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Ágyéki gerincsérülések válogatott birkózók között  
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1
.Mátrai Gyógyintézet, Gyöngyös-Mátraháza; 

2
.Szent János Kh, Budapest; 

3
.Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő; 

(4.) SE TSFK, Budapest; (5.)BAZ Megyei Kh és Egyetemi Oktató Kh, Idegsebészeti Osztály, Miskolc 

CÉLKITŰZÉS: A birkózás az egyik legősibb sportág. A versenyek puha szőnyegen zajlanak, azonban a sérülések 
előfordulása nagyon gyakori. Korábbi tanulmányok alapján a gerincet ért sérülések az összes sérülés 10%-t teszi 
ki, amelyek főként nyaki és háti szakaszon fordulnak elő. Jelentőségét az adja, hogy ezek a kialakult problémák 
komoly gondot okoznak az edzések, versenyek során, és sajnálatosan sokszor a hétköznapokban is.  
Jelen tanulmányunkban az élvonalbeli birkózók ágyéki gerincsérüléseinek epidemiológiájával, megelőzési és 
kezelési lehetőségeivel foglalkozunk, figyelembe véve természetesen azt a tényt, hogy a pontos adatok hiánya, 
lappangó és hasonló tünetek a különböző eltérések miatt, ez a későbbiekben sokkal átfogóbb tanulmányt és után 
követést igényel. 
Hipotézisünk az volt, hogy léteznek olyan tudományosan vizsgálható részletek, amelyek eredményeinek 
összegzése alapján az általános irányelvek mellett, a sportágra jellemző prevenciós és rehabilitációs kérdések is 
tisztázhatóak. 
MÓDSZER: 2013 októberében 7 felnőtt férfi birkózó válogatott ágyéki gerincsérüléseit vizsgáltuk resrospektíven, 
kérdőíves módszerrel. A vizsgált csoport sérülései 1996 és 2013 között jöttek létre. A vizsgálatba való bekerülése 
kritériuma volt a válogatott szint és a FILA adatbázisában való szereplés. 
EREDMÉNYEK: Az eredményeink azt mutatták, hogy a sérülések valamint az ágyéki gerincet ért panaszok már 
fiatal korban jelen voltak. A kisugárzó fájdalom jelölése után megtudtuk, hogy az idegi érintettséggel járó 
kórképek gyakoribbak egy egyszerű húzódás, rándulással szemben. A diagnózis felállítása a legtöbb esetben, 
relatíve gyorsnak mondható volt. A diagnózis felállítása után 2 fő esetében történt műtéti beavatkozás, azonban a 
rehabilitáció időtartama változó volt. Sport specifikus rehabilitációban kevés számban vettek részt sportolóink. 
Szőnyegre való visszatérés átlagban 3 hónap és 6 hónap között történt. Sérülést követően pedig 1fő esetében 
sajnálatos módon véget ért a sportpályafutás. 
KÖVETKEZTETÉS: A kapott eredmények alapján, az ágyéki gerincet ért sérülések komoly problémát okoznak, 
ezért megelőzésével és kezelésével egyaránt foglalkoznunk kell. A korábban említett szempontok miatt, azonban 
egy megfelelően kivitelezett sport rehabilitációs program nem csak sérülést követően, hanem prevenciós jelleggel 
is nagyban hozzájárulhat a verseny előtti felkészülésekben is, ezért a magyar birkózó válogatottnál kidolgoztunk 
egy proprioceptív elemeket tartalmazó preventív gyakorlatsort, amelyeket már a felkészülés során alkalmazunk, 
gyógytornász vezetésével.  

 



 

A-0003  

Mit kellett volna másként csinálni?  

Géher Pál, Bónácz Mariann  

Semmelweis Egyetem, Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest  

FrA jelenleg 62 éves nyugdíjas egészségügyi dolgozónő anamnézisében AMI, Crohn betegség, COPD és 
psoriasis szerepel. 
47 évesen jelentkezett mechanikus jellegű, konzervatív kezelésre enyhülő derékfájása.51 évesen panaszai 
kiújultak, bal lába ügyetlenebb lett, emiatt LIV-V. discectomia történt. Panaszai alig enyhültek, postoperatív 
discitis alakult ki, amely hosszas antibiotikumos kezelést igényelt.52 évesen reoperatio; minimálisan enyhültek 
panaszai. Ezt követően reumatológiai rehabilitációs kezelések 10 év alatt 12 alkalommal. Panaszai enyhítésére 
fájdalom ambulancián, neurológiai osztályon is történt kezelés. Betegsége kezdete óta 3 CT, 9 MRI vizsgálat 
történt. 
Jelenleg: diffúz, egész gerincen érzett fájdalom, amely minimális terhelésre is fokozódik. Bal lábfeje erőtlen, 
éjszaka izomgörcsei vannak. Státuszából: Szinte botmerev gerinc, minimális nyomásra is érzékeny proc. 
spinosusok, kétoldali Achilles areflexia, bal o. L5-S1 tactilis hypaesthesia, hyperpathia.Gyógyszerei: 
alprazolan,fentanyl (valamint a M.Crohn, COPD és psoriasis gyógyszerei).  
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Balneoterápia derékfájásban – irodalmi adatok alapján  

Géher Pál 
1
, Bender Tamás 

2
2  

1
Semmelweis Egyetem, Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest; 

2
Szegedi Egyetem, Szeged; Budai Irgalmasrendi kórház, Budapest  

A krónikus derékfájás világszerte elterjedt, gyakori betegség, melynek gyógykezelése nem megoldott. A 
konzervatív kezelés különböző módszerei között, elsősorban Európában kiterjedten alkalmazzák a 
balneoterápiát. 
A balneoterápia hatékonyságával számos vizsgálat foglalkozik. Metodikai problémák miatt meta-analízis 
elvégzésére csak kevés vizsgálat alkalmas. A 2006-ban közölt meta-analízis 5 vizsgálata 580 beteg, a 2013-ban 
közölt magyar vizsgálatokat elemző meta-analízis 5 vizsgálata 156 beteg balneoterápiás kezelése alapján a 
kezelés fájdalomcsillapító hatását igazolta, rövid és középtávon. A vizsgálatokban közös volt, hogy a 
fájdalomcsillapító hatást a betegek által kitöltött vizuális analóg skálán mérték. Természetesen a különböző 
vizsgálatokban más és más elsődleges végpontokat is vizsgáltak (mozgásparaméterek, életminőséget mérő 
skálák, gyógyszerfogyasztás), melyek egy részében a vizsgálatok kedvező hatást írtak le, de a módszerek eltérő 
volta miatt ezek meta-analízisre nem voltak alkalmasak. A kezelési módszer sem volt azonos a különböző 
vizsgálatokban: heti 3-6 kezelés 3-4 héten keresztül, kezelésenként 10-30 perces kezelési idővel, 31-37 C fokos 
különböző összetételű gyógyvízben. A paraméterek különbözőségének hatását nem vizsgálták a szerzők. 
A krónikus derékfájás tüneti kezelésében a választható kezelések között helye van az igazoltan fájdalomcsillapító 
hatású balneoterápiának is. 

 



 

A-0005  

A gyógyvízben végzett gyógytorna kezelés hatása a fájdalomra - 3 nap wellness, vagy 2-3 hetes fürdőkúra?  

Bély Zsófia  

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kht.  

A krónikus mozgásszervi fájdalom kezelésében a balneoterápiának nagy hagyománya van. A jó hatás eléréséhez 
tapasztalat szerint legalább 10 napos kúra szükséges. Az elterjedt és népszerű fürdőkultúra dacára mégis 
viszonylag kevés a joggal elvárt evidence based bizonyíték a balneoterápia fájdalomcsillapító hatásáról. 
Célunk egy olyan összehasonlító vizsgálati módszer bemutatása, ami megítélésünk szerint alkalmas a 
balneoterápia hatékonyságának bizonyítékokon alapuló megítélésére. 
1./A harkányi kénes gyógyvízben végzett gyógytorna fájdalomra, mozgásfunkcióra és életminőségre gyakorolt 
hatásának vizsgálata csípő artrózisban és krónikus derék fájdalomban. 
2./A gyógyvízben végzett gyógytornakezelés szükséges minimális mennyiségének (azaz a kúra minimális 
időtartamának) megállapítása. 
Módszer: A vizsgálatba kórházunkban azonos körülmények között gyógyvízben, ill. csapvízben subaqualis tornát 
végző csípő, ill. derék fájdalomban szenvedő betegeket vonunk be (várhatóan 100-100 beteg). A betegek 3 hétig 
kapják a kezelést. A kezelés megkezdése napján, a 7. napon, a kezelés befejezésekor és a befejezést követő 4. 
hét, ill. 16. héten mérjük a kezelés hatását a fájdalomra (VAS), funkcióra (WOMAC, Oswestry) és életminőségre 
(SF36, EQ-5D), valamint az analgetikum igény változását. 
Vizsgálatainkkal választ kívánunk kapni arra, hogy valóban bizonyíthatóan hatékony-e a harkányi gyógyvízben 
végzett gyógytorna kezelés a krónikus mozgásszervi fájdalom csillapításában, a mozgásfunkció és az 
életminőség javításában, ill. meg szeretnénk határozni azt a minimális kezelés tartamot, ami a hatékonysághoz 
szükséges – növelve ezzel a hazai gyógyfürdő turizmus jó hírét.  

 



 

A-0006  

Műtét nélküli gerinc dekompressziós készülékkel szerzett tapasztalataink ágyéki és nyaki gerincbetegségek 
kezelésében.  

