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Abstract
The cane as the men’s support has been since ever a part of our evolutionary history of bipedal locomotion
as presented on primitive pictures and in written documents. It was attributed to many functions and
properties over the past millennia. Accordingly, we have developed different forms of canes, which have
come and gone, but the most important use of their function was supporting our locomotion. Nowadays,
realizing the word "cane", people are concerned with almost without exception a common assistive device
of walking primarily in cases of chronic pain and mobility limitations. At this point, the story of cane joins
that of osteoarthritis in our ageing societies, which presents the most frequent cause behind the impairment
in the elderly. However, the cane was permanently used in men’s history according to the anthropological
research and analysis of written documents respectively.
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Osteoarthritis, avagy ezzel a betegséggel fizetünk a két-lábon való járásért?
Mai tudásunk szerint az osteoarthritis (OA) egy krónikus betegség, amelyet az ízületek porcainak
károsodása jellemez, ennek eredményeként a csontok egymáson súrlódnak, merevséget, fájdalmat és
mozgáskorlátozottságot okoz. A betegség leggyakrabban a térd, a kéz, a láb és a gerinc ízületeit érinti,
viszonylag gyakori a váll- és csípőízületekben is. Az OA együtt jár az öregedéssel, ám számos módosítható
és nem módosítható kockázati tényezővel is összefügg, ilyenek az elhízás, mozgáshiány, genetikai hajlam,
csontsűrűség, foglalkozási ártalom, trauma és a biológiai nem.
Napjainkban mozgáskorlátozottság leggyakoribb oka az idősebb korosztály esetében az osteoarthritis.
A 60 év feletti felnőtt populáció 15% -ának van bizonyos fokú OA betegsége, az előfordulás gyakorisága
magasabb a nőknél, mint a férfiaknál. Egy 2010-es globális betegségterhelésről szóló tanulmány szerint a
mozgásszervi betegségek terhe sokkal nagyobb, mint azt korábban becsülték, és világszerte az idő előtti
halálozás miatt elvesztett potenciális életévek és a fogyatékosság miatt elvesztett produktív életévek
összegének (DALY) 6,8% -át teszi ki. Az erre a betegségre ráfordított költségek magukba foglalják a
segélyek és az adaptív segédeszközök, a gyógyszerek, a műtétek és a munkából kieső idő költségeit, ami
komoly terhet ró az egyénekre, családokra és végeredményben a gazdaságra. (WHO 2013)
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Tekintsük át vajon, hogy is volt ez a múltban? Hol találkozunk az osteoarthritis, a botok, mankók
emlékeivel és hogyan kapcsolódnak a mindennapi élethez?
Az emberiség történetének kezdete
A két lábon járás nem csak az emberekre jellemző. Egyes majmok is képesek két végtagon járni,
akárcsak az emberfélék. Valójában azonban a kizárólagos kétlábúság az, ami többek között hozzájárul a
Homo sapiens sapiens és közvetlen elődeik egyediségéhez. A folyamatos két alsó végtagon történő járás
vezetett a kezek felszabadításához Ám a "felegyenesedett" testhelyzet kevésbé szerencsés következménye
a súly és ezáltal a nyomás jelentős megnövekedése bizonyos ízületeinkre. Csontvázunk evolúciós
átalakulása csak bizonyos mértékig teszi lehetővé, hogy ellenálljon a súlyunk okozta terhelésnek. Az alsó
végtagok ízületeinek folyamatosan viselniük kell a felsőtest súlyát járás közben, akár csak álló helyzetben,
ami növeli a csípőre, a térdre és a gerincre ható nyomást. A két lábon járás, tehát önmagában is az
osteoarthritis egyik "mechanikai" kockázati tényezője lehet.
A kizárólagos két lábon járáshoz a modern ember csontvázának jó teher- és erőeloszlása szükséges.
Nézzük, hogyan alakult ki ez az evolúció folyamán.
Az emberfélék közül a leghíresebb Lucy, a 3 millió éves nőstény Australopithecus. Medencéje,
szélesebb, mint a miénk, és a combcsontok kifejezett középvonal felé mutató iránya genu valgum
deformitást jelez. Járása erősen imbolygó lehetett. Mégis mivel sok időt töltött a fákon és csak néhány
méteres utakat tett meg két lábon, így rövid ideig növelte meg a csípőjére ható nyomást anélkül, hogy
fokozta volna a mechanikus eredetű csípő osteoarthritis kockázatát. Ám lépésciklusa már megegyezett a
mai emberével.
A neandervölgyi ember járását a miénktől nagyon eltérő súlyeloszlás jellemezte. Anatómiájuk arra utal,
hogy erősen előre hajolva jártak. Anélkül, hogy meg tudnánk mondani, hogy emiatt jobban, vagy kevésbé
voltak-e hajlamosak a ma élő emberhez viszonyítva az osteoarthritisre, a csontvázakon megfigyelt számos
törés jelenléte olyan életre utal, mely túl veszélyes és valószínűleg túl rövid volt ahhoz, hogy elérje azt a
kort, amelyben ez a betegség elkezd megnyilvánulni.
