


Nehezen megy a lépcsőzés?  

Problémát jelent felvenni a cipőt? 

Szúr a térde, sajog a keze és hasogat a háta? 

A MAGYAR 60 ÉV FELETTIEK 85%-A RENDELKEZIK VALAMILYEN 

ÍZÜLETI PANASSZAL.  

 

Ezek a fájdalmak azonban már a fiatalabbaknál is egyre gyakoribbak. Szinte nincs 

olyan 30-40 év feletti, aki ne tapasztalta volna már az ízületi problémákkal járó 

szenvedést.  

MITŐL FÁJ A TÉRDEM? 

Az ízületi fájdalom nagyon bosszantó és komolyan megkárosítja 

mindennapjainkat. Életminőségünkön sokat csökkent, hogy nem tudunk 

szabadon mozogni és kétszer is meggondoljuk, hogy elmegyünk-e a boltba, vagy 

milyen ebédet csináljunk vasárnap, amihez nem kell annyira megerőltetni 

magunkat.  

 



DE MI OKOZZA A FÁJDALMAT? 

Az ízületi problémák általában 2 okra vezethetők vissza: porckopás, gyulladás. 

 

PORCKOPÁS (ARTHROSIS) 

A porckopás a leggyakoribb mozgásszervi megbetegedés 50 éves kor felett, lehet 

örökletes, de akár az életmódunkból is fakadhat.  

 

A porcaink két fő részből állnak. Az egyik egy rugalmas állomány, amelyek a 

porcsejteket tartalmazzák és ezeket segítik építeni bizonyos hormonok és 

növekedési faktorok. A másik részt pedig a porcot lebontó enzimek teszik ki. 

Ideális esetben ezek kiegészítik egymást, tehát annyi porc termelődik, amennyit 

az enzimek le is bontanak, azonban előfordul, hogy ez az egyensúly megbomlik 

és a porcunk elkezd fogyni. Ezt nevezzük porckopásnak.  

 

MI OKOZZA EZT A PORCKOPÁST? 

A porckopást általában genetikai eltérések 

és öröklött tényezők okozzák. Amennyiben 

genetikai okokra vezethető vissza a 

porckopásunk, akkor az első tünetek között 

általános a kezünkön található 

kisízületeken, főleg az utolsó ujjperceken 

megjelenő kis csomók. 

Azonban vannak olyan kiváltó okok, 

amelyeket mi “okozunk” magunknak. 

Ilyenek például a sérülések miatti 

rendellenességek. 

Például eltörik a lábunk és a gyógyulás ideje  alatt sántítunk. Ez az ép lábunkban 

lévő porcokat is nagyon megterheli. De ide sorolható az is, ha sokat ülünk, akkor 

a derekunknál lévő porcok kezdenek el a jobban kopni. A gyári munkásoknak 



gyakran kell ugyanazt a mozdulatot végezniük, ezért náluk is 1-2 porc extrán le 

van terhelve, mely szintén okozhat porckopást.  

Ilyen porckopásokkal találkozhatnak még a sportolók, írnokok, versenytáncosok 

stb. 

A másodlagos ízületi kopások okai közé sorolhatjuk még a gyulladás okozta 

ízületi megbetegedéseket (reuma, köszvény). Ez azért van így, mert a gyulladt 

FEHÉRJÉK ELŐSEGÍTIK A PORCBONTÓ ENZIMEK MŰKÖDÉSÉT.  

 

HOGYAN KEZELJÜK AZ ÍZÜLETI MEGBETEGEDÉSEKET?  

Akinek ízületi 

bántalmai vannak, az 

jól ismeri az érzést, 

hogy reggel “nem 

akar működni” az 

ízület. Érezhetünk 

fájdalmat, illetve 

merevséget ilyenkor, de fél órányi mozgás után az ízület “bemelegszik” és a 

fájdalom csökkenhet.  

 

Akkor is felerősödhet a fájdalom, ha nagyobb megterhelés éri az adott testrészt, 

majd pihenés hatására rendszerint csökken. Sokan éppen emiatt nem fordulnak 

orvoshoz, mert viszonylag jól kontrollálhatónak tűnik ez az állapot. Azonban ha 

nem foglalkozunk vele, csak még rosszabb lesz idővel, ezért érdemes időben 

felismerni a porckopást.  

 

MIK A PORCKOPÁS TÜNETEI? 

Elsősorban a fájdalom és az ízületi merevség. Sokszor már annyira hozzászoktunk 

a fájdalomhoz, hogy észre sem vesszük, hogy megváltoztatja a mozgásunkat és az 

egészséges porcokat terheljük. Azonban a környező szalagjaink is csökkenhetnek, 

az izmaink zsugorodhatnak.  



 

Jellemző még az ízületek nyomásérzékenysége, az ízület mozgatásakor megjelenő 

ropogás, dörzsölés, “nyikorgás”.  

