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Az autoimmun betegek rehabilitációja a
gondozás részét képezi
•
•
•
•
•

Az aktivitás felmérése, monitorozása
Az akut relapszusok kezelése
Fenntartó kezelés a relapszusok megelőzésére
Tüneti – szupportív kezelés
Rehabilitáció
– Szervi károsodásoknak megfelelően
– A rehabilitációs cél és helyszín az állapottól
függően változhat
– Aerob tréning

Az előadás vázlata
• Az autoimmun betegek rehabilitációjának
elhelyezése a rehabilitáció rendszerében
• Aerob kondicionáló gyakorlatok
• A szervi károsodásoknak megfelelő célzott
rehabilitáció
• Ergoterápiás segítségnyújtás
• Betegoktatás

A szervi károsodásoknak megfelelő
célzott rehabilitáció
• Ízületek, izmok funkciókárosodása
• Bőr: scleroderma, krónikus cutan lupus – contracurák oldása
• Vascularis rehabilitáció: vasculitis, MVT stb okozta artériás vagy
vénás elégtelenség
• Légzési rehabilitáció: ILD
• Kardiológiai rehabilitáció: primér myocardialis érintettség, fibrosis,
CHD, chr pericarditis
• Nefrológiai rehabilitáció: nephritisek, vasc vesebetegség végstádiuma
– dialízis
• Neurológia: KIR vasculitis, APS, lupusos idegrendszeri tünetek
• Neurogén hólyag kezelése
• Neuropszichológiai rehabilitáció: agyi károsodás okozta
funkciókárosodás (afázia, beszéd apraxia, neglect, dyscalculia)
következményeinek csökkentése
• Pszichológiai-pszichiátriai rehabilitáció
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Fekvőbeteg ellátásban végezhető Rehabilitációs Ellátási Programok
(REP)
1. Stroke utáni állapot

10. Táplálékfelvétel, hasznosítás és ürítés zavarai

2. Egyéb krónikus neurológiai betegségek (pl. SM,
Parkinson kór, postpolio szi, perifériás neuropathia
és idegkárosodás, CP és NM betegségek
kisgyermekkor után)

11. Vizelet kiválasztás és ürítés zavarai

3. Komplex kéz (felsővégtag) funkciózavar /
fogyatékosság

12. Immobilitás, inaktivitás

4. Metabolikus csontbetegségek (osteoporosis,
osteomalácia, aszeptikus nekrózisok), daganatok

13. Elkülönítést igénylő betegek számára elkülönítést
biztosító rehabilitáció mellékprogramként

5. Ízületi betegségek (gyulladásos, degeneratív,
immunpathológiai)

14. A koponyaagy traumás és kiemelten súlyos nem
traumás sérülése

6. Gyulladásos (beleértve a szeptikus kórformákat
is - osteomyelitis) és egyéb, elsősorban vaszkuláris
(perifériás érbetegségek) kórformák

15. A gerincvelő traumás és nem traumás sérülése

7. Amputációt (posttraumás, vascularis vagy
malignus betegség miatt) követően és dysmelia
miatt kialakult funkciózavar / fogyatékosság

16. Kardiovascularis betegségek

8. Égésbetegség, fagyás, maródás és súlyos,
kiterjedt lágyrész sérülések, lymphoedema

17. Légzészavar / pulmonalis betegségek

9. Akutan előforduló komplex sérülések és
krónikus fogyatékossággal élő egyént ért sérülések

18. Kongenitális és gyermekkori kezdetű és életkorhoz
kötött másodlagos komplikációk mozgászavarokban
(Cerebralis paresis, Meningomyelokele, Gerinc
strukturális elváltozásai, Speciális vázrendszeri szisztémás
betegségek, Ritka veleszületett rendellenességek,

Az 5. Rehabilitációs Ellátási Program (REP) Alprogramjai
5-1
Gyulladásos reumatológiai betegségek következtében
kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt
szükséges rehabilitáció
5-2
Degeneratív reumatológiai állapotok következtében
kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt
szükséges rehabilitáció
5-3
Immunpatológiai – szisztémás autoimmunbetegségek
miatt szükséges rehabilitáció
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orvosi tevékenység

gyógytorna-fizioterápia

egyéb terápia

kötelezően
elvégzendő
tevékenységek és
az alábbiak közül a
beteg állapotának
megfelelően:
xxx03 Aerob
kapacitás felmérés ergometria

