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MOZGÁSSZERVI 

ZAVAROK ÉS 

BETEGSÉGEK 

1. RÉSZ 

Bakó Gyula és Pétervári Erika 

A Gerontológia Molekuláris és Klinikai Alapjai –6. előadás 
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Témavázlat 

• A musculoskeletalis rendszer időskori 

változásai 

• Gyakori mozgásszervi betegségek 

idősekben – az elesések, a krónikus 

immobilizáció és a rokkantság okai 

• Immobilizáció és remobilizáció 

idősekben 
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Inkompetencia 

(zavartság) 

Geriátriai „óriások” 

Immobilitás 

(Elesések) 
     Inkontinencia 

Iatrogén 

károsodások 

Instabil,  

károsodott 

homeosztázis 
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Mozgásszervi zavarokat elősegítő 

időskori problémák 

Szervi károsodások 

• Fájdalom, izületi és 

izommerevség 

• Beszűkült vesefunkció 

• Társuló krónikus 

betegségek 

• Sokféle gyógyszer, nagyobb 

hajlam mellékhatásokra 

• Csökkent folyadék és 

táplálékbevitel 

• Romló memória és kognitív 

funkciók 

                                            

 

 

 

Funkcionális elváltozások 

• Járási nehezítettség 

• Önellátási nehezítettség  

• Háztartási feladatok 

elvégzésének romló 

képessége  

• Korlátozott szabadidős 

tevékenység  
 

Szociális nehézségek 

• Anyagi problémák 

• Nem megfelelő 

lakáskörülmények  

• Házastárs/gondozó halála  

• Szociális izoláció 

(szétszóródott család) 
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A musculoskeletalis rendszer időskori 

változásai 

 I A vázizomzat időskori változásai és 

zavarai 

 II Az ízületek időskori változásai 

 III  Változások az öregedő csontokban 
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I: A vázizomzat változásai: 

időskori sarcopenia 

30-75 éves korunk között testtömeg csökken, 

döntően a vázizomzat tömegének, az izomrostok 

számának és méretének progresszív csökkenése 

miatt.  

Okai:  
• csökkent fizikai aktivitás 

• a CNS és perifériás idegrendszer középkorúakban kezdődő 

változásai, melyek közül kiemelendő a motoros egységek 

számának csökkenése 

• fehérjeszintézis csökkenése a vázizomzat rostjaiban 

• időskorban csökkenő fehérje fogyasztás 

• anabolicus hormonok relatív hiánya (GH, IGF-I, 

tesztoszteron, DHEA) 
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A vázizomzat időskori károsodásának 

pathogenesise 

I Idegrendszeri okok 

(perifériás neuropathiákban fokozottak)  

• Gerincvelői motoneuronok számának és 

méretének csökkenése 

•Axonalis vezetési sebesség csökkenése 

• Neuromuscularis ingerületátvitel zavara 

- idegvégződések száma 

- acethylcholin receptorok száma 

- neurotransmitter felszabadulás 
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A vázizomzat időskori károsodásának 

pathogenesise 

II  Primer izomkárosodások 

• Kontraktúrák indukálta sérülés  

• Megváltozott jelátvitel az izomban (trophicus 

faktorok elégtelen hatása/hormonrezisztencia) 

• II. típusú izomrostok számának csökkenése 

 

Kor 
(évek) 

Izomtömeg Zsírszövet Csont 

25 30% 20% 10% 

75 15% 40% 8% 

A testösszetétel korfüggő változása: izomvesztés 
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II. típusú izomrostok vesztése 

• Izomtömegünk mintegy felét veszítjük el 

időskorunkra a sarcopenia következtében, melynek 

legnagyobb része a II. típusú, gyorsan kontraháló 

rostok, szemben a lassú contractióra képes I. típusú 

rostokéval. 

• A II. típusú rostok feladata a gyors, erőteljes 

összehúzódás, míg az I. típus a tartóizomzat, a 

lassú, kitartó mozgásért felelős. 

• A korral összefüggő izomrostvesztés 

következménye a maximális izometriás összehúzó-

erő 20 %-ának elvesztése 60 éves, 50 %-ának 

elvesztése 75 éves korra.   
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A vázizomzat időskori károsodásának 

pathogenesise (folyt.) 

III  Kombinált ideg-izom mechanizmusok 

• Az izom elektromos kisülésének zavara 

• Inger-összehúzódás folyamatának megszakadása  

IV  Gyakori biokémiai folyamatok, amelyek az 

izmokat is érintik 

• oxidatív stressz 

• mitochondrialis DNS mutáció  

• korral megjelenő vasculopathiák 
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II: Az ízületek időskori változásai 

A csontok izületi felszínét borító porcban található 

chondrocyták kollagén rostokat, hialuronsavat és 

proteoglikánokat termelnek, amelyek nagy víztartalmú, 

rugalmas anyagot képeznek. 

A hialuronsavhoz kapcsolódó proteoglikánok a kollagén rostok 

hálójába épülve vizet kötnek, ez biztosítja a porcok ellenálló 

és rugalmas tulajdonságát. 

Idős korban a porc alapállomány mennyisége csökken, 

kevéssé hatékony a mechanikai hatásokkal szemben. 

