostridium botulinum által termelt toxin gátolja 

az acetilcholin idegvégződésekből történő felszabadulását. Az A-toxin 

szelektíven csak a neuromuscularis junctióban hat. Annak ellenére, hogy az 

egyik leghalálosabb méreg, kis dózisban közvetlenül a megfelelő izomzatba 

adva nincs tényleges szisztémás mellékhatása. Ma leggyakrabban és 

rutinszerűen a plasztikai sebészetben alkalmazzák. Maximálisan adható 

dózisa 10-12 MU/kg (Mouse Unit). Cerebrális paresises esetekben való 

alkalmazása terápiás céllal elsősorban akkor javasolható, ha szelektíven 

érintett legfeljebb 2-3 izomcsoport. Ennek megfelelően rendszerint kettő vagy 

három izomcsoportba adják, hatása általában 3-6 hónapra szól. Általában a 

biceps, a pronator teres, a flexor carpi ulnaris, az adductor pollicis izmokat 

injektálják. Az izmokat egyszerűen tapintással is identifikálni lehet, de 

néhány centrumban elterjedt az EMG-vel történő beazonosítás. Az injekciót 

20-25 adagra osztva adják be. A beadást követően rendszerint 3-5 nap múlva 

jelentkezik a hatás. A terápiás hatás kialakulása után egyrészt az érintett
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izmokat nyújtják: minden héten új és új gipszöntvényt helyeznek fel elérve az 

izmok, illetve ízületek maximális nyújtási állapotát, pozícióját; másrészt 

fejlesztik a károsodott végtag funkcióját.

A teljes dózis személyenként általában 1-10 MU/kg. A 12 hónapos követési 

periódusban a BT A hatása változó eredményességű (pl.: javuló

végtagfunkció, ortopédiai műtét kiválthatósága). A felső végtagon elért 

funkcionális javulás átlagosan 25%-ban enyhe, 15%-ban közepes, 60%-ban 

jelentős. Mellékhatásokat az esetek 15 %-ában figyeltek meg: enyhe, de tartós 

fáradtságot, gyengeséget, főként a beadást követő napokban. Emellett 

allergiás reakció kialakulása, az intramuscularis injekció adása során infekció, 

illetve túladagolás lehet még ritka szövődmény (21, 57).

8. Fenollal necrosis érhető el az idegben, ha azt perineurálisan, vagy az elülső 

gyökér közelébe fecskendezik (21).

II. 12.5. Gyógytorna és fizioterápia
Célja a spaszticitás csökkentése, a kontrakturák megelőzése. Csaknem minden 

cerebralis paresises gyermek részt vesz valamilyen fizioterápián, gyógytornán vagy 

foglalkoztatási kezelésen. Az elvárás az, hogy valamilyen stimulációval a gyermek 

fejlessze segítő kezének funkcionális szintjét. A legtöbb beteg iskolaalapú vagy 

kórházalapú programban vesz részt. Célszerű volna a növekvő gyermeken az izomzat 

kiegyensúlyozatlansága miatt kialakuló kontrakturák, ízületi instabilitások 

megelőzése. Sajnos jelenleg kor vagy betegségszint szerinti kontrollcsoportos 

elemzések nem állnak rendelkezésre, így napjainkban a kontrakturák prevenciójára, a 

funkcionális használat fejlesztésére irányuló terápiák alkalmazásának mértéke és 

gyakorisága vitatott, bizonytalan.

A passzív mozgástartomány és aktív használat fejlesztő programokban 

számos esetben használnak síneket. Az egyes sínek könyökízületi extenziót, alkari 

supinatiót, csuklóízületi dorsalflexiót, ujj ízületi extensiót, hüvelyk abductiót 

biztosítanak. Ezeket a síneket éjszakára, vagy csak nappalra, esetenként egész napra 

rendelik, a hasznosság mértékét illetően korlátozottak az információk. Tisztázatlan 

például, hogy az éjszakai használat, amikor az izomtónus amúgy is csökkent, 

megelőzi-e a kontrakturákat. Ugyanakkor a nappali használat bizonyos esetekben 

(pl.: perzisztáló fogó-reflex jelenléte) a dinamikus deformitásokat (spaszticitást)
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fokozhatja (proprioceptív reflex tartós stimulálása). Ráadásul a nappali sínezés 

korlátozza a funkcionális kézhasználatot is. Leginkább a csukló, a hüvelyk és az 

ujjak éjszakai sínezése fogadható el, elsősorban a gyors növekedés periódusában, a 

fix deformitások kezelésére (21, 35).

A passzív mozgástartomány és izomerősítő terápiák hatását néhány 

központban elektromos stimulációval is fokozzák. Az elképzelés szerint az 

antagonista izmok erősítésével a deformitás foka csökkenthető, a funkcionális 

használat fokozható. Az adatok itt is korlátozottak és mérlegelendő, hogy 

hatásossága lényegében csak a használat idejéig tart, eredménye a készülék 

eltávolításával gyakorlatilag megszűnik (21).

II. 12.6. Pető-féle konduktív terápia
A Pető-féle konduktív pedagógiai módszer elsődleges célja nem szigorúan a 

mozgásfunkció javítása, hanem az önmegvalósítás és kreativitás előmozdítása. Pető 

András (1893-1967) módszere a cerebralis paresisben tapasztalható „diszfunkció” 

„ortofunkcióra" való cserélése során lényegében a központi idegrendszer reziduális 

kapacitását, flexibilitását, plaszticitását aknázza ki. Ebben a terápiás megközelítésben 

nem a mozgás passzív-mechanikus gyakorlásán, hanem a koordináció aktív 

tanulással történő reorganizációján van a hangsúly. A gyermeket vezető konduktor 

felkelti a gyermek érdeklődését, segíti, ösztönzi céljai elérésében, a helyes 

viselkedést pozitív megerősítéssel támogatja. A módszer nemcsak a mozgás, hanem 

az érzékelés, a testséma fejlesztésére is szolgál.

A gyakorlatok végzése során a teljes mozgássort a beteg által még végrehajtható kis 

elemekre bontják. A kétkezes gyakorlatokkal a két kéz összekapcsolt mozgatásakor 

az érintett végtag egyre kevésbé passzív és egyre fokozódó aktív használata valósul 

meg. Hasonló módon izmokat lazító tornát is végeznek. Az egyes mozdulatok 

kivitelezésekor a cselekvés aktív tervezése történik azáltal, hogy nemcsak látják, 

hallják, de hangos beszéddel is kísérik a feladatokat. A foglalkozások kis 

csoportokban a motiváció állandó fenntartása mellett történnek. A Nemzetközi Pető 

Intézet részben bentlakásos, részben pedig ambuláns módon foglalkozik a 

betegekkel. Az intézetben a gyerekek minden korcsoportja számára biztosított a 

megfelelő fejlesztés speciális óvodákban és iskolákban, sőt felnőtt betegeket (SM, 

Parkinson-kór, stroke) is kezelnek. Ugyanitt történik a speciális óvoda-, 

iskolapedagógusok, és a konduktorok főiskolai képzése is (35).
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11.13. Idegsebészeti megoldások
Mióta Delpech (1823) leírta a m. triceps surae meghosszabbítását cerebralis paresises 

gyermekeknél, az ortopédiai műtét lett a fő korrigáló eljárás.
Emellet az izom rigiditásának megszüntetése is távoli múltra tekint vissza, 

köszönhetően Sherrington (1898) decerebrációs állatkísérleteinek, és a Foster (1913) 

által leírt posterior rhisotomiának.

A szelektív dorsalis rhisotomia (SDR) - bár tudományos vita folyik arról, hogy 

ténylegesen mennyire szelektív ez az eljárás -  kizárólag a spasztikus izom 

proprioceptív reflexívének afferens szárát megszakító idegsebészeti technika. 

Legjelentősebb kockázata a belépő afferens rostok túlzott mértékű átmetszése, amely 

aránytalan motoros gyengeséget, érzéskiesést, valamint hólyagműködési zavarokat 

eredményezhet. Elsősorban az alsó végtag érintettsége esetén alkalmazható eljárás. 

Ha SDR alkalmazásával mérsékeljük a gyermek spaszticitását, akkor az alsó végtagi 

progresszív ortopédiai deformitások miatt végzett ortopédiai műtétek száma is 

csökkenthető. A SDR végrehajtása L2-S1 laminectomián keresztül a dorsalis 

gyökérszálak 20-80 %-os átmetszésével történik, amit a gyökérszálak direkt 

elektromos stimulációjára adott EMG válaszok alapján követnek. Az operáció után 

legalább 6 hónapig erőteljes fizikális terápiát folytatnak. Összehasonlítva a „korai" és 

a „késői" SDR hatását, mindkét esetben emelkedik az életkor előrehaladtával az 

ortopédiai műtétre szoruló gyermekek aránya. (A korai csoportban a SDR elvégzése 

2-4 éves, a késői csoportban 5-19 éves kor között történt.) Ugyanakkor a „korai" 

SDR jobban csökkenti bizonyos ortopédiai műtétek elvégzésének szükségességét. Ez 

a csökkenés két összetevőre bontható: az operációk egy része lényegében azonos 

arányban, de csak későbbi életkorban vált szükségessé a „korai" csoportnál, vagy a 

műtétek másik része ténylegesen kisebb gyakorisággal fordult elő. A műtéti típusok 

szerinti felbontásban kisebb arányú volt a „korai" csoportban az Achilles és adductor 

ín tenotomia (13, 16, 36, 45, 46, 47, 48, 50).

11.14. Ortopéd sebészi lehetőségek
Az ortopéd sebészeti terápia hármas célt szolgál. Elsősorban oldja a kontrakturákat, 

specifikusan helyreállítja az izomerők egyensúlyát, stabilizálja az ízületeket, azaz 

funkcionális javulást eredményez. Másodsorban a betegek könnyebb ápolását teszi 

lehetővé, példaként említve egy inkontinens beteg jelentős adductor spazmusának 

oldását. Harmadszor, eszétikai hatása is van.
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A sebészi beavatkozást megelőzően ki kell jelölni a lehetséges célokat, és figyelembe 

kell venni a meglévő korlátokat. A betegnek (és családjának) körültekintően kell 

fogalmazni a várható funkcionális és esztétikai javulást illetően.

Habár nincs abszolút kontraindikáció, mégis az ideális beteg 5-20 év közötti, 

intelligencia szintje 70 IQ feletti, magas motivációjú, rendelkezik valamekkora 

sensibilis képességgel, valamint közepes vagy jó kézfunkcióval, nincs athetoid vagy 

más extrapiramidális-cerebelláris tünete (10, 18, 33, 43).

II. 14.1 A sebészi beavatkozás részei
1. Az izom kiegyensúlyozatlanság (imbalance) korrekciója, a feszülő spasztikus 

izomzat meghosszabbításával (lengthening), vagy felszabadításával 

(releasing).

2. A gyenge vagy túlfeszült izmozat erősítése ín áthelyezéssel (transfer, 

rerouting), vagy tendodezissel.

3. Az ízületi kontrakturák oldása. Szükség esetén az ízület stabilizálása 

(capsulodesis, arthrodesis).

