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Összefoglalás: A passzív, mozgásszegény életmód hátrányai világszerte jelentkeznek, elsősorban a civilizált 
országokban. Legfőképpen a következő szervrendszerekben nyilvánulnak meg. 

– A mozgató rendszerben az izmok gyengesége fájdalmas tartáshibákhoz vezet, különösen az ágyéki területen, 
ízületi instabilitást okoz, és súlyosbítja az osteoporosist. 

– A legfőbb anyagcserezavar az elhízás, ami további betegségekhez vezet, mint diszlipidémia, metabolikus 
szindróma, 2-es típusú diabétesz, epekövesség. 

– Az idegrendszeri labilitás neurózishoz, gyakori szorongáshoz, a továbbiakban alacsony stressz tűrőképességhez, 
depresszióhoz, pánikbetegséghez, szenvedélybetegségekhez vezet, alvászavarok lépnek fel, a vegetatív szabályozás 
labilis lesz. 

– A legnagyobb veszélyt, a közvetlen életveszélyt a szív-keringési zavarok jelentik: koszorúsér betegségek, magas 
vérnyomás. 

A rendszeres fizikai aktivitás hasznos az említett zavarok és betegségek megelőzésében, a különböző 
szervrendszerek nagyobb teljesítményéhez, a szervezet gazdaságosan összehangolt működéséhez vezet. A 
megfelelő mennyiségű, erősségű rendszeres edzést már gyermekkorban el kell kezdenünk, és folytatnunk kell 
életünk folyamán. 

Kulcsszavak: megelőzés – rendszeres fizikai aktivitás – mozgató rendszer – elhízás – edzett szív 

 

Summary: Disadvantages of the passive, sedentary way of life are manifest all over the World, especially in the 
civilized countries. Main manifestations in different organ systems are the followings. 

– In the movements system the weakness of muscles cause painful body posture disorders especially in the 
lumbar region, joints instability and inactivity aggravates osteoporosis. 

– The main metabolic disorder is the obesity leading to several further diseases, as dyslipidaemia, metabolic 
syndrome, 2-type diabetes, cholelithiasis. 

– The labile nervous system manifests itself in nervousness, anxiety and some related symptoms as low stress 
tolerance, depression, panic disease, addictive diseases, sleep disorders, labile autonomous regulation. 

– The most dangerous damages, life dangers are disturbances of the cardio-vascular system: coronary diseases 
and hypertension. 

Regular physical activity is very useful in the prevention of the above-mentioned disorders and diseases; it leads to 
better performance of the different organs and organ systems and to an economically regulated function of the 
body. Well controlled regular exercise training of appropriate amount and intensity must be started in the 
childhood and maintain during the whole life. 
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Napjaink életmódja, a mozgás szükségessége életünkben 

Az ember mozgásra termett lény, a civilizáció, urbanizáció kényelmes vívmányai azonban 

kiszorítják a fizikai aktivitást mindennapi életünkből. A fizikai munkát helyettesítik a gépek, 

a közlekedés a gépkocsi vezetésére szorítkozik, a szórakozás a TV előtt eltöltött passzív 

órákat jelenti, már a vásárlás jelentős hányadát is interneten tudjuk elvégezni. 

Becslések szerint néhány évvel ezelőtt a fizikai inaktivitás évente kb. 600 000 halálesetet 

eredményezett az Európai Unióban (1), a világon újabb kimutatások szerint évente 5 millió 

ember hal meg a mozgásszegény életmód következtében (2). Klasszikus epidemiológiai 

tanulmányok szerint a fizikai aktivitás fordított arányban áll az általános halálozással (3). 

A fizikai inaktivitás Magyarországon is súlyos gond. A különböző kimutatások szerint a 

lakosság kb. 20 %-a sportol rendszeresen, egy néhány évvel ezelőtt közölt felmérés szerint a 

lakosság 53 %-a egyáltalán nem, 24 %-a pedig havonta 1-3 alkalommal végez fizikai 

aktivitást, tehát 77 % definiáltan nem mozog eleget (4). 

Minthogy a mai élet nem igényli a mozgást, tudatosan kell tehát sportolnunk, fizikai 

munkát végeznünk egészségünk megőrzése érdekében. A rendszeres edzés szükségességéről, 

annak részleteiről széles körben olvashatunk a nemzetközi és hazai irodalomban. A rengeteg 

rendelkezésre álló publikációból jelen cikkünkben főleg a nagyobb, összefoglaló jellegű 

magyar közleményeket idézzük (5-13), csak néhány speciális külföldi közlemény szerepel a 

publikációs jegyzékben. 