A minden irányból érkező erőbehatás, az ízületi szalagok 

merevségével párhuzamosan mechanikai károsodást 

okoznak. (Túlsúlyosak!) 
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Az ízületek öregedése 

  arthrosis 

• hialuronsav vízkötése  

• proteoglycanok összetétele változik (mennyisége 

nem)  

 

  Víztartalom csökkenése (arthrosisban nő) és a 

kisebb porctömeg miatt a porcok kevésbé lesznek 

rugalmasak. 

 A proteoglikánok védő hatása nélkül a porc kollagén 

rostjai könnyebben pusztulnak. 

• Csökken a synovialis folyadék viszkozitása is. 
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Változások az öregedő 

lágyrészekben 

• Károsodik a kollagén 
szintézis, kollagén 
posztranslációs 
modifikációja 

• Intercellularis mátrix 
mennyisége,  minősége  
változik (meniscusok, 
intervertebralis 
discusok) 

• Kálcium kristályok 
lerakódása a 
kötőszövetben 

Lágyrészek 

mechanikai 

ellenálló 

képessége  

csökken 
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III: Változások az öregedő 

csontokban 

A csonttömeg a 55 éves kortól csökken, mértéke férfiakban kb. 

1%/év, nőkben 3-4 %/év. (A 25-35 éves korban elért csúcs-

csonttömeg férfiakban nagyobb.)  

Korral az osteoblastok metabolikus aktivitása csökken.  

A csonttömeg csökkenésének okai: 

inaktivitás, D-vitamin hiány; hormonok: ösztrogén, 

progeszteron, calcitonin, parathormon (szekunder 

hyperparathyreosis), cortizol; alkohol; dohányzás. 

Következmények:  

osteopenia, osteoporosis (csontritkulás), törések. 
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Gyakori mozgásszervi betegségek 

idősekben 

• Osteoarthrosis,  50 év felett a leggyakoribb 

mozgásszervi megbetegedés 

• Rheumatoid arthritis 

• Köszvény 

• CPPD arthritis (álköszvény) 

• Osteoporosis 
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Osteoarthrosis (OA) 

degeneratív ízületi betegség 

Definíció:  

Az ízületi struktúrák valamennyi elemének fokozatos, 

progresszív károsodása, következményes 

fájdalommal, duzzanattal, merevséggel és 

funkcionális károsodással.  

A degeneratív folyamat során a porc felszínén 

egyenetlenségek alakulnak ki, az ízületi tok 

gyulladása (synovitis) duzzanatot, fájdalmat okoz, 

izomsorvadás, az ízület mozgatásakor ropogás 

(crepitatio) jelentkezik. 

Elsősorban a nagyízületek betegsége (térd, csípő).  
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Osteoarthrosis (OA), 

az ízületek fokális degenerációja 

A laza ízületi 

szalag 

meszesedése 

Új csont képződése: 

• a lézió alján (subchondralisan) 

• „csőrképződés” (osteophyták ) az ízfelszín szélén, 

szűkíti az ízületi rést 

Megvastagodott 

csont 

Porcfelszín 

pusztulása 

Porcdarabok 

“Csőrképződés” 

v.  osteophyták 
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Osteoarthrosis (OA) 

 degeneratív ízületi betegség 

Prevalencia: 

A felnőtt lakosság kb. 30%-a érintett. 60 év felett 90% 

mutat radiológiai jeleket.  

Incidencia: 

100.000 lakosra: 88 (csípő), 20 (térd) és 300 (kéz)/év 

Jelentőség :  

A munkaképtelenség és az NSAID (nem-steroid 

gyulladáscsökkentők) felírások leggyakoribb oka. 
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OA, multifaktoriális degeneratív 

ízületi betegség  

Okok: 

Alapvető okok:  

• emberré válás (felegyenesedett járás + munkavégzés), 

térdízület megnövekedett terhelése 

• hosszú élettartam 

A károsodást felgyorsító tényezők: 

• Mechanikai okok: obesitas, veleszületett rendellenesség, 

makro- és mikrotrauma, túlhasználat, megelőző ízületi 

gyulladás, csontnecrosis.  

• Metabolikus okok: kollagén szintézis zavarai, diabetes, 

hypo-, hyperthyreosis, hyperparathyreosis, 

haemochromatosis, acromegalia, ochronosis, stb. 
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OA klinikai jelei 

• Általában > 40 év 

• Egy vagy több ízület mérsékelt fájdalma 

• Indítási fájdalom 

• A fájdalom kezdetben: pihenésre szűnik, később: pihenésre 

fokozódik 

• Reggeli ízületi merevség (RIM)  < 30 perc 

• Funkciókárosodás: instabilitás, mozgásbeszűkülés, izomerő 

csökkenése 

• Crepitatio, recsegés 

• Duzzanat, deformitás 

• Tengelyállás megváltozása 

• Szisztémás tünetek hiánya 
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Kezelési lehetőségek 

Gyógyszeres kezelés 

• Fájdalomcsillapítók 

• NSAID  

• Intraarticularis steroid 

Pszicho-szociális kezelés 

• Felvilágosítás, ismertetők, 

oktatás 

• Életmód- és étrendi 

változtatás,  

• Psychés segítség 

• Betegklubok 

Súlycsökkentés 

Betegkontaktus 

Segédeszközök  

(térdtok, térdszorító, 

sarokemelők, korrekciós 

betétek) 

Egyéb kezelési formák 

• Fizioterápia 

• Műtéti kezelések 

 


