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A mozgásgazdag életmód előnyös egészségügyi vo-
natkozásai mindenki számára ismertek. Nem csak a szív- 
és érrendszeri betegségek, anyagcsere betegségek, de leg-
alább 7 féle rosszindulatú daganat, az oszteoporozis, 
a mozgásszervi, degeneratív betegségek, a depresszió 
előfordulása is lényegesen alacsonyabb a rendszeresen 
mozgó emberekben. A sportoló dializált betegeket rit-
kábban és rövidebb ideig kell dializálni, a transzplan-
tált betegek szervtúlélése sokkal jobb sportoló egyé-
nekben. Az előnyös egészségügyi vonatkozásokon túl, 
a rendszeresen sportolók között számos pozitív társa-
dalmi jelenség is meg4gyelhető: kevesebb a válások 
száma, nagyobb a gyermekvállalási kedv, jobb a kö-
zösségi szellem, nagyobb a társadalmi szerepvállalás. 
A rendszeres mozgás tehát válasz mindazon negatív 
jelenségre, amely a magyar társadalmat sújtja, és en-
nek ellenpólusaként javítja a várható élettartalmat, élet-
minőséget, és a társadalmi hangulatot.

Ezzel együtt, bár az élethosszig tartó tanulásról, a tu-
dásalapú társadalomról sokat hallunk, az élethosszig 
tartó mozgásról, az aktív 4zikai állapoton nyugvó tár-
sadalomról még keveset. Pedig a történelem során a szel-
lemét és testét egyaránt művelő emberideál már sok-
szor bizonyított. Az ókori Görögország és a Római Bi-
rodalom esetében ez évszázadokon át tartó stabil álla-
miságban nyilvánult meg. Gondoljunk csak a „Pax Ro-
mana”-ra. Másfelől kalandozó őseink 4zikai aktivitá-
sára igazán nem lehetett panasz, de a stabil államiság 
létrejöttének feltétele az ehhez társított nyugati kultú-
ra befogadása volt. Amikor gróf Széchenyi István a nem-
zet igazi értékét a művelt emberfők számában jelölte 
meg, a szellemében és testében is művelt emberfőkre 

gondolt. Végezetül pedig a II. világháború után szét-
rombolt Európa ismételt felemelkedésében a mai na-
pig érezhető az átértékelt és következetesen művelt spor-
télet szerepe.

A 80-as évek végén hazánkban is az i�úság és a fel-
nőtt társadalom életében meghatározó szerepet töltött 
be a sport. Ezt a kincset az elmúlt évtizedekben elha-
nyagoltuk és ennek már a gazdaságot is negatív irány-
ban befolyásoló hatása nyomán került sor a mozgás-
ban gazdag életmód újra felfedezésére. Az elmúlt évek-
ben a szabadidősport előretörése a mindennapos test-
nevelés bevezetése, a látvány és kiemelt sportágak tá-
mogatása pozitív folyamatokat indított el. Tulajdon-
képpen azt teszteljük, hogy a mozgásgazdag életmód 
bevezetése milyen egészségügyi, társadalmi, gazdasági 
hatással bírhat egy 10 milliós országban. Ennek haté-
kony kivitelezése csak tudományos értékű mérésekkel 
lehetséges. Össze kell, hát fogjon az egészségtudomány 
és a sporttudomány mellett számos más terület is.

Üzenet értékű, hogy a hazai kutató társadalom kivá-
lóságai a „Népegészségügy” folyóirat egy külön számát 
szentelik a kérdésnek. A Magyar Sporttudományi Tár-
saság nagy örömmel támogatja ezt a kezdeményezést, 
bízva abban, hogy a kiadvány minél több példányát si-
kerül eljuttatni a társszakmák meghatározó képvise-
lőihez és a laikusokhoz is. A kötet szerzői ezzel egy 
újabb, meghatározó lépést tesznek azért, hogy a hazai 
felnőtt lakosság egészségi állapota javuljon, és hogy 
egy egészségesebb i�ú nemzedék nőjön föl.

Tóth Miklós
Magyar Sporttudományi Társaság

Előszó
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Somhegyi Annamária

Összefoglalás: A mozgásszegény életmód okozta nem-fertőző krónikus betegségek jelentős, és növekvő 
egészség-veszteséget és korai halálozást eredményeznek, emiatt egyre sürgetőbb különösen a gyermekek 
és *atalok körében az egészségfejlesztő testmozgás fokozása. Ennek leghatékonyabb módja a mindennapi 
iskolai testnevelés és sport, melyet az idevágó WHO ajánlások és EU dokumentumok is szorgalmaznak. 
A WHO „A táplálkozás, testmozgás és az egészség globális stratégiája” című dokumentumban a 49. §. így 
fogalmaz: „Az iskolákat arra ösztönzik, hogy naponta legyen testnevelés”. A magyar köznevelési törvény 
a mindennapi testnevelést kötelezővé tette hazánkban, s fokozatos bevezetése megkezdődött a 2012/13-
as tanévben. A várt egészséghatások érdekében a mindennapi testnevelésnek számos egészségfejlesztési 
kritériumnak kell megfelelnie. Ezek megvalósításának jelen helyzetét mutatja be a szerző, s a tapasztalható 
akadályokra, azok leküzdésére hívja fel a *gyelmet.
Kulcsszavak: mindennapi testnevelés, köznevelési törvény, egészségfejlesztési kritériumok, tornatermen 
kívüli hatékony testnevelés

Summary: Physical inactivity has been identi*ed as one of the leading risk factors for noncommunicable 
diseases, which are by far the leading cause of death in the world and their impact is steadily growing. 
Children are not immune to this burden, and e6ective interventions are urgently required. As DPAS 49.§ 
states: „Schools are encouraged to provide students with daily physical education.” In Hungary the new Act 
Nr. 190 of year 2011 on National Education prescribes daily physical education for all schools, and it’s grad-
ual implementation has started in the school-year 2012/13. To achieve expected health-gains, daily physi-
cal education has to ful*ll several special health-promoting criteria. The state of implementation of these 
criteria is characterized in this paper with focus on di8culties to overcome.
Keywords: daily physical education, Act on National Education in Hungary, health promoting criteria, 
e6ective physical education outside the gymnasium

A mindennapi testnevelés egészségfejlesztési 
kritériumai: megvalósításuk jelen helyzete

Health promoting criteria of daily physical 
education: present state of implementation

Országos Gerincgyógyászati Központ – 1126 Budapest, Királyhágó u. 1-3. – Tel.: (30) 202 5317 – Fax: (1) 887 7940
Email: annamaria.somhegyi@bhc.hu

A MINDENNAPI TESTNEVELÉS 
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI JELENTŐSÉGE

A 4zikai inaktivitás korunk civilizált életmódját jel-
lemző egészségkockázati tényező, mely a nem fertőző 
krónikus betegségek és a korai halálozás egyik vezető 
rizikófaktora. Ezért a WHO évek óta számos dokumen-
tumban hívja fel az országok és a szakemberek 4gyel-
mét a 4zikai inaktivitás csökkentésének szükségessé-
gére, és az Európai Bizottság is számos kiadványt ké-
szített a témában [1–10]. A Center for Disease Control 
and Prevention (CDC, USA) is hangsúlyosan foglal-

kozik a 4zikai aktivitás növelésének kérdésével, azon 
belül külön az iskolai testnevelés óraszámainak vizs-
gálatával [11]. 

A különböző szintű hazai népegészségügyi progra-
mok, illetve a nem fertőző krónikus betegségek szak-
mai programjai is mind tartalmazzák és hangsúlyoz-
zák a 4zikai inaktivitás csökkentésének szükségességét 
[12–16]. A gyermekkorban elkezdett napi 4zikai akti-
vitás szükségessége tehát axiómának tekinthető. En-
nek a WHO által javasolt időtartama napi 60 perc, 
vagyis a 45 perces mindennapi testnevelési óra mellett 
egyéb aktivitás is szükséges.
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A mindennapi testnevelést a zseniális Nobel-díjas tudósunk, Szent- 
Györgyi Albert már 1930-ban szorgalmazta [17]: „Úgy értesültem, 
hogy még mindig vannak iskolák, ahol napi öt órai tanítás folyik, 
ahol hetenként két tornaóra van, ahol tehát három naponta előre 
kell a gyermekeknek magukat kimozogniok. Hát tudnak az urak 
három napra előre enni vagy aludni? Ez ami itt folyik, az ellenke-
zik nemcsak a 4ziológia és orvostudomány, de ellenkezik az embe-
ri józan ész legelemibb követelményeivel.” 

A mai gyermekek és 4atalok mozgásszegény, ülő élet-
módjának a modern infokommunikációs technikai esz-
közök kiterjedt használata miatti fokozódása egyre sür-
getőbbé teszi, hogy az egészségfejlesztés egyik legal-
kalmasabb helyszínén, az iskolában megadjuk gyer-
mekeinknek a mindennapi egészségfejlesztő testmoz-
gást. Ezért jelent a hazai orvosok, népegészségügyi 
szakemberek számára nagy örömöt, hogy a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény [18] végre 
kötelezően előírta a mindennapi testnevelést, s annak 
4 év alatt végbemenő fokozatos bevezetését [27.§.(11) 
és 97.§.(6)]. A törvény szerint a testnevelést végre test-
nevelő és testnevelés műveltségterületi képzésben ré-
szesült tanító tarthatja (ld. a törvény 3. melléklete). 
Nagy horderejű a köznevelési törvény 87. §-a, mely 
a közoktatásban 1985-ben megszűnt szakmai ellenőr-
zés újraépítését és működtetését tartalmazza.

A MINDENNAPI TESTNEVELÉS 
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI KRITÉRIUMAI 

Ahhoz, hogy a hazánkban törvény által előírt min-
dennapi testnevelés elérhesse célját, a gyermekek jobb 
egészségét, arra is szükség van, hogy a testnevelők ed-
dig „szokásos” szemlélete megváltozzon és módszere-
ik az egészségfejlesztési szempontoknak egyre jobban 
megfeleljenek. Ezért jelen sorok szerzője számos olyan 
orvosi szakmai társasággal, mely a mindennapi test-
nevelés preventív hatásaiban érintett, közösen megfo-
galmazta a mindennapi testnevelés egészségfejlesztési 
kritériumait azzal a céllal, hogy a köznevelés irányítói 
érvényesítsék a tantárgygondozás (=szakmai segítés) 
és a tanfelügyelet (=szakmai ellenőrzés) mostani ki-
alakításakor. 

E kritériumok az alábbiak:
1. A mindennapos tanórai testnevelésben minden 

tanulónak részt kell vennie, vagyis az indoko-
latlan mulasztásokat, felmentéseket vissza kell 
szorítani. Ez egyrészt a szülők feladata, másrészt 
azon orvosoké, akik segítő szándékkal, de kellő 
sportorvosi tapasztalat hiányában, a tanuló ill. 

szülője kívánságára felmentést írnak. Fontos, hogy 
orvos kollegáink vegyék 4gyelembe a mai moz-
gásszegény életmód miatt szükségessé vált fel-
fogásbeli változást: pl. még a mozgásszervi be-
teg tanulóknak is minél több mozgásra van szük-
ségük, tehát általánosságban az ő felmentésük 
sem szükséges (természetesen egyedi esetek-
ben a szakorvos felelőssége és joga erről más 
döntést hozni).

2. Minden testnevelési órán meg kell történnie 
a kellő szív- és érrendszeri, valamint légzőszer-
vi terhelésnek (kipirulás, izzadás, lihegés a je-
le). Ezért a testnevelési órán olyan módon kell 
a tanulók mozgását szervezni, hogy az egymás-
ra várakozással, vagyis mozgás nélkül eltöltött 
idő a lehető legkevesebbre csökkenjen.

3. Minden testnevelési órán minden tanulóval 
gimnasztikát (tornát) is végezni kell, melynek 
része a biomechanikailag helyes testtartás ki-
alakítását és fenntartását szolgáló speciális tar-
tásjavító mozgásanyag, valamint a láb izmai-
nak erősítése és a helyes légzéstechnika kialakí-
tása is. (A speciális tartásjavító mozgásanyag 
nem változik az életkorral és egyik életkorban 
sem pótolható mással, legfeljebb kiegészíthető 
egyéb játékos vagy változatos gyakorlatokkal.) 
A testnevelés során 4gyelembe kell venni a ge-
rinc- és ízületvédelem szabályait.

4. Minden mozgás során kiemelten kell 4gyelni 
a gerinc és az ízületek életkori terhelhetőségére.

5. A testnevelési órákon relaxációt is végeztetni 
kell minden tanulóval (ennek módszere az 1–4 
évfolyamon különbözik a többi évfolyamon al-
kalmazandótól).

6. Mind a speciális tartásjavítás, mind a relaxáció 
az izomtudat, a testtudat kialakítását igényli, ami 
egyúttal a testnevelés általános testi-lelki egész-
séghatásait is felerősíti. Ezért a testnevelőknek 
az izomérzések tudatosítására, s ezeknek szó-
beli kifejeztetésére is nagy hangsúlyt kell he-
lyezniük.

7. A testnevelőknek át kell adniuk azt a tudást is, 
hogy a mozgás miként áll folyamatos kapcso-
latban az egészséges lelki működéssel és a tanu-
lási képességek fejlődésével. 

8. A mindennapos tanórai testnevelés részét ké-
pezheti a tánctanítás is, amennyiben ehhez a szük-
séges személyi feltételek megteremthetők. Szá-
mos, lelki egészséget elősegítő és kapcsolati min-
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tát nyújtó kitűnő hatása miatt az 1–4. osztály-
ban a néptánc, 5–12. évfolyamon a nép- ill. tár-
sastánc részesítendő előnyben az egyéb táncfaj-
tákkal szemben.

9. A mindennapos tanórai testnevelés részeként, 
az élményszerzés központba helyezésével, a moz-
gás megszerettetésével olyan sportok tanítása is 
szükséges, melyeket a tanulók akár egész éle-
tükben is könnyen folytathatnak (ún. életmód- 
sportok). Az iskolák a helyi adottságok és lehe-
tőségek 4gyelembe vételével választhatják ki ezen 
sportfajtákat. 

10. Minden testnevelési órának a fegyelmezett mun-
ka, valamint a játék örömét és sikerélményét 
kell nyújtania minden, még az átlagostól eltérő 
testi adottságú tanulónak is. Ehhez olyan peda-
gógiai-pszichológiai módszereket kell alkalmaz-
ni, melyek az osztály minden tanulója számára 
a neki megfelelő mozgás-feladatokat adják; va-
lamint olyan munka- és játékhelyzeteket kell 
teremteni, melyek minden tanuló részére az el-
végzett munka illetve játék sikerélményét és 
örömét nyújtják.

11. A testnevelés órán a testnevelőnek egyedülálló 
lehetősége van arra, hogy a tanulókkal saját él-
ményeik útján megértesse a testnevelés órán 
történtek hatását a szervezetükre, testük és lel-
kük egészséges fejlődésére, ezért a testnevelés 
órának az egészségtan (egészségfejlesztési isme-
retek) hatékony, azaz bensővé válást eredménye-
ző oktatását is elő kell segítenie. Ennek részeként 
kiemelten fontos a személyi higiéne, a testmoz-
gás utáni zuhanyozás vagy egyéb tisztálkodás és 
a folyadékpótlás gyakorlati alkalmazása.

12. A testnevelés értékelésének olyan módon kell 
történnie, hogy az a tanulókat a részvételre ser-
kentse, vagyis minden tanulót elsősorban a sa-
ját adottságai és eddig elért saját eredményei 
alapján kell értékelni. 

13. A mindennapos tanórai testnevelés szakmai 
minőségének biztosítását legjobban az segíti 
elő, ha a testnevelés órát testnevelő szaktanár 
vagy erre kiképzett tanító tartja. 

14. Fontos, hogy a tanulók megismerjék a magyar 
sport történetét, a kiváló sportemberek életútja 
motiválhatja a tanulókat az iskolán kívüli sport-
ág választásában.

15. A köznevelést fenntartó állam feladatai közé tar-
tozik a mindennapos tanórai testnevelés esetle-

gesen hiányzó tárgyi feltételeinek biztosítása. 
A kormányzat ezirányú törekvéseivel egyetér-
tünk. Mivel a tárgyi feltételek javítása csak fo-
kozatosan tud megtörténni, így előfordulhat, 
hogy az iskola tornaterem-ellátottsága jelenleg 
esetleg nem elegendő. Ilyen esetekben az iskola 
tantestülete és testnevelő pedagógusai saját kre-
ativitásukat segítségül híva közösen alakítsák 
ki az iskola helyzetében elfogadható megoldá-
sokat a mindennapi tanórai testnevelés kivite-
lezésére. A tökéletes helyszín hiányánál na-
gyobb baj a mindennapos testnevelési óra hiá-
nya.

A mindennapi testnevelés egészségfejlesztési kritériu-
mait 2012-ben közösen megfogalmazó orvosi társaságok 
és a munkában résztvevő vezetőik a következők voltak: 
Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság

elnöke: Dr. Brunner Péter
főtitkár: Dr. Kaposvári Júlia

Magyar Gyermekorvosok Társasága
elnöke: Prof. Dr. Molnár Dénes

Magyar Arteriosclerosis Társaság
elnöke: Prof. Dr. Szollár Lajos

Magyar Kardiovaszkularis Rehabilitációs Társaság
elnöke: Prof. Dr. Veress Gábor, 
főtitkár: Dr. Simon Attila

Magyar Reumatológusok Egyesülete
elnöke: Prof. Dr. Poór Gyula

Magyar Ortopéd Társaság
elnöke: Dr. Kiss Jenő

Magyar Gerincgyógyászati Társaság
elnöke: Dr. Skaliczky Zoltán

Országos Alapellátási Intézet
főigazgató: Dr. Balogh Sándor

Csont és Ízület Évtizede
hazai koordinátora: Dr. Bálint Géza

Magyar Egészségügyi Társaság
elnöke: Prof. Dr. Kellermayer Miklós

Eduvital Nonpro!t Egészségnevelési Társaság
elnöke: Prof. Dr. Falus András

Orvostudományi egyetemeink
Magatartástudományi Intézetei, vezetőik:

Dr. Barabás Katalin (Szeged)
Dr. Bugán Antal (Debrecen) 
Prof. Dr. Kállai János (Pécs)
Prof. Dr. Túry Ferenc (Budapest)

Testnevelési és Sporttudományi Szakmai Kollégium
elnöke: Dr. Tóth Miklós
titkár: Dr. Gál László.
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A MINDENNAPI TESTNEVELÉS MŰKÖDÉSÉRE 
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, 
DOKUMENTUMOK RÖVID ÉRTÉKELÉSE

A Nemzeti alaptanterv (NAT) és a testnevelési ke-
rettanterv 2012. évi megújításakor a testnevelés egész-
ségfejlesztési szempontjai hangsúlyosan jelentek meg. 
A NAT és a kerettanterv részletes bemutatása megha-
ladja e közlemény kereteit, az érdeklődők azonban meg-
találják a dokumentumokat az Oktatásfejlesztő és Ku-
tató Intézet (OFI) honlapján [19, 20]. Jelen sorok szer-
zője a NAT-ban megjelölte a testnevelés egészségfej-
lesztési kritériumainak megfelelő szövegrészeket, e mun-
ka megtekinthető a www.gerinces.hu honlapon [21]. 
A testnevelés módszertani megújulását a Magyar Di-
áksport Szövetség (MDSZ) a TÁMOP-3.1.13.-12-2013- 
0001 kódjelű, „A testnevelés új stratégiájának és 4zikai 
állapot mérési rendszerének kialakítása és az önkéntes 
részvétel ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprog-
ramok szervezésében” című kiemelt projekt keretén 
belül segíti [22]. A projekt közérthető, mozaikszóvá 
sűríthető elnevezése: Testnevelés az Egészségfejlesz-
tésben Stratégiai Intézkedések, azaz „T.E.S.I”. E munka 
során a testnevelés egészségfejlesztési kritériumai igen 
jelentős központi szerepet töltenek be, amit az is fém-
jelez, hogy az abban dolgozó testnevelők szerzővel 
együtt munkatársak voltak a NAT megújításakor. Fen-
tiek alapján kijelenthető, hogy a mindennapi testneve-
lés működését előíró jogszabályok és dokumentumok 
elősegítik, jól körülbástyázzák az egészségfejlesztési 
kritériumok teljesítését, a testnevelők kellő szemlélet-
változását, módszereik fejlődését. 

A MINDENNAPI TESTNEVELÉS MEGFELELŐ 
MŰKÖDÉSÉT NEHEZÍTŐ TÉNYEZŐK

A fent leírt folyamatok megnyugtató alakulása és az 
eddig nyilvánosságra került szabályzók megfelelősége 
mellett azonban érzékelhetők olyan nehezítő ténye-
zők, melyek elhárítása mindenképpen szükséges lenne 
a mindennapi testneveléstől várt egészséghatások be-
következése érdekében. A nehezítő körülmények há-
rom csoportba sorolhatók: 
A) Szabályozási tényezők:

– A testnevelők állam által 4zetett továbbképzései 
közül egyelőre hiányoznak azok a szakmai elemek, 
melyek még mindig újdonságnak számítanak (spe-
ciális tartásjavítás, relaxáció, néptánc-oktatás).

– A testnevelő-képzést meghatározó képzési kime-
neti követelmények közt egyelőre nem szerepel-
nek kötelező érvényt biztosító módon a fenti szak-
mai újdonságok, így nem biztosított, hogy min-
den leendő testnevelő ill. testnevelést tanító peda-
gógus megtanulja ezeket [23]. 

B) Tárgyi körülmények:

A mindennapi testnevelés megvalósulásának elmúlt 
egy évében kiderült, hogy a felmenő rendszerű beve-
zetés mellett is egyre jobban előtérbe kerül a tornate-
rem-ellátottság hiányossága: azokban az iskolákban, 
ahol korábban elegendő volt a meglévő tornaterem, 
most kevésnek bizonyulhat. Ez szükségessé teszi újabb 
tornatermek építését, ami szerepel is a kormányzati 
tervekben – főleg a 2014–2020-as tervezési időszak eu-
rópai uniós forrásaira alapozva. Ezen túl a kormányzat 
uszodák építésével is segíteni kívánja a mindennapi 
testnevelés helyszín-gondjait. Mindez jó és szükséges, 
azonban azt is látni kell: nem várható, hogy a közeljö-
vőben minden tanuló (osztály) minden nap tornate-
remben tarthassa testnevelési óráját. 

A mindennapi testnevelés iránti orvosi elvárásokat, 
egészségfejlesztési kritériumokat tekintve ez nem is 
baj, mivel több olyan eleme van a hatékony testneve-
lésnek, melyhez nincs szükség tornateremre. Néhány 
javasolható megoldás a tornatermen kívüli hatékony 
testnevelésre:
– A mindennapi testnevelés iránti orvosi elvárások 

közt 3 olyan fontos szakmai-módszertani „újdon-
ság” szerepel, melyre az eddigieknél nagyobb hang-
súlynak kellene kerülnie, és melyek tornaterem hi-
ányában is végezhetők: a speciális tartásjavítás és 
a stresszoldás végzéséhez egy tisztán tartott pado-
zatú terem elegendő, melyre polifóm matracot tesz-
nek minden tanuló részére. A néptáncot pedig he-
ti 1 testnevelés óra keretében végezhetik a tanu-
lók, s ehhez az iskola bármelyik tere alkalmas le-
het (erre a célra üresen tartott osztályterem, más 
osztálytermektől távolabb eső folyosó-rész, aula, 
ebédlő).

– A szabadban játszható népi sportjátékokhoz az is-
kola környezetében levő szabad, lehetőleg füves 
tér a legjobb. Így a tanulók nemcsak örömteli és 
a keringést jól megdolgoztató, érdekes mozgást 
végeznek, de még szabad levegőn is vannak, sőt 
a különleges játékszabályok hatására még a má-
sokkal törődést is megélik. Ha a jellemzően egy-
szerű fa-eszközöket maguk vagy szüleik készítik 
el, akkor a közösségi élmény még fokozódik.
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– Az iskola környezetében levő szabadtéri, lehető-
leg nem aszfaltozott-betonozott terepen nemcsak 
futni lehet, hanem viszonylag gyors ütemben gya-
logolni is, ami közben a gyerekek beszélgethetné-
nek is – ennek még közösségteremtő hatása is 
van. (A „nordic walking” is egy divatos gyaloglási 
forma.)

– Az iskola folyosóin, aulájában el lehet helyezni pl. 
pingpong-asztalt, evezőpadot, a falnál tornakor-
látot, stb. Így a gyerekek különböző adottságai 
miatt amúgy is szükséges különböző feladat-kije-
lölések is megoldhatóvá válnak. 

– A lépcsőt kihasználva is lehet torna-feladatokat 
adni: nemcsak lépcsőzni lehet (ez az ízületeknek 
kevésbé előnyös főleg túlsúlyos gyermekek ese-
tén), hanem a lépcső melletti korlátot is lehet 
használni tornaeszközként.

– Az erre alkalmas iskolákban iskola-kertet lehet mű-
velni: ez azokban az időszakokban, amikor a kert-
ben éppen tennivaló van, megfelelő testmozgást 
jelent úgy, hogy közben számos más, igen fontos 
nevelési célt is elér: az egészséges táplálkozáshoz 
szükséges helyi termelésre hívja fel a tanulók 4gyel-
mét (ezzel a szülőknek is példát adva), a munka 
becsületére nevel, a vidéki életforma és a termé-
szet megszerettetését segíti, de még biológiai is-
meretek gyakorlati megszerzését is lehetővé teszi.

– Nagyvárosi nagy iskolákban kényszerűségből az 
osztályteremben is lehet testnevelést tartani (ter-
mészetesen a kellő szellőztetésről gondoskodva): 
relaxálni a padra borulva is lehet, a padok közt 
felállva lehet átmozgató-lazító, tartást is javító és 
agyi vérkeringést is frissítő gyakorlatokat végezni, 
a padok körül lehet gyors-gyaloglást csinálni, a pa-
dokat-asztalokat összetolva lehet körben járva nép-
táncot tartani.

– Bármilyen jó vagy kevésbé jó helyszínen is lehet 
eredményes, hatékony testnevelés órát tartani, ha 
a testnevelő a lehetőségek szerinti módszerekre 
a tanulókat kíváncsivá teszi, motiválja őket. A he-
ti 5 óra mindenképpen nagyobb szerepet és hang-
súlyt ad a tanulók motiválásának. Talán éppen a ser-
dülő korosztályokban a tanulók saját ötleteinek 
is nagyobb teret lehetne engedni – ha a testneve-
lő kellően tudja irányítani az ötletek megszületé-
sét.
Mindenképpen szükséges lenne azonban, hogy az 

iskolák segítséget kapjanak a tornatermen kívüli lehe-
tőségeik kiaknázásában – amellett természetesen, hogy 

a kormányzat a tornatermek, sportpályák és uszodák 
építését szorgalmazza, támogatja.
C) Akadályok az iskolákban: 

– Újabban vált ismertté az iskolaegészségügy berke-
iben, hogy tornaterem-hiányra hivatkozva egyes 
iskolákban még csak be sem teszik az órarendbe 
a heti 5 testnevelési órát. Ez a törvénnyel ellenté-
tes, s ezt rendszeres ellenőrzéssel meg kellene előzni.

– Az is ismert, hogy egyes iskolákban erőltetett mó-
don szerzik be a sportigazolásokat (a köznevelési 
törvény 27.§ 11. bekezdése szerint heti 2 testneve-
lési óra kiváltható, ha a tanuló igazoltan sportol 
vagy néptáncol). Ezért szükséges lenne ellenőriz-
ni, nyomon követni, hogy az iskolák hogyan al-
kalmazzák a sportigazolásokat.

– Az iskolaegészségügy feladatai közül egyelőre hi-
ányzik az alkalmi testnevelési felmentések köve-
tése (jelenleg az éves felmentéseket regisztrálják), 
pedig erre az adatra mint indikátorra lenne szük-
ség: ez a testnevelés tanulók általi elfogadottságá-
nak, kedveltségének mutatója, vagyis a testneve-
lés megújulásának is fokmérője lehetne.
Az órarendi szerepeltetés és az erőltetett sportiga-

zolás rendezetlenül hagyása a mindennapi testnevelés 
megvalósításának hatékonyságát veszélyezteti, az al-
kalmi hiányzások nyomonkövetésének elmulasztása 
pedig egy hasznos mutató mellőzését jelenti. 

MEGBESZÉLÉS 

A 4zikai aktivitás növelését hangsúlyozó WHO és 
EU dokumentumok a gyermekek és 4atalok vonatko-
zásában az iskolai testnevelés és sport által nyújtott 
mozgásprogram idejének és minőségének növelésé-
ben a legdirektebb, leghatékonyabb beavatkozási mód-
szert látják. Ezért a szakpolitikusoknak és kormányok-
nak a mindennapi testnevelés és sport iskolai alkalma-
zását javasolják és kifejtik azt is, hogy mit tartanak 
fontosnak a megfelelő minőségű testnevelés keretében 
[3,5,9]. Ezek az elvárások lényegében egyeznek a hazai 
egészségfejlesztési elvárásokkal, azzal a különbséggel, 
hogy mi jobban kibontottuk a részleteket. Kiemelen-
dő, hogy a nemzetközi dokumentumokban is hangsú-
lyozzák, hogy az iskolai testnevelésnek, sportnak min-
den tanuló szükségleteit 4gyelembe kell vennie és a ta-
nulók részére örömöt kell nyújtania. E két elvárás ná-
lunk is igen alapvető, hiszen éppen ezen a téren kell 
a testnevelőknek a legnagyobb szemlélet változáson 
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átmenniük: ezentúl az ügyetlen, duci, gyenge gyere-
kekkel is törődniük kell, nem csak a tehetséges, ügyes 
tanulókkal, és a testnevelési órán alkalmazott módsze-
rek megfelelő di�erenciálása mellett még arra is ké-
pesnek kell lenniük, hogy minden gyermeknek siker- 
és örömélményt jelentsen a testnevelés. A nemzetközi 
dokumentumok azt is tartalmazzák, hogy a 4ttségmé-
rés nem szolgálhat osztályozás alapjául – ezzel a szem-
lélettel mi is egyetértünk és az MDSZ-ben most zajló 
4ttségmérési megújulás is erre az alapelvre épül. Vagy-
is a tanuló 4ttségmérési eredménye a saját korábbi 
eredményéhez viszonyítva érdekes, így motivációt je-
lent és nem osztályozást. A szülők és az iskola környe-
zetében működő civilek bevonását a mindennapi test-
nevelés hatékony működésének javításába szintén tar-
talmazzák a nemzetközi ajánlások, és ezt szorgalmaz-
tuk és szorgalmazzuk mi is. A 2012/13-as tanévben szü-
lői fórumokat tartottunk az országban több helyen, 
ahol az epigenetika és a helyes táplálkozás mellett a min-
dennapi testnevelésben végzendő új, a gyerekek egész-
ségét jól szolgáló módszerekre hívtuk fel a szülők 4gyel-
mét. A tanév során 8 fórumra került sor, ezeket Mezei 
István, a cigány fociválogatott edzője szervezte cigá-
nyok-lakta településeken, s a megvalósításban a szerző 
mellett még az Eduvital és a Csont és Ízület Évtizede 
vett részt. A hatékonysághoz megfelelő média-megje-
lenés lett volna szükséges. A jövőben az Országos Tisz-
tiorvosi Hivatal egészségfejlesztő munkatársaival, va-
lamint az OEFI munkatársaival és az EFI-hálózattal 
tervezünk együttműködést, hogy a szülők bevonását, 
tájékoztatását hatékonyabbá tegyük.