Már a fenti tényekből is látszik, hogy aligha kétséges, hogy a legkorábbi emberek is használtak
valamilyen botot, amikor a hosszabb távon történő gyaloglás, vagy kezdetben még maga a két lábon való
mozgás is kihívásnak bizonyult számukra. Bár a bot történetének írásos emlékei csak a 15. század közepén
kezdtek megjelenni, mégis széles körben feltételezik, hogy a korai emberek nemcsak használták, hanem
díszítették is azokat. Más forrásokból tudjuk, hogy a járást segítő botokhoz rögzített kövekkel és
csatabárdokkal a korai ember felismerte a „fegyver” hordozásának értékét. Úgy tűnik, hogy az emberiség
hajnalán a bot egyszerre volt használati tárgy és járássegítő eszköz is. Ezt támasztja alá az is, hogy a gorillák
is botokkal segítik magukat a vadonban, járás közben.
Az ókori kultúrák
Az írásbeliség feltalálásával és használatával, az első nagy civilizációkban megjelentek az első orvosi
értekezések un. dokumentumai. Az isteneket és démonokat a betegség és a gyógyulás folyamatába bevonó
archaikus felfogást fokozatosan felváltotta egy racionálisabb megközelítés, amely megfigyeléseken és
tapasztalatokon alapult. Annak kiderítéséhez, hogy mit gondoltak őseink az osteoarthritisről és annak
kezeléséről, tekintsük át egyes klasszikus szerzők műveit, vizsgáljuk meg a ránk maradt kiemelkedő
emlékeket.
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Míg a nyugati orvoslás alapító atyái (Hippokratész, Celsus, Galenus) a csontok és ízületek betegségeiről
szóló szövegekben alaposan leírják, hogyan lehet csökkenteni a törések és elmozdulások számát, valamint
hogyan kell kezelni a háborús, szúrt sebeket, munkáikban nincs a reumás- vagy osteoathritises
betegségeknek szentelt fejezet. Vegyünk például Hippokratész 412 híres Aforizmáját, közülük
reumatizmusra is csak 6 írás utal. Az egyetlen reumatikus betegség, amelyet egyértelműen meghatároznak
az a köszvény. A csípőízületi osteoarthritis esetében Hippokratész inkább a fertőző ízületi gyulladás
következtében kialakult formára utal. Az osteoarthritis csak implicit módon jelenik meg az idősebb
embereket érintő ízületi fájdalmak között, de tudjuk, hogy az ilyen fájdalom sokféle eredetű lehet.
Indokolhatja-e őseink rövid várható élettartama az életkorral összefüggő betegségek iránti logikus
érdektelenséget? Talán az osteoarthritishez vezető mechanikai ártalmak tényezői a rabszolgák betegségévé
tették ezt a kórfolyamatot? Azokévá, akik a legnehezebb munkát végezték, de pusztán értéktelen
„eszközöknek” tekintették őket? Az igazság ennél prózaibb, Hippokratész idejében még csak az
orvostudomány ésszerű megközelítésének kezdeteinél tartottunk. Az empirikus észlelésen és megfigyelésen
kívül még sok szakmai kérdés maradt megválaszolatlanul, mint pl. a jellegzetes tünetek pontos
betegségleírása (nosográfia), stb.
Az osteoarthritis betegség azonban az ókortól kezdve létezik. Egyiptomban úgy tartották, hogy a csípő
osteoarthritis az írástudók, a csigolya osteoarthritis pedig a parasztok betegsége. Így a betegségből a
foglalkozásra is következtethetünk. Az írástudók hosszú időt töltöttek keresztezett lábakkal ülve, ami a csípő
osteoarthritis hajlamosítotó tényezője Az állandóan hajolgató parasztok esetében pedig nagyobb
valószínűsége volt a gerinc osteoarthritisének és az arra jellemző korai csontkinövések (oszteofiták)
kialakulásának. Jelenleg ezek az osteophyták a legtöbb embernél körülbelül 50 éves kortól jelentkeznek.
Néhány, a fáraók korából származó, tökéletesen megőrzött csontváz értékes információt nyújt számos
reumatikus betegség létezéséről is. Így tudjuk, hogy a spondylitis ankylopoetica legalább az I.e. 3. évezred
óta létezik.
A kelták vagy gallok kevéssé ismert történelme több mint egy évezreden át tartott Európában. I.e. 5. és
6. században Közép-Európában megjelentek az első kelta "hercegek." Egy, a németországi Stuttgart
közelében Hochdorfban felfedezett, épen maradt hercegi sírban talált 1,87 méteres férfi maradványai azt
mutatják, hogy osteoarthritisben szenvedett.
I.u. az 1. században Nero idején Rómában működő görög orvos, Dioscorides, a sokszor lefordított és
plagizált De Materia Medica könyv szerzője, borostyán használatát javasolja a csípő osteoarthritisnek tűnő
kórképre. Vagyis, ha a megfelelő megoldást még nem is találták meg rá, a kérdés foglalkoztatta a
gyógyítókat.
A legrégebbi, kínai orvoslásnak szentelt könyv a "Neiching", más néven "A Sárga császár belső
kánonja”. A sárga császár állítólag I.e. 2700 körül élt; ám minden bizonnyal mondabeli alak volt. Valójában
úgy tűnik, hogy a "Neiching" egy összeállítás, amelyet több szerző írt I.e. 2500 és 1000 között. Az
akupunktúráról szóló első könyvben leírt technikákat használtak az osteoarthritis okozta fájdalom tüneti
kezelésében is, gyakorlatilag mind a mai napig ezek változatlanok maradtak.
