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Összefoglalás: A magas tibia osteotomia (MTO) gyakran alkalmazott módszer a varus 
gonarthrosis műtéti kezelésében. A MTO minden típusa szövődményekkel terhelt, a záró 
magas tibia osteotómiánál a medialis corticalis intraoperativ törése következhet be. 

Vizsgálatainkkal két kérdésre kerestünk választ: egyrészt, a záró osteotomia kivitelezése 
közben felismert és osteosynthesissel ellátott medialis tibia corticalis törés után az 
osteotomia gyógyulása hosszabb időt vesz-e igénybe, mint azon záró osteotómiák gyó-
gyulása, melyeknél a medialis corticalis intakt marad, másrészt, milyen mértékű korrekció-
nál fordul elő gyakrabban a medialis corticalis fracturája? 

A tanulmányba azokat a betegeket vontuk be, akiknél 2010. 01. 01. és 2012. 12. 31. kö-
zött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ortopéd-
sebészeti Osztályán záró ék magas tibia osteotomia történt. Azoknál az osteotómiáknál, 
ahol inraoperativ medialis corticalis fractura következett be az osteotomia gyógyulása szig-
nifikánsan több időt (átlagosan 15 hét) vett igénybe, mint azon osteotomiák gyógyulása 
(átlagosan 6.18), ahol a medialis cortacalis intakt maradt (p<0.05). Azoknál az 
osteotómiáknál, ahol inraoperativ medialis fractura következett be, a korrekció minden 
esetben 8 fok, vagy annál nagyobb volt. 

A záró osteotomiánál 8 fokosnál nagyobb korrekció esetében 42%-ban fracturált a 
medialis corticalis, aminek alapján indokoltnak tűnik más osteotomia típust alkalmazni, ha 
a szükséges korrekció 8 foknál nagyobb. 

 
Kulcsszavak: magas tibia osteotomia, medialis corticalis törés, túlkorrekció, csontgyó-
gyulás 

 
Bevezetés 
 

A MTO célja a medialis femorotibialis (MFT) ízület dekompressziója a 
femorotibialis szög (FTSZ) megváltoztatása révén. A MTO javítja az ízület funkci-
óját, a fájdalmat csökkenti [1, 16]. 

A MTO-nak 3 fő típusát különböztetjük meg, a záró osteotómiánál (ZO) 
lateralis bázisú ék eltávolítása után az osteotomia felszínek zárását követően jön 
létre a korrekció [4]. A nyitó osteotómiánál (NYO) a lateralis corticalist meghagyó 
medialis osteotomia után az osteotómiát megnyitják, a korrekció megfelelő méretű 
ék behelyezése révén valósul meg [6]. A dóm osteotomia ívelt csontátvágást jelent, 
a korrekció a distalis osteotomia fragment kívánt mértékű valgizálásával történik 
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[13]. A 3 fő típus mellet számos módosítást dolgoztak ki, a NYO és a 
hemicallotasis kombinációja a kilencvenes években vált népszerűvé [11, 12]. A 
kombinált osteotomia során a tibia platóval párhuzamos komplett osteotomia után 
olyan lateralis bázisú éket távolítanak el, melynek csúcsa a tibia condylusok cent-
rumáig ér. Az osteotomia distalis fragmentjét a tibia condylusok centruma körül 
valgizálják, a lateralról eltávolított (fél) éket a medialisan megnyíló résbe helyezik 
[20–24, 26]. 

A korrekció mértéke minden osteotomia típusnál a praeoperativ varus deformi-
tás és a műtét lényegi részét jelentő túlkorrekció összegének felel meg. Az irodalmi 
adatok szerint a magas tibia osteotómiát követően 3–7 fokos túl korrekció biztosítja 
az optimális terhelés elosztást a medialis és lateralis fomorotibialis ízület között [2, 
3, 5, 8–12, 15, 19–26]. 

A medialis corticalis plasztikus deformálhatóságának határa körülbelül 8–10 
fok, a záró osteotómiánál 8–10 foknál nagyobb korrekció magában hordozza a 
medialis cortocalis intraoperativ törésének [18, 24]. 

A ZO-nál és a NYO-nál a stabilitás szempontjából döntő, hogy az ellenoldali (a 
ZO-nál a medialis, a NYO-nál a lateralis) corticalis intakt maradjon. Az intakt 
corticalis és az osteotomia oldalán kivitelezett rögzítés mozgás stabil synthesist 
jelent. Ha az ellenoldali corticalis fracturál a stabilitás csak mindkét oldalon felhe-
lyezett osteosynthesissel valósítható meg [7, 9, 11, 17]. A kombinált osteotómiánál 
komplett osteotomia történik, ami ugyancsak kétoldali osteosynthesist igényel [19–
24, 26]. 

