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Bevezetés 

 

A teljes felszínpótló térdprotézis beültetés, műtéti technikáját 

instrumentáriumát tekintve nagyjából kiforrottnak tekinthető. Mégis, 

az implantátumok folyamatos fejlesztése mellett további igény az 

implantációs pontosság javítása. Annak reményében, hogy ezt elérve 

a protézis komponensek nem teljesen korrekt behelyezése okozta 

panaszok megoldhatóvá, illetve a protézis kihordási ideje esetleg 

növelhetővé váljon, különböző számítógépes navigációs rendszerek 

kerültek kifejlesztésre.  

A technika, a protetika és instrumentáriumának fejlődése mellett a 

betegek igényei is változnak. Kevesebb fájdalom, rövidebb 

bőrmetszés, gyorsabb felépülés jellemzik a betegek elvárásait és 

rajtuk keresztül az orvos törekvéset. A minimál invazív műtéti 

technika ezen igények kielégítését célozza meg. Ennek során, a 

hagyományos, 18-20 cm-es bőrmetszést igénylő, az extensor 

apparátust is érintő feltárás helyett 8-12 cm-es medialis parapatelláris 

metszés és mini midvastus feltárás történik. Így megkímélésre kerül 

az extenzor apparátus, a térdkalács nem kerül kifordításra 

csökkentve a lágyrészek vongálását. A kisebb feltárás, csökkent 

látási viszonyok miatt a hagyományos módszerrel ellentétben a 

feltárásra, mint egy az ízületre nyitott, felette mozgatható „ablakra” 

kell tekinteni („mobile window”) a műtét egész folyama során. A 

csökkentett méretű feltárás miatt speciális formájú, kisebb méretű 

instrumentáriumra van szükség. 

A kisebb feltárás mellett is elengedhetetlen a komponensek 

pozícionálásának precizitása, ezért ennek segítésére a hagyományos 

feltáráshoz hasonlóan, a minimál invazív technika során is 

használható a számítógépes navigáció.  

Sok közlemény foglalkozik az egyes komponensek beültetésének 

pontosságával a hagyományos és minimál invazív feltárásnál, de 

kevés objektív adatot találunk a két módszer közvetlen perioperatív 

hatásaira is a késői rehabilitációjával kapcsolatosan. Vajon valóban 

nyerünk e, a mindenképpen hosszadalmasabb és drágább módszert 

alkalmazva? Vizsgálatunk során összehasonlítottuk a hagyományos 

műtéti technika, a számítógépes navigáció, és a számítógépes 

navigációval végzett minimál invazív műtétek implantációs 

pontosságát. Mivel várhatóan a közvetlen posztoperatív szakra a 

feltárás nagyságának lehet közvetlen hatása, ezért a hagyományos 
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feltárás és a minimál invazív technika perioperatív időszakát 

hasonlítottuk össze. Annak céljából, hogy a késői rehabilitáció során 

észlelhető e különbség a három műtéti technika kapcsán, betegek 

egyéves utánkövetését végeztük járásvizsgálat segítségével. 

 

Célkitűzés  

 

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 
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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 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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Anyag és módszer 

 

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 műtétek mindegyike során ugyanolyan protézis típus – hátsó 

keresztszalag megtartó, Stryker Scorpio - került beültetésre. A 

betegek térdére a műtét után Johnes bandage-t helyeztünk fel, ezt a 

második posztoperatív napon, a szívódrain kivételekor együtt 

távolítottuk el. Minden beteg egy napot posztoperatív megfigyelőben 

töltött, majd osztályra kerülve az első posztoperatív napon ágyban 

légző- és izom inervációs gyakorlatokat végezett. A második napon a 

Johnes bandage és a drain eltávolítását követően térd mozgásjavító 

és inervációs tornája kezdődik, a térdre Passzív térdmozgató gépet  

helyezünk fel. Mindkét csoportban figyeltük, hogyan változik a térd 

flexiója, illetve, hogy hányadik napon éri el a flexió a 90 fokot. A két 

csoport összehasonlíthatósága érdekében a posztoperatív mobilizálás 

mindkét csoportban ugyanazon protokoll szerint történt. 

