
 

III./12.5. Rekonstrukciós eljárások a végtagmegtartó sebészetben
Szendrői Miklós, Perlaky Tamás, Antal Imre, Kiss János

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a végtagmegtartó sebészetben
alkalmazható rekonstrukciós eljárásokat.
A fejezet elvégzését követően képes lesz a hallgató arra, hogy betegeinek a
megfelelő rekonstrukció felajánlásával minőségi életet biztosítson.

Bevezetés
Az elmúlt 25 év folyamán az ún. végtagmegtartó sebészet a végtagokra lokalizált csont
és lágyrészsarcomák műtéti kezelésének elfogadott standardjává vált. Számos esetben
megmenthetővé váltak a végtagok ott, ahol korábban csak amputatiót lehetett volna
elvégezni. Ennek hátterében a diagnosztikus eljárások fejlődése, a modern, újabb
lehetőségekkel gazdagodó kemoterápia, ill. a sebészi módszerek folyamatos bővülése
áll.

A korszerű
képalkotó
diagnosztika (CT,
MRI, PET-CT)
lehetővé teszi a
daganatok
kiterjedésének
pontosabb
megállapítását, ill.
a resectiós határok
pontos tervezését,
elkerülve a
felesleges szöveti
veszteségeket,
könnyítve a
rekonstrukció
lehetőségét.

A korszerű képalkotó diagnosztika (CT, MRI, PET-CT) lehetővé teszi a daganatok
kiterjedésének pontosabb megállapítását, ill. a resectiós határok pontos tervezését,
elkerülve a felesleges szöveti veszteségeket, könnyítve a rekonstrukció lehetőségét. A
jelenlegi kemoterápiás eljárásokkal elérhető osteosarcomák esetén az akár 80% körüli 5
éves recidívamentes túlélés a kemoterápia előtti korszak 20%-os értékével szemben úgy,
hogy az amputatiók helyett jelenleg 85%-ban végtagmegtartó műtéteket végzünk. A
csontbankok létrejötte, a modul rendszerű, a műtétkor az aktuális igényeknek
megfelelően összeállítható tumor endoprotézisek, a sebészi technikák fejlődése
(stabilabb osteosynthesisek, vascularizált autológ csontgraftok átültetése) szélesíti a
rekonstrukciós lehetőségeket.

A végtagmegtartó eljárások célja, hogy a tumor onkológiailag komplett eltávolítása
lehetőleg minimális szövédményaránnyal történjék, továbbá megbízható és tartós legyen
a funkció a mindennapi körülmények között, ill. a rekonstrukció kozmetikailag is
elfogadható eredménnyel járjon.
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A.) A végtagmegtatás javallatai, ellenjavallatai
Alapvetően elmondható, hogy törekedni kell a végtagmegtartásra minden olyan esetben,
amikor a végtagon elhelyezkedő malignus tumor megfelelő szélességű és ép sebészi
széllel eltávolítható, továbbá van lehetőség a végtag funkcióját is biztosító
rekonstrukcióra. A megfelelő sebészi szél biztosítása szükséges az elfogadhatóan
alacsony helyi kiújulási arány szempontjából. A végtagmegtartás javallatát illetően a
betegség prognózisa másodlagos jelentőséggel bír, még limitált életkilátások mellett is



érdemes e megoldás mellett dönteni, amennyiben a beavatkozás a fentiek értelmében
elvégezhető. Esetenként a végtagmegtartás akár metastasectomiával is kiegészíthető.

Kedvezőtlen feltételt jelent a végtagmegtartást illetően, ha a biopsziás heg az eljárás
hibájából fakadóan nem esik egybe a majdani műtét optimális feltárási területével,
ezáltal nem távolítható el egy blokkban a daganattal. Kedvezőtlen ugyanígy, ha a tumor
a végtag nagyobb ereit vagy idegeit befogja, ill. patológiás töréshez vezetett. Kissé
leegyszerűsítve a kezelési terv megállapítását, elmondhatjuk, ha a fenti 4 körülményből
(biopsziás heg, erek ill. idegek érintettsége, patológiás törés) 3 egyidejűleg fennáll, a
végtagmegtartás kilátástalannak tekinthető és ellenjavallt (ez az ún. három csapás
szabály – „three strikes rule”).

