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1. BEVEZETÉS 

 

 

 

A fejlett ipari országokban a születéskor várható életkor fokozatosan kitolódik. A 

társadalomban a 40 év feletti korosztály szélesedése következtében a nagyízületi 

degeneratív betegségek előfordulásának száma emelkedik. Ezen belül leggyakrabban 

a legnagyobb és legösszetettebb ízület, a térdízület érintett.  

A fájdalommal, mozgásbeszűküléssel járó, végső stádiumában az ízületet destruáló, 

deformáló elváltozás kezelése a konzervatív kezelések hatástalansága esetén műtéti 

beavatkozás szükségességét hozhatja magával. Az ízület kiterjedt destrukciója esetén 

az ízületi felszínek pótlása, az ízület protetizálása áll az orvostudomány 

rendelkezésére. 

Mivel azonban az artrózis a régmúlt időkben is megfigyelt betegség volt, ezért 

kezelése, műtétes kezelése és maga a protetika kezdete is korábbi időkre nyúlik 

vissza. 

Maga a térdsebészet története a XVI. században Ambroise Paré munkásságával veszi 

kezdetét. Ő volt az aki - azért, hogy elkerülje az egész végtag amputációját, amely az 

ízület súlyos fertőzése miatt elkerülhetetlennek látszott – elsőként végzett teljes ízületi 

reszekciót.  

Olliew szintén a reszekciós artroplasztika tanulmányozása során indítványozta először 

a reszekált felszínek összecsontosodásának megakadályozására a csontvégek közé 

test-azonos szövetek _ zsír, fascia, izom, bőr – beültetését. Payr felvetette annak 

lehetőségét is, hogy „ütközőként” testidegen anyagot használjanak fel (10). 

Az első, ízület pótlására szolgáló protézis megszerkesztése (1890) egy berlini sebész, 

Theophilus Gluck nevéhez fűződik, aki az elefántcsontból készített térdízületi 

implantátumát gipsz és gyanta segítségével ragasztotta be. Az ő nevéhez fűződik az 

első csuklós rendszerű térdprotézis (1. ábra) elkészítése is (10).  

Az ezt követően elindult folyamat első eredményei az 1940-esévekre értek be és az 

ízületi sebészet történetében az artroplasztika minden egyes ízület pótlására önálló 

fejezetként fejlődött tovább. 
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1. ábra 

Gluck által tervezett zsanéros protézis rajza 

 

A térdízületi endoprotetika fejlődése során rengeteg anyagot kipróbáltak. Eleinte az 

ízületi felszínek közé helyezett interpozitumokkal próbálkoztak, mint pl.: arannyal, 

lágyrészekkel, üveggel, celluloiddal stb. Az 1940-es években Walldius készített 

acrylból protézist, amit először 1951-ben ültettek be, ezt később cobalt-króm 

ötvözetre cseréltek és az 1970-es évekig használták. Ez a konstrukció a teljes ízület 

pótlására szolgált, csuklós rendszerű volt tibiális és femorális szárral saggitális síkban 

összekapcsolva. Az általa biztosított vezetett (constrained) mozgás azonban távol állt 

a fiziológiástól, ami nagymértékben hozzájárult a korai lazuláshoz, gyakran kísérte a 

beültetést infekció is. Ezek a problémák vezettek a fiziológiásabb mozgást megengedő 

felszínpótló protézisek megjelenéséhez. 1972-ben a hamburgi klinikán készítettek el 

egy unicopartmentalis pótlást lehetővé tevő, úgynevezett szánkó (sledge) protézist. Az 

általa nyújtott szabad mozgási lehetőséget a tok az oldal-, és keresztszalagok 

biztosította független (unconstrained) elmozdulás jelentette. Legnagyobb előnye a 

propriocepciót képviselő anatómiai képletek megtartása. Ennek folytán megmaradó 

mélyérzés miatt a betegek könnyebben fogadják el, hamarabb érzik „magukénak” az 

implantátumot. 

Insall és munkatársai az 1970-es években fejlesztették ki a “Total Condylar” teljes 

felszínpótló protézist, ami mind a mediális, mind a laterális kompartmentek pótlását 

lehetővé tette. Ez a semiconstrained implantátum már magában egyesítette a pótolni 

kívánt felszín számára anatómiai implantátum anatómiai geometriáját, az 
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oldalszalagok megtartását a protézis dinamikus stabilizálásában és a standardizált 

műtéti technikát. (10). 

Ezzel azonban korántsem ért véget a térdízületi protetika fejlődése. A társadalom 

egyre növekvő, jogos elvárásai további fejlesztések induktoraivá váltak.  

1. A nagyobb mozgásterjedelem igénye a protézis alakjának további finomítását 

sürgette. Jelenleg a femorális komponens illetve a tibiális inszertek alakja (pl. 

HIGHFLEX), vagy a mozgó tibiális inszert (mobile bearing) ezt hivatottak elősegíteni 

(41). 

2. Nagy igény a protézis élettartamának növelése. Ennek érdekében végzett kutatások 

vezettek arra a megfigyelésre, hogy a protézis élettartamát nagyfokban befolyásoló 

tényező az anatómia kiképzésen kívül a komponensek pozícionálásának precizitása. 

Azonban az endoprotetika nem csupán csontos műtét, mely során az implantátum 

pontos beültetése az egyetlen cél, a megfelelő lágyrész egyensúly kialakítása 

elengedhetetlen feltétele a jó és tartós műtéti eredménynek. Fentiek miatt a 

protézisgyártók egy pontosabb beültető készletek kifejlesztésére törekednek, mely 

mellett a műtéti technika fejlődése és finomodása próbálja az igényeket kielégíteni. A 

legújabb törekvések eredményeképpen mind az implantáció pontosságának, mind a 

lágyrész egyensúly precízebb megítélése céljából kifejlesztésre kerültek számítógépes 

navigációs rendszerek, melyek segítik a sebész munkáját. 

3. A sebészi beavatkozás okozta fájdalom csökkentése és a gyorsabb rehabilitáció 

igénye.  Ennek módja a finom sebészi technika melynek során a szöveti károsítás 

illetve a vérzés mértéke csökken. Az utóbbi időben kifejlesztett minimál invazív 

feltárás és műtéti technika is ezt a célt szolgálja. A kisebb feltárást, rövidebb 

bőrmetszést, az extenzor apparátus sértésének minimalizálását jelenti a technika. 

Természetesen ez megfelelő műszerkészlet fejlesztését is jelentette. Felmerül persze a 

kérdés, hogy csökkentett méretű feltárás nem befolyásolja e kedvezőtlenül a műtéti 

precizitást. 

A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján dolgozván érdeklődésemet felkeltette 

mind a térdízület biomechanikája, mind a térdízületi endoprotetika kérdésköre. Az 

Intézetben 2003 októberében üzembe helyezett számítógépes navigációs rendszer 

lehetővé tette térdízületi teljes felszínpótlás végzését a fent említett műszerrel, mely 

során azt vizsgáltam, hogy a navigáció valóban elősegíti-e az implantációs 

pontosságot. A későbbiekben bevezetett minimál invazív technika alkalmazásakor is a 

navigációs rendszert használva megfigyelhetővé vált, hogy a feltárás mértékének 
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csökkenése befolyásolja e az implantációs pontosságot, ha navigált műtét történik. 

Ezen kívül érdekelt, hogy a térdprotézis beültetése utáni rehabilitáció milyen módon 

követhető objektív módon. A Budapesti Műszaki Egyetem Biomechanikai Laborjában 

UH alapú járásvizsgáló rendszerrel tanulmányoztam a járás biomechanikai 

paraméterének változásait egészséges, gonartrózisos és teljes felszínpótló 

artroplasztikán átesett betegek első posztoperatív éve során. Megvizsgáltam van e 

különbség a biomechanikai paraméterek változásában a hagyományos, a navigált és 

minimál invazív, navigált műtétek esetében. A fő kérdés az volt, hogy a minimál 

invazív technika esetén hogy alakul a betegek rehabilitációja a posztoperatív két hét, 

majd az első év folyamán.  

Kutatásom fő területe így a számítógépes navigáció használatának hatása teljes 

felszínpótló térdprotézis műtétekre hagyományos feltárás és minimál invazív technika 

alkalmazása mellett, illetve a rehabilitáció követése járásanalízis segítségével.    
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

 

2.1. Teljes felszínpótló térdprotézis beültetés buktatói 

 

Mára már elmondható, hogy a teljes felszínpótló artroplasztika összességében sikeresnek 

mondható beavatkozás (39,47,68,70). Mégis, mint minden sebészi beavatkozásnak 

megvannak a maga szövődménylehetőségei (16,23,59,68,79).  

A belgyógyászati, illetve a korai szeptikus szövődmények mellett a fájdalmas térd 

jelenségével találkozhatunk.  

Ez utóbbi hátterében az irodalmi adatok és saját tapasztalat alapján szeptikus 

komplikációk, illetve a komponensek malpozíciója áll (9,22,30). Persze, mivel testidegen 

anyag beültetéséről van szó, az implantátum kiképzése és anyaga is fontos (17,50). 

Egyes szerzők (74,76,80) szerint a tisztán malpozíciós szövődmény az esetek 8-10 

százalékában fordulnak elő. Ők azonban külön tárgyalják a polietilénkopás, a metallózis, 

a patella kóros lefutása (maltracking) és lágyrész balance zavarának problémáit. Ezek egy 

részéért azonban szintén a komponensek rotációs implantációs zavara (malpozíciója) 

tehető felelőssé. Ennek megfelelően Victor és Hoste (80) már úgy írják, hogy egy 

betegnek egyszerre több, a fájdalmat előidéző szövődménye is lehet, mint polietilénkopás, 

malrotáció, instabilitás. Persze ennek alapvető oka a malpozíció, ahogyan erre Dalury 

(25) is felhívja a figyelmet, és saját tapasztalataim is hasonlóak (9).  

Vannak szerzők, akik szerint a hosszú távú jó eredmények fő alapja a pontos pozícionálás 

és a lágyrész balance. Állítása szerint egy 4 fokos valgus vagy varus eltérés már korai 

polietilénkopást eredményez. 

Berend és munkatársai (16) a polietilén plató poszteromediális kopása és a malrotáció 

helyzete közötti kapcsolatot emelik ki. 

Rand és munkatársai (69) a tibiális komponens korai lazulásának illetve aszimmetrikus 

kopásának okait kutatva azt találták, hogy a tibia plató alatt korai csontos reszorpció 

leggyakoribb oka a komponens 3 foknál nagyobb varus pozícionálása. A komponens 

aszimmetrikus kopásának fő oka pedig az implantációs pontatlanság (malpozíció) illetve 

a lágyrész egyensúly beállításának zavara.  

Sparmann és munkatársai leírásában (72), az általuk észlelt korai szövődmények 38 %-át 

a szeptikus szövődmények tették ki. Öt % egyébnek említett szövődmény mellett 
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fennmaradó 43 %-ban mechanikai szövődményt észlelt, mint patelláris maltracking, 

instabilitás, aszimmetrikus polietilénkopás, korai aszeptikus lazulás. Irodalmi adatok és 

véleményem szerint ez a 43%-ot kitevő szövődmény ráta hátterében végső soron a 

komponensek varus-valgus, vagy rotációs malpozíciója állnak. 

Nyílván felmerül a kérdés, hogy mi állhat a malpozíció hátterében. Maguk a 

protézisgyártók igyekeznek „felhasználó barát”, pontos beültető készleteket kifejleszteni, 

intramedulláris és extramedulláris célzókkal, pontos, jó rögzíthető vágósablonokkal. 

Ennek ellenére, mint nevük is mutatja, ezek célzó eszközök, tehát a „célzás” során még a 

legtapasztaltabb sebésszel is előfordulhat, hogy az kevésbé ideális mértékben sikerül. Az 

előbb említett ok mellett vannak olyan helyzetek, melyek megnehezíthetik az operatőr 

dolgát. A beteg obezitása például, mint ahogyan erre Foran és maunkatársai (31) is 

utalnak. 

Hasonlóan nehéz helyzetet jelent a nagy varus vagy valgus tengelyeltérés, a femur vagy a 

tibia angulációja, mint arról Engh is beszámol (29). 

Az obezitás a vastag comb és lábszár miatt nehezíti a célzást. A nagy tengelyeltérés pedig 

éppen a nagy varus vagy valgus miatt vezetheti meg a sebész kezét, illetve a deformált 

femur condylusok miatt könnyebben lehet malrotációt előidézni, amikor a femorális 

komponenst a condylusok hátsó felszínéhez képest rotáljuk ki a megszokott 3 fokkal. Az 

előzőkön kívül, ha fixált varus vagy valgus tengelyállású térd műtéte történik, 

előfordulhat, hogy a megfelelőnek tűnő, de mégsem elegendő lágyrész felszabadítás miatt 

a csontos reszekciók a kiindulási helyzetnek megfelelően varus vagy valgus helyzetben 

történnek.  

A hibalehetőségek tára nagy, a korrekt pozícionálás és megfelelő lágyrész egyensúly 

beállítása nagy sebészi rutint igényel. Ennek egyik példája, hogy Whiteside csak a 

lágyrész egyensúly beállításának módját ecsetelő kiadványában 115 oldalt szentel a 

témának (81). 
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2.2. Számítógépes navigáció – navigációs rendszerek 

 

Az előzőekben említettekből következően az eredményes és a beteg számára hosszú távon 

jobb életminőséget biztosító teljes felszínpótló artroplasztikához tehát sok minden 

szükséges: 1. jó kiképzésű, fiziológiáshoz közeli mozgást lehetővé tévő, megfelelő 

minőségű anyagból készült implantátum, 2. komponensek precíz pozícionálása, 3. 

megfelelő lágyrész egyensúly beállítása. 

A protézisgyártó technológia és a sebészi technika fejlődésével mindhárom területen nagy 

előrelépés volt tapasztalható. A számítástechnika fejlődése, közösen a biomechanikai 

ismeretek gyarapodásával újabb lépést tett a „tökéletes” felé (6).   

Az implantációs pontosság növelése érdekében kifejlesztésre kerültek számítógépes 

navigációs rendszerek. Persze ennek történelme is a régebbi időkbe nyúlik vissza, ugyanis 

1906-ból vannak adatok egy „navigációs” rendszerről, amit idegsebészetben terveztek 

használni (2. ábra). 

 

             

2. ábra 

Idegsebészeti „navigációs” készülék Clarke, Horsley - 1906 

 

A számítógépes navigáció ötlete az 1980-as években vetődött fel először, majd az 1990-es 

években folyt a fejlesztése és 2000 körül jelentek meg az első navigációs rendszerek 
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különböző klinikai területeken a gyakorlatban is. Az első számítógép támogatott sebészi 

rendszereket szintén az idegsebészeti műtétek hívták életre, ennél az alkalmazási 

területnél ugyanis rendkívül fontos a iatrogén károsodások elkerülése. Az ortopédiai 

alkalmazásban először a gerincsebészetben jelentek meg ezen rendszerek (2). Itt a 

pediculuscsavarok elhelyezése, az esetleges csontelhagyásának következményei: 

neurovaszkuláris rendszer sérülése miatt kialakuló károsodások rizikójának a 

csökkentésére alkalmazták az új eljárást. 

A számítógépes navigációs rendszerek alapja, hogy a beteg operálandó testrészéről a 

műtéthez szükséges adatok vannak betáplálva a számítógépbe (virtuális valóság). A 

számítógép az operálandó testrészről (valós célpont), annak helyzetéről, illetve a műtét 

során használt műtét eszközök helyéről egy optikai rendszeren (UH emittáló fej – 

mikrofon vagy infravörös emittáló fej - kamera) keresztül kap információt. A fejlesztések 

elején a probléma a számítógépben szereplő, betegről készített és betáplált kép (CT 

felvétel, rtg) által ábrázol virtuális anatómiai információ és a beteg operálandó 

tesztrészének valós anatómiája közötti kapcsolat létrehozása 

Ennek megfelelően és megjelenési sorrendjükben a következő számítógépes navigációs 

rendszereket lehet megemlíteni. 

I. Az első kép vezérelt (image guided) navigációs rendszernél a betegbe a tervezett 

műtét előtt egy kisebb beavatkozás során fix anatómiai pontokba kis, fémből lévő 

jelzéseket (pl. csavar) helyeztek. Ezt követően a betegről CT felvétel készült, melyen a 

jelzőcsavar is ábrázolódott. A műtét során a CT képet (virtuális valóság) úgy kapcsolták 

össze a beteg anatómia struktúráival (valós célpont), hogy a betegbe helyezett csavarokat 

egy a számítógéppel kommunikáló „mutatóval” (pointer) megmutatták. Ezt követően a 

műtéti eszközökre helyezett, a számítógéppel kommunikáló további jeladók (tracker) 

segítségével a sebész a számítógép monitorán ellenőrizhette az eszközök pontos helyzetét. 

Ez leginkább a gerincsebészetben volt használatos például transzpediculáris csavarok 

behelyezésekor. 

A rendszer pontossága mellet több hátránya volt: 1. szükség volt egy plusz műtéti 

beavatkozásra, melyet a beteggel el kellett fogadtatni; 2. műtét előtt CT felvételt és annak 

3 dimenziós rekonstrukcióját kellett elkészíteni, mely sugárterhelést, külön szervezést és 

költséget jelentett. 

II. A rendszer továbbfejlesztett változata is hasonló módon működött, és még 

jelenleg is használatban van (65). Az előzőtől abban különbözik, hogy ennél nincs 

szükség a műtét előtt külön beavatkozásra, a betegbe nem kell csavarokat helyezni. A 
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műtét során képerősítőt használva mutatnak meg a számítógépnek előre definiált 

anatómiai pontokat (például a processus spinosusok és transversusok csúcsait), ezeket a 

számítógép a CT ugyanezen struktúrájával azonosít, így hozva össze a virtuális valóságot 

a valós célponttal. A rendszer hátránya, hogy továbbra is szükség van a műtét előtti CT 

felvételre, illetve a műtét alatti képerősítő használat plusz sugárterhelést jelent mind a 

beteg mind a műtő személyzete számára.  

III. A következő lépés az eleinte nagy reményeket keltő műtéti robotrendszerek 

megjelenése volt (53,65). 

Nagyon összetett rendszerek az ún. aktív robotok (3. ábra), amelyeknél a robot több 

sebészi feladatot is átvett, mint pl.: a fúrás. Ezen lépéseknél a sebésznek nem kell 

“aktívan” közreműködnie. Az első alkalmazott aktív robot a ROBODOC 1994-ben jelent 

meg, e robotok preoperatív felvételeket (CT) és az operáció előzetes megtervezését 

igényelték. A műtéti szituációban nehézkes e robotok alkalmazása, hiszen a biztonságos 

üzemeltetés mellett a higiéniára is oda kell figyelni. A robot vágóeszközeit, motorját 

autoklávozni kell, a testét steril lepedővel kell beborítani. Különböző hibaelhárító és 

kezelőrendszerekkel látták el őket: független áramforrás az áramkimaradás ill. a 

feszültségingadozások elkerülésére, a robotkarok mozgása nem lehet túl gyors, hogy egy 

esetleges hiba esetén a sebésznek elég idő álljon a rendelkezésére a leállításához. Végül is 

az aktív robotok használata nem terjed el széles körben, hiszen a magas költségeik mellet, 

használatuk is nehézkes, mivel aktívan, szinte sebészi kontroll nélkül működtek, sok 

kritika érte őket. 

Majd megjelentek az ún. fél-aktív rendszerek, amelyek ugyan nem vettek át operatőri 

feladatokat, de a sebész mozgásterét csökkentették. Behatárolták a vágósablonok 

felhelyezését, pl. a Puma 260-as robot használatakor a sebész először “megmutatta” a 

robotnak egy a 3D-s digitális felületen a komponensek kívánt helyzetét, majd a robot a 

sablonokat a megfelelő pozícióba helyezte, aminek a segítségével végül is a sebész 

elkészíthette a szükséges furatukat és fűrészelhette a csontot. Más fél-aktív rendszerek 

előre definiált zónákra osztották az operálandó területet, majd a sebész a “szabad” 

zónában megkötés nélkül operálhatott, viszont megakadályozta, hogy a sebészeszköz 

elhagyja a “szabad” zónát (44). 
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3. ábra 

Aktív robot képe 

 

 IV. Abból adódóan, hogy a műtétek során nem feltétlenül szükséges az operálandó 

terület anatómiai kontúrokat tartalmazó képi megjelenítése kerültek kifejlesztésre a kép 

nélkül vezérelt (image free) navigációs rendszerek (9,75). Így már nincs szükség műtét 

előtti CT felvételre és műtét alatti képerősítő használatra. Történeti érdekesség, hogy a 

felvételt nem igénylő rendszerek fejlesztéséhez a kezdő lökést az elülső keresztszalag 

pótlás számítógép támogatta formája adta. A beavatkozáshoz szükséges adatokhoz direkt 

méréssel jutunk (csontfelszínek, anatómiai pontok), vagy egyéb algoritmusok 

alkalmazásával határozzák meg az ízületi középpontokat (passzív mozgatással), ezért 

nevezik ezeket a rendszereket kinematikai navigációnak is. Az elv a biomechanikából 

ismert „merev testek elvén” alapul. Térdműtét esetén a combcsontba és a sípcsontba, mint 

merev testekbe rögzítünk jeladókat. Maguk a jeladók generálnak egy saját 

koordinátarendszert. Ezekben a koordinátarendszerekben kerülnek felvételre a beteg 

bizonyos anatómiai pontjai. Ezeknek az anatómiai pontoknak a helyzete a saját 

koordinátarendszerükben állandó (merev test elmélet). A külön koordinátarendszerben 

(combcsont, sípcsont) lévő pontok elmozdulása pedig az Euler tétele szerint számítható 

ki. Így tulajdonképpen egy 3D-s modell készül a beavatkozás során, ami az operatőr 

számára tengelyek, síkok meghatározását teszi lehetővé. A rendszer matematikai 

alapjainak rövid leírása az I. számú mellékletben található. 
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A jeladóknak a számítógépes rendszerrel való kommunikációja is fejlődött. 