Szilassy Tekla  

Integrity MRI Diagnosztikai és Gerincgyógyászati Központ  

CÉLKITŰZÉS: Tapasztalataink bemutatása egy számítógéppel vezérelt orvostechnikai eszközzel történő gerinc 
dekompresszióval a degeneratív gerincbetegségek kezelésében. rnMÓDSZER: Rendelőnkben kezelt betegek 
adatainak összegzése, trakciós kezelésben részesült betegeink eredményeinek bemutatása, legsikeresebb és 
legsikertelenebb esetünk leírása, MR képekkel illusztrálva. rnEREDMÉNYEK: Az elmúlt 15 hónapban 
rendelőnkben megjelent 300 beteg közül 38 esetben végeztük az ágyéki és 13 esetben a nyaki gerinc kúraszerű 
kezelését. A 20 alkalmas kezelés-sorozatot követően történő kontrollvizsgálaton 85%-ban javuló szubjektív 
panaszokat detektáltunk. A vártnál kisebb javulást hozó eseteket elemeztük. rnKÖVETKEZTETÉS: A trakciós 
eljárás hatékony kiegészítése a degeneratív gerincbetegségek konzervatív kezelésének. Eddigi tapasztalataink 
alapján megfelelő indikációban és megfelelő betegkiválasztással az eljárás eredményes. A passzív trakciós 
kezelés eredménye aktív gyógytornával fokozható és megtartható, a kúra alatt a hosszú és ismételt beteg-
terapeuta kapcsolat lehetőséget ad gerincbetegséggel kapcsolatos educatiora, mely a hosszabb távú 
eredményeket is javíthatják. rn  

 



 

A-0007  

Funkcionális, propriocepciós tréning válogatott birkózóknál  

Vadas Judit
1
, Molnár Szabolcs

2
, Bacskai Katalin

3
  

1. Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő; 
2. Szent János Kh, Budapest; 
3. Mátrai Gyógyintézet, Gyöngyös-Mátraháza 

CÉLKITŰZÉS: A Magyar férfi kötött- és szabadfogású válogatott immár második éve veszi igénybe gyógytornász 
jelenlétét és segítségét a Világversenyekre való felkészülés alatt, amelynek során egy sportágspecifikus 
funkcionális tréninget állítottunk össze propriocepciós elemekkel. Fő célunk az volt, hogy megelőzzük a 
sérüléseket, fejlesszük a koordinációs képességeket-, illetve az egyensúlyt, javítsuk az ízületek stabilizációját, 
hogy ezek által hatékonyabb teljesítményt tudjanak nyújtani. Fontos szempont továbbá az is, hogy az élsportban 
gyakran fordulnak elő sérülések, és ez alól sajnos a birkózás sem kivétel. Számos sérülésnek kitett testrészük 
mellett jelentős erőhatás éri a gerincüket, főként az ágyéki szakaszt. Célként tűztük ki komplex mozgásminták 
összeállítását, úgy, hogy a mozgássor elemei a hagyományos edzésbe integrálhatóak legyenek. 
MÓDSZER: A propriocepció, az ízületi helyzetérzés, fontos szerepet játszik az ízület stabilitásában, védelmében. 
A proprioceptív tréning feladata az egyensúlyi helyzetek fejlesztése. A dinamikus érzet visszacsatolja a 
neuromuszkuláris rendszer számára a mozgás irányát és nagyságát, a statikus elősegíti a test részterületeinek, 
térbeli helyzetének az érzékelését. A propriocepciós mozdulatokat, funkcionális edzéssel, esetünkben a 
birkózással hoztuk párhuzamba. A dobásokkal, emelésekkel, fordulásokkal tarkított edzések során a 
törzsizmoknak, ezen belül a mély hátizmoknak kiemelt szerepük van. Emeléseknél, fordulásoknál az erőt főként 
innen merítik a sportolók. A védekező pozícióba került sportolónak szintén erős törzsizomzatra van szüksége 
ahhoz, hogy szőnyegen tudjon maradni. Ezen szituációkban fokozott nyíróerők hatnak a gerincre és a 
porckorongokban megnő a nyomás. Az is nyilvánvaló, hogy a gerinc megfelelő működése és védelme érdekében 
több izomcsoport összehangolt munkájára van szükség. Ezért speciális, birkózásra jellemző mozdulatokat 
gyakoroltattunk különböző instabil felületeken, amely feladatok nagyon jól adaptálhatók sérülésből való 
visszatéréskor is. Ebben az időszakban a propriocepció fejlesztésére különösen nagy hangsúlyt kell fektetni, mert 
a proprioceptorok funkciót veszítenek és másodlagos sérülések is gyakrabban alakulhatnak ki. 
EREDMÉNYEK: A férfi birkózó válogatottnál alkalmazott funkcionális, proprioceptív tréning hasznosnak bizonyult; 
a válogatott birkózóknak javult az egyensúlya, koordinációja, stabilabbá váltak az edzéseken, mérkőzéseken. 
Ennek is köszönhető, hogy az elmúlt 3 Világversenyen (2013 VB, 2014 EB és VB) sportolóink rendkívül sikeresen 
szerepeltek (összesen 8 kötött és 3 szabadfogású érmes helyezés, köztük 3 aranyérem). Sajnos sérülések ennek 
ellenére előfordultak, de a korábbiakhoz képest a csapat eredményességét ez nem befolyásolta. Ugyanakkor 
mind a szakvezetés, mind a sportolók részéről pozitív volt a visszajelzés, hiszen újdonság volt számukra a 
propriocepciós tréning, illetve a gyakorlatsorok beépítése az edzésprogramba majd annak érmekben illetve 
sérülés szám csökkenésben is mérhető eredményessége. 
KÖVETKEZTETÉS: Érdemes hosszabb távon kialakítani egy olyan szemléletmódot, hogy a prevenciós 
gondolkodás még jobban elterjedjen elsősorban a sportolók mellett dolgozó edzők között. A funkcionális tréning 
bevonásával több izomcsoport erősítése lehetséges. Birkózóknál érdemes kiemelt figyelmet szentelni a gerincet 
stabilizáló gyakorlatokra. Tudjuk, hogy a sérülést megelőzni sokkal jobb „befektetés”, mint rehabilitálni a sérült 
sportolót. Tény, hogy az élsportban elvárt célok gyógytornászokkal szorosan együttműködve sokkal elérhetőbbé 
válnak. Jövőbeli elképzeléseink között szerepel az egyéni célzott gyakorlatok megvalósítása élversenyzők 
esetén, illetve a széles körű együttműködés kialakítása klubedzők, szövetségi kapitányok, birkózók és 
gyógytornászok között.  

 



 

A-0008  

Nagy trochanter fájdalom szindróma  

Ferenc Mária  

Országos Gerincgyógyászati Központ  

A nagy trochanter fájdalom szindróma ( Greater Trochanteric Pain Syndrome-GTPS) olyan kóros állapot, 
amelynek számos etiológiai forrása lehet, úgymint a régiót körülvevő specifikus miofaszciális rendellenességek, 
sérülések,különböző csípőizületi és spinális patológiák. 
Kiemelendő a GTPS differenciáldiagnosztikai jelentősége, hisz a regionális fájdalom szindrómát, éveken 
keresztül úgy említették, mint " Great Mimicker"( nagy utánzó). A szimptómák azonos módon, vagy legalábbis 
hasonlóképpen jelentkeznek a már jól ismert kórfolymatokban: a piriformis szindrómában, meralgia 
paresztetikában, a csípőizületi artrózisban, femoroacetabuláris impingement szindrómában, a femur 
stresszfrakturában, a lumboszakrális régióból eredő radikuláris és pszeudoradikuláris kórfolyamatokban, 
szakroiliakális,valamint az intraabdominális patológiákban is. 
Az említett rendellenességek vezető tünete a comb poszterolaterális részébe kisugárzó fájdalom. 
Előadásunkban ismertetjük az anatómiai viszonyokat, a klinikai sajátosságokat, a diagnosztikus 
megközelítéseket, a terápiás lehetőségeket, és kiemeljük a szindróma gerincgyógyászati differenciáldiagnosztikai 
jelentőségét.  

 



 

A-0009  

Our first experience of applications inhibitors of tumor necrosis factor alpha in patients with intervertebral disc 
hernias  

Simon Vasil, Seregi Andras, Simon Michael, Vajnagij Olga  

Ungvari nemzeti egyetem  

Our research presents the first experience of the use of inhibitors of tumor necrosis factor - alpha in the treatment 
of patients with herniated intervertebral discs. Subjects - 14 patients with herniated intervertebral discs at cervical 
and lumbar spine. Justified the use of drugs of biological therapies for patients with conservative treatment.  
Results of experimental studies have shown that the effect of drugs of inhibitors of tumor necrosis factor - alpha 
and proinflammatory cytokines will help to reduce the compression of the nerve endings due to the reduction of 
inflammation.  
Reduction of inflammation in the treatment of herniated discs accompanied by marked biological effect of the drug 
therapy on by inhibitors of tumor necrosis factor - alpha and proinflammatory cytokines, which reduces the 
amount of hernia. Due to this, there is only a mechanical component, ie, the most herniated disc. 
We prove that the drugs are potentially effective biological therapy for chronic hernias of intervertebral disks 
origin, are more related to inflammation and swelling of the tissues are ineffective or questionable for large 
sequestrated disc hernias of traumatic origin.  