egyéni torna (94701)
csoportos torna (94702)
fizioterápiás állapotfélmérés, kezelési terv,
állapot változás nyomon követése fizioterápiás szempontból
és az alábbiak közül a beteg állapotának megfelelően:
2
39191 Bőrfekélyek soft laser besugárzása 10 cm 82151 Kontraktúra nyújtás, 83200sínezés
kézen, 84791 Húzókezelés kézzel vagy készülékkel, 85511Víz alatti torna medencében,
medencéből segítve; 85513 Víz alatti torna, csoportos, 85521 Víz alatti torna medencében
kívülről segítve, 86041 rövidhullám kezelés, 86044 középfrekvenciás kezelés, 86121
Kryotherapia localis, 86122 kryotherapia localis instrumentalis, 86311 Négyrekeszes galván
kezelés, 86313 Kowarschik galván kezelés, 86316 iontophorezis, 86319 Szelektív ingeráram
kezelés, 86630 Vázizom stimulator, 86631 Funkcionális elektroterápia motoros tünetekre;
86632 Funkcionális elektroterápia plexus brachialis területén; 86634 TENS, 86635 Számítógép
vezérelt tens, 86911 UH kezelés, 86912 Víz alatti ultrahang kezelés, 86921 mágneskezelés,
8860 értorna szövődmények megelőzésére, 88870 keringésjavítő fizioterápia, 94003 Facialis
torna; 94210 Nyelési defektusok javítását célzó tréning; 94400 Járásgyakorlat segédeszköz
nélkül; 94404 Járásgyakorlat járógéppel; 94405 Járáselőkészítő gyakorlatok; 94406
Járáskészség fejlesztése, 94407 ügyességfejlesztő gyakorlatok, 94408 manipulációs készség
fejlesztése, 94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel; 94504 Testtájankénti egyéni
gyógytorna; 94530 izomerősítő gyakorlatok, 94601 passzív kimozgatás egy testtájon/, 94602
passzív kimozgatás több végtagon, 94603 szertorna, 94610 Gyakorlatok ellenállással
szemben; 94630 ízületi mozgások gyakorlása, 94631 Izokinetikus gyakorlás készülékkel,
94640 ízületek mobilizálása, 94650 Gerinc mobilizálás, 94702 csoportos torna, 94712
masszázs kézzel, 94711 Manuálterápiás kezelés, 94715 Funkcionális kezelés az ortopédiai,
manuálterápiás (OMT) rendszerben, 94722 mellkasi gyógytorna, légzőtorna, 94730
cardiovascularis gyógytorna 94880 Medencefürdő, 9488G Víz alatti vízsugár-masszázs, 9488H
Iszappakolás testtájanként, 9440 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában; 95890
járásgyakorlás guruló mankóval, 95990 kerekesszék használatának tanítása 95993
izomrehabilitáció tornáztató géppel,
Xxx04 Komplex egyéni gyógytorna, Xxx05 Egyénre szabott gyógytorna
Xxx06 Manuálisan végzett kezelések Xxx08 Komplex prevenciós, mozgásprogram, csoportos
Xxx09 Az OMT rendszerébe nem sorolható manuális technikák, Xxx16 Függesztéses
technikák, Xxx17 Taping technika, Xxxx szobakerékpár használata, Xxxx komplex egyéni
gyógytorna készülékkel/géppel, Xxxx ízületek és lágyrészek manuális eljárásai
időtartam: napi 1,5 óra, ennek 1/3-a egyéni terápia,

Az alábbiak közül a beteg
szükségleteinek megfelelően
továbbiak:
94409 koordinációs gyakorlatok az
ergoterápiában
96033, 96023, 96036 pszichoterápia
heti 2 alkalommal,
95290 foglalkozásterápia csoportos
95530 önellátásra oktatás
95600 ergoterápiás diagnózis
felállítása
95610 ergoterápia, manuális
gyakorlás
95640 ergoterápia, önellátó
funkciók begyakorlása,
95650 ergoterápia, írás tanítása;
95660
ergoterápia, manuális segédeszköz
ök adaptációja (evés, ivás,
konyhai munka),

időtartam: nem
kötött

Xxx11 Diétás és életmódbeli
tanácsadás
Pszichodiagnosztikus elemző
exploráció 19204.
Alap pszichoterápia 96023,
Alap pszichoterápia csoportban
96034,
Relaxatios training csoport 96033 ,
Alap pszichoterápia családnak
96421,
időtartam: legalább heti 2
alkalommal, összesen legalább
2,5 óra hetente

Kezdeti állapotfelmérés és a rehabilitáció
eredményességének értékelése
• Általános önellátási kérdőívek: FIM
• Általános erőnlét vizsgálata – ergometria, spiroergometria (VO2max), 6MWT, TUG
• Fájdalom és fáradékonyság mérséklődése (vizuális analóg skálák)
• Életminőség kérdőívek
• Betegségspecifikus funkcionális kérdőívek (HAQ, BASDAI stb)
• A szervi érintettségek célzott vizsgálata (sz.e. társszakmai
konzultációval)
• Manuális izomerő felmérés, dynamométer
• Kéz és láb funkció, gerinc funkció, járás
• Pszichológiai tesztek

A rehabilitációs team

Az előadás vázlata
• Az autoimmun betegek rehabilitációjának
elhelyezése a rehabilitáció rendszerében
• Aerob kondicionáló gyakorlatok
• A szervi károsodásoknak megfelelő célzott
rehabilitáció
• Ergoterápiás segítségnyújtás
• Betegoktatás

Miért fontos az aerob kapacitás növelése és
a fizikai aktivitás?

