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1. BEVEZETÉS 

 

„Az egészség nem egyetlen tett, hanem szokásaink összessége. Azzá válunk, amit 

rendszeresen teszünk ” Arisztotelész 

 

 Mai rohanó világunkban az egyik leggyakoribb ok, amiért orvoshoz fordulnak 

az emberek, valamilyen mozgásszervi megbetegedésből eredendő panasz. Sajnos 

évről évre emelkedő tendenciát mutat, hogy gyermekek körében is hamarabb 

alakulnak ki ezek a tünetek. A mozgásszegény, ülő életmód már fiatalkorban is 

általánossá vált, egyes felmérések szerint a gyermekek 60-90%-a rendelkezik 

valamilyen tartási rendellenességgel, aminek kialakulása nagymértékben összefügg 

életmódjukkal. Mindaddig, amíg ez ilyen magas százalékban előfordul, valós 

problémáról beszélünk, ami mellett nem mehetünk el. Legfontosabb lenne már 

óvodás kortól kezdve kialakítani a gyermekekben egy olyan értékrendet, melyben 

az egészség megőrzése központi helyet foglal el. Sok gyermeknél megfigyelhetőek 

az „otthonról hozott” egészségtelen szokások, vagy a motiváció hiánya. Többségük 

szülei nem rendelkezik kellő ismeretekkel a témában. 

A gyermekek iskolába kerülésükkel egy új életszakaszba kerülnek. Elég érettek 

már ahhoz, hogy tanulási képességük meglegyen, de még fiatalok ahhoz, hogy 

bizonyos szokásokat, mint például a mozgás szeretetét, kialakítsunk náluk. Mivel a 

gyermekek napjuk nagy részét az iskolákban töltik, ezért megoldást is úgy 

találhatnánk legkönnyebben a problémára, ha az iskola falain belül próbáljuk ezeket 

orvosolni. Természetesen a pedagógus központi szerepe mellett a szülő foglalja el a 

legfontosabb helyet. A két oldal összefogása, és a jó kommunikációs csatorna 

elengedhetetlen, mert eredményt csakis együtt lehet elérni. Ilyen például a szülők és 

a gyermekek körében végzett felvilágosítás és tanácsadás. A legideálisabb az lenne, 

ha mindezt meg tudnánk előzni, azonban ha már kialakult a probléma, törekedni 

kell a korai felismerésre is. Erre megfelelőek a rendszeres ortopédiai 

szűrővizsgálatok, melyeket általában az iskolaorvos végez. Amennyiben az 

iskolaorvos problémát talál, a következő lépés az ortopédiai szakrendelés. 
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A mai gyermekek minél magasabb szintre lépnek az oktatási rendszerben, annál 

több időt töltenek el ülve. A munka világába kikerülve pedig jelentős százalékuk 

fog számítógép előtt, ülő munkát végezni. A nem korrigált tartáshibák már fiatal 

felnőtt korra porckopásos panaszokhoz vezethetnek, hiszen az ízületi felszínek 

terhelése nem egyenletes. Okozhatnak még légzésfunkció beszűkülést is, ha évekig 

fennáll a mellkas eltérő helyzete, ez pedig már az egész szervezetre hatással van. 

Kutatásomban átfogó képet szeretnék kapni a tartáshibákról, vizsgálatukról és 

kezelésükről. Hiszek benne, hogy a korai életmódvezetéssel megannyi 

mozgásszervi probléma megelőzhető lenne. Mint gyógytornász hallgató 

feladatomnak tekintem felhívni a figyelmet a téma fontosságára és aktualitására.  
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2. CÉLOK ÉS FELTÉTELEZÉSEK 

 

Céljaim: 

Célom a tartáshibák teljes körű áttekintése után a mintában szereplő gyermekek 

gerincstátuszának, mobilitásának és törzsizomerejének meghatározása fizioterápiás 

módszerekkel. Ezek után célom a mintámban szereplő gyermekek 

állapotmegőrzése, tartásjavítása és izomerő növelése, a 10 hetes tartásjavító 

foglalkozás eredményességének meghatározása. Szeretnék tapasztalatot szerezni a 

gerinc és a testtartás vizsgálatában valamint gyermekekkel való munkában. Céljaim 

elérésének megfogalmazása és a szakirodalom áttanulmányozása után a következő 

hipotézisek és kérdések merültek fel bennem. 

 

Feltételezéseim: 

1. Feltételezem, hogy a gyermekek hasi- és háti izomereje a foglalkozások hatására 

növekedni fog a fiúk és a lányok csoportjában is.  

2. Feltételezem, hogy azoknál a gyermekeknél, akiknél látszólagos vagy valódi 

végtaghossz-különbséget találok, rendelkeznek valamilyen tartási 

rendellenességgel. 

3. Feltételezem, hogy azoknál a gyermekeknél, akiknél a második vizsgálat 

alkalmával kisebb az SCV szög, az angulus inferiorok közötti távolság is 

csökkeni fog. 

4. Feltételezem, hogy a Delmas -index szerinti kategorizálás során, a kezelések 

hatására több gyermek is átkerül a fiziológiás csoportba. 

5. Feltételezem, hogy lesznek olyan kérdések a kérdőívemben, amelyeknél a szülők 

válaszai eltérőek az én megállapításaimtól. 

Kérdésfeltevésem: 

 

Fog e változni a kezelések hatására a gerinc flexios és extenzios 

mozgásterjedelme, és ha igen milyen mértékű ez a változás? 
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3. SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE 

 

3.1 A gerinc struktúrája és funkciói 

 

3.1.1. A gerinc struktúrája 

A két ellentétes tulajdonsággal, rugalmassággal és merevséggel rendelkező 

gerinc a testünk tengelye. A törzs megtartása mellett fő feladata az idegrendszer, a 

gerinccsatorna védelme. A gerincünket 33-35 csigolya (vertebrae) építi fel, ezek 

közül 24 valódi csigolya, 9-11 pedig összecsontosodva önálló csontoknak 

tekinthetőek. A valódi csigolyák között 23 porckorong (disci intervertebrales) 

található. Megkülönböztetünk öt szakaszt:  

 nyaki szakaszt (cervicalis), amit 7,  

 háti szakaszt (thoracalis), amit 12, 

 ágyéki szakaszt (lumbalis), amit 5. 

 keresztcsonti szakaszt (sacralis), amit 5, 

 farokcsonti szakaszt (coccigealis), amit 3-6 csigolya alkot. 
1
 

 

A gerinc egészben egy kétszeres S alakban görbült oszlop, melyen 

megkülönböztetünk elsődleges és másodlagos görbületeket. Elsődleges 

görbületeknek nevezzük azokat, amelyek születéskor már megtalálhatóak. 

Mozgásfejlődésünk során gerincünk íve is változik, végleges formáját 10 éves kor 

körül éri el, míg stabilizálódása csak a csontosodás befejeztével alakul ki. 

Elsődleges görbületek a háti és a keresztcsonti (thoracalis és sacralis kyphosis) 

görbületek. Másodlagos görbületeknek nevezzük azokat, melyek a mozgásfejlődés 

során alakulnak ki görbületekké. Ezek a nyaki és ágyéki (cervicalis és lumbalis 

lordosis) görbületek.
2 

A csigolyák a gerinc csontos egységei, melyek szakaszonként 

eltérő méretűek és alakúak. A csigolyák fő alkotó elemei a csigolyatest (corpus 

vertebrae), a csigolyaív (arcus vertebrae) illetve a kisízületi felszínek. Az egymásra 
                                                      
1
 Dr. Tarsoly Emil: Funkcionális anatómia, főiskolai jegyzet gyógytornász hallgatók számára; 

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Budapest, 2008. 73.p. 
2
 Ibrahim A. Kapandji : Az izületek élettana. III.kötet; Medicina Könyvkiadó Zrt. ,Budapest, 2006. 

16-18.p. 
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helyezett csigolyák egy olyan szerkezetet mutatnak horizontális síkban, ahol három 

fő oszlop figyelhető meg. Az első nagy oszlopot a csigolyatestek, a két kisebb 

oszlopot pedig az egymáshoz kapcsolódó ízületi nyúlványok adják. A 

csigolyatestek és a csigolyaívek lyukakat zárnak közre, ezek képzik a 

gerinccsatornát.
3
  

A csigolyák stabilitását a trabekuláris szerkezet biztosítja. A csontgerendák az 

erővonalaknak megfelelő lefutásúak. A legellenállóbb zónát ott találjuk, ahol a 

gerendák a legsűrűbb hálózatot alkotják. 
4
A kompressziós, tengelyirányú erők 

hatására a görbületek fokozódnak. Delmas- indexszel minősíthetjük a görbületek 

mértéket, mely alapján két csoportba kerülhetnek, dinamikus vagy statikus típusúba. 

Az index egy képlettel számítható ki, a gerinc aktuális hosszát (S1-től Atlasig 

egyenesen) centiméterben lemérjük, a kapott értéket elosztva a gerinc teljes 

hosszával és megszorozva százzal kapjuk meg az indexet. Normál görbületek esetén 

ez a szám 94-96 közötti. Dinamikus típusú gerincgörbületeknél ez az érték 94-től 

kisebb, Statikus típusúnál a görbületek csökkentek, így a szám 96-nál nagyobb. 
5
 

A csigolyák folytonos összeköttetésekkel (porckorongok és szalagok) és a 

csigolyák közötti ízületekkel kapcsolódnak egymáshoz. A fő összeköttető egységek 

a nyaki, háti és ágyéki szakaszon is a porckorongok (disci intervertebrales), 

melyeknek nagysága illeszkedik a csigolyatestek nagyságához. Folyamatos 

összeköttetést biztosít, de mégis rugalmas. A discus vertebralis 2 részre bontható, a 

belül található kocsonyás nucleus pulposusra, és az ezt körülvevő gyűrűszerű, 

kollagén-rostos porcból felépülő anulus fibrosusra. 

A szomszédos csigolyák között két-két kisízület található. Az ízületi 

nyúlványokon található ízfelszínek eltérőek a különböző szakaszokon. A nyaki és 

háti csigolyákon lapos, míg az ágyéki szakaszon enyhén domború és homorú. Az 

ízfelszínek helyzete jelentősen befolyásolja a mozgások irányát. Nyaki szakaszon 

csaknem vízszintes, folyamatosan közeledik a frontalis sík felől a saggitalis felé. 

                                                      
3
 Ibrahim A. Kapandji : Az izületek élettana. III.kötet; Medicina Könyvkiadó Zrt. ,Budapest, 2006. 

20. p. 
4
 Ibrahim A. Kapandji : Az izületek élettana. III.kötet; Medicina Könyvkiadó Zrt. ,Budapest, 2006. 

24. p. 
5
 Ibrahim A. Kapandji : Az izületek élettana. III.kötet; Medicina Könyvkiadó Zrt. ,Budapest, 2006. 