A European Physical Education Association (EUPEA) 
2011-ben közzétett, az európai országok testnevelésé-
ről szóló elemzése bemutatja az országokban létező il-
letve a kívánatosnak tartott testnevelési óraszámokat. 
Ebből jól látszik, hogy 2011-ben még sehol nem volt 
Európában mindennapi testnevelés, de számos ország-
ban kívánatosnak tartották [24]. A testnevelési órák-
ról hiányzással külön foglalkozik az Eurydice Report 
2013-ban [10]. A riport az európai országokat hason-
lítja össze az iskolai testnevelés működését illetően: 
többek között az óraszámokat, a testnevelési tananya-
gokat, a hiányzásokat mutatja be. A hiányzással kap-
csolatban érdekes, hogy van olyan ország, ahol az ak-
tuálisan felmentett tanulónak is részt kell vennie a test-
nevelési órán, és ott írásbeli vagy más alternatív fela-
datot adnak neki. E megoldás előnye, hogy csökkenti 
a tanulók érdekeltségét az indokolatlan felmentések 
iránt. A riport a testnevelési tananyaggal foglalkozó 

részben kiemeli, hogy két országban, Magyarországon 
és Litvániában új elemeket is tartalmaz a testnevelés: 
a tartásjavítást és a helyes légzést. (A mondat nem fo-
galmaz elég pontosan, így nem derül ki belőle, hogy 
Litvániában is alkalmaznak-e tartásjavítást, vagy rájuk 
csak a helyes légzés tanítása vonatkozik.) 

KÖVETKEZTETÉSEK:

A mindennapi testnevelést akadályozó szabályozá-
si, tárgyi és iskolai hozzáállás-beli problémák rend-
szerszerű kezelése szükséges, mely a területet felügye-
lő EMMI feladata. Ezért az oktatásért is felelős minisz-
ter 4gyelmének felhívása szükséges. Az iskolák foko-
zott támogatása szükséges a mindennapi testnevelés 
kreatív, hatékony megoldására, és ehhez a szülők, a ta-
nulók és az iskolákat körülvevő civil társadalom bevo-
nását is elő kell segíteni. Mindebben tág tere nyílik 
a népegészségügyi szereplőknek a segítő közreműkö-
désre. 
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Összefoglalás: A mozgásszegény, ülő életmód gyermekeink egészséges fejlődését, többek közt a gerinc 
*ziológiás görbületeinek megfelelő kialakulását, a biomechanikailag helyes testtartás automatizálódását is 
veszélyezteti, s ezzel a felnőttkori porckopásos betegségekre hajlamosít. Ennek ellensúlyozására indította 
el 1995-ben a Magyar Gerincgyógyászati Társaság a mindennapi testnevelést, valamint annak részeként 
a speciális tartásjavítás rendszeres végzését célul kitűző prevenciós programját. Ennek eddigi eredményeit, 
valamint jelen kihívásait mutatják be a szerzők.
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Summary: Sedentary lifestyle of children a6ects the development of their spine, it ’s physiological curva-
tures, and the automatization of biomechanically correct posture. This procedure inclines for discopathy of 
the adult spine. It is important to protect children, this is while Hungarian Spine Society started it ’s primary 
prevention program in 1995 to achieve daily physical education with a special posture correcting exercise 
material for all students in it. Results and present challanges of the prevention program are demonstrated 
in this paper.
Keywords: biomechanically correct posture, poor posture, posture correction, physical education, preven-
tion, discopathy
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A BIOMECHANIKAILAG HELYES TESTTARTÁS 
JELENTŐSÉGE

A mozgásszegény, ülő életmód – mely sajnos már 
a gyermek- és 4atalkorban is általános – azt eredmé-
nyezi, hogy a testtartásért felelős izmainkat keveset és hely-
telenül használjuk, emiatt egyes izmaink zsugorodnak, 
más izmaink gyengülnek. Így felborul a testtartásért 
felelős izmok egyensúlya, s a gerinc olyan kis képletei-
re kerül a gravitáció okozta terhelés, amelyek nincse-
nek erre méretezve. (Ha az izomegyensúly helyesen mű-
ködik, akkor azokon a képleteken van a terhelés, ame-
lyek arra vannak méretezve és azt bírják.) Az izome-
gyensúly felborulása és a gerinc túlterhelt képletei ké-

pezik a gerinc degeneratív betegségeinek alapját. A csi-
golyaközti porckorong túlterhelés okozta elváltozása 
kóros mozgékonyságot idéz elő a gerinc kisízületei-
ben, s e két folyamat egymást rontja. Végül a csigolya-
közti porc elődomborodása és a kisízület osteophytái 
a gerinccsatorna szűkületét eredményezik.

A testtartás – az egyes testrészek egymáshoz való vi-
szonya – dinamikus egyensúlyi állapot, melyet a test-
tartásért felelős izmok állandó, szemmel alig látható, 
sokirányú tevékenysége tart fenn [1, 2]. Biomechani-
kailag helyes testtartásról [1, 3, 4] akkor beszélünk, ha 
az ízületi tokok és szalagok feszülése a 4ziológiásnak 
megfelelő, a tartásért felelős izmok harmonikus együtt-
működése miatt az izomzat erőkifejtése minimális, 
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mindezek következtében az ízületi felszínek terhelése 
egyenletes. Biomechanikailag helyes testtartás esetén 
a medence középállásban van, fölötte a sagittalis gör-
bületek 4ziológiásak (1. ábra). Ilyenkor a test képzelet-
beli súlyvonala a 2–5. nyaki és a 2–5. ágyéki csigolyák 
testén halad végig, melyek erre méretezett, viszonylag 
nagy csontos képletek, a háti kyphosis megléte pedig 
a rugalmas erőátvitelt segíti. A helytelen testtartás több-
féle is lehet: egyik alaptípusában a medence előrebil-
lent helyzetben áll (a két spina iliaca anterior superior 
a symphysis elülső középpontjánál előrébb van), ezzel 
együtt a fölötte levő sagittalis gerinc-görbületek foko-
zottá válnak, a súlyvonal már nem a fent említett csi-

golyák testén (nagy képletek) halad át, hanem ehelyett 
a kisízületen vagy még annál is hátrébb (kis képletek), 
s ez a csigolyákra nagyobb terhet ró. A másik testtartá-
si alaphiba, mikor a medence hátrabillent helyzetben 
áll (a két spina iliaca anterior superior a symphysis elül-
ső középpontjánál hátrébb van), ezzel együtt a lumba-
lis és a dorsalis görbületek csökkennek, ami a rugal-
mas erőátvitelt nehezíti, míg a cervicalis görbület je-

lentősen fokozódik, s itt a súlyvonal a kisízületeknél is 
hátrébb kerülve jelent teherfokozódást. Ismert a hát-
rabillent medence mellett fokozott sagittalis görbüle-
tekkel járó tartáshiba is. A 2. ábra a leggyakoribb test-
tartási hibákat szemlélteti.

GYERMEKEK ÉS TANULÓK FIZIKÁLIS 
SZŰRŐVIZSGÁLATAINAK EREDMÉNYEI

A mozgásszegény életmód hatása a gyermekek és 4a-
talok körében rendkívül elterjedté tette a tartáshibá-
kat: már az óvodáskorban 62%-ban fordulnak elő [5], 
s ez az iskolai évek alatt sem csökken. Középiskolások 
között 1991-ben 66%, 1992-ben 73%, 1996-ban 78%, 
általános iskolai tanulók közt 1999-ben 88% volt azon 
tanulók aránya, akiknél tartáshibát vagy egyéb ortopé-
diai rendellenességet találtak [6]. A Magyar Gerinc-
gyógyászati Társaság 2010. évi bükfürdői konferenciá-
ján Simóné Rőth Éva és munkatársai arról számoltak 
be, hogy a Doctor4t Gerincambulancia által vizsgált 
900 tanuló 70%-ában találtak olyan 4zikális elválto-
zást a gerincen, mely miatt rendszeres gerinctorna vég-
zésére lenne szükség [7]. Ugyanitt Boja Sára és mun-
katársai a Genodisc kutatás első eredményei között be-
számoltak arról is, hogy a vizsgált tanulók közt a tar-
táshibák tömegesen fordultak elő (a kezdeti felmérés-
kor a tanulók 64,5%-ában regisztráltak tartáshibát) [8]. 
A nemzetközi szakirodalomban a fentiekhez hasonló 
arányokat találtak korábban, ezekre korábbi közlemé-
nyeinkben hivatkoztunk [9]. Itt csak egy óvodásokra 
vonatkozó újabb adatot emelünk ki: Weiss és munka-

1. ábra
A biomechanikailag helyes testtartás képe 

(a súlyvonal a 2-5. nyaki és a 2-5. ágyéki csigolyák 
testén halad át, a spina iliaca anterior superior és 

a symphysis elülső pontja a frontalis síkban 
helyezkedik el) [31]

2. ábra
A helyes és a leggyakoribb helytelen 

(A-E) testtartások  [31]
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társai német óvodások 60%-ában találtak vázizom-gyen- 
geséget [10]. Az iskoláskorú gyermekek körében tö-
meges méreteket öltő különböző tartáshibákra utal-
nak az iskolaegészségügy által végzett rendszeres szű-
rővizsgálatok is, bár ezek célja nem a tartáshibák gya-
koriságának tudományos igényű felmérése, hanem a szak- 
orvosi megítélést igénylő esetek kiszűrése. Éppen ez 
magyarázza a nagy mértékű eltérést az iskolaegészség-
ügyi vizsgálatok rendszeresen összesített, az Országos 
Gyermekegészségügyi Intézet honlapján közzétett ered-
ményei [11], valamint a fenti vizsgálatok eredményei 
között.

Ha már gyermekkorban naponta eleget mozgunk és 
megszokásunkká válik a helyes testtartás, akkor a ge-
rinc degeneratív betegségeihez vezető folyamat elin-
dulását megelőzhetjük, késleltethetjük. A helyes test-
tartás automatizálása akkor sikerülhet leginkább, ha 
gyermekkortól fogva rendszeresen végzünk ezt szol-
gáló speciális gyakorlatokat. Ezért szükséges a min-
dennapi iskolai testnevelés/testmozgás és abban a meg-
felelő, speciális tartásjavító torna rendszeres végezte-
tése minden gyermek részvételével. Ezt a két célt tűzte 
ki maga elé a Magyar Gerincgyógyászati Társaság (MGT), 
amikor 1995-ben az akkori szakirodalmi ismeretek 
alapján, az összes érintett társ-szakma egyetértésével 
elindította prevenciós programját [12–31].

A MAGYAR GERINCGYÓGYÁSZATI TÁRSASÁG 
PREVENCIÓS PROGRAMJÁNAK LÉNYEGE

A MGT prevenciós programjának lényege, hogy a test-
neveléssel foglalkozó pedagógusokat megismertetjük 
azzal a speciális tartásjavító tornával, melyet minden 
gyermek iskolai (és lehetőleg óvodai) testnevelésében 
éveken át rendszeresen kell végezni, hogy a biomecha-
nikailag helyes testtartás kialakulhasson és automati-
zálódhasson, s így a gerinc felnőttkori porckopásos 
megbetegedéseinek megelőzéséhez hozzájárulhassunk. 
A végzendő mozgásanyag célja a testtartásért felelős 
izmok egyensúlyának, azaz kellő nyújthatóságának és 
kellő erejének kialakítása és fenntartása, a medence 
helyes középállásának automatizálásával. A mozgás- 
anyag a testtartásért felelős összes izmot és izomcso-
portot fejleszti (nyújtja és erősíti), nemcsak a közis-
merten gyenge has- és hátizmok erősítésével foglalko-
zik. Ez a komplexitás a hatás eléréséhez nélkülözhetet-
len: a helyes testtartás kialakításához és fenntartásá-
hoz nem lenne elegendő csupán egyes izmok fejleszté-

se, hiszen így az izomegyensúly még nem tudna kiala-
kulni. Az izomegyensúly vizsgálatára is alkalmas a spe-
ciális tartásjavító torna 12 célgyakorlata (3. ábra). Ezen 
12 izomteszt-gyakorlat szemiobjektív értékelésre ad 
lehetőséget: a vizsgált személy helyesen vagy hibásan 
képes-e elvégezni az egyes mozdulatokat. Aki mind 
a 12 gyakorlatot képes hibátlanul elvégezni, annak 
testtartásért felelős izmai egyensúlyban vannak, azaz 
kellően erősek és nyújthatók. A testnevelőknek okta-
tott speciális tartásjavító torna elméleti hátterét az Ideg- 
gyógyászati Szemlében közöltük 2005-ben [32]. 

A prevenciós program eredményeként a mozgá-
sanyag 2003-ban bekerült a Nemzeti Alaptantervbe, 
a testnevelési kerettantervekbe, a testnevelők, edzők és 
gyógytestnevelők képesítési követelményei közé, vala-
mint 2001-ben és 2003-ban a Népegészségügyi Prog-
ram célkitűzései és akciói közé is. A tartásjavító tornát 
elsajátító pedagógusok az 1995–2004 közti folyama-
tos kormányzati támogatás alapján ingyen kapták meg 
a mozgásanyagot bemutató könyvet és videokazettá-
kat. Az I. videókazetta oktató4lm: bemutatja a 12 izom-
teszt-gyakorlat helyes és hibás végzését, valamint a moz-
gásanyag egészének helyes végzését, s a szöveg felhívja 
a 4gyelmet a részletekre. Ezzel az oktató4lmmel nem 
lehet „együtt tornászni”, mert nem mondja és nem 
várja meg a gyakorlatok kezdő testhelyzetének felvéte-
lét, és a gyakorlatokat csak egyszer mutatja, nem is-
métli az előírt számban. Mivel a testnevelők igényel-
ték, elkészítettük a mozgásanyagot együtt-tornászásra 
alkalmas módon tartalmazó II. videókazettát. Végül 
még a mozgásanyag óvodásokon történő alkalmazásá-
ra is igény mutatkozott (óvónők nagyszámban jöttek 
a képzéseinkre és voltak, akik szerették volna látni, 
hogy óvodásokon hogyan lehet alkalmazni), ezért el-
készítettük még az óvónők munkáját segítő III. kazet-
tát is. 2011-ben, ill. 2013-ban DVD-re tettük a videó-
kazettákat. 2004. januárig összesen 3715 oktatási in-
tézményben dolgozó 7 772 testneveléssel foglalkozó pe-
dagógus ismerte meg a speciális tartásjavító tornát. 
A testnevelők által 32 831 gyermekről készített 51 475 
izomteszt 2004. januárban összesített eredménye azt 
mutatta, hogy a tesztelt gyermekek 11%-ában volt rend-
ben a testtartásért felelős izmok egyensúlya, a többiek-
nél gyengültek és/vagy rövidültek a testtartásért fele-
lős izmok.

A prevenciós program másik célkitűzése, a minden-
napi testnevelés elterjesztése hosszú munka és küzde-
lem után végül 2010-ben a kormányprogram részévé 
vált, és a 2011. decemberben elfogadott köznevelési 
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törvény kötelező előírása szerint fokozatos bevezetése 
megkezdődött a 2012/13-as tanévben. A 2012-ben meg-
újult köznevelés újra építi az 1985-ben megszűnt szak-
mai ellenőrzést (tantárgygondozás és tanfelügyelet né-
ven), s ez nagyban segítheti, hogy a 2012-ben szintén 

megújult Nemzeti Alaptantervben és testnevelési ke-
rettantervben még a korábbiaknál is hangsúlyosabban 
szereplő speciális tartásjavítást valóban minden tanu-
lóval végezzék. 

3. ábra
A Magyar Gerincgyógyászati Társaság speciális tartáskorrekciós mozgásanyagának 12 célgyakorlata egyúttal 
a testtartásért felelős izmok erejének és nyújthatóságának, vagyis az izomegyensúly meglétének tesztelésére 

is alkalmas. A mozgásanyagban mindegyik célgyakorlathoz 3–5 fejlesztő gyakorlat tartozik. A mozgásanyagon 
testtájanként kell végighaladni a tanév során folyamatosan, minden testnevelési órába beépítve a soron követ-

kező testtáj izmait fejlesztő 3–4 gyakorlatot és a célgyakorlatot. A végrehajtásnak pontosnak kell lennie [31].
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A SPECIÁLIS TARTÁSJAVÍTÁS RÖVID- ÉS 
KÖZÉPTÁVÚ HATÉKONYSÁG-VIZSGÁLATA

A speciális tartásjavító mozgásanyag testnevelésbe 
beépített rendszeres alkalmazásának hatékonyságát több 
alkalommal is vizsgáltuk. A békéscsabai kontrollált, 
prospektív vizsgálatot a 2001/2002-es tanévben végez-
tük 6–14 éves tanulókon. 200 tanuló vett részt az in-
tervenciós csoportban, 213 fő alkotta a kontroll-cso-
port. A tanulók testtartásért felelős izmainak állapotát 
független vizsgáló mérte fel a tanév elején és végén a tar-
tásjavító torna 12 tesztgyakorlatának alkalmazásával. 
Az intervenciós csoport tagjaival testnevelő taná- 
ruk rendszeresen végezte a speciális tartáskorrekciót 
a testnevelési órába építve, a kontroll csoport tagjai-
nak testnevelés óráiról ez hiányzott. Az intervenciós cso-
portban mind a 12 izomteszt igen erősen szigni4kán- 
san javult (p<0,01). A kontroll-csoportban a has- és 
a hátizom egy-egy tesztjében szigni4káns javulás volt 
(p<0,01), mely azonban szigni4kánsan (p<0,01) elma-
radt attól a javulástól, mely az intervenciós csoportot 
jellemezte; további 6 izomteszt változatlan maradt a tan-
év végére, és 4 izomtesztben szigni4káns romlás kö-
vetkezett be (p<0,05). Így a kontrollált vizsgálat a test-
nevelésben alkalmazott tartáskorrekciós mozgásanyag 
hatásosságát igazolta. E vizsgálat eredményeit az Ideg- 
gyógyászati Szemle hasábjain közöltük 2005-ben [33]. 
Pásztón és Szentgotthárdon a 2009/2010-es tanévben 
végeztünk prospektív vizsgálatot a speciális tartáskor-
rekciós mozgásanyag testnevelésben alkalmazott ha-
tásának dokumentálására. 7–12 éves korú, 530 gyer-
mek vett részt a tartásjavító tornavégzésben 6 hónapig, 
ezalatt a testtartásért felelős izmok állapota szigni4-
kánsan javult (p<001 és p<0,01). A gerinc-egér (spinal 
mouse) egy számítógéppel összekötött kis tapintó- 
eszköz (éppen akkora és olyan, mint a számítógéphez 
használt „egér”, innen az elnevezése), mellyel a gerinc 
processus spinosusait kell végigsimítani, s a számító-
gép egyrészt megrajzolja és rögzíti a gerinc görbüle- 
teit, másrészt kiszámolja az egyes görbületek szögeit. 
Ezzel a gerinc-egérrel végzett, tehát non-invazív szá-
mítógépes 4zikális vizsgálattal azt találtuk, hogy a pász-
tói és szentgotthárdi tartáshibás gyermekek aránya 
a kezdeti 64,5%-ról 38,3%-ra csökkent (khi-négyzet= 
16,6; szabadságfok=3; p=0,0009). A tanulók izom- egyen-
súlya a testtömeggel negatívan függ össze: a nagyobb 
testsúlyú tanulók közt ritkább a testtartásért felelős 
izmok egyensúlya (p<0,01). Ez annak fényében jelen-
tős ismeret, hogy a túlsúly ill. elhízás hazánkban is 

egyre gyakoribb a gyermekek és fiatalok körében. 
A pásztói, szentgotthárdi vizsgálatról eddig még csak 
konferenciákon számoltunk be [8], szaklapban törté-
nő közlésükre a közeljövőben kerül sor. Budapesti ta-
nulókon végzett hasonló kontrollált vizsgálatunk ered-
ményeinek értékelése jelenleg tart. Mindezen vizsgá-
latok a Genodisc elnevezésű, FP7-es kutatási projek-
tünk prevenciós ágát képezik, melyben még azt is vizs-
gáljuk, hogy a tartásjavító torna eredményessége mi-
lyen összefüggést mutat a genetikai adottságokkal. 
Tóthné Steinhausz Viktória és munkatársai zalaeger-
szegi óvodásokon alkalmazták a MGT speciális tartás-
korrekciós mozgásanyagát, s a 12 izomteszttel és pedo- 
grá�al vizsgálták a gyermekek állapotváltozását (a pe-
dográ�al a talpra háruló terhelés eloszlását mérték): 
a testtartásért felelős izmok állapota (p=0,0001) és 
a testtömeg-középpont vetület eloszlása (p=0,002) szig- 
ni4kánsan javult [34]. Számos gyógytornász-hallgató 
szakdolgozata is foglalkozott a MGT tartáskorrekciós 
mozgásanyagának rövidtávú hatásvizsgálatával, de több-
nyire kis esetszámmal dolgoztak. Mivel mindegyik 
szakdolgozat a hatékonyságot támasztotta alá, a jövő-
ben ezek összegyűjtését és elemzését is el kell végez-
nünk.

A MGT PREVENCIÓS PROGRAMJÁNAK 
ÉRTÉKELÉSE A NEMZETKÖZI SZAKIRODALOM 
ÚJABB KÖZLÉSEI FÉNYÉBEN

A Genodisc kutatás újabb tudományos bizonyítékot 
szolgáltatott egyrészt a tartáshibák tömeges előfordu-
lására, másrészt a MGT prevenciós programjában ok-
tatott speciális tartásjavító mozgásanyag testnevelés-
ben történő végzésének hatékonyságára. Újdonsága 
a kutatásnak az eddigiekhez képest, hogy nemcsak meg-
tekintéssel, hanem eszközös, objektív módszerrel is meg-
vizsgálta és követte a vizsgálatban részt vett tanulók 
gerincének állapotát.

A MGT prevenciós programja által kitűzött cél (a bio- 
mechanikailag helyes testtartás kialakítását, automati-
zálását és fenntartását elősegítő mozgásanyag iskolai 
végzésének elterjesztése minden tanuló részére a test-
nevelésben) helyességét a vezető gerincgyógyászati szak-
lapok közelmúltban megjelent cikkei is alátámasztják: 
a szerzők a medence és a gerinc biomechanikai hely-
zetének szoros összefüggését mutatják ki és hangsú-
lyozzák azt a biomechanikailag helyes tartást, mely 
a legkisebb terhelést jelenti a csontos és izmos-szala-
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gos képletek részére [35–41]. A MGT prevenciós moz-
gásanyaga éppen ezen alapul és ezt a helyes terhelést 
alakítja ki. 

A felnőttkori porckopásos gerincbetegségek megelő-
zésének legújabb szakirodalmi áttekintését adja a 2004-
ben megjelent „European Guidelines for prevention 
in low back pain” c. kiadvány [42], mely a tudományos 
bizonyítékokon alapuló prevenciós eljárásokat a szak-
irodalomban fellelhető kutatásokra és rendszerezett szak-
irodalmi áttekintésekre alapozva kívánta összefoglal-
ni. A békéscsabai kontrollált vizsgálat és a Genodisc 
prevenciós ágának kutatása a kiadvány által javasolt 
kutatási iránynak megfelel, hiszen prospektív, kontrol-
lált vizsgálatok, melyek kellően nagy számú tanuló be-
vonásával készültek, és a felnőttkori derékfájás kocká-
zati tényezőjének csökkentésére irányultak. Egyedül 
a hosszútávú vizsgálatok iránti elvárásnak nem feleltek 
meg ezen vizsgálataink, vagyis nem kísértük, kísérjük 
végig a résztvevő tanulókat felnőttkorukig. A kiadvány 
azon elvárását, hogy a döntéshozókat irányítani szük-
séges, a MGT prevenciós programja teljesítette: a spe-
ciális tartásjavítás a testnevelési szabályozóknak része 
már 2003 óta, a mostani közoktatási-köznevelési meg-
újulásban is hangsúlyos szerepet visz; a mindennapi 
testnevelés fokozatos bevezetése pedig éppen a 2012/ 
13-as tanévben kezdődött meg törvényi előírás alap-
ján. Ezen túl most kezdik újraépíteni az 1985-ben meg-
szüntetett szakmai ellenőrzést a közoktatás-közneve-
lés rendszerében, s e tanfelügyelet testnevelésre vonat-
kozó munkájában a MGT prevenciós programjának 
vezetője is tevőlegesen részt vesz. A mindennapi test-
nevelés során a testnevelő pedagógusnak számos esz-
köze van arra, hogy a tanulók lelki egészségét is elő-
nyösen befolyásolja, így nemcsak a mozgásszegénység 
csökkentése és a speciális tartásjavítás alkalmazása, 
hanem a lelki tényezők előnyös befolyásolása is meg-
történhet az iskolákban, s ez a felnőttkori derékfájás 
bio-pszicho-szociális okainak együttes megelőzéséhez 
járulhat hozzá. A kiadvány szerint szükségesnek mon-
dott, ezen rizikó-csökkentő beavatkozások hosszútávú 
eredményességét tudományosan bizonyító kutatás csak 
nagy szervezést és forrást igénylő, több évtizeden át 
tartó vizsgálattal lenne lehetséges, ilyennek a megva-
lósulására azonban nincs sok esély. Ez azonban nem 
lehet indoka annak, hogy a már létező tudományos is-
meretek alkalmazását mellőzzük.

Jelenleg áll megjelenés alatt a vezető gerincgyógyá-
szati folyóiratok egyikében, a European  Spine Journal- 
ban az a közleményünk, melyben a discopathiához tár-

suló tünetek primer prevenciójának irodalmi áttekin-
tését adjuk [43]. Ebből látható, hogy a discopathia el-
sődleges megelőzésének elősegítésére a magyar meg-
oldáshoz hasonlót máshol nem próbáltak: mások a ge-
rinccel kapcsolatos elméleti ismeretek oktatására és az 
elméleti órákon végezhető rövid gyakorlatokra vonat-
kozó prevenciós beavatkozások hatását mérték le, szin-
tén rövidtávon. Az Európai Bizottság által a testneve-
lésről és sportról kiadott elemzés bemutatja az egyes 
országok testnevelését, s ebben hivatkoznak Magyar-
országra, ahol a testnevelés iránti speciális elvárásként 
a tartáskorrekció is megjelenik [44].

A TARTÁSJAVÍTÓ MOZGÁSANYAG TESTNEVE- 
LÉSBEN TÖRTÉNŐ HELYES VÉGZÉSÉNEK 
ELŐSEGÍTÉSE A KÖZNEVELÉS 2012. ÉVI 
MEGÚJULÁSÁBAN

A Nemzeti alaptantervben és a testnevelési kerettan-
tervben már 2003 óta szereplő biomechanikailag he-
lyes testtartás kialakítása a 2012. évi megújításkor még 
részletesebben fogalmazódott meg. A testnevelő taná-
rok képesítési kimeneti követelményei között 2002 óta 
szerepel a gerinc- és ízületvédelem. A testnevelőket kép-
ző felsőoktatási intézményekkel kialakított együttmű-
ködés alapján a 2000-es évek eleje óta oktatják a MGT 
tartáskorrekciós mozgásanyagát a hallgatóknak, azon-
ban eddig szinte mindig csak fakultatív módon, és a je-
lenlegi helyzetben is úgy látszik, hogy a képzőhelyek 
hozzáállásán fog múlni, hogy ezt az oktatást mennyire 
teszik minden hallgató részére kötelező kurzussá.

A közoktatásban 1985 óta nem létező szakmai elle-
nőrzés (tanfelügyelet) mostani újraépítése során sike-
rült elérnünk, hogy a testnevelő szakmai minősítése 
során a mindennapi testnevelés iránti orvosi elváráso-
kat, köztük a helyesen végzett tartáskorrekciót is be-
építik a szempontok közé – ez jelenleg zajló folyamat, 
a jó szándék bizonyos, azonban még nem látható a vég-
eredmény. A testnevelés szakmai segítése során is 4gye-
lembe kívánják venni az orvosi elvárásokat, köztük 
a tartáskorrekciót, ez a folyamat is még zajlik, jelenleg 
remélni tudjuk, hogy sikerül elérnünk, amit a gyere-
kek jobb egészsége megkövetel.

Az már most látható, hogy a testnevelők részére ál-
lamilag 4nanszírozott pedagógus-továbbképzési prog-
ramok közé a tartáskorrekció nem került be (másik 
két hasonlóan fontos szakmai újdonsággal együtt). Az 
Oktatásfejlesztő és Kutató Intézet (OFI) módszertani 
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segítséget kíván nyújtani honlapján a testnevelőknek, 
s a tartáskorrekciós mozgásanyagot is szerepeltetni kí-
vánja. Ezért az Országos Gerincgyógyászati Központ 
a közeljövőben felteszi a mozgásanyagot bemutató köny-
vet és 3 videót a www.gerinces.hu honlapra, s ez link 
útján lesz elérhető a www.o4.hu honlapon. Annak ér-
dekében, hogy a testnevelőket a saját testükön történő 
pontos begyakorlásra buzdítsuk, mielőtt tanítványai-
kon alkalmazni kezdenék, komoly felhívást teszünk ki 
a honlapra. A mozgásanyag pontatlan, helytelen vég-
zése ugyanis nemcsak felesleges, hatástalan, hanem egyes 
gyakorlatok esetében a gerincre még káros is.

