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A pszichológus eredményes részvétele a gerincbetegek gyógyításában: mai 
helyzet 

 
Dr. Császár-Nagy Noémi PhD, Stoll Dániel Péter 
Országos Gerincgyógyászati Központ, Pszichoszomatikus Ambulancia 

 
Egyre több bizonyíték lát napvilágot arra vonatkozóan, hogy a pszichoszociális változók 

szignifikáns módon képesek előre jelezni orvosi beavatkozások kimenetelét, különös tekintettel ott, 

ahol a beavatkozás a fájdalom csillapítására irányul. Érthető módon egyre nagyobb szerep jut a 

pszichológus szakmának azon betegek eredményes felmérésében és kezelésében, akik valamilyen 

orvosi beavatkozás előtt állnak – leginkább az invazív vagy elektív beavatkozások tekintetében. 

Az orvosi kezelések kimenetelét befolyásoló rizikófaktorok szűrésén túl, a szakemberek előtt 

álló feladat a beavatkozások eredményességének növelése: a betegek beavatkozásra történő 

felkészítése, kórházi tartózkodás alatt történő támogatása és a rehabilitációt akadályozó pszichológiai 

akadályok elmozdítása. Habár a tudományosan igazolt hatékonyságú módszerrepertoár 

kimeríthetetlen, a jelenlegi egészségügyi környezetben nem adott minden feltétel az ellátás ez irányú 

fejlesztéséhez.  
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Fizioterápiás protokoll gerincműtét után 
 
Fehér Katalin 
Budai Egészségközpont, 1126. Budapest, Királyhágó utca 1-3. 
katalin.feher@bhc.hu , 06-30-287-1769 
 
Absztrakt: 

A népesség 80-90%-ának életében legalább egyszer előfordul valamilyen gerincbántalom. Ennek nagy 

része spontán, vagy speciális kezelések hatására elmúlik. A probléma hátterében meghúzódó 

elváltozások következtében azonban a kiújulás lehetősége továbbra is fennáll. Ezért nagyon fontos a 

gerinc megfelelő állapotának helyreállítása, fenntartása valamint a gerincbántalom kiújulásának a 

megelőzése. 

 

A gyógyító tevékenység összehangolt csapatmunkát igényel, melynek szerves része a fizioterápia. A 

fizioterápiás részleg funkcionális diagnózis (állapotfelmérés) felállításával és speciális fizioterápiás 

kezelés végzésével illeszkedik az intézetünket felkereső Páciensek perioperatív és konzervatív 

kezelésének menetébe, valamint kiemelkedő szerepet kap a prevenció területén. 

 

 

Az általunk megtanított speciális tréning rendszeres gyakorlásával valamint az ergonómiai és 

életmódbeli alapelvek betartásával a Pácienseink olyan életminőségbeli javulást érhetnek el, amely 

hosszútávon képessé teszi őket a hétköznapi tevékenységek (otthoni, munkahelyi feladatok, sport, 

szabadidő) zavartalan, tünetmentes elvégzésére. 
Előadásomban a gerincműtét utáni, postoperativ szak különböző fázisaiban használt fizioterápiás 
protokollt ismertetem. 

mailto:katalin.feher@bhc.hu
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Gerincdeformitások fizioterápiás kezelési lehetőségei 
 

Holcsa Judit, Braunerné Árkai Judit 
SpineArt Egészségközpont, Továbbképzési Központ 
1054 Bp., Hold u. 15, 1016 Bp., Gyergyó u. 4/a. 
holcsa.judit@gmail.com, +3630 991 5059 
 
A gerincdeformitások elnevezés magába foglalja a m. Scheuermann-t, a különböző etiologiájú 
scoliosokat, és bizonyos megfontolások szerint a tartási rendellenességekről is ebben a 
diagnóziscsoportban beszélünk. A deformitás kifejezést a struktúra elváltozásaira használjuk. Scoliosis 
és m. Scheuermann esetén gerincet alkotó és a hozzá kapcsolódó struktúrák, tehát a csigolyák, a 
kisízületek, a discusok, a gerinc melletti szalag- és izomrendszer, a bordák formája és belső felépítése 
is megváltozik. A funkcionális problémák, mint a tartáshibák a diagnózis felállításakor még nem járnak 
a struktúra megváltozásával, de tudjuk, hogy a hosszú ideig fennálló funkcionális eltérés előbb utóbb 
a struktúra deformálódásához vezet. 
 