Mindeközben az ókori egyiptomi hieroglifákon az uralkodókat olyan botokkal ábrázolták, amelyek
hossza 90 cm és 180 cm között változott, és általában díszes kiképzésű fejük volt. Gyakran lótuszt, vagy
szkarabeusz bogárat formáztak meg a fejrészre, amelyek a hosszú élet szimbólumai voltak. Tutanhamon
fáraó sírjában, több mint 130 sétabotot fedeztek fel, amelyek között voltak aranyból készültek, és
kifinomultan faragottak, I.e. 1358-ból. A bothoz, mint jelképhez kezdett hatalom és presztízs társulni. A bot
hossza, anyaga, amelyből készült, és a díszítések gyakran jelezték a személy foglalkozását és társadalmi
http://www.kaleidoscopehistory.hu
Seregély Beata PhD hallgató

316

Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat
2021. Vol. 11. No. 23.
Journal of History of Culture, Science and Medicine
ISSN 2062-2597
DOI: 10.17107/KH.2021.23.314-327

helyzetét is. A sétabotok annyira erős szimbólumok voltak, hogy gyakran el is temették tulajdonosa mellé.
(Bynde T 2020)
Az ókori történelem képi emlékei közül a görög amfórák a pálca és a bot sok felhasználási módját
ábrázolják.
A botra sok bibliai utalás is található, mind az Ó-, mind az Újszövetségben.
Botok voltak a pásztorok első eszközei is, mert nemcsak a hosszú gyalogláskor segítették őket, hanem
a tolvajok távol tartásában vagy az állataik, csordáik vezetésében is hasznukat vették. Az utazók és
zarándokok is botot használtak az önvédelemhez, és a gyalogláshoz. Az első botok kétségkívül alig voltak
mások, mint a támasztáshoz és védelemhez használt faágak.
Ugyanakkor az ókortól kezdve megjelentek a mankók, amelyeknek legfőbb célja volt, hogy minél
jobban helyreállítsák a funkcionális képességeit a mozgáskorlátozott személynek. (Hernigou P 2014:1329–
1335) Abban tértek el a botoktól, hogy tetejükre, hónalj magasságában keresztrudat helyeztek.

1. ábra Egyiptomi ábrázolás hónalj mankót használó leprás vagy poliovírusos személyről
https://i.pinimg.com/originals/f1/2f/e9/f12fe93d58ec663c6af9bfd8865902dd.jpg
A középkori degeneratív ízületi betegségek emlékei
A középkorban sem állt még az osteoarthritis az orvoslás figyelmének a középpontjában. Az
orvostudomány ebben az időben kezdte el megkülönböztetni magát a többi tudománytól. Összegezte az
elmúlt korok tudását és tapasztalatait, valamint létrehozta iskoláit, de valójában, a többnyire arab orvosok
által elért bizonyos mértékű előrelépések ellenére, az orvosi ismeretek a középkorban csak nagyon keveset
fejlődtek. A Földközi-tenger mindkét oldalán lelkesen lemásolták Hippokratész és Galenus munkáit.
Ugyanakkor, nem felejtkezhetünk meg arról, hogy a középkorban jelentek meg az első orvosi egyetemi
karok, mint a Salerno-i Egyetem, ahonnan a 9., 10. század ismert orvosai kerültek ki, de hivatalosan csak
1231 ismerték el, mint orvosi egyetemet. Megalapították a Párizsi (1150), Bolognai (1158), Oxfordi (1167),
Montpelier-i (1181) és Paduai (1222) Egyetemeket és azok Orvostudományi Karait. Az iskolák létrejöttével
az orvosi oktatás célját szolgáló boncolást érintő tabuk is kezdtek ledőlni. 1286-ban Itáliában készült az első
feljegyzés orvosi halottszemléről és Bolognában mutattak be az első, emberi testen végzett anatómia
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oktatást szolgáló boncolást., ami 1299-től egyre kiemelkedőbb szerepet kapott az orvosi képzésben. Ez a
munka készítette elő az anatómia fejlődését, amely a reneszánsz idején nyert teret. A 14. századtól főleg
Itália területén egyre szélesebb körben terjedt el az emberi test tanulmányozásának ez a módja, nem csak az
orvostanhallgatók, de a belgyógyászok és a sebészek körében is. Ezzel a következő fontos állomás az
osteoarthritisről alkotott ismeretek terén, a reneszánsz lett. Érdekes kérdés, hogy az iskolák és a sebészet
fejlődése, hogyan változtatta meg a gondolkodásmódot, az ehhez a betegséghez való hozzáállást, mik voltak
a gyakori reumás kórképek és hogyan voltak kezelhetők?
A legújabb középkori kutatások eredményeiről
Az antropológusok leírásai szerint, az osteoarthritis korai formája a középkorban is létezett, de őseink még
mindig rendkívül rövid élettartama nem engedte, hogy a betegség súlyos formát öltsön.