 



 

A-0010  

Innováció a derékfájdalom kezelésében  

Éltes Péter Endre, Lazáry Áron, Varga Péter Pál  

Országos Gerincgyógyászati Központ, Budapest  

Bevezetés 
A derékfájdalom társadalmi probléma. Az élete folyamán az EU27 aktív lakosságának 25%-a szenved 
derékfájdalom miatt. A krónikus derékfájdalom prevalenciája 6 és 11% közt van, az éves direkt költsége 7000€ 
személyenként. Évente Euró milliárdokat költünk Európában a betegség kezelésére. 
 
Célkitűzés 
A MySpine konzorcium 2010-ben alakult nyolc Európai kutatóközpont részvételével. A MySpine projekt 
célkitűzése egy olyan klinikusok számára használható prediktív eszköz kifejlesztése, amely segítségével egyénre 
(betegre) szabottan történik a derékfájdalom kezelési stratégiájának kialakítása. A prediktív szimulációs platform 
segítségével a klinikus személyre, páciensre szabottan döntheti el, hogy a beteg a konzervatív vagy sebészi 
terápiából profitál a legtöbbet, rövid illetve hosszútávon. Sebészi kezelés esetén összehasonlítható a 
dekompressziós és a fúziós beavatkozás hatása. 
Módszer 
A MySpine projekt tudományos vizsgáló módszerének az alapja a végeselem-analízis. A végeselem-analízis 
(Finite Element Analysis – FEA) numerikus módszer parciális differenciálegyenletek közelítő megoldására, amely 
lehetővé teszi valós fizikai problémák közelítő megoldásának számítását. A számítások alapelve, hogy a fizikai 
objektumok térbeli modelljeit véges sok alkotóelemből álló hálókkal reprezentáljuk, majd e hálók felületein 
különféle fizikai kényszereket, úgynevezett peremfeltételeket írunk elő. A végeselem-analízist az 1950-es évek 
óta alkalmazzák a legkülönfélébb problémák modellezésére. Leggyakoribb alkalmazását az építészetben, autó- 
és gépiparban találjuk. A módszer használata több évtizedes múltra tekint vissza a medicinában. Kiterjedten 
alkalmazzák alapkutatásokban, orvosi implantátumok fejlesztésénél. Személyi számítógépek segítségével csak 
alap, egyszerűsített végeselem problémák modellezhetők. Komplex problémák modellezéséhez nagy 
teljesítményű "szuper" számítógépekre van szükség. A kórházakban ez nem elérhető. Gazdasági szempontból 
nincs racionalitása egy ilyen berendezés működtetésének. A MySpine több európai klinikai kutatási projekttel 
együtt csatlakozott a VPH-Share Európai Uniós Projekthez. A VPH-Share lehetővé teszi, hogy a klinikus egy 
egyszerű személyi számítógép segítségével csatlakozhasson nagy teljesítményű számítógépre, és ott a saját 
kutatásához szükséges modellezéseket, szimulációkat elvégezhesse 
Eredmények 
A projekt során a beteg lumbális gerincének biomechanikai, mechano-biológia változásainak vizsgálata és 
modellezése zajlott. Betegekről készült képalkotók (CT,MR), fizikális vizsgálat és kérdőívek segítségével nyert 
információk képezik a modellezési folyamat alapját. Sikerült olyan munkafolyamatot kialakítani ami a klinikus 
számára felhasználóbarát, nem igényel speciális biomérnöki ismereteket. A MySpine platform egyszerű személyi 
számítógépről is vezérelhető internetkapcsolat segítségével. A munkafolyamat során létrejövő lumbális gerinc 
véges-elem modell geometriája beteg specifikus. A modell peremfeltételei egyénre szabottak, a beteg morfológiai 
viszonyainak megfelelőek. A numerikus szimuláció eredményeként meghatározhatók a porckorongokban fellépő 
feszültségeloszlások különböző terhelési viszonyok hatására, csont denzitásnak megfelelő anyagi jellemzők 
változása 2 éves kezelési periódus alatt, egy szintes stabilizáló gerincműtét esetén az implantátumban ébredő 
feszültségek a különböző terhelési folyamatoknak megfelelően. 
Következtetés 
A MySpine Európai Uniós Projekt keretében megvalosult szimulációs platform áttörő sikert ért el a végeselem-
analizis tudományos módszernek a mindennapi klinikumban történő integrációja terén. A platform további 
fejlesztése jelenleg is zajlik. Az implantátum fejlesztésben érdekelt kutató csoportok, vállalatok nagy érdeklődést 
mutatnak a MySpine iránt. Előreláthatóan a jövőben várható, hogy a felhasználói kör nem csak klinikusokra 
korlátozódik 

 



 

A-0011  

A brachyury szerepe a chordoma onkogenezisében  
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Bevezetés: 
A chordoma a leggyakrabban előforduló gerinc eredetű malignus tumor, ahol a betegek átlagos túlélése 6-10 év. 
A betegség nem műtéti kezelésének korlátozottsága miatt – jelen ismereteink szerint – a radikális műtéti tumor 
rezekció biztosítja a legjobb prognózist, de a lokális recidíva arány ilyen esetekben is 40-70%. A tumor 
molekuláris onkogenezise döntő részletekben ismeretlen. A brachyury egy transzkripciós faktor, mely a chordoma 
patogenézisében játszhat szerepet. A brachyury (T) génben található rs2305089 pontmutációs polimorfizmus „A” 
alléljának előfordulását halmozottnak találták chordomás betegekben. Kutatásunk célja a polimorfizmus és a 
brachyury szöveti expressziójának illetve a túléléssel való kapcsolatának vizsgálata volt.  
 
Anyag és módszer: 
Multicentrikus vizsgálatunkban összesen 82 kórszövettanilag igazolt, műtétileg kezelt chordomában szenvedő 
beteget vontunk be, öt gerincsebészeti központból. Minden chordomás eset paraffinba ágyazott tumormintájából 
DNS-t izoláltunk, melyekből a brachyury gént polimeráz-láncreakció segítségével amplifikáltuk, majd Sanger-féle 
szekvenálási módszerrel meghatároztuk a nukleotid sorrendet. Immunhisztokémiai, szemikvantitatív módszerrel 
határoztuk meg a brachyury expresszióját. Az eredményeket összevetettük a mortalitási adatokkal. 
 
Eredmények: 
A polimorfizmus „A” allélját 74 beteg hordozta. A vizsgálati populációban nem volt különbség a nem, életkor, 
lakhely, etnicitás illetve a klinikai szubtípusok és a genotípus között. Azok esetekben, ahol az „A” allélt nem 
hordozták a betegek (GG homozigóták), a túlélés szignifikánsan rosszabb volt (p=0.003).  
 
