
Csontritkulás (osteoporosis)

A betegség oka: Pontos kiváltó okát nem ismerjük.
Általában egy felnőtt csontvázának 6-12 százaléka cserélődik ki évente a csontátépülés
folyamata során. Az ember csontvázának csonttartalma a húszaséletévek végén tetőzik.
A csontvesztés már a harmincas évek végén, negyvenes életévekben elkezdődhet. Az
átépülés lelassul és a csontok vékonyodni kezdenek. A nőknél a csontsűrűség vesztése a
menopauza után felgyorsul. A nők csonttömegük 35-50%, a férfiak 20-35%-át vesztik el. A
kismértékű csontvesztés az öregedési folyamat velejárója, ám egyesek nagyobb
csontritkulási- és következményes törési kockázattal szembesülnek, mint mások.

Hajlamosító tényezők: A sovány, vékonycsontú, világos hajú emberek kockázata nagyobb,
éppúgy, mint a dohányosoké, nagy mennyiségű alkoholtfogyasztóké, és az ülő életmódot 
folytatóké. Akiknek családjában előfordult csontritkulás, vagy akiknek mindkét petefészkét
kivették nagyobb valószínűséggel betegszenek meg csontritkulásban. Bizonyos állapotok,
melyek a test kalciumfelszívó képességét befolyásolják, ugyancsak csontritkuláshoz
vezethetnek. Pl.különböző vesebetegségek, a Cushing szindróma, a pajzsmirigytúltengés,
a gyomor, vagy belek egy részének sebészi eltávolítása, egyes gyógyszerek ugyancsak
gátolhatják a kalcium felszívódását. Hosszas ágyhozkötöttség ugyancsak kalciumvesztést és
ennek következtében csonttömeg vesztést okozhat.

Tünetei Kezdeti tünet a terheléskor fellépő, pihenésre szűnő hát és derékfájdalom
hétköznapi panasznak tűnik, ezértgyakran nem figyelnek rá, sok esetben csak fáradtságnak
tulajdonítják. Állandó panaszok a későbbi időszakban lépnek fel, így szinte észrevétlen
alakul ki a már maradandó elváltozás. Későbbi időszakban a vezető tünet szintén a fájdalom.
Egyrészt a hirtelen kis erő behatására létrejövő éles fájdalom, amely lehet éppen létrejövő 
csigolyatörés vagy beroppanás, vagy csak egészen kicsi, szemmel nem látható törés
következménye. Az állandó, terheléskor erősödő hát- és derékfájdalom az izmok, szalagok
feszüléséből jön létre, gyakori, hogy a betegek nem tudják a hátukat egyenesen tartani.

Diagnózis felállítása A kezdeti panaszok, a beteg vizsgálata, a hajlamosító tényezők 
kikérdezése és különböző vizsgálatok alapján kezdeti időszakban általában a reumatológus 
állapítja meg. Rosszabb esetben egy elszenvedett csonttörés kapcsán derül ki a betegség.
Laborvizsgálatok a szervezet kalcium-foszfor anyagcseréjére adnak felvilágosítást,
másrészt az egyéb betegségekhez társuló csontritkulás felderítésében van szerepük.
Röntgenvizsgálat a kezdeti, mégkisebb mértékű csontritkulás felderítésére nem alkalmas.
Csontsűrűségmérővel (denzitometer) nagy pontossággal meghatározható a test különböző 
részein a csontok ásványianyag-tartalma. Leggyakoribb mérési helyek a csukló, gerinc,
combnyak.

Terápia: Függ a csontritkulásban szenvedő betegek korától, aktuális állapotától. 
Csonttöréssel szövődött esetekben műtét, gipszelés, fektetés, fájdalomcsillapítás lehet az 
elsődleges, panaszt alig okozó esetekben az aktív mozgásterápián van a hangsúly.
Mindenkire vonatkoznak a megelőzés étrendi és mozgásterápiás ajánlásai.

