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Az artrózis olyan különbözõ etiológiájú, egy-
mást átfedõ ízületi betegségek csoportja, me-
lyek patológiája és klinikai kimenetele igen 
hasonló. Végkimenete az ízületi porc tönkre-
menetele, de nemcsak a porcot, hanem 
az ízület minden alkotórészét érinti. Sokak 
szerint az artrózis számos ízületi betegség végál-
lapota, az ízület elégtelensége, mint ahogy 
szív- vagy veseelégtelenségbe torkollhat szá-
mos szív- vagy vesebetegség (Brandt, 2000).

A primer vagy idiopátiás artrózis pontos 
okát nem ismerjük. Szekunder artrózishoz 
vezethetnek ízületi sérülések, az ízület túlter-
helése, az ízületi gyulladások, fejlõdési rend-
ellenesség, csont-ízületi diszplaziák például 
csípõízületi diszplázia, anyagcsere és hormo-
nális betegségek például hemokromatózis, 
akromegália, hipotireózis stb. (Brandt, 2000; 
Dougados, 2005).

A primer artrózist is feloszthatjuk lokalizált és 
generalizált formára: ez utóbbi háromnál  több 
ízületet érint. A kéz több ízületét érintõ artrózist 
is lokalizáltnak tartjuk (Brandt, 2000).

Klinikai artrózisnak csak azt az artrózist  
nevezzük, mely fájdalmat okoz, a csak radio-
lógiai tüneteket okozó elváltozást nem. Az 
artrózis radiológiai és klinikai tünetei között 
rendkívül laza az összefüggés.

Az artrózis epidemiológiája

Ma a világon mintegy 135 millió artrózisos 
beteggel számolhatunk. Bár az artrózis nem 
a porc elöregedésének következménye,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mint ahogy az arterioszklerózis sem az erek 
elöregedése az életkor növekedésével. A 
radiológiai és a klinikai artrózis egyre gyako-
ribbá válik, a 65 éven felüliek 80 %-ában 
találunk  artrózisra utaló radiológiai tüneteket 
(Brandt, 2000). Tudnunk kell azonban, hogy 
a radiológiai artrózisesetek  20 %-a jár csak 
klinikai tünetekkel (Brandt, 2000).  Bár ma 
csak a klinikai tünetekkel járó artrózist tarjuk 
betegségnek, valószínû azonban, hogy ez a 
szemléletünk hatékony prevenciós illetve 
terápiás módszerek felfedezésével változni 
fog. Elõrejelzéseink szerint 2020-ra az artrózi-
sos betegek száma megkétszerezõdik (Agel 
et al., 2003), részint az idõsebbek számának 
növekedése, részint a  civilizációs ártalmak 
növekedése miatt. A gyermek- és fiatalkori, 
de a késõbbi életkorban bekövetkezõ sport- 
és közlekedési balesetek gyakran vezetnek 
szekunder artrózishoz.  

A primer artrózis kialakulásában a fenti 
okok nem játszanak szerepet. 45-50 éves ko-
rban kezdõdik, legtöbbször a térdet, kezet, 
csípõt, s a gerincet érinti, a bokák, csuklók, 
könyökök primer artrózisa igen ritka.

Az artrózis tünetei és diagnosztikája

Az artrózis jellegzetes tünete a terhelésre, 
fõleg hosszabb ülés, fekvés utáni felkeléskor 
jelentkezõ „indítási” fájdalom, mely az elsõ 
néhány lépést vagy a mozgást nehézzé teszi, 
de aztán az ízület „bejáródik” (Dougados, 
2005). Állandó, különösen nyugalomban 
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is fennálló fájdalom kísérõ gyulladásra utal 
(Földes et al., 1992).  Jellegzetes az érintett 
ízület csontvégeinek deformálódása, az ízület 
instabillá válása s mozgáskorlátozottsága. Az 
instabilitás és mozgáskötöttség nemegyszer 
együtt fordul elõ (Dougados, 2005).  