A betegek beválogatásánál az ízület radiológiai vizsgálatához, a 

térdízületi artrózis stádiumának meghatározásában a  Kellgren - 

Lawrence szerinti beosztást használtuk. Ennek megfelelően 

betegeink mindegyikénél 4-es stádiumú artrózist észleltünk.  

A preoperatív tengely és a műtét után a protézisek komponenseinek a 

pozícionálását standard módon történt beállítással végzett rtg 

felvételen ellenőriztük. Ennek során teljes alsó végtagi terheléses a-p 

és oldalirányú felvételeket készítettünk mindhárom műtétes 

csoportban. 

A minimál invazív technika használata mellett kevesebb szöveti 

károsítás, rövidebb bőrmetszés, az extenzor apparátus megkímélése 

és kisebb vérvesztés várható. Ennek teljesülését illetve a technikának 

a korai rehabilitációra tett hatását vizsgáltuk. Azt feltételezve, hogy 

az esetlegesen észlelhető különbségek a feltárásból adódnak, ezért a 

hagyományos műtéten átesett csoportból randomizáltan kiválasztott 

50 beteg (I. csoport) mért adatait hasonlítottuk össze az 50 minimál 

invazív feltárással végzett betegekkel (II. csoport) kapcsolatos 

adatokkal. 



 5 

A műtéti metszés hosszát minden betegnél nyújtott térdnél mértük. 

Néztük az intraoperatív vérvesztés mértékét, összehasonlítottuk a 

betegenkénti preoperatív és posztoperatív első napon nézett 

Hemoglobin (hgb), hematocrit (htc) változásokat, illetve feljegyeztük 

a második posztoperatív napon eltávolított szívópalackba összegyűlt 

vérmennyiséget.  

A műtét előtt, illetve 3,6,9 és 12 hónappal a műtét után mindhárom 

műtétes csoport betegeivel kitöltöttük a HSS térd állapot felmérő 

kérdőívet. 

Az egyéves utánkövetés céljából ZEBRIS ultrahang alapú 

járásvizsgáló készüléket alkalmaztunk (18). Mindhárom műtétes 

csoportból 15-15-15 beteg került kiválasztásra. A beválogatás 

feltétele volt, hogy a beteg egyoldali térdartrózissal rendelkezzenek, 

csípőízületi és gerinc panaszaik ne legyenek. 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, illetve a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a járásvizsgálatok 

végzésére rendelkezésre álló idő behatárolt volta magyarázza, hogy a 

nagyobb műtéti számból csoportonként 15 beteget lehetett 

beválogatni. Járásvizsgálat számára kontrollcsoportként 21 azonos 

korcsoportú, gerinc-, csípő- és térdpanaszokkal nem rendelkező 

egyedeket választottunk be.  

Ennek során a medenceövre, a combra és a lábszárra rögzített 

ultrahangos tripletek által létrehozott koordinátarendszerben 

rögzítésre kerültek mindkét alsó végtagon a. malleolus mediális, 

tuber calcanei, malleolus laterális, tuberositas tibiae, caput fibulae, 

epicondylus lat.femoris, epicondylus med. femoris, trochanter major, 

I. processus spinosus vertebrae sacralis. 

A mérés során általunk mért idő-távolság paraméterek a lépés 

hossza, illetve a lépésszélesség – lépés alatt a két malleolus mediális 

közötti oldalirányú távolság – voltak. 

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 

condylus laterális femoris - trochanter maior  femoris – spina iliaca 

anterior superior által meghatározott térbeli vektorok szögeiből 
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adódik. A medence mozgásait, mint annak a saját 

koordinátarendszerében észlelhető dőlését, rotációját és billenését 

definiáltuk. 

Mivel a járásvizsgálatok futószalagon történtek, így a mérések 

megkezdése előtt a mérendő személyek hat percig sétáltak a 

futószalagon, hogy annak sajátságait megszokják. A mért adatok 

elemzését 2 km/h-s sebesség mellett értékeltük. 

A vizsgálatot a kontrollcsoport egyedein egy alkalommal, a műtétes 

csoportoknál a műtét előtt, illetve a műtét után 3-6-9-12 hónappal 

végeztük el. 

A vizsgálatban résztvevő személyek adatait az I. és a II: táblázat 

tartalmazza. 