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) a TÁMOP- 
3.1.13.-12-2013-0001 kódjelű, „A testnevelés új straté-
giájának és 4zikai állapot mérési rendszerének kialakí-
tása és az önkéntes részvétel ösztönzése a komplex is-
kolai testmozgásprogramok szervezésében” című ki-
emelt projekt keretén belül segíti a testnevelés mód-
szertani megújulását [45]. A projekt közérthető, mo-
zaikszóvá sűríthető elnevezése: Testnevelés az Egész-
ségfejlesztésben Stratégiai Intézkedések, azaz „T.E.S.I”. 
E munka során a testnevelés egészségfejlesztési krité-
riumai igen jelentős központi szerepet töltenek be, köz-
tük a gerinc- és ízületvédelem is. Ezért a testnevelés-
ben eddig alkalmazott, az ágyéki gerincben nyíróerők 
ébredését gyakran elősegítő 4ttségi tesztek helyett most 
olyan 4ttségi tesztgyakorlatokat állítanak össze, me-
lyek a gerinc- és ízületvédelemnek megfelelnek, az ágyé-
ki gerincben nem ébresztenek nyíróerőket, és emellett 
egyébként a MGT tartáskorrekciós mozgásanyagának 
legfontosabb izomtesztjeit is tartalmazzák (mérhető 
formába átalakítva). Ezen kívül készítenek egy olyan 
segédanyagot a testnevelőknek, melyben a gerincre 
káros gyakorlatokra felhívják a 4gyelmüket, és ezek 
helyettesítésére alkalmas, alternatív gyakorlatokat mu-
tatnak. E most zajló munkában igénybe veszik a ge-
rincgyógyászat szakembereinek és a gyógytornászok-
nak a szakértelmét is.

A TARTÁSJAVÍTÓ MOZGÁSANYAG TESTNEVE- 
LÉSBEN TÖRTÉNŐ HELYES VÉGZÉSÉNEK ELŐSE- 
GÍTÉSE AZ ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI MUNKÁBAN

A testnevelésben folyó tartásjavítás nyomon köve-
tésére alkalmas lehet a tartásgyengeséget szemiobjek-
tíven megítélő Matthiass-teszt [46] iskolaegészségügyi 
szűrésben történő végzése (4. ábra). Ez esetben az in-
dex-osztályokban, vagyis 2 évente kapunk adatot ar-

ról, hogy a tanulók közt a tartásgyengeség hogyan ala-
kul, s ha ezen eredményekkel megismertetjük a szülő-
ket, a testnevelőket és az iskolavezetést, akkor jobban 
ráirányítjuk a 4gyelmet a pontos tartásjavítás szüksé-
gességére. Ez a tapasztalatok szerint igen lényeges se-
gítség lehetne, hiszen a testnevelőktől elvárt feladat nem 
könnyű: az általuk képviselt szokásos megközelítéshez 
és hozzáálláshoz képest új szemléletet és nagy oda4gye-
lést igényel (nemcsak pontosan kell végeztetni a gya-
korlatokat, hanem még a különböző korosztályú tanu-
lókat megfelelően motiválni is szükséges – enélkül ér-
dektelen számukra a tornavégzés, s ez az eredményes-
séget ronthatja). A Fodor József Iskolaegészségügyi Tár-
saság (FJIT), az Országos Gyermekegészségügyi Inté-
zet és a Szakmai Kollégium Gyermek alapellátás (Házi 
gyermekorvostan, i�úsági és iskolaorvostan, védőnő) 
tagozata egyetért a Matthiass teszt bevezetésével az is-
kolaegészségügyi szűrésbe. A FJIT a 2012/13-as tanév-
ben 3 éves pilot-programot kezdett, hogy a Matthiass 
teszt alkalmazásának gyakorlati kivitelezhetőségét ki-
próbálja. Az előírássá tétel a tapasztalatok 4gyelembe-
vételével történhet majd meg.

TOVÁBBI ELVÉGZENDŐ FELADATOK

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását, 
automatizálását és fenntartását szolgáló mozgásanyag 

4. ábra
A Matthiass szerinti kar-előretartási teszt a gyer-
mekek tartásgyengeségének szemi-objektív vizs-
gálatára alkalmas. 0–1–2 ponttal azt értékeljük, 
hogy a medence középhelyzetével történő egye-
nes állást a gyermek 30 másodpercen keresztül meg 
bírja-e tartani anélkül, hogy a medencéje előre bil-

lenne és/vagy a lapockái szétcsúsznának. 
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testnevelésbe történő beépítését szolgáló, 1995-ben meg-
kezdett munka sok eredményt mutathat fel, de még 
számos további feladat áll előttünk:

1. Elő kell segítenünk, hogy a testnevelés szakmai 
segítését és ellenőrzését végző szakértők felké-
szítésében a speciális tartásjavítás ténylegesen 
szerepeljen.

2. El kell érnünk, hogy a testnevelők részvételét 
a speciális tartásjavítást oktató pedagógus tovább-
képzéseken az állam 4nanszírozza.

3. El kell érnünk, hogy a testnevelők és testneve-
lést tanító egyéb pedagógusok (tanítók) képzé-
sében minden hallgató sajátítsa el a speciális tar-
tásjavító mozgásanyag pontos végzését és isko-
lai testnevelésben történő alkalmazásának mód-
ját.

4. Törekednünk kell arra, hogy az iskolaegészség-
ügy segítse elő a speciális tartásjavítás végzését 
minden tanulóval a testnevelésben.

5. A gyermekek, 4atalok körében alkalmazott spe-
ciális tartásjavítás hatékonyságára vonatkozó, 
gyógytornászok, ill. gyógytornász-hallgatók ál-
tal végzett felméréseket, hatásvizsgálatokat ösz-
sze kell gyűjtenünk és elemeznünk kell.

6. A testnevelés részeként rendszeresen alkalma-
zott speciális tartásjavítás hosszútávú eredmé-
nyének vizsgálata a nemzetközi szakirodalom-
ban is hiánypótló lenne, ennek megszervezésé-
re is törekednünk szükséges.
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Összefoglalás: Az öregedés egy összetett folyamat, amely önmagában létezik, de sebességét jelentősen 
befolyásolja az életmód és a környezeti hatások. A „sarcopenia” az öregséggel azonosítható jelenség, ami az 
izomtömeg és az izomerő csökkenését eredményezi, ez pedig egyenes következménye a kardiovaszkuláris 
(aerob kapacitás) funkciók romlásának. A hosszú távú állóképességet fejlesztő (ECC) gyakorlatok jelentős 
mértékben a nagy izomcsoportokat veszik igénybe (kerékpározás, gyaloglás, dinamikus fel- és lelépések) 
amik növelik az izomerőt és javítják az oxigénfelvevő képességet (aerob kapacitást). Ezek együtt csökkentik 
az egyensúlyvesztés veszélyét és javítják az ezekhez szükséges képességeket.
Kulcsszavak: öregedés, izomtömeg és az izomerő csökkenése, aerob kapacitás, egyensúlyvesztés

Summary: Aging is a multifactorial process, which is not only the consequence of the natural aging pro-
cess, but it is also enhanced by lifestyle and environmental factors. Sarcopenia is one of the consequences 
of aging mechanisms, leading to a loss in muscle mass and strength, in addition to cardiovascular dysfunc-
tion reducing aerobic capacity. Long term endurance based exercise, involving large muscle groups, with 
predominantly „Eccentric Exercise Training” (ECC) muscle contractions (cycling, walking, stepping) has 
resulted in an improved maximal strength and aerobic capacity of older adults. It has also been shown to 
reduce the risk of falls by improving the ability to complete functional tasks.
Keywords: aging process, muscle mass and muscle strength decline, aerobic capacity, o6-balance

Az aerob teljesítmény életkorfüggése *atal és 
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BEVEZETÉS

Az öregedés összetett folyamat, intenzitásában a ge-
netikai és a környezeti tényezők szerepe ugyanolyan 
fontos, mint az egyéni életvezetés hatásai [1]. A folya-
mattal kapcsolatban számos elmélet létezik. Ezek kö-
zül az egyik a stressz hatásokra történő csökkent ké-
pességű reakciót, a homeosztázis egyensúlyának gyen-
ge minőségű beállítását és a patológiás jelenségek gya-
koribb megjelenését jelölik meg fő okokként [2, 3]. 
Ilyen még az „error” elmélet, amely a kedvezőtlen kör-
nyezeti hatásokat említi, amelyek veszélyt jelentenek 
a mitokondriális DNS szerkezetére [4].

Szerveink más és más módon öregszenek. Az élet-
kor előrehaladtával nő a kardiovaszkuláris, a mozgás-
szervi és idegrendszeri betegségek gyakorisága, amelyek 
együtt, vagy akár külön-külön is befolyásolják a 4zikai 
aktivitás intenzitását, gyakoriságát [5]. Ilyen értelem-

ben az a hatásegyüttes mérséklődik, amely szinte az egyet-
len eszköz, a 4ziológiás öregedési folyamatok követ-
kezményeinek lassításában [6]. A rendszeresen vég-
zett, egyénre tervezett 4zikai aktivitás alkalmas a ma-
ximális oxigénfelvétel (VO2max), vagy egyszerűen csak 
„aerob állóképesség” szinten tartására, ami egyik fő 
minősítője a szív-keringési rendszer teljesítményének. 
A maximális aerob kapacitás egyébként nem más, mint 
a maximális perctérfogat (Q) és az artériás, illetve a vé-
nás vér oxigénkülönbség (VO2 di�) szorzata. Megmu-
tatja, hogy a keringés milyen minőségben képes a ter-
helés során résztvevő izmok oxigén (O2) ellátására.

Fontos azonban egyértelművé tenni, hogy az élet-
kor előrehaladtával nem a maximális intenzitású 4zi-
kai aktivitás jelent adaptációt, hanem a rekreációs cé-
lú, „steady state” és a „submaximális” terhelési zónák 
alsó harmadában végzett tevékenység a megfelelő. En-
nek ellenére a megjelent tanulmányok döntő többsége 
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a maximális teljesítmények korfüggő csökkenéséről 
számol be [7, 8].

Jelen tanulmány célja a terhelés alatti oxigénfelvétel 
csökkenésének elemzése 4atal-, közép- és áthajló korú 
fér4aknál, „steady state” intenzitáson, az „aerob-an-
aerob” átmenet időpontjában és a terhelés maximu-
mán. 

A vizsgálat során az alábbi kérdésre kerestünk vá-
laszt:
– Milyen mértékben tapasztalható keringési és lég-

zési funkcióbeli különbség a korcsoportok átlagai 
között?

– Létezik-e hasonló különbség a korcsoportokon be-
lül, az egyes intenzitás zónák tekintetében?

– Melyek azok a hatások, amelyek szervek, szerv-
rendszerek szintjén jelennek meg és alapvető élet-
minőségbeli diszfunkciókat okoznak? 

– Melyik 4ziológiás funkcióban tapasztalható jelen-
tős különbség a fent említett kategóriák alapján? 
Milyen megfontolásokat kell 4gyelembe venni az 
intervenció tervezéskor?

VIZSGÁLT SZEMÉLYEK ÉS ALKALMAZOTT 
MÓDSZEREK

A jelen tanulmányban 312, 20–50 év közötti, önként 
jelentkezett fér4 antropometriai, tápláltsági és terhelé-
ses élettani adatai szerepelnek, akiket 10 év osztályszé-
lességű csoportba rendeztünk. A 20–30 (I. csoport) és 
a 30–40 (II. csoport) év közöttiek csoportjaiban rend-
szeresen sportoló vagy minősíthető sport múlttal ren-
delkező fér4 nem szerepelt. A 40–50 (III. csoport) éve-
sek csoportjában döntően ülőfoglalkozásúak találha-
tók, legfeljebb rekreációs tevékenységet végeznek, a rend-  
szeres 4zikai aktivitásukat szervi eredetű elváltozás 
nem akadályozta. A szükséges testdimenziók felvétele-
kor a Nemzetközi Biológiai Program (Weiner és Lourie 
1969) eljárási ajánlásait követtük. Az aktuális táplált-
sági állapotot a testtömeg indexszel (BMI) jellemez-
tük, amelyet a testtömeg és a magasság hányadosaként 
számoltuk, ahol a testmagasságot méterben négyzetre 
emeltük (kg/m2).

A terheléses gázanyagcsere vizsgálatot Vmax C29” 
Sensormedics (Yorba Linda, CA, USA) gázanalizátor-
ral végeztük, Marquette 2000 típusú futószalag ergo-
méteren (Pittsburgh, PA, USA). A terhelési protokoll: 
bemelegítés 2 perc, szalagsebesség 5 km×h-1 meredek-
ség 0%. Az első állomás: 8 km×h-1 2 percig, a mere-

dekség 3%. Második állomás: 8 km×h-1 2 percig, a me-
redekség 6%. Harmadik állomás: 9 km×h-1, a mere-
dekség 6%. Negyedik állomás: 10 km×h-1, a meredek-
ség 8%. Az ötödik állomás: 10 km×h-1 a meredekség 
10%. Hatodik állomás: 2 perc 11 km×h-1 a meredek-
ség 12 %. Az ezt követő terhelési szakaszok 2 percen-
ként következtek, a meredekség 3%-al való növelésé-
vel.

 A steady state intenzitást a pulzus és az oxigénfelvé-
tel relatív stabilitása alapján, az aerob-anaerob átme-
net időpontját a VE×VO2

-1 (oxigén-kihasználás) há-
nyados intenzitásfüggő meredekség változása alapján 
becsültük.

 Az adatok statisztikai feldolgozásakor a Statistica for 
Windows programcsomagot használtuk (version 7.1, 
StatSo¨ Inc., Tulsa, OK 74104, USA, 2006). A korcso-
portonként számított átlagok és szórások különbsége-
it egyszempontos variancia analízis után F-próbával 
elemeztük a véletlen hiba 5%-os szintjén.

EREDMÉNYEK

Az antropometriai jellemzők (I. táblázat) közül a ma-
gasság korcsoportonkénti átlagainak különbségei szig-
ni4kánsak. Jelentős csökkenés a 40–50 évesek csoport-
jában látható (~5cm). A testtömeg átlagok különbsé-
gei egyértelműen igazolják az öregedés egyik kedve-
zőtlen folyamatát, ami a mi esetünkben ~10 kg növe-
kedést jelent. Az átlagok közötti különbség növekedé-
sével együtt jelentősen nőnek az átlagok körüli szórá-
sok, amelyek a korcsoporton belüli heterogenitást je-
lentik. A testtömeg index (BMI) átlag a 40–50 évesek 
csoportjában meghaladja a túlsúlyos kategóriát, a szórá-
sok pedig közel a duplájára nőnek a közép- és az áthaj-
ló korúak csoportjaiban.

A relatív aerob teljesítmény korcsoportonkénti átla-
gait, szórásait és a statisztikai analízis kívánatos ered-
ményeit az (1. ábra) tartalmazza. Elsőként elmondha-
tó, hogy az életkor előrehaladtával minden korcsoport-
ban és minden intenzitás zónában gyengébb az öregeb-
bek oxigénfelvétele, mint a 4atalabbaké. Az aerob tel-
jesítmény romlása a terhelés maximumán az I. és a II. 
csoport között 10,6%-os, (4,48 ml×kg-1×perc-1).

A II. és III. csoport között 13,8% (5,7 ml × kg-1 × perc-1). 
Az F-próba alapján szigni4káns különbséget találtunk 
az I–II. és az I–III. csoportok átlagai között steady state 
és aerob-anaerob terhelési zónában, míg a terhelés csú-
csán minden korcsoportban valódi volt a különbség. 
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A numerikus különbségek mellett az arányok sem azo-
nosak. A steady state tartományban a teljesítménycsök-
kenés 22,8%, az aerob-anaerob átmenet időpontjában 
20%-os, míg a a terhelés maximumán 22,4% volt. Az 
aerob-anaerob átmenet és a maximum elérése között 
az I. csoportban 15,06%, a II. csoportban 13,45%, a III. 
csoportban 12,1%.

Az oxigénpulzus a szív teljesítményének egyik leg-
jobb indikátora. A vonatkozó adatokat a 2. ábra tartal-
mazza. Az oxigénpulzus korcsoportonkénti átlagai mér-
sékeltek, igazolja ezt a vizsgáltak habituális 4zikai ak-
tivitása is. A korcsoportonkénti átlagok között nem ta-

láltunk szigni4káns különbséget. Igaz ez az egyes in-
tenzitás zónák tekintetében is. Az I. csoport átlagai kö-
rüli szórásai jelentősen különböznek a II. és a III. cso-
porthoz képest. Az utóbbi két csoporton belüli varia-
bilitás közel háromszoros a 4atalokéhoz képest, mind 
a három intenzitás zónában (3. ábra).

A légzőrendszeri teljesítményt Demeter (1981) által 
leírt testtömeg-relatív percventiláció összevontan mi-
nősíti. A testtömeg-relatív percventiláció mindhárom 
terhelési fázisban markánsan csökken az életkor függ-
vényében. Szigni4káns az átlagok között különbség az 
I.-és a II. csoportban a steady state-ben és a terhelés 

Változók

(n=191) (n=63) (n=58)

p(20-30 évesek) (30-40 évesek) (40-50 évesek)

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás

Kor(év) 25,32 2,92 34,5 2,61 44,56 3,21  <0,05

TTM (cm) 177,65 7,39 179,04 6,21 174,76 6,73 <0,05

TTS (kg) 75,79 11,09 81,65 12,27 86,52 16,84 <0,05

BMI 23,96 2,83 25,51 4,07 28,21 4,72 <0,05

I. táblázat
Az antropometriai és tápláltsági jellemzők korcsoportonkénti átlagai és szórásai

TTM= testmagasság (cm)
TTS= testtömeg (kg)

BMI= testtömeg index
<0,05= az átlagok különbsége szigni*káns
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maximumán, míg az aerob-anaerob zónában az I. és 
a III. csoport átlagai között. A számított teljesítmény-
csökkenés 23,1–23.8% közötti, kissé meredekebb, mint 
az oxigénfelvétel esetében. Mint a másik két jellemző 
esetében itt is jelentős a szélsőértékek közötti variabi-
litás mind az I. mind a II. csoportban.

KÖVETKEZTETÉSEK

A korcsoportok közötti szigni4káns különbségek rá-
világítanak az öregedéssel kapcsolatos morfológiai, táp-
láltságbeli és kardiovaszkuláris változások jelentősé-
gére. Igaz, „csak” a BMI alapján minősítettük a vizs-
gáltakat, de jó okunk van feltételezni, hogy a korcso-
portonkénti testtömeg átlagok közötti jelentős különb-
ségek (I–II. csoport: 5,85 kg); (II–III. csoport: 4,87 kg) 
mögött, a zsírtömeg növekedése és az izomtömeg csök-
kenése áll [12].

Jelen tanulmány több mint az eddig megjelent hazai 
és nemzetközi kutatásban közölt adatok, legalább is, 
ami az aerob kapacitás intenzitás zónák alapján törté-
nő elemzését illeti. Az eddig megjelent tanulmányok 
döntően a terhelés maximumán vizsgálták az oxigén-
felvétel jellemzőit. Esetünkben három intenzitás zónát 

jelöltünk ki, úgymint „steady state”, „aerob-anaerob 
átmenet” és a „maximális zóna”.

A terhelés alatti oxigénfelvétel a kardiopulmonáris 
és a metabolikus folyamatok eredője. Amennyiben a ven-
tilációban és az oxigén-pulzusban számítható mere-
dekségek nagyobbak, mint az oxigénfelvételben jel-
lemzőek, akkor arra következtethetünk, hogy nem a me-
tabolikus oldal a limitáló, hanem a rásegítő szervrend-
szerek működési állapotában van hiány. Természete-
sen ez a gondolatmenet fordítva is megállja helyét. A kö-
zel nyolc évig végzett „Baltimore hosszmetszeti tanul-
mány” szerint a terhelés maximumán mért aerob ka-
pacitásveszteség (VO2 max) 5%×10-1 a 4atal fér4 fel-
nőttekben és a 20%×10-1 a közép- és áthajló korú (60–
69 éves) egyénekben [9]. A mi esetünkben a 4atal- és 
a középkorúak közötti oxigénfelvétel különbsége, a ter-
helés maximumán több mint duplája, 10,6%, kevésbé 
biztató. Ami még ennél is 4gyelemre méltóbb, egyben 
aggasztó, hogy az átlagok közötti különbségek meg-
4gyelhetők a „steady-state” és az „aerob-anaerob” át-
menet idején is, hasonló mértékben.

Ami az általunk vizsgált áthajló korú fér4ak aerob 
kapacitásromlását illeti, az egybeesik Shepard 2009-
ben végzett kutatási eredményeivel, ahol több mint 
VO2max ≥ 5 ml×kg-1×min-1×10-1 oxigénfelvétel rom-
lásról számolt be. A terhelés alatti oxigénfelvétel rom-
lásáért jelentősen okolható a csökkent maximális perc-
térfogat (Q), amely a [maximális ütőtérfogat és a ma-
ximális pulzusszám (HRmax)] szorzata. A két kompo-
nens közül a maximális pulzus (HRmax) korral járó 
csökkenése 3–5%×10-1, függetlenül a 4ttségi szinttől 
és a nemtől egyaránt [10–12]. Más tanulmányok nem 
beszélnek egyértelműen a terhelés maximumán csök-
kent perctérfogatról, mert a pulzusszám csökkenését 
pótolja a végdiasztolés volumen és a pulzustérfogat 
növekedése [13]. Csökken továbbá a maximális artéri-
ás és vénás vér oxigénkülönbsége (a-v O2 di�.) (~ -3% 
×10-1), romlik az O2 extrakciója a harántcsíkolt izom-
ban, csökken az izomtömeg, nő a zsírtömeg [14, 15], 
és a perifériás ellenállás [16]. Csökken az izom kapillá-
ris sűrűsége [17], ami jelentősen befolyásolja az izom 
oxidatív kapacitását [18, 19].

A rendszeres testmozgás jótékony hatását az aerob 
kapacitás megtartásában, széles körben vizsgálták [20–
22]. 10–30%-os aerob állóképesség növekedésről szá-
moltak be a középkorú felnőttek körében, hasonló mér-
tékűről, mint a 4atal felnőttek esetében [23]. Puggard 
[24] vizsgálata 7%-os aerob kapacitásnövekedésről szá-
molt be idős felnőttek (65–85 év) köréből 8 hónapos 
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intervenció után, ahol a program erő-, állóképesség, 
rugalmasság és dinamikus egyensúly fejlesztésről szólt. 
Egy korábbi tanulmány 40%-kal kisebb állóképességi 
tevékenységről beszámolt be (25–65 éves) ülő életmó-
dot végző fér4ak köréből [7].

A bemutatott eredmények összhangban vannak az 
idézett irodalmi adatokkal, bizonyos esetekben nume-
rikusan meghaladják azokat. Az élettani teljesítmény 
az életkor függvényében kisebb-nagyobb mértékben, 
de következetesen csökken, azonban a szervrendsze-
renként jellemző teljesítménymérséklődés sebessége 
különböző (4. ábra). A mi esetünkben mind a kardio-
pulmonáris, mind a metabolikus folyamatok érintet-
tek nemcsak a terhelés maximumán, hanem a másik  
két közbülső intenzitás zónában is, megközelítően 
azonos mértékben. Ilyen értelemben a 4atal-, közép- 
és áthajló korú fér4ak 4zikai aktivitásának tervezése-
kor hasonló elveket kell követnünk, legfeljebb arra kell 
törekednünk, hogy a program végrehajtásakor egy-
egy terhelési intenzitást hosszabb ideig tartsunk fenn. 
Kivételt képezhet ez alól az áthajló korú csoport, 
ahol a maximális terhelés fenntartását egyéb 4ziológi-
ás korlátok limitálhatják.
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Összefoglalás: A magyar idősek egészségi állapotának tükrében célkitűzésünk volt az egészséggel kap-
csolatos *ttségi állapot vizsgálata szépkorú, szociális otthonban élő alanyok részvételével (N=90; 72,65 ± 
9,5 év). A felmérések során meghatároztuk a testtömeg-indexet, Szenior Fitnesz Teszt és kézi szorítóerő 
mérés segítségével a *zikai teljesítményt. Az életkor alapján 3 csoportot alakítottunk ki (55–65 év; 65–75 
év; 75 év felett). Az öregedéssel párhuzamosan szigni*kánsan csökkent a teljesítmény. Nemek közötti di6e-
rencia csak a Chair Sit-and-Reach tesztben jelentkezett. A teljesítményt, az egészségi állapotot és a test-
mozgás gyakoriságát *gyelembe véve érdemes lenne nagyobb gondot fordítani a rendszeres *zikai 
aktivitásra intézményi keretek között és otthonélő időseknél egyaránt.
Kulcsszavak: testtömeg-index, *zikai *ttség, szociális otthon, idős személy, egészségi állapot

Summary: In view of the health state of Hungarian elderly our purpose was to investigate health related 
physical *tness of old, institutionalized subjects (N=90; 72,65 ± 9,5 years). Body Mass Index was determined 
and physical state was measured by the Senior Fitness Test and handgrip test. Three groups were studied 
based on age (55-65 years; 65-75 years; over 75 years). In line with aging physical performance was reduced 
substantially. Gender di6erence appeared only in the Chair Sit-and-Reach test. According to the poor per-
formance, health status and reduced frequency of exercise more attention should be paid on regular phys-
ical activity in everyday life of elderly either in social care or in community dwelling people.
Keywords: Body Mass Index, physical *tness, institutionalized person, aged, health status

Szociális otthonban élő idősek egészséggel 
kapcsolatos *ttsége

Health related *tness of institutionalized elderly
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BEVEZETÉS

Az öregedés különböző biológiai folyamatok ösz-
szessége és azok hatására bekövetkező regressziós vál-
tozások, melyek a hétköznapi funkciók, életműködé-
sek hanyatlását jelentik [1]. E folyamat része a moz-
gásrendszerben bekövetkező jelentős változás, az izom-
tömeg, valamint a csontállomány csökkenése, az izom-
rostok számának redukálódása (szarkopénia), a moto-
neuronok számának csökkenése, illetve a különböző 
izomrostok arányának megváltozása. A gyors izom-
rostok arányának csökkenése hozzájárul az időskor-
ban gyakran előforduló esésekhez, a megváltozott csont- 
állomány következtében kialakuló oszteoprózis pedig 
az esésekből fakadó csonttörésekhez [2]. Az idősödés-

sel az eséstől való félelem miatt az aktivitási szint gyak-
ran csökken, ami magával vonhatja a 4zikai funkciók 
hanyatlását is [3].

A magyar lakosság, azon belül is a 65 év felettiek egész-
ségi állapota meglehetősen kedvezőtlen, a krónikus be-
tegségek, kiemelten a kardiovaszkuláris megbetegedé-
sek, prevalenciája magas. A magyar nők születéskor vár-
ható átlagos élettartama 78,38 év, melynek 70 %-át élik 
le egészségben, a fér4aké 71,45 év, ebből azonban 76 % 
az, amit egészségben töltenek el [4, 5]. A 40 év feletti 
magyar lakosság 4zikai funkcióit és általános egészsé-
gi állapotát tekintetve hátrányban van az USA, Kana-
da, Svédország és Izrael lakosságához képest [6].

A 4ttség, a 4zikai funkció, a testösszetétel egymással 
szoros kapcsolatban álló tényezők, melyek kihatással 
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vannak az egészségi állapotra. A testösszetétel az élet-
korral párhuzamosan és folyamatosan változik. A test-
tömeg a felnőtt kor eléréséig folyamatosan növekszik, 
majd időskorban progresszív csökkenésnek indul, mely-
nek mértéke 1kg /10 év is lehet. Ugyanekkor a testma-
gasság átlagosan 0,5–1,5 cm-rel csökken 10 évente [7]. 
A felnőttkorban használatos testtömeg-index (BMI) 
klasszi4káció időseknél pontatlanul a túlsúlyosság gya-
koriságának növekedését eredményezheti [8], azon-
ban a felmérés időpontjában még nem határoztak meg 
a felnőtt beosztástól különböző határértékeket a szép-
korúakra vonatkozóan. Számos kutatás bizonyította, 
hogy a túlsúlyos kategóriába eső BMI időskorban nem 
növeli a mortalitás kockázatát [9–11]. Ezzel szemben 
a 4atal felnőttkorban jelentkező túlsúly, illetve obezi-
tás, valamint a későbbi években megjelenő alultáplált-
ság, vagy az obezitás, nagymértékben növelheti a halá-
lozás rizikóját időskorban [12]. Az öregkori obezitás, 
akár BMI alapján, akár derék körfogat alapján határoz-
zák meg, összefüggésben áll a romló 4zikai állapottal 
[13]. Általánosan elmondható, hogy a 60–70 éves fér4ak 
testmagassága, testtömege, BMI-je és csípő körfogata 
szigni4kánsan magasabb, mint a 70 év felettieké. Ha-
sonló tendencia 4gyelhető meg az izomerőt, a hajlé-
konyságot, és az állóképességet tekintve. A 60–70 év 
közötti nők szigni4kánsan magasabbak, de BMI-jük, 
valamint abdominális kerületük alacsonyabb, mint a 70 
évnél idősebbeké. A 60–70 éves nők izomereje és álló-
képessége szintén kedvezőbb, mint az idősebbeké [14].

Palacios-Ceña és munkatársai, összefüggést találtak 
az alacsony 4ttségi állapot és az obezitás megjelenése 
között [15]. A 60. életévtől kezdődően, az öregedéssel 
a 4ttségi állapotban is konzekvens hanyatlás 4gyelhető 
meg [16]. A 4ttség és a mortalitás kapcsolatát bizonyít-
ja egy Newman és kollégái által végzett kutatás, mely-
ben szoros összefüggést találtak a négyfejű combizom 
ereje, a kézi szorítóerő és a mortalitás között. Az izom-
erő emelkedésével csökkenést regisztráltak a halálo-
zásban [17]. Egy 2000-ben készült vizsgálatban szin-
tén megállapították, hogy a szabadidős 4zikai aktivi-
tás, illetve a 4zikai 4ttség és a 4zikai képességek nega-
tívan korrelálnak a mortalitással [9].

Az időskori funkcionális 4ttség felmérésére szolgá-
ló teszt, illetve az ezen mérésekhez tartozó referencia-
értékek hiányában Rikli és Jones megalkották a Szeni-
or Fitnesz Tesztet (Fullerton teszt, SFT), és értékelési 
rendszerét. Céljuk volt, hogy a hétköznapi tevékenysé-
gekhez szükséges funkcionális mozgásokat vizsgálják, 
értékeljék. Az SFT értékelési rendszerével megállapít-

ható, hogy a vizsgált alany rendelkezik-e a funkcioná-
lis mobilitásveszteség rizikójával. Ezen motoros képes-
ségek felmérése elengedhetetlen az eredményes idős-
kori mozgásprogram megtervezésekor [18].

A magyar idősek 4zikai teljesítményében jelentős kü-
lönbség 4gyelhető meg attól függően, hogy idősek ott-
honában élnek, vagy sem. Általában az öregotthonok-
ban élő szépkorúak 4ttségi állapota rosszabb, mint a nyug-
díjas klubba járó társaiké [19]. Barthalos és kollégái 
pozitív eredményeket értek el a Fullerton tesztben 15 
hetes mozgásprogram végrehajtásával, intézetben élő 
időseknél [20]. Koltai és Radák állatkísérletes model-
len is bizonyították a rendszeres testedzés kedvező ha-
tását az öregedő vázizomra [21].