Következtetések: 
Vizsgálatunkkal a chordoma biológiájában a brachyury molekuláris genetikai szerepének újabb bizonyítékát 
szolgáltattuk. A genetikailag meghatározott, rosszabb prognózisú betegcsoportban agresszívabb, kombinált 
terápiás protokoll indikálása lehet megalapozott. A molekuláris biológiai kutatások eredményei közelebb vihetnek, 
hatékony, célzott nem műtéti terápiás opciók kifejlesztéséhez. 
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A szöveti citokin mintázat összefüggése a tünetek fennállásának idejével ágyéki porckorongsérvben  
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Bevezetés 
Az ágyéki porckorongsérv miatt kialakuló isiász gyakori megbetegedés. Az ideggyöki fájdalom kialakulásában 
fontos szerepet játszanak mechanikai és molekuláris biológiai (gyulladásos) tényezők egyaránt. A betegség első 
heteiben nem ritka a spontán fájdalomenyhülés, azonban az esetek többségében a fennálló (vagy visszatérő) 
mozgáskorlátozottságot okozó lesugárzó fájdalom miatt gyakran indokolttá válik a műtéti megoldás. Az isiász 
lefolyását befolyásoló molekuláris biológiai tényezők nagyrészt ismeretlenek. 
Célkitűzés: 
Kutatásunk célja volt vizsgálni egyes citokinek fehérje és mRNS szöveti exresszióját ágyéki porckorongsérv 
esetében. 
Anyag és módszer: 
Huszonnégy mikrodiszcektomián átesett beteget vontunk be a vizsgálatba. A sérveltávolító műtét során nyert 
szekvesztrált porckorong szövet mintákat használtuk fel a vizsgálatban. A szöveti citokinexpressziót Humán 
Citokin Array Panel (R&D Systems) és TaqMan génexpressziós panelek segítségével vizsgáltuk, hogy 
meghatározzuk különböző citokinek fehérje (N=12) és mRNS (N=12) expressziós profiljait. A citokin expressziós 
szintet a tünetek kialakulásának idejével összefüggésben is mértük („akut”: kevesebb, mint 6 hetes tünettan, 
„krónikus”: több mint három hónapja fennálló panaszok). Non-parametrikus statisztikai vizsgálatok segítségével 
különítettük el a fehérje és mRNS expresszió közötti különbségeket. A legkevesebb 1.5-szeres expressziós 
különbséget, illetve a p<0.05 értéket szignifikáns eredményként kezeltük. 
Eredmények: 
Az IL-6, IL-8 és GRO-a szignifikánsan magasabb expressziót mutattak az akut ischialgia esetében. A RANTES, 
IFN-g és G-CSF fehérjék szignifikánsan magasabb szintjét mértük krónikus porckorongsérvesedésben szenvedő 
egyéneknél. 
Következtetések: 
Akut és krónikus porckorongsérv esetében a szöveti citokin profil különbözik. Ez a változás a gyulladásos 
folyamat kronicizálódásával és a klinikai állapot következményes változásaival hozható összefüggésbe. 
Molekuláris biológiai megközelítésben a gyulladásos válasz vizsgálata új kezelési sémák kialakítását 
eredményezheti a porckorongsérv által okozott isiász jövőbeli konzervatív kezelése során. 
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Minimálisan invazív és hagyományos transzforaminális lumbális fúzión átesett betegek posztoperatív 
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Problémafelvetés: A spondylolisthesis minimálisan invazív transzforaminális lumbális fúziója (MIS TLIF) még 
viszonylag új sebészeti beavatkozásnak számít, így kevés információval rendelkezünk a műtéten átesett betegek 
posztoperatív állapotáról. Kutatások igazolják, hogy MIS TLIF alkalmazása esetén gyorsabb a posztoperatív 
rehabilitáció, kisebb a betegek fájdalma, mint hagyományos (nyitott) transzforaminális lumbális fúzió (nyitott TLIF) 
esetén.  
Vizsgálati cél: A MIS TLIF és a nyitott TLIF beavatkozás összehasonlítása a két csoportban kapott posztoperatív 
eredmények alapján, mely magában foglalja a fizikális állapot, a járás, a fájdalom, a lumbális motoros kontroll, a 
lumbális gerinc mozgástartomány, és ezáltal a két műtéti technika eredményességének vizsgálatát.  
Vizsgálati anyag: Összesen 19 lumbális spondylolisthesissel rendelkező beteg vett részt a 2014. február és 
október között történő felmérésben (13 nő, 6 férfi). A betegek átlagéletkora 54 (35-71) év volt. 11 betegnél MIS 
TLIF egy szegmentes gerincrögzítést, 8 betegnél nyitott TLIF egy szegmentes gerincrögzítést alkalmaztak. 
A felméréseket a PTE KK Idegsebészeti Klinikán és a PTE KK Ortopédiai Klinikán végeztük. A kutatásba történő 
beválasztás kritériuma a szövődménymentes műtét és posztoperatív szak, kizárási kritériuma az egyéb súlyos 
mozgásszervi és belgyógyászati betegség volt. 
Vizsgálati módszer: A betegek vizsgálata a preoperatív időszakban, valamint a posztoperatív 1. napon, 3. napon, 
6. napon, 6. héten és 12. héten történt. A járás vizsgálata kiterjedt a lépéshossz, a lépésszélesség és a 
gyorsaság vizsgálatára. A járás gyorsaságának vizsgálata Timed Up and Go teszt, a derékfájdalom és a 
kisugárzó lábfájdalom mérése 100 pontos Vizuál Analóg Skála, a lumbális motoros kontroll vizsgálata Sitting 
Forward Lean (SFL) teszt, a lumbális gerinc mozgástartománya Schober II. jel alkalmazásával történt.  
Statisztikai elemzés módszere: Levene-féle F-próba, t-próba 
Eredmények: A MIS TLIF és a nyitott TLIF posztoperatív rehabilitációs időszakában a posztoperatív 1. és 3. 
napon szignifikáns különbség nem tapasztalható. A posztoperatív 6. napon szignifikánsan jobb értékeket kaptunk 
a MIS TLIF műtéten átesett betegeknél a lumbális gerinc flexió (p=0,002), a kisugárzó lábfájdalom (p=0,016) és a 
lépéshossz (p=0,045) vizsgálatakor. A posztoperatív 6. héten a MIS TLIF műtéten átesett betegeknél 
szignifikánsan kisebb a derékfájdalom (p=0,036) és a kisugárzó lábfájdalom (p<0,001), mint a nyitott TLIF 
műtéten átesett betegeknél. A MIS TLIF műtéten átesett betegeknél szignifikánsan kisebb a posztoperatív 12. 
héten a derékfájdalom (p=0,036), mint a nyitott TLIF műtéten átesett betegeknél.  
Nem találtunk szignifikáns eltérést a két csoport összehasonlításakor a lépésszélesség, a járás gyorsasága, a 
lumbális motoros kontroll és a lumbális gerinc extenziójának vizsgálatakor.  
Következtetések: A két csoport posztoperatív időszakának összehasonlításakor több paraméterben szignifikáns 
eltérést találtunk, így két külön rehabilitációs mozgásprogram kidolgozása indokolt. 
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Lumbalis degeneratív gerincműtét utáni sebfertőzés hatása a hosszú távú terápiás kimenetelre  
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BEVEZETÉS 
A műtéti területen kialakult sebfertőzés komoly postoperatív szövődménynek számít. Mind a fertőzésre 
hajlamosító tényezőkről, mind a szakma szabályai szerint kezelt esetek hosszú távú terápiás következményeiről 
keveset tudunk.  
CÉLKITŰZÉS 
Vizsgálatunk célkitűzése a sebfertőzésre hajlamosító tényezők feltárása volt degeneratív lumbalis patológia miatt 
gerincműtéten átesett betegek kohortján, továbbá a fertőzésnek a hosszú távú terápiás kimenetelre gyakorolt 
hatását elemeztük. Eredményeink megbízhatóságát egy prospektív validációs kohorton teszteltük. 
BETEGEK ÉS MÓDSZEREK 
Ezerharminc (N=1030) beteget vontunk be vizsgálatunkba. Minden beteg egy- vagy kétszintes decompressio 
vagy stabilizációs lumbalis gerincműtéten esett át. A vizsgálati alanyok önkitöltős egészségi állapotot felmérő 
kérdőívcsomagot töltöttek ki – Oswestry Disability Index (ODI), Core Outcome Measurement Index (COMI), Zung 
Depression Scale (ZDS) és Modified Somatic Perception Questionnaire (MSPQ) – valamint fájdalom mértékét 
becsülő Vizuális Analóg Skálát műtét előtt, illetve műtét után minimum kettő évvel. A sebfertőzést a legfrissebb 
CDC (Centers for Disease Control and Prevention) irányelvei alapján definiáltuk, és a betegek ellátása a szakma 
szabályai szerint, valamint a Magyar Ortopéd Társaság és Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai 
Társaság ajánlásait is figyelembe véve történtek. Klinikai alapadatok, társbetegségek, fájdalom és műtéti adatok 
hatását vizsgáltuk a sebfertőzés hatására egy- és többváltozós regressziós modellek segítségével. A végső 
többváltozós regressziós modell diszkriminatív képességét (c-index) ROC analízis révén vizsgáltuk. A vizsgálati 
kohort tagjai 5 fokú skálán értékelték a műtét utáni 2 éves a terápiás eredményt, amely alapján két csoportba 
kategorizáltuk őket (jó és rossz eredmény), és ennek segítségével vizsgáltuk a sebfertőzés hatását a terápiás 
kimenetelre. Statisztikai analíziseinkhez SPSS 20.0 statisztika programcsomagot használtunk, és p<0,05 
eredményt fogadtunk el szignifikánsnak.  
EREDMÉNYEK 
A sebfertőzés incidenciája a teszt kohortban 3,5%-nak adódott, és 3,9%-nak a validációs kohortban. A 
szignifikáns (p<0,001) végső többváltozós regressziós modellben az életkor, testtömeg index mellett diabétesz, 
ischaemiás szívbetegség, arrhytmia, májbetegség és autoimmun megbetegedés szerepeltek. A model c-indexe 
0,71 volt, amely jó diszkrimináló képességet jelent és amelyet a független validációs kohorton végzett vizsgálat is 
megerősített (c=0,72). Nem találtunk szignifikáns különbséget az önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek 
eredményeiben sebfertőzésen átesettek és azt el nem szenvedők között (fájdalom: p=0,42, ODI: p=0,79, COMI: 
p=0,79). Az index műtét végső eredményét nem befolyásolta a postoperatív sebfertőzés esetleges jelenléte a 
kórtörténetben (Chi-négyzet=3,35, df=1, p=0,067). 
KÖVETKEZTETÉS 
Nem találtunk szignifikáns különbséget a sebfertőzés incidenciájában lumbalis degeneratív patológia miatt egy- 
és kétszintes decompressio és stabilizációs műtéten átesett betegek körében. Sebfertőzésre hajlamosító 
tényezőknek adódtak vizsgálati kohortunkban a magasabb életkor, nagyobb tesettömeg index, és bizonyos 
társbetegségeknek a jelenléte. Sebfertőzést elszenvedő és a szakma szabályai szerint kezelt betegek hosszú 
távú terápiás eredményeit vizsgálva nem találtunk szignifikáns különbséget a fertőzést el nem szenvedő 
betegekéhez képest. Sebfertőzés kialakulását becsülő modellünket egy független prospektív kohorton teszteltük.  
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BEVEZETÉS 
Önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek (PROMs: patient reported outcome measurements) használatának a 
jelentőségéről a gerincgyógyászatban, különösen a lumbalis degeneratív megbetegedések esetén már számos 
közlemény jelent meg korábban. A fő klinikometriai paraméterek közül az érzékenységi vizsgálat során a kérdőív 
diszkriminatív képességéről kapunk visszajelzést, hogy milyen mértékben képes a jó és rossz terápiás 
eredmények között különbséget tenni. A szakirodalomban mostanáig csak nagyon kevés közlemény található a 
nyaki gerinc állapotfelmérő kérdőívek érzékenységi vizsgálatáról.  
CÉLKITŰZÉS 
Vizsgálatunk célkitűzése volt, hogy egy prospektív klinikai kohort segítségével teszteljük három, a rutin nyaki 
gerincgyógyászatban is használt, magyar nyelvre már validált PROM-ok érzékenységét.  
BETEGEK ÉS MÓDSZEREK 
Kutatásunkba százharminc nyaki degeneratív patológia miatt kezelt beteget vontunk be. A vizsgálati kohort 
minden alanya kitöltötte a Neck Disability Index (NDI), Neck Pain and Disability Scale (NPAD) és Core Outcome 
Measures Index for Neck (COMI) magyar nyelvre adaptált verzióját. A teszt – újratesztelés metódus során 
vizsgáltuk a kérdőívek validitását és megbízhatóságát. A kutatásban résztvevők a kezelés előtt, illetve terápia 
után (műtéti, vagy nem műtéti) 3 hónappal ismételten kitöltötték a kérdőívet. Kettő különböző, ötfokú skála 
segítségével kérdeztük a vizsgálati alanyokat a terápiás kimenetelről és ez alapján két csoportba soroltuk őket (jó 
és rossz eredmény). ROC (receiver operating characteristics) analízis révén teszteltük a kérdőívek disztingváló 
képességét (c-index). Statisztikai analíziseinkhez SPSS 20.0 statisztika programcsomagot használtunk, és 
p<0,05 eredményt fogadtunk el szignifikánsnak.  
EREDMÉNYEK 
A három PROM-ok nagyon jó korrelációt mutatott a fájdalommal (r=0,65; 0,73 és 0,79 volt NDI, NPAD és COMI 
esetén). A megbízhatósági együttható (ICC: intraclass correlation coefficient) a megbízhatósági vizsgálatok során 
mindhárom PROM-ok esetén magasnak adódott (ICC=0,90; 0,85 és 0.89 volt NDI, NPAD és COMI esetén) és a 
többi klinikometriai paraméterek is hasonlóan jó megbízhatóságot és validitást mutatott a kutatás teszt – 
újratesztelés metódusa során. A terápia eredményességével kapcsolatban a c-index 0,66; 0,76 és 0,65 volt az 
NDI, NPAD és COMI esetén. Amennyiben betegeinket a nyaki gerincének egészségi állapotával kapcsolatban 
kérdeztük, a c-index a három PROM-ok esetén a következő módon alakult: 0,74; 0,85 és 0,68 volt NDI, NPAD és 
COMI esetén.  
KÖVETKEZTETÉS 
Az NDI, NPAD és COMI magyar nyelvű verziói validnak és megbízható állapot specifikus mérőeszközöknek 
bizonyultak vizsgálatunk során. A három PROM-ok diszkriminatív képessége a jó és rossz terápiás eredmény 
között is hasonlóan jónak bizonyult, különösen az NPAD esetén, ahol is szignifikánsan jobb érzékenységi 
dimenziót tapasztaltunk a másik kettő PROM-okhoz képest. Vizsgálati eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy 
az állapot specifikus PROM-ok használata a nyaki gerincgyógyászatban különösen előnyös, ugyanakkor 
bizonyos PROM-ok klinikometriai dimenziói eltérőek lehetnek. Azonban további tanulmányok szükségesek a 
különbözők állapotok és kezelések közötti lehetséges különbségek feltárására. 