22. p. 
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Háti szakaszon frontalis helyzetűek, ágyéki szakaszon pedig közel a sagittalis 

síkban fekszenek. 
6
 

Az összeköttető egységek még a szalagok. Ezeket két fő csoportra oszthatjuk:  

 intraszegmentális szalagok: egy-egy csigolyát összekötő ligamentum flavum 

és lig. interspinale 

 interszegmentalis szalagok: a csigolyákat egységbe összekötő ligamentum 

longitudinale anterius, lig. longitudinale posterius és lig. supraspinale
7
 

3.1.2. A gerinc funkciói  

A gerinc fő funkciói közzé tartozik a stabilitás és a mobilitás biztosítása. A 

sagittalis síkban görbült szerkezete biztosítja a dinamikus stabilitást és az axiális erő 

elnyelésére is alkalmasabb. Ezeket vizsgálhatjuk a már említett Delmas index 

mérésével, azonban többnyire nem csak az egész gerincet modellezik, hanem a 

kisebb szakaszokat, úgynevezett mozgásszegmenteket is vizsgálják. Egy 

mozgásszegmentet két egymás fölött lévő csigolya épít fel, beleértve a köztes 

elemeket is. Oldalról megvizsgálva egy mozgásszegmentet Brueger és Schmorl 

szerint is két oszlopot kapunk, azonban eltérően határozzák ezt meg. Brueger szerint 

egy elülső és egy hátulsó oszlop különíthető el. Az elülső oszlop magában foglalja a 

csigolyatesteket, ventralisan húzódik és statikus szerepe miatt a leglényegesebb 

támasztószerkezet. A hátulsó oszlop a már említett két kis oszlopot foglalja 

magában, dorzálisan halad és szerepe inkább dinamikus jellegű. Schmorl ettől 

eltérően fogalmaz, egy passzív és egy aktív szegmentumot határoz meg, melyben a 

passzív szegmentet a csigolyák képzik, az aktív szegmentet pedig a csigolyák 

közötti képletek. Azonban mindkét esetben funkcionális kapcsolatot találunk a két 

oszlop között. Minden csigolya hasonló egy emelőszerkezethez, amely lehetővé 

teszi a gerincre ható axiális erő elnyelését. Az elülső oszlop ezt passzívan végzi az 

intervertebralis discusokkal, a hátsó oszlop pedig aktívan, ami a paravertebralis 

izmok működésének és a szalagok feszülésének eredménye. A stabilitás az egyik fő 

tulajdonsága gerincünknek, mozgás közben és nyugalomban is stabilnak kell lennie. 

                                                      
6
 Dr. Tarsoly Emil: Funkcionális anatómia, főiskolai jegyzet gyógytornász hallgatók számára; 

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Budapest, 2008. 75.p. 
7
 Balogh Ildikó: Mozgás ABC, Kineziológiai alapismeretek, Tillinger Péter, Szentendre, 1999. 

70.p. 
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A gerincre ható erőket négy nagy csoportra oszthatjuk: nyomóerők, hajlító erők, 

torziós erők és nyíró erők. 

Egy mozgásszegmentumban a mozgás szabadságfoka 6, az egyik csigolyának a 

másikhoz képest három transzlációs és három rotációs elmozdulási lehetősége van. 

Oszteokinematikailag a gerincünk egészét nézve három síkban jöhetnek létre a 

mozgások, ezek a flexio, extensio, lateralflexio és rotatio. A teljesen tiszta 

elmozdulások nem jellemzőek, erre kivétel lehet azonban a flexio-extensio. A 

lateralflexios elmozdulás mindig minimalis rotatioval társul és ez fordítva is igaz. 

Az automatikus rotatio iránya gerincszakaszonként eltérő. 
8
 

A mozgásszegmentumok elmozdulásának terjedelme kicsi, azonban ha ezek a 

mozgások összeadódnak és a gerincet egészben tekintjük jelentős 

mozgásterjedelmet figyelhetünk meg. A leginkább mozgékony szakaszok az ágyéki 

és nyaki szakasz, a mellkasi szakasz ehhez képest kevésbé mozgékony, ennek oka a 

gerinchez kapcsolódó bordakosár. A flexio és az extensio saggitalis síkban történő 

mozgás. A flexio az ágyéki és nyaki szakaszon valamint az alsó háti szakaszon 

jöhet lére. Maximális flexiokor a gerinc csaknem egy egységes ívet alkot, az 

extensio során ez nem megfigyelhető, mert a processus spinosusok torlódása 

akadályt képez. Maximális hátrahajláskor három élesebb görbület különíthető el a 

gerincszakaszok közötti átmeneteknél. A lateralflexio frontalis síkban létrejövő 

mozgás, azonban a bordák torlódása ezt is korlátozza a háti szakaszon. A rotatio 

mértékét befolyásolja az ízületek felszíne, ami fentről lefelé haladva csökken. A 

gerinc mozgásainak vizsgálata jelentős, de egyben bonyolult feladat. 

Leggyakrabban az elmozdulás szöge tekinthető pontos módszernek, de a 

gyakorlatban a centiméterszalag használata gyakoribb, amellyel a gerinc két 

kiválasztott pontjának távolodását és közeledését határozhatjuk meg. Fokban 

megadva: 

 

 

                                                      
8
 Balogh Ildikó: Mozgás ABC, Kineziológiai alapismeretek, Tillinger Péter, Szentendre, 1999. 73-

74.p. 
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 nyaki gerinc: flexio-extensio: 0°- 30°/40°, lateralflexio: 0°- 40°, rotatio: 0°-

30°/60° 

 háti és ágyéki gerinc: flexio: 0°- 80°, extensio: 0°- 30°, lateralflexio: 0°-30°, 

rotatio: 0°- 20° 
9
 

Az axiális törzs- és nyakizmok azok az izmok, amelyek a gerinccel szoros 

kapcsolatban állnak. A mély hátizmokat egy erős kötőszövetes lemez borítja, a 

fascia thoracolumbalis. Ez a háti szakasztól a sacrum felé haladva fokozatosan 

megvastagodik. A nyaki szakaszon ezt a feladatot a fascia nuchae látja el, melynek 

hasonló a felépítése is. A mély hátizmok több rétegből tevődnek össze. Két nagy 

csoportja van, az első a m.erector spinae, amit a felületes réteg izmai alkotnak. 

Részei a m.iliocostalis, m.longissimus és a m spinalis. A második csoportot a 

transverzospinalis izomrendszer alkotja, ennek részei a m semispinalis, 

m.multifidus és mm. rotatores. Jelentős szerepük van még a gerinc mozgásában a 

m. rectus abdominis-nek, a m.quadratus lumborumnak és a m.iliopsoas-nak. A tarkó 

és nyakizmokat aszerint csoportosítjuk, hogy a gerinc melyik oldalán találhatók.  A 

hátsó csoport felületes alkotói a m. semispinalis capitis, m.splenius capitis. 

m.longissimus capitis, a mélyebben fekvő izmok a suboccipitalis izomcsoportot 

alkotják. Az elülső csoportba tartozik a m.rectus capitis lateralis et anterior, m. 

longus capitis, m.longus colli és a scalenus izmok. Megemlítendő még a m. 

trapezius és a m. sternocleidomastoideus.
10

 

 

3.2. A biomechanikailag helyes testtartás tényezői 

 

A testtartás izmok segítségével fenntartható dinamikus egyensúlyi állapot, a 

leggazdaságosabb antigravitációs mechanizmussal az ember rendelkezik. 

Vizsgálatakor számos tényezőt figyelembe kell vennünk. Biomechanikailag akkor 

beszélünk helyes testtartásról, ha az ízületi tok és szalagrendszerek feszülése 

fiziológiás. Fontos a tartásért felelős izmok egyensúlya, hiszen csak így jöhet létre 
                                                      
9
 Dr. Tarsoly Emil: Funkcionális anatómia, főiskolai jegyzet gyógytornász hallgatók számára; 

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Budapest, 2008.77-78.p. 80-81. p. 
10

 Dr. Tarsoly Emil: Funkcionális anatómia, főiskolai jegyzet gyógytornász hallgatók számára; 

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Budapest, 2008. 82-84.p. 
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minimális erőkifejtés, melynek következménye hogy az ízületi felszínek is 

egyenletesen terhelődnek. Oldalnézetből vizsgáljuk a súlyvonalat, amely a testet 

elülső és hátulsó félre osztja. Akkor mondható ideálisnak a tartás, ha ez a vonal 

áthalad meghatározott pontokon: a fül, a második és ötödik nyakcsigolya teste, a 

váll, a másodiktól az ötödik lumbalis csigolya teste, a femur-fej középpontja 

mögött, a térdízület középpontja és az alsó ugróízület középpontja.
11

 

A medence állása a testtartás egyik legfontosabb pontja, hiszen itt oszlik el a 

testsúly a végtagokra, a boltozatos szerkezeten és a csípőízületen keresztül. Élettani 

dőlésszöge 60 fok, amely meghatározza a csípőízület helyzetét, és a gerinc 

nyílirányú görbületeinek mértékét is.
12

 

A függőleges testtartás fenntartásához a lábak stabil alaphelyzete 

elengedhetetlen, mert a kis felülethez képest nagy tömeget támasztanak alá. A 

mediális lábszélek közötti 5-10 centiméteres távolság tekinthető ideálisnak, mert így 

a legnagyobb a stabilitás és a talpizmok stimulációja. A neutrális helyzetet segít 

még fenntartani a lábszár izmai és a láb boltozatos szerkezete. Amennyiben a 

boltozatok felépítése eltérő a fiziológiástól, az izmok egyensúlya is felborul, 

optimális összehúzódó és ellazuló képességük csökkenhet, gyengülhetnek vagy 

zsugorodhatnak.
13

 

A térdekre a középhelyzetét fenntartó izmok egyensúlyán kívül hatással lehet 

még a medence dőlésszöge is. Amennyiben ez a szög fokozódik, a medence előre 

billen, a térd hátrafelé feszül, a térdet flektáló izmok megnyúlnak, az extendálók 

közül a csípőt is áthidaló izmok zsugorodnak. Ha a dőlésszög csökken, a medence 

hátra billen, a térd enyhén flektált helyzetbe kerül, a flexorok megrövidülnek, az 

extensorok megnyúlnak. A csípőízület középhelyzetét és a középhelyzetet fenntartó 

izmok egyensúlyát is befolyásolja a medence dőlésszöge. A dőlésszög fokozódása a 

csípőflexorok megrövidülését és az extensorok gyengülését és megnyúlását 

eredményezi. Fordított esetben, dőlésszög csökkenés esetén, az egy ízületet áthidaló 

                                                      
11

 Dr. Somhegyi Annamária: Tartáskorrekció, Magyar Gerincgyógyászati Társaság, Budapest, 

2003, 6. p. 
12

 Dr. Somhegyi Annamária: Tartáskorrekció, Magyar Gerincgyógyászati Társaság, Budapest, 

2003, 6. p. 
13

 Dr. Somhegyi Annamária: Tartáskorrekció, Magyar Gerincgyógyászati Társaság, Budapest, 

2003, 7. p. 
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flexorok gyengülése, és a csípőt és térdet extendáló izmok rövidülése figyelhető 

meg
14

 

A medence dőlésszögét és stabilitását a törzs és a csípő flexorainak és 

extensorainak egyensúlya hozza létre. A középhelyzet megtartásához az oldalirányú 

stabilitást is biztosítani kell az izmoknak. A has és a lumbalis gerinc helyzete is 

alkalmazkodik a medence dőlésszögéhez.  A lordosis fokozódik, ha a medence előre 

billen, ez a mély hátizmok megrövidülését és a hasizmok gyengülését eredményezi. 

A lordosis csökkenésekor az izomegyensúly felborulása ellentétes. A thoracalis 

szakaszon a kyphosis mértékét befolyásolja lumbalis lordosis mértéke, ezen 

keresztül a medence dőlésszöge. A mellkas optimális helyzete és az izmok 

megfelelő ereje, valamint nyújthatósága biztosítja a vállak és a lapockák 

középhelyzetét. A görbület fokozódásakor a vállak protractios helyzetbe kerülnek, a 

mellkas ventralis oldalán az izmok rövidülnek, míg a dorsalis oldalon gyengülnek. 

