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A Magyar Gerincgyógyászati Társaság prevenciós programjának tartásjavító mozgásanyaga a gerinc
biomechanikailag helyes használatának tudatosítását és
automatizálását célozza. A biomechanikailag helyes testtartás dinamikus egyensúlyi állapot, alapja a medence
helyes középállása, valamint az izomegyensúly. A
medence helyes középállása esetén oldalnézetben a spina
iliaca anterior superior és az os pubis medialis felsõ pontja
függõleges vonalat alkot (vagyis a frontális síkban
helyezkedik el). A medence ezen középállása esetén a test
oldalnézeti, képzeletbeli súlyvonala a II–V. ágyéki csigolya
testén és a II–V. nyaki csigolya testén halad át. A testtartásért felelõs izmok egyensúlya esetén az izmok ereje és
nyújthatósága megfelelõ a gravitációval szembeni, szinte
állandó munkára. Statikus vagy dinamikus túl- vagy alulterhelés esetén a zsugorodásra hajlamos izmok rövidülnek, a gyengülésre hajlamos izmok megnyúlnak, és így
már nem képesek a megfelelõ mûködésre. Mivel az izomegyensúlyban számos olyan izom és izomrész dolgozik,
amely a testnevelés és sport megszokott mozgásaiban
nem vesz részt kellõen, ezért a Magyar Gerincgyógyászati
Társaság tartásjavító mozgásanyagának ki kellett terjednie
ezen ritkán használt izmok célzott nyújtására és erõsítésére
is. A mozgásanyag a testtartásért felelõs izmokat nyújtja és
erõsíti az izomegyensúly kialakítása és fenntartása
érdekében; 12 tesztgyakorlat köré épül, amelyek felmérik
a testtartásért felelõs izmok erejét és nyújthatóságát. Aki
mind a 12 gyakorlatot hibátlanul képes elvégezni, annak
az izomegyensúlya rendben van. A már gyermekkorban is
folyamatosan ható mozgásszegény, ülõ életmód okozta
károsodás ellensúlyozása érdekében a mozgásanyagot az
iskolai (és lehetõleg óvodai) testnevelés részeként a tanulóéveken át rendszeresen kell végeztetni minden tanulóval.

The primary prevention program of the Hungarian Spine Society aims to increase awareness of the need to develop and
automatically maintain a biomechanically correct posture for
all school children. The biomechanically correct posture is a
dynamic balance based on a correct middle position of the
pelvis and on muscle balance. In this position three important
anatomical points - the left and right anterior superior iliac
spines and the upper medial point of the pubic bone – form
one frontal plane. From side-view the imaginary weight median of the body crosses the 2nd to 5th lumbar and the 2nd to
5th cervical vertebral bodies. When the muscles involved in
posture are in balance, their strength and flexibility are just
appropriate for the almost continuous work required against
gravity. In case of static and/or dynamic under- or overload
tonic muscles become shortened, and phasic muscles become
stretched, and are no longer able to work optimally. Since
many muscles and muscle parts that are involved in normal
posture maintenance are not satisfactorily challenged in regular physical exercises and sport activities, the preventive exercise scheme of the Hungarian Spine Society aimed to involve
these rarely used muscles in special strengthening and stretching exercises. The scheme is based on 12 test exercises that
assess the strength and flexibility of postural muscles. A person
who is able to do all test exercises correctly has no problem
with his or her muscle balance. In order to counteract the
harm caused by sedentary lifestyle already in childhood, regular use of this posture correction scheme in physical education
starting from preschool throughout the school-years is recommended for all children.
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A

Magyar Gerincgyógyászati Társaság 1995ben indította útjára és azóta folytatja primer
prevenciós programját, amelynek célkitûzése, hogy
általánossá váljék az iskolai testnevelésben a gerinc
porckopásos betegségeinek megelõzését szolgáló
speciális tartásjavító mozgásanyag rendszeres végeztetése. A program indulásáról 1998-ban adtunk
hírt e lap hasábjain1, majd a Népegészségügy címû
lapban2, most bemutatjuk a speciális mozgásanyag
elméleti alapját.