A 4. táblázat a cerebralis paresises betegek felső végtagjain előforduló tipikus 

spasztikus mintázatot és gyakoriságot mutatja:

Gyakoriság

vállízületi abductió, berotatió ritkán

könyökízületi flexió 54%

alkari pronatió 80%

csuklóízületi flexió 100%

csuklóízületi ulnáris deviatió 100%

az ujjízületek flexiója vagy más deformitása 100%

a hüvelyk TIP deformitása 60%

4. táblázat Felsővégtagi spaszticitás
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Minden egyes centrumnak és sebésznek megvan a maga favorizált eljárása minden 

egyes spasztikus esetre, tehát nem egyetlen helyes út létezik. Általában az egy 

ülésben, szimultán végzett multiplex eljárásokat végezzük.

II. 14.2. Típusos felsővégtagi deformitások műtéti lehetőségei
1. Vállízületi abdukció, berotáció
Habár ritka, de azért néhány esetben előfordul a vállízületet érintő deformitás. A 

spasticus m. deltoideus a kart megközelítően 90°-ban abdukált helyzetben tartja. Ha 

az elváltozás drámai, akkor azon túl, hogy kozmetikailag visszatetsző, funkcionálisan 

is korlátozza a beteget (5. ábra). A megoldás a m. deltoideus musculotendinosus 

területének meghosszabbítása. Fontos az axilláris és radiális ideg megkímélése (21).

5. ábra Spasztikus felső végtag

2. Könyökízületi flexiós kontraktura

A spasztikus könyökízületi flexiós deformitás rendszeresen jelen van a cerebralis 

paresises gyermekeknél. Oka a m. biceps brachii, a m. brachialis, és a m. 

brachioradialis spasmusa. Ha a flexió 30°-nál kisebb az elváltozás legfeljebb 

kozmetikailag zavaró, de funkcionális károsodást nem okoz (5. ábra).
Közelítve 90°-hoz egyre jelentősebb funkcionális kiesést idéz elő, főleg a tárgyak 

elérésében és a bimanuális feladatok végrehajtásában.
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Ebben az esetben indokolt az érintett izmok meghosszabbítása (m. biceps brachii és 

m. brachialis), illetve eredésének felszabadítása (m. brachioradialis). Az átlagos 

javulás 20-40° fok körül várható. Itt, és a legtöbb felső végtagon végzett műtét során 

is a meghosszabbítás Z-plasztikával történik (32, 49).

3. Alkari pronációs deformitás

Ez az elváltozás jelentősen korlátozza a beteg kar funkcionális aktivitását, hiszen így 

kényszerűen a kéznek és az alkarnak csupán a dorsalis felszíne használható a 

bimanuális műveleteknél (5. ábra). Ennek megoldására több megoldás terjedt el:

a. A m. pronator teres egyszerű felszabadításával a pronációs erő csökkenthető.

b. Az izomnak az interosseus membránon történő áthelyezésével egyidejűleg 

aktív supinátor is képezhető. Az izom eredetileg a humerus epicondylus 

medialisáról illetve az ulna processus coronoideusáról, a dorso-medialis 

oldalról ered, az ulnát és a radiust volárisan kerüli meg és a radius dorso- 

laterális részén tapad. Az izomnak a műtét során - az interosseus membránon 

történő áthelyezésével - a lefutása annyiban változik meg, hogy az ulnát még 

ventrálisan kerüli, de tapadása során a radiust már dorso-medialis irányból éri 

el, ezáltal funkcionálisan supinátorrá válik. Ez utóbbi megoldás valamivel 

kedvezőbb.

c. Kevésbé gyakori eljárás, amikor a m. pronator teres inát a csukló vagy az ujj 

extensorokhoz ültetjük át. Ez a megoldás kettős célt szolgál: egyfelől 

csökkenti az alkari pronációs deformáló erőt, másfelől növeli a 

csuklóízületben az antagonisták (extenzorok) hatását. A műtét során a már 

említett módon, a m. pronator teres inát az interosseus membránon átvezetve, 

a m. extensor carpi radiális longus vagy brevis inához transzferáljuk.

d. Hasonló megoldás a m. flexor carpi ulnaris áthelyezése a csukló 

extenzorokhoz. A m. flexor carpi ulnaris eredetileg a humerus epicondylus 

medialisáról, valamint az ulna mediális felszínéről ered, és az V. metacarpus 

bázisának voláris felszínén tapad, volárflexiós, ulnárdukciós hatása van. 

Áthelyezése során lefutása úgy változik meg, hogy az ulnát megkerülve az 

alkar dorzális oldalára kerül és a m. extensor carpi radiális longus vagy brevis 

inához transferaljuk. Ezáltal a m. flexor carpi ulnaris spazmusa okozta 

palmarflexiós deformitás és ulnardeviáció csökken, az antagonista m. 

extensor carpi radialisok hatása fokozódik, ugyanakkor a megváltozott
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lefutású izom egyben aktív supinator is lesz. A flexor carpi ulnaris ín, 

extrensor carpi radiális longus és brevis ínhoz való átültetése (Green szerinti 

ín áthelyezés) tehát nemcsak a csukló flexiós, hanem az alkar pronációs 

deformitását is kezeli (6. ábra). A pronator teres felszabadítás vagy 

áthelyezés is használható a supinatio fokozására, de az eredményessége 

kisebb. Ennek ellenére, a korlátozott supinatiós nyereség is nagyon jó 

eredmény, mivel a neutrális helyzetig való mozgatás funkcionálisan már 

elegendő (2, 7, 49, 54).

4. A csukló és az ujjak flexiós deformitása

A legtöbb betegnél a csukló- és az ujjízületek jelentős flexiós kontrakturája 

figyelhető meg. Ha a csukló extrém mértékű palmarflexióban van, a fő deformáló erő 

rendszerint a m. flexor carpi ulnaris. Ha a csukló ulnáris deviatiója és az alkar
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pronatiója is megfigyelhető, annak hátterében többnyire a m. extensor carpi ulnaris 

áll (7. ábra). Mindkét izmot általában a m. extensor carpi radiális brevishez 

helyezzük át (Green szerinti ín áthelyezés).

7. ábra A csukló és az ujjak deformitásai

A csukló műtétéi előtt az ujjak (m. flexor digitorum superficialis) állapotát 

figyelembe kell venni. A vizsgálat során a csukló flektált helyzetében az ujjakat 

először maximálisan extendáljuk, majd ezt az extenziót fenntartva, a csuklót is 

folyamatosan extendáljuk. Ha a vizsgálat során a csukló neutrális helyzete a m. 

flexor digitorum superficialis feszülése nélkül nem érhető el, akkor az izom 

szimultán frakcionált meghosszabbítása is szükséges (2, 7, 18, 33).

Idősebb betegeken és/vagy súlyosan károsodott végtag esetén a proximális 

kéztőcsontsor osteotomiájával lehet passzív módon a csuklóextenziót biztosítani, 

amit rendszerint még a m. flexor superficialist a profundushoz való áthelyezése 

követ. A n. medianus blokk után mért statikus, állandó flexiós kontraktura ebben a 

betegcsoportban lényegében meghaladja a 90°-ot. Az így létrejött jelentős mértékű 

deformitás eleve kizárja a lágyszöveti technikákat. A betegek egy része általában 

korábban átesett már ilyen műtéteken - flexor-pronator eredés felszabadítás vagy 

izom-ín hosszabbítás a csukló- és az ujjflexorokban, vagy ezek kombinációja - de
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ahol ezeket a flexiós deformitásokat csupán lágyszöveti technikákkal próbálták 

korrigálni, nem értek el kielégítő javulást (50).

A műtét során subtotális carpectomiát és radio-carpalis vagy radiometacarpalis fusiót 

végzünk. A beavatkozást dorsalis feltárásból hajtjuk végre. Amennyiben szükséges, a 

proximális carpalis sorokat követően a distális sorokat is eltávolítjuk. Ugyancsak 

eltávolítjuk a köztes ízületi porcokat. Az eltávolított carpalis csontokat felhasználjuk 

a fúziós eljáráshoz csontgraftként. A rögzítést dinamikus kompressziós lemezzel 

végezzük, a műtét után a végtagot sínezzük. Néhány beteg esetében a beültetett fém, 

kiemelkedésével diszkomfort érzést okozott, ez a probléma az utóbbi időben az 

alacsony profilú titánium eszköz alkalmazásával csökkent.

5. A TIP (thumb in palm)

Az elváltozás lényege a hüvelykujj flexiós-adductiós pozíciója szemben a tenyérrel, 

vagy a többi ujjak között (8. ábra). Mindez jelentősen, mintegy 50 %-kal csökkenti a 

kéz funkcióit. Mivel nemcsak a hüvelyk funkciója veszik el, hanem a többi ujj 

mozgását is akadályozza a hüvelyk tenyéri pozíciója miatt, a végtag 

használhatatlanságát okozza.

8. ábra Thumb in palm deformitás és csuklóízületi flexiós kontraktura

Összetevői: hüvelyk carpometacarpalis adductio - m. adductor pollicis; hüvelyk 

MCP flexió - m. flexor pollicis brevis; hüvelyk IP flexió - m. flexor pollicis longus.
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A flexiós-adductiós deformitás miatt lecsúszó m. extensor pollicis longus mindezt 

tovább fokozza (41, 42, 55).
A thumb-in-palm deformitás gyógyításának alapelve az extensor pollicis longus ín 

átirányítás (rerouting). Az eljárás megszűnteti a m. extensor pollicis longus addukáló 

hatását és fokozza a hüvelyk abductiót és extensiót. Az m. extensor pollicis longus 

eredetileg az ulna középső harmadáról, valamint az interosseus membránról ered, a 

hüvelyk körömpercének bázisán tapad, abdukál, extendál. A TIP deformitás során 

húzási vektora megváltozik, addukáló erőt képvisel. Az ín áthelyezésével a húzás 

iránya módosul, az extensor pollicis brevis, illetve az abductor pollicis longus 

vonalára kerül. Ez a két izom radiálisabban ered és proximálisabban tapad, mint a m. 

extensor pollicis longus, így TIP deformitás mellett is abdukáló-extendáló erőt fejt 

ki. Ez a biomechanikai elv Manske nevéhez fűződik (32, 33).

9. ábra: Manske féle m. extensor pollicis longus ínáthelyezés
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A műtét során (9. ábra) a bemetszést elnyújtott S alakban ejtjük a csukló dorsalis, 

radiális részén át: egy centiméterre proximálisan és ulnárisan a Lister tuberculumtól 

(tuberculum dorsale radii) kezdve, és distalisan kiterjesztjük az első extensor ín- 

compartmenten túl. A műtét során a n. radiálist felkeressük és védjük. A m. extensor 

pollicis longus inát identifikáljuk lefutásában a Lister tuberculumtól a trapezio-MC 

ízületig. Az ín átvágása a tuberculumtól distalisan az íntapadás közelében történik. 