Radiológiailag az artrózist
– az ízperemeken növõ, kezdetben porc-

metaplázia révén keletkezõ, késõbb 
elcsontosodó osteofiták,

– a porcpusztulás következtében az ízületi 
rés lelapulása,

– valamint a szubkondrális csont megvas-
tagodása és szklerózisa jellemzi.
Az artrózis diagnózisának megkönnyí-

tésére klasszifikációs kritériumokat haszná-
lunk (Brandt, 2000).

A primer artrózis etiológiája 

Az artrózis legfontosabb kockázati tényezõit, 
melyek közül kiemelkedik az életkor szere-
pe, az 1. táblázat tartalmazza. Az obezitás 
(túlsúlyosság) a csípõ, de fõleg a térdartrózis 
kockázatát lényegesen megnöveli (Brandt, 
2000). Öt kg súlycsökkenés a térdartrózis 
kockázatát 50 %-kal csökkenti (Felson et al., 
1992). Dokkmunkások, bányászok térd-, 
földmûvesek csípõ-, míg szövõnõk ujjart-
rózisa ismert.  Sportolók közül futballisták, 
hosszútávfutók, súlyemelõk térd- és csípõ-
ízületi artrózisa, dzsúdózók ujjartrózisa gya-
kori. A térdartrózis fontos kockázati tényezõje 
a négyfejû combizom (m. quadriceps) gyen-
gesége. Ez az izom stabilizálja a térdízületet, 
s idõsebb korban való gyengülése hozzájá-
rulhat a térdartrózis kifejlõdéséhez, ugyan-
akkor térdízületi fájdalom, illetve duzzanat 
reflexesen azonnal csökkenti a quadriceps 
izomerejét.  A quadriceps erõsítése ugyan-
akkor csökkenti a térdfájdalmat, és javítja a 
funkciót (Lozada, 2005). Egyes adatok szerint 
a C- és D-vitaminok hiánya az artrózis prog-
resszióját növeli (Brandt, 2000). 

A genetikai tényezõk szerepe az artrózis 
kutatásban az utóbbi években elõtérbe ke-

rült. Egypetéjû ikreken végzett, valamint 
populációs vizsgálatok bizonyítják, hogy az 
öröklõdés szerepe az artrózis manifesztáló-
dásában 50-65 %, és ebben az egyes gének-
nek és poligenetikus öröklõdésnek egyaránt 
szerepe van, sõt az öröklõdés az egyes 
ízületek érintettségét is meghatározhatja 
(DiCesare – Abramson, 2005). Kondrodisz-
pláziákban a 2. típusú kollagént kódoló gén, 
a COL2A1 mutációi mutathatók ki. A kolla-
gén 9-et és kollagén 11-et kódoló COL9A1, 
COL9A2, COL11A1 és COLL11A2 gének 
mutációinak szerepe nagyon valószínû. Ezek 
mellett a porc felépítésében és funkcióiban 
fontos szerepet játszó aggrecan (AGC1), 
a porckötõ protein (CRTL-1), a D-vitamin 
receptor (VDR), az ösztrogén receptor (ER), 
az inzulinszerû növekedési faktor (IGP-1), 
a matrilin-1 és a transzformáló növekedési 
faktor (TGFβ1) génjei mutációinak szerepe 
is komolyan felmerül (Bateman, 2004). Az 
ún. small leucin rich proteinek (SLRP): a 
decorin, fibromodulin, lumican, biglycan 
befolyásolják a kollagénrostok felépítését 
és funkcióit, megkötik a növekedési fakto-
rokat, és így alapvetõen befolyásolják a porc 

• életkor
• nõi nem
• nagyobb ízületi sérülés
• korábbi gyulladásos ízületi sérülés
• metabolikus és endokrin betegségek
• túlsúlyosság
• az ízület túlterhelése
• a térd esetében a m. quadriceps 

gyengesége
• nem megfelelõ ízületi propriocepció 

(neurogán arthropátia)
• genetikai tényezõk
• kongenitális ízületi, illetve cson-

trendszeri rendellenessségek, disz-
pláziák

1. táblázat • Az artrosis legfontosabb 
kockázati tényezõi



1199

fejlõdését és növekedését. A matrilin fehérje-
család, különösen a matrilin-1 és matrilin-
3, integrálja a kollagén, valamint a porc 
alapállományának proteoglikán szerkezetét 
(Bateman, 2004).