Az iskolapadban végezhetõ izometriás gyakorlatsor a helyes ülés kialakítását, a tartásban részt vevõ izmok erõsítését, lazítását, vérellátásának javulását segíti elõ.
A tartáskorrekciót elõsegítõ gyakorlatanyagot a
tematikában leírtak alapján rendszeresen végezve
elérhetõ a biomechanikailag helyes testtartás kialakítása és megtartása minden testhelyzetben és a
mindennapi élet mozgásaiban, valamint elérhetõ az
életkornak megfelelõ fiziológiás terhelhetõség, elkerülve ezzel a helytelen testtartásból eredõ izomfájdalmakat, discopathiát, ízületi destrukciót.

Módszerek
ELLENÕRZÕ GYAKORLATOK

A Magyar Gerincgyógyászati Társaság prevenciós
mozgásanyagának célja a hibás testtartás kialakulásának megelõzése, illetve a már létrejött tartási
rendellenességek korrigálása, a helyes testtartás kialakítása, fenntartása és automatizálása a megfelelõ
tartásjavító tornagyakorlatok iskolai testnevelésben
történõ rendszeres végeztetésével. Mivel a ma jellemzõ mozgásszegény, ülõ életmód folyamatosan
károsítja a gyermekek mozgatórendszerét, ezért a
tartásjavító mozgásanyagot is folyamatosan végezni kell az iskolásévek alatt3.
A Magyar Gerincgyógyászati Társaság prevenciós programjának mozgásanyagát bemutató könyvben és videokazettákon megtalálhatók azok az
izomtesztek is4, amelyeknek segítségével a testnevelõ tanár feltérképezheti a testtartásért felelõs izmok
erejét és nyújthatóságát, az ízületek mozgékonyságát, majd ez után következnek azok a fejlesztõgyakorlatok, amelyeknek rendszeres végzése erõsítheti
és nyújthatja a testtartásért felelõs izmokat. A
fejlesztõgyakorlatok5–7 részben elõkészítõ, részben
célgyakorlatokból állnak. Az elõkészítõ gyakorlatok5–7 felkészítik a tanulókat a nehezebben kivitelezhetõ célgyakorlatok elvégzésére. A célgyakorlatok4 megegyeznek az izmok tesztelésére szolgáló
ellenõrzõ gyakorlatokkal. Mind az ellenõrzõ, mind
a fejlesztõgyakorlatok összeállításakor és kivitelezésekor elsõdleges szempont, hogy azok az ízületeket optimális helyzetbeállításokkal és a megfelelõ
izmok aktivizálásával védjék.
A helyes testtartás érdekében összeállított gyakorlatsorral elõször az a célunk, hogy a gyakorlatot
végzõ megérezze a helyes testtartást a test minden
szegmentumában, alulról fölfelé építkezve. Az elõkészítõ és célgyakorlatokkal kidolgozzuk a kulcsfontosságú testtájak izomcsoportjait; a nyak, a váll
és a vállöv, a gerinc, a medence, az alsó végtag ízületeinek minden irányú mozgását az anatómiai síkoknak és tengelyeknek megfelelõen. Az izmok erõsítését és nyújtását tudatosan végeztetett, egymást
célszerûen követõ gyakorlatokkal valósítjuk meg.
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Az ellenõrzést szolgáló speciális gyakorlatok az
1. ábrán láthatóak:
1. állás-guggolás viszonyának vizsgálata az erõ
és a rugalmasság szempontjából;
2. a váll-vállöv erõ- és nyújthatósági vizsgálata;
3. a hát és a csípõ feszítõizmainak erõvizsgálata;
4. a has izmainak felülrõl indított erõvizsgálata;
5. a has izmainak alulról indított erõvizsgálata;
6. a comb elülsõ izmainak erõvizsgálata;

