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Hogy vált külön tudománnyá 
a kézsebészet? 
Régebben voltak a sebészek és a bel-
gyógyászok, ma már az egész manuális 
szakma szubspecializálódott. gyakor-
latilag még az egyes szakterületeken 
belül is külön szakmák fejlődtek ki, 
köszönhető ez annak, hogy a kéz se-
bészete pontos anatómiai tudást és 

speciális műtéti technikát igényel. A 
nemzetközi és a magyar viszonylatban 
is más kialakulási folyamata volt a 
szakágnak. nálunk a baleseti sebészek 
fejlesztették magukat kézsebésszé, ez a 
magam részéről is hasonlóképpen ala-
kult. Jelen pillanatban is, a kézsebészet 
egy ráépített szakvizsga a traumato-
lógia -ortopéd szakvizsgára, ami alap 
szakvizsgaként nem megszerezhető.

mivel foglalkozik a kézse-
bész?
a kézsebész, minden olyan beteg-
séggel foglalkozik, amely a kezet és 
a kart könyöktől lefelé érinti és gya-
korlatilag sebészeti ellátást tenne 
szükségessé, persze a gyakorlatban 
ez egy ennél bonyolultabb kérdés.

miéRt nem Hivatott ellátni 
egy általános sebész a kézse-
bészeti műtéteket?
manapság két teljesen külön szakmáról 
beszélünk. a kéz anatómiai viszonyai, 
az ujjak mozgatóapparátusa, az izmok 
sokasága, komplex idegi ellátása, ér-
ellátása egyaránt bonyolulttá teszi ezt 
a területet. a kéznek egy rendkívül 
összehangolt funkciót kell ellátni. az 
agyból jövő ingert átvezetve az idege-
ken át, az ujjak mozgását egy nagyon 
bonyolult, harmonikusan működő 
rendszerbe működteti. emiatt nagyon 
fontos, hogy rendkívül pontos anató-
miai tudása kell, hogy legyen az ebben 
a régióban operáló orvosnak. olyan 
vékony, akár 1 mm-es képletek van-
nak a kézen, amelynek, akár a műtét 
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tevékenységeink Jelen-
tős részének eszköze, nem 
mellesleg pedig éRzéseink 

kifejezésének közvetítője A 
kezünk. Ha azonban megsé-
Rül, vagy valamilyen okból 

kifolyólag megbetegszik, 
egészen speciális ellátást 

igényel. a kéz stRuktúRá-
Jának és RekonstRukcióJá-

nAk lehetőségeiről A lédA 
magánklinika egyik tulaJdo-
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közbeni sérülése is komoly panaszokat 
okozhat a későbbiekben a betegnek. 

ez egy nAgyon finom műtéti 
tecHnikát feltételez… 
Így van, hagyományosan operálunk, 
magyarországon kevésbé elterjedt 
az atroszkópia. speciális kézi illetve 
mikró-műszerekkel dolgozunk, gyak-
ran szabad szemmel alig látható var-
róanyagokkal mikroszkóp alatt. több 
ezer műtét és sok-sok év tapaszta-
lata szükséges ahhoz, hogy a kézse-
bész magabiztosan lássa el feladatát.

Hogy állunk szakembeRek te-
kintetében e teRületen? 
nagyjából 85-90 kézsebész tényke-
dik hazánkban, vannak olyan kór-
házak, vagy kórházi osztályok, ahol 
nincs kézsebész szakorvos, miközben 
a magyar kézsebészeti társaság évek 
óta azt favorizálja, hogy kezet, csakis 
kézsebész operáljon. Úgy tűnik azon-
ban, egyelőre ez csupán egy illúzió.

