
Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 113–121. 
 

 
KÖNYÖKTÁJI CSONTÍZÜLETI SÉRÜLÉSEK  

GYERMEKKORI SAJÁTOSSÁGAI  I. 
 

NAGY ÁGNES1, NEMESI ERIKA1, DR. LOMBAY BÉLA1,2 
 

Összefoglalás: A csontok és az ízületek röntgendiagnosztikájánál elsődleges szerepet ját-
szik a röntgenfelvétel. A felvételek értékeléséhez ismernünk kell a normál csontok és ízüle-
tek típusos röntgenképét. A csonttörések típusai különbözőek gyermek- és felnőttkorban, 
ami miatt a korrekt megítélés nem ritkán differenciál diagnosztikai nehézséget okoz. Köz-
leményünkben összegezzük a gyermekkori könyöktáji csontsérülések gyakoriságát, jelleg-
zetes formáit és röntgenfelvételi technikáit, a sugárvédelmi megfontolásokat, valamint 
azokat a differenciál diagnosztikai nehézségeket, melyeket a csontfejlődés sajátosságai 
okoznak. 
 
Kulcsszavak: gyermekkori könyöksérülés, törési típusok, felvételi technika, sugárvédelem 
 
Bevezetés 

 
A könyökízület anatómiája gyermekkorban 

 
A könyök az emberi test egyik legbonyolultabb felépítésű és legsérülékenyebb 

ízülete. Egy közös tokban a humeroulnaris, humeroradialis, és radioulnaris ízület-
ből áll. Az első ízületben a hajlítás és feszítés jön létre, a második ízület mozgása 
nem számottevő, a harmadik a kéz és alkar supinatiojaban az ulna és a radius kö-
zötti kapcsolatnál fontos. A lateralis condylust a capitulum humeri és az 
epicondylus lateralis, a medialis condylust a trochlea humeri és az epicondylus 
medialis képezi. A könyökízület születéskor még porcos, csak később jelennek 
meg a csontmagvak: a capitulum humeri az első életévben, epicondylus medialis a 
6–7 évben, a trochlea humeri 8–10 éves kor között, az epicondylus lateralis 9–11, 
az olecranon ulnae pedig a 7–10. évben válik láthatóvá a röntgenfelvételen (1., 2. 
ábra). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Képalkotó Diagnosztikai-
Intervenciós Intézet 
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1. ábra. 

A csontosodási centrumok megjelenése 
a lányok és fiúk esetében [3] 

2. ábra. 
A csontosodási centrumok fúziója  

10–17 éves korig [3] 
  
Az egyes csontosodási centrumok fúziója 10–17 éves kor között zajlik. A csont 

érésében általában a lányok 1–2 évvel előbb járnak a fiúknál, és az egyéni különb-
ségek is elég nagyok. A gyermekeknél a járulékos csontok normális variációinak és 
az epiphysis zónáknak az ismerete a törésektől való elkülönítésben alapvető jelen-
tőségű. A különböző törési mechanizmusok közül kiemelkedők az extenziós – 
kompressziós törések, mivel a gyermekek gyakran esnek és esés közben a karjukat 
védekezően kinyújtják. 

 
 

3. ábra. A sérülés mechanizmusa [3] 
 

Kutatásunk célja az volt, hogy egy év távlatában felmérjük a törési sérülések 
számát; melyik korosztály érintett leginkább; melyek a leggyakrabban előforduló 
törési típusok; miért fontos a pontos diagnózis, illetve elemezzük a radiográfus 
feladatait. Az adatokat végül összehasonlítottuk egy 25 éves felmérés eredményei-
vel. 



 Könyöktáji csontízületi sérülések…   

 

115 

Anyag és módszer 
 
A B.-A.-Z. Megyei Kórház Gyermekradiológiai osztályán végeztük vizsgálata-

inkat a 2011-es évben. 1392, 10–14 éves kor közötti sérültből 237 (17%) gyermek-
nek volt könyöksérülése. A röntgenvizsgálat 60 (25%) gyermeknél igazolt törést 
vagy ficamot. 44 esetben konzervatív kezelés, 16 esetben műtét történt. A felvéte-
lek digitális technikával készültek (Agfa olvasórendszer speciális gyermekszoftver-
rel). A diagnózis felállításához jó minőségű standard kétirányú könyökfelvétel 
általában elegendő volt. Felvételi technika: a beteg az asztalnál oldalhelyzetben ül. 
Az anterio-posterior irányú felvétel supinatios helyzetben nyújtott karral készül, az 
alkar hossztengelye párhuzamos a kazetta hossztengelyével. A centralis sugár a 
könyökízületre irányul. A humerus condylusait összekötő egyenes mindig párhu-
zamos a film síkjával, a capitulum, collum, és a tuberositas radii általában enyhén 
az ulna proximalis végébe vetül. Az oldalirányú felvételnél a könyök 90 fokban 
hajlított. A kar hossztengelye a kazetta hossztengelyével párhuzamos.  