A magyar idősekre vonatkozóan, növekvő arányuk 
ellenére, kevés hazai adattal rendelkezünk, 4ttségi ál-
lapotuk részletes, reprezentatív feltérképezése még vá-
rat magára. Fontosak lennének a korosztály 4ttségi és 
4zikai állapotára vonatkozó adatok, információk, me-
lyek hátteret szolgáltathatnának különböző prevenci-
ós és intervenciós programok kidolgozásához. Ez a fe- 
ladat létfontosságú a magyar idősek egészségi állapo-
tának tükrében.

Jelen kutatás célja a magyar szépkorú idősotthonok-
ban élők egészséggel kapcsolatos 4ttségének vizsgála-
ta, a hazánkban tapasztalható hiátusok pótlása érdeké-
ben. Az összehasonlíthatóság és megbízhatóság érde-
kében a 4zikai funkciók tesztelésére az SFT tesztrend-
szert alkalmaztuk néhány kiegészítéssel.

MÓDSZER

A vizsgálati személyek Baranya megye területén, szo-
ciális otthonban élő, szervezett keretek között 4zikai 
aktivitást nem végző idősek voltak (n=90; 75 nő, 15 
fér4; 72,65±9,5 év). Az alanyok önként vállalták a vizs-
gálatban való részvételt, a vizsgálati körülmények meg-
feleltek a Pécsi Tudományegyetem és a nemzetközi 
etikai szabályoknak. A mérések 2012-2013-ban tör-
téntek, mindig azonos napszakban. A felmérések kez-
detén meghatároztuk az alanyok decimális életkorát. 
A testtömeg (TT) és testmagasság (TM) mérését köve-
tően testtömeg-indexet számoltunk, majd az Egészség-
ügyi Világszervezet (WHO) által meghatározott cso-
portosítást alkalmazva soroltuk az alanyokat kategóri-
ákba (<18,5: alultáplált; 18,5–24,9: normál; 25–29,9: 
túlsúly; 30–34,9: I. fokú elhízás; 35–39,9: II. fokú elhí-
zás; 40≤: III. fokú elhízás) [22]. Fittségi állapotuk fel-
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mérésére a Szenior Fitnesz Teszt [18] 5 motoros teszt-
jét, Chair Stand, Arm Curl, Chair Sit-and-Reach, Back 
Scratch, 6 perces gyalogló teszt (6MWT), és a kézi szo-
rítóerő mérést alkalmaztunk [23]. A Szenior Fitnesz 
Teszt az alsó, illetve a felső végtag erőállóképességét, 
az alsó és a felső végtag ízületi mozgékonyságát, vala-
mint a légzőszervrendszer és szív- és érrendszer aktu-
ális állapotát (kardiorespiratórikus állóképesség) méri. 
Nem minden alany vállalta valamennyi teszt végrehaj-
tását, illetve képtelen volt a feladat szabályos végrehaj-
tására, ezért az egyes teszteknél az elemszámokat fel-
tüntettük. A Szenior Fitnesz Teszt 4 feladatát (Chair 
Stand, Arm Curl, Chair Sit-and-Reach, Back Scratch) 
52 alany teljesítette. Az Arm Curl teszt esetében az idő-
sek 4zikai állapotát 4gyelembe véve 0,5 kg-os súlyokat 
használtunk, módosítva az eredeti 1 kg-os előírást. 
A 6MWT előtt (5 perc ülést követően, n= 84) nyugal-
mi és a beérkezést követően közvetlenül, pulzusszám 
(HR) és szaturáció (SpO2) mérése történt pulzoximé-
ter (MIR Spirodoc, Olaszország) segítségével. A 6 per-
ces gyalogló teszt esetén Balashov és munkatársai által 
közölt képlet alapján kiszámoltuk az életkor, nem és 
testmagasság szerint elvárt távolságokat [24]. A kézi 
szorítóerő méréséből a test általános izomerejére lehet 
következtetni. Ezt a mérést háromszor ismételtük mind-
két kéz esetében, és a legjobb elért eredményt használ-
tuk a további értékelésnél (n=59). A vizsgálati szemé-
lyeket életkor alapján 3 csoportra bontottuk. Az 1. 
csoportba az 55–64 év közöttiek (n=21), a 2. csoport-
ba a 65–74 év közöttiek (n=30), a 3. csoportba pedig 
a 75 év felettiek (n=39) kerültek.

A statisztikai elemzéshez az IBM SPSS Version 20, 
és a MS O®ce Excel 2007-es programjait alkalmaztuk. 
A különböző csoportok összehasonlításához kétmin-
tás t-próbát, illetve egyszempontos varianciaanalízist 
(ANOVA) használtunk, a paraméterek közötti össze-
függések vizsgálatára Pearson-féle korrelációt számol-
tunk. Statisztikailag szigni4kánsnak tekintettük, ha 
p≤0,005.

EREDMÉNYEK

Testösszetétel

A WHO BMI klasszi4kációja alapján az alanyok 
22,2%-a rendelkezett normál testtömeg-indexszel. Az 
alanyok 46,7%-a került a túlsúlyos, 22,2% az I. fokú el-
hízott, 4,4% a II. fokú elhízott és 4,4% a III. fokú elhí-

zott kategóriába (1. ábra). Alultáplált személy nem volt 
a mintában. A két nem között szigni4káns különbség 
jelentkezett testmagasságban (fér4: 169,31±9,25 m; nő: 
160,98±7,42 m), azonban testtömegben (fér4: 77,67± 
15,38 kg, nő: 73,77±14,38 kg) nem volt jelentős eltérés. 
Az életkori csoportok antropometriai értékeit az I. táb-
lázat mutatja. Az 1. és a 2. csoportban közel azonos 
arányban voltak jelen az egyes BMI kategóriák, a nor-
mál testalkatúak aránya 15% alatt volt. Mindkét cso-
portban 85% felett voltak a túlsúlyos, illetve elhízott 
alanyok. A legidősebb csoportban 66,6%-ra csökkent 
a túlsúlyosak, illetve elhízottak aránya.

Szenior Fitnesz Teszt

A Chair Stand teszt eredményeiben szigni4káns kü-
lönbséget regisztráltunk az 1. és a 3., illetve a 2. és a 3. 
csoport között (2. ábra). Az Arm Curl tesztben vala-
mennyi csoport között szigni4káns volt az eltérés (2. 

Normál BMI

Túlsúlyos

I. fokú elhízás

II. fokú elhízás

III. fokú elhízás

1. ábra
A testömeg-index megoszlása a vizsgált mintában

4,4%

22,2%

22,2%

46,7%

4,4%

TM (cm) TT (kg) BMI (kg/m2)

1. csoport 
(n=20)

166,75±9,21 79,68±15,48 28,67±5,14

2. csoport 
(n=30)

165,9±7,34 79,89±13,51 28,94±4,55

3. csoport 
(n=39)

159,26±8,15 68,21±12,85 27,22±5,57

I. táblázat
Az átlagos testmagasság, testtömeg, BMI 

alakulása életkor szerint
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ábra). A Back Scratch tesztben az 1. (-6,29±9,72 cm) 
és a 3. csoport (-22,06±13,68 cm) teljesítményében je-
lentkezett jelentős különbség (p=0,013). A nemek kö-
zötti szigni4káns eltérés a Chair Sit-and-Reach teszt 
eredményeiben (fér4: -15,67±9,413 cm; nő: 2,88±8,858 
cm; (p=0,001)) látszik különösen. A 6 perces gyalogló 
teszt során megtett távolság esetén az 1. és a 2. csoport 
eredményei közel szigni4káns különbséget mutattak, 
míg az 1. és a 3., valamint a 2. és a 3. csoport között 
szigni4káns különbségeket regisztráltunk (3. ábra). 

Kézi szorítóerő

A jobb és a bal kéz szorítóerejében az életkori cso-
portokat összehasonlítva minden esetben szigni4káns 
különbséget kaptunk (4. ábra).

Korrelációs számítások

Az alanyok életkora és testtömeg-indexe között ne-
gatív korrelációt regisztráltunk (p=0,31; r=-0,227). Az 

2. ábra
Chair Stand és Arm Curl tesztek eredményei a különböző életkori csoportokban
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3. ábra
6MWT és szaturáció eredményei az egyes korcsoportokban
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életévek számának növekedésével az alanyok egyre gyen-
gébb teljesítményt nyújtottak a Chair Stand (p=0,000; 
r=-0,619), az Arm Curl (p=0,000; r=-0,637), a Chair 
Sit-and-Reach (p=0,026; r=-0,31), valamint a Back 
Scratch (p=0,001; r=-0,464) tesztekben. Minél időseb-
bek az alanyok, annál rövidebb táv megtételére képe-
sek (p=0,000; r=-0,681). Az életkor emelkedésével pár-
huzamosan csökkent a kézi szorítóerő tesztben nyúj-
tott teljesítmény is (p=0,000).

A testtömeg szorosan korrelált a jobb (p=0,002; 
r=0,359) és a bal (p=0,001; r=0,38) kéz szorítóerejével. 
Szoros összefüggés volt a BMI és a 6 perces gyalogló 
teszt után mért szaturáció között (p=0,005; r=-0,277), 
a BMI emelkedésével csökkent a szaturáció. 

Az egyes tesztekben elért eredmények szorosan kor-
reláltak egymással (II. táblázat). Azok az alanyok, akik 
jól teljesítettek egy tesztben, más tesztekben is jól sze-
repeltek.

MEGBESZÉLÉS

Az 55 év feletti magyar minta testösszetételét és egész-
séggel kapcsolatos 4ttségi állapotát vizsgálva megálla-
pítottuk, hogy a szociális gondozást igénylő alanyok 
állapota kedvezőtlen. A BMI alapján magas a túlsúlyo-
sak és elhízottak aránya mindhárom korcsoportban. 
A 4ttségi vizsgálatokat az elvárt szintekhez képest az 

4. ábra
A kézi szorítóerő eredményei korcsoportokra bontva
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II. táblázat
A tesztek eredményeinek korrelációs együtthatói

Kézi 
szorítóerő 

jobb

Kézi 
szorítóerő 

bal

Megtett 
távolság

Chair Stand Arm Curl
Chair Sit- 

and- Reach
Back Scratch

r=0,924 r=0,662 ** r=0,459** r=0,653** r=0,059 r=0,106 Kézi szorítóerő jobb

r=0,924 r=0,662 ** r=0,504** r=0,694** r=0,021 r=0,132 Kézi szorítóerő bal

r=0,662 ** r=0,662 ** r=0,832** r=0,714** r=0,344* r=0,558** Megtett távolság

r=0,459** r=0,504** r=0,832** r=0,767** r=0,375** r=0,527** Chair Stand

r=0,653** r=0,694** r=0,714** r=0,767** r=0,263 r=0,352* Arm Curl

r=0,059 r=0,021 r=0,344* r=0,375** r=0,263 r=0,474** Chair Sit- and-Reach

r=0,106 r=0,132 r=0,558** r=0,527** r=0,352* r=0,474** Back scratch
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alanyok gyengén teljesítették. Kardiorespiratórikus 
állóképesség tekintetében nem érték el az életkoruk 
alapján elvárható referencia értékeket [18]. Az erőálló-
képességet és az ízületi mozgékonyságot elemezve el-
mondható, hogy a 75 éves kort elérve mintánkban nagy-
mértékű a hanyatlás, mely jelentős funkcióbeli rom-
lást eredményezhet a hétköznapokban. Az életkor emel-
kedésével csökkent a BMI és a 4zikai tesztekben nyúj-
tott teljesítmény egyaránt, mely utal a jelentős szarko-
péniára.

Testtömeg-index

A mintában kiemelkedően magas volt a túlsúlyosak 
aránya. Az idősek 77,8%-a rendelkezett 24,9 kg/m2-
nél magasabb BMI-vel, míg Sánchez-García és mun-
katársai mexikói lakossági mintájában a 60 év feletti 
vizsgált személyek 62,3%-ban volt jelen a magas test-
tömeg-index [8]. 2006-ban a magyar 45-65 év közötti 
populáció átlagos BMI értéke 26,2±6,48 kg/m2 volt, 
mely közel áll az általunk kapott értékekhez [25].

Szenior Fitnesz Teszt

Jones és Rikli a Szenior Fitnesz teszt megalkotói, re-
ferenciaértékeket határoztak meg a tesztekhez, hétezer 
60 év feletti Egyesült Államokbeli személy felmérésé-
vel [18]. A Chair Stand teszt eredményeiben az 1. és 
a 2. csoport elérte az általuk meghatározott szintet, míg 
a legidősebb korosztály (3. csoport) már elmaradt tő-
le, igaz ők valamivel idősebbek voltak a referencia min-
tánál is. Toraman és Ayceman vizsgálati személyeit 
[26] az annak életkorban megfelelő 3. csoporttal ösz-
szehasonlítva látható, hogy alanyaink rosszabb telje-
sítményt nyújtottak. Itt az idősek átlagosan 10,6±2 db 
ülésből felállást hajtottak végre, míg mintánkban ugyan-
ez a korosztály átlagosan kettővel kevesebbet (8,11± 
4,32 db).

Mivel az Arm Curl tesztet nem az eredeti Jones és 
Rikli által meghatározott módon mértük [18], mert 
alanyaink rosszabb 4zikai állapotának megfelelően 0,5 
kg-os súlyokat használtunk, ezért eredményeinket nem 
tudjuk hitelesen összehasonlítani más kutatások ered-
ményeivel. Jones és Rikli abszolút értékeit véve alapul 
azonban látható, hogy a 3. csoport eredményei a köny-
nyítés ellenére is a referenciatartományba esnének.

A Chair Sit-and-Reach tesztben az 1. és a 2. csoport 
átlagos teljesítménye is a meghatározott referencia tar-
tományba esett, a 3. csoporté viszont már nem. 

A Törökországban végzett kutatás eredményeihez 
képest (-21,1 cm) azonban jobban teljesítettek alanya-
ink (-8,52±12,46 cm) [26].

A Back Scratch tesztben az 1. és a 2. csoport elérte 
a Jones és Rikli által meghatározott referenciaértéket, 
a 3. csoport ezzel szemben elmaradt tőle. A Toraman 
és Ayceman által végzett kutatás során a 75 év feletti 
korosztály -20,6 cm-t ért el. Ez hasonlóságot mutat az 
általunk vizsgált 3. csoport értékeivel (II. táblázat) [26]. 

A 6 perces gyalogló tesztben az alanyok szinte vala-
mennyien gyengén teljesítettek. A vizsgálati személyek 
közül összesen 2 fő érte el, illetve haladta meg az elvárt 
szintet (2,25 %), tehát a vizsgálati személyek nem ren-
delkeztek az életkoruk alapján elvárható kardiorespi-
ratórikus állóképességgel. Baán és munkacsoportja ku-
tatásukban rendszeres rekreációs jellegű 4zikai aktivi-
tást végző nőket vizsgált (52,006±5,84 év) [27]. Ezen 
vizsgálati személyek túllépték a korra, nemre, testtö-
megre számított várható értéket és a saját mintánknál 
is lényegesen jobban teljesítettek (592,75±65,18 m). 
Bár a minta 4atalabb korosztály volt, mint alanyaink, 
mégis jól látható, hogy rendszeres 4zikai aktivitással 
szinten tartható a kardiorespiratórikus állóképesség. 
A 2012-es KSH adatok szerint Magyarországon közel 
26000 ember halálát okozza valamilyen szívbetegség, 
és 7000 ember halálát okozza szívinfarktus [28]. 2007-
es adatok alapján a 60 év feletti korosztálynál legna-
gyobb arányban valamilyen keringési rendszert érintő 
betegség a legfőbb halálok. A fér4aknál kétszer, a nők-
nél háromszor gyakrabban fordul elő, mint a második 
helyen álló daganatos megbetegedések [29]. A rossz 4-
zikai állapot és teljesítmény tehát oka, de következmé-
nye is lehet a nagyszámban előforduló szív-érrendsze-
ri betegségeknek.

Troosters és munkatársai 50-85 évesek körében át-
lagosan 631±93 m megtett távot regisztráltak a 6 per-
ces gyalogló tesztben [30], mely meghaladja az álta-
lunk mért leg4atalabb csoport (55–65 év) eredménye-
it is. Skóciában szociális otthonban élő idősekkel vé-
gezték el a tesztet, itt átlagosan 603±178 m tettek meg 
az alanyok [31]. Ebben az esetben a szórás ugyan nagy, 
de az eredmények ezzel együtt is legkevesebb 150 m-rel 
jobbak lettek az általunk mérteknél. Egy 2011-es por-
tugál kutatásban 60–83 év közötti alanyokat (68±5,5 
év) vizsgálva az átlagos eredmények, fér4ak és nők 
esetében egyaránt meghaladták az elvárt szintet (549,6 
±87,9 m) [32].

Magyarországon a kardiovaszkuláris megbetegedé-
sekből származó halálozás igen magas. A WHO mor-
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talitási statisztikái szerint a magyar 60 év feletti popu-
láció 55,5%-ának (56100) halálát okozzák szívérrend-
szeri betegségek. Portugáliában 39,3%, az Egyesült Ki-
rályságban 35,7% ezen betegségcsoportból származó 
halálozás ebben a korosztályban [33]. A fent említett 
országokban, ahol az idősek jobban teljesítették az ál-
lóképességi tesztet, alacsonyabb a kardiovaszkuláris 
megbetegedések okozta mortalitás aránya is.

Kézi szorítóerő

Alanyaink kézi szorítóerejét nemzetközi irodalmi 
adatokkal összehasonlítva különböző eredményeket 
láthatunk. Wanderley és munkatársai (2011) 68±5,5 
év átlag életkorú alanyokat vizsgálva 28,2±8,8 kg szo-
rító- erőt regisztráltak, mely meghaladta a mintánk 2. 
csoportjában mért eredményeket [32]. Egy 2012-es 
kutatásban idős klub tagjait vizsgálták (74,3 év). A mé-
rések szintén igazolják, hogy az idősek egyre rosszab-
bul teljesítenek életkoruk növekedésével. Eredménye-
ik (21,7 kg) az általunk vizsgált 2. csoport eredménye-
ihez állnak közelebb, az azonos korcsoport (3. cso-
port) eredményei tehát lényegesen rosszabbak, mint 
amit Abizanda és kutatócsoportja regisztrált [23].

A kézi szorítóerőből következtethetünk a test teljes 
izomerejére. Az általános izomerő vizsgálata kifejezet-
ten fontos az idősek körében, mivel a mindennapi te-
vékenységek elvégzése az izomzat aktuális állapotától 
is függ. Füzesi és munkacsoportja a 4zikai funkció te-
kintetében a kor előrehaladtával folyamatos romlást 
4gyelt meg, mely a várható regresszió szintjénél na-
gyobb mértékű [6], aminek hátterében a mozgatószerv-
rendszer hanyatlása állhat. Tinetti és kollégái az izom-
erő csökkenésével fokozott kockázatot 4gyeltek meg 
az esések bekövetkeztére, melyet tovább növelt a moz-
gásszervi betegségek jelenléte, illetve a gyógyszerhasz-
nálat is [34].

KÖVETKEZTETÉS

A vizsgált személyek testösszetétele kedvezőtlen, 
magas a túlsúlyosak és elhízottak előfordulási aránya. 
A 4zikai teljesítményt vizsgálva látható, hogy az alsó 
végtag erőállóképessége, illetve az ízületi mozgékony-
ság a 75 éves kor eléréséig még nem mutat lemaradást 
a referenciaértékekhez képest, azonban ezt követően 
nagymértékben romlásnak indul. A kardiorespiratóri-
kus állóképesség, valamint a maximális izomerő tekin-

tetében már a 4atalabb csoportoknál is csökkent érté-
kek 4gyelhetőek meg, mely az életkor növekedésével 
megmarad, illetve fokozódik.

Az előnytelen testösszetétel, a gyenge 4zikai állapot 
és a kedvezőtlen magyar egészségi mutatók között pár-
huzam vonható. A rossz 4ttségi állapot fontos előrejel-
zője az egészségi állapotnak. Rendszeres 4zikai aktivi-
tással csökkenteni lehetne a regresszió mértékét és az 
egészségügyi kiadásokra fordított költségeket egyaránt. 
2009-es adatok alapján a magyar felnőtt lakosság 49,7%-a 
nem végez intenzív testmozgást, 33,4 % mérsékelt ak-
tivitást sem, 21% pedig még napi 10 percet sem gyalo-
gol [35]. A 2009-es Eurobarometer alapján a magya-
rok 13%-a végez valamilyen rendszerességgel 4zikai 
aktivitást. Ezzel szemben azokban az országokban, 
ahol a szívérrendszeri betegségek előfordulási aránya ala-
csonyabb, mint hazánkban, a lakosság nagyobb arány-
ban végez rendszeres, értékelhető testmozgást. Por- 
tugáliában 33%, az Egyesült Királyságban 46% ez az 
arány [36]. A folyamatos testedzés időskorban is pozi-
tív hatással van a különböző szervrendszerek műkö-
désére. Érdemes lenne nagyobb hangsúlyt fektetni a test-
mozgásra, mint mindennapos tevékenységre csak úgy 
a szociális otthonokban, mint az otthonélő időseknél, 
ezzel elősegítve a 4zikai szerep megtartottságát és a mi-
nőségi életet. A WHO 4zikai aktivitásra vonatkozó 
ajánlása szerint 65 éves kor felett legalább heti 150 
perc közepes intenzitású aerob testmozgást, vagy 75 
perc intenzív edzést szükséges végezni az egészség 
megőrzéséhez, minimum 10 perces intervallumokban 
[37]. Vizsgálati eredményeink kiindulási pontot nyújt-
hatnak különböző intervenciós programok létrehozá-
sakor is. 
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Váczi Márk

Összefoglalás: Az öregedés neuromuszkuláris rendszerre gyakorolt hatása visszafordíthatatlan, viszont kés-
leltethető biológiai folyamat. Idős korban a vázizom erejének csökkenése a mozgásképesség elveszítésé-
hez vezethet, mely negatívan befolyásolja a normális életvitelt. Az úgynevezett időskori „törékenységi 
szindróma” negatív hatással van az egészségügyi mutatókra, és következésképpen az egész nemzetgazda-
ságra. Jelen tanulmányban az öregedéssel együtt járó szarkopénia következményei és *ziológiai mecha-
nizmusai kerülnek bemutatásra. A kutatók igazolták, hogy az ellenállással végrehajtott erőfejlesztő edzés-
programok bizonyulnak a leghatékonyabbnak a szarkopénia kezelésében, és ezek széles választéka lehető-
vé teszi azt, hogy a különböző izommechanikai paramétereket szelektíven fejlesszük.
Kulcsszavak: szarkopénia, atró*a, izomerő, öregedés 

Summary: The age-related change in the neuromuscular system is an irreversible but delayable biological 
process. Reduced skeletal muscle strength results in functional impairment and the inability to perform 
daily activities. The “frailty syndrome” negatively in}uences public health status parameters, thereby a6ect-
ing national economy as well. In the present review consequences and mechanisms of sarcopenia are dis-
cussed. There is a general consensus that resistance training is the most useful way in the treatment of 
sarcopenia, and a wide range of methodological approaches makes it possible to selectively target various 
muscle properties a6ected by aging.
Keywords: sarcopenia, atrophy, muscle strength, aging

Az időskori szarkopénia mechanizmusa és 
kezelési stratégiái

Mechanisms and treatment strategies of 
age-related sarcopenia

Pécsi Tudományegyetem, Sporttudományi és Testnevelési Intézet - 7624 Pécs, I[úság útja 6. – Tel.: (20) 297 6362 – Fax: (72) 501 519
E-mail: mvaczi@freemail.hu

AZ IDŐSKORI SZARKOPÉNIA 
MEGHATÁROZÁSA

A vázizmok megfelelő működése a mindennapi te-
vékenységünk, tehát az élet feltétele. Az öregedés szá-
mos 4ziológiai változást okoz az emberben, melyek kö-
zül az egyik legfenyegetőbb az időskori szarkopénia. 
A fogalom eredeti, görög szóból származó jelentése 
(sarcos=hús, penia=valaminek a hiánya) a vázizom tö-
megének csökkenését jelenti, mely az öregedés hatásá-
ra következik be, a fogalom a mai tudományos értel-
mezés szerint azonban az izom működésbeli de4citjét 
is jelenti. Ez utóbbi jelenséget, mely a teljes neruomusz-
kukáris rendszer csökkent működésére vonatkozik, 
dynapéniának és nevezzük. A neuromuszkuláris rend-
szer működésbeli hiányosságai az erőkifejtő képesség 
drasztikus hanyatlásában nyilvánulnak meg. Az erőt, 

mint 4zikális képességet sokféleképpen de4niálják at-
tól függően, hogy milyen tudományterületre alkal-
mazzák. Azonban a mechanikai értelemben vett new-
toni erő, melyet az izmok fejtenek ki a csontokra, nem 
különböztethető meg akkor sem, ha például disztro4-
ás betegeket vagy sportolókat jellemzünk. Ugyanis egy 
izomsorvadás esetén a székből való felállás ugyanak-
kora relatív erőkifejtést jelent, mint egy súlyemelőnek 
akár száz kilogrammnyi teher felemelése. Mindkettő 
a neuromuszkuláris rendszer akaratlagos produktu-
ma. Az időskori szarkopénia, mely független a külön-
böző betegségek által okozott izomtömeg- és funkció-
vesztéstől az utóbbi 30 évben intenzíven kutatott terü-
letté vált. Mintegy harminc mozgástudományi és ge-
rontológiai folyóirat és több ezer tudományos cikk fog-
lalkozik a témával, hiszen az időskori mozgásképesség 
elveszítésének, valamint az úgynevezett „törékenységi 
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szindrómának” (frailty syndrome) a késleltetése egész-
ségpolitikai, és ez által nemzetgazdasági ügy.

Szarkopénia alatt korábban az egészséges öregedés-
sel járó zsírmentes testtömeg csökkenését értették [1]. 
Később kvantitatív meghatározásokra is sor került: Ba- 
umgartner és mtsai [2] például a szarkopénia megha-
tározásához a relatív izomtömeg mérését vette alapult, 
melyet az abszolút izomtömeg és a testmagasság négy-
zetének hányadosával jellemzett. Néhány évvel később 
Janssen [3] meghatározta, hogy szarkopénia akkor áll 
fenn, ha a teljes izomtömeg és a testtömeg hányadosa 
legalább egy szórásnyi értékkel elmarad a 4atal refe-
rencia értéktől. Bár a szarkopénia kifejezés elsősorban 
az öregedéssel járó 4ziológiai változásokra vonatkozik, 
egyes szerzők kifogásolják ezt az elkülönített haszná-
latot, ugyanis egyes 4atal embereknél is meg4gyelhető 
jelentős erőde4cit. Ihász és munkatársai nagy elemszá-
mon mutatta be, hogy a vizsgáltak izomtömegének 
korcsoportonkénti átlagai már 30 éves kortól csökken-
nek (2–5 kg), nemtől függetlenül [4]. A nemzetközi szak-
irodalomban tehát a szarkopénia de4niálása még nem 
egységes.

A szarkopénia okait és következményeit számos (mo-
lekuláris, sejt, szövet és funkcionális) szinten vizsgál-
ják, és ezeknek a faktoroknak a száma szinte végtelen. 
Maguk a molekuláris, valamint sejt- és szöveti módo-
sulások a 4zikai képességek erő-, állóképesség- és se-
bességspeci4kus de4citjét eredményezik, melyek köz-
vetlenül befolyásolják az egyén életviteléhez szükséges 

alapvető funkcionális kapacitást (1. ábra). A mozgás-
képesség csökkenése miatt a normális hétköznapi cse-
lekvések jelentős fáradást okoznak, amelyhez jelentős 
motivációvesztés, valamint sérülésektől, balesetektől 
való félelem is párosulhat. Mindez tovább csökkenti 
a 4zikai aktivitást, mely újabb szarkopénikus folyama-
tokat indít be, és a körforgás folytatódik.

AZ IZOMERŐVESZTÉS KOMPONENSEI

A mai tudományos meghatározás szerint tehát az 
időskori szarkopénia izomtömeg-vesztést és funkcio-
nális de4citet is jelent. A vázizmok felelősek a passzív 
mozgatórendszer működtetéséért, és az izmok erejé-
nek csökkenésével nemcsak a külső ellenállás legyőzé-
se, hanem a saját testtömeg mozgatása, hordozása (szék-
ből felállás, lépcsőn haladás felfelé stb.) is gondot okoz 
[5]. Az izomerő elveszítése az alapvető életviteli funk-
ciók kivitelezését akadályozza meg az időseknél (im-
mobilitás), mely mástól való függőséget és a gondozás 
szükségességét jelenti.

Az emberi izomerő-maximum kvantitatív mérésére 
számos lehetőség adott. Kezdetben a szorítóerő méré-
sével követték nyomon az öregedési folyamatokat, mely 
a mai napig alkalmazott módszer, hiszen a szorítóerő 
mértéke korrelál a teljes test izomerejével. Az alacsony 
szorítóerő előrejelzi a mozgásképesség elveszítését, a kór-
házi kezelések közeledését és a mortalitást [6]. Maxi-

Maximális er  
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1. ábra
Az öregedéssel járó szarkopénia mechanizmusa és annak következményei

A nyilak növekedési, illetve csökkenési tendenciát jelképeznek.
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mális erőkifejtés alatt a neuromuszkuláris rendszer azon 
képességét értjük, mely a lehető legtöbb motoros egy-
ség egyidejű, szinkronizált bekapcsolását teszi lehető-
vé. A maximális erő legalább ugyanakkora, vagy na-
gyobb ütemben csökken az életkor előrehaladásával, 
mint az izom keresztmetszete [7, 8]. Egyesek szerint, 
míg a fér4aknál már 20 éves kor után elkezdődik az 
izometriás erő csökkenése, nőknél ez csak a 40 éves 
kor környékén tapasztalható [9].

A számítógép vezérlésű dinamometriai mérések már 
lehetővé tették, hogy az egyszerű klinikai tesztek mel-
lett kvantitatív módon az erőkifejtés kvalitatív kompo-
nenseit (gyorserő, robbanékonyerő, mechanikai telje-
sítmény, excentrikus erő stb.) is vizsgálhassák idős kor-
ban. A dinamométerrel végrehajtott vizsgálatoknál el-
sősorban az izokinetikus (állandó szögsebességgel vég-
rehajtott) kontrakciókat vizsgálták. A legtöbb dina-
mometriai vizsgálat a térdfeszítő izmokra irányult, és 
a térdfeszítők által kifejtett forgatónyomaték csökke-
nése idős korban előrejelzi a mozgásképesség elveszí-
tését és a mortalitást [10, 11].