(https://www.arthrolink.com/en/osteoarthritis-folders/all-folders/osteoarthritis-and-history##)
Ezt sugallja például egy tanulmány 252 olyan személy csontvázáról, akik a 13. és 16. század között
Brandenburg (mai Németország) területén éltek. Fő tevékenységük, a mezőgazdaság és a kézművesség
viszonylag jó életkörülményeket biztosított számukra. A vizsgált egyének 52% -a azonban 20 éves kora előtt
halt meg, a várható élettartam pedig mindössze 25 év volt. Ezért nem meglepő, hogy bár e populáció 85
felnőtt csontvázainak többségénél volt bizonyíték az osteoarthritisre, ez csak enyhe vagy közepes
súlyosságú, kezdődő forma volt. (Faber A - Hornig H - Jungklaus B - Niemitz C 2003)
Egy svájci kutatócsoport konkrétabb információkat ad. A neolitikumban és a középkorban élő 273
felnőtt csontváz vizsgálata a nagy ízületek, mint a csípő, osteoarthritisének hiányát mutatja. Két másik
reumatikus betegség, a rheumatoid arthritis és a spondylitis ankylopoetica szintén nem mutatható ki.
Mindemellett ezek a távoli őseink azonban szenvedhettek gerinc (nyaki, háti és ágyéki)- osteoarthritisben.
Érdekes módon úgy tűnik, hogy ez az állapot a középkorban gyakoribb volt, talán a hosszabb élet hatásaként,
mint az újkőkorban. (Kramar C - Lagier R - Baud CA 1990)
Sokkal nagyobb minta (695 szász) tanulmányozásakor brit kutatók 29 esetben találták meg csípő -, 14
esetben a térdkalácsot és 4 esetben a térdízületet érintő térd osteoarthritis jeleit. A szerzők arra a
következtetésre jutottak, hogy ez utóbbi típusú osteoarthritis újonnan jelentkezhet. (Rogers J - Dieppe P
1994)
Az orvosi kezelések fejlődése a középkorban
Habár az anatómiai ismeretek a reneszánsz idején, elsősorban Itáliában fejlődésnek indultak, nyugaton
a középkorban a betegségeket gyakran mennyei beavatkozás következményének tekintették, és az ima
elengedhetetlen volt a gyógyuláshoz. Az orvosokat (az egyház jóváhagyásával) az ókori görögök elmélete
inspirálta, miszerint az emberekben négyféle "testnedv" tükrözi a Világ négy alapvető elemét:
• a sárga epe (a tűznek felel meg) erőszakossá és kolerikussá (robbanékonnyá) teszi az embert;
• a nyálka, vagy váladék (a víznek felel meg) felelős a sápadtságért, a fáradtságért, a bátorság
hiányáért, a flegmatikusságért;
• a fekete epe (megfelel a földnek) falánkságot, lustaságot, melankóliát (búskomorságot) okoz;
• a vér (amely megfelel a levegőnek) örömet, nagylelkűséget és szeretetteljességet, optimizmust
(sanguine) teremt.
Ennek a négy testnedvnek kiegyensúlyozottnak kell lennie ahhoz, hogy az egyén egészséges maradjon.
Így szinte minden betegség esetében eret vágtak vagy piócákkal történő lecsapolás volt a módszer, amelyet
széles körben használtak a testnedvek egyensúlyának megteremtésére. Néhányan ezen túlmenően a heves
hashajtást és hánytatást, vagy beöntést részesítették előnyben a gyógyulás szempontjából, ami mai,
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tudományos szempontból nézve, a legtöbb esetben nem állja meg a helyét.
Komolyabb eredmény az a tény, hogy az aszpirin előfutára is a középkor gyógyszerei közé tartozott. A
fűzfakéreg-készítményeket ajánlották Hippokratész korától kezdve a láz és bizonyos típusú, beleértve a
reumatikus és különösen az osteoarthritises fájdalmak kezelésére. Más források szerint a fűzfakéreg ilyen
célú felhasználása a sumérokig nyúlik vissza, akik agyagtábláikon feljegyezték a fűzfa fájdalomcsillapító
hatását. A mezopotámiai ősi civilizációk a fűzfa kivonatát láz, fájdalom és gyulladás kezelésére használták.
A kínai és a görög civilizáció több mint 2000 évvel ezelőtt fűzfakérget alkalmazott orvosi célokra, a kínaiak
pedig nyárfakérget és fűzfahajtásokat is alkalmaztak reumatikus láz, megfázás, vérzések és golyva
kezelésére. (Goldberg DR:2009) Ez az empirikus kezelés a tudományos orvoslásban is utat tört, amikor a
modern kémikusok a fűzfa kérgéből nyerték ki az első aszpirinmolekulákat.
A Nyugat-Római Birodalom bukása után az ókori tudást először a bizánciak gyűjtötték össze. A 9.
századtól az ókori Görögország vagy a Bizánci Birodalom műveit, beleértve az orvosi értekezéseket, az
egész muszlim világban lefordították és tanulmányozták. Így jöttek létre többek között az úgynevezett arab
iskolák, amelyekben néhányan elsősorban filozófiai és teológiai műveikkel, de orvosi vagy sebészeti
munkáikkal is kitűntek. Az egyik ilyen kiemelkedő tudós volt Abulcassis. Ez az innovatív orvos már akkor
„felszívódó” szerves, természetes anyagból készített varratokat alkalmazott. Műtéteket hajtott végre,
elsősorban csontműtéteket, és valószínűleg ő volt az első, aki műtétileg eltávolította a patellát, talán pont
patellofemorális osteoarthritisben szenvedő betegeknél.