A fizikai aktivitás immunrendszerre
gyakorolt hatásai
Neutrophil count

During Exercise

After Exercise

↑

↑↑

Monocyte count

↑

Lymphocyte count

↑

↓

CD4+ T cell count

↑

↓

CD8+ T cell count

↑

↓

CD19+ B cell count

↑

↓

CD16+56+ NK cell count

↑

↓

Lymphocyte apoptosis

↑

↑

Proliferative response to mitogens

↓

↓

Antibody response in vitro

↓

↓

Saliva IgA

↓

↓

Delayed type hypersensitivity response (skin test)

↓

NK cell activity

↑

Lymphokine activated killer cell activity

↑

↓
↓

C-reactive protein

↑

Neopterin

↑
B.K. Pedersen, L. Hoffman-Goetz
Exercise and the immune system: regulation, integration, and adaptation
Physiol Rev, 80 (2000), pp. 1055–1081

• Az izomzat endocrin szerv
• Citokinjei a myokinek
• Izomkontrakció során IL-6
felszabadulás
• Az IL-6 termelődés
mechanizmusa különbözik a MFokban (TLR és NFkB) ill. az
izomsejtekben (intracellularis Ca
emelkedés, calcineurin és NFAT)
• Nem kíséri egyéb gyulladásos
citokinek termelődése
• Az izomsejtek fizikai aktivitást
követő IL-6 termelése gátolja a
gyulladásos citokin, elsősorban
TNFα termelődést
Pedersen B K , and Febbraio M
Physiol Rev 2008;88:1379-1406

Comparison of sepsis-induced verses exercise-induced increases in circulating cytokines.

Gyulladás

©2008 by American Physiological Society

Pedersen B K , and Febbraio M A
Physiol Rev 2008;88:1379-1406

LIF, IL-4, IL-6, IL-7 , IL-15

A myokinek hatásai

izomnövekedés
Myostatin: gátolja az izomnövekedést
Fizikai aktivitás a myostatint gátolja ( a
májban myostatin inhibitor, follistatin
termelődik)
Anyagcsere hatások
az AMPK-mediált zsír oxidáció
fokozása
az inzulin-indukált glukóz felvétel
serkentése
inzulin szekréció a májban és
zsírszövetben (GLP-1upregulatio által)
A fehér zsírszövet barnává alakítása
IGF-1 and FGF-2 csontépítés
Vascularis hatások
A follistatin-related protein 1 javítja az
endothel funkciót és fokozza
az ischaemiás erek revascularisatioját

Pedersen BK, Febbraio MA.
Muscles, exercise and obesity: skeletal muscle as a secretory organ.
Nat Rev Endocrinol. 2012 Apr 3;8(8):457-65.

A mozgásterápia lehetséges támadáspontjai a
gyulladásos kaszkádban

Perandini LA1, de Sá-Pinto AL, Roschel H, Benatti FB, Lima
FR, Bonfá E, Gualano B.
Exercise as a therapeutic tool to counteract inflammation
and clinical symptoms in autoimmune rheumatic diseases.
Autoimmun Rev. 2012 Dec;12(2):218-24.

A mozgásterápia (az aerob és erőtréning egyaránt) mind
kísérleti, mind klinikai vizsgálatokban gyulladáscsökkentő
hatású
Jótékony hatások
Fizikai kapacitás
Izomerő és funkció
Az autoimmun betegségek tünetei
Perandini LA, de Sá-Pinto AL, Roschel H, Benatti FB, Lima FR, Bonfá
E, Gualano B.
Exercise as a therapeutic tool to counteract inflammation and clinical
symptoms in autoimmune rheumatic diseases.
Autoimmun Rev. 2012 Dec;12(2):218-24.

Perandini LA, de Sá-Pinto AL, Roschel H, Benatti FB, Lima
FR, Bonfá E, Gualano B.
Exercise as a therapeutic tool to counteract inflammation and
clinical symptoms in autoimmune rheumatic diseases.
Autoimmun Rev. 2012 Dec;12(2):218-24.

Miért fontos az aerob kapacitás növelése
és a fizikai aktivitás?
• Direkt
gyulladáscsökkentő
hatás
• Kedvező anyagcsere
hatások
• Csontépítés
• Vascularis funkció
javítása

– Vasculitisek
– Gyulladásos endothelaktiváció okozta fokozott
cardiovascularis rizikó

• Javuló légzésfunkciós
paraméterek
Myokin hatás

Kiindulási és kimeneti paraméterek mérése
Aerobic fitness
Peak oxygen uptake
Oxygen uptake at VAT (ventilatory anaerobic
threshold )
Resting heart rate
Heart rate rsponse
Lactate levels
Self-reported RPE (rate of perceived exertion)
Functional performance
Barthel index
Modified FASQ (functional assessment
screening questionnaire)
FIM (functional independence measure)
HAQ (health assessment questionnaire)
Myositis activity profile
Functional capacity
Functional index
Functional index-2
AFPT ( aggregate functional performance time)
Time to walk 30 m
Step count on 30-m walk
Time to climb one stair
Max. sit-to-stands
Seven-minute walking distance

