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1. Definíció:  

Csípőtáji törésnek nevezzük a combcsont proximalis végén idősebb korban inkább 

„minimál-traumára” (elcsúszás, szék mellé-ülés, hirtelen felállás, oldalra fordítás /!/ 

közben) osteopenias, osteoporotikus csonton, ritkábban, fiatalokon nagy energiájú 

erőbehatásra (magasból esés, jármű utasának sérülésekor) létrejövő töréseket 

amelyek a combfejen, combnyakon, a tomportájékon vagy a combcsont kis tompor 

alatti 4 cm-ig terjedő szakaszán jönnek létre. Szakirodalomban használt szinonímák: 

csípőtáji törések, combnyaktáji törések (hip fractures), proximalis femur törések 

(proximal femoral fractures).  

 

2. Terápiás cél: 

Konzervatív vagy operatív töréskezelési eljárással a beteg sérülés előtti járás- és 

mozgásképességének teljes vagy azt megközelítő helyreállítása. 

 

3. Alapvető kompetenciaszintek meghatározása: 

Elsősegélynyújtás (sérült nyugalomba helyezése, lefektetése, fájdalomcsillapítás 

stb.): ápolói feladat 

Betegszállítás fekvő helyzetben a sérülés helyétől a végleges ellátást nyújtani képes 

ellátó helyre: arra felkészült szállító szolgálat feladata 

Sérülés diagnosztizálása: általános orvosi feladat 

Kezelési terv felállítása, konzervatív vagy operatív töréskezelés eldöntése, illetve 

annak elvégzése és vezetése: traumatológus, ortopéd-traumatológus, ortopéd 

szakorvosi feladat. Szakorvosjelölt megfelelő tapasztalattal rendelkező szakorvosi 

felügyelettel végezheti.  



 

4. Diagnosztika:   

4.1. Anamnézis felvétel: sérülés mechanizmusa, sérülés pontos ideje, 

belgyógyászati,  neurológiai, mozgásszervi és egyéb kísérőbetegségek, 

gyógyszerelés,  gyógyszer, fém vagy egyéb szer iránti túlérzékenység és 

transzfúziós  anamnézis tisztázása és dokumentálása. 

4.2. Fizikális vizsgálat: fájdalom punktum maximuma, csípőízület aktív és passzív  

 mozgathatósága, sérült végtag tengelyeltéréseinek és hosszának vizsgálata, 

 sérült végtag keringésének (tapintható perifériás pulzusok), motoros és 

 szenzoros neurológiai állapotának vizsgálata és annak dokumentálása. 

4.3. Radiológiai vizsgálat: AP medence és kétirányú, csípőízületre centrált röntgen 

felvétel (antero-posterior és oldalirányú, ennek technikai kivitelezhetőségének 

 akadályozottságának esetén Lauenstein vagy axialis felvétel). Az osteográfiás 

felvételek akkor értékelhetőek jól, ha készítésük közben a sérült végtag megfelelő 

beállításban van, pl.: hanyatt fekvő beteg belső talp-éle függőleges) Amennyiben a 

kétirányú, csípőízületre centrált  felvételen a törés radiológiai diagnosztizálása 

bizonytalan: csípőízület ki- és berotált helyzetében készített AP felvétel, 

 számítógépes rétegvizsgálat (CT), vagy mágneses rezonancia (MRI) vizsgálat 

javasolt.   

 

5. Terápia:  

A terápia megkezdésének és végzésének feltétele a megfelelő radiológiai 

vizsgálat alapján végzett törés típus meghatározás. További kiegészítő 

feltételek, a sérült egyéb kísérőbetegségei a kezelés menetét a sebészi és egyéb 

szövődmények tekintetében módosíthatják, egyes esetekben a sebészi kezelési 

tervet, műtéti ellátást ellenjavallhatják. A terápiás tervet megfelelő 

szakemberekkel – elsősorban aneszteziológussal – kell egyeztetni.  

A csípőtáji combcsont-töréseket, mint minden csonttörést, kezelhetünk 

konzervatív eljárással (csontegyesítő műtét nélkül) és sebészi, operatív módon. 

Általánosságban igaz, hogy napjainkban a csípőtáji combcsont törések kezelése 

döntően csontegyesítő műtéttel történik, mert ezek ígérik a legnagyobb 

valószínűséggel a sérülést megelőző járás- és mozgásképesség visszanyerését, 

míg nyilvánvaló veszélyeik és kockázataik elenyészőek a konzervatív kezelés 

kockázataihoz képest. 