2.
1.
4.
3.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

1. ábra. A testtartásért felelõs izmok erejének és nyújthatóságának felmérését szolgáló ellenõrzõ gyakorlatok

7. az ágyéki gerinc elõrehajlításának vizsgálata;
8. az ágyéki gerinc hátrahajlításának vizsgálata;
9. az alsó háti és ágyéki gerinc csavarodásának
vizsgálata;
10. a comb és a lábszár hátsó izmai nyújthatóságának vizsgálata;
11. a csípõt hajlító izmok nyújthatóságának vizsgálata;
12. a csípõízület nyújtási képességének vizsgálata.
Az ellenõrzõ gyakorlatok végzésének szabályai
Az izomerõt ellenõrzõ gyakorlatokat háromszor
kell elvégeztetni, és mindvégig figyelni kell arra,
hogy minden ismétléskor egyformán végezze a
gyakorlatot a tanuló. A gyakorlatokat ismétlésenként három másodpercig kell kitartani. Kivétel az 1.
számú és a 6. számú ellenõrzõ gyakorlat. Az 1. számú gyakorlatot háromszor, ismétlésenként 10 másodpercig (öt-öt másodperc), a 6. számú gyakorlatot
pedig egyszer, 30 másodpercig kitartva kell végeztetni.
Az izom nyújthatóságát ellenõrzõ gyakorlatokat
egyszer kell elvégeztetni, az alsó végtag gyakorlatait oldalanként külön-külön. Fontos, hogy ezeket a
gyakorlatokat a tanulók lassan, nyugodtan, ellazított izmokkal végezzék, egy gyakorlatot hat másodpercen keresztül.
Mivel a tesztgyakorlatok megítélése a fentiekbõl
láthatóan alapvetõen szubjektív (hibátlanul vagy hibásan tudja végrehajtani a tanuló a megadott mozdulatot), ezért tudományos kutatás esetén feltétlenül azonos, jól gyakorlott vizsgáló szükséges a tanév elején és végén végzendõ teszteléshez, lehetõleg
külsõ, független személy.
TARTÁSJAVÍTÓ GYAKORLATOK

A tartásjavító mozgásanyag gyakorlatai (vagyis a
testtartásért felelõs izmok erejét és nyújthatóságát
fejlesztõ speciális gyakorlatok) az alábbi csoportosításban foglalhatók össze:
1. a helyes testtartás megéreztetése álló helyzetben;
2. a nyak- és vállövi izmok gyengülésre hajlamos részeinek erõsítése, a zsugorodásra hajlamos
részek nyújtása;
3. a mély hátizmok és a csípõ feszítõizmainak
együttes erõsítése;
4. a hasizmok egyes részeinek erõsítése (az
egyenes hasizom alsó és felsõ szakaszának, valamint a külsõ ferde, belsõ ferde hasizmok elülsõ és
oldalsó részeinek erõsítése);
5. az alsó végtag antigravitációs izmainak erõsítése (a négyfejû combizmot kiemelve);