A görbület csökkenése az izmok lefutási irányának megváltozását eredményezi, 

amely izomerő csökkenéssel jár. A nyaki szakasz lordosisát meghatározza a háti 

kyphosis mértéke. Ha a lordosis fiziológiás mértékű és a nyaki extensorok ereje 

megfelelő, a fej középhelyzetbe kerül. Fokozott lordosisnál a fej protractios 

helyzetbe kerül, az extensorok megrövidülnek, a fej súlyát nem tudja megfelelően 

tartani a gerinc. Az elsimult lordosis pedig a fej retractios helyzetét eredményezi, 

melyben az izmok inaktívvá válnak.
15

  

 

3.3 A tartáshibák definíciója 

 

Tartáshibákról akkor beszélünk, ha a gerinc sagittalis görbületei a normálistól 

eltérőek, azonban aktív izomerővel korrigálhatóak, mobilisak. Rögzült deformitások 

nem alakulnak ki és a csigolyaszerkezet nem mutat eltérést. A medence dőlésszöge 

megváltozik, és a súlyvonal a fiziológiástól eltérő pontokon halad át. 

Kialakulásának számos okai lehetnek, összefüggenek a hát és törzsizomzat 

                                                      
14

 Dr. Somhegyi Annamária: Tartáskorrekció, Magyar Gerincgyógyászati Társaság, Budapest, 

2003, 8. p. 
15

 Dr. Somhegyi Annamária: Tartáskorrekció, Magyar Gerincgyógyászati Társaság, Budapest, 

2003, 8-10.p. 
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gyengeségével. A legkorábbi kiváltó ok lehet a helytelen beavatkozás a csecsemő 

mozgásfejlődésébe anélkül, hogy a gyermek izomzata ehhez megfelelően fejlett 

lenne. A gyermekek többségénél a gyors verticalis fejlődést forszírozza a szülő, a 

spontán, horizontális irányú helyett (kúszás, mászás). Ugyan így káros a gyermek 

korán történő ültetése is. 
16

 A korai vagy a hirtelen növekedési lökés szintén kiváltó 

ok, mert az izomzat nem mindig képes egyenletesen lépést tartani a görbületek 

alakulásával. Ez általában a serdülőkorúakra jellemző. Oka lehet az ízületek 

hipermobilitása, amely részben alkati tényező, részben pedig az izmok nem 

megfelelő erejéből tevődik össze. Az akaraterő hiánya valamint pszichés tényezők 

és az obesitas is szerepet játszhatnak a kialakulásban. Leginkább kiemelendő 

tényező pedig a mozgásszegény életmód, hiszen megfelelő mozgással mindezek 

megelőzhetőek illetve korrigálhatóak. 

 

3.3.1. Dorsum rotundum (domború hát) 

„A fokozott háti kyphosis mellett az ágyéki lordosis fiziológiás. A hyperkyphosis 

azonban rendszerint ráterjed a felső ágyéki gerincszakaszra is. Az izomzat 

fejlettsége és a nehézségi erők okozta igénybevétel közti egyenlőtlenség 

következménye, de a helyes tartáshoz szükséges akaraterő hiánya is közrejátszik 

kialakulásában.”
17

  

A fokozott háti kyphosishoz társulhat még protractios fejtartás a nyaki gerinc 

hyperextensiojával, a lapockák protractioja, csípő flexio és térd hyperextensio. 

Gyengülnek a nyaki flexorok, a m. erector spinae felső és thoracalis része, a m 

obliquus externus, a m. trapezius középső és alsó rostjai, valamint a m. 

romboideusok. Megrövidülnek a nyaki extensorok, a m. serratus anterior, 

m.pectoralis major és minor, a m.levator scapulae és az intercostalis izmok.
18

 

 

 

 

                                                      
16

 Szendrői Miklós: Ortopédia; Semmelweis Kiadó, Budapest, 2009, 224.p. 
17

 Szendrői Miklós: Ortopédia; Semmelweis Kiadó, Budapest, 2009, 224.p. 
18

 David J. Magee: Orthopedic Physical Assessment, 6th Edition, Elsevier saunders, Edmonton, 

Alberta, Canada, 2014, 1026.p. 
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3.3.2. Dorsum kypholordoticum (nyerges hát) 

„Mind a háti kyphosis, mind az ágyéki lordosis a normálisnál nagyobb. 

Leggyakoribb típus, mely 6-10 éves korban alakul ki, ha az izomzat fejlődése nincs 

arányban a hossznövekedéssel. Az ágyéki lordosis fokozódása nagy valószínűséggel 

kompenzációs jellegű.”
19

 

 

3.3.3. Dorsum planum (lapos hát) 

„Ez egy másik jellegzetes sagittalis görbületi elváltozás. A háti szakasz csaknem 

lapos, mivel a háti kyphosis eltűnik, és relatív, vagy abszolút háti lordosis alakul ki. 

Az ágyéki lordosis is jelentősen csökkent, kifejezetten egyenes jelleget kölcsönözve a 

gerincnek, melynek eredményeként a hát lapossá válik. Delmas-képletből eredően a 

gerincgörbületek számának csökkenésével párhuzamosan csökken a gerinc 

stabilitása, melynek eredményeként a gerinc könnyen insufficienssé, instabillá válik, 

ami felnőtt korban gyakori derékfájás forrás lehet.”
20

  

 

3.3.4. Funkcionális hyperlordosis 

„ A lumbalis lordosis növekedése legtöbbször kompenzáló jellegű. A 

megnövekedett háti kyphosis mellett biztosítja a gerinc egyensúlyát saggitalis 

síkban. Jellemző a kompenzatorikus hyperlordosisra, hogy fekvő helyzetben 

normalizálódik, illetve kiegyenesedik. A hyperlordosis nemcsak a háti 

hyperkyphosis kompenzálására jöhet létre, hanem a medence kóros állását is 

jelentős mértékben képes kompenzálni. Csípő flexiós contracturájának 

következtében a medence előredől, a sacrum lejtés szöge jelentősen megnő, akár 

90°-ot is elérhet. Ez a kóros helyzet kompenzálandó lumbalis hyperlordosis alakul 

ki a normális kiegyensúlyozott testhelyzet fenntartása érdekében.”
21

 

 

 

 

 

                                                      
19

 Szendrői Miklós: Ortopédia; Semmelweis Kiadó, Budapest, 2009, 224.p. 
20

 Szendrői Miklós: Ortopédia; Semmelweis Kiadó, Budapest, 2009, 225.p. 
21

 Szendrői Miklós: Ortopédia; Semmelweis Kiadó, Budapest, 2009, 225.p. 



15 

 

3.4. A kisiskoláskor jellemzői 

 

A kisiskoláskornak a 6 és 11 év közötti időszakot tekintjük a gyermek életében. 

Az iskolaérettséggel kezdődő korszak során számos változás következik be, ekkor 

válik alkalmassá a gyermek csoportos oktatásra melynek két alapfeltétele a 

szabálykövetés és a motiválhatóság. Testileg arányosan fejletté és teherbíróvá válik, 

fejlődik a mozgás összerendezettsége, a koordináció és a finommozgások is. 

A testi fejlődés szempontjából fontos, úgynevezett első alakváltozás ebben a 

korszakban történik meg. Az óvodáskor végén kezdődő és az egész korszakot 

végigkísérő változás során megváltoznak a test arányai, az alkat harmonikussá 

válik. Míg gyermekkorban a fej a test 1/4 része, kisiskoláskorban ez az arány 1/6-

ára növekszik a törzs és a végtagok növekedése miatt. Az arc középső és alsó 

részének intenzív fejlődésével megváltoznak az arc arányai is. Az agy súlya 

megnövekszik, eléri a felnőtt agy súlyának 90%-át. Elsődlegesen homloklebenyek 

növekednek, fejlődésével összefügg, hogy az agy funkcionálisan is tökéletesebbé 

válik, megnövekszik az asszociációs pályák száma, és az agykérgi folyamatok is 

tökéletesednek. Szabályozottá és harmonikussá válik a mozgáskoordináció. Ezek a 

tényezők mind alapjául szolgálnak az írás és olvasás elsajátításának, valamint a 

beszéd fejlődésének. 8 éves kor körül befejeződik az idegsejtek differenciálódása. A 

megváltozó ingerületi és gátlási folyamatok kapcsolata is változik, az 

óvodáskorihoz viszonyított gátlási folyamatok gyorsabbá válásának eredménye, 

hogy a gyermek kiegyensúlyozottabbá válik. Az izgalmi és gátló folyamatok a 

korszak végére egyensúlyba kerülnek. 

 A testtartás szempontjából fontos tényező, hogy megváltoznak a gerinc 

görbületei, a törzs hengeres formája eltűnik, a vállak szélesebbek lesznek, a 

kisgyermekekre jellemző előredomborodó has visszahúzódik, a csontosodási 

folyamatok folytatódnak. 
22

   

 

 

                                                      
22

 http://janus.ttk.pte.hu/tamop/kaposvari_anyag/jozsef_istvan/testi_s_idegrendszeri_fejlds.html 
 

http://janus.ttk.pte.hu/tamop/kaposvari_anyag/jozsef_istvan/testi_s_idegrendszeri_fejlds.html
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3.5. Kiemelt kockázati tényezők kisiskolás korban 

 

3.4.1. Az iskolai szék és a helytelen ülés 

A szék kiemelten a kockázati tényezők közzé tartozik, hiszen már a kisiskolások 

is tölthetnek naponta akár 6-7 órát az iskolapadban. Az iskolabútorok nem mindig 

veszik figyelembe azt a tényezőt, hogy a gyermek teste változik, így a gerinc 

biomechanikai alapszabályainak sem tesznek eleget. Megoldás lehet, ha az iskola 

rendelkezik olyan bútorokkal, melyek igazodnak a gyermek testméreteihez, 

azonban a helyes ülés ezeken a székeken is elengedhetetlen. A gerincet tekintve 

akkor jó egy szék, ha több követelménynek is megfelel. Egyik legfontosabb a szék 

magassága és az ülőfelület hosszúsága. Az ülőfelületen egészen a széktámláig 

tudjon hátracsúszni a gyermek, miközben talpai végig a talajon maradnak. A szék 

támlájának helyzete is alapkérdés, olyan helyen és helyzetben legyen, hogy a 

medencecsont tetejét (crista iliaca) megtámassza, azonban magassága ne korlátozza 

a lapockák és a thoracalis szakasz mozgását. A szék ülőfelülete ne legyen éles, ne 

nyomja a combot, és legyen az ülőlap magassága a lábszár hosszánál nagyobb, így 

elkerülhető a nervus ischiadicus tartós nyomása, és a vérkeringés gátlása. A 

medencefenék izmainak szempontjai is fontosak. Az alátámasztás legyen egy 

kemény felület, ne süppedjen. Ez az ülő életmód miatt kialakuló aranyér és 

inkontinencia megelőzése miatt is szükséges, hiszen egy besüppedő ülőfelületen a 

medencefenék izmainak nem kell működniük, így gyengülnek, a meleg hatására 

pedig könnyebben ellazulnak. Természetesen a helyes ülés megtanulása és 

forszírozása is elengedhetetlen. Mint már említettem, teljesen csússzon hátra a 

gyermek az ülőfelületen a támláig. Kapandji szerint a hát megtámasztása nélküli 

ülés során az alátámasztást az ülőgumók adják, viselik a törzs súlyát, és a medence 

instabil egyensúlyi állapotba kerül. Ez az előrebillenés a görbületek fokozódásához 

vezet. Támassza neki a derekát és a medencecsont tetejét a támlának. Ha ez nem 

kivitelezhető elégségesen, tegyünk egy kispárnát a derék mögé, vagy ha a helyzet 

megengedi, a kezekkel is meg lehet támasztani a derekat. A lábak támaszkodjanak a 

földön, ha a gyermek magassága miatt nem ér le a lába, legyen egy dobozzal 

alátámasztva, hiszen a levegőben lógó lábszár a lumbális gerincszakaszt megterheli. 
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A medencefenék és a gerinc szempontjait egyaránt figyelembevevő iskolai székek, 

a német fejlesztésű Woodmark és Pagholz típusú székek.
23

 

 

 

3.4.2. Az iskolatáska 

Az iskolatáskák túlsúlya mindig is probléma volt az oktatásban. 2013-ban az 

alapvető jogok biztosa is vizsgálatot indított a témában, melynek megdöbbentő 

eredménye született. Az ombudsman vizsgálata során számos iskolában megmérték 

a gyermekek táskájának súlyát, melyek a határértéket csaknem mindenhol túllépték. 