Legújabban a szignál transzdukcióban 
szereplõ anyagokat kódoló gének mutációi 
kerültek az érdeklõdés kereszttüzébe. Igen 
jelentõs e téren John Loughlin munkája, aki eze-
ket az újabb kutatásokat kitûnõen foglalta össze 
(Loughlin et al., 2006). A 2q kromoszómán 
található FRZB gén kódolja a szérum „frizzle 
related protein 3”-at (SFRP3), amely a Wnt 
ligandjának antagonistája. A Wnt szekretált 
glikoprotein, és fontos szerepe van a kon-
drogenezisben. Az SFRP3-mal kontrollálják 
a kondrociták érését. Az FRZB génmutációi 
csökkentik a Wnt hatását, és az FRZB nem-szi-
nonim SNP-i (single nucleoid polymorphism), 
a nõk csípõartrózisát okozzák. Az asporin 
(ASPN) a porc extracellularis matrix protein-
jei (ECM) közé tartozik, a korábban említett 
SLRP családba a decorin és biglycan csoport 
tagja (Loughlin et al., 2006), és a 9q 22.31 kro-
moszómán lévõ ASPN gén kódolja. Az ASPN 
gén D14-es allélje japánokban csípõartrózisra 
hajlamosít, míg a D13-as allélnek éppen el-
lenkezõleg, protektív hatása van.  A D14-es 
allél kódolta asporin gátolja a TGFβ signallin-
got, mely indukálja az aggrecan (AGCI) és 2. 
típusú kollagén (COL2AI) gén expresszióját. 
Tudjuk, hogy mind az aggrecan, mind a 2-es 
típusú kollagén alapfontosságú  alkotóeleme 
az  ízületi porcnak.

A calmodulin intracelluláris protein, mely 
Ca++-t köt meg és reagál egy sor más intra-
celluláris proteinnel. A CALM1 gén a 14q24-
q31kromoszómán helyezkedik el. A calmo-
dulin 1 növeli az aggrecan, az aggrecan gén 
(AGC1) és a 2. típusú kollagén szintézisét 
az ízületi porcban, így érthetõ, hogy a 
calmodulint kódoló CALM 1 egyes SNP-i 
artrózisra ható fogékonyságot okoznak. A  
CALM 1 expressziója artrózisos  porcban 
fokozott, de T-alléljének transzkripciós 

aktivitása csökkent. A  CALM 1 bizonyos  
SNP-i csípõartrózisra hajlamosítanak. Mind a 
CALM 1 T-allélje, mind a AGC 1  D14 allélje 
az aggrecan és 2. típusú  kollagén csökkent 
szintéziséhez vezet, hisz az AGC 1 és COL2A1 
expressziójának csökkenését  okozzák. A 
CALM1 TT monozigóta státus az ASPN  D14 
alléljével párosulva az érintettek kockázatát 
tizenháromszorosára emeli. Kérdés, hogy az 
ASPN és CALM1  asszociációk Ázsián kívül 
is elõfordulnak-e. Az FRZB, ASPN és CALM1 
gének szignál transzdukción keresztül fejtik 
ki hatásukat. A szignál transzdukciós utak 
modifikálódnak, és ez új utakat nyithat meg 
az artrózis terápiájában.

Az artrózis patológiája

Korai artrózisban a porcfelszín irregulárissá vá-
lik, a porcfelszín felület több  helyen  behasad. 
Késõbb ezek a hasadékok mélyülnek, a  porc 
ulcerelálódik, sokszor a szubkondrális cson-
tig. Reparációs kísérlet következményeként a 
kondrociták osztódnak, klaszterekben jelen-
nek meg. Az ízperemeken csontos osteofiták 
képzõdnek, melyeket újonnan képzõdõ 
hialin és rostos porc fed be. Korai artrózisban 
– a porc öregedési folyamatával ellentétben 
– a porc  víztartalma nõ. A 2. típusú  kol-
lagén rostok vékonyabbak, mint az egész-
séges porcban, és a kollagén rostrendszer 
lazábbá, rendezetlenebbé válik (DiCesare 
– Abramson, 2005).  Késõi artrózisban az 1-es 
típusú kollagén aránya  növekszik, az alapál-
lomány a proteoglikán koncentrációja felére 
csökken, kevesebb proteoglikán aggregátum 
észlelhetõ. A keratán-szulfát koncentráció csök-
ken, a kondrociták proteoglikán szintézise  a 
még éretlen porc képzõdésére jellemzõ. 

