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Csontjaink és ízületeink 
egészsége: megelőzés 
és célzott terápia
Az időskori rokkantság vezető okai a csontok (oszteoporózis 
/OP/ ill. oszteopénia) és az ízületek idült betegségei (artritisz 
és artrózis), melyek az életkor előrehaladtával nem csupán 
az életminőséget rontják, de nagyfokú mozgáskorlátozott-
sághoz is vezethetnek. OP során a csontszövet megfogyat-
kozása és a csontminőség romlása fokozza a csonttörések 
kockázatát, míg ízületi gyulladások és kopások esetében 
a kialakult deformitások vezetnek a mozgásterjedelem 
gyakran fájdalmas beszűküléséhez. Kiemelkedően fontos 
a megelőzés, a csontok és ízületek egészségének megőrzé-
se, a már kialakult betegségek esetén pedig a célzott terá-
pia mihamarabbi megkezdésére kell a legnagyobb hangsúlyt 
fektetni.

Az osteoporózis terápiája
A csontszövet életünk során folyamatos változáson, át-

épülésen megy keresztül: az oszteoklasztok (csontbontó 

sejtek) által végzett csontlebontás egyensúlyban van az 

oszteoblasztok (csontfelépítést végző sejtek) által köz-

vetített csontfelépüléssel. Ha a csontlebontás fokozódik 

(pl. idősebb korban) vagy a csontfelépülés csökken (pl. 

glükokortikoid terápia során), OP alakul ki (ha pe-

dig a  csontfelépülés fokozott, akkor ún. oszteopetró-

zis fejlődhet ki). Az OP a csontváz olyan generalizált, 

progresszív megbetegedése, amely során a csonttömeg 

megfogyatkozik, a  csont szerkezete károsodik, ezáltal 

fokozott törékenységhez vezet. Oszteopénia a  csont-

ritkulást megelőző állapot, mely során a  csontsűrűség 

ugyan csökkent, de ez a csökkenés még nem éri el az 

OP mértékét; fokozott kalcium bevitellel (napi 1000–

1500 mg bevitele étkezéssel, szükség esetén gyógysze-

res kiegészítéssel), rendszeres testedzéssel a  folyamat 

lassítható, megállítható.

Az OP megelőzésében és bázisterápiájában a  kal-

ciumnak (kalcium-karbonát, kalcium-glükonát, kal-

cium-citrát) és a  D-vitaminnak van jelentős szerepe. 

A  kalciumot célszerű kalcium-citrát formájában be-

vinni, mivel ennek a  kalciumsónak nem pH-füg-

gő a  felszívódása, jobb a  biohasznosulása, nem okoz 

gasztrointesztinális mellékhatást és a  vizelettel ürülő 

citrát csökkenti a  vesekőképződési hajlamot. A  napi 

1500  mg-ot meghaladó bevitel nem ajánlott a  vese-

kövesség kialakulásának fokozott kockázata miatt. 

A D-vitaminnak – mai szemlélet alapján inkább hor-

mon – szerepe van a kalcium- és foszforfelszívódás fo-

kozásában és a  vesén keresztüli kiválasztódásuk csök-

kentésében, így biztosítva a csontfelépüléshez szükséges 

kalcium- és foszfátionokat, mindemellett közvetlenül 

hat az oszteoklasztok és az oszteoblasztok érési folya-

mataira és aktivitására. Javasolt napi 800-2000 NE 

D3-vitamint kolekalciferol, ill. aktív kalcitriol vagy alfa-

kalcidol formájában bevinni (a D3 célértéke szérumban 

>30ng/mL). A kolekalciferol, mivel zsíroldékony, lassan 

éri el a kívánt szérumkoncentrációt, könnyen kumulá-

lódik és nehezebben is ürül. A  két hidroxilált forma, 

a kalcitriol és az alfakalcidol, inkább vízoldékony, így 

hamarabb kialakul a hatékony szérumszint és gyorsab-

ban kiürülnek a  szervezetből; krónikus veseelégtelen-

ségben (a hidroxilációs lépés csökkenése miatt) ezen 

formák adása preferált. Mellékhatásként hiperkalcémia 

(fáradtságként, izomgyengeségként jelentkezhetnek 

a tünetei) ill. hiperkalciuria alakulhat ki. Film- ill. rá-

gótabletta, valamint pezsgőtabletta formában is elér-

hetők kalciumot és D-vitamint kombinációban tartal-

mazó gyógyszerkészítmények, melyek alkalmazásával 

javítható a betegcompliance. A bázisterápia a későbbi-

ekben kiegészíthető parathormon adagolásával. A pa-

rathormon (1-34 fragmense a teriparatid) kis dózisú, in-

termittáló adagolása serkenti a csontképzést és fokozza 

az aktív D-vitamin szintézisét (azaz a vesében történő 

hidroxilációját). A teriparatid adagolásának maximális 

időtartama 24 hónap, mely a beteg élete során többször 

nem ismételhető. 