A mozgásszegény életmód káros hatásai, a rendszeres edzés hatásai a 
szervezetre 

A mozgásszegény életmódnak szinte minden szervrendszerre hátrányos hatása van (6), a 

következőkben – előző közleményünkhöz (11) hasonlóan – a legfontosabbakat foglaljuk 

össze. 

A különböző szervrendszerekben mutatkozó hátrányok különböző súlyosságúak. Egyes 

hátrányos hatások inkább csak kellemetlenek, veszélyük abban van, hogy további 

passzivitást okoznak, bizonyos hátrányok már panaszokkal járnak, kezelésre szorulnak, a 

közvetlen életveszélyt leginkább a szív-vérkeringési betegségek, elsősorban a koronária 

zavarok, szívinfarktus okozza.  

Mozgatórendszer 

A passzív életmód csökkenti a munkavégző képességet, ami nem gazdasági szempontból 

jelentős, hanem azért, mert tovább csökkenti a testmozgást, aktivitást. Elszokunk a fizikai 

                                                                                                                                                                                     

Accepted:     November 26 2013 



EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIX. ÉVFOLYAM, 2015. 2. SZÁM   2015/2 
 

3 

munkától, ellustulunk, egyre nehezebben határozzuk el magunkat sportra, izommunkára, sőt 

szakmai, szellemi életünk, szórakozásunk is egyre sekélyesebbé válik, egyre ritkábban 

vállalkozunk bármi újabb feladatra, gyakrabban rogyunk le pl. a televízió elé, életünk 

egészében véve lesz passzívabb.  

Az aktív életmód növeli az izomerőt. A szabadidősportnak csak részben feladata az 

izomerő növelése, de mindenképpen hasznos a megfelelő szinten tartott izomerő. Nem 

mindegy, mennyire könnyen cipeljük a bevásárlószatyrot, mennyire kell erőlködnünk a 

lépcsőn, felmenetel közben. Az izomerőt statikus gyakorlatokkal, rezisztenciaedzéssel tudjuk 

növelni. 

Az izmok állóképességének növelése az oxigén ellátás és felhasználás növekedését jelenti, 

gazdagabb lesz az izmok érhálózata, növekszik az enzimaktivitás. Az állóképesség 

növekedését azonban nemcsak az izmok fejlődése, hanem az egész aerob rendszer fejlődése 

okozza. 

Rendkívül sok kellemetlen súlyos, olykor szinte elviselhetetlen panaszt, fájdalmat 

okoznak az izomzat gyengeségéből fakadó tartáshibák. A közismert lumbágó a legtöbb 

esetben a hát- és hasizmok gyengeségére vezethető vissza, a többnyire röntgennel is 

kimutatható csigolya-rendellenességek az esetek nagy részében tartáshibák – elsősorban a 

gyermekkori tartáshibák – következményei. Megfelelő gyermekkori mozgással ezek a 

hátrányok megelőzhetők, a felnőtt korban a has-, hátizmok tónusának biztosításával 

komolyabb gerinc-, csigolya rendellenességek esetén is panaszmentesség vagy a panaszok 

csökkenése várható.  

A láb izomzatának gyengesége lúdtalp kialakulásához vezet, ami a láb, boka, térd, csípő 

korai fáradását, esetleges gyulladását okozza, és gyakran áll a derékfájdalmak hátterében is.  

A rendszeres mozgáshoz szokott emberek ízületei hajlékonyabbak, nagyobb amplitúdóban 

képesek mozogni, kitérni. Gyermekek különösen hajlékonyak, a hajlékonyságot 

gyermekkorban lehet fejleszteni, majd gyermekkortól tartó folyamatos edzéssel lehet 

fenntartani. Megjegyzendő, hogy a nagymértékű hajlékonyság inkább a versenysportban 

(torna, ritmikus gimnasztika, aerobik, stb.) lényeges, a szabadidő sportban kevésbé. Idős 

korban azonban zavaró lehet a mozgások beszűkülése, pl. ha nehezen fűzzük be cipőnket, 

ápoljuk lábunkat, stb. 

A tónusban levő izomzat javítja, meggátolja az ízületi instabilitás káros következményeit. 

Gyakran fordul elő, hogy egyes ízületeink körül az izmok tónusa és ereje gyengül, az ízületek 

nem kívánatos mozgása következik be, a felszínek csúsznak egymáson, a csontokat fedő 

üvegporc sérül, felrostozódik, ami az ízületek krónikus gyulladásához, majd artrózishoz 

vezet.  
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Az idősödő szervezet mozgásszerveinek törvényszerű veszélye a csontritkulás, az 

oszteoporózis. A csontok szárazanyagtartalma különösen hölgyekben, a menopauza éveiben 

csökken nagymértékben. Számos vizsgálat mutatja, hogy a rendszeres fizikai aktivitás 

csökkenti a csontritkulás kialakulását, ehhez azonban nem elég az idős, a veszélyeztetett 

korban sportolni, a fiatalkorban elkezdett és az egész életen át fenntartott fizikai aktivitás 

jelent biztosítékot az oszteoporózis megelőzésére, mérséklésére (14-16). 