Ez a határérték a gyermek testtömegének legfeljebb 10%-a, ez még egészségügyi 

szempontból nem jelent kockázatot. A mérések azt mutatták, hogy a táska a 

gyermekek súlyának 16-18%-át tette ki második osztályosok körében, 16%-át 

harmadikosok, 15%-át a negyedikesek körében. ”Az ombudsman az emberi 

erőforrások miniszteréhez fordult azzal a javaslattal, hogy a szaktárca 

kezdeményezze a jogszabály módosítását: a gyermekek terhelhetőségét figyelembe 

véve határozza meg az iskolatáska maximális tömegét és fontolja meg, hogy 

jogszabályban rögzíti az ergonomikus iskolatáskák megvásárlásának támogatását.” 

24
 Az iskolatáska kiválasztásakor több szempontot is figyelembe kellene venni. 

Fontos hogy a táska könnyű anyagból készüljön. Ergonómiai szempontból előnyös, 

ha a vállpánt széles, párnázott és könnyen állítható. A pánt hossza mindig úgy 

igazítandó, hogy a táska a gyermek hátán feküdjön, mivel a lazára állított pánt séta 

során a táska derékhoz ütődését okozza. A hátoldalon kipárnázott táska is előnyös, 

valamint a több zsebes típusok, a kedvezőbb súlyelosztás szempontjából. 

Elengedhetetlen a gyermek megtanítása a helyes viselésre, pánt ellenőrzésre és a 

táskába pakolásra. A nehezebb vagy nagyobb könyvek kerüljenek minél hátrébb, 

továbbá ha lehetőség van rá, használja ki a gyermek az iskolaszekrényt, azokat a 

könyveket és füzeteket vigye haza, amelyeket otthon használnia kell.
25

 

 

 

                                                      
23

 http://gerinces.hu/2010/10/01/milyen-a-gerinc-szempontjabol-jo-szek/ 
24

 http://www.ajbh.hu/-/az-ombudsman-az-iskolataska-sulyarol-es-a-gyermekek-gerincproblemairol 
25

 http://gerinces.hu/2014/08/26/milyen-iskolataska-lenne-jo-gerincnek/ 

http://gerinces.hu/2010/10/01/milyen-a-gerinc-szempontjabol-jo-szek/
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3.4.3. A mozgásszegény életmód 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint az európai 11, 13 és 15 

éves fiatalok csupán 34%-a végez napi szinten megfelelő testmozgást. A legtöbb 

országban a fiúk aktívabbak a lányoknál, azonban számuk az életkor 

előrehaladásával csökkenő tendenciát mutat.
26

 Az 5 és 17 év közötti gyermekek 

számára napi 60 perc mérsékelt intenzitású aerob jellegű testmozgás ajánlott. 

Erőteljesebb intenzitású mozgásformát ajánlott heti 3 alkalommal végezni az izmok 

és csontok egészségének megőrzése végett.
27

 

A magyar iskolákban a 2012/2013 tanévtől kezdve fokozatosan bevezetésre kerül 

a mindennapos testnevelés óra. A 2015/2016-os tanévtől kezdve 1. osztálytól 12. 

osztályig a gyermekeknek legalább heti 5 óra (napi 1) testnevelés óra szerepel a 

tantervben. „ A nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglalt kivételekkel az iskola 

a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg. A heti öt 

órából legfeljebb heti két óra a Nat Testnevelés és sport műveltségterületében jelzett 

sporttevékenységekre (úszás, néptánc, közösségi és más sportjátékok, szabadtéri 

sportok, természetjárás, kirándulás), vagy – az iskola lehetőségeinek és 

felszerelésének megfelelően-különféle más sporttevékenységekre fordítható 

(hagyományos magyar történelmi sportok, mozgásos és ügyességi játékok, 

csapatjátékok). A heti két óra kiváltható továbbá sportolással iskolai 

sportkörökben, vagy – a tanuló kérelme alapján – sportszervezet, sportegyesület 

keretei között végzett igazolt sporttevékenységgel.”
28

 

 Az iskolai testnevelésórákat tekintve kiskorban problémás az átöltözés és 

visszaöltözés gyorsasága, ami miatt értékes idő vész el a tanórából. Ha a tornaterem 

nem az iskola területén található, sokszor a helyváltoztatás is az óra rovására megy. 

Ezért is lenne fontos, hogy a gyermek ne csak iskolában mozogjon. 

 

  

                                                      
26

 http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/physical-activity/data-and-

statistics/role-of-the-health-sector 
27

 http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_young_people/en/ 
28

 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200110.KOR 
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

4.1. A kutatás helye és ideje 

 

A kutatásomat és a mozgásprogramot a mádi Koroknay Dániel Tehetséggondozó 

Általános Iskolában végeztem, az iskola intézményvezetőjének (1. sz. melléklet) és 

a szülők beleegyezésével (2. sz. melléklet). A mintámban 15 gyermek szerepel, 7 

lány és 8 fiú, akik mindannyian 2. osztályos tanulók (7-9 év közöttiek). A 

vizsgálatokat 2014.október 8-án és 9-én végeztem el, a mozgásprogram pedig 2014. 

október 15-től 2014. december 23-ig tartott. Ezt követte egy második vizsgálat, 

amelyre 2015. január.7-én és 8-án került sor. A vizsgálatok az iskola orvosi 

szobájában történtek, a mozgásprogram pedig az iskola tornatermében, amely 

minden szempontból megfelelő volt. A vizsgálathoz saját készítésű betegvizsgálati 

lapot használtam, amelyet az 3. számú melléklet tartalmaz. A szülők körében egy 

általam készített kérdőívvel kutattam a gyermekek életmódjára és mozgására 

vonatkozó adatokat, a kérdőívet a 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

4.2. A vizsgálat részletes leírása 

 

A méréseket az iskola orvosi szobájában végeztem el. A vizsgálaton alkalmazott 

eszközök: 1 db mérőszalag, 1 db stopperóra, 1 db digitális mérleg, 1 db 

testmagasság mérő, 1 db kezelőágy, 1 db ízületi szögmérő. A vizsgálati lapon 

rögzítettem a gyermekek nemét, korát, súlyát, magasságát. A vizsgálatokat 3 

csoportra osztottam: megtekintéses, méréses és izomerő vizsgálatokra. A vizsgálatot 

egyesével végeztem el minden gyermeken. 

 

4.2.1.Megtekintéses vizsgálatok: 

Saggitális síkban vizsgáltam a gerinc cervicalis, thoracalis és lumbalis görbületét, 

illetve a fej tartását. Frontalis síkban ventralisan vizsgáltam a fej helyzetét, a nyak 

kontúrját, a vállcsúcsok magasságát, a clavicula meredekségét, a törzs-kar 
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háromszög szimmetrikusságát, a két mellkas-fél szimmetrikusságát, az alsó bordák 

vonalát, a két csípőlapát magasságát. Frontalis síkban dorsalisan megfigyeltem 

szintén a nyak kontúrját, a vállcsúcsok magasságát, a margo medialisok vonalát, az 

angulus inferiorok magasságát, a törzs-kar háromszög szimmetriáját, a processus 

spinosusok folytonosságát, található-e mellkas deformitás, bordapúp valamint 

scoliosis. A scoliosis vizsgálata előrehajolt helyzetben történt. Kerestem még 

inspekcióval a következő kórképeket: genu varum, genu valgum, genu recurvatum, 

pes planus, pes planovalgus, illetve pes planus esetén az elváltozás rugalmas vagy 

rigid típusú-e. 

 

4.2.2. Méréses vizsgálatok:  

1. Sternoclavicularis ventralis szög mérése ízületi szögmérővel: a sternum és a 

clavicula által bezárt szög normál értéke: 90-100 fok. A szög mértékének 

fokozódása igazolja a vállövi elevatiot, az antigravitációs izmok rövidülését. 

2. Angulus inferiorok távolsága: a scapula angulus inferiorai között mért 

távolság normál esetben 10-12 cm. Ettől nagyobb érték utalhat a 

m.romboideusok gyengeségére. 

3. Angulus inferiorok távolsága teljes retractioban: a scapula angulus inferiorai 

között mért távolság a vállak teljes retractios helyzetében. 

4. Gerinc aktuális hossza: kiinduló helyzet: állva, lábak között egy lábfej 

szélességnyi terpesz. Mérőszalaggal lemérek az atlastól az 1-es sacralis 

csigolyáig, a mérőszalagot nem simítom bele a görbületekbe. 

5. Gerinc teljes hossza: kiinduló helyzet: állva, lábak között egy lábfej 

szélességnyi terpesz. Mérőszalaggal lemérek az atlastól az S1-ig, a 

mérőszalagot belesimítom a görbületekbe. 

6. Delmas index: A gerinc aktuális és teljes hosszának hányadosát százzal 

szorozva kapjuk meg a Delmas értéket. Normál értéke 94 és 96 között van. 

94 alatt dinamikus, 96 feletti értéknél statikus a gerinc típusa. 
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7. Schober jel: Az ágyéki gerinc mozgásterjedelmének beszűkülését vizsgáló 

teszt. Mérőszalaggal felmérek 10 centimétert a sacrum bázisától. Bejelölöm a 

két pontot, majd megkérem a gyermeket, hogy nyújtott karokkal hajoljon 

előre és lemérem ismét a két pont közötti távolságot. A kapott érték normális 

esetben legalább 5 centiméterrel több. 

8. Flexio vizsgálata C7-S2 között: A cervicalis 7. csigolyától mérek le 

mérőszalaggal a sacralis 2.-ig. A mérést megismétlem a két pont között 

előrehajolva is. A két érték közötti különbség normál esetben 10 cm. 

9. Flexio vizsgálata C7-Th12 között: A cervicalis 7. csigolyától mérek le a 

thoracalais 12. csigolyáig. A mérést megismétlem a két pont között 

előrehajolva is. A két érték közötti különbség normál esetben: 3-5 cm. 

között. 

10. Domján index: A gyermek egy falnak háttal áll, hogy törzse se előre se hátra 

ne térjen ki vizsgálat közben. Mindkét karját lecsúsztatja oldalt a combján 

felváltva, és mérőszalaggal lemérem a 3. ujja és a talaj közötti távolságot. A 

lemért távolságnak legalább a testmagasság 10%-ának kell lennie, és mindkét 

oldalon egyformának. 

11. Orr-comb távolság: Kiinduló helyzet: nyújtott ülés, lábak párhuzamosan, 

törzs egyenes. Megkérem a gyermeket, hogy hajoljon előre, nyújtott karokkal 

a bokája felé amennyire csak tud, az arc lefelé néz. Lemérem mérőszalaggal 

a comb és az orr közötti távolságot, a vonal a kezelőasztalra merőleges. Több 

hetes kezeléseknél vizsgálat utal a gerinc flexios mozgásterjedelmének 

változására. 

