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CÉLKITŰZÉS 

A fejlett és fejlődő társadalmakban egyre több az idős ember, ami növekvő társadalmi és 

gazdasági terhet ró a nemzetekre. A kor előrehaladtával növekszik a medencefenék 

instabilitása. Számos tanulmány vizsgálja a törzsstabilizátorok erősítésének hatékonyságát a 

medencefenék dysfunkciók esetében. Kutatásunk során arra kerestük a választ, hogy egy 

újszerű mozgásterápia az idősödő korosztálynál valóban erősíti-e indirekt módon (különösen 

a mély törzs stabilizátorokra fókuszálva) a gátizmot, miközben csökken a derékfájdalom és 

formálódik az alak? 

MÓDSZER 

Esettanulmányunkban egy vizeletinkontinenciás, diabeteses, derékfájdalommal küzdő nőt (70 

év) mértünk fel 10 hetes Whole Body Electric Muscle Stimulation (WBEMS) tréninget 

megelőzően, az 5. majd a 10. héten. Objektív módszerként felületi EMG-t, urodinámiát, hasi 

és introitus ultrahang vizsgálatot használtunk. Felmértük FemiScan
™

 hüvelyi felületi EMG 

segítségével a gátizmok kondicionális (max. izometriás erő, gyorsaság és lazítás) képességeit 

és közben hasi ultrahanggal detektáltuk a musculus transversus abdominis vastagságbeli 

változását. Egy gyógytornász által irányított 10 hetes (heti 2x25 perc) tréning során előre 

meghatározott funkcionális gyakorlatsort végeztünk. 

EREDMÉNYEK 

A beteg szubjektív értékelése alapján javult az inkontinenciája, csökkent a derékfájdalma, 

pozitívan változott a hangulata, egyensúlya. Az EMG adatok alapján a gátizom kondicionális 

képességei jelentősen javultak (izometriás feszítés 50,66±5.98 V-ról 74,6±3,2 V-ra; 

gyorsaság 65,15±3,47 V-ról 82,06±9,5 V-ra; lazítás 1,8V-ról 1,3 V-ra). 

Ultrahangvizsgálattal javulást tapasztaltunk a hólyagnyak és a mély hasizmok (TRA 

vastagsága nőtt: nyugalmi tónus 0,12±0,08 cm-el, gyors feszítés során 0,16±0,08 cm-el, 

izometriás feszítés során 0,64±0,03 cm-el) funkciójában is. Az Urodinámiás paraméterek 

alapján is jelentős változást tapasztaltunk. 



KÖVETKEZTETÉS 

Az inkontinencia legeredményesebb kezelési formája az izomtréning. E rejtett terület 

trenírozása fiatal korban nehéz, így idősebb korban még nehezebb e területnek a pontos, 

helyes gyakorlat kivitelezés mellett a kitartó munka biztosítása. Idősebb korban csökken az 

egyensúly, a koordináció, amelynek korrigálása a gátizom erejét növelné és nem mellesleg az 

elesések és törések előfordulását csökkentené. E módszer növelné az időskorúak törzs 

stabilitását, így közvetve a gátizom ereje is nőne, amivel csökkenhető lenne az inkontinencia 

előfordulása. 

 