Az ínvéget a csatornájából visszahúzzuk proximalis irányba, majd ezt követően az 

első compartment alatt azt visszabújtatjuk a m. extensor pollicis brevis ínrekeszébe, 

és azzal distalisan összevarrjuk, fel nem szívódó varróanyagot használva. A tensiót a 

csukló neutrális pozíciójában állítjuk be, fenntartva a hüvelyk extensióját és 

abductióját. A posztoperatív szak első hónapjában a hüvelyk immobilizált marad egy 

abductiós-extensiós sín segítségével. Két hónappal a műtét után a sínezést lecseréljük 

egy, a mutató és hüvelyk közötti ortézisre, amely továbbra is biztosítja az abductiót, 

ugyanakkor aktív mozgást engedélyez. A harmadik hónapban már a teljes mozgást 

szorgalmazzuk éjszakai folyamatos sínezés mellett, amelyet minimálisan egy évig, 

illetve a csontos érettség eléréséig fenntartunk. Az immobilizációs periódust a 

kiegészítő műtéti eljárások is befolyásolják.

A súlyos contracturás elváltozásokat önmagában ez a technika nem képes megoldani, 

kombinálni kell más eljárásokkal is, pl. MCP ízület arthrodesis, m. flexor pollicis 

longus meghosszabbítás, az első dorsalis interosseus felszabadítás, adductor 

felszabadítás. Az egyedüli Manske féle m. extensor pollicis longus ín-áthelyezés a 

közepes TIP deformitásokban indokolt akkor, ha stabil MCP ízület van jelen, 

középerős a spasticitás és nincs ujj közi contractura. Gyenge m. extensor pollicis 

longus jelenlétekor azonban csak részleges hatás érhető el, ezért a műtét előtti EMG 

vizsgálat nagyon hasznos segítség.

A posztoperatív hiperextensiós deformitás a hüvelyk IP ízületénél potenciális 

komplikáció, melyet elősegít a hiperextensiós ízületi lazaság és a m. flexor pollicis 

longus ín meghosszabbítása. A hüvelyk MCP hiperextensiója is előfordulhat műtét 

után, de ez megakadályozható arthrodesissel vagy capsulodesissel.

Másrészt a hüvelyk a tenyérben deformitás több csoportra tagolható. Az első az 

egyszerű carpo-metacarpalis adductio. A második a carpo-metacarpalis adductio és 

MCP flexió. A harmadik a carpo-metacarpalis adductio, MCP és IP flexió. A 

negyedik a carpo-metacarpalis adductio és másodlagos MCP hiperextensio.
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A sebészi beavatkozások két fázisra bonthatók. Az első a statikus contractura oldása, 

ami az első ujjköz bőrének Z-plasztikájából, valamint a feszülő fasciakötegek (az 

első dorsalis interosseus és az adductor aponeurosis) felszabadításából áll. Ez a lépés 

minden egyes deformitástípusban nélkülözhetetlen.

A statikus contractura oldása után, az ízület dinamikai kiegyensúlyozása következik. 

Ez a spasticus erők csökkentésével - flexor/adductor hosszabbító vagy felszabadító 

eljárásokkal-, valamint jelentős ízületi kiegyensúlyozatlanság esetén capsulodesissel 

vagy arthrodesissel lehetséges. A dinamikus kiegyensúlyozás típusonként eltérő 

módszereket tartalmaz. Az elsőben az adductort teljesen vagy részlegesen 

felszabadítjuk. A másodikban a m. flexor pollicis brevist is felszabadítjuk (mindezt 

az első ujjköz Z-plasztikájából, vigyázva a mélyebb vascularis képletekre). A 

harmadikban a m. flexor pollicis longust is meghosszabbítjuk, vagy felszabadítjuk.

Az ín áthelyezést vagy a tendodesist a hüvelyk abductio és extensio fokozására, 

augmentációra használjuk. Az augmentációra számos lehetőség kínálkozik, 

leggyakrabban a m. extensor pollicis longus első compartmentbe történő 

áthelyezését, illetve megrövidítését alkalmazzuk.

10. ábra A thumb in palm deformitás kialakulásában szerepet játszó izmok
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A negyedik típus lényegében speciális eset, amely MCP ízületi stabilizálást igényel 

az extensor/abductor erősítés előtt, mivel a hiperextensióban lévő ízület esetén a m. 

extensor pollicis brevis augmentációja ízületi subluxációt eredményezne (10. ábra). 
A hüvelyk MCP voláris capsulodesissel stabilizálható. A súlyos károsodásoknál, 

vagy ha akaratlagos mozgáskontroll nincs jelen, akkor a dinamikus 

kiegyensúlyozáshoz elvégezhető a sokkal bonyolultabb két vagy három ízületi 

elmerevítés. A posztoperatív kiértékelés során kielégítőnek tartható az eredmény, ha 

a mutató és hüvelykujj közötti tér 45°-nál nagyobb szögű, pihenéskor és fogás

elengedés alatt a hüvelyk a tenyéren kívül marad. Az eredmények kiújuló deformitás 

vagy nem elégséges korrekció esetén nem tekinthetők megfelelőnek.

6. A hosszú ujjakon megfigyelhető egyéb deformitások

Az ujjak MCP és PIP ízülete hiperextensióban, DIP ízülete flexióban áll (11. ábra).

11. ábra Az ujjakon megfigyelhető egyéb deformitások
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Gyakran a betegek csuklóízületi flexiós eontracturájának műtéti megoldása, a m. 

flexor digitalis superficialis hosszabbítása, felszabadítása fedi fel az intrinsic izmok 

spasmusát, és okoz hattyúnyak deformitást. Az elváltozás patofiziológiája a m. 

extensor digitorum inán tapadó intrinsic izmok (mm. interossei dorsales et volares, 

mm. lumbricales) spasmusa (12. ábra). A mm. lumbricales a m. flexor digitorum 

profundus inaktól radiálisán erednek, a hozzájuk tartozó MCP ízületet radiális 

irányban megkerülik és a dorsalis felszínre jutnak (18, 40).

12. ábra Mm. lumbricales a kéz tenyéri felszínéről

37



A mm. interossei dorsales az egymás melletti metacarpusok testéről bipennátus 

jelleggel erednek, a mutatóujjat radiális, a középsőujjat kétoldlról és a gyűrűsujjat 

ulnaris irányból érik el. A mm. interossei volares a metacarpusok testéről 

unipennatus módon erednek, a mutatóujjat ulnáris, a gyűrűs- és kisujj at radiális 

irányból érik el. Funkciójuk az MCP ízületi flexió, valamint a PIP, DIP ízületi 

extensió (13. ábra).

13. ábra Mm. interossei dorsales et palmares

A spasticus izmok dorsalflectált csukló mellett az MCP ízület flexiós contracturáját, 

valamint a PIP ízület hiperextensióját okozzák. Túlfeszítik a P1P ízületi voláris 

szalagokat, túlfeszítik és dorsalis irányba vonják a laterális szalagokat.

Műtéti megoldások a következők: a m. flexor digitorum superficialis tendodesise, az 

intrinsic izmok áthelyezése, a laterális szalag áthelyezése, tendodesise. A laterális 

szalag tendodesis a PIP ízület statikus helyreállítását szolgálja. A FDS tendodézise a 

dinamikus korrekciót biztosítja. Szóba jön még a n. ulnaris előzetes tesztelő blokádja 

után az idegág átvágása.

38



14. ábra: Az inak tapadása a mutatóujjon

Az ujjak karomállása palmarflectált csukló mellett az MCP ízület hiperextensiójával 

és az ujjízületek flexiójával jár. A kiváltó tényező a m. extensor carpi ulnaris 

spasmusa. Az izom először a csuklóízület ulnardeviátióját okozza, majd voláris 

irányban subluxálódik az ulna processus styloideusán túl, és a csuklóban flexiós 

contracturát idéz elő. Másrészt a lecsúszó m. extensor carpi ulnaris a retinaculum 

extensorum közvetítésével dislocálja az extensor inakat ulnáris irányba. Az 

extensorok és velük együtt az intrinsic izmok megváltozó húzási vektora miatt az 

MCP ízületben hiperextensió, az ujjízületekben flexió jön létre (14. ábra).
A sebészi megoldás alapja a deformitást kiváltó, lecsúszó m. extensor carpi ulnaris 

m. extensor carpi radiális brevishez való áthelyezése.
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III. A SPASTICUS FELSŐ VÉGTAGMŰTÉTEK EREDMÉNYEI

III.l. A kiértékelés lehetséges szempontjai

A therapia előtti és utáni kiértékelés egyaránt fontos. Előbbi elsősorban a megfelelő 

terápiás eljárás kiválasztása szempontjából, utóbbi az eredmények felmérése, az 

esetleges újabb beavatkozások indikációja miatt. A legtöbb tanulmány a kiértékelést 

szubjektív és objektív részre osztja, de az egyes kategóriák szétválasztása nem 

mindig lehetséges.

III. 1.1. Szubjektív kiértékelés
1. A kéz használatának értékelése legegyszerűbben és talán legcélszerűbben a 

mindennapos teljesítmények vizsgálatából áll. A leggyakrabban vizsgált 

aktivitások: egyszerű alakzatok rajzolása, könyv lapozása, kilincs elfordítása, 

rádió bekapcsolása, tolókocsi használata, kis és nagy tárgyak felvétele, üveg 

kinyitása, az arc megmosása, tisztálkodás, fésülködés, fogmosás, öltözködés, 

cipő megkötése, zipzár használata, gombok használata, kanállal étkezés (10, 15).

2. A kéz esztétikai és higiénés megjelenése, a bőr tény éri felszínének állapota.

3. A beteg elvárásai. Ezek az elvárások általában a mindennapos aktivitások 

kivitelezésének javuló képességét tartalmazzák.

III.1.2. Az objektív kiértékelés
Az objektív kiértékelés összetevői különböző tanulmányokban eltérőek, de fő 

vonásaikban lényegében közösek. Alapvetően három funkciót vizsgálnak: sensoros, 

motoros, és kognitív.

1. Szenzibilitási teszt. Általában a stereognosis és a két pont diszkrimináció 

egyszerű vizsgálatát jelenti, de természetesen más érzéskvalitások is 

vizsgálhatók. A stereognosis vizsgálata különböző alakú, méretű és anyagú 

tárgyak leírásából és felismeréséből áll. Az egyes kvalitások felismerése külön- 

külön pontozható. Az egymás utáni vizsgálatok során mindig más és más tárgyat 

érdemes használni. A sensibilis funkciók tekintetében: 30 %-ban rendellenes az
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elemi tapintás, 10-15 %-nál a propriocepció, 25-60 %-ban a két pont 

diszkriminációs érzékelés, 20 %-ban az ízületi-helyzet érzékelés, 50 %-ban pedig 

a mélyérzékelés (graphaesthesia) károsodása figyelhető meg. Mindezek 

következtében 30-90 %-ban defektív a sterognosis (8, 10, 15, 26).