 



 

A-0016  

Gyermekek sagittalis síkú gerincgörbületének felmérése ultrahang-alapú mozgásvizsgáló eszközzel  

Rudner Ervin 
1
, Kovács Attila 

2
, Kiss Rita M. 

3
  

1
 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Ortopédiai Osztály; 

2
 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Reumatológia Osztály; 

3
 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék, 

Biomechanikai Kooperációs Kutatóközpont 

Bevezetés  
A célkitűzésünk iskoláskorú gyermekek sagittalis síkú gerincvizsgálata volt alternatív vizsgáló módszerrel. Az 
után követéses vizsgálat során 4 évig félévente végeztünk vizsgálatokat. A résztvevőket őt diagnózis csoportba 
soroltuk. Jelenleg az egészséges, a hanyag tartású és a lúdtalpas gyermekek gerincvizsgálati adatait mutatjuk 
be. 
 
Anyag és módszer 
Az eredmények értékelése egészségeseknél 530, hanyag tartásúaknál 394, és lúdtalpasoknál 332 mérési adat 
feldolgozásán alapszik. A gyermekek 6 és 15 év közöttiek voltak. A gerinc alakját egyenes, természetes állás 
közben ultrahang-alapú, Zebris CMS-HS mozgásvizsgáló rendszerrel vizsgáltuk. Meghatároztuk a Kyphosis, a 
Lordosis, a Törzs dőlés és a Lateralis dőlés mértékét. 
 
Eredmények  
Mindhárom diagnózis csoportban a nemek és korosztály szerinti bontás során nagy szórások találtunk különösen 
Kyphosis, és a Lordosis értékekben. Emiatt korosztályoktól függetlenül magasság csoportokat alakítottunk ki 120 
cm és 180 cm között 5 cm-enként. Fiúk és lányok között adott diagnózison belül nem volt szoros korreláció. A 
hanyag testtartású és a lúdtalpas csoportot összevetve az egészségesekkel, csak néhány magasság csoportban 
volt szignifikáns különbség. 
 
Következtetések  
Az elvégzett vizsgálatok egyrészt rávilágítottak arra, hogy egészségesnek vélt gyermekek esetén is előfordulnak 
olyan tartási rendellenességek, amelyek fő jellegzetessége, hogy ebben a korban még nem okoznak panaszt, de 
a későbbiekben számos reumatológia és ortopédiai kórkép alapjául szolgálhatnak. A nagyszámú vizsgálatok 
alapján sikerült egy új referencia tartományt létrehozni, amely eltér az eddigi értékektől. 

 



 

A-0017  

Ventrális C1-C2 transzartikuláris fixáció kombinált C.I-C.II töréseknél  

Demeter Béla, Sallai Zsolt, Székely Ádám  

B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Idegsebészeti Osztály  

Bevezető: A legtöbb kombinált C.I-C.II törés poteciálisan életet veszélyeztető állapotot jelent, ezért valamilyen 
formában rögzítést igényelnek. Diszlokáció nélküli törések, ahol szalagsérülés nem áll fenn külső ortézis 
elégséges lehet. Súlyosabb esetekben HALO rögzítés válhat szükségessé. Bizonyos törés típusok viszont műtéti 
megoldást igényelnek. Több C.I-C.II. fixációs technika ismert, többsége dorsalis, sokkal kevesebb ventralis 
megközelítéssel. Osztályunkon 2008 óta alkalmazzuk a ventrális C.I-C.II transzartikuláris fixációt. 
Módszer: Retrospektive tekintettük át az eltelt időszakban operált 10 beteg adatait. Egy eset kivételével minden 
esetben kombinált ataltoaxiális instabiltással járó C.I-C.II törést operáltunk. Diszlokációval járó dens törések 
esetében intraoperatív Crutchfield extenziót alaklamaztunk. A rögzítést biplanáris képerősítő ellenörzés mellett 
kaunált csavar technikával végeztük. 
Eredmények: Posztoperatív ellenörzést CT vizsgálat formájában végeztük. Csavar malpoziciót vagy artéria 
vertebralis sérülés nem fordult elő. A betegek mobilizációja 1. napon Miami nyakrögzítőben történt. Késői 
kontrolok során csavar törést nem észleltünk. 
Konklúzió: Az elülső C.I-C.II transzartikuláris csavaros fixáció egy biztonságos műtéti opció kombinált C.I-C.II 
töréseknél, főleg ha dens töréssel járnak együtt. Korai mobilizálás és gyors rehabilitáció lehetséges.  

 



 

A-0018  

A Magyar Gerincgyógyászati Társaság prevenciós programja: helyzetjelentés  

Somhegyi Annamária  

Országos Gerincgyógyászati Központ  

A mozgásszegény, ülő életmód már a gyermek- és fiatalkorban is általános, s ennek hatására a gyermekek és 
fiatalok kb. felének-kétharmadának tartáshibája van: az izomegyensúly felborulása, majd a gerinc túlterhelt 
képletei miatt pedig felnőttkorukban a gerinc porckopásos betegsége következhet be. Ennek ellenszereként 
mindennapi iskolai testnevelésre és abban egy speciális tartásjavító torna rendszeres végzésére van szükség. 
Ezeket a célokat tűzte ki maga elé a Magyar Gerincgyógyászati Társaság (MGT), amikor 1995-ben elindította 
prevenciós programját. A legújabb idevonatkozó nemzetközi szakirodalom is alátámasztja a kitűzött célok 
helyességét, erről a Népegészségügy c. szakmai folyóirat hasábjain számoltunk be 2014. áprilisban. Az 
Országos Gerincgyógyászati Központ 1995 óta folyamatosan biztosítja a MGT prevenciós programjának hátterét. 
Eddigi eredmények: 
A speciális mozgásanyag bekerült a Nemzeti Alaptantervbe, a testnevelési kerettantervekbe, a képesítési 
követelmények közé, valamint a Népegészségügyi Program célkitűzései és akciói közé is. A tartásjavító tornát 
2004. januárig összesen 3715 oktatási intézményben dolgozó 7772 testneveléssel foglalkozó pedagógus ismerte 
meg. 2 tudományos vizsgálattal is bizonyítottuk a speciális tartásjavító torna hatékonyságát a testnevelésben.  
A mindennapi testnevelést a 2011. decemberben elfogadott köznevelési törvény előírta és 2012. szeptemberben 
a fokozatos bevezetés megkezdődött és végre újra kiépül az 1985-ben megszüntetett szakmai ellenőrzés (a 
tantárgy-gondozás és a tanfelügyelet).  
További feladatok: 
Megoldást kell találnunk arra, hogy a testnevelők a speciális mozgásanyagot EU-forrásból finanszírozott 
pedagógus-továbbképzésben tanulhassák meg, valamint a testnevelők alapképzését is úgy kell módosíttatnunk, 
hogy ezentúl minden leendő testnevelő már az alapképzés részeként jól elsajátítsa.  
A mindennapi testnevelés valóban hatékony, vagyis az egészségfejlesztési kritériumokat teljesítő működéséhez 
az egészségügynek még sok tennivalója van: államigazgatási egyeztetések szükségesek az érintett ágazatok 
közt (egészségügy, köznevelés, sport), valamint a népegészségügy intézményrendszerének alkalmassá kell 
válnia a nyomon követésre. 
Az itt összefoglalt tennivalók eredményes elvégzését segíti, hogy az egészségügyi államtitkárság ezeket végre 
fontosnak tartja, és a MGT elnökének 2014. októberben meghatalmazást adott az államtitkárság nevében történő 
eljárásra.  

