
 

III./9.4. Mononeuropathiák – alagút szindrómák
A peripheriás idegek sérülésének lehetséges okait összefoglalva az 5. táblázat mutatja.
Mononeuropathiáról beszélünk, ha csak egy ideg érintett, amely legtöbbször lokális ok
következménye és az idegkárosodás helye jól lokalizálható, de általános betegség (pl.
diabetes mellitus) is járhat csak egy ideg klinikai károsodásával. Ez utóbbi esetben az
adott ideg diffúzan érintett.

5. táblázat: A peripheriás idegek sérüléseinek okai

A körülírt peripheriás idegkárosodás leggyakoribb okai közé tartozik az ideg
kompressziója, amely lehet külső kompresszió, ill. az ideg lefutása mentén, csontok-
kötőszövet-izmok által határolt területeken való áthaladás közben kialakuló kompresszió
következménye. Ez utóbbit alagút szindrómának hívjuk. Az alábbiakban a napi
gyakorlatban leggyakrabban észlelt körülírt idegkárosodások tüneteit és okait tárgyaljuk.

Nervus medianus

A n. medianus ellátja motorosan a csukló és ujjflexorokat, valamint a thenar döntő
részét. Sensorosan a kéz radialis palmaris területét látja el, az első három ujjat, valamint
a IV. ujj radialis felét (részletesen lásd az anatómiai tankönyvben).

Carpalis alagút szindróma: A carpalis alagút a csuklónál a kéztőcsontok és a
ligamentum carpi transversum által határolt anatómiai hely, amelyen áthaladnak a
flexorínak és a n. medianus. A n. medianus distalis kompressziója következtében
kialakuló carpalis alagút szindróma egyértelműen a leggyakoribb fokális neuropathia.
Ez egyben a leggyakoribb alagút szindróma és az egyik leggyakoribb neurológiai
tünet/betegség is. Incidenciája 200-500/100 000/év. Kb. háromszor gyakrabban fordul
elő nőknél.

Tünetek:

A betegség rendszerint kétoldali, de jellemzően a domináns kezet érinti először. Első,
rendkívül típusos tünete a kéz fájdalmas éjszakai zsibbadása, amely az alvást is
megzavarja. A betegek sokszor az egész kar fájdalmáról, ill. az alkar zsibbadásáról is
beszámolnak, nem mindig csak a n. medianus által ellátott I-III. ujjak panaszosak.
Jellegzetes tünet még ébredéskor az ujjak merevsége, ill. sokszor a betegek úgy érzik,
mintha az ujjak duzzadtak lennének. Később nappal is jelentkeznek tünetek, főként a kéz
használatakor, terhelésekor. Ilyen jellegzetes tevékenység pl. a burgonyahámozás,
kerékpározás, autóvezetés. Később a zsibbadás állandósul és érzéskiesés is kialakul az
ujjakon, amely már ügyetlenségben, a kéz finom funkciójának romlásában nyilvánul
meg. Legsúlyosabb esetben a motoros rostok is károsodnak és a thenar elsorvad (8.
ábra), a kéz ʽcsipeszfunkciója’ is károsodik és a betegnek egyszerű, mindennapi
tevékenységekben is nehézségei támadnak (pl. gombolás, cipzár felhúzása).



8. ábra: Carpalis alagút szindróma tünetei

Okok:

A carpalis alagút szindróma leggyakrabban idiopathiás, amely feltehetően alkatilag
szűkebb carpalis alagutat jelent. Ez elsősorban nőknél, 40-60 év között okoz először
tüneteket. Emellett minden olyan állapot, amely beszűkíti a carpalis alagutat, ill.
megváltoztatja a csukló anatómiáját vagy a csukló-kéz fokozott terhelésével jár,
hajlamosít a carpalis alagút szindrómára:

obesitas

oedema (pl. terhesség, lymphoedema, hypothyreosis)

régi vagy újabb keletű csuklótörés

arthrosis

rheumatoid arthritis vagy egyéb eredetű arthritis

diabetes mellitus (a polyneuropathia által már kissé károsodott ideg fokozottan
érzékeny a nyomásra).

foglalkozások (pl. asztalos, ács, kőműves, lakatos)

sporttevékenységek (pl. kerékpározás)

Diagnózis:

A carpalis alagút szindróma legtöbbször már a jellegzetes panaszok alapján
diagnosztizálható. Gyakori, hogy a panaszok a csukló passzív flexiójával, az ún. Phalen
manőverrel provokálhatók (9. ábra). Szintén jellemző a Tinel-f. jel (10. ábra): egy
körülírt idegsérülés esetén a sérülés helyének finom nyomása, ütése villanyozó érzést
provokál az ideg lefutása mentén.