2. A motoros kontroll meglétének, hiányának mértéke, a deformitás mintázata.

a. Az érintett végtag minden egyes ízületénél vizsgálni kell a passzív és az aktív 

mozgathatóság tartományát. A passzív mozgathatóság beszűkülése 

természetesen kihat az aktív motoros képességekre és fordítva is. Tartósan 

fennálló izomspazmus ízületi contracturát okoz, az izomegyensúly tartós 

eltolódása az ízületek túlfeszítettségét eredményezi (például könyök-, 

csuklóízületi flexiós contractura, hüvelyk MCP ízületi hiperextensio).

b. Ezt követően a fixált elváltozások és a dinamikus deformitások kiértékelése, 

elkülönítése következik. Ez az akaratlagos mozgáskontroll, a spasticus 

izmok-izomcsoportok és az antagonista izmok állapotának leírásából áll. 

Percutan n. medianus blokk (bupivacain-HCI 0.5 %) segítségével - a flexor 

izomzat blokkolása után - elkülönítethető a deformitás statikus és dinamikus 

komponense, mivel a spasticus izomzat tónusának csökkentésével lehetőség 

nyílik a dinamikus komponens interferenciája nélküli értékelésre.

c. Megfigyelve a hüvelyk és a felsővégtagi ízületek pozícióját (ízületi szögét) 

nyugalomban és az akaratlagos mozgások kivitelezése során, szintén 

következtetni lehet a spasticus dominanciákra.

d. A kis és nagyméretű tárgyak megfogásának és elengedésének (funkcionális 

motoros aktivitások) vizsgálata, mellyel felbecsülhetők a különböző fogási 

képességek (fogás, markolás, szorítás, őrlés, csípés, öt ujjal csípés) (63).

3. Kognitív képességek, rehabilitációs potenciál. Az adekvát kognitív kapacitás, 

a megfelelő mértékű testséma-kontroll a therápiát követő effektív funkcionális 

használathoz elengedhetetlen. Ugyanilyen fontos a betegeknél a megfelelő 

motivációs szint jelenléte.
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III.2. Kiértékelő formulák

A szubjektív és objektív eredményeket fontos megfelelő adatlapok segítségével 

feldolgozni, így hosszabb idő és nagy esetszám után statisztikailag felhasználható 

adatokhoz juthatunk.

III.2.1. Klinikánk adatlapja
Az irodalomban szereplő fő értékelési szempontok alapján elkészítettem egy adatlapot 

és megkezdtem a korábban Little-kórral diagnosztizált és operált betegek áttekintő 

vizsgálatát. Az egyes szempontok osztályozása 0-5 pontig terjedő skála szerint 

történt (5. táblázat).

PTE-ÁOK Ortopédiai Klinika ICP-s betegek kezének vizsgálata

Név: A.n.: TÁJ:

Születési hely: Idő: Születési súly:

Szülés körülményei:

ICP formája: Kezesség: Szülei kezessége apa: 

anya:

Korábbi műtétek:

Egyéb betegségek:

Szubjektív értékelés

Jobb Bal

Alakzatok rajzolása

Könyv lapozása

Kilincs elfordítása

Kis tárgy felvétele

Nagy tárgy felvétele

Üvegkupak lecsavarása

Fésülködés, fogmosás, borotválkozás

Gombolkodás, cipő megkötése, zipzár fel-, lehúzása

Étkezés
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Objektív értékelés

Jobb Bal
Biceps mélyreflex

Triceps mélyreflex

Radius mélyreflex

Ulna mélyreflex

Piramis jel (Hoffmann-féle jel)

Piramis jel (Trömner-féle jel)

Tárgyfelismerés tapintással

Két pont diszkriminációs teszt

ízületi helyzetértékelés

Graphaesthesia

Könyökízület alaphelyzetben

Csuklóízület alaphelyzetben

Hüvelykujj alaphelyzetben

II.-V. ujj alaphelyzetben

Flexorok ereje

Extensorok ereje

ízületi contracturák

Fogóerő

Csípés

Öt ujjas csípés

5. táblázat Az általam készített spasztikus felmérő lap
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III.2.2. Green-Banks-Mowery osztályozás
A felső végtag funkcionális működése alapján, a funkciók besorolására többféle 

osztályozás is elteljedt. A Green-Banks osztályozás előnye, hogy a kezelés (jelen 

esetben műtét) előtti és utáni állapotot is figyelembe veszi az egyes kategóriáknál 

(6. táblázat) (2).

Kitűnő Jó

a kéz és a hüvelyk önálló használata segítő kézként használja

akaratlagos, effektív fogás és elengedés részleges fokú akaratlagos kontroll, 

effektív fogás és elengedés

elégedettség a mindennapos használatban elégedettség a mindennapos használatban

Elfogadható Gyenge

segítő kéz, nem önálló „papírnehezék” kéz

a hüvelyk elégséges kontrollja nincs effektív fogás és elengedés

kiújulási lehetőség miatt éjszakai sínezés 

szükséges, részleges gyógyulás

preoperatív állapothoz képest nincs 

javulás

6. táblázat Green-Banks-Mowery osztályozás

III.2.3. Children’s Hospital Boston osztályozás
A világon legelteijedtebben funkcionálisan osztályozó módszer (7. táblázat). A 

Children's Hospital Boston által alkalmazott felosztás előnye, a bővebb 

kategorizálás, ellenben egyszerűbb felépítés (44).

S/int Az aktivitás leírása

0 Nincs Nem használja

1 Gyenge, passzív, támogató Legfeljebb kiegyensúlyozásra

2 Közepes, passzív, támogató A tenyérbe helyezett tárgyat megtartja

3 Jó, passzív támogató A másik kéz használatához stabilizálja

4 Gyenge, aktív, támogató Aktív fogás, szegényes megtartás

5 Közepes, aktív támogató Aktív fogás, jó megtartás

6 Jó, aktív, támogató Aktív fogás, a másik kéz manipulációit segíti

7 Részleges, önálló Szegényes bimanuális aktivitásra képes

8 Teljes, önálló A kéz használata teljes és független

7. táblázat
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III.3. A kiértékelés általános szempontjai

1. A beteg életkorának figyelembe vétele. A még növésben, testi-szellemi 

fejlődésben lévők esetében - bár a fő minta, a spasticitás megmarad - a 

betegség kimenetele, a limitált funkciók mértéke a korral folyamatosan 

változhat.
2. Másrészről a spasticitás foka és a limitált funkciók mértéke minden 

vizsgálatnál más és más lehet. Meghitt, családias légkörben a kevesebb 

reaktív spasticitás és a jobb együttműködés következtében jobb végtag 

funkciók figyelhetők meg. így bizonyos esetekben ellentmondásosnak tűnhet 

a deformitás foka és a mozgás tartománya.

3. A többszöri kiértékelés lehetőséget teremt a fejlődés folyamatának jó 

megítélésére. így minden vizsgálatnál dokumentálni kell az eredményeket.

4. A jobban részletezett kép érdekében szükséges lehet a szülőktől, nevelőktől 

kapott anamnézis. Szintén jelentős segítséget adhat - a stressz kiváltotta 

reaktív spasmus, valamint a teljesítéskövetelés okozta szorongás 

csökkentésével -, ha a standard mozgásaktivitások végrehajtását egy erre a 

célra megfelelően kialakított helységben (barátságos légkör, szülői jelenlét) 

videomagnón rögzítik.

III.4. A klinikánkon végzett műtétek kiértékelése

III.4.1 Anyag és módszer
Az Ortopédiai Klinikán 39 esetben végeztünk műtétet spasticus felső végtagon az 

1990 -  1999 közötti időszakban. A betegek osztályra való felvételekor rögzítettük az 

anamnézist, a beteg mentális és fizikális státusát, különös tekintettel az érintett felső 

végtagra. A Children’s Hospital Boston skála szerinti objektív értékelés mellett 

elvégeztem a szubjektív értékelést is az általam készített kérdőív alapján. Ennek 

során a beteget, vagy szüleit kérdeztem a műtéttel kapcsolatos elvárásairól, valamint 

műtét után az elért eredményről. Azért választottuk a fenti objektív módszert, mert az 

irodalomban a legtöbb közleményben is ezt alkalmazták. A saját magam által 

összeállított kérdőív objektív része sokkal részletesebb és szerteágazóbb, így egyéb 

világirodalomban megjelent eredményekkel nehezen hasonlítható össze.
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A világirodalomban viszont szubjektív értékelő skálát nem találtam, ezért saját 

adataimat másokéval nem tudtam összehasonltani.

1. Beteganyag
Az Ortopédiai Klinikán a fenti időszak alatt 34 betegen végeztünk 39 operációt (5 

esetben két deformitást korrigáltunk együlésben) felsővégtagi spasticus állapot miatt 

(ez az esetszám nem tűnik nagynak, de ezen támakörben megjelent közlemények is 

hasonló betegről számolnak be).

Tetraparesist 2 esetben, hemiparesist 32 esetben észleltem.

Hemiparesis eseten 18 alkalommal jobb oldali, 14 alkalommal bal oldali 

elváltozásokat találtam.

A fiú-lány arány 19-15 volt.

A betegek életkora 2-14 év között mozgott.

Átlagéletkor a műtét idején 6,7 év volt.

A műtét utáni több alkalommal került sor orvos-beteg találkozóra, de a tudományos 

célú felmérés átlagosan 3,7 évvel a műtét után történt.

2. Műtéti beavatkozás
A felső végtagi spasticus deformitások kezelésére az alábbiakban (8. táblázat) 
részletezett műtéttípusokat végeztük:

iVlútét t íp u sa K se ts /á m

Biceps ín hosszabbítás 11

M. brachioradialis leválasztás 2

M. flexor carpi tenotomia, 13

Green szerinti ínátültetés

M. flexor pollicis longus nyújtás 7

M. pronator teres leválasztás 6

8. táblázat

A műtét utáni több alkalommal került sor orvos-beteg találkozóra, de a tudományos 

célú felmérés átlagosan 3,7 évvel a műtét után történt.
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3. Eredmények
Szubjektív értékelés:
Az 5 pontos skálán a szubjektív pontozás az általam készített kérdőív alapján nulláról 

3,2 pontra javult a megítélés. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kiindulási 0 

állapothoz képest egy 5 pontos skálán (lásd 5. táblázat) hány pont volt a műtéttel 

elért eredmény.

Objektív értékelés:
A Children’s Hospital Boston skála (7. táblázat) objektív értékelése szerint a 

betegek átlagos pont értéke 3,4 volt a műtét előtt. Erről az értékről az átlagos javulás 

2,7 pont volt, így 6,1-es értéket kaptam. Egy, az objektív értékelés alapján 

preoperatív 3 pontról 6 pontra történő javulást szemléltet az alábbi kép (15. ábra).

15. ábra Aktív csuklóextensio műtét előtt és után

A saját kérdőívem alapján mért stereognosis javulás 1,7-ről 3,3-ra nőtt.



III.4.2 Megbeszélés
1. A terápia utáni stereognosis és kézfunkció javulás

Az általánosan elfogadott Children’s Hospital Boston skála mellett az objektíven 

értékelhető paraméterek közül a stereognosist tartottam külön említésre méltónak, 

mivel az erre nem tér ki részletesen.

Néhány tanulmányban - a cerebralis paresises betegek felső végtagján végzett 

különböző sebészi beavatkozások utáni periódusban - a stereognosisban (látás nélküli 

tárgyfelismerés) szignifikáns javulást találtak (10).