Érdekes, hogy idős korban az excentrikus (fékező) 
erőkifejtés viszonylag megtartott [12, 13]. Az excentri-
kus kontrakciónak olyan mozgásoknál van szerepe, mint 
például a lejtőn, vagy a lépcsőn lefelé történő közleke-
dés. Ez a kontrakció sajátos idegrendszeri vezérlésű, és 
az erőkifejtés jelentős része nem a kontraktilis, hanem 
a passzív, elasztikus izomelemeknek köszönhető [14]. 
És mivel az öregedő izomban jelentős a kötőszövet vas-
tagodása, így a kontraktilis elemek erőde4citjét kom-
penzálhatja az elasztikus elemek passzív feszülése [13].

A dinamométeren végzett izokinetikus kontrakciók-
kal elkülöníthető az izom lassú és gyors működése köz-
ben mért de4cit, vagyis ez egy indirekt módszer a gyors 
és lassú izomrostok vizsgálatára. A kutatásokban a se-
bességspeci4kus kontrakciókkal végzett vizsgálatok egy- 
értelműen igazolják, hogy nagyobb sebességű kont-
rakcióknál a 4atalokéhoz képest nagyobb a forgató-
nyomaték csökkenése, mint kisebb sebességű kont-
rakcióknál [15], vagyis az időseknél jelentős a gyors- 
erővesztés. Az erő-sebesség összefüggés görbe (Hill- 
görbe) balra tolódik el az életkor előrehaladásával, iga-
zolva a II-es típusú izomrostok atro4zációját, vagy akár 
elveszítését [15–17]. Ráadásul az izom mechanikai tel-
jesítményét e két paraméter szorzata adja, vagyis a tel-
jesítmény hatványozottan csökken a maximális erő és 
a kontraktilitási sebesség csökkenéséhez képest [18, 
19]. Ez pedig azt jelenti, hogy ugyanakkora erőkifej-
tést jóval kisebb sebességgel képesek produkálni az 

idősek. A II-es típusú rostok szelektív szarkopéniája 
nemcsak a gyorserő, hanem ez explozív, vagy robba-
nékonyerő csökkenését is okozza [20]. A robbanékony- 
erő-kifejtő képesség alatt az izomnak azt a tulajdonsá-
gát értjük, amelynél nyugalmi helyzetből hirtelen, rö-
vid idő alatt képes nagy erőt kifejteni (erőkifejtés me-
redeksége).

A szarkopénikus folyamatok az öregedő izom fára-
dását is érintik. A fáradás a 4zikai aktivitás által oko-
zott akut izomerő és teljesítmény csökkenését jelenti. 
Meg4gyelték, hogy a 4atalokhoz képest a fáradás mér-
téke különbözhet eltérő feladatoknál. Míg hosszantar-
tó izometriás erőkifejtés közben fáradás rezisztencia je-
lentkezett az időseknél, a dinamikus feladatok jelentő-
sebb mértékben okoznak fáradást [21]. Nagy sebes-
ségű, fáradást okozó kontrakciók esetében az izom me-
chanikai teljesítményének csökkenése is nagyobb idő-
seknél, mint 4ataloknál [22]. Ezek az eredmények köz-
vetve is alátámasztják azt a tényt, hogy az öregedő 
izomban nagyobb ütemben történik a gyors izomros-
tok elveszítése.

A vázizmok izolált, laboratóriumi erőmérésekor ka-
pott értékei összefüggnek a funkcionális tesztek ered-
ményeivel. Egy reprezentatív kutatásban 75 éveseknél 
igazolták, hogy a törzs, valamint a végtagok proximá-
lis és disztális izmainak gyengesége korrelál olyan ké-
pességekkel, mint lépcsőzés, öltözködés, mosakodás, 
közlekedés stb. [23]. A járás, mint létfenntartáshoz szük-
séges funkcionális képesség szintén a vázizmok erejé-
nek csökkenése miatt hanyatlik. A járássebesség csök-
kenése szigni4kánsan előrejelzi az öregedéssel járó kö-
zeledő immobilitást [24]. Alacsony járási sebességgel 
rendelkező időseknél igen magas lehet az esési rizikó-
faktor. Kutatók szerint a 0,8 m/s alatti járássebesség 
kritikusnak számít [24], ugyanakkor 0,1 m/s javulás 
jelentősen késlelteti a törékenység szindróma kialaku-
lását, és csökkenti a mortalitást [25].

A természetes mozgások, mint a járás, a futás és az 
ugrások az izomműködés excentrikus és koncentrikus 
(fékező és legyőző) fázisainak folyamatos ismétlődését 
tartalmazzák. Az izomműködésnek ezt a funkcionális 
jellemzőjét nyújtásos-rövidüléses ciklusnak nevezzük. 
Az izom nyújtásos-rövidüléses ciklusában a megfelelő 
neuromechanikai szabályozás hiányában jelentősen csök-
ken az izom mechanikai hatásfoka. Ez azt jelenti, hogy 
a ciklikus mozgásoknál, mint például a járás, az ex-
centrikus fázis (talajfogás) során kevesebb elasztikus 
energia tárolódik az izomban, mely a koncentrikus (el-
rugaszkodás) fázisában szabadulna fel. A vizsgálatok 
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ellentmondásosak azzal kapcsolatban, hogy a nyújtá-
sos-rövidüléses ciklusra hogyan hat az öregedés. A di-
namométerrel szimulált ciklus paraméterei ugyanis 
nem mutattak eltérést a 4atalokéhoz képest [26], a füg-
gőleges felugrás kinematikai vizsgálataiban azonban azt 
tapasztalták a kutatók, hogy a plantár¯exorok elaszti-
kus energia-tárolási képessége kisebb az időseknél [27, 
28]. Azt is igazolták, hogy a (gyors) nyújtásos rövidü-
léses ciklusban a koncentrikus fázisban mutatkozó 
erőde4cit az izom kontraktilitási sebességének csök-
kenése miatt következik be [29, 30].

A fenti irodalmi munkák alapján elmondható tehát, 
hogy a neuromuszkuláris rendszerben az öregedés mi-
att bekövetkező erőkifejtési de4cit több komponens-
ből tevődik össze. Ezek közül az izom összehúzódási 
sebessége a legsúlyosabban érintett faktor. Az erőkifej-
tő képesség és az izom kontraktilitási sebességének csök-
kenése együttesen funkcionális de4citet, immobilitást, 
valamint baleseti/esési rizikófaktorok kialakulását okozzák.

A SZARKOPÉNIA KIALAKULÁSÁNAK 
MECHANIZMUSAI

A maximális akaratlagos erőkifejtő képesség első-
sorban az izomkeresztmetszet csökkenése miatt ha-
nyatlik. 18 és 80 éves kor között az izomtömeg 8–49%-
kal csökkenhet, attól függően, hogy melyik izmot vizs-
gálják [31, 32]. Érdekes, hogy mind a fér4aknál, mind 
pedig a nőknél az izomvesztés nagyobb ütemben megy 
végbe az alsó végtagokban, mint a felsőtestben, melyet 
a kutatók nem tudnak megmagyarázni [3]. Valószínű-
síthető azonban, hogy a 4zikai inaktivitásnak köszön-
hető az alsó végtagok izomtömegének nagyfokú csök-
kenése. Míg ugyanis a felsőtest terhelése egy élet során 
nem változik, az alsó végtagok antigravitációs izmai-
nak terhelése fokozatosan csökken az ülő életmód ki-
alakulásával. Mitchell és mtsai [33] a legutóbbi ötven 
év gerontológiai tanulmányait összefoglalva megálla-
pították, hogy a fér4ak 4,7%, a nők pedig 3,7% izom-
tömeget veszítenek el évtizedenként. Bár az izomtö-
meg mintegy négy évtizeden keresztül megtartható 
[34], a harmadik évtizedben a testzsír tömegének nö-
vekedése miatt jelentősen csökken a relatív izomtö-
meg [3], és ez a folyamat akár a nyolcadik évtizedig is 
eltarthat, amikor már nagyon magas az abszolút izom-
tömeg csökkenése [35]. A relatív izomerő csökkenése 
a test hordozását nehezíti meg, és ennek következté-
ben csökken a napi 4zikai aktivitás.

Az öregedő izom sorvadásának egyik legfontosabb 
karakterisztikuma az izomrostok számának (hipoplázia) 
és keresztmetszetének (atró4a) csökkenése. Az aktuá-
lis izomerő kifejtésében mindkét paraméter szerepet 
játszik, hiszen a kettő együttesen határozza meg a kont-
raktilis fehérjék között kialakuló kereszthidak számát. 
Az izomrostok száma az ember érési periódusának vé-
gétől kb. 50 éves korig nem változik, majd az öregedés-
sel folyamatosan csökken. 50 és 80 éves kor között a vas-
tus medialis izomban 50%-os rostszám csökkenést be-
csültek [36]. Mivel a felnőtt izomban rosthasadást (hi-
perplázia) csak nagyon ritka esetben lehet elérni edzés-
sel, ezért a rostok számának a megtartása tekinthető az 
egyik célnak a szarkopénia késleltetésében. A rostok 
keresztmetszete már lényegesen befolyásolható, ez a pa-
raméter ugyanis könnyen reagál inaktivitásra, vagy el-
lenkező esetben az izom edzésére. A 4zikai aktivitás 
mértéke szoros összefüggést mutat az izomrostok ke-
resztmetszetével, és keresztmetszet a kutatók által ki-
fejlesztett erőedzés programoknak köszönhetően idős 
korban nemcsak hogy fenntartható, hanem jelentősen 
növelhető [37].

Az izom atro4zációja mellett további problémát je-
lent az, hogy az öregedés alatt a II-es típusú, vagyis 
a gyors rángású és nagy erejű izomrostok számának és 
méretének csökkenése nagyobb mértékű, mint az I-es, 
lassú típusúé [38]. 60–65 éves emberekben az I-es ros-
tok keresztmetszeti területe 23%-kal kevesebb, a II-es 
rostoké pedig 42%-kal kevesebb volt, mint 20–29 éves 
4ataloknál [39]. 85 éven felül már 57%-kal kisebb II-es 
izomrost területet mértek 25 éves 4atalokéhoz képest 
[40]. Ez a kontrahálódó izmokban jelentős sebesség-
vesztést eredményez, mely az akaratlagos mozgások le-
lassulását okozza. A II-es típusú rostszarkopénia az 
időskori esésekből származó balesetek egyik okának 
tekinthető, a végtagok gyors megmozdítása és az erő-
kifejtés gyorsasága váratlan szituációkban ugyanis eze-
ken a rostokon múlik.

Az öregedő izomzat rostszám-csökkenésének ma-
gyarázatához elengedhetetlenek voltak azok az állatkí-
sérletek, melyekben igazolták, hogy egyes izomrostok 
denerválódnak és elhalnak [41], ráadásul komplett mo-
toros egységek tűnnek el [42]. A motoros egységek 
számának csökkenését emberi izomzatban is igazolták 
indirekt módon [43]. Míg a hatodik évtizedig jelentősen 
nem változik a motoros egységek száma, 60 és 80 év 
között akár 50–60%-kal is csökkenhet [44], és a csök-
kenés mértéke átlagosan 3%/év [45]. A motoros egy-
ségek számának csökkenése nem csupán az erőkifej-
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tésben jelent de4citet, hanem a mozgáskoordináció-
ban is, hiszen ugyanazon izomhoz tartozó motoros 
egységek számának csökkenésével a mozgások 4no-
mabb szabályozása korlátozódik. Idősebb patkányok 
izomzatában elsősorban a gyors motoros egységek el-
vesztését igazolták, ráadásul egyes (denerváltan ma-
radt) gyors rostokat lassú motoros egységek neuronjai 
idegeztek be újra [46]. És mivel a rost típusát az általa 
beidegző neuron határozza meg, ezért ezek a rostok 
lassú típusúvá alakultak át. Így az épen maradt (lassú) 
motoros egységekhez tartozó rostok száma átlagosan 
nő, ami további koordinációromlást eredményez.

Az izom az öregedés alatt jelentős szerkezeti válto-
zásokon is keresztülmegy. A szerkezeti változások alatt 
az izomrostok és szarkomerek elrendeződését értjük, 
melyek közvetlenül befolyásolják az izom hossz-feszü-
lés és erő-sebesség összefüggéseit [47]. Míg az izomerő- 
kifejtésért a szarkomerek párhuzamos elrendeződése 
felel, addig a kontrakció sebességért a szarkomerek so-
ros elhelyezkedése. Narici és mtsai [47] megállapítot-
ták, hogy mind a fasciculák hossza, mind pedig a tol-
lazottság szöge (a rostok és a hozzájuk kapcsolódó ín 
által bezárt szög) csökken az öregedő izomban. Míg az 
előbbi a sorbakapcsolt szarkomerek számának, és ez 
által a kontrakció sebességének csökkenését sugallja, 
a kisebb tollazottsági szög rostszám-csökkenésre utal-
hat. A tollazott izomban a tollazottság szögének a csök-
kenésével kisebb lesz az izom funkcionális (rostokra 
merőlegesen mért) keresztmetszete, amely a maximá-
lis erőkifejtésben okoz de4citet. Mivel e két tényező 
(kontraktilis sebesség és kontraktilis erő) szorzata ad-
ja az izom mechanikai teljesítményt, ezért az idősek 
nagyobb erőt csak lassan képesek kifejteni. Ez akkor 
jelent problémát, ha közlekedés közben megbotlás, el-
csúszás esetében a végtagokat gyorsan kell megmozdí-
tani, és a rá eső testtömeget megfékezni. Az egyen-
súlyvesztés következtében az alsó végtagok szokatlan 
módon terhelődnek, és ez izomsérülést, vagy a gyen-
geség miatt az esés bekövetkezését eredményezi.

Az öregedéssel együtt járó kedvezőtlen morfológiai 
változásokhoz tartozik az izom kötőszöveti részeinek, 
valamint az intramuszkuláris zsírszövet gyarapodása 
is [48, 49]. Az egyszerűbb kvantitatív izomkeresztmet-
szet mérésekkel gyakran hibázhatnak, ugyanis nem min-
dig különítik el az izom kontraktilis és passzív struktú-
ráit, mely paraméterek aránya befolyásolja a relatív erő-
kifejtést. Időseknél a passzív, nem kontraktilis izomré-
szek területe akár 2,5-szer nagyobb lehet, mint 4ata-
loknál [50]. A felhalmozódott intramuszkuláris zsír-

szövet a viszkerális zsírszövet gyarapodásával együtte-
sen obezitáshoz vezethet, amely köztudottan a meta-
bolikus szindróma előzménye [51, 52].

A vázizom atro4zációs folyamatáért a lelassult fehér-
jeszintézis, ez utóbbiért pedig a megváltozott anaboli-
kus környezet tehető felelőssé [53]. Idős korban jelen-
tősen csökken a vérszérum androgén hormonjainak 
szintje, mint például az IGF1, GH és tesztoszteron [54–
56]. Az izomtömeg csökkenését a kutatók azzal is in-
dokolják, hogy a mikrosérülést szenvedett rostok nem 
regenerálódnak tökéletesen, így egyes rostok akár el is 
halhatnak, mely a szatellit sejtek csökkent aktivitásának 
köszönhető [57]. A szatellit sejtek működését, és az 
izom növekedését egyesek szerint a myostatin fehérje 
gátolja, a myostatin tehát rendkívül fontos szabályozó 
szerepet tölt be [58]. Myostatin KO állatoknál a myos-
tatin hiánya serkenti a myoblastok proliferációját, a mio- 
4brillumok vastagodását, sőt hiperpláziát (rostszám-
gyarapodást) is okoz [59, 60]. A myostatin mennyisé-
ge összefügg az idős emberek erőkifejtő képességével 
[61], ráadásul az erőedzés által okozott hipertró4a mér-
téke is nagyobb akkor, ha alacsonyabb a myostatin 
szint [62]. Az izom alulterhelése (4zikai inaktivitás) 
pedig jelentősen növeli a myostatin mennyiségét [63].

Idős korban a maximális akaratlagos erőkifejő ké-
pesség csökkenésének neuro4ziológiai okai is vannak. 
Az erőkifejtés idegrendszeri komponensei közé tar-
toznak a motoneuronok tüzelési sajátosságai (akciós 
potenciálok frekvenciája és amplitúdója), a motoros 
egységek egyidejű kihasználásának mértéke (motoros 
egység szinkronizáció), az ingerületvezetési sebesség, 
vagy a periférián zajló excitációs-kontrakciós folya-
matok. Neuromuszkuláris aktivitás alatt azt értjük, 
amikor a központi idegrendszer ingerlésével a váziz-
mok erőt fejtenek ki, és ezt a tulajdonságot elek- 
tromyográ4ával (EMG) vizsgálják. Az EMG mérések 
egyértelműen mutatják, hogy az életkor hatással van 
a neuro4ziológiai változásokra [64, 65]. Az öregedés 
hatására csökken az EMG aktivitás, különösen a gyors 
kontrakciók esetében. Hirtelen erőkifejtéskor kisebb 
az EMG amplitúdója [66] és kifejlődésének meredek-
sége [67], valamint kisebb a motoros egységek tüzelé-
si frekvenciája [68]. Mindez funkcionális de4citet okoz 
olyan feladatokban, ahol nagy sebességű izomműkö-
dést kell produkálni, mint például a proprioceptív sza-
bályozás az egyensúly megtartásakor [69]. A csökkent 
EMG aktivitás a kutatók szerint inkább az inaktív élet-
módnak, mintsem az öregedésnek tulajdonítható. Clark 
és mtsai [65] ugyanis egy egészséges középkorú, egész-
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séges időskorú, valamint egy mozgásban korlátolt idős- 
korú csoportot hasonlított össze, és az immobilis idő-
sek EMG aktivitása kisebb volt, mint bármelyik másik 
csoporté.

A SZARKOPÉNIA MEGELŐZÉSI ÉS KEZELÉSI 
STRATÉGIÁI

A gerontológusokat és a terapeutákat régóta foglal-
koztatja az, hogy a mozgatórendszer öregedése miatt 
bekövetkező mozgásképesség elvesztése hogyan lassít-
ható, a mozgásképesség elvesztése ugyanis jelentősen 
kihat az egyén életvitelére és környezetére. A mobilitás 
megőrzésére célzott hormonális kezelések csak legvég-
ső esetben indikáltak, és egyébként is az anabolikus 
hormonterápiák csak enyhe növekedést eredményez-
nek az erőkifejtő képességben [70, 71]. Ma már általá-
nossá elfogadottá vált az a konszenzus, mely szerint 
a 4zikai aktivitás, és elsősorban erőfejlesztő edzés, a leg-
alkalmasabb a szarkopénia kezelésére és megelőzésére.

Annak ellenére, hogy az idős emberek intenzív erő-
fejlesztésével kapcsolatos kutatások már mintegy 40 
éve léteznek, és annak jótékony hatásáról számolnak 
be a kutatók, az orvosok és gyógytornászok körében 
még mindig gyakori a kételkedés ezeknek a gyakorla-
toknak a biztonságával kapcsolatban. A kutatásokban 
jelentős áttörést jelentettek az olyan edzéstanulmá-
nyok, amelyek egyértelműen igazolták, hogy a nagy 
intenzitású (a maximális erőkifejtő képesség 80%-ával 
végrehajtott) súlyzós erősítő edzés biztonságos és nagy-
arányú erőnövekedést és funkcionális javulást ered-
ményez időseknél [72, 73]. Önmagában már az állóké-
pességi edzés jelentős változást eredményezhet az izom- 
erőben és bizonyos funkcionális paraméterekben, mint 
a járássebesség [74, 75]. Amikor azonban egy 18 hétig 
tartó intenzív erőfejlesztő és állóképesség-fejlesztő prog-
ramot hasonlítottak össze 76–78 éves nőknél, az erő-
edzés jelentősen növelte az izomkeresztmetszetet, az 
izomerőt, és ráadásul csökkentette az intramuszku- 
láris zsírszövetet, míg az állóképességi edzés nem ho-
zott jelentős változást [46]. A hagyományos erőfejlesz-
tő edzésprogramokban a kutatók szabadsúlyokat és 
erőfejlesztő gépeket alkalmaznak időseknél az edzé-
sintenzitás növelésére, 4atal sportolókhoz hasonlóan. 
Igazolták, hogy a nagyobb intenzitású edzés jobban 
kedvez az izomtömeg gyarapodásának: a maximális 
erőkifejtő képességhez képest legalább 70 százalékos 
ellenállást szükséges alkalmazni [76]. Az egyik össze-

foglaló cikk szerint az erőnövekedés mértéke igen 
nagy variabilitást mutathat (0–112%), mely nem min-
dig függ össze az edzésterhelési összetevők variálásá-
val, vagy az edzésprogram időtartamával (9–52 hét) 
[77]. A tanulmányokban egységesen heti három, vagy 
ritkább esetben két edzés elvégzéséről számolnak be 
a kutatók. Az egyik tanulmányban 80%-os ellenállás 
esetében nagyon gyenge állapotban lévő időseknél akár 
250%-os erőnövekedés is bekövetkezhet a térdfeszítő 
izmokban, mindössze 10 hét alatt [78]. Az erőnöveke-
déshez képest az izom hipertro4zációja több esetben 
is elmaradhat. Egy 26 hétig tartó erőfejlesztő program 
után például nem változott az izom keresztmetszete, 
ugyanakkor 58%-os erőnövekedést mértek [79]. Ezzel 
szemben egy 12 hetes program hasonló életkorúaknál 
jelentősen növelte az I-es típusú izomrostok kereszt-
metszetét [80]. Ez azt igazolja, hogy az erőfejlesztő prog-
ramok közben neurális adaptáció (javuló intramusz-
kuláris koordináció) lehet a felelős a maximális erő 
növekedéséért [81]. Az izomtömeg gyarapodást, és a ve-
le együtt járó erőnövekedést gyakran a megváltozott 
endokrin környezettel is magyarázzák. Az időseknél 
végzett erőedzés ugyanis jelentősen növeli a nyugalmi 
tesztoszteron szintet, illetve csökkenti a kortizol szin-
tet, javítva ez által az anabolikus/katabolikus mérleget 
[82].

A kutatók sokszor azzal szembesültek, hogy az erő-
fejlesztő programok az öregedő izomban nem mindig 
növelték a kontraktilitási sebességet. Mivel idős kor-
ban elsősorban a II-es típusú rostok szarkopéniája kö-
vetkezik be, ezért a tanulmányokban elkezdték alkal-
mazni a nagy sebességgel, úgynevezett explozív mó-
don végrehajtott erőedzés gyakorlatokat. Ezek az edzé-
sek sportolóknál jelentős izommechanikai teljesítmény-
növekedést okoznak az izomban, és ez az a képesség, 
melynek elveszítése idős korban fenyegethet, növelve 
az esési, baleseti rizikófaktorokat [83]. Fielding és mun-
katársai [84] összehasonlították a lassú és gyors kont-
rakciókkal végzett erőfejlesztés hatását, és azt tapasz-
talták, hogy 16 hét után a két edzés egyenlő mértékben 
növelte az alsó végtagok maximális erejét, viszont a gyor-
san végrehajtott edzés mintegy kétszer akkora mérték-
ben növelte a mechanikai teljesítményt, mint a lassú 
edzés. Mások azt is igazolták, hogy a nagy sebességgel 
végrehajtott, 12 hétig tartó edzés nemcsak a mechani-
kai teljesítményt, hanem egy másik fontos paramétert, 
az erőkifejtés meredekségét is növelte 51%-kal 80–89 
éveseknél. Az erőkifejtés meredekségének mérése az 
úgynevezett robbanékony (explozív) erő jellemzését 
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szolgálja, vagyis hogy milyen gyorsan vagyunk képe-
sek izomzatunk motoros egységeit bekapcsolni, mely-
nek hiánya szintén nagyon fontos baleseti rizikófaktor 
lehet idős korban. Míg a maximális erő növekedésé-
hez jelentősen hozzájárul az izom hipertro4zációja, ad-
dig a mechanikai teljesítmény és a robbanékony erő 
növekedésének elsősorban neurális adaptáció az oka 
[84]. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy a gyors 
kontrakciókkal végzett edzés a lassú izomrostok mel-
lett növeli a gyors izomrostok keresztmetszetét is [85], 
amely egyébként is kritikus szintre kerülhet idős kor-
ban.

Érdekes az a felfedezés, hogy egy erőfejlesztő gya-
korlat közben a természetes, egymást követő fékező és 
legyőző (excentrikus-koncentrikus) izomműködési mó-
dozatok közül az excentrikus fázis tehető felelőssé az 
izomtömeg növekedéséért, valamint az izommechani-
kai változásokat érintő adaptációs folyamatokért [86, 
87]. Az excentrikus fázisban az izom úgy végez mun-
kát, hogy közben megnyúlik, az eredése és tapadása kö-
zötti távolság növekszik. Az izom ilyen aktív állapot-
ban történő megnyújtása jelentős 4ziológiai változáso-
kat indukál. Az egyik tanulmány a hagyományos erő- 
fejlesztő gyakorlatokat lassú excentrikus és gyors kon-
centrikus végrehajtással ajánlja idős korban [37], nö-
velve ezzel az excentrikus időtartamot. Hortobágyi és 
DeVita [88] pedig úgy alkalmazta az excentrikus edzést, 
hogy a koncentrikusan kifejtett lehető legnagyobb el-
lenálláshoz képest nagyobb (100% fölötti) ellenállást 
alkalmazott (túlterhelt excentrikus edzés), melyet ter-
mészetesen a vizsgálati személyek csak lefékezni tud-
tak, legyőzni nem. Ez az edzés hatékonyabbnak bizo-
nyult, mint a hagyományos edzés, miközben a teljes 
mechanikai munkavégzés a két csoportban azonos volt. 
Ez az edzés már egy héten belül excentrikus erőnöve-
kedést okozott, melyet a szerzők az excentrikus kon- 
trakció alatt fellépő neurális gátlás csökkenésével ma-
gyaráznak. Az excentrikus edzést már 20 éve széleskö-
rűen alkalmazzák a szarkopénia kezelésére, és jelentős 
excentrikus, koncentrikus és izometriás erőnövekedés-
ről számoltak be a kutatók [89–91], ugyanakkor nem 
mindig okoz explozív erőnövekedést [90, 91]. Az ex-
centikus kontrakció alatt speciális idegi aktivitás zaj-
lik. Az ilyen fékező mozgásoknál, mikor a külső ellen-
állás nagyobb, mint amit az izomerő képes kifejteni, az 
izomszarkomerekben nyúlás következik be. A szarko- 
merekben az aktomiozin kötések szétkapcsolódása pe-
dig nem mindig ATP függő folyamatokon megy ke-
resztül, hanem mechanikai feszülés hatására valósul 

meg. Ez mikrosérüléseket eredményez, és ezek a mik-
rosérülések jelenhetnek ingert a fokozottabb hipert-
ró4a bekövetkezéséért. Az excentrikus kontrakció alatt 
igen magas izomfeszülést lehet elérni, magasabbat, 
mint a koncentrikus alatt, és ez a mechanikai feszülés 
kedvez a hipertró4ának [92]. Ugyanakkor az excentri-
kus kontrakció kisebb energiaigényű, mint a koncent-
rikus, kisebb metabolikus stresszt okozva [93] (alacso-
nyabb edzéspulzus, vérnyomás, ventilláció stb.), és ezt 
az alacsonyabb EMG aktivitás is igazolja. Így az ex-
centrikus edzés tehát előnyös lehet olyan idősebb sze-
mélyek atró4a kezelésében, akik valamilyen kardio-
vaszkuláris történés rizikófaktorával (hipertónia, ér-
szűkület, érelmeszesedés) rendelkeznek.

Mivel az aktív izom gyorsabb nyújtása (nagyobb se-
bességű excentrikus kontrakció) szelektíven hipert-
ro4zálja a II-es típusú rostokat [94], így néhány szer-
zőben felmerült a gondolat, hogy az úgynevezett nyúj-
tásos-rövidüléses kontrakciókkal végrehajtott edzése-
ket javasolja idős korban [20, 85, 95]. Ezek az úgyne-
vezett plyometriás edzések a gyors excentrikus előfe-
szítés, majd az azt követő gyors koncentrikus fázis kom-
binációját tartalmazzák, melynél az excentrikus-kon-
centrikus átkapcsolás rendkívül rövid idő alatt kell, 
hogy bekövetkezzen (pl. ugró mozdulatok). Az aktív 
izom gyors nyújtása, valamint a gyors átkapcsolás 
együttesen egy olyan ingert képeznek, melyek komp-
lex adaptációs hatást váltanak ki 4ataloknál. A plyo-
metriás edzést 4ataloknál már mintegy 50 éve alkal-
mazzák. Intenzív ugróedzés következtében jelentősen 
növekedhet a maximális erő [96], az izom mechanikai 
teljesítménye, és az I-es típusú rost mellett növelhető 
a II-es típusú rostok keresztmetszete is [85]. Ráadásul 
ez az edzésmódszer feltételezhetően javítja az izom el-
asztikus energia-tárolási képességét, mely gazdaságos 
izomműködést eredményez. Idáig két tanulmányban 
írták le a plyometriás edzés hatását idős embereknél. 
Az egyikben [97] 40–70 éves nők 8 héten keresztül vé-
geztek ugróedzéseket, és ennek következtében jelen-
tősen fejlődött a felugrás, valamint sprintfutás képes-
sége. A másik tanulmányban azonban hasonló korú 
fér4aknál nem következett be változás a teljesítmény-
mutatókban [98]. Az ellenmondás valószínű, hogy mód-
szertani hibából ered, mely az alkalmazott pályatesz-
teknek (sprintfutás, székből felállás) tulajdonítható. 
A plyometriás edzés hatását széleskörűen kellene vizs-
gálni a jövőben, hogy meghatározzuk, hogy mely izom-
mechanikai és 4ziológiai paraméterekre van hatással 
az idős emberekben. Hangsúlyoznunk kell azonban, 
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hogy az ilyen típusú edzések intenzitási fokát minden-
képpen a kezelt személy 4zikai állapotához mérten kell 
meghatározni. És mivel ezek a gyakorlatok nagy izom-
feszülést és ízületi erőhatást okoznak, így a mozgató-
rendszer megfelelő előkészítése javasolt (propriocep-
tív edzés, gerinc melletti izmok erősítése stb.)