B.) Resectiós és rekonstrukciós eljárások

A végtagmegtartás
sarokköve a tumor
megfelelő sebészi
széllel végzett
eltávolítása.

A végtagmegtartás sarokköve a tumor megfelelő sebészi széllel végzett eltávolítása. A
sebészi szél lehet intralaesionalis (ha a tumor műtétkor megnyílik), marginális (ha a
preparálás az ún. reaktív zónában halad), széles (a reaktív zónát is ép szövetek borítják),
továbbá radikális (az érintett csont vagy myofascialis kompartment teljes egészében
eltávolításra kerül).

Manapság pl. az osteosarcomás betegeknél a tumor annak felismerésekor a legtöbb
esetben a II/B stádiumba sorolható. A jelenlegi korszerű kemoterápia mellett a széles
resectio onkológiai szempontból elegendő radikalitású.

A tumor onkológiai elvek szerinti eltávolítása után a defektus rekonstrukciója
következik. Lágyrészdaganatoknál ez jelentheti pl. a resecált erek pótlását, a szabaddá
vált csont elforgatott izomlebennyel történő fedését, ill. a különféle bőrtranszplantációs
eljárásokat (lebenyek elforgatása, szabad bőr – teljes, félvastag – átültetése).

1. ábra: A szabad csontfelszíneket, vagy protézisket
elforgatott izomlebennyel fedjük.

2. ábra: Az izomlebeny kiváló alapot biztosít félvastag
bőrátültetéshez.

A csontsarcomák többségükben a csontok metaphysealis területeit is érintik (femus
distalis-, tibia proximalis harmada), ilyenkor a tumoros csontterülettel az ízületet alkotó
csontvég is eltávolításra kerül. Az ízületi porc és a periosteum többnyire jó barrier, de ha
a tumor már az ízületi térbe is betört (pl. a szalagok mentén), akkor az ízület megnyitás
nélküli, ún. extracapsularis resectiója végzendő. Szerencsésebb a helyzet, ha a laesio a
csont diaphysisét involválja, mivel ilyen esetben általában elegendő az ízületi végeket
nem érintő intercalaris resectio és pótlás.

Kisebb
csonthiányok
esetén
végezhetünk
autológ
csontpótlást.

Kisebb csonthiányok esetén végezhetünk autológ csontpótlást a fibula, vagy a csípőlapát
darabjával, azonban saját csont csak limitált mennyiségben áll rendelkezésre.

Nagyobb resectiók után a pótlást többnyire speciális tumor endoprothesissel, vagy csont
allografttal oldhatjuk meg. Sor kerülhet e két megoldás kombinálására (ún. kompozit
eljárás), de egyéb módszerek is ismertek (pl.: diafizeális szegment resectiót követő
pótlásra autológ érnyeles fibula és homológ csontallograft beültetése és mindezek
rögzítése korszerű szögstabil osteosynthesis eljárással).

B.)a. Tumor endoprotézis



A tumor
endoprotézis
többnyire fémből
készülő
implantátum,
amely alkalmas az
eltávolított
csontszegmentum
és a kapcsolódó
ízület pótlására,
általában modul
rendszerű.

A tumor endoprotézis vagy megaprotézis többnyire fémből készülő implantátum, amely
alkalmas az eltávolított csontszegmentum és a kapcsolódó ízület pótlására, általában
modul rendszerű, azaz hossza a műtéti igénynek megfelelően változtatható. Tekintettel
arra. hogy az ízületi resectiók a stabilizáló szalagrendszer elvesztésével járnak, elvárás
velük szemben még a megfelelő stabilitás és terhelhetőség is. Függetlenül a rögzítésük
módjától (ragasztott – ragasztó nélküli) mindenkor fennáll a lazulás lehetősége. A
poliethylén alkatrészek kopástermékei is korai lazuláshoz vezetnek. Nehézkes és
körülményes továbbá a lágyrészek (ínak) rögzítése, ez többnyire kiegészítő eljárásokat
igényel (pl. térd esetében gastrocnemius lebeny, Trevira rögzítőháló alkalmazása
ligamentum patellae lehorgonyzásakor.

3. ábra: Modul rendszerű tumor-endoprotézis cement
nélküli rögzítettséggel.

4. ábra: Distalis femur pótló tumorprotézis beültetése.

B.)b. Csont allograft beültetés

A mélyfagyasztás
a csontok
antigenitását
csökkenti,
beültetésük után
immunsupperessio
nem szükséges.

