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s Ritchie Russel oxfordi neurológus profesz-
szor „Sclerosis multiplex: a betegség kontroll-

ja” címmel 1974-ben kiadott könyvében részletes test-
edzési programot írt le sclerosis multiplexben (SM) 
szenvedő betegei számára, mely meggyőződése sze-
rint segít a betegség progressziójának lassításában. 
A program a REP elnevezést kapta az angol Rest-Exer-
cise Program rövidítéseként. Az SM-betegek számá-
ra összeállított edzésterv nagy erőkifejtést igénylő, ám-
de rövid mozdulatsorok sorozatát tartalmazta, többnyi-
re fekvő testhelyzetben, melyekben a mozgássorokat 
rendszeres pihenési periódusok szakítják meg. Russell 
úgy vélte, hogy az ilyen típusú fizikai aktivitás védelmet 
nyújt a vér-agy gát számára, melynek károsodása fon-
tos szerepet játszik az SM kialakulásában. Könyvében 
21, különböző életkorú SM-betegéről számol be, akik-
nél jó eredményt sikerült elérnie a betegség fizikai akti-
vitásra alapozott terápiájával. 

Az azóta eltelt időben bizonyítékok sora halmozó-
dott fel arra nézve, hogy a testmozgás nemcsak scle-
rosis multiplexben kedvező hatású, hanem a főként az 
iparilag fejlett országok betegségeinek tekintett más 
kórképekben is. Úgy tűnik például, hogy a rendszeres 
testedzést végző emlőrákos betegek körében kisebb 
a halálozási arány, mint inaktív életmódot folytató tár-
saik körében, és nemrégiben hasonló tapasztalatokról 
számoltak be a bél rosszindulatú daganatai kapcsán is.

Valószínűnek látszik, hogy a testmozgás előnyei a gyul-
ladáscsökkentő hatáson keresztül érvényesülnek, azt pe-
dig tudjuk, hogy SM-ben lényeges, hogy a szervezetben 
lehetőség szerint elnyomjuk a gyulladásos folyamatokat. 
Az 1970-es években még viszonylag határozottan élt az 
a szakmai álláspont, hogy az SM-betegeknek kerülniük 

kell a nagyobb erőkifejtéssel járó tevékenységeket, mi-
vel azok rontanak állapotukon. Mára már bizonyítottnak 
látszik, hogy az SM enyhébb formáiban a fizikai aktivi-
tás javítja az erőnléti állapotot és a szervi működéseket, 
és közepesen súlyos-súlyos mozgáskorlátozottság ese-
teiben is segít fenntartani a szervezet általános állapo-
tát. Meggyőző bizonyítékokkal rendelkezünk arra nézve, 
hogy az aerob gyakorlatokat és ellenállással szemben 
végzett mozgássorokat is magában foglaló mozgásterá-
pia javítja az izmok erejét, növeli a terheléssel szembeni 
toleranciát és jelentős fokú rokkantság eseteiben is job-
ban képessé teszi a beteget a mobilitással összefüggő 
aktivitásokra, például a járásra és sétára. A fizikai aktivi-
tás emellett javítja a hangulatot és az általános jóllét ér-
zését is. Kimutatták, hogy futópadon végzett rendszeres 
edzés hatására jelentősen megnövekszik a járástávolság. 
Érdekes megfigyelés volt, hogy SM-ben a fizikai aktivitás 
kedvező hatásainak egy része nőknél kifejezettebben 
megmutatkozik, mint férfiaknál.

A közvetlen bizonyítékok mellett egyre szaporodnak az 
indirekt érvek is az SM-betegek fizikai erőnlétének fenn-
tartása mellett. Két fehérjéről, az agyi eredetű neurotro-
fikus faktorról (BDNF, brain-derived neurotro phic factor) 
és az idegnövekedési faktorról (NGF, nerve growth fac-
tor) például kimutatták, hogy SM-ben védő hatást fejte-
nek ki az idegsejtekre, ezzel segítve azok regenerá ciós 
folyamatait. A kutatók azt találták, hogy SM-betegek-
nél a testmozgás hatására jelentősen megemelkedik az 
említett két protein szintje. Más szerzők ugyancsak arról 
számoltak be, hogy testmozgási programba bevont SM-
betegeknél megemelkedett a neuro trofikus faktorok 
szintje. Ugyanők összegezték az arra vonatkozó szakiro-
dalmi adatokat is, melyek szerint a fizikai aktivitás fenn-

Sclerosis multiplexben is aktívan!
Még az 1970-es években is élt az a szakmai álláspont, miszerint sclerosis multiplexben ártalmas a fizikai 

erőkifejtés. Azóta kiderült, hogy a megfelelő fizikai aktivitás nemcsak a tüneteket enyhíti, és a hangulatot 
javítja, hanem lassítja a betegség progresszióját és javítja az életminőséget is. A mozgás során azonban 

fontos a beteg állapotának korrekt felmérése, a szakmai felügyelet és a fokozatosság.
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tartása segít az értelmi (kognitív) hanyatlás kivédésében 
is. Az adatok azt jelzik, hogy a rendszeres testmozgást 
végző betegek körében lényegesen ritkábban fordul elő 
depresszió, és életminőségük is jobb.