Health status
Short form-36
NHP (Nottingham health profile)
Lung function
FVC (forced vital capacity)
FEV1/FVC (forced expiratory volume 1 s to FVC)
FEF(25–75%) (forced expiratory flow )
Muscle characteristics
MRI whole muscle CSA (cross-sectional area)
Muscle biopsy
Regeneration markers
Energy metabolism mRNAc
Disease impact
SGDI (subjective global disease impact)
VAS disease impact
HADS (hospital anxiety and depression scale)
Fatigue
Fatigue severity scale
VAS fatigue
Chalder fatigue score
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Aerob tréning különböző betegségekben
•
•
•
•
•

Gyulladásos myopathiák
SLE
Sjögren
Scleroderma
RA

Mozgásterápia gyulladásos myopathiákban
DM, PM, IBM
Felnőtt és gyermekkori
formák
3 hetes, heti 2 alkalommal >20
perces
Erősítő vagy állóképesség
javító tréning

Habers G E A , and Takken T
Safety and efficacy of exercise training in patients with an
idiopathic inflammatory myopathy—a systematic review
Rheumatology 2011;50:2113-2124

A vizsgálatok általános leírása
Authors

Geographical
origin

Study
design

Group

Study
subjects

Male :
female

Age, mean ()
(S.D.) median
() (range)

Disease
stage

Spector et al. [16]

USA

UT

–

5 IBM

1:4

= 66 (50–74)

NR

Wiesinger et al. [17]

Austria

RCT

TG
CG

5 PM/9 DM

5:9

= 56 (44–68)
= 40 (24-70)

Active stable

Wiesinger et al. [18]

Austria

NCT

TG
CG

2 PM/6 DM
5 (PM/DM)

5:3
0:5

= 47 (25–64)
50 (18) (27–70)

Active stable

Alexanderson et al. [19];
Dastmalchiet al. [20]

Sweden

UT

–

5;4 PM/5 DM

2;1 : 8

= 53;54 (27;37–
Inactive stable
60)

Alexanderson et al. [21]

Sweden

UT

–

7 PM/4 DM

3:8

= 49 (17) (23–
80)

Recent onset

Heikkila et al. [22]

Finland

UT

–

15 PM/4 DM/3
11 : 11
IBM

= 54 (14) (28–
81)

NR

Varju et al. [23]

Hungary

UT

ER
CS

4 PM/6 DM
5 PM/6 DM

5 : 16

= 51 (14)
= 44 (15)

Early recovery
Chronic stage

Arnardottir et al. [24]

Sweden

UT

–

7 IBM

7:0

= 60 (13) (45–
78)

NR

CG

10 PM/9 DM
12 PM/6 DM

3 : 16
3:15

= 59
= 50

Chronic stage

Chronic stage

Chung et al. [25]

Sweden, UK

RCT

Alexanderson et al. [26];
Nader et al. [27]

Sweden

UT

–

3 PM/5 DM

4:4

= 53 (44–61)

Johnson et al. [28]

Australia

UT

–

7 IBM

4:3

= 68 (4) (61–73) NR

Johnson et al. [29]

Australia

UT

–

7 IBM

5:2

= 67 (6)

NR

UT: uncontrolled trial; NCT: non-randomized controlled trial; RCT: randomized controlled trial; TG: training group; CG: control group; ER: earlyrecovery group; CS: chronic stage group; CR: creatine monohydrate supplement group; PL: placebo supplement group; NR: not reported.

A mozgásterápia jellege
Aerobic
fitness

Other
interventio
n types

Location

Intensity

Frequency
(/week)

Session
duration
(min)

Programme
duration
(weeks)

Spector et al.
Yes
[16]

No

No

NR

50–70%
max

3

75

12

Wiesinger et
al. [17]

No

Yes

No

Hospital

60% max

2-3

60

6

Wiesinger et
al. [18]

No

Yes

No

Hospital

60% max

2-3

60

26

Alexanderso
n et al. [19];
Yes
Dastmalchi e
20
t al. [ ]

Yes

Mobility

Home

Moderate

5

30

12

Alexanderso
n et al. [21]

Yes

Mobility

Home

Moderate

5

30

12

Heikkila et al.
Yes
[22]

No

Functional,
ESHT, PSS

NR

Intensive

NR

NR

3

Varju et al.
[23]

No

Stretching,
lung

NR

NR

5

40–60

3

Arnardottir e
Yes
t al. [24]

Yes

Mobility

Home

Moderate

5

30

12

Chung et al.
[25]

Yes

Yes

Mobility,
creatine

Home

Moderate

5

30

26

Alexanderso
n et al. [26];
Nader et al.
[27]

Yes

No

No

Hospital

Intensive

3

55

7

Johnson et
al. [28]

Yes

No

Functional

Home

Mild
(increasing)

7 (2/day)

NR

16

Johnson et
al. [29]

Yes

Yes

Stretching

Home

A: 80%
HRmax; MS:
increasing

A: 3; MS: 3;
NR
S: 7

12

Authors

Muscle
strength

Yes

Yes

ESHT: education self-care plus home training; PSS: psychological and social support; A: aerobic training programme; MS: muscle strength
training programme; S: stretching training programme; NR: not reported.