Előadásomban főként az idiophatiás scoliosis fizioterápiájáról szeretnék beszélni. Az optimális 
scoliosis terápia feltétele a Team. Tagjai: ortopéd orvos, a Schroth módszer alapelveit ismerő 
gyógytornász, korzettkészítő mester, pszichológus, manuálterapeuta (állami manuálterápiás kezelésre 
jogosító oklevéllel és ANTSZ engedéllyel rendelkező orvos vagy gyógytornász), masszőr, cranio-sacralis 
terapeuta egyéb terapeuták… 
 
A SOSORT 2011-es, érvényes, az idiophatiás scoliosis kezelésére vonatkozó irányelvének1 
http://www.scoliosisjournal.com/content/7/1/3/table/T6 magyarországi adaptációját felhasználva 
elmondhatjuk, hogy maga a Schroth-módszer jóval szélesebb indikációs területet határoz meg, mint 
az irányelv, érthető módon, mivel nem csak a scolioticus eltérésekre összpontosít, hanem a saggitalis 
elváltozásokat is hatékonyan tudja kezelni. A fiziológiás saggitalis profil kialakítása pedig mind a 
minimális, mind a nagyobb fokú görbületek progressziójának megelőzésére bizonyítottan hatékony. A 
fizioterápia feladata még a korzett viselésre való felkészítés, a helyes hordás megtanítása, a 
folyamatos korzett-felügyelet és a korzettről való leszokás támogatása is. Műtéti kezelés indikációja 
esetén a fizioterápia felkészítő- és rehabilitációs tényezőként szerepel. 
 
A specifikus fizioterápiás gyakorlatok, amelyek a fenti táblázatban látható csoportokban előírásként 
szerepelnek, magukba foglalják az összes olyan fizioterápiás módszert, amelynek bizonyított a 
hatékonysága a scoliosis kezelésében1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.. Jellemzői: 3D autokorrekció hétköznapi 
tartáskorrekció a korrekciós tartás stabilizálása páciens oktatás egyéni gyakorlat felépítés a scoliosis 
típusának és a kezelési fázisnak megfelelően. A Schroth-módszer eleget tesz ezeknek a 
kritériumoknak. 
 
Jól tudjuk, hogy a terápiás gyakorlat nem csak a bizonyítékokon alapul. Fontos része az evidence 
based terápiák, de hozzá tartozik a klinikai tapasztalati szaktudás és a páciensek által hatékonynak 
ítélt terápiák. 
 
A fizioterápiás kezelési közül az előadásban a Schroth-módszer, a manuálterápia, a Taping és a 
Triggerpont-terápia alkalmazásáról láthatnak példákat és az alapelveket ismertetem. A Schroth 
módszer és a manuálterápia alkalmazása evidencia alapú, de a manuálterápiát és más 
lágyrésztechnikákat is csak abban az esetben javasolják, ha specifikus stabilizációs fizioterápiás 
gyakorlatokat végeznek egyidőben10.  
 

mailto:holcsa.judit@gmail.com
http://www.scoliosisjournal.com/content/7/1/3/table/T6
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1Negrini S, et al: Why do we treat adolescent idiopathic scoliosis? What we want to obtain and to 
avoid for our patients. SOSORT 2005 Consensus paper. Scoliosis 2006, 1. 4. 
2Weiss H, et al: Physical Exercises in the Treatment of Idiopathic Scoliosis at Risk of brace treatment – 
SOSORT Consensus paper 2005. Scoliosis 2005. 
3Negrini S, et al: Why do we treat adolescent idiopathic scoliosis? What we want to obtain and to 
avoid for our patients. SOSORT 2005 Consensus paper. Scoliosis 2006, 1. 4. 
4Negrini S, et al: 2011 SOSORT guidelines: Orthopaedic and Rehabilitation treatment of idiopathic 
scoliosis during growth. Scoliosis 2012, 7. 3. 
5Weiss HR, et al: Incidence of curvature progression in idiopathic scoliosis patients treated with 
scoliosis in – patient rehabilitation (SIR): an age- and sex – matched controlled study. Pediatr Rehabil 
2003, 1. 23. 
6Rigo MD, Grivas TB: “Rehabilitation schools for scoliosis” thematic series: describing the methods 
and results. Scoliosis 2010, 5. 27.  
7Hawes MC: The use exercises in the treatment of scoliosis: an evidence-based critical review of the 
literature. Pediatr Rehabil 2003, 3. 171. 
8Weiss HR, et al: Preliminary results and worst-case analysis of in patient scoliosis rehabilitation. 
Pediatr Rehabil 1997, 1. 35.  
9Weiss HR: Influence of an in-patient exercise program on scoliotic curve. Ital J Orthop Traumatol 
1992, 3. 395.  
10Romano M, Negrini S: Manual therapy as a conservative treatment for adolescent idiopathic 
scoliosis: a systematic review. Scoliosis 2008, 3:2  
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Neurodinamika alapok a gerinc fizioterápiás kezelésében 
 