12. Juguláris árok - asztal távolság: Kiinduló helyzet: hason fekvés, karok a törzs 

mellett. Felszólításra a gyermek megemeli a törzsét a kezelőasztalról, 

amennyire csak tudja. Mérőszalaggal lemérem a fossa jugularis és az asztal 

távolságát. A vonal a kezelőasztalra merőleges. A vizsgálat utal a gerinc 

extensios mozgásterjedelmének változására, amely több hetes kezeléseknél 

lehet irányt adó. 
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13. Látszólagos végtaghosszkülönbség mérése: Kiinduló helyzet: háton fekvés, 

lábak nyújtva, enyhe abductioban. Mérőszalaggal lemérem a malleolus 

medialis és a köldök közötti távolságot. A különbséget okozhatja 

ferdemedence, vagy a csípőízület flexios vagy adductios kontraktúrája 

14. Valódi végtaghosszkülönbség mérése: Kiinduló helyzet: háton fekvés, lábak 

nyújtva, enyhe abductioban. Mérőszalaggal lemérem a malleolus medialis és 

a spina iliaca anterior superior közötti távolságot. 1cm alatti különbség még 

fiziológiás. 

4.2.3. Izomerő vizsgálatok 

1. Hátizomerő vizsgálata: Kiinduló helyzet: Hason fekvés, kezek a tarkón, 

lábak közt egy lábfejnyi szélesség. A lumbalis lordosis fokozásának 

elkerülésére a has alá egy kispárnát teszek. A feladat: törzsemelés tarkóra tett 

kezekkel, a bordaív alsó részéig lapockazárással. Az arc a talajjal végig 

párhuzamos marad, hogy a nyaki lordosis ne fokozódjon. Érékelés: A, 0-30 

másodpercig tudja megtartani a törzsét lapockazárással. B, 31-60 másodperc 

között tudja megtartani. C, 61 másodperc felett tudja megtartani. 

2. Hasizomerő vizsgálata: Kiinduló helyzet: háton fekvés, lábak talpra húzva. A 

kezek a comb középső részére téve. Feladat: a fej, a vállak valamint a törzs 

felső részének elemelése a lapocka alsó részéig, a kezeket a térdek irányába 

felfelé kell csúsztatni, de a lábakban megkapaszkodni tilos. Ezt a helyzetet 

hasizomerőből kell fenntartani. Értékelés: A, 0-30 másodpercig képes 

megtartani. B, 31-60 másodpercig képes megtartani. C, 61másodperc felett 

képes megtartani.  

4.2.4. Kérdőíves kutatás 

A gyermekek életmódbeli és mozgással kapcsolatos szokásait saját készítésű 

kérdőívemmel (4. számú melléklet) kutattam a szülők körében. A papír alapú 

kérdőíven 27 kérdés szerepelt, egyszerű feleletválasztó és kifejtendő típusúak. A 

kérdőív összeállítása során törekedtem arra, hogy könnyen érthető, gyorsan 

megválaszolható kérdéseket tegyek fel, amelyek segítségével információt kapok 
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azokról a tényezőkről, amelyek befolyásolhatják a fizikális vizsgálatok valamint a 

mozgásprogram sikerességét. Azért döntöttem emellett, mert a vizsgálati anamnézis 

felvételekor sokszor nem tudtak a gyermekek egyértelmű választ adni a kérdésekre 

(pl.: mennyi időt sportol egy héten, volt e már valamilyen mozgásszervi 

megbetegedése) 

 

4.3. A mozgásprogram részletes leírása 

 

A foglalkozásokra heti kétszer 45 percben került sor és egy előzőleg összeállított 

tematikát követtek. Ezt kiegészítve összeállítottam egy 10-15 perces gyakorlatsort, 

amit miután a gyermekek elsajátítottak, a mindennapos testnevelésóra elemévé vált, 

valamint egy 5-10 perces gyakorlatsort, ami ülve, az iskolapadban is elvégezhető. A 

foglalkozások az iskola tornatermében zajlottak, ahol minden eszköz adott volt arra, 

hogy változatos, játékos, korosztálynak megfelelő, azonban komplex 

mozgásprogramot állítsak össze. Ezek közül a legtöbbet használtuk a 

tornaszőnyeget, zsámolyokat, a bordásfalat, a labdákat, a babzsákokat, a tornapadot, 

köteleket. A feladatsorok mindig a fokozatosság elvének figyelembe vételével 

épültek fel, egy- egy gyakorlatot 6-8 ismétlésszámmal, lassú tempóban diktáltam a 

könnyebb elsajátíthatóság érdekében. Az aszimmetrikus gyakorlatok során a 

feladatokat mindkét oldalon lediktáltam. Később csökkentek az ismétlésszámok 5-

re, de a gyakorlatok száma így bővült. A fokozatosság elvét a testhelyzet változtatás 

során is figyelembe vettem, így a bemelegítés után háton fekve, hason fekve, 

négykézláb, törökülésben, nyújtott ülésben és álló helyzetben történtek a 

gyakorlatok. Elsősorban a gerincmobilizáló, elongációs, izometriás gyakorlatok, 

valamint a has és hátizom erősítő gyakorlatokra koncentráltam, az izomerősítő 

gyakorlatokra csak a gerinc mindenirányú mobilizációja után került sor. Minden 

foglalkozásra új feladatsort állítottam össze, az alapgyakorlatok hasonlóak voltak, 

de mindig egy segédeszköz köré épültek. Az 5. foglalkozás után már a 

segédeszközöket is kombináltam. A foglalkozások tematikáját az 1. táblázatban 

tűntetem fel. A foglalkozásokon minden alkalommal jelen volt az osztályt vezető 

pedagógus is. 
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4.4. A vizsgálati adatok rögzítése és feldolgozása 

 

A kutatás során összegyűjtött adatokat Microsoft Office World 2007 és 

Microsoft Office Excel 2007 programokkal rögzítettem és dolgoztam fel. Az elért 

eredmények kiértékeléséhez és szemléltetéséhez táblázatokat és diagramokat 

készítettem. 

 

VIZSGÁLAT 

1.-2. alkalom:  

Kiinduló-helyzetek, gyakorlatok elsajátítása 

Testnevelés órai 15 perces gyakorlatsor elsajátítása 

3.-4. alkalom:  

Gyakorlatok segédeszköz használat nélkül 

Iskolapadban ülő 15 perces gyakorlatsor megtanulása 

5.-6. alkalom:  

Segédeszköz: babzsák 

7.-8. alkalom:  

Segédeszköz: labda 

9.-10. alkalom: 

Segédeszköz: kötél 

11.-12. alkalom:  

Segédeszköz: tornapad 

13.-14. alkalom: 

Segédeszköz: babzsák+labda 

15.-16. alkalom:  

Segédeszköz: babzsák+ tornapad 

17.-18. alkalom: 

Segédeszköz: babzsák+ labda+ tornapad 

19.-20. alkalom:  

Segédeszköz: babzsák+ kötél+ tornapad 

VIZSGÁLAT 

1. táblázat: Foglalkozások tematikája 
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5. EREDMÉNYEK 

 

A kutatásban résztvevő összes gyermek vizsgálati eredményét fel tudtam 

használni, minden gyermeken sikerült elvégeznem a visszamérő vizsgálatot is. A 

megtartott órákat figyelembe véve 2-3 hiányzónál nem volt több alkalmanként, 

illetve egyik gyermek sem hiányzott kettőnél több alkalommal.  

 

A sagittalis síkú megtekintés során 5 gyermeknél találtam fiziológiás tartást, 

kypholordoticus hátat 4 esetben, fokozott háti kyphosist 3 esetben, lapos hátat 2 

esetben, hyperlordosist 1 esetben találtam. Protractios fejtartást 2 esetben figyeltem 

meg, mindkettő kypholordotikus háttal társult. Elmondható tehát, hogy a gyermekek 

67%-ánál találtam a fiziológiástól eltérő tartást, amit az 1. ábra szemléltet is. 

 

 

1. ábra: Tartáshibák megoszlása a teljes csoportot tekintve 

 

A lányok és a fiúk csoportját összehasonlítva a következő eredményeket kaptam: 

a lányok 71%-nál, a fiúknál 63%-nál találtam a fiziológiástól eltérő tartást. A 

tartáshibák megoszlását a nemek között a 2. ábra mutatja. A második vizsgálat 

alkalmával ugyanezeket az értékeket kaptam, inspekció során kismértékű változás 

tapasztalható volt, amit a Delmas index kiszámítása igazolt.  

20%

27%

13%

7%

33%

Tartáshibák megoszlása

Dorsum rotundum

Dorsum kypholordoticum

Dorsum Planum

Hyperlordosis

Fiziológiás
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2. ábra: Tartáshibák nemek szerinti megoszlása 

 

A megtekintéses vizsgálatot frontalis síkban folytattam. Scapula elevata 11 

esetben volt megfigyelhető, elsősorban a bal lapockáknál (bal:8, jobb:3). A fiúk 

csoportjában, 6 esetben csak bal oldali eltérést, a lányok csoportjában 5 (bal:2, 

jobb:3) esetben találtam elérést. Második esetben 8 esetben figyeltem meg, azonban 

2 cm-nél nagyobb eltérést egy esetben sem találtam.  

 

 
1. vizsgálat 2. vizsgálat 

jobb oldal bal oldal jobb oldal bal oldal 

Összesen 3 8 2 6 

Fiúk 0 6 0 5 

Lányok 3 2 2 1 

2. táblázat: Scapula elevata megléte 

 

A sternoclavicularis ventralis szög mérésekor 100 foknál nagyobb értéket jobb és 

bal oldalon egyaránt 9 esetben találtam, értékük átlagosan 109 fok jobb oldalon,108 

fok bal oldalon. A második vizsgálat alkalmával ez a szám mindkét oldalon 7-re 

0
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1
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2
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3

Fiziológiás Dorsum 
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Dorsum 

kypholordotic

um
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Fiúk 3 2 2 1 0

Lányok 2 1 2 1 1

Tartáshibák megoszlása
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csökkent, a 7 eltérés átlaga 105 fok mindkét oldalon. Az egész csoportot tekintve 10 

esetben találtam kisebb értéket második alkalommal. 

 

 
1. vizsgálat 2. vizsgálat 

jobb oldal bal oldal jobb oldal bal oldal 

Összesen 105,4 104,66 102,8 101,86 

Fiúk 107,37 107,25 103,62 102,75 

Lányok 103,14 101,71 101,85 100,85 

3. táblázat: SCV szög változása 

 

Az angulus inferior távolság mérésekor első alkalommal átlagosan 15,26 cm-t, 

második alkalommal 14,06 cm-t mértem, 10 esetben mértem kisebb értéket az első 

vizsgálati értékhez viszonyítva, átlagosan 1,2 cm volt a változás. A többi esetben 

ugyan azt az értéket kaptam, mint az első vizsgálatkor. A retractioban mért távolság 

az első méréskor átlagosan 10,73 cm volt, második alkalommal 8,66 cm. Itt 12 

alkalommal mértem kisebb értéket az első vizsgálathoz viszonyítva, átlagosan 2,06 

cm volt a változás. 3 esetben nem tapasztaltam változást. 

 

Angulus inferior 

távolság 
Normál helyzetben Retractioban 

 1. vizsgálat 2. vizsgálat 1. vizsgálat 2. vizsgálat 

Összesen 15,26 cm 14,06 cm 10,73 cm  8,66 cm 

Fiúk 15 cm 14,37 cm 10 cm 8,25 cm 

Lányok 15,57 cm 13,71 cm 11,57 cm 9,14 cm 

4. táblázat: Angulus inferior távolság változása különböző helyzetekben 

 

A Delmas index számítása során 5 alkalommal találtam fiziológiás értéket, 7 

alkalommal dinamikus típusú gerincet, 3 alkalommal statikus típusú gerincet. A 

második mérés alkalmával a fiziológiás esetek száma 7-re növekedett, a dinamikus 

típusúak száma 5-re csökkent, míg a statikus típus száma változatlan maradt. 
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 Fiziológiás Dinamikus Statikus 

1. vizsgálat 5 7 3 

2. vizsgálat 7 5 3 

5. táblázat: Delmas index változása 

 

A gerinc flexios mozgásterjedelme a thoracalis és lumbalis szakaszon az első 

vizsgálat során 10 esetben volt 10 cm alatt. 4 esetben mértem fiziológiás, 1 esetben 

fokozott mozgásterjedelmet. A fiúk értéke átlagosan 7,75 cm, a lányoké 7,92 volt. A 

második vizsgálat alkalmával a fiziológiás esetek száma 7-re növekedett. A fiúk 

csoportjában 8,5 cm-t, a lányokéban 8,66 cm-t mértem átlagosan. 