Kalcium pirofoszfát-dihidrát és kalcium-
hidroxiapatit kristályok gyakran találhatók 
artrózisos porcban. E kristályok jelentõsége 
nemcsak gyulladásos epizódok elõidézésében, 
illetve a kalcifikálódó porc nagyobb sérü-
lékenységében rejlik. Frank Rutsch és Robert 
Terkeltaub (2003) rendkívül sok párhuzamot 
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talált az érelmeszesedés és porcmeszesedés 
között. Az arterioszklerózisra jellemzõ intima 
meszesedésben kalcium apatit kristályok 
találhatók, ami a porc pettyezett meszesedést 
okozó apatitit arthropatiájának megfelelõje, 
míg a diabéteszben, krónikus veseelégtel-
enségben jelentkezõ media meszesedés a 
lineáris porcmeszesedést okozó kondrokal-
cinózissal vethetõ össze.

Az  érelmeszesedés, illetve porcmesze-
sedés hasonlóságai a következõk:

– kisfokú gyulladás,
– a kalcifikációgátlók genetikus hiánya,
– a rezidens sejtek, vagyis az erekben a vasz-

kuláris sima-izomsejtek, illetve a porcsejtek 
megváltozott differenciálódása,

– anorganikus foszfát felesleg.

Az artrózis patogenezise

Philip G. Conaghan és munkatársai (2005) azt 
vetik fel, hogy a szubkondrális csont ereinek  
betegsége gyorsítja az artrózisos folyamatot, 
és az artrózisos betegek csökkent túlélése 
a csatlakozó szív- érrendszeri betegségnek 
köszönhetõ. A radiológiailag detektálható 
artrózis és az arterioszklerózis súlyossága 
között ugyanis szoros összefüggés áll fen 
(Cerhan et al., 1995).

Az alacsony születési súly mind artrózis, 
mind szív- és érbetegségek  kockázati ténye-
zõje, valószínûleg azért, mert a szöveti fejlõdés 
megváltozott programozása áll mindhárom 
jelenség hátterében, mások szerint a stro-
masejtek megváltozott lipidanyagcseréje kö-
vetkeztében elõálló differenciálódási  zavar 
az artrózis egyik fontos tényezõje (Apsden et 
al., 2001). Mary S. Beattie  és munkatársai (2005) 
szerint hiperkoleszterinaemiás statin szedõkön 
gyakrabban keletkezik és progrediál az artrózis; 
ebben a hiperkoleszterinaemiának s nem a 
statinszedésnek van szerepe. 

Kétségtelen, hogy a szubkondrális csont 
törése okozta porc-táplálkozási zavar  fontos 
szerepet játszik az artrózis progressziójában, 
de a  vénás pangás és az artrózisos betegek 

fokozott véralvadékonysága is fontos ténye-
zõ  (Conaghan et al., 2005).  A szubkondrális 
csont elváltozása, az intraosseális  nyomás 
fokozódása csökkenti a csont lökhárító 
szerepét, és ez a porc sérüléséhez vezet. Erre 
utal, hogy artrózisos betegek MRI képein 
rendkívül gyakori a csontvelõödéma. Ennek 
hátterében a szövettani vizsgálat csontnekróz-
ist, fibrozist, töredezett csont-trabekulákat talált 
(Zanetti et al., 2000). 