6. az ágyéki és a háti gerinc elõrehajlításának
fokozása, a mély hátizmok nyújtásával;
7. a gerinc hátrahajlításának fokozása (a has- és
a csípõhajlító izmok nyújtása);
8. az alsó háti és ágyéki gerinc csavarodásának
fokozása (a mellizmok nyújtása, a combközelítõ izmok és a combpólyafeszítõ izom nyújtása, a ferde
hasizmok nyújtása és erõsítése);
9. a comb és a lábszár hátsó izomzatának nyújtása;
10. a csípõízület mozgékonyságának fokozása és
hajlítóizmainak nyújtása;
11. a helyes testtartás kialakítása, tudatosítása
rávezetõ gyakorlatokon keresztül.
Mindegyik gyakorlatcsoport három–hat fejlesztõgyakorlatot, valamint egy-két célgyakorlatot tartalmaz. A gyakorlatsor testtartást beállító gyakorlatokkal kezdõdik. Ezt követik a fejlesztõgyakorlatok, amelyek elõkészítõ és célgyakorlatokból állnak. Végül az utolsó gyakorlatsor a beállítás tudatosítását szolgálja. A fejlesztõgyakorlatoknál a háromszori ismétlés ajánlott. Az alsó végtag gyakorlatait ismételjük mindkét oldalra külön-külön háromszor! Az izomerõsítést szolgáló gyakorlatokat
három másodpercig kell kitartani. Az aktív izomnyújtást elõsegítõ gyakorlatokat hat másodpercig, a
passzív nyújtógyakorlatokat 10 másodpercig kell
kitartani.
JAVASOLT TEMATIKA A MOZGÁSANYAG TESTNEVELÉSI ÓRÁBA
ÉPÍTETT ALKALMAZÁSÁRA

A gyakorlatanyagon folyamatosan kell végighaladni úgy, hogy a testtartás megéreztetésére minden
testnevelési órán sor kerüljön, s ezt kövesse a bemelegítõ gimnasztika részeként egy-egy testtáj izomcsoportjainak erõsítése, nyújtása (1–11. gyakorlatcsoportok). A tanév során így többször sorra kerül
minden izomcsoport, a helyes testtartás gyakoroltatása pedig tudatos; ez teszi lehetõvé az automatizmussá válást.
Az iskolapadban ülve végezhetõ gyakorlatokat
az elméleti órákat tartó pedagógusok végeztethetik
a tanulókkal.

Megbeszélés
A testtartás – az egyes testrészek egymáshoz viszonya – dinamikus egyensúlyi állapot, amelyet a testtartásért felelõs izmok állandó, szemmel alig látható, sokirányú tevékenysége tart fenn8, 9. Biomechanikailag helyes testtartásról akkor beszélünk, ha az
ízületi tokok és szalagok feszülése a fiziológiásnak
megfelelõ, a tartásért felelõs izmok harmonikus
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2. ábra. A biomechanikailag helyes testtartás

3. ábra. A medence élettani dõlésszöge

együttmûködése miatt az izomzat erõkifejtése minimális, mindezek következtében az ízületi felszínek
terhelése egyenletes (2. ábra)3, 10, 11. Oldalnézetbõl
az egyes szegmentumokon áthaladó súlyvonal egybeesik a testet elülsõ és hátulsó félre osztó frontális
síkkal. Az egyes testrészek egymás fölötti elhelyezkedése – tehát a testtartás – akkor ideális, ha ez a
vonal a következõ pontokon halad át: a fejtetõtõl indulva a fülön át, a másodiktól az ötödik nyakcsigolya testén, majd a vállon áthaladva végighalad a
másodiktól az ötödik ágyéki csigolya testén is. Ez
után áthalad a második keresztcsonti csigolya elõtt
elhelyezkedõ súlyponton a combfej középpontja
mögött, a térdízület középpontja elõtt, de a térdkalács mögött, végül a külboka elõtt az alsó ugróízületen áthaladva éri el a talajt.
A helyes testtartás kulcsa a medence megfelelõ
állása (3. ábra)12, 13. A test súlya a medence boltozatos szerkezetén át a csípõízületeken keresztül
egyenletesen eloszolva tevõdik át az alsó végtagokra. A medencebemenet síkjának megfelelõ dõlésszöge 60 fok a horizontális síkhoz képest. A meden-