Legpontosabbnak az infravörös kapcsolat tűnt. Eleinte a számítógépet a jeladókkal 

vezeték kötötte össze, ez biztosította az energiaellátását. Később kifejlesztett passzív 

kommunikációs eszközöknél a központi egységből kibocsátott infravörös jelet a 

jeladókon elhelyezett prizmák vertek vissza a kamera felé (53). Így nem kellet külön 

energiaforrás a jeladókhoz, de az infravörös jelnek dupla utat kellett megtennie, ami 

befolyásolhatta a pontosságot. A másik kommunikációs probléma az volt, hogy a 

számítógépes program léptetéséhez külső segítség kellett. A jelenlegi legmodernebb 

navigációs rendszer aktív jeladóval működik, ami azt jelenti, hogy működése során képes 

infravörös jelet sugározni a kamera felé, illetve fogadni a központ egységtől. 

Energiaellátását elem biztosítja, nem köti össze vezeték a központi egységgel. A 

számítógépes program léptetése céljából a jeladók a központi rendszert irányító 

gombokkal vannak ellátva, így nincs szükség külső segítségre. 

A navigációs eljárások az alábbi ortopédiai területeken alkalmazhatóak: csípő/térd 

endoprotetika, periacetabuláris oszteotómia, medencetörések, magas tibia oszteotómia, 

első keresztszalag pótlás (2,9).  
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2.3. Minimál invazív teljes felszínpótló artroplasztika 

 

Az elvárás, hogy a műtét minél kisebb fájdalommal, kozmetikailag lehető 

legoptimálisabb heggel járjon a betegek komoly elvárása. A rehabilitáció idejének 

csökkentése pedig mind a beteg, mind a kórház közös igénye.  

Az ortopédia területén az első ilyen lépés a perkután beavatkozások technikájának 

fejlesztése mellett az artroszkópos beavatkozások térdhódítása volt. A térdízületi 

artroplasztikák során első lépésben az unicondylaris artroplasztikák mini feltárásának 

kifejlesztése volt megfigyelhető. Ezt követte a teljes felszínpótló artroplasztika minimál 

invazív feltárási technikával történő végzése (18,35). Utóbbi műtét során a 20, vagy azt 

meghaladó műtéti metszés a harmadára csökkent, az addig sebészileg érintett extenzor 

apparátus megkímélése is elérhetővé vált. A műtéti metszés, a lágyrész károsítás, a 

posztoperatív vérzés csökkenése következtében a rehabilitáció ideje csökkenni látszik.  

Maga az eljárás nem követel az eljáráshoz külön legyártott protézist, de tekintettel a 

kisebb feltárásra, speciális műszerigénye van. A protézis helyének kiképzése nem a 

megszokott módon, elölről, hanem oldalról történik, kisebb méretű műtéti eszközök 

segítségével (37,38,52,71).  

A bíztató eredmények mellett azonban visszatér az implantációs pontosság kérdése. 

Amennyiben a hagyományos feltárás mellett is előfordul, hogy a komponensek 

pozícionálásának pontossága nem optimális, akkor ez a mini feltárás mellett még inkább 

előtérbe kerül (25,48,77). 

További fejlesztések következtében elérhetővé vált a számítógépes navigáció minimál 

invazív feltárással végzett teljes felszínpótlás számára is. Ezzel kapcsolatosan szintén jó 

eredményekről számolnak be (14). 
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2.4. Járásvizsgáló módszerek 

 

A mozgáselemző vizsgálatok során az adott mozgásban résztvevő test-szegmentumnak 

térben rögzített koordinátarendszerben történő elmozdulásait nézzük az idő 

függvényében. Ilyen vizsgálat maga a járáselemzés is. Segítségével elemezhetőek az 

egészséges emberek, a patológiás folyamatok bizonyos meghatározott paraméterei, 

műtétek hatásai és maga a műtét utáni rehabilitáció folyamata is. A vizsgálat során a teljes 

testnek a járásban résztvevő, mozgó szegmentumainak viselkedése megfigyelhető. Nagy 

segítséget abban nyújt, hogy magát a mozgásokat számszerűen mérhető 

információhalmaz formájában rögzíti, így különböző mérések eredményei objektív 

módon, számszerűsített formában vethetők össze. 

Az emberi test mozgásainak, az ízületek biomechanikájának jobb megértése érdekében 

egyre precízebb eszközök láttak napvilágot. 

Az első mérőműszerek videó és sztereoradiográf alapúak voltak 

(3,4,5,15,26,27,34,40,45,51,57,58,64,73) 

A videó alapú módszer lényege, hogy a mozgást 2-5 szinkronizált videokamerával 

felveszik és képelemző program segítségével minden egyes képen kézzel kijelölik az 

anatómiai pontokat, majd lemérik a jellemző biomechanikai paramétereket (1épéshossz, 

lépésszélesség, térdszög). Előnye, hogy a természetes mozgás így felvehető, 

későbbiekben a mozgás megjelenithet6, visszajátszható. Hátránya, hogy a 

feldolgozás nehézkes és időigényes. A feldolgozás pontossága függ az feldolgoz6 

személy gyakorlottságát6l, a feldolgozás pontossága pedig általában 1-3 centiméter 

nagyságrendű (4). 

A feldolgozás gyorsítása és pontosítása miatt az elmúlt években az APAS és Elite 

rendszereknél a vizsgálandó anatómiai pontokra fényvisszaverő  markereket 

helyeznek (4. ábra), amelyeket a rendszerhez kapcsolódó feldolgozó  program 1 

cm-es hibahatárral automatikusan felismer (34). A bőrre helyezett markerek zavarhatják 

a természetes mozgást és a bőrmozgást is rögzítik. A bőrmozgás kiküszöbölésére a 

későbbiekben ismertetett módszerek használják. 
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4. ábra 

Videó alapú járásanalízis  

 

A sztereoradiográf alapú mérőműszer esetén a 1ényeges anatómiai pontokra infravörös 

fényt visszaverő vagy fényt kibocsátó markereket helyeznek. A te1jes test mozgását 5-8 

szinkronizált infravörös kamerával rögzí tik. A markerek elhelyezésére 

szabványosított módszerek állnak rendelkezésre (45, 83). A képelemző program a 

felvételeken, már automatikusan 1 cm-es hibahatárral megtalálják a markereket. 

A biomechanikai jellemzők számítására szolgáló programok, mint például a 

GaitLab programcsomag (78), ma már kereskedelmi forgalomban kaphatók. 

A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a mozgások kvantitatív elemzése teljesen megoldott, 

rutinszerű. A videó és sztereoradiográf alapú markeres mérési módszer legnagyobb 

hátránya azonban, hogy a markerek nemcsak az anatómiai pont mozgását, hanem a 

felette lévő bőr mozgását is rögzítik (21, 84). A bőrmozgások kiküszöbölésére speciális 

marker elrendezést fejlesztettek ki (19) illetve matematikai formulákat dolgoztak ki 

(1,3,5,20,55,56). További probléma, hogy a markerek középpontja nem mindig jelölhető 

ki pontosan, illetve a biomechanikai jellemzők számítása teljesen nem automatizálható, 

a feldolgozás pedig idő-, és munkaigényes (63,67,82). 

Összefoglalva, a mozgások kinematikai elemzésére szolgáló  videó vagy 

sztereoradiográf alapú módszerek már rendelkezésre állnak, de mérési pontosságuk csak 

centiméter nagyságrendű. A mérési módszerekhez általában a 15-pontos (78) vagy a 22-

pontosra bővített biomechanikai modell (19) használatos. Ezek 15, illetve 22 anatómiai 
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pont használatával dolgoznak. A kijelölt anatómiai pontok koordinátáiból feldolgozó 

programok segítségével – a legelterjedtebb a GaitLab programcsomag - 

meghatározhatóak az alsó végtag biomechanikai jellemzői, mint például a lépéshossz, a 

lépéspár-hossz, a lépésszélesség, a térdízület és a bokaízület szögének szaggitális síkra vett 

vetülete stb. 

A járás kinetikai vizsgálatánál a belső és a külső erők (reakció erő) nagy jelentősséggel 

bírnak. A reakció erő nagyságára talpnyomás mérő lapokkal detektált talpfeszültségekből, 

míg a belső (izomerő) erőkre az elektromiográf (EMG) jeleiből lehet következtetni. Az 

elektromiográf működési elve az izom összehúzódásakor létrejövő elektromos 

potenciálváltozás rögzítése (42). A mérésre tű vagy felületi elektród használható. 

A tűelektróda lényege, hogy az izomhasba kb. 1 mm átmérőjű, hajlékony fém tűt szúrnak. 

A módszer előnye az, hogy így egy-egy izomrost aktivitása is mérhető. Hátránya viszont, 

hogy fájdalmas és a természetes mozgást nagymértékben akadályozza (7). 

A felületi elektróda használata az utóbbi években gyorsan terjedt, mert alkalmazása gyors, 

fájdalommentes és megfelelően pontos. Az elektromos potenciálváltozást az EKG 

mérésekkor használatos felületi, mono- vagy bipoláris elektródokkal mérik (54). Az EMG 

jelek feldolgozása időalapú (8) vagy frekvenciaalapú analízissel (66) történhet. 

Az emberi járás elemzésekor a cél a kiválasztott izmok cikluson belüli aktivitási 

időszakának a megállapítása, ezért a megszokott feldolgozási módszer a lineáris burkoló 

görbék előállítása (8,26,32,33,51,61,78).  

A Budapesti Műszaki Egyetem Biomechanikai Tanszékén ultrahang alapú, 19 anatómiai 

pontot alkalmazó járásvizsgáló rendszert használva (Kocsis, Kiss, Knoll) elülső 

keresztszalag pótló műtétek rehabilitációját követték végig (Knoll). A rendszer nagyon 

hasonlít magára a navigációs készülékekre. A medencére, a combra és a lábszárra 

rögzített ultrahangos jeladók koordinátarendszerében vették fel a 19 anatómiai pontot (5. 

ábra) és mérték a 3 test szegmentum anatómiai pontjainak egymáshoz képesti 

elmozdulásait. A rendszer pontossága 0.1 mm (49). 

A mérés során felületi elektródákat használva az izmok aktivitása is mérhető volt. 
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5. ábra 

19 pontos modell 
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3. Célkitűzések 

 

 

A kutatás első célja a számítógépes navigációs rendszer használatának bevezetése 

a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján teljes felszínpótló térdprotézis beültetés 

céljából, azt vizsgálva, hogy ez valójában hogyan befolyásolja az implantációs 

pontosságot. 

  A második cél a számítógépes navigáció használata minimál invazív feltárással 

végzett teljes felszínpótló térdprotézis beültetés során, azt vizsgálva, hogy miként 

befolyásolja az implantációs pontosságot a két új metódus együttes használata. 

 A kutatás harmadik célja annak értékelése, hogy miként befolyásolja a minimál 

invazív feltárással végzett teljes felszínpótló térdízületi artroplasztika rehabilitációjának 

első két hetes periódusát. 

 A negyedik cél annak megítélése, hogy a Zebris ultrahangos járásvizsgáló 

készülék alkalmas e az azonos korcsoportú, egészséges egyedek és a térdízületi artrózisos 

betegek járásmintájában lévő eltérések kvantitatív rögzítésére.  

Ötödik cél annak vizsgálata, hogy a járásvizsgáló készülék alkalmas e a fenti 

műtétek egyéves utánkövetésére, a vizsgálat során kapott biomechanikai paraméterek 

felhasználhatóak e a rehabilitáció folyamatának objektív elemzésére. 

 A kutatás hatodik célja az ötödik cél megvalósulása esetén annak elemzése, hogy 

az egyéves utánkövetés során a három műtéti típus rehabilitációjában észlelhető e a 

járásvizsgálattal rögzíthető különbség. 

 

A fentieknek megfelelően a kutatás megkezdése előtt a következő hipotézisek állíthatók 

fel: 

1. Az irodalomban általában azzal kapcsolatban találhatunk adatokat, hogy a 

számítógépes navigáció elősegíti a térdprotézis beültetés pontosságát. Azonban 

a közölt eredmények a pontosság mértékének tekintetében nagyfokú eltérést 

mutatnak. Feltételezhető, hogy a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikájának 

anyagában is szignifikáns különbség lesz megfigyelhető az implantációs 

pontosság területén a számítógépes navigáció javára. 

2. Feltételezhető, hogy amennyiben a navigáció segít az implantációs pontosság 

elősegítésében, a navigáció elvéből következően a feltárás méretének 
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csökkentése nem hat kedvezőtlenül a számítógépes navigáció nyújtotta 

előnyökre, az implantációs pontosság nem csökken szignifikánsan. 

3. Az irodalomban azzal kapcsolatban találunk adatokat, hogy a minimál invazív 

technikával végzett teljes felszínpótló térdízületi artroplasztika kedvezően 

befolyásolja a posztoperatív első két hét rehabilitációjának ütemét. A 

Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján, mind a hagyományos, mind a 

minimál invazív beavatkozások után egységes posztoperatív protokollt 

alkalmazva feltételezhetően mérhető különbség lesz észlelhető a rehabilitáció 

gyorsaságát tekintve az első két héten belül. 

4. A Zebris ultrahangos járásvizsgáló készülék már sikeresen alkalmazható volt 

fiatal, egészséges sportolók, illetve elülső keresztszalag sérültek járás 

paramétereinek kvantitatív rögzítésére. Ezen kívül az elülső keresztszalag 

sérülés miatt végzett műtétek rehabilitációjának utánkövetésében is 

használhatónak bizonyult. Feltételezhető, hogy az azonos korcsoportú 

egészséges emberek és a térdízületi artrózissal rendelkező betegek 

járásparamétereiben lévő eltérések a rendszerrel jól mérhetőek, illetve a 

térdízületi artroplasztika utáni rehabilitáció folyamata is követhető a 

készülékkel. 

5. Tekintettel arra, hogy a rehabilitáció gyorsaságát a leginkább a feltárás technikája 

befolyásolja, feltételezhető, hogy a hagyományos feltárással történt, nem 

navigált és a hagyományos feltárással végzett, navigált betegek egy éves 

utánkövetése folyamán nem lesz szignifikáns különbség a rehabilitáció 

gyorsaságában. 

6. A minimál invazív feltárással végzett műtéten átesett betegeknél, a feltárás 

módjából fakadó kevesebb szöveti károsítás, az extenzor apparátus megkímélése 

miatt gyorsabb rehabilitáció észlelhető, mint az előző két műtéti technikával 

végzett beavatkozás utáni betegek esetében. Szignifikáns különbség lesz 

észlelhető még az egyéves utánkövetési periódus bizonyos szakaszában is. 
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4. Anyag és módszer  

 

 

4.1. Vizsgált személyek 

 

A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján végzett kutatás során 70 esetben 

végeztünk tejes felszínpótló térdízületi artroplasztikát hagyományos feltárással és 

számítógépes navigációval. Minimál invazív műtéti technikával és számítógépes 

navigációval 50 műtétet végeztünk el. Műtétes kontroll csoportnak, az ugyanebben a 

periódusban, hagyományos módon végzett 70 beavatkozást vettünk.  

A járásanalízishez mind a három műtétes csoportból 15-15-15 beteg került kiválasztásra. 

A beválogatás feltétele volt, hogy a betegek egyoldali gonartrózissal rendelkezzenek, 

csípőízületi és gerincpanaszaik ne legyenek, a preoperatív HSS score-ukban és rtg-n mért 

alsóvégtagi tengelyeltérésükben ne legyen szignifikáns különbség. Mindhárom 

csoportban a betegek döntő többségében az artrózis a domináns oldali végtagot érintette 

(hagyományos műtéti csoport: 15/13; navigált csoport: 15/12, navigált minimál invazív 

csoport: 15/12). A tény, hogy a beválasztási kritérium igen körülhatárolt volt a nagyobb 

műtéti számból csoportonként 15 beteget lehetett beválogatni. Járásvizsgálat számára 

kontrollcsoportként 21 azonos korcsoportú, gerinc-, csípő- és térdpanaszokkal nem 

rendelkező egyedeket választottunk be.  

A műtétek mindegyike során ugyanolyan protézis típus – hátsó keresztszalag megtartó, 

Stryker Scorpio - került beültetésre.  

A betegek beválogatása során az ízület radiológiai vizsgálatához, a térdízületi artrózis 

stádiumának meghatározásában a  Kellgren - Lawrence szerinti beosztást használtuk.  

A preoperatív tengely és a műtét után a protézisek komponenseinek a pozícionálását 

standard módon történt beállítással végzett rtg felvételen ellenőriztük. 

Mind a műtétek, mind a járásvizsgálat előtt a betegek és az egészséges kontrollcsoport az 

alkalmazott műtéttel, illetve a vizsgálatokkal kapcsolatban felvilágosítást kaptak, abba 

beleegyeztek. 

A kutatásban résztvevő személyek adatait az I. és a II: táblázat tartalmazza. 
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Betegszám 

Nő/férfi 
Átlag életkor Preop a-p tengely 

Artrózis 

stádium 

Kontroll 

(n=70) 

70 

51 nő/19 ffi 

68,5 (45-85) 

SD 6,9 

2,9º varus 

17º var.-28º valg. 

SD 5,53 

4 

Navigált 

(n=70) 

70 

47 nő/23 ffi 

69,4 (49-83) 

SD 6,8 

4º varus 

17º var.-26º valg. 

SD 5,9 

4 

Navigált MIS 

(n=50) 

50 

32 nő/18 ffi 

69 (45-80) 

SD 6,5 

0,4 º varus 

9º var.-15 º valg. 

SD 6,08 

4 

I. táblázat.  

Műtéten átesett betegek adatai 

 

 

 

 
Betegszám 

Nő/ Férfi 
Átlag életkor Preop a-p tengely 

Artrózis 

stádium 

Egészséges 

(n=21 

21 

(12 nő/9 ffi) 

52-84 

SD 7,2 
nem mért  

Kontroll 

(n=15) 

15 

(7 nő/8 ffi) 

68,5 (55-81) 

SD 6,7 

4,4º varus 

15º var.-10º valg. 

SD 6,26 

4 

Navigált 

(n=15) 

15 

(9 nő/6 ffi) 

69,4 (60-79) 

SD 6,4 

4,0º varus 

12º var.-7º valg. 

SD 5,33 

4 

Navigált MIS 

(n=15) 

15 

(7 nő/8 ffi) 

67,2 (45-77) 

6,5 

4,06º varus 

12º var.-9º valg. 

SD 5,38 

4 

II. táblázat.  

Járásvizsgálaton átesett betegek adatai 
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4.2. Teljes felszínpótló térdízületi artroplasztika és posztoperatív rehabilitáció 

 

A teljes felszínpótló térdprotézis beültetés során az elkopott ízületi felszínek pótlását 

végezzük. Ennek során mind a femorális, mind a tibiális felszínek pótlása történik. 

Amennyiben a patello-femorális ízületpótlást is szükségesnek tartjuk, úgy az is 

elvégezhető. Tanulmányunk során a patella felszínének pótlását egyik műtétnél sem 

végeztük.  

A műtét során a térdízületet feltárjuk, a deformált, elkopott felszíneket fűrésszel 

reszekálva kiképezzük a protézis komponenseinek helyét. Ennek elvégzésére speciális 

vágósablonok állnak rendelkezésre, melyet a femur esetén extramedulláris, a tibia esetén 

intramedulláris célzók segítségével tájolunk be. Ezzel meghatározzuk a térd posztoperatív 

a-p tengelyét. A femorális komponens rotációs helyzetét a femur condylusok hátsó 

íveihez, a transepicondylaris tengelyhez, illetve a femur elülső felszínéhez viszonyítva 

állítjuk be. A tibiális komponens rotációs helyzetét a tuberositas tibiae-t a illetve a láb II. 

sugarát, mint viszonyítási pontokat használjuk fel. Mivel maga a térdízületi endoprotetika 

nem csupán „csontos műtét”, elengedhetetlen a megfelelő lágyrész egyensúly beállítása. 

A műtét, illetve a protézis jellegéből adódóan az elülső keresztszalag kiirtásra kerül. 

Amennyiben a hátsó keresztszalag hiányzik, illetve annak feszes volta miatt annak 

kiirtása mellett döntünk, akkor hátsó keresztszalag pótló protézis verziójának beültetését 

választjuk. Az oldalszalagok megléte a primér protézis implantáció feltétele, azonban a 

mediális és laterális oldalszalagok közötti egyensúly, illetve az ún. extenziós és flexiós rés 

harmóniájának kialakítása fontos része a műtétnek.  

Mivel a különböző protézisgyártók termékeinek kiképzésében, illetve a beültető 

készlettek között is különbségek lehetnek így a műtéteink mindegyikénél azonos típusú 

(Stryker Scorpio, hátsó keresztszalag megtartó) protézist használtunk. A műtét menetének 

részletesebb ismertetése a II. számú mellékletben található. 

A számítógépes navigáció során a feltárás alapelve nem különbözik a hagyományosétól 

Annak mértéke minimálisan nagyobb, mivel a műtét során használt jeladók rögzítést 

biztosító, femurba és tibiába rögzítendő csavarok miatt kissé nagyobb bőrmetszésre lehet 

szükség. A műtét első szakaszában az anatómiai pontok regisztrálása történik, majd nem 

extramedulláris és intramedulláris célzók használata, hanem a számítógépes navigáció 

segítségével történik a vágósablonok helyzetének meghatározása. A navigáció az 

anatómiai pontok, ízületi rés, ízületi nyithatóság pontos meghatározásával a lágyrész 
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egyensúly meghatározásában is segít. A műtét menetének részletesebb ismertetése a II. 

számú mellékletben található. 

A minimál invazív technika a hagyományostól a feltárás elvében különbözik. Az 

utóbbinál egy 20-25 centiméteres bőrmetszést követően teljes feltárást végzünk, melynek 

érdekében az extenzor apparátus (quadriceps íntükör) hosszanti bemetszése, a térdkalács 

teljes kifordítása történik. A minimál invazív feltárás során a bőrmetszés hossza az 

előzőnek harmada. Az ízület megnyitása során csak a patella csúcsig haladunk a 

feltárással. Amennyiben a musculus quadriceps femoris vastus medialisának a patella 

csúcsán túl, annak a mediális oldaláig terjed (ez a gyakori) akkor a az izom rostainak 

lefutása mentén, körülbelül két centiméteres szakaszon szétpreparáljuk azt. A feltárás 

után műtéteink során számítógépes navigációt használva elvégezzük az anatómiai pontok 

regisztrálását. A továbbiakban a navigáció segít a kis feltárás miatti nehezített tájékozódás 

mellett a kisméretű, vágósablonok pontos elhelyezésében. Természetesen a lágyrész 

egyensúly beállításában itt is segít a navigáció.  A műtét menetének részletesebb 

ismertetése a II. számú mellékletben található. 