Az ilyen deformitással rendelkező gyerekeknek - részben a deformitás, részben a 

sensibilis functiok károsodása miatt - nehéz a különböző tárgyakkal bánni, nehézkes 

a környezet megismerése.
Az már ismert volt, hogy a meggyengült érzékelés negatívan befolyásolja a sebészi 

therapia eredményességét, az azonban nem, hogy a sebészi beavatkozások hatással 

lehetnek az érzékelésre. Természetesen a legtöbb betegnek a sebészi rekonstrukciót 

követően volt az ízület mozgástartományában és a különböző fogási funkciókban is 

fejlődése, de a korábbi közlések nem hangsúlyozták, hogy a rekonstruktív sebészet 

változtatna a kéz eredeti érzékelésén. A műtét után hat hónappal - összehasonlítva a 

műtét előtti kiértékeléssel - jelentős javulást mértem a stereognosis tekintetében. Ez a 

fejlődés általában az utánvizsgálat következő évében is kimutatható volt.

A szignifikáns funkcionális növekedés oka nem ismert, de különféleképpen 

magyarázható. A tárgyhasználat képessége a műtétet megelőzően jelentősen 

korlátozott volt, elsősorban az alkar és a kéz deformitása miatt. A sebészi 

beavatkozást követően, a kezek nagyobb hatásfokú használata következtében, a 

tárgyak jobban a tenyérhez és az ujjhegyekhez érhettek. A változás kiindulópontja 

tehát a kézből kiinduló afferens információ. A kéz területeiről származó növekvő 

tactilis stimulatio hatására, a megfelelő, specifikus somatosensoros kérgi 

területekben funkcionális reorganisatio, új synapsisok képződése (tanulás) 

következett be.

2. Az eredmények szubjektív értékelése

A műtét utáni funkcionális javulás és a beteg várakozásainak teljesülése, lényegében 

egy pont alatt tárgyalható. A betegeket (és szüleiket) a műtét előtt és a műtét után 6 

és 18 hónappal is megkérdeztem a műtéti eredménnyel kapcsolatos elvárásaikról, 

reményeikről. Az érintetteknek általában 2-6 személyes elvárása volt.
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Tetszésüket leginkább a mindennapi aktivitásokban - öltözés, mosakodás, 

tárgyfelvétel - bekövetkező javulás nyerte meg. Ezáltal képesek lettek kezüket a 

különböző aktivitásokban ép kezük mellet legalább segítő kézként használni.

3. Az eredményesen kezelt betegek
Jó motoros kontrollt mutattak, stereognosisuk (és két pont diszkriminációjuk is) 

elfogadható volt. A funkciók javulásához szükséges adekvát tudat, érzékelés, 

motoros kontroll megléte nélkül a sebészi terápia célja csak másodlagos - a hygiene 

és az esztétikum javítása - lehet. A legtöbb betegnél a sebészi beavatkozás korrigálta 

a deformitást, a kéz hygienét és javuló funkciókat adott, amely javulás fordítottan 

volt arányos a deformitás mértékével, valamint a sensoros és kognitív deficittel. A 

helyes terápia megválasztása gondos kiértékelést és tervezést kíván, azaz a 

deformitás dinamikus és statikus komponensének, a sensibilitásnak, az értelmi 

képességeknek a pontos felmérését. Tapasztalataink szerint a funkcionális skálán 

magas besorolással rendelkezők (>5) jól reagálnak a nem sebészi terápiákra is 

(főként BT A stimuláció neurológus által), míg 3-5 kategóriákba tartozók esetében 

főleg a szimultán, multiplex, dinamikus sebészi beavatkozások vezetnek sikerhez 

(áthelyezés és felszabadítás). Az alacsony (0-2) funkcionális képességekkel bírók 

esetén főleg az ízületstabilizáló, statikus megoldások vannak előnyben.

A beteg szempontjából a skála szerinti javulás nem tűnik soknak, a számszerinti 

változás nehezen értelmezhető. A döntő momentum az egyébként is érintett gyermek 

külvilággal való kapcsolatában az aktív fogó mozgás megjelenése. Az őt körülvevő 

tárgyak megragadásával lehetővé válik az a tanulási folyamat, melynek az önellátás, 

önálló életvitel lehet az eredménye. A gyermeknek tetsző tárgyak aktív 

megragadásával, fogásával megjelenik a gyermekek testi és szellemi fejlődésében 

döntő lépést jelentő játék.

Tekintettel arra, hogy az irodalomban csak objektív értékeléseket találtam, azt is 

csekély számban, így az eredmények összehasonlítása csak ebben a tekintetben volt 

lehetséges. A talált irodalmi adatokkal összegasonlítva (2, 10, 41, 42, 50, 54, 55) 

eredményeim lényegében megegyeztek másokéval.

A szubjektív értékelésnél csak a saját felméréseimre hagyatkozhattam, tekintettel 

arra, hogy e témakörben publikált adatokkal nem találkoztam.
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IV. A musculus iliopsoas ultrahangos vizsgálata

IV. 1. Célkitűzés

A musculus iliopsoas leíró anatómiáján kívül biomechanikai, funkcionális anatómiai, 

ill. patológiai UH feltérképezése mostanáig nem állt rendelkezésre. Tekintettel arra, 

hogy a spasticus kórképekben e képletek csaknem mindig érintettek, célul tűztem ki 

az izom és a hozzátartozó ín UH leírását normál és spasticus esetekben egyaránt.

Vizsgálatom célja:

• A normál és a spasticus musculus iliopsoas anatómiájának feltérképezése 

(méret, szerkezet) noninvazív vizsgálómódszerrel

• Az izom elhelyezkedésének, lefutásának, tapadásának vizsgálata distalis 

tenotomia előtt és után

• Esetleges posztoperatív szövődmények megítélése

• Könnyen elérhető funkcionális vizsgálat alapjainak megteremtése éber 

állapotú gyermekeken
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IV.2. A musculiis iliopsoas anatómiája

A szervezet egyik legnagyobb és legbonyolultabb funkciójú izomzata. A psoas a 

lumbalis csigolyák oldalsó-hátsó elemeiről eredve, a hasüreg retroperitonealis részén, 

distal felé húzódva egyesülnek a csípőlapát belső részén eredő iliacus rostjaival, 

majd a csípőízület előtt áthaladva aktív elülső vápafalat képez, majd a combcsont 

metaphysisének medialis és hátsó részén elhelyezkedő trochanter minoron tapad 

(16. ábra).

16. ábra M. iliopsoas anatómiája



A trochanter minor elhelyezkedésének következtében a csípő legalább 20°-os flectált 

helyzetében a csípőízület kirotátor izomzataként szerepel, valamint flexiót és 

adductiót hajt végre. Ugyanakkor a csípőízület teljes nyújtott helyzetében az 

antetorsióban lévő combnyakra és combfejre elölről rásimulva hátrafelé irányuló 

nyomást gyakorol, és így berotátorként szerepel (17. ábra).

17. ábra M. iliopsoas funkcionális anatómiája

Az izom e sajátos működését, valamint gyermekkorban a csípő fejlődésére gyakorolt 

hatását már hazai szerzők is vizsgálták (56). Ennek ellenére pontos biomechanikai 

mérések, biokémiai izomvizsgálatok nem történtek különböző betegségcsoportokban 

az iliopsoast illetően.
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IV.3. Anyag és módszer

IV.3.1. Beteganyag
2002-2005 között 41 gyermeket vizsgáltam (radiológus bevonásával). Az életkor 1,7- 

12,5 év között (átlag 6,7 év) volt. A munka során 16 normál és 25 változó súlyosságú 

spasticus izmot találtunk, 8 gyermek egyoldali, 17 gyermek kétoldali érintettségű 

volt. A páciensek mindegyikénél korábban különböző súlyosságú infantilis cerebralis 

paresist állapítottak meg. (Az iliopsoas spazmus miatt vizsgált betegeink egy része 

azonos a felsővégtagi korrekciós műtéteken átesettek egy részével.)

A posztoperatív vizsgálatok a műtét után 6 héttel, 3 és 6 hónappal történtek.

IV.3.2. Nagyfelbontású ultrahang készülékek és transducerek

Megjelenésük új lehetőségeket tárt fel a lágyrész diagnosztikában. A modem 

technika segítségével egyre kisebb anatómiai képletek, egyre diszkrétebb patológiás 

elváltozások detektálhatok ultrahanggal. A klinikusok egyre szívesebben, egyre 

szélesebb területen veszik igénybe ezt a gyors, megbízható eljárást a drága, nehezen 

hozzáférhető képalkotó eljárásokkal szemben (51). Funkcionális vizsgálatokkal, 

aktív és passzív mozgatásokkal, plusz információkat kaphatunk, és végezhetők 

ultrahangvezéreit invazív beavatkozások is (60, 61).

A mozgásszervi ultrahangvizsgálat könnyen elérhető, fájdalmatlan, ismételhető, 

költséghatékony eljárás, mely nem jár ionizáló sugárzással, alkalmas a kezelés 

hatékonyságának megítélésére. A spasticus izomzatú betegek az esetek nagy 

részében már klinikai tünetek alapján pontosan diagnosztizálhatok. Az izomzat 

finom megítélésére a fent leírtak alapján, a képalkotó eljárások közül az 

ultrahangvizsgálat tűnt egyértelműen választott eljárásnak.

Fontos tényező az ízületi és izom vizsgálatánál a vizsgálandó régió anatómiai, 

táj anatómiai ismerete, nemcsak az izmok, inak lefutásának, hanem az egymás alatti 

rétegek pontos ismerete (16-17. ábra) (39). Pontosan megítélhető a méret, az izom 

környezetéhez való viszonya, esetleges összenövések megítélése, mobilitása, 

ellenoldallal való összehasonlítása, echogenitása, vaszkularizációja, kontúrja. 

Áttekinthető a régió a műtét elvégzése után, követhetők az esetleges szövődmények, 

az izom működése, letapadásának helyzete és mértéke.
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IV.3.3. A vizsgálat menete
A csípőízület vizsgálatát 5-12 MHz-es lineáris transducerrel végezzük, 

kiegészítésként 2-7.5 MHz-es konvex transducert használunk a mélyebb rétegek 

megítélésére. A vizsgálat során a beteg a hátán fekszik, lábai neutrális állásban 

vannak. A transducert a femur nyak vonalával párhuzamosan helyezzük a comb 

elülső részére, a vizsgálófejet médiái felé csúsztatjuk mindaddig, amíg a látótérben 

meg nem jelennek a véna és artéria femoralisok. Ezt a területet longitudinális és 
transversalis síkban is áttekintjük. A vizsgálatot megismételjük a transducert laterál 

felé csúsztatva, a femur hossztengelyével párhuzamosan is, amíg elérjük a bursa 

trochantericát. Áttekintjük a trochantertől dorsalisan elhelyezkedő izmokat és 

lágyrészeket (18-19. ábra).
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18. ábra Transzducer a femurfejen, transzverzális helyzetben 

(1-caput femoris, 2-hyalin porcborítás, 3-m. iliopsoas, 

4-m. rectus femoris, 5-a. femoralis, 6-v. femoralis)
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19. ábra Transzducer a femurnyak vonalával párhuzamosan 

(l-acetabulum, 2,3-caput femoris, 4-coIlum femoris, 5-capsula, 
6-lig. iliofemorale, 7-m. Iliopsoas, 8-m. rectus femoris, 9-subcutis)
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IV.4. Eredmények

IV.4.1. Egészséges musculus iliopsoas
Egészséges egyén esetében, az izom lefutására jellemző irányú harmonikus rajzolatot 

adó vékony, echogén kötőszövetes rostokból álló és az izomrostoknak megfelelő 

echoszegény területek adják. Az izomhasat határoló vastagabb, echodús vonalak a 

fasciának felelnek meg. Kontrahált izomban a kötőszövetes rostok íveltebbek, 

vastagabbak, kiszélesedik az echodús terület is, a fascia megfeszül. Az inakat a 

hosszanti collagén rostoknak megfelelően, párhuzamos echodús vonalak alkotják, 

fokozott echogenitású peritendinummal határolva (20-21. ábra A-acetabulum, 
C-porc, F-femurfej).