Lukácsy-Fábián Eszter 
Scolinea Gyógytorna, Budapest 1055, Stollár Béla u. 22. 
lukacsyfabian@gmail.com, 20/4108074 
 
CÉLKITŰZÉS 
Az előadás célja a neurodinamika alapok felvázolása, illetve bemutatása a gerinc komplex fizikális 
vizsgálatának és fizioterápiás kezelésének keretein belül; valamint a neurodinamikai szemléletmód és 
eljárás manuális procedúrákba történő integrálásának fontosságára való rávilágítás. 
 
MÓDSZER 
A neurodinamika a perifériás idegrendszer fiziológiáját és mechanikáját, illetve ezek viszonyát 
tanulmányozza. Az idegrendszer egy mechanikai, kémiai és elektromos folytonosság, ez szolgál alapul 
a neurodinamika tesztekhez. A neurodinamika tesztek a fizioterápiás fizikális vizsgálatban és a 
kezeléseket követő újratesztelésben kulcsfontosságú szereppel bírnak. A neuroanatómia ismeretével 
lehetőség nyílik az egyes neuromusculosceletalis problémák esetén az adekvát, standard 
neurodinamika tesztek elvégzésével megállapítani a neurális rendszer esetleges érintettségét. A 
tesztelés során a reprodukálás, szenzitizálás, differenciálás manőverei állnak a fizioterapeuta 
rendelkezésére az értékelhető információ megszerzéséhez. Mivel a mozgató szervrendszer károsodása 
esetén a neurális komponens prioritást élvez, a neurodinamikai kezelés feltétlenül esődleges 
szerephez jut. Idegi struktúrák érintettségekor indirekt, illetve direkt kezelési technikákat 
alkalmazhatunk. Az indirekt manuális technikák a neurális szövet mechanikai környezetére 
gyakorolnak hatást, míg a direkt kezelési technikák magának az idegi struktúrának az elmozdulását 
javíthatják, az úgynevezett „slider” és „tensioner”gyakorlatokkal. 
 
EREDMÉNYEK 
A megfelelő körültekintéssel végzett és dozírozott manuális indirekt kezelés és direkt neurodinamikai 
gyakorlatok lehetővé teszik a perifériás idegrendszer mechanikájának és fiziológiás működésének 
helyreállítását. 
 
KÖVETKEZTETÉS 
Napjainkban a komplex és átfogó, bizonyítékokon alapuló gerinckezelésben elengedhetetlen a 
standard neurodinamika tesztek ismerete és a megfelelő neurodinamikai kezelés alkalmazása. 
 
SZAKIRODALOM 
Butler, David The sensitive nervous system Noigroup Publications 2000 
Butler, David; Moseley, Lorimer Schmerzen verstehen Springer 2009 
Maitland, Geoffrey; Banks, Kevin; Hengeveld, Elly; English, Kay Maitland's vertebral manipulation 
Elsevier 2005 
Shacklock, Michael Clinical Neurodynamics Elsevier 2005 
Westerhuis, Pieter; Wiesner, Renate Klinische Muster in der Manuellen Therapie Thieme 2011 
 

mailto:lukacsyfabian@gmail.com
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Bizonyítékokon alapuló fizioterápiás lehetőségek, a gyógytorna-fizioterápia 
gerincgyógyászati alapjai 

 
Makovicsné Landor Erika 
Semmelweis Egyetem Alkalmazott Egészségtudományi Intézet Fizioterápiai tanszék, Budapest, Vas u. 
17. 
makovicsne@se-etk.hu, mobil: 06/20/378-78-79. 
 
