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• Az előadás a Sager Pharma Kft. felkérésére készült. 
 

• Az itt közölt információk az előadó nézeteit tükrözik, 
melyek eltérhetnek a Sager Pharma Kft. álláspontjától. 

 

• Az előadásban említett készítmények használatakor az 
érvényes alkalmazási előírások az irányadók. 

 



Mi az arthrosis? 
OARSI   -   Osteoarthritis Research  Society International  
 
 

Az OA olyan,  a mozgó ízületeket érintő  rendellenesség, melyet a sejteket érő 
stressz és az extracellularis matrix degredációja jellemez, micro- és macro-
sérülésekkel kezdődik, melyek  aktiválják a részleges helyreállító 
mechanizmusokat, beleértve a az innate immunválasz proinflammatórikus 
útvonalát.  
A betegség először mint molekuláris működési zavar indul, melyet anatómiai és 
fiziológiai rendellenesség követ ( porc degradáció, csontújdonképződés, 
osteophyta kialakulás, ízületi gyulladás, funkció károsodás ) mely végül 
betegségben nyilvánul meg. 

Osteoarthritis Cartilage. 2015 Apr 9. pii: S1063-4584(15)00899-7.  
doi:10.1016/j.joca.2015.03.036. [Epub ahead of print] 



Az arthrosis és a fájdalom 

Az arthrosisban a fájdalmat a nociceptív fájdalom egyik prototípusának tartják. 
A fájdalom mértéke az ízület pusztulásának mértékével arányos.  
 
Az  arthrosisos fájdalom  kiindulási helye: a synoviumban, a csont periosteumában 
és az inakban elhelyezkedő szabad axonvégződések.  
A  porcban nincsenek axonvégződések.  
 
Perifériás és  centrális mechanizmusok  is részt vesznek a fájdalom megélés 
létrejöttében.  
 
 
 

Arendt-Nielsen L, Nie H, Laursen MB, 
Laursen BS, Madeleine P, Simonsen OH, 
Graven-Nielsen T. Sensitization in 
patients with painful knee 
osteoarthritis. Pain. 2010;149:573-81. 



Az arthrosisra jellemző folyamatok 
Porc 
↓Proteoglycan tartalom 
↑ iNOS, NO 
↑ COX-2, PGE2, 
↑ MMP-1, MMP-3 
↑ IL-1β, TNF alpha 

Synovium 
↑ IL-1β,IL-6, TNF alpha 
↑ Synovialis macrophagok száma 

Subchondralis csont 
↓ Trabecularis csont volumen 
↑ Csont reszorpció 
↑ Osteoclastok száma 

Porcdestructio 

Ízületi rés szűkület 

Osteophyták 

Degenerált meniscus 

Sclerotikus csont, cysták 



A fájdalomcsillapítás lehetséges 
támadáspontjai 

Nat Rev Rheumatol 2013; 9 (11)  654-664. NGF=Nerve Growth Factor 

steroid 



1.Oktatás, gyógytorna, ergonómikus használat 
pihentetés, segédeszköz, formatervezett 
eszközök használata! 
2.Funkció javítás, izomerősítés, ezáltal 
fájdalomcsillapítás 
3.Ortézis használata mérlegelhető a tünetek 
csökkentésére 
4.Elsőként javasoltak a topikus kezelési 
lehetőségek 
5.Oralis analgetikumok, főleg NSAID adása, de 
csak átmenetileg 
6.Chondroitin sulfate 
7. Intra-articularis steroid 
8. csDMARD ill. boDMARD nem adható 
9. Sebészeti beavatkozás ter. reziszt. esetekben 
10. Hosszútávú követés a betegség súlyossága 
szerint egyénre szabva 



A topikus NSAID alkalmazására vonatkozó  
ajánlások az arthrosis kezelési útmutatóiban 



A fájdalomcsillapítás lépcsői 



Az arthrosis kezelésének alapelvei a 
nap gyakorlatban 

1. Beteg tájékoztatás, felvilágosítás 
 
2. OA rizikótényezőinek csökkentése 
 
3. Mozgásterápia, fizikoterápia, balneoterápia 
 
4. Topikus NSAID/analgetikum/ oralis NSAID/ 
 
5. Intraarticularis kortikoszteroid 
 
6.Chondroprotectiv terápia 
SYSADOA  Symptomatic Slow Acting Drugs in Osteo-Arthritis 
vagy DMOAD  Disease Modifying Osteo-Arthritis Drugs 
glukózamin szulfát, kondroitin szulfát, hialuronsav 
 
7. Egyéb terápiák (Intra-articularis hialuronsav , thrombocyta gazdag saját plazma, stb.) 
 
8. Műtét 



A topikus terápia előnyei a per os  
 terápiával szemben   

Helyi hatás 

• Magasabb koncentráció érhető el a 
gyulladt szövetben* 

Biztonság 

• Kisebb plazmakoncentráció*, 
kevesebb mellékhatás** 

Gélek, krémek 

Tapaszok 

Vízmentes 
technológia  

Gél-tapasz 

 
* Sekiya, I et al.: Ketoprofen absorbtion by muscle and tendon after topical or oral administration in patients undergoing anterior cruciate ligament 
reconstruction, AAPS PharmaSciTech 11:154-158, 2010.   
** Papp R., Bálint G.: KEPLAT® 20 mg gyógyszeres tapasz hatásosságának, tolerálhatóságának és a beteg együttműködésének vizsgálata akut mozgásszervi 
betegeknél. Magyar Reumatológia 2013:3  

A helyi hatású készítmény olyan betegeknél is 
alkalmazható, akiknek orális terápia nem 
adható vagy magas rizikójúak. 