 



 

A-0019  

A pszichoedukáció szerepe a gerincbetegségekből való gyógyulásban  

Harkai Viktória 
1
, Császár Noémi 

1
, Bagdi Petra 

1
, Bolczár Szabolcs 

1
, Mezei Ágnes 

1
, Pataki Natália 

2
, Stoll 

Dániel 
1
, Varga Péter Pál 

1
  

1
 Országos Gerincgyógyászati Központ, Budapest 

2
 Pszichoszomatikus Ambulancia Kft., Budapest  

Előadásunkban röviden bemutatjuk a pszichoedukáció, mint fontos pszichológiai módszer szerepét a 
gerincbetegségekből való gyógyulás során. A módszer technikai elemeit és hatékonyságát irodalomkutatásunk 
eredményeként ismertetjük. Mivel a gerincbetegségek gyakran, a krónikus fájdalom pedig minden esetben 
életmód-betegség, a gyógyuláshoz elengedhetetlen a betegek aktív és tudatos részvétele. A pszichoedukáció 
olyan professzionális információ-átadó módszer, melynek célja a páciensek betegségükkel, gyógykezelésükkel és 
képességeikkel kapcsolatos ismereteik bővítése. Kiegészítő módszer, mely a gyógyszeres és pszichoterápiás 
kezelés mellett nagy hatékonyságúnak bizonyult számos pszichiátriai zavar, daganatos, neurológiai 
megbetegedések és a krónikus fájdalom kezelésében is. Legfőbb előnye, hogy jelentősen csökkenti a betegek és 
a hozzátartozók információ-hiányból és bizonytalanságból származó szorongását, felszínre hozza az irreális 
félelmeket és elvárásokat. Előadásunkban kitérünk az Országos Gerincgyógyászati Központban alkalmazott 
csoportos pszichoedukáció gyakorlatára is.  

 



 

A-0020  

Instrumentált gerincsebészeti beavatkozások szeptikus szövődményeinek ellátása és utánkövetése 
intézetünkben  

Bogyó Csaba, Tunyogi-Csapó Miklós, Pavlovics Gábor, Márkus István  

PTE KK Mozgásszervi Sebészeti Intézet Ortopédiai Klinika; PTE KK Sebészeti Klinika  

Célkitűzés: A PTE MSI Ortopédiai Klinika gerincsebészeti tevékenységének 2012-2014 időszakban történő 
felmérése a postoperatív infectiók gyakoriságának jelentkezése szempontjából illetve a jelenleg alkalmazott 
kezelési protokoll hatásosságának vizsgálata. 
Módszer: A szerzők retrospectiven 134 degeneratív gerincpathológia miatt végzett instrumentált fúzió és 155 
scoliosis korrekciós spondylodesisének (2012.január-2014.május) beteganyagát tekintették át a postoperatív 
infectiók incidenciájának felmérése ill. a Klinika által 2012 óta bevezetett vákuum asszisztált sebkezelés 
eredményességének vizsgálata céljából.  
Eredmények: A degeneratív betegcsoportban postoperatív mély infectio 4 esetben lépett fel, felületes sebfertőzés 
1 esetben jelentkezett. A scoliosis miatt operált betegcsoportban mély infectio nem lépett fel, felületes 
sebgyógyulási zavart 2 esetben észleltünk. Az infectio tüneteinek megjelenése a műtétet követő átlag 4. napon 
történt. A sebváladékból leggyakrabban kitenyésztett kórokozó a Staphylococcus aureus volt (3 esetben), 1 
esetben Staphylococcus coag. neg ill. 1 esetben Proteus mirabilis került tenyésztésre, 2 esetben kórokozót nem 
sikerült kitenyészteni. A kezelés során 1 esetben a beteg exitált, a többi beteg min. 7 hónappal a kezelés 
befejezése után infectio mentes volt. A mély infectiók esetén 2 esetben a vákuum asszisztált sebkezelés után 
késői sebzárás történt, 1 esetben reverz latissimus dorsi izomlebeny elforgatását követően zártuk a sebet, 1 
esetben a kezelés a beteg exitusa következtében megszakadt. 
Következtetés: A PTE MSI Ortopédiai Klinika gerincsebészeti tevékenységében jelentkezett szeptikus 
szövődmények száma a nemzetközi irodalomban publikált eredményekhez hasonló. A Klinikán jelenleg 
alkalmazott kezelési protokoll (a fertőzött seb operatív debridementje, vákuum asszisztált sebkezelés, késői 
sebzárás, kezdeti célzott, intravénás antibiotikum kezelést követő per os antibiotikus kezelés, illetve az 
instrumentáció megtartása a fertőzött sebben) alkalmas a gerincműtétek után fellépő infectiók kezelésére. 

 



 

A-0021  

Minimál invazív gerincsebészeti technika alkalmazása, degeneratív és traumás estekben: esetbemutatások, első 
tapasztalataink.  

Schwarcz Attila, Kasó Gábor, Büki András, Dóczi Tamás  

Pécsi Tudomány Egyetem Idegsebészeti Klinika  

Egyre nyilvánvalóbb, hogy paradigma váltás következett be a gerincsebészetben, a minimál invazív technikák 
alkalmazásával. A minimál invazív technika több előnye már bizonyított a nyitott technikához képest: jóval kisebb 
vérvesztés, gerinc izomzat intergitásának megőrzése, rövidebb hospitalizáció, korai mobilizáció, csökkent 
fájdalom szint, kisebb gennyedési kockázat. Hosszú távú eredmények is remélhetőleg jobbak lesznek a gerinc 
izomzat integritásának megőrzése által. A minimál invazív technika hátrányai: hosszabb tanulási periódus (gerinc 
mikroanatómia), mikrosebészeti technika megtanulása, speciális műszerek szükségessége (pl.: mikroszkóp, 
bajonett műszerek), hosszabb képerősítő idő, azaz nagyobb sugárdózis. 
 
A két évvel ezelőtt elindított minimál invazív gerinc sebészeti eljárások rutin beavatkozásokká váltak, lumbális 
csigolya instabilitás, spondylolisis – spondylolisthesis, lumbalis gerinc trauma területén. A technikai tudás tovább 
gyarapításával a minimál invazív gerincsebészeti beavatkozások indikációját bővíteni tudtuk. A fent említett rutin 
beavatkozások mellett, high grade spondylolisthesist, thoracalis gerinc traumát, több szegmentumot érintő 
lumbalis degeneratív elváltozásokat is sikerrel tudtunk minimál invazív technikával kezelni. A thoracalis gerinc 
traumás esetekben akár 5 szegmentumos (12 csavar) transpedicularis csavaros rudas rögzítés is kivitelezhető 
még a felső thoracalis szakaszon is, például Th.I. csigolyától indulva. A trauma következtében létrejövő 
pathológiás szegmentalis angulatio is könnyen korrigálható percutan módon. A percutan hosszú fixációk 
alkalmazása lehetőséget teremt még komplexebb patológiás gerinc elváltozások (pl. degeneratív scoliosis) 
minimál invazív sebészeti ellátására.  
 
Összefoglalva, a minimál invaziv technika egyértelműen előnyösebbnek látszik a nagy feltárásokkal, nyílt 
műtétekkel szemben. A jóval kisebb vérvesztés, gennyedési kockázat, rövidebb műtéti idő miatt polytraumatizált 
vagy idősebb betegek kisebb rizikóval operálhatók, a felépülési időszak egyértelműen rövidebb. 

 



 

A-0022  

Degeneratív gerincbetegek instrumentált műtéteinek után követése Pécsett – Idegsebészet  

Schwarcz Attila, Nagy Máté, Berta Balázs, Kasó Gábor, Stefanits János, Dóczi Tamás, Büki András  

Pécsi Tudomány Egyetem Idegsebészeti Klinika  

Instrumentált fúziók száma az elmúlt évtizedekben több száz százalékos növekedést mutat. Az ilyen nagy 
mértékű növekedés számos kérdést vet fel. Például mennyire hatásos a műtét? Milyen a műtétek hosszabb távú 
fájdalomcsillapító effektusa? Pécsett a degeneratív gerincbetegség miatt instrumentált esetek szisztematikus 
nyomon követése még nem történt meg. 
 
Telefonon 65 beteget tudtunk elérni és az állapotukat telefonos kérdőív segítségével felmérni. A  
betegek után követése a 2012. január. 1- 2014. Május.31 –ig tartó időszakot ölelte fel. 
 
