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MELYEK A LEGGYAKORIBB PANASZOK, AMELYEK 
MIATT A BETEGEK FELKERESIK ÖNT?

elsősorban gerinc eredetű problémák, és a kopásos ízületi
panaszok miatt keresnek fel a legtöbben. ezek hirtelen 
fellépő, erős fájdalommal, vagy jelentős mozgásszervi kor-
látozottsággal járnak, ami a betegek számára ijesztő lehet. 
Fontos, hogy valóban kizárjuk ezeket.  Az iyen esetekben 
nem lehet az állami rendelések hosszas, 3 -   hónapos 
előjegyzési időpontjára várakozni. A léda magánklinikán 
azonnal tudunk időpontot adni és  mielőbb a diagnózist fel-
állítani és terápiát indítani. ez a 30- 0 éves fiatal, munka-
képes korosztály számára kiváltképp előnyt jelent, hiszen 
nekik főleg nincs idejük arra, hogy több órát várakozzanak 
adott esetben egy szakvizsgálatra vagy laborvizsgálatra. 
A hírtelen fellépő fájdalmak mellett vannak olyan kórké-
pek is - például gyulladásos ízületi betegségek - amelyek 
fiatal korban, lappangva alattomosan jelentkeznek. Fon-
tos, hogy időben kerüljenek felismerésre, hiszen tönkre 
tehetik az ízületeket, illetve elmerevíthetik a gerincet, 
ami már egy visszafordíthatatlan folyamatot eredményez. 

jfajta jelenség, hogy sokan kampányszerűen kezdenek 
el sportolni. túlerőltetik a mozgásszervrendszerüket, a 

szalagokat, izmokat, amiből krónikus, elhúzódó prob-
léma is kialakulhat. többen jönnek idegbecsípődések-
kel,  amely esetekben meg kell állítani, hogy a gerinc 
kisizületének a rándulása, vagy egy porckorongsérv áll-e 
a háttérben. A közelgő forró nyár pedig a légkondicionáló 
okozta lágyrész elváltozásokra szolgáltat kiváló  apropót.

tAlán nem tévedek, hA Azt gondolom, Az ülő-
munkA hozományAként jelentkező mozgás-
SZERV RENDSZERI PANASZOK SEM RITKÁN FOR-
dulnAk elő A prA isbAn?

rendkívül nagy számban és egyre fiatalabb korban jelent-
keznek klasszikusan az ülőmunkából adódó gerincpana-
szokkal. ülés közben ugyanis az ágyéki porckorongra helye-
ződik a legnagyobb súly, és kialakulnak a kopásos jellegű 
porckorong-laposodással együtt járó folyamatok, amelyek 
állandó fájdalmat okoznak. jellemzőek a nyak területén, 
és a csuklyás izomnál jelentkező problémák, illetve egyre 
gyakribbak a túlzott egérhasználattól kialakult kórképek is.

MOZGÁSSAL 
A MOZGÁSSZERVEKÉRT 

A reumatológia a mozgásszervi megbetegedések
konzervatív kezelésével foglalkozó orvosi tudo-
mányág. reumatológus foglalkozik a gerinc, a 

porckorongok, a csontok, az ízületek és a körülvevő 
szalagok, inak, izmok megbetegedéseivel. A moz-

gásszerv rendszeri betegségek közé tartoznak az ún. 
gyulladásos, valamint a  kopásos  ízületi megbete-

gedések, a  lágyrész eltérések és csontritkulás.

Kevés olyan ember létezik, akinek ne lett 
volna már életében valamilyen hirtelen fellépő 

derék, vagy hátfájdalma, idegbecsípődése, 
esetleg gyulladásos ízületi problémája. Bizony 

korunk népbetegségének joggal aposztrofált 
mozgásszervrendszeri megbetegedései válto-
zatos tüneteket produkálnak. A témával kap-
csolatban a Léda Magánklinika reumatológus 

és mozgásszervi rehabilitációs főorvosát, 
Dr. Mándó Zsuzsannát kerestük fel.
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Az idősebbeket milyen jellegű mozgásszervi 
megbetegedés érinthet?

elsősorban (a csípő, és térd területén kialakult) ko-
pásos elváltozások. ebben sokat segíthet a konzer-
vatív terápia és a tudatos testsúlykontroll. A túl-
súly ugyanis jelentősen fokozza a panaszokat, (5 kg 
túlsúly 50% -kal fokozza a térdfájdalmat), ha valaki oda-
figyel, csökkenti a túlsúlyt, mérsékli a térdfájdalmat.

mennyire gyAkoriAk A mozgásszerv rendsze-
ri megbetegedések Az egészségügyi összké-
pet tekintve?

hazai viszonylatban a harmadik leggyakoribb ok a re-
umatológiai megbetegedés, ami miatt táppénzre,- vagy 
tartós rokkant állományba megyünk. A háziorvosokhoz 
forduló betegek 50-60 %-a mozgásszervi panaszokkal 
keresi fel a rendelőket. A mozgásszervi betegségek társa-
dalmi terhei és költségei magasabbak, mint a daganatos 
betegségeké. nem csupán a társadalomra, de az egyén 
szempontjából az állandó fájdalommal és az ezzel kap-
csolatos mozgáskészség beszűkülésével járó probléma, a 
közvetlen környezetre is komoly hatással van. Addig, amíg 
nem éli át valaki, hogy milyen, ha nem képes felvenni a 
cipőjét, addig el sem tudja képzelni ennek jelentőségét.

hogyAn és milyen eszközökkel történik A ki-
vizsgálás?