ce 60 fokos élettani dõlésszögét a szeméremcsontok
találkozását (symphysis) az elsõ keresztcsonti csigolya alapjával összekötõ egyenes adja a vízszintes
síkhoz képest. Ez a szög egyrészt meghatározza a
csípõízület helyzetét, másrészt a fölötte elhelyezkedõ gerinc nyílirányú élettani görbületeinek mértékét. A 3. ábrán látható még a keresztcsont dõlésszöge is, ez a keresztcsont alapjára húzott egyenesnek a vízszintes síkkal bezárt szöge, amelynek élettani mértéke 30 fok. A 3. ábrán látható harmadik
fokérték az ötödik ágyéki csigolya tengelye és a keresztcsont tengelye által bezárt szög, amelynek élettani mértéke 140 fok.
A gerinc élettani görbületei12 a rugalmas erõátvitel érdekében jönnek létre a mozgásfejlõdés során.
Ha a görbületek fokozódnak, a gerinc izmainak és
egyéb lágy részeinek nagyobb teherkar ellenében
kell dolgozniuk, vagyis a test tartása során nagyobb
erõt kell kifejteniük. Ha a görbületek elsimulnak, a
gerinc rugalmatlanná válik, a gerincet mozgató izmok lefutása megváltozik és ezáltal inaktívvá
(gyengévé) válnak. Mindez az említett képletek túl-
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terheléséhez vezethet, és késõbb a gerinc különbözõ kopásos és meszesedéses betegségeit okozhatja.
A testtartásért felelõs izomcsoportok között harmonikus egyensúlynak kell fennállnia. Ezeknek az
egyébként egymással ellentétesen mûködõ izmoknak kellõ együttmûködése szükséges ahhoz, hogy
az ízületek stabilitása a középhelyzetben, valamint
mozgása az élettani mozgáspálya teljes ívén létrejöhessen. Amennyiben ez az izomegyensúly felbomlik, az ízületek terhelése egyenetlenné válik, és ez a
késõbbiekben a gerincen kívül az alsó végtagok
ízületeiben is porckopáshoz és meszesedéshez vezet. Az izomegyensúly felbomlását okozhatja a
mozgásszegény életmód, az egyoldalú statikus
vagy dinamikus terhelés, a fáradtság és a fájdalom.
Az izomegyensúly felbomlásának jele a tónusos izmok túlzott feszessége, késõbb fájdalmassága, és a
fázisos izmok gyengülése. A vázizomzatnak e két
csoportba sorolása elsõsorban Janda, Lewit és
Sachse nevéhez fûzõdik5, 14, 15 (1., 2. táblázat).
Mindkét mûködési csoportnál gondolni kell arra,
hogy a zsugorodásra hajlamos izmok is gyengülhetnek, a gyengülésre hajlamos izmok pedig zsugorodhatnak is, ha az ízületek helyzete tartósan eltér az
ideális élettani középhelyzettõl. Ezért szükséges az
izomerõsítést mindig nyújtott, korrigált helyzetben
végeztetni. A testtartás értékelésekor a fentiek értelmében tehát egyrészt a testrészek egymáshoz viszonyított helyzetét, másrészt az ezt fenntartó izommûködést kell megfigyelnünk álló helyzetben.
A következõkben a lábtól kezdve röviden végigtekintjük a testtartásban részt vevõ ízületek és gerincgörbületek élettani helyzetét, és az ennek fenntartásához szükséges izommûködéseket is. Megadjuk a
fiziológiástól eltérõ állapotok meghatározásait is.
A függõleges testtartás alapja a láb, amely viszonylag kis felülettel nagy tömeget támaszt alá. A
lábak – a belsõ talpszélek – távolsága meghatározó,