9. ábra: Phalen-f. provokációs manőver carpalis
alagút szindrómában

10. ábra: Tinel-f. jel

A carpalis alagút szindróma objektíve EMG-vel igazolható, amely kezdetben fokális
demyelinisatiot mutat a carpalis alagútban, axonlaesio csak később társul. A klinikai



tüneteknek megfelelően a sensoros rostok korábban és súlyosabban érintettek, mint a
motoros rostok. Fontos tudni, hogy kezdeti stádiumban az EMG sokszor még nem mutat
eltérést, amely azonban nem zárja ki a carpalis alagút szindrómát.

Kezelés:

A carpalis alagút szindrómán tünetileg a csukló éjszakai sínezésével vagy lokális
szteroid injekcióval lehet segíteni. Végleges megoldás az ideg műtéti dekompressziója, a
lig. carpi transversum átvágása.

A n. medianus proximalis károsodása, kompressziója jóval ritkább (pl. alvás alatt vagy
compartment szindróma következtében.). Az ideg teljes károsodása esetén a distalis
tünetek mellett (ujjakon érzéskiesés, thenar atrophia) az ujjflexorok is paretikusak
lesznek, amely következtében a kéz ökölbe szorításakor ún. eskükéz tartás (11. ábra) jön
létre (az I-III. ujj extendálva marad).

11. ábra: Eskükéz tartás proximalis n. medianus laesioban

Nervus ulnaris

A n. ulnaris motorosan a thenarból a m. adductor pollicist, valamint az összes
kiskézizmot és az ulnaris alkarflexorokat látja el. Sensoros ellátási területe a kéz ulnaris
fele, beleértve a IV-V. ujjat. (Részletesen lásd az anatómiai tankönyvben.)

Könyöktájéki n. ulnaris laesio: A n. ulnaris sérülés leggyakoribb helye. A könyöktájékon
sérülhet egyrészt a sulcus nervi ulnarisban, az epicondylus medialis humeri mögött
(retroepicondylarisan), ill. ritkábban a cubitalis alagútban (a könyök alatt közvetlenül, a
m. flexor carpi ulnaris két eredő fejét összekötő aponeurosis alatt) (12. ábra).

12. ábra: A n. ulnaris lefutása a könyöktájékon

Retroepicondylaris laesio okai:

tardív ulnaris laesio: régi könyöktörés, deformitás

arthrosis

rheumatoid arthritis

diabetes mellitus



külső kompresszió, gyakran iatrogén okból (pl. műtétek alatt)

Cubitalis alagút szindróma okai:

idiopathiás

gyakori, habituális könyökflexió

Tünetek:

Mint általában kompressziós idegkárosodásban, először sensoros tünetek jelentkeznek: a
kéz ulnaris felének és a IV-V. ujj zsibbadása, érzéskiesése. Jellemző, hogy az érzészavar
kezdetben nem az egész ulnaris területen, hanem csak az ujjbegyeken jelentkezik.
Később társulnak a motoros tünetek, a hypothenar, az interosseus izmok és a thenarból a
m. adductor pollicis paresise és atrophiája, következményes karomtartással (13. ábra).
A kiskézizmok sorvadása miatt a kéznek ʽcsontvázkéz’ külleme van. Érdekes módon a
IV-V. ujj flexiós ereje sokszor megtartott. A m. adductor pollicis paresise jól
demonstrálható a Froment-f. jellel (14. ábra), amikor a hüvelykujj addukciójának
kiesését a hosszú, n. medianus által innervált flexorok pótolják. Szintén jellemző a
Wartenberg-f. jel (15. ábra), amely azt jelenti, hogy a 3. palmaris interosseus
preferenciális érintettsége miatt a kisujj eláll a többi ujjtól.

13. ábra: Jellegzetes karomtartás n. ulnaris laesioban 14. ábra: Froment-f. jel n. ulnaris laesioban

15. ábra: Wartenberg-f. jel n. ulnaris laesioban

Diagnózis:

A jellegzetes klinikai tünetek mellett a n. ulnaris laesio objektíven EMG-vel igazolható
(16. ábra). Differenciáldiagnosztikai szempontból legfontosabb a C8 radicularis laesio
elkülönítése, amelynek sensoros tünetei megegyeznek a n. ulnaris laesio tüneteivel, de a
nyaki spondylosis egyéb tünetei társulhatnak, ill. a motoros károsodás eloszlása a C8
myotomnak megfelelő (nem csak a kiskézizmok, hanem pl. a m. extensor indicis is
paretikus).