 

Az általunk alkalmazott posztoperatív rehabilitáció első két hetes protokollja mindhárom 

műtéti csoportban azonos, így lehetővé válik azok összehasonlítása.  

A műtét napján a betegek a posztoperatív megfigyelőbe kerülnek. Itt a spinalis 

anaesthesia hatásának elmúltával ágyban inervációs gyakorlatok történnek. Az első 

posztoperatív napon a betegek visszakerülnek saját kórtermükbe, ahol légzőtorna mellett 

ágyban inervációs térdtorna gyakorlatok történnek. A második posztoperatív napon, 

eltávolításra kerül a posztoperatív vérzést gyűjtő szívó drain. Ezen a napon a betegek 

kiülnek az ágy szélére illetve az ágyból kikelnek, óvatos járásgyakorlat, inervációs 

térdtorna mellett passzív térdmozgató gép felhelyezése zajlik. A harmadik naptól a 

térdmozgató, az inervációs gyakorlatok folytatása és egyre hosszabb járásgyakorlatok 

történnek. A rehabilitáció lépéseinek részletesebb leírása a III. számú mellékletben 

található. 

Rögzítésre került a műtéti vérvesztés, illetve a szívópalackba történt vérvesztés mértéke. 

Feljegyzésre került a műtét előtti és a műtét első napján nézett vérkép lelet. A mobilizáció 

során pedig megfigyeltük hogyan alakul a betegek aktív térd flexiója az idő 

függvényében. Azt néztük, hogy a betegeknek napról napra hogyan javul a térdflexió 

mértéke, illetve az hányadik napon éri el a 90 fokot. 

 



 25 

4.3. Számítógépes navigáció 

 

A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján műtét előtti, illetve alatti képalkotó 

használatát nem igénylő Styker-Leibinger kinematikai navigációs készülék található, 

mely aktív, infravörös jeladókkal üzemel. A rendszer fő részei: számítógépes központi 

egység, monitor, infravörös kamera, aktív, vezeték nélküli infravörös jeladók (6. ábra). 

 

6. ábra 

Styker-Leibinger kinematikai navigációs készülék 

 

A jeladókat (tarcker) (7. ábra) a műtéti feltárás során a femur disztális, illetve a tibia 

proximális harmadában kell rögzíteni. A jeladók mindegyike egy-egy koordinátarendszert 

generál a merev testeknek tekinthető femur és tibia számára.  
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7. ábra 

Infravörös jeladó képe 

 

A femur többirányú mozgatása során a femorális jeladó folyamatosan infravörös jeleket 

küld a kamerán keresztül a számítógépnek. Ezek a jelek, a femur mozgatása miatt egy 

képzeletbeli gömb felszínéről érkeznek, melynek a középpontja nem más, mint a 

csípőízület forgáspontja. A femur koordinátarendszerében regisztráljuk a femur 

intercondylaris területének a középpontját, az epicondylusokat, a femur facies patellaris 

sulcusának (Whiteside – line) lefutási irányát, illetve a femur comdylusok kontúrjait. A 

tibián rögzítésre kerülnek a tibiális jeladó koordinátarendszerében a tibia intercondylaris 

területének a közepe, a tibia intercondylaris a-p tengelye, a mediális és laterális ízületi 

felszínek kontúrja, a külboka – csúcs, a belboka – csúcs és a bokaízület középpontjának a 

vetülete. Az említett pontokat és tengelyeket a szintén jeladóként funkcionáló mutatóval 

(pointer) vesszük fel (8. ábra). 

Az anatómiai struktúrák regisztrációjának köszönhetően a csípőközéppont, térdközéppont 

(femur és tibia intercondylaris terület középpontja) és a bokaízület középpontja 

segítségével meghatározható az alsóvégtag mechanikai tengelye. 

A femur disztális csontos reszekciója során a jeladóval ellátott vágósablon helyzetét 

észleli a számítógép, így beállítható a-p nézetben a vágás síkjának a mechanikai 

tengelyhez képesti helyzete, oldalnézetből pedig ellenőrizhető, hogy a sík a femur 

tengelyére merőleges legyen. Mivel a femur condylusok kontúrjainak letapogatása során a 

gép meghatározta a feszín legdisztálisabb pontját, így mérhetővé válik a reszekciós 

vastagság mértéke is (9. ábra). A femur további reszekciói során beállítható a 

transepicondylaris és a Whitside – vonalhoz képesti rotáció (regisztráció során 

meghatározott medális és laterális epicondylusok és a Whiteside – vonal meghatározás 

alapján). 
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8. ábra 

Anatómiai pontok és tengelyek meghatározása 

 

A tibiális reszekciók során a vágósablonra erősített jeladó segítségével beállítható a 

vágási sík helyzete a-p irányban a mechanikai tengelyhez képest, oldalnézetből pedig a 

hátradőlés mértéke. A condylus kontúrjának letapogatása, a legmélyebb ízületi felszíni 

ponthoz képest pedig a reszekció mértéke ellenőrizhető. A tibia intercondylaris a-p 

tengelyéhez képest pedig meghatározható a tibiális komponens rotációs elhelyezése. 

 

         

9. ábra 

Ízületi kontúr letapogatása után meghatározható a reszekciós vastagság mérete 
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A fentiekből következőleg pontossá tehető a vágási síkok - ebből következően a protézis 

– elhelyezése.  

Mivel a femur és a tibia közötti rés a flexió és extenzió minden fázisában meghatározható, 

ezért a lágyrész egyensúly is beállítható a megfelelő lágyrész-struktúrás felszabadításával 

illetve a megfelelő vastagságú műanyag betét megválasztásával. 

A műtét során a navigációs lépések közötti ugrásokat a jeladókon lévő gombok 

segítségével tehetjük meg, így nincs szükség külső segítségre. 

A térdízületi reszekciók síkjai, a térdízületi kinetika a műtét során folyamatosan 

ellenőrizhető, így esetleges korrekciókat bármikor elvégezhetünk. 

 

A minimál invazív feltárással végzett műtét számítógépes navigációja hasonlóan zajlik, 

azzal a különbséggel, hogy a reszekciós sablonok kiképzése kisebb és eltérő alakú. A 

jeladókat tartó csavarok elhelyezése pedig a feltárás csökkentett volta miatt külön 

perkután módon történik. 

 

A műtétek menetének részletesebb ismertetése a II. számú mellékletben található. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

4.4. Radiológiai vizsgálat módszere 

 

Betegeknél a műtét előtt, illetve a műtétet követően készítettünk rtg felvételeket. Ezek 

standard beállítás mellett, ugyanazzal a készülékkel készültek.  

A műtét előtt, hosszú filmre, terheléses, teljes alsóvégtagi a-p felvételt, illetve 

oldalfelvételt készítettünk. Ennek célja az artrózis dokumentálása, Kellgren – Lawrence 

stádium (46) és a műtét előtti a-p tengely meghatározása volt (III. táblázat). Betegek a 

fentiek szerint a IV. stádiumba voltak besorolhatók. 

 

 

Grade 0 Nincs eltérés Az artrózis radiológiai jelei nem észlelhetőek 

Grade 1 Kétséges Kismérvű oszteofita, jelentősége kétséges 

Grade 2 Minimális Definitív oszteofita, az ízületi rés megtartott 

Grade 3 Közepes fokú    Az ízületi rés beszűkülése*, függetlenül az 

oszteofiták  jelenlététől        

Grade 4 Súlyos Az ízületi rés súlyos fokú beszűkülése** valamint  

szubkondrális szklerózis jelenléte   

*   a mindennapi gyakorlatban általában 4 mm réstávolság alatt 
**  a mindennapi gyakorlatban általában 2 mm réstávolság alatt 

 

III.táblázat 

Kellgren – Lawrence stádium beosztás 

 

A műtét után készített teljes alsóvégtagi a-p feltételen a femorális és a tibiális 

komponensek a-p pozícionálását mértük ki, illetve meghatároztuk az a-p tengelyállást. 

Oldalirányú felvételeken a femorális komponens flexiós-extenziós helyzetét, illetve a 

tibális komponens hátradőlését mértük ki. A radiológiai értékelést egy ember végezte, az 

a-p adatok kimérésekor az érintett csontok anatómiai tengelyeit vettük alapul. (10. ábra) 
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  10. ábra 

Radiológiai értékelés. Műtét előtti a-p felvétel és műtét utáni oldalirányú és a-p felvételek 
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4.5. Járáselemzés 

 

A járáselemzés során a járás kinematikai és kinetikai paraméterei kerülnek 

meghatározásra. Ez kombinálható a mozgás során létrejövő izomaktivitás vizsgálatával.  

A normál járás két fázisra osztható. A támaszfázis során a talp, vagy annak egy része 

érintkezik a talajjal, a végtag részben vagy egészben viseli a test súlyát. A lendítőfázis 

során a végtag nem érintkezik a talajjal, a másik végtag a teherviselő. 

A teljes 1épésciklus a támaszfázissal kezdődik a sarok talajérésével (sarokütés), a sarok 

körüli forgás az első gördülés, amelyet a második gördülés fázisa követ. A 

második gördülés végén a teljes talp a talajjal érintkezik és a talpon va1ó átgördülés a 

sarok felemelkedésével zárul, ami egyben a medence legmagasabb emelkedésének 

a pillanata. A teljes talppal való érintkezés a lökőfázis kezdete, amely a lábujjhegy 

talajtól va1ó elszakadásának pillanatában fejeződik be és egyben ez a támaszfázis, 

vége. A támaszfázis vége (kettős támaszfázis), mikor a támaszkodó láb még 

érintkezésben van a talajjal, a lendítő láb pedig már elérte a talajt. A kettős támasz 

eltűnése esetén már futásról beszélünk. A lendítőfázis a lábujjhegy felemelkedésekor 

kezdődik, és a következő ciklus elejéig, a sarok talajérintéséig tart. A lábujjhegy 

felemelkedésével a térdízületben és a csípőízületben flexió jön létre, így a lendítő láb 

előre mozog. A sarokemelés maximuma a lendítőfázis félideje, ami után a lendítő láb 

elhalad a támaszkodó láb mellett (11. ábra). 

 

11. ábra 

Lépésciklus felosztása 
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A ciklus fázisainak időbeni eloszlása meghatározható, ugyanúgy, mint a mozgás során a 

medence, a csípő illetve a térd mozgásainak tartományai.  

A járás során létrejövő izomaktivitás pedig a kérdéses izmokról elvezetett EMG jelek 

segítségével észlelhetők. Természetesen ennek úgy van értéke, ha a járás fázisaival a mért 

izomaktivitások időben összehangoltak. 

A kutatás során a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biomechanikai 

Tanszékén végeztük a járásvizsgálatokat. Ennek során az ultrahang alapú, ZEBRIS CM-

HS (ZEBRIS, Medizintechnik GmbH, Németország) járásvizsgáló rendszert alkalmaztuk.  

A rendszer részei a 12. ábrán láthatók. 

 

 

12. ábra 

                                                    ZEBRIS járásvizsgálat eszközei 

 

monitor 

 

Ultrahang fej 

 

Központi egység 

Aktív markerek a végtagokon 

és a keresztcsont felett 

Elektromos 

meghajtású futópad , 

beépített erőmérővel 

 

Mutató pálca 
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A készülék és a számítógépes navigáció alapelve hasonló. Ennek a rendszernek is van egy 

központi egysége. A számítógépes navigáció infravörös kamerájának megfelelően itt egy 

ultrahangos fejet találunk, a mérendő személy keresztcsontja fölé, a combokra és a 

lábszárra erősített markerekkel kommunikál. A markerek által generált 

koordinátarendszerben felvett anatómiai pontok pedig a merev testek elmélete szerint 

állandó helyzetűek a saját koordinátarendszerükön belül (13. ábra). A két külön referencia 

rendszeren elhelyezkedő anatómiai pontok egymáshoz képesti elmozdulását (Euler) a gép 

mérni képes.   

 

 

13. ábra 

Lábszárra helyezett marker (triplet) és a referenciaterében felvett anatómiai pont  

 

Ha a tripleteket közvetlenül a bőrre rögzítjük, az izmok működése közben az izommozgás 

miatt mikromozgások jönnek létre. Ennek kivédésére a tripleteket 15 mm vastag 25 cm 

magas és 30 cm széles polisztirol anyagú héjra szereljük (14. ábra). A polisztirol héj 

biztosítja egyrészt, hogy az izom megfeszüléséből keletkező mikroelmozdulások a 

tripletekre ne adódjanak át másrészt a triplet a tépőzáras gumiszalag segítségével, 

az alsóvégtag adott szegmentumára fixen rögzíthető. 

A feldolgozó program minden egyes méréskor számolja a malleolus laterális és malleolus 

mediális, a malleolus laterális és caput fibulae illetve az epicondylus laterális femoris és 

epicondylus mediális femoris pontok közötti távolságot. Ha ezek a távolságok a 

vizsgált járásciklusok összes ciklusa alatt konstansok, akkor a triplet nem mozdult el a 
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mérés során, ha ezek az értékek nem állandóak, akkor a triplet elmozdult, a mérés hibás. 

A rögzítési módszer korábbi mérések során validálásra került (Knoll). 

 

 
 

14. ábra 

Triplet rögzítésének módja 

 

A mérés előtti, regisztrációs fázisban a tripletek felhelyezése után rögzítésre kerülnek a 

következő anatómiai pontok: 1. malleolus mediális l.d. (jobb belső boka), 2. tuber 

calcanei l.d. (jobb sarok gumó), 3. malleolus laterális l.d. (jobb külső boka), 4. tuberositas 

tibiae l.d. (jobb sípcsonti dudor), 5. caput fibulae l.d. (jobb szárkapocs fejecs), 6. 

epicondylus lat.femoris l.d. (jobb combcsont külső ízületi bütyke), 7. epicondylus med. 

femoris l.d. (jobb combcsont belső ízületi bütyke), 8. trochanter major l.d. (jobb 

nagytompor), 9. spina iliaca anterior superior l.d. (jobb elülső csípőtövis), 10. malleolus 

mediális l.s. (bal belső boka), 11. tuber calcanei l.s. (bal sarok gumó), 12. malleolus 

laterális l.s. (bal külső boka), 13. tuberositas tibiae l.s. (bal sípcsonti dudor), 14. caput 

fibulae l.s. (bal szárkapocs fejecs), 15. epicondylus lat. femoris l.s. (bal combcsont külső 

ízületi bütyke), 17. epicondylus med. femoris l.s. (bal combcsont belső ízületi bütyke), 17. 

trochanter major l.s. (bal nagytompor), 18. spina iliaca anterior superior l.s. (bal elülső 

csípőtövis), 19. processus spinosus vertebrae sacralis I (első keresztcsonti csigolya (S1) 

tövisnyúlványa). 

A mérés során általunk mért idő-távolság paraméterek a lépés hossza – két sarokütés 

közötti hosszirányú távolság -, illetve a lépésszélesség – lépésciklus alatt a két malleolus 

mediális közötti oldalirányú távolság – volt. 

Ezek mellett a térd- és csípőmozgások mértékét és a medence mozgásait is rögzítettük. A 

térdszög a malleolus laterális - caput fibulae, illetve a condylus laterális femoris - 

trochanter maior femoris. által meghatározott térbeli vektorok szöge. A csípőszög a 

mérőhármas 

polisztirol héj 

Rugalmas tépőzáras pánt 
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condylus laterális femoris - trochanter maior femoris – spina iliaca anterior superior által 

meghatározott térbeli vektorok szögeiből adódik. A medence mozgásait, mint annak a 

saját koordinátarendszerében észlelhető dőlését, rotációját és billenését definiáltuk (15. 

ábra). 

 

       

15. ábra 

Mért szögek: térdszög, csípőszög, és medenceszögek 

 

A mérés során szimultán nézett EMG során a következő izmokat vizsgáltuk: m. vastus 

mediális, m. vastus laterális, m. rectus femoris, m. biceps femoris, m. adductor longus, 

m. gluteus medius, m. gastrocnemius mediális, m. gastrocnemius laterális (16. ábra). 

A kapott EMG adatok további feldolgozása után kapott adatok során egy izmot akkor 

tekintettük aktívnak, ha az elektromos potenciál változása 20%-nál nagyobb. Ennek 

megfelelően megfigyeltük, hogy a járás ciklusaiban mikor és milyen hosszan aktívak 

(17. ábra). 

Mivel a járásvizsgálatok futószalagon történtek, így a mérések megkezdése előtt a 

mérendő személyek hat percig sétáltak a futószalagon, hogy annak sajátságait 

megszokják(61,62). A mért adatok elemzését 2 km/h-s sebesség mellett értékeltük 

(11,12,13). 

A vizsgálatot a kontrollcsoport egyedein egy alkalommal, a műtétes csoportoknál a 

műtét előtt, illetve a műtét után 3-6-9-12 hónappal végeztük el. Minden mérés előtt 

életminőségi kérdéssort (Womack) és térdvizsgáló lapot (HSS) töltöttünk ki.  



 36 

         

16. ábra 

A felszíni EMG elektródák felhelyezése 
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17. ábra 

Az egyes izmok intermuszkuláris meghatározása az EMG burkolóábrából 

a) Az adott izom lineáris burkoló görbéje hat ciklus esetén a lépésciklus százalékában,  

b) Az adott izom (intermuszkuláris koordinációja a lépésciklus százalékában 
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5. Eredmények 

 

5.1. Radiológiai vizsgálatok elemzése 

 

A radiológiai vizsgálat során a három műtétes betegcsoport preoperatív a- p teljes 

alsóvégtagi, terheléses felvételeit, illetve posztoperatív a-p teljes alsóvégtagi, terheléses 

felvételeit, illetve oldalirányú felvételeit hasonlítottuk össze. A komponensek 

elhelyezkedése és a posztoperatív tengely tekintetében optimálisnak az irodalomban is 

elfogadott, mechanikai problémát még nem okozó értéktartományt tekintettük (43,80). 

Ennek megfelelően a femorális komponensnek a femur anatómiai tengelyéhez képesti a-p 

82-86, oldalirányban pedig 0-4 fok közötti elhelyezkedését, a tibiális komponensnél a-p 

nézetben ez 87-92, oldalirányból pedig 0-5 fok közötti pozícionálását vettük 

optimálisnak.  

A műtét előtti átlagos a-p tengelyállás a kontroll csoportban 2,9º varus, (17º varus-28º 

valgus) SD 5,53, a navigált csoportban 4º varus (17º varus-26º valgus) SD 5,9, navigált, 

minimál invazív csoportban 0,4 º varus (9º varus-15 º valgus) SD 6,08 volt. 

A röntgenfelvételeken mért eredmények az alábbiakban foglalhatók össze (IV. táblázat). 

 

1.  Hagyományos műtétek (kontroll csoport) utáni rtg képek elemzése. 

Femorális komponensek a-p elhelyezése 84,7º±2,4º (80º-93º), volt, az 

optimális tartománytól való átlagos eltérés 1,2±0,5 foknak adódott, az esetek  

74,2%-a volt az optimális tartományon belül (18. ábra). 

A femorális komponens flexiós-extenziós pozícionálását nézve ez az érték 

2,3º±3,0º (0º-15º) volt, az optimális tartománytól való átlagos eltérés 1,9±0,6  

foknak adódott, az esetek  85,7%-a volt az optimális tartományon belül (19. 

ábra). 

A tibiális komponensek a-p elhelyezése 89º±2,7º (81º-96º), volt, az optimális 

tartománytól való átlagos eltérés 1,1±0,5 foknak adódott, az esetek  70%-a volt 

az optimális tartományon belül (20. ábra). 

A tibiális komponens flexiós-extenziós pozícionálását nézve ez az érték 

4,6º±2,7º (-2º-12º) volt, az optimális tartománytól való átlagos eltérés 1,6±0,9 

foknak adódott, az esetek  65,7%-a volt az optimális tartományon belül (21. 

ábra). 
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A posztoperatív tengely értéke 6,4º±3,3º (-3º-18º) volt, az optimális 

tartománytól való átlagos eltérés 1,7±0,9 foknak adódott, az esetek 62,8%-a volt 

az optimális tartományon belül (22. ábra). 

 

2. Számítógépes navigációval végzett műtétek utáni rtg képek elemzése. 

A femorális komponens a-p pozícionálását nézve, ez 83.9º±1.0º (82º-87º) volt, 

az optimális tartománytól való átlagos eltérés 0.2º±0,0º volt, az esetek 97%-át 

optimális helyzetben találtuk (18. ábra). 

A femorális komponens flexiós-extenziós elhelyezése 0,8º±1,4º (-1º-8º) volt, 

az optimális tartománytól való átlagos eltérés 0,5º±0,1º volt, az esetek 95,7%-át 

optimális helyzetben találtuk (19. ábra). 

A tibiális komponens a-p pozícionálását nézve, ez 89,4º±1,2º (86º-93º) volt, 

az optimális tartománytól való átlagos eltérés 0,2º±0,0º volt, az esetek 97%-át 

optimális helyzetben találtuk (20. ábra). 

A tibiális komponens flexiós-extenziós elhelyezése 3,3º±1,5º (0º-6º) volt, az 

optimális tartománytól való átlagos eltérés 0,2º±0,0º volt, az esetek 95,7 %-át 

optimális helyzetben találtuk (21. ábra). 

A posztoperatív tengelyt nézve, ez 6,9º±1,3º (3º-10º) volt, az optimális 

tartománytól való átlagos eltérés 0,3º±0,1º volt, az esetek 95,7%-át optimális 

helyzetben találtuk (22. ábra). 

 

3. Számítógépes navigációval, minimál invazív feltárással végzett műtétek utáni rtg 

képek elemzése. 

A femorális komponens a-p pozícionálását nézve, ez 83,9º±1,3º (81º-86º) volt, 

az optimális tartománytól való átlagos eltérés 0,2º ±0,0º volt, az esetek 96%-át 

optimális helyzetben találtuk (18. ábra). 