A fenti kedvező tapasztalatok ellenére egy nemrégi-
ben nyilvánosságra hozott felmérés azt tükrözte, hogy 
az SM-betegek sajnálatos módon lényegesen keve-
sebbet mozognak, mint az átlagpopuláció tagjai. Fon-
tos, hogy tisztában legyünk az életmód kedvező irá-
nyú megváltoztatásának hatásaival nemcsak az átlag-
népesség szintjén, hanem specifikusan az SM-betegek 
csoportjában is. Ki kell jelentenünk, hogy a testmozgás 
nemcsak az SM tüneteit enyhíti és segít kivédeni a dep-
ressziót, hanem az idegrendszert védő (neuroprotek-
tív) hatásai révén módosíthatja a betegség lefolyását is.  
Erre utaltak többek között egy egyesült államokbe-
li vizsgálat tapasztalatai, melyben 611 SM-beteg bevo-
násával azt találták, hogy a testmozgás pozitívan hatott 
a mozgáskorlátozottság, a rokkantság progressziójára, 
valamint a betegek életminőségére is.

Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy a testmozgás az 
SM gondozásának szerves és elengedhetetlen része kell, 
hogy legyen. Azok számára, akiknél a mozgás nem je-
lent különösebb nehézséget, a rendszeres anaerob gya-
korlatok a leginkább megfelelőek, melyek közül minden-
ki a saját kedve és attitűdje szerint választhatja ki, hogy 
inkább futna, gyalogolna, úszna vagy kerékpározna. Az 
úszást választók esetében további járulékos előny, hogy 
egész évben végezhető, és a szabadtéri medencében tör-
ténő úszás még elegendő napfényhez is juttatja a szerve-
zetet. A mozgás terén kisebb-nagyobb korlátokkal küzdő 
SM-betegek számára megfelelő megoldás lehet a legkö-
zelebbi edzőterem, ahol a lépcsőzetes programok segít-
ségével fokozatosan növelhető a terhelés mennyisége. 
Másik lehetőségként kínálkoznak az SM-betegeket tö-
mörítő önsegítő szervezetek által szervezett programok, 
ahol szakember felügyelete mellett biztosítható a meg-
felelő fizikai aktivitás az SM-betegek részére is. Ami a fi-
zikai aktivitás javasolt mennyiségét illeti: a szakemberek 
szerint a testmozgás kedvező hatása úgy aknázható ki 
maximálisan, ha az SM-betegek a hét 5 napján végeznek 
legalább 30 percen keresztül nagyobb fizikai erőkifejtést 
igénylő mozgást.

(Forrás: Overcoming Multiple Sclerosis)

A jóga is jó módszer lehet

A sclerosis multiplexben szenvedő betegek számára kidolgo-
zott speciális jógaprogram javíthatja a járást és az egyensúly-
érzékelést, enyhíti a fáradtságot és a gyulladást is mérsékli. 
Ezt jelzik egy kis esetszámú, tájékozódó vizsgálat eredmé-
nyei, amelyet az egyesült államokbeli SM-centrumokat ösz-
szefogó konzorcium konferenciáján mutattak be 2014 máju-
sában, Dallasban. 

A vizsgálatba 15 nőbeteget vontak be (életkor: 34–64 év; át-
lag: 53,6 év), akik mindegyike közel másfél évtizede élt együtt 
a betegséggel, és a vizsgálat idején középsúlyos mozgáskor-
látozottsággal küzdött. A standardizált, nyolchetes integratív 
jógaprogramot egy jógaoktatókból, egészségügyi szakembe-
rekből, kutatókból és betegekből álló szakértői csoport dol-
gozta ki úgy, hogy pontosan megfeleljen a vizsgálatban részt 
vevő SM-betegek szükségleteinek. A program többféle jóga-
stílust ötvözött, és a számos jógapozíció mellett légzőgyakor-
latokból, meditációs és relaxációs feladatokból tevődött ösz-
sze. A vizsgálatban részt vevők heti két 90 perces jógaórán 
vettek részt, és lehetőség szerint otthon is végezték az elsa-
játított gyakorlatokat. A fizikai állapotot, a kognitív működést 
és az életminőséget mérő tesztek a jógaprogram befejezése 
után szignifikáns javulást tükröztek. Nőtt a betegek járási se-
bessége, javult a felső végtagok funkcionális használhatósá-
ga és enyhült az általános fáradtságérzés. Az állapotjavulás tar-
tósan fennmaradt: a kezdeti értékekhez viszonyított változás 
a 16. heti állapotfelmérés idején is szembetűnő volt. Kiemelt 
említést érdemel a betegek egyensúlyérzékelésének javulása, 
ami a járás és általánosságban az életminőség szempontjából 
is nagy jelentőségű. A kutatók szerint a kedvező hatások rész-
ben magának a fizikai aktivitásnak, részben a meditációs ele-
meknek tulajdoníthatók, de a betegtársakkal közösen végzett 
tevékenység pszichés jelentősége sem elhanyagolható.

Bár a kis betegszámból és a kontrollcsoport hiányából adó-
dóan maguk a kutatók is óvatosságra intenek az eredmények 
értékelésekor, tapasztalataik megerősítik, hogy a fizikai akti-
vitás javítja az SM-betegek állapotát. Fontos, hogy a neuroló-
gusok is javasolják a testmozgást betegeiknek, és a választott 
mozgásforma mindig a beteg állapotához igazodó legyen. 
A vizsgálati eredmények alapján ugyan nem mondható ki 
egyértelműen, hogy a jóga megfelelőbb az SM-betegek szá-
mára, mint más mozgásformák, de ismert, hogy a sclerosis 
multiplexben szenvedők körében közkedvelt e mozgástípus. 
A felmérések szerint a betegek 12–31 százaléka jógázik, és 60–
80 százalékuk kedvező hatásúnak értékeli a gyakorlatokat.