1. táblázat. A vázizomzat izmainak csoportosítása Janda, Lewit
és Sachse nyomán
Elsõ mûködési csoport – tónusos izmok
M. gastrocnemius (kétfejû lábikraizom)
M. soleus (gázlóizom)
M. rectus femoris (egyenes combizom)
M. iliopsoas (csípõhorpaszizom)
M. sartorius (szabóizom)
M. tensor fasciae latae (combpólyafeszítõ izom)
M. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus
(a comb hajlítóizmai)
M. piriformis (körteképû izom)
M. adductor brevis, m. pectineus (a comb rövid közelítõizmai)
M. quadratus lumborum (négyszögû ágyékizom)
M. erector spinae (mély hátizmok)
M. pectoralis major (nagy mellizom)
M. scalenus anterior, medius et posterior (elülsõ, középsõ és
hátulsó ferde nyakizom)
M. sternocleidomastoideus (fejbiccentõ izom)
M. trapezius pars superior (a csuklyás izom felsõ része)
M. levator scapulae (lapockaemelõ izom)
M. flexor carpi radialis et ulnaris, mm. flexori digitorum
(az alkaron fekvõ hajlítóizmok)
Második mûködési csoport – fázisos izmok
M. tibialis anterior (elülsõ sípcsonti izom)
M. vastus medialis et lateralis (belsõ és külsõ vaskos izom)
M. gluteus maximus (nagy farizom)
M. adductor longus et magnus (a comb hosszú közelítõizmai)
M. gluteus medius (középsõ farizom)
M. rectus abdominis, m. obliquus internus et externus
abdominis (egyenes és ferde hasizmok)
M. rhomboideus minor et major (rombuszizmok)
M. serratus anterior (elülsõ fûrészizom)
M. trapezius pars media et pars inferior (a csuklyás izom
középsõ és alsó része)
M. longus colli et capitis (a nyak mélyen fekvõ hajlítóizmai)
M. omohyoideus, m. thyrohyoideus (a nyelvcsont alatti izmok)
Mm. interossei manus, mm. interossei pedis (a kéz és a láb
kis izmai)

2. táblázat. A vázizomzat tónusos és fázisos izmainak jellemzõi
Tónusos izmok
Fõ funkciójuk a stabilizálás*.
Elsõsorban vörös izomrostokból állnak.
Túlfeszülésre, zsugorodásra hajlamosak.
Lassan aktivizálódnak, tartós munkára képesek.
Lassan fáradnak ki és rövid idõ alatt regenerálódnak.
Rövidülésre való hajlamuk miatt sok nyújtást, lazítást
igényelnek.

Fázisos izmok
Fõ funkciójuk a mobilizálás.
Elsõsorban fehér izomrostokból állnak.
Gyengülésre, megnyúlásra, sorvadásra hajlamosak.
Gyorsan aktivizálódnak, gyors mozgások kivitelezésére képesek.
Gyorsan fáradnak ki és lassan regenerálódnak.
Gyengülésre való hajlamuk miatt elsõsorban erõsítést
igényelnek.

*A gravitációval szemben tartják a testet.
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mély hátizmok
hasizmok

a csípõízületet
feszítõ izmok
nagy farizom
a comb hajlítóizmai

egyenes hasizom
külsõ, ferde hasizom
a csípõízületet hajlító izmok
(csípõhorpaszizom)
nagy horpaszizom
csípõizom
combpólyafeszítõ izom
egyenes combizom

5–10 cm

4. ábra. A lábak stabil alaphelyzete

5. ábra. A medencét nyílirányban stabilizáló izmok

5–10 cm távolság adja strukturálisan a legnagyobb
stabilitást (4. ábra)5, 16. Ez a távolság és a párhuzamos lábtartás stimulálja a talpizmok stabilizálófunkcióját, ezért ajánlott a helyes testtartás kialakításakor a belsõ talpszélek között legalább két-három ujjnyi távolság. A láb neutrális helyzetét biztosító izomegyensúlyt a lábszár elülsõ és hátulsó, valamint belsõ és külsõ felszínén futó izmok együttmûködése tartja fenn. Az izomegyensúly szempontjából meghatározó a láb boltozatos szerkezete is,
amelyet statikusan szalagok rögzítenek és a talpon
futó izmok dinamikusan támogatnak. Amennyiben
a boltozatok felépítése eltér az élettanitól, úgy az izmok hossza is változik, elvesztik az optimális öszszehúzódásra és ellazulásra való képességüket,
gyengülnek vagy zsugorodnak.
A térd középhelyzetét fenntartó izomegyensúlyt
elölrõl a négyfejû combizom (egyenes combizom,
belsõ vaskos izom, középsõ vaskos izom, külsõ
vaskos izom), hátulról a térdet hajlító izmok (kétfejû combizom, félig inas izom, félig hártyás izom,
kétfejû lábikraizom és térdárki izom) együttmûködése biztosítja.