• A mozgásterápia stabil aktív ill inaktív gyulladásos myopathiában
egyaránt biztonságos
• Javult
– izomerő
– aerob fittség
– funkcionális állapot

• Néhány egyedi beszámoló szerint az edzés után átmenetileg romlott
– fáradékonyság
– egészségi állapot
– tüdőfunkció

• de ez utóbbiak az életminőséget nem befolyásolták
• Arthritis vagy osteoporosis jelenléte ronthatja az eredményességet

Habers G E A , and Takken T
Safety and efficacy of exercise training in patients with an
idiopathic inflammatory myopathy—a systematic review
Rheumatology 2011;50:2113-2124

Egyénre szabott rehabilitáció
extrém aerob kapacitású
betegen
46 éves, korábban hosszútávfutó (20 km), anti-Jo-1
szindrómás férfi
Akut exacerbatio (4/5 izomerők, CK: 6000 U/l, DLCO 47 %)
1 mg/kg prednisolon + 150 mg AZA mellett remissio felé tart (CK: 250-300)
követően fenntartót 15 mg pred
Standard aerob tréning technikák mellett perzisztáló izomgyengeség és
atrophia
GalileoTM-Training (Novotec Medical, Pforzheim, Deutschland) –
vibrációs tréning
Bemelegítés: 60 – 90 perces erdei séta
6x 2 perces 18 Hz frekvenciájú ciklusok 2 perces szünetekkel, az amplitudo
fokozatos emelésével
3 perces 12 Hz levezetés

Greulich T1, Müller S, Fechtel J, Nell C, Holland A, Bach JP, Tackenberg B,
Schubert H, Kenn K, Vogelmeier C, Koczulla AR
Special training therapy to reduce inflammation in Anti-Jo-1 syndrome.
Pneumologie. 2011 Oct;65(10):624-7.

Galileo vibrációs tréning után
(a)Az izomenzimek
csökkenése
(b) IL-8 és TNF csökkenés
(c) A 6 perces járás teszt
és a szteroid kezelés
következtében atrofizált M.
rect. femoris
körfogatnövekedése
(d) SGRQ score (St. Georges
respiratory questionnaire –
életminőség)
Greulich T1, Müller S, Fechtel J, Nell C, Holland A, Bach JP, Tackenberg B,
Schubert H, Kenn K, Vogelmeier C, Koczulla AR
Special training therapy to reduce inflammation in Anti-Jo-1 syndrome.
Pneumologie. 2011 Oct;65(10):624-7.

A fizikai tréning javítja az endothelfunkciót SLE-ben
18 beteg vizsgálati csoport /20 beteg kontroll csoport
16 héten keresztül heti 3x1 órás séta a spiroergometrával meghatározott
ventillációs küszöb szívfrekvenciájával, folyamatos frekvencia monitorozással
Vizsgált paraméterek
• Az a. brachialison mért endothel funkció (áramlás-mediált dilatatio),
• spiroergometria
• Betegségaktivitás (SLEDAI)
Statisztika: normalitás, Student's t-test
16 hét után az edzéscsoportban szignifikánsan javult, a kontrollban változatlan
• Az endothelfunkció [6.3 (6.7)% vs 14.1 (9.1)%, P = 0.006]
• A spiroergometriás tolerancia idő [12.3 (2.4) vs 13.4 (2.6) min, P = 0.027]
• A maximális sebesség [7.7 (1.0) vs 8.3 (1.2) km/h, P = 0.027].
A SLEDAI egyik csoportban sem változott
dos Reis-Neto ET1, da Silva AE, Monteiro CM, de Camargo LM, Sato
EI.
Supervised physical exercise improves endothelial function in patients
with systemic lupus erythematosus.
Rheumatology (Oxford). 2013 Dec;52(12):2187-95.

A fizikai tréning javítja az autonóm
idegrendszeri funkciót SLE-ben
A fizikai aktivitás alatti és azt követő szívfrekvencia szabályozás
az autonóm idegrendszer fontos indikátora
A frekvencia normalizálódása (HR recovery - ΔHRR) a vagus
aktivitásra
A chronotrop válasz a szimpatikus és paraszimpatikus tónusra
párhuzamosan utal
SLE-s betegek fizikai terhelésre kóros szívfrekvencia választ
adnak (chronotrop incompetencia és lassan normalizálódó
szívfrekvencia - ΔHRR), mely autonóm dysfunctiora utal és
fokozott cardiovascularis rizikót jelent
12 hetes edzésprogram hatása
Arthritis Care & Research
Volume 64, Issue 8, pages 1159-1166, 27 JUL 2012 DOI: 10.1002/acr.21678
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acr.21678/full#fig2

12 héten keresztül heti 2 edzés
• 5 perces bemelegítés futószalagon
• 35–40 perc rezisztencia edzés:
– 7 különböző gyakorlat a fő izomcsoportokra
– 4 szet 8-12 ismétléssel

• 30 perc futószalagos aerob training
– A ventillációs aerob küszöb (ventilation anaerobic threshold VAT) és a
respiratory compensation point (RCP) közötti szívfrekvenciával