Mechanikus sérülés vagy gyulladás? 
Melyik az elsõdleges? Az artrózis európai 
nomenklatúrája nem-gyulladásos, degen-
eratív betegségre utal, míg az angolszász 
irodalomban használatos osteoartritisz 
elnevezés gyulladásra. Mindkét folyamat 
felismerhetõ az  artrózis klinikai és patoló-
giai megjelenésében, évtizedek óta eldön-
tetlen vitát képez azonban, hogy melyik az 
elsõdleges. Talán döntõ adatot szolgáltat eh-
hez a vitához Maria J. Benito és munkatársai 
(2005) legújabb munkája. A szerzõk tíz igen 
korai és tizenöt késõi térdízületi artrózis-
ban szenvedõ beteg szinoviális szövetét 
vizsgálták. Megállapították, hogy a korai 
kórformában szignifikánsan kifejezettebb 
a gyulladás, nagyobb az ízületi belhártya 
CD4+ és CD8+ T-sejtes és makrofág-infil-
trációja, kifejezett az ér-újdonképzõdés, a 
vaszkuláris endotheliális növekedési faktor, 
az 1-es intercelluláris vaszkuláris adhéziós 
molekula expressziója,  a gyulladásban 
igen fontos szerepet játszó IL-1β és TNFα 
citokineket termelõ sejtek száma, valamint 
COX-2 enzim expressziója. A gyulladás kivál-
tó tényezõit nem vizsgálták; legkézenfek-
võbb, hogy CPPD, illetve hidroxiapatit 
kristályok indítják el a gyulladást. Korábbi 
vizsgálatokból tudjuk, hogy az  artrózisos 
kondrociták is termelnek IL-1β-t és TNFα-t 
illetve az ezek generálódásához szükséges 
enzimeket, a caspase-1-et és a TNFα konver-
táló enzimet, a TACE-t, valamint más gyulladá-
sos mediátorokat, így nitrogén-monoxidot 
(NO) és prosztaglandinokat (DiCesare 
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– Abramson, 2005).  Különösen fontos sz-
erepe van az NO-nak, mely gátolja mind a 
kollagén, mind a proteoglikán szintézist, ak-
tiválja a mátrix metalloproteinázokat (MMP), 
és fokozza a porcsejtek apoptózisát.

A biomechanikai teória

A porc degenerációját mind  a normális porc 
fokozott terhelése, mind az abnormális porc 
(például hipotireózisos, akromegáliás, kond-
rodiszpláziás porc) normális igénybevétele 
okozza. Normális porc fokozott igénybevé-
tele  mögött állhat normálistól eltérõ ízület 
(diszplázia, ízületi tengelyeltérés és instabil, 
hipermobil ízület, statikai rendellenesség) 
vagy  ismétlõdõ trauma (például foglalkozási 
túlterhelés vagy kisebb sérülések). 

A porcnak nincs ideg- és érellátása. A 
mechanikai nyomás „érzékelése” biokémiai 
úton történik: az α5 β1 integrin a mechano-
receptor molekula: a nyomás ioncsatornákat 
nyit meg, foszforilálódnak  a fokális adhéziós 
molekulák, a fokális adhéziós kinázok, vala-
mint a paxillin és β-katenin tirozinja (Lee et 
al., 2000).  Ezt IL-4  autokrin szekreciója kö-
veti, mely molekula II. típusú receptorához 
kötõdve hiperpolarizálja a kondrociták sejt-
hártyáját.  Ezt aggrecan mRNS termelõdése 
és a matrix-metalloprotein 3 (MMP-3) szint 
csökkenése követi. Az artrózisos kondrociták 
membránja ezzel ellentétben depolarizáló-
dik, az aggrecan-termelõdés nem követke-
zik be. Hogy a porc ismétlõdõen fokozott 
terhelését meddig tudják a kondrociták, illetve 
az alapállomány kompenzálni, nem tudjuk. 
Számos szerzõ megállapította azonban, hogy 
ismétlõdõ, fokozott terhelés és mikrotraumák 
következtében ugyanaz következik be, 
mint korai artrózisban: a porc víztartalma, 
proteoglikán tartalma elõször megnõ, a 
porcsejtek osztódnak, a kollagén rosthálózat 
szétzilálódik, majd proteoglikán tartalma 
csökken, a sejtek nekrotizálódnak. A trauma 
IL-1, TNFα, NO fokozott elválasztásához ve-
zet, s innen a porcdegeneráció ugyanazon 

a módon zajlik, mint szinoviális gyulladás 
esetén. A degradáló enzimek fõképp az IL-1 
hatására választódnak el.