A primer könyök felvételen 58 kV; 1,1 mAs (2–3 mm Al szűrő), gipszrögzítés-
ben 68 kV; 2,3 mAs értékkel készülnek. A műanyagrögzítésben készült felvétel –
ha a törés típusa lehetővé teszi – nemcsak a gyermek számára, hanem sugárterhelé-
si szempontból is előnyös, így az érték megegyezik a gipsz nélkül készült értékkel. 
Az effektív dózis értéke <0,1 mSv. A gyermekeknél ólomköténnyel gonádvédelmet 
alkalmazunk. CT vizsgálatra alkalmanként, műtétekre ritkán kerül sor.  

 
Eredmények 

 
A balesetek évszakok szerinti megoszlását a 4. ábra, a korcsoportokat az 5. ábra 

szemlélteti. Szezonalitás különbség megfigyelhető, de nem számottevő. Nyáron 
valamivel gyakoribb a könyöksérülések száma a téli hónapokhoz viszonyítva (4. 
ábra). 
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4. ábra 

 
Anyagunkban leginkább a 10 éves korosztály volt érintett, a törések száma az 

életkor előre haladtával csökkenő tendenciát mutatott (5. ábra). 
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5. ábra 

 
A fiúknál gyakrabban fordul elő könyöksérülés (60%), mint a lányok (40%) 

esetében (6. ábra). 

Fiú; 36; 

60%

Lány; 24; 

40%

Fiú

Lány

 
 

6. ábra 
 
Vizsgáltuk a 10–14 éves kor közötti gyermekeknél a legtöbbször előforduló tö-

rési típusokat és összehasonlítottuk azokat egy előzetes tanulmányunkkal [1], mely 
mintegy 25 évvel ezelőtt készült (7. ábra). 
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7. ábra. Törési típusok összehasonlítása a két vizsgálati periódusban 
 

* Humerus supracondylaris, humerus transcondyler, humerus condylus lateralis 
törés együtt. 

(a): A törések száma típusok szerint 10–14 éves kor között 2011-ben. 
(b): A törések százalékos megoszlása 2011. évben saját adatok alapján. 
(c): A törések százalékos megoszlása 1987-ben leírt adatok szerint, mely 1–14 

éves korosztály adatát tartalmazza. 
 

Megbeszélés 
 
A dislocatióval járó törések esetében a sérült végtag pontos beállításáról fény-

képeket készítettünk, melyeket oktatási célra, de esetleg igazságügyi eljárásoknál is 
felhasználhatunk [8. b)–10. b) ábra]. A digitális röntgentechnika csökkenti a felvé-
telek ismétlését, minimalizálja a gyermekek orvosi sugárterhelését. 

Jellegzetes törési típusokat egy-egy betegünk röntgenfelvétele alapján mutatjuk 
be. Betegeinknél leggyakrabban a radius fej-nyak, illetve a humerus distalis végé-
nek törései fordultak elő. 

A collum radii sérülése jellegzetes gyermekkorban, melynek kialakulásában 
többnyire hosszirányú kompressziós mechanizmus játszik szerepet. Adataink alap-
ján ez a törési típus fordult elő a leggyakrabban [8. a)–b) ábra]. 
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8. a) ábra. 

Radius nyaktörés röntgen képe 

 
8. b) ábra. 

A könyök kétirányú fotófelvétele 
 

 
A második leggyakrabban előforduló törés a humerus supracondylaris törése. 

Ez a törés típusosan az éretlen csont sajátossága és kifejezetten gyermekkorban 
fordul elő, mivel a humerus distalis metaphysisén csontérési folyamat megy végbe 
[9. a)–b) ábra]. Ez egyértelműen látható akkor, ha a teljes gyermekpopulációt vizs-
gáljuk (7 ábra). 

 

    
 

9. a) ábra.  
Műtét előtt készült kétirányú  

könyökfelvétel 

 
9. b) ábra. 