laikusként azt gondolnám, 
akkoR leHet kulcsfontossá-
gú a kézsebész szeRepe, Ha a 
kezünket baleset éRi.
Alapvetően két csoportra oszthatóak a 
kézbetegségek típusai. az egyik, való-
ban a baleseti eredetű problémák. tu-
lajdonképpen az összbalesetek 60% -a 
érinti a kezet. leharapja, levágja, meg-
üti, eltöri, megégeti, számtalan extrém 
és kevésbé extrém direkt és indirekt 
traumával találkozunk. a trauma akut 
fázisa azonnali ellátást tesz szükségessé, 
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és sajnos itt jön a képbe a szűk kereszt-
metszet. Miután, mi kézsebészek, nem 
vagyunk elegen, az akut, kezet érintő 
traumát, ma Magyarországon 10 –ből 9 
esetben nem kézsebész látja el, hanem 
általános traumatológus, vagy általános 
sebész orvos. Természetesen az lenne 
az optimális, ha már a primer ellátás-
ban is részt tudnánk venni. Legtöbbször 
azonban a halasztott sürgősség elve ér-
vényesül, vagy az átmeneti gyógyulási 
szakaszt követően végezzük el az eset-
leges specializációt igénylő műtéteket.

MeLy része a kéznek, az, aMi-
hez a LegTöbb kézsebészeTi 
járTasság szükséges, kvázi, 
aMi TechnikaiLag a LegkörüL-
TekinTőbben operáLandó? 
ami kiváltképp nagy rutint igénylő 
terület, az például a kéztőcsontok sé-
rülésének, törésének ellátása, vagy a 
csuklószalag sérülése, de a hajlító inak 
rekonstrukciója is speciális tudást fel-
tételez. Mindazonáltal, van a kézen egy 
úgynevezett „senki földje nevű terület” 
amely tulajdonképpen az első végperc-
ízülettől a hajlító ínhüvelyi szájadékig 
tart, ezt a tartományt, ahogy a neve is 
sejteti, senki nem szereti operálni, mert 
itt két hajlító ín fut egy szűk ínhüvellyel 
körülvéve, így ezen a szakaszon történt 
baleset ellátása az egyik legnagyobb ki-
hívást jelentő feladat a kézsebészetben. 
szinte milliméteres rés sincs a szövetek 
között. ez a műtétet követő rehabilitáció 
szempontjából is kényes feladat, ebben 
fennál a beteg felelőssége is. az inakon 
kívül az idegsérülések ellátása is nagy 
szakértelmet kíván, ez mikro sebészeti 
műtéti technikát igényel, és tulajdon-
képpen ez a fajta mikro sebészeti jártas-
ság teszi lehetővé azt is, hogy ha szük-
séges, végtag replantációt végezzünk, 
ám ez utóbbi hazánkban nem elterjedt 
gyakorlat, lévén, hogy sikerességéhez 
sok feltétel együttállása szükséges.

és Mi a Másik Típusa a kézbe-
Tegségeknek?
a degeneratív betegségek. ezek azon-
ban határmezsgyén mozognak más or-
vosi területekkel, hiszen ezek között 
a betegségcsoportok között van olyan, 
amelyet ortopéd sebészek, vagy általá-
nos sebészek kezelnek, vagy a reuma-
tológiával is összefüggésbe hozhatóak. 
a reumás kezű betegeknél például 
az utóbbi időben jó effektussal alkal-
mazzák az ún. biológiai terápiát, így a 
reumás kézbetegségek már kevésbé, 
vagy egyáltalán nem jutnak el olyan 
deformitásig, amelyet operálni kelle-
ne. a zsibbadás tüneteivel járó alagút 
szindrómák, azonban mindenképpen 
kézsebészeti ellátást tesznek szüksé-
gessé. Fontos, hogy ezek a betegségek 
időben kerüljenek diagnosztizálásra 
(erre kínál megoldást, a magánklini-
kánkon is elérhető eng vizsgálat) majd 
pedig mihamarabb operáljuk ezeket a 
pácienseket, hiszen a betegség eljuthat 
egy olyan stádiumba, amikor egy visz-
szafordíthatatlan folyamat alakul ki az 
idegekben.  a gyakori degeneratív be-
tegségek közé sorolhatóak, az úgyneve-
zett ganglionok, látványos, jól tapintható 
csomói, melyek lényegében az ízületi 
tokból, ínhüvelyekből kinövő ciszták. 
ezek jó indulatú elváltozások. egy-
részt esztétikai szempontból,- másrészt 
esetlegesen a fogásban zavaróak. ezek 
műtéte 15-20 perces, amivel azonnal 
panaszmentessé tehetők ezek az elválto-
zások. de a degeneratív kézbetegségek 
repertoárja itt még nem ér véget. soka-
kat érint az ún. pattanó ujj szindróma is. 

