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BEVEZETÉS 
 

A csökkent csontsűrűség és a károsodott csontminőség az osteoporotikus törések 

leggyakoribb okai. 60 év felett az osteoporotikus törések kialakulásának rizikója férfiakban 

10-25% közé, nőkben 40-48% közé becsülhető. Az idősebb, osteoporotikus beteg 

populációban az életkoron túl további jelentős kockázati tényező a látás és hallás károsodása, 

a csökkent izomerő, illetve a propriocepció romlása. 

Az egyik legsúlyosabb következménnyel járó osteoporotikus törés – a csípőtáji törés – 

90%-ban elesés kapcsán keletkezik. Világszerte a 65 év feletti populáció egyharmadában  

évente legalább egy elesést regisztrálnak, az elesések 10-15%-a jár töréssel és az előző évben 

elesettek közel 60%-a ismét elesik. A csípőtáji törések vonatkozásában a helyzetet súlyosbítja, 

hogy a törést követő egy évben 20% feletti a mortalitás, ami a pajzsmirigy és mellrák 

mortalitásával egyezik meg. De a túlélők között a funkció és függetlenség elvesztése sem 

elhanyagolható, nem beszélve azokról, akik teljes gondoskodást igényelnek. 

Mindezeket figyelembe véve az osteoporosis kezelésének legfontosabb célja a törések 

kialakulásának megelőzése, ezzel egyidejűleg a beteg mozgásképességének fokozása, 

életminőségének javítása, valamint önellátó képességének megőrzése. A jelenleg elérhető, 

osteoporosis kezelésére szolgáló gyógyszerek döntően az ásványi csonttömeg növelését 

eredményezik, csökkentve ezzel a törési kockázatot is, ugyanakkor az is ismert, hogy ha az 

osteoporosisos beteg elesik, jól beállított terápia ellenére a legtöbb esetben típusos 

osteoportikus törést szenved. Ezért az osteoporotikus betegek gyógyszeres kezelése mellett, 

olyan mozgásprogram alkalmazása lenne kívánatos, amely bizonyítottan javítja a betegek 

egyensúlyozó képességét, amely kulcsfontosságú az elesések megelőzésében. 

Számos tanulmány vizsgálta a csontvesztés és a törések megelőzését célzó 

mozgásprogramok hatékonyságát adequat gyógyszeres terápia mellet postmenopauzás nők 

körében. További jelentős tanulmányok láttak napvilágot, amelyek az esés megelőző 

gyógytorna programok hatását vizsgálták az idősebbek egyensúlyára, és kimutatták, hogy az 

egyensúlyozó képesség csökkenése a gyengülő posturális kontroll révén a legnagyobb esési 

kockázati tényező a csontritkulásban szenvedő betegeknél. Más vizsgálatok arra mutattak rá,  

hogy súlyos osteoporosisban szenvedő betegek esetén  szignifikánsan csökken a tüdőfunkció, 

az aerob kapacitás és jelentősen romlik a betegek általános erőnléte. A fizikai aktivitás és az 

aerob kapacitás csökkenése az egyensúlyozó képesség romlását, következményesen az 

elesések gyakorisát növeli az idős korosztályban. Ebből következik, hogy a törési rizikó 

csökkentése előrehaladott osteoporotikus betegek esetén csak akkor lehet sikeres, ha a 
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gyógyszeres kezelés olyan komplex mozgásprogrammal egészül ki, amely az egyensúlyozás 

javításán túl az aerob állóképességet is növeli.  

Ezért vizsgálatunk célja az osteoporosis kezelésében hagyományosan alkalmazott 

gyógytorna elemeket, különböző progresszivitási szintű szenzomotoros és aerob 

gyakorlatokat is tartalmazó komplex mozgásprogram hatékonyságának vizsgálata volt. Az 

egyensúlyozásban bekövetkező változásokat egyrészt funkcionális tesztekkel, másrészt 

kvantitatív stabilometriás módszerekkel mértük. Az állóképességet jellemző aerob kapacitás 

változását kerékpár ergométerrel és spirométerrel értékeltük. Munkánk a törésen átesett, 

előrehaladott osteoporosisban szenvedő nők törés prevenciós fizioterápiájára kínál 

lehetőséget.  
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CÉLKITŰZÉSEK 
 

I. Munkánkban egy 12 hónapos aerob elemekkel kombinált, szenzomotoros 

egyensúlyfejlesztő program hatékonyságát vizsgáltuk. Elsődleges végpontként az 

állásstabilitást jellemző egyensúlyozó képesség változását mértük mind funkcionális 

tesztekkel, mind pedig számítógépes stabilométerrel törésen átesett osteoporosisban szenvedő 

nőknél. A másodlagos végpont az esések gyakoriságának változása volt a 12 hónapos 

gyógytorna programot követően. 

