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Mozgásszervi betegségek:
I. Gyermekkori (elsősorban a genetikai tényezők szerepe 
meghatározó)

• veleszületett csípőficam (élveszülettek 0,5-2%-a; 60%-
ban a bal oldal érintett; 20%-ban jobb oldali; 20%-ban 
kétoldali)

• scoliosis (2-3%)

II. Foglalkozással összefüggő

• tendinitis, tenisz- és golfkönyök, tendosynovitis,  
synovitis, Raynaud-kór,  thoracic outlet szindroma

III. Öregkori betegségek:

• osteoporosis,  arthritis,  arthrosis



Osteoporosis

 Epidemiológiája:

 -a lakosság 7-10%-át érinti

 -Magyarországon 600.000 nő és 300.000 férfi

 -a legfontosabb szövődmény a csonttörés (80.000/év)

 -a hozzá kapcsolódó halálesetek nagy része csípőtáji 
törésekből származik

 A combnyaktörés mortalitása fél éven belül 32%

 A túlélők 40%-a tartósan mozgáskorlátozott, önellátásra 
képtelen marad



 - Magyarországon valamivel több az osteoporosisos 
beteg, mint az európai átlag:  

 Törések osteoporosis következtében:

 30-40 ezer csigolyatörés/év

 14-15 ezer csípőtáji törés/év

 25-28 ezer csuklótáji törés/év 

 a csípőtáji törést elszenvedettek közel harmada 
önellátásra képtelenné válik, és intézeti ellátásra 
szorul. Ezen törések akut ellátása is rendkívüli 
mértékben terheli az egészségügyi költségvetést



Kockázati tényezők

 1. A hormonháztartás változása: 

 férfiak és nők körében is megfigyelhető a kor előrehaladtával a 
csontozat súlyának csökkenése, a legdrasztikusabb változás főleg 
nőknél, a menopauza után  hátterében ilyenkor az ösztrogén 
termelés csökkenése áll

 azon nők esetében, akiknek petefészke eltávolításra kerül, rapid 
csontsúlycsökkenés figyelhető meg; ösztrogénpótló terápia 
megakadályozza a csontritkulás kialakulását (protektív hatású)

 a menopauza táján mért ösztrogénkoncentráció és a 
csontveszteség között negatív korreláció áll fenn



Kockázati tényezők
II. Csökkent Ca felvétel

a táplálékkal felvett Ca mennyisége és a csont alapállomány szerkezete

között egyértelmű összefüggés áll fenn  különösen fontos a Ca

felvétel gyermek- és serdülőkorban

III. Fizikai inaktivitás 

bármilyen okból bekövetkező immobilizáció osteoporosis

kialakulásához vezethet

-gyermek- és serdülőkorban a megfelelő fizikai aktivitás a csontfejlődés 
szempontjából is kritikus

-arra nincs bizonyíték, hogy a fizikai aktivitás felnőtteknél is protektív
lenne



Prevenciós lehetőségek

 Primer

 egészséges életmód, a táplálék megfelelő Ca-tartalma, 
dohányzás mellőzése, megfelelő fizikai aktivitás

 fizikai aktivitás  nem bizonyítottan protektív, de 
számos más betegség szempontjából az

 Szekunder

 a korai felismerés lehetőségét a veszélyeztetettek körében 
elvégzett csont-denzitometriás vizsgálatok adják



Prevenciós lehetőségek

 Tercier

 a szövődményes törések döntően esés következményei

 fontosak az izomerősítő gyakorlatok, a látási és hallási problémák 
megoldása

 mozgáskoordináció javítása

 esések valószínűségét csökkentő környezet kialakítása

 az ösztrogénterápia mellékhatásai és rizikói miatt mérlegelendő



Köszönöm a figyelmet!