A szerző bemutatja röviden a fizioerápia-gyógytorna szerepét a prevenció-curatio-rehabilitáció 
területén. Ismerteti a Primér Prevenciós Programot, mely 1995 óta működik magyarországon. A 
szekunder prevenció tevékenysége során bemutatja a „Gerinciskola” jelentőségét, felépítését. A 
célzott fizioterápiás tevékenység, kezelés, beavatkozás ismertetése a betegvizsgálat, fizioterápia 
szempontú, funkcionális, szövetspecifikus megközelítéssel történik. Az adekvát kezelést végigvezeti a 
szerző a fizioterápia különböző területein a gyógytornász tevékenységét kiemelve és a 
tevékenységekhez evidencia vizsgálatokat csatolva. Kiemeli a mozgásterápia jelenleg hazánkban 
alkalmazott specifikus megközelítési módjait a vizsgálat és kezelés terén: McKenzie, Maitland, 
Mulligan, Kaltenborn, Kenzo Kase… 
Felsorolási szinten, evidencia vizsgálatokkal alátámaszva foglalkozik az egyéb fizioterápiás 
eljárásokkal, mint hidroterápia, krioterápia, elektroterápia, AiChi, súlyfürdő stb. Végül összefoglalja a 
jelenleg hazánkban alkalmazott aktív mozgásterápiás lehetőségeket szárazon és vízben végezhető 
gimnasztikus rendszereket történeti fejlődésük tükrében. Mensendieck, Madzsar, Berczik-Kármán. A 
szerző beszél a gépek, speciális eszközök jelentőségéről, szerepéről a jelenlegi fizioterápia-gyógytorna 
célzott kezelési rendszerében, lehetőségeiben. 

mailto:makovicsne@se-etk.hu
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McKenzie terápia helye a gerincbetegek bizonyítékon alapuló kezelésében 
 
Nyergesné Relle Éva  
Semmelweis Egyetem ETK Fizioterápiai Tanszék, Budapest Vas u. 17. 
mck.relle-online.hu; 30/4878284 
 
 
A McKenzie módszer az aspecifikus derékfájdalmak vizsgálati és kezelési rendszere, amely a beteg 
önálló kezelését hangsúlyozza, s így a beteg nem kerül függőségi viszonyba az orvossal vagy más 
terapeutával. 
 
A gyógytornász vagy orvos feladata, hogy a beteget egy alapos mozgás vizsgálatnak alávetve, 
megállapítsa a probléma eredetét, felállítson egy funkcionális diagnózist és megtanítsa azokat a 
hatásos testhelyzeteket és mozdulatokat, amelyek enyhítik a már kialakult tüneteket és megelőzik a 
később kiújuló fájdalmakat. A gyakorlatok mindig véghelyzetig kivitelezett mozgásformák.  A módszer 
kiválóan alkalmas mind a gerinctáji, mind pedig a kisugárzó tünetek kezelésére. 
 
A vizsgálat - és annak különösen az ismételt véghelyzeti mozgásokra vonatkozó része – , valamint az 
alkalmazott gyakorlatok egy része egyedi módon csak a McKenzie módszerre jellemzőek. A vizsgálat 
alkalmas arra is, hogy kiszűrje a nem mechanikai okokra visszavezethető gerincproblémákat (pl. 
gyulladás). Ezeket az eseteket természetesen mozgásterápiával nem kezeljük. 
 
A betegek azon kis százalékánál, ahol a gyakorlatok önálló végzése nem hozza meg a kívánt 
eredményt, speciális manuális technikákra (mobilizáció) lehet szükség. 
 
Az adott, már kialakult állapot kezelésén túl nagy hangsúlyt kap a prevenció is, mivel a legtöbb 
gerincprobléma visszatérő jellegű. 
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A derékfájdalom fizioterápiás vizsgálati algoritmusa 
 
Nyergesné Relle Éva  
Semmelweis Egyetem ETK Fizioterápiai Tanszék, Budapest Vas u. 17. 
mck.relle-online.hu; 30/4878284 
 
 
A gyógytorna-fizoterápia önálló egészségügyi tevékenység.  Ennek megfelelően a derékfájdalom 
kezelését célzó mozgásterápia tervét önálló funkcionális vizsgálatra kell tudni felépíteni.  
 
Az előadás bemutatja a gyógytornász-fizioterápeuta funkcionális vizsgálatának menetét.  
A vizsgálat szubjektív része az anamnézis felvétele, melynek részletekbe menően ki kell térnie a 
következő szempontokra: 
- a páciens foglalkozásából adódó terhelések hogyan befolyásolják tüneteit 
- a tünetek pontos helyének meghatározása, különös tekintettel a parestesia-s területekre. 
- a fájdalom napszaki változásaira 
- a napi tevékenységek mechanikai terheléseinek tünetekre gyakorolt hatására 
- a tehermentesítés szerepére 
- a gyógyszerek hatékonyságára 
- illetve az esetleges kontraindikációk kiszűrésére.  
 
A funkcionális vizsgálat objektív részének összetevői az inspectio, a mozgásvizsgálat, az izomerő 
mérés, a speciális tesztek és a palpatio.  
 