Az MMP-k, – melyeket a kondrociták vá-
lasztanak el – közül az MMP-1, MMP-8, de 
különösen az MMP-13, melyeket kollagená-
zoknak is hívunk, hasítják  a II. típusú 
kollagént. A hasított natív kollagént aztán az 
MMP-2 (gelatinase A) az MMP-9 (gelatinase 
B) és az MMP-3 (stromelysin) és a cathepsin 
B hasítja tovább. Ha plasminogenbõl plasmin 
képzõdik, ezzel karöltve az MMP-k a porc 
alapállományt is gyorsan degradálják.

Az aggrecanázok, az ADAMTS-4 és 
ADAMTS-5, az aggrecanokat hasítják az alap-
állományban. Az ADAMTS-5 konstitutív en-
zim, vagyis az egészséges porcszövetben is 
jelen van, míg az ADAMTS-4 az IL-1 és TNFα 
hatására képzõdik. A porclebontást gátoló 
TIMP-ek (tissue inhibitor of metalloprotein-
ase) és PAI-1 termelõdését a TGFβ irányítja: 
de ezek termelõdése artrózisban csökken, nem 
tudják ellensúlyozni a porcdegenerációt.

Az osteofiták képzõdését a vénás pangás 
és a TGFβ fokozott expressziója indítja el, 
vagyis a TGFβ az osteofiták növekedési te-
rületén fokozottan termelõdik, míg az ízületi 
porcban termelõdése csökken.

A biokémiai és patológiai változások hatása

Mind a szubkondrális csont vénás pangása, 
fokozott terhelése, mind az ízületi tok gyulla-
dása, illetve az osteofiták növekedése fájdal-
mat okoz. A fájdalom reflexesen szinte azon-
nal csökkenti az ízületet stabilizáló izmok 
erejét. Térdartrózis esetén elsõsorban a m. 
quadriceps ereje csökken. Az ízület instabillá 
válik, ami a gyulladást, porcpusztulást tovább 
fokozza.

A térdartrózis fizioterápiája

Ezzel a lépéssel el is jutottunk az artrózis 
fizioterápiájának alapjaihoz. Ennek céljait a 
2. táblázatban foglaltuk össze.
Ad. 1. A túlterhelt vagy artrózisos ízület 
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terhelésének csökkentésére, elsõsorban 
teherviselõ ízületek esetében a túlsú-
lyos beteg fogyása csökkenti a fájdalmat 
és a beteg panaszait (Messier et al., 
2000).  Csökkenti  persze a fájdalmat a 
bot vagy mankó használata is: csípõar-
trózis esetén, bottal járáskor a csípõ 
terhelése 40 %-kal csökkenhet (Lozada, 
2005), a betegek azonban nem szí-
vesen használnak botot vagy mankót. 
A sarok laterális oldalának megemelése ék 
alakú 0,5 cm-es parafaemelõ cipõbe he-
lyezésével a térd mediális kompartment-
jének artrózisa okozta fájdalmat jelentõsen 
csökkenti  (Kerrigan et al., 2002). Csípõ-
artrózisos fájdalom a cipõsarok megemelé-
sével csökkenthetõ (Oshawa – Keno, 
1997). A patello-femorális ízület artrózisa 
okozta fájdalom a patella tapasszal való 
mediál felé húzása 25 %-kal csökkentette 
a beteg fájdalmát (Cushnaghan et al., 
1994). Az instabil térd térdrögzítõvel való 
stabilizálása is csökkenti a terhelést és a 
fájdalmat (Krohn, 2005).

