
Társadalmunkban az idõsödõ emberek a populáció egyre
nagyobb hányadát teszik ki. Az öregedéssel együtt jár az
esések kockázatának, és következésképen a sérülések
számának növekedése. Az elesés lehet különbözõ kórál-
lapotok következménye; és maga is súlyos következmé-
nyekkel jár. Az elesés rettegett szövõdménye a csonttö-
rés. A non-vertebrális (például csípõtáji, felkar- és csuk-
ló-) törések 90%-a elesés következménye.

Az idõskori sérülések hátterében dominánsan az elesés
áll; az EU 25 és az EEA 28 országában évente 40-50 000
idõs ember esik el. Felmérések szerint a 65 év felettiek
30%-a évente legalább egyszer, de sok esetben többször
is elesik, a 75 éven túliakban ez az arány még magasabb.
Ha nem teszünk semmit az elesések megelõzése érdeké-
ben, a törések, valamint a törésekkel összefüggõ szövõd-
mények jelentõs emelkedésével kell számolnunk az elkö-
vetkezõ 25-30 évben.

Az esések jelentõs szociális és pszichológiai következ-
ményekkel, a biztonságérzés elvesztésével, elszigetelõ-
déssel, az aktivitás és mobilitás csökkenésével járnak
együtt; mindemellett felderítetlen betegségek elsõ indi-
kátorai is lehetnek. A törések gyakran ismétlõdnek, és ez
még inkább maga után vonja az idõs emberek funkcioná-
lis képességének csökkenését. Az idõskorúak már az el-
esés veszélyétõl tartva korlátozzák fizikai aktivitásukat,
és beszûkítik közösségi kapcsolataikat – ezzel a test lelki
leépüléséhez vezetõ ördögi kört indítanak el. Az elesés
következtében megnõ a korai halál kockázata is.

Az öregkori eleséseket kiváltó ok leggyakrabban mus-
culoskeletális gyengeség, ami idõs emberekben inkább a
fizikai inaktivitásnak és nem annyira az elõrehaladott
életkornak a következménye. Musculoskeletális gyenge-

ség a csontszilárdság csökkenésével párhuzamosan os-
teoporosisban is fellép; gyengül az izomzat ereje, neuro-
muscularis zavarok lépnek fel, romlik a járás és a testtar-
tás stabilitása, gyakrabban lép fel egyensúlyzavar. Mind-
ezek következtében fokozódik az elesések kockázata.

Idõsekben pozitív korrelációt találtak a femur izomza-
tának ereje, funkciója és a D-hormon szérumszintje kö-
zött. Ezek az eredmények azt sugallják, hogy az elesések,
illetve törések korral járó emelkedése – legalábbis rész-
ben – a D-hormon szintjének csökkenésével magyaráz-
ható.

Az esések megelõzése érdekében az Európai Bizottság
(EC) 2003- ban létrehozta a ProFaNE (Prevention of
Falls Network Europe) nevû tematikus hálózatot
http://www.profane.org.eu, amely kutatókat, klinikusokat
és egészségügyi szakembereket gyûjt össze Európából. A
szervezet tevékenysége elsõsorban gyakorlati és klinikai
módszerek kidolgozására, klinikai vizsgálatok összefo-
gására és ismertetésére irányul. Részletes klinikai értéke-
lések eredményeit, valamint kezelési protokollokat tesz
közzé. Egyebek között vizsgálják az elesések pszicholó-
giai aspektusait, az elesésekkel együtt járó csonttörések
kockázatának csökkentése, az idõsödõk életminõségének
javítása érdekében.

A csonttörésekkel folyóiratunkban eddig is kiemelten
foglalkoztunk. Az elesések megelõzése a csonttörés pre-
venció döntõ tényezõje. Mindezek fontosságát szem elõtt
tartva, az elkövetkezendõ idõben olyan szakmai anyago-
kat szeretnénk közölni – új rovatot indítva –, amelyek
hozzásegítenek ahhoz, hogy az elesésekre, azok megelõ-
zésére jobban odafigyeljünk, és ezzel hozzájáruljunk a
csonttörések megelõzéséhez.
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