Az orvosi vélemény és a funkcionális vizsgálat együtt tudja csak meghatározni a hatékony gyógytorna-
fizioterápia kezelési tervét, mellyel – a lehetőségekhez mérten - segítünk a páciensnek helyreállítani 
fájdalom mentességét és funkcionális képességeit.  
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A Magyar Gerincgyógyászati Társaság törekvései a prevencióban és a 
konzervatív kezelés hatékonyabbá tételében 

 
Dr. Somhegyi Annamária Ph.D. 
Országos Gerincgyógyászati Központ, 1126 Budapest, Királyhágó u. 1-3. 
annamaria.somhegyi@bhc.hu  tel: 30-202 5317 
 

I. A Magyar Gerincgyógyászati Társaság prevenciós programja: 
A Magyar Gerincgyógyászati Társaság (MGT) 1995-ben megkezdett prevenciós programjának két 
célkitűzése a mindennapi testnevelés és az annak részeként minden tanulóval végzendő hatékony 
tartásjavítás volt.  

- A hatékony tartásjavítást elterjesztő munka során a testneveléssel foglalkozó pedagógusokat 
megismertettük azzal a speciális tartásjavító tornával, melynek lényege a testtartásért felelős 
izmok egyensúlyának, azaz kellő nyújthatóságának és kellő erejének kialakítása és 
fenntartása a medence helyes középállásának automatizálásával. A speciális tartásjavító 
torna iskolai testnevelésben történő rendszeres alkalmazásának kontrollált, prospektív 
vizsgálata (Békéscsaba, 2001/2002, Tóth János és munkatársai) egyértelműen mutatta a 
hatást: a speciális tartásjavító tornát végző 200 gyermek összes testtartásáért felelős 
izomcsoportjának ereje és nyújthatósága igen erősen szignifikánsan javult. (A speciális 
mozgásanyagot nem végző 213 gyermeknek 2 izomcsoportja javult ugyan, de igen erősen 
szignifikánsan kevésbé, mint a tartásjavító tornát végző gyermekeké; többi 6 izomcsoportjuk 
ereje és nyújthatósága változatlan maradt, 4 izomcsoporté pedig romlott a tanév végére.) A 
speciális tartásjavítás 2001-2004 között bekerült a Nemzeti Alaptantervbe, a testnevelési 
kerettantervekbe, a testnevelők, edzők és gyógytestnevelők képesítési követelményei közé, 
valamint a Népegészségügyi Program célkitűzései és akciói közé is. A tartásjavító tornát 
elsajátító pedagógusok az 1995-2004 közti folyamatos kormányzati támogatás alapján ingyen 
kapták meg a mozgásanyagot bemutató könyvet és videokazettákat. 2004. januárig összesen 
3715 oktatási intézményben dolgozó 7772 testneveléssel foglalkozó pedagógus ismerte meg 
a speciális tartásjavító tornát. A testnevelők által 32.831 gyermekről készített 51.475 
izomteszt összesített eredménye, hogy a tesztelt gyermekek 11 %-ában van rendben a 
testtartásért felelős izmok egyensúlya, a többieknél gyengültek és/vagy rövidültek a 
testtartásért felelős izmok. Az Országos Gerincgyógyászati Központ részéről a 2009/2010-es 
tanévben Pásztón és Szentgotthárdon végeztünk prospektív kutatást a Genodisc nevű FP7-es 
projekt keretében, itt is igen szignifikánsan volt hatékony a testnevelésben végzett speciális 
tartásjavítás.    

- 2010-ben a mindennapi testnevelés a kormányprogram részévé vált, a 2011. decemberben 
elfogadott köznevelési törvény előírta fokozatos bevezetését, ami 2012. szeptemberben meg 
is kezdődött. A 2012-ben újrafogalmazott Nemzeti Alaptantervben és kerettantervben a 
korábbiaknál is hangsúlyosabban szerepel a tartásjavítás szükségessége (számos más olyan 
elvárás mellett, mely a gyermekek egészségéhez szintén szükséges). 

- A mindennapi testnevelés hatékonysága érdekében számos orvosi szakmai társasággal 
közösen 2012. júliusban megfogalmaztuk és az oktatásért felelős miniszternek és 
államtitkárnak megküldtük a mindennapi testnevelés iránti orvosi elvárásokat, hogy 
érvényesítsék az oktatásügyben most újra-építés alatt álló szakmai ellenőrzés és szakmai 
segítés során. Még előttünk álló feladat, hogy a testnevelők számára az állam fizesse a 
szakmai újdonságnak számító feladatokhoz szükséges továbbképzéseket. Ha mindez a 
valóságban sikerül, akkor a hatékony tartásjavításhoz is végre minden tanuló hozzájuthat. 

