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Kombinált kezelés az arthrosisterápiában

Az osteoarthritis vagy a magyar nomenklatúrában arthrosis az ízületeket érintő degeneratív
elváltozások összefoglaló neve. Jellegzetességei az ízületi porc felszínének egyenetlenné
válása, elvékonyodása, esetenként teljes elkopása. Ezen kívül az ízületi tok megvastagodása,
csontfelrakódások kialakulása az ízületi tok tapadási területein vagy máshol is, esetenként kis
szilárd képletek leválása és szabad úszkálása az ízület üregében. Ezeket ízületi egereknek
hívjuk. Az ízület folyadék, a synovia is jelentős változásokon megy keresztül. A sűrű
szalmasárga viszkózus normál folyadék helyett vízszerű, sokszor véres folyadékot találunk. A
vér a porc lekopása következtében megnyílt porc alatti vérerekből származik. Ez a megváltozott
synovia már nem tudja ellátni eredeti funkcióját a porcsejtek táplálását és az ízület kenését, így
tovább súlyosbodik az elváltozás. Az ilyen módon megbetegedett ízület mozgáspályája egyre
jobban beszűkül a fájdalom miatti csökkent használat, valamint a megvastagodott ízületi tok és
a csontfelrakódások miatt.

Mit tehetünk?
Ma már rendelőnkben minden olyan gyógykezelési forma rendelkezésre áll, amit embereknél
halkalmaznak
A hagyományos, nem szteroid gyulladáscsökkentő tablettákkal történő kezelés a korszerű
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terápiának ma már csak az egyik eleme. Ezen kívül lehetőségünk van az ízületbe közvetlenül
juttatni gyógyszereket. Ez a beavatkozás bizonyos ízületek esetében bódításban történik.
Az ízületbe adhatunk hosszú hatású gyulladáscsökkentő készítményt, gyakrabban hyaluronsav
injekciót, vagy PRP-t.
A hyaluronsav az ízületi porc alapállományának fontos alkotója, ezenkívül gyulladáscsökkentő
hatású, és elősegíti a synovia normál konzisztenciájúvá alakulását. Többféle koncentrációban
és molekulatömegben áll rendelkezésünkre, az adott esethez határozzuk meg, hogy melyiket
javasoljuk.

A PRP (Palatellet Rich Plasma) magyarul trombocita gazdag plazma az állat saját véréből
készül. Egy speciális szeparátor szettben történő centrifugálás során koncentráljuk a
trombocitákat (ezek a vérlemezkék, amelyek a vér normál alkotórészei) és ezt a koncentrátumot
adjuk be az ízületbe. A trombociták rendkívül sok növekedési faktort tartalmaznak, melyek
segítik a sérült porc regenerációját.

Ugyancsak fontos része a kezelésnek a porcregeneráló táplálékkiegészítők adása. Ezek olyan
anyagokat tartalmaznak, melyekből az ízületi porc alapállomány, a porcsejtek közötti mátrix
felépül. A mátrix alkotja az ízületi porc mennyiségének 90 százalékát. Ezek között a
táplálékkiegészítők között nagyon sok a megbízhatatlan, a hatóanyagokat nem, vagy csak a
deklaráltnál sokkal kisebb mennyiségben tartalmazó készítmény. Ezért egyáltalán nem
mindegy, hogy melyiket használjuk. Rendelőnkben kizárólag ellenőrzött, és a legmodernebb
összetételű, kiválóan hasznosuló táplálékkiegészítőket forgalmazunk.

Hasonlóan fontos része a kezelésnek a fizioterápia. Ehhez érdemes fizioterapeuta segítségét
igénybe venni. A manuális kezelésen ( masszázs, a beteg ízület passzív mozgatása,
tornáztatása) kívül ultrahang, vagy rádiofrekvenciás kezelés is igénybe vehető. A
testsúlycsökkentés jelentősen tud javítani kedvencünk állapotán, és csökkenti a felhasználandó
gyógyszerek dózisát. A leírt kezelések mind hozzájárulnak a beszűkült mozgáspálya
rehabilitációjához.
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Figyelem! Az arthrosis nemcsak idős kutyák betegsége lehet! A fiatal korban nem
diagnosztizált könyök- vagy csípőízületi diszplázia, az ízület sérülése, mind vezethet arthrosis
kialakulásához. Az arthrosis terápia célja az ízületben elindult degeneratív folyamatok
megállítása, lelassítása. E megindult degeneratív elváltozást visszafordítani nagyon ritkán
lehetséges.
Ezért lenne fontos a korai szűrővizsgálatok igénybe vétele, különösen azoknál a fajtáknál, ahol
gyakori a csípő és könyökízületi diszplázia. Az időben kiderülő elváltozások kezelhetők, így az
arthrosis kialakulása megelőzhető. Csípőízületi diszplázia korai szűrésére 16-18 hetes életkor,
könyökízületi diszplázia szűrésére a 20-25 hetes életkor a legalkalmasabb egyébként
tünetmentes kölyökkutyák esetében. Ha sántaság jelentkezik ennél fiatalabb korban, akkor
ortopédiai szakvizsgálat és ennek függvényében esetleg röntgenvizsgálat indokolt.
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