Az öregedő izomzat szarkopénikus folyamata tehát 
jelentősen befolyásolható 4zikai terápiával. El kell azon-
ban fogadnunk azt, hogy mindez csak intenzív, ellen-
állás esetében végzet edzésgyakorlatokkal valósulhat 
meg. Ezeknek a gyakorlatoknak az alkalmazására be-
következő kedvező 4ziológiai és mechanikai változá-
sok igazolják az öregedő izom plaszticitását. A kutatók 
kevésbé foglalkoznak azonban olyan kérdésekkel, hogy 
a szarkopénia különböző stádiumaiban milyen terhe-
lési összetevők (edzés gyakorisága, időtartama, perio-
dizáció jellege, ellenállás nagysága, sorozatszám stb.) 
lennének optimálisak ahhoz, hogy kedvező adaptációs 
folyamatok következzenek be. Ilyen információk, aján-
lások jelentősen segítenék a gyógytornászok, terapeu-
ták, vagy edzők munkáját.
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Összefoglalás: A társadalmi tőke pozitív kapcsolatban áll az életminőséggel, az egészségi állapottal, a *tt-
ségi mutatókkal, a testi-lelki „jól-léttel” a 60 év feletti korosztály tekintetében is. Magyarország két eltérő 
régiójában vizsgáltuk a 60 év feletti lakosság életminőségét, antropometriai és *ttségi mutatóit (N=174; 
Mév=71,44±8,32). Változóinkat leíró statisztikával, kétmintás t-próbával elemeztük. A kétmintás t-próba 
alapján az Egerben vizsgált nyugdíjasok (N=78; Mév=65,73±5,207) magasabb értékeket mutatnak a testösz-
szetétel és a *ttségi mutatókban, míg a győri nyugdíjas klubtagok (N=96; Mév=76,08±4,52) az életminőség 
tekintetében eredményesebbek.
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Summary: A cross sectional study as carried out in two, West and North Hungarian regions. 174 (Myear= 
71,44±8,32) people over sixty year were assessed from di6erent retired peoples clubs in the city of Győr 
(N=96; Myear=76,08±7,452) and Eger (N=78; Myear=65,73±5,207). The quality of life, body composition and 
*tness status were analysed by validated methods. Data were analysed by descriptive statistic and indepen-
dent t-test with SPSS18.0 for Windows. The West Hungarian population shows positive results in the quality 
of life questionnaire, and North Hungarian sample were better in the body composition and *tness scales.
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BEVEZETÉS

A népesség idősödése az emberiség egyik legna-
gyobb vívmánya, ugyanakkor társadalmunk számára 
ez az egyik legnagyobb kihívás is. A jelenlegi tenden-
ciák alapján, 2025-re Európa népességének mintegy 
egyharmada eléri vagy meghaladja a 60. életévét, és 
a 80 évesnél idősebbek száma különösen jelentős mér-
tékben nő. A vázolt folyamat különbségeket mutat 
mind társadalmanként, régiónként, valamint eltérően 
jellemezhető az egyének életútjában is [1]. A XXI. szá-
zadban a globális idősödés a gazdasági és szociális igé-
nyek növekedését vonja maga után minden országban.

Az Organization for Economic Cooperation and 
Development 2009. évi statisztikai adatai szerint Ma-
gyarország az öregedő társadalmak közé tartozik [2]. 
A 65 év feletti lakosság aránya 2005-ben 15% volt, mely 
számítások szerint 2030-ra eléri a 21,5%-ot.  A jövőre 
vonatkozóan súlyos társadalmi és gazdasági problé-
mákhoz vezethet az a megállapítás, miszerint a mun-
kaerőpiacon az inaktív 65 éven felüliek aránya 2005-
ben 37,5% volt, mely 2030-ra meghaladhatja az 54%-ot.

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai-
ból kiderül, hogy Magyarországon a 65 év feletti lako-
sok száma 2007-ben 1 605 118 fő volt, mely 2012-re 
1 681 000 főre emelkedett. Növekedik az átlagéletkor, 
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mely nem jelentene problémát, ha a szociális intézmé-
nyekben gondozottak száma nem emelkedne évről év-
re [3]. A 4zikai és mentális függetlenség elvesztése nem-
csak az egyén, hanem a családok számára elsősorban 
lelki, az állam számára gazdasági nehézségeket okoz, 
ugyanakkor az egészségügyi és szociális dolgozók szá-
mára a demens betegek gondozása nehéz kihívást je-
lent [4].

Amennyiben meg4gyeljük az idős lakosság eloszlá-
sát a jelen vizsgálatban elemzett magyarországi terüle-
teken, azaz Győr-Moson-Sopron, valamint Heves me-
gyében, a legfrissebb KSH adatok alapján a következő 
mutatókat kapjuk: a népesség aránya a 60 év feletti 
korosztálynál Győr- Moson-Sopron megyében 
(Nfő=100 727); aránya a lakónépességből 22,5%; He-
ves megyében (Nfő=77 522 fő);  25,1%) [3].

A gerontológia, mint az öregedéssel foglalkozó tu-
domány szem előtt tartja, hogy az időskori 4zikai és 4zi-
ológiai leépülés jegyei az aktív munkával eltöltött évek 
után, optimális esetben a nyugdíjas korosztályban kez-
dődnek [5]. Az ember egyedfejlődésének egyik meg-
határozója az életkora, így a naptári vagy kronológiai 
életkor, valamint a biológiai életkor, mely azt jellemzi, 
hogy az adott ember az átlag alapján a vártnál 4ata-
labb, vagy idősebb biológiai állapotban van. Az örege-
dés és a betegség gyakran együtt járó fogalmak, de mi-
után a külső környezeti faktorokat tudjuk valamilyen 
szinten befolyásolni, lassíthatjuk az öregedési folyama-
tot, a prevenció révén pedig megelőzhetjük, késleltet-
hetjük az idős kori betegségek kialakulását és prog-
resszióját [6].

Az öregedési folyamat megnöveli a krónikus beteg-
ségek kialakulásának esélyét, melynek következtében 
fogyatékosság és az életminőség romlása következik 
be [7]. Az egészségi állapottal összefüggő életminőség 
(health related quality of life – HRQOL) az egészségi 
állapot 4zikai, mentális és szociális faktorait tükrözi. 
White, Wójcicki és McAuley (2009) a következő mo-
dellt magyarázzák: a 4zikai teljesítőképességet befolyá-
solja az egyén 4zikai aktivitási szintje, mely szoros ösz-
szefüggést mutat az életminőséggel. A 4zikai aktivitás-
nak közvetlen hatása van a teljesítőképességre, mely köz-
vetlen kapcsolatba hozható a 4zikai közérzettel, eset-
leg károsodással, melyek együttesen befolyásolják az 
életminőséget [8].

Az idős emberek szociális, egészségi, érzelmi, illetve 
értelmi fejlődése-alakulása bonyolult, mivel nagyszá-
mú testi, érzelmi és kognitív folyamat áll szerves köl-
csönhatásban egymással [9]. Ezek alapján az egyes te-

rületek és funkciók radikális gyengülése egymástól füg-
getlenül ugyanúgy előfordulhat, mint egymást erősít-
ve. Az öregedés alatt a szervezet fokozatosan elsodró-
dik az egyedfejlődés során kialakított di�erenciált ál-
lapottól, s ez végül is oda vezet, hogy az ember lassan 
elveszíti azt a képességét, hogy a különböző nehézsé-
gekkel sikeresen megbirkózzon [10–12].

Vizsgálatunk célja elemezni Magyarország két emb-
lematikus régiójában a 60 év feletti lakosság életminő-
ségét, testösszetételét és 4ttségi állapotát. Nyugat-Ma-
gyarországon Győr, Észak-Magyarországon Eger esett 
a választásunk alá, miután mindkét város az adott tér-
ség egyik kulturális, gazdasági központjának tekinthe-
tő. Fontosnak tartjuk megvizsgálni, hogy a mért muta-
tókban találunk-e különbséget a lakosság egyharma-
dát képező korosztály, a gazdasági alapok jelentős ré-
szét képező lakosság életminőségében és 4zikai teljesí-
tőképességében.

MÓDSZER

Keresztmetszet vizsgálatunkat Magyarország két el-
térő régiójában, nyugdíjas klubok tagjainak körében foly-
tattuk (N=174; Mév=71,44±8,32). A győri minta kivá-
lasztására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Egye- 
sített Egészségügyi és Szociális Intézményét (EESZI) 
választottuk, ahol az idősgondozás, egészségügyi és 
bentlakásos ellátás mellett 12 db nyugdíjas klub mű-
ködik (N=96; Mév=76,08±7,452). Egerben az Egri Ci-
vil Szolgáltató Központ adatbázisából, véletlenszerűen 
választottuk ki a résztvevők listáját. Öt darab, nyugdí-
jasoknak szervezett egyesület tagjait kerestük fel (N=78; 
Mév=65,73±5,207).

A vizsgálatból kizáró tényezőt jelentett a rendszeres 
4zikai aktivitás végzése, melyen a WHO meghatározá-
sa alapján a heti három alkalom, minimum fél óra, 
mérsékelt mozgásformát értünk, valamint a súlyos moz-
gásszervrendszeri, szív- és érrendszeri betegség, és 
egyéb korlátozó tényező.

Mindkét helyszínen előzetes tájékoztatás mellett és 
önkéntes alapon történt a mintaválasztás, mely megfe-
lel az érvényben lévő Orvosok Világszövetsége Helsin-
ki Deklarációjának [13].

A módszereket tekintve magyar nyelven validált tesz-
teket és vizsgálati eljárásokat alkalmaztunk. Az élet-
minőség mérés a WHOQOL-OLD életminőség vizs-
gáló kérdőív alapján történt [14], mely 24 kérdésből 
(item) és hat fő témakörből (facet) áll. A teszt kiérté-
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kelése 5 pontos Likert-skála segítségével történik, ahol 
a magasabb pontszám jelöli a kedvezőbb eredményt. 

A vizsgált területek a következők: 
 ▶ érzékelési képességek,
 ▶ autonómia,
 ▶ múltbeli, jelenlegi és jövőben tervezett tevé-
kenység,

 ▶ közösségben való részvétel,
 ▶ halál és haldoklás kérdései,
 ▶ intimitással kapcsolatos megítélés.

Az antropometriai adatokat: Inbody-720 8 ponton 
érintkező, bioimpedancia elven működő készülékkel 
vettük fel: 

 ▶ testmagasság (cm),
 ▶ testsúly (kg),
 ▶ testtömeg index (BMI) (kg/m2),
 ▶ testzsír mennyisége (%),
 ▶ zsigeri zsír terület (cm2),
 ▶ zsírmentes testtömeg (kg).

A 4ttségi vizsgálat az idősek számára validált Ful-
lerton Functional Fitness Test (FFFT) alapján történt 
[15, 16]:

 ▶ alsó végtag ereje – 30 s szék teszt, teljes felál-
lás és leülés (db),

 ▶ felső végtag ereje – 30 s teljes karhajlítás (db),
 ▶ állóképesség – 6 perc séta (m),
 ▶ vállízületi hajlékonyság – hát mögött az ujjak 
összeérintése (+, - cm),

 ▶ alsó végtag ízületi lazasága – székről előrehaj-
lítás nyújtott lábhoz (+, - cm),

 ▶ dinamikus egyensúly és mobilitás – székről fel-
állás és 2,5 m-re lévő bója kerülése (s).

Az adatok elemzését leíró statisztikávál (frequencies), 
és kétmintás t-próbával (independent t-test) végeztük 
p≤,05; SPSS 18.0 Windows program segítségével.

EREDMÉNYEK

A kétmintás t-próbában szereplő adatok pozitív ered-
ményeket és különbségeket mutatnak a vizsgált hely-
színek között.

Az életminőség elemzése során láthatjuk, hogy az 
„Érzékelési képesség” kivételével szigni4káns a különb-

1. ábra
A WHOQOL-OLD kérdőív eredményei a kétmintás 
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3. ábra
Az antropometriai  mutatók eredményei a kétmintás 

t-próba alapján I.
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5. ábra
A FFFT teszt eredményei a kétmintás 
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A FFFT teszt eredményei a kétmintás 

t-próba alapján II. 
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ség a városok között. Az „Autonómia” (t=6,483; p=0,000); 
a „Múltbeli, jelen és jövőben tervezett tevékenység” 
(t=9,828; p=0,000); a „Közösségben való részvétel” 
(t=9,899; p=0,000); a „Halál és haldoklás kérdései” 
(t=16,235; p=0,000) a győri nyugdíjasok körében ered-
ményezett magasabb pontszámot, míg az „Intimitás” 
(t=5,523; p=0,000) kérdéskörében az egriek szerepel-
tek jobban (1–2. ábra).

Az antropometriai és testösszetétel adatok tekinte-
tében a következő jelentős eltéréseket kaptuk: a „test-
magasság” Egerben jelentősebb (t=4,518; p=0,000), a „zsi- 
geri zsír” ugyanitt alacsonyabb (t=5,289; p=0,000) (3. 
ábra).

A „testzsír%” (t=2,538; p=0,012), valamint a „zsír-
mentes testtömeg” (t=2,914; p=0,004) is az egri cso-
portnál kedvezőbb (4. ábra). A „testsúly” és a „BMI” es-
tében nem találtunk jelentős eltérést a csoportok között.

A Fullerton Functional Fitness Test eredménye min-
den mutatója jobbnak bizonyult az északi régióban (5–
8. ábra): „alsó végtag ereje” (t=0,386; p=0,000); „felső 
végtag ereje” (t=8,971; p=0,000); „felső végtag hajlé-
konysága” (t=6,482; p=0,000); „alsó végtag hajlékony-
sága” (t=5,727; p=0,000); „dinamikus egyensúly” (t=5,099; 
p=0,000); „Állóképesség” (t=4,549; p=0,000).

MEGBESZÉLÉS

Két magyarországi régió egy-egy reprezentáns nagy-
városát vetettük vizsgálat alá, a címben szereplő, vala-
mint az eddigiekben leírtaknak megfelelő szempont-
rendszer szerint. A Dunántúlról Győrre, a Dunán in-
neni országrészből Egerre esett a választásunk. A dön-
tést jelentősen predesztinálta, hogy a szerzők ebben 
a két városban élnek, oktatnak, hely- és személyisme-
rettel rendelkeznek.

A kutatásban felvett adatok kiértékelése után, azon 
érdekes eredmények születtek, miszerint Győrben a nyug-
díjas klubtagok az életminőség, Egerben pedig a test- 
összetétel és a Ottségi mutatók alapján eredményeseb-
bek. Korábbi vizsgálatok azt igazolták, hogy [14], hogy 
az idős embereket kevésbé foglalkoztatják a haláluk kö-
rülményei, a partneri érzelmi kapcsolataikkal általá-
ban nem elégedettek. Az életminőség terén magasabb 
pontszámokat értek el a Oatalabbak, az egészségeseb-
bek és a jobb anyagi helyzetűek. Kopp és Skrabski 
(2009) vizsgálatából is kiderül, hogy a növekvő élet-
korral emelkedik a depresszió gyakorisága, ehhez hoz-
zá járul az embertelen bánásmód (például a kereske-
delemben és az egészségügyben), a rossz közlekedés, 

7. ábra
Az FFFT teszt eredményei a kétmintás 

t-próba alapján III. 
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A FFFT teszt eredményei a kétmintás 

t-próba alapján IV. 
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a lakáskörülmények, a gyógyszerellátás, a közbizton-
ság, a szolgáltatások, a kikapcsolódás hiánya és a ma-
gány [17]. Egy országos felmérésből az is kiderül, hogy 
a nagyvárosokban, és a Oatalabb korosztálynál maga-
sabbak a Ozikai és mentális egészségi mutatók, mely-
nek hatása van az életminőségre [18].

Azt látjuk, hogy a mintánk eredménye az országos 
átlag felett szerepel a WHOQOL-OLD felmérésben, 
tehát igazolódnak a fenti elemzések.

Amennyiben összevetjük eredményeinket az orszá-
gos mintáéval az találjuk, hogy a győri minta jelen-
tősen idősebb, az életminőségük mégis magasabb. Azt 
tudjuk, hogy mindkét város közel ezeréves magyar múlt-
tal rendelkezik. Győr-Arrabonánál ezt még a település 
római-hun-avar, közel még ezer évnyi, ősisége is teté-
zi. Ez a sok évszázados múlt, a többszöri újrakezdés, 
a virágzó és bukott korszakok, mind jellemzik a két 
várost. Lakóinak önmagukért képes felelősségvállalá-
sa, a tudatos életmód, mind a munkában, mind a sza-
badidő hasznos eltöltésében, az egészségmegőrzésben 
jellemezte és jellemzi e városok lakóit.

A két város egyformán mélyre nyúló és kiterjedt 
gyökerekkel rendelkezik a kultúra, a tudomány, a mű-
vészetek, az oktatás és az egyházi élet területén. Ezek 
a tényezők mind erősen hatnak a polgárok életminő-
ségére, tudatos életmódjára.

A sport és az egészséget pozitívan befolyásoló sza-
badidős tevékenység számára is adottak a feltételek. 
A győri élsportban kiemelkedő teljesítményt nyújt pél-
dául a női kézilabda, a kosárlabda, de a labdarúgás is 
ott van az országos élvonalban. Eger a női és férO vízi-
labda csapataira és úszósportjára büszke.

Talán itt lehetne keresni az eredmények közötti kü-
lönbség okait. Eger évszázados fürdővárosi múltja és 
sokkal kiterjedtebb gyógyvizes hagyományai, valamint 
lehetőségei kihathatnak az antropometriai, testössze-
tétel és Ottségi mutatókra is [19].

Az életminőséget alapvetően befolyásoló tényezők 
tekintetében a jövedelmi viszonyok meghatározó sze-
repet játszanak. Ebben a tekintetben Győr-Moson-Sop-
ron megye mutatói jelentősen megelőzik Hevesét [3]. 
Az előállított évi nemzeti össztermék alapján összeál-
lított ranglistán a dunántúli megye Budapest után a má-
sodik helyen áll. Északi társa a középmezőnyben, a 12. 
helyet foglalja el. Az egy főre eső összeg 2011-ben ott 
közel három és fél millió forint volt, míg itt kettő mil-
lió forint körül mozgott [20].

A másfélszeres jövedelemi különbség biztosan meg-
határozza a jobb életfeltételeket Győrben. Feltételez-

hető, hogy több pénzből több jut mindenre. A mért 
adatokból az kiderül, hogy az életminőségi eredmé-
nyek jobb mutatóiból nem következik egyenesen, hogy 
a Ottségi mutatók is jobbak lesznek.
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Összefoglalás: A tanulmány élvonalbeli női kézilabda játékosok testi felépítésével, élettani paramétereik 
és versenyterhelésük jellemzésével foglalkozik. A mintába a magyarországi Nyugat-dunántúli régió legsi-
keresebb női kézilabda csapat tagjait vontuk be (n=10 fő). A vizsgált jellemzők esetében az átlag körüli 
szórások és a szélsőértékek különbsége azt mutatja, hogy a játékosok testi felépítése-testösszetétele, élet-
tani paraméteri között jelentősek a különbségek. A relatív zsírtömeg szélsőértékei arra utalnak, hogy a vizs-
gáltak között vannak olyanok is, akiknek a szubkután és a zsigeri zsír mennyisége olyan mértékű, amely 
értékelhetően negatívan befolyásolja a teljesítményt. A két mérkőzés pulzusátlagait együttesen és külön-kü-
lön vizsgálva elmondható, hogy a játékosok az anaerob töréspont közelében játszanak, számos esetben az 
erőkifejtések mértéke átlépi az anaerob küszöböt. A játékosok a mérkőzéseken a maximális pulzusuk 77– 
93%-át érik el. 
Kulcsszavak: kézilabda, antropometriai jellemzők, spiroergometria, pulzusmérés

Summary: In this study we have analyzed the anthropometry characteristic, physical parameters and pulse 
characteristic of elite handball women. The sample is involved 10 elite players. We have found that the dif-
ferences between the averages and standard deviations are signi%cant. We have found that the amount of 
visceral and residual fat percent of some subjects is too high therefore their physical performance is 
decreased. We can say according to the measured pulse characteristic that the players have played near the 
anaerobic threshold during the matches, and in some cases their loading is over the anaerobic threshold. 
The players’ pulses reach 77-93% of their maximal pulse.
Keywords: handball, anthropometry characteristic, spiroergometry, pulse measurement

Élvonalbeli női kézilabda játékosok antropometriai 
és motorikus teljesítmény jellemzői

Characteristics anthropometric and motor 
performance of elite female handball players
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BEVEZETÉS

A különböző sportágak teljesítmény-szerkezete meg-
követeli, hogy az adott sportág űzéséhez megfelelő al-
kati sajátossággal rendelkezzenek a sportolók [1]. Ez 
a megállapítás különösen igaz a kézilabda sportágra 
[2–4]. Az „optimális” alkat azonban a sportág fejlődé-
sével párhuzamosan változik. Az alkati jellemzők 20–
30 évvel ezelőtt mások voltak, mint napjainkban [5, 
6]. A sportág fejlődése tehát szükségessé teszi a sport-
ági követelmények (alkat, testösszetétel, élettani jellem-
zők, edzésmódszerek stb.) folyamatos vizsgálatát. Ez 
segít a kiválasztásban, de egyben segít az edzőknek 
a sportági követelményekre való felkészülés folyama-

tában is. Az egyes sportágakhoz és edzésmódszerek-
hez tartozó élettani hátteret, sajátosságokat (anyagcse-
re folyamatokat) az edzőknek jól kell ismerni ahhoz, 
hogy a vizsgálatok eredményeit megfelelően tudja fel-
használni versenyzői felkészítésében [7]. A teljesítmény 
élettani vizsgálatok célja a Ozikai teljesítőképesség mé-
rése mellett az alkalmazkodási folyamatok (metaboli-
kus, kardiorespiratórikus) meghatározása, sportági sa-
játosságokhoz való adaptálása, ugyanakkor a vizsgála-
tok segítséget nyújtanak az optimális edzéstervezéshez, 
edzésvezetéshez. Bezerra és Simão [8] véleménye, hogy  
elit szinten az antropometriai jellemzők súlya a telje-
sítményben lehet közepes, de akár jelentős is, ezért is 
fontos az antropometriai jellemzők és a motorikus tel-
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jesítmények közötti kapcsolat trendjének folyamatos 
vizsgálata, ennek középpontjában azonban napjaink-
ban a férO kézilabdázás áll, a női játékosokkal foglal-
kozó tanulmányok száma jóval kevesebb.

A VIZSGÁLAT CÉLJA ÉS A FELTETT KÉRDÉSEK

Vizsgálatunk célja volt jellemezni a világ elitjébe tar-
tozó női kézilabda játékosok testi felépítését, testössze-
tételét, kardiorespiratórikus teljesítményét, valamint 
a mérkőzések jellemző terheléseit. További célunk volt, 
hogy az eredmények tükrében egyrészt ajánlásokat fo-
galmazzunk meg a sportági kiválasztással kapcsolat-
ban, másrészt módszertani tanácsokkal lássuk el a csa-
pat vezetőit, segítve ezzel is az optimális felkészülést.

A vizsgálat során a következő kérdéseket fogalmaz-
tuk meg:

1. Milyen jellegzetességeket mutat a játékosok tes-
ti felépítése és testösszetétele?

2. Milyen élettani paramétereket érnek el a játé-
kosok a vita maxima típusú terhelés során?

3. A játékosok mérkőzésenkénti pulzusátlagai kü-
lönböznek-e?

4. A játékosok egymáshoz viszonyított mérkőzé-
senkénti pulzusátlagai különböznek-e?

VIZSGÁLT SZEMÉLYEK

Jelen tanulmányban a magyarországi Nyugat-dunán-
túli régió legsikeresebb női kézilabda csapat tagjait 
vontuk be (n=10 fő). A vizsgált személyek átlagéletko-
ra 29,15 év (±4,81). A csapat eddigi pályafutása során 
10 alkalommal magyar bajnok, 9 alkalommal magyar 
kupagyőztes, 1 alkalommal EHF Bajnokok Ligája győz-
tes, 3-szor döntős és 2-szer elődöntős volt a Bajnokok 
Ligája küzdelem sorozatban. A vizsgálatokat az őszi baj-
nokság (versenyidőszak) ideje alatt végeztük.

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK

A testi felépítés és a testösszetétel bemutatására a test-
magasság (TTM), testtömeg (TTS), testtömeg-index 
(BMI), relatív zsírtömeg (F%), zsigeri zsír (VFA), rela-
tív izomtömeg (M%) jellemzőket használtuk. Munkánk 
során a Nemzetközi Biológiai Program [9] eljárási ja-
vaslatait tekintettük iránymutatónak.

Az antropometriai adatfelvételt hitelesített, Sieber- 
Hegner gyártmányú mérőeszközökkel (antropométer, 
előtéttel ellátott acél mérőszalag, Lange bőrredőmérő 
kaliper) végeztük. A testösszetétel további jellemzé- 
sére az Inbody 720-as mérőeszközt alkalmaztuk (Bio- 
space, Koreai Köztársaság). A testtömeg meghatározá-
sára hitelesített, digitális kijelzésű (a leolvasási pontos-
ság: 0,1 kg) személymérleget használtunk.

A laboratóriumi terheléses vizsgálatot futószalag er-
gométeren (Marquette S2000) végeztük. A berendezés-
hez a SENSOR MEDICS Vmax29 C gázanalizátor és 
12 elvezetéses EKG monitor, valamint vérnyomásmé-
rő tartozik.

A spiroergometriás vizsgálat során alkalmazott pro-
tokoll a következő volt: bemelegítés 2 perc, szalagse-
besség 5 km×h-1 meredekség 0%, majd 8 km×h-1 2 per-
cig, a meredekség 3%, majd 8 km×h-1 2 percig, a me-
redekség 6%, majd 9 km×h-1 , a meredekség 6%, majd 
10 km×h-1, a meredekség 8%, majd 10 km×h-1 a me-
redekség 10%, majd 2 perc 11 km×h-1 a meredekség 
12%, utána 2 percenként a meredekséget növeltük 3%-kal.

A mérkőzések kardiorespiratórikus rendszerre gya-
korolt hatását Team Polar típusú pulzusmérő eszköz-
zel végeztük, a kapott adatokat a Polar Protrainer 5 ana-
lizáló szo�ver segítségével dolgoztuk fel.

Az adatok statisztikai feldolgozásakor a Statistica for 
Windows programcsomagot használtuk (version 7.1, 
StatSo� Inc., Tulsa, OK 74104, USA, 2006). Kiszámí-
tottuk a konvencionálisan használt leíró statisztikai jel-
lemzőket (átlag, szórás, minimum-maximum). A vál-
tozónkénti szórások összehasonlítására relatív szórást 
(CV, variációs együttható) számítottunk. A játékosok 
mérkőzésenkénti pulzusátlagainak a különbségét nem 
szigniOkáns F-próba után egymintás t-próbával ha-
sonlítottuk össze. A mérkőzésátlagok közötti di�eren-
ciákat egy-szempontos variancia-analízis (ANOVA) 
után F-próbával elemeztük. SzigniOkáns F esetén ki-
számítottuk a kritikus di�erenciákat is Sche�é javasla-
tai szerint. A statisztikák értelmezésekor a véletlen hi-
ba maximumát következetesen 5%-ban határoztuk meg.

EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS

Antropometriai jellemzők

Az I. táblázatban a vizsgált személyek hat alkati jel-
lemzőjének átlagait, szórásait és a szélsőértékek különb-
ségeit mutatjuk be. A játékosok testmagassága 176, 70 
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cm (±7,01 cm, CV: 4%), a testtömeg átlaga 68,81 kg 
(±7,42 kg, CV: 10%). A játékosok testtömege a testma-
gassághoz viszonyítva arányosnak mondható. A rela-
tív zsírtömeg átlaga 15,76% (±2,82%, CV:17,8%). A re-
latív izomtömeg átlaga 47,56% (±1,45%. CV: 3,4%). 
A viscerális zsír tömeg átlaga 53,97 g×cm-2 (±20,76 g 
×cm-2, CV: 38%). Az átlag körüli szórások és a szélső-
értékek különbsége azt mutatja, hogy a játékosok testi 
felépítése és testösszetétele jelentős különbözőségeket 
mutat. Ennek magyarázata lehet, hogy posztonként más 
és más alkati jellemzők szükségesek. A relatív zsírtö-
meg szélsőértékei azonban arra utalnak, hogy a vizs-
gáltak között vannak olyanok is, akiknek a szubkután 
és a zsigeri zsír mennyisége olyan mértékű, amely ér-
tékelhetően negatívan befolyásolja a teljesítményt.

A tápláltsági állapotot a BMI értékekkel is szemlél-
tetjük. Itt kell megjegyeznünk azonban, hogy a mérő-
számmal kapcsolatosan egyre több szakmai kritika lát 
napvilágot. Neovius és munkatársai [9] legmegalapo-
zottabb kritikája az, hogy az index nem érzékeny a kü-
lönböző testösszetevők növekedési allometriájára és az 
egyes szövetek denzitás-változásának bizonyított kor-
függésére. Így alkalmazása, a tápláltsági állapot BMI-
vel történő jellemzése a fejlődés–érés időszakában óva-
tosságra inti a vizsgálót. Malina és munkatársai [11] 
a fentieken kívül azt hangsúlyozzák, hogy az index az 
egyének testtömegének egy transzformált összehason-
lítására szolgál, és csak kevésbé mutatja be a testössze-
tételt. A nemzetközi irodalomban számos esetben a mi-
nősítés egyik eszköze a BMI, így bemutatásától mi sem 
tekinthetünk el. Vizsgáltjaink átlaga (22,03 kg×m-2; 
±1,98) az úgynevezett normál tartományba sorolható 
[12]. A BMI átlagok és az átlag körüli szórások egybe-
csengenek Kniubaité és Skarbalius [5] 24 ország nem-
zeti válogatottjainál végzett vizsgálati eredményeivel. 

A hazai kutatók közül Farmosi és Mészáros [6] vizs-
gálták a sportjátékosok alkati jellemzőit és testösszeté-
telét. A relatív zsírtömeg meghatározására Parizkova 
[13] bőrredőmérésen alapuló módszerét alkalmazták. 
A kézilabdázó nőknél a testtömeg átlagok 62,4 kg (± 8,4 
kg, CV: 13,5%), a testmagasság átlagok 166,4 cm (±4,9 
cm, CV: 2,85) voltak. Vizsgálati eredményeink az 1986-
os adatokat mind a testtömeg, mind a testmagasság 
esetében jelentősen meghaladják. A relatív zsírtömeg 
1986-ban 17,10% (±3,4%, CV: 19,88%) a testömeg-in-
dex 22,54 (±1,26, CV: 0,9%) volt. Sajnos a fent említett 
vizsgálat nem terjedt ki a mozgatórendszer aktív ré-
szének, az izomtömegnek a vizsgálatára. A vizsgálók 
javaslata, hogy metodikai szempontból a testösszetétel 
vizsgálati eredményeinek az értékelését egyénileg cél-
szerű elvégezni. Ázsiai játékosok antropometria jel-
lemzőinek vizsgálatakor [14] azt találták, hogy a női 
kézilabda játékosok (n=60 fő) testmagassága 170,8 cm 
(±6,80 cm), a testtömeg átlaga 64,6 kg (±7,7 kg), a re-
latív zsírtömeg és izomtömeg 20,8% (±4,4%), és 39,6% 
(± 5,2%) volt. A fent említett vizsgálók eredményei is 
markánsan különböznek a mi eredményeinktől. Gra-
nados és munkatársai [15] tanulmányukban elit női 
játékosok (n=16 fő) antropometria jellemzőit mutat-
ták be. Az általuk vizsgált minta testmagassága 175 cm 
(±6 cm), a testtömege 69,6 kg (±8,4 kg), a relatív zsír-
tömeg 21,1% (5,3%) volt, az eredmények hasonlóak 
a mi vizsgálati eredményeinkhez. 

