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  60 év felett az osteoporotikus törések  rizikója ♂ 10-25%, ♀ 40-48%  
  A csípőtáji törések  90%-ban elesés kapcsán keletkeznek¹ 
 
  A 65 év felettiek 1/3-ban évente legalább egy elesés, ezek 10-15%-a jár töréssel 
  Az előző évben elesettek közel 60%-a ismét elesik² 
  A csípőtáji törést követő egy évben 20% feletti a mortalitás =a pm., mammacc. 
  A túlélők között a funkció és függetlenség elvesztése, a teljes gondoskodást   
       igényelők száma is nagy 
                        
  Az antiporotikumok az ásványi csonttömeg növelésén túl csökkentik a  
      törési kockázatot, de ha az osteoporosisos beteg elesik, jól beállított terápia  
     ellenére a legtöbb esetben típusos osteoportikus törést szenved³ 
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  Az egyik legnagyobb esési kockázati tényező az egyensúlyozó képesség  
     csökkenése a gyengülő posturális kontroll révén¹ 

 
  Előrehaladott osteoporosisban, csökken a fizikai aktivitás és az aerob kapacitás 
      (állóképesség) → posturális kontroll ↓, az esések gyakorisága ↑² 

 
  Gyógyszeres kezelés mellett olyan mozgásprogram szükséges, amely egyrészt  
      bizonyítottan javítja a betegek egyensúlyozó képességét másrészt az aerob  
      állóképességet, csökkentve az  esések gyakoriságát 

1. Lynn SG, Sinaki M, Westerlind KC. Balance characteristics of persons with osteoporosis. Arch Phys Med Rehabil 1997; 78: 273-277 
2. Lima GA, Vilaca KH, Lima NK, et al. Balance and aerobic capacity of independent elderly: a longitudinal cohort study. Rev Bras 

Fisioter 2011; 15: 272-277. 



Mozgásprogram  

Állásstabilitás Állóképesség 
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      Egyensúlyozás     

Stabilométer    Funkcionális tesztek   Kerékpár ergometria  Spirometria 

Aerob kapacitás 
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    Beteganyag I 

Beválasztási kritériumok: női nem, életkor 65 év felett, előrehaladott 
osteoporosis (a WHO kritériumoknak megfelelően a lumbalis gerinc, a 
combnyak, illetve a teljes proximális femur 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 
hónapban osteoporosis gyógytorna programban való részvétel 

 
Etikai vonatkozás 
 A vizsgálatot 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 
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 Beteganyag II 
 CONSORT Map 

 

100 beteg random  intervenciós(n=50)  vagy kontroll (n=50)csoportba  került 
A vizsgálat előtt beállított antiporotikus gyógyszeres kezelést mkt csoportban 
folytatták a betegek a program alatt 

Enrollment 

Allocation 

Follow-up 

Analysis 

Assessed for eligibility 
144 

Randomized 
100 

Excluded  
n = 44 



   Módszer I   
 Valamennyi beteg egyensúlyozó képességét, azaz az állásstabilitást 

statikus és dinamikus helyzetben mértük egyrészt kvantitatív 
komputerizált stabilometriás  módszerrel, illetve funkcionális 
tesztekkel 

 
 A mérések a program  elején és 12 hónap múlva a vizsgálat végén 

történtek 
 
 Az állóképesség jellemzésére kerékpár ergométerrel a metabolikus 

egységet (MET), spirométerrel a vitálkapacitást mértük a vizsgálat 
kezdetén és a mozgásprogram végén 
 

 Az esések gyakoriságának mérésére a betegeket esési naplóval 
láttuk el 



    Állásstabilitás vizsgálata 
    Bretz-féle stabilométerrel  
 Nagypontosságú hordozható stabilométer rendszer 
 
 A mérőrendszer összetevői: erőmérő platform, 

erősítők, mikrokomputer, személyi számítógép, 
monitor és szoftver 

 
 A platform a nyomásközéppont (NKP) helyzetét méri 

az idő függvényében 
 
  A program kiszámítja a NKP elmozdulásának 

útvonal hosszát, antero-posterior  és laterális irányú 
elmozdulások összegét 

 
 A monitor  megjeleníti az eredménydiagramokat, az 

elmozdulásokat, az időfüggvényeket és a Fourier 
spektrumokat 

Mayer Á, Tihanyi J, Bretz K, et al. BMC Musculoskel Dis 2011; 12: 118-125. 