A  kialakult OP terápiájának alappillérei a  biszfosz-

fonátok (klodronát, riszedronát, alendronát, ibandronát, 

zoledronát), melyek a  kalcium-foszfát kristályokhoz 

kötődve gátolják azok oldódását, ill. az oszteoklaszto-

kon keresztül közvetlenül is gátolják a  csontleépülést. 

A biszfoszfonátok adagolása heti vagy havi adagolással 

történhet, közülük a zoledronát rendelkezik a legerélye-

sebb csontreszorptív hatással, évente egyetlen 5 mg-os 

injekció elegendő a  terápia fenntartásához. Mellékha-

tásaik közül kiemelendő a nyálkahártyairritáció, amely 

a  per os alkalmazott készítmények esetén akár nyelő-

cső- ill. gyomorfekélyhez is vezethetnek. Mivel felszí-

vódásuk is csekély (~1%), ezért szigorúan éhgyomorra 

kell bevenni a  tablettákat legalább 2 dl vízzel, majd 

a bevételt követően legalább fél óráig nem szabad étkez-

ni és lefeküdni sem. A csontritkulás terápiájának egyik 

legújabb tagja egy monoklonális antitest, a denosumab. 

Olyan jelátviteli mechanizmust (RANK ligand) gátol, 

mely az oszteoklasztokat aktiválja, így képes csökken-
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teni a  csontleépülést. Az injekció beadását félévente 

szükséges ismételni. Postmenopauzás OP (csökkent 

ösztrogénszint talaján kialakuló fokozott csontleépü-

lés, ill., alacsonyabb szérum kalciumszint a  csökkent 

felszívódás, ill., fokozott kalciumvesztés miatt) esetén 

a  korábban alkalmazott hormonpótló terápia (öszt-

radiol, esetenként gesztagénnel kiegészítve) az utób-

bi években visszaszorult a  kedvezőtlen mellékhatások 

miatt, bár egyes klinikai vizsgálatok alapján sokkal több 

előnye van mint kockázata. A tibolon, mint ösztrogén-, 

gesztagén- és androgénszerű hatásokkal is rendelke-

ző vegyület alkalmazása szintén visszaszorult a  trom-

boembóliás szövődmények miatt. A szelektív ösztrogén 

receptor modulátor raloxifen a  csontokban gátolja a  le-

épülést (ösztrogén hatás), míg az emlő- ill. méhszöveten 

antiösztrogén hatással bír. Terápiában betöltött szerepe 

egyre csökken, ma elsősorban késői menopauzában lévő 

betegeknek ajánlják, napi adagolással. A  csontritkulás 

okozta fájdalmak enyhítésére nemszteroid gyulladás-

gátlókat (NSAID) adhatunk, a fájdalom fokozódásával 

ópioid fájdalomcsillapítókra szükséges áttérni. Akut 

csigolyakompresszióval járó OP esetén kalcitonin alkal-

mazható, valószínűleg centrális idegrendszeri hatással 

enyhíti a  fájdalmat (emellett csökkenti az oszteoklasz-

tok aktivitását is).

A reumatoid artritisz terápiája
A reumatoid artritisz (RA) autoimmun eredetű kró-

nikus progresszív sokízületi – általában a kisízületeket 

szimmetrikusan érintő – gyulladás, amely az ízületek 

destrukciója és deformitása mellett egyéb szerveket 

(pl.: tüdő, szív, máj, lép stb.) is érinthet, ami az élet-

minőség jelentős romlásával járhat. A tünetek gyors és 

hatékony enyhítésére első lépésben NSAID készítmé-

nyeket alkalmazhatunk. Amennyiben ez nem lenne 

hatékony, kortikoszteroid (prednizolon, metilpredni-

zolon) adása válhat szükségessé. Ha a  szteroidkeze-

lés a betegség kezdeti stádiumában (3 hó–2 év) kerül 

bevezetésre, betegségmódosító hatással is bír. Ha 1-1 

ízületre terjed ki a betegség, lokálisan adják, legtöbb-

ször intraartikuláris injekció formájában, ha pedig 

több ízületet érint a kór, a  szisztémás adagolás kerül 

előtérbe. 