A femorális komponens flexiós-extenziós elhelyezése 0,9º±1,1º (-2º-3º) volt, 

az optimális tartománytól való átlagos eltérés 0,3º±0,1º volt, az esetek 94%-át 

optimális helyzetben találtuk (19. ábra). 

A tibiális komponens a-p pozícionálását nézve, ez 90,0º±1,2º (87º-93º) volt, 

az optimális tartománytól való átlagos eltérés 0,1º±0,0º volt, az esetek 98%-át 

optimális helyzetben találtuk (20. ábra). 
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A tibiális komponens flexiós-extenziós elhelyezése 3,7º±1,6º (-3-7º) volt, az 

optimális tartománytól való átlagos eltérés 0,6º±0,2º volt, az esetek 88%-át 

optimális helyzetben találtuk (21. ábra). 

A posztoperatív tengelyt nézve, ez 6,7º±1,3º (4º-9º) volt, az optimális 

tartománytól való átlagos eltérés 0,2º±0,0º volt, az esetek 96%-át optimális 

helyzetben találtuk (22. ábra). 

 

 

 

 preop. postop. 

 a-p axis femur a-p femur lat. tibia a-p tibia lat. a-p axis 

Kontroll átl Sd átl Sd átl Sd átl Sd átl Sd átl Sd 

 2,9° 5,53° 84,7° 2,4° 2,3° 3,0° 89,0° 2,7° 4,6° 2,7° 6,4° 3,3° 

Navigált átl Sd átl Sd átl Sd átl Sd átl Sd átl Sd 

 4,0° 5,9° 83,9° 1,0° 0,8° 1,4° 89,4° 1,2° 3,3° 1,5° 6,9° 1,3° 

NAV MIS átl Sd átl Sd átl Sd átl Sd átl Sd átl Sd 

 0,4° 6,08° 83,9 1,3 0,9 1,1 90,0 1,0 3,7 1,6 6,7 1,3 

 

IV. Táblázat 

Mért radiológiai adatok átlagos értékei és standard deviáció 

 

A protézis komponenseinek helyzetét kimérve a kapott szögértékek átlaga az optimális 

tartományon belülre esett a navigált és a kontrollcsoport esetében egyaránt. Ugyanezt 

tapasztaltuk a posztoperatív tengely tekintetében is. Különbséget az átlagtól és az 

optimális tartománytól való eltérés mértékében találtunk, melynek mértéke szignifikáns 

volt (p<0,05). 
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18. ábra 

Femorális komponensek a-p pozícionálása 
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19. ábra 

Femorális komponensek elhelyezkedése oldalirányból 
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20. ábra 

Tibiális komponensek a-p pozícionálása 
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21. ábra 

Tibiális komponensek elhelyezkedése oldalirányból 
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22. ábra 

Posztoperatív a-p tengely 
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5.2. Műtét utáni első két hét rehabilitációja minimál invazív artroplasztika után 

 

A minimál invazív technika használata mellett kevesebb szöveti károsítás, rövidebb 

bőrmetszés, az extenzor apparátus megkímélése és kisebb vérvesztés várható. Ennek 

teljesülésére illetve a technikának a korai rehabilitációra tett hatását vizsgáltuk. Azt 

feltételezve, hogy az esetlegesen észlelhető különbségek a feltárásból adódnak, ezért a 

kontroll csoportból randomizáltan kiválasztott 50 beteg (I. csoport) mért adatait 

hasonlítottuk össze az 50 minimál invazív feltárással végzett betegekkel (II. csoport) 

kapcsolatos adatokkal. 

Az kontroll csoportban a műtéti metszés hossza átlagosan 9.8 (8-12,5) cm volt, ami a II. 

csoportban 21.6 (18-23) cm-nek adódott. 

A vérvesztés pontos megítélése nehézkes dolog, ezért ennek becslésére a műtét előtti és 

utáni htk, hgb változást, a műtét alatt és után mért vérvesztéseket hasonlítottuk össze a két 

csoportban. Utóbbi becslésére a második posztoperatív napon eltávolított szívópalackban 

összegyűlt vérmennyiséget használtuk.  

A preoperatív htk az I. csoportban átlagosan 41,3 % volt, mely a posztoperatív első napra 

34,1 %- ra csökkent. Ebből adódóan a csökkenés mértéke 7,2 %-nek adódott. A hgb 

szintje a preoperatív 135 g/l értékről átlag 29,8 g/l–t, 105,2 g/l-re csökkent a posztoperatív 

első napra.  

A preoperatív htk a II. csoportban átlagosan 41,4 % volt, mely a posztoperatív első napra 

32,5 %- ra csökkent. A csökkenés mértéke 8,9 % volt. A hgb szintje a preoperatív 133,2 

g/l-ről átlag 32,7 g/l –t, 100,5 g/l-re csökkent a posztoperatív első napra. 

Mind a htk, mind a hgb csökkenés mértéke az I. csoportban szignifikánsan (p<0,01) 

kisebb volt. 

Az intraoperatív vérvesztés az első csoportban átlagosan 241 ml, a második csoportban 

236,1 ml volt. A drainkivételig a szívóban 332,6 ml gyűlt össze az I. csoportban, a II. 

csoportban pedig 513,6 ml posztoperatív vérzést mértünk. Az intraoperatív vérvesztés 

mértékében nem találtunk szignifikáns különbséget a két csoportban, azonban a 

szívópalackokban összegyűlt posztoperatív vérzés az I. csoportban szignifikánsan 

kevesebb (p<0,001) volt (23. ábra). 
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23. ábra 

Vérvesztésre utaló paraméterek összehasonlítása 
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A rehabilitáció gyorsaságának mértékét az aktív térd flexió változásának alakulásával 

monitoroztuk. A posztoperatív első 12 napon belül a betegek mozgásjavulásának 

alakulását a 24. ábra mutatja. Ez alapján megfigyelhető, hogy a posztoperatív első naptól 

kezdve az I. csoport mozgástartománya felülmúlja a II. csoportét. Annak mértékét pedig, 

hogy a két csoporton belül az idő múlásával hány beteg érte el a 90 fokos flexió mértékét 

a 25. ábra szemlélteti. Látható, hogy az I csoport betegei időben előbb érik el a 90 fokos 

flexió mértékét. Mindkét táblázat alapján a térd mozgásainak a javulása az I. csoportban 

gyorsabb. 

 

24. ábra 

Térdízületi flexió alakulása a posztoperatív napok függvényében 

 

25. ábra 

A 90 fokos flexiót elért betegek száma a posztoperatív napok függvényében  
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5.3. Műtét utáni rehabilitáció utánkövetése járásanalízissel 

 

Minden egészséges egyednél betegnél a mért eredmények összehasonlítása 2 km/h-s 

futószalag sebesség mellett történt (11,12,13). A lépéshossz, a lépés szélesség kapcsán 

mért eredmények a V. táblázatban vannak összefoglalva. A csípőszö és térdszög 

változásai a VI. táblázatban láthatók. A medence járás közbeni mozgásai pedig a VII. 

táblázatban láthatók. 

 

A hagyományos műtétes csoport (I. csoport) betegei esetében a lépés hossza a műtét előtt, 

illetve 3 és 6 hónappal a műtét után rövidebb volt mind az egészséges (kontroll csoport) 

egyedeknél, azonban ennek fokozatos növekedése volt megfigyelhető. A 9 és 12 hónapos 

kontrollok során már nem volt szignifikáns javulás. A kontroll csoportban a lépés hossza 

a domináns oldalon volt nagyobb, mint a nem domináns oldal lépéshossza. Az I. 

csoportban ez az érték az érintett oldalon az ellenoldalinál rövidebb volt az első hat hónap 

során, majd a későbbiekben az operált oldal lépés hossza vált nagyobbá mint a nem 

operált oldalé. Ez azt mutatta, hogy az operált oldal, mely korábban a beteg dononáns 

oldala volt, visszavette domináns szerepét.  

A lépésszélesség tekintetében a kontroll csoport lépésszélessége nagyobb volt a nem 

domináns oldalon. Az I. csoportban ez az érintett oldalon mutatott nagyobb értéket a 

műtét előtti mérés során illetve az első hat hónapos mérésekkor. Ezt követően ennek 

értéke megközelítette a kontrollcsoportra jellemző értéket és szignifikáns változás már 

nem volt észlelhető. E mellett az operált oldal lépésszélessége vált kisebbé a hat hónapos 

mérések utáni kontrollokkor. 

A térdszög mérésekor a kontroll csoport egyedeinél a domináns oldalon a nem domináns 

oldal térdszögeihez képest valamivel nagyobb térdszögeket mértünk. Az I. csoportban 

műtét előtt és a műtét utáni első hat hónapban mind az egészséges, mind az operált 

oldalon a kontroll csoporténál kisebb mozgástartományt (ROM) észleltünk. Az első hat 

hónapban azonban fokozatos, szignifikáns ROM növekedést mértünk. Hat hónap után 

márt nem tapasztaltunk szignifikáns javulást a mozgástartományban, azonban az operált 

oldal mozgástartománya meghaladta az ellenoldaliét, ami  a dominancia visszavételét 

jelezte 

A csípő mozgástartománya nagyobb volt a kontroll csoport egyedeinek a domináns 

oldalán. Az I. csoportban ugyanezt észleltük, de a különbség kissebb volt a két oldal 
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között a műtét előtt és az első hat hónap során. A későbbiekben  a csípő 

mozgástartománya a hasonló volt a két csoportban. 

A medence (ezáltal a lumbalis gerinc) mozgásait elemezve teljesen különböző értékeket 

kaptunk a kontroll csoportban és az I. csoportban. Ha a medence dőlését, billenését és 

rotációját együtt nézzük ezek egymáshoz viszonyított arányát), ez jellemző mozgásmintát 

mutat. Ez a mozgásminta a két csoportban teljesen különböző volt. Ezen kívül a medence 

mozgásai az I. csoportban nagyobbak voltak, mint a kontroll csoportban. A műtét utáni 

első hat hónap során a mozgástartományok mértéke fokozatosan csökkent. Ezt követően 

további mozgástartomány csökkenés már nem volt észlelhető. A két csoportban mért 

medencedőlés, billenés és rotáció által nyújtott mozgásminta (a három, egymáshoz 

viszonyított aránya) különböző maradt az egyéves utánkövetés során. 

A navigált műtétes (II) csoportban az I. csoportban mérthez hasonló eredményeket 

kaptunk. A lépéshossz, a lépésszélesség és a mozgástartományok változásának 

tendenciája is hasonló képet mutatott. Az értékeknek a kontroll csoport értékeihez való 

közelítése az első hat posztoperatív hónapban mutatott szignifikáns változást, az I. 

csoportnál észleltekhez hasonlóan. 

A navigált minimál invazív (III) csoportban a paramétereknek a kontroll csoporthoz való 

szignifikáns mértékű közeledése a posztoperatív harmadik hónapig volt megfigyelhető. 

Az addig bekövetkező, jelentős javulást követően, a mért értékek megközelítették a 

kontroll csoport adatait, majd további változást ezt követően már nem volt megfigyelhető. 

Ez azt jelentette, hogy a mért paraméterek mindegyikének javulása az I. és II. 

csoportokéban hat hónap alatt zajlott le, a III. csoportban ez gyorsabban, az első három 

hónap alatt megtörtént. 
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Lépéshossz (mm) Lépésszélesség (mm) 

Kontroll  A B A B 

   437.8 ± 38.1 423.9 ± 39.4 20,7 ± 8.2 25,7 ± 8.3 

I. csoport  A B A B 

  Preop. 
390.6 ± 33.2 387.6 ± 34.1 

26.2 ± 5.8 30.1 ± 6.2 

  Postop 3 hó 
410.1 ± 32.9 407.7 ± 33.3 

25.3 ± 6.2 27.2 ± 5.9 

  Posztop 6 hó 
423.6 ± 34.9 427.6 ± 35 

25.3 ± 6.4 23.1 ± 6.6 

  Posztop 9 hó 
428.7 ± 36.8 434.3 ± 37 

25.1 ± 6.7 23 ± 6.9 

  Posztop 12 hó 
427.8 ± 37.2 434.2 ± 37.8 

25 ± 6.9 22 ± 6.8 

II. csoport  A B A B 

  Preop. 
384.3 ± 30.1 380.2 ± 31 

25,4 ± 6.1 30,1 ± 6.2 

  Posztop 3 hó 
410.2 ± 31.8 407.7 ± 32.5 

25 ± 6.4 26,7 ± 6.6 

  Posztop 6 hó 
422.6 ± 34 429.1 ± 34.1 

26,2 ± 6.9 24,3 ± 6.7 

  Posztop 9 hó 
424.2 ± 34.5 430.7 ± 34.4 

25,9 ± 6.9 23,3 ± 6.8 

  Posztop 12 hó 
425.2 ± 35 433.2 ± 35.1 

25,5 ± 6.8 22,8 ± 6.9 

III. csoport  A B A B 

  Preop. 
395 ± 31.9 394.6 ± 33.1 

26 ± 6.5 29,6 ± 6.7 

  Posztop 3 hó 
425.1 ± 33.4 430.1 ± 34 

25,2 ± 6.6 25,1 ± 6.5 

  Posztop 6 hó 
428.1 ± 33.9 433.1 ± 33.9 

25,1 ± 7 22,7 ± 6.9 

  Posztop 9 hó 
429.2 ± 34.3 435 ± 34.5 

25,3 ± 6.8 21,4 ± 7.1 

  Posztop 12 hó 
430.1 ± 35.1 436 ± 35.4 

25,6 ± 6.7 21,2 ± 6.9 

 

V. Táblázat 

Lépéshossz, lépésszélesség változása az egyéves utánkövetés során. Adatok 

összehasonlítása a kontroll csoporttal. A – kontroll csoport egyedeinél a domináns oldal, a 

műtétes csoportoknál az érintetlen oldal. B – Kontroll csoport nem domináns oldala, 

műtétes csoportoknál az operált oldal. 
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Csípő ROM  (fok) Térd ROM (fok) 

Kontroll  A B A B 

 ROM 32,3 ± 5,3 26,8 ± 4,8 51,4 ± 6,2 45,4 ± 5,6 

 MIN 47,2±7,9 52,7±6,6 6,6±4,5 7,2±4,9 

 MAX 79,5±6,5 79,5±7,2 58±6,9 52,6±6,7 

I. csoport  A B A B 

Preop. ROM 22,4 ± 7,3 24,2 ±7,5  34,6 ± 6,3 29,9 ± 5,9 

 MIN 51,9±5,8 54±6,1 9,4±5,2 13,4±3,8 

 MAX 74,3±6,9 78,2±7,8 44±5,4 43,3±4,9 

Posztop. 3 hó ROM 26,9 ± 6,8 28,5 ± 7,2 37,5 ± 7,6 36,2 ± 6,3 

 MIN 49,5±6,7 50,3±6,9 8,8±3,8 10,3±3,9 

 MAX 76,4±8,1 78,8±7,1 46,3±4,7 46,5±5,3 

Posztop. 6 hó ROM 28,1 ± 6,9 30,2 ± 6,7 42,8 ± 6,6 43,2 ± 6,9 

 MIN 49,3±5,3 49±5,8 8±3,9 8±4,2 

 MAX 77,4±6,8 79,2±6,4 50,8±7,1 51,2±7,3 

Posztop. 9 hó ROM 28,2 ± 6,3 30,5 ± 6,9 43 ± 6,9 44,5 ± 6,2 

 MIN 49,3±4,9 48,7±7,1 7,7±4,2 7,6±3,8 

 MAX 77,5±6,7 79,2±7,6 50,7±6,3 52,1±7,2 

Posztop. 12 hó ROM 28,2 ±6,9 31,6 ± 7,2 43,25 ± 7,7  46,35 ± 7,1 

 MIN 49,3±6,3 47,8±5,7 7,2±2,9 7,2±3,4 

 MAX 77,5±6,9 79,4±7,8 50,45±6,7 53,5±7,3 

II. csoport  A B A B 

Preop. ROM 24,5 ± 6,9 25,9 ± 6,6 35,3 ± 7,2 25,8 ± 6,8 

 MIN 51,9±5,6 53±5,6 9,2±3,9 16,2±4,2 

 MAX 76,4±7,2 78,9±7,4 44,5±6,8 42±7,1 

Posztop. 3 hó ROM 26,2 ± 7,2 26,7 ± 7,6 40,5 ± 7,8 36,4 ± 7,6 

 MIN 51,3±6,1 52,5±5,9 8,4±4,1 11,4±3,4 

 MAX 77,5±6,9 79,2±6,9 48,9±7,3 47,8±6,8 

Posztop. 6 hó ROM 27,1 ± 7,5 29,6 ± 7,2 42 ± 6,9 43,7 ± 7,3 

 MIN 51,1±5,4 49,9±6,4 7,7±3,7 7,6±3,6 

 MAX 78,2±7,3 79,5±6,9 49,7±7,9 51,3±7,1 

Posztop. 9 hó ROM 27,5 ± 6,8 31,9 ± 6,5 42,2 ± 7,4 45,6 ± 6,2 

 MIN 51,1±5,2 47,7±6,3 7,8±4,1 7,2±3,9 

 MAX 78,6±7,8 79,6±7,6 50±6,7 52,8±7,6 

Posztop. 12 hó ROM 27,6 ± 7,3 31,9 ± 6,8 42,4 ± 6,6 47 ± 6,8 

 MIN 51,2±4,9 47,7±4,9 7,4±3,8 6,8±2,9 

 MAX 78,8±7,7 79,6±6,7 49,8±7,3 53,8±7,3 

III. csoport  A B A B 

Preop. ROM 23,5 ± 6,7 27 ± 7,2 38,1 ± 7,1 28,7 ± 6,9 

 MIN 51,5±4,9 51,1±6,1 8,9±4,2 13,6±4,8 

 MAX 75±6,8 78,1±7,2 47±7,1 42,3±6,3 

Posztop. 3 hó ROM 24,3 ± 7,5 31 ± 6,3 39,5 ± 7,8 43,6 ± 7,3 

 MIN 51,9±5,7 48,3±6,1 7,3±4,2 7,4±3,6 

 MAX 76,2±7,2 79,3±6,8 46,8±7,3 51±7,1 

Posztop. 6 hó ROM 25,2 ± 6,8 31,8 ± 6.5 42,5 ± 6,3 45,7 ± 6,8 

 MIN 51,9±5,8 47,5±5,5 7,3±3,9 7±3,2 

 MAX 77,1±6,9 79,3±7,1 49,8±6,7 52,7±7,4 

Posztop. 9 hó ROM 26,5 ± 7,4 32 ± 6,9 43,3 ± 6,9 46,2 ± 7,1 

 MIN 51,4±6,9 47,4±6,2 7,2±3,6 6,8±3,9 

 MAX 77,9±7,4 79,4±7,4 50,5±7,8 53±7,3 

Posztop. 12 hó ROM 27,2 ± 7,1 32,5 ± 7,3 44,9 ± 7,2 48,3 ± 7,6 

 MIN 51,1±6,1 47±4,9 7±4,2 6,7±3,8 

 MAX 78,3±7,6 79,5±7,8 51,9±6,5 55±7,5 

VI. Táblázat 

Csípő és térd mozgástartományának változása az egyéves utánkövetés során. Adatok 

összehasonlítása a kontroll csoporttal.  A – kontroll csoport egyedeinél a domináns oldal, 

a műtétes csoportoknál az érintetlen oldal. B – Kontroll csoport nem domináns oldala, 

műtétes csoportoknál az operált oldal. 
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  Dőlés (fok) Rotáció (fok) Billenés (fok) 

Kontroll ROM 5,7 ± 2,1 5,2 ± 3,1 3,8 ± 2,3 

 MIN 10±2,8 -1,6±1,1 1,4±0,8 

 MAX 15,7±2,9 3,6±1,4 5,2±2,6 

I. csoport     

Preop. ROM 4,3 ± 1,7 8,66 ± 1,9 6,6 ± 1,9 

 MIN 9,3±2,1 -2,9±1,2 1,2±0,6 

 MAX 13,6±2,3 5,76±2,1 7,8±2,1 

Posztop. 3 hó ROM 4,7 ± 2,6 7,35 ± 2,8 6 ± 2,3 

 MIN 9,5±1,9 -2,2±1,1 1,2±0,7 

 MAX 14,2±2,8 5,15±1,4 7,2± 

Posztop. 6 hó ROM 4,7 ± 2,9 6,9 ± 3,1 5,5 ± 2,8 

 MIN 9,7±2,6 -1,8±1,1 1,4±0,8 

 MAX 14,4±3,1 5,1±1,4 6,9± 

Posztop. 9 hó ROM 3,7 ± 2,3 6,5 ± 2,6 4,73 ± 2,2 

 MIN 8,8±2,7 -1,7±0,9 1,6±1,1 

 MAX 12,5±2,1 4,8±2,1 6,33±2,1 

Posztop. 12 hó ROM 4,4 ± 2,7 6,4 ± 2,4 4,7 ± 1,9 

 MIN 9,1±1,9 -1,6±1,3 1,6±1 

 MAX 13,5±2,2 4,8±1,3 6,3±2,1 

II. csoport     

Preop. ROM 4,9 ± 2,9 8,15 ± 2,8 8,3 ± 2,7 

 MIN 9,6±1,9 -2,7±0,9 1,2±0,7 

 MAX 14,5±3,2 5,45±1,3 9,5±2,2 

Posztop. 3 hó ROM 4,3 ± 1,6 7,8 ± 2,9 5,8 ± 2,4 

 MIN 9,2±2,8 -2,5±1,1 1,2±0,7 

 MAX 13,5±3,9 5,3±1,2 7±1,9 

Posztop. 6 hó ROM 4,1 ± 3,1 7 ± 2,5 4,6 ± 1,9 

 MIN 8,9±2,4 -1,9±1,8 1,6±1,1 

 MAX 13±2,7 5,1±2,1 6,2±2,4 

Posztop. 9 hó ROM 4,3 ± 2,7 6,7 ± 2,8 3,9 ± 2,3 

 MIN 9,1±2,8 -1,7±1,2 1,6±1,2 

 MAX 13,4±3,3 5±2,1 5,5±1,7 

Posztop. 12 hó ROM 4 ± 2,3 6,6 ± 2,6 4 ± 2,5 

 MIN 8,8±2,9 -1,7±0,9 1,5±0,9 

 MAX 12,8±3 4,9±1,2 5,5±1,8 

III. csoport     

Preop. ROM 5,1 ± 2,8  9,2 ± 3,1 6,7 ± 2,9 

 MIN 9,7±1,7 -3±1,6 1,2±0,7 

 MAX 14,8±2,2 6,2±1,7 7,9±2,3 

Posztop. 3 hó ROM 4,5 ± 2,3 6,9 ± 2,7 4,1 ± 2,5 

 MIN 9,4±3,1 -2,1±1,2 1,4±0,8 

 MAX 13,9±3,2 4,8±1,7 5,5±1,9 

Posztop. 6 hó ROM 3,6 ± 2,5 6,8 ± 2,4 3,9 ± 2,6 

 MIN 8,9±1,6 -2±1,1 1,5±0,7 

 MAX 12,5±1.6 4,8±1,3 5,4±1,6 

Posztop. 9 hó ROM 4,1 ± 1,9 6,8 ± 2,6 3,8 ± 1,8 

 MIN 9,2±2,1 -1,7±0,9 1,5±0,9 

 MAX 13,3±2,4 5,1±1,3 5,3±2,4 

Posztop. 12 hó ROM 3,6 ± 2,1 6,7 ± 2,8 3,6 ± 2,2 

 MIN 8,8±2,3 -1,7±1,1 1,6±0,9 

 MAX 12,4±2,9 5±1,4 5,2±2,1 

VII. Táblázat 

A medence mozgástartományainak változása az egyéves utánkövetés során. Adatok 

összehasonlítása a kontroll csoporttal. 
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EMG vizsgálatok eredménye 

 

A járásvizsgálat során a m. vastus mediális, m. vastus laterális, m. rectus femoris, m. 

biceps femoris, m. adductor longus, m. gluteus medius, m. gastrocnemius mediális, m. 

gastrocnemius laterális izmokat vizsgáltuk. Ennek során azt vizsgáltuk, hogy a kérdéses 

izmok a járásciklus idejének hány százalékában aktívak (26. ábra). 