        
    Statikus egyensúlyi teszt  
        Álló helyzetben a pozíciótartás stabilitásának mérése 

 
•  Nyitott szemmel – Romberg 1  
 

•  Csukott szemmel – Romberg 2 
 
 
 
•  Regisztrálás és számítás: 
 

•  NKP vizsgált változói : 
   -  medio-lateralis elmozdulás: a gép koordináta 
      rendszerének X tengelyén az elmozdulás mértéke 
   - antero-posterior elmozdulás: az y tengelyen 
   - az elmozdulás sugara: X és Y tengely mentén  
     történő elmozdulás körben meghatározott  
     sugarának nagysága 
 

 
 

Romberg teszt: egyenes állás, zárt lábbal, 
a karok mellső középtartásban lehetőség 
szerint stabil (mozdulatlan) helyzetben 20 
s-ig nyitott szemmel,  20 s-ig csukott 
szemmel 

Mayer Á, Tihanyi J, Bretz K, et al. BMC Musculoskel Dis 2011; 12: 118-125. 



Dinamikus állásstabilitás mérés I 
(finom koordináció) 

 
    Koordinációs 1 teszt (Dynamic 1) 
 
• Feladat: 
 A vetített képen fenyőfa látható   
  6  „cukorral ˮ 
•  A NKP mozgatásával az egér formájú kurzort a 

„cukrokhoz „ kell vezetni 
  
• A program méri: 
 - a teljesítést, a „cukrok  elfogyasztásának” 

idejét (sec) 
 

Mayer Á, Tihanyi J, Bretz K, et al. BMC Musculoskel Dis 2011; 12: 118-125. 



Koordinációs 2 teszt (Dynamic 2) 
 

 Feladat: 
 A NKP helyzetét kijelző kurzort egy 

aszimmetrikusan elhelyezett négyzetbe  kell 
vezetni 

  
 A program méri:  
 a teljesítés idejét (sec)  

 Dinamikus állásstabilitás mérés II  
  (finom koordináció) 

 

Mayer Á, Tihanyi J, Bretz K, et al. BMC Musculoskel Dis 2011; 12: 118-125. 



 Dinamikus állásstabilitás mérés III  
         (finom koordináció)  
  

 Koordinációs 3 teszt (Dynamic 3) 
 
 Feladat: 
 A vetített képen levő 2x2 cm-es négyzet a 

ceruzát jelképező kurzorral kell besatírozni 
 

 A teszt azt vizsgálja, hogy a test NKP 
mozgatásával, a milyen hatékonysággal tudunk 
egy kijelölt felületet bejárni 20 sec alatt 

 
 A program méri : 
 - a bejárt felület nagyságát (%)  
 - azt az időt (sec), mely alatt a NKP nem   
   hagyta el a kijelölt területet 
 - a megtett út hány %-a van a megadott  
   határon belül 

Mayer Á, Tihanyi J, Bretz K, et al. BMC Musculoskel Dis 2011; 12: 118-125. 



    Funkcionális tesztek 
 Timed Up and Go (TUG)  
 - egyensúly és funkcionális mobilitási képességet vizsgál 
 - időtartamot mér másodpercben, amelyre egy ülő embernek szüksége van  
   ahhoz, hogy felálljon, majd megkerüljön egy 3 méter távolságban 
        elhelyezett tárgyat, és visszaüljön a székére 
 - 10 másodperc alatt normal 

 
 Berg Balance Scale (BBS)  
 Fő elemei: 
  1. képesség a testtartás fenntartására  
  2. képesség a mozgás elindítására adott testtartásból  
  3. külső zavarokra való reakció vizsgálata 
 14 tevékenységet mér, 0-4 között pontoz (0=nem képes kivitelezni a feladatot, 

4=a komplex feladatot teljesen függetlenül kivitelezi), maximális pontszám 56 

Podsiadlo D, et al.. JAGS 1991; 39: 142–148.         Berg KO, et al. Scand J Rehabil. 1995; 27: 27-36. 