 

5.1. Törésbeosztás: 

A proximális femur törések beosztására a legszélesebb körben elfogadott 

beosztás az AO/OTA (Müller) szerinti törésbeosztás.  

A combcsont proximalis végének törései az AO 31-es csoportba tartoznak az 

alábbi alcsoport beosztás szerint: 

31A: tomportáji (per-, inter- és subtrochanterikus) combcsont törések 

 A.1: egyszerű, stabil (kétrészes) pertrochanter törések 

 A.2: három, négy vagy többrész (kis és/vagy nagytompor külön 

fragmentumként is érintett), instabil pertrochanter törések 

 A.3: intertrochanter, vagy subtrochanter instabil törések. Ezek a kistompor 

magasságában lévő vagy attól induló 4 cm –es distalis szakaszra is kiterjedő 

törések a lateralis fal kitörésével vagy anélkül.  

 

31B: combnyak törések 

B.1: valgus helyzetben beékelt vagy elmozdulás nélküli combnyaktörések 

B.2: transcervicalis (meredek lefutású varus, combnyak középső harmadában 

lévő és lateralis) combnyaktörések 

B.3: subcapitalis, mérsékelt vagy jelentős varus irányú elmozdulással járó 

combnyaktörések 

A combnyaktörések beosztására a mindennapi gyakorlatban hazánkban még 

további két beosztást a Garden és a Pauwels beosztást használnak. Ezek a 

beosztások azonban eredetileg csak az AP röntgen felvételek elemzése alapján 

készültek. A Garden s Pauwels beosztások fokozatait nem lehet egyértelműen 

megfeleltetni az AO klasszifikáció törésosztály-kategóriáinak. 

 

Garden I törés: valgus helyzetben beékelt törés látható 

Garden II törés: elmozdulás nélküli combnyaktörés 

Garden III törés: mérsékelt varus irányú elmozdulással járó combnyaktörés, a 

törtfelszínek ill. trabeculák még érintkeznek 

Garden IV törés: jelentős varus irányú elmozdulással járó combnyaktörés, a 

törtfelszínek ill. trabeculák nem érintkeznek 

 



Pauwels I törés: a törés lefutása (törési sík és medence sagittalis síkja által 

bezárt szög) 30° vagy kevesebb 

Pauwels II törés: a törés lefutása 50° (30-70° között)  

Pauwels III törés: a törés lefutása 70° vagy annál több.  

 

31.C: combfej törések 

C.1: véső jellegű törések ( korábbi leírója Pipkin szerinti I-II) 

C.2: depresszioval járó combfej törések 

C.3: combnyak töréssel járó combfej törés 

A combfej törések beosztására terápiás és gyakorlati szempontból napjainkban 

is a Pipkin féle beosztást használjuk leggyakrabban: 

Pipkin I:  törés a fovea centralistól caudalisan (terhelési felszínt nem érinti) 

Pipkin II: törés a fovea centralistól cranialisan (terhelési felszínt érinti) 

Pipkin III: I. vagy II. típusú combfej törés + combnyaktörés 

Pipkin IV: I vagy II típusú combfej törés + acetabulam törés  

 

 

 

5.2. Konzervativ töréskezelés: 

AO 31A csoportú törések esetén (ma már csak abszolút műtéti ellenjavallat 

esetén végezzük): 

tuberositas tibiae-ba vagy femur condylusba helyezett Steimann szeggel, vagy 

Kirschner dróttal a törés lehetőség szerinti helyretétele után a testsúly 1/10-vel 

(6-7 kg) végzett extensios kezelés a törés típusától függően 3-6 hétig, majd 

segédeszköz segítségével részterheléssel további 3-6 hétig tartó mobilizálás. 

Kiegészítő kezelés: analgetikus terápia, thrombosis prophylaxis LMWH-val a 

teljes terhelés eléréséig, decubitus megelőzés, illetve antidecubitus kezelés, 

cardiorespiratorikus rendszer rehabilitációja. 