 

 

26. ábra 

Az egyes izmok aktivitása a járásciklus idejének százalékában 

 

 

Mindhárom műtétes betegcsoportnál rögzítve a mért adatokat, összehasonlítottuk az 

azonos korcsoportú, egészséges egyedek esetében mért adatokkal. A mérés eredményeit a 

VIII. számú táblázat foglalja össze. 

Ennek során azt tapasztaltuk, hogy mindhárom műtétes csoportban a műtét előtti mérések 

során szignifikánsan rövidebb aktivitási idő észlelhető a vastus mediális, vastus laterális 

és rectus femoris izmokban. Ezeket a biceps femoris, adductor longus, gluteus medius, 

gastrocnemius mediális, és gastrocnemius laterális izmok megnyúlt aktivitása kíséri. A 

kontrollok során a vastus mediális, vastus laterális és rectus femoris izmok aktivitási ideje 

fokozatosan a kontroll csoportéhoz kezd hasonlítani. Ezzel párhuzamosan a 

gastrocnémius izmok aktivitási ideje fokozatosan csökken és a kontroll csoport 
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aktivitásához hasonló képet mutat. A biceps femoris, m. adductor longus, m. gluteus 

medius izmok aktivitási ideje szintén csökken, de ez az egyéves kontroll során is 

hosszabbnak mérhető, mint az egészséges kontroll csoporté. 

A fent leírt változások dinamikáját nézve az tapasztalható, hogy a hagyományos 

technikával végzett műtétes csoportban (műtétes kontroll csoport) és a számítógépes 

navigációval végzett műtétesek csoportjában az észlelt, szignifikánsnak adódó változások 

létrejötte az első hat hónapra tehető, ekkora az aktivitási értékek megközelítik a kontroll 

csoportét. Az ezt követő hat hónapban mért további változások mértéke már nem 

szignifikáns. A számítógépes navigációval végzett, minimál invazív műtétek után az 

izmok aktivitási idejének szignifikáns változása a három hónapos kontroll mérés során 

észlelhető. Addigra a mért értékek a kontroll csoportéhoz hasonlóvá vállnak. Az ezt 

követő, kisfokú további változás mértéke már nem szignifikáns. 
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VIII. Táblázat  

Izmok aktivitásának ideje a lépésciklus alatt százalékosan kifejezve az egészséges kontroll csoport és mindhárom műtéti típus esetén a műtét 

előtti, illetve az azt követő vizsgálatok során. A – kontroll csoport egyedeinél a domináns oldal, a műtétes csoportoknál az érintetlen oldal. B – 

Kontroll csoport nem domináns oldala, műtétes csoportoknál az operált oldal.   

 Izomzat aktivitási ideje a lépésciklus alatt (%) 
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 A B 

 Egészséges kontroll csoport 

 44,1±4,8 43,1±3,9 60,2±5,2 60,7±4,6 73,8±5,9 33,2±4,7 28,3±3,9 27,4±3,8 44,0±4,2 43,2±4,4 60,4±4,9 60,1±4,8 73,3±5,3 33,0±3,7 28,6±3,6 27,4±3,7 

 Műtétes kontroll csoport 

preop 56,6±4,1 50±3,9 76,6±5,7 82,2±5,3 84,4±5,6 23,2±3,7 22,2±3,6 22,2±4,2 53,3±5,2 50±4,6 76,6±6,3 82,2±6,2 86,6±5,7 23,2±3,9 10±4,4 13,3±4 

3 hó 50,3±4,2 48,2±4,6 71,3±6,3 76,5±4,8 83,1±4,9 24,1±3,6 25±3,7 23,1±5,1 47,8±5,3 46,1±4,8 69,3±5 76,7±6,3 84,1±6,4 25,3±4,7 16,2±3,7 18,9±4,1 

6 hó 45,7±3,6 44,1±4,9 66,1±4,8 70,7±5,5 81±5,6 30,8±4,3 27,2±3,7 25,4±4,2 44,2±6,1 43,2±5,5 57,8±6,3 72±6,6 81±5,7 30,1±4 25,6±4,5 24,3±3,7 

9 hó 44,9±4,3 43,2±3,8 65,7±5,5 70,9±6,1 80,1±4,8 32,7±4,3 27,6±4,3 25,9±4,1 43±5,4 42,9±4,4 57,4±5,6 70,6±6,5 81.6±4,8 31±4,4 26,2±3,6 25,1±4,5 

12 hó 44,4±3,9 43,3±4,5 65,5±4,8 71,2±5,4 80±6,2 33,3±4,2 27,7±4,4 26,6±3,3 43,6±4,7 42,5±5,6 59,7±5,5 70,3±6,4 81,6±5,5 31,8±4,5 26,9±4,5 25,8±3,7 

 Navigált műtétes csoport 

preop 55,5±4,2 51,1±4 77,8±5,5 81,3±4,8 83,3±5,2 22,5±4,1 21,6±3,8 20,9±4,1 51,3±5,3 51,2±4,5 78,9±6,1 83,1±6,6 85,7±5,2 22,3±3,7 11,2±3,9 13,1±4,1 

3 hó 49,6±4,3 48,4±4,5 72,4±5,9 77,2±4,9 83,2±4,8 25,3±3,7 24,1±3,6 23±5,2 47,6±5,2 46,3±4,7 69,5±5,2 76,9±6,1 84,3±6,5 26,2±4,5 17,2±3,5 18,7±4,2 

6 hó 45,5±3,9 46,6±4,7 66,1±4,7 74,3±5,4 80,8±5,7 30,6±4,1 25,9±3,8 25,2±4,3 44,2±6 44,1±5,1 52,8±5,9 73,1±6,5 81,2±5,8 30,3±4,3 25,1±4,2 24,8±3,9 

9 hó 44,5±4 44,3±4,4 65,2±5,3 73,9±6 80,1±5,1 32,4±4 26,6±4,2 25,9±4,1 43,1±5,3 43,7±4,6 61,9±5,7 72,2±6,2 81.2±5,2 31,1±4,2 25,9±3,9 25,9±4,1 

12 hó 44,3±4,1 44,2±4,2 64,5±4,9 73,2±5,3 79,1±5,9 32,3±4,1 27,5±3,9 26,1±4 42,9±4,8 42,8±5,5 60,7±5,4 71,1±6 80,5±5,6 31,6±4 27,2±4,2 26,8±3,6 

 Navigált, minimál invazív műtétes csoport 

preop 57,6±4,4 50,4±4,2 76,9±5,1 83,1±5,2 82,1±5,1 21,9±3,7 21,6±3,3 23,1±4,3 52,7±4,8 50,2±5,1 77,5±6,4 82,9±5,9 85,4±5,2 22,1±4 10,2±4,1 12,9±4,1 

3 hó 45,3±3,9 45,1±4,5 66,9±5,1 73,6±5,3 80,8±5,2 30,8±4,8 26,9±3,6 25,1±4,1 45,2±6 44,6±5,3 62,9±6,1 73,7±6,4 81,3±5,5 30±4,3 25,1±4,6 24,1±3,9 

6 hó 44,9±4,3 43,2±3,8 65,7±5,5 71,9±6,1 80,4±4,8 31,9±4,3 27,1±4,3 25,7±4,1 44,9±5,3 43,6±4,4 61,4±5,6 72,6±6,5 80.9±4,8 31±4,2 26,2±3,6 25,1±4,5 

9 hó 44,1±4 43±3,7 64,7±5,6 72±5,7 80,1±4,9 32,2±4,1 27,4±4,5 25,9±3,9 43,7±5,7 42,9±4,2 60,4±5,9 71,6±6,2 80±4,7 31,8±4,8 26,7±3,9 25,8±4,2 

12 hó 43,9±3,8 43,1±4,1 63,2±4,9 72,8±5,5 80,2±6 32,8±4,3 27,6±4,3 26,3±3,6 43,2±4,9 41,9±5,4 59,5±4,8 71,2±5,9 79,7±4,9 32,3±4,7 27,5±4,9 26,4±4 
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6. Megbeszélés 

 

A térdízület az emberi test legnagyobb és egyben legbonyolultabb ízülete. A születéskor 

várható életkor kitolódásával ennek a bonyolult felépítésű ízületnek a degeneratív 

betegségei nagyobb számban fordulnak elő. Az erős fájdalmat, mozgásbeszűkülést okozó 

betegség végső kezelési lehetősége az ízület teljes felszínpótló artroplasztikája (10,50). 

Tekintettel az ízület bonyolult anatómiai felépítésére és összetett biomechanikájára, a 

műtét sikere nagymértékben múlik a beavatkozás során beültetett implantátum 

elhelyezésének pontosságán. A komponensek nem optimális helyzetben történő beültetése 

a protetizált ízület számára kedvezőtlen biomechanikai helyzetet teremt. Kóros 

tengelyállás a kedvezőtlen tehereloszlás, kóros nyíróerők fellépése, a komponensek 

rotációs eltérése pedig a lágyrész egyensúly zavarához, korai polietilén betét kopásához 

vezethet. Ezek végső soron műtét után panaszokhoz illetve korai lazuláshoz vezethetnek. 

Az említett optimális tartomány igen szűk, 4-5 fok közötti értékhatárt jelent, az ezt 

meghaladó eltérések már problémát okozhatnak. 

Az implantációs pontosság elérésére a protézisgyártó cégek egyre precízebb műtéti 

eszközöket fejlesztettek ki. Ennek ellenére sok hibaforrás, mint a beteg nagy testsúlya, 

deformált ízület, nagyfokú tengelyeltérés nehezítheti az operatőr dolgát, mely mellett 

jelen van maga az operáló személy szubjektivitásából adódó hibalehetőség. 

Ennek a csökkentésére kerültek bevezetésre a különböző számítógépes navigációs 

rendszerek, melyek előre pontosan meghatározható anatómiai pontokat, számított 

tengelyeket használva segítik a protézis elhelyezését (28,36,60), sőt a lágyrész egyensúly 

beállításában is hasznosak.  

A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján 2003-ban az akkori legmodernebb 

számítógépes navigációs rendszer, a Stryker-Leibinger fejlesztésű, műtéti előtti és alatti 

képalkotó használatát nem igénylő, kinematikai navigációs készülék került beüzemelésre.  

Kutatásunk célja a készülék használhatóságának, az implantációs pontosság fokozása 

terén nyújtott segítségének felmérése volt. 

Ennek megfelelően a betegekről standard beállítás mellett terheléses a-p és oldalirányú 

felvételeket készítettünk, ennek segítségével összehasonlítottuk a navigációs műtétek és a 

hagyományos műtéten átesett betegek rtg eredményeit. A komponensek rotációs 

állásának megítélése csak CT felvétel készítése mellett lett volna lehetséges. Mivel ez 

etikai problémákat vetett volna fel így ennek értékelésétől elálltunk. Későbbiekben az 
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irodalomban ismertetésre került egy speciális rtg beállítási mód, mellyel talán 

meghatározható lehet a femorális komponens rotációs helyzete, de jelen kutatási fázis 

lezártakor, már nem nyílt lehetőség ennek értékelésére. A leírt módszer kipróbálása, és 

eredményeinek értékelése azonban a további tervek részét képezik. 

A számítógépes navigációs rendszer biztos használatát követően Intézetünkben 

bevezetésre került a teljes felszínpótló artroplasztika műtétei során a minimál invazív 

technika is. Mivel ennek lényegéből, a csökkentett feltárásból adódóan a műtéti 

tájékozódás lehetősége lecsökkent, így ezen beavatkozásoknál is használtuk a navigációt. 

Felkeltette érdeklődésünket, hogy a feltárás csökkentett mértéke befolyásolja e a 

navigációtól remélt előnyöket. Ennek vizsgálata céljából ezen betegcsoport rtg 

felvételeinek is elvégeztük a kiértékelését. 

A minimál invazív technika bevezetésére azért került sor, mert a csökkentett feltárástól, 

az extenzor apparátus megkímélésétől a jobb kozmetikai eredmény mellett a betegek 

gyorsabb rehabilitációját vártuk. Maga a rehabilitáció feltételezésünk szerint két fázisra 

osztható. Az első, korai fázis a posztoperatív első két hét szakasza. Erre az időre tehető a 

sebgyógyulás első szakasza. Ekkor a sebszéleket, tokot, szétválasztott izmokat még csak a 

belső öltések tartják össze, az említett szövetekben hegképződés, revaszkularizáció, 

neurogén elemek rekuperációja, propriocepció restitúciója kezdetleges. A beteg 

rehabilitációja során a nem károsított izomszövetet használja a térd mozgatásakor, így 

ennek az inervációs gyakorlatait végzi illetve az óvatos mozgástartomány növelés a cél a 

gyógytorna során. A kezdeti felépülés gyorsaságát a sebzés okozta fájdalom és a 

vérvesztés okozta általános gyengeség is befolyásolja. A második fázis a késői 

rehabilitáció fázisa. Ennek során már a végleges állapot kialakulása jön létre. A műtéti 

területen, a károsított izomzatban a kiérett hegszövet kialakulása, az izomzat véglegesnek 

várható inervációja, a végleges mozgástartomány kialakulása várható. 

A korai rehabilitáció két hetes időtartamáról találhatók irodalmi adatok, bár nem túl nagy 

számban. Egyéves utánkövetésről azonban nem lelhető fel hivatkozás. 

Tanulmányunkban, első periódusban a htk, hgb preoperatív és posztoperatív értékei 

közötti különbséget, az intraoperatív és posztoperatív vérvesztést, a bőrmetszés hosszát és 

a térdflexió időbeni alakulását rögzítettük. Az egyéves utánkövetésre a Budapesti 

Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Biomechanikai Laborjában található, UH 

alapú, ZEBRIS járásvizsgáló készüléket használtuk. Ez több okból is izgalmas 

vállalkozásnak tűnt. Egyrészt a készülék működésének alapelve - leszámítva az UH 
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kommunikációt – megegyezik a navigációs rendszerek működési elvével: az alsó végtag 

merev testnek számító szegmentumára helyezett érzékelő által képzett 

koordinátarendszerben felvett anatómiai pontoknak a másik testszegmentum anatómiai 

pontjaihoz képest történő elmozdulását rögzíti. Másrészt a készüléket korábban nem 

használták térdprotézis beültetést követő rehabilitáció követésére. Tudományos munka 

született elülső keresztszalag pótlás rehabilitációjának követésére (Knoll), ekkor 

elvégezték a készülék és módszer verifikálását, a méréshez pedig bevezették a térdszög és 

csípőszög meghatározását. 

Tanulmányunk során vizsgáltuk, hogy készülék alkalmazható e térdízületi artroplasztika 

rehabilitációjának utánkövetésére. Mivel a vizsgálat során a betegek járásának 

paramétereit rögzítettük, szükség volt annak tisztázása, hogy mekkora sebesség mellett 

történjenek a meg a mérések. Azt tapasztaltuk, hogy a különböző betegek 

járásparamétereiben nem volt konzekvens, reprodukálható és összehasonlítható érték a 

csípőszögek, a térdszögek, a medence mozgásai, a lépés hossza és lépés szélessége 

között, ha a betegek 1-2 km/h-s sebességgel jártak. Kettő és öt km/h sebességek között 

azonban ezek a szignifikáns szórások megszűntek, az adatok összehasonlíthatóvá váltak. 

Ennek megfelelően az összes beteg járásanalízis adatait 2 km/h-s sebesség mellett 

értékeltük (11,12,13). 

A méréseket a műtét előtt, illetve utána 3, 6, 9 és 12 hónappal végeztük, néztük a 

térdszögek, csípőszögek és medence mozgásait illetve szinkron módon EMG-vel 

vizsgáltuk az alsó végtagi izmok aktivitási idejét mind a hagyományos, a navigált és a 

minimál invazív navigált betegcsoportban. Az eredményeket összevetettük azonos 

korcsoportú, mozgásszervi panaszokkal nem rendelkező egyedekkel. 
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6.1. Radiológiai vizsgálatok értékelése 

 

A posztoperatív rtg felvételek értékelése alapján azt találtuk, hogy a hagyományos 

műtétek összehasonlítva a navigáció során mind a femorális, mind a tibiális komponensek 

pozícionálása szignifikánsan pontosabb volt. A hagyományos műtéteknél nagyobb 

eltérést a tibiális komponens elhelyezésével kapcsolatban találtunk. Ennek oka, hogy 

amíg a femorális komponens elhelyezése intramedulláris célzással történik, addig a 

tibiális komponens helyének meghatározásához használt extramedulláris célzás nagyobb 

pontatlanságot okoz. 

A legnagyobb különbség a posztoperatív tengelyek tekintetében volt. Ez azt jelenti, hogy 

a hagyományos műtétek egy részének során nem csak az egyik, hanem mindkét 

komponens elhelyezése az optimális tartományon kívül esett.  

Az eredmények értékelése során kisebb szórást találtunk a navigált csoport 

számadataiban. Amennyiben az eredményeket grafikonban ábrázoljuk, akkor egy 

leginkább Gauss-görbéhez hasonló képet kapunk, mely a navigáció esetén keskenyebb, 

magasabb és „levágja” a szélesebb és laposabb hagyományos műtétek utáni tengelyállást 

ábrázoló görbe széleit (27. ábra). Mindez azt jelenti, hogy a navigációs a szélső, optimális 

tartományon kívül eső esetek számát csökkenti, az optimális tartományon belül esőket 

pedig növeli. 

A navigációval végzett minimál invazív műtétek posztoperatív röntgenjeit nézve, az 

implantációs pontosság mértéke a navigációs műtétekhez hasonlóan szignifikánsan 

pontosabb eredményt adott, az implantációs pontosság nem csökkent. Ennél a csoportnál 

a legkisebb - de még így is a hagyományosnál szignifikánsan pontosabb - a tibiális 

komponens hátradőlésének beállítása. Fentiek miatt megállapítható, hogy a minimál 

invazív feltárás ellenére a navigáció biztosította, kontroll csoporthoz képesti pontosság 

nem csökken. 
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27. ábra 

Hagyományos és navigált műtétek utáni a-p tengelyállás. Az optimális tartományt az x 

tengelyen látható piros jelzés, az ebbe a tartományba eső betegeket a szürke sáv 

szemlélteti 
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6.2. Műtét utáni első két hét rehabilitációja minimál invazív artroplasztika után 

 

A korai rehabilitáció sebességét a feltárás módjától függően a szövetkárosítás mértéke 

befolyásolja. Mivel a hagyományos eljárással végzett műtét és a navigációs műtét 

feltárása között nincsen különbség, ezért vizsgálatunk során a hagyományos műtéti 

csoportot a minimál invazív technikával végzett műtétes csoporttal hasonlítottuk össze. 

A műtéti metszés a minimál invazív műtétes betegcsoportban szignifikánsan rövidebb 

volt. Ennek nem csak esztétikai jelentőssége van, hanem a kisebb bőrsérülés kevesebb 

bőrideg sértése folytán vélhetőleg kevesebb posztoperatív fájdalommal jár. 

A vérvesztés megítélése céljából végzett htk és hgb esés mérése során szignifikánsan 

kisebb csökkenést észleltünk a minimál invazív műtétes csoportban. Az intraoperatív 

vérzés tekintetében nem észleltünk szignifikáns különbséget. Ez várható is volt, hiszen 

minden műtétet vértelenítő mandzsetta használata mellett végeztünk. A posztoperatív 

vérvesztés megbecslésére a műtét utáni második napon eltávolított szívópalackban 

összegyűlt vér mennyiségét használtuk. A minimál invazív műtétes csoportnál 

szignifikánsan kevesebb vért regisztráltunk a palackokban.  

Nyilvánvaló, hogy a vérvesztés mérésére egyik módszer sem nevezhető pontosnak, így a 

vérvesztés abszolút mértéke nem is határozható meg ezen paraméterek alapján. Az a tény, 

hogy az intraoperatív vérvesztés kivételével a minimál invazív térdműtéteknél minden 

vizsgált paraméter kapcsán szignifikánsan kisebb vérvesztésre utaló eredményt kaptunk, 

azt jelzi, hogy a vérvesztés valóban szignifikánsan kisebb kellett, hogy legyen. 