• 5 perc stretching

A 3 hónapos edzést követő változások
A, chronotrop
reserv (szívfrekvencia
növekedés terhelésre)
B, abszolút szívfrekvencia
változás a terhelés után 1
perccel (ΔHRR1)
C, abszolút szívfrekvencia
változás a terhelés után 2
perccel (ΔHRR2).
* = P < 0.05 a kezelt vs nem
kezelt csoport között
A.U. = arbitrary units; bpm =
beats per minute.
Arthritis Care & Research
Volume 64, Issue 8, pages 1159-1166, 27 JUL 2012 DOI: 10.1002/acr.21678
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acr.21678/full#fig2

A 3 hónapos edzést követő változások
A, relatív szívfrekvencia változás (ΔHR)
a nyugalmi helyzettől a légzési
anaerob küszöbig (ventilator
anaerobic threshold VAT)
B, relatív szívfrekvencia változás (ΔHR)
a nyugalmi helyzettől a respiratorikus
compenzációs pontig (RCP)
C, relatív szívfrekvencia változás (ΔHR)
a nyugalmi helyzettől a
csúcsterhelésig
* = P < 0.05 a kezelt vs nem kezelt
csoport között
# = P < 0.07 a kezelt vs nem kezelt
csoport között

Miossi R1, Benatti FB, Lúciade de Sá Pinto A, Lima FR, Borba EF, Prado DM, Perandini LA, Gualano B, Bonfá E, Roschel H.
Using exercise training to counterbalance chronotropic incompetence and delayed heart rate recovery in systemic lupus erythematosus:
a randomized trial.
Arthritis Care Res (Hoboken). 2012 Aug;64(8):1159-66.

Remissioban lévő lupusos afroamerikai betegek
(14 beteg) otthoni edzés compliance javítására Wii Fit

Yuen HK1, Breland HL, Vogtle LK, Holthaus K, Kamen DL, Sword D.
The process associated with motivation of a home-based Wii Fit exercise program among sedentary African
American women with systemic lupus erythematosus.
Disabil Health J. 2013 Jan;6(1):63-8.

Szisztémás sclerosis
8 hetes, közepes intenzitású (~ 70% of VO2max) aerob tréning 7
betegen.
Javult a VO2max
az aerob capacitás
Nem változott a betegségaktivitás
Oliveira NC, dos Santos Sabbag LM, de Sá Pinto AL, Borges CL, Lima FR.
Aerobic exercise is safe and effective in systemic sclerosis.
Int J Sports Med 2009;30(10):728–32.

12 hetes aerob (70% of VO2max) és rezisztencia edzés (8-12 RM)
11 betegen.
Javult az alsó és felső végtagi izomerő
az aerob kondíció
Nem változtak az izomenzimek
Pinto AL, Oliveira NC, Gualano B, Christmann RB, Painelli VS, Artioli GG, et al.
Efficacy and safety of concurrent training in systemic sclerosis.
J Strength Cond Res 2011;25(5):1423–8.

Dinamikus edzés (aerob kapacitás és/vagy
izomerősítő tréning) RA-s betegeken
RCT-k analízise
Legalább heti 2x
> 20 min
> 6 hét
Aerob gyakorlat > 55% HR max (max szívfrekvencia)
és/vagy
Izomerősítés a maximális ismétlés 30-50%-ával
Felügyelet alatt
Kimeneteli mutatókkal: funkcionális képesség, aerob
kapacitás, izomerő, fájdalom, betegségaktivitás,
radiológiai eltérések
E. Hurkmans, F.J. van der Giesen, T.P. Vliet Vlieland, J.
Schoones, E.C. Van den Ende
Dynamic exercise programs (aerobic capacity and/or
muscle strength training) in patients with rheumatoid
arthritis
Cochrane Database Syst Rev (2009), p. CD006853

A dinamikus gyakorlatok 4 csoportra voltak oszthatóak
(1) rövidtávú (< 3 hónap), szárazföldi aerob tréning,
közepes hatás az aerob kapacitásra
(2) rövidtávú, szárazföldi aerob és izomerősítő tréning,
közepes hatás az aerob kapacitásra és izomerőre
(3) rövidtávú, víz alatti aerob tréning
korlátozott hatás az aerob kapacitásra és a funkciókra
(4) Hosszú távú, szárazföldi aerob kapacitás és
izomerősítő tréning,
közepes hatás az aerob kapacitásra és izomerőre
Egyformán biztonságosak
A vízalatti gyakorlatok korlátozottan hatásosak
E. Hurkmans, F.J. van der Giesen, T.P. Vliet Vlieland, J. Schoones, E.C. Van den Ende
Dynamic exercise programs (aerobic capacity and/or muscle strength training) in
patients with rheumatoid arthritis
Cochrane Database Syst Rev (2009), p. CD006853

Az előadás vázlata
• Az autoimmun betegek rehabilitációjának
elhelyezése a rehabilitáció rendszerében
• Aerob kondicionáló gyakorlatok
• A szervi károsodásoknak megfelelő célzott
rehabilitáció
• Ergoterápiás segítségnyújtás
• Betegoktatás