 

AO 31B csoportú törések esetén: 

 B1 (Garden I-II), valgus helyzetben beékelt és elmozdulás nélküli 

törések kezelhetőek konzervatívan is. Segédeszközzel, részterheléssel 

mobilizálás, rendszeres röntgen kontroll vizsgálat (sérülés után, 

mobilizálás után és a sérülés után  3,6,16 héttel). A relative magas 



(20%) rediszlokációs arány és az általános szövődmények megelőzése, 

mielőbbi teljes terhelés elérése érdekében azonban ezen töréstípus 

esetében is az operatív töréskezelés az ajánlott terápiás eljárás. 

 Amennyiben a törés típusa, vagy a sérülés és a lehetséges műtét között 

eltelt idő miatt a nagyobb műtéti terheléssel (ld. műtéti ellátás fejezet) 

járó teljes vagy hemiarthroplastica lenne a választandó műtéti eljárás, 

de az a beteg általános belgyógyászati állapota és/vagy a sérülést 

megelőző járásképtelensége miatt ellenjavallt. Az ápolási feladatok 

megkönnyítése érdekében analgetikus terápia mellett a betegek 

korlátozott, passzív mozgatását és mobilizációját megkezdjük. A törött 

combnyakat „pseudo-Girdlestone” állapotban hagyjuk, ezzel elkerüljük 

a sok esetben végzetes szövődményt okozó műtéti beavatkozást, de a 

betegek egyébként is alacsony szintű életminőségén nem változtatunk. 

 Kiegészítő kezelés ld. AO 31A csoportnál. 

AO 31C csoportú törések esetén: 

 Pipkin I-II típusú, elmozdulás nélküli törések esetén 3 hétig teljes, 

további 3 hétig részterheléssel végzett mobilizáció. Kiegészítő kezelés 

ld. AO 31A csoportnál. 

 

5.3.  Műtéti ellátás:  

Amennyiben a töréstípus alapján műtéti beavatkozástól várható jobb eredmény 

akkor annak elvégzése sürgős. Combnyaktörés csontegyesítő műtéténél a 

néhány órán belül végzett műtéteknél egyértelműen kevesebb a 

csontgyógyulási zavarok száma. Idős betegeknél I/A evidencia, hogy a 24 órán 

túl végzett műtétek szövődményei gyakoribbak, halálozási aránya is magasabb.  

 

A műtéti eljárás típusát a törés típusa, a diszlokált törés helyretételének 

sikeressége, vagy sikertelensége és a beteg általános állapota, kísérő betegségei 

határozzák meg. A posztoperativ fertőzéses szövődmények arányának 

csökkentése érdekében minden esetben antibiotikum prophylaxis kötelező. 

Thrombosis prophylaxis minden esetben abszolút javallt (ld. utókezelés). A 

sérülés előtt már valamilyen módon antikoagulált betegnél szükséges műtét 

körüli antikoagulálás szabályait illetően utalunk a témával kapcsolatos 

megfelelő ajánlásokra. 



 Redon drain behelyezése a műtéti területben lévő posztoperativ váladék 

elvezetésére minden esetben javallt, annak eltávolítása 24-48 órával a műtétet 

követően szükséges. 

A műtétnek személyi és tárgyi feltételei vannak. 

Személyi feltételek: 

 Csípőtáji törések kezelésben gyakorlott, traumatológiai, 

ortopéd- traumatológiai vagy ortopéd szakvizsgával rendelkező orvos 

 szakorvosjelölt, rezidens, amennyiben ortopéd-traumatológus 

szakorvosi felügyelet és asszisztencia biztosított. 

 A műtéti vezetéses érzéstelenítést vagy narcosist biztosító 

 anaesthesiológus szakorvos vagy szakorvos jelölt szakorvosi 

 felügyelettel. 

 Műtős szakasszistens 

 Anaesthesiológus szakasszisztens 

 Műtőssegéd 

 A műtéthez ajánlott sebész asszisztens 

 

Tárgyi feltételek: 

 Az ÁNTSZ által meghatározott minimum feltételeknek megfelelő 

sebészeti műtő 

 A törés operatív ellátásához és az esetleges intraoperativ 

szövődmények elhárításához szükséges csontegyesítő implantátumok 

és műszerek megléte 

 Traumatológiai műtőasztal extensios toldattal 

 Röntgen képerősítő a műtőben a megfelelő sugárbiztonsági 

felszerelésekkel együtt 

 Az anaesthesiológiai ellátáshoz szükséges gyógyszerek és a beteg 

perioperatív monitorizálását biztosító berendezések 

 

AO 31-A típusú törések műtéti kezelése 

A1 törések: stabil pertrochanter törés extra- és intramedullaris törésrögzítő 

eljárással egyaránt fixálható. Extramedullaris rögzítő eljárások közül a DHS 

(dynamic hip screw) az elsődlegesen ajánlott implantátum. Intramedullaris 



rögzítő eljárások közül az un. rövid (180 - 220 mm hosszú) megfelelő 

minőségű trochanter (proximalis femur) szegek közül választhatunk. 