A mozgásszerv rendszerek esetében nagy jelentősége van 
a kórelőzménynek, a fizikális vizsgálatnak és a laborered-
ményeknek. ezek együttállásából az esetek 70- 80%-ában 
diagnózishoz juthatunk. Amennyiben ez nem lenne elegen-
dő, képalkotó (Ct, mr, röntgen) eljárásokkal állapíthatjuk 
meg a pontos eredményt. Alapvetően a beteg panaszai és 
tünetei vezetnek bennünket. Fontos feltérképezni, hogy az 
egyén milyen jellegű munkát végez, hogy van kialakítva a 
munkahelye, mit sportolt korábban, vagy milyen sportot űz 
jelenleg. A fentiek miatt, ha valakinek például fáj a dere-
ka, érdemes szakorvoshoz fordulni, mielőtt saját maga mr, 
vagy röntgen vizsgálatra jelentkezne, hiszen ezek eredmé-
nyei és a beteg tünetei sok esetben nem fedik egymást. ha 
most 100 embert behívnánk az utcáról egy ágyéki mr fel-
vételre, akkor 5-10 embenek a felvételen kezdődő porcko-
rongsérve lenne felfedezhető, ami neki semmilyen panaszt 
nem okoz, és 3 hónap múlva pedig ezen elváltozások egy 
része el is tűnne. ezért a beteget a túldiagnosztizálástól óv-
juk és csak indokolt esetben küldjük további vizsgálatokra. 

A reumAtológiA egyik legFontosAbb eszkö-
ze A mozgásterápiA. miért vAn ennek kiemelt 
szerepe?

A mozgásszerv rendszereket nem tudjuk anélkül gyógyítani, 
hogy ne terhelnénk őket. itt azonban nagy szükség van a pá-
ciens együttműködésére is. hiába kap a beteg például egy 
modern térd,- vagy csípőprotézist, ha nem teszi mögé a test-

súlykontrollt vagy végzi pontosan a gyógytornát, a végered-
mény nem hoz gyógyulást. A kopásoknál is elsődleges cél az 
erős izomstátusz kialakítása, hiszen akkor az izom képes úgy 
tartani az ízületet, hogy az kevésbé terhelődjön. sohasem egy 
izomcsoport kezelünk, hanem az egész szervezetet nézzük. 
ha valakinek gerincproblémája van, akkor a has-, és a far-
izom területére is edzünk, az állítja be ugyanis a medencét, 
ami a gerinchez kapcsolódik. A testünkben minden min-
dennel összefügg. A prevencióban szintén nagy jelentősége 
van a mozgásterápiának. mindennap hasonló fázisú mozgá-
sokat végzünk, vagyis bizonyos részeit a mozgásszerveknek 
túlterheljük, más részeit alig használjuk. A gyógytornával 
éppen az ezt ellensúlyozó izomegyensúlyt állítjuk helyre.

mi A helyzet A gyerekekkel és Az egyre nA-
gyobb számbAn előForduló gerinCFerdülés-
sel?

gyerekkorban is vannak gyulladásos eredetű reumatológia 
kórképek, amelyek gondozást igényelnek, hiszen a gyere-
kek ízületeiket még sokáig fogják használni. ezen esetek-
ben egy komoly együttműködés szükséges a gyerekgyógy-
ászok és a reumatológusok között. A másik nagy terület, 
amivel foglalkozunk, az a gerincferdülés, amely valóban 
rendkívül gyakori jelenség a gyerekeknél. itt szükség van 
az együttműködésre a szülő, a gyerek, az egészségügyi 
személyzet és az iskola között. A problémát abban látom, 
hogy a mai gyerekek sokkal korlátozottabban élnek a moz-
gás szempontjából, mint mi éltünk. egy éves kor alatt nem 
hagyjuk őket kellő ideig kúszni-mászni, hanem rögtön azt 
szeretnénk, hogy lábra álljanak. ezzel nem fejlődik ki a has 
és a hátizom kellőképpen, majd később nem engedjük őket 
fára mászni, futkosni. bekerülve az oktatási intézményekbe, 
elsősorban a tanulást erőltetjük, miközben nem ismerjük 
fel, hogy a jó mentális teljesítményhez, bizony fizikai leter-
heltség szükséges.

hogyAn derülhet ki, hogy A gyermekünknek 
gerinCFerdülése vAn?

lehet jele, hogy a gyermek fájlalja a lábfejét, a sarkát, vagy 
a térdét, de sokszor az iskolai szűrővizsgálatokon derül ki 
először a probléma.

mit tehetünk A mindennApi életünkbe Azért, 
hogy elkerüljük A FájdAlmAs és mozgásun-
kAt korlátozó reumAtológiAi pAnAszokAt?

A prevenció a legfontosabb. sokkal tudatosabbnak kell 
lennünk e téren. saját magunk tartozunk felelősség-
gel az egészségünkért. már azzal is sokat tehetünk, ha 
beiktatunk 3x30 perc sétát hetente. ne akarjuk meg-
váltani a világot, ne akarjunk minden előzmény nélkül 
lefutni 5 km-t. ha sportolunk, lehetőség szerint termé-
szetes talajon, légpárnás cipőben tegyük. ennek a porc-
korong kímélésében van szerepe. ügyeljünk az ülés 
során megfelelő üléspozíciót kialakítani, használjunk ék-
párnát, vagy gerinctámaszt, állítsuk be a monitort helyesen.
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