SPIROERGOMETRIÁS VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI

A terheléses vizsgálaton nyújtott eredmények (II. 
táblázat) jelentős egyéni különbségekre utalnak. A tel-
jesített idők (06:00,0–11:40,0 min.), illetve az anaerob 

Életkor
(év)

TTM
(cm)

TTS
(kg)

BMI 
(kg×m-2)

F% M%
VFA

(g×cm-2)

Átlag 29,15 176,7 68,81 22,03 15,76 47,56 53,97

SD 4,81 7,01 7,42 1,98 2,82 1,45 20,76

CV 16,5 3,96 10,78 8,98 17,89 2,1 38,46

Min. 21,88 167 58,3 19,07 9,7 44,7 15,8

Max. 35,55 186 81,7 24,77 19,6 49,8 83,7

I. táblázat
A vizsgált személyek antropometria jellemzői (n=10 fő)

TTM= testmagasság; TTS= testtömeg; BMI= body mass index; F%= 
relatív testzsírtartalom; M%= relatív izomtömeg; VFA= viscerális zsír; 
CV= relatív szórás.
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tartományban eltöltött időtartam (01:20,0–03:00,0 min.) 
jelentős szóródást mutatnak. Figyelembe véve a kézi-
labdajáték azon sajátosságát, hogy a játékrészek jelen-
tős hányada az anaerob küszöbnél, illetve afelett zajlik, 
az ilyen jellegű egyéni di�erenciák a csapat egység 
szempontjából problémát okozhatnak, melyek kikü-
szöbölése csak a folyamatos cserékkel oldható meg 
eredményesen. A vizsgálat során a játékosok elérték az 
életkoruknak megfelelő elvárható maximális pulzust 
[16]. A maximális pulzusok és az anaerob töréspont-
hoz tartozó pulzusok szintén jelentős szóródást mu-
tatnak. Ez rávilágít arra, hogy a pulzussal szabályozott 
edzések során az edzők nem gondolkodhatnak sé-
mákban, az egyénenkénti pulzustartományok megha-
tározása alapvető követelményként jelenik meg. A res-
titúció első perce után detektált pulzusok arra utalnak, 
hogy a játékosok állóképessége további fejlesztést igé-
nyel. A fenti megállapítás tovább erősödik, ha a relatív 
oxigénfelvételt vizsgáljuk a terhelés különböző kitün-
tetett pontjain. Az abszolút értékek magukért beszél-
nek (28,00-49,50 ml×min-1×kg-1). A világ különböző 
részein elit női játékosoknál 47–55 ml×min-1×kg-1 re-
latív maximális aerob kapacitást mértek a vizsgálók 

[17, 18, 19]. Ebben a vonatkozásban csak két játékos 
aerob kapacitása éri el a nemzetközi szintet. A vizsgált 
játékosok aerob kihasználtsága 82–92% közötti, ami 
jónak mondható. Az alacsony relatív oxigénfelvétel ér-
tékei szemben a jó aerob kihasználással egyértelműsí-
ti, hogy az intenzív edzések dominanciája jellemzi a já-
tékosok felkészítését. 

A játékosok légzőrendszerének teljesítményeit a III. 
táblázatban szemléltetjük. A szervrendszer működé-
sének jellemzésére a terhelés során mért percventillá-
ciót (VE), a légzésmélységet (VT) és a légzésszámot 
(RR) használtuk. E jellemzők anaerob küszöbnél mért 
értékeit is bemutatjuk, hiszen ez az intenzitásszint jel-
lemzi a játékot, illetve ez az a szint, amit a szervezet tar-
tósan képes fenntartani. Önmagában a percventilláci-
óra támaszkodva az edzettség nem határozható meg, 
de az elvárhatónál kisebb ventilláció az aerob teljesítő-
képességet határolja be. A percventilláció további ér-
tékelését a terhelés alatti légzésmélység jellemzése te-
szi lehetővé. A percventilláció növelése a légzésmély-
séggel jobb oxigénfelvételt eredményez, mint a légzés- 
számmal történő ventilláció fokozódás [20]. Vizsgált-
jaink légzési teljesítményei szerények, általában csak 

Sorszám Idő
Anaerob 

tp
Anaerob 

idő
RNYP Anaer P MaxP restP 1'

Anae 
RVO2

Max 
RVO2

Aerob k.

1 09:00,0 07:00,0 02:00,0 90 178 192 170 33,2 36,4 91,21

2 08:40,0 05:40,0 03:00,0 65 190 206 179 33,1 40,2 82,34

3 09:20,0 07:40,0 01:40,0 80 178 186 170 33,9 38,7 87,6

4 08:20,0 06:00,0 02:20,0 85 180 198 179 39,6 45,3 87,42

5 08:20,0 06:20,0 02:00,0 88 181 190 171 36,5 39,2 93,11

6 09:00,0 06:40,0 02:20,0 84 173 190 161 37,7 39,6 95,2

7 06:00,0 03:40,0 02:20,0 58 168 193 161 26 28,7 90,59

8 08:20,0 07:00,0 01:20,0 102 186 194 170 45 48,8 92,21

9 09:20,0 07:20,0 02:00,0 81 178 192 138 41,9 46,7 89,72

10 11:40,0 08:40,0 03:00,0 74 170 185 150 44,7 49,5 90,3

Átlag 08:48,0 06:36,0 0:02:12 80,7 178,2 192,6 164,9 37,16 41,31 89,97

SD 0:01:23 0:01:20 0:00:32 12,61 6,75 6,02 12,86 5,91 6,38 3,57

CV 15,79 20,31 23,9 15,62 3,79 3,13 7,8 15,92 15,45 3,97

min 06:00,0 03:40,0 0:01:20 58 168 185 138 26 28,7 82,34

max 11:40,0 08:40,0 0:03:00 102 190 206 179 45 49,5 95,2

II. táblázat
A spiroergometriás vizsgálat eredményei I. (n=10 fő)

Idő (perc)= a vizsgálat során teljesített időtartam; Anaerob tp (perc)= az anaerob küszöböt a vizsgálat során mikor lépte át; RNYP (ütés×min-1)= a 
vizsgálat kezdetkor mért pulzus; AnaeP (ütés×min-1)= az anaerob törésponthoz tartozó pulzus; MaxP (ütés×min-1)= a vizsgálat során elért maximá-
lis pulzus; restP 1’ (ütés×min-1)= pulzus a terhelés után egy perccel; Anae RVO2 (ml×min-1×kg-1)=oxigénfelvétel az anaerob küszöbnél; Max RVO2 
(ml×min-1×kg-1)= maximális oxigénfelvétel; Aerob k (%)= aerob kihasználtság
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az egészséges felnőtt nők elvárható értékeit érik el [21, 
22]. Érdekes adat, hogy Malomsoki [23] vizsgálata so-
rán válogatott játékosoknál 111 l×min-1 (±13,00) perc-
ventillációs értéket kapott. A fent említett három jel-
lemzőt értelmezve az állapíthatjuk meg, hogy a vizs-
gáltak légzőrendszere nem eléggé edzett, az anaerob 
küszöböt átlépve a légzésmélységet kevésbé tudják nö-
velni. A percventilláció javulását a fokozódó légzés- 
szám eredményezi. Ez növeli a légzőizmok működésé-
nek intenzitását, ami a sportmozgásban résztvevő iz-
moktól további oxigént von el. 

MÉRKŐZÉSEK ELEMZÉSE

A IV. táblázatban a vizsgált mérkőzéseken a játéko-
sok pulzusátlagait és azok különbségét mutatjuk be. 
Vizsgálatunkba két mérkőzést (hazai (H) és nemzet-
közi (N)) vontunk be. Az elemzéssel a célunk az volt, 
hogy detektáljuk a jellemző pulzusválaszokat a két kü-
lönböző szintű mérkőzésen, amit fel tudunk használni 

elsősorban az intenzív/formába hozó edzések terhelé-
sének meghatározására. A két mérkőzés összevont át-
laga 161,92 ütés×min-1 (±8,83) volt. A spiroergomet-
riás vizsgálat során meghatároztuk az anaerob törés-
ponthoz tartozó pulzusokat (178,20 ütés×min-1 ±6,75). 
A két mérkőzés átlagát együttesen és külön-külön vizs-
gálva elmondható, hogy a játékosok az anaerob törés-
pont közelében (látszólagos steady state) játszanak. 
A pulzusdiagramok elemzése azonban azt mutatja, hogy 
számos esetben az erőkifejtések mértéke átlépi az ana-
erob küszöböt. A játékosok a mérkőzéseken a maxi-
mális pulzusuk 77–93%-át érik el. Nemzetközi szinten 
ezek az arányok a jellemzőek [24, 19]. Hat játékos ese-
tében a két mérkőzés pulzusátlaga szigniOkánsan kü-
lönbözik.

Az V–VII. táblázatokban a különböző mérkőzések 
pulzusátlagainak játékosonkénti különbségeit mutat-
juk be. A táblázatokban látható, hogy a pulzusátlagok 
számos esetben szigniOkánsan különböznek. Ezek az 
eredmények tovább erősítik azt a megállapításunkat, 
hogy a terhelés szabályozásában felhasznált pulzusér-

Sorszám 
Anaerob

VE
Max. VE

Anae VE/
Max VE

Anaerob
VT

Max. VT
Anae VT/
max VT

Anaerob
 RR

Max. RR
Anae RR/
max RR

1 58,6 70,4 83,24 1,376 1,578 87,2 39 45 86,67

2 48,5 80,5 60,25 1,44 1,731 83,19 35 50 70

3 50,2 82,9 60,55 1,807 1,725 104,75 28 50 56

4 67,4 84,1 80,14 1,875 2,019 92,87 36 43 83,72

5 78,3 95,7 81,82 1,435 1,752 81,91 50 60 83,33

6 71,3 94,1 75,77 1,65 1,73 95,38 44 54 81,48

7 50 71,6 69,83 1,262 1,638 77,05 43 50 86

8 71,7 78,3 91,57 2,272 2,399 94,71 32 37 86,49

9 74,5 94 79,26 1,716 1,802 95,23 41 49 83,67

10 60,2 79,4 75,82 1,464 1,523 96,13 42 60 70

Átlag 63,07 83,1 75,83 1,63 1,79 90,84 39 49,8 78,74

SD 11,06 9,05 9,89 0,3 0,25 8,32 6,41 7,15 10,13

CV 17,53 10,89 13,05 18,44 14,13 9,15 16,44 14,35 12,86

min 48,5 70,4 60,25 1,26 1,52 77,05 28 37 56

max 78,3 95,7 91,57 2,27 2,4 104,75 50 60 86,67

III. táblázat
A spiroergometriás vizsgálat eredményei II. (n=10 fő)

Anaerob VE (l×min-1)= anaerob küszöbnél egy perc alatt felvett levegő mennyisége; Max VE (l×min-1)= egy perc alatt felvett levegő mennyisége; 
Anae VE/Max VE (%)= az anaerob küszöbnél egy perc alatt felvett levegő mennyisége hány százaléka a maximálisan felvett levegőnek; Anaerob VT 
(l×lélegzetvétel-1)= légzési térfogat az anaerob küszöbnél; max VT (l×lélegzetvétel-1)= maximális légzési tréfogat; Anae VT/max VT (%)= a maximális 
légzési térfogat hány százalékát képes elérni az anaerob küszöbnél; anaerob RR (légzésszám×min-1)= légzésszám az anaerob küszöbnél; max RR 
(légzésszám×min-1)= maximális légzésszám; Anae RR/max RR (%)= a maximális légzésszám hány százalékát éri el az anaerob küszöbnél.
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Sorszám
H+N 
átlag

SD Min Max Maxp% H átlag SD Min Max N átlag SD Min Max p

1 158,7 19,22 103 185 82,66 148,96 20,29 103 178 168,23 12,18 134 185 *

2 173,1 16,05 110 196 84,03 176,59 13,03 126 194 169,68 18,03 110 196 *

3 173,94 12,39 134 191 93,51 169 12,72 134 189 178,77 10,03 151 191 *

4 165,47 19,67 97 190 83,57 162,39 20,38 97 186 168,49 18,67 102 190 ns

5 159,38 16,94 117 182 83,88 158,09 18,49 117 182 160,64 15,38 129 181 ns

6 147,4 18,4 115 176 77,58 157,13 13,36 120 176 137,87 17,76 115 164 *

7 155,52 29,12 100 203 80,58 153,39 26,97 105 199 157,6 31,22 100 203 ns

8 171,23 13,36 135 191 88,26 165,37 13,4 135 187 176,96 10,66 151 191 *

9 154,02 19,93 103 182 80,22 148,61 20,73 103 182 159,32 17,79 117 182 *

10 160,38 16,58 117 182 86,69 158,09 18,49 117 182 162,62 14,32 129 181 ns

Átlag 161,91 18,17 113,1 187,8 84,1 159,76 17,79 115,7 185,5 164,02 16,6 123,8 186,4

SD 8,83 4,61 13,31 7,97 4,53 8,83 4,65 13,43 7,09 11,62 6,03 18,24 10,56

CV 5,45 25,38 11,77 4,24 5,39 5,52 26,12 11,6 3,82 7,08 36,34 14,73 5,67

Min 147,4 12,39 97 176 77,58 148,61 12,72 97 176 137,87 10,03 100 164

Max 173,94 29,12 135 203 93,51 176,59 26,97 135 199 178,77 31,22 151 203

IV. táblázat
A vizsgált mérkőzések játékosonkénti pulzusátlagai és azok különbsége

H: hazai mérkőzés – N: nemzetközi mérkőzés
Maxp%=a mérkőzések összevont átlaga a maximális pulzus hány 
százaléka; *= az átlagok különbsége szigni%káns; ns= az átlagok 
különbsége nem szigni%káns.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 xxx 0,000012 0,00002 0,017558 0,343844 0,51176 0,979241 0,000873 1 0,343844

2 0,000012 xxx 0,620647 0,008675 0,000078 0,00003 0,000013 0,102124 0,000012 0,000078

3 0,00002 0,620647 xxx 0,786924 0,125393 0,063802 0,002079 0,995059 0,000014 0,125393

4 0,017558 0,008675 0,786924 xxx 0,983092 0,937603 0,365208 0,998933 0,006188 0,983092

5 0,343844 0,000078 0,125393 0,983092 xxx 1 0,969558 0,675635 0,191034 1

6 0,51176 0,00003 0,063802 0,937603 1 xxx 0,993844 0,499702 0,31973 1

7 0,979241 0,000013 0,002079 0,365208 0,969558 0,993844 xxx 0,058759 0,915042 0,969558

8 0,000873 0,102124 0,995059 0,998933 0,675635 0,499702 0,058759 xxx 0,000239 0,675635

9 1 0,000012 0,000014 0,006188 0,191034 0,31973 0,915042 0,000239 xxx 0,191034

10 0,343844 0,000078 0,125393 0,983092 1 1 0,969558 0,675635 0,191034 xxx

V. táblázat
A hazai mérkőzés játékosonkénti pulzusátlagainak különbsége

F(9, 450)=10,761, p=0,00000
A kék színnel szedett számok jelzik a szigni%káns különbségeket.



népegészségügy / 92. évfolyam 1. szám (2014)

57élvonalbeli női kézilabda játékosok antropometriai és motorikus teljesítmény jellemzői

tékeket egyénre szabottan kell megállapítani, így biz-
tosítható csak az optimális terhelés.

KÖVETKEZTETÉSEK

A sporttudományban már régóta egyértelmű, hogy 
egy-egy sportág művelése sajátos testi felépítést kíván. 
Az optimális alkat és a hozzá társuló testösszetétel tel-
jesítmény meghatározó tényezők. Logikus a feltétele-
zés, hogyha az adott sportág élvonalába tartozó ered-
ményes játékosok alkatát és testösszetételét vizsgáljuk, 

a kapott eredmények jól jellemzik a sportág sikeres 
űzéséhez szükséges alkati jellemzőket. Az alkati tulaj-
donságok vizsgálata a kiválasztásban is segítséget nyújt-
hat. Az eredmények értelmezése során fontos szem-
pontként jelenik meg a testösszetétel jellemzők telje-
sítményt módosító hatásainak minősítése és szükség 
esetén a testösszetétel változtatása. A sportági szelek-
ció lényeges eleme kell, hogy legyen a várható testma-
gasság és alkat becslése.

Tekintettel a kézilabda mérkőzések időtartamára, 
egyértelműen nagy a kézilabda állóképességi igénye. 
A játék során a robbanékonyságot, a gyorsaságot is fenn 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 xxx 0,999678 0,099926 1 0,499707 0,000012 0,092304 0,287342 0,283722 0,86847

2 0,999678 xxx 0,430721 0,999873 0,139407 0,000012 0,011797 0,742501 0,056068 0,445631

3 0,099926 0,430721 xxx 0,120257 0,000031 0,000012 0,000013 0,999991 0,000015 0,000329

4 1 0,999873 0,120257 xxx 0,450223 0,000012 0,07591 0,328634 0,24571 0,834586

5 0,499707 0,139407 0,000031 0,450223 xxx 0,000012 0,99867 0,000208 0,999999 0,999884

6 0,000012 0,000012 0,000012 0,000012 0,000012 xxx 0,000014 0,000012 0,000013 0,000012

7 0,092304 0,011797 0,000013 0,07591 0,99867 0,000014 xxx 0,000015 0,999981 0,929983

8 0,287342 0,742501 0,999991 0,328634 0,000208 0,000012 0,000015 xxx 0,000048 0,002422

9 0,283722 0,056068 0,000015 0,24571 0,999999 0,000013 0,999981 0,000048 xxx 0,996065

10 0,86847 0,445631 0,000329 0,834586 0,999884 0,000012 0,929983 0,002422 0,996065 xxx

VI. táblázat
A nemzetközi mérkőzés játékosonkénti pulzusátlagainak különbsége

F(9, 457)=20,994, p=0,0000
A kék színnel szedett számok jelzik a szigni%káns különbségeket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 xxx 0,000015 0,000014 0,286866 1 0,001609 0,978306 0,000222 0,709636 0,999845

2 0,000015 xxx 1 0,09029 0,000021 0,000012 0,000012 0,997749 0,000012 0,000076

3 0,000014 1 xxx 0,063889 0,000017 0,000012 0,000012 0,994008 0,000012 0,000045

4 0,286866 0,09029 0,063889 xxx 0,42386 0,000012 0,010807 0,523595 0,000722 0,699254

5 1 0,000021 0,000017 0,42386 xxx 0,000695 0,937101 0,000623 0,565531 0,999996

6 0,001609 0,000012 0,000012 0,000012 0,000695 xxx 0,090839 0,000012 0,405792 0,000109

7 0,978306 0,000012 0,000012 0,010807 0,937101 0,090839 xxx 0,000013 0,999617 0,754675

8 0,000222 0,997749 0,994008 0,523595 0,000623 0,000012 0,000013 xxx 0,000012 0,003064

9 0,709636 0,000012 0,000012 0,000722 0,565531 0,405792 0,999617 0,000012 xxx 0,295773

10 0,999845 0,000076 0,000045 0,699254 0,999996 0,000109 0,754675 0,003064 0,295773 xxx

VII. táblázat
A két (H+N) mérkőzés játékosonkénti összevont pulzusátlagainak a különbsége

F(9, 917)=21,175, p=0,0000
A kék színnel szedett számok jelzik a szigni%káns különbségeket.
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kell tartani. A jó állóképesség amellett, hogy biztosítja 
a nagy iram elviselését a játék közben, lehetővé teszi 
a kevésbé intenzív szakaszokban a gyors regenerációt, 
alapvető kondicionális képesség. Vizsgált alanyainknak 
kardiorespiratórikus teljesítménye csak alulról köze-
líti meg az elvárható szintet, így a fejlesztésre jelentős 
hangsúlyt kell helyezni. Tankönyvi evidencia, hogy az 
oxigénfelvételt nem a légzőrendszer, hanem a vér vö-
rösvértest és haemoglobin tartalma, valamint a szatu-
ráció határozza meg. A respiratórikus rendszer műkö-
dése során viszonylag nagy tömegű izomzat működik, 
melynek oxigénfogyasztása jelentős. Így a szervrend-
szer működésének optimalizálása a szerv csökkenthe-
tő oxigénfogyasztása szempontjából fontos. A játéko-
sok légzőrendszere aluledzett, gazdaságtalan a műkö-
dése. A légzéstechnika fejlesztése optimalizálja a szerv-
rendszer működését, csökkenti az oxigénfogyasztást, 
következményként javítja az izomzat oxigénellátását.

A pulzusjellemzők vizsgálata a korszerű kézilabdá-
zásban megkérdőjelezhetetlen. Elsősorban az állóké-
pességi terhelések optimális adagolása során jelentős. 
Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a spiroergo-
metriás vizsgálat során az adott terheléshez pulzus- 
szám és oxigénfelvétel is párosítható. A pulzushoz tar-
tozó oxigénfelvétel segítségével megbecsülhető az ener-
giafelhasználás mértéke. Ez felhasználható a sportág-
speciOkus táplálkozás szabályozásában, de ismerete a test- 
összetétel optimalizálása során is jelentős.

A pulzusátlagok elemzése rámutat arra, hogy a játé-
kosok a különböző színvonalú mérkőzéseken más és 
más mértékben veszik igénybe az aerob és az anaerob 
lehetőségeiket. Következményként intenzitásban, ener-
giafelhasználásban is jelentősek a különbségek. A di�e-
renciált igénybevétel eltérő mértékű regenerációt igényel. 
A játékosok edzéseken, mérkőzéseken vizsgált pulzusjel-
lemzői rávilágítanak az esetlegesen hiányosan fejlett mo-
torikus jellemzőkre, illetve a regeneráció szükséges idő-
tartamának meghatározásában is felhasználhatók.
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Összefoglalás: Tanulmányunk célja volt megvizsgálni, hogy az ún. „Optimális életpro%l” (OLP) kérdőív 
alkalmas-e az alkoholbetegek körében a terápia/rehabilitáció hatékonyságát „mérni”; a nyert kvantitatív 
adatok tekinthetők-e a „gyógyulási folyamat” indikátorainak. Vizsgálatunkat a Szigetvári Kórház Addiktoló-
giai Osztályán, a Minnesota Modell elveinek megfelelően kezelt betegek körében végeztük. A kérdőívet 
a betegek a terápia megkezdésekor és befejezése után is kitöltötték. A két adatfelvétel között az OLP min-
den dimenziójában pozitív irányú változás történt, de az OLP azon összetevőiben volt ez a legjelentősebb, 
amely területek a terápia elsődleges célpontjai voltak (lelki-érzelmi élet). Az OLP-ben foglalt skálák a Cron-
bach alfák alapján megbízhatók és korrelálnak az egészségi állapot más mutatóival, valamint a koheren-
cia-érzettel. Mindezek alapján az alkoholbetegek gyógyulási folyamatát jól jelző indikátorok.
Kulcsszavak: alkoholfüggőség, „Optimális Életpro%l” kérdőív, Minnesota Modell, indikátorok

Summary: The aim of our study was to investigate whether the Optimal Life Pro%le questionnaire is appro-
priate for measuring the eQectiveness of therapy/rehabilitation of alcoholic patients; whether the obtained 
quantitative data can be considered as indicators of the „healing process”. The survey was carried out in the 
Department of Addictology of the Szigetvár Hospital, among patients treated according the principles of 
Minnesota Model. The questionnaire was completed by the patients before and after the therapy. Between 
the two data collections changes in positive direction occurred in all dimensions of the OLP, with the major 
improvement in those %elds which had been the main target of the therapy. All scales included in OLP 
proved to be reliable and correlated with the other indicators of health status, and besides with the sense 
of coherence. We can conclude that these indicators detect well the healing process of the alcoholic 
patients.
Keywords: alcohol dependence, „Optimal Life Pro%le” questionnaire, Minnesota-Model, indicators

Az „Optimális életpro%l” kérdőívvel nyert adatok 
mint az alkoholbetegek „gyógyulási folyamatának”, 
a terápia hatékonyságának indikátorai

Optimal Life Pro%le questionnaire as tool for indicating 
the progress of the healing of alcoholic patients
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BEVEZETÉS

Az egészségügyi ellátás során napjainkban egyre gyak-
rabban merül fel az a kérdés, hogy egy diagnosztikai, 
terápiás vagy akár rehabilitációs eljárás bizonyítéko-
kon alapul-e?

A bizonyítékokon alapuló gyakorlat (evidence-based 
practice) gondolatrendszere, ami a bizonyítékokon ala-
puló orvoslás (evidence-based medicine) alapelveivel 
egyezik meg, hangsúlyozza, hogy a gyógyítás, illetve 
rehabilitációs kezelés folyamán – a korszerű tudás és 

a gyakorlati tapasztalatok felhasználása mellett is – 
fontos egzakt kutatási módszerekkel nyomon követni 
a gyógyulás folyamatát, a kezelések eredményességét. [1].

Vannak olyan betegségek (pl. bizonyos akut megbe-
tegedések), amelyekből való „kigyógyulás”, a páciens 
gyógyulttá nyilvánítása viszonylag egyszerű, és így 
könnyen lehet indikátorokat rendelni a terápia haté-
konyságának a mérésére. Az alkoholbetegek gyógyítá-
sa, rehabilitációja hosszú időn át tartó folyamat. Mint 
ahogy általában viszonylag hosszú idő alatt válik ma-
nifeszt alkoholbeteggé az alkoholizálás áldozata. Ugyan-
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akkor a betegségből való „kigyógyulás” nem egyértel-
mű. Többszöri visszaesés fenyegeti még azokat is, akik 
hosszú időn át voltak tünetmentesek. „Biológiai érte-
lemben az alkoholbetegség gyógyíthatatlan, mert bár-
milyen hosszú absztinencia után, ha ismét bekövetke-
zik a szeszfogyasztás (alkohol, kábítószer bármelyik faj-
tája, nyugtatók, altatók, hangulatjavítók), rendkívül rö-
vid idő alatt – gyakran azonnal – az azelőtt jól ismert 
kontrollvesztés lép fel” [2].

A betegség kialakulásának folyamata, etiológiája rend-
kívül összetett. Genetikai és környezeti tényezők, szo-
ciális és pszichés okok egyaránt szerepet játszanak ben-
ne. Veszélyeztetettek a férOak és a nők is, és különösen a Oa-
talkorúk, ha a nem megfelelő mentálhigiénés állapot az 
alkoholizálásnak kedvező körülményekkel találkozik.

Nehéz lenne deOniálni, hogy melyek azok a ténye-
zők, amelyek egybeesése esetén egyértelműen kialakul 
valamilyen szenvedélybetegség. Adott esetben melyek 
a rizikótényezők és melyek a védő faktorok. Ugyanis 
rendkívül különbözőképpen reagálhatnak az emberek 
ugyanolyan külső és belső körülményekre. Egyesek egész-
ségesek maradnak, míg mások beteggé válnak. 

A szenvedélybetegségből való kigyógyulás esélye is 
széles skálán mozog, s előre megjósolni a gyógyulás 
valószínűségét szinte lehetetlen. Éppen ezért is fontos, 
hogy a gyógyulás folyamatának nyomon követése so-
rán a szubjektív megítélés mellett legyenek objektív 
módszerekkel kiértékelhető, számszerűsíthető „bizo-
nyítékok” (indikátorok) is, mint ahogyan ezt a bizo-
nyítékokon alapuló gyakorlat elve megköveteli.

A tanulmány célja

Tanulmányunk célja igazolni, hogy az ún. „Optimá-
lis életproOl”, röviden OLP (Optimal Life ProOle) kér-
dőívvel nyert adatok az alkoholbetegek „gyógyulási fo-
lyamatát” jól jellemző indikátorok, melyek érzékenyen 
mutatják, hogy hol tart a beteg személyiségfejlődése 
a terápiás/rehabilitációs folyamat eredményeképpen [3].

Ehhez elsősorban azt kell igazolni, hogy az indiká-
torban szereplő változók és kombinációik kiválasztása 
elméletileg megalapozott [4]. Az OLP kérdőív kérdés- 
blokkjainak relevanciáját a Minnesota-modell eredmé-
nyessége támasztja alá.

Minnesota modell 

A hagyományos, elsősorban gyógyszeres terápiát al-
kalmazó alkoholelvonó intézmények munkája köztu-

dattan igen alacsony hatásfokú. Kikerülve az intézmény-
ből, rövidesen újra elhatalmasodik a betegség, a páci-
ens nem képes alkohol nélkül folytatni a mindennap-
jait.

Sokéves alkoholbetegekkel folytatott sikertelen terá-
piás próbálkozást követően hazánkban elsőként, 1990-
ben a Szigetvári Kórházban új terápiás modell került 
bevezetésre, az ún. Minnesota-Modell. Ezt az 1940-es 
években dolgozták ki, és a Minnesota állambeli Hazel-
denben alkalmazták először. Az alkoholbetegek keze-
lésében az egyik legnépszerűbb modell [6]. A kezelés 
alapja egy intenzív pszichoterápiás ellátás (egyéni, csa-
ládterápia, csoportterápia), melyet ötvöznek az önse-
gítő csoportokkal (A.A, Al-Anon, ACA). A legtöbb al-
koholbetegek rehabilitációjával foglalkozó intézmény-
ben már ezt a modellt alkalmazzák. A modell pszichi-
átriai gyógyszereket nem alkalmaz (!), ebből a szem-
pontból gyógyszermentes. Különösen fontosnak tartja 
a felépülésben a spiritualitást, valamint a betegtársak 
által biztosított támogatást és szeretetet, az önsegítő cso-
port erejét. „A terápiás beavatkozás célja a lélek, mert 
a szenvedélybetegeknek valójában a lelki-szellemi, spi-
rituális hatások képesek gyógyulást hozni, mint ahogy 
érvényes ez a testi betegségek nagy részére is (gondol-
junk csak az úgynevezett pszichoszomatikus betegsé-
gekre, amelyekről mindez már köztudott). A modell 
az absztinenciát lényegében csak eszköznek tekinti egy 
olyan életvitel eléréséhez, melyben elsődleges szerepe 
a lelki értékeknek van. Ilyen módon válik lehetővé 
a kiegyensúlyozott, boldog, lelki életen alapuló élet, 
melyben eltűnik a mesterségesen előállított örömérzet 
iránti igény, és így feleslegessé válik a szeszfogyasz-
tás”[5]. 

