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AZ OSTEOARTHROSIS ÉS RHEUMATOID ARTHRITIS  

TERÁPIÁJÁNAK ÚJSZER Ű MEGKÖZELÍTÉSE 
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Összefoglalás: a modern orvostudományi diagnosztikus és terápiás eljárások – a szűkebb értelemben 
vett medicinális tudományok mellett – egyre nagyobb arányban integrálják a társtudományok kutatá-
sainak vívmányait. Az orvosi és társtudományok (elsősorban mérnöki, informatikai) ötvözése új 
innovatív eljárások kifejlesztését eredményezi. Ezen kapcsolat különösen szemléletesen megfigyelhe-
tő az ortopédiai gyógyító eljárásokban, ahol az anyagtudományi, szerkezettani és egyéb határterületi 
diszciplinák alapvetően meghatározzák a terápiás ténykedések alakulását. A rövid összefoglaló célja a 
figyelem felhívása ezekre a tendenciákra. 
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A rövid közlemény az osteoarthrosis és rheumatoid arthritis diagnosztikájának és terá-

piájának újszerű megközelítésére fókuszál.  
 

Ortopédia – trendek, irányok 
 
Az ortopédiai problémák súlyos terhet rónak a társadalomra. Conroy 2005-ben készült 

összegzése szerint a musculosceletalis problémák jelentősen rontják a munkaképességet, a 
betegek ellátása, mind a primer kezelés és a másodlagos rehabilitáció nagy költségekkel jár 
[1]. Mivel a társadalomban az öregedő populáció egyre nagyobb arányú, ez a probléma 
egyre súlyosabbá válik.  

A musculosceletalis betegségek következményei messze nagyobb anyagi terhet rónak a 
társadalomra minden más betegségcsoportnál, és a társadalom öregedésével ezek a költsé-
gek még fokozottabbá válnak [2]. Merx becslése szerint a betegségcsoport közvetlen és 
közvetett költségei folyamatosan növekedtek az elmúlt 15 évben, és 2003-ra a GDP  
1–3,5%-át tette ki Ausztráliában, Kanadában, az Egyesült Államokban, és az Egyesült 
Királyságban [3]. 

A biológia fejlődése, a tudomány, a fizika és mérnöki tudományok az ortopédiai szakma 
látványos fejlődését tették lehetővé, és a jövőben ez a fejlődés még gyorsabb lesz a bio-
technológia, az őssejt-transzformáció és más tudományos vívmányok hatására [4]. 

Az ortopédia az orvostudományok egyik olyan ága, ahol egyre nélkülözhetetlenebbé vá-
lik a multidiszciplinaritás, ami innovatív és költséghatékony diagnosztikai és terápiás eljá-
rások kifejlesztését teszi lehetővé. 

 
Mérnöki tudományok és az ortopédia 

 
A biokomtpatibilis anyagok és a biomechanika tudományterülete hatalmas fejlődésen 

ment keresztül, amely lehetővé tette nem csak új csont, de új porc és ízület előállítását is 
[5].  
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Sarmiento egyenesen azt állítja, hogy az ortopédiai szakma a gyáripar kezébe kerül egy 
idő múlva [6]. A mérnökök és a ,,szövetmérnökök” ortopédiai specialistákkal együttdol-
gozva forradalmian új eljárásokat, megoldásokat, eszközöket dolgoznak ki a mozgásszervi 
betegségekben szenvedők számára. 

Habár ezek a technikák ma még újnak számítanak, a következő évtizedben ezen megol-
dások alkalmazása a legelterjedtebbnek fognak számítani az ortopédiai betegségek kezelé-
sében. 

 
Biológia 

 
Mankin előrejelzése szerint a biológiai kutatásokban történő robbanásszerű fejlődés a 

következő 50 évben csontok, ízületek és inak fejlesztésére lesz képes, amely az ortopédiai 
betegségek részletesebb megismeréséhez vezet [7]. Az ortopédiai így az egyik legígérete-
sebb orvosi területté válik, ahol a hagyományos módszereket az új eljárások váltják fel [8].  

A humán genom nagyvonalakban történő feltérképezése befejeződött, a genom telje-
sebb, részletesebb feltárása folyamatban van, amelynek segítségével a pontos struktúrák 
megismerhetők. Ennek a munkának a jelentősége nem mindig világos, de Bayat és munka-
társai arra figyelmeztetnek, hogy az ortopédia számára igen nagy jelentőséggel bír bizonyos 
betegségekben, ahol a genetikai tényezők hatása kifejezett. 

Mondanivalóját így összegzi: 
- A betegekben egyre inkább tudatosul a gének jelentősége betegségük kifejlődésében, és 

elvárják a sebészektől, hogy elmondják, nekik mekkora rizikóval számolhatnak adott 
betegség kifejlődését és kimenetelét illetően. 

- A genetikai és a környezeti tényezők ismerete segít azonosítani a rizikótényezőket, 
amennyiben a betegekbe ízületi protézist ültetnek.   

- Végül az ortopédiai betegségekben is alkalmazható lehet a génterápia [9]. 
Bayat és munkatársai megjegyzik továbbá, hogy az új genetikai megoldások óriási ha-

tással lehetnek a betegek kezelésére, akik ma klinikai és kórházi ágyon fekszenek, de hama-
rosan az új terápiás eljárások alanyai lehetnek. 

Moran és Tourret megjegyzik, hogy hamarosan eljön az ortopédiai molekuláris biológi-
ai világa [10]. 

 
A beavatkozások gazdaságossági értékelése 

 
Az egészségügyi ellátások nem olcsóak, és ez alól nem képeznek kivételt az ortopédiai 

beavatkozások sem, amelyek felhasználják a modern technológia nagy eredményeit, példá-
ul a számítógép-asszisztált sebészetet, a szövet ,,engineering”, molekuláris biológia leg-
újabb vívmányait. Az új technológiák nyújtotta előnyök azonban nem csak az egyén, ha-
nem a társadalom számára is hasznosak. Az ortopédia a legnagyobb és a 
legköltségigényesebb sebészeti eljárások közé tartozik az egész világon, ezért a legfonto-
sabb követelmény a költséghatékonyság fejlesztése. 

Az elöregedő társadalmak és a költséges orvosi technológiák elterjedése, a tudomány 
fejlődése egyre fontosabbá teszik az ortopédiai sebészeti beavatkozások gazdaságossági 
elemzését a politikusok és a klinikusok számára [11]. 
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A kutatómunka részlegesen a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területén működő Alkalmazott 
Anyagtudomány és Nanotechnológia Kiválósági Központ, Élettudományi Műhely közreműködésével 
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