A szervi károsodásoknak megfelelő
célzott rehabilitáció
• Ízületek, izmok funkciókárosodása
• Bőr: scleroderma, krónikus cutan lupus – contracurák oldása
• Vascularis rehabilitáció: vasculitis, MVT stb okozta artériás vagy
vénás elégtelenség
• Légzési rehabilitáció: ILD
• Kardiológiai rehabilitáció: primér myocardialis érintettség, fibrosis,
CHD, chr pericarditis
• Nefrológiai rehabilitáció: nephritisek, vasc vesebetegség végstádiuma
– dialízis
• Neurológia: KIR vasculitis, APS, lupusos idegrendszeri tünetek
• Neurogén hólyag kezelése
• Neuropszichológiai rehabilitáció: agyi károsodás okozta
funkciókárosodás (afázia, beszéd apraxia, neglect, dyscalculia)
következményeinek csökkentése
• Pszichológiai-pszichiátriai rehabilitáció

A szervi károsodások felmérése

A szervi károsodás felmérése
• Az érintett szervnek megfelelő specifikus kérdőívek (néhány
példa)
– Kézfunkció
– Légzés, keringés esetében az ált aerob funkció felméréssel
részben összefügg, de egyéb specifikus vizsgálatok lehetnek
– Kognitív funkció
– Vesefunkció
• Betegségspecifikus kérdőívek (az aktivitástól nem mindig
választhatóak el élesen)
– SLICC (Systemic Lupus International Collaborating Clinics) /
ACR
– Scleroderma severity index
– HAQ

Donald A Neumann PT PhD: Kinesiology of the
Musculoskeletal System. Mosby 2002

Seyfried-féle funkcionális
stádiumbeosztás
I. A deformitások aktívan korrigálhatóak
II. A deformitások passzívan korrigálhatóak, ez a
helyzet aktívan megtartható
III. A deformitások passzívan korrigálhatók, de a
korrigált helyzetet a beteg nem képes megtartani
IV. A deformitások passzívan sem korrigálhatók

A kézfunkció mérésére alkalmazható
tesztek
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HAQ egyes kérdései
Moberg
Nine-hole peg test
Purdue pegboard
Minnesota rate of manipulation test
Serial/Sequential Occupational Dexterity test
Michigan Hand Outcome Questionnaire
Sollerman Hand Function Test
Jebsen Hand Function Test

Az ízületi funkció megőrzése, helyreállítása
Prevenció, gyógyszeres kezelés és rehabilitáció
• Korai erőteljes és hatékony gyógyszeres kezelés
– DMARD
– Kortikoszteroid kezelés: szisztémás, intraarticularis
– Biológiai kezelések
• A károsodott funkciók helyreállítása, a további destrukciók
megelőzése
– Célzott gyakorlatok (Seyfried stádiumtól függően)
– Ízületvédelem, fogástípusok: horgas fogás!
– Tehermentesítés és tengelykorrekció
– Ortézis ellátás

1

Mozgásterápia a Seyfried stádiumoknak
megfelelően
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K
Kompenzációk kialakításao
Tehermentesített helyzetűngyakorlatok
Izometriás gyakorlatok t
Stabilizáló ortézis, betét, ortopéd
cipő, járótámasz
r

gömb

kulcs
ceruza

henger
A terhelés iránya az
ízületre merőleges legyen
nyél

Segédeszköz

horog

• Tehermentesítés és tengelykorrekció
– Aktív gyulladás: nyugalmi sín
– Gyulladás nincs, korrigálható deformitás
(Seyfried I-III): 3 pontos sín (V-splint,
Digispint, Oval-8)
– Fix deformitás: sínezésnek nincs értelme

A V-splint gyűrűsín
•
•
•
•

2 összeforrasztott
méretsorozatos
ferde
ezüstgyűrű

V-splint hattyúnyak sín
(PIP hyperextensio korrekció)

V-splint gomblyukdeformitás gyűrű
(PIP flexio korrekcióra)

Kombinált V-splint
(PIP hyperextensio, DIP flexio
korrekcióra, hattyúnyak deformitásra)

Realignment splint oldalirányú
instabilitás korrekciójára

A V-splint gyűrűsín

Digisplint

Oval-8 gyűrűsín
• Semleges színű műanyag sín
• Javallatok
• Hattyúnyak deformitás
• Gomblyuk deformitás
* Baseball ujj
* Pattanó ujj
* Oldalirányú instabilitás
* Törés

Lateralis
instabilitás

DIP deformitás
Baseball ujj

Törés
fixálása

Hattyúnyak
deformitás

Gomblyuk
deformitás

Pattanó ujj

Méretvétel

Méretsorozatos gyűrűvel nem
ellátható betegek
Egyedi mintavétel alapján készült 3D
nyomtatott fotopolimer sín
Mintavétel és tervezés
• Szalai Veronika
– Szombathelyi Művészeti
Szakközépiskola
– Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

• Tóth Borbála SE ETK IV évf, tdk
3D nyomtatás
• Varinex KFT

Méretvétel

Alginát, majd gipsz
mintavétel → sín

A gerinc és alsó végtagi
funkciókárosodás felmérése és kezelése

Computerized clinical gait analysis includes the kinematic, kinetic, and
neuromuscular activation components.
The kinematic component analyzes the movement of the body and its segments by
utilizing a 2D/3D video analysis and a complete report of gait parameters.
The kinetic component analyzes ground reaction forces during walking and running
by displaying pressure distribution, vertical force curve and gait line.
Finally, neuromuscular activity in dynamic movements is measured by Surface
Electromyography and other biomechanical sensors, like Accelerometers,
Goniometers and Inclinometers.