A helyi hatású készítmény elkerüli a máj first-
pass metabolizmusát. 



Drug Delivery System (DDS) 
 Pharmakokinetika javítása pl.lecithinizatio ,  

nanopartikulák révén 

 

Yi-Feng Wang et al.:Nanoparticle-based drug 
delivery systems: What can they really do in 
vivo? Version 1. F1000Res2017; 6: 681. 
Published online 2017 May 16.  

 



A ketoprofén szöveti koncentrációja 
tapasz és per os alkalmazás esetén 

Rolf C, Engstrom B, Beauchard C et al: Intra-articular absorption and distribution of ketoprofen after topical, plaster application and oral intake in 100 patients undergoing knee arthroscopy. Rheumatology (Oxford) 38(6):564-7, 1999. 



 
Topikus NSAID-k hatásosságának és biztonságosságának  
összehasonlítása arthrosisban a randomizált kontrollált 

vizsgálatok eredményei alapján: meta-analízis 

Zeng C. et al.:Relative efficacy and safety of topical non-steroidal anti-inflammatory 
drugs for osteoarthritis: a systematic review and network meta-analysis of 
randomised controlled trials and observational studies. Br J Sports Med. 2018 May; 
52(10): 642–650. 

 



A dexibuprofen (900 mg/nap és a diclofenac (150mg/nap)   
hatásának összehasonlítása  

térdízületi arthrosis okozta fájdalomban  



Dexibuprofen 300 mg pharmakotinetikája 
és pharmakodynámiás hatása 

Kaehler ST at al.:Dexibuprofen: pharmacology, 
therapeutic uses and safety. Inflammopharmacology. 
2003;11(4):371-83. 
 

A dexibuprofen akut fájdalomban 
rövid időn belül, 23 perc után 
fájdalomcsillapító hatású 

Dionne RA et al: Clin Pharmacol Ther 1998;63: 694-
701.  



Ibuprofen és ibuprofen+paracetamol 
terápia  fájdalomcsillapító hatásának 

összehasonlítása 

VAS 

napok 

Ostojic P et al:Acta reumatol port. 
 2017;42:18-25 





600 mg 
dexibuprofén  

1200 mg 
dexibuprofén  

Nincs CV rizikó emelkedés Cave NYHA 4, etc 

aceklofenák, 
diklofenák 

Cave NYHA 2-4, manifeszt 
érbetegség 

A legfrissebb EMA ajánlás szerint a dexibuprofén 600 mg/nap 
dózisa biztonságosan adható a CV rizikós betegcsoportoknak is. 



 
Kontraindikációk összehasonlítása CV 

szempontból 
 

Az  aceclofenac 100 mg filmtabletta , a diclofenac  50 mg granulátum  és a  dexibuprofen 400 mg filmtabletta 

(2017.03.01-én érvényben levő Alkalmazási előírásaiból.  

Az azonos hatóanyagot tartalmazó, de más márkanéven forgalomban levő készítményekre ugyanezek a 

megkötések vannak érvényben. 

Kritériumok DEXIBUPROFÉN ACEKLOFENÁK DIKLOFENÁK 

Ischaemiás szívbetegség adható ellenjavallt ellenjavallt 

Perifériás artéria - betegség adható ellenjavallt ellenjavallt 

Cerebrovasculáris betegség adható ellenjavallt ellenjavallt 

Diagnosztizált pangásos szívelégteleség NYHA I. adható adható adható 

Diagnosztizált pangásos szívelégteleség NYHA II. adható ellenjavallt ellenjavallt 

Diagnosztizált pangásos szívelégteleség NYHA III. adható ellenjavallt ellenjavallt 

Diagnosztizált pangásos szívelégteleség NYHA IV. ellenjavallt ellenjavallt ellenjavallt 

Kardiovaszkuláris szempontból kockázatos betegcsoport kezelése non-szteroid fájdalom és  
gyulladáscsökkentő készítményekkel 



 

 

•Ajánlhatjuk a topikus + oralis analgetikum ill.NSAID kombinációt a 
súlyosabb fájdalmak esetén, a peroralis NSAID-ok dózisát  
csökkenthetjük ezáltal! 
 
•Több ízület gyulladása esetén a legfájdalmasabb ízületre javasolt a 
tapaszt. 

 
 
 
 

 
 

Topikus és per oralis NSAID kombináció 



Maricar N. et al.:Structural predictors of response to intra-
articular steroid injection in symptomatic knee osteoarthritis. 
Arthritis Res Ther.2017 May 8;19(1):88. doi: 10.1186/s13075-017-
1292-2. 

Intraarticularis steroid injectio 

Adható inflammált arthrosis, synovitis esetén. 
Destruált ízületbe nem javasolt. 
 Az intraarticularis steroid injectio  hosszú távú hatását ( 3 hónap)  
az MR ill. röntgen vizsgálattal igazolt strukturális károsodás mértéke 
jelentősen befolyásolja. Mérsékelt ízületi destrukció mellett jobb és 
hosszabb távú terápiás hatás várható. 



Köszönöm a figyelmet! 