A térdízületi mozgások javulásának regisztrálása során azt állapítottuk meg, hogy a 

betegek mozgástartománya már a posztoperatív első napon jobb volt a minimál invazív 

műtétek kapcsán, illetve a betegek időben korábban érték el a 90 fokos térd flexió 

mértékét. Ez a különbség a 12-ik posztoperatív napig fokozatosan csökkent, de akkor is 

még megfigyelhető volt. Míg a hagyományos műtétek utáni 12-ik napon betegek 38-an 

érték el a 90 fokos flexiót, ez 46 betegnél volt észlelhető a minimál invazív csoportban. 
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6.3. Rehabilitáció egyéves utánkövetése járásvizsgálattal 

 

Mint korábban említésre került, méréseink azt igazolták, hogy különböző betegek járás 

paramétereinek összehasonlíthatósága 2-5 km/h-s járássebesség mellett lehetséges. Ennek 

megfelelően a vizsgálat során az összes beteg összes mérésekor a 2 km/h-s sebesség 

mellett rögzített adatait hasonlítottuk össze. Az említet sebesség sávon belül azért ezt 

választottuk, mert a műtét előtti vizsgálatkor a betegek nagy részének ez volt a kényelmes 

és tolerálható sebesség. 

Az egészséges kontroll csoport egyedeinél észleltük, hogy a domináns oldalon a 

lépéshossz nagyobb, a lépésszélesség kisebb, mint az ellenoldalon. A csípőízületben és a 

térdízületben a mozgástartomány a domináns oldalon nagyobbnak bizonyult a nem 

domináns oldaléhoz képest. Ezek a különbségek észlelhetők, de nem szignifikánsak. 

Az artrózisos betegek esetén a lépés hossza lecsökken, a lépésszélesség növekszik 

mindkét oldalon. Az érintett oldalon a lépés hossza rövidebb, a lépésszélesség pedig 

nagyobb az ellenoldalihoz képest.  A beteg az érintett végtagot kímélve, rövidebbet lépve, 

de szélesebb alapon, a biztonságérzetét növelve jár. A csípők és a térdek 

mozgástartománya mindkét oldalon csökken. Az érintett oldalon a térd 

mozgástartománya az érintett oldalon kisebb, a csípőé pedig kissé nagyobb, mint az 

ellenoldalié. Összességében úgy tűnik, mintha a térdízület tekintetében egészséges oldal 

válna a domináns oldallá, az érintett oldal pedig a nem domináns oldallá. Ezt azért fontos 

megemlíteni, mert a 15 betegből 13-nál a korábban dominánsnak megnevezett oldal volt 

az érintett. Ez arra utal, hogy a korábban domináns végtag, a gonartrózis hatására 

elvesztette domináns voltát. Az érintett oldali csípőmozgás kompenzatórikus jelleggel 

nagyobb, mint az ellenoldali. A medence mozgásai valójában a lumbosacralis gerinc 

átmenetének mozgásait írja le. Az artrózisos betegeknél a medence billenése, de főként a 

rotációja fokozódik. Ezen mozgásnövekedés részben kompenzálja kisebb alsóvégtagi 

mozgásokat. 

A hagyományos műtéten átesett betegek egyéves utánkövetésekor azt látjuk, hogy a 

vizsgálatok során a lépés hossza fokozatosan növekszik, a lépésszélesség csökken és 

megközelíti az egészséges kontroll csoportét. Mértékében szignifikáns változás az első 

hat hónapban látható, a további változás azonban már nem szignifikáns mértékű. Míg a 

műtét előtt az érintett oldal lépés hossza volt a rövidebb, a lépésszélesség pedig nagyobb, 

addig a hat hónapos kontrollig az érintett oldal lépés hossza utoléri, illetve meghaladja az 
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épp oldalét, a lépésszélesség szintén utoléri, illetve az ellenoldali alá csökken az értéke. 

Ez alapján úgy tűnik, hogy a korábban domináns oldali térdek, melyek a gonartrózis 

hatására elvesztették a dominanciájukat, fél évvel a műtét után visszanyerték azt. A térdek 

mozgástartományának változása szintén hasonló dinamikát mutat. Mozgástartományuk az 

első hónapban növekszik szignifikáns ütemben, majd a további javulás már csak kisfokú, 

tovább közelítve a kontroll csoport értékeihez. Az első hat hónap folyamán az operált 

oldali térd mozgástartománya a kisebb, majd a hat hónapos kontrollra ez megfordul – a 

végtag ismét dominánssá alakul. A csípőízület mozgástartományának alakulása 

dinamikájában a fent említetteknek megfelelően alakul, jelentős, szignifikáns változás az 

első hat hónapban figyelhető meg, majd a további, kisfokú javulás. A medence (lumbo-

sacralis átmenet) mozgásai – dőlés, billenés, rotáció – fokozatosan csökkennek, de az 

egészséges kontrollcsoportra jellemző mozgásminta egy év után sem tér vissza. Ezt 

magyarázhatja az is, hogy a lumbális gerinc-medence összehangolt, jellemző 

mozgásminta visszatéréséhez több idő kell, vagy a gonartrózis hatására megváltozott, 

megnövekedett lumbo-sacralis átmeneti mozgások a gerinc kezdődő degeneratív 

elváltozásaihoz vezettek, melynek ez a megváltozott mozgásminta alakult ki. Ez utóbbit 

magyarázhatja az a megfigyelés, hogy térd vagy csípő protetizálása után a betegek egy 

részének korábban nem említett lumbális gerincpanaszai jelentkeznek. 

A navigált beteg csoportnál mind a lépéshossz, mind a lépésszélesség, illetve az ízületek 

szögparamétereinek változása, annak dinamikája teljesen hasonló a hagyományos műtéti 

csoportéhoz. Szignifikáns változások az első hat hónapban figyelhetők meg, hat hónappal 

a műtét után itt is észlelhető, hogy az operált oldal ismét dominánssá válik. A medence 

mozgásainak jellemzői az előző csoportéhoz hasonlóan, egy évvel a műtét után sem 

veszik fel az egészséges kontroll csoportéra jellemző mozgásmintát. 

A navigált, minimál invazív műtétes csoportban azt figyeltük meg, hogy a lépéshossz, 

lépésszélesség és az ízületek szögparamétereinek szignifikáns változása a harmadik 

posztoperatív hónapban végzett méréskor figyelhetők meg. Erre az időszakra jelentős 

javulás jön létre, mely során a vizsgált paraméterek megközelítik az egészséges kontroll 

csoport paramétereit. Erre az időszakra az operált oldal visszaveszi dominanciáját is. A 

medence mozgása azonban az előző két csoportéhoz hasonlóan, a műtét utáni egyéves 

kontroll során sem mutat az egészséges kontroll csoportra jellemző mintát. 
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6.4. EMG vizsgálatok 

 

Térdízületi artrózisos betegeknél a vastus mediális, vastus laterális és rectus femoris 

izmokban észlelhető, szignifikánsan rövidebb aktivitási idő egyrészt az ízület, illetve a 

végtag kíméléséből, esetleg az artrózist kísérő izomatrófiából eredhet. A biceps femoris, 

adductor longus, gluteus medius, gastrocnemius mediális, és gastrocnemius laterális 

izmok megnyúlt aktivitása vélhetőleg kompenzatórikus jelenségnek tudhatók be.  

A kontrollok során a vastus mediális, vastus laterális és rectus femoris izmok aktivitási 

ideje fokozatosan a kontroll csoportéhoz vált hasonlóvá, ami az izomzat inervációjának a 

rehabilitáció során való helyreállását jelzi. Ezzel párhuzamosan a gastrocnémius izmok 

aktivitási ideje fokozatosan csökken és a kontroll csoport aktivitásához hasonló képet 

mutat, mely a kompenzatórikus izomműködés szükségességének csökkenésére utal. A 

biceps femoris, m. adductor longus, m. gluteus medius izmok aktivitási ideje szintén 

csökken, de ez az egyéves kontroll során is hosszabbnak mérhető, mint az egészséges 

kontroll csoporté.  

A leírt változások mindhárom műtétes csoportban megfigyelhetők. Azonban amíg az 

izomaktivitási idők visszarendeződése a hagyományos, illetve a navigált csoportban ez 

hat hónappal a műtét után észlelhető, addig ez a minimál invazív csoportban már három 

hónappal a beavatkozást követően észlelhető.  Ez arra enged következtetni, hogy az 

izomműködés helyreállása gyorsabb az utóbbi csoportnál. 

Méréseink alapján elmondhatjuk azt, hogy amennyiben a betegeknél a műtét előtt és után 

megfelelő sebesség mellet végezzük a járásvizsgálatot a kapott eredmények különböző 

betegek egymással való összehasonlítására, illetve a műtétek utáni rehabilitáció során a 

annak betegenkénti követésére is alkalmasak. Vizsgálataink alapján ez 2-5 km/h közötti 

tartományba esett.  

Két kilométer/órás sebesség mellett, három hónaponként végezve a vizsgálatot azt 

találtuk, hogy a hagyományos műtéti csoport és a navigációs műtéti csoport 

rehabilitációjának sebességében nem volt különbség. A navigált, minimál invazív műtétes 

csoport rehabilitációja azonban gyorsabbnak bizonyult. Minden esetben észleltük, hogy a 

korábban dominánsnak említett oldal a gonartrózis hatására elveszti dominanciáját, de azt 

a rehabilitáció során visszaszerzi. Ez a hagyományos és a navigált csoportban hat 

hónappal a műtét után, a navigált, minimál invazív csoportban három hónappal a műtét 

után észlelhető.  
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7. Következtetések 

 

Vizsgálataim célja a Stryker-Leibinger számítógépes kinematikai navigációnak a teljes 

felszínpótló artroplasztikára gyakorolt hatásainak felfedése volt, különös tekintettel a 

komponensnek pozícionálásának pontossága terén. Szándékomban állt annak 

megvizsgálása, hogy a számítógéppel navigált, minimál invazív technikával végzett 

térdprotézis beültetés során a navigáció és a csökkentett méretű feltárás milyen hatással 

lesznek egymásra az implantációs pontosság szempontjából. Következő célom annak 

felmérése, hogy a minimál invazív technikának milyen hatása lehet műtét utáni első két 

hét periódusára, a korai rehabilitációra. Mivel azt is fel szerettem volna mérni, hogy a 

hagyományos műtéti típushoz képest a másik, két új metódus hatással van e az egyéves 

posztoperatív időszak eseményeire, rehabilitációjára, így megpróbáltam egy objektív, 

számszerű, reprodukálható és egymással összehasonlítható paramétereket biztosító 

rendszert találni erre a célra. A feladatra az UH alapú, ZEBRIS járásvizsgáló készüléket 

választottam, melynek működési alapelve nagyban hasonlít magára a számítógépes 

navigációra. Első lépésben azt vizsgáltam, hogy rendszer alkalmas e azonos korcsoportba 

tartozó egyedek vizsgálata során  összehasonlítható eredményeket produkálni. Majd azt 

vizsgáltam, hogy az azonos korcsoportba tartozó egészséges és gonartrózisos betegek 

járásparamétereiben a készülékkel találhatók e konzekvensen mérhető eltérések. Az 

előbbi megvalósulása esetén szándékomban állt annak vizsgálata, hogy a készülék 

alkalmas e térdprotézis beültetésen átesett betegek egyéves rehabilitációs folyamatának 

utánkövetésére. Amennyiben igen, célom volt annak megfigyelése, hogy a három 

különböző műtéti típus eltérő befolyással van-e a rehabilitáció folyamatára. 

 

Kísérletsorozatom alapján a következő megállapítások tehetők: 

1. Irodalmi adatok alátámasztják, hogy a számítógépes navigáció pozitív módom 

befolyásolja az implantációs pontosságot. Arról is található – bár igen kevés - 

adat, hogy a minimál invazív műtéti technika, csökkentett tájékozódási 

lehetőségek miatt negatív hatással lehet a komponensek elhelyezésének 

precizitására. Olyan tanulmányt azonban nem találtam, amely ugyanazon 

sebészeti centrumon belül, ugyanazon protézis típust és egyfajta navigációs 

rendszert használva összehasonlította volna a három műtéti típust.  
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Vizsgálataim során ezt megtéve megállapítottam, hogy ugyanazon kontroll 

csoporthoz viszonyítva (hagyományos műtéti technika) a számítógépes 

navigációval végzett implantáció pontossága nem csökkent abban az esetben, ha 

ugyanazon navigációs rendszert használva minimál invazív technikával végeztünk 

műtétet. Ennek megfelelően javaslom, hogy minimál invazív műtéti technika 

alkalmazása mellett, tekintettel a csökkentett feltárásra és nehezített tájékozódásra, 

ilyen műtét esetén célszerű a számítógépes navigáció alkalmazása. 

2. Mivel az implantációs pontosság lényege optimális biomechanikai viszonyok 

teremtése a térdízületben, a pontosabb implantációnak, navigációnak nincs hatása 

a közvetlen posztoperatív időszakra. Tekintettel a minimál invazív műtéti technika 

biztosította kisebb szöveti károsodásra ez hatással lehet a közvetlen posztoperatív 

időszakra. Azt vizsgálva, hogy a műtét utáni első két héten belül hogyan alakul a 

betegek térdízületi flexiója, arra a megállapításra jutottam, hogy a minimál invazív 

eljárás kapcsán már az első posztoperatív naptól jobb a betegek térízületi flexiója 

a hagyományos műtéti csoporthoz képest, illetve ezek a betegek előbb is érik el a 

90 fokos térd flexiót. 

Ha a műtét során létrehozott szöveti károsítás mutatójaként a műtét alatti és utáni 

vérvesztés mértékét elfogadjuk, akkor célszerű ezek mennyiségét megbecsülni. 

Pontos érték adása igen nehézkes – ha egyáltalán lehetséges -, így az irodalomban 

a vérvesztés becslésére vagy a htk, vagy a hgb, vagy a végtag körfogat 

meghatározását használják. Tekintettel arra, hogy egyik sem pontos, illetve egy 

adat önmagában kevésbé helytálló, ezért tanulmányom során mind a htk, mind a 

hgb illetve a szívó drain palackjában talált vérmennyiséget együtt nézve 

értékeltem a vérvesztést. Ennek eredményeként azt találtam, hogy a minimál 

invazív műtétes csoport esetében mind a htk, mind a hgb értékének esése 

szignifikánsan kisebb volt a kontroll csoporténál. A szívó palackokban is 

szignifikánsan kevesebb vér gyűlt össze az említett műtétes csoportban. Ennek 

megfelelően, a három adat együttes értékelése alapján biztosabban kijelenthető, 

hogy a minimál invazív technika kisebb posztoperatív vérvesztéssel jár. 

3. A ZEBRIS járásvizsgáló készüléket használva azt vizsgáltuk, hogyan lehet olyan 

körülményt teremteni, mely mellett egyes egyedek járásparaméterei 

összehasonlíthatók, illetve ugyanazon személy paraméterei bármikor 

egybevethetőek. Ennek során azt tapasztaltam, hogy a járás sebessége 
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befolyásolhatja ezeket a paramétereket. Különböző sebességű járást vizsgálva 

azonban megállapíthattam, hogy amennyiben a járás vizsgálata 2-5 kilométer/óra 

sebességhatár között, azonos sebességgel történik, akkor a ZEBRIS készülék 

alkalmas reprodukálható és időben utánkövethető, megbízható paraméterek 

szolgáltatására. 

4. A fenti megállapítás után a három műtétes csoport egy éves rehabilitációját 

végeztem a készülékkel. Ennek során, az azonos csoportokon belül mértékében, 

minőségében és időbeni dinamikájában hasonló változásokat kaptam, mely 

alapján arra a következésre jutottam, hogy a készülék alkalmas a térdízületi 

artroplasztika rehabilitációjának utánkövetésére és ezért a rehabilitáció 

folyamatának objektív elemzésére. 

5. Erre a megállapításra alapozva megvizsgáltam a különböző műtétek hatását a 

rehabilitációra a járásparaméterek függvényében. Ennek alapján a következő 

megállapításokat tehetem: 

a. az egy éves utánkövetési ciklus alatt járás mért paraméterei fokozatosan 

megközelítik az egészséges kontroll csoport paramétereit 

b. amennyiben az érintett oldal volt korábban a beteg domináns oldali 

végtagja, akkor annak szerepét az ép, ellenoldali végtag veszi át. Ez 

azonban az idővel megváltozik és egy idő után az operált végtag ismét 

domináns oldali végtag járásparamétereinek az értékeit mutatja 

c. a hagyományos illetve a navigációs műtétes csoport járásparaméterei az 

első hat hónap során javulnak szignifikánsan, megközelítve a kontroll 

csoport paraméterei, a navigált, minimál invazív műtétes csoport 

járásparamétereinek szignifikáns javulása az első három hónapban 

észlelhető. Ennek alapján azt a megállapítást tehetem, hogy a 

járásvizsgálattal bizonyíthatóan a műtét után három hónappal is van 

különbség a három műtétes csoport között a rehabilitáció tekintetében, 

illetve a rehabilitáció még három hónappal a műtét után is 

előrehaladottabb a minimál invazív műtéti csoportban.  

d. Ezt bizonyítja az, a méréseimre vonatkozó adat is, hogy míg a minimál 

invazív műtétes csoport betegeinél a az operált domináns oldal három 

hónapos korára veszi vissza a dominanciáját, a másik két csoportban ez 

csak hat hónapos kortól észlelhető. 
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6. A járásvizsgálatot kombinálva EMG vizsgálattal a következő megállapítást 

teszem. A gonartrózis mellett észlelhető a vastus mediális és laterális, illetve a 

rectus femoris csökkent aktivitási ideje, mely mellett a gastrocnemius izmok, a 

gluteus medius, a biceps femoris illetve az adductor izmok kompenzatórikusan 

megnyúlt aktivitási ideje. Minimál invazív műtétes csoport esetén az aktivitási 

idők visszarendeződése a posztoperatív harmadik hónapra tehető. A másik két 

csoportban ez a hatodik hónapra figyelhető meg. Ez alapján megállapítható, hogy 

a három műtétes csoport extenzor apparátusának funkcióját tekintve még három 

hónappal a műtét után is észlelhető különbség, a minimál invazív műtétes csoport 

javára. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Bejek Zoltán: Számítógépes navigáció használata teljes felszínpótló térdprotézis 

beültetetése során – rehabilitáció utánkövetése járásvizsgálat segítségével 

 

A dolgozat elsődleges célja a számítógépes navigációnak a teljes felszínpótló 

artroplasztikára gyakorolt hatásainak a vizsgálata volt. Másik célja pedig a posztoperatív 

időszak, rehabilitáció utánkövetése volt. Mivel az eszközt minimál invazív technikával 

végzett műtéteknél is használtuk, így az erre a műtéti típusra gyakorolt hatásaira is 

fókuszált. Megállapítható volt, hogy mindkét csoportban szignifikánsan nagyobb volt a 

komponensek elhelyezésének precizitása. A komponensek malpozíciójából fakadó 

biomechanikai problémák csak később jelentkeztek, ezért a közvetlen posztoperatív szak 

értékelését a minimál invazív műtétes csoporton végeztük el összevetve a vizsgált 

adatokat hagyományos műtéten átesett betegek eredményeivel. Ennek során a minimál 

invazív műtétes csoportnál kisebb posztoperatív vérzést találtunk, illetve a térdek 

mozgása is gyorsabban javult. 

A hosszabb távú utánkövetésre a ZEBRIS járásvizsgáló készüléket választottuk ki, mely 

vizsgálataink alapján 2 kilométer/órás járássebesség mellett jó eszköznek bizonyult.  

A rendszer segítségével a három műtétes csoport egy éves utánkövetését végeztük el, 

mely során rögzítettük a műtét előtti járásparamétereket és összevetettük azokat 3, 6, 9, és 

12 hónappal a műtét után. Minden vizsgált paraméter kapcsán jellemző paramétereket 

kaptunk, melyek az idő előrehaladtával a három csoportban más dinamikával változtak. 

Ez alapján megfigyelhető volt, hogy a hagyományos műtéti csoportban illetve a navigált 

csoportban a rehabilitáció gyorsasága nem különbözött egymástól. A minimál invazív 

műtétes csoport rehabilitációja gyorsabbnak mutatkozott. A három csoport tekintetében 

még három hónappal a műtét után különbség volt a minimál invazív csoport javára. Ezt 

bizonyították az EMG vizsgálatok is. Az extenzor apparátus izomzat rekuperációja 

gyorsabb volt a minimál invazív csoportban. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a számítógépes navigáció pontosabbá teszi a 

protézis komponenseinek elhelyezését és segít a minimál invazív műtéteknél is, ahol 

eleve a technikából adódóan rosszabbak a tájékozódási viszonyok.  

Az egyéves utánkövetésre választott ZEBRIS járásanalizáló rendszer alkalmas a teljes 

felszínpótló térdprotézisek rehabilitációjának utánkövetésére. Segítségével a bizonyítható, 
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hogy nem csak a korai posztoperatív szakban gyorsabb a rehabilitáció a minimál invazív 

artroplasztikák esetében. Ebben három hónappal a műtét után még észlelhető különbség a 

említett csoport javára.  
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SUMMARY 

 

Zoltán Bejek: The use of computer navigation for total knee arthroplasty – a follow up of 

rehabilitation by gait analysis 

 

The primary objective of the research was to examine the influence of computer 

navigation on total knee arthroplasty. The other goal was the follow up of the 

postoperative period and the rehabilitation. Since we used the device for minimal invasive 

technique operations as well, we focused on the effects of computer navigation on this 

surgical approach also.  It could be determined that the device increased the positioning 

accuracy of the components in both groups. The biomechanical problems due to 

malpositioning only emerge later on, therefore we compared the direct postoperative 

results of the minimal invasive group to the outcomes of patients operated by the 

conventional method. We found that there is less postoperative blood loss as well as faster 

improvement in knee movement in the minimal invasive surgery group. 

We used the ZEBRIS gait analysis device for long term follow up, which proved to be 

informative for our examination when used at 2 kilometers/hour walking pace. 

With the help of the device, we were able to conduct the one year follow up examinations 

for the three surgical groups, and we recorded and compared the gait parameters 

preoperatively, then 3, 6, 9, and 12 months after the operation. With each parameter 

analyzed, we found characteristic values, which dynamically changed with time in each 

of the three groups. It was observed that the rate of rehabilitation did not differ between 

the conventional and computer navigated surgery groups. However, the rate of 

rehabilitation in the minimal invasive surgery group proved to be faster. Even three 

months after the operation, the difference could be observed to the benefit of the minimal 

invasive group. The EMG tests further proved this fact. The recuperation of the extensor 

apparatus was faster in the minimal invasive group also. 