Ad. 2. Fájdalomcsökkentés. Mint láttuk, a 
terhelés csökkentése önmagában is csök-
kenti a fájdalmat, de a fájdalom fizioterápiás 
eszközökkel  is csökkenthetõ. A transkután 
elektromos idegstimuláció (transcutaneous 
electric nerve stimulation – TENS)  hatékony a 
fájdalom csökkentésében (Osiri et al., 2000), 

de több vizsgálatra lenne szükség. Mind az en-
dogén hõképzés, melyet ultrahang kezeléssel, 
rövid- és mikrohullámú kezeléssel érhetünk 
el, mind a  konduktív hõkezelés (paraffin-
pakolás, infravörös besugárzás, iszapkezelés) 
csökkentheti a fájdalmat (Bálint – Bender, 
1995). Eredményes fájdalomcsökkentõ a 
lézerkezelés is.
Elsõsorban fájdalomcsillapító hatása van a 
termál ásványvízkezelésnek is (Bender et 
al., 2005). Fájdalomcsillapító hatású a szá-
razföldi és a víz alatti gyógytornakezelés 
egyaránt (Bennel – Hinman, 2005). Vannak 
azonban olyan közlések is, melyek szerint 
a  placebokezelés is effektív artrózisban 
(Bennel et al., 2005). Kétségtelen, ahogy 
azt magunk is megállapíthattuk, hogy 
a fizioterápiás kezelés placebo hatása 
lényegesen nagyobb a gyógyszeres pla-
cebóénál (Bálint G, 1992). A sokat reklá-
mozott pulzáló mágneses tér kezeléssel 
sem lehetett  randomizált, kontrollált ket-
tõs vak vizsgálatban a placebokezeléshez 
képest fájdalomcsökkentést kimutatni 
(Pipitone – Scott, 2001).

Ad. 3. Az ízületet stabilizáló izmok ere-
jének megtartása vagy helyreállítása. A 
quadriceps erejének csökkenése és a térd 
propriocepciójának romlása a térdartrózis 
szükségszerû következménye. Gyógytorna-
kezeléssel nemcsak az ízület környéki 
izmok ereje javítható, de a beteg általános 
állapota, fájdalma, életminõsége is. Az 
Európai Reumaellenes Liga (EULAR) és 
az Amerikai Reumatológiai Kollégium 
(ACR) egyaránt ajánlja mind az izomerõ-
sítõ, mind az aerob gyakorlatokat, ezek 
hatékonyságát metaanalízisek megerõsítik 
(Bennel – Hinman, 2005). A gyógytornász 
felügyelete alatt végzett egyéni illetve cso-
portos torna sokkal hatékonyabb, mint az 
otthon végzett. Az otthon végzett torna 
hatékonyabb, ha közben egy csoporttorna 
kurzuson is részt vesznek a betegek (Ben-
nel – Hinman, 2005).

• A túlterhelt vagy már artrózisos 
ízület terhelésének csökkentése

• A fájdalom csökkentése
• Az ízületet stabilizáló izmok erejé-

nek megtartása vagy helyreállítása
• Az ízület körüli izomspazmus csök-

kentése
• Az ízület mozgástartományának 

megtartása vagy helyreállítása
• Az artrózisos beteg aerob kapacitá-

sának megtartása vagy helyreállítása

2. táblázat • Az artrózis fizioterápiás 
kezelésének célkitûzései
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Ad. 4. Az ízület körüli izomszpazmus az 
ízület stabilizálását szolgálja, reflexesen 
is létrejön. A szpasztikus izom hipoxiássá 
válik, ezért fájdalmas. Az izomszpazmust 
elektroterápiás módszerekkel, melegke-
zeléssel, masszázzsal, tornával is csökken-
teni tudjuk (Bálint – Bender, 1995).

Ad. 5. Az ízület mozgástartományának meg-
tartása vagy helyreállítása a gyógytorna 
igen fontos feladata. (Bennel – Hinman, 
2005)

Ad. 6. Az aerob kapacitás megtartása vagy 
javítása fontos célja a gyógytornakezelésnek, 
hisz az aerob kapacitás csökkenése felelõs 
valószínûleg az artrózisos betegek fokozott 
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Kedves Olvasóink!

A szaknyelvek, így az orvosi nyelv helyesírása sem egységes. Sok szó 
esetében többféle írásmód is használatban van. Mivel zavaró lenne, ha egy-
egy kifejezést a különbözõ cikkekben másként olvasnának, ezért összeállí-
tásunkban igyekeztünk egységes és magyarosított írásmódot alkalmazni. 
Köszönjük a szerzõknek, hogy hozzájárultak ehhez. (a szerk.)