ez uTóbbiT, hogy képzeLjük eL?
ez esetben gyakorlatilag az ujjak fáj-
dalmas mozgáskorlátozottsága, elakadá-
sa figyelhető meg. a pattanó ujj akkor 
keletkezik, ha az ín lefutása mentén 
valamilyen téraránytalanság képződik, 
vagy ha az ínhüvelygyűrű belső felüle-
tén gyulladásos felrakódások, megvas-
tagodások keletkeznek. amikor az ín 
a szűkült szakaszon átcsúszik egy pat-
tanó-roppanó érzést okoz az ujjakban. 
amikor az ín elakad, további gyulladást 
és duzzanatot provokál, mely egy kóros 
körfolyamatként a panaszok fokozódásá-
hoz vezet. néha az ujj teljesen elakad, 
ilyenkor nehéz kinyújtani, esetleg hajlí-
tani. ezen kórkép esetében a konzerva-
tív terápia a tüneteket csökkentheti, de 
meg nem oldja ezért egy 15-20 perces 
ambuláns műtéttel a beteg véglegesen 
kiújulás nélkül panaszmentessé tehető.

épp úgy a Tenyéren is LeheT-
nek degeneraTív eLváLTozá-
sok?
a tenyérzsugor kifejezetten egy ilyen 
probléma. úgy hívjuk dupuytren-
kontraktúra, amely tulajdonképpen an-
nak a kötőszövetes sövényrendszernek 
a betegsége, amely a tenyérben a bőr 
és hajlító inak között található. anató-
miailag ez a sövényrendszer azt a célt 
szolgálja, hogy a tenyér bőrét lehorgo-
nyozza a csontokhoz, így az minimá-
lisan mozduljon el egymáshoz képest 
ezzel segítve a fogást. ezen a terüle-
ten először csomók alakulnak ki, majd 
idővel ezek sugárszerűen, az ujjak irá-
nyába húrokba rendeződnek és tenyér-
zsugort képeznek. az első stádiumba 
konzervatívan is kezelhető probléma, 
majd amikor már előrehaladottabb az 
állapot, akkor alkalmazható injekciós 
kezelés(ami a kötőszöveti rostokat fel-
oldja), vagy műtét. egy előrehaladott 
állapotban, amikor már zsugorodnak, 
az inak és a bőr, elsorvadnak az izmok, 
az ízületi tok beszűkül, hegesedik, egy 
olyan komplex problémakörrel állunk 
szemben, ami az összes mozgató appará-
tust érinti ezen a területen. ezért ebben 
a stádiumban a műtét már kétesélyes. 

eLőforduLnak daganaTok a 
kézen?
Természetesen a kézen is lehetnek kü-
lönféle daganatok, bár ezek nagy része 
jóindulatú. ezek banális traumát követő 
rtg felvételeken kerülnek felismerésre. 
ilyenek lehetnek például a jó indulatú 
csontdaganatok, cysták melyek vala-
mely kézen lévő csontban képződnek. 
ez egy növekvő elváltozás, aminek 
velejárója, hogy egy idő után elvéko-
nyítják a csont vázát olyan mértékben, 
hogy akár egy kisebb rossz mozdulat-
ra is eltörhet a csont. ha panaszt nem 
okoz, ezek évekig rejtve maradhatnak. 

MiLyen kézsebészeTi eLLáTás-
ra van LeheTőségünk iTT a 
MagánkLinikán?
a magánklinika keretien belül az ösz-
szes egynapos kézsebészeti műté-
tet el tudjuk végezni, akár poszt-
traumás, akár degeneratív eredetű.  
újdonság, hogy nemrég beszerzésre 
került, egy szén-dioxid lézer beren-
dezés, amellyel az összes kézen lévő 
bőrelváltozást, szemölcsöket, benőtt 
körmöt tudunk kezelni illetve a léze-
res bőrfiatalítást is el tudjuk végezni.
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