Based on the previous mentioned, computer navigation improves the positioning accuracy 

of the prosthesis components, especially in the minimal invasive surgical approach, where 

visibility is reduced due to the technique itself. 

The ZEBRIS gait analysis system is competent for the one year rehabilitation follow up 

of patients who underwent total knee replacement surgery. With its help, it was proven 

that the rate of rehabilitation in the minimal invasive group is faster, not just in the early 
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postoperative period. Even three months after the operation, a difference was observed to 

the benefit of the minimal invasive group.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

Irodalomjegyzék 

 

1. Alexander EJ, Andriacchi TP. Correcting for deformation in skin-based marker 

system. J Biomech 2001;34:355-61. 

2. Amiot LP, Poulin F. Computed tomography-based navigation for hip, knee, and 

spine surgery. Clin Orthop 2004;421:77-86. 

3.  Andriacchi TP, Alexander EJ, Toney MK, Dyeby CO, Sum JA. A point cluster 

method for in vivo motion analysis: applied to a study of knee kinematics. J 

Biomech Eng 1998;120:743-749.  

4. Andriacchi TP, Alexander EJ. Studies of human locomotion: past present and 

futur. J Biomech 2000;33:1217-24. 

5. Andriacchi TP, Sen K, Toney MK, Yoder D. New developments in 

musculoskeletal testing. Proceedings of the Canadian Society of Biomechanics 

1994;221-222. 

6. Archibeck MJ, White RE JR. What’s new in adult reconstructive knee surgery. J 

Bone Joint Surg (Am) 2004;86-A:1609-15.  

7. Basmajian JV, Lovejoy JF. Functions of the popliteus muscle in man. J Bone Joint 

Surg 1971;53-A:557-61. 

8. Bechtol CO. Normal human gait. Atlas of orthoticis: Am Acad Ortop Surg 

1975;133-43. 

9. Bejek Z, Sólyom L, Szendrői M. Experiences with computer navigated total knee 

arthroplasty. Int Orthop. 2007;31:617-22. 

10. Bejek Z. Unicondylaris térdízületi arthroplasticaval szerzett tapasztalatok a 

Semmelweis OTE Ortopédiai Klinikájának 14 éves anyagában Szakdolg. 1997.  

11. Bejek Z, Paroczai R, Illyes A, Kiss RM. The influence of walking speed on gait 

parameters in healthy people and in patients with osteoarthritis. Knee Surgery, 

Sports Traumatology, Arthroscopy. 2006;14(7):612-22. 

12. Bejek Z, Paróczai R, Illyés Á, Kocsis L. Kiss RM. Gait parameters of patients 

with osteoarthritis of the knee joint. Facta Universitatis: Series Physical Education 

and Sport. 2006;4(1):9-16. 

13. Bejek Z, Paróczai R, Illyés Á. Arthrosisos betegek járásának biomechanikai 

paraméterei a járás sebességének függvényében. Magyar Traumatológia, 

Ortopédia, Készsebészet, Plasztikai Sebészet. 2006;49(4):349-359. 

http://www.springerlink.com/content/vt7x822488m2w551/?p=81f91613584e4c27a0b0e0dda7773159&pi=5
http://www.springerlink.com/content/vt7x822488m2w551/?p=81f91613584e4c27a0b0e0dda7773159&pi=5
http://www.springerlink.com/content/vt7x822488m2w551/?p=81f91613584e4c27a0b0e0dda7773159&pi=5


 74 

14. Bejek Z, Handl D, Szendrői M. Számítógépes navigációval végzett minimál 

invazív térdprotézis beültetés. Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet 

Plasztikai Sebészet. 2009;52(2):164-170. 

15. Beneditti MG, Cappozzo A. Anatomical landmark definition and identification in 

computer aided movement analysis in rehabilitation context. II. Universita Degli 

Studi La Sapienza 1994; 1-31.  

16.  Berend ME, Ritter MA, Meding JB, Faris PM, Keating EM, Redelman R, Faris 

GW, Davis KE. Tibial component failure mechanisms in total knee arthroplasty. 

Clin Orthop 2004;428:26-34. 

17.  Blauth W, Skripitz W, Bontemp G. Kniegelenkendroprotetik. Z Orthop 

1977;115:665-678. 

18. Bonutti PM, Mont MA, McMahon M, Ragland PS, Kester M. Minimally invasive 

total knee arthroplasty J Bone Surg Incorporated 2004;86-A(Suppl 2):26-32. 

19. Bulgheroni P, Bulgheroni MV, Andrini L, Guffanti P, Giughello A. Gait patterns 

after anterior cruciate ligament reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol 

Arthroscopy 1997;5:14-21. 

20. Cappozzo A, Catani F, Della Croce U, Leardini A. Position and orientation in 

space of bones during movement: anatomical frame definition and determination. 

Clin Biomech 1995;10:171-8.  

21. Cappozzo A. Three-dimensional analysis of human walking: Experimental 

methods and associated artifacts Hum Mov Sci 1991;10:598-602. 

22. Chauhan SK, Scott RG, Breidahl W, Beaver RJ. Computer-assisted knee 

arthroplasty versus a conventional jig-based technique. J Bone Joint Surg (Br) 

2004;86-B:372-7. 

23. Conditt MA, Stein JA, Noble PC. Factors affecting the severity of backside wear 

of modular tibial inserts. J Bone Joint Surg (Am) 2004;86-A(2):305-11. 

24. Czimer L. Fizika, Mechanika I-II. A Tanárképző Főskolák részére 

Tankönyvkiadó 1973. 

25. Dalury DF, Dennis DA. Mini-incision Total Knee Arthroplasty Can Increase Risk 

of Component Malalignment. Clin Orthop  2005;440:77-81. 

26. Davis RB, Ounpu S, Tyburski D, Gage JR. Gait analysis data collection and 

reduction technique. Hum Mov Sci 1991;10:575-587. 



 75 

27. Davis RB. Reflections on clinical gait analysis. J Electromyography and 

Kinesiology 1997;7:251-257.  

28. Delp SL, Stulberg DS, Davies B, Picard F, Leitner F. Computer assisted knee 

replacement. Clin Orthop 1998;354:49-56. 

29. Engh GA. The difficult knee: severe varus and valgus. Clin Orthop 2003;416:58-

63. 

30. Font-Rodriguez DE, Scuderi GR, Insall JN. Survivorship of cemented total knee 

arthroplasty. Clin Orthop. 1997;345:79–86. 

31. Foran J, Mont MA, Etienne G, Jones LC, Hungerford DS. The outcome of total 

arthroplasty in obese patients. J Bone Joint Surg (Am) 2004;86-A:1609-15. 

32. Fu FH, Harner CD, Johnson DL. Biomechanics of the knee ligaments. Basic 

concepts and clinical application. Instr Course Lecture 1994;42:137-48. 

33. Fukashiro S, Komi PV, Jarvinen M. Achilles tendon force and EMG of triceps 

surea during ankle hopping. Proceedings of the Eleventh International Congress of 

Biomech, Los Angeles 1989. 

34. Geffen A, Megido-Ravid M, Itzhak Y, Arcan M. Biomechanical analysis of the 

three dimensional foot structure during gait: a basic clinical applications. J 

Biomech Eng 2000;122:630-639. 

35. Gregori A. Minimally invasive navigated knee surgery: a European perspective. 

Orthopedics. 2005; 28(10 Suppl):1235-9. 

36.  Haaker RG, Stockheim M, Kamp M, Proff G, Breitenfelder J, Ottersbach A. 

Computer-assisted navigation increases precision of component placement in total 

knee arthroplasty. Clin Orthop 2005;433:152-9. 

37. Haas SB, Cook S, Beksac B. Minimally invasive total knee replacement through a 

mini mid vastus approach: a comparative study. Clin Orthop 2004;428:68-73. 

38. Haas SB, Manitta MA, Burdick P. Minimally invasive total knee arthroplasty: the 

mini midvastus approach. Clin Orthop 2006;452:112-6. 

39. Hanssen AD, Rand JA. A comparison of primary and revision total knee 

arthroplasty using the kinematic stabilizer prosthesis. J Bone Joint Surg (Am) 

1988;70:491–9. 

40. Harlaar J, Lankhorst GJ, Becher JG, Hautus EH, Kleissen RF. Clinical analysis of 

motion using multimedia technology. Ned Tijdscher Geneeskd. 1998;142:1196-

1202. 



 76 

41. Ho FY, Ma HM, Liau JJ, Yeh CR, Huang CH. Mobile-bearing knees reduce 

rotational asymmetric wear. Clin Orthop 2007; 462:143-9. 

42. Hoff AL. Assessment of muscle force in complex movements by EMG. Biomech 

XI-A 1988;111-7. 

43. Insall JN, Scott WN. Surgery of the Knee. Churchill Livingstone, New York, 2001 

44. Jenny JY, Boeri C. Total knee prosthesis implantation with a non-image-based 

navigation system: Rationale, technique, case-controll comparative study with a 

conventional instrumented implantation. Techniques in Orthopaedics 

2003;18:160-6 

45. Kadaba MP, Ramakrishan HK, Wooten ME. Measurement of lower extremity 

kinematics during level walking. J Orthop Res 1992;8:383-392. 

46. Kellgren JH, Lawrence JS. Radiological assessment of osteoarthritis. Ann Rheum 

Dis 1957;16:494-502. 

47. Keating EM, Meding JB, Faris PM, Ritter MA. Long-term followup of 

nonmodular total knee replacements. Clin Orthop. 2002;404:34–9. 

48. King J, Stamper DL, Schaad DC, Leopold SS. Minimally invasive total knee 

arthroplasty compared with traditional total knee arthroplasty. Assessment of the 

learning curve and the postoperative recuperative period. J Bone Joint Surg (Am) 

2007;89(7):1497-503. 

49. Kocsis L. More precise measurement method for gait analysis. Proceedings of the 

third conference on mechanical engineering. Budapest 2002;843-7. 

50. Kovács Cs. Az arthroplaszikák jelentőssége az ízületi betegségek kezelésében. 

Szakdolg. 1989. 

51. LaFortune MA, Cavanah PR, Sommer HJ, Kalenak A. Three dimensional 

kinematics of the human knee during walking. J Biomech 1992;25:347-357. 

52. Laskin RS, Beksac B, Phongjunakorn A, Pittors K, Davis J, Shim JC, Pavlov H, 

Petersen M. Minimally Invasive Total Knee Replacement through a Mini-

midvastus Incision: An Outcome Study. Clin Orthop 2004;428:74-81. 

53. Leitner F, Picard F, Minfelde R, Schulz HJ, Cinquin P, Saragaglia D. Computer-

Assisted Knee Surgical Total Replacement. Springer Berlin, 2006 

54. Loeb GE, Gans C. Electromyography for experimentalists. Univ Chicago Press, 

Chicago 1986 



 77 

55. Lu TW, O’Connor JJ. Bone position estimation from skin marker coordinates 

using global optimization with joint constraints. J Biomech 1999;32:129-34. 

56. Lucchetti L, Cappozzo A, Capello A, Della Croce U. Skin movement artifact 

assessment and composition in the estimation of knee-joint kinematics. J Biomech 

1998;31:977-84. 

57. Lugne PC, Allizon J, Collange F, Van Praagh E  Motion analysis of an articulated 

by video and telemetric data. J Biomech 1999;32:977-981. 

58. Marzani F, Calais E, Legrand L. A 3D marker-free system for the analysis of 

movement disabilities. IEEEE Trans Inf Technol Biomed 2001;5:18-26. 

59.  Mulhall KJ, Ghomrawi HM, Scully S, Callaghan JJ, Saleh KJ. Current etiologies 

and modes of failure in total knee arthroplasty revision. Clin Orthop 2006;446:45-

50. 

60. Nizard R. Computer assisted surgery for total knee arthroplasty. Acta Orthop Belg 

2002;68:215-30. 

61. Paróczai R, Bejek Z, Illyés Á. Kinematic and kinetic parameters of healthy elderly 

people. Periodica Polytechnica Series Mechanical Engineering. 2005;49(1):63-70. 

62. Paróczai R, Bejek Z, Illyés Á. Kocsis L, Kiss RM. Gait Parameters of Healthy, 

Elderly People. Facta Universitatis: Series Physical Education and Sport. 

2006;4(1):49-58. 

63. Paul JP. History and fundamentals of gait analysis. Biomed Mater Eng 

1998;8:123-35. 

64. Pearcy MJ, Cheng PL. Three dimensional clinical measurement of bilateral hip 

and knee rotations. Australas Phys Eng Sci Med 2000;23:114-118. 

65. Porter ML, Gambhir AK, Pradhan N. Image-guided surgery for total knee 

replacement. J Bone Joint Surg (Am) 2004;86-A:1096 

66. Procter P, Paul J. Ankle joint biomechanics. J Biomech 1982;15:627-34. 

67. Ramakrishan HK, Kabada MP. On the estimation of joint kinematics during gait. J 

Biomech 1991;24:969-77. 

68. Rand JA, Ilstrup DM. Survivorship analysis of total knee arthroplasty. Cumulative 

rates of survival of 9200 total knee arthroplasties. J Bone Joint Surg (Am) 

1991;73:397–409. 



 78 

69.  Rand JA, Trousdale RT, Ilstrup DM, Harmsen WS. Factors affecting the 

durability of primary total knee prostheses. J Bone Joint Surg (Am) 2003;85-

A(2):259-65. 

70. Scott WN, Rubinstein M, Scuderi G. Results after knee replacement with a 

posterior cruciate-substituting prosthesis. J Bone Joint Surg (Am) 1988;70:1163–

73. 

71. Scuderi GR, Tenholder M, Capeci C. Surgical Approaches in Mini-incision Total 

Knee Arthroplasty. Clin Orthop  2004;428:61-67. 

72. Sparmann M, Wolke B, Czupalla H, Banzer D, Zink A. Positioning of total knee 

arthroplasty with and without navigation support: A prospective, randomised 

study. J Bone Joint Surg (Br) 2003;85-B:830-5. 

73. Stiehl JB, Komistek R, Dennis DA. A novel aprach to knee kinematics. Am J 

Orthop 1991;30:287-293. 

74. Stöckl B, Nofler M, Rosiek R, Fischer M, Krismer M, Kessler O. Navigation 

improves accuracy of rotational alignment in total knee arthroplasty. Clin Orthop 

2004;426:180-6. 

75. Stulberg DS, Loan PB, Sarin V. Computer-assisted navigation in total knee 

replacement: results of an initial experience in thirty-five patients. J Bone Joint 

Surg (Am) 2002;84-A(Suppl 2):S90-8. 

76. Stulberg DS. How accurate is current TKR instrumentation? Clin Orthop 

2003;416:177-84. 

77. Tria AJ JR., Coon TM. Minimal incision total knee arthroplasty: early experience. 

Clin Orthop 2003;416:185-90. 

78. Vaughan CL, Davis BL, O’Connor JC. Dynamics of human gait. Kiboho 

Publisher, Cape Town, South Africa 1999 

79. Vessely MB, Whaley AL, Harmsen WS, Schleck CD, Berry DJ. The Chitranjan 

Ranawat Award: Long-term survivorship and failure modes of 1000 cemented 

condylar total knee arthroplasties. Clin Orthop 2006;452:28-34. 

80. Victor J, Hoste D. Image-based computer-assisted total knee arthroplasty leads to 

lower variability in coronal alignment. Clin Orthop 2004;428:131-9. 

81. Whiteside LA. Ligament Balancing in Total Knee Arthroplasty. An Instructional 

Manual – Springer 2004 



 79 

82. Woltring HJ. 3D attitude representation of human joints: a standardization 

proposal. J Biomech 1994;27:1399-414. 

83. Yin Z, Yang Y, Wei Q, Lu W. A new system for three-dimensional kinematic 

trajectory acquistion and analysis Med Eng 1996;18:420-6. 

84. Zahedi MS, Spence WD, Solomonides SE, Paul JP. Repeatability of kinetic and 

kinematic measurements in gait studies of the lower limb amputee. Prosthet 

Orthot Int 1987;11:55-64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

Saját publikációk jegyzéke 

1. Az értekezés témájában megjelent első szerzős közlemény(ek): 

Bejek Z. Paroczai R. Illyes A. Kiss RM. The influence of walking speed on gait 

parameters in healthy people and in patients with osteoarthritis. Knee Surgery, Sports 

Traumatology, Arthroscopy. 2006;14(7):612-22. 

 

Bejek Z, Sólyom L, Szendrői M. Experiences with computer navigated total knee 

arthroplasty. Int Orthop. 2007;31:617-22. 

 

Bejek Z. Paróczai R. Illyés Á. Kocsis L. Kiss RM. Gait parameters of patients with 

osteoarthritis of the knee joint. Facta Universitatis: Series Physical Education and Sport. 

2006;4(1):9-16. 

 

Bejek Z. Paróczai R. Illyés Á. Arthrosisos betegek járásának biomechanikai paraméterei a 

járás sebességének függvényében. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Készsebészet, 

Plasztikai Sebészet. 2006;49(4):349-359. 

 

Bejek Z. Handl D. Szendrői M. Számítógépes navigációval végzett minimál invazív 

térdprotézis beültetés. Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet. 

2009;52(2):164-170. 

 

 

2. Az értekezés témájában megjelent nem első szerzős közlemény(ek): 

Paróczai R. Bejek Z. Illyés Á. Kinematic and kinetic parameters of healthy elderly 

people. Periodica Polytechnica Series Mechanical Engineering. 2005;49(1):63-70. 

 

Paróczai R. Bejek Z. Illyés Á. Kocsis L. Kiss RM. Gait Parameters of Healthy, Elderly 

People. Facta Universitatis: Series Physical Education and Sport. 2006;4(1):49-58. 

 

 

 

http://www.springerlink.com/content/vt7x822488m2w551/?p=81f91613584e4c27a0b0e0dda7773159&pi=5
http://www.springerlink.com/content/vt7x822488m2w551/?p=81f91613584e4c27a0b0e0dda7773159&pi=5
http://www.springerlink.com/content/vt7x822488m2w551/?p=81f91613584e4c27a0b0e0dda7773159&pi=5


 81 

3. Egyéb – nem az értekezés témájában megjelent – közlemények: 

Sólyom L. Bejek Z. Spasticus beteg csípőficamának és szekunder arthrosisának kezelése 

Esetismertetés. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet. 

2002;45(2):141-145. 

 

Illyés Á. Bejek Z. Szlávik I. Paróczai R. Kiss RM. Three-dimensional gait analysis after 

unilateral cemented total hip arthroplasthy. Facta Universitatis: Series Physical Education 

and Sport. 2006;4(1):27-34. 

 

Sólyom L. Bejek Z. Vajda A. Schanz-osteotomiát követő csípőprotézis-műtétek 

eredményei. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet. 

2008;51(2):115-121. 

 

Kiss R.M. Bejek Z. Illyés Á. Direkt-lateralis és antero-lateralis feltárású csípőízületi 

endoprotézis beültetés hatása a járás biomechanikájára. Magyar Traumatológia, 

Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet. 2008;51(3):225-236. 

 

 

4. Könyvfejezet 

Bejek Z. Illyés Á. Paróczai R. Kiss RM. Térdízületi endoprotézis beültetés hatása a járás 

biomechanikai paramétereire. In: Kocsis l. Kiss RM. Illyés Á (szerk.), Mozgásszervek 

biomechanikája. TERC, Budapest, 2007:369-390. 

 

Illyés Á. Bejek Z. Paróczai R. Kiss RM. Cementes csípőízületi endoprotézis beültetés 

hatása a járás biomechanikai paramétereire. In: Kocsis l. Kiss RM. Illyés Á (szerk.), 

Mozgásszervek biomechanikája. TERC, Budapest, 2007:284-293. 

 

Bejek Z. Sólyom L. Disorders of the hip. In: Szendröi, Miklós; Sim, Franklin H. (Eds.) 

Color Atlas of Clinical Orthopedics. Spinger, 2009 

ISBN: 978-3-540-85560-6 

 

 

 



 82 

Melléklet 

 

I. Navigáció - fizikai és matematikai háttér 

 

Mechanikai megfontolások 

 A kinematikai navigáció a fizika ún. merevtest modelljén alapul. A merevtest a 

véges nagyságú szilárd test egy modellje (idealizálása) melynek az alakváltozását 

elhanyagolják. Más szóval a merevtest pontjainak távolsága időben állandó marad 

függetlenül a rá ható erőktől (külső és belső erők egyaránt). A klasszikus mechanikában a 

merev testet folytonos tömegeloszlással modellezik. A merev test pozíciója leírható a 

transzláció és rotáció kombinációjaként egy adott referenciaponttól. Egy globális (pl. a 

földhöz vagy a műtőasztalhoz kötött) koordinátarendszerből (G) a merev test pozícióját 

egy a testhez “mereven csatolt” koordinátarendszernek - amit lokális 

koordinátarendszernek (L) nevezünk – az origója és tengelyeinek a szöge határozza meg. 

Tehát egy merev test pozícióját a G koordinátarendszerből szemlélve a lokális, testhez 

csatlakoztatott L koordinátarendszerrel írjuk le. A test pozícióját és helyzetét az L 

koordinátarendszer origójának G-beli koordinátájával (lineáris komponens) és az L 

tengelyeinek G tengelyeivel bezárt szögével (orientáció vagy anguláris komponens) 

határozhatjuk meg.  