 A2 törések: instabil pertrochanter törések esetében az elsőként választandó 

és javasolt törést rögzítő implantátum az előző fejezetben már említett 

trochanter szegek valamelyike. Amennyiben lehetséges a törés repositioját 

fedetten, a törési zóna feltárása nélkül, röntgen képerősítő ellenőrzése 

mellett végezzük el. Amennyiben a fedett repositios eljárással nem tudunk 

megfelelő eredményt elérni, a törést a femur tengelyében a megfelelő 

magasságban ejtett bőrmetszésből a szükséges mértékig fel kell tárni és így 

invazív, vagy nyílt módszerrel elvégezni a repositiot. A.2-es típusú törések 

rögzítésére a 125-130-135° szögletű extramedullaris implantátum (DHS) is 

használható. 

A3 törések: az A csoportú törések közül a legritkább, de a műtéti 

ellátásában a legnagyobb gyakorlatot igénylő töréstípus. Amennyiben a 

lateralis falat a törés nem érinti, intramedullaris rögzítő implantátum 

ajánlott. A lateralis fal kitörése esetén is használható intramedullaris 

implantátum, emellett, 95° szögletű extramedullaris implantatum (DCS, 95° 

fix szögletű lemez) vagy szögstabil trochanter lemez javasolt. A 

subtrochanter régióra terjedő törések esetén a fedett repositio sok esetben 

nem megfelelő, azért ebben az esetben nyílt feltárást és repositiot kell 

végezni. A femur proximalis harmadára is leterjedő, a kistomportól 

distalisan több mint 4 cm-re lefutó törések esetén hosszú trochanter szeg 

(femur condylusig érő) javasolt. Ezeknél a töréseknél  repositio segítésére és 

a synthesis stabilitásának fokozására a törés magasságában egy-két cerclage 

drót is használható. 

Instabil A3-as típusú törések ellátása primer protetizálással is lehetséges, 

amennyiben egy ilyen beavatkozásnak a speciális személyi és tárgyi 

feltételei adottak.    

 

 

 

AO 31-B típusú törések kezelése 

B1 (Garden I-II) típusú törések esetén a combnyaktörés csavarozása 

javasolt (kettős kannülált un. Manninger csavarozás, kanülált AO 



csavarozás 3 csavarral ill. egyéb megfelelő minőségű combnyakcsavar 

használatával). A 15°-nál kisebb valgus helyzetű törés esetén repositio nem 

szükséges (31-B1.2-B1.3 törések), ennél nagyobb valgus esetén (31-B1.1 

típus) a hypervalgus helyzet megszüntetése javasolt. 

Varus irányú diszlokációval járó törések esetén lényeges szempont a törés, 

ill. a műtéti ellátás, helyretétel között eltelt idő, ugyanis a sérülést követően 

6-12 órán túli osteosynthesissel operált esetekben az aszeptikus combfej 

necrosis aránya lényegesen magasabb. Emiatt amennyiben a varus irányban 

diszlokált törések esetén osteosynthesist végzünk, azt a sérülést követően 12 

(maximum24) órán belül javasolt elvégezni. 

B2.1 és B2.3 típusú törések (basocervicalis, lateralis combnyaktörés, 

Pauwels III típusú combnyaktörés) szögletstabil implantatum javasolt 

(kettős kanülált csavarozás DCD toldalékkal vagy DHS, LCP-DHS) 

javasolt. Mérsékelt varus irányú diszlokációval járó midcervicalis 

(combnyak középső harmadában létrejött törés) törések (B2.2) esetén kettős 

kanülált csavarozás toldalék lemezzel vagy (LCP)-DHS a választandó 

eljárás. Amennyiben, a repozíciós helyzet nem megfelelő, akkor primer 

hemi-, vagy totál artroplasztika javasolt. Megfelelő felkészültség és 

műtőkapacitás esetén ez megtörténhet ügyeleti időben, akár extensios 

asztalon is, de nem hiba ilyenkor a beavatkozást felfüggeszteni és újabb 

érzéstelenítésben, tervezett időben elvégezni a protetizálást.  