A medence dõlésszöge meghatározóan hat a
térdízületre. Ha a medence dõlésszöge fokozódik (a
medence elõrebillen), a térd hátrafeszül, a térdhajlítók megnyúlnak, a térdfeszítõk közül a csípõízületet is áthidaló egyenes combizom zsugorodik. Ha
csökken a dõlésszög (a medence hátrabillen), a
térdízület kissé hajlított helyzetbe kerül, a térdhajlítók rövidülnek, és a térdfeszítõk megnyúlnak és
gyengülnek.
A csípõízület középhelyzetét és az ezt fenntartó
izmok egyensúlyát is a medence megfelelõ dõlésszöge határozza meg. A dõlésszög fokozódása (elõrebillenés) a csípõízületben hajlítást hoz létre, ez a
csípõ hajlítóizmainak (csípõhorpaszizom, egyenes
combizom, combpólyafeszítõ izom, szabóizom) rövidülését (zsugorodását), és a csípõfeszítõ izmok
(nagy farizom, kétfejû combizom, félig inas izom,
félig hártyás izom) gyengülését, megnyúlását idézi
elõ. Ha csökken a dõlésszög, a medence hátrabillent
helyzetbe kerül. A csípõt feszítõ és a térdet hajlító
izmok helyzetüknél fogva megrövidülnek, az egy
ízületet áthidaló csípõhajlítók gyengülnek.
A medence megfelelõ dõlésszögét és stabilitását
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A

az alsó ugróízületet
kifelé forgató-borintó
izmok
hosszú és rövid
szárkapocsizom

oldalsó törzsizmok
négyszögû ágyékizom
belsõ ferde hasizom
külsõ ferde hasizom
a csípõízületet
távolító izmok
középsõ farizom
combpólyafeszítõ
izom
a combpólya
megerõsödött kötege
a csípõízületet
közelítõ izmok
az alsó ugróízületet befelé
forgató-hanyitó izmok
hátulsó sípcsontizom
lábujjak hosszú hajlítóizmai
öregujj hosszú hajlítóizma

6. ábra. A medencét oldalirányban stabilizáló izmok

nyílirányban a törzs hajlító- és feszítõizmainak, valamint a csípõ hajlító- és feszítõizmainak együttmûködése biztosítja (5. ábra)17. Ennek során a hasizmok (egyenes hasizom, külsõ ferde hasizom) és a
csípõ feszítõizmai hátra-, míg a négyszögû ágyékizom, a mély hátizmok és a csípõhajlítók elõrebillentik a medencét. Harmonikus együttmûködésük
esetén a medencét a kívánt középhelyzetben stabilan tartják azáltal, hogy hátul a törzsfeszítõk felfelé,
a csípõfeszítõk lefelé húzzák, elöl a hasizmok felfelé, a csípõhajlítók lefelé húzzák. A medence oldalirányú stabilitását és középhelyzetben történõ megtartását a következõ izmok biztosítják (6. ábra)18:
az azonos oldali oldalsó törzsizmok (négyszögû
ágyékizom, külsõ és belsõ ferde hasizom), az azonos oldali csípõízületet közelítõ izmok (rövid
combközelítõ izom, nagy combközelítõ izom, hoszszú combközelítõ izom, fésûizom, karcsúizom), valamint az ellenoldali csípõízületet távolító izmok
(középsõ farizom, combpólyafeszítõ izom). A jobb
oldali távolítóizmok együttmûködnek a bal oldali
közelítõizmokkal és a bal oldali oldalsó törzsizmokkal, és ezek együttesen ellentartanak a bal oldali távolító- és a jobb oldali közelítõizom-csoportnak, valamint a jobb oldali törzsizmoknak.