21. ábra A m. iliopsoas (nyilak = fascia és ín) ultrahangos hosszmetszeti képe
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IV.4.2. Spasticus musculus iliopsoas
A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a spasticus izomzat nem szélesebb a 

normálisnál, az izomhasban szerkezeti eltérés nem látható, de a kötőszöveti 

structura sokkal hyperreflectivebb, az izomrostoknak megfelelő echoszegény 

terület arányait tekintve csökkent a kötőszövethez képest. Passzív mozgatásnál, 

kontrahált izomzatban, beteg egyénekben a kötőszövetes rostok és az 

echoszegény területek egyaránt változatlanul látszanak, izomválasz a szövetek 

szintjén sem ábrázolódik. Az izommal ellentétben az ín kifejezetten kiszélesedett, 

megvastagodott, valamint az ínrostok inhomogén felrostozódása figyelhető meg. 

A kötőszöveti állomány felszaporodott, köteges szerkezetű. Gyakran synovitis 

illetve synoviális hártya megvastagodás alakul ki. A vaszkularizáció szerényebb 

a normálisnál (22-23. ábra).
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22. ábra: A spasticus m. iliopsoas (3) ultrahangos keresztmetszeti képe 

(1-femurfej, 2-ízületi tok, 4-m. sartorius és m. rectus femoris, 5-a. femoralis)

23. ábra: A spasticus m. iliopsoas (4) ultrahangos hosszmetszeti képe 

(1-femurfej, 2-acetabulum, 3-ízületi tok, 5-subcutan szírszövet)
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IV.4.3. A musculus iliopsoas műtét utáni helyzete
A műtétet követően a leválasztott ínvég a trochanter minor tapadási helyétől 2-5 

(átlagosan 3,4) cm-rel proximálisabban helyezkedik el. Az ínvéget körkörös 

echoszegény synoviumproliferáció veszi körül, vaszkularizáltsága csökken. A 

hegesedett ín echodús területként ábrázolódik (24. ábra).

24. ábra: A m. iliopsoas (2) posztoperatív ultrahangos hosszmetszeti képe 

(1-acetabulum, nyilak-hegesedett ín)

60



IV.4.4. Megbeszélés
A spasticus m. ilopsoas diagnosztizálásában elsősorban a fizikális vizsgálat segít. 

Ennek ellenére számos részlet tisztázásához szükség lehet egyéb -  pl. képalkotó -  

eljárásra is. A részletes diagnosztikában eddig csak a drága, hosszas előjegyzési lista 

alapján működő, és gyermekek számára megterhelő (pl. altatás miatt) MR vizsgálat 

tudott segíteni. Ráadásul altatás során az izom spaszticitása jelentősen csökken, így 

teljes értékű funkcionális vizsgálat csak éber gyermeken végezhető.
Az ultrahanggal jól meghatározható az izom és az ín mérete elhelyezkedése, lefutása, 

mely a műtét tervezésénél (pl. proximális, vagy distális feltárás) segítséget nyújthat. 

A nem teljesen egyértelmű esetekben meghatározható, hogy a m. iliopsoas részt 

vesz-e egy adott csípőízületi contractura fenntartásában. A műtét utáni állapot, minor 

anomáliák, szövődmények megítélésében is hasznos lehet ez a noninvazív és olcsó 

vizsgálat. Miután a vizsgált izmok összeköttetésben vannak a retroperitoneummal, e 

terület és a kismedence is könnyen áttekinthető.

Az iliopsoas ultrahangvizsgálat alapjainak lefektetésével megnyílt a lehetőség éber 

állapotú gyermekek csípő körüli contracturáinak funkcionális vizsgálatára is. Annak 

ellenére, hogy jelenleg csak a spasticus betegség kapcsán vizsgáltam az izom 

paramétereit, jól ismert, hogy a m. iliopsoas számos más kórképben is jelentős 

szerepet játszik (csípőficam, coxarthrosis, scoliosis, stb.), melyek további 

megismerésében is segítséget nyújthat az ultrahangos diagnosztika.
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Egy esetben találtam a csípőlapát belső felszínének szomszédságában cystosus 

térimét (bursát), melyen belül nagyobb mennyiségű, nem tiszta folyadék látszott, ami 

belső echokat is tartalmazott (27. ábra).

27. ábra Posztoperatív cystosus térimé
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A szövődmények részbeni oka, hogy az izomzat gyakorlatilag összefüggésbe hozza a 

csípőízület környékét a retroperitoneummal, emiatt át kell tekinteni a medencét, 

illetve a retroperitoneum alsó harmadát is. 3 esetben jelentős haematoma alakult ki, a 

bevérzés széttolta a lágyrészeket és proximal felé tolta a leválasztott izomállományt 

(26. ábra),

26. ábra Posztoperatív haematoma
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Az ín esetleges letapadását vizsgálva azt tapasztaltam, hogy fibrinszálas kötőszöveti 

felszaporodás mellett az ín a medence medialis falához tapad (25. ábra).

25. ábra A m. iliopsoas (vékony nyíl) letapadása 

a medencefalhoz (vastag nyilak)

Funkcionális vizsgálattal is jól nyomonkövethető volt, hogy a flexiós contractura a 

műtét előtti átlag 22,7 fokról 5,4 fokra, a berotációs contractura 12,9 fokról 3,5 fokra 

mérséklődött.
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V. A SPASTICUS IZOMROSTOK KALORIMETRIÁS
VIZSGÁLATA

V.l. A módszer lényege
A kalorimetria döntő részben orvos-biológiai célú alapkutatás: a biológiai rendszerek 

szerkezeti és molekuláris dinamikai tulajdonságainak vizsgálata fizikai-kémiai, 

elsősorban termodinamikai módszerekkel. A vizsgálat alapelve az, hogy a biológiai 

struktúrákról azok termikus gerjesztésével is szerezhetők adatok. Az évtizedek óta 

alkalmazott metodika természetesen más kutatási területekhez hasonlóan, 

folyamatosan fejlődik módszertanában és a műszerek technikai színvonalában 

egyaránt, a napjainkban alkalmazott legfejlettebb forma az ún. „differential scanning 

calorimetry” (DSC)(31).

A DSC működési elve a következő: a physiológiás körülmények között 

(koncentráció, pH, stb.) tartott mintát a kb. 1 ml térfogatú mérőcellába, míg a minta 

elkészítéséhez használt puffért az ún. referencia cellába helyezzük, ügyelve arra, 

hogy a két töltött cella tömege és hőkapacitása között elhanyagolható különbség 

legyen csak (pl. ± 0.5 mg). Ezután a két cellát egy hőelnyelő blokkba helyezzük, 

amely fűthető és hűthető. Mérjük a cellák és a hőelnyelő, valamint a kísérleti és 

referencia cella közti hőmérséklet különbséget. E jelek vezérlik a rendszer 

hőmérsékletét szabályozó fűtőtesteket. Kiinduláskor a cellák és az őket tartó blokk 

között is a hőmérséklet különbség zérus. A rendszert valamilyen program szerint 

elkezdjük fűteni az előre beállított kiindulási hőmérséklettől (pl. 0°C) a végállapot 

hőmérsékletéig (pl. 100°C) meghatározott fűtési sebességgel (pl. 0.3°C/perc). Ha a 

minta és a referencia termikus tulajdonságai azonosak, egyikben sem megy végbe 

fázisátalakulás, akkor azonos mennyiségű energia kell hőmérsékletük azonos módon 

történő változtatásához és így a kimenő jel zérus lesz. Ha a mintában egy endoterm 

(hőelnyelő) folyamat indul be valamilyen szerkezeti átalakulás következtében akkor 

hőmérséklete csak extra energia betáplálásával képes követni a referencia cella 

hőmérséklet változását úgy, hogy a két cella közti különbség továbbra is zérus 

maradjon. Természetesen exoterm folyamat esetén energiát kell elvonni a 

rendszerből. A betáplált illetve elvont extra energia, amely állandó nyomáson zajló 

folyamatnál (hermetikusan lezárt cella) a fellépő hőkapacitás változást adja,
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ez jelenik meg, mint kimenő jel a hőmérséklet függvényében. A kimenő jel 

megfelelő matematikai manipulációk után számítógép segítségével megjeleníthető, 

ezáltal egy adott struktúra jellemző kalorimetriás görbéje állítható fel. A görbéből a 

folyamat energiája, kezdeti, vég- és maximális hőmérséklete, a folyamat során 

fellépő hőkapacitás változás és egyéb termodinamikai paraméterek (szabad energia, 

entrópia) határozhatók meg. A biológiai rendszerek kalorimetriás kutatásának 

alapgondolata az, hogy a makromolekulák környezetükkel együtt képeznek hatékony 

működési egységet, a külső fizikai-kémiai változók (pl. hőmérséklet) módosítása a 

rendszerben karakterisztikus változásokat eredményez, ami kalorimetriával 

detektálható és egy adott rendszerre jellemző. Természetesen, ha egy biológiai 

struktúra az eredetihez képest bármilyen oknál fogva megváltozik, akkor 

termodinamikai jellemzői is megváltoznak, ezáltal kalorimetriás görbéje az eredetitől 

eltérő lesz. Adekvát, a kísérleti problémát jól szimuláló modell esetén orvosi 

szempontból fontos folyamatok monitorozhatók így (22, 31).

A kaloriméter alapvetően három műszerből épül fel. A készülék „lelke” a mérést 

végző egység, mely tartalmazza a hőelnyelő blokkot a benne lévő mérő és referencia 

cellákkal. A következő rész a mérőblokkot közvetlenül szabályozó egység, ami a 

felfűtést, lehűtést végzi, ez tulajdonképpen egy egyszerű számítógép. A harmadik 

komponens egy nagy teljesítményű, megfelelő software-rel felszerelt személyi 

számítógép, mely a mérések elemzését, a kalorimetriás görbe megjelenítését végzi.