 

1. ábra: Idős sportoló (sportmúlt 59 év) és nem sportoló nők csontsűrűség (g/cm2) értékei (in 12) 

Fig 1:  Bonemineral density (g/cm2) in old athletic (sportsage: 59 yrs) and non-athletic women (in 12) 

Kontroll. Control sportoló. sporting 

Anyagcsere 

Az anyagcserezavarok látványos megnyilvánulása az elhízás, ami tovább csökkenti a 

mozgáskészséget, súlyosabb esetben komolyabb egészségkárosítást, érelmeszesedést, 

szívzavarokat, 2-es típusú cukorbetegséget válthat ki. 

A súlyproblémákkal küzdők aránya az utóbbi évtizedekben növekszik, hazánkban kb. 

minden második ember túlsúlyos vagy elhízott, és sajnos növekszik ez az arány fiatalokban is 

(17-19). 

A napi kalóriaforgalom ismeretében az elhízás növekvő előfordulása könnyen 

megérthető. Egy átlagos testméretű, ülő foglalkozású ember napi energia felhasználása kb. 

2500 kcal (kb. 1500 kcal az alapanyagcsere, minimális a szellemi munka és kb. 800–1000 

kcal a hétköznapi élet fizikai munkája). Ennyi energiát egy átlagos reggelivel, egy üzemi 

ebéddel és egy szendviccsel felveszünk. Figyelembe véve, hogy emellett általában 
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vacsorázunk, nemcsak vizet iszunk, olykor „nassolunk”, érthető, hogy az ülő foglalkozású, 

passzív, emberek testsúlya növekszik.  

A táplálékfelvétel csökkentése, a koplalás nem megoldás testsúlyunk tartására. A 

táplálékok nemcsak energiát tartalmaznak, hanem különböző értékes anyagokat (fehérjéket, 

szénhidrátokat, zsírokat, vitaminokat, sókat, rostos anyagokat stb.), ha tehát keveset eszünk, 

mindenféle hiánytünettel és azok következményeivel kell számolnunk.  

A megoldás tehát nem a felvétel csökkentése, hanem a felhasználás fokozása, és ez napi 

kb. 5–600 kcal-nak megfelelő munkát, vagyis napi 1 óra, heti 6-7 óra intenzív mozgást jelent. 

 
2. ábra: A napi energia egyensúly fiatal felnőtt egészséges férfiben (in 12) 

 

consumption    uptake 

Fig 2: Daily energy balance in young healthy men (in 12) 
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Gyermek-, ifjúsági és fiatal felnőtt korban valóban kívánatos lenne ezt teljesíteni. 

Természetesen idős korban ez a mennyiség és intenzitás már különböző okok (mozgásszervi, 

belső szervi zavarok) miatt nem teljesíthető. Tapasztalat szerint 30 év fölött évtizedenként 

kb. heti 1 órával csökken a megkívánt mozgás mennyisége. 

Az elhízás mellett az anyagcsere zavarát jelenti a koleszterinszint emelkedése, illetve a 

HDL/LDL arányának a csökkenése, romlása. A rendszeres testedzés jótékony hatása 

nemcsak a koleszterinszint csökkenésében, hanem a HDL- és az LDL-koleszterin arányának 

növekedésében nyilvánul meg (10, 13). 

Idegrendszer 

A mozgásszegény életmód kiegyensúlyozatlan szabályozást eredményez: az emberekben 

gyakori a szorongás. A hétköznapi élet kisebb-nagyobb zökkenői (személyi, munkahelyi 

összeütközések, határidők stb.), vélt vagy valós sérelmei kínzó tépelődéshez, 

önmarcangoláshoz, idegfeszültséghez vezetnek. A rendszeres sportmozgás, különösen, ha 

örömet okoz, segít átjutni ezeken a nehézségeken.  

A fizikai fáradtság hiánya gyakran vezet alvászavarokhoz. Tekintettel arra, hogy az agy 

fejlődéséhez, regenerálódásához szükséges napi 1-1,5 óra paradox alvás (REM fázis), és a 

paradox alvás aránya a hosszú, 6-9 órás alvás második felében magasabb, a nyugtalan, kis 

részletekben történő alvás nem megfelelő agyi regenerációhoz, agyi fejlődéshez vezet. A 

jóleső, örömteli fizikai elfáradás biztosítja a nyugodt éjszakai alvást. 