Vizsgálatainkkal azt a feltételezést szeretnénk megerősíteni, miszerint a záró 
osteotomia kivitelezése közben felismert és osteosynthesissel ellátott medialis tibia 
corticalis törés után az osteotomia gyógyulása hosszabb időt vesz igénybe, mint 
azon záró osteotómiák gyógyulása, melyeknél a medialis corticalis intakt marad. 
Feltételezzük továbbá, hogy a medialis corticalis törése azokban az esetekben kö-
vetkezi be, ahol a korrekció a 8 és 10 fok közötti tartományba esik. 

 
Anyag és módszer 

 
A tanulmányba azokat a betegeket vontuk be, akiknél 2010. 01. 01. és 2012. 12. 

31. között a B.-A.-Z. Megyei Kórház és Oktató Kórház Ortopéd-sebészeti Osztá-
lyán záró ék magas tibia osteotomia történt. A műtétet a következő optimális indi-
káció alapján végeztük: a betegeknek medialis térdfájdalma volt, a varus deformi-
tás a tibiára lokalizálódott, a medialis ízületi rés szűkülete a terhelt anteroposterior 
röntgenfelvételen az 50%-ot nem haladta meg és a tervezett korrekció 10 fok vagy 
annál kisebb volt. 55 évnél fiatalabb betegeknél  akkor is műtét  mellett döntöttünk, 
ha a medialis ízületi rés szűkület meghaladta az 50%-ot (kiterjesztett indikáció). 55 
évnél idősebb betegeknél az 50%-ot meghaladó résszűkület esetén a térd 
protetizálását javasoljuk. A rheumatoid arthritist, a 120 foknál kisebb mozgásterje-
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delmet és az 5 fokot meghaladó flexiós contracturát kontraindikációnak tekintettük 
[21–23].  

A műtét előtt meghatároztuk a femorotibialis szöget. (FTSZ: a femur és a tibia 
anatómiai tengelye által lateral felé bezárt szög.) Ezen belül mértük a femur 
condylus-tibia platószöget (FC-TP), ami a femur condylusok subchondralis leme-
zére és a tibia plató subchondralis lemezére húzott érintők által lateral felé bezárt 
szög. 

Ha a FC-TP≤3º, akkor a preoperativ varus deformitás és a tervezett korrekció 
mértékét a terhelt, ha a FC-TP≥4º, a terheletlen anteroposterior röntgenfelvételen 
mértük. 

A preoperativ tervezésnél a platótól 2 cm-rel distalisan, azzal párhuzamosan hú-
zott egyenes reprezentálja a proximalis osteotómiát. A proximalis osteotómiát jel-
képező egyenes és a medialis corticalis metszés pontjából a kívánt szögben lateral-
distalis irányban húztuk meg a distalis osteómiát kijelölő egyenest. A tervezett 
korrekció a varus deformitás mértékének és a 3–5 fokos túl korrekció összegének 
felelt meg. Így például: ha a preoperativ FTSZ 179 fok volt, akkor az általunk nor-
mál értéknek tekintett 175 fokos FTSZ-t figyelembe véve a 4 fokos varus deformi-
tás és a 3–5 fokos túl korrekció összegeként a tervezett korrekció 7–9 fok volt [25]. 

A postoperativ 1. héten a terheletlen anetroposterior és oldalirányú röntgenfel-
vételeken ellenőriztük a kapocs (kapcsok) pozízióját és az osteotomia stabilitását, a 
6. héten vizsgáltuk az osteotomia gyógyulását. Mind az 1. mind a 6. postoperativ 
héten feljegyeztük, hogy az osteotomiáknál történt e 8 és 10 fok közötti korrekció. 
Azoknál a betegeknél, ahol a medialis corticalis műtét közben fracturált, feljegyez-
tük a 6., a 10., a 14., és a 18. héten az 1. héten mért értékhez viszonyított korrekció 
veszteséget is. Ha a kialakult callust teherviselőnek véleményeztük, a következő 
felvételt a postoperativ 1. év végén készítettük, ami már nem képezi tárgyát a jelen-
legi vizsgálatnak. Ha az osteotomia átépülését csak részlegesnek tartottuk, a teljes 
gyógyulásig 4 hetente készítettünk felvételeket. 