- Matthiass-teszt bevezetése az iskolaegészségügyi szűrésbe: 

mailto:annamaria.somhegyi@bhc.hu


Budapest Spine Conference 

Combined Meeting of Hungarian Spine Society and Spine Experts Group 

2013 November 29 – 30. Budapest 

 

10 

 

A testnevelők tartásjavító munkájának serkentését célozza az a törekvésünk, hogy az 
iskolaegészségügyi szűrővizsgálatnak váljék részévé a Matthiass teszt. Az iskolaegészségügy 
ezzel egyetért és a Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság most folytat egy 3 éves pilot-
projektet a gyakorlati alkalmazhatóság megfigyelésére. Tudományos célokra a Matthiass teszt 
nem alkalmas (csak objektívvé tett módosított formája).  

 
II. Iskolai utazó gyógytornász bevezetése a gerincbeteg tanulók rendszeres gyógytorna-

végzésének megoldására: 
Annak érdekében, hogy a gerincbeteg tanulók rendszeresen végezzék a gyógytornásztól megtanult 
saját gyógytornájukat, vagyis hogy gyógyításuk legalapvetőbb eszköze hatékony lehessen, a MGT 
elindította annak folyamatát, hogy az egészségügyi ellátórendszerben működjön az iskolai utazó 
gyógytornász. A Szakmai Kollégium illetékes tagozatai és az Egészségügyi Államtitkárság szakemberei 
megkezdték a szükséges munkafolyamatot, melynek egyelőre az elején tartunk. Bízunk abban, hogy 
törekvésünk sikerül. 
 

III. Felnőtt gerincbetegek részére jobb gyógytornász-ellátottság elérése: 
E téren a svájci alap keretén belül már folyó háziorvosi praxisprogram jelent némi előrelépést, de 
erről jelenleg még nem lehet látni a részleteket (következő MGT-konferenciánkon feltehetően már 
többet hallhatunk erről). 
 

IV. A gerincbetegek kezelésében a pszichológiai kezelés jobb igénybevehetősége:    
E terület is része a fenti háziorvosi praxisprogramnak, de más vonalon is zajlik a munka, erről a MGT 
pszichológus tagja, dr. Császár Noémi számol be. 
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Kompressziós csigolyatörés osteoporosis miatt - merre tovább? 
 

Dr. Szekeres László 
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, 1023 Budapest, Frankel Leó út 25-29. 
szekeres.laszlo@orfi.hu; 30/5875554 

 

Osteoporosis a csontváz-rendszer-betegsége, ahol a csont ásványi anyag tartalmának progresszív 
megfogyatkozása, majd ennek következtében a mikroarchitektúra károsodásának okaként (csökkent 
csont szilárdság miatt) a csontok fokozott törékenysége jellemzi. Az osteoporosissal összefüggő 
csonttörések típusos lokalizációja a csípőtáji (combnyak), a válltáji (humerus sebészinyak), a radius 
distalis vég és a csigolyatest. A vertebralis fractura az osteoporosis egyik késői tünetének, a 
hátfájásnak hátterében több mint 50%-ban igazolható. Ismert tény, hogy a jellemző gerinc deformitás 
súlyossága (fokozott háti kpyhosis, elsimult lumbalis lordosis, a medence hátrabillenése) is a csigolya 
deformitásokkal összefüggést mutat. Nem feledhető, hogy ilyen jellegzetes gerinc deformitás és 
fájdalom csigolyatörések nélkül is előfordul. A csigolyatest kompressziójának előfordulási gyakoriságát 
jelentősen befolyásolja, hogy - nemzetközi adatok alapján - a tünetmentes csigolyatörés 60%-ot 
meghaladhatja. Másrészt a radiológiai leletek kb. 30%-ában nem kerülnek felismerésre. Ugyanakkor a 
csigolyatörések utáni törési cascade az új törés gyakoriságát drámaian megemeli (ez akár elérheti a 8-
szoros kockázatnövekedést!).  