 

 
Betegszám 

Nő/férfi 
Átlag életkor Preop a-p tengely 

Arthrosis 

stadium 

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 

Arthrosis 

stadium 

Egészséges 

(n=21 

21 

(12 nő/9 ffi) 

52-84 

SD 7,2 
nem mért 1 

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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Eredmények: 

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  

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. 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. 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. 

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. 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.  

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. 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. 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. 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. A posztoperatív tengelyt nézve, ez 6,9º±1,3º (3º-
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10º) volt, az optimális tartománytól való átlagos eltérés 0,3º±0,1º 

volt, az esetek 95,7%-át optimális helyzetben találtuk.  

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. 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. 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. 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. 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. 

A minimál invazív műtétes csoportban a műtéti metszés hossza 

átlagosan 9.8 (8-12,5) cm volt, ami a hagyományos feltárás során 

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 a minimál invazív 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 hagyományos feltárású 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 a minimál invazív műtétes csoportban 

átlagosan 241 ml, a hagyományos műtéteknél 236,1 ml volt. A 
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drainkivételig a szívóban 332,6 ml gyűlt össze az minimál invazív 

műtétek után, míg a hagyományos feltárást követően 513,6 ml 

posztoperatív vérzést mértünk. Az intraoperatív vérvesztés 

mértékében nem találtunk szignifikáns különbséget a két csoportban, 

azonban a szívópalackokban összegyűlt posztoperatív vérzés az 

minimál invazív műtétek után szignifikánsan kevesebb (p<0,001) 

volt. 

A rehabilitáció gyorsaságának mértékét az aktív térd flexió 

változásának alakulásával monitoroztuk. A posztoperatív első 12 

napon belül a betegek mozgásjavulásának alakulását a 1. számú ábra 

mutatja. Ez alapján megfigyelhető, hogy a posztoperatív első naptól 

kezdve a minimál invazív műtétes csoport mozgástartománya 

felülmúlja a hagyományosét. Annak mértékét pedig, hogy a két 

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

mértékét a 2. ábra szemlélteti. Látható, hogy a minimál invazív 

műtétes betegek időben előbb érik el a 90 fokos flexió mértékét. 

Mindkét táblázat alapján a térd mozgásainak a javulása ezeknél a 

betegeknél gyorsabb.  

 

 

 
1. ábra 

Flexió alakulása az idő függvényében 
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2. ábra 

90 fokos flexiót elérő betegek száma az idő függvényében 

 

A járásvizsgálat eredményeit a III., IV. és V. táblázat foglalja össze. 

A hagyományos műtétes csoport (I. csoport) betegei esetében a 

lépésciklus hossza a műtét előtt, illetve 3 és 6 hónappal a műtét után 

rövidebb volt mind az egészséges (kontroll csoport) egyedeknél. A 9 

és 12 hónapos kontrollok során már nem volt szignifikáns javulás. A 

kontroll csoportban a lépésciklus hossza a domináns oldalon volt 

hosszabb, mint a nem domináns oldal lépésciklus hossza. Az I. 

csoportban ez az érték az érintett oldalon az ellenoldalinál rövidebb 

volt az első hat hónap során, majd a későbbiekben az operált oldal 

lépésciklus hossza vált nagyobbá mint a nem operált oldalé. 

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. 
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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 

 
III. 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 

IV. 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 

 

V. Táblázat 

A medence mozgástartományainak változása az egyéves utánkövetés 

során. Adatok összehasonlítása a kontroll csoporttal. 
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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 oldalon, 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 

de az operált oldal mozgástartománya meghaladta az ellenoldaliét. 

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 között a műtét előtt és az első 

hat hónap során. A későbbiekben  a csípő mozgástartománya a 

hasonló volt a két csoportban. 

A medence mozgásait elemezve teljesen különböző értékeket 

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

billenését és rotációját együtt nézzük, 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 különböző maradt az egyéves utánkövetés során. 

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

eredményeket kaptunk. A lépésciklus hossz, 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.  

 

.  
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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 
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centrumon belül, ugyanazon protézis típust és egyfajta navigációs 

rendszert használva összehasonlította volna a három műtéti típust.  

    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. 
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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 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 időben 

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.  
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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. 

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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