Műtét után készült kontrollfelvétel 
 

 
 
Ritkább törési típusok 
A gyermekkori ficam viszonylag ritka. A könyökficam gyermekkorban egybe-

esik a physiszáródás idejével. Leggyakrabban 13–14 éves korban fordul elő. A 
gyermekek könyökficamai nagy részében valamilyen kísérő töréssel is számolnunk 
kell. Legtöbbször az epicondylus medialis, radiusfej, a processus coronoideus illet-
ve az olecranon törései kísérik [10. a)–b) ábra]. 
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10. a) ábra. 
Könyökízületi luxatio röntgen képe 

 
10. b). ábra. 

A könyök típusos beállítása 
 
A Monteggia-törés gyermekkorban a ritkábban előforduló törések közé tartozik. 

Az ulna proximalis, középső harmadának töréséhez a radiusfej ficama társul. 
Addukciós törés esetében az ulnan radiális irányú íveltség és a radiusnyak radialis 
irányba való elmozdulása látható (11. ábra). 

 

  
 

11. ábra. Addukciós típusú Monteggia-törés 
 
Jellegzetes törési típus az epicondylus medialis apophyseolysise. 
Az epicondylus medialis magja (apophysis) a csont végső formájának kialaku-

lásában vesz részt, az alkar flexor izmainak tapadási helye. Egyéb növekedési 
magvakkal ellentétben nem kompressziós, hanem húzó hatásnak van kitéve. Felvé-
tel technikai szempontból fontos tudni, hogy a medialis epicondylus kissé dorsalis 
helyzetű, a megítélésében a lateralis felvétel pontos beállítása szükséges. Ez a 
csontosodási mag az, melynek fúziója 15 éves kor körül következik be (2. ábra). 
Fiatal korban a tok túlér a physis vonalán, ezért az epicondylus sérülés 
intracapsularis, míg idősebb korban extracapsularis [12. a)–b) ábra]. 
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12. a) ábra. Epicondylus  
medialis törés 

 

 
12. b) ábra. Műtét után készült  

kontrollfelvétel 
  

 
Az összes könyöksérülések gyakorisága az 1987-es évben megjelent adatok sze-

rint 1 hó–14 éves korig 14,7%, a 2011-es adatok alapján kizárólag a 10–14 év kö-
zött vizsgálva 17%. A lányok és fiúk aránya 1987-ben 36–64%, a 2011-ben az 
arány 30–60%. A leggyakrabban a 7–10 éves korosztály sérült (1987) 48%, a 11–
14 éveseknél 25%, óvodás korban 21%, míg kisdedkorban 6 % a gyakoriság. Az 
évszakok ingadozása nem jelentős. Az 1987-es adatokban az arány, tél: 17%, ta-
vasz: 25%, nyár: 32 %, ősz: 26%. A 2011 évben ez az arány nem mutat nagy elté-
rést, tél: 16%, tavasz: 24%, nyár: 40%, ősz: 20%. A régebben a konzervatív keze-
lést helyezték előnybe, ma már azonban nagyobb arányban történik műtéti beavat-
kozás. Ez magyarázható a mai generáció életvitelével. Megváltozott a gyermekek 
mozgáskultúrája, táplálkozása, felelősség- és egészségtudata. Ezért gyakrabban 
szenvednek súlyosabb sérüléseket, ami indokolja a sebészeti beavatkozást. 

A terápiát a beteg életkora és a törés típusa határozza meg. Kisebb töréseknél a 
konzervatív kezelés (repositio) elegendő, jó eredménnyel gyógyul. Instabil vagy 
nagyfokú dislocatioval járó törés esetében műtéti megoldás jön szóba. A törtvégek 
rögzítése titán elasztikus velőűrszegezéssel, az elmozdulással járó törések esetében 
lemezes szintézissel történik. A műtéti kezelés előnye, hogy a végtag mozgatása 
korán elkezdhető. A konzervatív kezelésnél radiológiai kontroll szükséges 2, 4, 6 
hétre a törés után, annak gyógyulásáig.  

 
Következtetés 

 
A gyermekkori könyök sérülések diagnosztikájában a hagyományos röntgen-

vizsgálatoknak változatlanul nagy szerepe van. A pontos diagnózis fölállításához 
ismerni kell a gyermekkori csont-ízületi rendszer sajátosságait és a törési típusokat. 
Törekedni kell a legkíméletesebb felvételi technikára, a legkisebb, még diagnoszti-
kus értékű sugár alkalmazására és a sokoldalú sugárvédelemre. 
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