 

 

HOGYAN ELŐZHETJÜK MEG, VAGY CSÖKKENTHETJÜK A HATÁSÁT?  

 

Könnyebb a dolgunk, ha fizikai behatások 

miatti ízületi kopással állunk szemben. 

Ilyenkor próbáljuk meg csökkenteni az 

ízületeink terhelését és igyekezzünk 

támogatni, hogy ízületünk megfelelően 

épülhessen.  

 

Ezt hogyan érhetjük el? 

 Rendszeres, kíméletes testmozgás, mely segíti fejleszteni az izomerőt és a 

szimmetrikus mozdulatokat (egyenlő terheltséget ad) 

A káros mozgások, rossz szokások csökkentése 

 Olyan ételek fogyasztása, melyek segítik a porctermelődést 

 Megfelelő testsúly elérése 

 

Azonban előfordul, hogy a porckopás olyan mértékű, hogy ezekkel az 

eszközökkel már nem sokat érünk. Ilyenkor az orvosunk is sokat tud segíteni. A 

nem szteroid tartalmú gyulladáscsökkentők segíthetnek a betegeken a korai 

szakaszokban, makacs esetekben pedig közvetlenül az ízületbe adott szteroid 

tartalmú injekció is elősegítheti a gyulladt ízület gyógyulását. 

 

Egyre felkapottabbak lettek a porcvédő szerek is, melyek szedése meggátolja a 

porckopást, illetve segíti annak épülését. Ezek jótékony hatása továbbá, hogy 

gyulladáscsökkentőek is, így a fájdalmat is csökkentik.  

 



A külső kezelésre is hatékony módszerek vannak. Ilyenek a különböző 

ragtapaszok, ízületrögzítők, pólyák is, melyek segítik tehermentesíteni 

ízületeinket. 

 

SPORTOLÁS OKOZTA MEGBETEGEDÉSEK - GOLFKÖNYÖK, 

TENISZKÖNYÖK 

Ezek a jellemző ízületi 

megbetegedések arról kapták a 

nevüket, hogy a golfozók és 

teniszezők nagyon gyakran 

szenvednek bennük, de azok is 

megtapasztalják ezeket a 

betegségeket, akik életükben nem 

vettek ütőt a kezükbe.  

 

Golfkönyök: a csukló befelé való hajlításában részt vevő izmok túlerőltetése 

esetén beszélünk golfkönyökről. Ilyenkor a könyök belső része nyomásra fáj, 

illetve a kézfejünk behajlítása is erős fájdalommal járhat. Sok esetben a páciensek 

kiejtik a kezükbe fogott tárgyakat. 

 

Teniszkönyök: ez még a golfkönyöknél is gyakoribb. Száz emberből 2-4 fő 

tapasztalja ezeket a tüneteket életük során, sőt, elsősorban a középkorú nők 

találkozhatnak a teniszkönyök tüneteivel.  

Ilyenkor a könyök, kéz és ujjak hátrafelé való feszítésekor intenzív fájdalmat 

éreznek a betegek. Ez megnehezíti a tárgyak megfogását, üvegek kinyitását, de 

még a kézfogást is.  

 

Futótérd: a térdünket és néha a bokánkat is érinti ez a probléma. Általában a 

rossz testtartás, technika, rossz cipő, vagy talaj okozz ezt gondot. Ízületeink és 

porcaink túl nagy megterhelést kapnak, amit hosszabb távon nem tud kezelni 



szervezetünk, ezért fájdalom alakul ki. A szalagok is megnyúlhatnak, sérülhetnek 

ez esetben.  

A kiváltó ok megszüntetésével, vagy a terhelés csökkentésével általában nyom 

nélkül eltűnik ez a probléma.  

 

Érdekes adalék, hogy mindkét betegség gyakori a sportolóknál, de a nehéz fizikai 

munkát végzők csak ritkán találkoznak ezekkel a betegségekkel, pedig hasonló 

izomcsoportok vannak mozgatva náluk.  

 

GYULLADÁS OKOZTA ÍZÜLETI BÁNTALMAK 

Fent többször említettük a 

gyulladásos ízületi problémákat, de 

egy külön bekezdést megér, hogy 

plusz információkkal egészítsük ki 

a fentieket.  

 

Ugyanis nagyon sokféle ízületi 

bántalom lehet gyulladásos 

eredetű, melyek pontos meghatározása még az orvosok számára sem mindig 

egyértelmű. Pedig azért lenne nagyon fontos ismerni a pontos eredetüket, mert a 

kezelésük gyakran sürgősségi ellátást igényel.  

 

Az ízületi gyulladásokat nagyon erős fájdalom kísérheti és a gyulladásos folyadék 

hatására az érintett környék be is duzzadhat (amely csak tetézi a fájdalmat). 