 

A terápia döntő célja tehát a törés, majd prevalens törés eseteiben pedig az újratörés megelőzése. A 
rendelkezésünkre álló gyógyszeres- és nem gyógyszeres terápiás kelléktár (főleg ezek ötvözete) igen 
komoly eredményeket mutat fel a törés prevenciója eseteiben. Áttekintésre kerülnek ezen eljárások 
kedvező eredményei. Külön szót érdemel a vertebroplastica, ami kellő indikációs körben történő 
alkalmazása még további eredményekkel kecsegtet elsősorban a prompt fájdalomcsillapítás területén.  
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Trakció másként – műtét nélküli motorizált gerinc dekompresszió 
 

Dr. Szilassy Tekla 
Integrity Gerincgyógyászati Központ Zalaegerszeg, Zala Megyei Kórház Neurológiai Osztály 
Mozgásszervi Rehabilitációs Részleg 
tekla.szilassy@gmail.com 
+36/20/950-34-00 
 
Az előadás célja az utóbbi években Egyesült Államokból érkező és terjedő motorizált trakciós eljárások 
bemutatása. A trakció mint módszer, illetve az ehhez használatos eszközök a történelem során 
jelentős fejlődésen estek át. A civilizációs ártalomként jelentkező gerincbetegségek számának 
ugrásszerű növekedése vezetett a kezeléshez használatos dekompressziós gépek fejlődéséhez.  
A dekompressziós eljárások hatását, az ezzel végzett kezelések eredményességét az 1990-es évek óta 
vizsgálják.  
 
Az előadásban a következő kérdésekre keressük a választ:  
1. A betegek kiválasztása – nincs olyan vizsgálat, mely megjósolja a hatásosságot. 
2. A húzóerő mértékének a kiválasztása – a ciklikus húzóerő változtatás, a lumbalis szakaszon a 
testsúly 50%-a, a nyaki szakaszon a testsúly 10%-a tűnik hatásos mértékűnek. 
3. Használt eszközök metodikájának összehasonlítása 
4. Kúra felépítése – fontos a passzív, trakciós kezelés mellett az aktív gyógytorna, a lokális 
szegmentális stabilizációs kezelések megkezdése 
5. Kombinált kezelések, gyógyszerek – a dekompressziós kezelések kombinálhatóak egyéb 
fizioterápiával. A tüneti kezelés megengedett, de a fájdalom lehet jelzés értékű, illetve a javulás 
indikátora. 
6. Hatásosság lemérése – a három legnagyobb, téma szakirodalmát áttekintő cikk nem tudott 
egységes álláspontot felmutatni. Vannak tanulmányok, melyek a trakció hatásosságát cáfolják, 
vannak, melyek alátámasztják. Fő kifogás a heterogén betegcsoport, és kezelési módszer, a nem 
megfelelő módszertannal készült vizsgálatok, a túl sok retrospektív áttekintés. 
7. Utánkövetés – hosszú távú kimenetel nem különbözik az egyéb módszerekkel kezeltekétől. 
Következtetés: a dekompressziós kezelés egy, a fizioterápiás kezelések közt. Tekintettel a kezelés és az 
ahhoz használt gépek költséges voltára Európában még kevéssé terjedt el. A krónikus gerincfájdalom 
kezelésében helye van, használhatóságát további hatásossági vizsgálatoknak kell megerősítenie. 
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Iskolás gyermekek gerinc-állapotának vizsgálata ultrahang-alapú eszközzel 
 

Takács Mária 
MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok, Ortopédiai osztály, 5000 Szolnok, Verseghy út 6-8 
drtakacsmaria@freemail.hu 30/815-57-36 
 
 
 
Célkitűzés 
A gerinc alakját jellemző szögértékek, mint a lordosis és a kyphosis szöge, valamint a súlyvonalnak a 
függőlegessel bezárt szöge az életkor előrehaladtával folyamatosan változik. Az egészséges 
populációra jellemző szögtartományok is változnak, mivel a mindennapi életkörülménye lényegesen 
megváltoznak. A több éves kutatásunk célja, hogy egészségesnek vélt gyermekpopuláció gerinc 
állapotát fizikális vizsgálattal felmérjük, és ultrahang-alapú mozgásvizsgáló rendszerrel a gerinc alakját 
jellemző szögeket meghatározzuk. Ez lehetőséget teremt arra, hogy a gerinc alakját leíró szögértékek 
referencia tartományát korosztályok szerint adjuk meg. 
 
Módszer: 
A vizsgálatba 210 fő 6 és 12 éves gyermeket vontunk be, akik esetében a komplex vizsgálatot négy 
éven át félévente végeztük el. A fizikális vizsgálattal történt a gyermekek csoportba sorolása, míg a 
Zebris CMS-HS mozgásvizsgáló rendszerhez fejlesztett WINSPINE programmal álló helyzetben a 
processus spinosusok térbeli helyzetét mértük, melyből a thoracalis kyphosis, a lumbalis lordosis és a 
frontalis és sagittalis síkban súlyvonalnak a függőlegessel bezárt szögét számoltuk.  
 
Eredmények 
A fizikális vizsgálat alapján a vizsgált gyermekeket 4 csoportba (egészséges, hanyag testtartás, a lapos 
hát, és a scoliosis) soroltuk. Az egészséges csoporton belül referencia értékeket tudtunk megadni 
korosztályra bontva. 
 