Hamarosan megjelentek a keresztény nyugaton, az általában szerzetesek által létrehozott kórházak
(Párizs, St-Julien-le-Pauvre-t 577-ben alapították, a Hotel Dieu-t 650-ben alapították). I. sz. 1000-ben
Salerno-ban megalapították a világ első orvostudománnyal foglalkozó egyetemét, majd a korábban
említettek egyetemek között, az akkori aragóniai király fennhatósága alatt álló Montpellier-ben is
létrehozták 1220-ban az orvostudományi kart. Az itáliai és spanyol föld kereszteződésében fekvő város,
közel a Földközi-tengerhez és a Saint Jacques de Compostela felé vezető úthoz, sok zarándokot fogadott,
akik között voltak fáradtak és betegek, ezért kórházakat kellett számukra létrehozni. 1181-ben VIII. Guilhem
engedélyt adott az orvostudomány oktatására Montpellierben, származástól, vallástól függetlenül. Arab és
zsidó orvosok, akiket a katolikus uralkodók kiutasítottak Spanyolországból, 40 évvel később életre hívták
az egyik első orvostudományi iskolát. Ennek az iskolának két kiemelkedő tevékenységét, az elsők között
végrehajtott anatómiai boncolásokat és a középkori orvosok által megvetett, képzett borbélyok által végzett
sebészet tanítását érdemes megemlíteni.
A bot, mint többfunkciós, járást is támogató eszköz emlékei a középkorból
Érdekességképpen érdemes megemlíteni, talán az egyik első írásos utalást a vándorbot kettős funkciójú
kialakítására, amikor I.sz. 552-ben két bizánci pap csempészett selyemhernyókat Kínából üreges
sétabotjaiban Dél-Európába, megalapozva az itáliai városok jólétet biztosító selyem ipart.
A keresztes háborúk korában (1095-1291) zarándokok és keresztesek százezrei utaztak a Szentföldre.
De nem üres kézzel mentek; „ez idő tájt vaskos, erős, körülbelül öt láb magas botot használtak, hegyes fém
tüskével az alján, hogy a meredek lejtőkön a földbe fúródjon, elhárítsa a vadállatokat és a veszélyes
útonállókat. Körülbelül tíz hüvelyknyire a tetejétől volt egy kiemelkedés, amelyen a vándor a kezét
pihentethette, megakadályozva, hogy utazás közben az lefele csússzon. ... hamarosan tovább fejlődött, felső
részét üregesnek tervezték, és az alsó részről lecsavarva vallási emlékek és értékek elrejtésére
szolgálhatott.” (Monek FH 1997) Elnevezésük „bourdon” ma lovagi lándzsát jelent.
Ugyanakkor a középkorból számos olyan illusztrált kézirat maradt fenn, amelyek bottal, mankóval
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ábrázolták az embereket. A 11. században a nemesség gyakran használt járási segédeszközt, különösen a
nők, mívesen faragott, almafából készült sétapálcákat. Marie Antionette híres volt arról, hogy hivatalos
alkalmakkor magánál hordta a pásztorbotját.

2. ábra Orvos és betegei
De proprietatibus rerum(BNF Fr. 134, fol. 111), second half of the 15th century,
http://visualiseur.bnf.fr/ConsulterElementNum?O=IFN-07906600&E=JPEG&Deb=1&Fin=1&Param=C

Először itáliai városállamokban jelent meg a reneszánsz, a 14., 15. és 16. század kulturális és művészeti mozgalma.
Miközben a múltra építettek, a reneszánsz emberek egy új műfaj a realizmus művészei voltak, a perspektíva ismerői,
építők és feltalálók. Kielégíthetetlen kíváncsisággal rendelkező felfedezők, akik felfedezték az Új Világot, vagy az
ember anatómiáját. Az orvosi területen kialakultak a "jelek" és "tünetek", mint fogalmak, és most először a "reuma"
szó modern meghatározást kapott.

Az első emberi anatómiai teátrumot 1490-ben nyitották meg Padovában. 1543-ban Andreas Vesalius
kiadta a De humani corporis fabrica (1514-1564) című könyvet, amelyet a korszak legsikeresebb anatómiai
értekezésének tekintenek. Műve emberi holtestek boncolásán alapul.