V.2. A vizsgálat célja, hypotesisek

A humán pathológias kórképekben a harántcsíkolt izom gyakran érintett. Sok esetben 

már objektíven definiálták a primer izomelváltozások hátterét, okait. Sok esetben a 

secunder izomelváltozások pathomechanizmusa is ismert, azonban sok betegségnél 

még az izomelváltozások eredete ismeretlen (6, 12, 22).

Jelenlegi ismereteink szerint a humán harántcsíkolt izom vörös és fehér rostok 

keverékéből épül fel. Genetikai vizsgálatok szerint a miosin könnyű és nehéz 

láncának izoformái alapján lényegesen több rosttípus határozható meg.

A fő izomrost típusok nem veleszületettek, tulajdonságaikat a hozzájuk tartozó 

ideginnervatio befolyásolja.

66



Az ideg hatása az izomrostra kettős: elsődleges funkciója az izomkontrakció, 

másodlagosan növekedést gyakorol az izomrostra, befolyásolva az 

enzimkoncentrációkat, így változtatva az izomrostok fajtáit (11,58, 59).

Klinikánkon nagy számban fordul elő a központi idegrendszer sérüléséből eredő 

spasticus beteg, valamint a fejlődési rendellenesség a dongaláb. Mindkét 

betegségcsoportnál ismert, hogy az állapot fenntartásában a harántcsíkolt izomzat 

valamilyen szinten részt vesz, azonban a pontos ok még nem tisztázott (3, 25).

Spasticus betegnél a betegség elsődleges oka ismert, azonban az izomzatban is olyan 

degeneratív és egyelőre még ismeretlen változások jönnek létre, amelyek azután már 

az izomzatban is pathológias állapotot tartanak fenn. Ezen elváltozások mibenlétéről 

az irodalomban közlést még nem találtam.

A dongalábas betegeknél még mindig tisztázatlan mi az elváltozás pontos oka. Egyes 

szerzők az idegrendszeri okot tartják valószínűnek, míg mások szerint az állapot 

fenntartásáért maga az izomrendszer felelős (17, 19).

Dolgozatom egy új vizsgálómódszerre, a kalorimetriás vizsgálatra épül. Ezt a 

módszert más kutatók is alkalmazták már emberi porc, valamint porckorong 

vizsgálatára. A világ irodalmát áttekintve viszont még nem találtam közleményeket, 

amelyben a fenti módszert humán harántcsíkolt izom vizsgálatára használták volna. 

Ezzel a módszerrel próbáltam közelebb jutni a fentiekben vázolt probléma 

megoldásához.

Feltételezésem szerint a humán izom kalorimetrás görbéjét meghatározva normál, 

egészséges emberben, és ezt a már ismert állatkísérletekkel összehasonlítva, 

megadható a humán standard.

Ezzel párhuzamba állítva a pathológiás humán harántcsíkolt izmot, feltételezve azt, 

hogy ezen csoportok közt értékelhető különbség lesz a kalorimetriás görbében.
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Ezek alapján dolgozatomban három különálló csoportot állítottam fel:

1. Egészséges, normál humán izom vizsgálata, meghatározva a humán standard 

görbét.

2. Spasticus izom vizsgálata: itt feltételeztem, hogy az izom szerkezete normális, 

viszont a központi idegrendszer okozta túlvezérlés miatt az izomban olyan 

elváltozások jönnek létre, amelyek a kalorimetriás görbén látható különbséget 

okoz.

3. Dongalábas izom: itt feltételeztem, hogy a betegség kapcsán magában az 

izomban is eltérések vannak a normál állapothoz képest és az eltérő 

izomszerkezet kalorimetriás görbéje is eltérő lesz a másik két csoporthoz 

viszonyítva.

V.3. Anyag és módszer

V.3.1. Beteganyag
A vizsgálandó anyagot saját betegeink műtété kapcsán vettem ki.

Az Ortopédiai Klinikán a fenti időszak alatt 34 betegen végeztünk 39 operációt (5 

esetben két deformitást korrigáltunk együlésben) felsővégtagi spasticus állapot miatt 

(ez az esetszám nem tűnik nagynak, de ezen támakörben megjelent közlemények is 

hasonló betegről számolnak be).

Tetraparesist 2 esetben, hemiparesist 32 esetben észleltem.

Hemiparesis eseten 18 alkalommal jobb oldali, 14 alkalommal bal oldali 

elváltozásokat találtam.

A fiú-lány arány 19-15 volt. A betegek életkora 2-14 év között mozgott. Átlagéletkor 

a műtét idején 6,7 év volt.

A műtét utáni több alkalommal került sor orvos-beteg találkozóra, de a tudományos 

célú felmérés átlagosan 3,7 évvel a műtét után történt.

A normál standard meghatározáshoz olyan műtétekből nyertem anyagot, ahol az 

izomrendszer egy része eltávolításra került és biztosan nem volt beteg, ill érintett.

A patológiás izomzatot is szintén a műtétek során nyertem.

Spasticus izmot, a lólábállás miatt operált betegek m. triceps suraeből nyertem.

A dongalábas izom vizsgálatához, a m. abductur hallucis izmát használtam fel.
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V.3.2. Módszer
Az eltávolított izmot azonnal fiziológiás sóoldatba helyeztük, majd 1 órán belül a 

DSC laboratóriumba vittük. A Pécsi Tudományegyetem Biofizikai Intézetében 

önálló DSC laboratórium működik (28. ábra), az intézet munkacsoportja széles 

körben tanulmányozza a különböző biológiai rendszerek termodinamikai jellemzőit.

28. ábra PTE-ÁOK, Biofizika Intézet, DSC laboratórium

Mivel korábban az irodalomban humán harántcsíkolt izom kalorimetriás vizsgálatára 

nem volt utalás, így fel kellett állítani a humán standardot, majdpedig ehhez kellett 

hasonlítani a spasticus (és a dongalábas) izomrostok kalorimetriás görbéit.

DSC mérések: A kalorimetriás méréseket a más vonatkozásokban már publikált 

standardizált módon, SETARAM Micro DSC-II kaloriméterrel végeztük. 

Valamennyi mérés 0 és 100°C közötti tartományban, 0.3°C/perc felfutási 

sebességgel történt. Hagyományos, átlagosan 850pl térfogatú Hastelloy-mérőcellákat 

alkalmaztunk. A mérőcellákba pufferben tárolt harántcsíkolt izmot, a referencia 

cellába a tiszta puffer-oldatot helyeztük. A mérő- és referencia cellákat ±0.5 mg 

precizitással kiegyensúlyoztuk. A hőkapacitás tekintetében nem volt szükség 

korrekcióra a két cella között. Az adatfeldolgozás ASCII conversio után az Origin 

6.0 program segítségével történt.
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V.3.3. Eredmények

1. Egészséges kontroll
6 mérést végeztünk, mely teljesen hasonló lefutású görbéket eredményezett, 

mindannyiszor reprudukálható módon (29. ábra). Átlagéletkor 1,5-8 (átlag 4,2) év, 

nemi megoszlás 2 fiú 4 lány.

Hőáramlás / mW Egészséges kontroll

29. ábra Egészséges izomrost DSC görbéje
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5.3. Eredmények

1. Egészséges kontroll
mérést végeztünk, mely teljesen hasonló lefutású görbéket eredményezett, 

ndannyiszor reprudukálható módon (29. ábra). Átlagéletkor 1,5-8 (átlag 4,2) év, 

ni megoszlás 2 fiú 4 lány.

iőáramlás / mW Egészséges kontroli

29. ábra Egészséges izomrost DSC görbéje
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2. D o n g a láb as  izo m

9 mérést végeztünk, mely teljesen hasonló lefutású görbét eredményezett, 

mindannyiszor reprodukálható módon (30. ábra). Átlagéletkor 1-9 (átlag 2,9) év, 

nemi megoszlás 6 fiú 3 lány.

Hőáramlás / mW Dongalábas izom

30. ábra Dongalábas izomrost DSC görbéje
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3. S p asz tik u s izo m

11 mérést végeztünk mely teljesen hasonló lefutású görbéket eredményezett, 

mindannyiszor reprodukálható módon (31. ábra). Átlagéletkor 0,7-12 (átlag 3,6) év, 

nemi megoszlás 6 fiú 5 lány.

Hőáramlás / mW Spasztikus izom

31. ábra Spasztikus izomrost DSC görbéje
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4. Az egészséges kontroll(humán standard), a dongalábas és a spasztikus 

izomrostok kalorimetriás görbéinek összehasonlítása (32. ábra).

Hőáramlás / mW

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Hőmérséklet / °C

32. ábra A humán standard, a dongalábas és a spasztikus izomrostok 

DSC görbéinek összehasonlítása
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V.4. Megbeszélés

A bemutatott kalorimetriás görbék alapján első látásra nyilvánvaló, hogy a DSC 

scannek annyira jellegzetesek az izmok fiziológiai állapotára, mint az ujjlenyomat az 

emberre.
A legkisebb átmeneti hőmérsékleti tartomány az ICP-s betegeknél figyelhető meg, 

ami jó átmeneti kooperációnak tűnik, a dongalábas minta kevésbé.

Ha a görbét szegmentjeire bontjuk, mely szegment megfelel egy-egy strukturális 

izomegységnek, akkor a legegységesebb képet az ICP-s mintában látjuk, ami azt 

jelenti, hogy az egységek közötti interakció a legkisebb.

Strukturális vizsgálataink során (fény és elektromikroszkópos) a következő 

eredményeket kaptuk. A dongalábas betegek általában műtét előtt gipszrögzítésben 

voltak, a hosszú immobilizáció következtében zsíros degeneráció alakult ki. A 

legsúlyosabb változásokat a contractilis egységekben láttuk, töredezett, szakadozott 

myofibrilláris struktúrák, csökkent számú myofibrilláris egységek, erősen granulált 

szarkoplazma. Enyhébb esetben csak a számuk csökkent, azonban a folytonosság és 

a harántcsíkolat megmaradt. Mitokondriumok száma csökkent, ellenben méretük 

megnőtt, a szarkoplazmás retikulum száma csökkent, méretük, glikogéntartalmuk 

viszont emelkedett. Mindezek típusos jelei az inaktivitásos izomatrophiának (25, 58, 

59).
A klinikai utánkövetések során azonban jó funkcionális eredmények születtek. Ezek 

azt a tényt támasztották alá, hogy a vizsgált izmok még a jelentős ultrastructurális 

változások ellenére is contractilisek maradtak, járásképességet biztosítottak (3, 19, 

20, 62).

Eredményeinket összevetettük a nyúl m. iliopsoas kalorimetriás görbéivel (A nyúl 

harántcsíkolt izom nagyon hasonlít az emberéhez). Itt már voltak eredmények az 

ATP hydrolysis ciklus állapototairól, amikor ADP és anorganikus foszfát 

hozzáadásával külünböző aktin-myosin kötődési erősséget tudtunk modellezni, 

három fokozatban.