B

7. ábra. A nyaki homorulat. A Élettani nyaki homorulat,
B fokozott nyaki homorulat

A has és az ágyéki gerinc megfelelõ helyzetét,
egymáshoz való viszonyát, az ezt fenntartó izomegyensúlyt is a medence megfelelõ dõlésszöge határozza meg. Az ágyéki homorulat fokozódásakor
ezen gerincszakasz mély hátizmai zsugorodnak, a
hasizmok megnyúlnak, gyengülnek. Az ágyéki homorulat csökkenésekor, elsimulásakor a hasizmok
felsõ szakasza zsugorodik, a mély hátizmok inaktívvá válnak, az ágyéki gerinc elveszti rugalmasságát.
A háti gerinc domború görbületét és ezzel a
mellkas optimális élettani helyzetét az ágyéki gerinc homorulatának mértéke, ezen keresztül a medence dõlésszöge határozza meg. A lapockák és a
vállak középhelyzetét a háti görbület ívének normális mértéke, valamint a felületes hátizmok (csuklyás
izom, rombuszizmok, széles hátizom) feszítõereje,
valamint a mellkas izmainak (nagy mellizom, kis
mellizom, elülsõ fûrészizom) rugalmas nyújthatósága biztosítja. Ha fokozott a háti görbület, a vállak
elõreesnek, a mellkas izmai zsugorodnak, a lapockát közelítõ és lehúzó izmok gyengülnek. Ha az
elülsõ fûrészizom is gyengül, a lapockák belsõ éle
elemelkedik a mellkasról. Ha a háti görbület kiegyenesedik, elveszti fiziológiás ívét, az izmok lefutása megváltozik, ez az izomerõ csökkenésével
jár.
A nyaki gerincszakasz ívét a háti görbület határozza meg. A nyaki homorulat mértéke határozza
meg a fej helyzetét és a nyakizmok lefutását. Fiziológiás mértékû nyaki homorulat esetén a fej súlyát
a nyakcsigolyák és a nyak hátulsó felszínén elhelyezkedõ feszítõizomzat viseli (7.A ábra)10. Ha a
nyaki homorulat íve fokozódik, jellemzõen a nyak
felsõ szakaszán, a fej elõrehelyezett lesz (7.B ábra)10. Ekkor a fejbiccentõ izom, valamint a hátulsó
nyakizmok zsugorodnak, a nyakcsigolyák elõtt futó
izmok gyengülnek. A fej súlyát nem tartja a csontos
gerinc. Ha elsimul a nyaki homorulat, a fej hátrahelyezõdik, az izmok inaktívvá válnak.
Tartáshibákról akkor beszélünk, ha a gerinc görbületei a fiziológiás mértéktõl eltérnek (kisebbek
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A

B

C

D

E

8. ábra. Helyes testtartás és tartáshibák

vagy nagyobbak), a medence dõlésszöge nõ vagy
csökken (8. ábra)16, 19. A test súlyvonala nem a fiziológiás pontokon halad át, tehát az egyes testrészek
elhelyezkedése egymáshoz képest az optimálistól
eltér. A gerinc és az egyéb ízületek csontos képleteiben kezdetben még nincs maradandó károsodás, a
lágy részek – inak, szalagok, ízületi tokok – nyújthatók, az izmok is nyújthatók és erõsíthetõk. A helyes testtartás tanulással és gyakorlással kialakítható, automatizálható8, 9, 20–27.
Ha a helyes testtartás kialakítása, tudatosítása,
begyakoroltatása és végül automatizálása sikerül,
akkor jelentõs védelmet nyújthat késõbb a gerinc és
egyéb teherviselõ ízületek kopásos és meszesedéses
betegségei kifejlõdése ellen.
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