A rendszeresen edzett szervezetre jellemző a gazdaságos vegetatív szabályozás: 

alacsonyabb nyugalmi pulzusszám és légzésszám, és a különböző fizikai és pszichés 

terhelésekre, ingerekre adott gazdaságos válasz. A passzív életmódot folytató ember 

feleslegesen magas alapjáraton van nyugalomban és tékozlóan nagy szív-keringési és légzési 

választ ad a különböző ingerekre. 

Szív-vérkeringési rendszer 

A rendszeres edzés hatása a szívre 

A szív–keringési rendszer és a rendszeres edzés kapcsolata, az edzett szív jelentősége több 

okból jelentősen megnőtt az utóbbi évtizedekben. 

Ennek egyik oka az élsportot érinti, az a felismerés, hogy az állóképességi teljesítmény 

legfőbb határoló tényezője a szív, azaz edzett szív nélkül állóképességi teljesítmény 

elképzelhetetlen. 

Másik oka a sportpályák tragikus eseményeire vonatkoznak, a sportolók váratlan 

halálesetei szinte kivétel nélkül szív eredetűek. 
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A harmadik ok népegészségügyi jelentőségű. A mozgásszegény életmód legsúlyosabb 

következményei a szív-érrendszeri betegségek jelentkezésében nyilvánulnak meg. 

Hazánkban, mint a többi modern, civilizált országban a halálozási statisztikákban 50 % 

körül, vagy a fölött szerepelnek a szív-érrendszeri betegségek, és ennek a fele a koszorúerek 

zavaraira vezethető vissza (20). Természetes, hogy ennek a jelenségnek oka, hogy más, 

régebben nagy százalékban szereplő halálokok (vérmérgezés, tüdőbaj és egyéb fertőző 

betegségek stb.) az orvostudomány fejlődésével háttérbe szorultak, de sajnos egyes 

szívbetegségek, koszorúsér rendellenességek, szívinfarktus, egyre gyakrabban fordulnak elő, 

amit az a tény is mutat, hogy egyre fiatalabb korban észlelhetők. 

Számos adat mutatja, hogy a szívbetegségek, elsősorban a szívinfarktus előfordulása 

kapcsolatos az életmóddal. A szívinfarktusnak több okát, ún. rizikótényezőjét ismerjük, ami 

természetesen azt is jelenti, hogy nem tudjuk egyetlen határozott okra visszavezetni. Ilyen ok 

a túlhajszoltság, a már említett idegeskedés, neurózis, elhízás, a vér koleszterinszintjének 

emelkedése, illetve kedvezőtlen aránya, a dohányzás és nagymértékben a mozgásszegény 

életmód. Számos vizsgálat mutatja, hogy a rendszeres edzésnek nagy szerepe van a 

szívinfarktus megelőzésében, illetve abban, hogy ha kialakul, enyhébb lefolyású lehet. Egy 

klasszikus adat szerint a szívrohamok száma fordítottan arányos az edzettségi szinttel (21). 

 

3. ábra: A szívrohamok előfordulása a fizikai aktivitás függvényében középkorú férfiakban. 

0-2: inaktív, 3-5: alkalomszerű, 6-8: könnyű, 9-12: enyhe, 13-20 enyhén intenzív, > 21 intenzív fizikai aktivitás (21). 

Fig 3: Heart attack rates according to physical activity index in middle-aged men.  

Physical activity index: 0-2 inactive, 3-5 occasional, 6-8 light, 9-12 moderate, 13-20 moderately vigorous, > 21 vigorous (21). 

Az edzett szívnek nagyon sok előnyös tulajdonsága, edzettségi jele van (22):  

 Morfológiai jelek:  

o szívhipertrófia: nagyobb bal kamra üreg, vastagabb szívfal  

o jobb koszorú érérellátás  

 Funkcionális jelek:  
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o jobb összehúzódó képesség (kontraktilitás)  

o jobb relaxációs képesség (tágulékonyság)  

o gazdaságosabb anyagcsere 

 Regulációs jelek: 

o acsonyabb nyugalmi és terheléses pulzusszám 

A hipertrofizált bal kamra hatékonyabb pumpafunkciót, jobb általános keringést jelent, 

aminek következtében növekszik a maximális perctérfogat. Egy átlagember perctérfogata a 

nyugalmi, kb. 5 literes szintről 18–20 literre tud emelkedni, ez az érték edzett emberekben 

30–35 liter.  