 A kinematikai navigációs rendszerek a csontokat merev testekként kezelik, ebben 

a modellben tehát a csontok esetleges alakváltozásaitól, rugalmasságától eltekintünk. Ez 

teszi lehetővé, hogy a csontokra (merev testekre), “mereven” csatolhassuk a lokális 

koordinátarendszert, ami megfelel a jeladók rögzítésének. A jeladók (lokális 

koordinátarendszerek) csatolása után a leírható az egyes testek (pl. femur vagy tibia) 

egymáshoz viszonyított elmozdulása és elfordulása a tér mind a három irányának 

megfelelően, ez azt jelenti, hogy a jeladók helyzetéből kiszámolható pl. a femur és a tibia 

tengelyeinek az egymással bezárt szögei (flexió-extenzió, varus/valgus, rotáció). (24,53) 

 

Matematikai alapok 

A merevtest modellből következik, hogy a G (globális) és L (lokális) térbeli 

koordinátarendszerek, amelyek három X, Y és Z tengellyel rendelkeznek. E tengelyekkel 

párhuzamos egység hosszúságú vektorok az ún. egységvektorok: x, y és z. A térbeli 
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pontot alábbi rendezett módon adhatunk meg: P(p, q, r). Az p, q és r számokat nevezzük 

koordinátáknak és jelentésük az, hogy p-szer kell vennem X tengellyel párhuzamos x 

egységvektort q-szor y-t és r-szer z-t. Esetünkbe a G és az L koordinátarendszer origója 

legyen azonos és P pontot vegyük fel p, q és r koordinátákkal L-be. Ha origó körül 

tetszőleges irányba és szögekkel elforgatom L rendszert (vele együtt P pontot), úgy hogy 

közben G nem változott (rotációs transzformáció), akkor hogyan változik P pont 

pozíciója. Nyilvánvaló, ha P pontot L-ben vettem fel, és P forgott L-el együtt akkor P 

pozíciója L-ben változatlan (L-ből nézve P pont helyben maradt, hiszen együtt forogtak). 

Viszont G-ből nézve P pont pozíciója megváltozik, attól függően, hogy milyen szöggel és 

milyen irányba forgott L. Ha ismerem a szögeket, amivel L elfordult, akkor kiszámítható 

az elforgatott P pont G-beli pozíciója. A fenti megállapítást mondja ki Euler tétele, 

miszerint minden tetszőleges rotációs transzformáció leírható három szöggel (három 

koordinátatengellyel bezárt szögek). Egyes koordinátatengelyek (X, Y, Z) körüli 

elforgatás leírható A, B és C rotációs mátrixszal, akkor az eredő rotáció E megegyezik az 

egyes tengelyek körüli elforgatások szorzataként, azaz E = A*B*C. (20). Rotációs 

transzformációkon alapul a számítógépes navigáció, hiszen az ízületek mozgatása az 

ízületi tengely körüli rotációval írható le. Visszafelé is érvényes a tétel: ismert origó 

körüli elforgatás eredményül kapott pont pozíciójából kiszámíthatóak a rotációs szögek. 

 

Például Z tengely körüli rotációs mátrix

x ´ y ´ z ´

Rz=
x

y

z[
cos− sin  0

sin  cos 0

0 0 1]
, ebbe behelyettesítve egy pont 

koordinátáit megkapjuk, a Z tengely körül  szöggel elforgatott pont koordinátáit. 

 

1 pl. ismert tengelyek esetén a femorális és tibiális jeladó helyzetéből könnyen 

kiszámolható a térdízület aktuális flexiós/extenziós, rotációs és varus/valgus állása 
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II. A hagyományos,  számítógépes navigációval, illetve számítógépes navigációval és 

minimál invazív feltárási technikával történő térdprotézis beültetés menete 

 

 

Bevezetés: 

 

Vizsgálataink során három különböző műtét technikai elven működő térdízületi 

endoprotézis beültetést követően posztoperatív rtg felvételek elemzésével a protézis 

komponenseinek pozícionálását, annak pontosságát hasonlítjuk össze, , illetve a kialakuló 

biomechanikai változásokat mértük.  

Indikációs kritériumok: A térdízület konzervatív kezelésre nem csökkenő fájdalma, 

terhelési nehézség, mozgástartomány beszűkülés, végtagrövidülés, izomatrophia, 

hátterében álló arthrosis, mely már nem tolerálható életminőség-csökkenést okoz.  

Patomorfológia: Röntgen felvételeken (antero-poszterior és oldalirányú összehasonlító 

térdfelvételek) primer vagy secunder térdízületi artrózis jelei (ízületi rés beszűkülése, 

oszteofiták képződése, subchondralis cysták, varus vagy valgus deformitás létrejötte), 

melyek a beteg panaszaival összefüggésbe hozható. Fizikális vizsgálatkor fájdalmas, 

beszűkült mozgástartomány, esetlegesen kontraktúra, szalag instabilitás. Minimál invazív 

műtétek indikációs korlátja a 10 foknál nagyobb, fixált varus, vagy 15 foknál nagyobb 

valgus deformitás, 15 foknál nagyobb flexiós kontraktúra, illetve a térdet borító nagyfokú 

lágyrészköpeny. 

 

Műszerkészletet és a műtéti technika 

A műszerkészlet elemei: 

Hagyományos műtétek során használatos eszközök: 

Műtőasztal  

Műtéteink során a betegek háton fekvő helyzetben voltak a műtőasztalon, az 

operálandó végtagot oldaltámasszal és saroktámasszal rögzítjük. 
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Oldaltámasz, saroktámasz, vértelenítő mandzsetta 

Az oldaltámasz megakadályozza a beteg hajlított helyzetű térdének műtét közbeni 

oldalirányú elmozdulását az asztalon. A saroktámasz meggátolja a behajlított térd 

kinyúlását a műtét során. A vértelenítő mandzsetta az intraoperatív vérvesztés 

csökkentésére szolgál. Ezt a fektetés során helyezzük fel az operálandó végtagra a 

combtőre. Lemosás és izolálás után, közvetlenül a bőrmetszés előtt a végtagból a 

vért rugalmas pólyával kitekerjük, majd a mandzsettát 350-400 hgmm-es 

nyomásra fújjuk fel. 

Kéziműszerek:  

Hagyományos műtét esetén: szike, csipesz, olló, elekrokauter, tűfogó, varrótű és 

fonal, tokfogó, tenyésztőcső, oszcillációs fűrész, fúró, egyenes véső, Mayo véső, kampók 

és elevátorok, Volkmann kanál, utánverő, intra-és extramedullaris célzók, femoralis, 

tibialis és patellaris vágósablonok, azokat rögzítő szegek, próbaprotézis-sorozat. 

Számítógépes navigáció esetén: a fent említetteken kívül infravörös jeladók, 

ezeket rögzítő csavarok és infravörös jeladó mutatópálca (pointer). A hagyományos intra-

és extrameduláris célzókra nincs szükség. A vágósablonok speciális kiképzésűek, az 

infravörös jeladókkal összekapcsolhatóak. Infravörös kamera, központi egység, 

számítógép, monitor, klaviatúra. 

 Számítógépes navigációval végzett minimál invazív beavatkozás esetén: 

ugyanazt a navigációs rendszert használva, de a kisebb feltárás miatt a vágósablonok 

kisebb méretűek. 

 

A műtéti technika lépései 

 

Érzéstelenítés  

Betegeinket minden esetben spinális/epidurális narkózisban érzéstelenítettük. Az 

érzéstelenítéshez Lidocaint, illetve Marcaint használunk. 
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Fektetés, izolálás 

Műtét alatt a beteg háton fekvő helyzetben van. A térdet 90 fokos flexióba hozva 

beállítjuk a saroktámasz és az oldaltámasz helyzetét. Így a műtét azon fázisaiban, 

amikor a térdet hajlított állapotba kell hozni, a lehető legkevésbé mozdul el a 

végtag oldalirányban a manipulációk során. Az operálandó végtagra, combtőben 

vértelenítő mandzsettát helyezünk fel, ettől disztálisan a teljes végtagot 

körkörösen a bokáig három alkalommal fertőtlenítő oldattal lemossuk, majd a 

műtéti területet steril lepedőkkel izoláljuk oly módon, hogy combközéptől a 

lábszárközépig terjedő terület szabadon maradjon. Az operatőr és a második 

asszisztens az operálandó oldalon, az első asszisztens és a műtősnő a beteg másik 

oldalán helyezkedik el.  

Számítógépes navigáció, illetve számítógépes navigációval végzett minimál 

invazív beavatkozás esetén az operáló csoport elhelyezkedése és a lámpák 

beállítása során ügyelni kell arra, hogy az infravörös kamera ne kerüljön 

takarásba. 

 

Feltárás 

A térdkalács csúcsától 3-4 harántujjal proximálisan kezdett, medián, praepatelaris 

bőrmetszést, a tubarositas tibiae mediális oldaláig vezetjük.  

A quadriceps íntükröt hosszában bemetszve, a térdkalácsot mediál felől 

megkerülve vezetett metszésből tárjuk fel a térdízületet. Az ízületi folyadékból 

steril tenyésztőcsőben bakteriológiai tenyésztésre mintát küldünk. A patellát laterál 

felé hajtva flektáljuk a térdet. A maradék meniscusokat és esetlegesen meglévő 

elülső keresztszalag maradványt kiírtjuk. Nagy synovitis esetén synovectomiát 

végzünk. 

Számítógépes navigáció esetén A térdízület feltárása a fent említett módon 

történik, majd a combcsont proximális és a sípcsont proximális részébe infravörös 

jeladókat rögzítő csavarokat helyezünk. Az említett csavarokra helyezett, fix 

jeladók, illetve az infravörös jelet sugárzó mutatóval (pointer) letapogatott 

anatómiai referenciapontok segítségével, számítógépes analízis alapján 

meghatározzuk az ízület tengelyeit, a csontok egymáshoz való viszonyát. Az 
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adatokat grafikus módon, monitoron keresztül láthatjuk. A program a mindenkori 

lágyrész-egyensúly megítélésében is segít. A számítógéppel a pointeren lévő 

gombok segítségével kommunikálunk, ehhez külső segítségre nincs szükség.   

Számítógépes navigációval végzett minimál invazív beavatkozás során a 

feltárást a térdkalács felső pólusától, a patella mediális oldala mentén vezetjük a 

térdízületi rés vonalától 2cm-rel disztálisan eső pontig. Az ízület megnyitása 

során, amennyiben a vastus mediális a patella csúcsának magasságában tapad 

azon, úgy az izomzatot egyáltalán nem kell sérteni. Ha az izom tapadása a 

térdkalács mediális oldalára is lesugárzik, úgy az izmot rostirányban 2 cm-es 

szakaszon behasítjuk. A térdkalácsot nem fordítjuk ki a műtét során, a kis feltárást, 

mint egy, a térdre néző mozgatható ablakot (mobile window) használjuk 

(37,38,52,71). A navigációs jeladókat rögzítő csavarokat perkután technikával 

rögzítjük a fent említett régiókba. Ezt követően elvégezzük a mutató (pointer) 

segítségével az anatómiai pontok regisztrálását.  

A femoralis komponens helyének kialakítása 

A femur velőűrét felfúrva, abba a femorális célzó rudat felvezetve határozzuk meg 

a femur hossztengelyét. A rúdra erősített disztális reszekciós vágósablon 

segítségével, oszcilláló fűrészt használva elvégezzük a disztális femur reszekciót. 

A célzó és sablon eltávolítása után felhelyezzük az előbbiekben létrehozott 

reszekciós síkra a femorális méretezőt. Ennek segítségével meghatározzuk a 

femorális komponens méretét, illetve annak rotációs helyzetét. A kijelölt rotációs 

helyzetben felhelyezzük a következő sablont, majd elvégezzük a reszekciót. 

Utolsó lépésként a patellavezetőnek megfelelő vájulatot alakítjuk ki az erre a célra 

kifejlesztett sablon és véső segítségével. A femorális próbakomponenst 

felhelyezve meghatározzuk annak végleges medio-laterális helyzetét, fúró 

segítségével felfúrjuk a végleges komponens tüskéinek a helyét.    

Számítógépes navigáció esetén a femur velőűrének megnyitására nincs szükség. 

A komponens pontos pozícionálását a reszekciós sablonokra rögzíthető infravörös 

jeladók illetve a letapogatott anatómiai pontok meghatározásából a számítógép 

által számított és a monitoron jelzett ábrák segítik. 

Számítógépes navigációval végzett minimál invazív beavatkozás során a fenti 

két műtétnél használatos vágósablonoknál jóval kisebb eszközt használunk, 
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mellyel nem szemből, hanem a térd belső oldala felől végezzük el a reszekciókat. 

A vágósablonra természetesen ráapplikálható a navigációs jeladó, mely segít a 

sablon pontos elhelyezésében. 

A tibialis komponens helyének kiképzése 

A tibia ízületi felszínét a térd flektált helyzete mellett, elevátorok segítségével 

tárjuk fel. A tibiális komponens fémtálcája merőleges a lábszár tengelyére, illetve 

0-5 fok közötti hátrafelé irányuló lejtést mutat. Ennek beállítására a lábszárra 

helyezett külső célzót használunk. Így beállítva a tibia reszekciós sablonját 

elvégezzük a reszekciót. Ezt követően beállítjuk a fémtálca rotációs helyzetét, 

majd az erre a célra kifejlesztett műszer segítségével kiképezzük a fémtálca 

lábának a helyét. 

Számítógépes navigáció esetén az extramedulláris célzó felhelyezésére nincs 

szükség. A komponens pontos pozícionálását a reszekciós sablonokra rögzíthető 

infravörös jeladók illetve a letapogatott anatómiai pontok meghatározásából a 

számítógép által számított és a monitoron jelzett ábrák segítik. 

Számítógépes navigációval végzett minimál invazív beavatkozás során a 

tibiális reszekciót szintén a térd belső oldala felől végezzük el. A vágósablonhoz 

rögzített jeladó segít a pontos helymeghatározásban.  

A patella formázása vagy a pateláris komponens helyének kialakítása 

Ha a térdkalács nem deformált nagymértékben, akkor eltávolítjuk a széli 

oszteofitákat, a patellát gomb alakúvá formáljuk, környékét elektrokauterrel 

denerváljuk. Nagyobb deformitás esetén a térdkalács egyenetlen ízületi felszínét 

lefűrészeljük, patelláris méretezővel a térdkalács nagyságát meghatározzuk, majd 

a méretben megfelelő patellaris komponens lábazatának megfelelő lyukakat 

megfúrjuk. 

Számítógépes navigációval végzett minimál invazív beavatkozás során, 

amennyiben a térdkalács felszínének pótlása mellett döntünk, akkor annak csontos 

reszekcióját célszerű a műtét elején elvégezni, hogy azzal is teret nyerjünk. 

A protézis komponenseinek bepróbálása, beragasztása 

A femur megfúrt velőüregének nyílását saját csontból kialakított csontdugóval 
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lezárjuk. A femorális próbakomponenst és a tibiális próba fémtálcát felhelyezzük, 

majd a tibiális tálcára a megkívánt vastagságú műanyag betétet helyezünk be. A 

patelláris próbakomponenst szintén behelyezzük, majd megítéljük a térd 

stabilitását, szükség szerint lágyrész korrekciót (retinaculum vagy/és oldalszalag 

felszabadítás) végzünk. Ha az elért helyzetet optimálisnak ítéljük meg, akkor a 

komponenseket beragasztjuk. 

Számítógépes navigáció esetén a femur velőűrének lezárására (mivel azt nem 

nyitottuk meg) nincs szükség. A komponensek pontos pozícióját, egymáshoz való 

viszonyukat az infravörös jeladók illetve a letapogatott anatómiai pontok 

meghatározásából a számítógép által számított és a monitoron jelzett ábrák 

mutatják, az intraoperatív kinematika megítélését és ezáltal az optimális lágyrész-

egyensúly kialakítását elősegítik. 

Számítógépes navigációval végzett minimál invazív beavatkozás során az 

intraoperatív kinematika hasonló módon megítélhető. 

 

Vértelenség megszüntetése, ízületi drain és sebzárás 

A ragasztó megkötése után a vértelenséget felengedjük, vérzést csillapítunk, steril 

fiziológiás sóoldattal öblítünk, az ízületbe egy szívódraint helyezünk, majd az 

ízületet zárjuk, a szubkutiszt és a bőrt megszakított vagy tovafutó öltésekkel 

zárjuk. A végtagra Johnes szerinti vattás vagy szivacsos nyomókötést helyezünk 

fel.  

Számítógépes navigáció esetén az infravörös jeladókat rögzítő csavarokat 

eltávolítjuk, a spina iliaca anterior superior felett ejtett sebet zárjuk. 

Számítógépes navigációval végzett minimál invazív beavatkozás során a 

perkután módon behelyezett csavarok eltávolítása után réteges sebzárást végzünk. 
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III. Térdprotézis implantációt követő rehabilitáció protokollja 

 

Vizsgálatsorozatunkba bevont betegeinknél minden esetben a következő protokoll szerint 

zajlott a gyógytorna. 

 Immobilizáció: közvetlenül a posztoperatív szakban néhány órán keresztül, amíg a 

spinal anaesthesia hatása elmúlik. Ezt követően végtag inervációjának ellenőrzése. 

1. nap: Ágyban fekve végzendő gyakorlatok: Légző gyakorlatok, keringésjavító (vénás) 

torna és izometriás gyakorlatok. A m. quadriceps, és térd hajlító izomzat 

működésének beindítása izometriás gyakorlatokkal. Aktív és passzív térdmozgások 

ellenőrzése. Az operált végtag vájtpárnában megtámasztva, az ízület drenálva. 

2. nap: Az előző napi gyakorlatok ismétlése. A beteg kiültetése az ágy szélére (28. ábra), 

a végtag alátámasztásával (a hosszú ideig történő lógatás elkerülése). Vezetett aktív 

térdhajlítás és nyújtás. Passzív térdmozgató gép (CPM) segítségével kontrollált 

passzív mozgatás (29. ábra). A beteget segítséggel, járókerettel felállítjuk. Megtanítjuk 

a helyes testtartást, egyensúly gyakorlatokat végeztetünk, néhány lépést járókerettel 

megtesz a beteg. 

 

        

28. ábra 

Ágy szélére kiülve aktív térd extenzió, illetve flexió, a lábat az ágy alá feszítve 

 

3. nap: Az előző napi gyakorlatok ismétlése. Járásgyakorlat. A beteg lábsúllyal terhelhet 

(műtéti típustól függetlenül). A beteg naponta többször kiül az ágy szélére. Ülve zárt 
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és nyílt láncban végzendő gyakorlatok a quadriceps izomzat és a comb hajlító 

izomzatának erősítésére. CPM 

4. nap: CPM, flexió mértékének további növelése. A helyes járás gyakorlása, a járás 

távolság fokozatos növelése, az aktív gyakorlatok végeztetése. 

5. nap:  Térdgyakorlatok, CPM aktivitásának fokozása. Járás önállóan járókerettel. Az 

ágy szélén ülve a lábszárat a saját súlyánál fogva növeljük a flexió mértékét. 

6. nap: Korábbi gyakorlatok, CPM intenzitásának fokozása. Járásgyakorlás, egyenlő 

lépéstávolság gyakorlása.  

7. nap: folyamatos járás biztosítása két könyökmankó vagy támbot segítségével. Lépcsőn 

járás megtanítása. 

Második hét: CPM folytatása a 90 fokos flexió eléréséig. Ágy szélén ülve az egészséges 

végtaggal az operált végtagra nyomást gyakorolva a betegek saját maguk által. 

 

 

29. ábra 

Passzív térdmozgató (CPM – continuous passive motion) használata a flexió és extenzió 

mértékének és a mozgatás sebességének beállításával 

 

A gyógytorna menete 

 

Minden gyakorlatot a beteg általános és erőnléti állapotának megfelelő időtartamban 

és ismétlésszámban végeztetjük. A műtétet követően reinervációs célból, később 

erősítő jelleggel ismételtetjük a gyakorlatokat. Minden nap rögzítjük a térd aktív 

flexió-extenzióját 
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Háton fekvésben végezhető gyakorlatok:  

Nyújtott csípő és térdízületek mellett a beteg felváltva nyújtózik a lábával, sarkával, 

a lábszár izomzatának nyújtása céljából.  

A láb fölhúzása és lefeszítése, keringésjavítás céljából. 

Felváltva mindkét térdét leszorítja az ágyhoz, a m. quadriceps femoris erősítése 

céljából. 

Talprahúzni a lábat és nyújtani.  

Csípő flexiója mellett a térd felemelése, majd térd extenzió, térdflexió (30. ábra). 

 

   

30. ábra 

Aktív térd extenzió-flexiós gyakorlatok, extenzió a gravitáció ellenében 

 

A beteg felhúzza mindkét térdét, talp az ágyon, majd csípőjét elemeli az ágytól. 

A beteg térde alá összecsavart törölközőt tesz, megfeszíti a combját, lefelé nyomja, 

sarkát felemeli.  

Térd flexió-extenzió gyakorlása a sarok alatt gördített hengerrel (31. ábra). 

 

     

                                                               31. ábra 

Finomított flexió-extenziós mozgások 
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Oldalfekvésben végezhető gyakorlatok:  

Oldalfekvő helyzetben az alul lévő végtag térdét behajlítjuk, a beteg a felül lévő 

végtagot extendált csípő mellett hajlítja és nyújtja, amely a végextenzió 

gyakoroltatása a m.quadriceps tehermentesített helyzetében. 

A beteg a felül lévő végtagjának térdét kinyújtja, kissé megemeli, majd fel-le 

mozgatja óvatos mozdulatokkal. 

Hason fekvésben végezhető gyakorlatok: 

A beteg a hasán fekszik, csípők és térdek nyújtott helyzetben. A végtagok a 

lábujjakon támaszkodnak, comb feszítő izmait megfeszíti oly módon, hogy a 

medencéje ne emelkedjen fel.  

A kiinduló helyzet az előző, a beteg felváltva lépdel ki lábujjain támaszkodva 

mindkét végtagjával enyhe terpeszbe. 

A beteg végtagjait felváltva nyújtott helyzetben megemeli.  

A beteg végtagjait felváltva enyhe terpeszbe csúsztatja, majd megemeli.  

A sarkakat összezárva a térd hajlítása és nyújtása, az egészséges végtag sínezi és 

segíti a mozgást. 

Álló helyzetben végezhető gyakorlatok: 

A beteg enyhe terpeszállásba áll, testsúlyát jobb, majd a bal végtagjára helyezi, 

térdeit csak enyhén behajlítva.  

Harántterpeszállásban a beteg egyik lábával előre lép, térdét enyhén behajlítja, 

testsúlyát előre majd hátra helyezi, miközben térdét kinyújtja.  
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munkám sikeres elvégzéséhez. 

Köszönöm Paróczai Róbertnek, hogy méréseim során aktív segítséget nyújtott számomra 

azok zökkenőmentes lebonyolításában. 

Végül, de nem utolsó sorban hálával és köszönettel tartozom családomnak, amely 

megbocsátó szeretettel viselte és segítette a számomra oly fontos munka elvégzését. 

 