Hogyan is írja le Vesalius meglepően modern módon az ízületi porc szerepét? „A porc másik, nem
elhanyagolható szerepe az, hogy biztosítsa a csontok közötti folytonosságot, akadálytalanul mozogjanak és
kevésbé kopjanak a súrlódás miatt. A csontok mozgás céljára felépített találkozási pontjai könnyen
megsérülhetnek a csontok szárazsága és azok érintkezése esetén, ha az érintkezésbe kerülő és az ízületet
képező felületeket nem fedte le teljesen és külön-külön olyan porc, amely elég kemény és puha ahhoz, hogy
ellenálljon a csontok hatásainak, és amely kissé engedve csökkenti érintkezésük erejét A porc nem csak a
csontok súrlódásának csökkentését szolgálja, ahol érintkezéskor elkophatnak, hanem olyan sima és
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egyenletes, hogy a csontvég könnyedén megfordul a vápában; semmilyen érdesség nem akadályozza ezt a
mozgási lehetőséget, ha viszkózus és csúszós folyadék van, amely hasonló a csigás rendszereknél a kötelek
csúsztatásához használt kenőanyaghoz”. (Vesalius A.) Ez a „viszkózus és csúszós folyadék" nem más, mint
az ízületi folyadék. Vesalius ezután leírja az ízületi kapszulákat, melyekről úgy tűnik, sem Galenus, sem az
arab szerzők nem tudtak. De az orvosi anatómia iránt nem csak az orvosok érdeklődtek: a realizmus
művészei sem maradtak le. Leonardo da Vinci, maga harminc boncolást végzett. A perspektíva
ábrázolásának elveit pedig Vesalius is átvette.
Guillaume de Baillou (1538-1616), a párizsi Orvostudományi Kar dékánja volt az, aki először használta
a modern értelemben vett "reuma" szót. „Liber de rheumatismo et pleuritide dorsali” című könyvében az
akut reumás ízületi gyulladást jelöli ezzel a kifejezéssel, de leírásából kiderül, hogy az továbbra is kötődik
a testnedvek régi hippokratészi elméletéhez: "A testen átáramló testnedvek (különösen a vér) káros
anyagokkal súlyos fájdalmat okoznak. Az állapotot, amelyet tévesen hurutnak nevezünk, reumának kell
nevezni. A reuma a folyadéktartályok egyfajta betegsége, amelyben a rosszindulatú testnedv belülről kifelé
áramlik. A végtagokban és az ízületekben lerakódnak. Amit a köszvény jelent egy adott végtag esetében, azt
képviseli a reuma az egész test esetében." (https://www.arthrolink.com/en/osteoarthritis-folders/allfolders/osteoarthritis-and-history)
Az 1500-as években, amikor az első lövészek és tüzérek lőfegyvereikkel először ütöttek sebeket, egy
egyetemi végzettséggel nem rendelkező, lenézett tábori sebész volt, később udvari sebész, a kivételes
sebészi tehetségéről híressé vált Ambroise Paré tűnt fel. Munkássága eredményeként lett a műtétek egyik
célja a sebesültek szenvedésének minimalizálása. Hírnevére építve új technikákat tudott kifejleszteni,
ideértve az érlekötés technikája amputációkban aláöltéssel megerősítve az érfalakat az elvérzés ellen,
valamint új műszereket és a hiányzó végtagok pótlására elkészített protéziseket. Munkája, a Tíz könyv a
sebészetről, Párizs, 1564 (Dix livres de la chirurgie), az ehhez szükséges eszközök széles skálájával
meglehetősen sikeres volt. Ambroise Paré-nak köszönhető, hogy a sebészet hivatalos elismerést nyert, és
hamarosan az egyetemen tanítsák.
A régi képzőművészeti alkotások vizsgálata, különösen, ha realista reneszánsz művek, gyanakvásra
adnak okot a bennük megjelenő emberek rendellenességeinek, új betegségek megjelenésének azonosítására.
Ennek egyik kiemelt témája a reuma kutatása. Ez alapján gyanítható, hogy Botticelli (1490) Vénusz
születésének a modellje, a tuberkulózisos ízületi gyulladás jeleit mutatta, Erasmus filozófus pedig
rheumatoid
arthritisben
szenvedett.
(https://www.arthrolink.com/en/osteoarthritis-folders/allfolders/osteoarthritis-and-history)
A mankók története
Ambroise Paré-ig (Hernigou P 2013:1195–1197) nincs irodalomi adat a mankókról. A középkor azonban
számos egyéb példát kínál a tanulmányozásukra. Ha nem is találunk orvosi jelentéseket, az egyház
pártfogása, ösztönözte a művészeket arra, hogy megörökítsék a szenteket és azok csodáit, nagyszerű
illusztrációkat hagyva ránk, mankóval ábrázolt emberekről. A középkorban a fogyatékkal élők aránya
valószínűleg magasabb volt, mint gondolnánk. A rokkantak, vagy idősek botokat, nehéz lábtámaszokat és
nehéz fa hónaljmankókat használtak. A mankó általában egy bot volt, keresztirányú hónalj támasszal, ami
nem egyenértékű a modern hónaljmankóval.
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3. ábra Idős kor, Roman de la Rose (Harley 4425, fol. 10v), c. 1490-1500
http://www.bl.uk/IllImages/BLCD/mid/c133/c13324-54.jpg
17. és 18. században a modern orvoslás hajnalán, egy olyan tudományos megközelítés elején vagyunk,
amely jelentős előre lépésekhez vezetett az élettan, a testszövetek tanulmányozása és a baktériumok
felfedezése terén. A felfedezéseket viszont a terápiák meglehetősen félénk módon követték, kivéve az első
oltás figyelemre méltó eseményét. Még várni kellett az osteoarthritis elleni hatékony kezelések
megszületésére, de az orvostudomány és a sebészet szerveződött, az előrelépés elindult, és már soha nem
állt meg.