Következtetések: 
Az elvégzett vizsgálatok egyrészt rávilágítottak arra, hogy egészségesnek vélt gyermekek esetén is 
előfordulnak olyan tartási rendellenességek, amelyek fő jellegzetessége, hogy ebben a korban még 
nem okoznak panaszt, de a későbbiekben számos reumatológia és ortopédiai kórkép alapjául 
szolgálhatnak. A nagyszámú vizsgálatok alapján sikerült egy új referencia tartományt létrehozni, 
amely kismértékben, de eltér az eddigi értékektől. 
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Óvodások, iskolások, sportolók izomegyensúlya és az ebből következő 

tanulságok 
 

 
Tóthné Steinhausz Viktória  
PTE ETK Fizioterápiás Tanszék 
 
Bevezetés: A Magyar Gerincgyógyászati Társaság Tartáskorrekció-s mozgásanyag ellenőrző 
gyakorlatait az-az a „12 erő és nyújthatósági teszt”-et alkalmaztuk különböző korosztály tartásért 
felelős izmainak felmérésére.  
 
Cél, hogy az eddigiekben már ismert általános iskolás felmérést az iskoláskorú óvodások, valamint 
utánpótlás korú sportolók mérésével bővítsük, az adatokat értékeljük. 
 
Anyag-módszer: Zalaegerszegen három óvodában 2012-2013 évben 104 iskoláskorú gyermeket 
teszteltünk. Átlagéletkor: 6,5 ± 1,5 év. Továbbá vizsgáltuk a Zalaegerszeg ZTE Labdarúgó Akadémia U 
14 és U18-as korosztályát. Vizsgálatban résztvevők száma: 27 fő. ( U 14 16 fő, U 18 11 fő) 
 
A testtartásért felelős izmok tesztelésére a Magyar Gerincgyógyászati Társaság Tartáskorrekció-s 
mozgásanyag ellenőrző gyakorlatait az-az a „12 erő és nyújthatósági teszt”-et alkalmaztuk. 
 
Az adatok értékelésnél gyakoriságot számoltunk a Microsoft Excel 2007 programmal. 
 
Eredmények-értékelése: Az óvodások (104fő) vizsgálati eredménye az össz teszteredményét tekintve 
47% -a teljesítette megfelelően, tehát 53%-a nem megfelelően. Egyes teszteket értékelve:1 teszt 
6%,2. teszt 35%, 3. teszt 25%, 4. teszt 29%, 5. teszt 18%, 6.% 60, 7. teszt 63%, 8. 87%, 9. teszt 71%, 10. 
teszt 33%, 11. teszt 72%, 12. teszt 70%. A labdarúgó U 14 és U 18 (27 fő) össz teszteredményét 
tekintve 45% -a teljesítette megfelelően, 55%-a nem megfelelően. Egyes teszteket értékelve U 14 (16 
fő) 1. teszt 38%,2. teszt 13%, 3. teszt 25%, 4. teszt 63%, 5. teszt 13%, 6. 94%, 7. teszt 56%, 8. 13%, 9. 
teszt 88%, 10. teszt 6%, 11. teszt 63%, 12. teszt 50%. Az U 18 –as korosztálynál (11 fő) az egyes 
teszteket értékelve 1. teszt 27%,2. teszt 55%, 3. teszt 36%, 4. teszt 82%, 5. teszt 36%, 6. 100%, 7. teszt 
36%, 8. 36%, 9. teszt 45%, 10. teszt 9%, 11. teszt 82%, 12. teszt 27% volt. 
 
Összegzés-következtetés: „12 erő és nyújthatósági teszt” értékelésével pontosítani tudjuk a tartásért 
felelős izmok állapotát. Az általunk végzett izomerő és nyújthatóság ellenőrző „teszt” eredményei, 
valamint a hazai és nemzetközi vizsgálatok adatai azt mutatják, hogy a testtartásért felelős izmok 
állapota nem megfelelő a jelzett korosztályokban! Rendszeresen sportolók izomerő és nyújthatósági 
állapota sem megfelelő! Az eredményekből arra következtetünk, hogy óvodás és iskolás korban a 
motoros képességek fejlesztése közben célzottan végeztetni kell a helyes testtartást kialakító és 
ellenőrző gyakorlatokat! Sportolóknál az edzés program része kell, hogy legyen a helyes testtartás és 
testkontroll kialakítása! Tesztelés fontos az állapot felmérésre! 
 
 
 
 
 