   

II. Vizsgálatunkban arra a kérdésre is kerestük a választ, vajon a 12 hónapos, aerob 

elemekkel kombinált szenzomotoros mozgásprogram hatására bekövetkezik-e érdemi változás 

a törésen átesett, osteoporosisban szenvedő idős nők kerékpár ergométerrel és spirometriával 

jellemzett aerob állóképességében. 

 

ETIKAI VONATKOZÁS 

A vizsgálatot a regionális etikai bizottság, a Semmelweis Egyetem Regionális, 

Intézményi Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága hagyta jóvá. A vizsgálatot megelőzően 

valamennyi résztvevő felvilágosítást kapott a vizsgálatról, kérdéseket tehetett fel és Beteg-

beleegyező Nyilatkozatot írt alá. 

 

BETEGANYAG ÉS MÓDSZER 

 

A vizsgálatban résztvevőket az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 

Osteoporosis Centrumában a vizsgálatot megelőző évben osteodenzitometriás vizsgálaton 

megjelentek közül válogattuk ki az alábbi kritériumok alapján. 

Beválasztási kritériumok: női nem, életkor 65 év felett, előrehaladott osteoporosis (a 

WHO kritériumoknak megfelelően a lumbalis gerinc, a femur neck, illetve a teljes femur 

régió valamelyikén a T score ≤ -2,5 alatti érték és az anamnaesisben legalább egy 

osteoporoticus törés. Kizáró kritériumok: jelentős degeneratív csigolya elváltozások, 

veleszületett vagy szerzett gerinc-, mellkas-, láb deformitás, traumás csonttörés, súlyos látás-, 

hallásromlás, neuro-muscularis betegségek, organikus psycho-syndroma, előrehaladott cardio-

respiratoricus, illetve cerebrovascularis károsodás, orthostasisra, hypoglicaemiára való 

hajlam, segédeszköz használata, önállóan 10 m megtételének képtelensége, megelőző hat 
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hónapban osteoporosis gyógytorna programban való részvétel. A 100 beteget random módon 

intervenciós és kontroll csoportba soroltuk; a randomizálás alapja, a betegnaplóban található 

betegsorszám volt. A betegek mindkét csoportban a vizsgálat ideje alatt, folytatták az 

osteoporosisuk miatt beállított gyógyszeres kezelésüket, az intervenciós csoport (n=50) 

komplex gyógytorna programban vett részt, míg a kontroll csoport (n=50) nem 

gyógytornázott.  

Bretz-féle komputerizált stabilométerrel mértük valamennyi beteg egyensúlyozó 

képességét statikus és dinamikus helyzetben a vizsgálat elején és végén. A funkcionális 

tesztek közül a protokolljaiknak megfelelően a Timed Up and Go (TUG) és a Berg Balance 

Scale (BBS) teszteket alkalmaztuk valamennyi beteg esetében a vizsgálat kezdetén és 12 

hónap múlva a vizsgálat végén. A betegek állóképességének jellemzésére kerékpár 

ergométerrel a metabolikus egységet (MET), spirométerrel az egyik legjellemzőbb 

paramétert, a vitálkapacitást mértük, literben kifejezve a vizsgálat kezdetén és a 12 hónapos  

mozgásprogram végén. Az esések gyakoriságának mérésére a betegeket esési naplóval láttuk 

el, melyet havi bontásban, naponta kellett vezetniük. A naplókat nem a gyógytornát irányító 

gyógytornász gyűjtötte össze és értékelte.  

A komplex szenzomotoros, egyensúlyi gyakorlatokat gyógytornászaink állították 

össze, ezen belül a tartási egyensúly javítását szolgáló gyakorlatokat aerob elemekkel 

kombinálták úgy, hogy ezek mind az ambuláns gyógytorna keretein belül, mind pedig a 

betegek otthonában is elvégezhetőek legyenek. A betegek hetente három alkalommal, 

gyógytornász által irányított, 30 perces ambuláns tornán vettek részt, illetve nyomtatott 

anyagot kaptak, hogy a gyakorlatokat a közti napokon, otthonukban is végezhessék. Az 