  Állóképesség vizsgálata  
      kerékpár ergométerrel 

 Ergoselect 100 kerékpár ergométer  (vérnyomásmérő+O2 saturáció)  
 
 A vizsgálat lényege: terhelés hatására a beteg oxigén fogyasztásának 

mérése Bruce protokoll szerint  
 
 A szoros egységben működő kardio-pulmonális és izomrendszer 

állapotát az oxigén fogyasztás (VO2) jellemezi  fokozatos terhelés 
hatására 
 

 Az VO2 fogyasztás nyugalomban 3,5 ml/min/kg= 1 metabolikus 
egység (MET) 

 
 Minél edzettebb, állóképesebb a beteg, annál kisebb a MET értéke, 

azaz nagyobb munkát kisebb VO2 fogyasztással végez 
 
 Betegeink  VO2 fogyasztását MET-ben mértük 

Bruce RA, et al. Am Heart J 1973; 85: 546-562. 



   Állóképesség vizsgálata    
         spirométerrel 
 Micro Medical által gyártott MicroPlus Spirométer 

(pontossága ± 3%, mennyiségi tartomány: 0,1-9,99 l) 
 
 A spirometriás vizsgálat a légzőrendszer teljesítőképességét 

méri 
 
 Egyik legjellemzőbb paraméter a vitálkapacitás (VC) literben 

mérve 
 
 FC manőver 
 nyugalmi légvételek után, szájon át, erőlködés nélkül, de 

határozottan maximális belégzés után habozás nélkül, 
robbanásszerűen, erőszakosan belefújja a levegőt a 
készülékbe 

 
 Abszolút értékeket mértünk  literben 

Miller MR, et al. Standardisation of spirometry. Eur Respir J 2005; 26: 319-338. 



    Módszer II 
 A komplex szenzomotoros, egyensúlyi gyakorlatokat gyógytornászaink 

állították össze 
 Klasszikus  hát, törzs és AV izomerősítés, propriocepciós dinamikus 

egyensúlyozás gyakorlatai kiegészítve módosított sensomotoros elemekkel 
négy nehézségi szinten 

 A egyensúly tartás javítását szolgáló gyakorlatokat aerob elemekkel 
kombinálták 

 A betegek egyrészt vezetett ambuláns gyógytornát végeztek heti háromszor, 
illetve  otthonukban segédanyag segítségével tornáztak és gyalogoltak 



    Statisztikai analízis 
 Windows SPSS 19.0 verziót használtunk 

 
  A betegek alap adatait leíró statisztikával elemeztük 
 
 Az állandó adatok vizsgálatához t-próbát és Mann–Whitney-féle U-tesztet 

végeztük 
 
 A kategorikus adatoknál Pearson-féle  χ² próbát alkalmaztunk,   a kontroll és 

az intervenciós csoportok alap adatainak összehasonlítására és annak 
megállapítására, 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 I 
Tests 

