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Összefoglalás 

Célkitűzés: 3 hónapos kombinált mozgásprogram hatékonyságának felmérése II. típusú 

diabetes mellitusos pácienseknél a fizikális képességeik, fittségük változására. 

Adatok és módszerek: A prospektív kutatásba nem véletlenszerű mintaválasztással 21 II. 

típusú diabeteses került beválasztásra. A fittséget öt teszttel mértük fel. A musculus biceps 

brachii, m. quadriceps femoris, valamint a m. gluteus maximus izomerő állóképességét, a váll 

körüli izomzat (m. infra-supraspinatus, m. subscapularis, m. latissimus dorsi, m. pectoralis 

major, m. triceps brachii), a lumbalis paravertebralis izomzatot és az ischiocruralis izomzat 

hajlékonyságát vizsgáltuk. A cardiorespiratoricus állóképességet 6 perces járás teszttel 

vizsgáltuk. A mozgásprogram 3 hónapig tartott, kombinált (aerob és rezisztencia) 

mozgásformát tartalmazott. A leíró statisztikai elemzés mellett párosított t-próbát és khi-

négyzet próbát végeztünk, SPSS 22.0 programmal, 95%-os valószínűségi szinten (p <0,05). 

Eredmények: A mozgásprogram felénél mért jobb (p=0,002) és bal (p=0,002) m. biceps 

brachii erő állóképesség teszt, a m. quadriceps femoris és m. gluteus maximus erő 

állóképesség teszt (p=0,028) és a 6 perces járás teszt (p=0,005) szignifikánsan javult a 

mozgásprogram kezdetéhez képest. A váll körüli izmok nyújthatósága esetén pjobb 

magastartásban=0,812, pbal magastartásban=0,565 lett, a lumbalis paravertebralis és ischiocruralis 

izomzat nyújthatóság vizsgálatakor pjobb kar nyújt=0,364, pbal kar nyújt=0,616 lett. A terápia végén 

mért jobb (p<0,001), bal (p<0,001) m. biceps brachii erő állóképesség teszt, a m. quadriceps 

femoris és m. gluteus maximus erő állóképesség teszt (p<0,001) és a 6 perces járás teszt 

(p<0,001) szintén szignifikánsan változott a terápia kezdetéhez képest.  A váll körüli izmok 

nyújthatósági tesztje során pjobb magastartásban=0,249, pbal magastartásban=0,142 lett. A lumbalis 

szakasz és a comb hátsó részének nyújtásakor pjobb kar nyújt=0,827, pbal kar nyújt=0,576 lett. 

Következtetések: A kombinált testedzés hatékony II. típusú cukorbetegek fittségének 

fejlesztésében. 
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Application and examination of effectiveness of sport therapy for patients  

with type-II diabetes mellitus 

 

Summary 

 

Objective: To examine the effectiveness of a 3-month combined exercise program among patients 

with type II diabetes mellitus to influence the physical abilities. 

Material and method: 21 patients were involved in our prospective research, with non-

random sample selection. We tested the physical abilities with 5 tests. Two of the 5 tested 

muscle strength endurance of m. biceps brachii, m. quadriceps femoris and m. gluteus 

maximus. Two tests examined flexibility of the muscles, which surrounded the shoulder (m. 

infa- supraspinatus, m. subscapularis, m. latissimus dorsi, m. pectoralis major, m. triceps 

brachii), the musculator of lumbar paravertebral and ischiocrural. One tested cardiorespiratory 

fitness with 6-minute walk test. During the program we were doing combined (aerob + 

resistance training) physical training. The statistical calculations were done using SPSS 

version 22.0 We performed descriptive analysis, paired t-test and x
2
 test on a 95% probability 

level. 

Results: After a month and a half results of right arm curl (p=0,002) and left (p=0,002), chair 

stand test (p=0,028) and 6-minute walk test (p=0,005) were significant compared to the 

beginning of the therapy. The result of the flexibility test of the muscles surrounded by the 

shoulder were pright arm overhead=0,812, pleft arm overhead=0,565, the result of the flexibility test of 

lumbar paravertebral and ischiocrural musculator were pright=0,364, pleft=0,616. Arm curl with 

right (p<0,001), and left arm (p<0,001), the 6-minute walk test (p<0,001) and the chair stand 

test (p<0,001) has been largely changed on the 12
th
 week since the first week. The result of 

the muscles surrounded the shoulder were pright arm overhead=0,249, pleft arm overhead=0,142, the 

result of the lumbar paravertebral and ischiocrural musculator test were pright=0,827, 

pleft=0,576. 
Conclusions: Combined exercise program is effective to develop physical abilities and fitness among 

patient with type II diabetes. 
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