önállóan végzett feladatok kevésbé bonyolult, tartásjavító gyakorlatokat tartalmaztak. A 

gyógytornászaink által irányított szenzomotoros mozgásprogramunknak három nehézségi 

szintje van, mely kombinálja a funkcionális, stabilizációs és az egyensúlyt javító 

gyakorlatokat. Ennek megfelelően a mozgásprogram hagyományos háti, törzsi és alsóvégtagi 

izomerősítő gyakorlatok mellett dinamikus testtartási tréninget is tartalmaz. Ez utóbbit 

szenzomotoros elemeiben úgy módosítottuk, hogy javítsa a vizsgálatban résztvevő betegek 

egyensúly kontrollját, ezáltal csökkenhessen az esések gyakorisága. Az intervenciós csoportba 

került betegek a gyógytornászok által szerkesztett, fokozatosan emelkedő aerob terheléssel 

járó gyalogló programot is kaptak otthonunkban. A gyaloglással a egyensúlyozást javító 

mozgásprogramot az állóképességet javító aerob terheléssel egészítettük ki. Az adatok 

statisztikai analíziséhez a Windows SPSS 19.0 verziót használtunk. A betegek alap adatait 

leíró statisztikával elemeztük. Az állandó adatok vizsgálatához t-próbát és Mann–Whitney-
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féle U-tesztet végeztük, míg a kategorikus adatokhoz  χ² tesztet, hogy a kontroll és az 

intervenciós csoportok alap adatait összehasonlítsuk és megállapítsuk, hogy statisztikailag 

szignifikáns volt-e az eltérés az intervenciós és a kontroll csoportok eredményei között 

(szignifikánsnak tekintettük a p< 0.05). Az eséseknél relatív rizikót (RR) számoltunk. 

 

EREDMÉNYEK 

 

A betegek átlag életkora 69.33 év volt az intervenciós csoportban, míg a kontroll 

csoportban 69.10 év. Figyelembe véve a beválasztási és kizárási kritériumokat, a 144 szűrésen 

átesett betegből 100 osteoporosisos nőt tudtunk bevonni a vizsgálatunkba. 

I. CÉLKITŰZÉST ALÁTÁMASZTÓ EREDMÉNYEK 

 
A funkcionális Timed Up and Go és a Berg Balance Scale teszt pontjai között 

statisztikailag szignifikáns különbség mutatkozott az intervenciós és kontroll csoportban az 

egy éves utánkövetésnél (TUG p<0.005, BBS p<0.001). 

Mindkét, stabilométerrel értékelt statikus helyzetben történő egyensúly vizsgálat a 

Romberg 1 és Romberg 2, szignifikáns javulást mutatott a klinikai vizsgálat végén (Romberg 

1 p<0.001, Romberg 2 p<0.001). 

A dinamikus testhelyzeten történő egyensúlyozás értékelésére szolgáló Koordinációs 

teszt 1 a feladat végrehajtásához szükséges átlag időt mérte; a Koordinációs teszt 2 szintén a 

feladat teljesítésének átlagidejére adott felvilágosítást. Egy év után statisztikailag szignifikáns 

javulást mértünk az intervenciós csoportban mindkét teszt vonatkozásában (Koordinációs 

teszt 1 p<0.001, Koordinációs teszt 2 p<0.003).  

A Koordinációs teszt 3 a nyomásközéppont egy kijelölt területen belül eltöltött idejét 

méri a teljes terület százalékában. Az egyéves mozgásprogram után megismételve a 

vizsgálatot statisztikailag szignifikáns javulást regisztráltunk az intervenciós csoportban 

(Koordinációs teszt 3 p< 0.001). 

Az esések gyakoriságát illetően az egy év alatt 6 beteg esett el az intervenciós 

csoportban és 11 beteg a kontroll csoportban.  Az elesések száma a gyógytornát végzőknél 7, 

a kontrollok esetében 16 volt. Statisztikailag az EER (experimental event rate) az elesett 

betegek számát illetően 0.122 és a CER (control event rate) 0.229 így a RR (relative risk) 

0.534 (p=0.17).  
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II. CÉLKITŰZÉST ALÁTÁMASZTÓ EREDMÉNYEK 

 

A kerékpár ergométerrel metabolikus egységben (MET) mért aerob kapacitás az 

intervenciós és a kontroll csoportban a vizsgálat kezdetén hasonlóak voltak, a két kezdeti 

átlagérték közötti különbség nem volt szignifikáns. Egy évvel később az intervenciós 

csoportban a metabolikus egységek átlaga csökkent a változás mértéke szignifikáns volt 

(MET p< 0.0017). 