 

A gerinc flexios mozgásterjedelme a thoracalis szakaszon normál esetben 3-5 

centiméter. Az első vizsgálat alkalmával, 10 esetben mértem ettől az értéktől kisebb 

mozgásterjedelmet, 5 esetben pedig fiziológiás értéket. A fiúk csoportjában 

átlagosan 3cm, a lányok csoportjában 1,7 cm volt. A második mérés alkalmával a 

fiziológiás esetek száma 8-ra emelkedett. A fiúk csoportjában 3,37 cm a lányok 

csoportjában 3,21 cm volt. 

 

 
C7-S2 között C7-Th12 között 

1. vizsgálat 2. vizsgálat 1. vizsgálat 2. vizsgálat 

Összesen 7,83 cm 8,66 cm 2,4 cm 3,3 cm 

Fiúk 7,75 cm 8,5 cm 3 cm 3,37 cm 

Lányok 7,92 cm 8,66 cm 1,71 cm 3,21 cm 

6. táblázat: Flexiós mozgásterjedelem változása különböző szakaszokon 

 

A lumbalis Schober jel mérésekor fiziológiásnak tekinthető, ha legalább 5 

centiméterrel nagyobb távolságot mérünk előrehajolva a két megadott pont között. 

Az első vizsgálat során 6 alkalommal mértem 5 centimétertől kisebb értéket, ezek 

átlaga 13,5 cm volt. A második vizsgálat alkalmával egy esetben sem találtam 

fiziológiástól eltérőt, átlagosan 15,66 cm volt. 
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 1. vizsgálat 2. vizsgálat 

Összesen 14,73 cm 15,66 cm 

Fiúk 14,25 cm 15,75 cm 

Lányok 15,28 cm 15,57 cm 

7. táblázat: Schober jel változása 

 

Végtaghossz különbség mérése során, az első vizsgálaton 7 esetben találtam 

valódi különbséget, 2 esetben pedig látszólagos különbséget. A második 

alkalommal 7 esetben találtam valódi, 1 esetben pedig látszólagos különbséget. A 

különbség mértéke egyik esetben sem haladta meg a 1,5 cm-t.  

 

Domján index mérésekor az első vizsgálat alkalmával átlagosan 1,63 cm 

különbséget találtam a két oldal között, a fiúk csoportjában 1,75 cm, a lányok 

csoportjában 1,5 cm-t. A második vizsgálat alkalmával átlagosan 0,86 cm 

különbséget találtam a két oldal között. Mindegyik esetben a lemért értékek a 

testmagasság 10%-át meghaladták. 

 

Az orr-comb távolság mérése során a következő eredményeket kaptam: Az egész 

csoportot tekintve átlagosan 10,93 cm, a fiúknál 13,5 cm, a lányoknál pedig 11,14 

cm. A második vizsgálat során az egész csoportot tekintve ez az érték 8,53 cm-re 

csökkent, a fiúk csoportjában 13 cm-re, a lányok csoportjában 8 cm-re, tehát 

átlagosan 2,4 cm-es változást sikerült elérni. 

 

A juguláris árok-asztal távolság mérése során az első vizsgálat alkalmával 

átlagosan 10,6 cm-t mértem, a fiúk csoportjában 7 cm-t, a lányok csoportjában 

11,85 cm-t. A második vizsgálat során átlagosan 12,33cm-t mértem, a fiúk 

csoportjában 9,5 cm-t, a lányok csoportjában 13 cm-t. Elmondható hogy átlagosan 

1,73 cm-es változást sikerült elérni. 
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Orr-comb távolság 

Juguláris árok- asztal 

távolság 

1. vizsgálat 2. vizsgálat 1. vizsgálat 2. vizsgálat 

Összesen 10,93 cm 8,53 cm 10,6 cm 12,33 cm 

Fiúk 13,5 cm 13 cm 7cm 9,5 cm 

Lányok 11,14 cm 8 cm 11,85 cm 13 cm 

8. táblázat: Orr-comb és Juguláris árok- asztal távolság változása 

 

Legvégül az izomerő mérésére szolgáló vizsgálatokat végeztem el. A hátizom erő 

tesztet a gyermekek átlagosan 45,5s-ig tudták megtartani, a fiúk csoportjában 

40,75s-ig, a lányok csoportjában 50,85s-ig. A csoportbesorolásban az A csoportba 

4, a B csoportba 7, a C csoportba 4 fő került. A második vizsgálat alkalmával a 

gyermekek átlagosan 55,6s-ig tudták megtartani a tesztet, a fiúk csoportjában 

50,75s-ig, a lányok csoportjában 61,28s-ig. A két vizsgálat közötti különbség a fiúk 

csoportjában 10s, a lányok csoportjában 10,42s. A csoportbesorolásban az A 

csoportba 2, a B csoportba 4, a C csoportba 9 fő került. Összesen 7 gyermeknek 

sikerült egy csoporttal magasabb szintre kerülnie, átlagosan 10,2s-os növekedés 

figyelhető meg. A hátizomerő változását a 3. ábra szemlélteti. 

 

 

3. ábra: Hátizomerő változásának szemléltetése 
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A hasizomerő tesztet a gyermekek átlagosan 36,4s-ig tudták megtartani, a fiúk 

csoportjában 30,87s-ig, a lányok csoportjában 42,71s-ig. Csoportbesorolással az A 

csoportba 7, a B csoportba 4, a C csoportba 4 fő került. A második vizsgálat 

alkalmával a gyermekek átlagosan 49,2s-ig tudták a tesztet megtartani, a fiúk 

csoportjában 45,87s-ig, a lányok csoportjában 53,14s-ig. Az A csoportba 3, a B 

csoportba 6, a C csoportba 6 fő került. A két vizsgálat közötti különbség a fiúk 

csoportjában 15s, a lányok csoportjában 10,42s. Összesen 6 gyermeknek sikerült 

egy csoporttal magasabb szintre kerülnie. Az izomerő változását szemlélteti a 4. 

ábra. 

 

 

4. ábra: Hasizomerő változásának szemléltetése 

 

A kérdőíves vizsgálat során kíváncsi voltam, hogy a szülők milyen típusúnak 

ítélik meg gyermekük alkatát. 34% atletikusnak, 53% astheniásnak, 13% 

piknikusnak véli gyermeke alkatát. Ezzel szemben a megtekintéses vizsgálat során 

én a gyermekek 27%-át ítéltem meg piknikusnak, amiben aztán a BMI érték 

számítása is megerősített. (5. ábra) 
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5. ábra: Testalkat megítélésének összehasonlítása 

 

Az iskolatáskára vonatkozó kérdéseknél a következő válaszokat kaptam:  

Minden gyermek két vállpántos (hagyományos) iskolatáskával rendelkezik. A 

vállpántok ellenőrzésével a szülők 40%-a foglalkozik hetente, 27%-a havonta, 27%-

a ritkábban, mint havonta, 6%-a pedig a gyermekre bízza ezt a feladatot. A táska 

súlyát átlagosan 4,9 kg-nak ítélték, azonban ez az érték szubjektív, mivel nem tudni, 

hogy pontosan lemérték-e mérleggel a táskákat. Az iskolatáska vitele 67%-uk 

szerint megterhelő a gyermek számára, ugyanennyi százalékuk teszi meg az 

iskolába vezető utat gyalog, ami átlagosan 1,2 km (csak az oda vezető út). 

 

A számítógép használatra vonatkozó kérdéseknél a következő adatokat kaptam: 

A gyermekek 7%-a használ számítógépet hétköznaponként 1 óránál tovább, míg 

27%-uk 1 órát, 33%-uk kevesebb, mint 30 percet és 33%-uk nem használja 

hétköznaponként. A hétvégére vonatkozó időtartamok azonban ettől eltérőek: 33%-

uk 1 órától többet, 20%-uk 1 órát, 34%-uk kevesebb, mint 30 percet, és 13%-uk 

nem használ számítógépet hétvégén. Ezt a tevékenységet 73%-uk végzi asztalnál, 

háttámlás széken ülve, 20% asztalnál, háttámla nélküli széken, 7%-uk fotelben ülve. 

A kapott értékek megoszlása a 6. ábrán kerülnek bemutatásra. 
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6. ábra: Számítógép használati idejének megoszlása hétköznap és hétvégén 

 

Arra a kérdésre, hogy milyennek ítéli meg a szülő a gyermeke testtartását 67%-

ban kaptam az egészséges választ, míg 33%-ban az enyhén rossz választ. Ez tehát 

ismét eltér az én vizsgálati eredményemtől, melyben a gyermekek 67%-ánál 

találtam valamilyen tartási hibát. Azok a válaszadók, akik enyhén rossznak ítélik 

gyermekük tartását, a problémát már fél, 1, 2, illetve 4 éve észlelték már. A helyes 

tartást, a korrekciót a szülők 60%-a szokta forszírozni, míg 40%-uk ezt nem teszi 

meg. A tartáshibák megelőzését és korrekcióját azonban 73%-uk nagyon fontosnak, 

13%-uk fontosnak, 14%-uk közepesen fontosnak tartja. (7. ábra) 

 

 

7. ábra: Tartáskorrekció, iskolai és iskolán kívüli fontosság meghatározása a szülők körében 
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Az gyermekek mozgására vonatkozó kérdéskörben először a mozgásigényre 

voltam kíváncsi. A szülők 6%-a kevésnek, 67%-a normálisnak, 27%-a fokozottnak 

tartja gyermeke mozgásigényét. Nagyon könnyű rávenni a mozgásra a gyermeket 

60%-uk szerint, 40%-uk szerint könnyű, míg 6%-uk nehéznek mondja. A 

csoportból egyetlen gyermek végez versenyszerű sportot, labdarúgás sportágban. A 

gyermekek 33%-a végez az iskolán kívül 1 mozgásformát hetente legalább 60 

percben, 40%-uk 2 mozgásformát, 20%-uk 3 mozgásformát, míg 7%-uk nem 

sportol az iskolán kívül. A legnépszerűbb sportágak a fiúk körében a labdarúgás és 

a kerékpározás, lányok körében a tánc. Mindkét nemnél egyaránt népszerű az úszás. 

Ebben nagy segítséget nyújt az iskola, hetente legalább egyszer szervezett formában 

15-ből 10 gyermek a közeli uszodában úszásoktatásban részesül. 

Minden gyermek 5 testnevelés órán vesz részt hetente, és azt minden szülő 

nagyon fontosnak tartja, hogy gyermeke az iskolában mozogjon. Az iskolán kívüli 

mozgást azonban már csak 73%-uk tartja nagyon fontosnak, 7%-uk fontosnak, 

20%-uk kevésbé fontosnak. 