A betegek 86%-a alávetné magát újból a műtétnek. Az ágyéki szegment fúziós műtét leginkább a lábfájdalmat 
csillapította, derékfájdalomra kevéssé volt hatásos. A minimál invazív fúziók minden szempontból előnyösebb 
eredményt mutattak a nyílt feltárásokhoz képest, azonban az alacsony esetszám miatt a különbség nem 
szignifikáns.  
 
A felmérés eredményeként a PTE Idegsebészeti Klinika ambulanciáján megjelenő betegeknek konkrét saját 
adatokkal tudunk szolgálni a fúziós műtétek kimenetelét illetően. A minimál invazív technika egyértelműen 
előnyösebbnek tűnik a nyílt feltárásokhoz képest, ha az akut szakban jelentkező előnyöket is figyelembe vesszük. 

 



 

A-0023  

Gerincbetegek pszichodiagnosztikája  

Stoll Dániel Péter, Császár-Nagy Noémi, Bagdi Petra, Harkai Viktória  

Országos Gerincgyógyászati Központ  

CÉLKITŰZÉS: az előadás célja a gerincbetegek pszichodiagnosztikájának - a vizsgálatok funkciójának, módjának 
és indokoltságának – bemutatása.  
MÓDSZER: szelektív irodalomelemzés. 
EREDMÉNYEK: egyre több kutatási eredmény igazolja , hogy pszicho-szociális változók szignifikáns módon 
befolyásolják a derékfájdalom krónikussá válását (yellow flag rendszerek), továbbá ezen tényezők képesek előre 
jelezni orvosi beavatkozások kimenetelét, különösen azokban az esetekben, ahol a beavatkozás a fájdalom 
csillapítására irányul. Az Országos Gerincgyógyászati Központban a pszichológiai ellátás sarkalatos pontja a 
gerincbetegek pszichodiagnosztikája, amely ellátás lehetőséget teremt a személyre szabott kezelési terv 
kialakításához, így a pszicho-szociális rizikó csökkentéséhez.  
KÖVETKEZTETÉS: A megfelelő intervenciók segítségével a pszichoszociális rizikófaktorok kezelhetőek, utat 
mutathatnak azon kezelések felé, melyek nagy valószínűséggel lesznek hatékonyak az adott kórállapot 
kezelésében. 

 



 

A-0024  

Placebo hatás és gerincsebészet  

Stoll Dániel Péter, Császár-Nagy Noémi, Bagdi Petra, Harkai Viktória  

Országos Gerincgyógyászati Központ  

CÉLKITŰZÉS: az invazív gerincgyógyászati beavatkozásokhoz kapcsolódó placebo hatás és annak intenzitását 
befolyásoló tényezők bemutatása. 
MÓDSZER: szelektív irodalomelemzés. 
EREDMÉNYEK: a placebo hatás – az, hogy egy hatóanyag nélküli szer vagy valódi beavatkozás nélküli 
gyógymód gyógyító effektussal bírhat – életünk számtalan területén megjelenik. De valójában érdemes a valódi 
hatást a placebótól élesen elhatárolni vagy minden gyógymódnak szerves része a jelenség? Fizikai állapotainkat, 
egy betegségből való felépülést és adott terápia hatékonyságát bizonyítottan befolyásolják elvárásaink, helyzeti 
és a környezeti tényezők, mint az orvos és a kezelőszemélyzet viselkedése. Kérdés, hogy szabályozható-e ez a 
jelenség? 
KÖVETKEZTETÉS: a placebo jelenség különösen jelentős azon területeken, ahol a tüneti kép előterében a 
fájdalom szerepel, így non-specifikus hatásokkal a gerincgyógyászatban érdemes különösképp számolni. 

 



 

A-0025  

A multidiszciplináris központok hatékonysága krónikus fádjalomban  

Bagdi Petra, Császár Noémi, Font Orsolya, Harkai Viktória, Mezei Ágnes, Stoll Dániel  

Országos Gerincgyógyászati Központ  

Háttér: Magyarországon a krónikus fájdalom élettartam prevalenciája 36,28%. A betegek nagy száma és a 
standard, unimodális orvosi kezelések nagyarányú sikertelensége ellenére a krónikus fájdalomban igazán 
hatékonynak bizonyuló komplex kezelések ma Magyarországon a betegek többsége számára még elérhetetlen. 
rnCélkitűzés: Az előadás célja a külföldi fájdalomközpontok hatékonyságának bemutatása. rnMódszer: Irodalom-
kutatás.rnEredmények: A multi- és interdiszciplináris programok a leghatékonyabb és a leginkább 
költséghatékony kezelések a krónikus fájdalomtól szenvedő betegek számára. Egy dán tanulmány megállapította, 
hogy a komplex kezelést követően a betegek 31,1%-kal kerülnek kevesebbe az egészségügyi ellátórendszernek, 
mint a standard, unimodális ellátást követően. Egy másik tanulmány szerint a komplex ellátást követően a 
munkába való visszatérés aránya 36%-kal, az aktivitásnövekedés aránya pedig 40%-kal volt nagyobb, mint a 
hagyományos orvosi ellátás után. Emellett a fájdalomszint 33%-kal, a gyógyszerhasználat pedig 40%-kal 
nagyobb mértékben csökkent az unimodális ellátáshoz képest.rnKövetkeztetés: Habár a krónikus fájdalom 
hatékony kezelésének megvalósulását hazánkban is a multidiszciplinaritás széleskörű bevezetése jelentené, a 
komprehenzív ellátást biztosító fájdalomközpontok létrehozásához szükséges szakmai szemléletváltás itthon 
jelenleg még gyerekcipőben jár.rn  

 



 

A-0026  

Tapasztalataink a CD műtéttől a DVR-ig a PTE Ortopédiai Klinikán, 2012-2014  

Tunyogi-Csapó Miklós, Bogyó Csaba, József Kristóf, Márkus István  

PTE KK MSI Ortopédiai Klinikai Tanszék  

Előadásunkban szeretnénk bemutatni azt a szemléletváltást, ami a PTE Ortopédiai Klinikáján 2012-től kezdődően 
a gerincdeformitás sebészet területén zajlik. Az elmúlt 2 évben a nemzetközi trendek és tapasztalatok alapján a 
CD elvektől eljutottunk az agresszív hátsó osteotomiákkal együtt végzett direkt csigolya derotációig (DVR).  

 



 

A-0027  

Degeneratív gerincbetegek instrumentált műtéteinek utánkövetése Pécsett – Ortopédia  

Tunyogi-Csapó Miklós 
1
, József Kristóf 

1
, Bogyó Csaba 

1
, Schwarcz Attila 

2
  

1
 PTE KK MSI Ortopédiai Klinikai Tanszék 

2
 PTE KK Idegsebészeti Klinika  

CÉLKITŰZÉS: Szerzők célként tűzik ki a Pécsi Tudományegyetem MSI Ortopédiai Klinikáján 2012 január 1. és 
2014 május 31. között, degeneratív gerincelváltozás miatt instrumentált fúziós gerincműtéten átesett 134 beteg 
utánkövetését, betegelégedettségi szempontból. Intézetünkben folyamatos utánkövetés eddig még nem történt.  
 
ANYAG és MÓDSZER: Telefonon 82 beteget értünk el, akiknek a felmérését egy sebésztől független 
orvostanhallgató végezte, telefonos kérdőív alapján. Vizsgálatunkba bevontuk a mono- illetve a multiszegmentális 
fúziók, valamint a primer és revíziós műtétek eredményeit is. Beteganyagunkban 34 %-ra tehető a revíziós 
műtétek aránya, ami magában foglalja a megelőzően mikrodekompresszión átesett betegeket, valamint a korábbi 
fúziós beavatkozások szövődményeként kialakult álizületeket, szomszédos szegment patológiákat, szekunder 
centrális és foraminális stenosisokat is.  
Műtéti technika szempontjából alapvetően a következő két csoportot különítettük el. A kezdeti időszakban 
alkalmazott posterolateralis fúzión (PLF) átesett betegeink eredményeit vetettük össze a jelenleg intézetünkben 
kizárólag alkalmazott standard feltárásos TLIF műtéteink adataival.  
Numerikus skála alapján pontoztuk a posztoperatív derék- és lábfájdalmakat, valamint azt, hogy ismét alávetné-e 
magát a beavatkozásnak. 
 
EREDMÉNYEK: Összes betegünk 82%-a ismét alávetné magát a beavatkozásnak, mely érték a 
monoszegmentális rögzítések esetében érdemben nem tér el egymástól a PLF és a TLIF csoportokban, itt főként 
a lábfájdalmak tekintetében van különbség a TLIF csoport javára. Drámai különbséget találtunk a 
multiszegmentális rögzítésen átesett betegek esetében, ahol a 360 fokban fúzionált betegpopuláció lényegesen 
meggyőzőbb eredményeket hozott mind a derék mind a lábfájdalom tekintetében, és 95%-ban újra alávetné 
magát a a beavatkozásnak, míg a PLF csoportnál ez csak 71%.  
Primer és revíziós műtétek között nem találtunk érdemi eltérést a posztoperatív láb- és derékfájdalom 
tekintetében, azonban a primer műtéten átesett betegek általános elégedettsége magasabb. Szignifikanciát a 
viszonylag kevés esetszám miatt megállapítani nem tudtunk. 
 