A spirometriás vizsgálatok kezdetén nem volt szignifikáns különbség a vitálkapacitás 

eredményeit illetően a két csoportban. A mozgásprogram egy évének lejárta után végzett 

ismételt vizsgálatoknál az átlagos vitálkapacitás érték abszolút érték változása - az 

intervenciós és kontroll csoport értékeit összehasonlítva - jelentős különbséget mutatott      

(vitálkapacitás p<0.01). 

 

Mellékhatást nem észleltünk a vizsgálatok során. Azok között a betegek között, akik 

befejezték az egyéves mozgásprogramot az adherencia értéke 80% feletti volt. Mivel a 

vizsgálatokból kiesett betegek, már a kezdeti stádiumban kimaradtak, ezért ezeknek a 

betegeknek az eredményeit nem értékelhettük. 

 

KÖVETKEZTETÉSEK, MEGBESZÉLÉS, ÚJ EREDMÉNYEK 

 

I. Súlyos osteoporosisban szenvedő nők körében végzett randomizált, kontrollált 

vizsgálatunk eredményei alapján elmondható, hogy a komplex mozgásprogramot befejező 

intervenciós csoport betegei szignifikánsan jobb eredményt mutattak az egyensúly megtartását 

illetően (amely központi tényező az elesések megelőzésében), mint a kontroll csoport tagjai. 

Ezt a funkcionális Timed Up and Go és a Berg Balance Scale tesztek, továbbá a kvantitatív 

Bretz-féle stabilométerrel mért statikus és dinamikus tesztek eredményei bizonyítják. Az 

egyéves szenzomotoros mozgásprogram végén annak ellenére, hogy az elesések közötti 

különbség nem volt szignifikáns a két csoport között az eredmény mégis figyelemre méltó, 

mivel az intervenciós csoportban fele annyi elesés volt, mint a kontroll csoportban. 
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II. Vizsgálatunk eredményei alapján levonható a következtetés, hogy az aerob 

elemekkel kombinált szenzomotoros mozgásprogram szignifikánsan javítja az ergometriával 

és spirometriával értékelt aerob kapacitást, amely az aerob állóképesség egyik legfontosabb 

indikátora. 

 

Vizsgálatunk egyik újdonsága az, hogy funkcionális és komputeres vizsgálati 

módszerekkel értékelte egy komplex mozgásprogram hatását a statikus és dinamikus 

egyensúlyozásra, azaz az állásstabilitásra előrehaladott osteoporosisban szenvedő nők 

körében. 

Másik újdonsága a vizsgálatunknak, hogy a hagyományos hát, törzs és alsó végtag 

izomerősítő gyakorlatokat kombináltuk a proprioceptív, dinamikus tartási gyakorlatok 

elemeivel. Ezek a gyakorlatok komplexebbek és nehezebbek a hagyományos izomerősítő 

gyakorlatoknál ezért csak gyógytornász irányításával, kellő óvatossággal alkalmazható súlyos 

osteoporosisban. A vizsgálatunkban résztvevő betegek a feladatokat az antigravitációs 

terhelésnek megfelelően, ülve és állva végezték, amely elősegítette a mindennapi 

tevékenységekben (Activity of Daily Living) gyakran előforduló helyzetek, és szituációk 

begyakorlását. 

 Vizsgálatunk további újdonsága és egyben erőssége, hogy az aerob kapacitást - mint a 

szervezet állóképességének egyik legfontosabb mutatóját - is mérte kerékpár ergometria és 

spirometria segítségével. Az intervenciós csoportban az ergométerrel mért metabolikus 

egység szignifikáns csökkenése és a spirométer által meghatározott vitálkapacitás szignifikáns 

javulása azt bizonyították, hogy az aerob elemekkel kombinált, egyensúlyfejlesztő gyógytorna 

program a működő izomzatot, a légzést és keringést egy rendszerként úgy befolyásolta, hogy 

a betegek állóképessége javult. A szenzomotoros rendszer fejlesztésével ez hozzájárult ahhoz, 

hogy a program végére a feladatok végrehajtása pontosabbá vált, ideje lerövidült, a betegek 

mobilitása jelentősen javult.  

Eredményeink megerősítik azt a hipotézisünket, miszerint azok a  mozgásprogramok, 

amelyek a csökkent propriocepció, a szenzomotoros funkció, továbbá az aerob kapacitás 

javítására irányulnak, az izmok és az állóképesség erősítése mellett, az egyensúlyi instabilitás 

növelésével hatékonyan csökkentik az elesések számát előrehaladott osteoporosisos nők 

esetén, ezért mozgásprogramunk javasolható lehet fizioterápiás protokolljukba.  
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