Étrend: A csont szilárdságát adó ásványi összetevők közül a kalcium a legfontosabb. A napi
étkezésekkel 18 év felett 1500 mg kalcium szükséges. A D-vitamin nélkülözhetetlen a
kalciumnak a táplálékból való felszívódásához, ezt tejtermékkel, tojássárgájával, tengeri
hallal és májjal vihetünk be a szervezetbe. Egyliternyi tejben 1200 mg kalcium található,
amely szinte a teljes napi szükségletünket képes fedezni -, tehát a tej, a túró, a sajtfélék
fogyasztása jótékony hatással lehet csontjaira. Sok zöldség is tartalmaz kalciumot, bár tudni



kell, hogy rosszabbul hasznosíthatót, mint a tejtermékek. Ilyenek a brokkoli, a káposzta,
valamint a mogyoró és a csonthéjasok is jelentős források lehetnek.
A kávé, a cigaretta, koffeintartalmú italok (pl. kóla), az alkohol valóságos „kalciumrablók”. 
Már egy csésze kávé is 8-10%-kal növelheti a kalciumszükségletet.

Fizioterápia: Fájdalomcsillapító, izmok vérkeringését javító elektromos kezelések fontos
kiegészítői a gyógyszereknek. Legfontosabb a naponta, rendszeresen végzett speciális
gyógytorna, mely kiegészíthető víz alatti tornával és úszással. Ez az izomzat
karbantartására, a csontok ásványianyag-tartalmának növelésére és a csonttörések utáni
rehabilitációra is kiválóan alkalmas.

Gyógyszeres kezelés: Két alapvető csoportra osztható.
1. ) felborult csontújraképződés egyensúlyának helyreállítása
2. ) fájdalomcsillapítás

Mozgásterápia: Igazolt, hogy a rendszeresen végzett torna fokozza a csontok
ásványianyag-tartalmát. További hatása: a gerinc alaki változásainak megakadályozása, és
a kialakult elváltozások esetén azok javítása. A rendszeresen erősített hát- és hasizomzat
mintegy természetes fűzőként veszi körül a gerincet, javítja tartását, csökkenti a feszülésből 
származó fájdalmat, védi a csigolyákat a különböző külső erőkkel szemben, csökkentve a 
törések kialakulásának veszélyét. Az egészséges izomzat kifejlesztésére és fenntartására
rendszeres torna végzése szükséges. Az úszás, ezen belül a hátúszás előnyös.
A csontozat rendszeres terhelése a csontképzés fontos ingere, hiányában gyorsabban
felborul a kényes egyensúly

Segédeszközök: Főleg az idősebb emberek mozgásának biztonságosabbá tétele céljából 
ajánlatos a bot, esetleg a járókeret használata. Szintén az idősebb emberek számára 
ajánlják a különböző hosszúságú gerincfűzők alkalmazását. A fűzők nagyobb megterhelés 
esetén stabilizálják, megtartják a gerincet, javítják a testtartást, átmenetileg pótolják a
hiányzó, vagy legyengült izomzatot. Rendelkezésre áll fürdőkádba tehető ülőke, fürdéshez 
kapaszkodók, kádba és kád elé tehető gumiszőnyegek, fontos, hogy a szobai szőnyegek
csúszásgátlásáról is gondoskodjon.

Fontos tanácsok csontritkulásban szenvedő betegnek:
1. Ne emeljen, ne cipekedjen, kerülje a hajolgatást.
2. Sajátítsa el a gerinckímélő életmódot.
3. Óvakodjon az eleséstől; járását - ha szükséges - segédeszközzel tegye

biztonságossá, rendezze át lakását úgy, hogy minden könnyen elérhető legyen.
4. Tornásszon, ússzon rendszeresen.
5. Sokat tartózkodjon a szabad levegőn, sétáljon gyakran, táncoljon, biciklizzen.
6. Figyeljen oda táplálkozására.
7. Nagyobb megterhelés esetén hordjon fűzőt.
8. Kerülje a megerőltető, tartós terhelést, találja meg a munka és a pihenés közötti

helyes arányt.
9. Tartson állandó kapcsolatot kezelőorvosával és gyógytornászával.
10. Segíthet az előrehajolás megakadályozásában a megfelelő magasságú vasalódeszka, 

konyhai munkaasztal kialakítása. A székre tett jó háttámasz is pihentet, fájdalmat
csökkent.

11. A természetes fény, a mérsékelt napozás segíti a táplálékokból a kalciumfelvételt.

Az Ön egyéni egészségtervének konkrét lépéseit a következő oldalon háziorvosával 
közösen egyeztetve háziorvosa határozza meg Önnek!