A csont allograftokat általában balesetben elhunytakból nyerik steril körülmények
között. Az ízületi végeket is tartalmazó graftok esetén ún. cryoprotectív szerekkel a
porcszövet életképessége, ha kismértékben is, de megőrizhető. A csontallograftok -80oC
alatti környezetben gyakorlatilag korlátlan hosszúságú ideig tárolhatók. A
mélyfagyasztás a csontok antigenitását csökkenti, beültetésük után immunsupperessio
nem szükséges. A beültetendő csontgraft a szükséges formára kialakítható, a recipiens
csonthoz rögzíthető akár csontfelszíni lemezes, akár intramedullaris osteosynthesissel. A
csontfelszínhez, az esetlegesen megkímélt ízületi szalagrendszerhez a beteg szalagjai,
ízületi tokja, inai rögzíthetők (az endoprothesis az ílyenfajta biológiai rögzülést nem
teszi lehetővé). A korábbi nagy reményekkel ellentétben mára a tapasztalatok azt
mutatják, hogy a beültetett allograftok csupán kis százalékban revascularizálódnak, míg
tömegük nagyobb része necroticus marad, egyfajta biológiai spacert alkotva. Gyakoriak
a törések és infectiók, a porc cryopreservatiója ellenére az osteoarticularis allograftok
porcfelszínén főként terhelt végtagon gyorsan alakulnak ki degeneratív jelenségek. Az
alsó végtagon főként intercalaris pótlásra válnak be, különösen olyan esetekben, amikor
az alapbetegség kezelése nem igényel kemoterápiát.

5. ábra: Distalis humerus allograft a rögzítő lemezekkel

B.)c. Pótlás kompozit (protézis + allograft) módszerrel



Eredményesen alkalmazhatók a masszív csont allograftok endoprothesisekkel
kombinálva is. Egy ilyen úgynevezett kompozit rendszerben az allograft alkotja a
biológiai rekonstrukcióra (inak, izmok rögzítésére) alkalmas felszínt, míg az
intramedullarisan elhelyezkedő protézis a rendszer stabilitását biztosítja. Az úgynevezett
intercalaris csontpótlások egyre inkább alkalmazott korszerű módszere az ún. autológ
vascularisalt szabad fibula átültetés, nehézsége azonban, hogy a mikroéranasztomózis
miatt technikailag és eszközigénye szempontjából bonyolult eljárás

B.)d. Felső végtagi rekonstrukciók

A felső végtagi
resectiók esetén az
alsókhoz képest
jelentősen
fokozottabbak a
funkcionális
elvárások.

A végtagmegtartás és rekonstrukció választandó eljárása szempontjából lényeges
szempont a tumor elhelyezkedése. A felső végtagi resectiók esetén az alsókhoz képest
jelentősen fokozottabbak a funkcionális elvárások. A műtétek szempontjából ez az egyik
legnagyobb technikai kihívás.

A vállízület esetén a funkcionális eredményeket meghatározza a resectio kiterjedése.
Egy osteoarticularis allograft itt biztosíthatja az izmok (m. deltoideus, rotátor-köpeny)
rögzíthetőségét, továbbá a rekonstruált ízület stabilitását, ill. a később elérhető
mozgások szempontjából is ígéretesebb. Ugyanitt egy megaprotézis egyszerűbb
rekonstrukciós lehetőséget kínál, erősen beszűkült mozgásokkal és kifejezett
instabilitással.

Scapula resectiók esetén a funkcionális eredmény nagymértékben függ attól, hogy a
glenohumeralis ízületet sikerül-e megőrizni. Ha igen, még kiterjedtebb, a scapula
nagyobb részét is követelő resectio esetén is stabil vállízületet, kielégítő glenohumeralis
mozgásokat érhetünk el.

A radius distalis része gyakori helye az agresszív csonttumoroknak (pl. óriássejtes
csonttumor). Benignus laesióknál általában elegendő a tumor excochleatiója. Ill. az üreg
kitöltése spongiosával, vagy csontcementtel, recidiv agresszív, ill. malignus folyamatok
esetén a radius distalis végének resectióját végezzük, autológ fibula transplantatioval
(mely lehet vascularizált is). Tapaszalatunk szerint – s ez az irodalommal is egybe vág –
ebben a lokalizációban a nem vascularizált transplantatio is jó funkcionális eredményt
ad.