Az értelem helyes irányításának és az igazság keresésének módszeréről a tudományban szóló
beszédében René Descartes (1596-1650) lefektette a racionalizmus alapjait. Azzal, hogy vitathatatlan
bizonyítékból logikus és szinte matematikai gondolatsort javasolt, Descartes végleg szakított a skolasztikus
gondolkodással, és beindította a tudományos gondolkodás uralmát. Az analitikai geometria feltalálásával és
az optikai fénytörés törvényének felfedezésével hozzájárult a tudomány fejlődéséhez. Gondolatának távoli
visszhangja megtalálható a "bizonyítékokon alapuló orvoslás" jelenleg divatos koncepciójában, különösen
a reumatológiában.
1731-ben alapították a Királyi Sebészeti Akadémiát ezzel elismerve a sebészetet. Az orvosok és
sebészek ugyanabban az orvostudományi iskolában tanultak, ahol a sebészek is megszerezték a doktori
címet.
De vajon ritkábban fordult-e elő ebben az időszakban az osteoarthritis, mint ma?
A Kelet-Londonban található Krisztus-templom kriptájából, amelyet 1729 és 1869 között használtak,
exhumált csontvázak vizsgálata, azt mutatta, hogy a férfiak inkább szenvedtek osteoarthritisben, mint a nők.
(Waldron HA 1991:301-307) Az osteoarthritis leggyakoribb helyei a váll, a gerinc és a kezek voltak. Ezzel
szemben a nagy ízületek artrózisa nem volt gyakori, csípő ízületben a férfiak 1,1% -át, a nők 2,9% -át, térd
ízületben pedig a férfiak 0,8% -át és a nők 5,2% -át érintette. Az osteoarthritis előfordulása gyakoribb a
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jelenleg London ugyanazon területén élő lakossága körében. Valószínűleg ezek a számok tükrözik mind a
kézimunka akkori nehézségeit, mind pedig - a korábbi korszakokhoz hasonlóan - a várható élettartam
rövidségét, amely csökkenti a betegség megjelenésének gyakoriságát, ami az életkorral nő.
A 17. és 18. század bővelkedik a betegség jeleinek és tüneteinek leírásában. William Heberden (17101801) a betegségek történetének és gyógyításának kommentárjaiban írta le a digitorum nodit, az
osteoarthritis jeleit, amelyeket ma Heberden csomóknak neveznek. „Mik ezek a kis kemény, nagyjából borsó
méretű csomók, amelyek gyakran megfigyelhetők az ujjakon, többnyire a csúcs alatt, az ízület közelében?
Nincs közük a köszvényhez...” Heberden elsőként különböztette meg híres, a distalis interphalangealis
ízületeket érintő csomóit, az ujjak egyéb reumás elváltozásaitól és a köszvényes csomóktól. Ezek ma az
osteoarthritis (OA) klasszikus jellemzői közé tartoznak. Ám az osteoarthritisben szenvedő betegek,
fájdalmaik enyhítésére még mindig csak a fűzfakéreg ősi főzetét használták, valamint a gazdagok a termál
fürdőket. A belgyógyászati műtétek fejlődtek (az első vakbélműtétet 1763-ban hajtották végre), de még távol
a csípő- vagy térdprotézisek korától. Feljegyzések bizonyítják, hogy Charles-Maurice de TalleyrandPérigord hercegnek, (1754-1838), aki kivételes diplomata és elég opportunista volt ahhoz, hogy a
forradalom kezdetétől a helyreállításig minden rezsimnek szolgálhasson, egyesek szerint következményes,
mások szerint veleszületett dongalába volt. De tény, hogy ortopéd cipőt viselt, és kétségtelen, hogy
mechanikai eredetű osteoarthritisének enyhítésére Bourbon l'Archambault termál-fürdőjében 30 egymást
követő évben vett kúrákat. (https://www.arthrolink.com/en/osteoarthritis-folders/all-folders/osteoarthritisand-history##)
Az 1600-as évektől a sétapálcák és a sétabotok sokkal inkább társadalmi helyzetet jelezték, mintsem a
mozgásképesség megőrzésére használták. A 17. és a 18. században Angliában és a kontinensen az elegáns,
úri divat elengedhetetlen részévé vált mind a férfiak, mind a nők körében. De például a 17. században a
tölgy sétabot viselése a puritán eszmék követői közé tartozást jelezte. Voltaire, Rousseau és Napóleon is
rajongtak a sétapálcákért. A sétabotok iránti kereslet a 19. században olyan nagy volt, hogy a kézművesek,
az ékszerészek és a gyártók alig tudtak lépést tartani vele. Az ipari forradalom tömegtermelésével tovább
nőtt a népszerűsége és az egyszerűbb változatok luxusát a dolgozó közép- és alsó osztály is megengedhette
magának.
A 19. század végére megjelenésük szabványosabbá és egyszerűbbé vált, már nem, mint a társadalmi
státusz jelzőjeként tekintettek rájuk. Fokozatosan újra mobilitási segédeszközzé vált és a sétapálcák kora
leáldozott. A 20. század közepére a botot elsősorban túrázók és hegymászók használták, vagy ortopédiai
segédeszközként funkcionált.