A gyermekek korábbi mozgásszervi megbetegedéseire vonatkozó kérdésre 2 

alkalommal kaptam választ jelenleg is fennálló problémára, a gyermekek jelenleg 

gyógytestnevelésre, korábban gyógytornára is jártak, amit scoliosis és hanyagtartás 

indikált. 
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6. MEGBESZÉLÉS 

 

A foglalkozások alkalmával számos pozitív visszajelzést kaptam a gyermekek 

részéről. Ez számomra nagyon fontos volt, mert sikerült olyan jellegű órákat 

megtartanom, amik ugyan különböznek a mindennap testnevelés óráktól, de 

hasonlóan szerethetőek voltak. A foglalkozásokon minden alkalommal velem volt 

az osztályt vezető pedagógus is, aki hasznos pedagógiai tanácsokkal látott el. A 

gyermekekkel való munka mégis könnyebbnek bizonyult, mint azt elsőre 

gondoltam. Végig fegyelmezettek és együttműködőek voltak, a feladatok 

korrigálására a foglalkozások végére jelentősen kevesebb alaklommal volt szükség, 

mint kezdetben. 

  

A vizsgálati adatok kiértékelése után öt feltételezésem eredményességét szeretném 

bemutatni. Hipotéziseim közül három teljesült, kettő pedig részben teljesült. 

 

Hipotéziseim megbeszélése 

 

Első hipotézisemben feltételeztem, hogy a mindkét nemnél izomerő növekedés 

lesz megfigyelhető. Ez a feltételezésem igazolódott, mert a fiúk csoportjában a 

hátizomerő teszt növekedése 10s, a lányoknál 10,42s volt. A hasizomerő teszt 

változása pedig a fiúknál 15s, a lányoknál 10,42s volt. Ha az izomerő csoportok 

szerinti kategorizálást tekintjük, a második alkalommal 7 gyermeknek sikerült egy 

csoporttal magasabb szintre kerülnie a hátizomerő mérésénél. Ez a szám a 

hasizomerő mérése során 6 volt. Fontos azonban megemlítenem, hogy a kiindulási 

értékek a lányoknál nagyobbak voltak, mint a fiúknál, ami számomra meglepő volt, 

hiszen általánosságban elmondható, hogy a fiúk izomereje nagyobb a lányokétól. 

 

Második hipotézisemben azt feltételeztem, hogy a végtaghosszal rendelkező 

gyermekeknél fogok találni valamilyen tartási rendellenességet. Minden 

végtaghossz különbséggel rendelkező gyermeknél találtam valamilyen tartáshibát, 

azonban nem minden tartáshibával rendelkező gyermeknél találtam végtaghossz 
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különbséget. Ezért nem mondható ki egyértelműen, hogy a tartáshibák 

kialakulásában milyen szerepet is játszott ez a tényező. Ezt a feltevésemet így 

részben teljesültnek tekintem. 

 

Harmadik hipotézisemben feltételeztem, hogy azoknál az eseteknél ahol csökken 

az SCV szög, az angulus inferiorok közötti távolság is csökkeni fog. Ezt a 

feltételezésemet arra alapoztam, hogy a foglalkozások hatására az izomcsoportok 

közötti harmonikusság növekedni fog. 10 esetben mértem kisebb SCV értéket 

második alkalommal, azonban csak 8 esetben társult ehhez az angulus inferiorok 

közötti távolság csökkenése. A harmadik hipotézisemet tehát részben teljesült. 

 

Negyedik hipotézisemben feltételeztem, hogy a kezelés végeztével a Delmas 

index szerinti csoportosítás során több gyermek lesz a fiziológiás csoportban, mint 

az első vizsgálat során. Ez a hipotézisem beigazolódott, azonban számuk kevés. 

Első alkalommal 5, második alkalommal 7 gyermek volt fiziológiásnak tekinthető. 

 

Ötödik hipotézisemben feltételeztem, hogy kérdőívben több ponton találkozom 

majd olyan válaszokkal, amelyek az én megállapításomtól eltérőek. Ez a 

feltételezésem teljesült, a gyermekek testalkat megállapításának, illetve a tartáshiba 

megállapításának kérdésinél találkoztam eltéréssekkel. A szülők 34%-a 

atletikusnak, 53%-a astheniásnak, 13%-a piknikusnak ítélte meg gyermeke 

testalkatát. Ezzel szemben én 27%-ot atletikusnak, 46%-ot astheniásak és 27%-ot 

piknikusnak véltem. A testtartás helyességéről is eltérő adatok jelentkeztek. A 

szülők 67%-a szerint gyermeke testalkata egészséges, míg én ugyanennyi 

százaléknál találtam valamilyen tartáshibát. Véleményem szerint, ezt a problémát a 

szülők körében végzett felvilágosítással könnyen orvosolni lehetne. 

 

Kérdésfeltevésemben arra voltam kíváncsi, hogy fog-e változni a gerinc flexios 

és extensios mozgásterjedelme, és ha igen milyen mértékben. A flexio mérésének 

gyorstesztjére szolgált az orr - comb távolság. A második vizsgálat alkalmával 2,4 

cm-es csökkenést mértem az első értékhez képest, tehát a mozgásterjedelem nőtt. 
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Azonban a gerinc különböző szakaszainak vizsgálatánál is találtam pozitív 

változást. A második alkalommal több gyermeknél mértem fiziológiás 

mozgásterjedelmet, mint a kezelés megkezdése előtt. A gerinc egészét tekintve első 

alkalommal 4 gyermek rendelkezett fiziológiás mozgásterjedelemmel, ami a 

második vizsgálat során 7-re emelkedett. Csak a thoracalis szakaszt tekintve 5 

gyermeknél mértem fiziológiás mozgásterjedelmet, második alkalommal már 8 

gyermeknél. Az extensio gyorstesztje a juguláris árok –asztal távolság mérése volt, 

melynél 1,7 cm-es változást sikerült elérnem. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A tudományos kutatásom célja a tartáshibák áttekintése, vizsgálata és korrekciója 

volt, fizioterápiás módszerekkel. A mádi Koroknay Dániel Tehetséggondozó 

Általános Iskolában 10 héten keresztül heti két alkalommal 45 percben, 2. osztályos 

tanulókkal foglalkoztam. Az osztály létszáma 15 fő, 7 lány és 8 fiú. A 

mozgásprogram előtt vizsgálatot végeztem, amelyet megismételtem a foglalkozások 

befejeztével. A vizsgálathoz saját készítésű vizsgálati lapot használtam. A két 

vizsgálat értékeit összehasonlítottam, és a kapott eredményeket rendszereztem. A 

szülők körében papír alapú kérdőív segítségével szereztem információkat a 

gyermekek életmódjáról és mozgással kapcsolatos szokásaikról. A szakdolgozati 

céljaim teljes mértékben teljesültek. Tapasztalatot szereztem a gerinc vizsgálatában, 

a tartáshibák teljes körű áttekintésében, valamint a gyermekekkel való közös 

munkában. Sikerült a foglalkozások eredményességét meghatároznom, valamint a 

gyermekek állapotromlását megelőzni és tartásukat javítani. Eredményeim azt 

mutatják, hogy a mozgásprogram sikeres volt, azonban jelentősebb, szemmel 

látható változást, hosszabb távú kezeléssel tudtam volna elérni. 

Összesen öt hipotézisem volt, ebből három teljes mértékben, kettő részben 

teljesült. 
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Köszönetnyilvánítás 

 

Szeretném megköszönni a lehetőséget a Koroknay Dániel Tehetséggondozó 

Általános Iskola intézményvezetőjének, hogy lehetőséget biztosított számomra a 

kutatás elvégzésére. Köszönöm a szülőknek, hogy beleegyezésükkel támogattak. 

Köszönettel tartozom a gyermekeknek is, akik végig fegyelmezetten és 

szorgalommal részt vettek a foglalkozásaimon. Nem utolsó sorban hálásan 

köszönöm konzulensem útmutató szavait és szakmai kérdésekben nyújtott 

segítségét. 
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9. MELLÉKLET 

 

1. sz. melléklet: Kérelem a tudományos munkámhoz 

 

Tisztelt Intézményvezető! 

A segítségét szeretném kérni, hogy tudományos munkámat a Koroknay Dániel 

Tehetséggondozó Általános Iskolában végezhessem. Szakdolgozatom címe: A 

tartáshibák vizsgálata és korrekciója kisiskolások körében. A kutatáshoz 15 alsó 

tagozatos gyermekre lenne szükségem. Fizikális vizsgálatokat szeretnék végezni, 

valamint egy 20 alkalomból álló, alkalmanként 45 perces mozgásprogramot 

megtartani, mely befejeztével ismét egy fizikális vizsgálatra kerülne sor. A két 

vizsgálat eredményei a szakdolgozatomban elemzésre kerülnek. Természetesen a 

kapott eredmények név nélkül, statisztikai adatokként szerepelnek majd. Segítségét 

kérem és előre is köszönöm!  

Tisztelettel:  

Bányai Nikolett 

IV. éves gyógytornász hallgató 

Miskolci Egyetem 

  



43 

 

2. sz. melléklet: Szülők beleegyezése 

 

Tisztelt Szülők! 

 

Bányai Nikolett vagyok, a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karának IV. éves 

gyógytornász hallgatója. A következő kéréssel fordulok Önökhöz. 

Szakdolgozatom címe: Tartáshibák vizsgálata és korrekciója kisiskolások körében. 

A kutatásomhoz a Koroknay Dániel Tehetséggondozó Általános Iskola 

Intézményvezetőjének hozzájárulása után az Önök beleegyezését is szeretném 

kérni. 

A kutatásomhoz …. osztályos tanulókat szeretnék megvizsgálni és kezelni. A 

vizsgálat egy testtartásvizsgálat és egy gerinc vizsgálat, mely során megtekintéses, 

méréses vizsgálatokat, és izomerő teszteket végeznék. A vizsgálatra kétszer lenne 

szükség, a tartásjavító foglalkozások előtt és után. Természetesen a vizsgálati 

eredmények teljesen anonim módon kezelendők, a szakdolgozatomban, mint 

statisztikai adatokként fognak megjelenni. 

A tartásjavító foglalkozásokra tíz héten keresztül, heti két alkalommal, pedagógus 

jelenlétével kerülne sor. 

Támogatásukat kérem, és előre is köszönöm! 

 

Tisztelettel:  

Bányai Nikolett 

Miskolc, 2014.09.26. 

 

 

Kérem, húzza alá: 

IGEN beleegyezem / NEM egyezem bele, hogy gyermekem részt vegyen a 

kutatásban. 