Alaki, morfológiai, bár szabad szemmel nem látható különbség, hogy az edzett szívnek 

jobb, gazdagabb a koszorúér-hálózata, mint a nem edzett szívé. A vizsgálati nehézségek miatt 

elsősorban állatkísérletekben mutatták ki, hogy edzett – úsztatott, futtatott – állatokban a 

koszorúerek hajszálérhálózata gazdagabb.Emberi és állatkísérletes vizsgálatok tanúsítják, 

hogy az egyes koszorúartériáknak pedig az átmérője nagyobb. Mindebből fakad, hogy a jobb 

vérellátású edzett szívben ritkábban következik be infarktus, és ha bekövetkezik, annak 

következménye kevésbé súlyos. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a koszorúerek sokkal nagyobb 

mértékben fejlődnek, ha fiatalkorban végezzük az edzéseket.  

A morfológiai eltéréseken kívül jelentős különbségek mutatkoznak az edzett és a nem 

edzett szív működése között. A kontraktilitást meglehetősen nehéz kimutatni, a relaxációs 

képességet, a diasztolés funkciót azonban a Doppler-echokardiográfiás vizsgálattal könnyű 

nyomon követni. Minél nagyobb az E/A hányados, azaz a telődés korai (E) és késői (A) fázisa 

csúcssebességének hányadosa, annál jobb a relaxációs képesség. 

Az edzett szív tágulékonysága a bal kamra izomzatának nagyobb tömege ellenére nem 

romlik, sőt valamennyire javul. Ez a különbség nem elsősorban a fiatal életkorban jellemző, 

inkább azt mutatja, hogy a rendszeres edzés mérsékelni képes a diasztolés tevékenység 

életkorfüggő romlását.  

 



EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIX. ÉVFOLYAM, 2015. 2. SZÁM   2015/2 
 

9 

  

4. ábra: A bal kamra korai (E=early) és késői (A=atriális) diasztolés telítődésének csúcssebessége (in 12) 

Fig 4: Peak velocity of the early (E) and late (A=atrial) phase of the left ventricular diastolic filling (in 

12) 

 

5. ábra: Az E/A a bal kamra relatív izomtömegének függvényében 20-77 éves férfiakban (in 12). 

Fig 5: E/A in the function of the relative left ventricular muscle mass in on-athletic (blue) and 

athletic 20-77 yrs. old men (in 12) 
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A jobb relaxációs képesség eredményezi, hogy a kamra jobb telődésre képes, ami hozzájárul 

a nagyobb vértérfogat mozgatásához, valamint hogy a Frank-Starling mechanizmus 

fokozottan vesz részt a kamra kontrakciós tevékenységében. (A munkaizomrostok fontos 

sajátsága a Frank-Starling törvény néven ismert alkalmazkodási képesség: az összehúzódás 

ereje függ az izomrostok egységeinek a kezdeti hosszától, az izom passzív feszülésétől. Az 

izomfeszülés arányos lesz a diasztolé végén a kamrában lévő vértérfogattal, ami megszabja a 

kamrai nyomást. A kamrai nyomástól függ a kilökött vérmennyiség, azaz a pulzustérfogat. 

Ha növeljük a kezdeti hosszt, nő a kontrakciós erőés így a kilökött pulzustérfogat.) 

Az edzett szív módosult vegetatív szabályozása is nagymértékben hozzájárul a 

szívinfarktus megelőzéséhez. A nagy, sokat tudó szívet az edzett szervezet gazdaságos 

szabályozása olyan mértékben lefékezi, hogy az edzett szív sokkal racionálisabban, 

ökonomikusabban működik. Az alacsonyabb nyugalmi és egy adott terheléshez tartozó 

alacsonyabb pulzusszáma a nem edzettekhez képest hosszabb szívciklus időket jelent. A 

ciklus két részének időtartama azonban nem egyformán változik: a szisztolé időtartama alig 

változik, csak a diasztolé nyúlik meg. Több ideje lesz tehát a szívizomnak a regenerálódásra, 

és ha figyelembe vesszük, hogy a koszorúér-áramlás csak diasztoléban szabad, megértjük, 

hogy ez a lassult szívverés miért hasznos a koszorúér-betegségek megelőzésében. 

Hangsúlyoznunk kell, hogy a szív edzettségét állóképességi munkával érhetjük el, amit a 

következő ábránkon a relatív, testméretre korrigált bal kamrai izomtömeg segítségével 

mutatunk be: minél több az állóképességi munka részvétele a sportmozgásban, annál 

nagyobb mértékű a hipertrófia. 

 

6. ábra: A bal kamra relatív izomtömege 19-30 éves fiatalokban (átlag ± s.e.m.) (22) 

Fig 6: The relative left ventricular muscle mass in 19-30 yrs. old young men (left) and women 

(right) (mean ± s.e.m.). 

