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A csontritku-
lás elsősorban 
a nők eseté-
ben gyakori, 
de hetven év 
fölött már 
a férfiaknál 
is előfordul, 
esetükben a 
combnyak-
törés sokkal 
veszélyesebb, 
mint a nőknél.

„Igazából egy metabolikus csont-
betegségről van szó, amely a csont-
vázrendszert érinti. Csontritkulásról 
akkor beszélünk, amikor a csonttö-
meg csökken, és szerkezeti, valamint 
minőségi módosulások következnek 
be, emiatt pedig törékennyé válnak a 
csontok. A fokozott törékenység azt 
jelenti, hogy a csont fi ziológiás terhe-
lésre, de akár annál kisebb behatásra 
is eltörhet. Csonttörés nyomán pedig 
romlik az életminőség, csökken a 
humán funkciók elvégzése. A csont-
ritkulás már jóval a csonttörés előtt 
kialakul” – szögezi le indulásból a 
szakorvos.

Hompoth Tímea elmondása sze-
rint a csontritkulás elsősorban a 65 
év feletti nőket érinti, de vannak 
olyan betegségek, olyan rizikóté-
nyezők, amelyek miatt hamarabb 
megjelenhet, és ez lehet akár már 
ötvenéves korban is. Ilyen esetben 
a kiváltó betegség mellett a csontrit-
kulást is kezelni kell. De a kezelésnél 
sokkal fontosabb volna a megelőzés 
– hívja fel a fi gyelmet a szakember. 
„Elsődleges megelőzésről beszé-
lünk, amikor teszünk azért, hogy 
ne alakuljon ki a csontritkulás. Ha 
már kialakult, akkor beszélhetünk 
a másodlagos megelőzésről, ami azt 

Korunk népbetegsé
célozza meg, hogy ne alakuljanak ki 
törések. A harmadlagos megelőzés 
már inkább a rehabilitációt jelenti, 
amikor megvan a csontritkulás, már 
beálltak a törések, és már csak azért 
tehetünk, hogy megelőzzük a továb-
bi csonttömegvesztést, megőrizzük 
az önellátó képességet” – magyaráz-
za a szakorvos.

A csontritkulás tünetei

A csontritkulás első tünetei az úgy-
nevezett mikrofraktúrák, azaz ki-
sebb törések, és ezek elsősorban a 
csigolyák szintjén következnek be. 
Ekkor még általában nem diagnosz-
tizálnak csontritkulást, bár a beteg 
már érzi a gerincfájdalmat. A bete-
gek többsége akkor szembesül azzal, 
hogy csontritkulása van, amikor már 
makrofraktúrák következnek be, 
azaz combnyaktörés, csuklótörés. 
A szakorvos szerint már akár első 
ránézésre is lehet látni, ha valaki 
csontritkulástól szenved, hiszen ez 
leggyakrabban tartási rendellenes-
séggel, a testmagasság csökkenésé-
vel jár. „Idősebb korban szembetűnő 
ez, ugyanis fokozott háti görbület 
alakul ki. Ilyenkor már csigolyatö-
rések vannak, és emiatt alakul ki ez 

a testtartás. Amellett, hogy ez már 
fájdalmas, megvannak a beroppa-
nások, mivel a test súlypontja meg-
változik, fokozódik az elesés koc-
kázata, és következnek a törések. A 
törés következtében kialakulhatnak 
komplikációk, és idős korban ezek 

már nehezebben gyógyulnak. Az 
összes csontritkulásos törés közül a 
combnyaktörés a legveszélyesebb. 
Az elesés kockázatát kell csökkente-
ni, tehát fi gyeljünk arra, hogy legyen 
megfelelő megvilágítás a lakásban, 
csúszásmentes a felület, megfele-
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#Csontritkulás

Hiszik vagy sem, a csontritkulás ma 
számít, gyakorisága ugyanis veteksz
illetve a rákos megbetegedések előf
lás elsősorban a nőket érinti, de het
aknál is előfordul. Bár idejében észl
kezelni, sajnos a legtöbb esetben cs
merésre. Hompoth Tímea balneo-fizi
ritkulás okairól, tüneteiről, kezelésé

Hompoth Tímea balneo-
fi zioterápiás főorvos
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