Gyermek neve: _______________________ 

Dátum_______________________________  

Aláírás: ____________________________________  
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3. sz. melléklet: Betegvizsgálati lap 

 

Betegvizsgálati lap 

Név: _________________________  

Életkor: ______________________  

Nem: _________________________  

Testsúly: _____________________  

Testmagasság: ________________  

 

 

Megtekintéses vizsgálat 

 

Saggitalis sík/ oldalnézet:  Megjegyzés: 
 

Görbületek vizsgálata: 

Cervicalis: csökkent, normál, fokozott,  _________________________________  

Thoracalis: csökkent, normál, fokozott,  _________________________________  

Lumbalis: csökkent, normál, fokozott,  __________________________________  

Fej tartása: protractios, normál, retractios  _______________________________  

 

Frontalis sík/ elölnézet: 

 

Fej helyzete: középen/ eltér  ___________________________________________  

Nyak kontúrja: szimmetrikus / aszimmetrikus  ____________________________  

Vállcsúcsok magassága: szimmetrikus / aszimmetrikus  _____________________  

Clavicula meredeksége: szimmetrikus / aszimmetrikus ______________________  

Törzs- kar háromszög: szimmetrikus / aszimmetrikus _______________________  

Két mellkasfél: szimmetrikus / aszimmetrikus ____________________________  

Alsó bordák vonala: szimmetrikus / aszimmetrikus  ________________________  

Két csíipőlapát magassága: szimmetrikus / aszimmetrikus  __________________  

Genu varum: van/ nincs ______________________________________________  

Genu valgum: van/ nincs _____________________________________________  

Pes planus: van / nincs  _______________________________________________  

Pes planus ha van: rigid / rugalmas _____________________________________  

Hallux valgus: van /nincs  ____________________________________________  

 

Frontalis sík/ hátulnézet 

 

Fej helyzete: középen/ eltér  ___________________________________________  

Nyak kontúrja: szimmetrikus / aszimmetrikus  ____________________________  

Vállcsúcsok magassága: szimmetrikus / aszimmetrikus  _____________________  

Margo medialisok: szimmetrikus / aszimmetrikus __________________________  

Angulus inferiorok magassága: szimmetrikus / aszimmetrikus ________________  

Törzs-kar háromszög szimmetrikus / aszimmetrikus ________________________  

Bordapúp, izompúp: van / nincs ________________________________________  

Scoliosis: van/ nincs _________________________________________________  

Pes planovalgus: van / nincs ___________________________________________  
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Méréses vizsgálatok: 

 

SVC szög: jobb: bal: ________________________________________________  

Angulus Inferior távolságok: _________________________________________  

Angulus inferior távolságok teljes retractioban ___________________________  

Gerinc aktuális hossza: ______________________________________________  

Gerinc teljes hossza: ________________________________________________  

Delmas index: _____________________________________________________  

Flexió vizsgálata C7-Th12 között _____________________________________  

Flexió vizsgálata C7-S2 között ________________________________________  

Schober jel: _______________________________________________________  

Látszólagos végtaghossz: ____________________________________________  

Valódi végtaghossz: ________________________________________________  

Orr- comb távolság: ________________________________________________  

Juguláris árok- asztal távolság: ________________________________________  

Domján index: ____________________________________________________  

 

Izomerő vizsgálatok 

 

Hasizomerő vizsgálata: 

 _________________ mp 

Csoport: A, B, C, 

 

Hátizomerő vizsgálata: 

 _________________ mp 

Csoport: A, B, C, 
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4.sz.melléklet: Kérdőív 
 

Tisztelt Szülők! Bányai Nikolett vagyok, a Miskolci Egyetem Egészségügyi 

Karának IV. éves gyógytornász hallgatója. Az alábbi kérdőív kitöltése a 

szakdolgozati kutatásomhoz szükséges. Kérem, segítse munkámat a kitöltésével. A 

válaszokat szakdolgozatomban statisztikai adatokként kezelem. A kitöltés teljesen 

anonim, gyermeke nevét ne írja rá a lapra. A kérdések gyermeke életmódbeli 

szokásaira és mozgásigényére vonatkoznak.  

 

Gyermek neme:  

o Lány  

o Fiú  

 

Gyermek életkora: ______________  

Gyermek súlya:_______________kg. 

Gyermek testmagassága: _____ cm.  

 

1, Életmód 

 

Ön szerint milyen a gyermeke testalkata?  

o Atletikus (sportos)  

o Astheniás (vékony)  

o Piknikus (súlyfelesleggel rendelkező) 

 

Milyen típusú iskolatáskát használ gyermeke?  

o Két vállpántos hátitáska  

o Egy vállpántos („keresztben átvevős”) hátitáska  

o Egy pántos vállon hordható táska  

o Egyéb:_______________________________  

 

Milyen gyakran ellenőrzi az iskolatáska vállpántját? 

o Hetente  

o Havonta  

o Ritkábban, mint havonta  

o Nem ellenőrzöm, a gyermekre bízom  

 

Milyen nehéz körülbelül gyermeke iskolatáskája?_________________________  

 

Ön szerint megterheli e gyermekét az iskolatáska vitele?  

o Igen  

o Nem  

 

Hogyan teszi meg gyermeke az otthon és az iskola közötti távolságot?  

o Gyalog  

o Kerékpár  

o Autó 

 o Busz  

 

Milyen távolságot tesz meg gyermeke körülbelül? ________________________ 
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Mennyi időt tölt gyermeke számítógép előtt hétköznaponként?  

o Kevesebb, mint 30 perc naponta  

o 1 óra naponta  

o Több, mint 1 óra: ____________ óra naponta  

o Nem használ számítógépet hétköznap  

 

Mennyi időt tölt gyermeke számítógép előtt hétvégente?  

o Kevesebb, mint 30 perc  

o 1 óra  

o Több, mint 1 óra: ____________ óra hétvégente  

o Nem használ számítógépet hétvégén  

 

Milyen testhelyzetben végzi ezt?  

o Asztalnál ülve, háttámlás széken ülve  

o Asztalnál ülve, háttámla nélküli széken  

o Fotelben  

o Ágyban 

 

 Milyennek ítéli meg gyermeke testtartását?  

o egészséges  

o enyhén rossz  

o kifejezetten rossz  

 

Mióta ítéli meg rossznak gyermeke testtartását?(Ha az előző kérdésben 2. vagy 

3. választ adta) 

___________________________________________________________________ 

 

Szokta –e Ön a korrekciót, a helyes testtartást forszírozni?  

o Igen  

o Nem  

 

Mennyire tartja fontosnak a kisiskoláskori tartáskorrekciót, és a tartáshibák 

megelőzését?  

 1  2  3  4  5   

Nem tartom fontosnak □ □ □ □ □ Nagyon fontosnak tartom  

 

2, Mozgás  

 

Milyennek ítéli meg gyermeke mozgásigényét?  

o Kevés  

o Normális  

o Fokozott  
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Mennyire könnyű rávenni gyermekét a mozgásra?  

 1 2 3 4 5  

Nagyon nehéz □ □ □ □ □ Nagyon könnyű  

 

Végez-e gyermeke valamilyen mozgásformát versenyszerűen? Ha végez milyen 

sportágban?  

o Nem sportol versenyszerűen  

o Igen, sportág:_______________________ 

 

Milyen mozgásformát végez gyermeke rendszeresen, de nem sportszerűen? 

(Több válasz is lehetséges)  

o Úszás  

o Futás  

o Labdarúgás  

o Kerékpározás  

o Tánc  

o Egyéb:  

 

Milyen rendszerességgel végzi ezt/ezeket? Pl.: Úszás, hetente 2x45 perc 
___________________________________________________________________

_______________ 

 

Hány testnevelés órán vesz részt gyermeke hetente? ______________________  

 

Mennyire tartja fontosnak, hogy gyermeke az iskolában mozogjon?  

 1 2 3 4 5  

Nem tartom fontosnak □ □ □ □ □ Nagyon fontosnak tartom 

 

 Mennyire tartja fontosnak, hogy gyermeke iskolán kívül is mozogjon?  

 1 2 3 4 5  

Nem tartom fontosnak □ □ □ □ □ Nagyon fontosnak tartom  

 

Volt-e gyermekének már mozgásszervi problémája?  

o Igen, jelenleg is van  

o Igen, volt  

o Nem  

 

Ha igen, milyen jellegű? ______________________________________________  

 

Jár e gyermeke gyógytestnevelésre?  

o Nem  

o Nem, de már járt  

o Igen  
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Ha már járt, vagy jár gyermeke gyógytestnevelésre, milyen probléma indikálta 

ezt? 
___________________________________________________________________ 

  

Jár e gyermeke gyógytornára? 

 o Nem  

o Nem, de már járt  

o Igen  

 

Ha már járt, vagy jár gyermeke gyógytornára, milyen probléma indikálta ezt? 
___________________________________________________________________ 
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5. sz. melléklet: 15 perces gyakorlatsor 

 

1. Kiinduló: helyzet háton fekvés. Karok a törzs mellett, lábak nyújtva, lábfej 

szélességnyi terpeszben. Fejtetővel megnyújtózunk felfelé, két karral és két 

sarokkal lefelé 

2. KH: Két kar a fül mellett kinyújtva, lábak nyújtva, lábfej szélességnyi 

terpeszben. Jobb karral, bal sarokkal megnyújtózunk, bal karral, jobb 

sarokkal megnyújtózunk felváltva. 

3. KH: Háton fekvés, karok a törzs mellett kinyújtva. Jobb kezet combon 

lecsúsztatjuk oldalt, törzzsel követjük a mozgást, majd másik oldalon 

megismételjük 

4. KH: Hason fekvés, karok fül mellett nyújtva, megemel a jobb kar, majd a bal 

kar, fej végig homlokon támaszkodik a talajon 

5. KH: Hason fekvés, két kezünket a tarkóra tesszük, könyökök oldalra 

emelnek, lapockák zárnak, törzsemelés 

6. KH: ugyan az, törzsemelés, V alakban kinyújtott karokkal 

7. KH: háton fekvés, lábak talpra húzva, két kar oldalt tartásban, jobb 

tenyerünket a bal tenyerünkbe tesszük, félkörívet leírva, majd cserélünk. 

Tekintetünk követi a mozgást 

8. KH: háton fekvés, lábak talpra húzva, két térd között labda, két tenyér a 

combon, lassan felfelé csúsztatjuk a tenyereket, elemel 

9. KH: két kart a fül mellé nyújtjuk, kezek között a labda, jobb térdhez érintjük 

a labdát, bal térdhez, közben törzsünk elemelkedik 

10. KH: négykézláb, hátunk egyenes, fejet nem lógatjuk, jobb kezünket előre 

nyújtjuk, bal lábunkat hátra, megnyújtózunk, majd cserélünk 

11. KH: négykézláb, jobb karunkkal megnyújtózunk balra, a másik karunk alatt, 

és cserélünk 

12. KH: négykézláb, könyököket hajlítjuk, mellkast közelítjük a talajhoz, majd 

kicsi mozdulatokkal, tenyerünkkel jobbra lépegetünk, és balra lépegetünk 
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6. sz. melléklet: Ülve végezhető gyakorlatsor  

 

1. Egyenesen ülünk. Hátunk nem támaszkodik a széknek, lábak a talajon. 

Fejtetővel megnyújtózunk felfelé, két karunkkal lefelé, majd lazítunk. 

2. Két vállunkat fül mellé felhúzzuk, majd karokkal lefelé megnyújtózunk 

3. Két vállunkat hátra húzzuk, lapockákat közelítjük, és középre 

visszaengedjük. 

4. Két karunk a törzs mellett leengedve, jobb karral megnyújtózunk lefelé, 

törzzsel követjük a mozgást, majd másik oldalon nyújtózunk 

5. Két kezünket vállunkra tesszük, két könyökkel nagy köröket rajzolunk 

hátrafelé, közben zárjuk a lapockákat 

6. Csípőre tesszük a két kezünket, elfordulunk jobb oldalra majd bal oldalra. 

7. Két karunkat összefonjuk a törzsünk előtt, vállmagasságig megemeljük a két 

kart, elfordulunk jobbra, majd balra 

8. Jobb karunkat fül mellé nyújtjuk, bal karunk leengedve a törzs mellett, 

megnyújtózunk, lazítunk és kart cserélünk 

9. Pici köröket rajzolva oldalra emeljük a két kart, és lazán leengedjük 

10. Két kar oldalt tartásba nyújtjuk, ujjak a plafon felé néznek, tenyér kifelé néz. 

Elnyújtózkodunk egyik oldalra, másik oldalra 

11.  V alakban fül mellett felnyújtjuk a karokat, lapockát zárjuk, leengedjük 

oldalsó középtartásba, lapockazárás, végül lefelé v alakban lapockazárással 

12.  Egyik kezünkkel felülről másikkal alulról érintjük meg a lapockákat, és 

cserélünk 

13. Jobb karunkkal elnyújtózunk bal oldalra, törzsünk követi a mozgást, majd a 

bal karral nyújtózunk meg 

14. Jobb kart fül mellé nyújtjuk, és bal oldalra hajlunk, majd oldalcsere 

 