From left to right: NE: non-athletes, powerathletes, sprinters-jumpers, ball-game players, endurance athletes (22) 
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A rendszeres fizikai tevékenységnek a kedvező hatása a szívbetegségek, szívinfarktus 

megelőzésére számos – már részletezett – extrakardiális mechanizmuson keresztül is 

érvényesül. Egyértelmű, hogy az elhízás és a diszlipidémiák megelőzése alapvetően fontos, de 

a kiegyensúlyozott, harmonikus idegrendszeri egyensúlynak szintén védő hatása van, hiszen 

az állandó konfliktushelyzet, rágódás, neurózis szintén káros hatással van a koszorúserek 

állapotára. 

A rendszeres edzés és a hipertónia 

A másik népbetegség, a hipertónia, a magasvérnyomás-betegség általában a civilizált 

országokban, így hazánkban is a lakosság kb. 20 százalékát érinti. Az életkor előrehaladtával 

gyakorisága növekszik, 65 év fölött már az emberek fele szenved a hipertónia valamilyen 

formájában. 

A rendszeres fizikai tevékenység és a vérnyomás összefüggése nem annyira egyértelmű, 

mint a szívinfarktus esetében, bár szintén rendkívül jelentős (23), a rendszeres edzés kb. 3-4 

Hgmm-el csökkenti a vérnyomást normális vérnyomású emberekben, hipertóniásoknál kb. 

9-10 Hgmm-el. Passzív életmódnál kb. másfélszer nagyobb a hipertónia betegség kockázata. 

Akut dinamikus terhelés hatására gyorsul a keringés, emelkedik a pulzusszám és a 

perctérfogat, megváltozik a vér megoszlása, csökken a perifériás ellenállás, emelkedik a 

szisztolés, maximális intenzitásnál csökken a diasztolés vérnyomás. Ez a típusú edzés 

alkalmas a hipertónia betegség megelőzésére illetve adjuváns kezelésre a terápiában. 

Rendszeres ismétlése több mechanizmusok keresztül csökkenti a vérnyomást. Csökken a 

nyugalmi szimpatikus aktivitás, emelkedik a paraszimpatikus tónus, érzékenyebbek lehetnek 

a vérnyomás-szabályozó reflexek, emelkedhet bizonyos értágító anyagok (prostaglandinok, 

endorfinok, adenozin, atriálisnátriuretikuspeptid, stb.) koncentrációja, csökken a nyugalmi 

pulzusszám, csökkenhet a perctérfogat és/vagy a teljes perifériás rezisztencia. 

A rendszeres edzés tehát bizonyos mértékig alkalmas a hipertónia megelőzésére, 

nagyban segít a határesetekben a vérnyomás normalizálásában és adjuváns kezelésként 

használható a terápiában. 

Mennyi és milyen edzés/mozgás ajánlott? 

Mennyiség, frekvencia, intenzitás 

A testedzés szükséges mennyiségéről az anyagcsere fejezetben már szóltunk. Fiatalkorban 

tehát naponta 1 óra, vagyis heti 6-7 óra intenzív terhelés lenne kívánatos, amit 10 évenként 

lehet heti 1 órával csökkenteni: tehát 20-30 évesekben heti 5-6 óra, 30-40 évesekben 4-5, 

40-50 évesekben 3-4, 50-60 évesekben 2-3, 60 év fölött heti 1-2 óra. 

Ez a mennyiség megfelel más klasszikus ajánlásnak: pl. 35, 74 éves Harvard egyetemi 

alkalmazott kérdőíves felmérése mutatta ki, hogy hetente 2000 kcal fizikai aktivitás 64 %-kal 
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csökkenti infarktus előfordulásának rizikóját. Ez heti 3-4 óra intenzív, vagy 6-7 óra, kis-

közepes intenzitású munkát jelent (24).  

A minimális mennyiség kb. heti másfél, azaz háromszor fél óra, ennél kevesebb 

mozgásnak gyakorlatilag nincs hatása, ezt lehetőleg idős korban is meg kell tartanunk. 

Rendkívül fontos szempont a rendszeresség. Minél gyakrabban mozgunk, sportolunk, 

annál hatékonyabb a mozgásprogram, természetesen ideális lenne, ha minden nap 

sportolnánk. Szent-Györgyi Albert már 1930-ban Szegeden, az Országos Testnevelési 

Kongresszuson javasolta, hogy a heti 4-5 testnevelés órát államilag kellene biztosítani. 

A heti három alkalom a minimális igény, ennél ritkább mozgásprogram esetén a 

szervezet „elfelejti” az előző edzés ingerét, kevésbé lesz effektív, gyakrabban lép fel izomláz. 