ILD edzésprogram
Egyénre adaptált aerob gyakorlatok és 4 végtagi erő tréning
8 hétig , 3 nap/hét gyakoriság (legalább 2 kórházi körülmények között)
15 perces kerékpár ergométer
15 perc futószalag
5-10 perc alsó és felső végtagi erősítés
50% max erőkifejtés és 60-85% csúcs VO2.
Az intenzitást fokozatosan növelték
4 súlyos dyspnoés, gyenge izomzatú, súlyos pulm hypertoniás betegnél
• 15 perces 300-400 μs, 50 Hz bifázisos hullámmal végzett neuromuscularis
elektrostimuláció (NMES)
• az erőtréning specif izomcsoportokon (quadriceps és deltoideus)

Kaymaz D1, Ergün P, Candemir I, Utku E, Demir N, Şengül F, Egesel N, Demir
P.
Pulmonary rehabilitation in interstitial lung diseases.
Tuberk Toraks. 2013 Dec;61(4):295-302.

Dyspnea was assessed with the Medical Research
Council
(MRC) scale
Kaymaz D1, Ergün P, Candemir I, Utku E, Demir N, Şengül F, Egesel N, Demir P.
Pulmonary rehabilitation in interstitial lung diseases.
Tuberk Toraks. 2013 Dec;61(4):295-302.

St. George Respiratory Questionnaire
(SGRQ) Dr. Paul Jones.

Fáradtság és depresszió SLE-ben
• 50 SLE-s nő
• 45 major depressziós nő (MDD)
• 53 életkorban illesztett kontroll
• A fizikai funkciók károsodásával összefüggésbe hozhatóan az
életminőség szignifikánsan alacsonyabb SLE-ben
• A depresszós asszonyok fájdalma, fizikális terhelhetősége
alacsonyabb, mint az egészségeseké
•
•
•
•

Fáradtság
SLE: 90%
Depressziósok: 77.8%
Kontroll 39.6%
Fonseca R, Bernardes M, Terroso G, de Sousa
M, Figueiredo-Braga M1.
Silent Burdens in Disease: Fatigue and Depression in SLE.
Autoimmune Dis. 2014;2014:790724

Az előadás vázlata
• Az autoimmun betegek rehabilitációjának
elhelyezése a rehabilitáció rendszerében
• Aerob kondicionáló gyakorlatok
• A szervi károsodásoknak megfelelő célzott
rehabilitáció
• Ergoterápiás segítségnyújtás
• Betegoktatás

Ergoterápia – a károsodott funkciók
adaptálása az elvégzendő feladathoz
---------Elvárás---------

---------Funkció---------

Ergoterápia – a károsodott funkciók
adaptálása az elvégzendő feladathoz
---------Elvárás---------

Környezet adaptálása
• Akadálymentesítés
• Speciális berendezés
• Eszközök

---------Funkció---------

Ergoterápia – a károsodott funkciók
adaptálása az elvégzendő feladathoz
---------Elvárás---------

Környezet adaptálása
• Akadálymentesítés
• Speciális berendezés
• Eszközök

Tevékenység adaptálása
---------Funkció---------

• Készségfejlesztés (pl
egykezes életmód)
• Segédeszköz

Ergoterápia – segítség a napi
tevékenységek (ADL) elvégzésében
• Önellátás
• Munka

• Szabadidő

Horgas fogás

Sólyom Istvánné és Dr Ortutay Judit képei

Nyélfogás-kések

Vastagítsuk meg azt, amit megfogunk!

Kíméljük a testtávoli kisízületeket

Osszuk meg a terhelést az
ízületek között

Csapnyitás

Az előadás vázlata
• Az autoimmun betegek rehabilitációjának
elhelyezése a rehabilitáció rendszerében
• Aerob kondicionáló gyakorlatok
• A szervi károsodásoknak megfelelő célzott
rehabilitáció
• Ergoterápiás segítségnyújtás
• Betegoktatás

Összefoglalás
Az autoimmun betegek rehabilitációja a gondozás integráns
része
A rehabilitáció során az alapbetegség monitorozása, az akut
relapszusok észlelése, kezelése alapkövetelmény
A rehabilitációs cél a betegségek hullámzó lefolyásából és a
változó szervi manifesztációkból, károsodásokból eredően
különböző időpontokban eltérő lehet
Egyénre szabott, az aktuális célnak megfelelő kezelés
A rehabilitáció adott profilú rehabilitációs osztályon
valósítható meg leginkább, a rehabilitáció színterei
változhatnak
A mozgásterápia elsődleges, előnyei kiemelkedőek
Megfelelő kontroll mellett aktív stádiumban is kivitelezhető
Korai rehabilitáció

Köszönöm a figyelmet!