Intervention group, n=49 

(95% CI) 
Control group, n=48 

(95% CI) 
p-value 

TUG (mean time, in seconds) 
 Baseline 8.89 (6.77, 11.01) 9.95 (6.46, 13.44)   
 1 year 6.74 (5.84, 7.64) 10.64 (6.62, 14.66)   
 Absolute change -2.15 (-2.56, -1.72) 0.69 (-0.23, 1.62) 0.005* 
BBS (mean time, in seconds) 
 Baseline 49.23 (46.63, 51.83) 48.52 (38.72, 58.32)   
 1 year 42.27 (40.47, 44.07) 50.15 (44.95, 55.35)   
 Absolute change -6.96 (-7.47, -6,44) 1.63 (-0.27, 3.54) 0.001* 
Romberg 1 (open eye; average radius in mm) 
 Baseline 14.25 (11.65, 16.85) 13.73 (10.49, 16.97)   
 1 year 10.47 (8.77, 12.17) 14.50 (12.12, 16.88)   
 Absolute change -3.78 (-4.24, -3.31) 0.77 (0.11, 1.42) 0.001* 
Romberg 2 (closed eye; average radius in mm) 
 Baseline 20.87 (18.17, 23.57) 19.76 (16.16, 23.36)   
 1 year 16.07 (13.87, 18.27) 19.75 (17.15, 22.35)   
 Absolute change -4.80 (-5.48, -4.11) -0.01 (-0.82, 0.79) 0.001* 
Dynamic 1 (mean time, in seconds) 
 Baseline 13.15 (8.62, 17.68) 13.25 (7.75, 18.75)   
 1 year 11.05 (6.94, 16.06) 14.00 (9.06, 18.94)   
 Absolute change -2.10 (-3.38, -0.83) 0.75 (-0.65, 2.15) 0.001* 
Dynamic 2 (mean time, in seconds) 
 Baseline 5.74 (0.44, 10.77) 5.80 (1.20, 10.40)   
 1 year 4.22 (0.42, 8.02) 5.57 (0.87, 10.27)   
 Absolute change -1.52 (-2.72, -0.31) -0.23 (-1.70, 1.25) 0.003* 
Dynamic 3 (% of assigned time spent within boundaries) 
 Baseline 88.07 (79.20, 97.57) 88.87 (80.13, 97.61)   
 1 year 93.72 (87.12, 100.32) 88.76 (80.86, 96.66)   
 Absolute change 5.65 (3.74, 7.53) -0.11 (-2.04, 1.82) 0.001* 



    Eredmények I (folyt.) 

 
 12 hónap alatt 6 beteg esett el az intervenciós csoportban és 11 beteg a 

kontroll csoportban 
 
  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) 

 



    Eredmények II 

Tests 
Intervention group, n=49 

(95% CI) 
Control group, n=48 

(95% CI) 
p-value 

MET (metabolic equivalent) 
 Baseline 4,91 (2.4, 7.8) 4.8 3 (2.94, 8.1)   
 1 year 3.82 (1.84, 7.34) 4.95 (2.57, 8.93)   
 Absolute change  -1.09 (-1.79,  - 0.38) 0.12 (-0.59, 0.83)   0.0017* 

Vitalcapacity (in liter) 
 Baseline 2.44 (1.38, 3.45) 2.37 (1.43, 3.51)   
 1 year 2.77 (1.53, 3.64)  2.21 (1.16, 3.25)   
 Absolute change 0.33 (0.07, 0.58) -0.16 ( -0.41, 0.11)  0.01* 



Következtetések  
 A komplex mozgásprogramot befejező nők egyensúly tartása (központi 

tényező az elesések megelőzésében), szignifikánsan jobb volt a kontrollokénál,   
funkcionális és quantitatív stabilometriás mérésekkel bizonyítva 

 
 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 
annyian estek el, mint a kontroll csoportban 

 
 Az aerob elemekkel kombinált szenzomotoros mozgásprogram szignifikánsan 

javítja az ergometriával és spirometriával értékelt aerob kapacitást, mint az 
aerob állóképesség egyik legfontosabb indikátorát 
 
 

  
 



     Új eredmények  
 Kvantitatív és funkcionális vizsgálati módszerekkel  értékeltük egy 

komplex mozgásprogram hatását az állásstabilitásra (statikus és 
dinamikus egyensúlyozás) előrehaladott osteoporosisban 

 
 A hagyományos hát, törzs és alsó végtag izomerősítő gyakorlatokat 

kombináltuk a propriocepciós dinamikus egyensúlyozás, a módosított 
sensomotoros és aerob gyógytorna elemeivel 

 
 Vizsgálatunk további újdonsága és egyben erőssége, hogy az aerob 

kapacitást - mint a szervezet állóképességének egyik legfontosabb 
mutatóját - is mértük objektív módszerekkel 

 
 Bizonyítottuk, hogy az aerob elemekkel kombinált, egyensúlyfejlesztő 

gyógytorna program a működő izomzatot, a légzést és keringést egy 
rendszerként úgy befolyásolta, hogy a betegek állóképessége javult 



Összefoglalás 

 Eredményeink azt bizonyítják, hogy 
azok a  mozgásprogramok, amelyek az 
egyensúlyi stabilitás növelésére és az 
állóképesség  javítására irányulnak és 
így hatékonyan csökkentik az elesést 
előrehaladott osteoporotikus nők esetén 
javasolható lehet rehabilitációs 
protokoljukba  