Érzékeny kérdése az edzésnek az intenzitás, hiszen ez határozza meg, hogy az edzés 

hatékony és egyben biztonságos legyen (6). Sok tényezőtől függ; mint az egyén kora, 

egészségi állapota, edzettsége, az edzés célja (valamilyen eredményre törekvés, általános 

kondíció javítás, rehabilitáció, stb.), tehát általános szabályt megállapítani szinte lehetetlen. 

Meghatározza az intenzitás kontrollálását az is, hogy milyen eszközök állnak 

rendelkezésünkre (egyszerű pulzusszámolás, lépésszámláló, Polárpulzusmérő óra, esetleg 

olykor laboratóriumi, ergometriás, spiroergometriás vizsgálat, stb.). 

Használhatunk bizonyos gyakorlati tanácsokat, természetesen egyéni kontrollal: érjük el 

a verejtékezés határát, jussunk el a fokozott légzés (lihegés) állapotába. Különösen 

rehabilitációs edzés alatt javasolt, hogy csak addig az intenzitásig menjünk el, ameddig a 

gyakorlat közben beszélni tudunk. 

Bizonyos objektív mutató az edzés alatt mért pulzusszám. Tekintettel arra, hogy mind a 

nyugalmi, de különösen a terheléses pulzusszám életkorfüggő, a maximális pulzusszám 

megállapításánál az életkort figyelembe kell vennünk. Ennek egyszerű képlete, hogy érjük el 

a (200 – életkor), de ne haladjuk meg a (220 – életkor) pulzusszám értéket. Természetesen 

ez nem jelenti azt, hogy állandóan mérjük pulzusszámunkat, ezek a szabályok rugalmasan 

értendők, nyugodtan hagyatkozhatunk a tapasztalatunkra, esetleg olykor érdemes 

kontrollálni. 

A mozgás jellege, sportág 

Arra vonatkozóan nem érdemes konkrét javaslatot tenni, hogy mi legyen a sportmozgás. 

Bármilyen fizikai aktivitás hasznos, természetesen bizonyos alapelvek figyelembe vételével. 

Az erőedzés, a rezisztencia edzések az izomerőt növelik, hasznosak tartáshibák 

megelőzésére, hatékonyan biztosítják az ízületi stabilitást, alkalmasak az oszteoporózis 

megelőzésére. Csak a szokásosnál nagyobb ellenállással szemben végzett gyakorlatok 

alkalmasak az erő fejlesztésére, különösen azonban idősebb korban ez jelenthet kis, 
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mérsékelt, néhány kilogrammos ellenállást, mint pl. könyvek vagy folyadékkal telt palackok 

emelése. 

A dinamikus, mozgással járó gyakorlatok a mozgékonyságot, ügyességet tartják fenn. A 

legfontosabbak az állóképességi gyakorlatok, hiszen ezek biztosítják a szív-keringési rendszer 

fejlődését, valamint ezek a leghatékonyabbak a testsúly csökkentésére, az anyagcsere 

javítására. A szív fejlődésének legnagyobb ingere a monoton, hosszan tartó terhelés, hiszen 

maximális teljesítményét csak 5-6 perc után éri el. Az egyik legelfogadottabb meghatározás 

egy 2003-ban közölt definíció, amely szerint állóképességi edzésnek tekinthető az edzés, ha 

minimum 20 percig tart a maximális intenzitás 60-80 százalékával, amit egyszerűen a 

pulzusszámmal követhetünk. A 80 százalékos intenzitás természetesen fiatal, egészséges 

emberekre vonatkozik, a 60 százalékos az idősebb korosztályt érinti (25).  

Minthogy a dinamikus és állóképességi edzéseknek a legnagyobb az egészséget megőrző 

hatása, sportprogramunkban ennek kell dominálnia, az összes tevékenységnek kb. 80 

százaléka kell, hogy legyen. 

Minden sporttevékenységnél hasznos, de a szabadidősportban elengedhetetlen, hogy a 

sport örömforrás legyen, mindenki olyan sportágat válasszon, amit élvez. Ebben persze nem 

vagyunk egyformák. Örömforrás lehet bármilyen labdajáték, a zenére folytatott mozgás 

(aerobik, tánc stb.), növelheti a szórakoztató jelleget a társaság, örömet okozhat a 

természetben végzett sportolás. Tekintettel arra, hogy néhány perccel a sporttevékenység 

kezdete után endorfinok szabadulnak fel a szervezetben, olyan sportmozgások is 

örömforrások lehetnek, amelyek önmagukban nem azok. 

A sport örömet okozó hatásával magyarázható, hogy a megfelelő szabadidősport 

hatékonyabban javítja a kondíciót és a betegségek ellen való ellenállást, mint a 

foglalkozásszerűen űzött fizikai munka. 