A terápiának alapvető komponense az első pillanat-
tól kezdve a gyógyulás, a józan élet reményének ébren 
tartása, és a betegben a hit erősítése, hogy gyökeresen 
változtatni lehet az eddigi életvitelen – végleg abba le-
het hagyni az ivást, és képessé lehet válni a józan, bol-
dog, örömteli, kreatív életre, amit a sokéves „öreg jó-
zanok” példája igazol.

A 12 lépéses felépülési program valamennyi lépése 
– az első lépésen kívül, mely elsősorban kognitív szin-
tű – spirituális töltetet hordoz, és a személyiségfejlő-
dést szolgálja [7].

A terápia és a rehabilitáció végső célja és eredménye 
a teljes és végleges absztinencia megvalósítása, mely le-
hetővé tesz egy élethosszig tartó lelki fejlődést, mely-
nek eredményeképpen lelki béke várható, és a környe-
zetbe való harmonikus beilleszkedés. 
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Az „Optimális életpro$l” kérdőív

Az „Optimális életproOl” kérdőívet, amely vizsgála-
taink alapját képezi, eredetileg az arizonai egyetem ku-
tatócsoportja fejlesztette ki 2000-ben a Canyon Ranch 
megbízására [3].

A Canyon Ranch 1979 óta foglalkozik „életjavító, egész-
ségnevelő, egészségfejlesztő” programcsomagok forgal-
mazásával. A legkiválóbb szakembereket (orvosokat, 
szociológusokat, pszichológusokat stb.) kérték fel a kü-
lönböző szakterületekről, hogy állítsanak össze felelet-
választós kérdés-leltárt, amellyel az egyén egészségi ál-
lapotát és wellness státuszát megbízhatóan és érvénye-
sen lehet mérni. (A wellness olyan életformát jelent, 
amelyre a test és a lélek egyensúlya, harmóniája jellem-
ző. Donald Ardell megközelítésében [8]: a wellness élet-
stílus, életfelfogás, életOlozóOa, tudatos törekvés az eg-
zisztenciára, a felelősségérzeten alapul, különösképpen 
a saját egészségünket meghatározó életminőségünkre.)

Először több száz kérdést gyűjtöttek össze az ún. – 
szószerinti fordításban – a teljes személyi koncepció 
(Total Person Concept) elméleti modelljének megfele-
lően, majd többszöri szakértői véleményezés és empi-
rikus kipróbálás, valamint pszichometriai validációs el-
járásokkal szelektálták a kérdéseket [8–10].

A végső kérdőívben 135 kérdés szerepelt, az egész-
ség hat dimenzióját lefedve, mint környezeti, intellek-
tuális, emocionális, spirituális, szociális és Ozikai egész-
ség.

E kérdőív hazai validálását (abból a szempontból, 
hogy az egyén percipiált általános egészségi állapotára 
nézve érvényes mérőeszköz) 2007-ben a PTE hallgatói 
körében végeztük el [11]. Az akkori kutatásaink fő cél-
ja a Ozikai aktivitás egészségi állapottal való összefüg-
gésének tanulmányozása volt. Az OLP kérdőív fő di-
menzióinak konkurens validitása (az általános egész-
ségi állapottal bizonyítottan szoros összefüggést muta-
tó vegetatív labilitás teszttel („Vegetative Lability”, rö-
viden: VELA teszt) [12], az egészség önértékelésével 
és a koherencia-érzet, „Sense of Coherence” tesztekkel 
ellenőrizve) [13] igen jónak bizonyult, azaz erősen szig-
niOkánsan (P<0,001 szinten) korrelált ezek eredményé-
vel.

Különböző „egészséges” populációkból származó min-
tákon az OLP a Ozikai aktivitás mértékével szoros ösz-
szefüggést mutatott [14]. Érzékenyen reagált továbbá 
egy két éven át tartó Ozikai rekreációs tréning-progra-
mon részt vevők – önértékelt – egészségi állapot válto-
zására [15].

Mivel számos tanulmány igazolja, hogy a szenvedély-
betegségek kialakulásának hátterében, főleg Oatalkor-
ban motiváló tényezők a stressz, a szorongás és általá-
ban a kedvezőtlen wellness állapot, úgy véltük, hogy 
az OLP kérdőív alkalmas lehet a minnesotai program-
ban részt vevő alkoholbetegek „gyógyulási folyamatá-
nak” monitorozására, illetve a terápia hatékonyságának 
vizsgálatára [16].

Az általunk alkalmazott OLP kérdőív 135 Lickert tí-
pusú kérdést, illetve állítást tartalmazott, amelyekkel va-
ló egyetértés mértékét a megkérdezett 5 fokozatú ská-
lán jelölhette be.

Az eredeti OLP kérdőívnek nem képezte részét, de 
mi – éppen az OLP validitásának alkoholbetegek min-
táján történő ellenőrzése céljából is – a 40 itemes VE-
LA tesztet és a 6 itemes SOC skálát is szerepeltettük 
a kérdőívben.

 Az alkoholbetegek körében felvett kérdőívek vála-
szainak faktoranalízise alapján ugyanaz a hat faktor 
(a környezeti, az intellektuális, a spirituális, az emoci-
onális, a szociális és a Ozikai egészség dimenziói) raj-
zolódott ki, mint az egészségesek mintáin. Lássunk né-
hány példát az egyes faktorokban legnagyobb súllyal 
szereplő itemekre:
– A környezeti dimenzióban, pl.: „Tisztában vagyok 

vele, hogy nap mint nap hatással vagyok a környe-
zetemre”, „Otthoni környezetem olyan kényelmes, 
mint amilyenre mindig is vágytam”, „Minden tő-
lem telhetőt megteszek, hogy zajártalamtól men-
tes környezetet válasszak”, „Megszépítem a környe-
zetem azon részét, amelyre hatni tudok” stb.

– A szellemi élettel kapcsolatos dimenzióban, pl.: „Mú-
zeumba vagy művészeti előadásokra járok”, „Köny-
nyen osztok meg másokkal ötleteket, elképzelése-
ket, gondolatokat”, „Keresem a lehetőséget új dol-
gok tanulására”, „Rádióhallgatáskor az oktató/in-
formációs értékkel bíró programokat kedvelem”, 
„Érdekel mások álláspontjának a megértése”, „El-
töprengek az enyémtől eltérő nézeteken” stb.

– A spiritualitásra vonatkozó dimenzióban, pl.: „Spi-
rituális hitem segít kezelni az élet megpróbáltatá-
sait”, „Spirituális hitem ad értelmet az életemnek”, 
„Spirituális hitem segít elfogadni gyengeségeimet 
és hiányosságaimat”, „Spirituális hitem segít meg-
birkózni a betegségekkel” stb.

– Az érzelmi egészség dimenziójában, pl.: „Elégedett 
vagyok személyes életemmel”, „Úgy érzem, a jövő 
reményteljes és ígéretes”, „Boldog ember vagyok”, 
„Jövőmet illetően optimista vagyok” stb.
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– A szociális kapcsolatok, társas támogatottság di-
menziójában, pl.: „Ha szeretetre és gyengédségre 
vágyom, van kihez fordulnom”, „Elégedett vagyok 
a partnerem és köztem fennálló kapcsolattal”, „Gyak-
ran érzem, hogy támogatnak a munkámban”, 
„Részt veszek a közösségi eseményeken” stb.

– Végül a Ozikai aktivitással, táplálkozással, egészsé-
ges életvitellel kapcsolatos dimenzióban, pl.: „Olyan 
Ozikai kényelmetlenséget érzek, mely korlátozza 
a napi feladataimat”, „Személyes felelősséget érzek 
az egészségem iránt”, „Hetente legalább kétszer 15–
20 percet szentelek az erősítésnek (súlyokkal, sza-
laggal stb.”, „Kihagyok étkezéseket”, „Végigalszom 
az éjszakát”, „Nem az a típusú ember vagyok, aki 
változtatni tud az étkezési szokásain”, „Gondot for-
dítok a külsőmre” , „Jó formában tartom magam” 
stb.
Az OLP kérdőív minden kérdésblokkja után szere-

pelt még két kérdés, amelyek célja, hogy (a Prochaska 
amerikai tudós által kifejlesztett viselkedésmodellnek, 
az ún. transzteoretikus modellnek megfelelően) tájé-
koztasson arról, hogy az egyén állapotának javításával 
kapcsolatban a megkérdezés idején „hol tart”, mely fo-
kozatnál, azaz a szándékolt viselkedésváltoztatás me-
lyik fázisában van[17]. A kérdések és a válaszlehetősé-
gek a következők:

„Kérjük, jelölje be azt a mondatot, mely a legjobban 
jellemzi azokat a lépéseket, melyeket Ön saját egészsé-
ge és wellness státusza javítása érdekében (az adott te-
rületen) tesz!” A válaszlehetőségek: „Nem teszek lépé-
seket és nem áll szándékomban változtatni az elkövet-
kezendő hat hónapban”; „Most nem teszek lépéseket, 
ám a következő hat hónapban cselekedni szándékozom”; 
„Már tettem előkészítő lépéseket és a jövő hónapban 
cselekedni szándékozom”; „Az elmúlt hat hónapban 
folyamatosan cselekedtem”; „Több, mint hat hónapja 
folyamatosan cselekszem”.

És: „Mennyire biztos Ön abban, hogy képes javítani 
saját egészségén?” A válaszlehetőségek: „Nagyon biz-
tos”; „Biztos”; „Mérsékelten biztos”; „Alig biztos”; „Nem 
biztos”.

A koherencia-érzetet mérő kérdőív

A kérdőív ezeken kívül tartalmazta az Antonovsky- 
féle „Sense of Coherence” skála (röviden SOC skála) ma-
gyar mintára validált és 6 kérdésre redukált skáláját. 
Az egyes kérdésekre 7 pontos skálán lehetett megadni 
a választ. A kérdések (és a szélső válaszok) a követke-

zők voltak: „Milyen gyakran érzi, hogy méltánytalanul 
bántak Önnel?” (nagyon gyakran – ritkán vagy soha); 
„Amikor elgondolkodik az életéről, Ön nagyon gyak-
ran olyasmit érez:” („milyen jó, hogy élek” – kérdi ma-
gától: „miért is élek”); „Amikor a múltban valami kel-
lemetlen dolog történt Önnel, az Ön jellemző reakció-
ja volt;” (emésztette magát miatta – elkönyvelte: „ezzel 
kell kijönnöm” és továbbment); „Előfordul, hogy fel-
kavart, zavaros érzései és gondolatai vannak?” (nagyon 
gyakran – nagyon ritkán vagy soha); „Előfordul, hogy 
a lelkében olyan érzései támadnak, amiket jobb szeret-
ne nem érezni?” (nagyon gyakran – nagyon ritkán vagy 
soha); „Elővételezi, hogy személyes élete a jövőben:..” 
(teljesen értelmetlen és célnélküli lesz - tele lesz érte-
lemmel és céllal)[18].

A SOC skálán mért értékek és az általános egészsé-
gi állapot, különösen annak a lelki egészséggel kapcso-
latos dimenziói a szakirodalom szerint szigniOkánsan 
összefüggnek. A SOC kérdőívet több mint 40 nyelvre 
lefordították és a legkülönbözőbb betegcsoportok kö-
rében -is- alkalmazták. Megállapították, hogy az erős 
koherenciaérzet mintegy 30%-kal csökkenti az általá-
nos mortalitást. Csökkenti (közel azonos eséllyel) a kar-
diovaszkuláris betegségek és a rák okozta halálozást, 
függetlenül az életkortól, a nemtől a krónikus betegsé-
gek prevalenciájától [19].

Számos tanulmány igazolja, hogy az erős SOC-kal ren-
delkező személyek esélye az alkoholbetegségre és más 
függőségek kialakulására is kisebb, mint az alacsony 
SOC-kal rendelkezőké [20, 21].

Az egészség önértékelése és a VELA teszt

Egyetlen kérdéssel vizsgáltuk az általános egészségi 
állapot önértékelését. „Ön szerint az egészségi állapota 
kiváló, jó, megfelelő vagy rossz?”, valamint felvettük 
a Hennenhofer-Heil féle [12] Vegetatív Labilitás (VELA) 
öntesztet, amely 40 item-ben megragadott tünetek alap-
ján diagnosztizálja egyfelől summázottan a szervezet 
egészének stresszorokra adott vegetatív válaszai labili-
tását, másfelől külön-külön a benne foglalt négy tünet-
csoportra (szív-keringés, gyomor-bél, általános inger-
lékenység, gyengeség és bágyadtság) deOniált (=a teszt 
kidolgozóinak útmutatása szerint megadott kérdések 
súlyozott összege) „autonóm reakció sztereotípiáit”. 
A VELA teszt itemjei közül példaképpen néhány: ”Kér-
jük, válaszoljon igennel vagy nemmel az alábbi kérdé-
sekre! „Néha hőhullámom van és vértódulás a fejem-
ben”; ”Érzékeny gyomrom van, mely legtöbbször gyo-
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mortáji nyomásban, teltség érzésben vagy gyomorfá-
jásban nyilvánul meg”; „Néha különösen fény- és za-
jérzékeny vagyok, annyira, hogy erős fény, rikító szí-
nek vagy bizonyos zajok valósággal testi fájdalmat okoz-
nak”; „Olykor lüktetést, pulzálást érzek az ereimben”; 
„Néha valósággal hidegrázásom van, hőhullám és hi-
deg borzongás váltakoznak” stb.

MÓDSZER

A kutatás lényegében módszertani jellegű. Alkohol-
betegek mintáján, követéses vizsgálat alapján határoz-
tuk meg egy eredetileg más célból készült kutatási esz-
köz, az OLP pszichometrai jellemzőit és konkurens 
validitását más, az általános egészségi állapotot bizo-
nyítottan jól tükröző teszteredmények felhasználásá-
val, valamint feltételezve a terápia hatásosságát. Vizs-
gáltuk az egyes kérdéscsoportokat (egészség-dimenzi-
ókat) jellemző skálák konzisztenciáját a Cronbach’ al-
fák alapján, valamint ellenőriztük a teszteredmények-
kel való korrelációik statisztikai szigniOkanciáját. Ezek 
eredményét minden esetben akkor tekintettük szig-
niOkánsnak, ha a szigniOkanciaszint nem haladta meg 
az 5%-ot.

Pilot study keretében először (korra és nemre) illesz-
tett kontrollcsoporttal összehasonlítva megvizsgáltuk, 
hogy az Addiktológiai Osztályra felvett alkoholbete-
gek számára a kérdések érthetőek-e, milyen a nemvá-
laszolási arány, különbözik-e a kitöltés időtartama a kont-
rollcsoportétól.

A követett mintán (a kórházba történt felvételkori 
és távozáskori) teszteredmények változásának szigniO-
kancia-vizsgálatára az önkontrollos, nemparaméteres 
Wilcoxon próbát alkalmaztuk.

EREDMÉNYEK

A pilot study eredménye

A kutatás első fázisában 2009.10.20-tól 2009.12.31-
ig a Szigetvári Kórház Addiktológiai Rehabilitáció (Min-
nesota–modell szerint működő, pszichiátriai gyógy-
szerektől mentes) Osztályára felvett betegek körében 
teszteltük a fenti három konstruktumot (OLP, VELA 
és SOC) tartalmazó kérdőív alkalmazhatóságát e spe-
ciális célcsoporton, azaz az alkoholbetegek körében. 
Az adott időszakban az osztályon kezelt betegek töl-

tötték ki a kérdőívet, összesen 26 fő. A kitöltés időtar-
tamát (amely 35–45 perc volt átlagosan), a kérdések 
érthetőségét stb. vizsgáltuk. Ezeket az adatokat össze-
hasonlítottuk a lakossági korra és nemre standardizált, 
véletlen mintán (=kontrollcsoport) tapasztaltakkal. Lé-
nyeges eltérést nem tapasztaltunk. A betegek egy-két 
véletlenszerűen kihagyott kérdésen kívül valamennyi 
kérdésre válaszoltak, s nem jelezték, hogy megválaszol-
hatatlan kérdések lettek volna a kérdőívben, sőt a nyi-
tott kérdésekre is gyakran több mondatos választ adtak.

Az egyes kérdésblokkok konzisztenciájának ellenőr-
zésére pszichometriai módszereket alkalmaztunk: meg-
határoztuk a Cronbach’ alfák-at, amelynek értékei nem 
tértek el szigniOkánsan a nem alkoholbetegek mintá-
ján, azaz a kontrollcsoportban meghatározottakétól. 
Értékük: 0,78 és 0,89 között ingadozott.

A kérdőívet ezek alapján alkalmasnak találtuk az al-
koholbetegek körében is az általános egészségi állapot 
különböző dimenzióiban történt változások mérésére, 
és az egészséggel kapcsolatos viselkedésváltoztatási szán-
dék megítélésére.

Ezért 2009.10.20-tól kezdve, akik a kórházba tör-
tént felvételkor töltötték ki a kérdőívet, az osztályról 
való távozásukkor is kitöltötték. A továbbiakban pedig 
valamennyi újonnan felvett beteg a kezelése megkez-
dése előtt és a távozásakor is kitöltötte a kérdőívet.

A követéses vizsgálat eredménye 

Az eredményeket a 2009. 10. 20 és 2012. 01. 31. kö-
zötti időtartamban a Szigetvári Kórház Addiktológiai 
Osztályára felvett alkoholbetegek mintáján ismertetjük.

A kezelés megkezdésétől a kórházból távozásig kö-
vetett alkoholbetegek körében a kiosztott kérdőívek kö-
zül hiányos kitöltés vagy a beteg kezelésének megsza-
kadása miatt csupán 3 fő kérdőívét nem tudtuk a sta-
tisztikai értékelésbe bevonni. A kezelés megkezdése-
kor és a kezelés végén is értékelhető kérdőívet 34 férO 
(66,7 %) és 17 nő (33,3 %), összesen 51 fő töltött ki.

A vizsgálatban szereplők néhány szocio-demográO-
ai jellemzőjét az I. táblázat tartalmazza.

Látható, hogy a nők között relatíve több volt a ma-
gasabb iskolai végzettségű és az elvált, mint a férOak 
között. Ha összevonjuk a főiskolai vagy egyetemi vég-
zettségűeket, akkor ezek aránya a férOaknál 17,6%, 
míg a nőknél 29,4%.

Az egészség-dimenziókat mérő skálák mebízható-
ságát (reliabilitását) jól mutatja a II. táblázat, amelyben 
a Cronbach’ alfákat a betegek kezelésének megkezdése 
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előtt (a kórházba történő felvételkor) és után (a kór-
házból távozáskor) kitöltött kérdőívük adataival is meg-
határoztuk.

A továbbiakban azt mutatjuk be, hogy: 
– történt-e változás az OLP egyes dimenzióiban a meg-

kérdezettek (pontszámokkal kifejezett) véleményé-
ben, egészségük, illetve jól-létük önértékelésében 

– jobban bíznak-e a kezelés után abban, hogy képe-
sek a változtatásra

– erősödött-e a szándékuk arra, hogy lépéseket is 
tegyenek egészségük javítása érdekében.
Az osztályra felvételkor és távozáskor az OLP kér-

désköreiben (dimenzióiban) az itemekre adott pont-
számösszegek (=skálaértékek) átlagát és a változás sta-
tisztikai szigniOkanciáját jellemző p értékeket a III. táb-
lázatban foglaltuk össze. A statisztikai szigniOkancia- 
vizsgálathoz az önkontrollos – nemparaméteres –  Wil-
coxon tesztet alkalmaztuk.

A környezeti „egészséggel” kapcsolatos kérdésblokk 
kivételével, valamennyi kérdéskörben statisztikailag erő-
sen szigniOkáns, kedvező irányú változás történt.

A transzteoretikus modellnek megfelelő kérdésekre 
adott válaszpontszámokban bekövetkezett változásról 

Jellemzők
Fér:

(N=34)
Nő

(N=17)

Átlagéletkor +/- szórás 48,9 ± 6,9 év 45,4 ± 9,0 év

Iskolai végzettség

8 általános 3 fő 1 fő

8 általános + szakmunkás 12 fő 1 fő

érettségi 0 fő 2 fő

érettségi+ szakmai végzettség 13 fő 8 fő

főiskola 4 fő 3 fő

egyetem 2 fő 2 fő

Családi állapot 

egyedülálló (sohse volt házas) 3 fő 1 fő

egyedülálló (elvált) 10 fő 6 fő

élettárssal él 6 fő 3 fő

házas 15 fő 5 fő

özvegy 0 fő 2 fő

I. táblázat
A követéses vizsgálatban részt vett alkoholbetegek 

jellemzői

II. táblázat
Az egészség-dimenziókat mérő skálák reliabilitása 

(n=51) 

Egészség dimenziók

Reliabilitási együttható 
(Cronbach’ alfa)*

A kórházba 
történő 

felvételkor

A kezelés 
befejeztével

Környezeti egészség 0,794 0,827

Intellektuális egészség 0,875 0,856

Spirituális egészség 0,863 0,854

Emocionális egészség 0,884 0,884

Szociális egészség 0,806 0,817

Fizikai egészség 0,872 0,874

*  Megbízható tesztnek számít, ha a Cronbach’ alfa értéke meghaladja 
0,75-öt, és minél    közelebb van az 1-hez vagy a  -1-hez, annál 
megbízhatóbb.

Kérdéskörök (kérdések száma)
Pontszám átlag* Wilcoxon-teszt szign. 

szintje
belépéskor távozáskor

Környezettel kapcsolatos (17) 44,3 41,8   0,093

Szellemi élettel kapcsolatos (16) 45,2 41,3 <0,001

Spiritualitással kapcsolatos (16) 41,0 33,1 <0,001

Érzelmi élettel kapcsolatos (21) 62,2 51,2 <0,001

Szociális élettel kapcsolatos (20) 51,9 45,4 <0,001

Fizikai egészséggel kapcsolatos (43) 127,9 113,8 <0,001

III. táblázat
Az osztályra felvételkor és a távozáskor az OLP kérdésköreiben a pontszámok átlaga és 

a változás statisztikai szigni:kanciáját jellemző értékek

*  Az alacsonyabb pontérték a kedvezőbb!
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a IV. és V. táblázat informál. Mint látható, minden kér-
déscsoportban kereken 1 pontértékkel kedvezőbb vá-
laszt adtak a megkérdezettek az osztályról való távo-
záskor, mint belépéskor.

A változások irányát tekintve, itt is mindenütt pozi-
tív irányú a változás, Statisztikailag szigniOkáns válto-

zás azonban csak a sprituális, a szociális és a Ozikai „egész-
séggel” kapcsolatos kérdésekben volt kimutatható.

Az általános egészségi állapot önértékelésére feltett 
kérdésre szintén kedvező irányban változott a betegek 
megítélése. A pontszámértékek különbsége P=0,002 szin-
ten szigniOkáns.

Milyen lépéseket tesz
Pontszám átlag* Wilcoxon-teszt

szign. szintjebelépéskor távozáskor

Környezetével kapcsolatban 2,2 3,2 <0,001

Szellemi életével kapcsolatban 2,6 3,5 <0,001

Spiritualitásával kapcsolatban 3,0 4,0 <0,001

Érzelmi életével kapcsolatban 2,9 3,8 <0,001

Szociális életével kapcsolatban 2,8 3,8 <0,001

Fizikai egészségével kapcsolatban 2,6 3,4 <0,001

IV. táblázat
Milyen lépéseket tesz saját egészsége és wellness státusza javítása érdekében?

*  A magasabb pontérték a kedvezőbb!

Mennyire biztos a képességében
Pontszám átlag* Wilcoxon-teszt

szign. szintjebelépéskor távozáskor

Környezetével kapcsolatban 2,6 2,4    0,203

Szellemi életével kapcsolatban 2,1 1,9    0,079

Spiritualitásával kapcsolatban 2,3 1,9  <0,001

Érzelmi életével kapcsolatban 2,3 2,1    0,098

Szociális életével kapcsolatban 2,3 2,0    0,003

Fizikai egészségével kapcsolatban 2,3 2,0    0,039

V. táblázat
Mennyire biztos abban, hogy képes javítani saját egészségén?

*  Az alacsonyabb pontérték a kedvezőbb! 

VELA indexek
Pontszám átlag* Wilcoxon-teszt

szign. szintjebelépéskor távozáskor

Összesített index 109,8 88,0 <0,001

Szív és keringés   30,2 25,5 <0,001

Gyomor- és bél   11,1    7,5 <0,001

Általános ingerlékenység   33,7 28,7 <0,001

Gyengeség és bágyadtság   34,8 26,4 <0,001

Fizikai egészségével kapcsolatban     2,3  2,0    0,039

VI. táblázat
Az összesítet VELA indexre, valamint az egyes tünetcsoportokra külön-külön számított indexek átlaga 

a kórházi felvételkor és a terápia végén – a változás szigni:kancia-szintje az önkontrollos Wilcoxon teszt alapján

*  Az alacsonyabb pontérték a kedvezőbb! 
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A VELA teszttel nyert eredményeket a VI. táblázat 
mutatja. Valamennyi tünetcsoportban erősen szigniO-
káns, és igen jelentős mértékű a javulás.

Végül az utolsó kérdéscsoport, a koherencia-érzet át-
lagos változását a VII. táblázat mutatja. A betegek ko-
herencia-érzete jelentősen erősödött. Minden kérdés-
ben erősen szigniOkáns a változás.

MEGBESZÉLÉS

Tanulmányunk célja volt megvizsgálni, hogy az ún. 
„Optimális életproOl” kérdőív – amely az egészségfej-
lesztő életmódprogramok hatásvizsgálatára „egészsé-
ges populációkon” jól bevált „mérőműszer”– alkalmas-e 
az alkoholbetegek körében a terápia/rehabilitáció ha-
tékonyságát „mérni”; a kérdőív feldolgozásával nyert 
kvantitatív adatok tekinthetők-e a „gyógyulási folya-
mat” indikátorainak.

Vizsgálatunkat a Szigetvári Kórház Addiktológiai Osz-
tályán, a Minnesota Modell elveinek megfelelően ke-
zelt betegek körében végeztük. E módszerrel a sokéves 
hazai és nemzetközi tapasztalatok szerint a betegek kb. 
70%-ánál gyógyulás érhető el, abban az értelemben, 
hogy az alkoholbeteg hosszú távon (remélhetőleg vég-
legesen) absztinenssé és ezzel tünetmentessé válik. Fel-
tételeztük, hogy követéses vizsgálatunk időszakában is 
legalább ilyen gyógyulási aránnyal számolhatunk. Ameny-
nyiben a terápia megkezdése és befejezése között „mé-

rőműszerünk” érzékenyen reagál a betegek életproOl-
jában bekövetkezett változásra, az eszközt úgy tekint-
hetjük, mint a terápia eredményességének indikátorát. 
Valójában az OLP többdimenziós skála, a különböző 
egészségdimenziók indikátorainak összessége. A gyó-
gyulási folyamat „eredményességét” az etiológia olda-
láról közelíti. Azaz nem a „végeredményt” az abszti-
nencia időtartamát, a visszaesések gyakoriságát, az ivás 
mértékét, vagy a lerészegedések előfordulását méri, 
hanem az ún. optimális életproOl felé vezető úton a meg-
valósulás szintjét, azaz a környezeti, szellemi, lelki, 
spirituális, szociális és Ozikai „egészség mértékét”, pon-
tosabban az ezek percipiálásában bekövetkezett válto-
zást regisztrálja.

Hogy a mintánkban szereplő 51 alkoholbeteg köré-
ben nagy valószínűséggel sokan válnak tünetmentes-
sé, igazolja, hogy a betegek általános egészségi állapo-
tában (a szakorvosok megítélése szerint, és önértéke-
lésük, a vegetatív labilitási tüneteik és koherencia-ér-
zetük alapján is, amelyeket szintén vizsgáltunk a kór-
házba történő felvételkor és a kezelés befejeztével), je-
lentős pozitív változás volt tapasztalható.

A betegek szándéka, hogy saját maguk többet te-
gyenek egészségük javítása érdekében, fokozódott. 
Hitük, bizodalmuk abban, hogy képesek is javítani az 
egészségükkel kapcsolatosan feltett kérdéskörökben, 
elsősorban a spirituálissal, a szociális és Ozikai „egész-
séggel” kapcsolatos kérdésekben jelentősen erősö-
dött.

SOC kérdések
Pontszám átlag* Wilcoxon-teszt

szign. szintjebelépéskor távozáskor

Milyen gyakran érzi, hogy méltánytalanul bántak 
Önnel?

4,2 5,4 < 0,001

Amikor elgondolkodik az életéről, 
Ön gyakran...

4,3 5,6 < 0,001

Amikor a múltban valami kellemetlen dolog történt 
Önnel...

2,5 3,0 < 0,001

Előfordul, hogy felkavaró, zavaros érzései és gondo-
latai vannak?...

3,2 4,8 < 0,001

Előfordul, hogy a lelkében olyan érzései támadnak, 
amiket jobb szeretne nem érezni?...

3,1 5,0 < 0,001

Elővételezi, hogy személyes élete 
a jövőben...

5,7 6,2 < 0,001

VII. táblázat
A koherencia-érzetet jellemző itemekre adott pontszámok átlaga a kórházi felvételkor és a terápia végén, 

valamint a változás szigni:kancia-szintje az önkontrollos Wilcoxon teszt alapján

*  A magasabb pontérték a kedvezőbb! 
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A kezelés alatt az alkoholbetegek testi, lelki állapo-
tában bekövetkezett pozitív változást az „optimális élet-
proOl” skálaértékeinek változása tehát jól követi.

A kutatás során az is igazolást nyert, hogy OLP pszi-
chometriai tulajdonságai (az egyes egészségdimenziók 
konzisztenciájának és megbízhatóságának statisztikai 
jellemzői alapján) egyaránt kedvezőek „egészséges” és 
„alkoholbeteg” populációban is. 

KÖVETKEZTETÉS

Az OLP kérdőívben szereplő „wellness” dimenziók 
skálaértékei tehát az alkoholbetegek „gyógyulási folya-
mat”-át jelző indikátor-értékeknek tekinthetők, ame-
lyek változásából következtetni lehet a terápiás, reha-
bilitációs program hatékonyságára általában; az egyes 
esetekben pedig arra, hogy mely területeken szorul 
a beteg személyisége erőteljesebb fejlesztésre.

A kérdőíves kutatás távlati, a gyakorlatban is hasz-
nosítható eredménye, hogy a kórházból kikerült bete-
gek többéves követése után a „gyógyultak” és a vissza-
eső betegek kérdőíveinek retrospektív összehasonlító 
elemzésével feltárható, hogy mely indikátorokban vol-
tak eltérések köztük, azaz mely területekre kellett vol-
na, illetve kell a jövőben a terápia/rehabilitáció során 
nagyobb súlyt fektetni.
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