KÖVETKEZTETÉS: Mindent összevetve megállapítható hogy betegeink elégedettsége a nemzetközi trendeknek 
megfelelő. Eredményeink lehetőséget adnak arra hogy a jövőben tervezett beavatkozások esetén betegeinknek 
konkrét perspektívát adhassunk. A 360 fokos fúzión átesett betegek eredményei elsősorban a multiszegmentális 
eseteinknél lényegesen meggyőzőbbek mint a kizárólag hátsó rögzítésben részesülteknél. Multiszegmentális 
rögzítés esetén ezért minden esetben javasolt elvégezni a dekompressziót, elülső és hátsó fúzióval együtt. 

 



 

A-0028  

A terápiás kimenetel validált mérése degeneratív gerincbetegségekben  

Lazáry Áron, Valasek Tamás, Klemencsics István, Varga Péter Pál  

Országos Gerincgyógyászati Központ  

Háttér és célkitűzés 
Tanulmányunk célja, hogy összefoglalóan bemutassuk az Oswestry Disability Index, a Quebec Back Pain 
Disability Scale, a Roland – Morris Diasability Questionnaire és a Core Outcome Measurement Index magyar 
nyelvű változatainak validálási munkálatait, és ajánlásokat fogalmazzunk meg a jövőbeni felhasználásukkal 
kapcsolatban. 
Módszer  
A magyar változatok kulturális és nyelvi adaptáció után jöttek létre. A validáláshoz használt kérdőív füzet a 
validálni kívánt állapotfelmérőkön túl tartalmazta a WHOQoL-BREF általános életminőség mérő kérdőívét és egy 
fájdalomerősséget mérő vizuál analóg skálát is. Az adatokat derékfájásban szenvedő betegektől két héten belül 
kétszer vettük fel. Meghatároztuk a kérdőívek belső homogenitását (Cronbach alfa), megismételhetőségét, 
standard mérési hibáját és a legkisebb detektálható változását. A betegeket két szempont alapján is 
alcsoportokra osztottuk (műtéti/nem műtéti, gyöki érintettség megléte/hiánya) és az állapotfelmérők segítségével 
vizsgáltuk a csoportok közötti különbséget. Megállapítottuk a WHOQoL-BREF fizikai alskálája, a fájdalom értékek 
és a bevizsgálni kívánt állapotfelmérők közötti korrelációt is. 
Eredmények  
A Cronbach alfa értéke 0,85 és 0,95 között volt. Az alcsoportok között mind a négy kérdőív szignifikáns 
különbséget mutatott (p<0,001). A korrelációs vizsgálatok minden esetben erős és szignifikáns eredményt hoztak 
(p<0,001, r>0,5). A megismételhetőség értékei 0,93 - 0,92 között voltak. A standard mérési hiba eredményei: 4,8 
(Oswestry), 5,2 (Quebec), 1,6 (Roland-Morris), 0,59 (Core Index). A legkisebb detektálható változás pedig 13, 14, 
4 és 2 pontnak bizonyult. 
 
Következtetés 
Mind a négy állapotfelmérő magyar változata valid. Tudományos alapossággal felhasználhatóak az ágyéki 
gerincpanaszokkal rendelkező betegek felmérésére. A létrejött állapotfelmérők közül, elsősorban az Oswestry 
Disability Index és Core Outcome Measurement Index széles körű felhasználását javasoljuk a pszichometriai és 
applikációs tulajdonságaik alapján. 

 



 

A-0029  

Eurospine: európai gerincgyógyászati perspektívák  

Lazáry Áron - Varga Péter Pál  

Országos Gerincgyógyászati Központ  

Az utóbbi években az európai gerincgyógyászati társaság, a Eurospine érdemi változásokat hozó útra lépett. A 
Eurospine újradefiniált víziójáról, missziójáról, megreformált szervezeti és aktivitási rendszeréről tartunk 
bemutatót, kiemelve az európai társasághoz való egyéni és nemzeti társasági csatlakozás előnyeit.  

 



 

A-0030  

Az ágyéki porckorongsérv műtéti és nem műtéti kezelésének hosszútávú eredménye  

Szita Júlia, Bors István Béla, Lazáry Áron, Varga Péter Pál  

Országos Gerincgyógyászati Központ  

Bevezetés 
A világon több millió ember szenved a mozgatószervrendszer megbetegedése által okozott súlyos, hosszú ideig 
fennálló fájdalomtól és a fizikai fogyatékosságtól. A derékfájdalom pontprevalenciája 1 és 58 % között mozog, az 
1 év prevalenciája pedig 8- 82,5 % között található. A derékfájdalom patológiai hátterében állhat ágyéki 
porckorong sérv, melynek diagnosztizálásában számos különböző klasszifikáció és terminológia létezik, és a 
betegség kezelési módszerei is szerteágazóak, a műtéti beavatkozástól a különböző nem műtéti terápiás 
lehetőségekig.  
 
Célkitűzés 
Az Országos Gerincgyógyászati Központban végzett kutatásunk célja az ágyéki porckorongsérvvel diagnosztizált 
és kezelt betegek hosszútávú követéses vizsgálata volt.  
 
Módszer 
Az Intézetünkben zajló MySpine vizsgálat során 208, monoszegmentális degeneratív lumbális patológiával 
diagnosztizált beteg prospektív követésére került sor. Az előadásban ennek a kohortnak a discus hernia 
diagnózissal bevont betegek adatainak analizisére kerül sor (N=149). A betegek a discus hernia jellegétől 
(protrusio, extrusio, sequester) és lokalizációjától (centrális, subartikuláris, foraminális, extraforaminális) függően 
morfológiai alcsoportokba különülnek el. Az alkalmazott terápiát tekintve a státusztól és a patológiától függően 
konzervatív vagy műtéti ellátásban részesültek a betegek, majd 3, 6 és 12 és 24 hónap múlva mértük fel újra 
állapotukat. A terápiás kimenetel objektív mérésére betegségspecifikus és általános életminőséget vizsgáló 
önkitöltős kérdőíveket, a magyar nyelvre validált Oswestry Disability Index-t (ODI) és a EuroQol 5-D-t (EQ5D) 
alkalmaztuk. A betegek fizikális státuszát a kontroll vizsgálatok során ugyanezen időközönként felmértük. A 
fájdalom és a tünetek intenzitásának mértékét Vizuális Analóg Skálákkal mértük. A funkcionális állapot és a 
terápiás kimenetel összefüggéseinek analízisére korrelációs teszteket és varianciaanalízist végeztünk. 
 
Eredmények 
A vizsgált betegcsoport minden adatát tekintve erős, szignifikáns korrelációt találtunk az ODI, az EQ5D és a 
fájdalom között. A műtét vagy konzervatív terápia megkezdése előtt mért fájdalom szignifikánsan csökkent, a 
funkciócsökkenés és életminőség, pedig szignifikánsan javult mindkét terápiás csoportban (p<0.01), már a 3 
hónapos kontrollnál mérve és a kezelés hatása a 2 éves utánkövetés során nem változott. 
 
Következtetés 
Eredményeink alapján állíthatjuk, hogy a funkcionális státusz, a fogyatékosság mértéke összefügg a fájdalommal 
lumbális discus hernia esetén. A terápiás kimenetel mérését objektivizálhatjuk önkitöltős kérdőívekkel, melyek a 
terápia hatására bekövetkező funkció és életminőségbeli változást jól mérhetően tükrözik. A jelenleg érvényes 
gerincsebészeti szakmai protokollok alapján felállított terápiás terv végrehajtása esetén, a helyes indikációjú 
műtéti és nem-műtéti kezelés hasonlóan jó terápiás végeredményt biztosít a betegeknek. 

 



 

A-0031  

Konzervatív terápiás irányelvek mechanikai eredetű derékfájdalomban  

Ferenc Mária  

Országos Gerincgyógyászati Központ  

A mechenikai eredetű derékfájdalom konzervatív kezelésének az alapja az ismert klinikai tünetek( akut, 
szubakut,krónikus derékfájdalom) lefolyása. 
Az akut derékfájdalom kronicizálódásának, és a rekurrenciák megelőzésének a módosítható rizikófaktorok, 
valamint az egyes terápiás módozatok evidenciaszintű ismerete, és azok helyes alkalmazása nyújt segítséget. 
A hatékony konzervatív terápia feltétele a pontos orvosi-fizioterápiás-pszichológiai átfogó klinikai vizsgálat, 
melynek elengedhetetlen eleme a speciális outcome mérő módszerek rögzítése.Ez utóbbiak határozzák meg a 
funkcionális állapotot, a strukturális károsodást, az aktivitás limitjét, melyek a konzervatív terápia meghatározói. 
A konzervatív kezelések írányelve klasszifikációs rendszerekre épül, s az előadás ismerteti az American Physical 
Therapy Association( APTA) evidencia alapú gyakoralti írányelveit az International Classification of Functioning, 
Disability and Health(ICF) felhasználásval. 
Az előadó kitér az Országos Gerincgyógyászai Központban alkalmazott fontosabb konzervatív terápiás 
szegmensekre, és bemutatja az intézatben bevezetésre került multidiszciplináris betegoktatás programot,-annak 
hatékonyságát ,- mely konzervatív terápia szerves részét képezi, s melynek elsődleges célja az adaptív 
viselkedés stratégiák megerősítése( pl. rendszeres gyógytorna, ergonómiai gyakorlatok alsájátítása) és a 
maladaptív vislekedésmódok( hibás és túlzott gyógyszerfogyasztás, helytelen étkezési szokások) kiküszöbölése 
és megszüntetése.  

 