A kézen a szűk
anatómiai
viszonyok a
reconstrukciót
nehezítik.

A kézen a szűk anatómiai viszonyok a reconstrukciót nehezítik. Itt az onkológiai
radikalitás mellett – amennyiben ez lehetséges – a resectiónál a funkció megőrzésére
kell törekedni.

6. ábra: Ulna szegment resectiot követő csontpótlás
allografttal és lemezzel.

7. ábra: Radius distalis végének resectioja után a
csonthiányt saját fibula transzpozíciójával pótoltuk.

B.)e. Alsó végtagi rekonstrukciók

Az alsó végtagon a comb területe a lágyréssarcomák, míg a femur a primer malignus
csonttumorok frekventált kiindulási helye. Lágyrésztumoroknál az ér-, idegképletek
közelsége, esetlegesen érintett volta képezi a legfőbb kihívást a kezelésben. A resectiót
gyakran az érintett femoralis erek pótlásával (autológ v. saphena v. érprotézis) kell
kiegészíteni.

Primer malignus csonttumorok esetén a femur proximalis, vagy distalis részének



resectiójára, vagy akár a teljes femurnak a pótlására is szükség lehet. Tekintettel a végtag
terhelésére a csont pótlását elsősorban modul rendszerű tumor endoprotézissel végezzük.
A korábbi időkben izületi pótlásoknál szerepet kapott osteoarticularis allograftokat azok
fokozott törési hajlama miatt a proximalis femur resectiója esetében már nem
alkalmazzuk. A distalis femur esetében a tumorprothesis mellett szóba jöhet az
osteoarticularis graft is, elsősorban azért mert a kialakuló arthrosisnál biztosíthatja egy
későbbi térdízületi (akár konvencionális) arthroplastica lehetőségét is. A distalis
femurvég és proximalis tibiavég pótlására széles körben alkalmazzák a
megaprotéziseket is, melyek megbízhatóan jó funkcionális eredményt adnak viszonylag
rövid időn belül, lehetővé téve a kemoterápia mielőbbi folytatását (high-grade mal.
tumorok).

A proximalis tibiavég pótlása esetén jelentős szempont a resecalt tibiáról leválasztott
extenzor-apparátus újbóli rögzítése. Rutineljárásnak számít a medialis gastrocnemius
mobilizálása; az ílymódon képzett jó vérkeringésű lebennyel a protézis fedése, ill. a
lebenyhez az extenzor apparátus (lig. patellae proprium) rögzítése. A rendszer jól
augmentálható trevira (Implantcast) háló alkalmazásával.

A lábszár és a láb malignus tumorai a viszonylag szűkös anatómiai viszonyok miatt csak
korán felismert, vagy lassan növekvő tumoroknál teszik lehetővé a végtagmegtartást és a
rekonstrukciót. A fibula felső 2/3-a -3/4-e sz.sz eltávolítható, mely nagyon hasznos
lehetőség is amennyiben valahol autológ (sőt akár érnyeles) fibula beültetésre készülünk.
A tibia diaphysis területének resectiója után jó eredményt várhatunk az ún. fibula-
pro-tibia eljárástól. Mérlegelni kell azonban mindenkor (főleg egy resecabilitás határán
levő tumor esetén), hogy egy esetlegesen bizonytalan kimenetelű resectiónál nem volna-e
jobb amputációt végezni (különös tekintettel a lábszár és láb igen jó funkcionális
eredménnyel megvalósítható protetizálására).
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Felirat: 8. ábra: Fibula-pro-tibia műtét utáni röntgenfelvétel. A tibiából resecált
csontszegmentet a Beteg saját, ellenoldali fibulájának transpozíciójával pótoltuk.

C.) Összefoglalás
Az elmúlt 20 évben a végtagmegtartó rekonstrukciós sebészet a végtagra lokalizált
sarcomák eseteiben kiforrott, megbízható eszközzé vált. Manapság e kórképek
80-85%-ban a végtag nem csupán megmenthető, hanem funkciója is, ha némi
kompromisszumok árán is, de biztosítható. Mindenkor fontos azonban szem előtt tartani,
hogy a remélt funkció érdekében soha nem mondhatunk le a tumor szélesen az épben
végzett komplett eltávolításáról.
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