 
A ZO-t a Coventry által leírt módszer módosításával végeztük antibiotikum és 

LMWH védelemben. A preoperativ tervnek megfelelően a proximalis osteotomiát 
a tibia platóval párhuzamosan, attól 2 cm-rel distalisan végeztük, ügyelve arra, 
hogy a medialis corticalis intakt maradjon. A proximalis osteotomia és a medialis 
corticalis metszéspontjából a preoperativ tervezés alapján mért szögben distal-
lateral felé vezetett distalis osteotomia révén nyert csontéket eltávolítottuk, az 
osteotomia felszíneket a distalis fragment valgizálása révén zártuk. Az osteotomiát 
lateralisan Richards-kapoccsal, a medialis corticalis törése esetén medialisan és 
lateralisan kapcsokkal rögzítettük [25]. 

Az első postoperativ napon a betegek elkezdték a passzív és aktív tornát. Az 
osteotomia radiológiai átépülése esetén részleges terhelést a műtétet követő 6., a 
teljes terhelést a 8. héten engedélyeztük. Ha a 6. postoperativ héten az átépülés nem 
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volt teljes, a betegek csak akkor kezdték el a terhelést, ha a 6. postoperativ hét után 
4 hetente készített felvételeken teljes átépülést állapítottunk meg. 

Az adatokat prospektive gyűjtöttük és összegeztük, a statisztikai analízishez a 
Student-t-tesztet alkalmaztuk, a (p≤0.005) értéket tekintettük szignifikánsnak. 

 
Eredmények 

 
Az 2010. 01. 01. és 2012. 12. 31. között operált 96 beteg radiológiai vizsgálata 

történt meg a műtét előtt, a postoperativ 1. és 6. héten, majd annál a 8 betegnél (B 
csoport), akiknél a medialis corticalis intraoperativ törését kétoldali 
osteosynthesissel láttuk el, az osteotomia gyógyulásáig 4 hetente. 88 betegnél a 
medialis corticalis intakt maradt (A csoport) Az 54 férfi és 34 nő átlagéletkora a 
műtét időpontjában 49,7 (21–71) év volt. A medialis corticalis intraoperativ törését 
5 férfi és 3 női betegnél észleltük, átlagéletkoruk a műtét időpontjában 54,1 (51–
59) év volt. Az 1. postoperativ héten egyetlen esetben sem jegyeztük fel a kapocs 
intrarticularis helyzetét, az osteotomia radiológiailag minden esetben stabilnak 
imponált (az osteotomiás rés nem nyílt meg, a fragmentumok egymáshoz képest 
nem mozdultak el). 

A postoperativ 6. héten az A csoportban 88 osteotomiát a röntgenfelvételek 
alapján fokozatosan terhelhetőnek (a 8. héten teljes  terhelést engedélyeztünk) ítél-
tünk meg.  

 

  
 

1. a) ábra. Praeoperativ 
anteroposterior röntgenfelvétel, melyen 
3 fokos varus deformitás ábrázolódik 

 

 
1. b) ábra. A postoperativ 6. héten  

készült anteroposterior röntgenfelvéte-
len, a túlkorrekció 3 fok,  

az összeségében 6 fokos korrekció  
mellett a medialis tibia corticalis intakt 

maradt 
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4 beteget hívtunk vissza 10 hetes kontrollra, a 10. héten mind a 4 betegnél ter-
helhetőnek véleményeztük az osteotomiát. Az A csoportban a korrekció 11 esetben 
volt 8 fok. 

A B csoportban az osteotómiát egy esetben a 10., négy esetben a 14., három 
esetben a 18. héten tartottuk terhelhetőnek. Mind a 8 betegnél 8 fokos vagy annál 
nagyobb korrekció történt (3 esetben 8 fok, 4 esetben 9 fok, 1 esetben 10 fok). Az 
osteotomia gyógyulásának időpontjáig mind a 8 esetben korrekcióveszteséget ész-
leltünk, 5 betegnél 2 fokot, 3 betegnél 3 fokot.  

 

  
 

2. a) ábra. Praeoperativ 
anteroposterior röntgenfelvétel,  
melyen 4 fokos varus deformitás  

látszik 
 

 
2. b) ábra. A postoperativ 6. héten  

készült anteroposterior  
röntgenfelvételen, a túlkorrekció 4 fok, 

az összeségében 8 fokos korrekció  
mellett a medialis tibia corticalis 

fracturája ábrázolódik. Az átépülés 
jeleit még nem mutató  

osteotomiát 2 kapocs rögzíti 
 

 

 
 
 
 
2. c) ábra. A postoperativ 10. héten 
készült anteroposterior  
röntgenfelvételen, az osteotomia  
átépült, a 6. héthez képest  
2 fokos korrekcióveszteség látszik 
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A műtét közben ízületbe hatoló törés egyetlen esetben sem történt, a 
postoperativ szakban sebgyógyulási zavart, preoneus paresist nem észleltünk,  
1 betegnél a postoperativ 1. héten mélyvénás thrombosis alakult ki. 