16. ábra: Könyöktáji laesio n. ulnaris elektrofiziológiai diagnózisa

Kezelés:

könyökflexió kerülése, műtéti felszabadítás.

Csuklótáji (distalis) n. ulnaris laesio: jóval ritkább, mint a könyöktáji laesio. Guyon
alagútnak hívjuk azt a területet, ahol a n. ulnaris áthalad a tenyérre. A valódi Guyon
alagút szindróma azonban ritka és kérdéses entitás, és nem szinonimája a distalis,
csuklótáji n. ulnaris laesionak. A klinikai gyakorlatban sokkal gyakrabban látjuk az ideg
distalisabb ágainak, elsősorban a mély tenyéri, tisztán motoros ágának kompressziós
károsodását. Ez az ág a hypothenart ellátó ágtól distalisan ered, ellátja a hypothenar
kivételével az összes ulnaris innervált kiskézizmot és ennek megfelelő paresist és
atrophiát okoz, érzészavar nélkül. Ezen tüneteket motoneuron betegséggel, cervicalis
myelopathiával szokták összetéveszteni. Egyes foglalkozások, pl. asztalosok,
légkalapáccsal dolgozók körében valamint sporttevékenységek, pl. kerékpározás során
alakulhat ki.

Nervus radialis

A n. radialis motorosan a m. tricepset és a csukló és ujjak extensorait látja el. Sensoros
ellátási területe a kézfej radialis dorsalis része. (Részletesen lásd az anatómiai
tankönyvben.)

N. radialis kompressziós károsodása a felkaron: A n. radialis károsodásának
leggyakoribb helye a humerus közepének magasságában van, ott ahol az ideg
közvetlenül a csontra fekszik a spirális csatornában. A kompressziós károsodás
legtöbbször alvás alatt, a fej vagy a partner fejének nyomása következtében jön létre,
különösen akkor, ha nagyfokú kimerülés, alkohol, ill. gyógyszerfogyasztás miatt a
szokottnál mélyebb az alvás. Ezért ezt szombat esti bénulásnak is szokták nevezni.

Tünetek:

A csukló és az ujjextenzorok paresise miatt lógó kézfej látható (17. ábra), míg a m.
triceps brachii ereje megtartott, mivel a tricepshez futó ág már az axillánál leválik.
Érzészavar a kézfej radialis dorsalis oldalán észlelhető.

17. ábra: Lógó kézfej n. radialis laesioban



Diagnózis:

Legtöbbször a klinikai tünetek alapján biztonsággal lehet diagnosztizálni. Ritkán
centrális, distalis túlsúlyú paresis is hasonlóan lógó kézfejet eredményezhet, de ez
esetben általában az ujjflexió és a kiskézizmok ereje is gyengült.

Kezelés:

Külső kompresszió okozta károsodás esetén spontán gyógyulás várható, amelynek
időtartamát a károsodás súlyossága (neurapraxia-axonotmesis) határozza meg.

N. radialis károsodása az alkaron

A n. radialis distalis, tisztán motoros ágának, a n. interosseus posterior kompressziós
károsodása a m. supinator magasságában alakulhat ki, amely izmot ez az ág átfúrja
(supinator alagút szindróma). A kiváltó ok legtöbbször a gyakori supinatioval-
pronatioval járó tevékenység, ill. munkafolyamat. Érzészavar nincs és csak az
ujjextenzorok paretikusak, a csuklóextenzió nagyrészt megtartott. Jellemző, hogy az
extenziós gyengesége a IV-V. ujjon kezdődik, amelynek következtében a IV-V. ujj
flektált helyzetben van (lóg), míg a többi nem

A n. radialis distalis, tisztán sensoros ága, a n. radialis superficialis is károsodhat az
alkar distalis harmadában, ott ahol, az ideg felületessé válik. Ezen a területen
kompressziós károsodást okozhat pl. egy szoros bilincs, vagy műtét (de Quervain-f.
tenosynovitis) kapcsán sérülhet.

Nervus peroneus communis

A n. peroneus communis motorosan ellátja a lábfej és lábujjak dorsalflexióját végző
izmokat, valamint a peroneus izmokat. Sensoros ellátási területe a lábhát. (Részletesen
lásd az anatómiai tankönyvben.)