B3 típusú combnyak törések (Garden IV, subcapitalis törések) primer 

arthroplastica és osteosynthesis egyaránt végezhető. 

65 év alatti sérült esetén osteosynthesis az elsődlegesen választandó műtéti 

eljárás, de rossz repozíciós helyzet esetén ekkor is primer artroplasztika 

ajánlott. 

Mivel ezen törések rediszlokációs aránya (elsősorban a nagy diszlokációval 

járó, B3.2, B3.3 típusú törések) a legmagasabb osteosynthesis esetén, az arra 

alkalmas 75 év feletti betegnél a primer artroplasztika a javasolt elsődleges 

műtéti eljárás. 65-75 éves életkor között, amennyiben a beteg nem alkalmas 

protézis műtétre és jó repozíciós helyzetet tudunk elérni, osteosynthesis 

végezhető. Hemiarthroplastica (uni- és bipoláris) ill, totál csípőízületi 

arthroplastica (cement nélküli, cementezett) indikációja a beteg életkorától, 



biológiai korától, korábbi mozgás- és járásképességétől, kísérő 

betegségeitől, a csont minőségétől függ. 

Idősült (24 órán túli) varus irányban diszlokált combnyaktörés esetén a 

varus irányú diszlokáció mértékétől függetlenül protézis beültetés javasolt. 

 

AO 31-C típusú törések kezelése (combfej törések) 

 Pipkin I:  excisio vagy stabilizálás csavarokkal 

 II:  nyílt repozíció és csavaros osteosynthesis 

   III:  fiatal sérültnél (60 év alatt) nyílt repozíció, csavaros 

   osteosynthesis, idős sérültnél artroplasztika 

 IV:  ua. mint III. típusnál + acetabulam törésének stabilizálása 

 

7. Szövődmények: 

Általános szövődmények: felső és alsó légúti szövődmények, cardialis 

szövődmények, vénás rendszer szövődményei (thrombosis, embolia), húgyuti 

infekciók, decubitus 

Sebészi szövődmények: műtéti területben haematoma (vérömleny), műtéti 

terület fertőzése, a csont és a csípőízület fertőzése, osteosynthesis utáni 

rediszlokáció, implantátum vándorlás, implantátum törés.  

Késői szövődmény: álízület, aszeptikus combfej necrosis (elsősorban 

combnyak törést követően, de előfordulhat pertrochanterikus törés után is). 

Protézis műtétet követően protézis luxatio, késői aszeptikus protézis lazulás, 

periprotetikus törés. 

 

9. Utókezelés: 

 Thrombosis prophylaxis. Csípőtáji törés esetén 6 hétig vagy a 

legalább fél- testsúllyal történő terhelés-képesség eléréséig a 

prophylactikus kezelés abszolút javallt. A jelenleg elfogadott 

vonatkozó ajánlások szerint elsősorban  LMWH-val. 

 Antidecubitus kezelés/profilaxis 

 Cardiorespiratórikus betegségek megelőzése 

 Mozgásszervi rehabilitáció. A műtétet követő 2. naptól mobilizáció 

 segédeszköz segítségével, gyógytornász irányításával a törés 



jellegétől  és a  műtéti ellátástól függően rész- vagy teljes 

terheléssel.  

 Megfelelő ütemű sebgyógyulás esetén rehabilitációs kezelés 

rehabilitációs, ápolási  osztályon vagy otthon rehabilitációs és 

ápolási szolgálat keretében. 

 Kontroll sebészi vizsgálat szövődmény gyanúja esetén azonnal, 

szövődménymentes  esetben a műtétet követően 6 héttel, 4 

hónappal, egy évvel, majd évente. 

 

9. Dokumentációs szabályok: 

 Felvételi kórlap orvos általi megírása. 

 Műtéti indikáció esetén a sebészi és anaesthesiológiai műtéti 

tájékoztató-beleegyező  nyilatkozat aláíratása az operáló és az 

anaesthesiológus orvossal és ezt  követően a beteg által. 

 Műtéti leírás és anaesthesiológiai jegyzőkönyv elkészítése. 

 Osztályos orvosi és ápolási tevékenység rögzítése (dekurzus). 

 Elbocsátáskor zárójelentés készítése, pontos gyógyszeres és 

rehabilitációs javaslattal, kontroll vizsgálat időpontjával. 
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