Azoknál az osteotómiáknál, ahol inraoperativ medialis corticalis fractura követ-
kezett be az osteotomia gyógyulása szignifikánsan több időt (átlagosan 15 hét) vett 
igénybe, mint azon osteotomiák gyógyulása (átlagosan 6.18), ahol a medialis 
cortacalis intakt maradt (p<0.05). 

Azoknál az osteotómiáknál, ahol inraoperativ medialis fractura következett be, a 
korrekció minden esetben 8 fok vagy annál nagyobb volt, ezzel szemben azoknál 
az osteotómiáknál, ahol a medialis cortacalis intakt maradt, a korrekció csak 11 
esetben érte el vagy haladta meg a 8 fokot. 

 
Megbeszélés 

 
A záró osteotómiával kivitelezhető korrekciót nem csak a tuberositas tibiae és a 

tibia plató közötti tér kiterjedése, hanem a medialis corticalis plasztikus deformál-
hatóságának a mértéke is behatárolja [18, 24]. Ha a záró osteotomiával 10 foknál 
nagyobb mértékben korrigáltunk, gyakori volt az intraoperativ medialis corticalis 
törés, többek között emiatt választottunk más műtéti megoldást 10 foknál nagyobb 
korrekciót igénylő esetekben. A medialis corticalis intraoperativ törése a korrekció 
veszteség mellett késleltetett csontgyógyulás, esetleg álízület kialakulásával fenye-
get [14, 18, 27, 29]. 

Papp és munkatársai [19–24, 26] 1993-ban dolgozták ki a kombinált 
osteotomiát, ami amellett, hogy a tibiafej műtét utáni transzpozícióját is mérsékli, a 
medialis corticalis intraoperativ törésének veszélyét 10 foknál nagyobb korrekció 
esetén is elhárítja. 

A korrekció mértéke minden osteotomia típusnál a praeoperativ varus deformi-
tás és a műtét lényegi részét jelentő túlkorrekció összegének felel meg. Az irodalmi 
adatok szerint a magas tibia osteotómiát követően 3–7 fokos túl korrekció biztosítja 
az optimális terheléselosztást a medialis és lateralis fomorotibialis ízület között [2, 
3, 5, 8–12, 19–26]. 

Papp és munkatársai [19–26] 3–5 fokos túlkorrekciót javasolnak, a legkisebb 
megkívánt túlkorrekcióval – azaz 3 fok – számolva, figyelembe véve a medialis 
corticalis 10 fokos plasztikus deformálhatóságát, a záró osteotomiával maximum 7 
fokos varus deformitás korrigálható a medialis corticalis törésének fokozott veszé-
lye nélkül. 

Azoknál az osteotómiáknál, ahol intraoperativ medialis fractura következett be, 
a korrekció minden esetben 8 fok vagy annál nagyobb volt, ezzel szemben azoknál 
az osteotómiáknál, ahol a medialis cortacalis intakt maradt, a korrekció csak 11 
esetben érte el vagy haladta meg a 8 fokot. Más szóval, ha a záró osteotomiánál 8 
foknál nagyobb korrekció történt, 8/19 esetben, azaz 42%-ban fracturált a medialis 
corticalis. 
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Azoknál az osteotómiáknál, ahol intraoperativ medialis corticalis fractura kö-
vetkezett be, az osteotomia gyógyulása szignifikánsan több időt (átlagosan 15 hét) 
vett igénybe, mint azon osteotomiák gyógyulása (átlagosan 6.18 hét), ahol a 
medialis corticalis intakt maradt (p<0.05). 

Intraoperativ medialis corticalis fractura esetén a csontgyógyulásig minden 
esetben korrekcióveszteséget észleltünk. 

A kombinált osteotomiát 10 fokosnál nagyobb, a záró osteotómiát 10 fokosnál 
kisebb korrekció esetén javallják [19–24, 26], jelenlegi vizsgálataink szerint a záró 
osteotomiánál 8 fokosnál nagyobb korrekció esetében 42%-ban fracturált a 
medialis corticalis, aminek alapján indokoltnak tűnik a két osteotomia típus közötti 
indikációs határvonalat 10 fokról 8 fokra módosítani. 
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