Személyre szabott tanácsok 

Az általános törvényszerűségek mellett természetesen tekintetbe kell vennünk bizonyos 

egyéni sajátosságokat. 

Egy alapvető sajátosság az életkor kérdése. Az edzések mennyiségének életkorfüggéséről 

már szóltunk. A mozgás jellegének, a képességek fejlesztésének is megvannak azonban az 

életkori sajátosságai, az edzéseknek más a hatékonysága a különböző életkorokban. 

Óvodáskorban a legfontosabb, hogy hagyjuk mozogni a gyerekeket, óvjuk őket a 

meggondolatlan mozgások veszélyeitől (pl. magas helyekre mászás), ugyanakkor azonban 

tudnunk kell, hogy ilyen korban a gyerekek nagyon tanulékonyak, a tanítás eszköze azonban 

ekkor még csak az utánzás. 
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Az iskolás korban már lehetséges a rendszeres edzés. Természetesen nem minden gyereknél 

oldható meg, de véleményem szerint a legjobb lenne, ha ebben a korban a gyerekek igazolt 

versenyzőként, vagy valamilyen szervezett kereten belül (tanfolyam, sportkör) szoknának a 

rendszeres edzésre. Ez nem feltétlenül kell, hogy jelentse a felnőttkori versenyzői pályafutást, 

vagy nem feltétlenül ugyanabban a sportágban, de a heti kb. 7 órás sportolás ezen a kereten 

belül valósulhatna meg leginkább. 

Erőgyakorlatokat pubertás kor előtt ne végeztessünk, a monoton állóképességi 

gyakorlatokat már a kora pubertás korban elkezdhetjük, majd a serdülő és ifjúsági korban 

feltétlenül végeztessük. Ahogy már említettük, a szív ebben az életkorban fejleszthető 

leghatékonyabban, ami pedig meghatározza az egész életben az állóképességet, és döntő 

fontosságú szerepe van a szívbetegségek megelőzésében. 

Fiatal felnőttkorban kell ügyelnünk a napi kb. egy óra edzésre. A kor előrehaladtával a 

fentiek szerint csökkenthető az edzések mennyisége, intenzitása, és egyre inkább előtérbe 

kerülnek bizonyos biztonsági szempontok: a kontakt, ütközős sportok (pl. foci) már nagyobb 

sérülés veszéllyel járnak, csökkenthetők az intenzitás és a préseléses, robbanékony 

gyakorlatok. 

Figyelemmel kell lennünk az idős szabadidő sportoló egyéni sajátosságaira. A 

mozgásszervek már nem bírnak el minden gyakorlatot, figyelemmel kell lennünk az ilyenkor 

már gyakran szedett gyógyszerekre, bizonyos betegségek sajátosságaira. Saját vizsgálataink 

alapján hívom fel a figyelmet, hogy az erősportok, a megerőltető kerékpározás, és a vízi 

sportok csak óvatossággal űzendők hipertóniás vagy hipertóniára hajlamos személyeknél 

(26).  

Egy-egy edzés felépítése, gyakorlati tanácsok 

Természetesen a szabadidősportban is be kell tartanunk bizonyos szabályokat. Ügyeljünk, 

hogy ha új sportmozgást tanulunk, vagy ha hosszabb kihagyás után sportolunk, alacsony 

intenzitásról fokozatosan növeljük a terhelést. Nem szerencsés pl. egy sí tábor első napján 

olyan terhelést elérni, hogy napokig izomlázzal küzdjünk. 

Melegítsünk be, ez különösen a sérülésveszéllyel járó sportágakban fontos. Az edzés fő 

részében érjük el a megfelelő intenzitást. Az edzést soha ne hagyjuk hirtelen abba, 

mindenképpen vezessünk le. Ennek fő célja, hogy a salakanyagok (tejsav, szabad gyökök) ne 

maradjanak izmainkban, a levezetés alatt a még fokozott keringés eltakarítja ezeket, ezzel 

előzzük meg a másnapi izomlázat és biztosítjuk az izmok regenerálódását. 

Ügyelnünk kell bizonyos egyéni szempontokra. Bármilyen betegségből vagy környezetből 

eredő veszély esetén tilos magányosan sportolni. Tevékenységünket, képzettségünket össze 
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kell hangolnunk a környezeti sajátosságokkal, mint terep, felszerelés. Különös veszélyt 

jelenthet a hő terhelés, akár extrém hideg, akár meleg környezetben. 

A jól megválasztott, szakszerűen végzett, rendszeres sporttevékenységnek életünk 

részévé kell válnia, növelnie kell egészségérzetünket, javítani a közérzetet. Ezáltal több 

betegséget, ártalmat tudunk megelőzni, sőt bizonyos betegségek esetén a terápia része lehet.  
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