Gyakran kíséri bőrpír az ízületi gyulladásokat, illetve egyéb tüneteket is 

tapasztalhatunk: láz, gyengeség, étvágytalanság.  

 

A gyulladás okozta panaszokat azonnal kell kezelni, mivel igen nagy fájdalommal 

járhatnak. A betegség pontos kilétét azonban csak alapos vizsgálatokkal 

állapíthatja meg orvosunk.  

 



 

MI SZÜKSÉGES A GYULLADÁSOS MEGBETEGEDÉS 

MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ? 

 Laborlelet, hiszen a gyulladást 

gyakran gyors vérsüllyedés és 

emelkedett gyulladásos 

fehérjeszint kíséri. 

 Gyulladt ízületek számának 

kiderítése.  Jellemzően egy nagy 

ízületi gyulladás jelentkezik 

(köszvény esetében például), viszont előfordul, hogy akár 4-5 ízületnél 

több is érintett az autoimmun betegségeknél.  

 A gyulladás pontos helyének megállapítása. Az ízületi gyulladások 

többfélék lehetnek és gyakori, hogy egy-egy típus más és más ízületet 

támad meg. Az említett köszvény jellemzően a nagylábujjunk belső felén 

okoz nagyon erős fájdalmat. 

 Egyéb tünetek felderítése. A gyulladásokat más kísérőtünetek is 

jellemezhetik, melyek sokat elárulhatnak a gyulladások eredetéről. Ilyenek 

lehetnek a fertőzések, bőrelváltozások, belsőszervi tünetek stb. 

 Röntgenvizsgálatok. A mészszegénységet, illetve a csontok kimaródását, az 

ízületi kristályosodást is megfigyelhetjük a röntgenképeken. Ezen kívül az 

ízületi folyadék jelenléte lehet még árulkodó. Ritkábban alkalmazzák, de 

szükség esetén az MRI és a CT is fontos információkat tartalmazhat.  

 Orvosi mintavétel. A felgyülemelett folyadékokból való mintavétel nagyon 

fontos a pontos diagnózis miatt. Ilyenkor mikroszkópos, vagy tenyésztéses 

vizsgálatok követik a mintavételt.  

 

 

 



HOGYAN KEZELJÜK A GYULLADÁSOS MEGBETEGEDÉST?  

 

Ha nem tudunk azonnal orvoshoz fordulni (például hétvégén tör ránk a 

köszvényes roham), akkor nagyon fontos, hogy helyezzük nyugalomba az 

ízületet. Sokat segít, ha középhelyzetbe helyezzük, tehát ne lógassuk, mert a 

felpolcolással csökkentjük benne a nyomást.  

 

A hidegvizes, vagy jeges borogatás, illetve fájdalomcsillapítók nagy segítséget 

nyújtanak, míg meg nem érkezik a segítség. Az orvos pedig a gyulladás 

megállapítását követően különböző gyógyszereket, fájdalomcsillapítókat adhat.  

 

Elsőként a nem szteroid tartalmú gyulladáscsökkentőket szokták javasolni, de 

bizonyos gyulladásoknál szteroidos gyógyszerekre is szükség lehet. Fertőzéses 

gyulladás esetén pedig antibiotikumos kezelésre van szükségünk.  

 

A PORCKOPÁSOK MEGELŐZÉSE 

 

Általában akkor kezdünk el 

foglalkozni a porckopással, amikor 

már erős fájdalmat érzünk és csak 

keveseknek jut eszébe a megelőzés. 

 

A hosszútávú gyógyszeres kezeléshez 

csak végső esetben folyamodjunk és mindenképpen forduljunk orvoshoz, hogy 

javasolja-e az adott gyógyszert. A gyógyszerek adagolását az orvos utasításai 

szerint tartsuk be és rendszeresen számoljunk be neki az aktuális állapotunkról. 

 

Azonban léteznek olyan megelőző praktikák, melyek nem minden esetben járnak 

szigorú gyógyszeres kezeléssel. A fent említett pihentetés és megfelelő 



táplálkozás sokat segíthet, de a vízfogyasztás is rendkívül fontos a porcaink 

állapotának szempontjából.  

Kaphatunk különböző porcépítő táplálékkiegészítőket is, melyek segíthetnek a 

porcaink állapotának megőrzésében, javításában is.  

 

Amikor ízületeinket, porcainkat 

elkezdjük érezni, akkor a 

legrosszabb amit tehetünk, hogy 

nem foglalkozunk vele. Ilyenkor 

biztosak lehetünk, hogy idővel csak 

rosszabb lesz és sokkal nehezebb 

lesz javítani rajta.  

 

Azonban ha időben kapcsolunk, még idős korunkban is könnyedén szelhetjük a 

lépcsőket, cipelhetjük unokánkat, vagy játszva vehetjük fel cipőnket.  

 