A dongalábas kalorimetriás görbe nagyon hasonlít az ADP és anorganikus foszfáttal 

kezelt nyúl izomrost görbéjéhez, ami egy gyenge kötődésű állapotot jelent (5, 28, 29, 

30).
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A kalorimetrias vizsgálat határozott különbséget mutatott a felsorolt három izomfajta 

között.
A legszembetűnőbb változás a hőstabilitás globális megemelkedése mindkét 

betegcsoportban. Hasonló elváltozásokat kísérletes úton oxygén szabadgyök 

kezeléssel tudtunk modellezni. Ezt humán szervezetben a myosin fej -SH 

oldalláncának a szabadgyökök által létrehozott sérülése is okozhatja (23, 29, 31). 

Fenti eredmények azt tükrözik, hogy a beteg csoportokban mindkét esetben az 

izomproteinek közötti kapcsolat csökkent, mely megnyilvánulhat az egész izom, 

vagy annak csak egyes részleteinek érintettségében.

Ez megerősíti kezdeti feltevésünket, hogy ezen izomcsoportok szerkezete közt 

eltérés van, mely még további vizsgálatokat tesz szükségessé. Kétes esetben e fenti 

módszerrel elkülöníthető a normál, spasticus, valamint dongalábas izomzat, így az 

ortopéd sebészetben is hasznos eszközzé válhat.

Vizsgálataink megmutatták, függetlenül attól, hogy a betegség milyen eredetű 

/centrális vagy lokális/, az izomproteinek összetételében szerkezetében változás áll 

be, mely a DSC termogramokkal kimutatható és minden termogramm egy-egy 

betegségre jellemző. A klinikailag nem egyértelmű esetekben izombiopsiát követően 

kalorimetriás vizsgálattal elég jól meghatározható, hogy az adott betegség melyik 

csoportba sorolható.

A módszer előnye, hogy könnyen reprodukálható, azonos minták vizsgálata esetén 

rendkívül kicsi a szórása.

A világon először meghatároztuk a fenti izomcsoportok standard kalorimetriás 

görbéit.
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VI. ÖSSZEFOGLALÁS

Infantilis cerebralis paresisben a központi motoros neuron érintettsége miatt az 

izomtónus fokozódását gátló mechanizmus szenved kárt, emiatt alakul ki a periférián 

spasticitás. A túlműködő izom az ízületet valamely irányba kényszeríti, ezáltal 

funkció romlást eredményez. Mivel a központi idegrendszer sérülése a perinatalis 

időszakban következik be, a spasticus izmok túlműködése a fejlődésben lévő 

csontozatra is káros hatást fejt ki.

Az infantilis cerebralis paresis kóroktanának kutatása és a betegség gyógyítása csak a 

társszakmákkal együttműködve vezethet eredményre. A sebészi beavatkozás előtt, a 

várható eredmény megbecsülése érdekében non-invazív és invazív diagnosztikai 

eljárásokra is szükség lehet, valamint számos alternatív kezelési eljárás is szóba 

jöhet. A terápiás terv felállításához és az optimális eredmény eléréséhez együttesen 

szükséges a radiológus, gyógytornász, konduktor, neurológus, idegsebész és 

rehabilitációs orvos (spasticus team) munkája. A betegség fontos részét képező 

spasticus izom megismerését biofizikai és molecularbiológiai módszerektől 

remélhetjük.

Dolgozatomban célul tűztem ki a spasticus izom vizsgálatát elősegítő új módszerek 

ismertetését, valamint az infantilis cerebralis paresisben ritkábban érintett 

felsővégtag sebészi kezelésének kevésbé ismert lehetőségeit. Ezen belül fő célom 

volt a spasticus kézen végzett műtétek értékelése, a spasticus iliopsoas izom 

ultrahangos vizsgálata, valamint a spasticus izom kalorimetriás vizsgálata.

VI. 1. Az ICP-s felsővégtagon végzett műtéteink eredményei
A dolgozat első részében leírtam a betegség kóroktanát, kezelésének lehetőségeit, 

irodalmi adatok, ajánlások összehasonlítását. Feldolgoztam a klinikánkon végzett 

felső végtagi műtétek eredményeit, kiértékeltem azok használhatóságát.

Felső végtag spasticitás izoláltan, vagy egyetlen izom spasticitása a felső végtagon 

soha nem fordul elő. Ezért egy adott ízület deformitását több egymásra ható izom 

ereje együttesen alakítja ki. Például a csukló flexorok túlműködése mellett az ízület 

flexiós contracturájához az extensorok gyengesége (antagonismus hiánya) is 

hozzájárul.

A spasticus felső végtaggal élő gyermekeknek - részben a deformitás, részben a 

sensibilis funkciók károsodása miatt - nehéz a különböző tárgyakkal bánni, nehézkes
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a környezet megismerése. Ez olyan mindennapi aktivitásokban gátolja őket, mint az 

öltözés, mosakodás, tárgyfelvétel.
A sebészi beavatkozás indikációja az olyan spasticus deformitás, vagy contractura, 

amely nem reagál a konzervatív kezelésekre, funkcionálisan elégtelen, és az ízület 

jobb pozicionálásától funkció javulás remélhető. A kezelés célja az izomegyensúly, a 

kézfunkció és az akaratlagos kontroll helyreállítása. Mivel az elsődleges laesio az 

agyban van, a kézsebészeti eljárásokkal elérhető eredmény is limitált. Ezért nem a 

tökéletes kézhasználat elérése a cél, hanem az ízület pozicionálásának javításával 

segítő kéz létrehozása.
Az általunk operált betegeknek a sebészi reconstructiót követően az ízület 

mozgástartományával egyidejűleg a különböző fogási funkciók is javultak. Az már 

ismert volt, hogy a meggyengült érzékelés negatívan befolyásolja a sebészi terápia 

eredményességét, az azonban nem, hogy a sebészi beavatkozás hatással lehet az 

érzékelésre is. Már hat hónappal a műtét után jelentős javulás volt megfigyelhető a 

stereognosis és a két pont diszkrimináció tekintetében. Emellett az operált kezek jó 

motoros kontrollal is rendelkeztek. Ez a fejlődés általában a követési periódus 

következő évében is megfigyelhető volt.

A legtöbb betegnél a sebészi beavatkozás korrigálta a deformitást, a kéz hygienét és 

javuló funkciókat adott, amely javulás fordítottan volt arányos a deformitás 

mértékével, valamint a sensoros és kognitív deficittel. A helyes terápia 

megválasztása gondos kiértékelést és tervezést kíván, azaz a deformitás dinamikus és 

statikus komponensének, a sensibilitásnak, az értelmi képességeknek a pontos 

felmérését. A funkció javítás céljából végzett sebészi beavatkozástól minimálisan 

elvárható, hogy a gyermekek képesek legyenek operált kezüket ép kezük segítésére 

használni. Azonban a funkciók javulásához szükséges adekvát tudat, érzékelés, 

motoros kontroll megléte nélkül a sebészi terápia célja csak másodlagos - a hygiene 

és az esztétikum javítása - lehet.

A sebészi kezelés eredményének objektív mérése nem könnyű feladat. A különböző 

mértékű központi idegrendszeri károsodások mértéke és a spasticitást fenntartó 

izmok változatossága miatt az olyan mérések, mint a mozgásterjedelem, szorító erő, 

és sensibilitási tesztek nem tesznek lehetővé pontos összehasonlítást.

A műtét utáni funkcionális javulás és a beteg (ill. a szülők) várakozásának teljesülése 

egymásból következik. Tapasztalataink szerint a funkcionális skálán magas 

besorolással rendelkezők (>5) jól reagálnak a nem sebészi terápiákra is (főként BTA

77



stimuláció neurológus által), míg a közepes (3-5) kategóriába tartozók esetében főleg 

a szimultán, multiplex, dinamikus sebészi beavatkozások vezetnek sikerhez 

(áthelyezés, felszabadítás). Az alacsony (0-2) funkcionális képességekkel bírók 

esetén főleg az ízületstabilizáló, statikus megoldásoktól várható megelégedettség.

Az eredményekből kitűnik, hogy a funkcionális kategóriák közötti váltás jelentősebb 

eredménynek könyvelhető el, mint a kategórián belüli funkció javulás.

VI.2. A m. iliopsoas vizsgálatának eredményei
Dolgozatom második felében a normál m. iliopsoas ultrahangos feltérképezését 

végeztem el, majd ezt összehasonlítottam a spasticus izommal. A distalis tenotomia 

műtét előtt és után meghatároztam az átvágott izom inának elhelyezkedését. A műtét 

utáni terület átvizsgálása olyan szövődményekre is felhívta a figyelmet, melyeket 

fizikális vizsgálattal korábban nem tudtunk kimutatni. Megállapítottam, hogy az 

iliopsoas ultrahang noninvazivitásán túl célszerű, gyors, könnyen elérhető és 

költségkímélő eljárás. Használatával jónéhány részlet nyújt segítséget a műtét 

tervezéséhez, ill. hatékonyságának megítéléséhez. Ráadásul alapjainak lefektetésével 

megnyílt a lehetőség éber állapotú gyermekek csípő körüli contracturáinak 

funkcionális vizsgálatára is. Nemcsak spasticus betegségben, hanem számos más 

kórképben is (csípőficam, coxarthrosis, scoliosis, stb.) hatékonyan és rutinszerűen 

használható eljárás az ultrahangos diagnosztika.

VI.3. A kalorimetriás izomrost vizsgálatok eredményei
Munkám harmadik részében a DSC SCAN segítségével meghatároztam a humán 

normál, spasticus, ill. dongalábas izom kalorimetriás standardjait a világon először. 

Megállapítottam hogy mindhárom esetben a görbék eltérőek, a fény és 

elektromikroszkópos vizsgálatokkal egybevetve, a görbék eltérősége mögött biztosan 

szerkezeti elváltozások állnak. Állatkísérletes kalorimetriás vizsgálatokkal 

összehasonlítva az eredményt a változás a protein rendszerben keresendő. 

Megállapítottam, hogy ezen kalorimetriás görbék érzékenysége igen magas, 

amennyiben az izomzatban csak kis elváltozások vannak azt már jól láthatóan jelzik, 

azonban ha ugyanazon izomról van szó a szórása viszont elhanyagolható, ezért 

megbízható jó i  reprodukálható vizsgálat, az ortopéd sebészetben is használható.
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VII. ÚJ EREDMÉNYEK

1. A SPASTICUS FELSŐVÉGTAG MŰTÉTI EREDMÉNYEINEK 

VIZSGÁLATÁBAN
• pontos és részletes kérdőív megszerkesztése

• szubjektív értékelő skála megszerkesztése

• az elért eredmények értékelésének új alapokra helyezése

2. A MUSCULUS ILIOPSOAS ULTRAHANGOS VIZSGÁLATÁBAN

• a normál izom és ín ultrahangos feltérképezése

• a spasticus izom és ín ultrahangos feltérképezése

• a distalis tenotomiák utáni állapot feltérképezése

• esetleges szövődmények megítélhetősége

• noninvazív funkcionális vizsgálat alapjainak lefektetése

3. A HUMÁN IZOM KALORIMETRIÁS VIZSGÁLATÁBAN

• a normál izom kalorimetriás görbéjének meghatározása

• a spasticus izom kalorimetriás görbéjének meghatározása

• a dongalábas izom kalorimetriás görbéjének meghatározása

• további molekulárbiológiai kutatások alapjainak megteremtése
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