A progresszió megfékezése céljából oki terápiát al-

kalmazunk betegségmódosító szerek (Disease-Mo-

difying Antirheumatic Drugs – DMARDs) formá-

jában. Immunmoduláló hatásuk révén gátolják azon 

citokinek termelődését, melyek a  betegség progrediá-

lásához vezetnek. Az elsőként választandó DMARD 

hatóanyag a  metotrexát (folsavpótlással kiegészítve), 

kontraindikációja esetén lefl unomid vagy szulfaszala-

zin adandó. Bizonyos tünetegyüttesek meglétekor vagy 

a  korábbi terápia hatástalansága esetén ciklosporin-A, 

azatioprin, ciklofoszfamid vagy klorokin/hidroxi-kloro-

kin adására kényszerülnek. A DMARD terápián belül 

egy külön csoportot képez a  biológiai terápia (Biolo-

gical Response Modifyng Drugs – BRMDs), melyek 

a RA terápiájában hatalmas áttörést jelentettek, hiszen 

minden addigi kezelésnél hatékonyabbnak bizonyul-

tak. Gyulladásos citokinek termelődését gátló tumor-

nekrózis faktor-alfa (TNF-) gátló szerek (infl iximab, 

adalimumab, golimumab, certolizumab-pegol, etanercept) 

mellett interleukin gátlással ható (tocilizumab, anakin-

ra) vegyületek is nagy hatékonysággal alkalmazhatók. 

A BMRD terápiába illeszthetők továbbá az immunvá-

laszt befolyásoló rituximab, ill. abatacept hatóanyagok 

is. A biológia terápia elindítása és a teljes kezelés nagy 

körültekintést igényel (autoantitestek meghatározása, 

egyéb alapbetegségek, akut fertőzések kizárása), csak 

kellő tapasztalattal rendelkező reumatológus szakor-

vos végezheti.

Az artrózis terápiája
Az életkor előrehaladtával a porcsejtek funkciója meg-

változik: a hialinporc kollagén hálózatának integritása 

sérül, víztartalma csökken és a katabolikus folyamatok 

kerülnek túlsúlyba. Ezáltal az ízület funkciója romlik, 

beszűkül a mozgásterjedelme és fájdalommal (kezdet-

ben csupán „indítási fájdalom”, mely később állandó-

sul) kísért mozgáskorlátozottság alakul ki. Az artrózis 

kezelésében a mozgásterápia az elsődleges, amely nem 

csupán a  testtömeg csökkentésével jelenthet jótékony 

hatást, hanem az izomerő fokozásával ill. az ízüle-

tek mozgásfunkcióinak, keringésének javításával is 

hozzájárul a  terápia sikeréhez. A  gyógyszeres terápia 

során NSAID hatóanyagokat vagy ezek hatástalansá-

ga esetén kortikoszteroidokat alkalmazhatunk, melyek 

mérséklik az ízületi exudátum újratermelődését is. 

Tartós alkalmazásuk mellett ugyanakkor az artrózis 

tünetmentesen progrediálhat, ezért inkább „lökéste-

rápiában” alkalmazzák intraartikuláris injekció formá-

jában. A kezelést izomrelaxánsok, lokális kenőcsök és 

bedörzsölők alkalmazásával lehet kiegészíteni. Kezdeti 

porclézió esetén kondroprotektív (Disease Modifying 

Osteo-Arthritis Drugs – DMOADs) szerek alkal-

mazása javasolt, melyek csökkentik a beteg fájdalmát, 

javítják az ízületi funkciót, ezáltal a beteg életminősé-

gét. Ebbe a hatástani csoportba tartozik a glükózamin, 
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a kondroitin-szulfát és a hialuronsav, melyeket leggyak-

rabban kombinációban alkalmazunk. A  glükózamin 

serkenti a  fi ziológiás glükózaminoglikánok, proteo-

glikánok és hialuronsav szintézisét, újabb tanulmányok 

szerint pedig gátolja azokat az intracelluláris folyama-

tokat is (IL1, NFB), melyek ízületi gyulladáshoz, 

ill. porckárosodáshoz vezetnek. A  kondroitin-szulfát 

serkenti a  proteoglikánok, a  kollagén és a  hialuron-

sav szintézisét, javítja a  porc vízmegkötő képességét. 

A  hialuronsavat intraartikuláris injekcióban (hetente 

egyszer 5 héten keresztül) adva enyhíthetők a porcko-

pás tünetei. A terápia kiegészíthető metilszulfonilmetán 

(MSM) és kollagén tartalmú étrendkiegészítők alkal-

mazásával. 
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