N. peroneus comm. kompressziós károsodása a fibulafejecsnél: A n. peroneus communis
a fossa popliteából előrefelé futva a fibulafejecset kívülről kerüli meg, ahol ráfekszik a
csontra és közvetlenül a bőr alatt helyezkedik el. Ezért itt nagyon könnyen érheti
kompresszió. Diabetes mellitus hajlamosító tényező.

Okai:

tartós oldalfekvés (pl. comatosus állapotban, ágyhoz kötött betegeknél, kemény
fekhelyen való alvás alatt)

huzamosan keresztbe tett láb

hosszan tartó guggolás (pl. eperszedés, csempézés)

műtétek alatt (a beteget túl szoros rögzítése a térdnél)

gipszkötés

A fibulafejecs magasságában a m. peroneus longus eredő feje egy ínas alagutat képez,
amelyen áthalad a n. peroneus communis. Az itt kialakuló kompresszió, a valódi
peroneus alagút szindróma azonban nagyon ritka és elsősorban akkor kell gondolni rá,
ha a tünetek fokozatosan romlanak és más ok nem jön szóba.

Tünetek:

A n. peroneus laesio jellegzetes tünete a lógó lábfej (18. ábra) és a következményes
szteppelő járás (járás közben a beteg az érintett oldalon magasabbra emeli a térdét, hogy
ne akadjon bele a lábfeje a talajba). A beteg nem tud sarokra állni az érintett oldalon.
Érzészavar a lábszár lateralis oldalán és a lábfej dorsalis felszínén alakul ki.
Differenciáldiagnosztikai szempontból igen fontos, hogy lógó lábfejet L5 radiculopathia
is okozhat, amely szintén gyakori kórkép. Ez esetben azonban a lábfej dorsalflexiós



gyengesége mellett más L5 izmok gyengesége is társul, pl. a lábfej inversioja (m. tibialis
posterior) és a csípő abdukciója (m. gluteus medius) is gyenge, valamint a spondylosis
és radiculopathia egyéb tünetei társulnak. Továbbá, klinikailag n. peroneus communis
laesionak megfelelő tüneteket okozhat proximalisabb laesio is, pl. n. ischiadicus
károsodás vagy a kismedencében a lumbosacralis truncus kompressziója (lásd a
plexopathiáknál). A n. ischiadicusban a n. peroneus comm. rostjai elkülönülve futnak a
n. tibialistól, ezért szelektíven károsodhatnak.

18. ábra: Lógó lábfej n. peroneus comm. laesioban

Diagnózis:

A klinikai tünetek mellett EMG-vel a n. peroneus communis károsodása a fibulafejecs
magasságában jól lokalizálható (19. ábra). Az EMG-nek továbbá döntő szerepe van a
fent említett, a n. peroneus comm. laesiot utánzó kórképektől való elkülönítésben.

19. ábra: N. peroneus comm. vezetési blokk a fibulafejecs magasságában

Kezelés:

Külső kompresszió okozta károsodás esetén spontán gyógyulás várható, amelynek
időtartamát a károsodás súlyossága (neurapraxia-axonotmesis) határozza meg. A ritka n.
peroneus alagút szindróma esetén műtéti felszabadítás javasolt.

Nervus cutaneus femoris lateralis

A n. cutaneus femoris lateralis egy tisztán bőrideg, amely a comb bőrének lateralis
felszínét látja el. Az ideg a kismedencéből a ligamentum inguinalé-t átfúrva lép ki, közel
a spina iliaca anterior superior-hoz, ahol nagyon gyakran komprimálódik vagy egyéb
okból károsodik. A kórkép neve meralgia paraesthetica.

Okai:

idiopathiás

obesitas

terhesség

szűk ruházat



diabetes mellitus

crista biopszia

Tünetek:

Égő, zsibbadó fájdalom és hypaesthesia a comb lateralis oldalán (20. ábra). A panaszok
álló helyzetben kifejezettebbek. Az érzészavarnak éles határa van, ez különbözteti meg
az egyébként ritka, de hasonló eloszlású érzészavart okozó L2 radiculopathiától.

20. ábra: N. cutaneus femoris lateralis ellátási területe

Diagnózis:

Legtöbbször a klinikai tünetek alapján biztonsággal lehet diagnosztizálni.

Kezelés:

Fogyás, laza ruházat. Ritkán lokális szteroid adása szóba jön, azonban általában spontán
remisszió várható.