1931-ben Guilly d'Herbemont francia zenész és írónő megalkotta a fehér botot, kizárólag vakok
számára, amely ma is elismert. Tény azonban, hogy hiába az évezredes múlt, a sétabotok gyakran rossz
magasságúak, formájúak és súlyúak voltak. Használatuk sokszor terhes és nehézkes volt. (BYNDE, T.2020);
Ugyanez jellemezte ezen korszakok mankóit is, amelyek az évszázadok alatt semmit nem változtak.
Technikai fejlődésük a világháborúk sajnálatos szükséges következménye lesz.
Az osteoarthritis kifejezést John Kent Spender angol orvos alkotta meg 1886-ban. A klinikai értékelés
módszere OA, az RA és más hasonló állapotok megkülönböztetésében széles körben elfogadottá vált a 20.
század első évtizedére, köszönhetően Archibald E. Garrod angol orvos, az Oxfordi Egyetem
orvosprofesszorának erőfeszítéseinek. A 20. század közepén Jonas Kellgren részletesen bemutatta az OAval kapcsolatos röntgen-eltéréseket, valamint elkülönítette az eróziós, gyulladásos vagy generalizált OA-es
állapotokat.
1763-ban Edmund Stone tiszteletes közzétette eredményeit a fűzfakéreg kivonat mozgásszervi
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megbetegedések terápiájaként való alkalmazásával kapcsolatban. Ez vezetett később az aszpirin néven
ismert gyógyszeres kezeléshez. Az acetaminofen származékai képezték, egy másik fájdalomcsillapítónak, a
paracetamolnak az alapját, amelyet ma világszerte használnak. Az ilyen gyógyszerek felfedezése tette
lehetővé az első nem szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek (NSAID) bevezetését. Gyomor-bélrendszeri
mellékhatások miatt csak 2000-től a szelektív „cox-2” gátlók kifejlesztése után engedélyezték alkalmazását,
az OA kezelésében.
Drámai előrelépés történt az ízületi protetizálás területén az érzéstelenítés (1846), az aszeptikus műtét
(1865) és az antibiotikumok (1939) bevezetésével, biztonságosabbá és sikeresebbé téve az eljárásokat.
Charles Venable és Walter Stuck először használtak biokompatibilis anyagot csont műtéteknél, lehetővé téve
egy évvel később 1940-ben az első sikeres csípőprotézis beültetést. Ami jelentős előrelépés volt az OA
kezelésében. Míg az ízületpótló műtétek megnyitották az utat az OA-ban szenvedőknek a normál aktivitás
folytatásának lehetőségére, még mindig sokat kell tenni az új kezelések és megelőző intézkedések
megtalálása érdekében. (ANRF 2019)
A járási segédeszközök terén az I. világháborús sérülések miatti igény indított el jelentős fejlődést. A
20. század elején jelent meg a mankó modern formája a két összetartó rúd közé helyezett hónaljtámasszal
és markolattal bár a katonák egy része még mindig „középkori” típust használta.

4. ábra Első világháborús hónalj mankók
https://i.pinimg.com/474x/18/15/70/181570c80b233a00a0542c8e6ad57c55.jpg
Emile Schlick 1917-ben szabadalmaztatta forradalmi újítását, az első, kereskedelmi célra előállított
könyökmankót.
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5. ábra Emile Schlick szabadalma
https://i.pinimg.com/originals/f9/39/fc/f939fc795f2b9bb93ed839b45c22dce5.jpg
Ebben a kialakításban már az alkar támaszkodott, ezzel kiküszöbölve a hónalj körüli gyakori
idegkárosodás veszélyét. Később A.R. Lofstrand Jr. tovább fejlesztette úgy, hogy a felhasználó
magasságához igazítható legyen. Thomas Fettermannak köszönhetően pedig csúszásgátló, ütés elnyelő gél
sapkák kerültek a mankók végére, a biztonságosan használhat fokozására.
Ezt a mankótípust javasolják napjainkban világszerte az ortopéd szakemberek. (Hernigou P 2014)
Mára, az alapvetően járási segédeszközként használt tám botok funkciója az egyensúly támogatása állás
és gyaloglás közben, az alsó végtagok részleges tehermentesítés és a biztonságérzet javítása járás közben.
Számos lehetőség közül választhat a felhasználó, a fától a legkorszerűbb szénszálasig. Különféle
fogantyústílusok állnak rendelkezésre, beleértve a t-alakú, hajlított, kampós, hattyúnyakú és ergonomikus
kialakításúakat. A négypontos botok szélesebb támaszt nyújtanak, ugyanakkor nagyobb kiterjedésük miatt
potenciális botlási veszélyt is jelenthetnek. A támbotokat széles körben használják a fájdalom csökkentésére,
valamint a stabilitás és az egyensúly javítására. Mint a legegyszerűbb és elsőként ajánlandó segédeszköz
szerepel az OA korai stádiumának kezelési protokolljában.
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6. ábra Bot típusok
https://i.pinimg.com/236x/66/ae/2b/66ae2b520c1597779e709227d04ef926--posture-correctiondesign-management.jpg
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